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INNGANGUR
Árbók Þingeyinga kom fyrst út árið 1959 og var þá gefin út af SuðurÞingeyjarsýslu, Norður-Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstað. Nú um 50
árum síðar lifir Árbókin enn og er gefin út af Menningamiðstöð
Þingeyinga.
Í formála fyrstu Árbókarinnar skrifar Jóhann Skaptason þáverandi
sýslumaður Þingeyinga um mikilvægi góðra rita og hversu mikilvægt
starf þau vinna í þágu fræðslu, skemmtunnar, viðhaldi á íslenskri
tungu og menningu þjóðarinnar. Í formálanum talar Jóhann einnig
um að gæta verði þess að landsbyggðin verði ekki undir þegar verið
er að tala um uppbyggingu og tækifæri til góðrar lífsafkomu.
Tilgangurinn með útgáfu Árbókar Þingeyinga árið 1959 var liður í því
að viðhalda og auka þekkingu fólks á menningu og stöðu héraðsins
með því að koma á framfæri efni sem átti að vera til fróðleiks, gagns
og skemmtunar. Í dag þetta mörgum árum síðar er þetta ennþá
markmiðið með útgáfu bókarinnar.
Þetta verkefni felst fyrst og fremst í því að skoða síðasta kafla
Árbókanna sem kallast Tíðindi/Fréttir úr héraði og inniheldur annála
frá hverjum hreppi fyrir sig. Þessir annálar geyma upplýsingar um
veðurfar, íbúafjölda, landbúnað, sjávarútveg, annað atvinnulíf,
skólamál, framkvæmdir, félagslíf og fleira.
Verkefnið gekk út á það að safna saman öllum þessum helstu
upplýsingum sem er að finna í Árbókinni, allt frá árinu 1956 til 2008 og
nota þær til að athuga hvernig samfélagið hefur þróast á þessari
hálfu öld. Rannsóknin byggir á skoðun Árbókarinnar á öllu þessu
tímabili en ákveðið var að taka sérstaklega fyrir fimmta hvern
árgang, auk þess sem mikilvægt var talið að vera með fyrsta og
síðasta árgang einnig. Þær Árbækur sem sérstaklega voru með
þessum hætti sérstaklega til grundvallar í verkefninu eru:
árgangar1958, 1959, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998,
2003, 2008.
Verkefninu er skipt niður í kafla eftir núverandi sveitarfélögum, en
hafa ber hugfast að mörg sveitarfélög hafa verið sameinuð á
þessum árum. Þessum sameiningum eru gerð skil í upphafi hvers kafla
ef við á. Í Árbókunum hefur Húsavík alltaf fengið sér kafla og því var
ákveðið að hafa það eins í verkefninu. Kaflarnir eru því níu talsins:
Svalbarðsstrandarhreppur,
Grýtubakkahreppur,
Þingeyjarsveit,
Skútustaðahreppur,
Tjörneshreppur,
Norðurþing,
Húsavík,
Svalbarðshreppur og Langaneshreppur.
Kaflarnir eru ólíkir í verkefninu að því leyti að annálarnir í Árbókunum
eru mjög ólíkir eftir hreppum. Mismikið hefur verið lagt í þá í gegnum
tíðina sem þýðir að mismiklar upplýsingar er að finna í þeim. 1968,
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1.
1.1

FRÉTTIR ÚR HÉRAÐI
Svalbarðsstrandarhreppur

Íbúaþróun
Myndirnar hérna fyrir neðan sýna íbúaþróun í hreppnum frá 1956 til
2008 og fjölda látinna frá 1959 til 2008:

Fjöldi íbúa 1956-2008
376 396
320 320 330 327
244
219 236 237

1956 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

Íbúum hreppsins hefur fjölgað úr 219 manns í 396 á þessum 52 árum
eða um 180%

Fjöldi látinna 1959-2008
4
3
2
1

1

2

2

1

1959 1963 1978 1988 1993 1998 2003 2008
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Landbúnaður
Myndirnar hérna fyrir neðan sýna fjölda búfjár á tímabilinu 1956-2008:
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Samkvæmt Árbókunum þá hefur sauðfé fækkaði í hreppnum en
nautgripum og hestum hefur fjölgað.
Næsta mynd sýnir innvegna lítra af mjólk til Mjólkursamsölunnar á
árunum 1963-2008:
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Innvegin mjólk 1963-2008
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Skóla- og félagsmál
Upplýsingar um skólastarfsemi er ekki mikil í bókunum en í árbókinni
árið 2008 er sagt frá því að 60 börn séu í Valsárskóla og 20 börn á
leikskólanum Álfaborg. Í hreppnum árið 2008 eru einnig starfandi
Björgunarsveitin
Týr,
Kvenfélag
Svalbarðsstrandar
og
1
Ungmennafélagið Æskan.

1Kristín

S. Bjarnadóttir. „Fréttir úr héraði: Svalbarðsstrandarhreppur“, Árbók Þingeyinga 2008, bls.
116-117
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1.2

Grýtubakkahreppur

Íbúafjöldi
Myndin hér fyrir neðan sýnir að íbúafjöldinn náði hámarki árið 1983
þegar íbúar hreppsins voru 476 en er var kominn niður í 357 árið 2008
og hafði því fækkað um níu prósent.

Fjöldi íbúa 1959-2008
394

363 380

427

476

432

399 377 396
357

1959 1963 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

Hér fyrir neðan kemur síðan fjöldi látinna á þessu sama tímabili.

Fjöldi látinna 1959-2008
6
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1

1959 1963 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008
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Landbúnaður
Myndirnar hérna fyrir neðan sýna fjölda búfjár á þessu tímabili.
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Sjávarútvegur
1956: Hlutafélagið Gjögur hf. sem stofnað var árið 1946 gerði út skipin
Vörð og Von. Skipin voru gerð út á Suðurlandsvertíð og höfðu aðsetur
á Grindavík. Skipin voru síðan gerð út á síldarveiðar fyrir norðurlandi.
Frá Grenivík voru einnig gerðir út sex til átta trillubátar en aðeins á
haustin og vorin þar sem eigendur þeirra unni hjá Gjögri aðra tíma
ársins.2
1959: Gjögur hf. fékk nýtt skip sem keypt var á 2,7 milljónir frá
Danmörku og fékk nafnið Áskell. Fyrirtækið átti líka söltunarstöð á
Grenivík og hlut í síldarplani á Raufarhöfn. Framkvæmdarstjóri
fyrirtækisins var Þorbjörn Áskelsson. Þrír dekkbátar voru gerðir út frá
Grenivík á árinu 1958-1959 og hétu þeir Uggi, Víðir og Frosti og einnig
voru gerðir út 5 trillubátar.3
1963:
Lakasta aflaár sem hafði komið um árabil samkvæmt
sjómönnum á svæðinu. Útgerðarfélagið Gjögur hf. fékk á árinu nýtt
Sæmundur Guðmundsson. „Tíðindu úr héraði: Grýtubakkahreppur 1958-1959“. Árbók
Þingeyinga 1958, bls. 129
3 Sæmundur Guðmundsson. „Tíðindi úr héraði: Grýtubakkahreppur 1958-1959“. Árbók
Þingeyinga 1959, bls. 134
2
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skip sem smíðað var í Hollandi og fékk nafnið Oddgeir. Skipið var gert
út á síld.4
1973: Frystihús Kaldbaks hf. tók á móti 1.651 tonnum af fiski og var
söluverðmætið 66,9 milljónir.5
1978: Litlar breytingar á útgerð frá Grenivík nema hvað snerti skipti á
bátum, þar sem flestir voru að skipta yfir í stærri báta. Í Frystihúsi
Kaldbaks hf. var unnið úr 2.844 tonnum af fiski. 6
1988: Útgerð var stunduð með svipuðum hætti, en Frystihúsið
Kaldbakur átti í rekstrarerfiðleikum en hélt samt sem áður uppi
atvinnu á Grenivík.7
1993: Kaldbakur hf. átti í vaxandi rekstraerfiðleikum sem mátti rekja til
erfiðleika við öflun hráefnis. Þorskkvóti Grenvíkingar var kominn niður í
aðeins 1.200 tonn en hefði verið 4.500 tonn ef ekki hefði komið til
þeirrar skerðingar sem urðu á undanförnum fjórum árum. Ýmislegt var
reynt að gera til að bjarga málunum. Meðal annars var stofnað nýtt
útgerðarfélag sem hét Sænes hf., og hluthafarnir voru
Grýtubakkahreppur, KEA og Kaldbakur hf.8
1998: Frystihús Útgerðarfélag Akureyringa (ÚA) var stærsti
atvinnuveitandinn í hreppnum og tók það á móti 2.010 tonnum af
fiski á árinu. Hraðfiskverkunin Darri ehf. framleiddi um átta tonn af
harðfiski , en fyrirtækið var stofnað árið 1996. Nýtt útgerðarfyrirtæki
var stofnað þetta ár og fékk það nafnið Sellátur hf., en útgerðinni var
síðan slitið sama ár vegna þess hver lítill afli var. Samstarf hófst á milli
Grýtubakkahreppar og Sjóferða hf. á Dalvík, þegar Sænes eignaðist
30% hlut í fyrirtækinu. Reksturinn gekk ekki vel og varð nokkurt tap á
fyrirtækinu.9
2003: Fyrst og fremst unnið í hefðbundnar Ameríkupakkningar í
verksmiðju ÚA og aðallega lögð áhersla á vinnslu á þorski og ýsu.
Þetta ár tók verksmiðjan á móti 1.761 tonnum af fiski. Hraðfiskverkunin
Darri framleiddi um 15 tonn af harðfiski. 10
2008: Í árbókinni kemur fram að áform séu um að leggja niður
saltfisksverkun sem rekin ef af Brim hf.11
Önnur atvinnustarfsemi
1996: KEA hætti verslunarrekstri á Grenivík og tóku þá hjónin Jón
Stefán Ingólfsson og Jórlaug Valgerður Daðadóttir húsnæðið á leigu
og héldu rekstrinum áfram undir nafninu Jónsabúð.

