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Inngangur
Árneshreppur á Ströndum
Árneshreppur er nyrsti hreppur Strandasýslu, hann var víðlendasti hreppur
sýslunnar og fram á miðja 20. öld sá fjölmennasti. Stöðug ábúð var á 28 jörðum allt
fram yfir 1940, á mörgum þeirra var tví- og jafnvel þríbýli. Hreppamörk að
sunnanverðu eru við Spena, rétt norðan Kaldbaksvíkur í Kaldrananeshreppi. Undirlendi
er lítið í hreppnum nema í Trékyllisvík og á Reykjanesi, flestar jarðirnar sunnan við
Reykjarfjörð og norðan við Ingólfsfjörð eru landlitlar og allar í eyði í dag. Hreppurinn
endar að norðanverðu við Geirólfsnúp norðan Skjaldarbjarnarvíkur. Þorp var ekki til
staðar í hreppnum frekar en annars staðar, og mun hreppurinn hafa verið með þeim
strjálbýlli á landinu.
Verslunarstaður byggðist upp í Kúvíkum við sunnanverðan Reykjarfjörð og kom
á tímum einokunarverslunar eitt skip þangað og á Höfðakaupstað á Skagaströnd.1 Við
norðanverðan fjörðinn utarlega á Reykjanesi byggðist jafnframt upp verstöð á Gjögri
þar sem hákarlaútgerð blómstaði um miðja 19. öld. Búseta þar var samt sem áður
framan af bundin við vertíðirnar yfir veturinn. Hreppurinn var því samfélag bænda,
einungis með undirstöðuþjónustu, þ.e. prest og hreppstjóra.
Þrátt fyrir að aðalatvinnuvegurinn væri landbúnaður var öflun sjávarfangs
mikilvæg íbúunum. Gjöful fiskimið eru á Húnaflóa og stutt var fyrir bændur að sækja
aflann, enda munu skilin milli sjávarútvegs og landbúnaðar hafa verið óskýr. Hlunnindi
við sjávarsíðuna voru ekki síður mikilvæg s.s. dúntekja, rekaviður, og selveiði,
sérstaklega á jörðum í norðanverðum hreppnum, s.s. í Ófeigsfirði og á Dröngum. Á 19.
öld voru hákarlaveiðar einnig mikilvægur atvinnuvegur, lýsið var brætt til útflutnings og
kjötið kæst og notað sem aukaafurð til manneldis. Mikilvægi og umsvif þessara veiða
voru slík að verslunarhöfnin í Kúvíkum var kölluð lýsishöfn.
Snemma á 20. öld fóru norskir síldveiðimenn að sjást á miðunum og ekki leið á
löngu þar til fyrstu innlendu síldarsöltunarstöðvarnar spruttu upp. Á árunum milli stríða
og fram yfir síðari heimsstyrjöld varð síldin svo að sannkölluðu ævintýri og reistar voru
stærstu og fullkomnustu verksmiðjur þeirra tíma í afskekktum fjörðum norður á
1

Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 84.
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Ströndum. Í kringum þessar verksmiðjur skapaðist vísir að þéttbýli. Þegar síldin hvarf,
fjaraði smám saman undan þorpunum og ekkert stendur eftir nú nema tómar byggingar.
Um leið og fiskveiðitækni þjóðarinnar fleygði fram urðu einnig breytingar á
búskaparháttum í landbúnaði. Mannfrekur landbúnaður var að víkja fyrir stórvirkari
vélvæddum landbúnaði, en sú þróun orsakaðist af skorti á vinnuafli sem sótti sífellt
meira í fiskveiðar og fiskvinnslu.

Kort 1. Árneshreppur, þær jarðir sem voru í byggð 1850-1950.
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Rannsóknarspurningar, aðferðir og heimildir
Í þessari ritgerð ætla ég að skoða þær samfélagsbreytingar sem urðu í hreppnum
á tímabilinu 1850-1950, kanna þróun atvinnuskiptingar og íbúadreifingar og reyna að
svara eftirfarandi spurningum. Hvaða áhrif höfðu breytingar í atvinnumálum
þjóðarinnar á íbúaþróun og -dreifingu í Árneshreppi? Hversu varanleg áhrif höfðu
umsvif síldaráranna á byggðaþróun í Árneshrepp? Hvers vegna varð engin frekari
þéttbýlismyndun í hreppnum eftir að vísar að þéttbýli höfðu orðið til á minnst þremur
stöðum?
Í þessum tilgangi mun ég vinna úr upplýsingum um fólksfjölda og atvinnustöðu
úr manntölum teknum á árunum 1850 til 1950, og úr tölum um fædda, látna, brottflutta
og aðflutta úr kirkjubókum 1852-1942. Ég mun notast við ýmsar greinar úr héraðsritinu
Strandapóstinum, auk bóka um sögu þessara staða má nefna bókina Hrundar borgir
eftir Þorstein Mattíasson, Strandamenn Jóns Guðnasonar, greinar úr safnritinu Strandir
2, og Strandamannabók Péturs Jónssonar frá Stökkum, og stuðningsrit þar sem það á
við. Þar að auki mun ég notast við hreppsbækur Árneshrepps sem geymdar eru á
Þjóðskjalasafni Íslands og á skrifstofu Árneshrepps. Einnig mun ég styðjast við
heimildarmenn frá Árneshreppi sem þekkja til einstakra þátta í ritgerðinni.
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„Hákarlinn er heilsubót“: 1850-1900
Verslun í Árneshrepp fram til 1900
Á tímum einokunarverslunarinnar 1602-1787 var kauphöfn á
Reykjarfjarðarkaupstað sem heimamenn kölluðu Kúvíkur, við sunnanverðan
Reykjarfjörð í landi Halldórsstaða. Til Kúvíka kom skip árlega sem einnig kom á
kaupstaðinn á Skagaströnd, handan við Húnaflóann.2 Aðalútflutningsvaran í Kúvíkum
var hvorki fiskur né kjöt heldur lýsi.3 Eftir daga einokunar helst verslun við í Kúvíkum.
Christian Thyrrestrup settist þar að og rak þar verslun frá 1804 til 1818. Flutti hann frá
Kúvíkum 1815 og annaðist þá Jens Morten Stiesen verslunina fyrir hann. Ekki er ljóst
hver var eigandi verslunarinnar á eftir Thyrrestrup, en Stiesen var áfram verslunarstjóri
til 1820, en þá eignaðist Jón Salómonsson hana og rak til æviloka 1846.4
Á eftir Jóni tók Þórarinn Thorarensen við rekstri verslunarinnar þar til 1854, að
Jakob Jóhann Thorarenssen, sonur hans, hóf afskipti af henni. Hann keypti svo
verslunina 1861 og rak hana til dauðadags 1911.5 Jakob Thorarensen gerði jafnframt út
frá Kúvíkum og Gjögri, mest til hákarlaveiða.6 Á síðustu áratugum aldarinnar voru
hugsjónir félagsverslunar að skjóta rótum. Strandasýsla tók þátt í Pöntunarfélagi
Dalasýslu sem stofnað var fyrir til stilli Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal og voru settar upp
vörur frá því á Norðurfirði frá 1889.7
Þegar Strandamenn klufu sig úr því félagi og stofnuðu Verslunarfélag
Steingrímsfjarðar síðla árs 1898 var sett upp pöntunardeild í Árneshreppi. Var hún
staðsett á Norðurfirði og byggð undir hana húsakynni sumarið 1899.8 Sama ár kom
Magnús Árnason á fót verslun á Norðurfirði. Sú verslun varð ekki langlíf því Magnús
lést snemma árs 1900 og voru eignir hennar boðnar upp vegna skulda.9

2

Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls. 84.
Sigvaldi Guðmundsson, „Þættir úr verzlunarsögu Strandasýslu“, bls. 79.
4
Jón Guðnason, Strandamenn, bls. 450-452.
5
Jón Guðnason, Strandamenn, bls. 450-452.
6
Halldór Jónsson, „Jakob J. Thorarensen.“, bls. 94-96.
7
Gunnsteinn Gíslason, „Ágrip af sögu Kaupfélags Strandamanna, Norðurfirði“, bls. 294.
8
Gunnsteinn Gíslason, „Ágrip af sögu Kaupfélags Strandamanna, Norðurfirði“, bls. 295.
9
Guðlaugur Gíslason, „Magnús S. Árnason kaupmaður og verzlunin á Bergistanga við Norðurfjörð“, bls.
36-85.
3
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Verslun í hreppnum á 19 öld var því bundin við Reykjarfjörð, þ.e.a.s. Kúvíkur,
en strax um aldamótin var komin þörf fyrir betri þjónustu fyrir svæðið norðan við
Reykjanes. Þeirri þörf var síðar mætt með stofnun félagsverslunar í Árneshreppi sem
starfaði frá Norðurfirði og hét Verslunarfélag Árneshrepps sem rætt verður um hér síðar.

Verstöðin Gjögur.
Gjögur var sem áður segir forn hákarlaverstöð, bændur af Ströndum sendu
þangað vinnumenn sína á vertíð að vetrum þegar minni verkþörf var við búskapinn.
Efnaðri bændur úr sýslunni ráku þá hákarlaútgerð frá Gjögri á eigin skipum og áttu
búðir að Gjögri. Flestar þessar búðir voru kenndar við bæina sem útvegsbændurinr
bjuggu á, s.s. Broddanesbúð, Kleifabúð og Kaldrananesbúð. Búðir þessar voru fimmtán
að tölu og voru a.m.k. tvær þeirra með pláss fyrir tvær skipshafnir, Babýlon og Veröld
eða Verönd. 10 Voru því a.m.k. sautján bátar gerðir út frá Gjögri þegar mest var.11 Gert
var út að vori, vertíðin byrjaði í febrúar eða með þorrakomu, fór eftir tíðarfari hverju
sinni. Fyrst um sinn var sótt á grunnslóð og allt hirt af hákarlinum, skrokkarnir festir
utanborðs og dregnir í land. Þar var lifrin svo brædd í lýsi og hákarlinn lagður í kös til
verkunar. Voru það kallaðir doggróðrar. Ekkert mátti fara í sjóinn, því trú manna var að
það spillti fyrir veiðinni, hákarlinn myndi fælast frá. Þegar leið á vertíðina var farið að
sækja utar og nýta einungis lifrina en hætt að hirða um skrokkinn. Voru það kallaðir
skurðarróðrar. Sífellt þurfti að sækja dýpra því hákarl fékkst ekki grynnra en þar sem
skorið hafði verið. 12
Útgerð þessi fór fram að mestu á opnum árabátum. Fram undir miðja öldina var
einungis gert út á sexæringum þar til Gísli Sigurðsson á Bæ á Selströnd lét smíða fyrir
sig fyrsta áttæringinn, urðu þeir svo fleiri þegar líða tók á öldina.13 Stærstu skipin í
þessari útgerð voru svo teinæringar, þeir munu hafa verið fáir. Helstir þeirra voru
Helluskipið, frá Hellu í Steingrímsfirði, sem fórst á fyrstu vertíð sinni 1894, og Ófeigur,
tíróinn áttæringur, skip Guðmundar Péturssonar í Ófeigsfirði, sem nú er til sýnis á
Byggðasafni Húnaþings og Stranda að Reykjum.14 Eitt þilskip var gert út frá Gjögri,
Júlíana, í eigu Jakobs J. Thorarensens kaupmanns í Kúvíkum á árunum 1855-1860.

