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Ágrip 

 

Áhugi minn fyrir sögu hefur alla tíð verið mikill og hefur áhuginn fyrir 

munnlegri sögu aukist til muna á síðustu árum.  Tók ég þá ákvörðun að skrifa 

ritgerð sem væri byggð á munnlegri heimild að einhverju leiti.  Var þá nærtækast 

að taka fyrir Reyðarfjörð mína heimabyggð í dag.  Hefur mikil breyting orðið hér 

síðustu 6 árin sem ég hef búið hér þannig að mér lék á forvitni að vita hvernig 

síðustu 80 ár hefðu verið.  Var Kristinn Einarson tilbúin til að leyfa mér að taka 

viðtal við sig sem ég gerði á heimili hans.  Eru viðtölin tekin upp og geymd á 

stafrænu formi.  Fléttast síðan skriflegar heimildir inn í sögu Kristins.   

Í ritgerðinni kemur fram hversu mikil breyting hefur orðið á Reyðarfirði frá 

því að Kristinn fæddist árið 1925 og til dagsins í dag.  Kristinn er fyrrverandi 

skólastjóri og talaði því mikið skólastarfið sem hefur tekið miklum breytingum frá 

því að hann byrjaði sína skólagöngu og þar til hann hætti störfum.   

Einnig fjallar hann um veikindi sín en hann smitaðist af Akureyarveikinni á 

menntaskólaárum sínum á Akureyri og hefur barist við þau veikindi síðan. Hann 

upplifði stríðsárin hér á Reyðarfirði og vann mikið hjá Bretunum sem voru 

staðsettir hér á stríðsárunum.   Í lokin fjöllum við um félagsamtökin sem hann 

hefur komið örlítið nálægt á sinni ævi til að mynda stofnun Félags eldri borgara.   
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Inngangur 

 

Miklar vangaveltur voru hjá mér í haust þegar ég var að finna út hvað ég ætti 

að skrifa um í lokaritgerð minni.  Ég var ákveðin í því að skrifa um eitthvað sem 

tengdist Reyðarfirði þar sem ég hef búið hér í 6 ár og fannst mér staðurinn og fólkið 

taka vel á móti mér þegar ég flutti hingað og því er hann mér mjög kær.  Ég hafði 

samband við Þorstein Helgason dósent við Kennaraháskóla Íslands og sagði honum 

frá hugmynd minni að fjalla um stríðsárin hér á Reyðarfirði.  Benti hann mér á þá 

aðferð sem heitir munnleg saga en það er að taka viðtal við fólk og flétta sögu 

umhverfisins utan um sögu viðkomandi.   

Munnleg saga er sagnfræðileg aðferð og er ætluð til að afla sögulegrar 

þekkingar með því að taka viðtöl við fólk sem veit um atburðinn eða staðinn eins og 

er í mínu tilviki.  Munnlegar heimildir eru nú oft teknar upp á stafrænt form og 

varðveittar þannig.  Er litið á munnlegar heimildir sem frumheimildir í sögunni.1 

 
  Reyðarfjörður árið 2005. Ljósmynd © Mats Wibe Lund. www.mats.is 

 

Miklar breytingar hafa orðið hér á staðnum síðan ég flutti hingað árið 2001.  

Eftir það var ákveðið að byggja álver og var skrifað undir viljayfirlýsingu um nýtt 

álver þann 15. mars 2003.  Eftir það hefur risið hér verslunarmiðstöð og ýmis 

fyrirtæki flutt starfsemi sína hingað.  Einnig hefur mikið af fólki flutt hingað en 

                                                
1 Unnur María Bergsveinsdóttir, 2007 
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nemandafjöldinn í grunnskólanum hefur aukist úr 100 nemendum í 150 nemendur á 

þessum árum. 

Sveitarfélagið hefur líka stækkað þó nokkuð en sex byggðarkjarnar eru í því í 

dag.  Í því eru  eftirtaldir staðir: Brekkuþorp í Mjófirði, Neskaupstaður, Eskifjörður, 

Reyðarfjörður,  Fáskrúðsfjörður og Stöðvafjörður.  Sameinuðust þessir staðir 9. júní 

20062 og búa  þar 5939 íbúar.3 

 
  Séð inn Reyðarfjörðinn.  Ljósmynd © Mats Wibe Lund. www.mats.is 

 

Skipting landsins í hreppa má rekja allt aftur á þjóðveldisöld og var hún lögfest 

í Jónsbók eftir 1281.  En það er ekki fyrr en á 19. öld sem að fastar reglur eru settar 

um hreppsnefndir.  Voru þá settar reglur um kjör hreppsnefnda og aðskilnað 

hreppstjóra frá þeim.  Þetta gerist árið 1872 og fyrsta hreppsnefnd Reyðarfjarða-

hrepps var kosin 22. júní 1874.4 Varð svo Búðareyri löggiltur kaupstaður árið 1890.5  

Varð ekki uppgangur í kaupstaðnum fyrr en eftir að Fagradalsbraut var lögð upp í 

Hérað, en mikil verslun var við fólkið þar.6 

                                                
2 Fróðleikskorn um Fjarðabyggð, 2007 
3 Hagstofan, Sveitarfélög , 2007 
4 Guðmundur Magnússon, 2003:12 
5 Reyðarfjörður, 2007 
6 Friðþór Eydal, 1999: 59 
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Hreppaskipting milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar var lögfest árið 1907.  Fengu 

þá Eskfirðingar land að Bleiksá sem rennur innarlega í Eskifirðinum.  Mótmæltu 

bændur í Kálkinum, sem er innst í Eskifirðinum þessu því styttra var fyrir þá að 

sækja alla þjónustu til Eskifjarðar heldur en Reyðarfjarðar.  Var það svo í mörg ár að 

Reyðfirðingar áttu land þarna.  Var t.d. kirkjugarður Eskfirðinga til margra ára í landi 

Reyðarfjarðar þrátt fyrir að hann væri aðeins rétt fyrir innan Eskifjarðarbæ.7  Í dag er 

þessi staðir sameinað sveitarfélag og heitir Fjarðarbyggð 

 
Búðaráin og gamli flóðgarðurinn.  Sér yfir Ósmelinn. Gamli skólinn hæðsta byggingin á 
myndinni.  Ljósmynd: Héraðskjalasafn Austurlands.  
 
 

Til að kynnast sögu Reyðarfjarðar betur og sjá breytingarnar frá sjónarhorni 

Reyðfirðings hafði ég samband við Kristinn Þórir Einarson fyrrverandi skólastjóra 

Grunnskóla Reyðarfjarðar og óskaði eftir því við hann hvort ég mætti taka viðtöl við 

hann um sögu staðarins.   Var það auðsótt mál og heimsótti ég hann nokkrum sinnum 

til að taka viðtölin við hann.  Hann er mjög fróður um sögu staðarins og man nöfn 

manna hér á Reyðarfirði mjög vel.   Viðtölin við Kristin eru uppistaðan í ritgerðinni 

og eru upplýsingar að jafnaði komnar frá honum nema annað sé tekið fram. 

Fleiri heimildir þurfti ég til að styðjast við og notaði ég bækurnar Sögu 

Reyðarfjarðar og Skólasaga Reyðarfjarðar, auk þess bækling sem heitir Rafveita 

                                                
7 Guðmundur Magnússon, 2003: 16 – 17  
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Reyðarfjarðar í 60 ár og eru þetta allt rit eftir Guðmund Magnússon.  Guðmundur er 

Austfirðingum að góðu kunnur fyrir þessi rit og fleira sem hann hefur gert.  Hann er 

fæddur 9. janúar 19268. Hann útskrifast sem kennari fra Kennarskóla Íslands árið 

1948 og kemur þá austur og verður skólastjóri við Grunnskóla Reyðarfjarðar 

veturinn 1948 -1949.9  Árið 1977 verður Guðmundur fræðslustjóri 

Austurlandsumdæmis  og starfar til 1996.10  Hann kemur að stofnun Félags eldri 

borgara og er fyrsti formaður þess árið 1993.11  Árið 1992 fékk hreppsnefndin hann í 

stríðsminjanefnd til að koma á stríðsminjasafni á Reyðarfirði.12 Hann flytur síðar til 

Kópavogs og ritar skólasögu Reyðarfjarðar að beiðni hreppsnefnar Reyðarfjarðar á 

árunum 1996 – 1998.13 

Iðnaðarsaga Austurlands var rituð af Smára Geirssyni.  Undirritaði hann 

samning um ritun iðnaðarsögunnar árið 1987.  Fyrri bókin Frá eldsmíði til eleksírs 

kom út árið 1989 en síðari hlutinn kom út árið 1995 og heitir Frá skipasmíði til 

skógerðar.  Smári Geirsson lauk B.A. prófi 1976 í þjóðfélagsfræðum við Háskóla 

Íslands, lauk prófi í stjórnsýslufræðum frá Háskólanum í Björgvin í Noregi árið 1979 

og uppeldis- og kennslufræði við Háskóla Íslands árið 1980.  Hann hefur fengist við 

ýmis störf í gegnum tíðina.  Hann er kennari í Verkmenntaskóla Austurlands, var 

skólameistari þar á árunum 1983-1987 og hefur verið forseti bæjarstjórnar í 

Neskaupstað.14   Hann varð fulltrúi í bæjarstjórn Fjarðabyggðar við sameiningu 

1998.15 

Friðþór Eydal skrifar bókina Fremsta víglína, átök og hernaðarumsvif á 

Austurlandi í heimstyrjöldinn síðari.  Hann var upplýsingafulltrúi Varnarliðsins og 

starfaði við það í 20 ár.16  Hann hefur skrifað tvær aðrar bækur og þær eru: 

Varnaliðið á Íslandi = The icelandic defanse force 1951 – 2006 og Vígdrekar og 

Vopnagnýr, Hvalfjörður og hlutur Íslands í orustunni um Atlandshafið.  Einnig hefur 

hann skrifað nokkrar greinar um stríðið og hvernig Ísland tengist því.17 

                                                
8 Íslensk erfðagreining ehf. og Friðrik Skúlason ehf. 2007[3] 
9 Guðmundur Magnússon, 1998:60 
10 Guðmundur Magnússon, 2003:307 - 308 
11 Guðmundur Magnússon, 2003:202 
12 Guðmundur Magnússon, 2003:270 
13 Guðmundur Magnússon, 1998:9 
14 Smári Geirsson, 1995:1 
15 Smári Geirsson, án árs:1 
16 Bergþóra H. Guðjónsdóttir, Erla Gunnarsdóttir og Líf Magneudóttir, 2006:16 
17 Gegnir, 2007 
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Markmiðið í þessari ritgerð er að skoða hvernig Reyðarfjörður sem samfélag 

hefur breyst á þessum árum.  Á síðustu sex árum hef ég séð hvernig samfélagið hefur 

breyst en hvernig hefur það þá breyst á síðustu 80 árum?  Með viðtalinu við Kristinn 

vil ég getað skoðað samfélagið frá hans sjónarhorni sem manns sem hefur upplifað 

miklar breytingar í íslensku samfélagi.   
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Reyðfirðingurinn 

 

Viðmælandi minn heitir Kristinn Þórir Einarsson og er innfæddur Reyð-

firðingur.  Hann er fæddur þann 22. júlí 1925.  Ólst hann upp í húsi sem heitir 

Ásbyrgi.  Í dag stendur þetta hús við Öldugötu 4. 

