Sigurður og Óðinn Andersen

Sagnaþættir
Sigurðar Andersen
Hér birtast nokkrar sögur frá Eyrarbakka sem Sigurður Andersen símstöðvarstjóri og
veðurathugunarmaður frá Eyrarbakka safnaði. Má þar meðal annars nefna sögur af sjósókn, kyngimögnuðum stöðum og merkilegum Eyrbekkingum. Þessar sögur hafa verið
aðgengilegar á heimasíðunni http://www.ﬁskimann.blogspot.com fyrir atbeina Óðins K.
Andersen, sonar Sigurðar. Það var auðsótt mál þegar ritstjórn Árnesings fór þess á leit
við Óðinn að fá að prenta sögurnar í þessu riti og hefur Óðinn ritað inngang um föður
sinn.

S

Sigurður Andersen

igurður Andersen fæddist 29. 8. 1932 í Gamla-Bakaríinu á Eyrarbakka. Hann var sonur Lars Lauritz Andersen Larsen bakarameistara á Eyrarbakka og Kolﬁnnu Þórarinsdóttur frá Vegamótum. Sigurður
var yngstur fjögurra systkina en þau voru Lárus Andersen bakarameistari, Elna Andersen og Sólveig María Andersen.
Sigurður útskrifaðist sem sveinn í bakaraiðn frá Iðnskólanum á
Selfossi árið 1961 og hafði þá starfað nokkur ár í bakaríi Kaupfélags
Árnesinga. En árið 1963 fer Sigurður að starfa hjá Plastiðjunni H/F
á Eyrarbakka en greip þó oft í baksturinn hjá bróður sínum, Lárusi, sem
rak þá bakarí í Skjaldbreið á Eyrarbakka.
Árið 1967 var staða símstöðvarstjóra auglýst á Eyrarbakka og sótti
Sigurður um að áeggjan bróður síns og hlaut hann stöðuna. Sigurður var
símstöðvarstjóri allt til ársins 1997 en þá ákvað hann að setjast í helgan
stein eftir þrjátíu ára samfellt starf hjá Pósti og Síma.
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Sigurður hafði snemma fengið
áhuga á veðurathugunum og ﬂjótlega fór hann að vinna í hjáverkum
fyrir Veðurstofu Íslands við veðurathuganir á Eyrarbakka. Um 1970
voru veðurathuganir orðnar að föstu
aukastarﬁ en þegar hann hætti störfum hjá Pósti og Síma varð það hans
aðalstarf sem hann sinnti til ársins
2001.
Jafnframt starfaði Sigurður talsvert að félagsmálum. Á unglingsárum keppti hann í frjálsum íþróttum
og íslenskri glímu fyrir U.M.F.E. og
náði oft afbragðs árangri, auk þess
keppti hann jafnframt á skákmótum
fyrir félagið. Árið 1963 gekk Sig- Mynd 7.1: Sigurður Andersen (1932urður í verkalýðsfélagið Báruna 2002).
á Eyrarbakka og var ﬂjótlega kos- Símstöðvarstjóri á Eyrarbakka og áhugamaður um söfnun sagna á Eyrarbakka.
inn í stjórn félagsins. Hann varð
síðan gjaldkeri félagsins og sinnti því starﬁ í fjöldamörg ár.
Árið 1970 hóf Sigurður afskipti af sveitarstjórnarmálum og gekk
til liðs við Sjálfstæðisﬂokkinn. Hann var 6. maður á lista ﬂokksins í
kosningunum 1970 en þá náði Sjálfstæðisﬂokkurinn forystu í hreppsnefnd Eyrarbakka. Sigurður hafði alltaf áhuga á stjórnmálum og hafði
sínar skoðanir á því sem leiðtogarnir höfðust að hverju sinni og þótti illt
hvernig þjóðarauðnum hefði verið komið í hendur fárra manna. Sigurður var í hjarta sínu jafnaðarmaður og varð því mikið um þegar kratarnir
ráku hann í Sjálfstæðisﬂokkinn eins og hann sagði sjálfur.
Þorpið hafði löngum verið Sigurði hugðarefni og stundaði hann
margskonar grúsk því tengdu. Hann safnaði lengi sögum sem ýmsir
gamlir menn höfðu frá að segja og varð það honum fjársjóður til ýmissa
athugana, svo sem á örnefnum á Eyrarbakka. Hann hóf að gera upp-
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drætti og merkja inn örnefni, einkum á engjalandinu á bökkum Ölfusár
og víðar við þorpið. Þetta leiddi síðar til drjúgs starfs í samvinnu
við Örnefnastofnun þar sem öll örnefni á Eyrarbakka voru kortlögð.
Sögurnar urðu honum einnig efni til greinaskrifa sem hann lét frá sér
fara undir dulnefni og birtust öðru hvoru í Lesbók Morgunblaðsins.
Sigurður fékkst jafnframt við margt annað á löngum starfsferli og
sem dæmi af óeigingjörnu starﬁ hans, þá tók hann að sér að draga upp
turnklukkuna í Eyrarbakkakirkju á hverju kvöldi í meira en þrjátíu ár.
Sigurður veiktist árið 2000 og náði sér aldrei til fulls eftir það. Hann
missti konu sína sama ár, en hún hét Katrín Björg Vilhjálmsdóttir, ættuð
frá Karelíu í Finnlandi. Þau áttu tvo syni, Óðinn K. Andersen og Svein
Sigurvin Andersen. Sigurður lést 4. apríl árið 2002 á sjötugasta aldursári.
Í safni Sigurðar er að ﬁnna um 30 litlar sögur um ýmsa atburði og
menn sem mörkuðu spor sín í sandinn fyrr á tímum þegar þorpið var enn
einn helsti verslunar- og athafnastaður á Suðurlandi.
Óðinn K. Andersen.

