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Greinargerð þessi fjallar stuttlega um 16 eininga lokaverkefni til BA-gráðu 

í myndlist við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita greinargerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innviðir yfirborðsins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrsta hugmynd að lokaverki var að gera afsteypu úr steinsteypu af tíæringi. Inntak 

verksins fjallaði um líf sjómanna. Afsteypan dregur fram yfirborð flatarins. Mótað 

yfirborð efnisins ber uppi sögu og líf. Ég finn fyrir þessu þegar ég virði fyrir mér 

yfirboð árabátsins. Þetta virðist í fljótu bragði augljóst. Steypan er samsett úr 

náttúrulegum efnum. Þessi blanda hefur verið nánast eins frá upphafi. Saga 

steypunnar nær aftur til Rómverja. Vatni er hrært saman við blöndu af sementi og 

sandi og hellt í mót. Þá harðnar steypan og vatnið gufar upp. Gifs er efni sem menn 

hafa notað í árþúsundir til að móta margskonar hluti. Aðferðin sem við notum er sú 

sama, gifsdufti er hrært út í vatn og hellt í mót. Þá harðnar gifsið og vatnið gufar upp. 

Gifs og steypa geyma langa sögu mannkynsins. 



 

 

 
 

 

 

Byrðingur árabátsins og yfirborð hans segir okkur frá lífi sjómanna í margar aldir, 

bæði á ferðalögum og við fiskveiðar.  Við gerum okkur grein fyrir erfiði þeirra sem 

ýttu bátnum úr vör. Það rifjast upp þegar allt gekk vel en stundum var hann tregur. 

Stundum var vont í sjóinn og bræla. Þá voru mikil átök og erfiði. Aflinn lítill eða 

enginn og stundum komu ekki allir til baka, hvorki lífs né liðnir. Þeir hurfu í hafið. 

Þarna er stórbrotin saga.  

Í hendingu skynjum við handbragð smiðsins sem af kostgæfni valdi efnið í bátinn 

og lagði sig allan fram við smíðina til að tryggja öryggi allra um borð og að báturinn 

bæri aflann þegar þeir komu kátir að landi með fullfermi. Eflaust leynast á yfirborðinu 

alúð og væntumþykja í viðhaldi og viðgerðum. 



 

 

 

Flöturinn er yfirboð efnisins. Yfirborðið verður ekki aðskilið frá efninu. Efnið 

formar flötinn sem verður leiksvið lífsins með óteljandi litum og áferð. 

Þetta er það sem við gerum þegar við veljum efni og form hluta sem við þurfum 

að hafa í kringum okkur. Þetta notar listamaðurinn þegar hann vill draga fram viss 

áhrif eða tilfinningar í verkum sínum.  

 

 

Rachel Whiteread tekst að sýna okkur yfirborð andrúmsloftsins í verkinu The 

House 1993. Hún gerir það sýnilegt með steypu. 

 

 
Rachel Whiteread, The House, 1993.1 Steypa 

 
When Whiteread materializes the invisible, she’s not creating forms ex nihilo. The 

volumes are already there. They just happen to be made of air. 2 

                                                
1 Tabitha Stapely. „Rachel Whiteread’s House: why was this Bow landmark demolished?“ Roman 
Road London, 15. sept. 2015.   
2 Jonathon Keats. „Britain's Most Controversial Artist, Rachel Whiteread, Changes Minds With Her 
New Tate Retrospective.“ Lifestyle, #ChangeTheWorld, 16. okt. 2017. 



 

 

Jonathon Keats  

 

Úr öllum þessum pælingum þróaðist ný leið að lokaverkinu þar sem áherslan var 

á efnið sjálft frekar en umhverfi, staðsetningu eða sögulega tilvísun. Taflan er 

93x65x2,5cm, úr gifsi, steypt í móti. Yfirboð flatarins dregur fram sögu, tilfinningar 

og eiginleika efnisins.  

Ég finn fyrir forgengileika efnisins og viðkvæmni. Það er hart en brothætt, hvítt 

yfirborðið einlægt og berskjaldað. Formið segir mér frá gerð og hönnun mótanna. 

 

 
 

 
Stefán Hermannsson, Innviðir yfirborðsins, 2018. Gifs 

 

 

Kristján Guðmundsson listamaður sagði þegar hann var spurður um verk sín að 

þau tilheyrðu spennu sem væri á milli þess að vera ekkert og að vera eitthvað.3  Þessi 

orð gætu einmitt átt við í þessu verki. 

Verkið varð til þegar ég fór að skoða teikningu sem slíka. Kanna áhrif hennar í 

tvívíðu rými flatarins. Ég upplifi rýmið sem skorður sem teikningunni eru settar og 

                                                
3Andersson/Sandström Galleri. 



 

 

höft línunnar í rýminu. Hvað getur línan farið nærri brún án þess að tapa jafnvæginu 

eða að draga til sín of mikla athygli ?  

 

Á sama hátt skoða ég umhverfið, það lífræna og manngerða og samspili þess. 

Hvernig línur og form hafa áhrif hvort á annað og hvernig rýmið breytist. Rýmið 

skiptir mig miklu máli, það er loftið í verkinu. Það er hjartslátturinn. Yfirborðið 

verður að getað andað, eins og ljósið með skugganum og rýmið með forminu.  

Stundum legg ég flata lófana á yfirborðið, í svolitla stund, áður en ég byrja að 

teikna. Þá næ ég hlýrri tengingu við flötinn og ég finn að hann er tilbúinn að taka við 

strikunum. Ég reyni svo að fara inn í rýmið af einlægni og sanngirni. Með þessum 

hætti reyni ég að nálgast í huga mínum innvið yfirborðsins.  

 

 

 

 
Stefán Hermannsson, Innviðir yfirborðsins, 2018. Gifs 

 

 

Efnið og verkferillin hafa líka áhrif á innihald verksins. Möguleiki prentsins 

verður áhugaverður. Þar fara fram alls konar tilraunir bæði með gifssteypuna og 



 

 

prentunina. Gifsið er brothætt og berskjaldað, hlaðið tilfinningum og skýrskotunum. 

Hvítur liturinn er mattur og kaldur en lýsir hreinleika og viðkvæmni. Teikningin er 

grönn og viðkvæm. Prentferlið er líka brothætt. Það umbreytir fíngerðri teikningunni í 

eitthvað vélrænt í viðkvæmu ferlinu. Þessi tákn vinna vel með mér og það er gott að 

vinna með þeim. Teikningin kveikti áhuga minn fyrir yfirborðinu, efni þess og rúmtak 

og þá veröld sem það geymir. Í endanlegri útgáfu voru því flestar plöturnar án 

teikninga og áherslan öll á efnið sjálft. Þessi einfalda framsetning er niðurstaðan af 

vinnuferli mínu sem hefur leitt mig frá minnismerki að eins konar minimalisma þar 

sem áherslan er öll á efni og form. 

 

 

 

 

 
Stefán Hermannsson, Innviðir yfirborðsins, 2018. Gifs 
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Báturinn 
 
 

„Það er skaðvaldurinn, brimið sjálft.“ 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla Íslands. 

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

Aðgangsorð: 

 

Ritgerð þessi lýsir aðdrögum verks sem ég hef í smíðum til útskriftar frá Listaháskóla 

Íslands. Verkið er innblásið af eigin reynslu og dvalarstað mínum síðustu ár, Eyrarbakka, 

ásamt samtölum við fólk sem þekkir byggðina og lestri mínum á sagnfræðilegum heimildum 

um sjóskaða og harðgert líf á fyrri öldum við suðurströnd Íslands. Náttúran og mannlífið á 

þessum slóðum er meginkveikja verksins, en líkt og getið er um í greinargerð við lok 

ritgerðar þá hafa áhrif og hugmyndir úr samtímalist einnig veitt mér styrk við fullmótun 

hugmyndarinnar. Kjarni verksins er að það hverfi að hluta og leysist upp við ágang 

náttúrunnar, líkt og fór um svo margt fólk sem á þessum slóðum bjó við harðbýli fyrr á öldu.
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Inngangur 
 

Á suðurströnd Íslands þar sem brimið svarrar og tröllauknar 

úthafsöldur Atlantshafsins teygja hvítfextan fald sinn á hrollköldum 

haustdögum, standa sjávarþorpin Eyrarbakki og Stokkseyri eins og 

hljóð systkin hlið við hlið.1 

 

Orðin hér að ofan lýsa vel þeirri sýn sem blasir við þegar gengið er í fjörunni við þorpin tvö, 

Eyrarbakka og Stokkseyri. Staðhættir og ægivald hafsins hefur í gegnum tíðina meitlað fólkið 

og líf þess, fyllt það hörku til að standa af sér atburði sem gátu brotið niður alla von og 

drauma og fært sorg og tilgangsleysi inn í líf þess, aftur og aftur.  

Á Eyrarbakka hef ég átt hús í 8 ár, hús sem var byggt árið 1905. Þar hef ég notið að 

dvelja í samfélagi þorpsins. Hafið og líf fólksins hefur verið mér umhugsunarefni í 

gönguferðum um þorpið og á ströndinni. Brimið og hljóð úthafsöldunnar hefur sest að í mér 

og aðdáun mín á fólkinu sem búið hefur hér um aldir og barist við náttúruöflin hefur vaxið 

með hverju árinu sem ég dvel hér. 

