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Greinargerð 

1 Tildrög verkefnisins 

1.1 Hannyrðakonur af Svaðastaðaætt 
Vinnustofa í eigu höfundar, sem sérhæfir sig í þjóðháttarannsóknum og þjóðbúningasaum 

fékk skautbúning til viðgerðar árið 2003. Skautbúninginn hafði Guðrún Símonardóttur (1871-

1924)1 saumað, en hún var frá Brimnesi í Skagafirði. Eigandi skautbúningsins í dag er Inga 

Berglind Birgisdóttir (1984)á Akureyri, en hún er fimmti ættliður Guðrúnar.Þegar Inga 

Berglind2sótti skautbúninginn skildi hún efir ljósrit af handriti sem á stóð Lýsing á klæðnaði 

Svaðastaðafólks um og eftir aldamótin 1900. Lestur handritsins kveikti strax mikinn áhuga 

hjá mér á að kynnast betur sögu Svaðastaðafólksins. (Sjá fylgirit:Svaðastaðaætt, niðjatal 

Þorkels Jónssonar og Rannveigar Jóhannesdóttur á Svaðastöðum).3 

Handritið var skrifað eftir frásögn Margrétar Símonardóttur (1869-1963)4 frá Brimnesi í 

Skagafirði. Umrætt handrit lá frammi til dreifingar á ættarmóti afkomenda Sigurlaugar Þor-

kelsdóttur (1828-1910)5 og Símonar Pálssonar (1827-1874) frá Brimnesi en það var haldið að 

Hólum í Hjaltadal í júní 1997.6 Þess var hvorki getið hver ætti frumritið né hver hefði fært 

frásögn Margrétar í letur. Sú spurning sótti að mér í nokkur ár að fá vitneskju um hver 

hefðigert það. 

Við eftirgrennslan og samtöl við fólk af Svaðastaðaætt kom í ljós að barnabarn Margrétar, 

Sigríður Ólafsdóttir (1935)7 í Reykjavík,hafði skrifað handritið eftir frásögn ömmu sinnar 

þegar hún bjó hjá henni árið 1953. Margrét bað Sigríði að skrifa orðrétt eftir sér, en Margrét 

notar gamalt og skemmtilegt orðfæri og er mjög nákvæm með lýsingar á fatnaði 

Svaðastaðafólksins.8 Þessi forvitni mín þróaðist smám saman í meiri áhuga á að kynnast sögu 

og handverki hannyrðakvenna af Svaðastaðaætt og ég lærði hana með því að heimsækja 

afkomendur þeirra. Þá fyrst komst ég að raun um hversu vel er haldið utan um handverk 

kvennanna og sögu þeirra, þótt liðin séu yfir 200 ár frá fyrstu heimildum. Til þess að gera 
                                                
1 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Guðrún Símonardóttir.  
2 Símon Steingrímsson: Niðjatal . Sjá bls. 14, Inga Berglind Birgisdóttir.   
3 Símon Steingrímsson: Svaðastaðaætt, niðjatal  Þorkels Jónssonar og 
 Rannveigar Jóhannesdóttur  á Svaðastöðum. 
4 Símon Steingrímsson: Niðjatal . Sjá bls. 17, Margrét Símonardóttir. 
5 Símon Steingrímsson: Niðjatal . Sjá bls. 11, Sigurlaug Þorkelsdóttir. 
6  S.I.A.:  Viðtal 2009, Inga Berglind Birgisdóttir, Akureyri. 
7 Símon Steingrímsson: Niðjatal . Sjá bls. 17, Sigríður Ólafsdóttir. 
8 S.I.A.:  Viðtal 2009. Sigríður Ólafsdóttir Reykjavík.  
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langa sögu stutta varð það verkefni mitt að lagfæra skautbúning í upphafi 21. aldar, sem hafði 

verið saumaður á seinni hluta 19. aldar, sem varð kveikjan að MA-verkefni í hagnýtri 

menningarmiðlun. Að safna saman gögnum um hannyrðakonur af Svaðastaðaætt sem síðar 

verði útbúið sem gagnagrunnsefni á vefsvæði. 

Þótt langt sé um liðið er hægt að nálgast nokkuð af handverki kvenna af Svaðastaðaætt ásamt 

heimildum hjá eftirlifandi ættingjum sem hafa varðveitt það allt frá ættmóðurinni Rannveigu 

Jóhannesdóttur (1797-1867)9 frá Svaðastöðum. Konur af Svaðastaðaætt hafa löngum verið 

þekktar fyrir að vera annálaðar hannyrðakonur, allt frá byrjun 19. aldar og fram á 20. öld. Þær 

höfðu möguleika á handverksmenntun, sem síðar kom sér vel fyrir næstu kynslóðir ættarinnar. 

Það má segja að þekkingin hafi miðlast innan ættarinnar í samræmi við tíðarandann. Nokkrar 

þeirra tóku þátt í iðnsýningum/heimilisiðnaðarsýningum sem tíðkuðust hér á landi á fyrri 

hluta 20. aldar, hér má nefna sýningar frá árunum1911, 1918 og 1921 en þær fengu 

heiðursskjöl á þessum sýningum fyrir hannyrðir sínar. Þær kenndu einnig handverk á heimil-

um sínum og á þann hátt var þekkingu þeirra miðlað áfram út í þjóðfélagið. 

2 Söfnun gagnagrunnsefnis 

2.1 Verkefnislýsing 
 
Verkefnið:Að taka saman gögn sem fyrirhugað er að nota í komandi framtíð sem gagna-

grunnsefni á vefsvæði. 

Verkefnið feli í sér að rannsaka og skoða þróun og sögu handverks nokkurra kvenna af Svaða-

staðaætt í um 200 ár, þ.e. frá fæðingu Rannveigar Jóhannesdóttur 1797 til andláts Sigurlaugar 

Einarsdóttur 1985.  

Eigindlegar rannsóknir og vettvangsferðir:Að rannsaka, skoða, og taka myndir, taka viðtöl 

við ættmenni um hvernig talið er að hannyrðakonur af Svaðastaðaætt hafi staðið að 

heimilisiðnaði sínum, handverki og varðveislu handverks. 

Heimildir: Stuðst var við samtímaheimildir úr blöðum, bókum, frá söfnum, og niðjatali 

Þorkels Jónssonar (1788-1881) og Rannveigar Jóhannesdóttur (1797-1867) frá 

Svaðastöðum.Teknar voru myndir á rannsóknarstað og skoðaðar myndir í eigu ættingja, borið 

saman sambærilegt handverk og búskaparhættir sem þróast hafa á áðurnefndu tímabili.  

Myndvinnsla: Ég tók sjálf ljósmyndir til rannsóknar af handverki kvennanna en handverkið 

var bæði varveitt á söfnum og í heimahúsum. Ljósmyndir mínar voru svo flokkaðar í tímaröð 

                                                
9 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 3-5, Rannveig Jóhannesdóttir. 
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og unnar í myndvinnslu. Hægt að lesa textann samhliða því  að skoða myndir sem eru 

númeraðar með vísun frá texta til mynda á geisladisk. Á geisladisknum eru myndir af 

hannyrðakonum af Svaðastaðaætt og hannyrðum þeirra. Með myndum fylgir texti ásamt 

tilvísunarnúmeri í textahandritið. 

Gagnavinnsla: Skriflegar og munnlegar heimildir voru settar saman í heildarmynd, þær skoð-

aðar í tímaröð og skrifuð samantekt sem síðan var útbúin fyrir gagnagrunn. Ég stefni á að 

útbúa gagnagrunn/vefsvæði fyrir þær heimildir sem ég hef aflað, bæði skriflegaog á 

myndrænan hátt. Partur af efninu hefur verið notaður í tveggja tíma fyrirlestur við Lista-

háskóla Íslands 15. apríl sl. á sviði fatahönnunar. Þessi fyrirlestur gaf góða mynd af því 

hvernig myndræn framsetning verður á áðurnefndu vefsvæði. 

Tækjabúnaður: Canon D10 myndavél með venjulegu flassi, myndavélin er talin vera mjög 

góð til rannsóknavinnu. Aðeins verður notast við flass á myndavélinni og dagsbirtu. Einnig er 

notuð Compact-Macro linsa sem góð er fyrir nærmyndir.  

Upptökutæki: M-Audio microtrack II, valið svo hægt verði að nota upptökurnar áfram, jafn-

vel sem útvarpsþætti seinna meir. 

Rannsóknarferlið: Rannsóknarferlið hófst fyrir alvöru þann 7. janúar 2009 með því að ég 

hringdi í afkomendur sem nú búa víða um land en þó einkum í Skagafirði, á Akureyri og í 

Reykjavík. Gerði ég þetta til að fá sem gleggsta mynd af sögunni, hver þekkti hana best, hvað 

væri til af handverki og hvar það væri geymt. Til rannsóknar voru konur af þremur ættliðum 

og var hægt að skoða lífshlaup þeirra með því að ræða við ættingja og skoða skriflegar 

heimildir og ljósmyndir. 

Rannsóknarefni: Valdar voru níu hannyrðakonur af Svaðastaðaætt sem tengdust handverki á 

einhvern hátt, og menningu og tíðaranda samfélagsins meðan þær lifðu, t.d. með sýningum og 

kennslu. Þær eru eftirfarandi: 

 
Ættmóðir á Svaðastöðum 
Rannveig Jóhannesdóttir (1797-1867).10 
 
Dætur Rannveigar Jóhannesdóttur 
Rannveig Þorkelsdóttir (1827-1929), bjó alla tíð á Svaðastöðum. (Ógift og barnlaus).11 
Sigurlaug Þorkelsdóttir (1828-1910), bjó sinn búskap á Brimnesi, Skagafirði.12 
 
 
Dætur Sigurlaugar Þorkelsdóttur 
Kristín Símonardóttir (1866-1956), bjó sín búskaparár á Kolkuósi.13 

                                                
10 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 5, Rannveig  Jóhannesdóttir. 
11 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls.11, Rannveig Þorkelsdóttir. 
12 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 11, Sigurlaug Þorkelsdóttir. 
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Margrét Símonardóttir (1869-1963), tók við búi móður sinnar, flutti síðar til Reykjavíkur.14 
Guðrún Símonardóttir (1871-1924), bjó búskaparárin sín að mestu á Hvalnesi.15 
 
 
Dætur og fósturdóttir Margrétar Símonardóttur  
Sigurlaug Einarsdóttir (1901-1985).16 
Hólmfríður Einarsdóttir (1903-1950).17 
Kristrún Jósefsdóttir (1887-1978).18 
 

Stundum er sagt um Íslendinga að þeir séu meira og minna skyldir eða venslaðir á einhvern 

hátt og kom það oft í ljós eftir stutt spjall milli mín og viðmælendanna. Móðuramma mín 

missti móður sína þegar hún var mjög ung og var fóstruð meira og minna hjá Kristínu 

Símonardóttur á Kolkuósi í Skagafirði en Kristín er ein af þeim hannyrðakonum sem koma 

hér við sögu. Eftir stutt spjall við sonardóttur Kristínar, Kristínu Sigurmonsdóttur kom í ljós 

að hún hafði kynnst ömmu minni og afa og hún sagði mér að Guðfinna amma mín og Kristín 

hefðu verið mjög góðar vinkonur. 

Að loknum viðtölunum var hægt að setja saman búta og sjá samhengi í fjölskyldutengslum. 

Það var oft ekki auðvelt mál því að í þessari fjölskyldu koma fyrir, eins og svo algengt er,  

sömu nöfnin aftur og aftur. Koma þau fram milli ættliða þessarar ættar en þá er sagt t.d. 

Guðrún „eldri“ og Guðrún „yngri“. Einnig eru dæmi þess að fjölskyldan sé skyld innbyrðis, 

og eru þá hjón í einstaka tilfellum systkinabörn. Allt þetta þarf að skoða og muna, svo ekki 

misskiljist hverjir voru skyldir hverjum, hver vann viðkomandi handverk sem fjölskyldan á. 

Til þess að hægt væri að skoða sögu og þróun hannyrðakvenna af Svaðastaðaætt í heild sinni 

ákvað ég að skoða söguna út frá ættmóðurinni og til þriðja ættliðs og skoða einnig menntun 

og menningu á 19. öld og upp úr aldamótunum 1900. Komið hefur í ljós að til eru bæði 

skriflegar og munnlegar heimildir og hannyrðir eftir fyrrgreindar konurnar. 

2.2 Val á heimildum 
Þegar mismunandi heimildir, eins og á við í þessu verkefni, eru settar saman þarf að skoða 

þær í tengslum við nútímann og þann tíma sem rannsaka á hér, 19. og 20. öld. Þegar vel er að 

gáð urðu flestar hannyrðakonur af Svaðastaðaætt mjög aldraðar. Vil ég nefna Rannveigu 

Þorkelsdóttur sem varð 100 ára og föður hennar, Þorkel Jónsson. Hann varð 93 ára gamall. 

Einu af barnabörnum Þorkels, var Margrét Símonardóttir frá Brimnesi sem varð 84 ára gömul. 
                                                                                                                                                   
13 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 11, Kristín Símonardóttir. 
14 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Margrét Símonardóttir. 
15 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Guðrún Símonardóttir. 
16 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Sigurlaug Einarsdóttir. 
17 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Hólmfríður Einarsdóttir. 
18 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 6,   Kristrún Jósefsdóttir. 
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Til eru heimildir eftir hana sem gott er að styðjast við eins og greinar í Hlín, ársrit 

Sambandsfélags norðlenskra kvenna 1918. Segir Margrét sjálf frá upplifun sinni af fundi og 

heimilisiðnaðarsýningu sem var haldin á Kolkuósi. Margrét lætur eftir sig lýsingu á klæðnaði 

Svaðastaðafólksins um og eftir aldamótin 1900. Þessi lýsinger ágæt og því gott er að styðjast 

við hana. Margrét hefur líklega fengið að sjá fatnað frá þessum tíma því hún segir m.a. frá 

fatnaði langömmu sinnar, Rannveigar Jóhannesdóttur.19 

Fósturdóttir hennar, Kristrún Jósefsdóttir (1887-1978), varð næstum 91 árs. Er hægt að sjá 

heimildir frá henni í bók Þórðar Tómassonar Reiðtygi á Íslandi um aldaraðir. Svo má skoða, 

til að fá samtímaheimildir, bók Halldóru Bjarnadóttur (1873-1981), Vefnaður á íslenzkum 

heimilum á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar. Halldóra varð 108 ára gömul. Margréti og 

Halldóru varð vel til vina og skrifar Halldóra um hannyrðir Margrétar frá Brimnesi. Þegar litið 

er á minningargreinar hannyrðakvenna af Svaðastaðaætt í þessu samhengi koma fram 

samtímaheimildir og oft sú upplifun sem höfundur minningargreinarinnar hefur haft af 

kynnum sínum við þá menneskju sem um er fjallað. Einnig má segja frá því að til eru ávörp 

sem flutt voru á niðjamóti á Hólum í Hjaltadal 1994 af afkomendum Sigurlaugar 

Þorkelsdóttur (1828-1910) og Símonar Pálssonar (1827-1874). Í þessum greinum er blandað 

saman upplifun afkomenda og munnlegum frásögnum frá þeim sem kynntust viðkomandi 

persónu og heimildum úr blöðum og bókum. Stundum er erfitt að greina á milli hvort 

viðmælendur mínir studdust við skriflegar eða munnlegar sögur. Oftast voru þeir búnir að 

undirbúa sig og réttu mér ljósrit af Skagfirðingaþáttum þar sem Margrét Símonardóttir hafði 

skrifað þar um „Svaðastaðabændur“.  

Af þessum ástæðum var aðeins hægt að nota eitt viðtal í verkefnið og var stundum álitamál 

hverjir höfðu gert hluti sem rannsakaðir voru vegna þess hversu langt var um liðið síðan 

viðkomandi persóna var uppi.  

3 Vettvangsferðir 
Ættmenni ofangreindra kvenna voru heimsótt frá byrjun janúar til loka mars. Hér verður 

greint frá því hverjir voru heimsóttir og hvar, hvernig rannsóknin fór fram, t.d. hvað var 

rannsakað af hannyrðum hjá hverjum og einum, hvaða ljósmyndir vöktu athygli o.s.frv. 