Sjóslysið á Bússu 1927
Eitt fórst skip á Eyrarbakka ýtar greina,
fjórir menn þar fengu bana,
fölir djúpt í landi svana.
Sr. Jón Hjaltalín, Friðarvísur 1808
Á þriðja áratug tuttugustu aldar var ﬂest á hverfanda hveli á Eyrarbakka.
Kaupfélagið Hekla sem keypt hafði Einarshafnarverslun varð gjaldþrota
og verslun sunnlenskra bænda ﬂuttist frá Bakkanum til Reykjavíkur
og Selfoss. Í kjölfarið hófst mikill fólksﬂótti úr þorpinu og ﬂuttu ﬂestir
búferlum til höfuðborgarinnar.
Árið 1919 voru Eyrbekkingar 965 en árið 1927 töldust Eyrbekkingar
701 og hafði þá fækkað um 53 frá árinu áður. En þeir sem ekki kusu að
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leggja árar í bát heldur þrauka áfram, lögðu nú allt sitt traust á eﬂingu
útgerðarinnar.
Útgerð frá Eyrarbakka hefur alltaf verið miklum erﬁðleikum háð frá
náttúrunnar hendi og svo er með allri suðurströndinni. Þannig háttar til
að úthafsaldan berst beint upp í fjöru eða brotnar á skerjunum úti fyrir
með miklum boðaföllum, tignarlegt sjónarspil með miklum drunum og
dynkjum en ægileg hindrun þeim sem þarf björgina að sækja og ef sjólag var þannig, gat brimað dögum saman. Oft var hættuspil að halda
til sjós þó vel virtist viðra, því hvenær sem var gat hann rokið upp og
bátarnir lokast úti. Afföll urðu líka oft mikil á Bakkaﬂotanum. Eitt árið
fórust 10 bátar af 12 bátum Bakkamanna.
Eitt af þessum skipum var Sæfarinn eldri. Hann var 9-10 tonn að
stærð í eigu Guðﬁnns Þórarinssonar á Eyri.
Á miðri vertíð 1926 rak hann á land í miklu landsynningsveðri og
gjörónýttist. Þá stóð svo á um haustið að Kristinn Vigfússon ákvað að
selja bát sinn, Framtíðina, sem var 9 tonna súðbyrtur dekkbátur með
gaﬂi. Meðeigandi Kristins, Sigurjón Jónsson á Litlu-Háeyri, vildi hins
vegar halda útgerðinni áfram og fékk því Guðﬁnn mág sinn – sem nú
var orðinn bátlaus – til að kaupa hlut Kristins og var nafni bátsins siðan
breytt í Sæfara.
Nú var farið að búa bátana til vertíðar og ráða menn á þá. Einn þessara manna var Jónas Einarsson í Garðhúsum. Hann hafði stundað sjóinn
öll sín manndómsár en var nú tekinn að reskjast enda orðinn sextugur.
Hafði hann í fyrstunni ákveðið að láta af sjómennsku og reyna að
fá sér vinnu í landi. En þar sem litla vinnu var að hafa gerðist hann
þunglyndur og leið auðsýnilega illa. Dag nokkurn kom hann heim til
sín kátur mjög og segir þær fréttir að hann ætli að róa næstu vertíð og sé
búinn að ráða sig á Sæfarann. Þótti heimilisfólki hans þetta í meira lagi
undarlegt þar sem afráðið hefði verið að hann hætti sjósókn.
Mikill óhugur var í fólki á Eyrarbakka um þessar mundir og þóttust
ýmsir ﬁnna á sér illa atburði. Það sat líka í mörgum að vertíðina á undan
hafði legið við stórslysi við suðurströndina þegar níu bátar frá Stokkseyri
og Eyrarbakka lentu í vonskuveðri og náðu ekki heimahöfnum sakir
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óhemjubrims. Áhöfnum togara tókst að afstýra því að manntjón yrði, en
sumir misstu þó báta sína.
Víkur nú að hinum örlagaríka degi 5. apríl 1927. Þennan dag klukkan
átta um morguninn voru NA 8 vindstig á Eyrarbakka og sjór var vaxandi. Þegar kallað var til skips snemma morguns urðu þau einkennilegu
mistök að í stað Bjarnﬁnns, bróður formannsins á Sæfara, var kallaður Kristinn Sigurðsson í Túni. En hann átti að vera í landi vegna meiðsla
á hendi. Skildi þar milli feigs og ófeigs.
Réru nú bátarnir frá Eyrarbakka og Stokkseyri vestur í Hafnarsjó þar
sem þeir áttu net sín. Upp úr hádeginu komu fyrstu bátarnir að landi og
komust þeir klakklaust inn sundið. Nú snerist vindur til austanáttar og
brimaði ört. Sæfarinn kom að sundinu klukkan hálf tvö eftir hádegi og
þá var búið að ﬂagga einu ﬂaggi, sem táknaði að sund voru fær með
aðgát.
Á sundinu Bússu eru tvö blindsker (Brekar), yst á því er einnig kletturinn Brinki og á honum miðjum er svokallaður Mannskaðanaddur.
Þessi sker hafa margan kappann kollrakan gert. Segir nú ekki af ferðum
Sæfarans fyrr en komið var inn á mitt sundið.
Við Mannskaðanadd tók sig upp boði ekki mjög stór og braut á skipinu. Við þetta brot snerist Sæfarinn og lenti þversum á sundinu. Sáu
menn nú úr landi að gaffall við stýrishúsið sem hélt bómunni uppi hafði
losnað við höggið af brotsjónum, hlupu nú tveir skipverjar til að reyna
að skorða hann fastan en gekk það erﬁðlega þar sem bóman slóst til og
frá. Meðan skipið lá enn þvert á sundinu kom annað brot á það og lagði
skipið á síðuna. Mennirnir tveir á dekkinu komust á byrðinginn og héldu
sér í borðstokkinn dauðahaldi og vonuðu að báturinn rétti sig við. En þá
reið þriðja brotið yﬁr bátinn og skolaði mönnunum af byrðingnum, skipinu hvolfdi og tók þegar að sökkva. Á örskammri stund var Sæfarinn
horﬁnn í heljargreipar Ægis og enginn maður sást upp koma.
Úr landi varð ekkert til bjargar á þessari ögurstund en skömmu síðar
kom annað skip inn sundið og komst það klakklaust að landi. Það sló
þögn á skipverja er þeir fregnuðu tíðindin en nú var ﬂaggað frá, þrjú
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ﬂögg í hálfa stöng, en það táknaði að sundið var lokað öllum siglingum.
Nokkru síðar um daginn tók belgi af Sæfaranum að reka á fjörur
í Þorlákshöfn og vermenn þar tók að gruna að eitthvað hefði komið fyrir
en fengu ekki nánari fregnir af slysinu fyrr en síðar.
Í þessu sama veðri fengu togararnir Maí og Karlsefni stór áföll
á Selvogsbanka, þrír menn slösuðust um borð í togaranum Maí en tveir
um borð í Karlsefni. Einnig urðu þrjú færeysk skip fyrir áföllum, brotnuðu talsvert og misstu út báta.
Þegar Sæfarinn fórst voru margir sjónarvottar að slysinu úr landi.
Menn stóðu í sjógarðshliðum eða vestur við sundvörður, innsiglingamerkin að Bússu og Einarshafnarsundi.
Sumir þeirra voru nákomnir áhöfn Sæfarans, þar á meðal var Þórarinn
Bjarnason í Nýjabæ en formaðurinn á Sæfara var sonur hans. Þórarni var
þá mjög farin að daprast sjón og sá því ekki hverju fram fór á sundinu.
Varð hann því að spyrja þá er hjá honum stóðu hvað liði siglingu skipsins inn sundið og fékk hann greið svör í fyrstu, en þegar armar Ægis
höfðu hrifsað þetta litla skip með manni og mús gengu ﬂestir hljóðir
burt, tveir menn tóku undir handleggi hans og leiddu heimleiðis. Þórarni
fannst þetta undarlegt og spurði hverju þetta sætti en engin fékk hann
svör að sinni og læddist nú ónotalegur grunur að gamla manninum sem
gekk nú þögull og þungum skrefum með fylgdarmönnum sínum það
sem eftir var leiðarinnar.
Einn þeirra sem í sjógarðshliðinu stóð er þetta gerðist var Jón Ásgrímsson hómópati. Einkasonur hans drukknaði þarna fyrir augum hans
og ﬂeyg urðu orð Jóns á þeirri stundu er hann sagði við þá er með honum
stóðu í hliðinu: „Jæja, þá er hann Villi minn farinn og best fyrir mig að
fara til konu hans og barna. Þá er að sinna því.“ Annar maður, Þórarinn
Jónsson frá Vegamótum missti einnig einkason sinn er Sigurður hét
í þessu sama slysi. Þórarinn þessi (aﬁ Sigurðar söguritara ) var dulur
mjög að eðlisfari og lítið fyrir að berast á. Hann ﬂíkaði lítt tilﬁnningum
sínum. Þegar Þórarinn þoldi ekki lengur kveinstaﬁ og grát kvennanna
sem komu til að votta þeim hjónum samúð sína gekk hann út í skemmu
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og tók að berja harðﬁsk .Ekki fékkst út úr honum eitt aukatekið orð
langa stund.
Það töldu kunnugir menn að lestarborð hefði bilað er fyrsti sjórinn
skall á skipinu og aﬂinn skolast út í aðra hliðina og því farið sem fór.
En eftirtaldir menn fórust með Sæfaranum: Guðﬁnnur Þórarinsson, formaður, frá Eyri, 45 ára kvæntur tveggja barna faðir. Páll Guðmundsson, vélamaður, frá Leifseyri, 32 ára kvæntur sex barna faðir. Hásetarnir Jónas Einarsson í Garðhúsum, 60 ára, kvæntur 10 barna faðir. Sigurður
Þórarinsson frá Vegamótum, 40 ára ókv. Víglundur Jónsson í Björgvin,
35 ára, kvæntur tveggja barna faðir. Ingimar Jónsson í Sandvík, 23
ára, ókv. Kristinn Sigurðsson í Túni, 19 ára, ókv. og Gísli Björnsson
frá Eystra Stokkseyrarseli 40 ára ókv. Samtals átta manns.