Í þessari ritgerð, sem jafnframt er umfjöllun um lokaverkefni mitt við Listaháskóla 

Íslands, er ætlunin að rannsaka lífsbaráttu fólksins í þessum litlu sjávarþorpum, þar sem 

lífsbjörgin var öldum saman nær eingöngu falin í fisknum úti fyrir ströndinni. Þennan fisk 

þurfti að sækja á opnum árabátum í margar aldir þrátt fyrir mikinn mannskaða og skipbrot 

sem slíkir róðrar höfðu í för með sér. Áhrif þessara athafna voru mikil á líf fjölskyldna sem 

áttu allt undir því að vel tækist til. Verkið sem ég mun sýna í vor á útskriftarsýningu þriðjaárs 

nema við Myndlistardeild LHÍ, verður byggt á þeirri rannsókn sem þessi ritgerð fjallar um. Í 

grunninn eru það bátarnir sem brotnuðu í briminu og sjómennirnir sem hurfu með þeim og 

drukknuðu. Einnig hverfist verkið um líf þeirra kvenna og barna sem stóðu á garðinum og 

horfðu á bátana brotna og sjómennina farast, og það hvernig þau horfðust í augu við missi 

sinn. Þetta er verk um veruleika þar sem eina lífsbjörg fólksins var á hafi úti, þar sem hættur 

brimsins voru allt um lykjandi og látlausar. 

 
1347 19 menn frá Eyrarbakka drukkna. 
1554 9 karlar og 3 konur drukkna í skipi af Háeyri. 
1567 13 menn drukkna af Eyrarbakkaskipi. 
1631 Á Eyrarbakkafjörur rekur undarlegt skip, flatbotna með 6 mjóum greniborðum. 
1640 Skip Katrínar Þormóðsdóttur á Hrauni ferst með 11 mönnum.  

                                                
1 http://eyrbekkingur.blogspot.is/2011/03/ 



 
 

Formaður er Jón Bjarnason frá Stokkseyri. Þá farast einnig 9 menn af Loftstöðum. 
1646 8. apríl ferst skip undan Stokkseyri með 11 mönnum. 

 

 

Bakgrunnur 

 

… þau gátu af sér garpa til sjós og lands hlaðna dugnaði, 

þrautseigju og manndómi um ár og aldir í harðri baráttu í gegnum 

brimsundin fyrir lífsbjörg sinni.2 

 

Uppspretta þeirrar rannsóknar sem hér verður lýst er eins og fyrr segir hugmynd að verki sem 

höfundur vinnur að. Leitað verður heimilda um búskaparhætti og líf fólks á afmörkuðu svæði 

við suðurströndina allt frá því að menn settust að á Íslandi í kringum 900 og fram á 20. öld. 

Ritgerðinni verður skipt niður í fjögur þemu sem blandast saman í heimildum, viðtali við 

innanbúðarmann og hugmyndum mínum um líf og list á þessu svæði. Þemun eru landsvæðið, 

lífið, efnisvinnsla og listrænar tengingar. 

Landsvæðið: Þjórsárhraun rann til sjávar við suðurströndina fyrir 8.600 árum þar sem nú 

standa Eyrarbakki og Stokkseyri. Hraunið afmarkast af Ölfusá í vestri og Þjórsá í austri.  

Lífið: Hér verður skoðuð lífsbarátta fólksins og hagir þess. 

Efnisvinnsla: Hér er farið sérstaklega í gerð árabáta, öryggistækja og fleira sem 

hugmyndinni fylgir. 

Listrænar tengingar: Listasagan og skyld verk. 

Þemun munu óneitanlega skarast talsvert í því markmiði að ná fram heildstæðri mynd af 

grunni verksins.  

 
1653 Áttæringur Rannveigar á Háeyri ferst með 9 mönnum. 
1670 Róðraskip af Stokkseyri ferst með 6 mönnum en 3 lifa. 
1673 Maður drukknar í sölvafjöru á Eyrarbakka. 

1685 Teinæringur með 9 mönnum ferst á Góuþræl. 

 

 

 

 

 

                                                
2 Eyrarbakka annáll  



 
 

Hvernig varð hugmyndin til? 

 

Dvöl mín á Eyrarbakka síðustu ár hefur mótað mig og þetta gamla hús sem ég bý í, byggt í 

upphafi síðustu aldar, hefur blásið mér ýmsum hugmyndum í brjóst með vindinum sem hvín í 

gömlu þiljunum eins og sagan sjálf. Þessi saga er komin beint utan af hafi. Húsið hefur alla 

tíð heitið Nýibær og stendur á Nýjabæjar-torfunni, við Eyrargötuna, í hópi þriggja húsa sem 

öll heita Nýibær. Ég hef notið þess að kynnast þorpslífinu og vera þorpari þar sem fólk 

heilsast þegar gengið er um göturnar. Ég hef eignast vini sem ég get leitað til, hvort sem það 

er spjall eða til að fá aðstoð í hversdagsleika þorpsins.  

Fjörurnar við Bakkann hafa heillað mig og ég hef notið þess að ganga um þær. Oft finn 

ég einstaka hluti sem vekja áhuga minn. Stundum fara þeir í vasann á úlpunni til frekari 

rannsóknar síðar. Þegar fjarað hefur út birtist hraunið sem kemur undan sandfjörunni og 

liggur langt fram, þangað sem það staðnæmdist fyrir 8.600 árum. Ég sest niður og fylgist með 

lífinu á yfirboði hraunsins sem er víða í hólum og lægðum. Í lægðum myndast lón eða rennur 

milli hólanna (skerjanna). Margar fuglategundir leita þar að æti og nokkrum sinnum hef ég 

séð sel stinga þar upp hausnum rétt fyrir háfjöru. Strákarnir í þorpinu hafa séð hvalatorfur úti 

fyrir, stóra hvali sem blása og minni sem stökkva hátt í loft upp. Svo sjá þeir uglur svífa þar 

um, mikið af sel og þeir sjá drottningu hafsins, súluna, í þúsundavís stinga sér eftir æti rétt 

utan við hraunsendann. Þar kemur hún lóðbeint niður úr 50 metra hæð, leggur vængina aftur 

og stingur sér líkt og spjót í gegnum hafflötinn.3 

Skemmtilegt er að fylgjast með fuglalífinu efst í fjörunni á vorin en það er líka erfitt upp 

á að horfa þegar æðakollan er með ungana sína í leit að æti, stöðugt óttaslegin vegna vargsins 

sem vomar yfir, hann er líka svangur og útsjónarsamur. Á meðan stend ég á garðinum og get 

ekki annað. 

 
1685 Þann 7. febrúar týnist áttæringur af Eyrarbakka með 10 mönnum. (Manntapa-

Góuþræll er þessi tími kallaður, en þá fórust 130-150 sjómenn víða um land). 
1697 Skipskaði við Eyrarbakka, 4 menn farast en 3 lifa. 
1699 Skip Bjarna Árnasonar á Skúmstöðum ferst í brimi. 

 

Á þeim tíma sem líður við kynni mín á staðháttum hef ég fengið áhuga á að gaumgæfa 

sögu þorpanna. Ég hef undrað mig á því hvað forfeðurnir hafa marga hildina háð til að 

komast af. Þá koma upp ótrúlegar staðreyndir um þann háska sem því hefur fylgt í gegnum 

aldirnar. Oft sakna ég fjörunnar þegar ég hef verið fjarri þorpinu í einhvern tíma. Ég reika um 

                                                
3 Vísindavefurinn 



 
 

í fjörusandinum kolsvörtum, þar sem öldurnar hafa máð út ummerkin frá deginum áður og 

fuglarnir eru byrjaðir að móta sporin í sléttan, rakan sandinn. Ég horfi út á hraunið sem birtist 

þegar fjarar og velti því fyrir mér að gaman væri að gera skúlptúr sem gæti staðið þar í 

þanginu og færi svo á kaf þegar flæddi að. Þessi hugmynd fylgir mér í nokkra daga. Ég velti 

fyrir mér hvað þetta geti verið. Myndir spretta upp í hugann. Inn í hugröstina stímir steyptur 

bátur, og hvað? Þá man ég eftir sögunum sem hann Geiri sagði mér einu sinni um sjómennina 

sem reru til fiskjar á árabátum þó að aðstæður væru erfiðar og margir hafi drukknað. 

Konurnar stóðu uppi á garðinum til að gá hvort báturinn væri að koma, hvort hann kæmist 

gegnum brimið eða ekki. Þær sáu kannski bátinn hlekkjast í briminu, manninn sinn farast og 

litu hann svo aldrei meir. Jæja, nú kviknar bál. Ég sé í logunum söguna sem ég verð að 

þekkja í þaula.  

Ég vil rannsaka þessa merkilegu sögu um lífið við ströndina aftur til landnáms. Viða að 

mér heimildum og taka viðtöl við fólk sem man sögur frá fyrri tímum. Fá upplýsingar hjá 

forstöðumanni Byggðasafnsins, Lýði Pálssyni. Skoða trébáta, mismunandi lag þeirra, viðinn 

og smíðina. Lesa sögur og lýsingar af lífinu í þorpunum sem einkenndist af fátækt og þeim 

fábreyttu möguleikum sem fólkið hafði til að komast af. Ásamt þessu langar mig að finna í 

listasögunni samnefnara sem hægt er að vitna í og læra af þeim sem hafa unnið með líf 

samfélagsins í verkum sínum. Eða leita í vísindin þar sem ég get fundið samnefnara við 

verkið.  

Mig langar til að geta sett mig í spor þessa fólks og reyna að finna fyrir angistinni sem 

fylgdi brauðstriti þeirra. Ég vil skilja neyðina sem rak mennina út að sækja björgina til að 

hafa meira en bara þangið og sölin. Mig langar að reyna að skilja áhættuna sem þeir tóku, 

kaldir móti ógninni sem mætti þeim. 