Heimsóknirnar verða ekki dagsettar heldur settar upp í aldursröð kvennanna sem hannyrðirnar 

áttu og ljósmyndir með af þeim hannyrðum sem þær áttu auk tímabilsins þegar rannsóknin fór 

fram, þ.e.a.s. frá 8. janúar til mars. 
                                                
19 Margrét Símonardóttir: Lýsing á klæðnaði Svaðastaðafólks um og eftir aldamótin 1900. 
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4 Svaðastaðir í Skagafirði 

4.1 Heimsókn til Svölu Jónsdóttur 
Til að geta nálgast uppruna hannyrðakvenna af 

Svaðastaðaætt byrjaði ég á að heimsækja Svölu 

Jónsdóttur (1943) húsmóður á Svaðastöðum, ekkju 

Pálma Friðrikssonar (1943-1998).20 

Á Svaðastöðum hefur sama fjölskyldan búið samfellt 

í 200 ár. Ábúendur og ættmenni á Svaðastöðum voru 

fyrr á tímum þekkt fyrir ræktun á góðhestakyni og 

afbragðshannyrðakonur. Ábúendur frá byrjun 19. aldar 

voru Þorkell Jónsson (1788-1881) og Rannveig 

Jóhannesdóttir (1797-1867) sem áttu 12 börn á 13 árum, 

en átta lifðu til fullorðinsára. Bendir Svala ábæði 

munnlegar og skriflegar sögur um ábúendur 

Svaðastaða. Einnig sýndi hún hluti sem voru í þeirra 

eigu eins og myndir á vegg sem minntu á þann tíma 

sem fólkið lifði á.  

Til eru hannyrðir frá fyrrum Svaðastaðakonum og 

endurspeglaþær þá handverkshefð sem tíðkaðist frá 

miðri 19. öld og til byrjunar 20. aldar.21 

Á Svaðastöðum voru m.a. til axlabönd sem saumuð 

voru af Rannveigu Jóhannesdóttur, einnig skautbún-

ingur og vettlingar sem talið er að Rannveig 

Þorkelsdóttir, hafi prjónað. Rannveig Þorkelsdóttir var 

talin elsta manneskja á Íslandi þegar hún lést 101 árs að 

aldri. Hún hafði búið með foreldrum sínum og síðar 

með systkinum sínum, Jóni Þorkelssyni (1826-1900) og 

Unu Þorkelsdóttur (1822-1904)22 og að síðustu Pálma 

Símonarsyni (1827-1874) Önnu Friðriksdótttur (1879-

1939)23 og  systursyni sínum.  

                                                
20 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 16, hjónin Pálma Friðriksson og Svölu Jónsdóttir. 
21  S.I.A.: Viðtal  2008, Svala Jónsdóttir Svaðastöðum. 
22 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 11, Jón og Una Þorkelsbörn. 
23 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 14, Pálmi Símonsson og Anna Friðriksdóttir. 
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Eftir að hafa skoðað handverkið hófst ég handa við að taka 

myndir af því. Var séð fyrir að of mikil birta gæti hamlað því 

að myndirnar yrðu nógu góðar. Einnig tók ég myndir af 

myndum í gegnum gler sem er vandasamt verk vegna 

umhverfisáhrifa og ljósglampa sem getur komið af flassi. 

Þegar ég hafði lokið rannsókninni var ákveðið að myndirnar 

sem ég tók yrðu sendar húsmóðurinni svo hún gæti gefið 

betri skýringar á þeim hannyrðum sem myndir eru af sem 

kæmi sér vel við skrásetningu þeirra.24 

 

5 Vaglar í Skagafirði 

5.1 Heimsókn til Kristínar Sigurmonsdóttur 
Kristín Sigurmonsdóttir (1933), 
25Vöglum í Skagafirði, er barna-

barn Kristínar Símonardótturog 

ólst hún upp á Kolkuósi hjá ömmu 

sinni. Þegar ég heimsótti Kristínu 

Sigurmonsdóttur var séð fyrir að 

vettvangsferðir yrðu tvær. Mikið 

var að gerast á heimili hennar. 

Kristín var að búa sig undir að 

flytja í nýtt hús sem sonur hennar 

og tengdadóttir voru að byggja 

fyrir þau þrjú. Kristín Sigurmonsdóttir hefur lítið farið af bæ frá því að hún byrjaði að búa á 

Vöglum en fylgist þó mjög vel með öllu sem gerist í þjóðfélaginu. 

Fyrsta ferðinfór í spjall við Kristínu og að skoða og taka myndir af hannyrðum sem hún átti 

bæði eftir Rannveigu Jóhannesdóttur ættmóður sína og ömmu sína Kristínu. Til eru m.a. hjá 

Kristínu á Vöglum rósavettlingar eftir Rannveigu, skautbúningur og púðasessa eftir ömmu 

hennar Kristínu. 

                                                
24 Svala Jónsdóttir: Bréf,  19. Nóvember 2009. 
25 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls.11, Kristín Sigurmonsdóttir. 
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Kristín Sigurmonsdóttir er vel fróð og lesin kona og kom Kristín með margar góðar 

upplýsingar og munnlegar sagnir í sambandi við stórfjölskylduna svo og lifnaðarhætti og 

menningu í Skagafirði. Ákváðum við því að ég myndi koma aftur og gista þannig að við 

hefðum góðan tíma til verksins. Eftir hálfan mánuð hittumst við aftur. Var það mjög 

skemmtileg upplifun, hún sýndi mér fleiri hluti sem hún átti eftir ömmu sína og kvöldið 

endaði með því að ég tók langt viðtal við hana. Hún segir m.a.: 

 
Amma fór til Reykjavíkur og saumaði sér skautbúning og kynnti sér ýmsar 
nýjungar varðandi prjónavélar. Hún kom heim með eina slíka. Þegar prjóna-
skapurinn byrjaði voru það viðbrigði fyrir Sigurlaugu langömmu mína, 
móðurömmu, því hún var vön því að fólk klæddist vaðmálsfötum og fannst lítið 
skjól í þeim flíkum sem prjónaðar voru á prjónavél. Amma sagði að hún hefði 
flíkurnar nógu stórar til að hægt væri að þæfa þær svo þær yrðu skjólbetri.26 

 

Kom fram að Kristín Símonardóttir fylgdist vel með þeim nýjungum sem voru í boði, eins og 

saumavélum, prjónavélum o.fl. Hún tók stúlkur að sér og kenndi þeim hannyrðir, m.a. ömmu 

minni Guðfinnu Pálsdóttur frá Ólafsfirði (1904-1987).27 

 

Þegar heim var komið sendi ég Kristínu myndirnar sem ég hafði tekið. Tók hún því mjög vel 

og sendi mér til baka hlýlegt bréf þar sem hún skýrir betur frá hannyrðum ömmu sinnar og 

ættmóður. 

 

 

                                                
26 Kristín Sigurmonsdóttir: Bréf 29. Mars, 2009. 
27 Kristín Sigurmonsdóttir: Viðtal 2009. 
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6 Ólafsfjörður 

6.1 Heimsókn til Kristínar Ásgrímsdóttur 
Ferðinni var heitið til Ólafsfjarðar til að ræða 

við Kristínu Ásgrímsdóttir (1941)28 um 

hannyrðir ömmu hennar, Kristínar Símonar-

dóttur. Kom í ljós að til voru bæði hannyrðir 

eftir ömmu og ættmóður hennar, Rannveigu 

Jóhannesdóttur frá Svaðastöðum.  

Eru þetta mjög verðmætir hlutir, eins og t.d. 

hempuborðar sem Rannveig hefur flosað, 

belti og sokkabönd sem amma hennar 

Kristín Símonardóttir hafði gert handa afa 

hennar, Hartmanni Ásgrímssyni (1874-

1948). Vildi Kristín að ég tæki hlutina með 

heim og myndaði þá heima. Með gripunum 

var mynd af Kristínu þar sem hún er orðin 

eldri kona. Kristín var spurð hvort hún 

myndi eftir ömmu sinni og hannyrðum 

hennar. Hún sagði: 

Þegar ég var lítil var sjálfsagður hlutur heima hjá mér að konur væru alltaf að gera 

eitthvað í höndunum og var það ekkert öðruvísi en annað sem var verið að gera 

dagsdaglega. Ég man ekkieftir ömmu nema með eitthvað að vinna í höndunum.29 

Kristín Ásgrímsdóttir vildi ekki segja meira enda var hún mjög ung þegar amma hennar dó.Til 

gamans má geta þess að Kristín sagði mér að hún hefði munað svo vel eftir því þegar hún 

fylgdi ömmu sinni sem þá var orðin öldruð kona til ömmu minnar, Guðfinnu Pálsdóttur á 

Bjargi, Ólafsfirði, eins og fyrr hefur komið fram. Kristín og amma mín voru góðar vinkonur. 

Nokkrum dögum seinna hafði ég samband við Sigríði Ásgrímsdóttur (1938)30systur Kristínar. 

Sigríður býr nú í Húnavatnsýslu. Sigríður á prjónaða rósavettlinga eftir ömmu sína sem hún 

sendi mér til að taka mynd af.31 

                                                
28 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 13. Kristín Ásgrímsdóttir. 
29 Kristín Ásgrímsdóttir: Viðtal 2009. 
30 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 12, Sigríður Ásgrímsdóttir. 
31 Sigríður Ásgrímsdóttir:  Bréf 10. Febrúar 2009. 
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7 Akureyri 

7.1 Heimsókn til Sigurlaugar  Steingrímsdóttur 
Um það leyti sem rannsóknin hófst hafði ég samband við Sigurlaugu Steingrímsdóttur 

(1959),32 hún er ein af tíu börnum Önnu M. Jónsdóttur (1922) á Laufhóli. Anna er mikil 

hannyrðakona og var alin upp á Brimnesi og á Svaðastöðum. Anna hefur m.a. sagt börnum 

sínum frá hannyrðahefð Svaðastaðaættarinnar. Því miður var ekki hægt að ná góðu sambandi 

við Önnu, hún þjáist nú af minnistapi og er orðin mjög veik að sögn barna hennar. Í nokkur 

skipti heimsótti ég Sigurlaugu Steingrímsdóttur. Fyrsta heimsóknin var mjög skemmtileg að 

því leyti að bróðir hennar Sigurður var þar mættur og bentu þau mér á fleiri ættmenni sem 

hefðu handverk Guðrúnar Símonardóttur undir höndum. Þau fræddu mig um 

fjölskyldumynstrið sem er mjög flókið á köflum fyrir þann sem ekki þekkir til.33 

Var mikið um Sigurlaugarnöfn sem tengdust fjölskyldunni og voru ættmenni sem giftust 

nokkuð skyld innbyrðis, sjá hér að ofan um flókin fjölskyldutengsl. Reyndu þau að skýra þetta 

allt fyrir mér og að lokum gat ég áttað mig á fjölskyldutengslum og hver hefði gert þær hann-

yrðir sem mér voru sýndar. Sigurlaug Steingrímsdóttir vildi að ég tæki heim með mér hand-

verk sem hún hafði undir höndum svo ég gæti tekið myndir af því í rólegheitum. Meðal 

þessara hannyrða eru spjaldofin bönd eftir Sigurlaugu Þorkelsdóttur, ættmóður þeirra, og er 

talið að böndin séu um 150 ára gömul. Einnig kom Sigurður með útsaumaða mynd sem 

langamma hans, Guðrún Símonardóttir saumaði. Myndin er mjög merkileg að því leyti að hún 

var tryggðargjöf til mannsefnis hennar og er saumað út í myndina ártal þess árs þegar myndin 

var gefin. Einnig sýndu þau mér svuntu sem langamma þeirra og langafi, Guðrún og Sigurður 

Jónsson (1863-1952)34 höfðu gert í samvinnu. Guðrún spann garnið en hann óf svuntuna. 

Einnig eru til tvö útsaumuð belti sem Guðrún saumaði út á sínum tíma. Gaman var að sjá 

hvernig tískan var hjá fólki af Svaðastaðaætt og hvaða breytingum hún hafði tekið. Með 

hverju handverki var miði sem skýrði út hverjir höfðu unnið handverkið og hvaða ár það var 

unnið. Einnig lánuðu þau mér myndir af ættmennum til að ég gæti skannað þær og áttað mig 

betur á sögu þessa fólks. Eftir að búið var að vinna myndirnar sendi ég Sigurlaugu þær svo 

hún gæti skrifað á þær hvað væri á myndunum.35 

 

                                                
32 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 15, Sigurlaug Steingrímsdóttir. 
33 S.I.A: Viðtal 2009 Sigurlaug Steingrímsdóttir.  
34 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Guðrún Símonardóttir og Sigurður Jónsson. 
35 Sigurlaug Steingrímsdóttir: Bréf, 20. Febrúar 2009. 
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7.2 Heimsókn til Önnu Rögnvaldsdóttur 
Hjá Önnu Rögnvaldsdóttur (1947)36 Akureyri eru til margir munir eftir langömmu hennar, 

Guðrúnu Símonardóttur, t.d. skautbúningur, útsaumaðar myndir og sessa. Við Anna höfðum 

kynnst 2003 er hún kom til mín með skautbúning sem hún ætlaði að arfleiða systurdóttur sína 

að en það þurfti að laga búninginn til svo hann passaði á hana. Á staðinn mætti einnig Inga 

Berglind Birgisdóttir, núverandi eigandi búningsins. Þær sýndu mér hannyrðir Guðrúnar og 

var fróðlegt að heyra Ingu Berglindi, þótt ung væri (1984), segja frá því sem hún hafði heyrt 

og lesið um Svaðastaðafjölskylduna. Var greinilegt að hún hafði fylgst vel með því sem eldra 

fólkið hafði að segja. Á vettvangi voru teknar myndir af munum. Var það vandasamt verk. 

Íbúðin var dálítið dimm og lítil. Lítið var hægt að hreyfa sig til að fá betri fókus á hlutina. 

Eftir nokkrar tilfæringar fór þetta þó ágætlega að lokum. Eftir á voru myndirnar sendar til 

Önnu og Ingu Berglindar til að þær gætu skráð inn hvað væri á hverri mynd. Því miður gátu 

þær lítið sagt um hannyrðirnar nema að þær væru gerðar af Guðrúnu Símonardóttur og hefðu 

fylgt fjölskyldunni í gegnum tíðina.37 

8 Reykjavík 

8.1 Heimsókn til Sigríðar Ólafsdóttur 
Þegar ég kynntist Sigríði Ólafs-

dóttur (1935)38 árið 2003 var það 

í gegnum heimildir sem hún hafði 

skrifað eftir ömmu sinni, 

Margréti Símonardóttur, um 

lýsingu hennar á klæðnaði 

Svaðastaða-fólksins um og eftir 

aldamótin 1900. Síðastliðið haust 

hafði ég samband við Sigríði 

aftur og hófst þá meira samband 

milli okkar. Hún tjáði mér að hún 

hefði mikinn áhuga áað aðstoða mig  

að finna ættmennisem ættu hannyrðir eftir ömmu hennar, móður og frænkur.  

                                                
36 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 14, Anna Rögnvaldsdóttir. 
37  Inga Berglind Birgisdóttir: Bréf, 10. apríl 2009. 
38 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Sigríður Ólafsdóttir. 
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Hef ég heimsótt Sigríði í nokkuð mörg skipti til að kynnast sögu Brimneskvenna. Saga þeirra 

er mjög stórbrotin og spannar mörg svið bæði innan félagsmála, menningar, iðnsýninga og 

hannyrða og hannyrðakennslu. Tók Sigríður þátt í lífi þeirra þótt ung væri og hafði frá 

heilmörgu að segja um þær. Hún sagði skemmtilega frá þegar hún var að hjálpa til við 

kennslu.  

Móðir Sigríðar og móðursystir höfðu farið með ömmu Sigríðar, Margréti Símonardóttur, til 

Danmerkur og lært þar hannyrðir. Kenndu þær systur hannyrðir í Reykjavík og kölluðu sig 

Brimnessystur. Sigríður fékk stundum að taka þátt í kennslunni, aðeins níu ára að aldri og var 

það ekkert mál fyrir hana því hún hafði fengið kennslu hjá systrunum hvernig hún ætti að bera 

sig að.39 

Til er í eigu Sigríðar merkilegur hlutur, söðuláklæði ofið af Rannveigu Jóhannesdóttur, ætt-

móður á Svaðastöðum 1859. Verkið er í stórum ramma með gleri yfir. Mjög erfitt var að taka 

myndir af verkinu því bæði er það stórt, lítið rými til að taka myndir af því og gluggi á móti. 

Tók ég því myndir af því þegar húma tók að kveldi og reyndi að forðast að spegilmynd af 

hlutum í umhverfinu kæmu með á glerið. Tókst það að lokum með því að taka skáhallt á 

verkið. Ekki tókst að hafa verkið allt með í heild sinni.  