Sæmundur Guðmundsson. „Tíðindi úr héraði: Grýtubakkahreppur 1963“. Árbók Þingeyinga
1963, bls. 136
5 Hallur Sæmundsson. „Fréttir úr héraði: Úr Grýtubakkahreppi“. Árbók Þingeyinga 1973
6 Sverrir Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: Úr Grýtubakkahreppi 1978“. Árbók Þingeyinga 1978,
bls. 188
7 Sverrir Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: Úr Grýtubakkahreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 210
8 Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Úr Grýtubakkahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 198
9 Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Úr Grýtubakkahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 170-171
10 Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Grýtubakkahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 144
11 Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Grýtubakkahreppur“. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 121
4
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2003: Ný starfsemi hófst á Grenivík þegar fyrirtækið PharmaArctica
var stofnað. Fyrirtækið framleiðir lyf, vítamín, fæðubótefni og
snyrtivörur.12
2008: Í nýjustu árbókinni kemur fram að atvinnulíf sé býsna fjölbreytt í
hreppnum. Starfandi eru í hreppnum eftirfarandi fyrirtæki: SJBald
ehf., Trégrip ehf.,Vélsmiðjan Vík, Birnir bíla-og vélaverkstæði,
PharmaArctica,
Darri
ehf.,
Jónsbúð
og
almennur
ferðamannaiðnaður.13
Skóla –og félagsmál
Nánast engar upplýsingar eru um skólamál í hreppnum en í árið 2003
kemur fram að í Grenivíkurskóla eru nemendur orðnir fleiri en 50 og
var það í fyrsta skipti síðan 1996.14
Árið 2008 var fjöldi nemenda í Grenivíkurskóla orðinn 60 og nemendur
í Leikskólanum Krummafót voru 20 talsins.15
Í Árbókinni frá árinu 1978 kemur fram að starfandi í hreppnum eru
Leikfélagið Vaka, Íþróttafélagið Magni, Lionsklúbburinn Þengill,
Kvenfélagið Hlín og fleiri félög.16

Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Grýtubakkahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 145-146
Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Grýtubakkahreppur“. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 121
14 Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Grýtubakkahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 147
15 15.
Björn Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Grýtubakkahreppur“. Árbók Þingeyinga 2008, bls.
122
16 Sverrir Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: Úr Grýtubakkahreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls.
188
12
13
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1.3

Þingeyjarsveit

Sameiningarmál
Árið 1959 voru hrepparnir sex talsins sem tilheyra nú allir Þingeyjarsveit
í dag það er að segja Hálshreppur, Flateyjarhreppur,
Ljósavatnshreppur,
Bárdælahreppur,
Reykdælahreppur
og
Aðaldælahreppur.




Fyrsta sameiningin varð árið 1972 þegar Hálshreppur og
Flateyjarhreppur sameinuðust í Hálshrepp.
Stærsta sameiningin varð árið 2001 þegar Hálshreppur,
Ljósavatnshreppur, Bárðdælahreppur og Reykdælahreppur
sameinuðust í Þingeyjarsveit.
Árið 2008 sameinaðist síðan Aðaldælahreppur Þingeyjarsveit.

Íbúafjöldi
Árið 1959 voru íbúarnir í þessum sex hreppum samtals 1.472 talsins en
íbúafjöldinn náði hámarki árið 1973 þegar hann fór upp í 1.588
manns. En eftir 1978 fór fólki að fækka í hreppnum og árið 2008 var
fjöldinn kominn niður í 945. Íbúum hafði því fækkað um 36% frá árinu
1959 til ársins 2008.
Myndin hérna fyrir neðan sýnir íbúaþróunina frá 1959 til 2008:

Íbúafjöldi 1959-2008
1472 1582 1558 1588 1392 1392

1306 1199
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1087 996
945

Eins og myndin hér fyrir neðan sýnir þá var Aðaldælahreppur
fjölmennastur og Bárðardælahreppur fámennastur árið 1959:

Íbúafjöldi árið 1959
234

378

293

390

177

Þetta átti ekki eftir að breytast og árið 1998, tveimur árum fyrir stóru
sameininguna var hlutfallið hið sama:

Íbúafjöldi árið 1998
176

268

220

300

123

Tala látinna lækkaði á þessum 50 árum, en árið 1959 voru það 25
manns sem létust en árið 2008 var talan komin niður í sjö.
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Látnir 1959-2008
30
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Landbúnaður
Í Árbók Þingeyinga frá árinu 1959 skrifar Jón H. Þorbergsson um árferð
í Suður-Þingeyjarsýslu:
Landbúnaðarsaga okkar Íslendinga er sorgarsaga. Í
harðærum öld fram af öld felldu bændur búfénað sinn
vegna fóðurskorts. Í góðærum fjölgaði fénu aftur. Á okkar öld,
20. öldinni, hafa mörg hörð ár komið, sem orðið hafa
bændum þung í skauti, t.d. 1906,1910,1914,1916,1920. Nú
ætti þessari sorgarsögu að vera lokið. Menn ráða að vísu ekki
við veðurfarið. En ráð eru nú fundin til að draga úr hinum illu
áhrifum þess. Góðs er nú að vænta af íslenskum landbúnaði
með öll þau tæki og tækni, sem honum eru nú til stuðnings.
Hér er enn gnægð af órótaðri mold. Um ófyrirsjáanlega
framtíð mun okkur ekki mold skorta. En víða annars staðar eru
milljónir manna sem vantar mold. Bændur mega hvergi hika
við aukna ræktun og auknar framkvæmdir, hvernig sem snýst
hjól veðurfarsins og heimsmálanna. Væri hér enginn
gróðurmold, þá væri hér á landi engin þjóð. 17

Hér fyrir neðan koma töflur sem sýna fjölda búfjár í Þingeyjarsveit frá
árinu 1958-2008:

Sauðfé 1958-2008
40000
30000
20000
10000
0

Jón H. Þorbergsson, „Tíðindi úr héraði: Suður-Þingeyjarsýsla: veðurfar og árferði 1958-1959“.
Árbók Þingeyinga 1959, bls. 123
17
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Nautgripir 1958-2008
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Svín 1959-2008
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Framkvæmdir
Í þessum hluta verður fjallað um helstu framkvæmdir í hreppnum sem
áttu sér stað á þessum árum, það er að segja vegaframkvæmdir og
byggingarframkvæmdir.
1956: Enn hafði ekki fengist rafmagn frá ríkisveitu á bæi í Hálshreppi.
En á árinu voru byggðar tvær rafstöðvar fyrir tvo bæi. Á tveimur
bæjum í Hálshreppi var notast við díselstöðvar til suðu og ljósa, en á
öðrum bæjum var í lang flestum tilfellum notast við rafmagnsljós frá
mótor eða lítilli stöð við læk.18 Um sumarið þetta sama ár var hafist
handa við gerð flugvallar í Aðaldælahreppi.19
1959: Lokið að mestu við undirbyggingu þjóðvegarins um Dalsmynni
og voru þessar framkvæmdir á vegum Grýtubakkahrepps,
Hálshrepps, sýslunnar og fleiri aðila. Komið var upp 30 kW rafstöð við
Reykjaá fyrir Reyki og Selland þar sem enginn bær í Hálshreppi var
kominn með rafmagn frá orkuverinu í Laxá á þessum tíma.20 Þrjár brýr
Jón Kr. Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: úr Hálshreppi 1958-1959“. Árbók Þingeyinga 1958, bls.
131-132
19 Bjartmar Guðmundsson. „Tíðindi úr héraði: Aðaldælahreppur1958-59“. Árbók Þingeyinga
1958, bls. 158
20 Jón Kr. Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: úr Hálshreppi 1958-1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
139
18
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voru byggðar í Ljósavatnshreppi og voru þær að mestu leyti kostaðar
af bændum sjálfum.21
1963: Byggður var nýr viti í Flatey og var hann steyptur einum meter
hærra en sá gamli og stendur hliðin á honum. Gamli vitinn var úr
járngrindum og byggður árið 1913.22 Þetta sama ár var sóknarkirkjan
á Lundarbrekku (Bárðdælahreppi) máluð að innan, litað gler var sett
í gluggana og gylltar stjörnur settar í loftið og hvelfinguna, sem voru
samtals 370 talsins. Verkið vann hagleiksmaðurinn Jóhannes á
Grímsstöðum við Mývatn.23
Æskulýðssamtök Þjóðkirkjunnar luku byggingu sumarbúða við
Vestmannsvatn árið 1963.24 Þetta sama ár var haldið áfram að
breyta og endurbæta skólahús Héraðsskólans að Laugum.
Sundlauginni var breytt og hún endurbætt og sett í hana lofthitun.
Borðstofan gamla var hólfuð niður og gerð voru búningsklefar og
baðherbergi. Lokið var við byggingu barnaskólahússins á Litlu
Laugum og byrjað var á viðgerð og stækkun á samkomuhúsinu á
Breiðumýri.25
1968: Lokið við að smíða brúnna yfir Fnjóská norðvestur frá Hálsi og
hún var opnuð umferð um haustið. 26 Þetta sama ár var gengið að
fullu frá nemendaíbúðum í heimavistarbyggingu héraðsskólans og
þær teknar í notkun og einnig var hluti af heimavistinni að Litlu
Laugum tekinn í notkun.27 Hafist var handa við að byggja
Hafralækjaskóla, en að byggingunni stóðu þrír hreppar:
Aðaldælahreppur, Tjörneshreppur og Reykjahreppur.28
1978: Veðurathugunarstöðin Sandbúðir lögð af eftir 5 ára starfsrækslu
og hennar var mikið saknað í sveitinni.29 Þetta sama ár var
hitaveituframkvæmdum í Reykdælahreppi haldið áfram og var lögð
hitaveita frá Breiðumýri um Einarsstaðahverfið að Vallakoti,
Grundargili, Glaumbæ og Hömrum.30
Landsímastöðin í Skógum í Hálshreppi var lögð niður í nóvember 1978
og innansveitarlínur voru tengdar aðalstöðinni á Akureyri.31
1983: Vegurinn yfir Víkurskarð opnaður til umferðar en þó var ekki
búið að ganga alveg frá honum. 32 Á árinu var lokið við lagningu
sjálfvirks síma í Ljósavatnshreppi og bundið slitlag var lagt frá
Skjálfandafljótsbrú að Hálsi.33
Jón Sigurðsson. „Tíðindi úr héraði: Ljósavatnshreppur 1958-58“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 146
Jón Kr. Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: úr Hálshreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 161
23 Sigurður Eiríksson. „Tíðindi úr héraði: úr Bárðdælahreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 165
24 Bjartmar Guðmundsson. „Tíðindi úr héraði: úr Aðaldælahreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963,
bls. 168
25 Áskell Sigurjónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Reykdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 175176
26 Jón Kr. Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: úr Hálshreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 145
27 Teitur Björnsson. „Tíðindi úr héraði: úr Reykdælahreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 161
28 Bjartmar Guðmundsson. „Tíðindi úr héraði: úr Aðaldælahreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968,
bls. 165-166
29 Jón Gústafsson. „Fréttir úr Héraði: úr Bárðdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 214
30 Teitur Björnsson. „Fréttir úr Héraði: úr Reykdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 221
31 Jón Kr. Kristjánsson. „Fréttir úr Héraði: úr Hálshreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 205
32 Jón Kr. Kristjánsson. „Fréttir úr Héraði: úr Hálshreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 172
33 Jón Kristjánsson. „Fréttir úr Héraði: úr Ljósavatnshreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 175
21
22
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1988: Haldið upp á 30 ára afmæli Byggðasafnsins á
Grenjaðarstöðum og voru 150 gestir viðstaddir.34 Byggt var við
veiðiheimilið Rauðhóla í Laxárdal þetta sama ár og stofnað var nýtt
hlutafélag í Reykdælahreppi sem fékk nafnið Laugafiskur hf. og
keypti félagið þær húseignir og vélar Stokkfisks af Byggðasjóði, sem
áður hafði eignast þær á uppboði.35
1993: „Handverkskonur milli heiða“ í Bárðdælahreppi opnuðu
Goðafossmarkað h.f og keyptu sumarhús af Mógili s.f. og réðu til sín
fastar starfskonur á launum og einnig til sjálfboðavinnu og ráku síðan
verslun með handunnar vörur á Fosshóli.36 Þetta sama ár var lokið við
að byggja Hreppshúsið í Aðaldælahreppi.37
1998: Hafist handa við að byggja nýja kirkju á Ljósavatni,
Þorgeirskirkju.38
Lítið sem ekkert er talað um framkvæmdir í Þingeyjarsveit eftir 1998.
Skólamál
Skólamálum í Þingeyjarsveit eru gerð mis góð skil í Árbókunum frá
1958 til ársins 1993. En eftir 1993 eru upplýsingar frá flestum skólum
svæðisins birtar í bókinni til dæmis nemendafjöldi og starf innan
skólans.
1959: Í Árbókinni kemur fram að heimavistarskóli fyrir börn er í Skógum
í Hálshreppi og skólastjórinn á þessum tíma var Jón Kr. Kristjánsson.
Skólinn var stofnaður árið 1932.39 Ekki er fjallað meira um þennan
heimavistarskóla í Árbókunum en Stórutjarnaskóli leysti hann af hólmi
árið 1971.
Fjallað er um tvo aðra skóla í sveitinni í Árbókinni 1959. Þessir skólar eru
Héraðsskóli Þingeyinga að Laugum og Húsmæðraskóli Þingeyinga að
Laugum.
Skólastjóri Héraðsskólans var Sigurður Kristjánsson frá Brautarhóli í
Svarfaðardal. Nemendur skólans voru 116 árið 1959 og var skólinn
rekinn af Suður-Þingeyjarsýslu ásamt ríkinu.
Húsmæðraskóli Þingeyinga var stofnaður 1929. Nemendur skólans
veturinn 1959-1960 voru 28 og skólastjórinn var Halldóra
Sigurjónsdóttir. Rekstur skólans var í höndum ríkisins, SuðurÞingeyjarsýslu, Húsavíkurskaupstaðar og Kvenfélagassambands
Suður-Þingeyjarsýslu.40