Sumir voru vinnumenn bænda inni í landi, sendir í verið til að vinna. Sumt fólk hafði 

flúið úr vist frá bændum til að leita að frelsi, eða var rekið burt, út á guð og gaddinn og átti 

nánast ekkert.  

Á þessari rannsókn ætla ég að byggja verk sem von mín er að geti á sannfærandi hátt 

speglað þessa sögu af einlægni, heiðarleika og af virðingu fyrir látnum og lifandi. Fyrst og 

fremst er innblástur minn barátta þessa fólks og sjómennirnir sem guldu margir soðninguna 

með lífi sínu. Handan brimsins mátti hantera kvöldmatinn. Í þeim ölduúfna spegli verður 

lífsbarátta fólksins á fyrri tíðar Eyrarbakka skoðuð í verkinu. Margra alda árabátar og 

mannskaðar hafa markað þessa för. Þetta hafði mikil áhrif á líf fjölskyldna sem áttu allt undir 

því að vel tækist til. Að einhverju leyti mun verkið minna á þennan tíma, á sjómenn sem 

drukknuðu og alla þá báta sem brotnuðu, sukku eða ráku burt þegar bátnum hlekktist á í ólgu. 

Mæður og börn misstu allt þegar fyrirvinnan hvarf. Hafið kallaði, en það kallaði líka marga 



 
 

ofan í djúp sitt. Og einhvers staðar er upphafið. Upphaf verksins sem mig langar til að vinna. 

Sagan, sjórinn og fólkið sem hefur byggt þetta land og lifað hér og farist.  

 

Byggðin hefst á Eyrum: Hásteinn Atlason jarl (ca. 835-915, sonur jarls mjóa 

Hundólfssonar) höfðingi úr Gaulum í Noregi og kona hans Þóra Ölvisdóttir nema land það er 

þau nefndu Stokkseyri og byggðu þar bæ er nefndur er Traðarholt. Þau eignuðust soninn 

Ölver í kringum árið 900. Vel kann að vera að Ölfusá sé við hann kennd enda mun áin hafa 

heitið Ölversá til forna. Aðrir synir þeirra voru Þórður hinn dofni Atlason í Traðarholti og 

Atli Hásteinsson höfðingi í Traðarholti. Var þar bú gott. Hallsteinn (Þorsteinsson) úr Sogni 

var mágur Hásteins. Hann fær að gjöf land það sem sem liggur milli Hraunsár og Ölfusár og 

nefnist Eyrarbakki og byggir þar bæ í Framnesi. Sonur hans var Þorsteinn sem veginn var að 

fauskagreftri. Þorbjörn sonur hans bjó á Framnesi. (Stóð sá bær nokkuð sunnan Gamla 

Hrauns þar sem nú eru nánast sker). Þetta fólk sem hér hafði tekið sér bólfestu lifðu á þeim 

bústofni sem það flutti með sér af Noregi en einnig voru fiskveiðar talsverð búbót.4 

 
1706 Skipskaði við Þorlákshöfn (Elliðahöfn) þar sem 13 menn farast. 

1800 11. júní. 7 menn farast við Óseyrarnesferju vegna ofhleðslu. 

1810 Skip Einars Benediktssonar á Hólum ferst í Tunguósi við Stokkseyri með 7 mönnum. 

1812 25. janúar. Skip Jóns stromps í Starkaðarhúsum á Stokkseyri ferst í lendingu 

við Þorlákshöfn með 6 mönnum, en 5 er bjargað. 

 

 

Hafið, fólkið og lífsbaráttan 

 

Ég sest niður heima hjá Geira. Hann sér um félagsheimilið Stað og er margs fróður um 

búskap hér við brúnina á Þjórsárhrauninu. Við tökum spjall yfir kaffi og ég bið hann að segja 

mér frá lífsháttum á Eyrarbakka og Stokkseyri fyrr á öldum. 

 
1815 30. mars ferst skip Jóns Jónssonar á Ásgautsstöðum með 13 mönnum. 

 

„Þetta voru miklir sjóróðrar,“ segir Geiri. „Þetta voru mest árabátar. Mest voru sex og 

sjöæringar. Á sexæringum voru 7 til 8 menn. Það þurfti alltaf einn til að taka við ef einhver 

þreyttist. Það varð að hvíla. Mikið til voru þetta bændur og bændasynir ofan úr sveitum og 

austan úr sveitum og hvaðanæva að og ekkjurnar voru svo bara einar heima þegar bóndinn 
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var horfinn (drukknaður). Þá var þetta svo að allar jarðir voru í eigu kirkjunnar og voru til 

útleigu og ein kona með 10 börn þótti ekki vænlegur kostur sem leiguliði fyrir kirkjuna. 

Þannig að fjölskyldunni var splittað upp og karlmaður fenginn á jörðina. Þetta var bara 

staðreynd. Þetta var á árunum frá 1650 og alveg fram til 1820-30, þá var þetta meira og 

minna svona. Yfirleitt byrjuðu vertíðar kannski um miðjan febrúar, endaðan febrúar, byrjaðan 

mars eða miðjan mars. Yfirleitt voru brimlendingar svo erfiðar hér á svona litlum bátum að 

það þýddi ekkert að byrja fyrr, og það var fram í maí. Þá þurftu bændur að fara að huga að 

búskap. Þarna reru menn upp á hlut og þá áttu menn fimmta hvern fisk sem þeir drógu úr sjó 

og hásetar áttu fimmta fiskinn. Yfirleitt var verið á handfærum. Útgerðin átti 4 fiska og 

hásetinn einn. Það var aflinn sem hann hafði.“  

Nú þagnar Geiri og sýpur á kaffinu … 

„Ég man eftir sumum árum, það var til dæmis 1736. Þá voru miklir skipskaðar hér við 

ströndina. Frá Stokkseyri einni fórust 67 manns. Ég held að það hafi verið 5 bátar sem fóru. 

Það komu svona ár sem tóku mikinn toll. Það þýddi ekkert fyrir fólk að hætta þó það væru 

miklir skaðar. Það var haldið áfram af því að þetta var lífsbjörgin. Mikið af þessu fólki bjó 

við lélegan kost. Það átti ekkert jarðnæði, enga kú, enga kind og engin tún. Það var bara 

fjaran og sjórinn sem það lifði á. Svo komust bátar hér ekki af stað svo vikum skipti út af 

brimi og leiðindaveðri. Þá var það bara fjaran, bara þari, þang og söl sem fólk tíndi hérna í 

fjörunni. Það þurrkaði þarann til eldiviðar og bjó til súpu og graut, á því lifði fólk, það var 

ekkert annað að hafa. Núna í dag fer nánast enginn í fjöruna til að ná sér til matar. Nema einn 

og einn sérvitringur til að ná sér í söl eins og ég. Það kemur ekkert söl ef þú ert í símanum 

eða einhverju snjalltæki. Það kemur ekkert ætt úr fjörunni inn í tækið. Það er orðin mikil 

breyting á þessu. Lífríkið hér í fjörunni og fiskurinn hér fyrir framan. Þetta er allt ennþá eins 

og þetta var 1600 eða 1500. Þetta hefur ekkert breyst nema að það hefur orðið mikil hlýnun 

og orðnar fleiri tegundir og tækin eru orðin betri, mikil lifandis ósköp. Þetta olli því að þorpin 

hérna misstu alla báta. Þeir stækkuðu og stækkuðu og komust ekki hingað inn þannig að 

útgerð lagðist nánast af.“  

 
1815 30. mars ferst skip Jóns Jónssonar á Ásgautsstöðum með 13 mönnum. 

1820 Skip frá Þorlákshöfn ferst með 4 mönnum 

1822 24. apríl ferst skip frá Þorlákshöfn með 4 mönnum, 8 bjargað. 

 

„Fyrr var algengt að það væru að meðaltali sjö til tíu börn á bæ, eins og til dæmis í 

Hraunshverfinu hérna á milli Eyrarbakka og Stokkseyrar. 1890 voru þar 43 bæir og það voru 

þetta 8 til 10 manns í hverju koti. Þú sérð að þarna bjuggu 600 til 700 manns á þeim tíma. 



 
 

Þegar skólinn var byggður hérna á Eyrarbakka 1913 var hann reistur austast í þorpinu. Menn 

hafa stundum verið að velta fyrir sér hvernig standi á því, en það var vegna þess að þá var 

hann byggður miðsvæðis fyrir börnin í Eyrarbakkahreppi. Árið 1913 voru jafnmargir krakkar 

í Hraunshverfinu og á Eyrarbakka. Fyrst var skólinn hérna vestast, hóf sína starfsemi 1852, 

þar sem Rauða húsið er núna, Lefoly-gistihúsið. Í því húsi hófst skólastarfið. Þetta er elsti 

samfellt starfandi barnaskóli landsins. Hann átti afmæli núna. Var settur í afmælisbúninginn 

einhverntíma í lok október. En þetta hefur verið mjög hart líf oft á tíðum hjá fólki hérna áður 

fyrr. Í kringum 1800 fer þetta smátt og smátt allt saman að þróast, bæði bátar og annað. Þarna 

koma formenn sem eru lykilmenn til áratuga eins og Þuríður Einarsdóttir formaður, hún var á 

þessum árum kringum 1800 alveg til 1840 formaður hér á skipum og var mjög glögg og 

eftirtektarsöm og missti aldrei mann. Hún bjargaði mörgum. Menn voru farnir að fara eftir 

þessum formönnum sem voru svona og sáu meira en aðrir, hvort þeir reru eða reru ekki. 