10

Pétur Jónsson kallar búðina Veröld en Þorsteinn Matthíasson Verönd.
Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 114.
12
Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 119-120.
13
Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 110.
14
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna, „Hákarlaveiða við Húnaflóa.“
http://www.simnet.is/reykirmuseum/ → Ófeigur. Skoðað 22. janúar 2009.
11
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Fleiri skip átti Jakob á sinni tíð, en komust lítt til hákarlaveiða.15 Lítið var því um
þilskipaútgerð á Gjögri á meðan þar var miðstöð hákarlaútgerðar á Ströndum, öfugt við
það sem tíðkaðist vestan lands og norðan þar sem þilskipaútgerð þreifst á
hákarlaveiðum.16
Hákarlaveiðarnar höfðu því lítil áhrif á búsetu og atvinnulíf í Árneshreppi,
veiðarnar voru stundaðar árstíðabundið sem aukabúgrein. Einungis efnaðri bændur
höfðu skipakost til veiðanna, þ.e. sexæringa eða stærri skip. Þar sem veiðarnar voru
aukabúgrein höfðu bændur ekki efni á að bæta skipakostinn. Veiðarnar urðu því ekki
grundvöllur frekari útgerðar, eins og varð annars staðar. Jakob Thorarensen gerði út eitt
þilskip, Júlíönu, um miðja öldina þar til hún var af ókunnum ástæðum rifin. Lét hann
smíða tvö önnur þilskip sem bæði brutu í hvassviðri áður en þau komust á
hákarlavertíð.17
Pétur Jónsson frá Stökkum segir í Strandamannabók sinni að hákarlaveiðar hafi
verið lagðar niður frá Gjögri að mestu eða öllu leyti um 1888.18 Torfi Guðbrandsson
segir hins vegar að í kjölfar þess að Helluskipið fórst með áhöfn sinni í apríl 1894 hafi
útgerðin lagst af á Gjögri. Í grein hans kemur fram að einungis fimm skip voru gerð út á
hákarl þessa vertíð. 19 Hákarlaútgerð frá Gjögri hefur því verið á undanhaldi um þetta
leyti. Missir eins skips úr flotanum hefur væntanlega ekki verið orsök þess að þessar
veiðar lögðust niður frá Gjögri. Líklegri eru verðlækkanir á hákarlalýsi sem hafði fallið
í hreppnum úr 2,70 kr. fyrir átta potta árið 1882 niður í 1,75 kr. árið 1894.20 Einnig voru
mikil hafísár á þessum áratugum og verstur var veturinn 1896-1897 þegar sveitungar
vörðust matarskorti með hvalveiðum á ísnum.21
Sífellt meiri veiði eyfirskra hákarlaskipa á miðunum fyrir utan flóann áttu líka
eflaust einhvern þátt í hnignun veiðanna. Eyfirðingar höfðu yfir mikið betri skipakosti
að ráða, enda voru hákarlaveiðar á opnum bátum orðnar úreltar þar um þetta leyti.22
Hákarlinn gæti hugsanlega hafa fælst frá vegna skurðar Eyfirðinga úti á Flóanum, eða
veiðin einfaldlega gengið of nærri stofninum. Hver sem hin raunverulega ástæða var þá
15

Halldór Jónsson, „Jakob J. Thorarensen.“, bls. 94-96.
Theódór Friðriksson, Hákarlalegur og hákarlamenn, bls. 7-24.
17
Halldór Jónsson, „Jakob J. Thorarensen.“, bls. 94-96.
18
Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 130.
19
Torfi Guðbrandsson, „Aldarminning sævíkinga“, bls. 38-43.
20
Þ.Í. Strandasýsla, Hreppsbók Árneshrepps, 1880-1889, 1889- 1893 og 1894- 1895.
21
Guðmundur P. Valgeirsson, „Þegar hnýðingarnir komu!“, bls. 75-83.
22
Theódór Friðriksson, Hákarlalegur og hákarlamenn, bls. 7-24.
16
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er víst að hún hefur verið sambland þessara þátta: versnandi tíðarfars, lækkandi verðlags
og samkeppni við flota Eyfirðinga, samkeppni sem Strandamenn urðu undir í.
Hákarlaveiðar lögðust þó aldrei alveg af, veiðar voru áfram stundaðar meðan
verðmæti voru í hákarlalýsi. Gert var út á Ófeigi Guðmundar Péturssonar í Ófeigsfirði
til 1915; Von og Heklu, skipum Jörundar Finnboga Guðmundssonar á Finnbogastöðum
og bróður hans Magnúsar Guðmundssonar í Kjörvogi (Von til 1916 og Heklu til
192823); og svo Andey, skipi Carls F. Jensens kaupmanns í Kúvíkum. Þessi skip voru
gerð út frá heimajörðum eigendanna. Ófeigur var fornfrægt hákarlaskip og síðasta skip
sinnar gerðar sem haldið var á til hákarlaveiða. Hekla og Von voru bæði þilskip og
samkvæmt Þorsteini Matthíassyni var Vonin eitt það fyrsta sinnar gerðar sem gert var út
á hákarl frá Árneshreppi, hefur hann þá ekki haft spurnir af jakt Jakobs Thorarensens,
Júlíönu. Andey Carls F. Jensens var vélbátur, sem og Anna og Ingólfur sem voru gerð út
um tíma frá Ófeigsfirði af Guðmundi Péturssyni. 24 Ástæða þess að hákarlaveiðarnar
voru aftur stundaðar af krafti í Árnesheppi er líklega hraðar verðhækkanir á lýsi í kjölfar
fyrri heimsstyrjaldar. Verðið á lýsi var komið niður í 0,80 kr. 1905, en náði 2,33 kr.
1918, í lok styrjaldarinnar.25
Um 1880, þegar hákarlaútgerðin var að dala á Gjögri, myndaðist þar vísir að
þorpi. Verbúðir hákarlaáhafnanna urðu þá eiginlegar þurrabúðir og fólk, sem hafði
afkomu sína að mestu af öflun sjávarfangs, átti sér þar fast heimili. Þessi þróun er
samsvarandi því sem var að gerast annars staðar á landinu m.a. í Ólafsfirði, þar sem
fátækt fólk sem átti ekki kost á jarðnæði safnaðist saman til þess að lifa af sjávarfangi.26
Jakob Thorarensen, kaupmaður í Kúvíkum og eigandi jarðarinnar Gjögurs, hafði haft af
hákarlaútgerðinni nokkrar tekjur, bæði keypti hann allt það lýsi sem þar var aflað og
rukkaði, sem eigandi útræðisjarðarinnar, toll af bátunum sem mun þó hafa verið lægri en
í mörgum öðrum verstöðvum.27 Hvort inni í þeim tolli hafi verið leigan á búðunum, sem
þar stóðu, er óvíst. Hitt er víst að með minnkandi hákarlaútgerð hafa tekjur hans af
jörðinni minnkað. Auð húsin hafa því getað skapað honum einhverjar tekjur með því að
leigja þau út. Að sama skapi urðu þannig til tækifæri fyrir fátækt fólk án jarðnæðis að
skapa sér viðurværi við fiskveiðar á Gjögri. Hákarlaveiðarnar skildu þannig eftir sig
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Guðmundur H. Guðjónsson, „Strand þilskipsins Heklu fyrir innan Kjörvog 1923“, bls. 97-105
Þorsteinn Matthíasson, „Fast þeir sóttu sjóinn“, bls. 110.
25
ÞÍ. Strandasýsla, Hreppsbók Árneshrepps, 1905-1913 og 1913-1918.
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Friðrik G.. Olgeirsson, Hundrað ár í Horninu. 1. bindi, bls. 61-69.
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Pétur Jónsson, Strandamannabók, bls. 124.
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íbúðarhæf hús sem í vantaði íbúa. Fiskiþorpið á Gjögri hefði því að mínu mati ekki
getað orðið til nema fyrir hnignun hákarlaútgerðarinnar.

Fólksfjöldi og atvinnuskipting 1850-1890
Fólksfjöldaþróun í Árneshreppi á árunum 1850 til 1890 sýnir að fólksfjöldinn
hélst nokkuð stöðugur á seinni hluta 19. aldar eftir að hafa risið stöðugt eftir
Napóleonsstyrjaldirnar. Fólksfjöldinn 1850 var 336 manns en reis upp í um 400 í
manntölunum næst á eftir, árin 1855 og 1860. Þessi fjölgun skýrist í raun af því að
íbúafjöldinn var enn að komast í jafnvægi eftir Napóleonsstyrjaldirnar. Þetta sannast á
því að í manntali ársins 1860 var mest fjölgun í hópi barna, eða um 70 manns.
Fólksfjöldi var áfram um 400 manns árið 1870.28 Þrátt fyrir að fólksfjöldinn væri
stöðugur fram yfir 1870 var fátækt að aukast eftir 1850, en tala ómaga hækkaði úr
fjórum árið 1850 upp í tæplega þrjátíu árið 1860 og var svipuð 1870.29
Íbúadreifing í Árneshreppi 1855-1950
Ár

1855 1860 1870 1880 1890 1901 1910 1920 1930 1940 1950

Sveitabæir

357

377

340

390

346

362

371

352

335

382

275

Kúvíkur

10

16

23

17

16

28

16

33

41

21

–

Gjögur

8

6

16

30

29

39

4

66

50

71

67

Djúpavík

–

–

–

–

–

–

–

3

–

41

53

Eyri

16

5

13

14

12

10

12

24

9

13

20

Samtals

391

404

392

451

403

439

403

478

435

528

415

(samtals)

Heimild: Tafla 4 í viðauka.

Samkvæmt manntali ársins 1880 voru yfir 450 manns með heimili í hreppnum
og verður það að teljast vera sérstakt miðað við undangengna áratugi og árið 1890. Þessi
fjölgun virðist ekki hafa verið vegna breytinga í búskapar- eða atvinnuháttum, búið var
á jafnmörgum jörðum og áður. Aðeins bættist við skammlíf hjáleiga frá Bæ, Dalkot, þar
sem Björn Björnsson bjó í þrjú ár í kringum 1880.30 Það var því áfram búið á sömu
jörðunum við sama lífsviðurværi og áður, fólksfjölgunin kom því einungis fram í fleira
fólki að meðaltali á bújörð. Athygli vekur þó fjölgunin við Gjögur þar sem íbúafjöldinn