Guðmundur Sigurðsson. „Fréttir úr héraði: úr Aðaldælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls.
221
35 Benóný Arnórsson. „Fréttir úr héraði: úr Reykdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 225
36 Hjördís Kristjánsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Bárðdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 208
37 Dagur Jóhannesson. „Fréttir úr héraði: úr Aðaldælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 210
38 Helga A. Erlingsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Ljósavatnshreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 177
39 Jón Kr. Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: úr Hálshreppi 1958-58“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 137
40 Áskell Sigurjónsson. „Tíðindi úr héraði: Reykdælahreppur 1958-58“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
167-168
34
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Þessir tveir skólar sameinuðust
Framhaldsskólinn á Laugum.

síðan

árið

1988

og

til

varð

Hafralækjarskóli:
1968: Bygging skólans hófst eins og áður hefur komið fram. Skólinn tók
síðan til starfa árið 1972, nemendur voru um 120 fyrsta skólaárið og
skólastjóri var Sveinn Kjartansson.41
1973: Heimavist var á staðnum og voru 20 nemendur frá Tjörnesi á
heimavistinni. Hinum var ekið í skólann og síðan aftur heim til sín að
kvöldi þ.e. 20 úr Reykjahverfi, 15 úr Út-Kinn og 80 úr Aðaldal.42
1993: Starf skólans með svipuðum hætti og undanfarin ár hvað
varðar skiptingu í bekkjadeildir, en nokkra samkennslu þurfti að
viðhafa, skólaakstur og fleira. Heimavistin var ekki starfrækt fyrir
áramót og var heimavistarbörnum ekið daglega þann tíma. En
þegar kom að heimavistarhaldinu þá voru yngstu börnin heima, en
skólinn sendi síðan kennara einu sinni í viku heim til þeirra.43
2003: Breytingar urðu á rekstri skólans vegna sameiningar
sveitafélaganna. Húsavíkurbær kom núna að rekstri skólans í stað
Reykjahrepps og nokkur börn úr Þingeyjarsveit áður Ljósavatnshreppi
sóttu einnig skólann. Nemendur skólans voru 85, 41 úr
Aðaldælahreppi, 14 frá Húsavíkurbæ, tíu af Tjörnesi, 12 úr
Þingeyjarsveit og átta af Meðferðarheimilinu Árbót.44
Myndin hér fyrir neðan sýnir nemendafjöldann í Hafralækjarskóla frá
stofnun skólans 1972 til ársins 2008.

Fjöldi nemenda í Hafralækjaskóla
1972-2008
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Bjartmar Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: úr Aðaldælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1972, bls.
201
42 Bjartmar Guðmundsson, Árbók Þingeyinga 1973, bls. 176
43 Sigmar Ólafsson. „Fréttir úr héraði: úr Aðaldælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 212
44 Bjarni Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: Aðaldælahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 185
41
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Samkvæmt töflunni náði nemendafjöldinn hámarki árið 1973 með
139 nemendum. En nemendum hefur fækkað um rúmlega 50 % frá
stofnun skólans til ársins 2008.
Stórutjarnaskóli:
Lítið sem ekkert er fjallað um rekstur eða skipulag skólans í Árbókum
Þingeyinga til ársins 2003.
Skólinn var settur í fyrsta sinn 8. nóvember 1971 og var skólastjórinn
Viktor A. Guðlaugsson. Í Árbókinni frá árinu 1971 kemur fram að um
30 börnum hafi verið kennt í Ljósvetningabúð áður en Stórutjarnaskóli
var settur. Nemendur Stórutjarnaskóla þetta fyrsta skólaár voru 63.45
Myndin hérna fyrir neðan sýnir nemendafjöldann árið 1971 þegar
skólinn var fyrst settur, 2003 og 2008.

Fjöldi nemenda í Stórutjarnaskóla
63

66
51

1971

2003

2008

Nemendum í Stórutjarnaskóla hefur því fækkað um 19% frá stofnun
hans.
Litlulaugaskóli:
Litlar upplýsingar eru finna í Árbókunum um skólann.
1959: Fram kemur í annálinum frá Reykdælahreppi að barnaskóli sé í
sveitinni að Litlu-Laugum og að skólastjóri sé Dagur Sigurjónsson.46
1998: Tímamót í sögu skólahalds í Reykdælahreppi þegar fimm
nemendur hófu nám í 10. bekk við Litlulaugaskóla sem þá var orðinn
heildstæður grunnskóli fyrir skólahverfið. Fyrir það var nemendum í 10.
bekk kennt í Framhaldsskólanum á Laugum.47

Jón Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: úr Ljósavatnshreppi 1971“. Árbók Þingeyinga 1971, bls. 200
Áskell Sigurjónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Hálshreppi 1958-58“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 167168
47 Örnólfur J. Ólafsson. „Fréttir úr héraði: úr Reykdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 195
45
46
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Myndin hérna fyrir neðan sýnir fjölda nemenda í skólanum á árunum
1993 til 2008:

Fjöldi nemenda í Litlulaugaskóla 1993-2008

45

37

36

1993

1998

33

2003

2008

Framhaldsskólinn á Laugum:
1988: Skólinn er stofnaður þegar Héraðsskóli Þingeyinga og
Húsmæðraskóli Þingeyinga sameinuðust. Nemendum í 10. bekk var
kennt í skólanum og hafði verið viðtökuskóli fyrir 10. bekkinga frá
grunnskólanum í Skútustaðahreppi og Reykdælahreppi. Einnig var
höfðu verið teknir inn í þessa bekkjardeild nemendur annars staðar af
landinu. Nemendur í 10. bekk árið 1993 voru 23.48 En árið 1998 var
kennslu 10. bekkjar færð í grunnskólann, Litlu-Laugaskóla.
Myndin hér fyrir neðan sýnir fjölda nemenda í skólanum á árunum
1993-2008. Nemendum Framhaldskólans hefur fækkað um 30% frá
stofnun hans.

Fjöldi nemenda í Framhaldskólanum á
Laugum 1993-2008
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Félagsmál
Fjallað verður hérna um þá félagastarfsemi sem í boði var árið 19581959 og kemur fram í Árbókinni 1959, þegar bókin kom fyrst út og sú
félagastarfsemi sem er í boði núna 50 árum seinna, árið 2008.

48

REI. „Fréttir úr héraði: úr Reykdælahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 218
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1958-1959: Þrjú Ungmennafélög starfandi, Ungmennafélagið Bjarmi í
Hálshreppi, Ungmennafélagið Eining í Bárðdælahreppi og
Ungmennafélagið Geisli í Aðaldælahreppi.
Sex kvenfélög voru starfandi á þessum tíma: Kvenfélagið Björk og
kvenfélag Fnjóskdæla, bæði starfandi í Hálshreppi, kvenfélagið
Hildur, kvenfélag Ljósvetning í Bárðdælahreppi og tvö kvenfélög í
Aðaldælahreppi.49
Eitt Búnaðarfélag var starfandi í sveitarfélaginu og var það í
Hálshreppi. Í Hálshreppi var einnig starfandi Fiskræktunar og
veiðifélag Fnjóskár. Fjögur lestarfélög voru í sveitinni, Lestrarfélag
Hálshrepps,
Lestrarfélag
Lundabrekkusóknar,
Lestrarfélag
50
Ljósvetninga og eitt lestrarfélag í Aðaldælahreppi.
Fleiri félög voru starfandi á þessum tíma eins og til dæmis
Fóðurbirgðafélag Bárðdæla, Nautgripafélagið, Skógræktarfélagið
Björk og sjúkrasamlög.
Það er því óhætt að segja að félagslíf í Þingeyjarsveit á árunum 19581959 hafi verið gott og nokkuð fjölbreytt.
2008: Ekki miklar upplýsingar um félagslíf í Þingeyjarsveit en þar kemur
samt fram að sex kvenfélög séu starfandi: Kvenfélag
Aðaldæla,Kvenfélag Reykdæla, Kvenfélag Fnjóskdæla, Kvenfélag
Ljósvetninga, Kvenfélagið Hildur og Kvenfélag Laxdæla.
Þrjú ungmennafélög eru starfandi, Ungmennafélagið
Ungmennafélagið Bjarmi og Ungmennafélagið Efling.

Einingin,

Önnur félög eru: Harmonikufélag Þingeyinga, Björgunarsveitin Þingey,
Hjálparsveit skáta í Reykjadal og Hjálparsveit skáta í Aðaldal51

Árbók Þingeyinga 1959, bls. 137-154
Árbók Þingeyinga 1959, bls. 137-154
51 Sverrir Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Þingeyjarsveit“. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 129-132
49
50
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1.4

Skútustaðahreppur

Íbúafjöldi
Árið 1958 voru íbúar hreppsins 359 og þeim síðan fjölgaði allt til ársins
1983 og fór þá fólksfjöldinn upp í 568. En fólksfjöldinn lækkaði eftir
1983 og var kominn niður í 388 árið 2008.
Myndirnar hér fyrir neðan sýnir íbúaþróunina frá 1958-2008 og tölu
látinn á þessu sama tímabili.:

Íbúafjöldi 1958-2008
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Landbúnaður
Árið 1958 voru búendur í hreppnum taldi 62, en inn í þeirri tölu eru
mörg félagsbú, sem fleiri standa að. Því má segja að beinir búsaðilar
séu á milli 80 og 90 talsins. Auk þess á allmargt „búlaust“ fólk búfé og
eru þeir aðilar meðtaldir.52
Hér fyrir neðan koma síðan myndir sem sýna fjölda búfjár á tímabilinu
1958-2008.