Menn voru misglöggir á náttúruna og hvað væri. Það voru engar veðurspár, menn urðu bara 

að lesa í himinn og jörð. Það var ekkert annað sem gaf til kynna hverju veröldin hafði yfir að 

ráða. Stundum stóðu menn hér niður við sjógarð í myrkri að morgni til eða seinni hluta nætur 

og voru að hlusta eftir briminu. Þeir hlustuðu á hvernig aldan féll, hvort hún félli í austur eða 

hvort hún félli í vestur og hvað brimið var mikið. Það var það eina sem þeir höfðu; heyrnin. 

Þeir sáu ekki neitt, svo lögðu menn frá landi í kolsvarta myrkri og treystu því að þeir hefðu 

heyrt rétt. Það voru engin ljós, hvergi ljóstýra, hvorki eitt né neitt. Það voru ekki kastarar og 

engar talstöðvar, ekkert. Fólkið setti upp stangir á bakkann og þar var flaggað með þremur 

litum til að láta sjómennina vita hvernig brimið væri að innan.“ 

 Ég spyr Geira um flöggin. 

 „Jaá, aðflagg og fráflagg, við settum þau á sjógarðinn fyrir vestan Stað. Þar settum við 

stöng og ég lét búa til þessa fána í Seglagerðinni, bæði rauðan og hvítan.“  

 
1823 6. júní drukkna frá Kumbaravogi 3 menn á sjó. 

1824 2. ágúst drukknar Jón Guðmundsson í Eyvakoti. 

1826 3. júní farast 3 róðraskip af Eyrarbakka. 4 menn drukkna (m.a. Rafnkell 

Hannesson á Litla-hrauni og vinnumaður þar, Guðmundur Jónsson. 

 

Hvað merkja litirnir? 

 „Já, það var hvítur og þá var allt í lagi. Af því að þú sérð ölduna betur úr landi heldur en 

þegar þú ert fyrir utan brimgarðinn, þú sérð aldrei faldinn fyrir utan brimgarðinn, þú sérð ekki 

hvítan faldinn á brotinu. Það gerir þú frá landi þannig að þegar þú ert fyrir utan þá sérðu ekki 

hvað er mikið brim. Í landi var maður sem var treyst og ef hann sagði að allt væri í lagi þá var 

allt í lagi. Ef upp kom rautt flagg var aðgæsla og það var á ábyrgð skipstjórans hvort hann 



 
 

kæmi inn eða ekki. En það var aðgæsla. Á svörtu flaggi hins vegar ef menn fóru inn á svörtu 

flaggi, þá var ófært, þeir misstu réttindin því þeir voru þá vísvitandi að stofna fólki um borð í 

hættu. Það var á þeirra ábyrgð að koma eða ekki, en það kom náttúrulega ekki til þess ef þeir 

fórust.“ 

Mig langar að vita meira um brimið sjálft og hluta þess.  

„Faldurinn,“ segir Geiri þá með áherslu, „þú sérð hann ekki utan að sjó. Aldan fellur í 

land og þú sérð ekki nákvæmlega hvernig öldufaldurinn hegðar sé. Þú sérð ekki hvað hann er 

stór og annað þess háttar, ekki fyrir utan brimgarðinn. Þú sérð bara hvíta faldinn úr landi. Það 

er skaðvaldurinn, brimið sjálft.“  

Ég gríp inn í og trufla hann með hugmyndum mínum, en hann heldur áfram.  

„Brimið skellur hér á Þjórsárhrauninu, þar er 19 metra standberg lóðbeint niður. Eins og 

við Hraunsnefið, þar er boði sem heitir Framnesboði. Talið er að þar hafi á öldum áður staðið 

bær, Framnes, þar sem núna er brimgarður og ber þetta nafn: Framnesboði. Það er stærsti 

boði af öllum boðum og brimsköflum á suðurströndinni. Þú getur stundum séð þetta þegar þú 

ert að koma keyrandi frá Selfossi og ert kominn svona niður fyrir búgarðabyggðina og horfir 

beint á Kríuna, listaverkið [hans Sigurjóns Ólafssonar]. Hann ber akkúrat í Kríuna, þessi 

boði. Þá er hann alltaf langhæstur. Hvítur faldur og stendur alveg hátt upp úr.“  

 
1828 8. apríl ferst á Stokkseyrarsundi róðraskip Jóns Jónssonar á Gamla-Hrauni 

með 10 mönnum (þ.á.m. Ingimundur Grímsson frá Háeyri og Stefán Jónsson á 

Stóra-Hrauni). 

1828 5. maí ferst frá Stokkseyri róðraskip Bjarna Einarssonar frá Byggðarhorni með 
10 mönnum og á meðal þeirra Krístín Brandsdóttir frá Roðgúl. 

 

„Loch Moran togarinn hefur farið þarna inn, hann strandaði þarna við Framnesboðann. 

Hefur lent of innarlega og Framnesboðinn náð honum. Það voru reyndar engin vitni að því 

þegar það gerðist um nóttina og sást ekki fyrr en um morguninn hvað hafði skeð og enginn til 

frásagnar. Framnesboðinn er eini boðinn sem ég þekki og veit um en sjálfsagt eru þeir fleiri í 

örnefnaskrám einhverjum, ég veit það ekki. Þetta var misjafnt, sumar vertíðarnar voru betri 

eftir veðurfari en stundum fór þetta alveg niður í tvo báta sem gerðir voru út á þessum 

stöðum. Þetta datt svona niður og svo kom uppsveifla aftur. Það fór mjög illa í 

Básendaflóðinu 1799, sem kallað var Stóraflóð hér á Suðurlandi. Þá brotnaði mikið af bátum 

og það varð lítið úr þeirri vertíð. Eftir það fóru menn að smíða sér báta og laga og lagfæra. Þá 

fór sjór hérna alveg upp undir Selfoss, það voru engir sjógarðar og ekkert. Þuríður var þá 

háseti hjá Bjarna bróður sínum úr Hraunshverfinu. Báturinn hans brotnaði mjög illa í þessu 

flóði. Þá réð Þuríður sig til Jóns [hreppstjóra Þórðarsonar] í Móhúsum á Stokkseyri og var hjá 



 
 

honum í 19 ár og vildi fá bát en hann neitaði henni, treysti henni ekki fyrir bát. Hún hafði 

samband við prófastinn í Gaulverjabæ sem átti bát og hann réð hana sem formann. Hún var 

formaður í 25 ár á bátum bæði frá Stokkseyri og hér frá Eyrarbakka og Þorlákshöfn. Hún dó 

hér á Eyrarbakka 1863 sem niðursetningur í Sveinsbæ, kaldhæðni örlagana. Oft var þetta 

sjómannslíf hérna þannig að þetta var meira hugsjón. En þetta var líka til þess að draga fram 

lífið og ekkert umfram það. Svo voru það náttúrulega nokkrir menn sem voru sterkríkir eins 

og Jón í Móhúsum á Stokkseyri. Þegar hann dó átti hann 60 jarðir, hann var búinn að kaupa 

mikið af jörðum af kirkjunni. Hann átti tvær dætur, nei! hann átti þrjár dætur. Þær hétu allar 

Sigríðar og hann hét því áður en hann mundi deyja að hver þeirra fengi 20 jarðir í sinn hlut og 

það varð. Hann átti 60 jarðir.“  

 
1840 25. apríl ferst frá Þorlákshöfn tólfæringur með 15 mönnum. 
1852 18. maí ferst á Stokkseyrarsundi skip Jóhanns Bergssonar frá Stokkseyri með 4 
mönnum. 
1861 10. júní ferst á báti frá Stokkseyri Jón Sigurðsson í Efra-Seli. 

 
  

„Ég fór sjálfur 14 ára á sjó, það var náttúrlega mikið, mikið seinna. Það er 1970 og ég var 

mikið á sjó frá Stokkseyri þar sem maður lenti í allskonar brimlendingum og hinu og þessu. 

Þegar breski togarinn Loch Moran strandaði við Framnesboða fórust allir og nú eru merki um 

þá út í kirkjugarði, þessa tólf sem voru skráðir um borð, þeir eru allir skráðir á 

minningarskjöldinn. Af þeim sem fundust var þó lítið vitað nema um skipstjórann, hann var 

þekktur, hinir ekki. Menn liggja ekki lengi hérna inni í lóni án þess að verða óþekkjanlegir. 

Marflóin er svo fljót að éta. Á innan við sólahring er nánast ekkert orðið eftir af neinu. Hún 

getur verið svo misjöfn í fjörunni. Í sumum lónum er ekki ein einasta marfló en í öðrum er 

haugur. Þetta er eitthvað lífeðlisfræðilegt athæfi, misjafnt á milli lóna, sumstaðar er mikið af 

henni, sumstaðar ekkert, og munar þá kannski bara tveim, þrem metrum. Þetta er eins 1970, á 

Stokkseyri, þá drukknuðu þrír skipstjórar. Þeir voru á árabát að laga innsiglingarmerkin úti, 

fengu á sig brot, fjórir um borð, einn bjargaðist en hinir drukknuðu. Þeir voru bara á litlum 

árabát að laga innsiglingarmerkin. Sá sem lifði var í ullarfötum, hinir ekki. Hann gat náð í 

aðra árina og haldið sér á skeri. Ef þú ferð í sjóinn er stuttur tími til umráða. Þú færð krampa 

með það sama og þetta er búið.“ 

Nú stendur Geiri upp og segist þurfa að fara svo ég tek saman pjönkur mínar, þakka 

honum mikið fyrir spjallið og kveð. Þegar hurðin lokast á eftir mér og ég geng niður 

tröppurnar verður mér hugsað til þess hvað hann er góður karl. Á þessum fáu árum sem við 

höfum þekkst er hann alltaf að gera eitthvað fyrir einhvern, hjálpa fólki. Honum fellur aldrei 

verk úr hendi. Hann hefur búið hér og alist upp með fólki sem á minningar og sem geimir 



 
 

sögur frá fyrri öldum um harðræðið sem þurfti til að lifa af, kljást við brimið með þeirri 

lífsbaráttu sem útheimtir missi og sorg.  
 