28

Sjá töflu 4 í viðauka.
Sjá töflu 1 í viðauka.
30
ÞÍ. Strandasýsla, Hreppsbók Árneshrepps, 3. 1880-1889.
29
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hafði nær tvöfaldast frá því síðasta manntal var tekið 1870.31 Hver er skýringin á þessari
óvenjuháu íbúatölu árið 1880? Fjöldi fæðinga á árunum 1871-1880 var yfir þrjátíu
börnum meiri en áratuginn þar á undan, tala látinna stóð því sem næst í stað.32 Ekki eru
til tölur um aðflutning eða brottflutning fólks á þessu tímabili svo skýringin er ekki
ótvíræð.33 En svo virðist að gott tíðarfar hafi skilað sér í fleiri barneignum og
hugsanlega aðflutningi fólks í hreppinn og það hafi valdið þessari fólksfjölgun. Mikil
fækkun var á fjölda fólks sem var á sveit miðað við fyrri manntöl. Einungis fjórir voru
skráðir sem niðursetningar sem er gríðarleg lækkun frá síðustu tveim manntölum þar
sem fjöldi þeirra var hátt í þrjátíu manns, hvort manntalsár fyrir sig. Góðærið sést líka í
auknum fjölda húsmanna, þar sem stöðugt góðæri var líklegra til að gefa vinnuhjúum
tækifæri til þess að stofna eigin heimili.34
Þessi fólksfjöldatoppur entist ekki lengi. Á árunum eftir 1880 urðu dánartölur
hærri en fæðingartölur og það oft umtalsvert, t.d. á árunum 1882-1884 þegar frá þrjátíu
og yfir fjörutíu manns létust ár hvert en meðaltalið áratugina tvo á undan var um fjórtán
manns á ári. Áratuginn 1881-1890 hækkaði tala látinna um helming miðað við áratugina
tvo þar á undan og þessi áratugur var sá eini á tímabilinu 1850-1950 þar sem náttúrleg
fækkun varð á fólksfjölda, eða um 14 manns í heildina.35 Þessi ár voru líka annáluð
harðindaár. Samkvæmt manntali ársins 1890 voru 403 manns með búsetu í hreppnum.
Mest var fækkunin í hópi vinnuhjúa, úr 130 í 96 manns, og húsmanna, frá 49 í átján
manns. Á sama tíma fjölgaði aftur í hópi ómaga og fór fjöldi þeirra upp í fjórtán manns
sem var þó einungis um helmingur þess sem var samkvæmt manntölum áranna 1860 og
1870.36 Einungis eru til tölur um brottflutta og aðflutta frá árunum 1881 og 1884 og
samkvæmt þeim var fjölgun á þessum tveim árum, samtals fimmtán manns, sem rétt
dugaði til mótvægis við náttúrulega fækkun fólks áratuginn 1881-1890.37 Gera verður
því ráð fyrir að þau ár sem upp á vantar á þessu tímabili hafi brottflutningur verið meiri
en aðfluttningur fólks. Samkvæmt kirkjubókum var meirihluti látinna ungbörn og
gamalmenni, auk tveggja sjóskaða.38 Fólk á besta aldri, vinnufólk og húsfólk, hefur því
líklegast sá hópur sem fluttist brott á þessum árum, þó að ekki séu til um það tölur.
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Sjá töflu 4 í viðauka.
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Athygli vekur að þrátt fyrir þessa fólksfækkun í hreppnum milli 1880 og 1890
voru enn 29 manns skráðir með heimili á Gjögri árið 1890 og hafði því einungis fækkað
um einn íbúa þar. Á sama tíma var töluverð fjölgun á þeim sem höfðu aðalatvinnu af
fiskveiðum, frá átta manns 1880 upp í 22 manns 1890. Flestir þeirra voru búsettir á
Gjögri og því virðist sem að þeir íbúar sem settust að í þurrabúðum á Gjögri fyrir 1880
hafi snúið sér að mestu að fiskveiðum þegar harðnaði á dalnum eftir 1880. Árið 1901
var fjöldi sjómanna í hreppnum kominn upp í 51 mann og íbúatala á Gjögri kominn upp
í 46 manns. Sýnir þetta þá nýbreytni að ungir menn voru farnir að sækja meira á vertíðir
utan hreppsins, líkt og þeir sem bjuggu á Gjögri og stunduðu sjóinn sem aðalatvinnu
þess á milli.39
Þetta leiðir hugann að bátaflota Árneshrepps. Árið 1890 voru í hreppnum 56
bátar, þar af átta byttur, fjögur tveggja manna bátar, þrjátíu fjögurra manna för, átta
sexæringar, þrír áttæringar og þrjú tíróin skip. Á hverri jörð var að minnsta kosti tveggja
manna bátur, en stærstu bátarnir voru í eigu Jakobs Thorarensens, Guðmundar
Magnússonar á Finnbogastöðum, föður Jörundar Finnboga, og Guðmundar Péturssonar
í Ófeigsfirði.40 Þar sem bátaeign var þetta almenn má gera ráð fyrir að bændur hafi
almennt stundað landbúnað og sjósókn jöfnum höndum, fyrir utan þá stórbændur sem
einnig ráku hákarlaútgerð.41 Ekki má því gera of mikið úr skilunum á milli sjávarútvegs
og landbúnaðar. Þessar breytingar í atvinnuskiptingu eru því ekki þess eðlis að íbúar í
hreppnum, og þá helst á Gjögri, hafi ákveðið að hefja fiskveiðar, heldur er um að ræða
áherslubreytingar þar sem sumir íbúanna hafa eftir 1880 lagt meira kapp á fiskveiðar en
áður í kjölfar þeirra harðinda sem voru á áratugnum 1880-1890 og þá einna helst á
Gjögri.
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Sjá töflur 2 og 4 í viðauka.
ÞÍ. Strandasýsla, Hreppsbók Árneshrepps, 4. 1889-1893.
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„Síld, síld og aftur síld“: 1900-1930
Verslunarfélag Árneshrepps stofnað 1903
Árneshreppur var um aldamótin hluti af verslunarsvæði Verslunarfélags
Steingrímsfjarðar. Pöntunardeild var rekin á Norðurfirði, og byggðu bændur úr sveitinni
aðstöðu fyrir deildina þar á Eyri fyrir innan verslun Magnúsar Árnasonar. Fyrsta
húsbyggingin sem reist var 1899 var ekki reisuleg og fauk í ofsaveðri árið eftir. Ný
aðstaða reis svo árið eftir að frumkvæði heimamanna og var þar rekin verslun á vegum
deildarinnar. Árið 1903 var svo samþykkt að stofna til söludeildar á Norðurfirði og áttu
bændur þá kost á því að leggja inn vörur annars staðar en í Kúvíkum. Snemma árs 1906
sleit deildin sig frá Verslunarfélagi Steingrímsfjarðar og stofnað var sjálfstætt félag,
Verslunarfélag Árneshrepps. Formaður og framkvæmdastjóri var Guðmundur Péturson,
bóndi og hákarlaútgerðarmaður í Ófeigsfirði, einn af forgöngumönnum félagsverslunar í
hreppnum.42
Félagið byggði sér betri aðstöðu á Norðurfirði árið1907, tveggja hæða hús með
verslun, vörumóttöku og íbúð fyrir kaupfélagsstjóra. Umsvif félagsins færðust í aukana
á næstu árum, komið var upp aðstöðu á Norðurfirði til þess að slátra búpening og opnuð
var fiskmóttaka á Gjögri. Reksturinn gekk vel í mörg ár, hátt verðlag var á stríðsárunum
1914-1918 og nýr framkvæmdastjóri, Torfi Guðmundsson, sonur Guðmundar í
Ófeigsfirði, tók við rekstrinum. Eftir stríðið féll verð á flestum söluvörum félagsins og
erfiðir tímar tóku við, upp söfnuðust skuldir við umboðsmann félagsins í
Kaupmannahöfn, Carl Höepfner. Að lokum gaf Höepfner upp hluta skuldanna og
lánafyrirgreiðsla fékkst hjá Landsbanka Íslands. Eftir þetta sneri félagið sér frekar að
Sambandi íslenskra samvinnufélaga í viðskiptum sínum. Félagið fékk svo fulla aðild að
SÍS 1939. Eftir að síldarverksmiðja reis á Djúpavík var ákveðið að setja þar niður útibú
1944. Þremur árum áður hafði nafni félagsins verið breytt, Verslunarfélag Árneshrepps
varð Kaupfélag Strandamanna.43
Verslunarfélagið varð mikil búbót fyrir sveitina því verslunin var miðsvæðis sem
var mikilvægt vegna erfiðra samganga. Umsvif verslunarfélagsins í atvinnurekstri
sveitarinnar voru hins vegar lítil, starf þess fólst aðallega í móttöku á vörum og að koma
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Gunnsteinn Gíslason, „Ágrip af sögu Kaupfélags Strandamanna, Norðurfirði“, bls. 294-297.
Gunnsteinn Gíslason, „Ágrip af sögu Kaupfélags Strandamanna, Norðurfirði“, bls. 297-304.
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þeim í verð. Verslunarfélagið hafði þó forgöngu um að koma upp hafnaraðstöðu í
Norðurfirði eftir 1940.44

Síldarævintýrið fyrra í Árneshreppi 1916-1919
Mestu breytingarnar í Árneshreppi í byrjun 20. aldar komu þó ekki með
samvinnuhreyfingunni, heldur gróðahugsjón kapítalískra athafnamanna sem fundu nýja
auðsuppsprettu á miðunum fyrir utan hreppinn. Norðmenn höfðu lengi veitt og saltað
síld við Ísland. Helstu söltunarstöðvarnar höfðu verið á Seyðisfirði og í Eyjafirði, og
eftir aldamótin 1900 á Siglufirði.45 Ekki leið á löngu þar til síldarævintýrið barst á
Strandir.
Í júlímánuði 1915 var Guðjón Guðmundsson, bóndi á Eyri og hreppstjóri, við
fiskiróður úti fyrir Ingólfsfirði með Jóni bróður sínum á Seljanesi. Fljótlega fór veður að
versna og ákváðu þeir að fá festar við norskt síldveiðiskip, Barðann, sem lá þar úti á
flóanum.46 Norðmenn voru enn atkvæðamiklir í síldveiðum við Ísland og höfðu nokkrir
verið með söltun utan Kúvíka frá 1906 á stöð sem var kölluð Hekla.47 Var þeim vel
tekið á skipinu. Skipstjórinn spurði hvaðan þeir væru og benti Guðjón þá inn
Ingólfsfjörð. Þangað sagði skipstjórinn ekki vera hægt að fara á skipinu. Guðjón sagði
að svo væri ekki, inni í Ingólfsfirði væri lífhöfn í öllum áttum, og vandkvæðalaust væri
að sigla þangað ef menn þekktu leiðina um skerjagarðinn. Bauðst hann til að leiðbeina
þeim inn í fjörðinn. Fleiri skip voru þar úti, flest norsk síldveiðiskip sem fylgdu í
kjölfarið. Þetta varð upphaf síldarsöltunnar við Ingólfsfjörð, því Norðmönnunum leist
svo vel á hafnarskilyrði að þeir leituðu strax eftir að fá lóðir undir síldarsöltun, enda var
á þessum tíma mikið af síld úti á Húnaflóa. 48
Hans Langva,49 norskur síldarspekúlant fékk lóð undir síldarsöltun á Valleyri,
utarlega við norðanverðan fjörðinn, í landi Seljaness og byggði þar íbúðarhús fyrir
verkafólk og kom upp söltunaraðstöðu. 50 Þetta hefur að öllum líkindum verið árið 1916
og mun hann hafa leigt lóðina af Sveini Björnssyni sem hafði fengið hana útmælda og
leigt fyrir 200 kr. á ári til tuttugu ára. Sama ár tók Guðmundur Hannesson lögfræðingur
44

Gunnsteinn Gíslason, „Ágrip af sögu Kaupfélags Strandamanna, Norðurfirði“, bls. 311.
Birgir Sigurðsson, Svartur sjór af síld, bls. 7-110.
46
Þorsteinn Matthíasson, „Þegar Norðmennirnir komu“, bls. 159 og Morgunblaðið 5. feb. 1960, bls. 9.
47
Hreinn Ragnarsson, „Söltunarstaðir á 20. öld“, bls. 293.
48
Þorsteinn Matthíasson, „Þegar Norðmennirnir komu“, bls. 159 og Morgunblaðið 5. feb. 1960, bls. 9.
49
Heitir svo í grein Hreins Ragnarssonar, einnig nefndur Langvad í Hrundum borgum og frásögn Guðjóns
á Eyri í Morgunblaðinu.
50
Þorsteinn Matthíasson, „Þegar Norðmennirnir komu“, bls. 162.
45
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á leigu lóð undir síldarstöð á Valleyri og endurleigði hluta hennar til Kristjóns Jónssonar
þar sem hann kom á fót verslun. Á Eyri innarlega við sunnanverðan fjörðinn tóku
Bræðurnir Einarsson á leigu lóð fyrir hönd Norðmannsins Peter Skarbøvik, sem byggði
þar söltunaraðstöðu og einingarhús úr timbri 1916 en saltaði ekki. Á Eyri leigði einnig
Norðmaðurinn Knut Roald lóð en byggði ekkert á henni. Árið 1915 hafði Elías
Stefánsson einnig byrjað síldarútgerð og söltun á Djúpavík í Reykjarfirði undir merkjum
Hf. Eggerts Ólafssonar og reist þar plön, bryggjur og íbúðarhús fyrir vinnufólk. Sú
starfsemi komst í fullan gang sumarið 1916. 51 Árið eftir hættu Norðmennirnir að koma
til síldveiða vegna hafnbanns Breta í stríðinu, sá eini sem eitthvað hafði saltað við
Ingólfsfjörð lenti í miklu basli vegna þess. 52 Norðmenn höfðu þó samkvæmt Ole Tynes,
þekkts síldarspekúlants á Siglufirði, áætlanir um að koma sér upp frekari aðstöðu að
stríðinu loknu.53
Hvað sem Norðmönnum leið voru hér ný tækifæri fyrir Íslendinga við
síldarsöltun og veiðar. Sumir þeirra voru reyndir síldarspekúlantar frá Siglufirði, s.s.
Ásgeir Pétursson og Óskar Halldórsson. Sex ungir menn, með Ólaf Guðmundsson,
bróður Guðjóns á Eyri, í forsvari, tóku sig saman og keyptu mótorbátinn Venus og gerðu
út til síldveiða og söltuðu að Eyri á stöð Skarbøviks sumarið 1917. Einnig reisti Ásgeir
Pétursson söltunarstöð í Miðhúsum í landi Munaðarness, utarlega á firðinum
sunnanverðum sama sumar.54
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Þorsteinn Matthíasson, „Lífið þarna var ákaflega siðsamlegt“, bls. 31-37.
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Árið 1918 urðu umsvifin mun meiri en nokkurntíma fyrr í Ingólfsfirði. Flutti Th.
Thorsteinsson síldarstöð sína í heild frá Hjalteyri í
Eyjafirði vestur á Eyri, og gerði þar út á tveim
bátum. Þetta kom til af því að síldin hafði ekki
gengið austur fyrir Skaga árin áður, heldur haldið
sig á vestanverðum Húnaflóa, rétt utan við
Ingólfsfjörð. Guðmundur Kristjánsson í félagi við
fleiri rak síldarsöltun á stöð Langvas á Valleyri
þetta sumar. Sama sumar var og reist söltunarstöð á
Kleifum innan við Eyri, af Ólafi Guðmundssyni og
fleirum. Önnur var reist á Teigum til móts við Eyri
af hópi útgerðarmanna frá Akranesi. Voru því fimm
söltunarstöðvar komnar í fjörðinn á Eyri og
Valleyri, í Miðhúsum, Kleifum og Teigum.
Sumarið 1918 var geysilega mikið síldarár, síldin
gekk rétt úti fyrir Ingólfsfirði og gátu sum skipanna
því tví- og jafnvel þríhlaðið á einum sólarhring. 55

Verðhrunið 1919
Árið 1919 voru stöðvarnar allar starfræktar,
nema Teigastöðin, og af áðurnefndum aðilum nema

Kort 2. Síldarsöltunarstöðvar við Ingólfsfjörð
árið 1918.