  

 Ásbyrgi, húsið sem að Kristinn ólst upp í.  
Ljósmynd: Svana Bjarnadóttir, 2007. 

 

Vildi Kristinn kaupa húsið seinna á ævinni en konan hans vildi það alls ekki, 

enda er húsið á tveimur hæðum og erfiðir stigar að fara.  Telur Kristinn að það sé 

góður andi í húsinu, aldrei var rifist í því.  Einar Guðmundsson faðir Kristins byggði 

Ásbyrgi með Guðjóni Jónssyni smið árið 1920 og byggði Einar svo við húsið árið 

1936.18   

Faðir Kristins hét Einar Guðmundsson og var smiður og sjómaður á 

strandferðaskipum í 30 ár.  Var hann timburmaður á þessum skipum, en þá sá hann 

um allt viðhald um borð í skipunum.  Einar er fæddur í Skáleyjum í Breiðafirði. 

                                                
18 Guðmundur Magnússon, 2003: 115  
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Föðurbróðir Kristins og faðir hann.  Ljósmynd úr bók Ármanns Halldórssonar ,,  Hrafn 
á Hallormsstað“ 

 
   

 Móðir Kristins hét Steinunn Beck.  Er þessi ætt mjög stór hér á landi en kemur 

upphaflega frá dönskum manni sem var verslunarstjóri á Eskifirði en fluttist síðan í 

Svínaskálastekk. Heitir hann Níels Rikkarð Beck og fæddist í Vejle í Danmörku um 

1830 og dó 1888.  Giftist hann Sófíu Þorvaldsdóttur, íslenskri bóndadóttir frá 

Eyrarlandi í Eyjarfirði.  Níels og Sófía eignuðust 9 börn og einungis þrjú urðu 

fullorðin.  

  
Móðir Kristins.  Mynd  
fengin úr bók Ármanns 
Halldórssonar  ,, Hrafn á Hallormsstað“ 
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Steinunn er fædd á Sómastöðum við Reyðarfjörð þann 1. janúar 1899 en 

fluttist eins árs til Kollaleiru.  Foreldrar hennar heita Kristinn Hansson Beck og 

Þuríður Eyjólfsdóttir.  Átti Steinunn níu systkini en eitt af þeim dó ungt.19 Steinunn 

var húsmóðir mest alla sína ævi en fór að vinna í síld og fiski þegar hún var komin á 

sjötugsaldur.  Hún lést 19 mars árið 1997.20 

 Einar kom austur ásamt tveimur systkinum sínum til móðurbróður síns 

Jóhanns Lúthers Sveinbjarnasonar sem var aðstoðarprestur á Hólmum í Reyðarfirði.  

Löng vera hans á staðnum varð til þess að þau fóru til hans og ílengdust á 

Austfjörðum.  Fóru þau austur til Jóhanns því þau fengu vinnu hjá hér á 

Austfjörðum, og gátu verið hjá frænda sínum á meðan.  Einar giftist Steinunni og 

settist að á Reyðarfirði.   

Er allt þetta að þakka rifrildi kirkjunnar manna um hver ætti að verða prestur 

þegar séra Hallgrímur Jónsson féll frá.  Margir sóknarmenn vildu fá son hans Jónas 

sem lengi hafði verið aðstoðarprestur föður síns sem sóknarprest, en það var ekki 

vilji biskups og skipaði hann séra Daníel Halldórsson frá Hrafnagili sem sóknarprest 

og Jóhann Lúther sem aðstoðarprest.  Þeir sem ekki sættu sig við þetta stofnuðu 

fyrstu fríkirkjusöfnuðinn á Íslandi og var hann stofnaður árið 1882.21 

 Kristinn á tvö systkini á lífi.  Það eru Margrét Einarsdóttir sem er gift 

Marinó Sigurbirnssyni.  Hún vann alla tíð á leikskólanum Lyngholti sem stendur við 

Heiðarveg 5 beint á móti Grunnskóla Reyðarfjarðar.  Einnig á hann bróður sem heitir 

Örn Einarsson og var prentari í Reykjavík. 

 Kristinn giftist Ragnheiði Ingibjörgu Einarsdóttur um áramótin 1953 – 

1954.   Þau kynntust í farsóttahúsinu í Reykjavík þar sem hún var ráðskona en hann 

var sjúklingur þar.  Var hún frá Kjósi í Hafnafirði þar sem hún fæddist 30 janúar 

1932.22 

 Þau eignuðust sex börn og þau eru þessi:  Ragnheiður sem vinnur á 

Sýsluskrifstofunni á Eskifirði. Einar sem er smiður og býr á Eskifirði.  Margrét 

Steinunn sem býr á Eyrarbakka þar sem. hún er bókasafnsvörður og matráðskona á 

dagheimili.  Tómas Örn sem er hagfræðingur og forstjóri í Seðlabanka Íslands.  

Kristinn Ingi er konditor og kennir matargerð í Álaborg auk þess að vera í danska 

kokkalandsliðinu og svo Sæbjörg Sylvía sem býr á Akureyri og er rekstarfræðingur. 

                                                
19 Einar Jónsson, 1957: 822 - 825 
20 Íslensk erfðagreining ehf. og Friðrik Skúlason ehf. 2007 [1] 
21 Ármann Halldórsson, 1986: 12 - 14 
22 Íslensk erfðagreining ehf. og Friðrik Skúlason ehf. 2007 [ 2] 
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Þau börn sem fóru til að mennta sig komu ekki aftur þar sem litla vinnu hefur 

verið hér að hafa fyrir ungt fólk sem hefur lokið við að mennta sig.  Hefur það komið 

fram í skýrslu sem var gerð vegna álversins sem Norsk Hydro lét gera vegna 

samfélagslegra áhrifa sem yrðu af verinu að fáir háskólamenntaðir flytji til baka eftir 

nám.  Á það sérstaklega við konur því að litla sem enga vinnu er að hafa fyrir þetta 

fólk.  Hafa ungir Austfirðingar áhuga á því að flytja en atvinna fyrir þeirra menntun 

er ekki til.23  Til að mynda fór Kristinn með Sæbjörgu Sylvíu til Akureyrar því að 

hana langaði til að læra tækniteiknun.  Var teikning eina fagið sem hún hafði áhuga á 

í grunnskólanum.  Þegar til Akureyrar var komið kom í ljós að tækniteiknun var 

eingöngu kennd í kvöldskóla, þannig að hún dreif sig í því að vera í nokkrum fögum 

í menntaskóla og lauk stúdentsprófi.  Eftir það fór hún í Háskólann á Akureyri og 

lauk rekstarfræði þaðan.  Kristinn Ingi lærði bakariðn sína á Reyðarfirði því að þegar 

hann er að taka sitt sveinspróf er starfandi bakarí á Reyðarfirði.  Hét það 

Gunnarsbakarí og átti Gunnar Hjaltason það.  Var hann þar á starfstíma Jónasar 

Reynissonar en hann veitti fyrirtækinu upphaflega forstöðu.24 

Veikindi Kristins settu mikið mark á hann alla tíð.  Veiktist hann af 

Akureyrarveikinni árið 1948.  Barðist hann við að komast á fætur í þrjú ár.  Lá hann 

fyrst á Sankti Jósepspítala og  síðar í farsóttahúsinu.   

Farsóttahúsið stendur í Þingholtsstræti og var það byggt 

fyrir atbeina spítalafélags sem í voru áhugamenn um 

spítalarekstur.  Hafði verið áður sjúkrahús í Aðalstræti en 

var það aldrei beysið.  Farsóttahúsið hét upphaflega 

Sjúkrahús Reykjavíkur en nafnið breyttist í áranna rás.  

Einnig var það kallað Sovét en húsið er í dag notað til að 

gefa útigangsfólki að borða.  Var þetta aðalsjúkrahúsið allt 

þar til St. Jósefssystur reistu sjúkrahús við Landakot. 25  

          
         Kristinn. Ljósmynd:  
           Héraðskjalasafn Austurlands. 
 

Þarna lá Kristinn og barðist við Akureyraveikina í þessi ár.  Best gekk þegar 

verið var að nudda hann.  Það var eins og verkirnir yrðu minni ef vöðarnir voru 

hitaðir og nuddaðir nóg til að koma blóðstreymi af stað.  Fyrst á Landakoti kom 

                                                
23 Athugun á samfélagslegum áhrifum álvers í Reyðarfirði, 1999: 49 
24 Smári Geirsson, 1995: 122 123 
25 Þórður Harðarson. 2006.  
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nuddari til hans og nuddaði hendur og fætur og komst hann þannig á fætur.  En svo 

lagðist hann í rúmið aftur og fór í Farsóttahúsið eftir það.   