1863 20. mars ferst frá Stokkseyrarsandi skip Tyrfings Snorrasonar með allri áhöfn, 
13 manns, allt Stokkseyringar. 
1870 13. apríl ferst bátur Þorleifs Kolbeinssonar á Háeyri með 6 mönnum, í 
afleysingu formanns sem er Sveinn Árnason háseti. 
1874 14. september drukkna 2 menn frá Stokkseyri. 
1881 26. mars ferst bátur Ísleifs Vernharðssonar frá Stokkseyri með 5 mönnum. 
Ísleifur kemst af.  

 
 

Hraunið, brimið, verkið, ég 

 

Eftir að ég kveð Geira held ég áfram að glugga í heimildir. Að skapa listaverk felur í sér að 

blanda eigin hugarheimi og áhugamáli saman við kjarna viðfangsins, sem í þessu tilviki er 

harðger náttúra suðurstrandarinnar og saga hennar af skipsköðum og örlögum fólks sem 

margt laut í lægra haldi fyrir ægiöflunum. Ég fer á netsíðurnar sem veita mér innblástur og 

fræða mig t.d. Eyrbekking og heimasíðu Árborgar og les þar um Þjórsárhraunið sem sagt er 

að sé það stærsta bæði að rúmmáli og flatarmáli sem flætt hefur frá lokum síðasta 

jökulskeiðs. Þetta hraun myndar ströndina þar sem Eyrarbakki og Stokkseyri standa. Eitt sinn 

reis það fimmtán metra yfir sjóinn en við hækkandi sjávarborð braut hafið sér leið yfir 

hraunkantinn mörg hundruð metra úti fyrir ströndinni og nam landið upp á nýtt.5 Á nýju 

suðurströndinni risu verstöðvar eins og Loftsstaðir, Stokkseyri, Eyrarbakki, Þorlákshöfn og 

Selvogur. Útræði mun hafa tíðkast frá landnámstíð. Auður djúpúðga er líklega fyrsti 

landnámsmaðurinn sem kemur að landi á Eyrum, en hún braut skip sitt við ósa Ölfusár um 

880, sennilega nærri þar sem Drepstokkur byggðist en þar eru grjótbakkar fram í sjó.6 

Aðstaða til sjósóknar milli Ölfusár og Þjórsár hefur þó jafnan verið erfið og veldur því hinn 

hættulegi skerjagarður fyrir ströndinni svo að ekki var farið á sjó vegna brims ef eitthvað var 

að veðri.7 Verslunareigendur byggðu fyrstu sjóvarnargarðana þegar árið 1788 og öflugri 

garða síðan eftir svokallað, fyrrnefnt Stóraflóð árið 1799, til þess að verja hús sín. Hleðsla 

sjógarða hefst á Eyrarbakka 1830 og sjást leifar þeirra enn framan við stað gömlu 

verslunarhúsanna sem voru rifin 1950. Eftir sjávarflóð 1990 voru gerðir öflugir 

sjóvarnargarðar framan við alla byggð á Eyrarbakka.8 
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1881 28. maí tekur tvo menn út af róðrabáti frá Stokkseyri. 
883 9. mars ferst skip Sigurðar Gamalielssonar í Eyvakoti á  
Einarshafnarsundi með 3 mönnum. 7 er bjargað.   
(Formaðurinn Sigurður, Þorkell bóndi Pétursson í Eyvakoti og Gunnar Bjarnason 
bóndi á Skúmstöðum drukkna. Í sama veðri bjargast áhöfn Þorkells í Óseyrarnesi 
um borð í franska skútu). 
1886 21. apríl ferst áttæringur Sæmundar Bárðarssonar í Garðbæ með 10 mönnum á 
Rifsósi. (Ásamt formanni eru m.a. Skaftfellingarnir Sigurður Árnason á Borgarfelli, 
Sigurður Ingimundarsson frá Efri-Ey o.fl. þaðan). 
 

 

Hugarheimurinn og listræn tengsl - Báturinn 

 

Verkið sem ég vinn að sem lokaverkefni við LHÍ - Báturinn - er árabátur í fullri stærð. 

Tíæringur með lagi bátanna sem notaðir voru við útræði á þessari strönd. Báturinn verður úr 

steinsteypu og þykkt byrðingsins verður 15-20 cm. Í byrðingnum verður styrktargrind svo  

báturinn brotni ekki við flutning eða þegar öldurnar berja hann.9 Báturinn verður staðsettur á 

hrauninu, miðja vegu frá sandfjörunni að brimi, við brún hraunsins sem stoppaði þar fyrir 

8.600 árum.10 Ytri hlið steypta bátsins verður mótuð eins og skarsúð í trébáti.11 Steypan 

verður hönnuð með þeim eiginleikum að hún brotni hægt niður og leysist í sundur á einu til 

tveimur árum svo báturinn verði að engu. Steinefnum skolar að einhverju leyti á land en 

öðrum á haf út, fyrir boðann þar sem 19 metrar eru niður á hafsbotn. Styrktargrindin verður 

úr ryðfríu stáli. Hún stendur eftir þegar skel bátsins er farin og minnir okkur á bátana sem 

hurfu. Báturinn verður þarna á þurru þegar fjarað hefur út en fer svo á kaf þegar flæðir að.  

Á bakkanum verður komið fyrir vefmyndavél í traustbyggðu skýli. Þá verður hægt að 

horfa á bátinn í rauntíma á vefsíðu og fylgjast með þegar hann hverfur smátt og smátt. Opnun 

verksins verður á útskriftarsýningu á Kjarvalsstöðum. Þar verða mótin af bátnum uppsett eins 

og þegar steypt var í þau. Steypukleprar og sementseðja lita timbrið í mótunum sem verður 

haldið blautum. Á vegginn verður kastað stórri mynd frá bátnum sem situr á hrauninu og 

hægt er að fylgjast með þegar sjórinn leikur um hann. Rauntímamynd sem berst frá 

vefmyndavélinni á bakkanum ofan við fjöruna. Sýningagestir geta þá, eins og þeir sem sem 

standa uppi á bakkanum, horft á bátinn sem er að hverfa. Líkt og fólkið sem stóð í gegnum 

aldirnar á bakkanum og horfði á bátana brotna í briminu og sjómennina hníga ofan í hafið. 

Verkið hefur sögulega tengingu. Það er staðsett í sömu brimólgunni og sjómennirnir 

þurftu að kljást við. Báturinn stendur á grynningunum við brimið og tekur þar við hvaða 

veðri sem er og hvers kyns boðaföllum bárunnar. Báturinn mun eyðast, steypan mun ekki 
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þola að liggja í sjónum frekar en sjómennirnir sem drukknuðu. Virkni verksins er að hverfa 

undan ágangi sama hafsins og braut niður báta fyrri alda. 

 
 1887 24. febrúar ferst bátur Bjarna Pálssonar í Götu á Stokkseyri,   

organista í Stokkseyrarkirkju, í lendingu í Þorlákshöfn með  
allri áhöfn, 6 mönnum (þ.á.m. er Halldór Álfsson frá Bár). 
1886 21. apríl ferst Sæmundur Bárðarsson á Eyrarbakka af áttæring  
Siggeirs Torfasonar við tíunda mann í lendingu. 
1890 12. apríl farast 2 menn af Eyrarbakkaskipi í lendingu að Rifsósi, en 8 er 
bjargað. 

 

Í listasögunni hafa listamenn unnið verk á margan hátt og fjallað um atburði og staði sem 

einkenna lífsbaráttu fólksins á vettvangi verka þeirra. Hér verða skoðuð verk Rachel 

Whiteread, House(1993),12 og Santiago Sierra, House in Mud(2005).13 Þessi tvö verk, ásamt 

mínu, eiga það sameiginlegt að vera sett upp í því umhverfi sem þau skírskota til. Báturinn er 

nánast að upplifa sömu atburðarásina og hann vísar til. House(1993) er verk sem lýsir 

einkarými fólksins á þeim stað sem það lifði á. House in Mud(2005) er í sömu borg og verkið 

er sprottið úr. Nánar tiltekið er sýningasalurinn tvo kílómetra frá vatninu sem verkið vísar til, 

svo tengingin er skýr. 