„Nú er Guðﬁnnur drukknaður“

(Frásögn Jóhanns Guðmundssonar frá Gamla-Hrauni)
Að morgni 5. apríl 1927 var austan strekkingur og heldur vindlegt. Því
reri enginn formaður frá Þorlákshöfn þann dag.
Vélbátar frá Stokkseyri og Eyrarbakka fóru ﬂestir eða allir á sjó og
réru vestur með landi. Þegar fram á daginn kom hvessti og hann fór að
gera austan kviku eða hornriðasjó sem kallaður var og þótti oft slæmur.
Upp úr hádeginu fóru bátarnir að þokast austur á bóginn en ekkert vissum við í Höfninni hvernig lending var þá á Stokkseyri og Eyrarbakka.
Um nónbilið var ég staddur inni í búð ásamt hásetum mínum, dró þá lítið
eitt úr mér mátt svo ég hallaði mér upp á koddann. Þá heyrist mér sagt
við mig lágt en skýrri röddu: „Nú er Guðﬁnnur drukknaður með alla
sína menn.“ Við þetta glaðvaknaði ég og settist upp. Ég leit í kringum
mig en sá engan aðkomumann í búðinni, svo ég hallaði mér aftur út af
og lá svo nokkra hríð og hugleiddi hver mannskaði hér væri orðinn ef
sannur reyndist. Því væri svo, snerti það mjög tvo af hásetum mínum
þá Sigurð í Túni á Eyrarbakka og Árna son hans, því einn af hásetum
Guðﬁnns var Kristinn sonur Sigurðar og bróðir Árna.
Þegar ég hafði legið þannig út af í svo sem tíu mínútur og hugleitt
þetta, þá er barið að dyrum í búðinni. Er þar kominn maður frá Þorleiﬁ
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Guðmundssyni sem bjó í Höfninni. Hann spyr eftir þeim feðgum, Sigurði
og Árna. Segir hann að Þorleifur vilji ﬁnna þá.
Það hafði borið svo við fyrir nokkru að togari strandaði við Hafnarnes
og var verið að bjarga ýmsu lauslegu úr honum. Voru til þess teknir
tveir til þrír menn úr búð þegar landlegur voru til þess að vinnan kæmi
sem jafnast niður. Bjuggust þeir feðgar við að þeir ættu að fá vinnu við
björgunina úr togaranum og sama hugðu aðrir búðarmenn. Þegar þeir
feðgar voru farnir voru félagar þeirra að skrafa um að ekki mundu ﬂeiri
úr þeirra búð fá vinnuna í dag. Ég settist þá upp og sagði við þá: „Þið
haldið auðvitað að Þorleifur sé að boða þá til vinnu, en ég held að svo sé
nú ekki“ „Hvað getur þá verið?“ spyrja þeir. „Það get ég vel sagt ykkur
ef ég vildi, strákar mínir,“ svaraði ég. Hugsaði ég þá með mér að nú sé
annaðhvort að gera að segja frá því sem fyrir mig hafði borið eða þegja
ella, svo ég ákvað að taka fyrri kostinn. „Ég skal segja ykkur hvert erindið var með því skilyrði að þið spyrjið engra frétta þegar feðgarnir koma
aftur og látið sem ekkert sé, því það veit ég að Guðﬁnnur er drukknaður
með alla sína menn og erindið við þá feðga er það að Þorleifur haﬁ verið beðinn að tilkynna þeim látið hans Kristins í Túni, en við skulum þó
vona að þetta reynist ekki rétt.“
Litlu síðar koma þeir feðgar aftur og gengu þegjandi til rúma sinna
en enginn spurði neins. Eftir litla stund rufu þeir þögnina og sögðu okkur þær fréttir að Guðﬁnnur haﬁ farist i lendingu á Eyrarbakka með allri
áhöfn, átta mönnum.
Hásetar mínir sem staddir voru í búðinni hafa boðist til að vitna að
hér sé rétt frá sagt. Af þeim skal ég aðeins nefna fjóra sem ég hef borið
frásögn mína undir ekki alls fyrir löngu, en þeir eru: Þóroddur Ingiber
Guðmundsson frá Núpum (f. 1/6 1901), Ragnar Sigurðsson frá Þúfu (f.
10/1 1902), Björn Sigurðsson frá Vötnum (f. 26/10 1900) og Hjörtur
Sigurðsson frá Auðsholtshjáleigu (f.4/1 1898).
Heimildarmenn að þessari sögu voru eftirtaldir: Kristinn Jónasson, Garðhúsum Eyrarbakka (sjónarvottur), Guðmundur Kristinsson, Kristinn Vigfússon, staðarsmiður.
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Aðrar heimildir: Veðurstofa Íslands, Veðráttan 1926 og 1927.
Að mestu skrifað 1968. Sig. Andersen.
Ekki má ég á ægi,
ógrátandi líta,
síð er málvinir mínir,
fyr marbakkann sukku.
Leiðr er mér sjóvar sorti
og súgandi bára.
Heldr gerði mér harðan,
harm í unna farmi.