52

Jón Gauti Pétursson. „Tíðindi úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 158
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Sauðfé 1958-2008
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Framkvæmdir
1956: Um sumarið voru gerðar jarðfræðilegar athuganir á
Námafjallssvæðinu af prófessor Konrad Richler og á kísilleðju í botni
Mývatns af dr. Oskar Kappelmeyer. Báðar þessar framkvæmdir voru
á
vegu
Íslensku
brennisteinsvinnslunnar.
Jarðboranadeild
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Raforkumálaskrifstofu ríkisins lét reisa fimm metra háan turn til
kælingar á brennisteinsgufunni, sem leidd hafði verið að
tilraunaverksmiðju til brennisteinsframleiðslu við Námafjall. Þetta sama
sumar var gerður flugvöllur á Melum fyrir sjúkraflugvélar.53
1958-1959: Byggð kirkja í Reykjahlíð og Kaupfélag Þingeyinga reisti
sumarið 1958 verslunarhús fyrir útibú í Reykjahlíð.54
1968: Laxárvirkjun byggði hús í Bjarnaflagi fyrir gufuaflstöðina sem
verið var að koma upp á þeim tíma.55
1973: Ungmennafélagið Mývetningur hóf byggingu sundlaugar og
vallarhúss við íþróttavöllinn á Álftabáru.56
1983: Lögð vatnsleiðsla frá Austaraselslind og vatnið þaðan var síðan
tekið til nýtingar fyrir vatns og hitaveitu Reykjahlíðar þann 2.
desember. Lokið var að mestu við hreinsun og endurnýjun á
stofnlögnum og dreifikerfi hitaveitunnar í Reykjahlíðahverfi og
Bjarnaflagi.57 Þetta sama ár var lagningu sjálfsvirks síma á alla bæi
sveitarinnar lokið, og voru þá liðin 53 ár frá stofnun Einkasímafélags
Mývetninga og 52 ár liðin frá því sími var lagður um sveitina alla.58
1998: Byggð var farþegaafgreiðsla á Reykjahlíðarflugvelli sem var
kostuð af Mýflugi hf. og Flugmálastjórn og þetta sama ár hóf Mývatn
hf. byggingu hótels við Selið á Skútustöðum.59
2003: Verslunarhúsið sem Kaupfélag Þingeyinga byggði í Reykjahlíð
árið 1958 var selt Ingibjörgu Þorleifsdóttur framkvæmdastjóra Hótel
Reykjahlíðar. Hún lét endurnýja húsnæðið og opnaði þar síðan
veitingastaðinn Zansibar. Við Hótel Sel var síðan opnuð
bensínafgreiðslustöð frá Skeljungi.60 Framkvæmdum á þjóðvegi 1 yfir
Mývatnsheiði lauk og var með bundnu slitlagi. 61
2008: Grafið fyrir heitu og köldu vatni og einnig rafmagni upp á
Borgaás við Dimmuborgir og um haustið hófust framkvæmdir við
lagningu nýs Dettifossvegar.62
Atvinnulíf
Kísiliðjan hf. 1966-2004
Fyritækið var stofnað 13. Ágúst 1966 en framleiðsla fyrirtækisins hófst
árið 1968.
Jón Gauti Pétursson. „Tíðindi úr héraði: Skútustaðahreppur 1958-1959“. Árbók Þingeyinga
1958, bls. 145-146
54 Jón Gauti Pétursson. Tíðindi úr héraði: Skútustaðahreppur 1958-1959“. Árbók Þingeyinga 1959,
bls. 156
55 Pétur Jónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 163
56 Helgi Jónasson. „ Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1973“. Árbók Þingeyinga 1973, bls. 200
57 Helgi Jónasson. „ Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1983“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 194
58 Helgi Jónasson. „ Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1983“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 195
59 Helgi Jónasson. „ Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 199
60 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
178
61 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
180
62 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2008, bls
146-148
53
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1968: Borðaðar 3 holur í Bjarnaflagi sem allar gáfu mikið gufuafl og
var unnið við þetta langt fram á vetur og frágangi á leiðslum bæði
að Kísiliðjunni og gufuaflstöðinni. Flutt var út til Vestur- Þýskalands,
Englands, Frakklands og Danmerkur. Framleiðslan þetta fyrsta ár var
2139 tonn.63
1973: Hagstæðasta rekstrarár frá upphafi. Heildarframleiðslan var
23.320 tonn af fullunnum kísilgúr. Útflutningur nam 23.734 tonnum og
innanlandssala 17 tonn. Rekstarhagnaður verksmiðjunnar var 18,8
milljónir og söluverðmæti framleiðslunnar á erlendum og innlendum
mörkuðum nam 305,8 milljónum.64
1978:
Heildarframleiðslan
var
20.955
tonn.
Hráefnisþrær
verksmiðjunnar eyðulögðust í náttúruhamförum og ný þró var byggð
og er hún í svonefndri Kringlu, utan aðalumbrotasvæðisins. Ástand
gufuveitunnar í Bjarnaflagi var ekki góð og versnaði mjög á árinu og
var gufuafhending ársins 1978 mjög tæp seinustu mánuðina og það
háði framleiðslunni nokkuð.65
1983: Framleiðsla og sala á kísilgúr gekk vel og framleidd voru 25.205
tonn, sem var meira en áður hafði verið framleitt á einu ári. Flutt voru
25.066 tonn út en innanlands voru seld 24 tonn.66
1988: Framleitt var 25.142 tonn af kísilgúr og var það fjórða mesta
framleiðsluár verksmiðjunnar frá upphafi. Útflutningurinn nam 26.415
tonnum en innanlands voru seld 40 tonn. Rekstarafkoman var góð og
hagnaðurinn var 8,9 milljónir. Kísiliðjan hafði þá skilað rekstrarhagnaði
óslitið frá árinu 1993. Starfsmenn fyrirtækisins voru um 64 einstaklingar
og heildarlaunagreiðslur um 75,7 milljónir.67
1993: Framleidd voru 17.743 tonn af kísilgúr og var það 11%
samdráttur frá fyrra ári. Flutt voru út 19.651 tonn og innanlandssala
var 47 tonn. Þrátt fyrir rekstrartap var rekstrarfjárstaðan mjög góð og
efnahagsleg staða var sterk.68
1998: Framleiðslan var 25.735 tonn og var 1748 tonnum minna en árið
á undan. Útflutningur á árinu nam 25.719 tonnum og innanlandssalan
var 36 tonn. Rekstrarstaða fyrirtækisins í enda árs var sterk og
eiginfjárhlutfall fyrirtækisins 91,8%.69
2003: Vel gekk í rekstri Kísiliðjunnar hf. og alls voru framleidd 27.692
tonn af kísilgúr það árið. Útflutningur nam 27.512 tonn. Unnið var að
gerð matsskýrslu vegna umhverfisáhrifa stækkunnar á námusvæði
fyrirtækisins í Ytri flóa Mývatns til að tryggja nægilegt hráefni til

Pétur Jónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1986“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 164
Vésteinn Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1973, bls.
201-202
65 Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 225-226
66 Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 194
67 Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 228
68 Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 227
69 Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 200-201
63
64
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framleiðslunnar þar til kísilgúrvinnslu yrði hætt. Norska fyrirtækið
Promeks ASA vann að undirbúningi vegna nýrrar kísilduftverksmiðju
sem fyrirhugað var að reisa á lóð Kísiliðjunnar.70
Vinnslu í Kísiliðjunni hf. var síðan hætt árið 2004 og verksmiðjan rifin
2005.
Hér fyrir neðan eru síðan myndir sem sýna framleiðsluþróunina í
tonnum frá 1968-2003 og útflutning og innanlandssölu frá 1973-2003.
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Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
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Innanlandssala 1973-2003
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Kröfluvirkjun
1978: Í febrúar hófst framleiðsla á raforku til sölu. Voru framleidd að
jafnaði sex til átta MW. Vélar virkjunarinnar reyndust vel þetta árið en
skortur á gufu og óstöðugleika háði framleiðslunni mjög.71
1983: Þrjár holur boraðar til gufuöflunar og raforkuframleiðsla
virkjunarinnar fór þá vaxandi og var að jafnaði um 24 MW.72
1988: Boraðar tvær vinnsluholur til gufuöflunar og starfaði virkjunin
það árið með fullum afköstum, sem sagt 60 MW.73
2003: Raforkuvinnsla við Kröflu og í Bjarnaflagi varð 413,4 GWh. Þetta
ár voru vélar Kröflu hvíldar verulega um sumarið vegna orkugnóttar.
Starfsmenn voru um 17.74
2008: Raforkuvinnsla Kröflu var 482,7 GWh og var veruleg
framleiðsluminnkun frá fyrra ári vegna sex vikna viðhaldsstopps á
annarri vél virkjunarinnar. Bjarnaflagsstöð skilaði 16,3 GWh. Haldinn
var fundur á vegum Samvinnunefndar miðhálendisins á Hótel
Reynihlíð 14. maí 2008 þar sem tillaga á breytingu á svæðisskipulagi
Miðhálendisins til 2015 var kynnt.
Mikil umsvif voru í hreppnum þetta árið vegna boranna, rannsókna
og umhverfismats vegna öflun orku fyrir álver á Bakka. Boranir í
tengslum við Djúpborunarverkefnið IDDP hófust um sumarið, en
verkefnið felst í því að bora svo djúpa holu að komið sé að mörkum
þess hvort bergi sé í föstu eða fljótandi formi og með því ná allt að
tífalt meiri orku úr jarðhitasvæðum landsins. Tilraunarholan er vestan
Vítis við Kröflu og var hún í enda ársins 2008 orðin 800 metra djúp.75
Annað atvinnulíf:
1963: Hlutfélagið Léttsteypan hf. frá Akureyri var endurnýjað og lögðu
heimamenn í Reykjahlíð og Vogum fram hlutafé og tóku starfsemina

Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 226
Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 194
73 Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 200
74 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
178
75 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2008, bls.
147-148
71
72
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að sér. Þeir fengu brennisteinsverksmiðjuna í Bjarnaflagi til afnota og
settu þar upp vélar félagsins.76
1968: Tveir ungir menn stofnuðu verktakafélagið Sniðil. Þessir ungu
menn voru Héðinn Sverrisson í Víðihlíð og Páll Dagbjartsson í
Álftagerði. Félagi þeirra var síðan breytt í hlutafélag og fimm aðrir
aðilar gengu þá til liðs við þá. Þeir keyptur vélar og fengu lóð undir
verkstæðabyggingu í nýbyggingahverfinu í Reykjahlíð að Múlavegi
1.77
1984: Fyrirtækið Mýflug var stofnað árið 1984 af Leifi Hallgrímssyni.
Fyrsta sumarið var boðið upp á fimm mismunandi leiðir í
útsýnisfluginu, til dæmis stuttir flughringir um Mývatn og Kröflu, ferðir í
Öskju, Kverkfjöll og Grímsey. Þegar sumar gekk það vel að ákveðið
var að hefja flugrekstur úr Mývatnssveit og árið 1985 var stofnað
hlutafélag um reksturinn. Til ársins 1990 var reksturinn eins og einungis
var flogið útsýnis og leiguflug, en árið 1990 urðu kaflaskil í sögu
félagsins þegar keypt var 10 sæta flugvél að gerð Piper Chiefain.
Með þessum kaupum hófst áætlunarflug milli Mývatns og
Reykjavíkur. Starfsemin óx svo mikið að kaupa þurfti 8 sæta Piper
Navajo flugvél. Árið 1997 hófst síðan áætlunarflug milli Mývatns og
Hafnar í Hornafirði.78
2003: Fjölmenn ferðamálastefna haldin í Skjólbrekku á vegum
Ferðamálaráðs íslands og þetta sama ár tók Valgerður Sverrisdóttir
iðnaðarráðherra fyrstu skóflustungu að nýjum jarðböðum sunnan
undir jarðbaðshólum í landi Voga.79
2008: Í Árbókinni kemur fram að Karl Viðar rekur bílaverkstæði í
Reykjahlíð og sér um vöruferðir frá Akureyri og Húsavík. Hólmgeir
Hallgrímsson í Álftagerði og Einar Jónsson á Sjónarhóli hófu rekstur og
opnuðu verksmiðju sem þeir nefndu Trésmiðju Mývatnssveitar.
Fyrirtækið Grænar lausnir vinna að þróun vörubretta og véla til að
framleiða vörubretti úr úrgangspappír. 17 aðilar í hreppnum reka
gistiaðstöðu og rekstur Jarðbaðanna gekk vel þetta árið en um 65
þúsund gestir komu í jarðböðin.80