Í eigu Sigríðar og fjölskyldu hennar er heilmikið handverk og hefur fjölskyldan haldið vel 

utan um það. Fyrstu heimsóknirnar gengu út á það að fá að skoða hannyrðirnar, heyra af og 

kynnast konunum í gegnum Sigríði. Margar hannyrðirnar voru þjóðbúningar, skautbúningur 

og þjóðlegur búningur sem er mjög sérstakt. Einnig mátti sjá þróun handverks hjá móður 

hennar og frænkum. Sigríður lánaði mér nokkrar myndir til að skanna inn svo hægt væri að 

átta sig betur á því hvaða konur væri verið að rannsaka. Til gamans má geta þess að tvær 

myndir eru svolítið sérstakar að því leyti að þær sýna þær breytingar sem voru í gangi á þjóð-

búningi kvenna í byrjun 19. aldar. Margrét Símonardóttir kemur þar fram á einni myndinni 

með gyllta spöng í staðinn fyrir skotthúfu. Dóttir hennar Hólmfríður er í upphlutsbol sem er 

með útsaumuðum borðum sem ná upp að öxlum. Einnig er hún með baldýraða spöng í hári í 

staðinn fyrir skotthúfu og sleppir upphlutssvuntunni sem tíðkast að hafa við búninginn. Jafn-

framt voru teknar myndir af handverkinu og sendar Sigríði. Sigríður sendi jafnóðum texta 

með myndunum svo hægara væri að greina hver hafði unnið hannyrðirnar.40 

                                                
39 S.I.A. Viðtal 2009, Sigríður Ólafsdóttir Reykjavík . 
40 Sigríður Ólafsdóttir: Bréf 1. Mars 2009. 
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Síðasta heimsóknin til Sigríðar var mjög krefjandi og skemmtileg. Sigríður hafði skipulagt 

heimsóknir til þeirra ættmenna sem hún vissi að ættu hannyrðir eftir ömmu hennar og 

frænkur.  

Við byrjuðum á að heimsækja ekkju Grétars Ólafssonar (1930-2004)41,Hólmfríði Magnús-

dóttur (1931). Grétar var bróðir Sigríðar. Hjá Hólmfríði voru tvær myndir og veggteppi sem 

hún sýndi mér. Önnur myndin var heiðursskjal sem Margréti Símonardóttur hafði verið veitt á 

iðnsýningu 1918 og mynd af verðlaunagripnum, útsaumaðri blómamynd sem Margrét hafði 

saumað út með blómstursaumi. Einnig var hjá henni veggteppi sem móðursystir Grétars, 

Hólmfríður Einarsdóttir, hafði saumað. Teppið var með riddaramyndum og saumað út með 

góbelínsaumi. Hólmfríður hafði saumað handa öllum sex systkinabörnum sínum stór 

góbelínteppi.42 

Síðan var haldið til barnabarns, Kristrúnar Jósefsdóttur  sem var fósturdóttur Margrétar 

Símonardóttur, Kristrúnar Ólafsdóttur (1941).43 Kristrún á skautbúning frá ömmu sinni. 

Skautbúningurinn er listilega saumaður og mjög sjaldgæfur að því leyti að á baki 

skautbúningsins og á öxlum eru baldýruð blóm. Því miður voru birtuskilyrði ekki nógu góð, 

ljósmyndirnar urðu dálítið yfirlýstar, en verða samt notaðar í verkefninu svo hægt sé að sjá 

hvernig Kristrún saumaði út í skautbúninginn.  

Til gamans má geta þess að í einni heimsókninni hjá Sigríði kom bróðir hennar, Jósef Friðrik  

Ólafsson (1929),44 með lýsislampa til að sýna mér. Lýsislampinn var úr Svaðastaðabúinu í 

Skagafirði. Hægt var að láta lampann standa á borði. Vel getur maður ímyndað sér að 

hannyrðakonur á Svaðastöðum hafi notfært sér birtuna frá honum á kvöldin.45 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17,  Grétar Ólafsson og Hólmfríður Magnúsdóttir. 
42  S.I.A. Viðtal 2009, Hólmfríður Magnúsdóttir Reykjavík. 
43 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 6. Kristrún Ólafsdóttir. 
44 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 17, Jósef Friðrik Ólafsson.  
45 S.I.A. Viðtal 2009, Jósef Ólafsson Hafnafirði. 
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8.2 Heimsókn til Símonar Rúnars Steingrímssonar 
Í byrjun rannsóknarinnar heimsótti ég Símon 

Rúnar Steingrímsson (1950),46langömmubarn  

Guðrúnar Símonardóttur (1871-1924) frá 

Brimnesi. Símon tók mér mjög vel og sýndi mér 

niðjatal Svaðastaðaættar, Þorkels Jónssonar og 

Rannveigar Jóhannesdóttur sem hann hafði 

útbúið fyrir ættarmót á Hólum í Hjaltadal 1997. 

Kom sú hugmynd upp hjá okkur að hægt væri 

að nota það sem gagnagrunnsefni á vefsíðu sem MA-verkefnið er undirbúið fyrir. Ætlaði 

Símon að breyta niðjatalinu svo hægt væri að nota það á tölvutæku formi. Einnig sýndi hann 

mér hluti sem hann hafði fengið frá móður sinni, Önnu M. Jónsdóttur (1922)47 frá Laufhóli. 

Það var veggteppi, og söðull sem búið var að breyta í stól. Símon sagði mér að líklega hefði 

Þorkell, faðir Sigurlaugar Þorkelsdóttur frá Brimnesi, smíðað söðulinn og Sigurlaug ofið sjal 

handa sér sem síðar var skipt í tvo búta, Anna móðir hans fékk bútana til að sauma út í. Anna 

var þá 16 ára gömul. Síðan hafi móðir Önnu látið breyta söðlinum í stól og setja 

útsaumsverkið bæði á söðul og sem veggteppi. Sigurlaug hafði einnig spjaldofið tvenn 

sokkabönd sem veggteppi var bryddað með. Einnig átti Símon heiðursskjal sem Guðrún 

Símonardóttir, langamma hans, hafði fengið 1921 á fyrstu heimilisiðnaðarsýningu sem haldin 

var, þá í Reykjavík. Skjalið fékk hún fyrir rósavettlinga sem hún hafði spunnið þráð í, prjónað 

og saumað fagurlega  mynstur í þá. Myndir voru teknar af hlutunum og var það vandaverk 

eins og alltaf að taka myndir í gegnum gler því heiðursskjalið var rammað undir gleri.          

Til gamans má geta þess að Símon á útsaumaðan klukkustreng sem hann saumaði ungur þegar 

hann var í skóla. Sagði bróðir hans Gunnlaugur (1948)48 mér skemmtilega frásögn af því. 

Verður Gunnlaugs aðeins getið í þessu sambandi. Þeir bræður höfðu verið ofurlítið 

skrafhreifnir í tímum þegar þeir voru í skóla, ungir menn. Var þá gripið til þess ráðs að láta þá 

sauma út á meðan kennslustundin stóð yfir. Fengu þá allir næði til að hlusta á kennarann. 

Heimsókninni lauk með því að ég tók mynd af málaðri mynd af Brimnesi, æskuslóðum 

Símonar. Myndin var máluð af frænku hans, Hólmfríði Einarsdóttur, dóttur Margrétar 

Símonardóttur frá Brimnesi.49 Eftir heimsóknina hef ég verið í sambandi við Símon og er 

hann búinn að útbúa niðjatalið svo hægt verði að setja það inn á gagnagrunnssvæði. Vil ég 

                                                
46 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 14, Símon Rúnar Steingrímsson. 
47 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 14, Anna Jónsdóttir. 
48 Símon Steingrímsson: Niðjatal. Sjá bls. 14, Gunnlaugur Steingrímsson. 
49 S.I.A. Viðtal 2009, Símon Steingrímsson. 
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sérstaklega þakka Símoni fyrir að hafa bent mér á niðjatalið því það hefur hjálpað ótrúlega 

mikið til að skoða ættartengslin í samhengi og átta mig á því hvernig handverkshefð flyst á 

milli kvenna innan Svaðastaðaættar.  
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9 Söfn 

9.1 Þjóðminjasafn Íslands 
Áður en ég hélt á söfn hafði ég samband við Frosta F. Jóhannsson, framkvæmdastjóra 

Rekstrarfélags Sarps, til að fá upplýsingar um hvað væri til á söfnum sem tilheyrðu Þjóð-

minjasafni Íslands eftir hannyrðakonur af Svaðastaðaætt. Sendi Frosti mér yfirlit yfir það og 

vil ég þakka honum sérstaklega fyrir það. Upplýsingarnar veittu mér meiri vitneskju um hvað 

til er á söfnum eftir þessar konur og hver hafði haldið utan um handverk þeirra og afhent 

Þjóðminjasafninu það til varðveislu. Ein af þeim var Anna M. Jónsdóttir frá Laughóli sem fyrr 

er getið.  

 

9.2 Byggðasafnið á Skógum 
Ég hafði samband við Þórð Tómasson, safnstjóra á Skógum, til að fá að nota myndir úr bók 

hans, Reiðtygi á Íslandi um aldaraðir. Var hann mjög viljugur til þess, sagði að það væri 

sjálfsagt og mætti ég hafa orð hans fyrir því. Einnig eru heimildir í bók Þórðar um Rannveigu 

Jóhannesdóttur á Svaðastöðum. Sagði Þórður m.a. að til væri handlín eftir Rannveigu en ekki 

hvar það væri. Ég hafði því samband við Lilju Árnadóttur, fagstjóra munasafns Þjóðminja-

safns Íslands og tjáði hún mér að til væri handlín eftir Rannveigu og sendi mér mynd af því 

svo ég gæti séð hvort það félli að lýsingu Þórðar sem það og gerði. 

 

9.3 Glaumbær í Skagafirði 
Ég heimsótti Byggðasafnið í 

Skagafirði til að taka myndir af 

hannyrðum kvenna af Svaða-

staðaætt. Hafði ég haft samband 

við Sigríði Sigurðardóttur og 

óskaði leyfis að fá að taka 

myndir og skoða handverk frá 

Svaðastaðaætt og skrásetja það. 

Hér var um að ræða hannyrðir 

eftir Guðrúnu Símonardóttur, 

nánar tiltekið útsaumað slifsi 
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við peysuföt. Gekk það ágætlega nema að það var dálítið erfitt að taka myndir af myndum 

vegna birtuskilyrða. Þó má segja að myndir þaðan séu í góðu lagi og nýtist vel í 

gagnagrunninn. 

Þar sem Sigríður hefur komið víða við sögu varðandi nám mitt, bæði BA-nám í þjóðfræði og 

nú í MA-verkefninu mínu, vil ég sérstaklega þakka henni fyrir jákvæðni og skýr svör varðandi 

upplýsingar sem ég hef þurft að fá í sambandi við verkefnið. 

 

9.4 Héraðsskjalasafnið í Skagafirði 
Ég heimsótti Héraðsskjalasafnið í Skagafirði og ræddi við Unnar Ingvarsson héraðsskjalavörð 

um myndir og hvort hann gæti vísað mér á heimildir. Ákveðið var að hann sendi mér myndir 

úr eigu safnsins, þ.e. myndir af Brimnesi, Kolkuósi og mynd af frumteikningu Sigurðar 

Guðmundssonar málara. Einnig útvegaði hann mér mynd af Kristínu Sigurmonsdóttur á 

Vöglum í Skagafirði. Vil ég þakka honum og starfsfólki hans fyrir allar þær upplýsingar sem 

ég hef fengið hjá þeim varðandi verkefnið.  

 

9.5 Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi 
Ég heimsótti Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og ræddi við Elínu S. Sigurðardóttur safn-

stjóra. Á safninu eru til rósavettlingar prjónaðir og saumaðir af eftir Guðrúnu Símonardóttur. 

Halldóra Bjarnadóttir hafði safnað vettlingum og eru í safni hennar skráðir vettlingar eftir 

Guðrúnu en þó koma fram nokkur vafaatriði eins og þegar sagt er í safnaskrá: „Talið er að 

Guðrún Símonardóttir hafi prjónað þessa vettlinga“. Veður var gott þennan dag og mikil dags-

birta inni vegna stórra glugga þar sem myndatakan átti að fara fram. Tókst að lokum að finna 

rétt birtuskilyrði. 

Halldóra Bjarnadóttir er m.a. þekkt fyrir bókina Vefnaður á íslenzkum heimilum á 19. öld og 

fyrri hluta 20. aldar. Fékk ég góðfúslegt leyfi hjá Elínu til að skanna myndir úr bókinni og 

nota í verkefnið. Vil ég þakka henni fyrir það. 

 

9.6 Niðurstöður 
Í viðtölum við allt það fólk sem ég hafði samband við og heimsótti kom smám saman fram 

vitneskja um hannyrðir Svaðastaðakvenna. Því áætla ég að svona stór rannsókn taki lengri 

tíma en hún í raun og veru gerði. Það tekur tíma fyrir ættingjana að treysta þeim sem er að 

rannsaka, að rifja upp vitneskju og draga fram hannyrðir sem þeir eiga.  
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Eftir rannsóknina kviknaði hugleiðing um hvað ritgerðin ætti að heita. Margar ljósmyndir 

voru teknar og á þeim eru yfirleitt saumauð út blóm sem bæði voru í tísku á þeim tíma og 

einkenndu hannyrðir „lífsins blómasystra“. Þannig kom titillinn af sjálfum sér. 

10 Gagnavinnsla 
 

Efnið er tekið saman, skoðað í tímaröð og skrifuð samantekt sem síðan er útbúin í 

gagnagrunn, vefsvæði sem fyrirhugað er að nota í komandi framtíð.  

Þegar rannsóknin hófst varð ljóst að það yrði erfitt að greina á milli þess hvort viðmælendur 

hefðu lesið sér til úr eldri heimildum sem til eru eða hvort um munnlegar sagnir væri að ræða. 

Því var það mikill fengur að fá skrifaðar heimildir sem voru rekjanlegar og voru í raun hvati 

að framkvæmd þessarar rannsóknar, hér á ég við handritið hennar Margrétar Símonardóttur.  

Þegar hlutir og saga voru skoðuð við vettvangsferð að Svaðastöðum þurfti að fylgjast vel með 

og skoða hlutina í samhengi. Munnlegar hefðir hafa skapast í þessi 200 ár og hefð og venja 

hannyrða var flutt á milli kynslóða með þeirri list sem konurnar höfðu rækt í gegnum tíðina. 

Stundum kom fram að álitið sé að þetta séu hlutir sem viðkomandi persóna hafi gert eða átt og 

gefur þá handbragðið það til kynna. Hið sama má segja þegar farið var í vettvangsferðir til 

annarra ættingja sömu ættar, munstur og útlit hannyrða er fylgja ættarinnar.  

Þó má segja að það sé ótrúlega vel haldið utan um handverk sem hannyrðakonur af 

Svaðastaðaætt hafa unnið. Sumar þeirra settu á það fangamarkið sitt, eða þeirra sem áttu að fá 

hlutinn, og ártal þess árs þegar hluturinn var gerður. Eins má skoða handverkið í því samhengi 

hvernig tískustraumar þróuðust og áhrif sem fólk varð fyrir af samfélagi þess tíma þegar það 

var uppi. Má þar nefna sem dæmi hugsjónir rómatísku stefnunnar.50 Þar kemur Sigurður Guð-

mundsson (1833-1874) sterklega fram varðandi skautbúninginn. Var mikil vakning í þjóð-

félaginu að konur kæmu sér upp skautbúningi og m.a. má segja að aldraðar hannyrðakonur af 

Svaðastaðaætt hafi lifað tímana tvenna og fylgst með vakningu og tískustraumum í 

þjóðfélaginu. 

10.1 Myndvinnsla, og það sem þarf að varast þegar myndir eru teknar á vettvangi 
Farið var yfir ljósmyndir sem teknar voru á söfnum og í heimahúsum. Ljósmyndirnar voru 

flokkaðar og unnar í myndvinnslu. Á þriðja hundrað ljósmyndir voru teknar fyrir verkefnið. 