(Úr Víglundar sögu)

Sögur af Bakkamönnum

Greitt fyrir soðbollann
Einhverju sinni voru feðgar á ferð vestur yﬁr Ölfusá. En þar sem tekið
var að snjóa og vonskuveður skollið á er þeir komu út á Bakka hugðust
þeir taka sér þar gistingu þar til veðrinu slotaði.
Leituðu þeir feðgar nú fyrir sér um allan Bakkann en fengu hvergi
inni hvar sem þeir komu að dyrum. Kom þeim þá í hug að halda ferð
sinni áfram út í Óseyrarnes og biðjast þar gistingar hjá Þorkeli ferjubónda. Segir nú ekki af ferðum þeirra fyrr en út í Óseyrarnes er komið
og þeir feðgar drepa á bæjardyrnar. Kaldir og hraktir í vindbeljandanum
dusta þeir af sér snjóinn í þann mund sem dyrnar opnast, en þó aðeins í
litla gátt, sem bóndinn í Óseyrarnesi gægðist nú varlega út um. Komumenn gerðu nú grein fyrir ferðum sínum og báðust gistingar, en bóndi
tjáði þeim að fullt væri í bænum og þeir yrðu að hafa sig annað.
Tók þá eldri komumaður það til bragðs að troða sér milli stafs og
hurðar með þeim orðum að þaðan færi hann ekki nema sér yrði kastað
út. Þorkell ferjubóndi bað þá að hinkra við og gekk að því búnu inn fyrir
en kom til baka að litilli stundu liðinni og sagði þeim heimilt að gista að
svo stöddu. Er feðgarnir höfðu komið sér inn í bæinn sáu þeir að svið
voru á borðum en ekki var þeim boðið til borðs þó sársvangir væru orðnir, en þeim var þó boðið sviðasoð að drekka og gerðu þeir sér það að
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góðu. Daginn eftir voru þeir ferjaðir yﬁr ósinn án þess að hafa bragðað
nokkuð annað en kvörtuðu þó ekki yﬁr gestrisninni.
Nokkru síðar var sami maður á ferð. Hann hafði verið á vertíð
í Þorlákshöfn en beið nú ferjunnar yﬁr ósinn öðru sinni.
Hann steig nú upp í bátinn hjá Þorkeli og ferjubóndinn hóf róðurinn
yﬁr. Þegar út á ána var komið dró komumaður úr pússi sínu feitt og girnilegt hangikjötslæri og skar sér vænan bita og bauð ferjumanni að snæða
með sér og sker nú hálfu minni sneið og réttir Þorkeli með þeim orðum
að hann sé að greiða fyrir soðbollann sem hann fékk hjá bónda forðum.
Þá varð Kela að orði: „Enn verra hefði það orðið á hinum bænum.”
Tvíbýlt var í Óseyrarnesi og fór það orð af að móttökur væru nú hálfu
verri á hinum bænum.
Sagan af Gústa greyskinn.
Á seinni stríðsárunum fór ég að gefa manni nokkrum gaum. Hann var
miðaldra og í lægra meðallagi á hæðina, þéttholda, klæddur brúnum
trollarabuxum og bláum nankinsjakka.
Maður þessi var silalegur í gangi og hjó ölduna í hverju spori með
derhúfu á höfði, svokallaðan sixpensara, sem ﬂestir báru í þá daga nema
þeir sem báru hatt, en það gerðu aðeins heldri menn.
Það var sérstakt lag á húfuderinu sem hann lét slúta niður á vinstra
gagnaugað og ef svo bar undir að hann fengi nýja húfu, hnoðaði hann
hana þar til rétta lagið var komið.
Hann var aldrei kallaður annað en Gústi greyskinn og því var ﬂeygt
að hann hefði verið kominn til höfuðstaðarins og verið þar í reiðileysi
á velmektardögum Hriﬂu-Jónasar. Haﬁ hann sent Gústa á Litla-Hraun
þegar nóg rými var í fangelsinu, líklega fyrir orð hreppstjórans í sveitinni þaðan er Gústi átti uppruna sinn. Víst er að ef angur var í karli lagði
hann þannig orð til hreppstjórans:
„Hann stal frá mér kærustunni, bölvað beinið!“ En ekki lét hann sér
ljótari orð um munn fara.
Gústi greyskinn var eitt af olnbogabörnum samfélagsins og þótt hann
haﬁ aldrei brotið af sér svo vitað væri, var honum komið fyrir á Litla192
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Hrauni innan um afbrotamenn. Upphaﬂega til bráðabirgða en dagaði síðan uppi og gerðist mjólkurpóstur á setrinu, en þar var stundaður nokkur
búskapur svo fangarnir hefðu eitthvað að vakna til á morgnana. Gústi ók
handvagni sínum gegnum þorpið og færði viðskiptavinum ríkisins sína
daglegu mjólk hvernig sem viðraði.
Það var ekki sama hvernig menn mættu Gústa, þegar einhverjum varð
á að fara öfugu megin við hann þá spretti Gústi úr spori til að leiðrétta
ruglinginn. Verra var við bílana að eiga, þó var bót í máli að þeir fóru
hægar í þá daga og skröltu hávaðasamir eftir holóttum veginum. Þannig
gat Gústi oft séð í tíma hvert stefndi og hlaupið yﬁr götuna ef svo stóð á,
en fyrir kom að hann þurfti að setja kerruna þvert á veginn til að stöðva
umferð svo hann kæmist réttu megin við. Aldrei hlaust þó slys af þessari
sérvisku hans því bílstjórar höfðu varann á ef karlinn var framundan.
Annað sem var sérkennilegt í háttum Gústa var stappið. Stigi hann
ekki rétt á einhvern blett á götunni varð hann að stappa eða þjappa staðinn oft góða stund. Fór hann þá aftur á bak og áfram sitt á hvað þar til
rétt var stigið.
Það var undantekning að hann færi inn á heimili fólks. Gamla bakaríið var eitt þeirra en þangað kom hann oftast daglega, stundum kvölds
og morgna. Var þá eldhúshurðin opnuð hægt og rólega, Gústi gægðist
inn og skaust í hornið sitt við dyrnar og stóð þar þögull, átti þó til að
hlæja kumrandi inn í sjálfan sig og segja síðan afsakandi: „Það var ekkert, greyskinnið.“ Oftast þáði hann molakafﬁ – en meðlæti ekki – drakk
það svart og helst brennheitt og vakti það oft furðu hversu heitt hann gat
drukkið kafﬁð.
Bæri svo við að verið væri að sjóða hrossabjúgu gerði hann sig blíðan í rómi og spurði húsfrúna: „Ertu að elda grjúpán, gæskan?“ – „Já,