hvað Th. Thorsteinsson leigði sína Óskari
Halldórssyni síldarspekúlant og Garðari Gíslasyni stórkaupmanni. Spurn eftir síld var
mikil og höfðu síldarsaltendur bundist samtökum um að selja ekki undir 110 kr.
tunnuna.56
Seint í ágúst kom inn á Ingólfsfjörð sænskt flutningaskip og vildi skipstjórinn fá
keypta saltaða síld, alls 3.500 tunnur og vildi greiða 90 kr. fyrir tunnuna. Ólafur
Guðmundsson, sem hafði umsjón með söltuninni á Kleifastöðinni, vissi um tvo
kaupsýslumenn frá Reykjavík sem áttu þetta mikið magn. Fór hann því suður til
Hólmavíkur til að komast í símasamband við eigendur síldarinnar. Ólafur náði fljótlega
sambandi við annan síldareigandann sem sagðist vita til þess að hann gæti selt síldina á
110 kr. tunnuna, samkvæmt heimildum sínum að utan. Varð því skipstjórinn sænski að
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kaupa smáslatta frá hinum og þessum sem þarna áttu saltaða síld, m.a. 900 tunnur frá
Venus sem Ólafur átti sjálfur hlut í. Seldi hann síldina í umboði félaga sinna sem fannst
sumum hann hafa rasað um ráð fram. Í september bárust svo þær fregnir að verðið
hefði hrunið.57 Verðhrunið varð af ýmsum ástæðum, talið var að aukið framboð síldar
frá Noregi og Hollandi hefði valdið því, auk lítilla gæða íslensku síldarinnar. Það stafaði
meðal annars af því að síldin hélt sig á Húnaflóa og langt var að sigla með hana á stóru
söltunarstaðina á Siglufirði og í Eyjafirði.58
Erfitt var að koma síldinni í verð eftir þetta og þeir sem gátu selt gerðu það á
mun lægra verði en þeim hafði boðist um sumarið.59 Hrunið varð
síldarsöltunarstöðvunum ofviða og margir umsvifamestu útgerðarmannanna töpuðu
miklum fjármunum.60 Flestar stöðvarnar voru strax yfirgefnar, aðrar voru starfræktar að
einhverju leyti eftir það. Árið 1920 var einungis saltað á Kleifastöðinni, stöð Th.
Thorsteinssonar á Eyri og Djúpavíkurstöðinni.61 Elías Stefánsson var hættur, lést þetta
ár, en Óskar Halldórsson saltaði á Djúpavík það sumar.62
Að lokum voru bryggjuplönin á Kleifastöðinni seld, húsið þar rifið og það reist á
Laugavegi 86 í Reykjavík.63 Norðmannabragginn á Eyri var fluttur inn í Árnes og
notaður sem fundarhús hreppsins í mörg ár. Einu stöðvarnar sem eftir stóðu voru stöð
Th. Thorsteinssonar og Djúpavíkurstöðin, og lágu þær að mestu ónýttar fram á miðjan
fjórða áratuginn.64
Síldarævintýrið í Árneshreppi 1916-1919 varð því stutt og hafði lítil sem engin
varanleg áhrif á atvinnulíf sveitarfélagsins, sú atvinna sem þar var stunduð var
árstíðabundin og mestallt vinnuafl á söltunarstöðvunum var þar einungis yfir vertíðina.
Umsvifin þessi ár voru mikil ef marka má orð Magnúsar Magnússonar sem starfaði hjá
Elíasi Stefánssyni á Djúpavík. Hann segir milli fimmtíu og sextíu síldarstúlkur hafa
verið í vinnu við söltun Elíasar á Djúpavík, fyrir utan þá karlmenn sem sinntu
beykisstörfum (tunnusmíðum) og fleiru.65 Ekki er að undra þó að vinnuaflið hafi að
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mestu verið aðkomið, enda ekki nægur fjöldi vinnandi fólks í Árneshrepp. Sveitungar
fengu þó í fyrsta sinn launaða vinnu í heimabyggð, og munu flestir hafa komist að sem
vildu.
Útgerðirnar, sem voru við síldveiðar, voru flestar í eigu athafnamanna utan
sveitar. Einungis einn bátur, Venus, var að hluta til í eigu íbúa í hreppnum, Ólafs
Guðmundssonar, sem fluttist seinna til Reykjavíkur. Ólafur var mikill athafnamaður sem
kom víða við sögu, m.a. þegar nýtt síldarævintýri hófst á Ströndum á fjórða
áratugnum.66

Fólksfjöldi, íbúadreifing og atvinnuskipting 1900-1930
Eftir aldamótin 1900 komu meiri sveiflur í fólksfjölda í Árneshrepp en áður.
Búsetumynstur í hreppnum hélst svipað og áður var, bújörðum fjölgaði frekar en að þær
færu í eyði fram til 1940. Er þar helst að nefna Gíslabala sem byggðist úr landi LitluÁvíkur og Steinstún úr landi Krossness. Íbúafjöldinn um aldamótin var rúmlega 440
íbúar og fór upp undir 480 árið 1920.67 Íbúatalan síðara árið skýrist af umsvifum
aðkominna athafnamanna við síldarsöltun á árunum 1916-1920. Munu eflaust fleiri hafa
verið í hreppnum þegar umsvifin voru mest, en þau fengu snöggan endi haustið 1919,
og er þessi fjölgun 1920 einungis leifarnar af þeim umsvifum.
Stór hluti þessarar fjölgunar var ungt fólk í foreldrahúsum, fólk sem fékk atvinnu
við síldarsöltun, en hefði annars flust búferlum til að finna sér vinnu. Einnig voru þar
margir sem höfðu atvinnu sem iðnverkamenn, aðallega við beykisstörf. Ef marka má
manntalið 1. des. 1920 voru flestir búsettir á eða við síldarsöltunarstöðvarnar við
Ingólfsfjörð, það er Eyri og Kleifum, og Djúpavík. Þessar stöðvar hafa því líklegast
verið reknar þá um sumarið, en hinar fallið endanlega í hruninu árið áður. Má því leiða
líkur að því að fleiri hafi haft atvinnu af síldarsöltuninni á árunum fyrir 1920. Á
stöðvunum voru, þegar manntalið var tekið, búsettir umsjónarmenn þeirra, flestir með
fjölskyldum sínum. Guðríður Áslaug Guðjónssdóttir, húsmóðir á einum Melabæjanna
var einnig skráð sem matselja. Mun hún hafa starfað á Djúpavíkurstöðinni þar sem
Guðjón Jónsson faðir hennar var umsjónarmaður.68
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Þessi fólksfjölgun, sem sést vel í manntölum 1901, 1910 og 1920, segir þó ekki
alla söguna. Fólksflutningar jukust úr hreppnum úr um 10-25 manns á ári 1909-1919
upp í 63 árið 1920 og 42 árið 1921. Voru brottfluttir umfram aðflutta um sextíu manns
bæði árin og íbúafjöldinn kominn niður í um 435 manns þegar manntal var næst tekið
1930 og engin umsvif á síldarplönunum.69
Helstu breytingarnar á íbúadreifingunni 1900-1930 urðu með smáþorpum tóku
að myndast á Gjögri um aldamótin 1900 og í Kúvíkum um 1910, á báðum stöðum var
íbúafjöldinn kominn yfir fimmtíu manns árið 1910. Á Gjögri myndaðist þessi byggð í
kringum fiskveiðar, einkum þorskveiðar og grásleppuveiðar, en flestir vinnufærir
karlmenn fóru einnig vestur í Djúp á vetrarvertíðir. Bátafloti Gjögrara var ekki
mikilfenglegur, mest voru þetta smáir árabátar, árið 1905 voru þar einungis fimm70 en
þeim fjölgaði smátt og smátt, voru orðnir ellefu 1917 og fóru stækkandi eftir það.71
Útgerðin var því ekki stór í sniðum, einungis til þess fallin að afla til matar fyrir
heimilið og einhvers aukalega til að leggja inn í móttöku Verslunarfélagsins eða í
verslun Jóns Sveinssonar. Hann rak um tíma verslun á Gjögri en hún mun hafa verið
lítil.72 Þrátt fyrir að Gjögrarar hefðu lifibrauð sitt af sjónum, áttu flest heimili líka
eitthvað af sauðfé.73 Byggðin á Gjögri hélst stöðug á þessum árum og fjölgaði íbúum frá
39 árið 1901 í 72 árið 1930.74 Frekari uppbygging varð ekki á Gjögri eins og í öðrum
þorpum sem byggðust upp með svipuðum hætti. Skýringuna er helst að finna í því að
engir athafnamenn settust að á Gjögri sem gátu svo myndað grunn að frekari
uppbyggingu líkt og gerðist m.a. með Pál Bergsson á Ólafsfirði.75
Í Kúvíkum var kjölfestan verslun Carls F. Jensens, stofnuð 1906, en hann rak
meðfram henni bátaútgerð. Jakob Thorarensen lést árið 1911, og tók Jensen þá yfir
verslunarhús hans.76 Í Kúvíkum var einnig sauðfjárbúskapur á Halldórsstöðum, en
verslunarstaðurinn var í landi þeirra. Eftir 1917 var þar einnig aðsetur héraðslæknisins á
norðurhluta Stranda.77 Fólksfjöldinn þar fór mikið eftir umsvifum verslunarinnar hverju
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sinni og voru þau mest um 1910, þegar 41 íbúi var skráður í Kúvíkum, en fækkaði svo
eftir það og voru sextán íbúar þar 1930.78
Atvinnuhættir í hreppnum breyttust almennt mikið á þessu tímabili, 1900-1930.
Á síðari hluta 19. aldar myndaðist stétt sjómanna, sem var aðallega bundin við Gjögur.
Eftir 1900 færðist svo í vöxt að synir bænda væru skráðir sem sjómenn, eða hásetar að
aðalatvinnu, og munu þá hafa stundað vertíðir að vetrum utan sveitarfélagsins, líkt og
Gjögrarar. Daglaunamönnum og húsmönnum sem ekki höfðu atvinnu af landbúnaði,
fjölgaði einnig. Fyrst við Gjögur og í Kúvíkum árin 1890 og 1901, eða fimm manns
hvort ár fyrir sig, og svo við síldarsöltunina um 1920, þá tólf manns. Flestir voru þeir
skráðir með búsetu að Gjögri og í Kúvíkum.79
Skilin milli landbúnaðar og sjávarútvegs urðu líka skarpari en á 19. öld.
Bátaeign bænda var á undanhaldi sem sést á því að í útsvarsskýrslu Árneshrepps 1905
voru einungis fjórtán bátar skráðir í hreppnum sem er gríðarleg fækkun frá árinu 1890
en þá voru 56 bátar í hreppnum. Af átta tveggjamanna förum voru fimm á Gjögri,
einungis þrír meðalstórir bátar voru í hreppnum, og svo tveir áttæringar og eitt þilskip.80
Áttæringarnir voru að öllum líkindum hákarlaskipið Ófeigur og Finnbogastaðaskip
Guðmundar Magnússonar. Þilskipið var norski báturinn Prøven í eigu Jakobs
Thorarensens.81
Árið 1917 var svipað upp á teningnum, smákænurnar orðnar fleiri á Gjögri, eða
ellefu talsins en fimmtán í hreppnum öllum. Áttæringunum hefur þá verið búið að
leggja, og einungis eitt þilskip var í hreppnum, líklegast Hekla, skip Jörundar Finnboga
Guðmundssonar. 82
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Nútíminn í afskekktri byggð: 1930-1950.
Fullkomnasta síldarbræðsla í Evrópu í Árneshrepp á Ströndum 1934
Síldarævintýri hófst aftur í Árneshreppi um fimmtán árum eftir verðhrunið. Það
ævintýri hófst reyndar í Reykjavík, nánar tiltekið á Hótel Borg. Þar var 22. september
1934 stofnað hlutafélagið Djúpavík um byggingu og rekstur síldarbræðslu við Djúpavík
á Ströndum. Hlutahafar voru ýmsir framámenn í Reykjavík og Hafnarfirði, en stærstu
hluthafarnir voru Alliance hf. og Einar Þorgilsson og Co. Hf. Djúpavík tók yfir lóðir og
byggingar í eigu Alliance. 83
Bygging síldarverksmiðju af nýjustu gerð hafði hafist þá um sumarið, undir
stjórn Helga Eyjólfssonar byggingarmeistara og eftir teikningum Guðmundar
Guðjónssonar. Smíði síldarplans og bryggju var undir stjórn Guðmundar Péturssonar frá
Flateyri. Byggingin gekk vel, þrátt fyrir á hversu afskekktum stað hún var, enginn
akvegur var kominn norður í Árneshrepp og þurfti að flytja allt efni þangað sjóleiðis.
Helgi Eyjólfsson þurfti að skipuleggja framkvæmdirnar fyrir fram svo ekki yrði
efnisskortur í miðjum framkvæmdum.84 Það húsnæði sem til var á staðnum var frá fyrri
síldarárunum þar, þau hús sem Elías Stefánsson reisti. Flest húsin voru illa farin og
þörfnuðust viðhalds. Var því brugðið á það ráð að hafa húsakynni byggingarverkamanna
í gömlu flutningaskipi, m/s Suðurlandi, sem var strandsett þar í víkinni í þeim tilgangi
og var eftir það notað sem húsakostur starfsmanna verksmiðjunnar.85
Sumarið 1935 var verksmiðjan svo sett í gang, sunnudaginn 7. júlí. Verksmiðjan
var sú fyrsta sinnar gerðar á Íslandi, byggð á tveimur hæðum, síldarþrær og vélbúnaður
á neðri hæð og mjölskemma á efri hæð. Þrátt fyrir að taka minna pláss en eldri
verksmiðjur, líkt og á Siglufirði, var þetta stærsta hús á Íslandi á sínum tíma að gólffleti.
Síldarþrærnar voru inni í verksmiðjunni, og þeim þannig forðað frá vatni og vindum,
sem var nýjung á Íslandi. Þær tóku um 22.000 mál af síld. Verksmiðjan var í raun
tvískipt, tvær sjálfstæðar vélasamstæður tóku hvor við 2.500 málum á sólarhring. Fyrsta
sumarið var einungis annarri samstæðunni komið upp en hinni var bætt við árið eftir.