Fylgdi því mikil vinna að velja og flokka þær. Einnig þurfti að skanna ljósmyndir sem fengnar 

                                                
50 Sigurður Guðmundsson málari (án blaðsíðutals). 
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voru hjá ættmennum og teknar úr bókum, en þó voru nokkrar ljósmyndir teknar á rann-

sóknarstað af mannamyndum sem voru í ramma og undir gleri. Þegar ljósmyndirnar voru 

skoðaðar komu í ljós smágallar á þeim, þó sérstaklega þegar verið var að taka ljósmyndir af 

hlutum sem saumaðir voru út með málmgarni, í gulli eða silfri og af svörtu efni. Mjög algengt 

myndefni voru þjóðbúningar og skautbúningar saumaðir út með málmgarni. Varast þurfti að 

endurkast kæmi frá málmgarninu. Þurftu þá birtuskilyrði að vera í lagi. Tók ég því ljósmynd-

irnar nálægt glugga svo birta og málmgarn ynnu saman. Einnig var vandamál með að taka 

ljósmyndir af svörtu efni því djúpir skuggar vildu koma í efnið ef birtan var of mikil. Skilst 

mér af ljósmyndurum sem ég hef rætt við að svart efni og málmur séu meðal erfiðustu efna til 

að taka myndir af. Eins var vandasamt þegar ljósmyndir voru teknar í gegnum gler, þá þurfti 

að taka skáhallt á glerið svo glampi og aðrir hlutir í umhverfinu spegluðust ekki á glerinu.  

Eftir að búið var að vinna ljósmyndirnar í myndvinnsluforriti voru þær sendar í framköllun 

svo hægt væri að skoða þær betur í heild sinni. Ljósmyndunum var raðað eftir aldri kvenna og 

skoðaðar skriflegar og munnlegar heimildir samhliða ljósmyndunum. Eftir því sem þeirri 

vinnu vatt fram kom smám saman heildarmynd á verkefnið. 

 

10.2 Kaflaskipti með myndum og texta 
Eftir að hafa sett saman allar þær heimildir sem fyrir lágu var verkefninu raðað upp í kafla. 

Hverjum kafla fylgir stórt myndasafn, allt frá mynd af þeim aðila sem fjallað er um hverju 

sinni, heimili hans og að lokum eru sýnishorn af hannyrðum hans. Hver kafli er sjálfstæð 

eining og á að vera hægt að lesa og nota hvern kafla sem kennsluefni óháð öðru efni 

verkefnisins. Hér fyrir neðan sjást kaflaskiptin í verkefninu:Svaðastaðafólkið - Rannveig 

Jóhannesdóttir (1797-1867). 

 
 
Svaðastaðafólkið – Rannveig Jóhannesdóttir (1797-1867) frá Svaðastöðum 

Fatnaður og hannyrðir Rannveigar Jóhannesdóttur frá Svaðastöðum 

Sigurlaug Þorkelsdóttir (1828-1910) frá Brimnesi 

Rannveig Þorkelsdóttir (1827-1929) frá Svaðastöðum 

Kristín Símonardóttir (1866-1956) frá Kolkuósi 

Margrét Símonardóttir (1869-1963) frá Brimnesi og dæturnar þrjár 

Guðrún Símonardóttir (1871-1924) frá Brimnesi 

Klæðnaður kvenna af Svaðastaðaætt 
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Heimilisiðnaður í Skagafirði 

Ullarvinnsla í Skagafirði 

Konur lærðu handverk – hannyrðakonur af Svaðastaðaætt 

Fyrirmyndir íslensks handverks - hannyrðakonur af Svaðastaðaætt 

Útsaumur - hannyrðakonur af Svaðastaðaætt 

Skautbúningar kvenna af Svaðastaðaætt 

Sigurður Guðmundsson málari (1833-1874) og Sigurlaug Gunnarsdóttir (1828-1905) 

Iðnsýningar - hannyrðakonur af Svaðastaðaætt fá viðurkenningar 
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11 Niðurstöður 
Eðlilegt er að velta upp nokkrum spurningum þegar rannsókn sem þessi er gerð, hér að 

framan hef ég nefnt dæmi um þær. Til frekari áréttingar má varpa fram þeirri spurningu hvort 

fólkið sem þátt tók í verkefninu hjá mér hafi á einhvern hátt undirbúið sig með samtölum sín í 

milli, við lestur dagbóka eða minnisblaða, eða jafnvel spunnið upp sögu sem það taldi að ég 

vildi heyra. Því stendur maður ætíð frammi fyrir því að velja kjarnann frá hisminu. Hér var 

stuðst við hugtök og fræðigreinar sem geta svarað nokkrum spurningum fræðimanna sem eru 

að rannsaka hvernig hugurinn og samfélagið vinna saman.  

Komið hefur í ljós að fáir fræðimenn hafa rannsakað hugtökin sameiginlegt minni, sögulegt 

minni og minningar einstaklinga. Franski félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs (1877-

1945) telur að það séu tvær leiðir til að kanna fortíðina. Hann er talinn hafa verið fyrsti fræði-

maðurinn til að koma með kenningu um sameiginlegt minni (e. Collective memory) og greina 

milli þess og hins sögulega minnis (e. Historical memory). Hann taldi að minnið væri 

„samfélagslegt fyrirbæri“. Steinunn Kristinsdóttir segir: 

 
Hann hafði gert ráð fyrr því að minningar spryttu ekki sjálfkrafa upp úr huga 
einstaklingsins, heldur næðu þær aðeins merkingu með sameiginlegum kennileitum 
af ýmsum toga sem væru samofin félagslegu umhverfi ... En nú sé litið svo á að 
minnið geti verið einstaklingsbundið eða félagslegt jafnt sem sameiginlegt eða 
sögulegt og minnið verði ekki aðeins fyrir félagslegum áhrifum, heldur sé það 
beinlínis skapað og því viðhaldið af þeim.51 

 

Í sagnfræðinni er gerður greinamunur á þeim sviðum sem saga og minni ná til. Sagnfræðinni 

er ætlað að halda utan um minningar sem eru taldar mikilvægar. Talið er að minningar séu 

endurómun af því sem átti sér stað og er þess vegna notuð sú aðferð í sagnfræðinni að „greina 

hismið frá kjarnanum“. Í sagnfræði hefur verið valin sú leið að „hlutgera á sama tíma og 

atburðirnir gerðust“. Þegar litið er á þá hefð sem skapast hefur er þetta talin örugg leið og 

segir það okkur í hvaða samhengi ónákvæmar minningar verða til. Sem dæmi skrifar Hilma 

Gunnarsdóttir grein um íslenska söguendurskoðun, aðferðir og hugmyndir í sagnfræði á 8. og 

9. áratug 20. aldar.Hún segir að stöðugt þurfi að skoða söguna, sagan sé í stöðugri endur-

skoðun og erfiðara verði að nálgast hinn rétta sannleika. Hún segir:  

 
Á yfirstandandi krepputímum fræðimanna hafa margir gerst svo djarfir að lýsa því 
yfir að sannleikurinn sjálfur hafi aldrei verið til og tilvist hans sé tálsýn ein. Í heimi 

                                                
51 Steinunn Kristjánsdóttir: „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð“ bls. 51.  
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fræðimanna eiga sér stað stöðugar umbyltingar, gamlar hugmyndir hrynja til 
grunna og nýjum eru reistar stoðir sem reynast mistraustar.52 

 

Dæmi um söguminni er að hægt er að skoða það sem var mikilvægt, eins og íslenska 

menningarsögu, bókmenntir á miðöldum og endurreisn bókmennta í rómantíkinni, kristnisögu 

o.fl.Söguminni getur borist manna milli en verið í byrjun sameiginlegt minni eins og t.d. þjóð-

sögur. Á Íslandi hefur mikill sagnabrunnur orðið til og er talið að sömu sögur hafi borist lítið 

breyttar manna á milli gegnum aldirnar. Haldin voru sagnakvöld og las oft sá sem réði húsum 

og ljósi fyrir heimilisfólkið þegar líða fór á kvöldið og yfirleitt var fullorðna fólkið að vinna 

við handverk sem kom sér vel fyrir heimilið. Einnig voru sagnamenn sem gengu á milli bæja 

og sögðu sögur og fréttir af þjóðlífinu því á þessum tíma var ekkert útvarp og oft slæmar sam-

göngur á milli héraða. Síðar varð algengt að fullorðnar konur tækju að sér börn á heimilinu og 

segðu þeim sögur til að stytta þeim stundir meðan annað heimilisfólk var upptekið við vinnu 

sína.  

Þegar litið er á merkingu hugtakanna sameiginlegt minni og sögulegt minni segir Sigurður 

Gylfi Magnússon að samkvæmt skilningi hans sé sagan fortíðin eða fortíðarinnar sem birtist í 

formi sögulegs minnis og sameiginlegt minni sé hugtakasmíð sem nær yfir minningar úr 

fortíðinni og tilheyrir smærri hópum. Hann skýrir það betur þannig að munurinn sé sá:  
 
... að sameiginlegt minni sé tengt reynslu sem einstaklingar eða hópar verða fyrir 
en sögulegt minni sé tilraun til að varðveita þá reynslu, til dæmis með því að 
hlutgera hana. Sameiginlegt minni er vettvangur hópa eða ákveðins fjölda 
einstaklinga sem deila reynslu sinni og gefa merkingu. Sú merking lifir og er 
varðveitt innan hópsins og fær stundum sjálfstætt líf; minningarnar verða að 
goðsögn eða kennisetningum hóps sem mótar líf fólksins og getur ráðið úrslitum 
um fótfestu sem einstaklingar telja sig ná með hversdagslegri framgöngu sinni.53 

 

Darian-Smith vann að stríðsrannsókn og telur að það séu tengsl á milli:  

 
sameiginlegs minnis og persónulegra minninga, þær væru aðeins varðveittar í 
munnlegri geymd og væru mótaðar eins og vestrænar bókmenntir og menningar 
hefð. ..... Í þessum minningarfrásögnum staðsetur hver einstaklingur sig á milli 
nútíðar og fortíðar. .... Minni einstaklinga spilar þannig saman við sameiginlega 
minnið.54 

 

Dæmi eru um sameiginlegt fjölskylduminni sem smám saman hefur breyst í söguminni fjöl-

skyldunnar. Á Íslandi berast sögur um forfeðurna oft sem munnmælasögur innan fjölskyld-

unnar og geyma þær oft góðar minningar. Frásagnir um hinar dekkri hliðar tilverunnar sem 
                                                
52 Hilma Gunnarsdóttir „Íslensk söguendurskoðun“ bls. 23-24. 
53 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur, bls. 181. 
54 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur, bls. 203. 
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hent hafa forfeðurna koma oftast ekki fram nema leitað sé eftir þeim sérstaklega. Þegar 

Sigurður Gylfi ræðir um minni, fræði og fortíð er ég sammála því að hver og ein persóna 

mótar sínar minningar og að þær fari eftir lífsmunstri hvers og eins.55 Eins og fjallað er um í 

þessari síðustu málsgrein þá ber að horfa á öll viðtölin í því ljósi að um geti verið að ræða 

söguminni fjölskyldunnar eins og ég ræddi um í upphafi kaflans. 

11.1 Framtíðarsýn og möguleikar verkefnisins 
Allt frá upphafi átti þetta verkefni að byggjast þannig upp að það yrði aðgengilegt öllum á 

netinu. Þar ættu allir þeir sem áhuga hefðu á íslensku handverki að geta nálgast það á 

fljótlegan og handhægan hátt. Kennarar og nemendur geta aflað sér upplýsinga um 

heimilisiðnað, klæðnað, tískustrauma og hannyrðamenntun kvenna,á öldinni sem leið og 

jafnvel enn aftar í söguna. Verkefnið verður þannig uppbyggt að það verður áhugavert vegna 

þess hve myndrænt það verður. Rétt er einnig að geta þess að með þessu verkefni er kominn 

grunnur að frekari útfærslu á þessu efni sem búið er að vinna, það á að vera auðvelt að vinna 

gagnagrunninn enn betur og verður möguleiki að setja önnur verkefni inn í smáhlutum. 

Markmið með fyrrgreindum gagnagrunni og vefsvæði er fræðsla og varðveisla upplýsinga svo 

og aðgangur að heimasíðu höfundar verksins.Einnig eru á vefnum fyrirlestrasíður sem 

auðvelda höfundi að nálgast efnið þegar haldnir eru opinberir fyrirlestrar. Gagnagrunnurinn 

verður byggður þannig upp að hægt verður að setja inn heilar myndir og sneiðmyndir af 

handverki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hægt verður að fletta upp í ættartré sem tengist bæði myndum og skriflegum texta. 

Uppflettiorð verða eftirfarandi: Nafn, bær, persóna, saga, handverk, fatnaður, þjóðbúningar, 

                                                
55 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur, bls. 194. 
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heimilisiðnaður, ullarvinnsla, menntun, fyrirmyndir að handverki, útsaumur, tegund 

handverks og sýningar, höfundur að mynstrum  

og mynsturgerðir, heimildaskrá, eigendur að handverki og orðalisti. 

12 Samantekt 
Það má segja að kynni mín við ættmenni Svaðastaða kvenna og safnastarfsmenn hafi verið 

mjög viðburðarík, lærdómsrík og skemmtileg. Þarna kynntist ég góðu fólki, fékk góðfúslegt 

leyfi til að skoða og taka ljósmyndir af öllu því sem borið var fram til að sýna mér, bæði á 

söfnum og í heimahúsum. Enn er mikið verk óunnið við að vinna úr öllum þeim gögnum, 

enda var stórt verkefni valið í byrjun. Komið hefur í ljós eftir rannsóknina að margir núlifandi 

ættingjar hafa erft hæfileika hannyrðakvenna af Svaðastaðaætt og eru þeir miklir 

hagleiksmenn. 

Ég vona að verkefnið geti leitt mig áfram hvað varðar atvinnumöguleika við að rannsaka 

handverk í heimahúsum og vinna það svo hægt verði að skoða handverk almennt á Íslandi á 

gagnagrunnsvefsíðu og stefni ég á að gera það að nýrri  og sérstakri fræðigrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

13 Heimildaskrá 
 
Frá endurskoðun til upplausnar. „Íslensk söguendurskoðun“. Ritstjórar Hilma Gunnarsdóttir, 

Jón Þór Pétursson og Sigurður Gylfi Magnússon. Reykjavík, 2006.  

Sigurður Guðmundsson málari. Jón Auðuns sá um útgáfu. H.f. Leiftur. Reykjavík 1950. 

Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur. Minni, minningar og saga. Sýnisbók íslenskrar 

alþýðumenningar 11. Gestaritstjóri Soffía Auður Birgisdóttir. Reykjavík, 2005. 

 Steinunn Kristjánsdóttir, „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð.“ Ritið 4:2 

(2004), bls. 51-64. 

 

Bréf 

Inga Berglind Birgisdóttir, Akureyri. Bréf til höfundar 10. apríl 2009. 

Kristín Sigurmonsdóttir, Vöglum Skagafirði. Bréf til höfundar 29. mars 2009. 

Sigríður Ásgrímsdóttir, Búðardal. Bréf til höfundar 10. febrúar 2009. 

Sigríður Ólafsdóttir, Reykjavík. Bréf til höfundar 1. mars 2009. 

Sigurlaug Steingrímsdóttir.  Bréf til höfundar 20. febrúar 2009. 

Svala Jónsdóttir, Svaðastöðum Skagafirði. Bréf til höfundar 19. nóvember 2008.   

 
 
Viðtöl 
 
Hólmfríður Magnúsdóttir: Viðtal 2009. 

Inga Berglind Birgisdóttir: Viðtal 2009. 

Jósef Ólafsson: Viðtal 2009. 

Kristín Ásgrímsdóttir: Viðtal 2009. 

Kristín Sigurmonsdóttir: Viðtal 2009. 

Sigríður Ólafsdóttir: Viðtal 2009. 

Sigurlaug Steingrímsdóttir Viðtal 2008. 

Símon Steingrímsson: Viðtal 2009. 

 
 
 
 



 

 28 

Handrit 
 
Lýsing á klæðnaði Svaðastaðafólks um og eftir aldamótin 1900. Skrifað eftir Margréti Símonardóttur  
(1869-1963) frá Brimnesi í Skagafirði af Sigríði Ólafsdóttur (1935), barnabarni Margrétar, árið 1953. 
Skjalið er í vörslu Sigríðar Ólafsdóttur, Reykjavík.  
 