Vissu þeir varla hvað þeir áttu að gera fyrir hann í Farsóttahúsinu því hann var 

göngufær og fór hann því daglega á nuddstofu hinum megin við götuna.  Þar var 

hann látin liggja á bekk inni í bragga með fullt af ljósum.  Þegar var búið að hita 

hann nógu vel upp var hann nuddaður.  Þessar aðgerðir komu honum á fætur.   

Akureyrarveikin einkenndist af miklum kvölum, sérstaklega þó á nóttunni 

þegar myrkrið læddist að.  Kristinn fékk samt aldrei svartsýnisköst þrátt fyrir verkina 

og var ákveðinn í því að komast á fætur aftur.   Þegar hann lá í verkjaköstunum á 

nóttunni þá þuldi hann ljóð fyrir sjálfan sig til að hafa ofan af fyrir sér.  Oft urðu 

svitaköstin þannig að kaldur sviti spratt út þrátt fyrir að honum væri ekkert kalt.  

Fannst honum mun betra að vera í Farsóttahúsinu heldur en á Landakoti þ.s. það var 

mun meiri friður á fyrri staðnum.  Á Landakoti voru 10 saman í stofu þannig að 

enginn friður var til að dotta á daginn því að næturnar voru alltaf erfiðar.   

Kristinn sagði að margir hefðu veikst og hefðu einkennin verið mjög mörg.  

Hefðu margir veikst á sinni og jafnvel stórir og stæðilegir menn gengið grátandi um 

götur Akureyrar vegna veikinnar því að vanlíðan var mikil.   

Hefur Kristinn aldrei losnað við veikina alveg.  Finnur hann enn fyrir verkjum 

eins og til dæmis þegar hann hvílist eða ef að kalt er úti.  Finnst honum samt hreyfing 

hjálpa sér mikið, en hann er í gönguhóp sem fer tvisvar í viku í Fjarðarbyggðar-

höllina.   

Akureyrarveikin er vel þekktur sjúkdómur og er reyndar sumstaðar skráð sem 

Íslandsveikin.  Þetta er smitsjúkdómur/sýkingasjúkdómur.  Lýsir sjúkdómurinn sér 

með verkjum í vöðvum og beinverkjum og meðfylgjandi er hiti og einkenni frá heila 

og/eða mænu.  Veiktust alls 465 árið 1948–1949 á Akureyri sem samanstóð af 6900 

manns þá.  Þessi veiki var algeng á heimavist Menntaskólans á Akureyri (en það var 

skólinn sem Kristinn var í þegar þetta gekk á ).  Var reynt að einangra fólk til að 

stöðva útbreiðslu sjúkdómsins.26 

 

Akureyrarveikin lýsti sér með sótthita sem vildi vera langdrægur hjá mörgum. 

Þá fylgdu henni bein- og liðverkir og vöðvasærindi en einnig særindi í hálsi og 

óþægindi í meltingarvegi. Höfuðverkur var algengur og sömuleiðis verkur og 

                                                
26 Sverrir Bergmann. 2006.  
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stífleiki í hálshrygg. Hinir veiku svitnuðu mikið og fundu fyrir streitu og kvíða. 

Flestir urðu dofnir eða máttlausir í hluta líkamans, svo sem í annarri hlið hans 

eða þá í fótum og/eða handleggjum. Einnig bar á breyttri meðvitund, annað 

hvort að styrk eða eðli eða hvoru tveggja.27 

 

Seinna á lífsleiðinni vann Kristinn ýmiskonar störf til að drýgja kennara-

tekjurnar.  Fór hann jafnvel í erfiðisvinnu þó að verkirnir vegna Akureyrarveikinnar 

væru mjög slæmar fyrstu tvær vikurnar sem hann var í þannig vinnu.  Þurfti jafnvel 

að hjálpa honum á fætur á morgnana til þess að hann kæmist í vinnunna.   

Hann gætti þess alla tíð í fjármálum að eiga fyrir hlutunum og helst ekki að slá 

lán ef hann komst mögulega hjá því.  Til dæmis keypti hann sinn fyrsta bíl 55 ára 

gamall því þá átti hann fyrir honum.   

Hann sagði að áður fyrr hafi verið erfitt að fara í bankana til að fá einhverja 

peninga hjá þeim.  Hann þurfti einu sinni að fá lán til að komast til læknis í 

Reykjavík.  Til þess að biðja um lánið þurfti hann að fara til Eskifjarðar til að sækja 

um það.  Fór bílstjóri héðan með hann út á Eskifjörð.  Þegar  í bankann var komið 

var bankastjórinn að koma úr mat og lá mjög vel á honum.  Biður Kristinn hann um 

30 þúsund króna lán til að geta farið til Reykjavíkur til læknis.  En bankastjórinn 

bauð honum 15 þúsund.  Þá sagði Kristinn við bankastjórann: ,, Ég hefði nú ekki 

þurft að fara á Eskifjörð til að fá 15 þúsund króna lán, bílstjórinn sem keyrði mér 

hefði getað lánað mér þá upphæð og ég jafnframt sparað mér ferðina.  Bankarnir 

eru til þess að lána fólkinu ef fólkið þarf á því að halda.”  Hann fékk að lokum lánað 

fyrir ferðinni.   

Þegar að byggingaframkvæmdum kom var erfitt að byrja.  Kristinn átti 5000 

krónur sem dugðu aðeins fyrir teikningunni að húsinu.  Hann ætlaði sér að byggja 

eftir því hvað hann hefði efni á, en svo horfði hann á fólk í kringum sig sem hafði 

minni pening milli handanna og byggði samt sín hús og missti þau ekki.  Þannig að 

hann ákvað að halda ótrauður áfram þrátt fyrir að eiga ekki fyrir húsinu.  Fékk hann 

vilyrði fyrir láni til byggingar sem átti að koma eftir nokkra mánuði.  En á meðan 

þurfti hann að greiða iðnaðarmönnunum sem unnu í húsinu hans einhver laun.  Fór 

hann því aftur til bankastjórans á Eskifirði til að fá víxil sem átti að greiðast þegar 

stóra lánið kæmi til hans.  En bankastjórinn var mjög þver á því að lána peninga og 

þurfti því Kristinn að fara fjórar ferðir til Eskifjarðar til að fá einhverja peninga.  
                                                
27 Sverrir Bergmann. 2006. 
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Þegar kom að því að greiða víxilinn þá var ekkert mál að fá hann framlengdan ef 

hann vildi.   

Á þessum árum voru ekki til neinar verðbætur og át því verðbólgan upp lánin 

sem fólk var að taka vegna húsbyggingar.  Gat hann því losað sig við allar skuldir 

þ.s. það var auk þess mikill uppgangur hér í kringum síldina og lánið hvarf líka af 

sjálfu sér.  Kristinn sagði: ,, Það var bara fyndið að fá afborganirnar af þessum 

lánum því að þetta voru bara nokkrar krónur sem þurfti að borga.“ 

Ragnheiður, kona Kristins, vann ekkert úti á þessum árum því að Kristinn var 

mjög á móti því.  Fannst nóg að hún væri heima og hugsaði um heimilið og börnin.  

Fór hún þó að vinna úti þegar yngsta barnið var orðið 12 ára.  Fór hún þá að vinna 

hlutastarf í sjoppunni hjá honum Aðalsteini Eiríksyni og seinna meir í matvöru-

verlsun sem Aðalsteinn rak líka.  Vann hún þar allt þar til hún dó úr krabbameini 29. 

mars 1998.28   

Aðalsteinn Eiríksson kom hér austur á land árið 1954 þegar hann lýkur námi í 

bifvélavirkjun og stofnar ásamt Valtýri Sæmundssyni bifvélaverkstæðið Lykill. Þeir 

reka það félagar í 8 ár eða til ársins 1962.  Aðalsteinn hefur síðan aftur rekstur 

verstæðisins árið 1964.29  Hann fær síðan Shellumboðið og kaupir lager til að hefja 

verslun.  Hann bætir alltaf við sig og er þegar Ragnheiður er að vinna hjá honum með 

margskonar vörur ætlaðar til heimilisins til sölu.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Íslensk erfðagreining ehf. og Friðrik Skúlason ehf. 2007 
29 Guðmundur Magnússon. 2003:215 
30 Guðmundur Magnússon. 2003:219 
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Stríðsárin 

 

 Hernámsliðið kom ekki strax til Reyðarfjarðar í upphafi hernáms á Íslandi.  

Herflutningaskipið Andes kom til Reyðarfjarðar rúmlega 10 að morgni 1. júlí 1940.  

Komu þar frá borði undirfylki D sem í voru alls 142 hermenn.31   Ekki þótti ástæða 

til  að setja tundurdufasgirðingu í Reyðarfirði vegna dýptar fjarðarins.32 

 Virðist sem að í upphafi hafi herinn ætlað sér að hafa aðsetur á Eskifirði og 

byrjuðu þeir á því að setja 160 hermenn þar að.  En þeir komu nokkrum dögum síðar 

til félaga sinna á Reyðarfirði því að það gerði svo slæmt veður að brúin yfir 

Eskifjarðarána fór og voru því hermennirnir einangraðir í miðjum bænum33.    