Minningar eða tilvísun í söguna hafa raunar alltaf verið sterkur hvati í verkum Rachel 

Whiteread. Í House(1993) fjallar hún um rýmið sem við lifum í, rými einkalífsins, dvalarstað 

fólks og heimili þess. Þetta er rýmið þar sem fjölskyldan ver tíma saman, eða varði í þessu 

tilviki, því í House(1993) vinnur Whiteread með gamalt rými í Wennington Green hverfinu í 

London, opnu svæði þar sem áður stóðu íbúðarhús í Viktoríustíl en er nú nánast auðnin ein 

eftir sprengjuárásir í síðari heimsstyrjöld. Húsið sem Rachel vann að í verki sínu snemma á 

tíunda áratug síðustu aldar var það eina sem stóð af sér árásina, og áður en það var á endanum 

rifið fékk listakonan leyfi til að frysta rými fólksins sem bjó þar áður. Með þetta að markmiði 

steypir hún þykkt lag af steypu á innra byrði útveggjanna og rífur svo upphaflegu útveggina í 

burtu. Kápan er rifin utan af en eftir stendur mót af rými hússins. Þannig sýnir hin endanlega 

gerð verksins okkur rýmið sem fyllti húsin, rými heimilisins. Það mótar fyrir gluggunum 

innanverðum, útveggjunum þar sem þeir mæta loftinu með listum í kverkinni; á vegg sést 

arinn og stigakjálki milli hæða. Hér er brugðið upp andartaks svipmynd úr fortíðinni, lífi sem 

er liðið en er um leið endurheimt í listaverkinu, sem fékk að standa þarna í 3 mánuði, um það 

bil hálfri öld eftir sprengjuárásina, áður en það var að lokum rifið.14 
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Á sama hátt móta ég Báturinn með steypu svo hann líkist trébáti með skarsúð, þar sem 

við sjáum kjölinn sveigjast upp í stafni og byrðinginn sveigðan um skrokkinn sem mætir svo 

skutnum þar sem kjölurinn sveigist upp að aftan. Fjalirnar raða sér hver niður undir aðra og 

sú síðasta leggst að kilinum.  

 
1891 25. mars. Fórst skip Sigurðar Grímssonar (meðhjálpara, frá Borg í 
Hraunshverfi) við brimboða á Músarsundi við Stokkseyri með allri áhöfn, 9 
mönnum. (Stokkseyrarformenn treystust ekki til að reyna björgun og fengu átölur 
fyrir). 
1892 7. nóvember. Skipstapi á Stokkseyri 1 maður fórst, en 7 bjargað. 

 

Verk Rachel, House (1993) er á þeim stað og í því umhverfi sem það fjallar um. Steypa 

er notuð til að móta hugmyndina í hennar verki líkt og mínu. Steypa, þetta sterka efni sem 

maðurinn hefur notað til skjóls og til að veita öryggi. Í mínu verki er það steypan sem 

frávarpar óöryggi trébátanna, hlýju og skjóli timburhússins. House (1993) er ekki ætlað að 

standa nema í stuttan tíma rétt eins og Báturinn sem mun hverfa. Verk Rachelar endurspeglar 

lífsbaráttu fólks í Lundúnum þar sem rýmið tengir okkur við fólkið sem þar fæddist, lifði og 

dó, öld eftir öld. Báturinn stendur fyrir lífbaráttu fólks við strönd á Íslandi í gegnum aldirnar. 

Líkt og Rachel í London tel ég mig hér vera að skapa verk sem verður til af ást, hlýju og 

einlægri hugsun. Bæði verkin standa keik um tíma sem mun renna sitt skeið. Þau munu 

hrörna og hverfa. Eins og samfélag sem er í stöðugri endurnýjun. 

 

Tvö samliggjandi rými í hinu rótgróna Kestner Gesellschaft galleríi, sem hefur verið 

starfrækt frá 1916, hafa verið fyllt með leðju (50 m3) og mó (265 m3). Efnunum hefur verið 

dælt inn í rýmið svo þau haugast nánast upp undir loft við veggina en lækka niður í miðju 

rýminu. Þau eru sótt úr nálægri mýri. Það er listamaðurinn Santiago Sierra sem stendur fyrir 

þessu. Sýningarrýmið er í þýsku borginni Hannover í Þýskalandi og verkið nefnist House in 

Mud(2005). Í því vekur Sierra athygli á lífi verkamanna sem unnu árin 1934-1936 að því að 

moka upp mó og leðju fyrir yfirvöld í Hannover, sem vildu hafa stöðuvatn í borginni. Til 

starfans voru ráðnir 1.650 atvinnuleysingjar sem mokuðu 40 tíma á viku. Feður sem áttu 

mörg börn gengu fyrir í vinnuna. Eftir mánuðinn reyndust launin vera lægri en 

atvinnuleysisbæturnar sem þeir höfðu haft.  

 Á sýningu Sierra var gestum boðið að fara í stígvél og ganga um í nánast sömu 

leðjunni og þeirri sem kom upp við gröf verkamannanna. Í tveggja kílómetra fjarlægð frá 

þeim stað þar sem spor þeirra liggja undir vatni gátu gestir nútímalistasýningar gengið sömu 

slóð, að frávarpinu tilskyldu. Eða á ég frekar að nota orðið endursýning? List er þjöppun 



 
 

veruleika sem þegar er orðinn og um leið nýr veruleiki sem njótandi listarinnar þarf að takast 

á við. 

Báturinn hefur þennan þátttökueiginleika. Það er að segja: Konur geta staðið á Gónhóli 

eins og eiginkonur sjómanna gerðu forðum þegar þær horfðu á bátana koma inn og menn 

þeirra drukkna. Nú fylgjast þær með Bátnum þar sem hann stendur við brimið. Hann hreyfist 

ekki en hverfur hægt og bítandi. 

 
1894 7. apríl. Báti Einars Árnasonar í Þórðarkoti hlekktist á við Eyrarbakka og fórust 3, en 
Magnús Magnússon í Túni bjargaði 7 mönnum. (Sigurður Árnason í Mörk var meðal þeirra 
sem fórust) 
1894 11. apríl. Fórst bátur Páls Andréssonar með 2 mönnum, en öðrum bjargað. (Ásamt 
formanninum drukknaði Jón Rangvellingur). 
 

 

 

Lokaorð 

 

Öll hafa þessi verk, að mínu meðtöldu, tilvísun í söguna sem einskonar upprifjun. Þau 

eru komin til vegna þarfar listamanns til að minna á hið liðna án þess að búa til óbrjótandi 

minnismerki, fremur minnismerki sem eiga að brotna, eins og sagan er svo gjörn á að gera 

sjálf. Eins og leikverk þar sem liðnir atburðir eru færðir á svið til að draga fram atburði sem 

fallið hafa í gleymsku. Svo gleymist sú sýning líka þegar tjöldin hafa fallið. Á endanum verða 

engin minnismerki. Aðeins upprifjun. Bergmál af brimi. Bergmál af síðasta andvarpi 

sjómanns á leið ofan í boðann. Bátur sem vaggar um stund í fjörunni og hverfur svo.  

 

     Eyrarbakka og Reykjavík 2017/2018, 

     Stefán Hermannsson 
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Skrá 1 

 
Sjóslys í róðrum við Eyrarbakka og Stokkseyri 

 

1347 Drukknuðu 19 menn af Eyrarbakka. 

1554 Skip af Háeyri, drukknuðu 9 karlar og 3 konur. 

1567 Drukknuðu 13 menn af Eyrarbakkaskipi. 

1631 Á Eyrarbakka rak undarlegt skip, flatbotna með 6 mjóum greniborðum. 

1640 Fórst skip Katrínar Þormóðsdóttur á Hrauni með 11 mönnum. Formaður var Jón 

Bjarnason Stokkseyri. Þá fórust 9 menn af Loftstöðum. 

1646 8. apríl fórst skip undan Stokkseyri með 11 mönnum. 

1653 Áttæringur Rannveigar á Háeyri fórst með 9 mönnum. 

1670 Fórst róðraskip af Stokkseyri með 6 mönnum. 3 lifðu. 

1673 Drukknar maður í sölfafjöru á Eyrarbakka. 

1685 7. febr. Týndist áttæringur af Eyrarbakka með 10 mönnum. (Manntapa 

Góuþrællinn, þá fórust 130-150 sjómenn víða um land). 

1697 Skiptapi af Eyrarbakka. 4 menn fórust en 3 lifðu. 

1699 Skip Bjarna Árnasonar á Skúmstöðum fórst í brimi. 

1706 Skipstapi frá Þorlákshöfn (Elliðahöfn) með 13 mönnum. 

1800 11. júní. 7 menn fórust af Óseyrarnesferju vegna ofhleðslu. 

1810 Skip Einars Benediktssonar á Hólum fórst í Tunguósi við Stokkseyri með 7 

mönnum. 

1812 25. janúar. Skip Jóns stromps í Starkaðarhúsum á Stokkseyri fórst í lendingu við 

Þorlákshöfn með 6 mönnum, en 5 var bjargað. 

1815 30. mars fórst skip Jóns Jónssonar á Ásgautsstöðum með 13 mönnum. 

1820 Skip af Þorlákshöfn fórst með 4 mönnum. 

1822 24. apríl. Fórst skip af þorlákshöfn með 4 mönnum. 8 bjargað. 

1823 6. júní. Frá Kumbaravogi drukkna 3 menn á sjó. 

1824 2. ágúst. Drukknar Jón Guðmundsson í Eyvakoti. 

1826 3. júní. Róðraskip fórst af Eyrarbakka. 4 menn drukkna (m.a. Rafnkell 

Hannesson á Litla-hrauni og vinnumaður þar Guðmundur Jónsson). 

1828 8. apríl. Á Stokkseyrarsundi fórst róðraskip Jóns Jónssonar á Gamla-Hrauni með 

10 mönnum. (Þ.a.m. var Ingimundur Grímsson frá Háeyri og Stefán Jónsson á Stóra-

Hrauni). 

1828 5. maí. Fórst af Stokkseyri róðraskip Bjarna Einarssonar frá Byggðarhorni með 



 
 

10 mönnum. (Krístín Brandsdóttir frá Roðgúl var á meðal þeirra). 

1840 25. apríl. Skip fórst af Þorlákshöfn með 15 mönnum. (Tólfæringur) 

1846 27. febrúar. Fórst bátur frá Eyrarbakka með 6 mönnum. ( Hafliði og Steingrímur 

Kolbeinssynir þar á meðal). 