viltu bita, Gústi minn?“ spurði húsfrúin og Gústi þáði.
Við eldhúsborðið settist hann aðeins þegar við teﬂdum skák en eftir
því sóttist hann á kvöldin. En Gústi setti sínar eigin reglur og eftir þeim
urðu allir að fara. Hann lék alltaf svörtu mönnunum fyrstu þrjá leikina
í röð, síðan mátti andstæðingurinn leika næstu þrjá, svo var framhaldið
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frjálst. En lokaskákina varð
hann alltaf að vinna – undan
því varð ekki vikist.
Færi svo að ég ynni af honum drottninguna kvað hann
jafnan við: „Þú stalst frá mér
frúnni, greyskinnið, það máttirðu ekki gera, greyskinnið.“
Að taﬂmennsku lokinni
hélt hann heim á Hælið eins
og hann kallaði það, en hét opinberlega Vinnuhælið á LitlaHrauni. Almenningur kallaði
það Letigarðinn en öldungarnir í þorpinu kölluðu það jafnan Fælu.
Þar var upphaﬂega fjárrétt Bakkamanna og þótti reimt
á þeim stað, síðar var byggð
þar þurrabúð af margdæmdum Mynd 7.2: Gústi greyskinn.
sakamanni – nokkuð táknrænt
fyrir staðinn nú. Sakamaður þessi hafði víða ﬂækst og þótti hirðusamur
á eigur annarra. Hann dó á Fælu á 45. afmælisdegi sínum 1865.
En aftur að Gústa. Hann átti heimatilbúið ökuskírteini sem hann var
hreykinn af og aðeins útvaldir fengu að sjá. Gústi var oft að slæpast úti
á Bakka á kvöldin og sniglast í kringum samkomur sem algengar voru
í þá daga, iðulega var hann að sníkja sér sígarettur. Á seinni árum voru
fangarnir farnir að láta hann færa sér fenginn með hótunum og var einn
þeirra sýnu verstur í þessum efnum. Heljarmenni að burðum en hafði þó
ekki pláss fyrir neina góðmennsku þó kroppurinn væri stór. Hann gekk
eitt sinn svo í skrokk á Gústa að stór sá á, en Gústi gerði gott úr öllu og
sagði við fólk: „Það var mér að kenna, hann fékk ekki nógar sígarettur,
greyskinnið.“
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Gústi var kattþriﬁnn, alltaf vel rakaður og þveginn. Fengi hann nýja
ﬂík var hann alltaf að dusta hana og strjúka til að vekja athygli okkar
brosleitur og ánægður með sjálfan sig.
Á helgum dögum bjó hann sig í sparifötin og setti á sig hálsbindi og
spókaði sig á Bakkanum.
Heyrt hef ég sögu sem sýnir, að þeir sem töldu sig þess umkomna að
setja sig á háan hest gagnvart Gústa, riðu honum ekki alltaf feitum frá
þeirra viðskiptum. Hann kunni að svara fyrir sig, óvænt og meinlega ef
svo bar við.
Í ársbyrjun 1955 var farið að draga af Gústa. Hann hætti að koma
út á Bakka, var sagður lasinn. Svo rann mánudagurinn 24. janúar upp.
Það hafði verið ólund í veðrinu eins og svo oft á þessum árstíma. Að
kvöldi þess dags vissu víst fáir úti á Bakka hvað Gústa leið. Margir
voru uppteknir af því að taka á móti fyrstu ﬁmm Færeyingunum af þeim
fjórtán sem koma áttu til að fullmanna ﬁskibáta Eyrbekkinga. Það var
fyrst tveim dögum síðar að fréttist að Gústi hefði dáið á Litla Hrauni
þetta kvöld, útför hans var gerð frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn 29.
janúar.
Stóðu prestshjónin að erﬁsdrykkju fyrir líkmenn og nákomna. Hann
var graﬁnn í Eyrarbakkakirkjugarði, skammt innan sáluhliðs og er leiði
hans grasi gróið og ómerkt.
Volter Antonsson skrifaði minningargrein um Gústa í Morgunblaðið
2. febrúar 1955.
Hér lýkur sögunni af kynnum mínum af Gústa, en ﬂest okkar þekkja
einhvern sem svipar til Gústa sem í ﬂestum tilfellum er betur búið að á
síðari tímum en þá var en við skulum ekki gleyma þeim, heldur láta söguna um Gústa greyskinn vekja okkur til umhugsunar um velferð þeirra
sem minnst mega sín.
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Sagan af Jóni í Koti
Jón hét maður og bjó í Norðurkoti á Eyrarbakka. Jón var einn af þeim
hraustustu strákum sem þorpið hafði alið en hins vegar veikur fyrir
víni.
Eitt sinn var Jón spurður hvort hann væri ekki sterkastur þeirra
bræðra. „Nei!“, sagði hann, „það er hann Jakob bróðir, maður er eins og
kominn í skrúfstykki í höndunum á honum.“ Jón í Koti var um fermingu
þegar hann gekk til sýslumannsins, Þorsteins Jónssonar á ,sem ekki bara
kenndi honum kverið heldur og líka „kenndi“ hann honum að drekka og
vildi ekki annan hafa fyrir fylgdarsvein á ferðum sínum.
Eitt sinn er þeir voru í slíkri ferð og voru að tygja sig til brottfarar eftir dvöl á Kolviðarhóli var Þorsteinn svo drukkinn orðinn að hann
komst ekki upp á klárinn, enda sjálfur þungur á velli. „Láttu mig upp
á hestinn!“, sagði hann við Jón. Skipti nú engum togum en Jón í Koti
snaraði honum upp á hnakkinn fyrirhafnarlaust. Þá gall í sýslumanni:
„Þarna sérðu hvort þú haﬁr verið illa haldinn hjá mér, strákur.“ Jón var
þá um fermingu.
Eitt sinn lagðist Þorsteinn veikur og varð að senda eftir lyfjum
til Keﬂavíkur og fór Jón í Koti þá ferð. Segir nú ekki af ferðum hans fyrr
en hann kemur í Grímsnes á leið sinni til baka frá Keﬂavík. Hann var þá
búinn að ganga í gegnum bæði skó og sokka og héngu bara tægjurnar á
fótum hans. Í Öndverðarneshverﬁnu fær hann lánaðan hest og mátti ríða
honum að næsta læk er rann á milli jarða, en þaðan mátti hann svo ganga
berfættur það sem eftir var heim að Kiðjabergi.
Þegar Jón kemur aftur á Bakkann, 15 ára, ræðst hann til sjós
í Þorlákshöfn og var síðar formaður þar um áratuga skeið. Á árunum
1927-1929 reri hann sem háseti hjá Kristni Vigfússyni í Þorlákshöfn.