Kristinn segir um fyrstu hermennina sem komu til Reyðarfjarðar: ,,Fyrstu 

hermennirnir sem komu hér voru fremur fátæklega búnir og virtust ekkert kunna í 

hermennsku.  Þetta voru aðallega námuverkamenn og skrifstofumenn.  Það sem þeir 

kunnu helst var box.  Þeir voru líka duglegir að kenna okkur strákunum box, en 

gættu þess ævinlega að meiða engan því ekki kunnu við strákarnir box.”  Auk þess 

voru þeir alltaf til í að spila fótbolta við strákana en það kunnu þeir.  Var þá spilað 

inn á Kollaleirunesi, stendur það nes rétt fyrir neðan bæinn Kollaleira og er í dag 

kallað Hjallanes.  Áður höfðu strákarnir spilað fótbolta á Búðareyrinni hjá kirkjunni 

en þegar herinn og Vegagerðin fór að byggja þar eyðilögðu þeir svæðið þar sem hægt 

var að spila fótbolta.34 

Það lið sem kom hingað til Reyðarfjarðar var mjög illa búið að vopnum.  Þeir 

voru eingöngu með riffla, littlar sprengjuvöpur og léttar vélbyssur.  Loftvarnir voru 

engar nema vélbyssurnar sem voru af Bren-gerð.35 

Var reyndar bætt við liðið um haustið árið 1940 því að Bretar komust að því að 

Þjóverjar stefndu á það að setja kafbátabækistöð í nágrenni Reyðarfjarðar.  Sendu 

þeir jafnframt fjórar 25 punda fallbyssur auk liðs sem var vopnað þungum 

vélbyssum.36    

Þegar Kristinn lauk unglingaskólanum þá tók hann hlé á námi og fór í 

Bretavinnu.  Bretum barst byggingarefni í íbúðarskála í júlí árið sem þeir koma 
                                                
31 Friðþór Eydal, 1999: 59  
32 Friðþór Eydal, 1999: 19 
33 Guðmundur Magnússon, 2003: 235 – 236 

 
34 Guðmundur Magnússon, 2003: 168 
35 Friðþór Eydal, 1999:60 
36 Friðþór Eydal, 1999:20 
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hingað fyrst.  Réðu margir heimamenn sig í vinnu og voru þetta mikil uppgrip.37 

Vann hann þá 10 tíma á dag við ýmis störf hjá Bretunum.  Var hann í skála-

byggingum,  mála skálana  og sandmokstur en það þurfti að moka bæði af og á 

vörubílana því að það voru ekki margir sem voru með sturtu.   Það var ágætis vinna 

því að góð pása var á milli ferðanna.  Skálar voru byggðir um allt þorp hvar sem 

hægt var að hola þeim niður.  Var t.d. skálaþyrping á Búðareyrinni en þar höfðu 

verkfræðingar aðsetur.   

Ekki fannst Íslendingum 

byggingaframkvæmdirnar hjá 

Bretunum alltaf gáfulegar.  Eins og 

þegar þeir voru að steypa í frosti.  Það 

lukkaðist ekki vel því það hrundi                

allt saman.  Þetta hefði sennilega 

gengið hjá þeim ef þeir hefðu haft 

heitt vatn í steypuna.                             Stríðsárasafnið er á þessum stað. Ljósmynd: Icom.is 

Mikil skálabygging var í gilinu þ.s. farið er upp á Kirkjugarðsmel sem stendur 

innarlega í bænum.  Þar voru mestmegnis spítalar.  Norðmenn voru aftur á móti með 

sína skálabyggingar þ.s. bílastæði Grunnskóla Reyðarfjarðar er í dag en grunnskólinn 

stendur við Heiðarveg í miðjum bænum.  Er það kallað Norski kampurinn eftir 

Norðmönnunum. 

Skálabyggingar voru inn við Njörvadalsá.  Njörvadalsá rennur innarlega í 

firðinum rétt utan við Grænafell.  Þar var nokkuð stórt hverfi og voru nokkrir strákar 

ráðnir eitt sumar í að mála þessa skála í felulitunum.  Kristinn segir um þetta sumar: 

,, Við höfðum aðsetur í bílskýli þetta sumar sem var opið og þar flugumst við á 

meðan rigning var og hlupum svo út að mála þegar stytti upp.  En þetta var mikið 

rigningasumar þetta sumar.  Þegar stytti upp og strax og þornaði á var hlaupið út, 

einn hellti málningu yfir og tveir voru sitthvorum megin og máluðu.  Þá var nú ekki 

verið að spara málninguna.“    

 Auk þess vann Kristinn í kvikmyndahúsinu hjá Georgs.  Georg Magnússon 

var með kvikmyndahús í hermannaskála sem hann keypti eða leigði..  Stendur þessi 

skáli við hús sem heitir Valhöll og er utarlega í þorpinu.  Er hann með kvikmyndahús 

þarna allt til ársins 1943.  Skiptir nú engum togum að hann byggir  hús sem að var 

                                                
37 Friðþór Eydal, 1999:60 
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gert af þvílíkum vanefndum að það nefndist ,,Á Klömbrum”.  Var það óeinangrað og 

aðeins 10 sæti í húsinu.38   

Vann hann þar sem dyravörður í ein tvö ár.  Voru þá sýningar öll kvöld og 3-4 

sýningar um helgar.   Bíóið var mest sótt af hermönnum og keypti t.d. norsku 

hermennirnir upp tvo bekki og mátti enginn nota þá.  Urðu norsku hermennirnir mjög 

reiðir ef að einhverjir sátu í bekkjunum þeirra.  

Eitt haustið kom mikið af þýskum flugvélum hingað.  Uppi á Búðarmel var 

flaggstöng sem var notuð til að láta fólk vita ef að það þurfti að hlaupa í 

loftvarnabyrgin.  Klukkan hálf eitt á hverjum degi heyrðist sérstakt merki í útvarpinu 

var þá staðið upp frá borðum og kíkt á flaggstöngina.  Ef það var rautt var farið niður 

í kjallara í Ásbyrgi og beðið.  Kjallarinn í Ásbyrgi var steyptur þannig að íbúarnir 

gátu notað hann, en margir Reyðfirðingar notuðust við loftvarnabyrgi sem voru á 

mörgum stöðum í bænum.  Ekki voru það merkilegar byggingar, gátu kannski tekið 

við smá sprengjuflís segir Kristinn.  

Þessar flugvélar flugu mjög lágt yfir bænum til þess að loftvarnabyssurnar sem 

að herinn var með myndi ekki geta skotið þær niður.  Voru þetta að mestu 

njósnavélar sem voru að athuga með skip og heraflann hérna.  Það voru dæmi þess 

að þýsku vélarnar sprengdu hérna fyrir austan eins og t.d. þegar þeir sökktu El Grillo 

í Seyðisfirði.  Einnig varð mannskaði þegar ein af þýsku vélunum lenti á fjalli og 

sprakk. 

Bretar héldu dansleiki fyrir bæjarbúa og buðu þó sérstaklega stúlkunum á 

staðnum.  Strákarnir voru mjög afbrýðisamir vegna þessa og fóru stundum og slóu út 

rafmagninu í skálanum þ.s. dansleikurinn var haldinn.  Hlupu þá allir út dauðhræddir.  

Þeim tókst að slá út rafmagninu með því að það var stag fyrir neðan sandhóla yfir 

klöpp sem leiddi rafmagnið í skálann.  Ef þeir hentu sér á stagið þá slógu þeir öllu út.  

Þarna gátu þeir fylgst með því þegar allir hlupu út.   

Margir seldu hermönnunum egg og skyr.  Á móti útveguðu hermennirnir 

íbúum Reyðarfjarðar sælgæti og bjór.  Sú saga gekk að þegar hermennirnir sáu skyr í 

fyrsta skipti hafi þeir ekki haft hugmynd um hvað það var.  Reyndu þeir að steikja 

skyrið.  Var þeim svo sagt hvernig ætti að borða það.   

 

                                                
38 Guðmundur Magnússon, 2003: 250 
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Skólamál 

 

Grunnskóli 

Reyðarfjarðar var að 

Austurvegi 1 í upphafi 

aldarinnar og var byggt 

árið 1916.  Á árunum 

1919-1948 var 

Sæmundur 

Sæmundsson 

skólastjóri.  Var 

húsnæðið samt ekki 

tilbúið þegar 

Barnaskóli á Reyðafirði 1906-1907.  Steinunn móðir Kristins er 
fimmta í fremri röðinni frá vinstri. Ljósmynd: Héraðskjalasafn  
Austurlands 
 
Sæmundur tekur við kennslunni og er hann að kenna einn við skólann.  Hann fær 

samt góða umsögn hjá prófdómaranum sera Stefáni Björnssyni fyrsta vorið þar sem 

kemur fram hvað Sæmundur er áhugasamur um vinnuna sína.  Hann byggir húsið 

Odda sem stendur fyrir aftan gamla barnaskólann.   

Árið 1926 komu til lög um fræðsluskyldu barna frá 10 til 14 ára aldurs.  Eiga 

heimilin samt sem áður að halda áfram að fræða börnin til 10 ára aldurs eða að sjá 

um að þau fái fræðslu.  Má samt taka yngri börn inn ef að fjórði hluti þeirra eða 

meira hefur ekki fengið nægilega fræðslu.  Þannig að það virðist að það þurfi að vera 

fjórði hlutinn af börnum frá 8 til 10 ára aldurs sem þyrfti til að fá ekki fræðslu til þess 

að sveitastjórnin gripi inn í málið.   

Árið 1934 er Sigfús Jóelsson ráðinn kennari við skólann.  Hann kennir hér til 

ársins 1946.39   Eru Sæmundur og Sigfús því kennarar Kristins en hann hefur 

skólagöngu sína hér í barnaskólanum árið 1935 og er í honum til ársins 1937.  

Samkvæmt Kristni hófst skólagangan hjá honum um 10 ára aldur.  Hófst 

skólaganga hans árið 1935 og lauk hann barnaskólaprófi árið 1937 þá 12 ára gamall.    

                                                
39Guðmundur Magnússon, 1998: 37 – 47 

 



19 

Þurftu nemendur að vera læsir og helst skrifandi þegar þeir komu í skólann.  

Var það undir heimilunum komið að sjá um það.  Sjálfur sagðist hann hafa verið illa 

læs þegar hann kom í skólann, auk þess sem hann þurfti að fá gleraugu en þau fékk 

hann ekki fyrr en hann var komin í Menntaskólann á Akureyri. Eftir barnaskólapróf 

fór hann í unglingaskólann hjá Sigfúsi.   Var það reyndar mjög stoppul skólaganga 

því að á þessum árum þurftu unglingar að vinna til að aðstoða á heimilunum.  Þurftu 

því gegningarnar að ganga fyrir náminu en kennararnir tóku tillit til þess til að fá 

unglingana þó eitthvað í skólann.    