 
Svaðastaðaætt, niðjatal Þorkels Jónssonar og Rannveigar Jóhannesdóttur á Svaðastöðum. 
Tekið saman af Símoni Steingríssyni Reykjavík, 1989. Endurgert,  Reykjavík 2009.  
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVAÐASTAÐAÆTT 
Niðjatal 

Þorkels Jónssonar 
og 

Rannveigar Jóhannesdóttur 
á Svaðastöðum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Á útmánuðum 2009 
 Símon Steingrímsson 



1 

Símon Steingrímsson   Svaðastaðaætt 
 

ÞANKABROT. 
Ein af mínum fyrstu bernskuminningum er tengd ævintýraljómanum, sem brá fyrir 
þegar amma, hún Sigurlaug í Brimnesi minntist á bernskustöðvar sínar, Hvalnes á 
Skaga, en jafnframt treganum, sem bundinn var fráfalli bróður hennar Símonar, er dó 
í æsku. En fljótt fann ég að margir aðrir staðir tengdust fjölskyldunni: Svaðastaðir, 
Dýrfinnustaðir, Framnes, Kolkuós og Hofstaðir. Ósjaldan heyrði ég Guðfinnu 
Guðmundsdóttur, sem verið hafði vinnukona á Hofstöðum, minnast á „blessað, 
blessað Hofstaðafólkið.“ Allt virtist þetta þó fjarlægt og erfiðlega gekk mér að átta 
mig á tengslum við alla þá, sem voru horfnir á braut. 
Þegar mamma, Anna á Laufhóli, var stödd hjá mér um nokkurra daga skeið nú í vetur 
og við vorum að tala um menn og málefni varð það úr að við gerðum uppkast að 
niðjatali Þorkels og Rannveigar á Svaðastöðum og hef ég síðan með góðra manna 
hjálp verið að fylla í eyðurnar. 
 
Rannveig og Þorkell, sem uppi voru á fyrri hluta 19. aldar, eignuðust 12 börn. Af 
þeim náðu 8 fullorðinsaldri, 4 giftust og 2 eiga núlifandi afkomendur: Jóhannes á 
Dýrfinnustöðum og Sigurlaug í Brimnesi. Niðjarnir eru nú orðnir um 360, þar af um 
320 á lífi. Helmingur þeirra er búsettur á Reykjavíkursvæðinu, en fjórðungur í 
Skagafirði. Af þriðja lið afkomendanna eru nú á lífi: Björn á Framnesi, Sigurmon í 
Kolkuósi, Ásgrímur í Ólafsfirði og Friðrik á Svaðastöðum. Fólk af fjórða lið er á 
fertugs- til áttræðisaldri. Flestir eru af fimmta og sjötta lið. Börn Halldóru Þ. 
Leifsdóttur Stefán og Steinunn eru ennþá einu afkomendurnir af sjöunda lið. 
Uppbygging niðjatalsins er þannig að nöfn eru merkt með tölum, og er byrjað á að 
rekja legg elstu afkomenda til enda, en síðast rakin systkini og þá farið til baka til 
systkina foreldra og afkomendur þeirra raktir. Fyrst eru númeruð í aldursröð börn 
Þorkels og Rannveigar, en síðan bera börn númer foreldra sinna, en bæta við eigin 
númeri þannig: 
3 Jóhannes á Dýrfinnustöðum 
31 Una Jóhannesdóttir á Hofstöðum 
311 Jóhannes á Hofstöðum sonur Unu 
311 1 Una Jóhannesdóttir kona Björns frá Veðramóti 
311 11 Edda Björnsdóttir augnlæknir 
311 111 Árni  
311 112 Björn  börn Eddu 
311 113 Helga  
311 12 Sigurður læknir bróðir Eddu 
og svo framvegis. Ef systkinafjöldi fer yfir 9 ruglast sætaröð, en þá er tveggja stafa 
tala með smáu letri. Ef barna frá fyrra hjónabandi maka er getið, eru nöfn þeirra merkt 
með litlum bókstöfum. 
Yfirlit um fyrstu fjóra ættliði er á einu blaði. 
Greindir eru fæðingardagar fólks, dánardagur ef við á og fundist hefur, þá atvinna 
eftir því sem fram hefur komið, og hallar þar heldur á konurnar, og bær eða 
sveitarfélag nema oft er sleppt að geta um búsetu þegar ráða má heimilisfangið af 
atvinnu eða öðru samhengi. Mörg heiti bárust mér á sambúðarformi fólks. — 
Snókdalín segir á einum stað, „Herra Jón hélt við Helgu Sigurðardóttur.“ — Ég 
reyndi að nota hið hlutlausa orð maki, en þegar ég var búinn að skrifa Pálmi á 
Svaðastöðum. Maki Anna frá Skálá fannst mér það svo lágkúrulegt að ég þurrkaði 
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það út. Lausnin barst mér svo í málefnasamningi ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar þar 
sem stendur, „sama gildir um fólk í óvígðri sambúð, sem jafna má til hjúskapar.“ Eftir 
það skrifaði ég maður eða kona við alla, sem bjuggu saman. 
Til fróðleiks fyrir yngra fólk hefi ég gert útdrátt úr greinaflokki um 
Svaðastaðabændur, sem birtist í X. bindi Skagfirskra fræða, Skagfirðingaþáttum. 
Æviatriði flestra eldri bænda má lesa í Skagfirskum æviskrám, og ábúð á jörðum 
kemur fram í Jarða og búendatali í Skagafjarðarsýslu. 
Persónuupplýsingar eru teknar úr Skagfirskum æviskrám, Skagfirðingaþáttum, 
ýmsum stéttatölum og þjóðskrá. Einnig hefur upplýsingum verið safnað frá fólkinu 
sjálfu. Vona ég að þær komist óbrenglaðar til skila. — Ég minni þó á að í ættfræði er 
heimilt að stigbreyta orðið réttur, en lesa má í Sýslumannaævum, „ætt hans er að 
jafnaði rakin þannig, en réttara er.“ 
Allir sem ég hef talað við hafa verið mér hjálpsamir með upplýsingar og þakka ég 
þeim alla hjálpina og vinsamleg orð í minn garð. Fólkið á þessum blöðum á mikla 
sögu. Í upphafi er ungbarnadauði, síðar auðsöfnun í landbúnaði. Hnignun varð í 
landbúnaði á árunum milli heimsstyrjaldanna og fólk flutti úr sveit í kaupstað. Nú býr 
um helmingur þessa fólks, sem ættað er úr Viðvíkursveit og Hofstaðaplássi í 
Reykjavík, en nær fjórðungur í Skagafirði. Ég vona að þessi blöð verði einhverjum til 
ánægju og hjálpi til að viðhalda tengslum meðal frændfólksins. Að lokum hlýt ég að 
geta þess skemmtilegasta sem fyrir mig bar í söfnun þessari. Mér hlýnaði um 
hjartaræturnar og mér fannst ég örskotsstund sjá inn í horfna veröld þegar ég hringdi í 
dætur Jóhannesar á Hofstöðum: Unu, Margréti og Hólmfríði. Þær heilsuðu mér allar á 
sama veg og sögðu, „Komdu sæll, þú ert frændi minn.“ 
 
Reykjavík, á miðsumri 1987 
Símon Steingrímsson Laugateigi 24 
 
 
Endurgert með örlitlum lagfæringum á útmánuðum 2009 
Símon Steingrímsson Laugateigi 24 
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SVAÐASTAÐABÆNDUR 
Svaðastaðir eru fremsti bær í Viðvíkurhreppi í Skagafirði, standa undir Hofstaðafjalli 
og eiga land suður til Kyrfisár, er skilur Viðvíkur- og Akrahrepp. Jörðin á land til 
fjalls, en ekki að Héraðsvötnum. Hofstaðir eru næsti bær að norðan, Hofdalir að 
vestan, en Dýrfinnustaðir að sunnan. Svaðastaðir eru í Hofstaðasókn. 
Um 1760 fluttist að Svaðastöðum Björn Sigfússon frá Ási í Hegranesi með konu sinni 
Elínu Bjarnadóttur og bjó þar til dauðadags. Eftir hann bjuggu á Svaðastöðum Jón og 
Sigfús synir hans. Una síðari kona Jóns kom að Svaðastöðum eftir lát föður síns, sem 
missti allt sitt fé í móðuharðindunum. Hún hafði með sér lítinn kassa, sem í voru nálar 
og þráður til að gjöra að fótaplöggum og annað smávegis. Einnig hafði hún með sér 
langspil. Jón og Una voru systkinabörn. Þau giftust 1785 og keyptu Svaðastaði, þegar 
jarðir Hólastóls voru seldar 1802. Una bjó á Svaðastöðum eftir lát Jóns 1815 og var 
talin einkar gjöful við fátæka. Hún lést 1843. 
Þorkell sonur Jóns og Unu var fæddur 1788 og bjó fyrst með móður sinni að 
Svaðastöðum, en kvæntist árið 1817 Rannveigu Jóhannesdóttur frá Balaskarði í 
Húnavatnssýslu. Hún var fædd 1797, var einkabarn foreldra sinna og afburða 
hannyrðakona. Una hélt áfram búsforráðum á Svaðastöðum, svo Rannveig gæti sinnt 
hannyrðum eins og títt var um vel stæðar konur og prýddi hún mjög heimilið. 
Nokkrar frátafir hafa þó orðið frá hannyrðunum því hún eignaðist 12 börn á 13 árum 
og síðast tvíbura. Veiktist hún eftir það og hvarf frá heimilinu til móður sinnar í 
Gautsdal. Síðar var hún á Ríp hjá séra Jóni Reykjalín og víðar, en eftir 24 ár kom hún 
heim að Svaðastöðum aftur. 
Á Svaðastöðum hélt Una móðir Þorkels búsforráðum meðan hún lifði og er hún dó 
tók Una dóttir hans við. Bú Þorkels blómgaðist með árunum. Tíund var um 30 
hundruð, sem sýnir að hann hafði stórbú. Jafnframt bætti hann hrossakyn sitt. Fé sitt 
festi hann í jarðeignum. Eins og áður er sagt tók Una dóttir hans við búsforráðum 
innan húss, en smám saman jókst búskapur Jóns sonar hans sem taldist þó 
vinnumaður hjá föður sínum uns Þorkell dó 1881. 
Jón var orðinn hálf sextugur og efnaður maður, þegar hann tók við búi, eftir að faðir 
hans andaðist. Una systir hans var áfram ráðskona, en Rannveig systir þeirra 
vinnukona. Jón var glöggskyggn á kosti hesta og hestamaður svo af bar. Hann átti 
ágætt reiðhestakyn og fór í mörg ár austur í sýslur og þótti hafa góða hesta. — „Nú 
voru Skagfirðingarnir loksins komnir,“ segir Þorgils Gjallandi í sögu sinni Heimþrá. 
— Hestana seldi hann gegn greiðslu í gulli og silfri og seldi heldur ódýrar en að veita 
gjaldfrest. Jóni græddist mjög fé og festi hann það sumpart í jarðeignum, einnig hóf 
hann lánastarfsemi, sem er merkur þáttur í starfi hans. Gróðamenn þess tíma festu fé 
sitt í jarðeignum, en jafnframt því stundaði Jón verulega útlánastarfsemi, lánaði gegn 
kvittun án tryggingar með 5-6% vöxtum. Þetta greiddi fyrir mörgum að eignast jarðir 
og væri þessi þáttur í efnahagslífi Skagafjarðar fyrir tíma bankastofnana verðugt 
rannsóknarefni. Báðir voru þeir feðgar Jón og Þorkell afskiptalausir um sveitarmál, en 
þóttu tillögugóðir. Þrátt fyrir mikla auðsöfnun voru þeir manna hjálpsamastir við aðra, 
og öfundarlausir. Höfðingjar voru þeir heim að sækja og veittu þá vín. Aldrei drakk 
Jón vín einn heima. „Það skemmtir engum,“ sagði hann. 
Alla 19. öldina stóðu tvær konur fyrir búi á Svaðastöðum og hétu báðar Una og voru 
Þorkelsdætur, en feðgarnir Þorkell og Jón réðu utan húss. Þetta hafði sín áhrif á 
heimilið og þó Jón Þorkelsson væri 20. aldar maður í fjármálum var hann að ýmsu 18. 
aldar maður í háttum. Innan stokks hafði Una lært af Unu ömmu sinni. Bæjarhús og 
klæðaburður höfðu ekki breyst. Ókunnugum þótti Svaðastaðaheimilið einkennilegt og 
til að undirstrika hve sumir þættir mannlífsins höfðu sneitt hjá garði er sögð sú saga 
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að þegar Stefán Stefánsson síðar bóndi á Hofstöðum fæddist á Svaðastöðum 1884 
hafði ekki fæðst þar barn í 53 ár. Sagt er að þá hafi Rannveig vinnukona mælt, „Æ 
hvað var hún að þessu fikti“. Þessi orð urðu fleyg í nágrenninu þar sem tíminn leið 
hraðar og var atburðurinn nefndur Svaðastaðafiktið. 
Jón dó 1900 en Una 1904. Áður en Jón dó hafði hann ákveðið að Pálmi Símonarson 
systursonur hans tæki við jörðinni og urðu þá skyndilegar breytingar á Svaðastöðum. 
En gamall tími og nýr tengdist saman. Rannveig Þorkelsdóttir, sem verið hafði 
vinnukona á Svaðastöðum alla sína æfi, lifði til 1929 og varð 102 ára gömul og muna 
hana margir núlifandi menn. Margrét Símonardóttir frænka hennar vill ekki kalla 
hana vinnukonu í greinum sínum um Svaðastaðabændur, en segir: „Dvaldi með 
systkinum sínum á Svaðastöðum“. Um aldamót var Rannveig orðin rík kona, hún 
erfði bæði föður sinn og systkini. Hún lánaði fé með 5% rentu og fylgdist vel með í 
þjóðfélaginu. „Það er betra fyrir Íslendinga að eiga bátana sína sjálfir,“ sagði hún og 
keypti hlutabréf fyrir 1000 kr. í Eimskipafélaginu. Rannveig var lítil en hraustbyggð 
kona, gamansöm, en talaði engum illt til, en lagði allt út á betri veg. Óráðvendni þoldi 
hún ekki. Hún hélt góðri heilsu til hins síðasta og fór á grasafjall og batt hey á 
tíræðisaldri. 
Pálmi Símonarson var kvæntur Önnu Friðriksdóttur Stefánssonar alþingismanns á 
Skálá. Hann tók við búi á Svaðastöðum árið 1900. Hann var þá þegar orðinn vel 
fjáður. Pálmi fékk nokkuð af hestastofninum frá Svaðastöðum, sem naut mikils álits, 
og ekki spilltu ráð og umtal Theodórs Arnbjarnarsonar ráðunauts. Pálmi hóf fljótlega 
stórfelldar jarðabætur á Svaðastöðum, sléttaði túnið og girti allt landið, sem var þá 
einsdæmi, en undirstaða hrossaræktarinnar. Hann byggði upp bæinn sem þá hafði 
verið nær óbreyttur á aðra öld. Þannig urðu Svaðastaðir í röð mestu framfarajarða á 
fyrsta hluta aldarinnar. En þá má segja að komið sé að lokum þess tíma sem 
landbúnaður er undirstöðuatvinnuvegur þjóðarinnar og peningamenn fást við hann, og 
á síðari búskaparárum Pálma kvað minna að framkvæmdum hans. Heimili Pálma og 
Önnu var rómað fyrir gestrisni og hjálpsemi og ólu þau upp mörg fósturbörn. Pálmi 
dó 1938 en Anna 1939. Höfðingslund þeirra lifir enn í minni fjölda manna. 
Friðrik Pálmason og kona hans Ásta Hansen dóttir Friðriks Hansen kennara, 
verkstjóra og skálds tóku við Svaðastöðum 1939. Þau byggðu snemma upp á jörðinni 
og juku ræktun. Þar eru og enn góð hross í Svaðastaðafjallinu. Þau hjón varðveita 
minningar og muni frá liðnum tíma. 
Að mestu byggt á: 
Svaðastaðabændur í Skagfirðingaþættir, Skagfirsk fræði X, eftir: 
Margréti frá Brimnesi 
Jón á Reynistað 
Hallgrím í Glaumbæ 
Gunnlaug í Brimnesi 
Pálma varðstjóra í Reykjavík. 
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Þorkell Jónsson á Svaðastöðum f. 1788, d. 1881. Kona 1817 Rannveig Jóhannesdóttir 
f. 1797 á Balaskarði, d. 1867 á Svaðastöðum. 
Af 12 börnum þeirra hjóna náðu 8 fullorðinsaldri, 4 giftust og 2 eiga afkomendur í 
dag. 
1 Símon f. 1819, d. 1821 úr barnaveiki. 
2 Una f. 1820, d. 1822 úr barnaveiki. 
3 Jóhannes f. 12. okt. 1821, d. 1886. Bóndi og hreppstjóri á 

Dýrfinnustöðum. Kona Kristín f. 1819, d. 1859 Jónsdóttir Jónssonar 
bónda á Framnesi og konu hans Rannveigar Þorvaldsdóttur prests í Holti 
undir Eyjafjöllum. 