Skólamál
Lítið er fjallað um skólamál í hreppnum.
1963: Barnaskólinn við Álftavog var vígður 6. Janúar og skólastjórinn
var Þráinn Þórisson. Húsið tók 4 ár í byggingu og á staðnum var einnig
heimavist fyrir 24 nemendur ásamt íbúð fyrir skólastjóra og ráðskonu.81

Pétur Jónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 182
Pétur Jónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 164
78 Leifur Hallgrímsson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 202203
79 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
179
80 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2008, bls.
148-149
81 Pétur Jónasson. „Tíðindi úr héraði: úr Skútustaðahreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 185
76
77
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1993: Lokið við að byggja grunnskólahús í Reykjahlíð og var sá skóli
gerður að aðalskóla sveitarinnar en Skútustaðarskóli sem áður var
aðalskóli sveitarinnar var gerður að skólaseli. Skólastjórinn í nýja
grunnskólanum í Reykjahlíð var Garðar Karlsson.82
2003: Skólastarf var með hefðbundnum hætti og Hólmfríður
Guðmundsdóttir var skólastjóri. Fjöldi nemenda voru 84 þetta árið. 83
2008: Fjöldi nemenda fór niður í 5884

Helgi Jónasson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 227
Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
180
84 Birkir Fanndal Haraldsson. „Fréttir úr héraði: Skútustaðahreppur. Árbók Þingeyinga 2008
82
83
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1.5

Tjörneshreppur

Íbúaþróun
Íbúafjöldinn árið 1958 var 106 og búendur í hreppnum árið 1959 voru
25 á 22 býlum. Fjöldinn náði hámarki árið 1973 þegar þeir voru 117
talsins. Árið 2008 var fjöldinn síðan kominn niður í 58 manns og hafði
því fækkað um 45% í hreppnum frá árinu 1958-2008.
Myndin hér fyrir neðan sýnir íbúafjöldann í hreppnum á árunum 19592008.
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Myndin hérna sýnir dauðsföll í hreppnum á árunum 1959-2008:
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Landbúnaður
Hér fyrir neðan eru tölur um búfé í hreppnum á árunum 1959-2008
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Útgerð:
1959: Átta opnir vélbátar í hreppnum og samkvæmt Árbókinni frá því
ári var útgerð með meira móti. Söltuð voru grásleppuhrogn í 210
tunnur.85
1963: 9. apríl gerði snögglega bruna-stórhríð og olli hún miklum skaða
á sjó og landi, Tjörnesið slapp þó nokkuð vel en þú eyðilagðist
eitthvað af hrognkelsanetum. Sjávarafli ársins 1963 var í meðallagi og
mest voru grásleppuveiðar stundaðar.86
1968: Í janúar og febrúar var mikil snjókoma, frost og hafís var kominn
inn í allan Skjálfandaflóa í lok marsmánaðar og var í flóanum fram á
sumar. Hrognkelsaveiðar voru í meðallagi þetta árið en verðið var
lágt. Óvenjugóður fiskafli var þetta árið og skýringin sú að fiskur gekk
nær landi en venjulega gerist og aflahrotan kom á góðum tíma
þegar lítið var að gera í búskapnum og fiskurinn var móttekinn við
bryggjuna í Tungulendinu og saltaður þar í húsinu.87
Í árbókunum á tímabilinu 1973-1988 er ekki farið mörgum orðum um
útveg í hreppnum.
1993: Í apríl gerði stórbrim sem varð til þess að net á norðurlandi urðu
meira og minna skemmd og sökum þess varð grásleppuveiði á
Tjörnesinu mjög léleg þetta árið.88
1998: Tíðarfarið var frekar hagstætt til sjósóknar en verðhrun var þetta
árið á grásleppuhrognum.89
2003: Tveir bátar í hreppnum sem stunduðu grásleppuveiðar.90
Myndin hér fyrir neðan sýnir hversu margar tunnur voru saltaðar af
grásleppuhrognum á árunum 1959-2003.
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Úlfur Indriðason. „Tíðindi úr héraði: Tjörneshreppur 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 180
Úlfur Indriðason. „Tíðindi úr héraði: Tjörneshreppur 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 215
87 Úlfur Indriðason. „Tíðindi úr héraði: Tjörneshreppur 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 173
88 Kristján Kárason. „Fréttir úr héraði: úr Tjörneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 233
89 Kristján Kárason. „Fréttir úr héraði: úr Tjörneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 209
90 Kristján Kárason. „Fréttir úr héraði: úr Tjörneshreppi“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 188
85
86
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Framkvæmdir:
Í þessum kafla er farið yfir helstu framkvæmdirnar í hreppnum á
árunum 1959-2003.
1959: Unnið var við að innrétta félagsheimili Tjörnesinga, verkinu lauk
um áramótin og þá var komið fyrir diselrafstöð og rafmagn komið í
húsið.91
1963: Rafmagnagnsveitur ríkisins fóru í það að leggja heimtaugar í öll
býli í sveitinni og sú lína átti að tengjast rafveitukerfi héraðsins en
þessari framkvæmd lauk ekki fyrr en árið 1964. Þetta sama ár var
hafist handa við lendingarbætur í Tungulendingu og einnig hafin
bryggjusmíði á fyrirhugaðri 120 m langri bryggju.92
1983: Grjótgarðurinn sunnan við Tungulendingu hækkaður og
bryggjan lengd um 12 metra.93
1988: Á vegum Tjörneshrepps var steypt plan undir báta við
Tungulendingu.94
2003: Uppbygging vegarins frá Breiðuvík að Bangastöðum hófst, sem
eru um 10 km95
Félagslíf
Félagslífi í hreppnum árið 1959 var á þessa leið, starfandi var
ungmennafélag sem varð 50 ára þetta árið. Stofnað var Kvenfélag í
hreppnum þetta árið af 11 konum og einnig var búnaðarfélag og
fjárræktarfélag í hreppnum.96
Lítið sem ekkert er fjallað um félagslíf Tjörnesinga í Árbókunum.

Úlfur Indriðason. „Tíðindi úr héraði: Tjörneshreppur 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 180
Úlfur Indriðason. „Tíðindi úr héraði: Tjörneshreppur 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 215
93 Kristján Kárason. „Fréttir úr Héraði: úr Tjörneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 202
94 Kristján Kárason. „Fréttir úr héraði: úr Tjörneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 233
95 Kristján Kárason. „Fréttir úr héraði: Tjörneshreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 188
96 Úlfur Indriðason. Tíðindi úr héraði: Tjörneshreppur 1959”. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 181
91
92
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1.6

Norðurþing (utan við Húsavík)

Sameiningarmál
Árið 1959 voru hrepparnir sjö í Þingeyjarsýslu sem tilheyra í Norðurþingi
í dag. Þeir voru Reykjahreppur, Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur,
Fjallahreppur, Presthólahreppur, Raufarhafnarhreppur og Húsavík.





Árið 1991 sameinast Öxarfjarðarhreppur og Presthólahreppur í
Öxarfjarðarhrepp
Árið 1994 sameinast Öxarfjarðarhreppur og Fjallahreppur í
Öxarfjarðarhrepp
Árið 2001 sameinast Húsavíkurkaupstaður og Reykjahreppur í
Húsvíkurskaupstað
Árið 2006 sameinast Húsavíkurkaupstaður, Kelduneshreppur,
Öxarfjarðarhreppur og Raufarhafnarhreppur í Norðurþing.

Í þessum kafla er Húsavík ekki með, þar sem hún er í sér kafla.
Íbúaþróun
Myndin hér fyrir neðan sýnir íbúafjöldann í hreppunum 6. Árið 1959
voru íbúar 1.816 en árið 2008 voru þeir komnir niður í 968 og hefur því
fækkað um 47%.

íbúafjöldi 1959-2008
1816
1290

1407
1183

1357
1051

981

972

968

1959 1963 1970 1983 1988 1993 1998 2003 2008

Í annálinum frá Raufarhafnarhreppi er yfirleitt ekki minnst á fjölda
íbúa í hreppnum, en til þessa að sýna fram á íbúaþróun þá voru
upplýsingar um Raufarhafnarhrepp fengnar hjá Hagstofu Íslands en
upplýsingarnar um hina hreppana fengnar úr Árbókunum.
Landbúnaður
Í Árbókinni frá árinu 1958 stendur í annálinum frá 1956 eftirfarandi:
„Þorpsbúar á Raufarhöfn hafa alltaf stundað landbúnað sem
aukavinnu eða tómstund og hafa oftast haft gott af. Þó er
þetta ekki orðið eins almenn og áður var, síðan fólkinu
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fjölgaði og atvinnu varð fjölbreyttari. Þetta ár var búpeningur
samtals í þorpinu á vetrarfóðri sem hér segir: 24 kýr, 1 naut,
437 ær, 16 hrútar og 111 gemlingar.“ 97

Í Árbókinni frá árinu 1973 kemur fram að með aukinni atvinnu á sjó og
í landi við fiskverkun fór landbúnaður minnkandi í hreppnum, þetta
árið var engin kýr lengur í þorpinu en þremur áratugum fyrr voru um
40 kýr.98
Upplýsingar
um
búfé
í
Reykjahreppi,
Kelduneshreppi,
Öxarfjarðarhreppi, Fjallahreppi og Presthólahreppi eru misgóðar og
erfitt var að sameina þær í eina töflu. Hér fyrir neðan koma tölur úr
hverjum hreppi fyrir sig:
Reykjahreppur:
Ártal

Sauðfé

Hestar Nautgripir

1959

1.823

26

0

1963

1.936

27

224

1968

2.568

34

184

1973

2.895

37

276

1978

3.610

74

269

1983

2.717

48

333

1988

2.559

47

319

1993

2.140

120

344

1998

2.453

183

351

Sauðfé, hestum og nautgripum fjölgaði á árunum 1959 til 1998.