Vann Sigfús Jóelsson mikið og gott starf til að koma unglingaskólanum á.  Er 

Sigfús búin að undirbúa sig mjög vel þegar hann skrifar bréf til Helga Elíassonar á 

fræðslumálskrifstofunni um það að hann ætli sér að byrja kennslu í unglingadeild 11. 

nóvember árið 1934.  Fékk hann 400 krónur í ríkisstyrk, en barst skólanum ekki 

styrkurinn ekki fyrr en næstum ári seinna.  Fékk Sigfús eingöngu að hafa 

unglingskólann þarna með því skilyrði að þetta væri barnaskólanum að 

kostnaðarlausu.  Var þetta unnið að mestu í sjálfboðavinnu af kennarana hálfu þó 

sérstaklega Sigfúsar, en laun kennara voru fyrir hverja kennslustund 70 aurar á 

meðan verkamaður hafði 90 aura.  Engin laun voru fyrir undirbúning kennslu. 40  

Kristinn segir: , Ég hafði það alltaf á tilfinningunni að kennararnir væru að vinna 

þetta algjörlega í sjálfboðavinnu.” 

Þarna vann Sigfús mikið og gott starf og breytti miklu í námi hjá unglingum.  

T.d. kom hann inn með vinnubókagerð sem hafði ekki verið.  Það fannst 

unglingunum skemmtilegt og nenntu að sinna því frekar heldur en 

utanbókarlærdómur sem hafði verið áður.  Hafði Sigfús lært þetta í Kennaraskóla 

Íslands hjá Ísaki Jónssyni.   

Fannst Kristni mjög gaman í unglingaskólanum.  Þar lærði hann t.d. verslunar-

landafræði.  Var það landafræði sem gekk út á það að læra um hvað væri framleitt í 

hverju landi fyrir sig og hvaðan vörurnar komu sem við notuðum.  Um leið var 

teiknað upp löndin og ár, borgir og fjöll inn á kortin.  Situr það enn í Kristni hvaða 

vörur voru framleiddar í hverju landi svo gaman var í þessu fagi, hann man enn í dag 

staðreyndir eins og  að títiprjónar komu frá Birmingham (járngrýtisnálar) og hnífarnir 

frá Sviss.  Kom þetta fag sér vel þegar hann fór svo seinna meir í Kennaraskóla 

Íslands og átti að teikna upp kort af Ítalíu, þá var hann með það alveg í kollinum 
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hvernig það ætti að vera.  Í dag þykir þetta nú ekki góð kennsluaðferð að láta 

nemendur læra utanbókar heldur að nálgast námsefnið á fjölbreyttan hátt.   

Var átthagafræði kennd, en hún var sótt í smiðju Ísaks Jónssonar.  Kom hann 

með þá kennslu frá Svíþjóð inn í Kennaraskóla Íslands og þar nemur Sigfús þau 

fræði og færir nemendum austur á landi það námsefni.  Var það allskyns náttúrufræði 

um blóm og dýr, bæði hér heima fyrir og annarstaðar 

Eitt af því sem að Sigfús barðist mikið við þegar hann hóf kennslu hér á 

Reyðarfirði voru hljóðvillurnar sem talið var að börn hér væru með. Fólk hérna fyrir 

austan var mjög flámælt sem sumir myndu telja í dag mállýsku en ekki villu.  Þar 

sem Sigfús var mikill málhreinsunarmaður þá hætti hann ekki fyrr en hann hafði náð 

þessu úr nemendum.  Telur Kristinn að þessar „hljóðvillur“ hafi komið af Suðurlandi 

og Suðurnesjunum þegar fólk fór að koma hingað á sumarvertíð rétt eftir aldamótin.  

Og blandast jafnvel hljóðvillum sem fyrir voru hér.   

Kemur það fram í skólasögu Grunnskóla Reyðarfjarðar að Sifús hafi ritað í 

bréfi haustið 1934:  ;, Ég á í miklu stríði við hljóðvillurnar hjá krökkunum, ég hef 

aldrei heyrt annað eins, sérstaklega rugla þau saman e og i.” 41   

Eftir unglingaskólann fór Kristinn í bretavinnu en þegar því lauk fór hann í 

skóla á Eiðum og var þar við nám 1943-1945.  Að því loknu fór hann svo til að taka 

inntökupróf í Menntaskólann á Akureyri en var svo óheppinn að veikjast af flensu og 

lá í fimm vikur  og missti því af prófunum.  Fór hann því í Gagnfræðiskóla 

Akureyrar og lauk þaðan gagnfræðiprófi og fór eftir það í 3. bekk Menntaskólans á 

Akureyri.  Prófin úr 3. bekk voru mjög erfið, því þau voru sigti fyrir því hvort 

viðkomandi nemandi kæmist áfram.  Dugði ekki fyrsta einkunn til að komast áfram 

heldur var skorið ofar en það og komst aðeins viss prósenta áfram.    

Þegar Kristinn var kominn í 5. bekk skólans veikist hann af Akureyrarveikinni 

og er sendur í Sankti Jósepsspítala og seinna meir í Farsóttahúsið eins og áður er sagt 

frá.  Veikindi hans stóðu í þrjú ár.  Honum tókst samt að komast inn í Kennaraskóla 

Íslands og var þar óreglulegur nemandi fyrsta veturinn sinn.  Hann útskrifaðist úr 

Kennaraskólanum árið 1953. 

Kristinn komst inn í 3. bekk Kennaraskólans meðan hann lá á Farsóttahúsinu.  

Tókst honum að ljúka þeim bekk með harmkvælum vegna veikinda.  Ekki var honum 

                                                
41
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gefinn samt nein grið með prófin úr fyrsta og öðrum bekk.  Þurfti hann að ljúka 

prófum úr öllum bekkjum vorið sem hann lauk 3. bekk.  Tók hann 26-28 próf þá og 

komst í gegnum það.   

Kennsluæfingar voru í Kennaraskólanum á þessum tíma.  Fór þá kennarinn 

með kennaranemann í æfingadeild skólans og þar þurftu nemarnir að kenna.  

Kennarinn hraðritaði allt niður hvert hik og stam á meðan: ,, Við fórum í 

æfingarkennslu í æfingadeild Ísaksskóla og þar voru inni krakkarnir, kennarinn og 

bekkjarfélagarnir.  Var það verra að hafa þau inni heldur en krakkana.”   

Tóku nemendur í Kennaraskólanum þátt í spurningakeppni sem var líkt og 

Gettu betur keppnin er í dag.  Þar kepptu þeir við Menntaskólann í Reykjavík og var 

t.d. Jökull Jakobsson í MR liðinu.  Þótti það vera skrýtið þegar eintómir 

Austfirðingar voru valdir í lið Kennaraskólans.  Þeir voru Kristján Ingólfsson, Máni 

Sigurjónsson, Sigurður Pálsson, Helgi Seljan og Kristinn.  Sá Helgi um að lesa sér til 

í sögunni, Sigurður var bókmenntamaður, Máni sá um tónlistina, Kristinn sá um 

dagblöðin og Kristján um almenna efnið.   Var þetta mjög skemmtilegt verkefni og 

þeir unnu MR sem þótti mjög merkilegt því MR var toppskóli og var alltaf með gott 

lið.   

Lenti hann í mörgum skemmtilegum verkefnum og eitt af því skemmtilegasta 

var söguhópur sem Lýður Björnsson var með.  Var hann mjög skemmtilegur kennari 

og dreif sig með þeim í námsferðir á söguslóðir.  Fékk Kristinn Sigurð Pálsson til að 

koma í söguhópinn til að segja sögur af prestum en hann var mikill bókmenntamaður 

og kunni mikið af sögum.  Laug hann því í Sigurð að hann kæmist ekki í hópinn 

nema segja prestasögur en Sigurður hefði getað alltaf komist í hópinn án þess.   

Sessunautar Kristins í Kennaraskólanum voru Ólafur Einarsson sem fór svo til 

starfa í Melaskóla og Helgi Seljan.  Helgi var við störf á Fáskrúðsfirði í tvö ár og 

kom svo til Reyðarfjarðar og starfaði við skólann til 1971 sem kennari og síðar 

skólastjóri. Báðir þessir menn eru Reyðfirðingar.   

Kristinn verður kennari í Grunnskóla Reyðarfjarðar strax eftir útskrift árið 

1953.  Telur hann sig hafa lent á rétta hillu í lífinu með því að gerast kennari.   Fannst 

honum alltaf skemmtilegast að kenna skrift, enda fannst honum það fremur auðvelt 

fag.  Þegar hann hefur störf hér eru kennarar látnir kenna hvað sem er.  Var hann t.d. 

settur í það að kenna leikfimi ,,farlama aumingi“ eins og hann orðar það.  Að kenna 

börnunum leikfimi var í lagi ef það þurfti ekki að sýna þeim neitt.  Einnig var 

kenndur söng og þurfti hann að geta kennt það líka.  Eitt af því sem honum var skellt 
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í það að kenna var enska, en hann kunni enga ensku því hann hafði aldrei sýnt neinn 

áhuga fyrir því í bretavinnunni að læra hana til að hafa samskipti við hermennina.   

Ekki komu kennarar alskapaðir í þetta þá fremur en núna, en Kristinn segist 

hafa lært mikið af Sigfúsi sem var mikill skólamaður.   Menn lærðu bara af 

mistökunum sem voru gerð.  T.a.m. var enginn stuðningur í bekknum eins og er í 

dag.  

Samkennsla árganga hér var mjög algeng og var þá oft kennt það sama yfir 

báða árgangana og skipt svo árið eftir.  Kom það samt fyrir að jafnvel allt að fjórum 

árgöngum var safnað saman í einn bekk.  Voru þá í bekknum duglegir nemendur og 

nemendur sem höfðu orðið eftir, höndluðu einfaldlega ekki námið annaðhvort vegna 

námsörðuleika eða leti.   