31 Una f. 5. maí 1853, d. 14. sept. 1928. Maður Björn Pétursson bóndi og 
hreppstjóri Hofstöðum f. 22. júní 1834, d. 9. maí 1922. 
Fyrri kona Björns, Margrét Sigríður f. 22. maí 1840, d. 18. maí 1880 
Pálsdóttir hreppstjóra á Syðri-Brekkum f. 1810 Þórðarsonar frá Hnjúki í 
Svarfaðardal og seinni konu hans Guðnýjar f. 1801 Björnsdóttur bónda í 
Garðshorni í Svarfaðardal Arngrímssonar. Þeirra börn: 

a Sigurður f. 4. feb. 1865, d. 29. nóv. 1939, bóndi í Hofstaðaseli. Kona 
Konkordía Stefánsdóttir f. 13. júní 1876, d. 25. jan. 1961. Þeirra barn: 
Björg, maður Sigurður Gíslason lögregluþjónn í Reykjavík. 

b Pálína Guðný f. 9. ágúst 1866, d. 23. des. 1949, ljósmóðir. Maður Jónas f. 
10. maí 1856, d. 21. júní 1941 Jónsson bóndi og smiður á Syðri-Brekkum. 
Þeirra börn: Pétur hreppstjóri á Sauðárkróki, kona María Magnúsdóttir 
ljósmóðir. 
Margrét, maður Guðvarður Guðmundsson bóndi Syðri-Brekkum. 
Björn bóndi á Syðri-Brekkum. 
Sigurður bóndi á Syðri-Brekkum. 
Hermann forsætisráðherra, kona Vigdís Steingrímsdóttir. 
Sigríður bústýra á Syðri-Brekkum. 

c Sigríður f. 18. júlí 1872, d. 2. apríl 1948. Maður Konráð Arngrímsson 
bóndi og kennari Ytri-Brekkum f. 12. jan. 1856, d. 20. mars 1944. Þeirra 
börn: 
Margrét kaupkona í Reykjavík. 
Ragnheiður, maður Ólafur Sigurðson bóndi á Hellulandi. 
Björn bústjóri á Vífilsstöðum, kona Signhild. 
Anna kennari í Reykjavík. 
Emma á Ytri-Brekkum. 
Pála, maður Vilhjálmur Jónasson bóndi á Ytri-Brekkum. 

dl Anna f. 26. maí 1875, d. 4. okt. 1933, fyrri maður Símon Björnsson bóndi 
í Hofstaðaseli f. 25. nóv. 1868, d. 5. mars 1931. Þeirra börn: Björn 
kennari á Hólum í Hjaltadal, kona Lilja Gísladóttir frá Kýrholti. 
Margrét, maður Baldur Steingrímsson stjórnarráðsfulltrúi. 
Una, maður Guðmundur Magnússon bifreiðastjóri Reykjavík. 

d2 Anna, seinni maður Þórður Gunnarsson bóndi á Lóni f. 7. des. 1886, d. 4. 
apríl 1940. Þeirra barn: 
Gunnar lögregluþjónn á Sauðárkróki, kona Jófríður Björnsdóttir frá Bæ. 
Barn Björns með Margréti Skúladóttur: 

e Sigríður f. 19. sept. 1854, maður Sigurður Þorláksson á Skíðastöðum í 
Neðribyggð. Þau barnlaus. 
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311 Jóhannes f. 21. sept. 1887, d. 31. ágúst 1967. Bóndi og hreppstjóri 
Hofstöðum og síðar verkstjóri í Reykjavík. Kona Kristrún Jósefsdóttir 
skólastjóra á Hólum f. 14. okt. 1887, d. 23. ágúst 1978. 

311 1 Una f. 15. feb. 1913. Maður Björn Sigurðson læknir frá Veðramóti f. 3. 
mars 1913, d. 16. okt. 1959, forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskólans í 
meinafræði að Keldum. 

311 11 Edda Sigrún f. 1. des. 1936, augnlæknir í Reykjavík. Maður Leifur 
Björnsson læknir í Chicago f. 27. júlí 1931. Þau skildu. 

311 111 Árni f. 12. okt. 1958. 
311 112 Björn f. 30. ágúst 1960. 
311 113 Helga f. 12. feb. 1962. 
311 12 Sigurður f. 5. júní 1942, læknir í Reykjavík. Kona Guðný Stefanía 

Kristjánsdóttir frumutæknir f. 26. sept. 1945. 
311 121 Kristín f. 12. mars 1966. 
311 122 Björn f. 18. jan. 1969. 
311 123 Signý Sif f. 5. feb. 1978. 
311 13 Jóhannes Örn f. 13. nóv. 1947, yfirlæknir við Rannsóknastofu Háskólans. 

Kona Margrét Ingvarsdóttir hjúkrunarfræðingur f. 20. okt. 1946. 
311 131 Björn f. 4. feb. 1973. 
311 132 Una Björg f. 6. júlí 1977. 
311 2 Björn f. 25. okt. 1914, jarðvegsfræðingur við Atvinnudeild Háskólans og 

hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. Ógiftur og barnlaus. 
311 3 Margrét f. 21. júní 1916. Maður Ólafur Bjarnason prófessor f. 2. mars 

1914. 
311 31 Elín f. 26. des. 1939, lífefnafræðingur og læknir. Maður Leó Kristjánsson 

jarðeðlisfræðingur f. 26. júlí 1943. 
311 311 Kristján f. 24. des. 1970. 
311 312 Margrét f. 26. feb. 1975. 
311 32 Kristrún Auður f. 10. maí 1941, meinatæknir. Maður Skúli Pálsson 

lögfræðingur f. 25. júní 1937. 
311 321 Ragnheiður f. 7. júlí 1966. 
311 322 Ólafur Grétar f. 7. jan. 1965 háskólanemi (faðir Haraldur Ólafsson). 
311 33 Birna Þórunn f. 5. jan. 1945, jarðeðlisfræðingur í Svíþjóð. Maður Fridrik 

Ros jarðefnafræðingur f. 9. nóv. 1937. 
311 4 Hólmfríður f. 18. des. 1919. Maður Gísli Ólafsson ritstjóri f. 3. jan. 1912. 
311 41 Ólafur f. 17. maí 1943, blaðamaður. Kona Una Sigurðardóttir flugfreyja f. 

5. júní 1948. 
311 411 Helga f. 18. ágúst 1982. 
311 412 Gísli f. 13. nóv. 1986. 
311 42 Jóhannes f. 26. apríl 1950, líffræðingur. Kona Elín Ólafsdóttir 

meinatæknir f. 16. jan. 1955. 
311 421 Hrafnhildur f. 3. feb. 1978. 
311 422 Snorri f. 30. júní 1981. 
311 43 Gunnhildur f. 21. apríl 1956, efnafræðingur og kennari. Maður Björn 

Rúnar Guðmundsson hagfræðingur f. 27. nóv. 1955. 
311 431 Gísli f. 2. jan. 1986. 
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311 5 Jón Jósef  f. 11. mars 1921, d. 5. maí 1981, cand. mag. í ísl. fræðum. 
Kennari í Skógum undir Eyjafjöllum. 

311 6 Sigurður f. 16. maí 1925, forstöðumaður gjaldeyriseftirlits Seðlabanka 
Íslands. Kona Þórhalla Gunnarsdóttir f. 20. ágúst 1923. 

311 61 Kristrún f. 2. ágúst 1948. Maður Þórleifur Ólafsson frá Neskaupstað 
forstöðumaður fisksölu í Grimsby f. 31. des. 1947. 

311 611 Sigurður Óli f. 18. nóv. 1975. 
311 612 Einar Örn f. 1. des. 1970 (faðir Daníel Óskarson). 
311 62 Hannes Gunnar f. 24. ágúst 1955, hagfræðingur. Kona Hjördís 

Hannesdóttir líffræðingur f. 5. apríl 1955. 
311 621 Daði f. 13. ágúst 1979. 
311 622 Pálmi f. 1. júlí 1983. 
311 63 Erla Jóna f. 7. jan. 1943, skrifstofumaður (kjördóttir). Maður Sigurður 

Hafsteinn Benjamínsson kennari frá Neskaupstað f. 8. feb. 1942. 
311 631 Árni Þór f. 13. ágúst 1970. 
311 632 Guðmundur f. 12. apríl 1972. 
311 7 Einar f. 26. ágúst 1927, yfirlæknir í Karlskrona í Svíþjóð. Kona Siv 

Marianne hjúkrunarkona f. 30. jan. 1936. 
311 71 Jónas Rúnar f. 7. apríl 1961. 
311 72 Björn Pétur f. 11. maí 1963. 
311 73 Ylfa María f. 11. mars 1965. 
311 74 Ása Valgerður f. 29. nóv. 1953, hjúkrunarkona (móðir Hulda 

Engilbertsdóttir). Maður Magnús Hinrik Guðjónsson dýralæknir í 
Keflavík f. 8. júní 1954. 

311 741 Erla f. 19. mars 1986. 
311 742 Einar f. 15. mars 1981 (faðir Þorgeir Óskarsson). 
312 Kristín f. 17. des. 1889, d. 8. apríl 1961. Maður Kristinn P. Briem, sonur 

Páls amtmanns og bankastjóra, kaupmaður Sauðárkróki f. 8 okt. 1887, d. 
18. júní 1970. 

312 1 Páll Jakob Briem f. 6. apríl 1912, útibússtjóri Búnaðarbankans í 
Mosfellssveit. Kona Jónína Jóhannsdóttir f. 27. nóv. 1917. 

312 11 Kristín f. 9. des. 1942, lögfræðingur. Maður Sigurjón Hannes Ólafsson 
tannlæknir f. 6. des. 1943. 

312 111 Þröstur f. 29. júlí 1969. 
312 112 Jón Ólafur f. 2. apríl 1975. 
312 113 Hannes f. 30. mars 1980. 
312 12 Sigrún Guðný Maren f. 8. apríl 1945, hjúkrunarkona. Maður Jón Viðar 

Arnórsson tannlæknir f. 2. maí 1945. 
312 121 Páll Viðar f. 2. júní 1968. 
312 122 Ólafur Arnar f. 1. ágúst 1974. 
312 123 Arnór f. 25. ágúst 1982. 
312 13 Jóhann f. 23. júlí 1946, ritstjóri. Kona Ingibjörg Haraldsdóttir f. 28. maí 

1947. 
312 131 Haraldur Páll f. 24. feb. 1970. 
312 132 Páll Jóhann f. 28. apríl 1972. 
312 133 Ásta Kristín f. 24. okt. 1977. 
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312 134 Birna Jóna f. 1. júní 1969 (móðir Valgerður Björnsdóttir). 
312 14 Jóhanna Björk f. 12. sept. 1958, BA í ensku og þýsku. Maður Guðmundur 

Þorbjörnsson verkfræðingur og knattspyrnumaður f. 19. apríl 1957. 
312 141 Kristín Hrund f. 9. ágúst 1985. 
312 15 Sverrir f. 22. jan. 1930, d. 4. des. 1977 (móðir Gróa Guðmundsdóttir). 
312 151 Þórarinn Valur f. 18. okt. 1955 (móðir Margrét Þórarinsdóttir), Laufási 

Kelduhverfi, vélstjóri á Rauðanúp. 
312 152 Hrefna Sigríður f. 12. okt. 1969 (móðir Sigrún Guðmundsdóttir), 

verslunarmaður í Reykjavík. 
312 2 Björn f. 15. apríl 1913, prentari. Ógiftur og barnlaus. 
312 3 Gunnlaugur f. 8. nóv. 1922, yfirsakadómari í Reykjavík. Kona Hjördís 

Ágústsdóttir hjúkrunarkona f. 2. nóv. 1929. 
312 31 Valgerður Margrét f. 9. júlí 1956. Maður Guðmundur Einarsson 

rafverktaki f. 18. sept. 1954. 
312 311 Arnar Geir f. 5. jan. 1983. 
312 312 Brynja Dögg f. 18. ágúst 1986. 
312 32 Kristinn f. 7. jan. 1961, viðskiptafræðingur. 
312 321 Gunnlaugur Már f. 5. jan. 1983 (móðir Hjálmfríður Guðjónsdóttir). 
312 33 Gunnlaugur f. 8. sept. 1962, hljómlistarmaður. Kona Erna Þórarinsdóttir 

kennari f. 30. júlí 1959. 
312 331 Aníta f. 29. maí 1982. 
312 34 Áslaug f. 3. júlí 1965, háskólanemi. 
312 4 Elín Rannveig f. 29. júlí 1929. Maður Sigurður Sveinsson lögfræðingur í 

Reykjavík f. 27. jan. 1923. 
312 41 Sveinn Sigurjón f. 25. apríl 1955, lyfjafræðingur í Svíþjóð. Kona Karen 

Samuelsson. 
312 411 Sigrún Tinna Briem f. 20. júní 1985. 
312 412 Steinunn Dísa f. 21. júlí 1987. 
312 42 Kristín f. 5. des. 1960, háskólanemi. 
32 Sigurlaug f. 8. sept. 1857, d. 11. jan. 1939. Maður Sigtryggur Jónatansson 

bóndi á Framnesi f. 12. nóv. 1850, d. 30. mars 1916. 
321 Hólmfríður f. 15. apríl 1881, d. 29. sept.1971. Maður Sveinn Árnason 

bóndi og hreppstjóri í Felli Sléttuhlíð f. 7. júlí 1864, d. 16. júlí 1936. 
Fyrri kona Sveins, Jórunn Steinunn, f. 12. júlí 1865, d. 10. des. 1903. 
Þeirra börn sem upp komust: 

a Sveinn f. 9. maí 1891, d. 17. nóv. 1966 smiður á Ísafirði. Ókvæntur og 
barnlaus. 

bl Valgerður Guðrún f. 8. des. 1895, d. 10. nóv. 1983. Fyrri maður Jón 
Árnason héraðslæknir á Kópaskeri f. 10. sept. 1889, d. 10. jan. 1944. 

b2 Valgerður Guðrún. Seinni maður Páll Sigurðsson eldri, 
tryggingayfirlæknir f. 23. júlí 1892, d. 21. maí 1969. 

c Björg f. 14. júlí 1899, hjúkrunarkona. Gift og búsett í Englandi. 
321 1 Sigurlaug f. 25. ágúst 1907, nú búsett í Danmörku. Maður Már Einarsson 

kaupmaður Hafnarfirði f. 22. okt. 1912, d. 31. maí 1976. Þau barnlaus. 
321 11 Leifur Unnar (faðir Ingimar Jónsson frá Drangsnesi) f. 2. okt. 1935, d. 28. 

des. 1983. Alinn upp hjá Kristínu og Halli nr. 322. Bóndi í Pálmholti í 
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Reykjadal S-Þing. og verslunarmaður í Reykjavík. Kona Steinunn 
Halldórsdóttir f. 27. sept. 1930. Þau skildu. 

321 111 Halldóra Þorgerður f. 20. júní 1957, ritari hjá Félagsmálastofnun 
Kópavogs. Maður Sigurjón P. Stefánsson frá Húsavík f. 11. júlí 1955. Þau 
skildu. 

321 1111 Stefán Unnar f. 17. júlí 1975. 
321 1112 Steinunn Anna f. 28. maí 1980. 

Stefán og Steinunn eru fyrstu börnin af 7. lið ættarinnar. 
321 112 Kristján Hallur f. 16. jan. 1967. 
321 113 Arnhildur Guðrún f. 17.júlí 1968. 
321 2 Jórunn Steinunn f. 1. sept. 1910, saumakona í Reykjavík. Ógift og 

barnlaus. 
321 3 Sigtryggur Páll f. 12. feb. 1918, stýrimaður og húsasmiður í Reykjavík, nú 

vistmaður á Grund. Kona Steinunn Thorlacius f. 5. okt. 1922, d. 20. ágúst 
1981. 

321 3la Þórarna Valgerður f. 25. apríl 1951. Fyrri maður Zahniser, 
Bandaríkjamaður. 