83

Þorsteinn Matthíasson, „H.F. Djúpavík“, bls. 37.
Birgir Sigurðsson, Svartur sjór af síld, bls. 141.
85
Þorsteinn Matthíasson, „Ævintýri síldarsumars hefur mörg andlit“, bls. 57-58.
84

24

Vinnslugeta hennar í fullum afköstum var því rúmlega tvöföld á við gömlu
síldarverksmiðjuna á Siglufirði.86
Helsta nýjungin við verksmiðjuna var löndunarbúnaðurinn. Tvær bryggjur voru
hafðar til löndunar á síld, önnur var með hefðbundnu sniði, þar sem landað var á vagna
og úr þeim sturtað á færiband inni í verksmiðjunni. Á hinni bryggjunni var nýtísku
löndunarbúnaður, skóflufæriband, sem mokaði síldinni úr skipunum, mældi hana og
mokaði síðan á færibandið. Löndunarbúnaðurinn losaði allt að 500 mál á klukkustund
og færibandið um 1.000-1.200 mál. Þessi búnaður gerði það að verkum að löndunin
gekk mikið hraðar fyrir sig og veitti síldveiðimönnum hvíld á meðan. Þannig styttist sá
tími sem fór í löndunina og gerði bátunum kleift að eyða meiri tíma við veiðarnar í þann
stutta tíma sem síldarvertíðarnar stóðu á sumrin. Hönnun verksmiðjunnar ásamt stærð
hennar og nýtísku löndunarbúnaði gerði hana að fullkomnustu síldarbræðslu sem þá var
í Evrópu. 87
Fyrsta árið voru ekki unnin þar nema 17.000 mál af síld, enda var það lélegt
síldarár. Árið eftir náði vinnslan 84.000 málum af síld. Á árunum 1938-1944 var vinnsla
verksmiðjunnar alltaf yfir 80.000 málum síldar, eða frá 89.000 málum 1939 og upp í
198.000 mál 1937.88 Á þessum tíma var einnig saltað þar töluvert af síld, fyrsta árið var
þó söltunin leigð út og náði yfir 400 tunnum.89 Árið 1936 voru saltaðar yfir 11.000
tunnur á vegum Hf. Djúpavíkur.90 Fyrstu árin var Óskar Ottesen framkvæmdastjóri
fyrirtækisins, hafði hann áður rekið Síldarverksmiðjur ríkisins. Haustið 1936 tók
Guðmundur Guðjónsson við starfinu. Hann hafði teiknað verksmiðjubygginguna og haft
eftirlit eftir framkvæmdum, og verið verkstjóri eftir það.91
Síldarverksmiðjan setti auðvitað svip sinn á atvinnulíf sveitarinnar, umhverfis
verksmiðjuna myndaðist lítið þorp. Fastir starfsmenn verksmiðjunnar voru um sextíu
talsins hverju sinni, en fjöldi starfsmanna margfaldaðist um vertíðirnar þegar fjöldinn
allur af lausráðnum verkamönnum komu til þess að starfa þar.92
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Upphaflega voru umsvifin heldur lítil, en Hf. Djúpavík hélt úti mötuneyti og rak
þar verslun sem seldi út í reikning til starfsmanna.93 Auk þessa var fenginn bakari frá
Reykjavík sem starfrækti þar brauðgerð fyrir Hf. Djúpavík yfir vertíðirnar.94
Læknisþjónusta var stopul á þessum árum í hreppnum, helst að það væri þar læknir yfir
sumartímann og kaus hann að vera á Djúpavík fremur en í læknisbústaðnum sem frá
1932 var í Árnesi.95 Árið 1944 opnaði svo Kaupfélag Strandamann útibú á Djúpavík og
myndaðist þar samkeppni milli kaupfélagsins og Djúpavíkurverslunarinnar.96
Margir þeir sem unnu við verksmiðjuna byggðu sér heimili á Djúpavík, og
fluttust nokkrar fjölskyldur þangað þegar bústörfum var hætt á nærliggjandi bæjum,
m.a. Kjós, Kúvíkum og seinna Veiðileysu.97 Íbúar á nærliggjandi bæjum sóttu líka
atvinnu til Djúpavíkur, sérstaklega frá Gjögri, Kúvíkum og Veiðileysu.98 Framámenn
verksmiðjunnar settu líka svip á sveitarlífið og lögði sitt til samfélagsins. Guðmundur
Guðjónsson framkvæmdastjóri var oddviti á árunum 1950-1954 og Sigurður Pétursson
verkstjóri 1954-1956. Djúpavík varð þannig þungamiðja stvinnulífs Árneshrepps.

Hf. Ingólfur stofnað 1942
Fleiri áttu eftir að sjá gróðavon í síldveiðum í Árneshreppi, en 25. apríl 1942,
komust fregnir um það í blöðin að fyrir lægi að reisa síldarverksmiðu á Eyri í
Ingólfsfirði.99 Söltun hafði legið niðri við Ingólfsfjörð eftir verðhrunið 1919, því flestar
stöðvarnar höfðu farið á hausinn. Stöð Th. Thorsteinssonar var eftir en var ekki
starfrækt aftur fyrr en 1932, þegar Ólafur Guðmundsson á Eyri tók hana á leigu. Egill
Ragnars og Karvel Jónsson keyptu svo stöðina 1936 og hófu að salta þar. Ólafur
Guðmundsson endurreisti þá líka síldarstöð Skarbøvigs og kom sér aukreitis upp lítilli
síldarbræðslu.100
Þeir sem stóðu fyrir framkvæmdum á Eyri undir nafninu Hf. Ingólfur voru Geir
Thorsteinsson, Beinteinn Bjarnason og Ingólfur Flygenring. Verksmiðjan var reist á
síldarstöð Th. Thorsteinssonar en Geir var sonur hans. Eins og oft áður var Helgi
Eyjólfsson kallaður til verksins en hann hafði áður reist verksmiðju Hf. Djúpavíkur og
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verksmiðju Kveldúlfs á Hjalteyri. Stefnt var að þvi að hún yrði starfhæf fyrir vertíðina
1943.101 Til þessa fengu þeir keypta af hreppnum, sem hafði keypt jörðina Eyri af
ríkinu, 16.000 fm lóð undir verksmiðjuna.102 Þegar verksmiðjan var fullgerð keyptu þeir
einnig söltunarstöð Ólafs og var því Hf. Ingólfur einrátt um síldariðnað við
Ingólfsfjörð.103
Bygging verksmiðjunnar gekk ekki eins vel og ætlað var, enda lítið um
byggingarefni á staðnum. Segja sögur að sand til steypugerðar hafi þurft að sækja á
bátum út fjörðinn til Munaðarness. Verksmiðjan var með líku móti og
Djúpavíkurverksmiðjan, síldarþrærnar inni í henni og sama löndunartækni var viðhöfð,
þó voru við hana tvö sjálfvirk löndunartæki og löndunarhraðinn því enn meiri en á
Djúpavík. Stærð verksmiðjunnar var að öðru leyti svipuð og á Djúpavík.104 Verksmiðjan
var engu að síður tilbúinn sumarið 1944 og var starfrækt það sumar, þó ekki með fullum
afköstum, og brædd voru um 100 þúsund mál síldar. Verksmiðjan var stækkuð 1946 en
þá var farið að draga mjög úr síldveiðum við Húnaflóa, síldin farin að leita austur fyrir
land. Á Eyri var líkt og Djúpavík haldið úti mötuneyti og verslun fyrir starfsfólkið. 105
Lítið var um að menn setttust þar að fyrir utan syni Guðjóns Guðmundsonar
hreppstjóra, Gunnar og Ingólf.106

Síldin hverfur 1945-1950
Árið 1945 fór að veiðast minni síld en árin áður, einungis 29.000 mál fengust til
vinnslu í Djúpavík en á Eyri náðist þó í 57.000 mál. Árið eftir var svipað, 30.000 mál á
Eyri og rétt yfir 40.000 á Djúpavík. Árið 1949 voru einungis unnin 2.000 mál á
Djúpavík og ekkert á Eyri. Árið eftir var það sama uppi á teningunum, 313 mál komu í
land á Djúpavík. Árið 1951 var gerð tilraun með að bræða karfa á Djúpavík, það gafst
vel þrátt fyrir að karfinn væri bæði lýsisminni og illmeðfærilegt hráefni. Það var svo
líka reynt á Eyri sumarið 1952 en gekk verr þar, vélarnar voru ekki hannaðar fyrir jafn
ólíkan fisk og karfi er síld. 107
Karfabræðslan þótti þó vænlegri kostur en að hafa fasta starfsmenn á launum í
iðjuleysi. Var starfsfólkið á Eyri líka látið hlaða grjóti í klettaurðum inn með firðinum til
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þess að það sæti ekki auðum höndum. Verksmiðjunum var svo báðum lokað eftir
sumarið 1952, enda ekkert hráefni að fá. Vélum og húsum var haldið við, en hluti
vélanna á Eyri var fluttur austur á Seyðisfjörð árið 1957 að tilskipan Hermanns
Jónassonar gegn því að það sem eftir yrði væri vel við haldið.108 Hf. Djúpavík var leyst
upp 1968.109
Íbúunum á Djúpavík fækkaði smám saman eftir 1950, þeir sem eftir urðu
stunduðu þaðan útgerð þar til síðustu fjölskyldurnar fluttu 1983.110 Seinna var einn
braggana svo gerður upp og er þar nú Hótel Djúpavík sem á og heldur uppi sögusýningu
í verksmiðjunni. Hefur ein fjölskylda heimili og atvinnu af því.111 Á Eyri höfðu
bræðurnir Gunnar og Ingólfur heimili áfram með fjölskyldur sínar, sem og faðir þeirra,
Guðjón hreppstjóri og sonur Ingólfs, Ólafur, með sína fjölskyldu. Eyri fór svo í eyði
1971 þegar Gunnar, Ingólfur og Ólafur fluttu úr hreppnum og Guðjón lést.112