Einn veturinn var Kristinn með bekk þ.s. voru 9 ára börn og allt upp í 14 ára 

börn sem höfðu orðið eftir.  9 ára börnin voru mjög dugleg á meðan þau eldri voru 

jafnvel dragbítur á hina nemendurna.  Þetta var eini veturinn sem að hann var að 

gefast upp á kennslu þ.s. nemendur í bekknum voru þar að auki 30.  Var hann að 

lokum búin að fá bekkinn góðan og allir komnir á skrið þegar nýr nemandi bættist í 

bekkinn og þá fór allt í vitleysu aftur.  Því að goggunarröðin byrjaði aftur um það 

hverjir væru efstir í goggunarröðinni í bekknum.  Fannst honum samt alltaf 

skemmtilegast að kenna yngstu nemendunum.    

Voru þarna svo bráðgerir nemendur að þau lærðu jafnvel skólaljóðin öll sömul 

utan að.  Sat hann t.d. í matartímanum og hlustaði á nemanda fara með ljóð því hann 

hafði lagt mikinn metnað í það að læra þau.  Þeir nemendur sem voru á eftir voru 

alltaf útskrifaðir að lokum þrátt fyrir að sitja eftir í bekk.   

Kristinn verður skólastjóri í grunnskólanum 

árið 1971 en þá fer þáverandi skólastjóri, Helgi 

Seljan, í tímabundið leyfi þ.s. hann sest á þing.  

Kristinn er svo skipaður í stöðuna árið 1975 þegar 

Helgi lætur af störfum.   

              Grunnskóli Reyðarfjarðar.  
              Ljósmynd: www.fjardabyggd.is 

Kristinn verður skólastjóri á miklum umbrotatímum því árið 1974 koma ný 

fræðslulög þar sem að gamla barna- og gagnfræðastigið verður ein heild í tíu ára 

skyldunám grunnskólans auk þess að samræmd próf koma inn.  Var reyndar ekki 
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farið eftir nýju fræðslulögunum allstaðar og í Grunnskóla Reyðarfjarðar er byrjað að 

starfa eftir þeim árið 1976.42 

Hafði hann það til siðs meðan hann var skólastjóri að hann setti niður 

stundaskrár fyrir kennara.  Síðan urðu kennarar að skipta tímum út til annarra.  Var 

samt oftast upphaflega stundaskráin gerð í félagi við kennarana til að valda ekki 

óánægju.  Um tíma var mjög erfitt að fá kennara og þurfti þá að ráða inn allskyns 

fólk.  Voru það oft á tíðum stúdentar sem höfðu engan áhuga á starfinu og voru 

ákveðin í því að stoppa hérna mjög stutt.  Voru ýmis ráð til þess að fá fólk í vinnu.  

Eitt sinn vantaði Kristin kennara yngri barna, þannig að hann bankaði upp á hjá konu 

sem var hafði eingöngu barnapróf en hann vissi að var víðlesin og vel gefin kona.  

Fékk hann hana til að kenna með stuðningi frá manni hennar, en því miður naut 

hennar ekki lengi við þ.s. hún veiktist.   

Árið 1977 – 1978 fór Kristinn í leyfi til að setjast aftur á skólabekk í 

Kennaraháskólanum.  Tók hann þar hin ýmsu fög til að skerpa á í sinni vinnu.  Var 

hann í námsleyfi þannig að hann þurfti að gera grein fyrir öllu til ráðuneytisins.  

Þennan vetur var þó nokkuð um það að kennarar sem voru að koma inn til 

endurmenntunar voru duglegir að taka þátt í félagslífinu með kennarnemunum en það 

hafði ekki verið mikið um það áður hjá kennurum að hafa samskipti við 

kennaranemana. 

Skólaárið 1982 – 1983 hófst tilraunakennsla í starfsfræðslu. Var Grunnskóli 

Reyðarfjarðar einn af fjórum skólum á Austurlandi sem hóf þetta nám og var 

Kristinn fulltrúi skólans á Reyðarfirði frá upphafi og kenndi og skipulagði alla 

kennsluna allt til ársins 1995.   Tekur Hilmar Sigurjónsson við kennslunni einn vetur 

og Þóroddur Helgason svo haustið 1996.43  Fór Kristinn til Reykjavíkur á námskeið 

til þess að læra um þetta fag, en eitthvað klúður var með námskeiðið því að 

fyrirlesarinn mætti ekki.  Tók þá Gerður G. Óskarsdóttir þáverandi skólastjóri 

Verkmenntaskóla Austurlands og sviðstjóri Menntasviðs Reykavíkurborgar við 

námskeiðinu.  Hafði hún þá tilraunakennt þetta fag í Verkmenntaskóla Austurlands.   

Á þessum tíma sat Kristinn í fræðsluráði fyrir hönd kennara og fékk því 

framgengt að það kæmi styrkur frá Menntamálaráðaneytinu fyrir þessu verkefni.  

Þetta var síðan tilraunakennt á Reyðarfirði, Neskaupstað, Vopnafirði, Fáskrúðsfirði 

og Eskifirði.  Auk þess tóku þátt skólarnir frá Dalvík og Vík í Mýrdal.   

                                                
42 Guðmundur Magnússon, 1998:69-70 
43 Guðmundur Magnússon, 1998:72 



24 

Inn í þessum tímum var Kristinn með umræðutíma.  Þar kom hann inn með 

allskyns skrýtnar fullyrðingar til að fá nemendur til að færa rök fyrir máli sínu og 

rökræða um hlutina.   

Í skólanum var valfag einnig kennt sem var vélfræði.  Það var helst kennt um 

bílinn auk þess sem að umferðareglurnar vour kenndar.  Í dag er þetta enn kennt og 

kallast það Umferðaskóli I.   Þegar ákveðið var að kenna vélfræði bílsins var erfitt að 

finna efni til að kenna í þvi.  Var farið í bílaumboðin til að fá efni auk þess sem að 

kennslubók um bílinn eftir Guðna ( Kristinn man ekki hvað hann heitir fullu nafni )  

Einnig var farið í stofnun á vegum ríksins (stofnun sem geymdi ýmis gögn) til að fá 

efni sem var til þar.  En þar var eingöngu til eitt eintak og vildu þeir ekki láta hann 

hafa það né að leyfa honum að fá ljósrit.  Þá var hringt í ráðuneytið og rifist í þeim, 

var þá hægt að fá eintak af bókinni.  Páll Elísson frá Gimli er bifvélavirki og kenndi 

þetta, komu menn jafnvel frá Menntamálaráðaneytinu til að spyrja Pál út í kennsluna 

til að geta klekkt á honum.  En hann gat talað þá til.   

Einnig var kennd sjóvinna, en þá var kennt fyrir svokallað pungapróf.  Rúnar 

Sigurjónsson kenndi það fag þ.s. hann var lærður stýrimaður og íþróttakennari að 

mennt.  Auk þess kenndi Marteinn Elíasson tækniteiknun, en hann var húsvörður 

skólans.  Var hann reyndar menntaður klæðskeri.  

Stærðfræðin tók breytingum meðan Kristinn var skólastjóri.  Um tíma kom upp 

,,sýking” eins og Kristinn orðar það í grunnskólum í Reykjavík um það að kenna 

mengjastærðfræði.  Gekk stærðfræðin út á það að teikna upp rauð og græn mengi á 

töfluna.  Nokkrir kennarar byrjuðu á því að reyna að tileinka sér þessa aðferð og skila 

henni til nemenda.  En alltof oft var það að kennarar skildu ekki mengjastærðfræðina 

hvað þá nemendur.  Kristinn fór á námskeið í mengjastærðfræðinni en var efins um 

hana.  Benti t.a.m. fyrirlesurum á það hvernig litblindir nemendur ættu að skilja þessa 

stærðfræði ef þeir myndu ekki sjá muninn á rauðu og grænu mengi.  Fór hann svo ári 

seinna á framhaldsnámskeið í mengjastærðfræði.  Byrjuðu fyrirlesararnir að fara yfir 

efnið á sama hraða fyrir 90 manns þrátt fyrir að fólkið hefði misjafna reynslu í 

stærfræðinni.  Sumir höfðu reynt að kenna hana en aðrir höfðu aldrei lært neitt um 

hana.  Stóð því Kristinn upp á námskeiðinu og bað fyrirlesarann um að skipta þeim í 

þrjá hópa, þ.s. væri þeir sem væru langt komnir, miðlungs og byrjendur.  Gekk 

námskeiðið mun betur eftir það.   

Eftir að hafa lokið þessu námskeið fór Kristinn upp í Kennaraskóla og talaði 

við Önnu Kristjánsdóttur um það hvort hann ætti að vera að taka inn mengja-
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stærðfræðina.  Hún ráðlagði honum að gera það ekki því að verið væri að semja nýtt 

efni í stærðfræði og það vantaði skóla til að tilraunakenna efnið.   Var Grunnskóli 

Reyðarfjarðar því fyrsti skólinn á Austurlandi til að kenna nýtt námsefni í stærðfræði 

sem var síðan kennt yfir 20 ár í skólum landsins og er enn í dag notað sem námsefni 

fyrir sérkennslunemendur í stærðfræði.   Var Halldóra Baldursdóttir fengin til að 

tilraunakenna námsefnið og fylgdi hún því vel eftir.  Þurfti að skila ýmsum skýrslum 

vegna verksins en það gekk mjög vel þ.s. Halldóra vann verk sitt mjög vel.  Var efnið 

kennt upp allan skólann.   Margir voru á móti þessu efni fyrst í stað og oft þegar fólk 

var með yfirlýsingar um námsefnið fór hann oft með fólk upp í skóla og sýndi þeim 

námsefnið, varð þá fólk oft sáttara við námsefnið.   

Ekki hefur nemendum Kristins þótt neitt slæm kennslan því að margir af hans 

nemendum fóru að læra grunnskólakennarann og starfa við grunnskólann í dag. 