1852 18. maí. Á Stokkseyrarsundi fórst skip Jóhanns Bergssonar frá Stokkseyri með 4 

mönnum. 

1861 10. júní. Fórst á báti frá Stokkseyri, Jón Sigurðsson í Efra-Seli. 

1863 20. mars. Skip Tyrfings Snorrasonar fórst á Stokkseyrarsundi með allri áhöfn 13 

manns, allt Stokkseyringar. 

1870 13. apríl. Bátur Þorleifs Kolbeinssonar á Háeyri fórst með 6 mönnum. (formaður 

í afleysingu var Sveinn Árnason háseti). 

1874 14. september. Drukknuðu 2 menn af Stokkseyri. 

1881 26. mars. Bátur Ísleifs Vernharðssonar fórst við Stokkseyri með 5 mönnum, en 

Ísleifur komst af. 

1881 28. maí. Tvo menn tók út af róðrabáti frá Stokkseyri. 

1883 9. mars. Skip Sigurðar Gamalielssonar í Eyvakoti fórst á Einarshafnarsundi með 

3 mönnum, en 7 var bjargað. (Formaðurinn Sigurður, Þorkell bóndi Pétursson í 

Eyvakoti, Gunnar Bjarnason bóndi á Skúmstöðum drukknuðu og í sama veðri 

bjargaðist áhöfn Þorkells í Óseyrarnesi um borð í franska skútu). 

1886 21. apríl. Fórst áttæringur Sæmundar Bárðarssonar í Garðbæ með 10 mönnum á 

Rifsósi. (Ásamt formanni voru m.a. Skaftfellingarnir Sigurður Árnason á Borgarfelli, 

Sigurður Ingimundarsson Efri-Ey o.fl. þaðan). 

1887 24. febrúar. Bátur Bjarna Pálssonar í Götu á Stokkseyri fórst í lendingu í 

Þorlákshöfn með allri áhöfn, 6 mönnum (þ.á.m. var Halldór Álfsson frá Bár. Bjarni 

var organisti í Stokkseyrarkirkju). 

1886 21. apríl. Sæmundur Bárðarsson á Eyrarbakka fórst af áttæring við 10. mann í 

lendingu. Skipið átti Siggeir Torfason. 

1890 12. apríl. Á Eyrarbakka fórust 2 menn af skipi í lendingu af Rifsósi, en 8 var 

bjargað. 

1891 25. mars. Fórst skip Sigurðar Grímssonar (meðhjálpara, frá Borg í Hraunshverfi) 

við brimboða á Músarsundi við Stokkseyri með allri áhöfn, 9 mönnum. 

(Stokkseyrarformenn treystust ekki til að reyna björgun og fengu átölur fyrir). 

1892 7. nóvember. Skipstapi á Stokkseyri 1 maður fórst, en 7 bjargað. 

1894 7. apríl. Báti Einars Árnasonar í Þórðarkoti hlekktist á við Eyrarbakka og fórust 

3, en Magnús Magnússon í Túni bjargaði 7 mönnum. (Sigurður Árnason í Mörk var 



 
 

meðal þeirra sem fórust) 

1894 11. apríl. Fórst bátur Páls Andréssonar með 2 mönnum, en öðrum bjargað. 

(Ásamt formanninum drukknaði Jón Rangvellingur). 

1896 Bárður Diðriksson formaður á Stokkseyri fórst á kænu inn af Stokkseyrarsundi. 

1897 20. mars. Skip Torfa Nikulássonar í Söndu á Stokkseyri fórst með 9 mönnum. 

1897. 23. mars. Halldór Magnússon frá Hrauni varð undir skipi við sjósetningu og 

lést. 

1898 19. ágúst. Fórust af Eyrarbakka 2 menn á sjó, en 1 bjargað. (Hann dó 18 dögum 

síðar af meiðslum). 

1899 4. desember. Skip Þorkells Magnússonar af Stokkseyri barst á boðann “Skjótur” 

og fórust 2 menn, en 7 bjargað. 

1908 2. apríl. Fiskibáti Ingvars Karlssonar í Hvíld hvolfdi á Stokkseyrarsundi og 

fórust 8 menn, en Jón Sturlaugsson bjargaði 1 manni. 

1909 30. apríl. Bátur á leið frá Þorlákshöfn til Stokkseyrar strandaði á skeri við 

Hraunsós undan Hraunshverfi og fórust 2 piltar (Hinrik Sigurðsson í Ranakoti og 

Andrés Jónsson í Nýjabæ Stk. en Tómas Vigfússon í Götuhúsum Eb. var meðal þeirra 

sem bjargað var). 

1912 25. maí. Lík rak á Skúmstaðafjöru og var það óþekkjanlegt. 

1912 8. apríl. Jón Sveinsson á Stokkseyri féll útbyrðis af báti og drukknaði. 

1916 8. apríl. Maður féll útbyris af “Vilborgu” frá Stokkseyri og drukknaði. (Jón 

Sveinsson í Aðalsteini, en bátinn átti Jón Sturlaugsson). 

1917 Kristinn Þórarinsson í Naustakoti féll útbyrðis af vélbáti og drukknaði. 

1917 3. febrúar. Vélbáturinn “Suðri” frá Stokkseyri fórst með 4 mönnum. (Filippus 

Stefánsson kaupm. Guðbergur Grímsson á Strönd, Gunnar Gunnarsson og Þórður 

Pálsson). 

1917. 8. nóvember. Bakkabátur fórst við Hafnir, en mannbjörg varð. 

1919 5. febrúar. Tómas Þórðarsson frá Sumarliðabæ í Holtum varð undir báti við 

sjósetningu og lést. 

1920 6. apríl. Í lendingu á Eyrarbakka drukknuðu 2 menn af litlum báti, en 1 

bjargaðist á sundi. (Pétur Hansson á Blómsturvöllum og Oddur í Sölkutóft, en Jóhann 

Bjarnason formaður var sá sem bjargaði sér á sundi). 

1922 Í mars. Tveir menn fórust af báti í brimgarðinum á Eb. (Þórarinn Jónsson hét 

annar þeirra). 

1922 21. mars. Einn maður drukknar á Eyrarbakka. 

1922 17. apríl. Vélbáturinn “Atli” fórst á Stokkseyrarsundi með 7 mönnum. (Bátinn 



 
 

átti Bjarni Sturlaugsson í Starkaðarhúsum og missti Jónína Helgadóttir í Eystri-

Móhúsum mann sinn í sjóinn í annað sinn). 

1927 5. apríl. Vélbáturinn “Sæfari” fórst á Bússusundi með allri áhöfn 8 mönnum. 

(Formaður var Guðfinnur Þórarinsson á Eyri). 

1928 17. mars. Tveir menn féllu útbyrðis af bát frá Stokkseyri og drukknuðu. (Gísli 

Eyjólfsson og Magnús Karlsson). 

1939 (1938?) Vélbátnum Ingu hvolfdi á Stokkseyrarsundi og 1 maður fórst, en 4 

bjargað (bátinn átti Guðni Eyjólfsson í Björgvin). 

1970 18. janúar. Þrír skipstjórar frá Stokkseyri fórust með litlum árabát á 

Stokkseyrarsundi er þeir ætluðu að vitja bauju. Fjórði maður bjargaðist. (Árelíus 

Óskarsson, Geir Jónsson, Jósep Zophoniasson, en Tómas Karlsson komst af). 

1976 3. mars. M/b Hafrún ÁR 28 frá Eyrarbakka fórst út af Reykjanesi með allri 

áhöfn 8 manns og þar af ein kona. (Valdimar Eiðsson skipstjóri, Ágúst Ólafsson, 

Haraldur Jónsson, Guðmundur S Sigursteinsson, Júlíus Stefánsson, Ingibjörg 

Guðlaugsdóttir, Þórður Þórisson, Jakop Zopóníusson). 

1981 20. mars. Vélbáturinn “Þerna” ÁR 22 hvolfdi við Stokkseyri með þrem 

mönnum. Komst einn á kjöl og var bjargað. (Þorsteinn Björgólfsson skipstjóri, Viðir 

Þór Sigurðsson, en Gunnsteinn Sigurðsson komst á kjöl). 