Íbúa- og atvinnuþróun 1930-1950
Atvinnuskipting í hreppnum varð á tímabilinu miklu fjölbreyttari en áður. Fjöldi
bænda var svipaður og áður, en vinnuhjúum fór mjög fækkandi, voru þau milli sjötíu og
áttatíu manns 1930-1940 en fjöldinn fór niður í 35 manns 1950. Skýrist þetta
einfaldlega af því að bændur gátu ekki keppt við aðra launaða vinnu, vinnufólkið sótti í
launavinnu við síldarverksmiðjurnar. Flestir þeir sem voru vinnuhjú þegar þarna var
komið við sögu munu hafa verið eldri börn bændanna, þau sem ekki höfðu farið í
launavinnu við verksmiðjurnar.113
Það sem er markvert á þessu tímabili er að þeim sem höfðu atvinnu af sjósókn
fækkaði ákaflega, úr 36 niður í tólf manns. Fjöldi þeirra hafði ekki verið eins lítill síðan
1880. Skýringin er í raun sú að sjómenn á Gjögri höfðu aðalatvinnu við
síldarverksmiðjurnar og stunduðu sjóróðra einungis sem aukavinnu. Fjöldi þeirra sem
stunduðu sjómennsku sem aðalatvinnu hækkaði svo aftur þegar að síldveiðin fór að
minnka.114
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Eins og þetta gefur til kynna fjölgaði mjög þeim íbúum sem höfðu atvinnu af
síldveiðum, augljóst er því að áhrif verksmiðjanna voru mun meiri en söltunarstöðvanna
áður. Samkvæmt manntalinu 1940 höfðu 54 manns atvinnu við verksmiðjuna í
Djúpavík. Þrátt fyrir að margir væru skráðir með vinnu við verksmiðjuna sem aðalstarf,
þá var það einungis yfir vertíðina. Önnur vinna, s.s. sjósókn eða húsmóðurstörf, gáfu
einfaldlega ekki nægar tekjur til að teljast sem aðalatvinna. Fjöldi fastra starfsmanna
sem höfðu heimili í hreppnum mun því vera eitthvað minni en 54 manns, því þarna voru
taldar eiginkonur síldarstarfsmanna sem höfðu sumarvinnu á söltunarplaninu og
sjómenn frá Gjögri sem stunduðu utan þess sjósókn.115
Áhrif verksmiðjunnar náðu þannig töluvert út fyrir Djúpavík, þar bjuggu
einungis 41 maður, börn meðtalin. Verkafólkið kom því að mestu frá nágrenninu, mest
frá Gjögri og Kúvíkum, einnig var ein fjölskylda í Veiðileysu sem hélt sér að mestu uppi
með vinnu í Djúpavík. Ekki varð markverð fjölgun iðnaðarmanna í hreppnum, líkt og
um 1920 við síldarsöltunarstöðvarnar. Eflaust hafa margir starfsmenn verksmiðjanna
verið iðnmenntaðir, en verið taldir á manntali sem starfsmenn síldarverksmiðjanna
frekar en sem beykjar eða tunnusmiðir eins og áður var.
Þeir íbúar sem stunduðu nám utan hreppsins voru fáir 1850-1950, a.m.k. á þeim
árum sem manntöl voru tekin. Þar má samt greina athyglisverða þróun. Árið 1880 voru
tveir synir Jakobs Thorarensens kaupmanns í Danmörku til þess að læra iðn, annar
blikksmíði, hinn úrsmíði.116 Um aldamótin voru það synir heldri bænda sem fóru til þess
að læra landbúnaðarfræði. Þar komu fram þrír einstaklingar í manntalinu 1901,117 en
áður höfðu að minnsta kosti tveir aðrir sótt skólann í Ólafsdal. Þegar manntalið var tekið
1950 voru sjö ungmenni fjarverandi vegna náms, bæði að héraðsskólanum á Reykjum í
Hrútafirði og stúlkur í húsmæðraskóla.118 Þessi þróun sýnir í hnotskurn hvernig
framhaldsmenntun var háttað á Íslandi á þessum tíma, fyrst voru það einungis synir
efnaðri fjölskyldna sem fóru til náms, og þá helst til Danmerkur. Um aldamótin 1900
sést síðan glöggt í Árneshreppi uppbygging bændaskóla á Íslandi og með þeim aukin
tækifæri til búfræðimenntunar. Loks taka við héraðsskólarnir og húsmæðraskólar fyrir
stúlkur um 1950.
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Sé litið nánar á íbúadreifingu þá sést hversu gífurlega hratt Djúpavík byggðist
upp, fram til 1934 bjó þar enginn, 1940 var íbúafjöldinn kominn yfir fjörutíu manns, og
þrátt fyrir að síldin hafi verið á undanhaldi bjuggu þar 53 manns 1950. Á sama tíma sést
gífurlega hröð hnignun Kúvíka og hún var byrjuð 1930. Árið 1940 fjölgaði þar, einkum
vegna þess að þar var tiltækt íbúðarhúsnæði, sem ekki var til á Djúpavík. En árið 1950
voru þar allir farnir, Carl Jensen kaupmaður látinn og þeir sem höfðu verið í síldinni
efnast nóg til að byggja sér húsnæði á Djúpavík. Læknisbústaðurinn hafði verið fluttur
1932 inn að Árnesi en læknarnir voru farnir að kjósa frekar að vera á Djúpavík þegar
síldarútgerðin hófst.119
Á Eyri átti sér aldrei stað sambærileg fjölgun og á Djúpavík, síldarvinnslan þar
náði sér aldrei almennilega á strik, einungis synir bóndans þar byggðu sér íbúðarhús til
frambúðar. Starfstími verksmiðjunnar var ekki nógu langur, einungis 1944-1952, til þess
að aðrir færu að hugsa til þess að hafa þar varanlega búsetu. Einungis tuttugu manns
bjuggu þar 1950. Einnig má þá sjá merki þess sem átti eftir að vera viðvarandi næstu
áratugina, byggðin í hreppnum var farin að skreppa saman, bæði að norðan og sunnan.
Þegar 1950 voru Kolbeinsvík, Byrgisvík, Skjaldarbjarnarvík og Drangavík farnar í eyði.
Þessar jarðir voru þær sem áttu hvað verstar samgöngur við athafnalífið í miðju
hreppsins.
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Varnarbarátta og hnignun eftir 1950
Frystihúsmálið
Þegar síldarverksmiðjunum var lokað sáu framámenn sveitarinnar fram á
fólksflótta rétt eins og eftir verðhrunið 1919. Guðjón Guðmundsson framkvæmdastjóri
var oddviti hreppsnefndar á árunum 1950-54, í hreppsnefnd sat líka Sigurður Pétursson
sem var verkstjóri hjá Hf. Djúpavík og símstöðvarstjóri á Djúpavík. Sigurður var um
þessar mundir að reyna við útgerð.120 Hann sá vandkvæði á frystihúsleysinu í
hreppnum, og taldi það standa í vegi fyrir farsælli útgerð.121 Ekki hefur fundist um það
vitneskja frá Sigurði sjálfum en Mattías Pétursson frá Reykjarfirði segir að Sigurður
hafi leitað eftir hlutafjárloforðum til byggingar frystihúss þegar ljóst var að síldargöngur
væru að minnka. Hafi þá verið haldinn hreppsfundur um þetta mál. Matthías segir flesta
hafa verið sammála um nauðsyn þess að koma upp frystihúsi, en málið hafi strandað á
því að hreppsbúar voru ekki sammála um hvar það ætti að rísa. Gjögrarar hafi viljað
hafa það á Gjögri, þar væru sjómennirnir, einungis þyrfti hafnarbætur. Norðanmenn
vildu Eyri, þar væri besta höfnin og mannvirkin til staðar, og sunnanmenn vildu
Djúpavík, þar væri bæði hafnarmannvirki og fleira fólk til að starfa við frystihúsið en á
Eyri. Mattías segir ágreining þennan hafa verið óleysanlegan og málið því verið
dauðadæmt.122 Skjalfestar heimildir um þennan fund hef ég ekki fundið, líklegast hefur
engin fundargerð verið ritaðuð, enda verið opinn fundur, og engin lagaleg kvöð um
fundargerð. Eldri menn í Árneshreppi hafa samt staðfest að hann hafi verið haldinn en
muna ekki nákvæmlega hvenær.123
Í bókum hreppsnefndar er ekki minnst á þetta mál, en Sigurður vakti athygli á
málinu á vettvangi hreppsnefndarinnar. Hefur það líklega gerst eftir að ljóst var að íbúar
næðu ekki samstöðu um málið. Hreppsnefnd samþykkti 9. júlí 1950, eftir að Sigurður
tók málið fyrir þar, að ræða við stjórn Hf. Djúpavíkur um að bæta við frystigeymslur
þeirra á Djúpavík, svo þær mætti nýta fyrir útvegsmenn í hreppnum. Á næsta fundi
greindi Guðjón Guðmundsson þá frá því að kostnaðurinn yrði um 80.000 kr. Átti
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frystiaðstaðan einungis að vera viðbót við frystigeymslur Djúpavíkurverksmiðjunnar, og
átti Hf. Djúpavík að hafa forgöngu í málinu.124 Fleira gerðist ekki í því í bili.
Á fundi 1. júní 1951 minntist Sigurður enn og aftur á málið, samþykkt var þá að
æskilegt væri að reisa frystihús, en hreppurinn væri einfaldlega ekki í stöðu til að gera
neitt í því máli að svo stöddu, var því þá frestað að sinni.125 Ári seinna, 15. júní 1952,
hóf Sigurður aftur umræður um málið, taldi hann að atvinnurekstur og útgerð myndu
blómgast ef komið væri upp frystihúsi. Pétur Guðmundsson í Ófeigsfirði mælti á móti,
benti á erfiðan rekstur frystihúsanna við flóann og hið „mikla fiskileysi“ á miðunum.
Enduðu umræður á því að samþykkt var tillaga um að oddvita skyldi falið að leita
fjármuna til verksins.126
Vorið eftir, 1953, greindi oddviti frá kostnaðaráætlun sem Hf. Héðinn hafði gert
vegna frystihússbyggingarinnar. Hljóðaði hún upp á 650.000 kr. ef frá er dreginn
kostnaður við húsbyggingar og aflvélar. Hf. Djúpavík var illa statt eftir síldarleysið árin
á undan og hafði því enga fjármuni til að standa undir slíkum framkvæmdum. Guðjón
hafði þvi samband við Hermann Jónasson ráðherra og þingmann Stranda með þá tillögu
að ríkið styrkti Hf. Djúpavík um 350.000 kr. til þess að reisa frystihúsið.127 Vorið 1953
var haldinn framboðsfundur í Árneshreppi vegna komandi þingkosninga. Lýsti
Hermann þá yfir að hann myndi ganga í að afla stuðnings frá ríkisstjórninni til þess að
reisa frystihús.128 Ekki gekk að koma málinu í gegn fyrir kosningar, en þá um haustið
kom símskeyti frá Hermanni. Ríkisstjórnin hafði samþykkt að lána hreppnum 350.000
kr. til að koma upp frystihúsi. Töldu hreppsnefndarmenn hreppinn ekki geta staðið undir
láninu og Hf. Djúpavík hefði ekki áhuga á að leggja neitt til nema húsakost. Var því
farið fram á að peningarnir fengjust sem atvinnubótastyrkur, og mér sýnist að það hafi
orðið tilfellið því ekki kemur lánið neins staðar fram í reikningum hreppsins.129 Vorið
1954 var svo samþykkt að fara í framkvæmdirnar, fleiri kostnaðaráætlanir höfðu verið
gerðar sem gerðu ráð fyrir minni tilkostnaði. Hreppurinn átti að kosta og koma upp
frystihúsinu og nota til þess áðurnefndan styrk. Hf. Djúpavík lagði á móti til aðstöðu,
vélar og húsakost, og skyldi sjá um rekstur frystihússins.130 Einhvern kostnað meiri átti
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hreppurinn eftir að hafa af frystihúsinu eftir þetta, en ekki kemur fram í hverju sá
kostnaður fólst.131
Umsvif frystihússins voru ekki mikil, engin vinnsla hefur átt sér stað þar og að
öllum líkindum hefur það einungis þjónað þeim tilgangi að geyma beitu og afla. Rekstur
þess hefur því líklegast verið fólginn í því að leigja frystipláss til íbúanna. Sá afli sem
komið hefur þar til geymslu hefur eflaust verið lagður inn í Kaupfélagið eins og
tíðkaðist og selt í gegnum SÍS. Ljóst er að niðurstaðan var ekki sú sem Sigurður
Pétursson lagði upp með í byrjun, og frystihúsið varð því ekki sú lyftistöng sem hann sá
fyrir sér. Húsið þjónaði þó tilgangi sínum sem frystigeymsla, bæði fyrir sjávarafla og
sláturafurðir þar til Kaupfélagið reisti sér nýtt sláturhús með frystigeymslu árið 1962.132
Útgerð Sigurðar var heldur ekki langlíf á Djúpavík en hann hafði keypt m/b Örn með
láni frá atvinnumálanefnd og meðmælum frá hreppsnefnd.133 Seinna lenti hann í
skuldabasli og leitaði hreppsnefnd eftir fjárhagsaðstoð vegna þess, líkt og hafði verið
gert fyrir aðrar bátaútgerðir við Húnaflóa.134 En eins og Pétur Guðmundsson benti á í
rökum sínum gegn frystihúsinu, þá var fiskileysi á Húnaflóa á árunum eftir stríð. Fluttist
Sigurður búferlum frá hreppnum 1956 og hætti þá störfum sem oddviti, en þeirri stöðu
hafði hann gegnt í tvö ár, eða eftir að Guðjón Guðmundssson hafði flust úr hreppnum.
Útgerðina flutti hann með sér til Reykjavíkur, flóttinn var brostinn á. Guðjón
Magnússon bóndi í Kjörvogi tók þá við oddvitaembættinu og sinnti því allt þar til hann
sjálfur fluttist á brott 1971.135

Flóttinn mikli
Íbúafjöldinn fór sífellt minnkandi eftir 1950. Mesta fækkunin var þó á milli 1950
og 1960 en þá bjuggu 287 íbúar í hreppnum. Árið 1970 áttu 216 manns heimili í
hreppnum, en 176 manns 1980. Árið 1990 bjuggu í Árneshreppi 121 manns.136 Nú,
2009, eru íbúarnir komnir niður fyrir 50 manns og horfir hreppurinn fram á
nauðungarsameiningu við næstu sveitarfélög vegna laga um sameiningu sveitarfélaga.
Á Gjögri var áfram stunduð útgerð eftir 1950 með svipuðu sniði og áður, mest á
grásleppu og þorsk. Smám saman fækkaði í þorpinu þegar eldri menn féllu frá eða
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sigldu eins og unga fólkið á betri mið. Fiskileysi á Húnaflóa á sjötta áratugnum gerði
útgerð erfiða, sem og hafísar á sjöunda áratugnum. Þeir sem eftir sátu voru flestir af
Thorarensenættinni og er jörðin enn í eigu þeirra. Meðal síðustu ábúenda voru Axel
Thorarensen, sem frægur varð fyrir skáksnilli sína og átti í fullu tré við stórmeistara, og
Adolf Thorarensen, útgerðarmaður, fiskmatsmaður og flugvallarstjóri sem lést fyrir
aldur fram 1997, þá síðasti ábúandi á Gjögri.137
Áfram var búið á mörgum jörðunum sem ekki voru þegar komnar í eyði. Fyrst
voru þó yfirgefnar kotjarðirnar á jöðrum sveitarinnar, þ.e. Kambur, Veiðileysa, Drangar
og Ófeigsfjörður, allar fyrir 1970, auk Gíslabala og Reykjaness, sem báðar voru illa
fallnar til nútímalandbúnaðar. Á Gíslabala voru nær engin tún, næstum allt land votar
engjar, og Reykjanes mest allt melar, enda byggðist jörðin mestan part á sjósókn.138
Hafís og kalár gerðu bændum líka erfitt fyrir, heyleysi var almennt, þrátt fyrir
aukna vélvæðingu og túnrækt. Lauk því svo að árið 1971 „hvarf“ stór hluti sveitarinnar,
þrír bæir við Ingólfsfjörð og Kjörvogur fóru í eyði það ár.139 Þeir bændur sem eftir stóðu
fóru þá að reisa sér stærri heygeymslur og nýtískufjárhús með vélgengum skítakjallara
með stuðningi Kaupfélagsins.140
Árið 1983 hurfu síðustu ábúendurnir frá Djúpavík, hagkvæmara var fyrir
fjölskyldufólk að stunda útgerðina frá Skagaströnd og samgöngur voru erfiðar við
Djúpavík sem var ekki lengur í miðju hreppsins heldur í jaðri hans.141