321 311 Davíð Páll f. 22. maí 1974. 
321 312 Thomas f. 4. ágúst 1976. 
321 3lb Þórarna Valgerður. Seinni maður Eiríkur Rúnar Einarsson f. 6. nóv. 1956. 
321 313 Arna Rún f. 18. maí 1983. 
321 314 Dagný Erla f. 8. sept. 1985. 
321 32 Hólmfríður f. 19. apríl 1958. Maður Garðar Halldórsson f. 16. okt. 1955. 
321 321 Steinunn f. 9. júlí 1979. 
321 322 Unnur Edda f. 21. sept. 1982. 
321 4 Rannveig f. 4. maí 1921, snyrtifræðingur. Maður Þórarinn Fjeldsted 

skrifstofumaður í Reykjavík f. 29. júní 1920. 
321 5 Árni Jóhannes f. 18. júlí 1925, bifvélavirki. Kona Þóra Jónsdóttir fulltrúi 

hjá Tryggingastofnun ríkisins f. 16. sept. 1923. 
321 51 Björg Fríða f. 14. júlí 1955. 
321 52 Birgir f. 16. ágúst 1961, eðlisfræðingur. 
322 Kristín f. 26. des. 1883, d. 16. des. 1971. Maður Hallur Pálsson bóndi 

Garði í Hegranesi f. 18. mars 1898, d. 23. ágúst 1979, fluttu til Akureyrar 
og síðan til Kópavogs. Þau barnlaus. 

323 Una f. 23. maí 1886, d. 29. des. 1970, hjúkrunarkona í Reykjavík, ógift og 
barnlaus. 

324 Helga f. 2. okt. 1887, d. 1. mars 1978. Maður Gísli Sigurðson bóndi og 
hreppstjóri á Víðivöllum f. 26. feb. 1884, d. 27. nóv. 1948. Þau barnlaus. 

325 Jón f. 8. mars 1893, d. 3. des. 1974, bóndi á Framnesi og dómvörður í 
Reykjavík. Kona Ragnhildur Pálsdóttir Leví f. 15. jan. 1895, d. 13. feb. 
1970. 

325 1 Ingibjörg Pála f. 24. maí 1926, félagsráðgjafi á Kleppsspítala. Maður 
Steingrímur Pálsson lífeyrisskrárritari í fjármálaráðuneytinu f. 13. jan. 
1927. 

325 11 Hildur f. 9. nóv. 1951, lyfjafræðingur. 
325 12 Einar f. 20. júlí 1955, stálskipasmiður, við stærðfræðinám í USA. 
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325 13 Þóra f. 9. okt. 1958, læknir. Maður Haukur Hjaltason læknanemi f. 25. 
maí 1958. 

325 2 Sigurlaug f. 21. ágúst 1927, kaupmaður. Maður Árni Jónsson 
húsgagnaarkitekt og kaupmaður f. 2. apríl 1929, d. 1. des. 1983. 

325 21 Jón Þór f. 21. sept. 1954, tölvunarfræðingur hjá IBM. 
325 22 Páll f. 10. mars 1957, efnaverkfræðingur. Kona Edda Lilja Sveinsdóttir 

jarðfræðingur f. 6. feb. 1958. 
325 221 Örn f. 29. jan. 1987. 
325 23 Ásdís f. 25. sept. 1962, verslunarmaður. Maður Jón Bergsveinsson 

slökkviliðsmaður f. 8. des. 1960. 
325 231 Sigurlaug f. 27. maí 1984. 
325 232 Kristín Rut f. 25. júlí 1985. 
325 24 Ragnar f. 25. júní 1968. 
325 3 Páll Leví f. 25. ágúst 1928, d. 23. apríl 1941. 
325 4 Sigrún Tryggvina f. 24. júní 1931, lyfjafræðingur. Maður Ingólfur 

Lilliendahl lyfsali f. 27. júní 1931. 
325 41 Kristján f. 13. ágúst 1957, líffræðingur. Kona Guðrún S. Marinósdóttir 

leikari f. 19. jan. 1960. 
325 411 Sigrún Lilliendahl f. 15. apríl 1979. 
325 42 Guðný f. 22. okt. 1958, lyfjafræðingur. Maður Jón Ingi Björnsson 

tölvunarfræðinemi f. 7. nóv. 1958. 
325 43 Kjartan f. 8. okt. 1961, tæknifræðingur. Kona Sigríður Bragadóttir kennari 

f. 4. júlí 1960. 
325 44 Hörður f. 27. ágúst 1963, kennari. Kona Elva Brynjarsdóttir kennari f. 12. 

des. 1964. 
325 5 Guðný f. 11. nóv. 1932, d. 10. apríl 1937. 
326 Jóhannes f. 14. feb. 1895. Drukknaði 23. júní 1919 við byggingu 

Austurvatnabrúarinnar. 
327 Björn f. 14. maí 1901, bóndi á Framnesi. Kona Þuríður Jónsdóttir f. 10. 

mars 1907. 
327 1 Sigtryggur Jón f. 4. jan. 1938, kennari búsettur í Varmahlíð. Kona Jóna 

Jónsdóttir frá Brúnastöðum í Fljótum f. 3. apríl 1942. 
327 11 Kristín Halla f. 29. sept. 1965. 
327 12 Björn f. 15. nóv. 1966. 
327 13 Sigríður Dóra f. 6. maí 1976. 
327 14 Jón Reynir f. 14. júlí 1979. 
327 2 Broddi Skagfjörð f. 19. júlí 1939, bóndi á Framnesi. Kona Arndís Guðrún 

Óskarsdóttir frá Sleitustöðum f. 28. júlí 1941. 
327 21 Sigrún Þuríður f. 5. maí 1962. Maður Steindór Gunnar Magnússon f. 28. 

júní 1962. 
327 211 Freydís Dögg f. 21. mars 1984. 
327 22 Hrafnhildur Ósk f. 4. ágúst 1963. 
327 23 Óskar Gísli f. 28. apríl 1966. 
327 24 Hjördís Edda f. 14. maí 1968. 
327 25 Birna Björk f. 24. mars 1975. 
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327 3 Sigurður Hreinn f. 16. maí 1941, kennari Ási Nesjahreppi Hornafirði. 
Kona Sigríður Ingibjörg Sigurbergsdóttir f. 6. sept. 1947. 

327 31 Þuríður Harpa f. 1. apríl 1967. Maður Árni Þór Friðriksson frá 
Sauðárkróki f. 21. feb. 1962. 

327 311 Arnar Leó f. 16. mars 1987. 
327 32 Bergrún Gígja f. 26. sept. 1968. 
327 33 Birna Sóley f. 7. okt. 1969. 
327 34 Þórir Gísli f. 24. jan. 1973. 
327 35 Jón Ingimar f. 21. feb. 1974. 
327 36 Þórunnbjörg f. 6. ágúst 1975. 
327 4 Sigurlaug Una f. 25. feb. 1943, búsett í Varmahlíð. Maður Guðjón 

Bjarnason f. 15. okt. 1944. Þau skildu. 
327 41 Guðmundur Höður f. 1. nóv. 1965. 
327 42 Bjarnveig f. 25. nóv. 1966. 
327 43 Una Birna f. 22. des. 1970. 
327 44 Björn Valdemar f. 24. mars 1975. 
327 5 Helga Björk f. 7. nóv. 1944. Maður Björgvin Gunnarsson garðyrkjumaður 

í Hveragerði f. 30. júlí 1943. 
327 51 Gunnar Björn f. 11. mars 1964. 
327 52 Harpa Rós f. 2. nóv. 1966. 
327 53 Rakel Linda f. 1. feb. 1973. 
327 6 Gísli Víðir f. 16. apríl 1947, smiður í Varmahlíð. 
327 7 Ingimar Birgir f. 1. mars 1950, smiður á Sauðárkróki. Kona Sigríður G. 

Sigurðardóttir úr Hafnarfirði f. 12. mars 1957. 
327 71 Ása Björg f. 2. feb. 1984. 
327 8 Valdemar Reynir f. 15. okt. 1951, á Framnesi. 
4 Una f. 30. sept. 1822, d. 23. jan. 1904. Ráðskona á Svaðastöðum, ógift og 

barnlaus. 
5 Jón f. 1823, d. 1823 úr landfarsótt. 
6 Sigurlaug f. 1825, d. 1825 úr kvefsótt. 
7 Jón ríki f. 24. júlí 1826, d. 13. maí 1900. Bóndi á Svaðastöðum, aldrei við 

kvenmann kenndur. 
8 Rannveig f. 12. sept. 1827, d. 3. okt. 1929. Vinnukona á Svaðastöðum, 

ógift og barnlaus. 
9 Sigurlaug f. 8. des. 1828, d. 3. jan. 1910. Maður Símon Pálmason bóndi í 

Brimnesi f. 1827, d. 1874. Sigurlaug var hannyrðakona mikil. Hún bjó 
ekkja í Brimnesi í 22 ár. 

91 Kristín f. 15. okt. 1866, d. 21. apríl 1956. Maður Hartmann Ásgrímsson 
bóndi og kaupmaður í Kolkuósi f. 8. sept. 1874, d. 8. ágúst 1948. 

911 Björn Þorkell f. 4. apríl 1904, d. 6. apríl 1924. 
912 Sigurmon f. 17. nóv. 1905, bóndi í Kolkuósi. Kona Haflína Marína 

Björnsdóttir f. 24. nóv. 1905. 
912 1 Kristín f. 2. ágúst 1933. Maður Gísli Magnússon bóndi á Vöglum í 

Blönduhlíð f. 24. ágúst 1921. 
912 11 Ingibjörg f. 22. jan. 1957. Maður Magnús Karlsson, verslunarmaður 

Reykjavík f. 14. ágúst 1953. 
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912 111 Gísli f. 10. ágúst 1986. 
912 12 Sigurlína f. 9. maí 1958, kennari á Akureyri. Maður Gunnar Þór 

Svavarsson bakari f. 22. júlí 1956. 
912 13 Magnús Hartmann f. 1. júní 1959, verkfræðingur í Reykjavík. 
912 14 Þorkell f. 9. mars 1961, bóndi á Vöglum. 
912 15 Þrúður f. 14. nóv. 1963, snyrtifræðinemi í Reykjavík. Maður Hallgrímur 

Júlíusson f. 4. mars 1961. 
912 16 Gísli Björn f. 12. apríl 1966. 
912 17 Sindri f. 22. júní 1970. 
912 18 Óðinn f. 26. maí 1976. 
912 2 Rut f. 9. apríl 1935. Maður Hreinn Elíasson listmálari Akranesi f. 19. sept. 

1933. 
912 21 Elías Hartmann f. 3. ágúst 1954, sjómaður. Kona Halldóra Halla 

Jónsdóttir f. 1. des. 1956. 
912 211 Guðný f. 31. júlí 1975. 
912 212 Jón Hartmann f. 25. mars 1977. 
912 213 Hreinn f. 4. maí 1982. 
912 214 Marin Rut f. 2. júní 1983. 
912 22 Sigurmon Marvin f. 18. júlí 1955, vinnuvélastjóri á Akranesi. Kona 

Þuríður Elín Geirsdóttir f. 3. nóv. 1956. 
912 221 Rut f. 3. mars 1980. 
a Berglind Hrönn f. 23. des. 1974 (dóttir Þuríðar Elínar og Árna 

Sigmundssonar). 
912 23 Sigríður Rut f. 27. ágúst 1957, myndlistarnemi. 
912 24 Einar Geir f. 11. des. 1963, smiður í Reykjavík. 
912 25 Ragnheiður Björk f. 19. jan. 1967, hárskeri í Reykjavík. 
912 26 Kolbrún Sandra f. 18. júlí 1968. 
912 3 Margrét f. 29. jan. 1948, ljósmóðir á Reykjalundi. Maður Magnús 

Guðmundsson f. 20. nóv. 1947. 
912 31 Sylvía f. 13. apríl 1973. 
912 32 Ragnheiður f. 3. apríl 1976. 
912 33 Rebekka Júlía f. 10. júlí 1980. 
913 Ásgrímur f. 13. júlí 1911, bæjarstjóri Ólafsfirði. Kona Helga Jónína 

Sigurðardóttir f. 22. mars 1917. 
913 1 Sigríður f. 4. feb. 1938. Maður Kristján Sæmundsson bóndi og hreppstjóri 

Neðri-Brunná, Saurbæ, Dalasýslu f. 4. apríl 1937. 
913 11 Ásgrímur f. 12. okt. 1959, bifvélavirki í Saurbæ og Reykjavík. Kona 

Sigríður Traustadóttir frá Á á Skarðsströnd f. 6. júlí 1961. 
913 111 Lára Ósk f. 23. ágúst 1983. 
913 12 Sæmundur f. 13. nóv. 1960, framkvæmdastjóri Fóðuriðjunnar Ólafsdal. 

Kona Svanhvít Gísladóttir f. 7. ágúst 1961. 
913 121 Kristján Finnur f. 15. ágúst 1984. 
913 122 Sjöfn f. 5. ágúst 1986. 
913 123 Ester Helga f. 18. júní 1980 (móðir Líney Benediktsdóttir). 
913 13 Margrét f. 21. des. 1961. Maður Þröstur Harðarson bóndi Kverngrjóti 

Saurbæ f. 25. nóv. 1958. 
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913 131 Kristján Örn f. 16. feb. 1983. 
913 132 Einar Helgi f. 11. feb. 1987. 
913 14 Sigurður f. 15. des. 1964, rafvirki og tækniskólanemi. Kona Kristín 

Einarsdóttir verslunarmaður f. 17. okt. 1966. 
913 15 Helga Jónína f. 11. apríl 1967. 
913 16 Ólafur Kristinn f. 10. júní 1971. 
913 2 Kristín Þorbjörg f. 10. des. 1941. Maður Ólafur Sæmundsson skipstjóri 

Ólafsfirði f. 9. jan. 1938. 
913 21 Helga f. 3. okt. 1960. Maður Skarphéðinn Aðalbjörnsson sjómaður 

Ólafsfirði f. 12. maí 1958. 
913 211 Óli Grétar f. 29. júní 1978. 
913 212 Ásdís f. 27. mars 1980. 
913 213 Ómar Björn f. 1. mars 1982. 
913 22 Svava f. 4. apríl 1962. Maður Helgi H. Helgason nemi Reykjavík f. 9. 

sept. 1961. 
913 221 Hrafnhildur f. 12. sept. 1984. 
913 222 Kristín Ólöf f. 11. júní 1986. 
913 23 Gréta Kristín f. 10. des. 1963. Maður Anton Konráðsson rafvirki 

Ólafsfirði f. 5. júní 1960. 
913 231 Júlí Ósk f. 29. sept. 1983. 
913 232 Katrín Sif  f. 25. maí 1986. 
913 24 Hörður f. 19. des. 1966, trésmiður Ólafsfirði. Kona Sigrún 

Aðalsteinsdóttir f. 19. okt. 1969. 
913 25 Eva Sigríður f. 26. feb. 1970. 
913 3 Þórgunnur Guðrún f. 30. apríl 1946. Maður Kristján P. Þórhallsson 

rafeindavirki Reykjavík f. 17. sept. 1948. 
913 31 Lilja Pálína f. l. jan. 1971. 
913 32 Reynir Helgi f. 6. júní 1973. 
913 4 Ingibjörg Hartmanns f. 15. nóv. 1949. Maður Þorsteinn Ásgeirsson 

framkvæmdastjóri Ólafsfirði f. 28. maí 1947. 
913 41 Ásta f. 15. ágúst 1970. 
913 42 Ásgrímur Smári f. 15. ágúst 1974. 
913 43 Ásgeir Örn f. 11. mars 1980. 
913 5 Nanna Hartmanns f. 10. mars 1953. Maður Guðmundur V. Hauksson 

starfsmaður við Holtabúið Ásmundarstöðum Rang. f. 10. okt. 1952. 
913 51 Haukur f. 1. des. 1977. 
913 52 Ásgerður Helga f. 8. nóv. 1978. 
913 53 Sveinn Þórir f. 27. jan. 1981. 
913 54 Sigurður Valur f. 18. sept. 1984. 
913 6 Hartmann f. 7. ágúst 1955, tannlæknir í Vestmannaeyjum. Kona Edda 

Björk Hauksdóttir f. 21. júní 1956. 
913 61 Ásgrímur f. 5. feb. 1980. 
913 62 Illugi f. 3. des. 1981. 
913 63 Kristín f. 10. nóv. 1983. 
913 64 Guðlaug f. 13. júní 1985. 
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92 Pálmi f. 5. júní 1868, d. 8. sept. 1938, bóndi Svaðastöðum. Kona Anna 
Friðriksdóttir Stefánssonar bónda og alþm. f. 13. jan. 1879, d. 21. júlí 
1939. 

921a Jón f. 7. okt. 1900, d. 12. ágúst 1955. Fyrri kona Sigurlaug Sigurðardóttir 
frá Hvalnesi nr. 942. Voru á Svaðastöðum. Þau skildu. 

921 1 Hulda f. 1. sept. 1921, ljósmóðir. Alin upp hjá Pálma og Önnu á 
Svaðastöðum. Maður Rögnvaldur Jónsson bóndi Marbæli Óslandshlíð f. 
23. feb. 1918. Fluttu til Akureyrar. 