Hólmsteinn Helgason. „Tíðindi úr héraði: úr Raufarhafnarhreppi 1956-1957“. Árbók Þingeyinga
1958, bls. 177
98 Hólmsteinn Helgason. „Fréttir úr Héraði: úr Raufarhafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1973, bls.
235
97
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Kelduneshreppur:
Ártal

Sauðfé

Hestar

Nautgripir

1959

7.933

66

104

1963

7.644

44

103

1968

7.337

29

117

1973

7.788

27

160

1983

6.243

104

111

1988

2.468

124

98

1993

3.362

151

118

1998

3.544

116

92

2003

4.338

84

33

Sauðfé og nautgripum fækkaði í hreppnum en hestum fjölgaði á
árunum 1959-2003.
Öxarfjarðarhreppur:
Ártal

Sauðfé

Hestar

Nautgripir

1959

5.914

71

47

1968

6.225

46

47

1988

7.120

122

8

1993

10.678

211

33

1998

9.811

215

16

2003

10.839

210

38

Sauðfé og hestum fjölgaði en nautgripum fækkaði í hreppnum á
árunum 1959-2003.
Fjallahreppur:
Ártal

Sauðfé

Hestar

Nautgripir

1959

1.873

37

20

1968

1.231

29

8

1983

1.475

36

0

1988

1.406

34

0

1993

85

12

4

Saufé, hestum og nautgripum fækkaði í hreppnum á árunum 19591993.
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Presthólahreppur:
Ártal

Sauðfé

Hestar

Nautgripir

1959

7.914

103

62

1963

8.096

56

106

1978

6.677

61

8

1983

6.092

56

12

1988

5.289

65

27

Sauðfé, hestum og nautgripum fækkaði í hreppnum á árunum 19591988.
Engar tölur eru um í Árbókinni frá árinu 2008 um búfé í Norðurþingi.
Framkvæmdir
Í þessum hluta er farið yfir helstu framkvæmdirnar sem áttu sér stað á
tímabilinu 1958-2008
1958: Lokið við að byggja félagsheimilið í Kelduneshreppi sem fékk
nafnið Skúlagarður.99
1963: Haldið áfram að undirbúningi að stofnun nýbýlahverfis að
Þverá og Heiðarbót í Reykjahreppi á vegum Landnáms ríksins.100
Þetta sama ár var unnið við að byggja barnaskólahús og
kennaraíbúðir í Lundi í Öxarfjarðarhreppi.101
1968: Hófst bygging veiðihúss að Laxarmýri og Norðurverk h.f lauk að
mestu við lagningu vegar frá Námaskarði að Laxamýri.102
1978: Unnið við að byggja barnaskóla í Presthólahreppi og í enda
ársins var búið að steypa grunnveggina. Á vegum Rafmagnsveitna
ríksins var unnið að nýrri aðveitustöð fyrir ofan Snartastaði þar sem
háspennulínan frá Laxárvirkjun greinist í fjórar dreifilínur það er til
Kópaskers, Raufarhafnar, Þórshafnar og fram Núpasveit og Öxarfjörð
til Kelduhverfis. Þetta var mikið mannvikri sem jók öryggi í
raforkudreifingu.103
1983: Sjálfvirkur sími var tekinn í notkun á öllum bæjum í Fjallahreppi
og símastöðin á Grímsstöðum sem var frá árinu 1906 var lögð niður.104
Þetta sama ár var byggðu Rafmagnsveitur ríkisins hús fyrir starfsemi
sína á Kópaskeri105
1988: Bundið slitlag lagt á allar götur á Kópaskeri og á 1,5 km langan
kafla á þjóðveginum næst þorpinu106

Erlingur Jóhannsson. „Tíðindi úr héraði: Kelduneshreppur 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
183
100 Atli Baldvinsson. “Tíðindi úr héraði: úr Reykjahreppi 1963”. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 168
101 Jón Sigfússon. „Tíðindi úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 188
102 Atli Baldvinsson. „Tíðindi úr héraði: úr Reykjahreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 172
103 Árni Sigurðsson. „Fréttir úr Héraði: úr Presthólahreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 241
104 Ólöf Erla Bjarnadóttir. „Fréttir úr Héraði: úr Fjallahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 208
105 Árni Sigurðsson. „Fréttir úr Héraði: úr Presthólahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 209
106 Árni Sigurðsson. „Fréttir úr Héraði: úr Presthólahreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 243
99

36 | B l s

1993: Unnið við að leggja nýja vatnsveitu fyrir Kópasker og
nærliggjandi bæi og var vatnsveitan síðan tekin í gagn í desember
sama ár.107
2003: Lokið við miklar vegaframkvæmdir í Kelduneshreppi þegar nýr
vegur var opnaður frá Vogum að Bangastöðum, og
Auðbjargarstaðarbrekkan var lögð af en hún hafði verið ekin frá
árinu 1956.108
2008: Lokið var við endurbyggingu heilsugæslustöðvarinnar á
Raufarhöfn.109
Atvinnumál
Í þessum kafla er farið yfir helstu atvinnumál í sveitafélaginu frá 1956 2008 í réttri tímaröð. Kaflanum er skipt niður eftir hreppum.
Reykjahreppur:
1958: Aðalatvinnugrein hreppsins var nautgripa og sauðfjárrækt.
Einnig var gróðurhúsaframleiðsla góð og framleitt var um 18 smálestir
af tómötum og eitthvað af káli, gúrkum, gulrótum, vínberjum og
garðjurtum.110
1983: Ávaxtaræktin í gróðurhúsum Garðræktarfélags Reykhverfinga
að Hveravöllum gekk vel og var framleiðslan um 94 tonn með kálinu
sem ræktað er á vermireitum.111
1988: Garðræktarfélag Reykhverfinga framleiddi 125 tonn
ávöxtum og káli, einnig voru framleiddar garðplöntur.112

af

1993: 139 tonn framleidd á Hveravöllum af ávöxtum og káli og að
auki töluvert af garðjurtum. Harðfiskverkun hóst aftur hjá Stöpla hf en
sá rekstur gekk ekki upp og Norðurlax á laxamýri átti einnig í
erfiðleikum með reksturinn vegna vanskila og gjaldþrota
viðskiptaaðila. Rekstur gestaþjónustunnar í félagsheimilinu Heiðarbæ
dróst saman og setti veður þar strik í reikninginn. Vel gekk þó hjá
byggingarverktakanum Stefáni Óskarssyni á Rein.113
1998: Garðræktarfélag Reykhverfinga framleiddi 160 tonn og auk
þess voru framleitt töluvert af sumarblómum. Atvinnulífið tók nokkrum
breytingum þetta árið, Stöplafiskur hf hætti starfsemi sinni og einnig
verkstæðið á Stórureykjum.114

Kristveig Björnsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 240
Katrín Eymundsdóttir. „Fréttir úr héraði: Kelduneshreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 190
109 Jón Helgi Björnsson. „Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 160
110 Atli Baldvinsson. „Tíðindi úr héraði: Reykjahreppur 1956-1957“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 177
111 Vigfús B. Jónsson. „Fréttir úr Héraði: úr Reykjahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 199
112 Vigfús B. Jónsson. „Fréttir úr héraði: úr Reykjahreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 229
113 Vigfús B. Jónsson. „Fréttir úr héraði: úr Reykjahreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 231-232
114 Vigfús B. Jónsson. „Fréttir úr héraði: úr Skútustaðahreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 206-207
107
108
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Framleiðsla Garðræktarfélags
Reykhverfinga 1983-1998

125

139

160

94

1983

1988

1993

1998

Raufarhafnarhreppur:
1956: Í fyrsta annálinum frá Raufahafnarhreppi kemur fram að mikið
atvinnulíf er á svæðinu, þó mest í tengslum við sjávarútveg.
Eftirfarandi fyrirtæki voru á svæðinu: Síldarverksmiðja ríksins, Hafsilfur
h.f, hlutfélagið Borgir Raufarhöfn, Óðinn h.f, Hraðfrystihús Frosta h.f og
Söltunarstöðin S.K.O.R. Hlutarfélagið Borgir Raufarhöfn var stofnað
þetta árið til að annast síldverkun o.fl.115
1968 : Kviknaði í frystihúsinu Frosta og mikið tjón varð. Hreppsnefndin
ákvað að koma upp hlutafélagi til þess að endurbyggja húsið og
varð hreppurinn aðalhluthafinn og einnig keyptu 60 borgarar
hlutabréf. Hið nýja félag var nefnt Jökull hf. Kaupfélag Raufarhafnar
(K.R) hætti einnig þetta sama ár vegna greiðsluþrots. Eignir félagsins
voru miklar og meiri en skuldirnar. En vegna áræðni S.Í.S og nokkurra
félagsmann innan K.R hóf Kaupfélag N.Þ verslun á Raufarhöfn. Einnig
var verslun Sigríðar Guðmundsdóttur breytt í matvöruverslun en á
undanförnum árum hafði hún verið smávöruverslun og búin að starfa
á Raufarhöfn í 72 ár og framan af eina verslunin á staðnum.116
1983: Gefnir út 287 launamiðar hjá Jökli hf en meðalfjöldi starfmanna
yfir árið var 90. Hjá Hólmsteini Helgasyni hf störfuðu 5-10 starfsmenn
og hjá saumastofunni Útskálar hf voru að meðaltali 10 starfsmenn.117
1993: Starfsmenn Jökuls hf voru 51 og hjá Fiskiðju Raufarhafnar hf.
142.118
1998: Rekstrartekjur Jökuls hf voru 938 milljónir og lækkuðu um 20
milljónir á milli ára. Tap á reglulegri starfsemi var 234 milljónir. Hjá Jökli
hf og dótturfélagi störfuðu 115 manns og námu launagreiðslur um
286 milljónir.119