Atvinnuskipting
Um 1980 var samfélagið aftur komið í svipað horf og rúmlega öld áður. Það var
orðið bændasamfélag með lágmarksþjónustu, þ.e. prest og hreppstjóra. Líkt og hjá
kaupmönnunum í Kúvíkum áður voru helstu umsvifin í höndum verslunarinnar. Helsti
atvinnurekandi hreppsins, Kaupfélag Strandamanna, hafði aðstöðu í nýju húsnæði þess á
Norðurfirði, þar var auk þess sláturhús, frystiaðstaða, verbúð og saltfiskvinnsla. Þar var
tekið á móti fiski á sumrin þegar brottfluttir trillukarlar komu til að fiska.142 Þegar
Kaupfélagið lagði svo upp laupana í kringum 1990 tók Kaupfélag Steingrímsfjarðar við
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rekstri verslunarinnar og saltfiskvinnslunni var haldið áfram af Gunnsteini Gíslasyni,
fyrrverandi kaupfélagsstjóra og oddvita hreppsnefndar, á meðan þess var kostur.143
Þeir bændur sem hættu búskap eftir 1980 gerðu það einungis vegna elli og/eða
heilsubrests, nýliðun var lítil sem engin, einungis fjórir bændur hófu búskap eftir
1980144 og tóku þá við af forverum sínum. Sú byggð, sem eftir lifir, er nær öll í
Trékyllisvík, fyrir utan Djúpavík, sem er nú afskekktasta byggða ból sveitarinnar.
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Þróun þéttbýlis: Kúvíkur, Gjögur, Djúpavík og
Eyri 1850-1950
Hvað þróun þéttbýliskjarna varðar þá risu um tíma fjórar miðstöðvar mann- og
atvinnulífs í Árneshreppi, allar þessar miðstöðvar höfðu marga kosti og hefðu ef til vill
undir einhverjum kringumstæðum getað þróast áfram í stöðuga þéttbýliskjarna. Þessi
þorp voru fyrst Kúvíkur, seinna Gjögur og Djúpavík og loks Eyri.

Kort 3. Þorpsmyndanir í Árneshreppi 1850-1950.

Kúvíkur. Verslunarstaðurinn Kúvíkur var sá fyrsti af þessum stöðum sem kom
til greina sem hugsanlegt þorp. Þar var á 19. öld miðstöð verslunar í sýslunni og
eigendur verslunarinnar voru þeir einu sem voru nógu fjársterkir til þess koma af stað
atvinnustarfsemi í hreppnum. Ókostir Kúvíka voru hins vegar þeir að þær voru hvorki
miðsvæðis í hreppnum né sýslunni. Umsvif Jakobs Thorarensens og Carls Jensens voru
umtalsverð á þeirri tíma mælikvarða, hins vegar voru þau umsvif nátengd þeirra
persónum sem sannast á því að Kúvíkur fóru í eyði þegar Carl Jensen lést á gamals aldri
1948. Auk þess veiktist grundvöllur verslunarinnar með vexti nýrra staða sem voru
betur staðsettir til þess að þjóna verslunarsvæðinu, þ.e. með vexti Norðurfjarðar fyrir
Árneshreppssvæðið og Hólmavíkur í miðhluta sýslunnar. Vægi Kúvíka varð líka minna
36

í atvinnulífi Árneshrepps þegar stórtæk atvinnustarfsemi hófst á Djúpavík, þar skammt
frá, á miðjum fjórða áratug 20. aldar.
Gjögur. Helstu kostir Gjögurs voru þeir að þar voru góð lendingarskilyrði og
stutt á miðin, þetta var forsenda þess að þar var verstöð fram á 19. öld og þorp óx upp úr
henni um aldamótin 1900 og fram á miðja 20. öld. Hins vegar voru þau skilyrði
einungis góð fyrir smáa árabáta sem teknir voru í land milli róðra. Hafnarskilyrði fyrir
nýtískulegri skip og vélbáta voru slæm við utanverðan Reykjarfjörð, sem sést á því
hversu illa Jakobi Thorarensen hélst á skipum sínum. Um miðja 20. öld, þegar deilt var
um hvar skyldi setja fyrirhugað frystihús, hafði plássið þann kost að þar var mesta
vinnuaflið við fyrirhugaða útgerð. Bátakostur Gjögrara bættist smám saman, keyptar
voru trillur um miðja 20. öld en þeim fylgdi sá ókostur að erfiðara var að koma þeim í
var í illviðrum, stafaði þetta af aðstöðuleysinu á staðnum. Uppskipunarskilyrði bættust
ögn þegar lítil bryggja var smíðuð á staðnum á sjöunda áratugnum, en hún dugði ekki til
að koma bátunum í var.145
Djúpavík. Djúpavík hafði ef til vill bestu möguleikana á því að þróast áfram
sem þéttbýlisstaður. Þar var fólksfjöldinn mestur og húsakostur á staðnum til að byggja
upp atvinnustarfsemi. Á Djúpavík voru einnig bestu hafnarskilyrðin við Reykjarfjörð og
hafnarmannvirki til staðar. Þar var líka búið að koma upp lítilli frystiaðstöðu Þetta nýttu
íbúarnir sér við sjósókn á meðan þar bjuggu útvegsmenn.
Djúpavík var hins vegar tiltölulega einangruð frá miðsvæði hreppsins, enginn
akvegur var norður til Trékyllisvíkur fyrr en áratugum seinna, og þá lá hann út
norðanverðan fjörðinn um snarbratta hlíð þar sem ofanflóð eru tíð. Liggur vegurinn þar
enn, og áður en snjómokstrar urðu tíðari rétt fyrir síðustu aldamót máttu íbúarnir fara
með börnin á bát að Gjögri, eða snjósleða yfir um Glissu til að koma þeim til skóla.
Þetta var ein helsta ástæða þess að íbúarnir fluttu 1983. Það sem helst stóð í vegi fyrir
því að blómleg byggð viðhéldist á Djúpavík var fiskileysið á miðunum á sjötta
áratugnum og varð þess valdandi að einn helsti forkólfur útgerðar á Djúpavík og í raun
hreppnum öllum flutti með útgerð sína til Reykjavíkur.
Eyri. Eyri var líklega í erfiðustu stöðunni til þess að blómgast sem
þétbýlisstaður. Þrátt fyrir að þar gæti skapast atvinnustarfsemi er þar einfaldlega ekki
nægt landrými til þess að þar komist fyrir byggð að einhverju marki. Þrátt fyrir að
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hafnarskilyrði séu hin allra bestu þar og fjörðurinn mjög skjólgóður, þá er innsiglingin
um skerjagarð sem girðir firðina frá Munaðarnesi að sunnan að Hrúteyjarnesi að norðan.
Eyri var samt í góðum samgöngum við miðhluta sveitarinnar með akveg yfir Eyrarháls
yfir í Meladal. Starfstími verksmiðjunnar, 1944-1952, var eins og áður kom fram heldur
ekki nógu langur til þess að þar festi fólk rætur að einhverju ráði. Eyrarbræður stunduðu
þó frumlega atvinnustarfsemi á næstu áratugum og reyndu fyrir sér á mörgum sviðum
með misjöfnum árangri. Meðal þess sem Eyrarbræður stunduðu var vinnsla á rekavið,
en þeir og faðir þeirra keyptu og nýttu til þess eyðijarðirnar að norðanverðu í hreppnum
þar sem rekaviður var sem mestur. Auk þessa stunduðu þeir grásleppuútgerð, keyptu bát
og héldu úti áætlunarflutningum til Hólmavíkur þar til akvegur var lagður í hreppinn.
Einnig reyndu þeir fyrir sér við rækjuveiðar og -vinnslu en skortur á vinnuafli og hafísar
gerðu út af við þá útgerð.146
Eins og gefur að skilja lágu margvíslegar ástæður til þess að þéttbýliskjarnarnir
fjórir í hreppnum (Kúvíkur, Gjögur, Djúpavík og Eyri) döfnuðu ekki. Allir áttu það
sameiginlegt að það vantaði fjármagn til þess að skapa stórtæka atvinnustarfsemi eftir
að síldarverksmiðjurnar lögðu upp laupana. Hvorki íbúarnir né hreppurinn höfðu efni á
að koma á fót og styðja slíka starfsemi. Eyrarbræður reyndu fyrir sér á mörgum sviðum
áður en þeir urðu frá að hverfa. Á Gjögri skorti bæði fjármagn og framkvæmdahug,
útgerðin þar hélt áfram að vera smábátaútgerð með litla sem enga nýliðun þar til hún
lognaðist út af. Blómatími Kúvíka var löngu liðinn, staðurinn hafði fallið í skugga
Djúpavíkur. Þar var það sama upp á teningnum eftir að Sigurður Pétursson fluttist í
burtu. Enginn var eftir til að taka við kyndlinum og stuðla að aukinni
atvinnuuppbyggingu, íbúarnir undu við sitt þar til ljóst var að betra var að hafa annars
staðar. Þessi skortur á stórvirkri atvinnustarfsemi olli því að unga fólkið varð að leita
annað eftir atvinnu. Einungis lítill hluti þeirra sneri svo aftur.

146

Þorsteinn Matthíasson, „Atvinnurekstur á Eyri í Ingólfsfirði“, bls. 176-178.