Eftir að Kristinn lætur af störfum sem skólastjóri er hann í hálfu starfi hjá 

Fræðsluskrifstofu Austurlands í 8 ár.  Sá hann um bókasafnið og myndbandasafnið, 

en hann hafði einnig verið í stjórn Bókasafns Reyðarfjarðar frá 1966.44 Var hann 

nokkuð sjálfstætt starfandi en þurfti að bera innkaup undir fræðslustjórann sem var 

þá Guðmundur Magnússon. 

Var þeim Guðmundi vel til vina og segir Kristinn að hann sé heiðarlegur og 

traustur maður.  Kynnti Kristinn hann alltaf sem ,,grjótkastarann” en það var 

viðurnefni sem Guðmundur fékk á sínum æskuárum hérna á Reyðarfirði.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
44 Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1987: 338 
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Atvinnumál 

 

Reyðarfjörður verður verslunarstaður árið 1890.  Og þegar Kristinn er að alast 

upp þá eru 7 verslanir á staðnum.  Um 300 íbúar voru á þessum árum í kaupstaðnum 

en búið var á öllum bæjum í hreppnum þannig að íbúar í Reyðarfjarðarhrepp voru 

mun fleiri.  Á árunum 1930 – 1940 eru allir með búfénað, kartöflu- og rófugarða.  

Hér voru fáir bátar, en þeim mun meiri sveitamenning.  Hásumarsvinnan á æskuárum 

Kristins var vegagerðin og Kaupfélögin þ.e. helst þá flutningur á milli verslana.   

 
Verslun KHB.  Myndin er sennilega tekin árið 1950.  Ljósmynd: Héraðskjalasafn 

Austurlands. 

 

Stór bílafloti fylgdi Kaupfélagi Héraðsbúa og telst Reyðarfjörður vera vagga 

bifvélavirkjunar á Austurlandi.  Þessum mikla bílaflota fylgdu miklar viðgerðir en 

lengi vel var engin aðstaða til að gera við bílana.  Ekki voru merkileg verkfæri fyrst í 

stað, en menn lögðu sig alla fram til að halda bílunum gangandi.  Bílstjórar þurftu 

samt að geta skipt um fjaðrir og dekk því að það þurfti að gera oft.  Bifvélavirkjar 

þurftu að gera við bílana úti á sumrin og fengu inni í sláturhúsinu á veturna.  Þegar 

stríðinu lauk keypti Kaupfélagið bragga þannig að mennirnir fengu aðstöðu þar með 

bílana.  Var Metúsalem Sigmarsson lengi vel verkstæðisformaður á verkstæðinu.  

Hann aflaði sér réttinda sem bifvélavirki árið 1959.  Hafði reyndar einn starfað áður  
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sem hafði réttindi og var það Sigurjón Scheving en hann var einungis í stuttan tíma í 

kringum 1950.45 

Staðan í atvinnumálum var mjög slæm fyrir stríð.  Þá fengu nokkrir menn 

vinnu í vegagerð og nokkrir sóttu sjóinn.  Fóru margir þá í burtu á vertíð til 

Sandgerðis og Vestmannaeyja í janúar og komu ekki aftur heim fyrr en í júlí. Brá 

hreppurinn þá á það ráð að fá menn til að grafa skurði fyrir ¼ af dagvinnulaunum 

verkamanns til að koma upp nýrækt.  Á móti fengu menn svo ræktað land leigt fyrir 

lítinn pening.  Var þessi nýrækt rétt fyrir innan sveitabæinn Kollaleiru.  Þannig komst 

sjálfsþurftarbúskapur á hér, sem ekki var t.d. hægt að gera á Eskifirði því að 

hreppurinn þar var landlaus.  Á nýræktinni voru ræktaðar kartöflur, kál, næpur og 

rófur.  Auk þess áttu allir kýr og kindur, fyrir kýrnar voru ræktaðar svokallaðar 

nautarófur.  Eru þær álíka stórar og mannshöfuð og voru skornir niður fyrir kýrnar 

með sveðju.  Einnig var hér íshús á staðnum þar sem fjölskyldur gátu fengið geymd 

matvæli. 

Hér var ýmiskonar atvinna á uppvaxtarárum Kristins.  Hér var maður sem var 

góður bókbindari til margra ára.  Bjó hann í húsi sem heitir Dvergasteinn og stendur í 

dag við Mánagötu 7.  Einnig voru hér tvö trésmíðaverkstæði, Smíðaverkstæði 

Guðjóns Jónssonar í Ásbyrgi og Guðmundar Einarssonar í Aðalbóli.  Vann Einar 

Guðmundsson, faðir Kristins, hjá Guðjóni og voru þeir lærðir smiðir.46  

Kristinn var aðeins 5 ára þegar Rafveita Reyðarfjarðar var stofnuð.  Var hún 

gangsett í fyrsta skipti 1. apríl árið 1930.  Kom reyndar eingöngu rafmagn á innri 

hluta bæjarins en nokkrum dögum seinna kom rafmagn á ytri hluta bæjarins.47  Man 

Kristinn enn í dag þegar verið var að grafa fyrir rafmagnsleiðslum að Ásbyrgi 

æskuheimili hans.  Kristinn hlær og segir: ,,Eyðilögðu öll ljósin sem komu með 

rafmagninu jólaköttinn því að börnin sáu hann allstaðar í myrkum skúmaskotum sem 

nú varð upplýst með rafmagnsljósum. “  

Rafveitan varð mikil bylting fyrir bæinn og fólkið.  Hús voru hituð upp 

rafmagni en áður var eldhúsið eina heita herbergið í húsinu því þar var kamínan.  

Ansi kalt var að fara á fætur á morgnana áður en rafveitan kom til og var jafnvel frost 

í mjólkinni og slátrið ískalt sem verið var að borða í morgunmat.   

                                                
45 Smári Geirsson, 1989: 270 - 273 
46 Guðmundur Magnússon, 2003: 115  
47 Guðmundur Magnússon, 1990: 2 
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Fyrst þegar rafmagnið kom í húsin keypti fólk visst magn af rafmagni til 

notkunar.  Þegar komið var að mörkum þess að viðkomandi var búin að nota þann 

skammt sem hann var búin að kaupa voru ljósin blikkuð í húsinu og þurfti þá 

heimilisfólk að taka einhver rafmagnstæki úr sambandi til að halda inni rafmagninu.  

Í sumum húsum voru mælarnir bilaðir og þeir gátu notað endalaust af rafmagni án 

þess að þurfa að greiða fyrir það.   

  Árið 1931 kom Vegagerð ríkisins sér upp bifvélaverkstæði þar sem tækin 

voru alltaf að aukast hjá þeim vegna vegagerðar hér á Austurlandi.  Fyrsti 

verstæðisformaðurinn á því verkstæði var Sigurður Sveinsson en hann hafði komið 

upphaflega austur til að aka snjóbíl um Fagradal.  Fékk hann sér samt ekki réttindi 

fyrr en árið 1954 en var samt fyrsti réttindamaðurinn í bifvélavirkjun hjá 

Vegagerðinni.   Þarna sem og á verkstæði Kaupfélagsins þurftu bílstjórar að starfa 

við hlið viðgerðamanna.48 

Almennt verkstæði var þó ekki til þar sem þau tvö verkstæði sem voru 

starfandi voru fyrir fyrirtækin sérstaklega.  Steinþór Eiríksson koma á fót almennu 

verkstæði árið 1944, en það starfaði einungis í eitt ár.  Sigurjón Scheving fyrsti 

menntaði bifvélavirkinn á Austurlandi byrjaði hjá Kaupfélaginu eins og áður hefur 

verið getið.  Seinna setti hann á stofn bifvélaverkstæði fyrir almenning og var með 

það starfandi frá 1953 – 1962.  Þá keypti Björn Egilsson það og starfrækti það til 

1974.  Það ár ákvaðu Björn og Kristján Kristjánsson að setja á stofn Vélaverkstæði 

Björns og Kristjáns og hefur það fyrirtæki ætíð haft nóg verkefni.   

Árið 1954 komu tveir ungir menn austur sem höfðu lokið bifvélavirkjun.  Það 

voru Aðalsteinn Eiríksson og Valtýr Sæmundsson.  Þeir ráku Bifreiðaverkstæðið 

Lykill saman í átta ár en hættu samstarfi árið 1962 þ.s. lítið var um verkefni 

sérstaklega á veturna.  Árið 1964 hóf Aðalsteinn aftur starfsemi Lykils og óx og 

dafnaði fyrirtækið út frá því.  Fyrirtækið fór að vera með bensínsölu, bílasölu og 

umboðsstarf. 49 

Ýmiskonar bílafyrirtæki sem fluttu fólk og vörur á milli staða voru sett á 

laggirnar.  Sérstaklega var það á milli Héraðs og Reyðarfjarðar en einnig til 

Eskifjarðar.  Stofnaði Jóhann Þorvaldsson Kröyer fyrirtæki sem sá um áætlunarferðir 

árið 1934 og stóðu þær allt til ársins 1956.   

                                                
48 Smári Geirsson, 1989: 270 - 273 
 
49 Smári Geirsson, 1989: 323-326 
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Austfjarðarleið var síðan stofnað árið 1962 af Sigfúsi Kristinssyni ásamt 

Stefáni Guttormyssni.  Stefán hætti fljótlega í fyrirtækinu.  Komu síðar synir Sigfúsar 

inn í fyrirtækið þeir Haukur og Valur og tók svo Haukur við rekstrinum þegar faðir 

hans veiktist.  Seldu þeir svo fyrirtækið árið 1985 til Hlífars Þorsteinssonar á 

Neskaupstað en í dag er það komið aftur með aðstöðu hér á Reyðarfirði vegna 

mikilla umsvifa hér í tengslum við álverið.50  

Saumastofa var síðar starfandi hér frá árinu 1976 til ársins 1981.  Var hún sett á 

laggirnar til að auka atvinnu fyrir konur í byggðarlaginu.51  Eitthvað var um smábáta-

útgerð, en héðan var gerður út togari sem hét Snæfugl SU – 20.  Var eigandinn 

Snæfugl h/f.  Eignaðist fyrirtækið fjóra Snæfugla áður en yfir lauk .  Var fyrsti 

Snæfuglinn keyptur hingað árið 1946 af nokkrum Reyðfirðingum.  Er skipið skírt 

eftir fjallinu sem stendur yst við norðanverðan Reyðarfjörð. 52  

Kristinn hugsaði um kirkjugarðana í Reyðarfjarðarsókn meðfram kennara-

vinnunni.  Það eru þrír kirkjugarðar í sókninni. Einn er á kirkjugarðsmelnum sem er 

innarlega í bænum, einn garður er rétt fyrir utan bæinn og einn er við sveitabæinn 

Hólma sem er utarlega í firðinum á milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar.    