Eitt sinn sem oftar kemur Jakobína Jakobs að Norðurkoti, var Jón
þá kenndur og sat inni. Spurði kona hans hvar þeir væru þeir feðgar Jón
og Jakob í Einarshöfn. Sagði Jakobína sem var að þeir væru upp á mýri
við einhverja sýslan. Þá sagði sú gamla og sneri sér að Jóni sínum: „Það
er nú munur eða þú, þessi mikli maður, ekki þarft þú, mikli maður, að
vera úti við vinnu eins og hann Jakob bróðir þinn og hann Jón-Jak.“
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Stóð þá Jón í Norðurkoti þegjandi upp og gekk fram fyrir en kom að
vörmu spori með smjörköku í höndunum. Stóð svo á að sú gamla var
að elda silungasúpu í potti. Gekk Jón að pottinum með kökuna og setti í
pottinn. Þá sagði sú gamla ekki orð, sá að best væri að þegja.
(Jakobína Jakobsdóttir)
Jón í Koti var fæddur 28. jan. 1856 í Norðurkoti sem var hjáleiga
frá Skúmstöðum. Foreldrar hans voru Jón Ormsson og Kristín Jónsdóttir. Jón í Koti bjó hjá foreldrum sínum til 13 ára aldurs er hann ﬂutti
upp að Kiðjabergi í Grímsnesi til Þorsteins Jónssonar sýslumanns þar
sem hann svo fermdist 1870. Á Kiðjabergi var hann smali og sat yﬁr fráfæruám sýslumanns á Hestfjalli um tvö sumur, en haustið eftir fermingu
ﬂytur hann aftur heim til foreldra sinna í Norðurkoti. Jón byrjaði að róa
sem hálfdrættingur 15 ára gamall frá Þorlákshöfn og var þar síðar formaður og sótti þaðan sjó um 50 vertíðir. Jón var rammur að aﬂi, þrekinn
og atorkumaður mikill. Jón dó 10. mars 1945, 89 ára gamall.
Önnur saga af Jóni í Koti
Þorsteinn sýslumaður var sagður drykkfelldur og hermt er að hjá honum
haﬁ Jón í Norðurkoti lært að drekka vín meðan hann var fylgdarmaður sýslumanns á ferðum hans um sýsluna og víðar. Oft var sýslumaður
vel drukkinn í þessum ferðum. Einu sinni kom hann á manntalsþing
í Ölfusinu og voru margir bændur komnir til þingsins á undan sýslumanni. En sem hann kemur til þingheims, segir hann „Hér eru saman
komnir margir hundar.“ Gall þá við frá Þorgeiri á Núpum „Já og enn fer
þeim fjölgandi.“ Var þá sagt að hljóðnað haﬁ í sýslumanni.
(frásögn Guðmundar í Steinskoti)
Sagan af Gísla lækni
Í upphaﬁ læknadeilunnar á Eyrarbakka (1913-1939) var Ágúst Blöndal
héraðslæknir á Eyrarbakka en varð berklaveikur og varð því að hætta
lækningum, en þá var einnig praktíserandi læknir hér, Konráð að nafni.
Þegar það fréttist að Ágúst myndi hætta sem héraðslæknir upp- hófust
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deilur um það hver ætti að hljóta embættið eftir hann, en almenningur
var mjög mótfallinn því að annar en Konráð fengi embættið og gengu
undirskriftalistar honum til stuðnings sem síðan var komið til landlæknis. En þar var skorað á landlækni að veita Konráð og engum öðrum héraðið.
Landlæknir varð ekki við óskum þessum og veitti Gísla Péturssyni lækni á Húsavík héraðið. En áður en hann kom suður skrifaði Guðmundur Sigurðsson sparisjóðsstjóri honum bréf, þar sem hann
varaði Gísla við að koma suður vegna afstöðu almennings á Eyrarbakka.
Með Gísla stóðu hins vegar höfðingjar héraðsins, svo sem Níelsen
í Húsinu, Sigurður sýslumaður í Kaldaðarnesi, prestsfjölskyldan
á Stóra-Hrauni, Arnarbælisfólkið og Laugardælafólkið. Nokkru eftir að
Gísli kemur til Eyrarbakka (1916) brann hús hans og ﬂestir húsmunir.
Kom sá kvittur utan frá að Eyrbekkingar hefðu kveikt í húsinu, svo hörð
og óvægin væri þessi læknapólitík. Hins vegar var mjög ﬂjótlega farið af
stað með söfnun fjár til styrktar Gísla vegna húsbrunans og fyrir tilstilli
sr. Ólafs Magnússonar í Arnarbæli var haldin skemmtun með fyrirlestrum úti í Þorlákshöfn í þessu skyni.
Þegar Konráð læknir síðan fer af Bakkanum, komu þeir Gunnlaugur
Einarsson og Jónas Rafnar hvor á eftir öðrum en voru aðeins um stuttan
tíma. Árið 1921 kemur svo Lúðvík Norðdal og þrátt fyrir þessi mannaskipti hélt læknapólitíkin áfram enn um sinn. En svo bar hins vegar við
að þegar kom að hreppspólitíkinni þá treystu Eyrbekkingar Gísla manna
best til að fara með málefni hreppsins.
Sagan af Hús-Manga
Formaður sem kallaður var Hús-Mangi bjargaði ásamt skipshöfn sinni
áhöfn Jóns frá Fit þegar skipi hans hlekktist á og það fyllti á Rifsósi. Einkum voru það tveir hásetar, þeir Jón í Mundakoti og Loftur í Sölkutóft,
sem eitthvað höfðust að, en hinum féllust hendur. Fór Loftur um borð í
marandi skipið til að skera einn hásetann úr lóðinni sem hann var ﬂæktur
í. En á meðan á því stóð nálgaðist ólag og skipaði Hús-Mangi að skilja
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þá eftir og róa til lands, en Jón í Mundakoti þreif þá í báða mennina og
vippaði þeim um borð í skip Hús-Manga og björguðust þeir þannig.
(Guðmundur í Steinskoti)
Jón í Mundakoti varð skrifari hjá sýslumanninum í Kaldaðarnesi
1891. Loftur bjó síðar í Sandprýði 1890.
Sagan af Jóni borgara
Jón borgari í Eyvakoti, faðir Gísla þar, var góður formaður. Eitt sinn
er hann var gamall orðinn reri hann hjá öðrum ungum formanni
á Bakkanum. Þá lenda þeir í vonskuveðri og illum sjó. Þeir þurftu að
berja allt á árum því engin voru seglin. Nú fór að gefa á bátinn og ungi
formaðurinn gerðist nú órólegur og að lokum segir hann við Jón borgara: „Heldurðu að þú setjist ekki hérna við stýrið, Jón minn, hver veit
nema ég launi þér með staupi þegar í land kemur.“ – „Þú stendur þá við