Hólmsteinn Helgason. „Tíðindi úr héraði: úr Raufarhafnarhreppi 1956-1957“. Árbók Þingeyinga
1958, bls. 175-176
116 Hólmsteinn Helgason. „Tíðindi úr héraði: úr Raufarhafnarhreppi 1968“. Árbók Þingeyinga
1969, bls. 197-198
117 Jónas Friðrik. „Fréttir úr Héraði: úr Raufarhafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 215
118 Jónas Friðrik. „Fréttir úr héraði: Raufarhafnarhreppur“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 251
119 Hlynur Þór Ingólfsson. „Fréttir úr héraði: Raufarhafnarhreppur“. Árbók Þingeyinga 1998, bls.
227
115
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2003: Miklar breytingar urðu á Raufarhöfn þegar Brim ehf. sagði upp
öllum starfsmönnum Jökuls í byrjun júní og ákvað að hætta
framleiðslu á frystum bitum og blokk. Verkalýðshreyfingin taldi
uppsagnirnar vera ólöglegar og þær voru því dregnar til baka en
síðan var öllum sagt upp frá og með 1. Júlí. En í byrjun október þetta
sama ár hófst síðan vinnsla á léttsöltuðum flökum í húsnæði
frystihússins og sú vinnsla var hluti af starfsemi GPG hf á Húsavík og í
upphafi voru ráðnir 20 starsmenn en þeim fór síðan fjölgandi.120
Kelduneshreppur:
1968: Gerð var leit með viðnámsmælingum eftir jarðhita í Kelduhverfi
á vegum Orkustofnunnar ríksins. Útkoman var sú að sterkar líkur voru
fyrir jarðhita í nágrenni Keldunesbæja.121
1993:Reksturinn hjá Rifóss hf gekk vel, heildarveltan varð milli 90-100
milljónir, launagreiðslur á milli 13 og 14 milljónir og hagnaður fyrir
skatta var því rúmar 22 milljónir.122
1997: Nýtt fyrirtæki í hreppnum var stofnað sem fékk nafnið Grásíða
ehf. Þetta var fjölskyldufyrirtæki sem beitti sér í vinnslu á afurðum úr
laxi og regnbogasilungi. Hráefnið keypti fyrirtækið af Silfurstjörnunni hf
og Rifósi hf. Framleiðslan fór vel af stað og seldi um allt land, þó mest
á Norður og Austurlandi.123 Rekstur Rifós gekk vel á árinu og störfuðu 6
mann í fullu starfi og 8 manns í hálfu starfi fyrir utan sumarfólk. 124
Presthólahreppur:
1973: Hlutafélagið Sæblik á Kópaskeri hóf starfsemi sína, starfsemin
gekk út á það að annast vinnslu, verkun og sölu á sjávarafurðum.
Með stofnun hlutafélagsins var verið að skapa möguleika fyrir aukinni
útgerð á svæðinu og stuðla að fjölbreyttara atvinnulífi í hreppnum.125
Öxarfjarðarhreppur:
1993: Í fyrsta skipti var hagnaður hjá Silfurstjörnunni og var starfsmenn
að meðaltali 25, heildarlaunagreiðslur um 40 milljónir. Seldar afurðir
voru seldar fyrir 185 milljónir. Tap var hjá Geflu hf,
heildarlaunagreiðslur námu 22,3 milljónir og velta fyrirtækisins 168,1
milljón og tapið á rekstrinum var tæplega hálf milljón. Vel gekk hjá
Fjallalambi þetta árið og slátrað var um 24,000 fjár, þar af voru um 32
tonn utan framleiðsluréttar lögð inn á umsýslusamninga, en það kjöt

Arna Ýr Sigurðardóttir. „Fréttir úr héraði: Raufarhafnarhreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
204
121 Björn Haraldsson. „Tíðindi úr héraði: úr Kelduneshreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 177
122 Björn Guðmundsson. „Fréttir úr héraði: úr Kelduneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 237
123 Sigurður Jónsson. „Fréttir úr héraði: úr Kelduneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 213-214
124 Katrín Eymundsdóttir. „Fréttir úr héraði: Kelduneshreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 190
125 Helgi Kristjánsson. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1973, bls. 222
120
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varð að flytja út. Salan gekk vel og velta var 200 milljónir króna og
starfsmenn fyrirtækisins voru 18-20, auk vertíðarfólks í sláturtíð. 126
1998: Atvinnuástand í hreppnum var gott og fólk vantaði í vinnu hjá
öllum stærstu fyrirtækjunum. Rekstur Fjallalambs hf. var í góðu
jafnvægi þetta árið og rekstarhalli 1,4 milljónir sem er 4,5 milljónum
lakari afkoma en árið áður. Fjallalamb annaðist sem áður sölu sinna
afurða og hefur náð vaxandi markaðshlutdeild. Starfsmenn voru 18
manns og alveg upp í 60 á sláturtíð. Launagreiðslur voru 33 milljónir
og söluvelta 223 milljónir. Starfsemi Silfurstjörnunnar var með svipuðum
hætti og árin á undan og starfmannafjöldi um 25 manns. Rekstur
fyrirtækisins hafði verið þungur og ástæðurnar voru að fóðurverð var
hátt og verð á laxi var í lágmarki og var fyrirtækið rekið með
umtalsverðu tapi árið 1998. 127
2003: Rækjuvinnslan Gefla gjaldþrota en rekstur Fjallalambs og
Silfurstjörnunni gekk samkvæmt áætlun.128
Skólamál
Ekki er fjallað um skólahald í sýslunni fyrr en í Árbókinni frá árinu 1968.
Fjórir grunnskólar eru starfræktir á svæðinu þegar mest er.
Skúlagarður:
1968: Skólaskyldum börnum úr Kelduhverfi og Öxarfirði var kennt í
Skúlagarði. Einnig var þar 1. Bekkur á unglingastigi. Skólastjóri var
Hreinn Ragnarsson en aðrir kennarar við skólann voru Þórarinn
Þórarinsson frá Krossdal, Guðrún Einarsdóttir, Rakel Sigvaldadóttir og
Björg Björnsdóttir. Nemendur voru samtals 40 og þar af voru 23 á
unglingastigi.129
1973: Kennsla var með svipuðum hætti og undanfarin ár nema að
þessu sinni voru unglingar í 1. bekk bara 13 talsins.130
1988: Skólahald með sama hætti og áður nem að Þorbjörg
Bragadóttir tók við skólastjórn af Þórarni Þórarinssyni sem hafði gengt
því starfi frá árinu 1970.131
Reykjahreppur:
1973: Í Árbókinni kemur fram að farkennsla í hreppnum var lögð af
árið 1972 og skólabörnum var ekið í Hafralækjarskóla þar sem

Kristveig Björnsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 241
Garðar Eggertsson. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 222223
128 Stefanía Gísladóttir. „Fréttir úr héraði: Öxarfjarðarhreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 195
129 Björn Haraldsson. „Tíðindi úr héraði: úr Kelduneshreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 177
130 Björn Haraldsson. „Fréttir úr Héraði: úr Keldneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1973, bls. 213
131 Sigurgeir Ísaksson. „Fréttir úr héraði: úr Kelduneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 235
126
127
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kennsla fór fram. Árið 1973 var 20 börnum keyrt úr hreppnum í
Hafralækjaskóla.132
Skólastaf í Lundi: Skólahald í Lundi nær allt til ársins 1928.
1983: Skólahald í Lundi með hefðbundnum hætti. Í skólanum var
öflugt íþróttalíf og blaklið stúlkna úr skólanum varð Íslandsmeistarar
blakliða í grunnskólum það árið.133
1988: Fram kemur í Árbókinni að Halldór Gunnarsson, skólastjóri í Lundi
og Björg Dagbjartsdóttir, kennari hafi farið í ársleyfi og við skólastjórn
tók Aðalbjörn Gunnlaugsson.134
1998: Starfsmenn skólans 10 talsins og nemendur 42. Leikskólinn
Lundarkot er starfræktur í húsnæði skólans ásamt Tónlistarskólanum
Tónöx.135
Skólinn fékk nafnið Öxarfjarðarskóli
Grunnskólanum á Kópaskeri árið 2000.

þegar

hann

sameinaðist

2008: Ákveðið var að samreka leik- og grunnskóla við Öxarfjörð
skólaárið 2008-2009. Deildunum á Kópaskeri og í Lundi var skipt upp í
sjálfstæðar stofnanir. Í Lundi var skólinn rekinn undir nafni
Öxarfjarðarskóla.136
Nemendur voru alls 50, þar af 40 í grunnskóladeild árið 2008.137
Grunnskólinn á Kópaskeri: Var stofnaður árið 1982 og árinu seinna
voru 34 nemendur á aldrinum 6-12 ára í skólanum. Skólastjóri var
Pétur Þorsteinsson og auk hans voru tveir fastráðnir kennarar í hálfu
starfi og þrír stundakennarar. Kennt var í skólanum samkvæmt
ákveðnu kerfi sem kallaðist opinn skóli. Kópaskersdeild Tónlistarskóla
N-Þingeyjarsýslu var einnig til húsa í skólanum og í honum voru 23
nemendur árið 1983, bæði börn og fullorðnir138
1992: Leikskólinn Krílakot var færður í Grunnskólann.
1998: Starfsmenn við skólann voru 6 og skólastjórinn var Halla
Óladóttir. 36 nemendur voru við skólann í 1-7. Bekk, en eftir það eru
þau send í Lundaskóla. 6 börnum úr sveitinni var keyrt á hverjum degi
í skólann. Þetta sama ár voru 18 börn á leikskólanum Krílakot og 3
starfsmenn.139
Sameinast Grunnskólanum í Lundi árið 2000.
2008: Ákveðið var að samreka leik- og grunnskóla við Öxarfjörð
skólaárið 2008-2009. Deildunum á Kópaskeri og í Lundi var skipt upp í
A.B. „Fréttir úr Héraði: úr Reykjahreppi“. Árbók Þingeyinga 1973, bls. 208
Laufey Bjarkadóttir. „Fréttir úr Héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 207
134 Laufey Bjarkadóttir. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 240
135 Þorkell Ingimarsson. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 219
136 Huld Aðalbjarnardóttir. „Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 163
137 Guðrún Sigríður Kristjánsdóttir. „Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 195
138 Árni Sigurðsson. „Fréttir úr Héraði: úr Presthólahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 210
139 Elisabeth Hauge og Halla Ólafsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók
Þingeyinga 1998, bls. 218-219
132
133
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sjálfstæðar stofnanir. Á Kópaskeri var skólinn rekinn undir nafninu
Kópaskersskóli.140
Nemendur í skólanum haustið 2008 voru 19 talsins í 1.-7. Bekk.141
Grunnskóli Raufarhafnar:
1983: Nemendur skólans voru 75 og starfsemi skólans með svipuðum
hætti og undanfarin ár. Sjö kennarar störfuðu við skólann fyrir utan
skólastjórann Jón Magnússon. Skólastjóri Tónlistarskólans sem var
stofnaður árið 1976 af Margréti Bóasdóttur var Elínborg
Sigurgeirsdóttir og 3 kennarar störfuðu við Raufarhafnardeild, 1 við
Þórshafnardeild og 1 við Kópaskersdeild.142
2003: Ekkert er fjallað um skólahald á Raufarhöfn aftur í Árbókunum
fyrr en árið 2003. Þar kemur fram að nemendur í grunnskólanum frá 110. Bekk séu 45 talsins og skólastjóri er Júlíana Gústafsdóttir.143
2008: Nemendur við skólann voru 34 í öllum bekkjardeildum. 144
Félagslíf
Ekki er mikið um upplýsingar um félagastarf í annálunum en þó eru
upplýsingar um það í nokkrum Árbókum.
Reykjahreppur:
1958-1959:
Starfandi
voru
búnaðarfélag,
ungmennafélag,
lestrarfélag, sauðfjárræktarfélag og fóðurbirgðafélag og einnig
deildir innana K.Þ og Mjólkursamlag K.Þ.145
1983: Stofnað hlutafélag um fóðurverksmiðju í Reykjahreppi og
nefndist félagið Saltvík hf.146
Kelduneshreppur:
1958-1959: Nokkur félög voru starfandi í hreppnum, Ungmennafélagið
Leifur
heppni,
Kvenfélag
Keldhverfinga,
búnaðarfélag,
fóðurbirgðafélag,
sauðfjárræktarfélag,
kýrábyrgðarfélag,
skógræktunarfélag, lestrarfélag og síðast en ekki síst kirkjukór
Garðssóknar147