921 11 Anna Sigfríður f. 9. jan. 1946, starfsmaður Iðnaðardeildar SÍS á Akureyri. 
921 12 Sigurður Pálmi f. 14. júlí 1949, starfsmaður Búnaðarbankans á Hofsósi. 

Kona Kristín Bryndís Óladóttir f. 3. maí 1952. 
921 121 Rögnvaldur Óli f. 14. okt. 1969. 
921 122 Guðrún Hulda f. 4. júní 1972. 
921 123 Rakel f. 8. okt. 1979. 
921 124 Friðrik Pálmi f. 24. jan. 1987. 
921 13 Jón Grétar f. 29. feb. 1960, sölumaður hjá Heildv. Eyfjörð á Akureyri. 

Kona Svanfríður Sigurðardóttir f. 3. júlí 1959. 
921 131 Sigurður f. 7. apríl 1979. 
921 132 Hulda Dröfn f. 29. apríl 1982. 
921 133 Valdís Anna f. 17. jan. 1986. 
921 14 Margrét Hulda f. 9. okt. 1962, starfsmaður Fjórðungssjúkrahússins á 

Akureyri. 
921 141 Inga Berglind f. 8. maí 1984 (faðir Birgir H. Arason frá Auðnum). 
921 15 Rögnvaldur Bragi f. 2. sept. 1965, starfar hjá Efnagerðinni Sjöfn á 

Akureyri. 
921 2 Anna f. 6. ágúst 1922. Alin upp hjá móður sinni og stjúpa í Brimnesi. 

Maður Steingrímur Vilhjálmsson bóndi og hreppstjóri Laufhóli 
Viðvíkursveit frá Hátúni Neskaupstað f. 16. nóv. 1924. 

921 21a Gunnlaugur f. 23. sept. 1948, vélvirki Hofsósi. Fyrri kona Sigríður 
Óladóttir f. 31. des. 1949. Þau skildu. Sigríður starfar á Sjúkrahúsinu 
Sauðárkróki. 

921 211 Guðlaug f. 20. apríl 1971. 
921 212 Þorsteinn f. 22. ágúst 1974. 
921 213 Valdís María f. 18. apríl 1978. 
921 21b Gunnlaugur. Síðari kona Valbjörg Fjólmundsdóttir skrifstofumaður f. 1. 

sept. 1955. Börn Valbjargar og Hreins Gunnlaugssonar: 
a Indiana Ása f. 25. jan. 1977. 
b Karl Guðni f. 19. ágúst 1980. 
921 22 Símon Rúnar f. 20. sept. 1949, verkfræðingur Reykjavík. Kona Sigrún 

Höskuldsdóttir skrifstofumaður f. 4. nóv. 1950 í Skógum í Axarfirði. 
921 221 Pálmi f. 8. nóv. 1969. 
921 222 Einar f. 5. júlí 1972. 
921 23 Vilhjálmur f. 2. jan. 1953, bifvélavirki Hofsósi. Kona Ásdís Garðarsdóttir 

skrifstofumaður frá Neðra-Ási f. 6. maí 1960. 
921 231 Anna Freyja f. 13. maí 1982. 
921 232 Dagný Ösp f. 20. apríl 1984. 
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921 24 Halldór Sigurbjörn f. 1. mars 1955, bóndi Brimnesi. Kona María Soffía 
Steingrímsdóttir frá Stórholti í Fljótum f. 22. apríl 1949. 

921 241 Hjörvar f. 2. sept. 1975. 
921 242 Steinunn Anna f. 26. okt. 1978. 
a Steingrímur f. 12. feb. 1972 (sonur Maríu og Óskars Kristjánssonar). 
921 25 Kristín Sigurlaug f. 9. ágúst 1956. Maður Sigurður Sveinn Ingólfsson 

starfsmaður mjólkursamlags KEA Akureyri frá Króki í Norðurárdal f. 27. 
sept. 1954. 

921 251 Sigurbjörg Ósk f. 11. sept. 1976. 
921 252 Steingrímur f. 22. jan. 1980. 
921 26a Sigurður f. 10. feb. 1958, búsettur á Akureyri starfar í Sveinbjarnargerði. 

Fyrri kona Jóhanna Sigrún Gísladóttir Guðmann f. 31. mars 1959. Þau 
skildu. 

921 26b Sigurður. Seinni kona Kristjana Friðriksdóttir f. 17. júlí 1959. 
921 261 Ásdís f. 25. jan. 1983. 
921 262 Sigurdís Ösp f. 15. jan. 1977 (móðir Aldís Atladóttir Vestmannaeyjum). 
921 27 Sigurlaug Guðrún f. 24. feb. 1959. Maður Eyjólfur Árnason smiður 

Akureyri frá Garði í Mývatnssveit f. 7. maí 1958. 
921 271 Guðbjörg f. 6. maí 1979. 
921 272 Anna Vala f. 10. ágúst 1982. 
a Steingrímur Randver f. 29. sept. 1978 (sonur Eyjólfs og Irisar Dórótheu 

Randversdóttur). 
921 28 Anna Hallfríður f. 26. mars 1960, verslunarmaður á Hofsósi. Maður 

Sigurmon Þórðarson vinnuvélastjóri frá Stóragerði f. 22. okt. 1955. 
921 281 Sigurður Örvar f. 12. mars 1981. 
921 282 Silja Rós f. 30. júlí 1985. 
921 29 Auður f. 10. ágúst 1963, bankastarfsmaður. Maður Guðmundur 

forstöðumaður kjötvinnslu KS Sauðárkróki f. 16. okt. 1960 Sveinsson 
Guðmundssonar. 

921 291 Sveinn f. 19. júlí 1982. 
921 210 Eysteinn f. 11. ágúst 1965, tamningamaður. 
921b Jón f. 7. okt. 1900, d. 12. ágúst 1955, bóndi Axlarhaga. Síðari kona 

Arnfríður Jónasdóttir frá Hofdölum f. 12. nóv. 1905. Eftir lát Jóns giftist 
Arnfríður Hannesi Stefánssyni á Þverá f. 15. maí 1910, d. 21. feb. 1985. 

921 3 Erla f. 19. júní 1931. Maður Páll Hjálmarsson bóndi Kambi Deildardal f. 
22. des. 1929, fluttu til Sauðárkróks. 

921 31 Hjálmar Steinn f. 9. nóv. 1952, véliðnfræðingur í Reykjavík. Kona 
Kristjana Sigmundsdóttir f. 28. júlí 1956, við tölvustjórn. 

921 311 Páll f. 16. nóv. 1974. 
921 312 Bryndís Erla f. 20. apríl 1977. 
921 32 Jón Örn f. 6. jan. 1954, vélstjóri í Grindavík. Kona Hugrún Þ. 

Eðvarðsdóttir f. 16. mars 1956. 
921 321 Karl Hjálmar f. 27. okt. 1975. 
921 322 Árni Páll f. 4. júní 1987. 
921 33 Rúnar f. 7. mars 1962, húsasmiður á Sauðárkróki. 
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921 4 Pálmi f. 20. júlí 1933, bifvélavirki á Sauðárkróki. Kona Edda 
Vilhelmsdóttir f. 16. sept. 1937. 

921 41 Jón f. 3. nóv. 1957, rafvirki á Sauðárkróki. Kona Sigrún Alda 
Sighvatsdóttir f. 12. jan. 1961. 

921 411 Pálmi f. 20. sept. 1980. 
921 42 Heimir Vilhjálmur f. 12. ágúst 1959, vélstjóri í Reykjavík. Kona Halla 

Sólný Sigurðardóttir f. 7. mars 1957. 
921 421 Sigurður Dan f. 11. ágúst 1981. 
921 422 Sunna f. 27. júní 1985. 
921 423 Ingólfur Pálmi f. 2. sept. 1976 (móðir Halldóra Rósa Ingólfsdóttir). 
921 43 Inga Rún f. 25. sept. 1961, tónlistarkennari á Sauðárkróki. Maður Elías 

Kristjánsson f. 18. júlí 1964. 
921 431 Daði f. 23. júní 1985 (faðir Bertel H. Benediktsson). 
921 44 Sigrún Hrönn f. 16. jan. 1965. 
921 45 Sigríður Aðalheiður f. 23. sept. 1956, (móðir Sigurlaug Oddsdóttir 

ljósmóðir frá Flatatungu) hjúkrunarfræðingur í Varmahlíð. Maður Jóhann 
Ragnar Jakobsson bifreiðasmiður í Varmahlíð f. 16. des. 1948. 

921 451 Jakob Ragnar f. 15. apríl 1976. 
921 452 Sigurlaug f. 4. maí 1979. 
921 5 Hreinn f. 12. jan. 1943, bóndi á Þverá. Kona Nína Kristín Guðnadóttir f. 

21. apríl 1944. 
921 51 Arnfríður Hanna f. 26. mars 1977. 
921 52 Kristín Hrönn f. 19. okt. 1980. 

Börn Nínu Kristínar og Ólafs Vigfússonar: 
a Guðni f. 16. mars 1965, vélamaður hjá Fiskiðjunni Sauðárkróki. 
b Svava Vilborg f. 30. ágúst 1968, býr í Vestmannaeyjum. 
921 6 Þórdís f. 23. ágúst 1947. Maður Tómas Márusson bóndi í Þormóðsholti f. 

26. júlí 1937. Þau skildu. Þórdís er búsett á Sauðárkróki. 
921 61 Sævar Þröstur f. 27. des. 1965. 
921 62 Ingi Þór f. 17. jan. 1972. 
921 63 Jónas Rafn f. 4. des. 1973. 
922 Friðrik f. 19. ágúst 1918, bóndi á Svaðastöðum. Kona Ástríður Hansen 

dóttir Friðriks Hansen, kennara, verkstjóra og skálds f. 6. júní 1920. 
922 1 Pálmi f. 21. des. 1943, vinnuvélastjóri á Sauðárkróki. Kona Svala 

Jónsdóttir frá Molastöðum í Fljótum f. 22. feb. 1945. 
922 11 Ásta Björg f. 4. júlí 1964, viðskiptafræðinemi. Maður Aðalsteinn 

Jakobsson rafvirki frá Lindarhvoli á Vatnsnesi f. 9. des. 1964. 
922 111 Svala f. 23. mars 1986. 
922 12 Ásmundur Jósef f. 30. júlí 1965, bifvélavirki. Kona Agnes Lára 

Magnúsdóttir frá Súðavík verslunarmaður f. 5. sept. 1966. 
922 13 Friðrik Sigurberg f. 7. jan. 1967, vinnuvélastjóri Sauðárkróki. 
922 14 Örvar Pálmi f. 13. feb. 1977. 
922 2 Friðrik Hansen f. 1. júní 1950, d. 27. nóv. 1977. 
922 3 Anna Halla f. 13. apríl 1962. 
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93 Margrét f. 10. júlí 1869, d. 2. maí 1963. Maður Einar Jónsson bóndi og 
hreppstjóri Brimnesi og síðar stefnuvottur í Reykjavík f. 29. júlí 1865, d. 
2. okt. 1940. 

931 Sigurlaug f. 9. júlí 1901, d. 23. júní 1985. Maður Ólafur Hermann 
Einarsson læknir í Laugarási og Hafnarfirði f. 9. des. 1895. 

931 1 Einar f. 13. jan. 1928 íþróttakennari í Reykjavík. Kona Guðfinna 
Kristjánsdóttir f. 17. maí 1931. 

931 11 Ólafur Einar f. 1. des. 1963, líffræðingur. 
931 12 Kristján Börkur f. 2. júlí 1965, verkfræðinemi. 
931 13 Sigurður f. 10. jan. 1968. 
931 2 Jósef Friðrik f. 24. ágúst 1929, læknir í Hafnarfirði. Kona Sólveig 

Ásgeirsdóttir húsmæðrakennari f. 27. júní 1933. 
931 21 Sólveig Birna f. 23. sept. 1959, hjúkrunarfræðingur. Maður Sigurður 

Einarsson f. 11. apríl 1957. 
931 211 Jósef f. 12. okt. 1985. 
931 212 Kári f. 25. maí 1987. 
931 22 Ólafur Mar f. 18. mars 1963, verkfræðingur. 
931 23 Snorri f. 8. okt. 1964. 
931 3 Grétar f. 3. okt. 1930, yfirlæknir við Landspítalann. Kona Hólmfríður 

Magnúsdóttir læknir Landspítalanum f. 17. jan. 1931. 
931 31 Sólveig f. 17. mars 1959, líffræðingur. Maður Guðmundur Alfreð 

Guðmundsson líffræðingur f. 29. ágúst 1961. 
931 311 Grétar Örn f. 9. apríl 1985. 
931 312 Jóhanna Fríða f. 9. apríl 1985. 
931 4 Sigríður f. 14. júní 1935, læknafulltrúi. Maður Jóhann Ragnarsson 

hæstaréttarlögmaður f. 21. feb. 1934, d. 23. sept. 1973. 
931 41 Ólafur Einar f. 31. júlí 1957. 
931 42 Sigurlaug Kristín f. 25. maí 1970. 
931 5 Hilmar f. 18. maí 1936, d. 28. des. 1986, arkitekt. Kona Rannveig 

Kristinsdóttir f. 12. júní 1937. 
931 51 Hilmar Örn f. 23. apríl 1958. 
931 52 Gunnar Kristinn f. 16. maí 1963. Kona Ingibjörg H. Hjartardóttir f. 29. 

mars 1963. 
931 521 Hilmar Már f. 4. okt. 1982. 
931 53 Orri f. 16. maí 1963. 
931 6 Sigurður f. 7. maí 1942, viðskiptafræðingur. Kona Auður Óskarsdóttir 

gjaldkeri f. 11. apríl 1945. 
931 61 Elín Ósk f. 28. júlí 1975. 
931 62 Ólafur Örn f. 12. apríl 1979. 
932 Hólmfríður Jósefína f. 17. júní 1903, d. 22. ágúst 1950, 

handavinnukennari. Ógift og barnlaus. 
94 Guðrún (yngri) f. 27. jan. 1871, d. 1. nóv. 1924. Maður Sigurður (yngri) 

Jónsson bóndi á Hvalnesi f. 19. ágúst 1863, d. 16. maí 1952. 
941 Símon f. 13. apríl 1896, d. á gamlársdag 1907 úr mislingum. 
942a Sigurlaug f. 6. maí 1903, d. 23. feb. 1971. Fyrri maður Jón Pálmason nr. 

921. 
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942 1 Hulda sjá 921 1. 
942 2 Anna sjá 921 2. 
942b Sigurlaug. Síðari maður Gunnlaugur Björnsson bóndi Brimnesi og 

kennari á Hólum í Hjaltadal f. 26. júní 1891, d. 14. mars 1962. 
942 3 Björn f. 2. júlí 1926, bóndi og hreppstjóri í Brimnesi. Flutti til 

Reykjavíkur þar sem hann er starfsmaður afurðasölu SÍS. 
10 Björn f. 13. júní 1830, d. 2. mars 1904, bóndi á Sveinsstöðum 

Lýtingsstaðahreppi. Kona Guðlaug f. 22. júní 1838, d. 16. okt. 1910 
Gunnlaugsdóttir Þorsteinssonar bónda á Hofstöðum og konu hans 
Geirlaugar Eiríksdóttur. Björn og Guðlaug misstu fjögur börn ung. Þau 
ólu upp fósturdóttur, Jakobínu, sem bjó á Sveinsstöðum ásamt manni 
sínum Agli Benediktssyni. Synir þeirra Björn og Sigurður bjuggu á 
Sveinsstöðum. Björn Egilsson er áhugamaður um ættfræði og sögu. 

101 Jóhannes f. 14. feb. 1866. Kona Guðrún S. Halldórsdóttir. Fóru til 
Vesturheims 1887. Jóhannes andaðist fám árum síðar barnlaus. 

11 Helga f. 1. ágúst 1831, d. 7. mars 1894. Var ráðskona á Dýrfinnustöðum 
hjá Jóhannesi bróður sínum eftir að hann missti konu sína. Ógift og 
barnlaus. 

12 Guðrún (eldri) f. 1. ágúst 1831, d. 21. nóv. 1931. Maður Sigurður (eldri) á 
Hvalnesi á Skaga f. 17. jan. 1828, d. 9. mars 1916 Jónsson Jónssonar 
bónda og hákarlaformanns á Brúnastöðum í Fljótum og konu hans 
Guðrúnar Einarsdóttur prests á Knappstöðum. Dóu á Hofstöðum, 
barnlaus. 

 