það“, segir Jón og var þetta svo ákveðið og Jón tók við stýrinu. Brá nú
svo við að ekki kom dropi í bátinn alla leið til lands. Er í land var komið segir Jón við formanninn unga: „Nú vil ég fá staupið og hafðu það
stórt.“ Því er skemmst frá að segja að Jón fékk staupið og var það hálfpottur af brennivíni.
(Guðmundur í Steinskoti)
Sagan af Jóni í Túni
Jón Sigurðsson formaður í Túni og Melshúsum var lengi hafnsögumaður á Eyrarbakka. Tók hann við því starﬁ af Magnúsi Ormssyni og Ólaﬁ
Teitssyni, sem báðir höfðu gengt því um langan tíma. Jón mun hafa þótt
traustur í starﬁ og ekki vitað að slys haﬁ hent undir hans stjórn utan einu
sinni með þeim aﬂeiðingum sem sagan greinir hér frá:
Þetta gerðist 19. ágúst 1895 er verið var að ﬂytja skreið úr mótorskipinu Reykjavík til lands en skreiðina hafði Reykjavíkin sótt
til Grindavíkur. Skreiðina átti að geyma í vöruskemmu verslunarinnar
á Eyrarbakka þar sem hún skyldi bíða útﬂutnings.
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Veðri var þannig háttað þennan dag að á var sunnan andvari og þykkt
í lofti. Dálítill brimhroði var um morguninn og fór vaxandi á útfallinu
eins og oft vill vera. Guðmundur á Háeyri, sem var umboðsmaður skipsins, hafði farið út að Reykjavíkinni á sínum báti þá um morguninn en
þar sem óvíst þótti að bátur hans gæti tekið alla skreiðina í einni ferð
og að Reykjavíkin vildi hafa sem skemmsta viðdvöl, varð það að ráði
að Jón í Túni (síðar Melshúsi) var sendur til að taka það sem eftir kynni
að verða af skreiðinni um borð í Reykjavíkinni. Þar sem þetta var um
hásláttinn og fáir menn tiltækir, þá lánaði Lefolii-verzlun nokkra menn
á skip Jóns í Túni. Þeirra á meðal var Guðjón í Mörk sem var pökkunarmaður í ullartöﬂunum og Jón í Görðum. Á útleiðinni fékk skip Jóns
í Túni á sig nokkurn sjó en að skaðlausu. Er þeir koma að Reykjavíkinni
er skip Guðmundar á Háeyri nærri fulllestað og virtist einfært um að
ﬂytja alla skreiðina til lands en þó var lítilsháttar varningur settur í skip
Jóns í Túni til að létta bát Guðmundar. Þar sem Guðmundur þótti fáliðaður fóru nokkrir menn af skipi Jóns yﬁr til Guðmundar. Jón á LitluHáeyri sem kallaður var „Litli-Sterkur“ ætlaði yﬁr til Guðmundar en er
hann var kominn með annan fótinn yﬁr í bát hans snerist honum hugur
því honum þótti nógu margir menn komnir í skip Guðmundar.
Jón í Túni vildi þegar leggja frá en Guðmundur á Háeyri bað hann
um að bíða þar til félli að, því eins og hann sagði: „Þú stýrir ekki inn
sundið, fáir þú á þig líkan sjó og þú fékkst á útleiðinni.“ En Jón sem að
venju var fámæltur svaraði engu, lagði frá og hélt á sundið. Þegar hann
var kominn innarlega á Einarshafnasund, tók sig upp boði og þreif tvo
menn útbyrðis af bátnum og drukknuðu þeir báðir. Það voru þeir Jón
Jónsson á Litlu-Háeyri (Litli-Sterkur) og Guðjón Þorsteinsson í Mörk.
Þriðja manninn, Jón Þorsteinsson í Görðum, greip sjórinn einnig þar
sem hann sat aftur á bita og kastaði honum fram á þóftu og kom bringa
hans í þóftuna og slasaðist hann svo við það að hann lést af áverkum
þeim 18 dögum síðar.
(Jón Jak-Guðmundur í Steinskoti og Toggi í Réttinni)
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Litli-Sterkur var graﬁnn fyrstur sjódrukknaðra manna í Eyrarbakkakirkjugarði en faðir hans Jón-Sterki var graﬁnn í þeim sama garði fyrstur manna.
Sagan af löngu nóttinni í Dalli
Bærinn Grund stóð um miðja vegu milli sjógarðs og götu þar sunnan
við þar sem nú er Gunnarshólmi. Alllöngu áður en hann byggðist var
þar þurrabúð sem nefndist Dallur og bjó þar um hríð Jón Jónsson, faðir Bergs dáta.
Eitt sinn er Jakob í Einarshöfn og ﬂeiri útbakkamenn vöktu að næturlagi yﬁr fé vegna ﬂæðihættu við sjóinn, datt þeim í hug að gantast við
hjónin í Dalli. Fylltu þeir gluggatóftir af þara og breiddu hann einnig yﬁr
bæjarstrompinn. Síðan voru hafðar gætur á fótaferð þeirra hjóna í Dalli
og mun hafa verið langt liðið á dag er hjónin birtust loks á bæjarhlaðinu
til að losa frá gluggum og reykháf. Mun þeim líklega þótt seint daga
þennan daginn.
(Jón-Jak)
Sagan af Jóni í Íshúsinu
Saga þessi gerðist árið 1912 er Ásgeir Blöndal var læknir á Eyrarbakka.
Hjá honum var um tíma vinnukonan Helga, dóttir Jóns Árnasonar á
Kaldbak. Þá bjuggu í Garðhúsum hjónin Karen Frímannsdóttir og Jón
íshúsvörður Sigurðssonar fangavarðar í Reykjavík. Frímann mun hafa
verið dáinn er þetta gerðist og móðir Karenar orðin karlæg hjá henni.
Karen ól þríbura og á meðan hún lá á sæng eftir barnsburðinn mun það
hafa gerst einu sinni þegar Helga er að sækja í matinn í Íshúsið að samband hennar og Jóns haﬁ orðið svo náið að barnsgetnaður varð af.
Líður nú þar til Helga eignast stúlku hjá foreldum sínum á Kaldbak
og kennir Jóni Sigurðssyni. Jón brást nú hinn versti við og þrætti fyrir
stúlkuna. Nú var það ekki nýmæli að kvæntir menn þrættu fyrir framhjáhald, heldur var það ódulið orðbragðið sem hneykslaði fólk. T. d. sagði
hann: „Ég þræti ekki fyrir að hafa fundið til hennar en ekkert það skilið
eftir í henni sem að barni kynni að verða,“ og ﬂeira í þessum dúr.
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Nokkrum sinnum var réttað í málinu en ekki bilaði Jón í framburði sínum og var barninu svo komið í fóstur, en þá vildu þau Jón og Karen fá
að taka það til sín, en móðir Helgu aftók það með öllu.