1984 7. september. Fórst M/b Bakkavík ár 100 á Eyrarbakka með tveim bræðrum, en 

þriðji bróðirinn komst af. (Þórður og Sigfús Markússynir. Vigfús komst af). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Skrá 2 
 
Hafskipatjón af Eyrum og víðar 
 

1200 Austmannafar brotnar á Eyrum. 
1224 Skip af Eyrum týnist í hafi. 
1231 Braut 5 skip, fórust 3 af 70 mönnum. (1231-1232) 
1234 Skipbrot á Suðurlandi. 
1251 Skip frá Noregi fórst fyrir sunnan land. 
1252 Skipbrot fyrir Eyrum, fórust 6 menn. 
1256 Braut 3 skip á Eyrum. 
1306 Skip er kom af hafi braut á Eyrum. 
1332 Þrjú skip lögðu upp af Eyrum. Eitt týndist í veðri með mönnum og góssi. Hin tvö 
komust að Suðureyjum og voru rænd þar. Annað þeirra komst um síðir til Noregs með 
báðar skipshafnir. 
1337 Braut 2 skip vestan Ölfusárósa. Úr viðjum þeirra var smíðað eitt skip og því siglt til 
Noregs. 
1343 “Lýsubússan” sleit upp í stórsjó og brotnaði skipið í spón. (Í sama veðri braut 
“Ögvaldsbússan” við Grindavík og hafskip braut á “Háfsanda”). 
1346 “Margrétarsúðin” braut á Eyrum. Hún var þá tilbúinn til hafs og týndist nokkuð af 
góssi. 1347 (“Bessalanginn” braut fyrir Síðu í V-Skaftafellssýslu og fórust 19 menn og 
mikið góss tapaðist). 
1350 Kaupskip sökk við Eyjar á leið til Eyrarbakka. 
1382 “Þorlákssúðin” fórst í hafi innan um hafísa, en áhöfnin komst á eftirbáti til 
Grænlands. (Heimahöfn Þorlákssúðarinnar var á Eyrarbakka, en skipið átti 
Skálholtsstóll). 
1386 Skip sökk á Eyrum. 
1393 Annað tveggja skipa er komu að utan, brotnaði á Eyrum. 
1412 “Svalaskipið” fórst fyrir sunnan land, en skipinu stýrði Andrés kollur. Skipverjar 
hans hröktust á eftirbátnum dögum saman og dóu margir af vosbúð, hungri og kulda, en 
sumir steyptu sér útbyrðis. Frá Dyrhólaey var róið til bjargar þeim 13 skipsbrotsmönnum 
af Svalaskipinu er eftir lifðu en fjórir af þeim dóu fljótt. 
1413 Lítið Íslandsfar braut fyrir sunnan land. 
-Engin saga er fram á miðja næstu öld, en ástæðan er “Svartidauði” og samfélagslegt 
hrun.- 
1562 Þýskt skip forgekk fyrir Refstokki. Skipið var ekki orðið landfast og fórust 9 menn 
en 7 komust af.  
1560-1580 Strandar þýskt skip á skeri, en öllu bjargað. (Sennilega sama skip og áður er 
getið).  
1647-1649 Eyrarbakkaskipið hraktist á sker um Hvítasunnu og brotnaði. Mönnum og 
góssi bjargað.  
1700 4. september. Eyrarbakkaskip hraktist á sker. Skipið var hlaðið fiski til útfluttnings 
og náðist hann allur á land.  
1711 17. júní. Eyrarbakkaskipin sem komu frá Noregi fórust bæði. Setti það er fyrr kom 
upp vestan Ölfusárósa í stormi og fórust þar 3 danskir skipverjar og 1 íslenskur. Seinna 
skipið sleit upp af festum í stormi og brotnaði.  



 
 

1714 Bakkaskip laskast í óveðri en var bætt.  
1718 7. nóvember. Herskipið Giötheborg hraktist fyrir veðri inn á Hafnarskeið og 
strandaði. Brotnaði það síðan í fjörunni.  
1723 1. oktober. “Prins Vilhelm” skip C.M.B. Blichfeld yfirkaupmanns strandaði á skeri 
við Einarshöfn, en það flutti vörur til Sören Möller undirkaupmanns á Eyrarbakka. 
Skipstjóri var Boije Sthephansen og bjargaðist hann ásamt mönnum sínum, en góss 
spilltist.  
1735 Bakkaskipið fær mikinn leka og sökk austan Eyjafjalla, en það var á leið til 
Eyrarbakka með varning. Skipshöfnin komst öll lífs af. Mikið brak úr skipinu rak á 
fjörur.  
1737 16. júlí. Bakkaskipið sleit upp af festum í hríðarveðri, en það var þá ný komið í 
höfn. 
1745 Nýtt og vandað Eyrarbakkaskip sleit upp af 11 festingum í aftaka brimi og 
brotnaði. Ekkert manntjón varð. 1753 Eyrarbakkaskip brotnar.  
1759 “Cecilia” kom 16. júní og hafnaði sig. Þann 22. sama mánaðar barst mikill hafís 
suður fyrir land og sleit skipið af tveim festum undan ísskriði, en þó tókst að bjarga því.  
1764 Bakkaskipið “Dorethea Richel” slitnaði af festum og rakst á sker. Við það kom gat 
á skipið og mikill leki. Skipstjóri var Símon Knutsen. (Innar á höfninni lá skonnortan 
“Junge Tobías”) 
1770 3. ágúst. Timburflutningaskipið “Jomfru Anna” slitnaði upp í höfninni.  
1777 Eyrarbakkaskipið strandaði á skeri. Mannbjörg varð. 
1781 19. september. Póstjaktin “Silden” strandaði þá um nóttina út af Hafnarskeiði. 
Skipið átti að koma við á Eyrarbakka til að taka kaupmanninn með út. Þegar skipið var 
komið í námunda, var róið að því á 10 manna fari með lóðsinn, en skall þá á óveður og 
gerði ófærusjó, en bátsverjar komust um borð í “Síldina”. Skipið hvarf svo sjónum 
manna í landi en þann 22. sama mánaðar fannst skipið sundur molað á Hafnarskeiði. 
Fórst áhöfn öll og 10 Eyrbekkingar.  
1784 Bakkaskipið fórst út af Meðallandi, en það var á leið til Eyrarbakka.  
1785 Kúfskipið “Emmanuel” fórst í höfninni á Eyrarbakka. Jensen skipstjóra og fimm 
öðrum var bjargað í land.  
1786 30. ágúst. Kaupskipið “Jegerborg” fórst í óveðri, en skipið átti Agent Butenhoff. 
Buch skipstjóri bjargaðist ásamt allri áhöfn. (Stýrimaður var Niels Lambertsen síðar 
kaupmaður á Eyrarbakka). Þetta sumar var meira brim og rok en áður var vitað dæmi til 
og voru átökin svo mikil að festarklettur einn er nefndist “Hermannsgatið” sópaðist burt, 
en við hann höfðu skip verið bundin frá ómuna tíð. 
1794 23. apríl fórst “Forellen” við Vestmannaeyjar í svarta þoku. Skipið var á leið til 
Eyrarbakka. Þann 1. júlí fórst svo “Vestmannaöen” í höfninni á Eyrarbakka. (Skipin 
höfðu komið hvert ár frá 1788).  
1798 27. ágúst. Bryggskipið Anna Christense fórst á Eyrarbakka. Skipið var tilbúið til 
utanfarar og beið byrjar, en þá gerði gríðarmikinn sjógang og brim sem sleit festar 
skipsins og lagðist það á hliðina eftir að mestöllum farminum hafði verið bjargað á land.  
1801 22. júlí. “Frau Elisabet” strandaði við Ölfusárósa, en það var á leið frá Altona til 
Ólafsvíkur með viðkomu á Eyrarbakka. Skipið hafði lagst við festar 20 júlí en komst 
ekki inn á höfnina sökum brims og beið því átekta. Tveim dögum síðar gerði storm og 
ófærusjó og slitnaði skipið upp og rak til lands. Skipverjar fóru í léttbátinn og fórust þeir 
allir utan við brimgarðinn. Fredrik Feddersen skipstjóri átti skipið.  



 
 

1806 18.maí. Lítið seglskip “Anna” strandaði á Hafnarskeiði, en það var á leið til 
Stykkishólms. Allir skipverjar björguðust nema kaupmaður Peter Holter að nafni. 
Skipstjóri var Kristian Andersen Knøe.  
1813. 30. maí. Bakkaskipið “Resolution” strandaði á Hafnarskeiði, en það var að koma 
frá Noregi. Skipið lá á ytri höfninni og var unnið að útskipun, þegar skall á rosaveður 
með stórbrimi. Skipið var óvarið áföllum og slitnaði fljótt upp, en láðst hafði að nýta lag 
til að færa skipið á innrihöfnina. Skipverjum öllum var bjargað. (“Resolution” hóf 
árlegar siglingar til og frá Eyrarbakka 1795).  
1826 10.júní. Bakkaskipið “Anna” slitnaði upp í brimi á Einarshöfn og rak á sker, en 
skipið var að koma frá Danmörku. Skipverjar voru komnir í land þegar óhappið varð. 
Skipstjóri briggskipsins var Niels Mogensen.  
1846. 9. júlí. Skonnortan “Velunas” strandaði í höfninni á Eyrarbakka. E. Paulsen 
skipstjóri bjargaðist ásamt allri áhöfn.  
1847 9. mars. Sjómenn úr Þorlákshöfn bjarga mannlausu timburfluttningaskipi til hafnar, 
en það hafði verið á reki 4-5 mílur undan landi. Skipið hét “Rose” og var rifið í 
Þorlákshöfn. Sama ár hafði mikið timbur af öðru skipi rekið á fjörur sunnanlands. Þá rak 
hákarlaskip á hvolfi á fjörur í Skaptafellssýslu með eitt lík innanborðs.  
1849 Fiskiskútan “Pilen” er átti H.P. Hansen í Kaupmannahöfn fórst fyrir sunnan land. 
1855 14. september. Bakkaskipið “Waldemar” strandaði á skeri við Eyrarbakkahöfn og 
brotnaði í spón. það var 70 tn. að stærð.  
1859 15. maí. Briggskipið “Absalon” fórst við Eyrarbakkahöfn. Talsvert bjargaðist af 
farmi, en skipskaðinn olli þó kornskorti sunnanlands. Sama ár fórst Bakkaskipið “Olaf 
Rye” í Njarðvíkum þar sem það lá og beið byrs, en það átti að taka vörur í Keflavík og 
Hafnarfirði. “Olaf Rye” var glænýtt, vandað og stórt skip í eigu Eyrarbakkaverslunar.  
1861 2. október. “Sophie af Odense” strandaði á Eyrarbakka. Skipið var að flytja vörur 
til Eyrarbakkaverslunar og útibú þess í Hafnafirði. Búið var að losa þær vörur sem áttu 
að fara til Lefolii verslunar og skipa út vörum úr héraði.  

 
 