Tók það þó nokkurn tíma að taka til í kirkjugörðunum þ.s. þeir eru ansi illa 

farnir þegar hann tók við þeim.  Oft var hann hann með unglingsstráka í vinnu með 

sér en einnig var Valtýr Sæmundsson með honum í þessu.  Það þurfti að mæla upp 

alla kirkjugarðana, laga leiðin og legsteina svo sómi yrði að þessu.  

Sumarfrí í skólum voru nokkuð löng eða fjórir mánuðir þegar Kristinn er að 

kenna.  Hann nýtti sér það til að vinna ýmis störf til að drýgja tekjur þrátt fyrir að 

vera á launum á sumrin.  Gerði hann það þ.s. launin voru lág, hann eina fyrirvinnan 

lengst af og fjölskyldan stór.   Voru þessi sumarfrí hugsuð fyrir nemendur skólans, en 

ekki kennara eins og ennþá er verið að tala um í dag, því algengt var að nemendur 

fóru í sveit.  Voru fríin því frá miðjum maí og fram í miðjan September.  Kom það 

jafnvel fyrir að nemendur voru farnir áður en skóla lauk eða komu ekki fyrr en eftir 

að skóli byrjaði því þeir þurftu að hjálpa til í sveitinni og þótti það sjálfsagt að vinnan 

gengi fyrir.   

                                                
50 Guðmundur Magnússon, 2003: 129 – 130 
51 Guðmundur Magnússon, 2003: 131 

 
52 Guðmundur Magnússon, 2003: 143 – 145 
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Kristinn hefur einnig unnið sem verkstjóri hjá hreppnum, tollstjóri á Seyðisfirði 

tvö sumur á síldarárunum, auk þess að vera nokkur sumur með tollurum hérna á 

Reyðarfirði.  Einnig var nóg að gera hjá Rafveitu Reyðarfjarðar á þessum árum og 

fékk Kristinn vinnu hjá þeim þrjú sumur.   

Mikill uppgangur var með síldinni í kringum 1960 og tók Kristinn þátt í því.  

Þar sem þetta var sumarsíld þá gat hann unnið í síldinni með kennarstarfinu. Sá hann 

um að kalla upp bátana í talstöðinni og fylgjast með þeim á sumrin.  Ef það dróst 

síldin fram eftir vetri þá tók kona Kristins, Ragnheiður við starfi hans þegar hann var 

að kenna á daginn.  Líkaði körlunum betur að tala við hana þ.s. þeim þótti hennar 

rödd hljóma betur.   

Á uppeldisárum Kristins var ekki hlaupið út í búð og keyptir skór.  Skósmiðir 

störfuðu hér á Reyðarfirði á síðustu öld.  Var fyrsti lærði skósmiðurinn hér Jón 

Hannsson og hafði hann skósmíðaverkstæði sitt í kjallara hússins Aðalból.  Skiptu 

héraðsmenn einnig mikið við hann því enginn skósmiður var á Fljótsdalshéraði.  

Fékkst hann við þessar skósmíðar allt fram á stríðsárin.   

Árið 1944 settist Halldór Björgvin Eiríksson að á Búðareyri og reisti sér hús 

sem hét Von. Í dag hefur þetta hús verið rifið og er torg þarna með gosbrunni.  

Halldór var oft kallaður Dóri skó í samræmi við sína vinnu.  Starfaði hann við þetta 

allt fram á efri ár en hann lést árið 1986.  Einnig verður að nefna Ásgeir Árnason en 

skórnir hans voru taldir vandaðir  og sterkir.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
53 Smári Geirsson, 1995: 305 
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Félagasamtökin 

 

Félagasamtökin hafa verið mörg í gegnum tíðina á Reyðarfirði.  Kristinn hefur 

verið í nokkrum þeirra svo sem eins og Ungmennafélaginu Vali og var formaður þess 

um tíu ára skeið54, Verkamannafélaginu og  Félagi eldri borgara.  Einnig var hann í 

safnaðarnefnd Reyðarfjarðarkirkju til margra ára.   

Þegar Félag eldri borgara var stofnað þá hringdi Ólafur Jónsson formaður 

Landsambands eldri borgara og bað Kristinn um að kynna félagið fyrir 

Reyðfirðingum.  Kristinn tók vel í það og boðaði til fundar um félagið.   ,,Ég kynnti 

félagið fyrir Reyðfirðingum og ef þið hafið áhuga þá stofnið þið félagið en ég ætla 

ekki að koma nálægt því.”  Þetta sagði Kristinn við fundarmenn á fyrsta fundi 

félagsins.  Var þessi fundur hvergi skráður í fundargerð en Kristinn fór í stjórn 

félagsins sem varamaður þrátt fyrir að hafa ætlað að láta það vera.  Guðmundur 

Magnússon fræðslustjóri var kosin formaður félagsins.  Þegar Guðmundur veikist 

leysir Kristinn hann af sem formaður.  Og hefur Kristinn verið lengst formaður 

félagsins.55 

Kristinn var í Verkamannafélaginu þegar hann var að vinna hjá hernum.  Urðu 

mikil átök við setuliðið með kauptaxta en þeir ætluðu sér að sniðganga alla samninga 

og greiða minni laun en venjan var.  Hótuðu þeir jafnvel að engvir Reyðfirðingar 

fengju vinnu hjá hernum ef að Verkamannafélagið gengi ekki að samningum.  

Endirinn varð reyndar sá að herinn greiddi eftir töxtum sem að Alþýðusambandið og 

herstjórnin í Reykjavík höfðu gert.56 

Ungmennafélagið Valur var stofnað 27. desember 1936.  Í fyrstu stjórninn var 

ungt fólk en það Emil Magnússon formaður og Páll Beck ritari en þeir voru 15 ára og 

Margrét Þorsteinsdóttir gjaldkeri sem var einungis 14 ára.  Á bakvið þessi ungmenni 

var Sigfús Jóelsson barnakennari en hann var mikill eldhugi í öllu sem hann tók sér 

fyrir hendur.  Ýmis mál tók félagið að sér eins og að rækta upp Grænafell, reyna að 

byggja sundlaug sem reyndar tókst að lokum en hún var vígð árið 1981.  Kristinn var 

formaður félagsins um nokkurra ára skeið eins og áður hefur verið sagt auk þess að 

starfa t.a.m. í glímuráði félagsins.57 

                                                
54 Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1987:338 
55 Guðmundur Magnússon, 2003: 203 
56 Guðmundur Magnússon, 2003: 181-182 
57 Guðmundur Magnússon, 2003: 189 - 190 
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Lokaorð 

 

Gaman var að tala við Kristin um ævi hans og störf og bera það saman við þær 

heimildir sem eru til um Reyðarfjörð.  Vil ég færa honum sérstakar þakkir fyrir að 

hafa gefið sér tíma til þessara viðtala.   

Bærinn á sér langa sögu og margt hefur skeð hér í gegnum tíða.  Mikið hefur 

breyst á undanförnum árum vegna tilkomu álversins sem verið er að byggja hér núna 

og nýlokið er við að gangsetja.   

Hefur atvinnan hérna breyst þó nokkuð vegna þessa.  Til að mynda þótti ekki 

stór frétt þegar frystihúsi Skinney – Þinganes var lokað hérna fyrir ári síðan þar sem 

nóg atvinna var hér og var allt starfsfólk búið að fá vinnu áður en því var lokað 

endanlega.  Í öðrum byggðarfélögum hefði þetta þótt stór frétt ef að svona stóru 

fyrirtæki hefði verið lokað allt í einu.   Byggðarlagið hér hefur ekki byggt allt sitt á 

sjávarútvegi en það hefur samt alltaf verið góður partur af atvinnunni hérna á 

staðnum.  Í dag er frystihúsið autt, loðnubræðslan er komin undir steypustöð, örfáir 

smábátar eftir og konurnar úr frystihúsinu farnar að vinna í Krónunni sem er í nýju 

verslunarmiðstöðinni.   

En allt er breytingum háð bæði mannfólkið og samfélagið í kringum það.  Í dag 

er ekki nóg að geta talað íslensku til að geta talað við alla bæjarbúa, heldur heyrast 

erlend tungumál alltaf meir og meir.  Sést það einnig í grunnskóla staðarins þ.s. í 

flestum bekkjum eru erlendir nemendur sem þurfa t.d. á íslenskukennslu að halda.  

Þetta er nokkuð sem að Kristinn þurfti lítið að eiga við í kennara- og skólastjóratíð 

sinni.  Aftur á móti þurfti hann að berjast við skort á menntuðum kennurum.   

Það er greinilegt að honum hefur þótt mjög gaman að kenna þrátt fyrir þá 

erfiðleika sem blöstu við oft á tíðum því honum er tíðrætt um það hvað var gaman að 

kenna.  Miklar breytingar eru búnar að vera á skólamálum frá því að hann byrjar að 

kenna og þar til hann hættir störfum.  Breytingar eru á kennsluháttum og 

Aðalnámskrá grunnskólana breytist á þessum árum.   

Viðhorf hans til skólamála og kennarastarfsins eru þær að kennarastarfið sé 

gefandi og skemmtilegt.  Þurfti hann oft að eiga við yfirvöld um kennsluefnið og 

kennsluhætti.  Auk þess að taka ákvörðun um hvaða efni væri best að vera með í 

skólanum eins og hann gerði þegar hann tók inn nýtt stærðfræðiefni sem var kennt í 

mörg ár á eftir.   
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