38

Niðurstöður
Þær breytingar sem urðu á atvinnuháttum á landinu öllu 1850-1950
endurspeglast í Árneshreppi. Uppgangur sjómannastéttar var í samræmi við þróunina á
landinu í heild. Þrátt fyrir þetta hélt bændastéttin sér sem fjölmennasta atvinnustéttin á
eftir vinnuhjúum þar til sú stétt fór að hverfa eftir 1940. Aukin sérhæfing varð hins
vegar með sérstökum starfsstéttum sem gegndu embættis- og þjónustustörfum. Í
Árneshreppi var það helst við verslun og þjónustu, kennslustörf og við fjarskiptakerfi,
þegar sími kom í sveitina. Stétt iðnaðarmanna var nokkuð stöðug á tímabilinu, einn
járnsmiður, og einn beykir voru í hreppnum á seinni hluta 19. aldar. Höfðu þeir báðir
sauðfjárbúskap sem aukavinnu. Atvinna þeirra við menntaða iðn sína hefur verið fremur
stopul í hreppnum, er járnsmiðurinn, Þorsteinn Þorleifssson var skráður sem bóndi að
aðalatvinnu í manntalinu 1890.147 Í þessari stétt fjölgaði hins vegar gríðarlega í kringum
1920, þá aðallega vegna aukinnar þarfar hjá síldarsöltunarstöðvunum, þessi þörf hvarf
svo með þeim.
Ein helsta breytingin sem varð er sú byggðaröskun sem byrjaði eftir 1940 og var
sem smækkuð mynd af þróuninni á landinu öllu. Þær jarðir sem voru í jaðri hreppsins
lögðust hver á fætur annarri í eyði og byggðin skrapp saman í tiltölulega þéttbýla miðju
hreppsins. Þessar breytingar eru svolítið sérstakar, að kjarni byggðainnar haldi sér, en
hún verði ekki strjálbýlli, eins og í mörgum öðrum jaðarbyggðum. Þessar aðstæður
sköpuðust af því að þær jarðir sem fóru í eyði voru þær sem höfðu minnst landrými til
þess að standa undir sífellt stórvirkari landbúnaði. Þessar jarðir voru einnig þær sem
hvað mest byggðust á sjósókn og hlunnindum ásamt sauðfjárrækt. Þessi þróun var því
rökrétt framhald af því að bændur í sveitinni hættu nær alveg að stunda sjósókn
meðfram landbúnaði.
Áhrif síldarsöltunar á atvinnulíf hreppsins voru mjög mikil á meðan á henni stóð.
Til lengri tíma litið voru áhrifin lítil, atvinnuskipting í manntali ársins 1930 var mjög
svipuð því sem var tuttugu árum áður. Þó að söltunin hefði ekki teljandi áhrif á
atvinnuþróun, hafði það áhrif á íbúana að komast í snertingu við umfangsmikla
atvinnustarfsemi. Eins hafði það áhrif á þá fjármagnseigendur sem höfðu hagsmuna að
gæta við síldarvinnslu, þegar staðsetja átti verksmiðjur við Húnaflóa milli 1930 og
1950. Ljóst var að lega hreppsins lá vel við ef síldargöngur voru miklar á Húnaflóa.
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Verðhrunið 1919 hafði þau áhrif að síldarverkendur héldu að sér höndum á
árunum þar á eftir vegna lágs verðlags á afurðunum. Þrengingarnar eftir 1919 gerðu
rekstur félagsverslunarinnar líka erfiða. Þrátt fyrir það þraukaði hún í gegnum erfiðleika
og sveiflur á næstu árum og helstu viðskiptamennirnir, bændurnir, með. Uppbygging
síldarverksmiðja í hreppnum, og þá helst í Djúpavík, á fjórða og fimmta áratugnum varð
til þess að fresta fólksflótta úr Árneshreppi. Einmitt á þeim tíma, sem starfsemi
verksmiðjanna var sem mest, var atvinnuframboð í öðrum landshlutum hvað best.
Árneshreppur var á þessu tímabili í líkri stöðu gagnvart þeim og sveitarfélögin tvö þar
fyrir norðan, Sléttuhreppur og þá helst Grunnavíkurhreppur var gagnvart öðrum
byggðum. Í þeim sveitarfélögum var engin stórtæk atvinnustarfsemi til þess að halda í
fólkið þegar augljóslega voru næg tækifæri annars staðar. Árneshreppur var aðeins betur
settur en þessir tveir hreppar, en átti samt undir högg að sækja vegna annarra staða á
landinu þar sem atvinnulíf stóð styrkari fótum.
Verksmiðjurnar sköpuðu í Árneshreppi grundvöll fyrir varanlega búsetu þegar
ungt fólk var að velja sér stað til þess að stofna fjölskyldu. Þrátt fyrir að sá grundvöllur
stæði á brauðfótum, og væri háður dyntum síldarinnar, hömluðu verksmiðjurnar
fólksflótta á umbrotatímabili í sögu þjóðarinnar. Þeir sem höfðu fest rætur á
síldarárunum áttu ekki auðvelt með að taka sig upp og fara. Þrátt fyrir að fólksflóttinn
væri stöðugur þá má þakka verksmiðjunum að íbúarnir flosnuðu ekki upp á stuttum tíma
líkt og gerðist á Hornströndum og fleiri jaðarbyggðum í kringum landið. Starfsemi
síldarverksmiðjanna hefur því átt stóran þátt í að forða Árneshreppi frá örlögum hinna
tveggja sveitarfélagana nyrst á Vestfjarðakjálkanum.
Eins og áður er rætt þá fóru fram umræður um rekstur á frystihúsi í hreppnum
eftir 1950 til að skjóta styrkari stoðum undir atvinnulífið. En málið strandaði á
staðsetningu hússins. Sú staðeynd að þrír staðir (Gjögur, Djúpavík og Eyri) voru í boði
olli reipdrætti um staðsetninguna. Togsteitan milli þessara þriggja staða olli því að
ekkert var framkvæmt.
Hugsunarleysi stjórnvalda og skortur á stuðningi þeirra til að viðhalda
jaðarbyggðum olli því að Árneshrepp hnignaði smám saman líkt og öðrum
jaðarbyggðum á landsbyggðinni. Í þessu var þó vandamálið fólgið, þessar byggðir gátu
ekki viðhaldið sér án stuðnings. Ekki er gott að segja hvort stuðningur stjórnvalda hefði
breytt einhverju, þar sem hann var hvergi á landinu verulegur. Ef til vill hefðu þessar
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byggðir þurft á viðvarandi stuðningi að halda og þá var er til vill hagkvæmara að láta
þær lognast hægt og rólega út af. Svar fæst hins vegar seint við því álitamáli.
Þeir sem héldu um stjórnartaumanna í hreppnum gerðu sér vissulega grein fyrir
vandanum, og reyndu eftir bestu getu að mæta þörfum íbúanna. En vegna þess hversu
lítið fjármagn hreppurinn hafði á milli handanna gat hann ekki staðið á móti straumnum.
Þrátt fyrir að litlu frystihúsi væri komið upp eftir 1950 dugði það ekki til, útgerð við
Húnaflóa allan átti í vök að verjast vegna fiskileysis á þessum tíma.
Af þessu er ljóst að ástæður þess, að þéttbýli náði aldrei að skjóta rótum í
Árneshreppi, eru þær að utanaðkomandi fjármagn skorti, tíðarfar var erfitt, fiskileysi
viðvarandi fram yfir 1970 og togstreita milli mismunandi byggðakjarna.
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Viðauki
Töflur
Tafla 1. Atvinnuskipting í Árneshrepp 1850-1950.
Ár

1850

1860

1870

1880

1890

1901

1910

1920

1930

1940

1950

74
119
14
–
–
3

78
92
8
1
–
3

67
117
6
8
–
4

76
130
49
8
–
4

63
96
18
22
–
3

62
85
15
51
–
2

68
87
17
38
–
4

73
96
9
40
21
7

66
67
19
36
–
3

107
84
10
12
54
6

82
35
6
29
27
13

–

–

–

–

5

5

–

12

9

5

13

Embættisstörf

4

2

4

4

4

3

3

4

4

6

5

Smiður, beykir,
járnsmiður etc.
Læknar
Nemar,
fjarverandi vegna
náms
Kennslustörf
Ómagar
Börn
Önnur störf
Alls

2

4

6

–

5

9

7

14

4

4

2

–
–

–
–

–
–

–
2

1
–

1
–

–
3

2
–

3
–

3
–

–
7

–
4
106
10
336

–
27
174
15
404

–
28
145
7
392

–
4
166
8
451

–
14
157
15
403

–
6
184
21
444

1
5
174
24
431

4
9
179
9
479

2
3
206
12
434

3
1
207
13
515

3
–
170
23
415

Bændur
Vinnuhjú
Húsmenn/konur
Sjómenn
Síldarverkamaður
Verslun og
þjónusta
Verkamenn

Heimildir: Þ.Í. Manntal á Íslandi 1850 til 1950.

Skýringar. Taflan sýnir atvinnuskiptingu í Árneshrepp á tímabilinu. Skiptingin
fer eftir aðalatvinnu samkvæmt aðalmanntali. Giftir einstaklingar eru taldir stunda sömu
atvinnu, nema annað sé tekið fram. Í fyrsta flokki eru bændur sem stunda búskap, hvort
sem er á eigin jörðum, leigujörðum eða hjáleigum. Með vinnuhjúum eru taldir smalar
og léttabörn, og börn foreldra sem skráð eru með starf á bænum, s.s. við heyvinnu o.þ.h.
Húsmenn/konur eru þau sem eru svo skráð í manntali og hafa atvinnu við landbúnað. Í
fjórða flokki eru þeir sem lifa af sjósókn, þar eru taldir húsmenn sem lifa á sjávarafla,
hásetar, sjómenn, formenn og skipstjórar. Síldarverkamenn eru þeir sem hafa atvinnu af
síldarverkun, hvort sem þeir eru umsjónarmenn eða verkamenn. Undir verslun flokkast
þeir sem reka og vinna við verslunarrekstur og aðra skylda þjónustu. Í sjöunda flokki
eru þeir sem stunda ótilgreinda (ef til vill stopula) launavinnu og lausamenn sem ekki
hafa atvinnu við landbúnað. Til embættisstarfa flokkast þeir sem sinna embættum, s.s.
prestar, hreppsstjórar, sýslumenn og eftir 1930 þeir sem starfa við símkerfi og
póstdreifingu. Til læknisstarfa eru taldir, auk lækna, yfirsetukonur og ljósmæður. Til
kennslustarfa flokkast farkennarar og kennslukonur og eftir 1930 fastir kennarar á
Finnbogastöðum. Ómagar eru þeir sem dreift er um sveitina vegna fátæktar, ekki eru
taldir þeir sem þiggja fátæktarstyrk að einhverju leyti, enda hafa þeir eitthvert lifibrauð
annað. Börn eru þau sem eru án skráðs hlutverks á heimili, hvort sem eru börn foreldra
eða fósturbörn. Í önnur störf eru þeir skráðir sem hafa ótilgreinda atvinnu, gamalmenni
sem lifa af eignum sínum, elli- eða ættingjastyrk eða búa hjá ættingjum.
42

Tafla 2. Náttúrleg fólksfjölgun/-fækkun í Árneshrepp 1852-1944.
1852-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1944

Fæddir Dánir
Mismunur
199
122
77
165
140
25
199
144
55
208
222
-14
171
98
73
131
73
58
156
84
72
120
77
43
161
48
113
55
21
34

Heimildir: Þ.Í. Biskupsskjalasafn: Prestþjónustubók XV. Strandaprófastdæmi.
1. Árnesprestakall. 1852-1944.

Tafla 3. Aðfluttir og brottfluttir í Árneshrepp 1852-1944.
1852-1860
1861-1870
(1871)
(1881 og 1884)
1891-1900
(1909 og 1910)
1911-1920
1921-1930
1931-1937
1941-1944

Aðfluttir Brottfluttir Mismunur
78
98
-20
87
83
-4
5
9
-4
47
32
15
...
...
...
47
33
14
178
224
-46
120
198
-78
68
87
-19
58
90
-32

Heimildir: Þ.Í. Biskupsskjalasafn: Prestþjónustubók XV. Strandaprófastdæmi.
1. Árnesprestakall. 1852-1944.

Skýringar. Taflan sýnir aðflutta og brottflutta í Árneshrepp samkvæmt
kirkjubókum 1852-1944. Tölur eru stopular frá 1871-1909 og vantar allan áratuginn
1891-1900 eins og taflan sýnir. Þess ber að geta að fjölgun/fækkun samkvæmt töflum 2
og 3 ber ekki saman við fólksfjölda samkvæmt aðalmanntölum á sama tímabili.
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Tafla 4. Dreifing íbúa á bújarðir 1855-1950.
Ár
Kolbeinsvík
Birgisvík
Veiðileysa
Kambur
Kúvíkur
Kjós
Reykjarfjörður
Naustvík
Kjörvogur
Gjögur
Reykjanes
Litla-Ávík
Stóra-Ávík
Finnbogastaðir
Bær
Árnes
Melar
Norðurfjörður
Krossnes
Fell
Munaðarnes
Eyri
Ingólfsfjörður
Seljanes
Ófeigsfjörður
Drangavík
Drangar
Skjaldarbjarnarvík
Steinstún
Gíslabali
Djúpavík
Norðurfjörður,
Verslun
Samtals

1855

1860

1870

1880

1890

1901

1910

1920

1930

1940

1950

12
10
14
12
10
15
19
7
8

9
16
13
12
16
15
20
9
7

10
6
12
13
23
11
16
10
12

11
12
16
11
17
13
19
18
11

10
8
16
12
16
11
18
10
13

11
12
11
10
32
12
14
6
13

7
9
21
12
39
13
9
9
12

7
8
24
8
34
11
10
9
15

9
9
35
8
16
9
7
12
7

9
10
31
11
21
9
8
11
12

–
–
23
11
–
–
4
8
17

8

6

16

30

29

40

49

66

71

68

67

17
15
15
15
14
14
19
14
21
19
23
16
14
12
15
9
15
9
–
–
–

13
18
22
14
12
15
16
18
25
16
23
5
9
10
21
12
21
11
–
–
–

12
12
23
17
12
16
21
15
17
10
21
13
12
9
9
10
23
11
–
–
–

11
15
17
21
17
12
22
19
23
13
19
14
14
8
23
12
14
19
–
–
–

12
13
18
15
21
13
18
16
17
7
19
12
11
5
21
12
13
17
–
–
–

18
18
17
17
12
9
27
22
13
10
21
10
6
6
25
10
16
19
7
–
–

8
9
23
17
9
11
24
19
7
8
22
9
7
10
19
9
14
10
10
6
–

9
8
20
23
14
7
24
24
8
11
18
24
6
4
22
7
18
8
12
5
3

15
9
20
14
10
14
14
23
7
13
17
11
7
12
19
10
10
10
5
7
–

14
14
11
17
23
18
13
23
6
4
27
10
10
7
22
12
13
13
10
10
41

5
10
11
14
14
7
12
21
10
5
26
20
9
15
20
–
7
–
8
12
53

–

–

–

–

–

–

–

12

4

7

6

391

404

392

451

403

444

431

479

434

515

415

Heimildir: Þ.Í. Manntal á Íslandi 1855 til 1950 og Guðmundur G.. Jónsson.
* Seinna ártalið gefur til kynna ártalið sem að jörðin/staðurinn byggðist aftur.

Skýringar. Taflan sýnir íbúadreifingu í sveitarfélaginu á þessu tímabili, tölurnar
sýna fjölda íbúa á bújörð, ekki er tekið tillit til fjölda heimila, eða tímabundinna
hjáleiga.
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Í eyði/
Í byggð*
1943
1945
1961
1954
1949
1946
1998
1967
1971/
1976*
1997
1959
...
...
...
...
...
...
1996
...
1996
2005
1971
1971
1971
1965
1947
1966
1947
...
1959
1983/
1986*
...
...

Tafla 5. Mannfjöldi í Árneshrepp 1960-1990 (1. desember ár hvert).

1960 1970 1980 1990
Árneshreppur

287

216

176

121

Heimild: Hagstofa Íslands. Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990, Árneshreppur.
http://hagstofa.is/ → 2. Mannfjöldi → Sveitarfélög → Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990 →
Árneshreppur → 1960-1990. Skoðað 22. janúar 2009.
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