Brennuhólmi

Brennuhólmi er blettur í Óseyrarnesengjum. Sú var trú manna að ef
hann væri sleginn, þá brynni bærinn að Óseyrarnesi.
Þegar Gísli Gíslason silfursmiður bjó í Óseyrarnesi réði hann til sín
kaupamann nokkurn. Eitt sinn vildi kaupamaður ólmur slá Brennuhólma
en honum voru þá sögð álög þau sem á hvíldu og því léti hann það vera
að bregða ljá á hólmann. En kaupamaður sagðist engum hégiljum trúa
og réðst með ljáinn á störina og sló allan hólmann.
Skömmu síðar brann bærinn í Óseyrarnesi.

Gónhóll og sögur honum tengdar

Austast í Skúmstaðalandi uppi við sjógarð, fram af Garðbæ er hóll
nokkur eða hár bakki sem heitir Gónhóll og dregur nafn sitt af því að
þar er útsýni gott til hafsins. Fólk úr nágrenninu og hafnsögumaðurinn
sem bjó í Garðbæ fyrr á tíð stóðu gjarnan þar og könnuðu sjólagið og
fylgdust með skipaferðum. Í fornum heimildum er getið um kirkjugarð á
þessum slóðum frá Skúmstöðum en þar mun hafa verið kapella til forna
í kaþólskum sið.
Til eru nokkrar sögusagnir um hól þennan og koma hér þrjár slíkar
sögur.

Vetrarmaðurinn

Jóhann hét maður og var Loftsson, bónda í Sölkutóft Jónssonar
frá Ketilsstöðum í Mýrdal. Jóhann var lengi formaður á Eyrarbakka.
Hann hafði oftast hjá sér vetrarmann til að sinna ýmsum verkum í
landi.
Eitt kvöld þegar vetrarmaður Jóhanns var að koma frá beitningu þá
gengur hann fram á hólinn. Maður þessi var talinn skyggn á ýmsa hluti.
Sér hann þá veru nokkra, ferlega ljóta og illilega ásýndum. Var vera
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Mynd 7.3: Gónhóll hefur orðið tilefni margra sagna.

þessi gengin upp fyrir hné þannig að hann sá aðeins efri hluta verunnar.
Vetrarmaður varð nú óttasleginn mjög og hraðaði sér burt sem skrattinn
sjálfur væri á hælum hans. Þegar heim var komið tók heimafólk eftir að
hann var fölur og fár sem veikur væri og fór að ganga á hann hvað fyrir
hefði borið en vetrarmaður var hljóður sem úr steini gerður.
Það var ekki fyrr en löngu seinna sem að hann rakti raunir sínar fyrir Jóhanni Loftssyni og sagði honum frá sýn sinni og gat þess um leið að
þetta hefði verið sú ljótasta vera sem fyrir augu hans hefði borið og hefði
hann þó margt séð sem öðrum var hulið.

Grútarbræðslan

Á árunum eftir fyrri heimsstyrjöldina var stofnað félag um útgerð
á Bakkanum. Gengust fyrir því nokkrir farmenn og aðrir framfarasinnaðir einstaklingar svo sem Guðmundur Guðmundsson kaupfélagsstjóri.
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Keyptir voru nokkrir mótorbátar og umsvif mikil viðhöfð við að
koma útgerðinni á laggirnar. Meðal annars var ráðist í að koma upp grútarbræðslu og gert ráð fyrir að hún yrði sett upp á Gónhól. Sú ákvörðun
mæltist illa fyrir hjá gömlu fólki sem taldi álög hvíla á hólnum og taldi
að illt myndi af hljótast ef farið yrði að raska hólnum.
Þrátt fyrir þessar aðvaranir og hrakspár var haﬁst handa og grútarbræðslan byggð á hólnum enda töldu yngri menn þetta bábiljur og hjátrú
í gamla fólkinu sem ekkert mark væri takandi á.
En það var ekki að sökum að spyrja, því eftir þetta rak hvert óhappið
annað hjá útgerðarfélaginu. Grútarbræðslan brann til kaldra kola, bátarnir ýmist fórust eða þá rak upp í fjöru og einn bátinn, mb. Freyju, rak
á haf út og sást hún aldrei framar. Síðan hefur ekki nokkur maður lagt í
það að raska hólnum og jafnvel forðast að stíga þar fæti.

Kveðja að handan

Þegar Magnús Oddsson, sonur Odds Oddssonar gullsmiðs, var hreppstjóri á Eyrarbakka var hann jafnframt umboðsmaður jarðeigna ríkisins
á staðnum. Hann lét meðal annars girða kringum Gónhól og hækka og
lengja sjógarðinn þar við, svo ekkert yrði honum til skaða.
Nokkru eftir þetta gerist það á miðilsfundi í Reykjavík að boð koma
til konu einnar sem þar var stödd og var hún burtﬂuttur Eyrbekkingur
sem sest hafði að í höfuðborginni. Boðin voru frá tveim pápískum munkum framliðnum og báðu þeir konuna að ﬂytja Magnúsi Oddssyni sínar
kærustu þakkir fyrir skjólið sem hann hefði gert þeim svo vel. Næst þegar kona þessi var á ferð austur á Bakka gerir hún sér ferð til Magnúsar og
ﬂytur honum kveðjuna frá hinum framliðnu munkum en Magnús, sem
var vel að sér í hinum veraldlega heimi en jafn ófróður um yﬁrnáttúrulega hluti, sagði nú heldur fátt, en þeir sem honum voru kunnugir sáu að
vænt mundi honum hafa þótt um kveðjuna að handan.
Fært í tölvutækt form í maí 2004
Ó. K. Andersen.
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„Garður er granna sættir“
Fornigarður í Vogsósum

Garðar og girðingar hafa gegnt mikilvægu hlutverki í samskiptum manna hér á landi
frá upphaﬁ byggðar. Hér skoðar höfundur garða almennt, hvaða hlutverki þeir gegndu,
hvaða lög voru til um garða á fyrri tíð, einnig er litið til þekktra erlendra garða. Meginefni greinarinnar er þó ítarleg umfjöllun um Fornagarð í Selvogi, sem rannsakaður var
vegna fyrirhugaðs Suðurstrandarvegar frá Þorlákshöfn til Grindavíkur. Rannsóknin tekur bæði til jarðfræðilegra athugana og ritaðra heimilda og veitir fróðlega sýn á störf
fornleifafræðinga.

Þ

1. Inngangur og markmið

egar miklar framkvæmdir standa fyrir dyrum sem raska landi á umtalsverðan hátt þarf að skoða landið og kanna hvort einhverjar fornleifar kunni að leynast á því svæði sem raska á. Ef fornleifar ﬁnnast þarf
yﬁrleitt að kanna þær á einn eða annan hátt svo hægt sé að ná þeim upplýsingum, sem í fornleifunum felast og annars hyrfu við raskið. Þannig
fá fornleifafræðingar oft tækifæri til að kanna fornleifar sem ekki var á
dagskrá að kanna að öðru leyti.
Suðurstrandarvegur (Þorlákshöfn – Grindavík) var ein af þessum
framkvæmdum sem skoða þurfti með tilliti til fornleifa. Þegar sú skoðun
var yﬁrstaðin var ljóst að vegurinn myndi þurfa að rjúfa hinn svokallaða Fornagarð í Selvogi og því var það sett sem skilyrði að hann yrði
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