Huld Aðalbjarnadóttir. „Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 163
Aðalbjörg S. Sigvaldadóttir. „Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 197
142 Jón Friðrik. „Fréttir úr Héraði: úr Kelduneshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 215
143 Jónas Friðrik Guðnason. „Fréttir úr héraði: Raufarhafnarhreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls.
205
144 Jóhanna Dögg Stefánsdóttir. „Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 199
145 Atli Baldvinsson. „Tíðindi úr héraði: Reykjahreppur 1956-1957“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 178
146 Vigfús B. Jónsson. „Fréttir úr Héraði: úr Reykjahreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 200
147 Erlingur Jóhannsson. „Tíðindi úr héraði: Kelduneshreppur 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
185
140
141
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1968: Héraðsmót Ungmennasambands Norður Þingeyinga var haldið
í Ásbyrgi 20-21 júlí og segir í árbókinni það árið að veðrið hafi verið
gott og mikið fjölmenni statt á mótinu.148
1983: Félagslífið hafi verið með svipuðum hætti og undanfarin ár
nema að starfsemi kirkjukórsins hafi verið meiri en oftar áður og tók
kórinn þátt í kóramóti sem haldið var á Raufarhöfn það árið.149
1998: Bylting við sveitarstjórnarkosningarnar þegar konur komust í
meirihluta hreppsnefndar í fyrsta skipti í sögu sveitarinnar150 Árið 2003
hélt þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum upp á 30 ára afmæli 28. Júní og
seinna um sumarið var Ásbyrgismótið haldið151
Öxarfjarðarhreppur:
1958-1959:
Búnaðarfélag,
kvenfélag og kirkjukór.152

fjárræktarfélag,

ungmennafélag,

1963: Kvenfélagasamband Norður Þingeyinga hélt aðalfund og hélt
einnig upp á 20 ára afmæli í Lundi í Öxarfirði með veislu. Sambönd
félagsins voru þá 6 með samtals 167 félagskonum.153
1978: Ungmennafélagið stóð fyrir ýmsum íþróttarviðburðum eins og til
dæmis íþróttamótum og bridgespilakvöldum. Sundlaugin í Lundi var
opin almenningi nokkrum sinnum í viku. Viku orlofsdvöl fyrir Norðurþingeyskar húsmæður sem vildu var í Lundi þetta sumarið.154
1993: Leikklúbburinn í Öxarfjarðarhéraði setti upp leikritið „Júpíter
hlær“ í leikstjórn Einars Þorbergssonar frá Húsavík og farið var í
leikferðir til Raufarhafnar, Þórshafnar og Dalvíkur. Félag aldraðra í
Öxarfirði var stofnað og var miðað við 60 ára og eldri og var þátttaka
um áramótin um 50 manns. Önnur klúbbastarfsemi starfaði með
hefðbundnu sniði. 155
Félagsmiðstöð fyrir unglinga hóf starfsemi sína árið 1998.156
2003: Í fyrsta skipti haldinn Kópaskersdagur, spilaðir var fótboltaleikur,
golf og kvenfélagskonur voru með basar. Þessi dagur tóks í alla staði
mjög vel og ákveðið var að hafa þetta árlegt.157

Björn Haraldsson. „Tíðindi úr héraði: úr Kelduneshreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 179
Sigurgeir Ísaksson. „Fréttir úr Héraði: úr Kelduneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 204
150 Sigurður Jónsson. „Fréttir úr héraði: úr Kelduneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 214
151 Katrín Eymundsdóttir. „Fréttir úr héraði: Kelduneshreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 190
152 Jón Sigfússon. „Tíðindi úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi1956-1958“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
188
153 Jón Sigfússon. „Tíðindi úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 188
154 Laufey Bjarkadóttir. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 239
155 Kristveig Björnsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 242243
156 Steindór Sigurðsson. „Fréttir úr héraði: úr Öxarfjarðarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 217
157 Stefanía Gísladóttir. „Fréttir úr héraði: Öxarfjarðarhreppur“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 196
148
149
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Fjallahreppur:
1959: Eftirfarandi félög voru starfandi í hreppnum: Búnaðarfélag
Fjöllunga, Fóðurbirgðarfélag Fjöllunga, Lestrarfélagið Fjallasmári og
Ungmennafélag Fjöllunga.158
Presthólahreppur:
1959: Þrjú lestrarfélög starfandi í hreppnum, tvö ungmennafélög, eitt
kvenfélag, búnaðarfélag og tvö fjárræktarfélög.
Starfsemi
ungmennafélaganna er ekki mikil þar sem yngra fólkið í hreppnum er
að heiman á veturnar vegna skóla.159

Ólafur Stefánsson. „Tíðindi úr héraði: Fjallahreppur 1958-1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
192
159 Þórhallur Björnsson. „Tíðindi úr héraði: Presthólahreppur 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
197
158
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1.7

Húsavík

Íbúaþróun
Íbúar á Húsavík árið 1956 voru 1.364 og fjöldinn náði hámarki árið
1983 þegar íbúar voru 2.514. En íbúar árið 2008 voru komnir niður í
2.257 manns. Íbúum hefur því fjölgað um 165% frá árinu 1956 til 2008
en fækkað um 10% frá árinu 1983 til 2008.

Íbúafjöldi 1956-2008
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Landbúnaður og ræktun
Í fyrstu Árbókinni kemur fram að Húsvíkingar hafi átt 4.642 kindur á
fjalli árið 1956160
Haustið 1960 töldust Húsvíkingar eiga um 3.991 kind á fjalli. Þetta
sama ár fékk Skógræktarfélag Húsavíkur hjá Húsavíkurbæ gamalt
kartöflugarðsland í Skálabrekku, þar var plantað um 2.640

160

Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1956-1957“. Árbók Þingeyinga 1956, bls. 197
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grenipöntum. Í skógræktargirðingu félagsins við Botnsvatn var
plantað 5.730 plöntum, þó aðallega voru það greni og lerki.161
Litlar sem engar upplýsinga eru að finna í árbókunum um búfjáreign
Húsvíkinga. Myndirnar hérna sýna þróunina út frá upplýsingum úr 5
árbókum á tímabilinu 1960-2003. Myndirnar sýna að sauðfjáreign náði
hámarki árið 1956 en fór síðan niður á við allt til ársins 1973 þegar
sauðfjáreign jókst. En fjölgun hefur átt sér stað hvað varðar hesta og
nautgripi.
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Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: Húsavík 1960“. Árbók Þingeyinga 1960, bls. 209-210
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Hestar 1960-2003
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Sjávarútvegur
Mikil breyting hefur átt sér stað í stöðu sjávarútvegs á Húsavík á
þessum árum. Miklar upplýsingar eru að finna í fyrstu árbókunum og
til ársins 1978, en eftir það eru þær litlar sem engar.

Bátafloti Húsvíkinga 1956
38

4

7

6

47-65 tonn 8-18 tonn

2-4 tonn

1-2 tonn

1956: Myndin hér fyrir ofan sýnir bátaflota Húsvíkinga í byrjun árs. En á
árinu bættust við tveir þiljubátar sem báðir voru smíðaðir í Danmörku.
Þeir hétu Pétur Jónsson TH-50 og var í eigu Barðans hf. og Helga TH-7
sem var í eign hlutafélagsins Hreifa.
Fimm hinna stærri báta Pétur Jónsson, Stefán Þór, Helgi Flóventsson,
Smári og Hagbarður stunduðu veiðar sunnanlands á vetrarvertíðinni.
Þeir reru sunnanlands fram í miðjan maí nema Hagbarður sem heim
til Húsavíkur 22. apríl og reri frá heimahöfn til 4. júní og aflaði um 130
lestir. Aðrir bátar reru heiman frá Húsavík með línu og handfæri,
mismunandi lengi og var afli þeirra með lélegra móti. Um sumarið
stunduðu 5 stærri þilfarsbátarni síldveiðar og öfluðu mjög vel miðað
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við heildarafla síldarflotans það árið. Allir bátarnir veiddu með
hringnót.162
1958: Í annálinu frá árinu 1958 stendur:
„ Eins og árið áður voru í eigu Húsvíkinga sex þiljubátar 47-65 tonn, fimm
bátar 8-18 tonn og 47 trillubátar. Fimm af hinum stærri bátum stunduðu
veiðar á vetrartíð frá höfnum sunnanlands nema Hagbarður, sem gerður var
út frá heimahöfn. Hinir minni bátar gerðu allir út frá heimahöfn, allt árið.
Stærri bátarnir sex voru gerðir út á síld með hringnót.“163

Bátafloti Húsvíkinga 1958
47

6

47-65 tonn

5

8-18 tonn

1-5 tonn

Tveir stórir bátar bættust í bátaflota Húsvíkinga árið 1960, voru þeir báðir
smíðaðir í Noregi og fengu nöfnin Helgi Flóventsson ÞH-77 sem var 112 lestir
og Héðinn Þ57 sem var 150 lestir. Þetta sama ár voru hrognkelsaveiðar mikið
stundaðar og saltaðar voru á Húsavík 596 tunnur af hrognum. 164

1960: Á vetrarvertíð var einn Húsavíkurbátur gerður út frá Húsavík og
var það Hagbarður ÞH-1. Helga ÞH-7, Pétur Jónsson og Smári ÞH-59
voru gerðir út frá Sandgerði og Helgi Flóventsson ÞH-77 var gerður út
frá Keflavík. Á sumarsíldveiðar voru sjö bátar á Húsavík gerðir út og
varð afli þeirra þessi í málum og tunnum:

Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1956-1957“. Árbók Þingeyinga 1958, bls. 191192
163 Páll Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1958-1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls. 212
164 Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: Húsavík 1960“. Árbók Þingeyinga 1960, bls. 202-203
162
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Afli bátanna í málum og tunnum
7376
4868

4629

4229

5300
3692

172

Ástæðan fyrir litlum afla hjá Héðni var sú að hann var bara á veiðum
í 27 daga þar sem hann kom frá Noregi í júlí.165
1963: Skipafloti Húsvíkinga var þessi:

Bátafloti Húsvíkinga 1963

57
7

5

53-206 tonn

8-23 tonn

1-5 tonn

Eins og áður voru stóru bátarnir gerðir út á vetrarvertíð suðvesturlands
og á sumarsíldveiðum fyrir Norður- og Austurlandi.166
1968: Mikill hafís við norðurströndina sem spillti allri sjósókn frá
áramótum og fram að miðjum maí. Hrognkelsaveiðar voru þó
sæmilegar en tjón varð þó á veiðarfærum af völdum hafíssins.
„Mikil fiskiganga var í Skjálfandaflóa og góður afli í júlí og ágúst. En
vegna lítilla afkasta hjá Fiskiðjusamlaginu urðu bátarnir að skiptast á
um að fara á veiðar, þegar best aflaðist. Ýsa gekk í stórum torfum inn
á flóann, en var lítið veiddur af Húsavíkurbátum vegna þess að
fljótlegra var að vinna þorskinn.“167
Bátafloti Húsvíkinga þetta árið var:

Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: Húsavík 1960“. Árbók Þingeyinga 1960, bls. 202-203
Hjörtur Tryggvason. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 205
167 Hjörtur Tryggvason. „Tíðindi úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 202
165
166
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Bátafloti Húsvíkinga 1968
54

10

5

242-332 tonn

8-36 tonn

1-5 tonn

1973: Í Árbókinni kemur fram að það sé orðin föst venja að bátar
hætti róðri í byrjun ágúst og þá allri vinnslu hjá Fiskiðjusamlaginu líka í
10 til 12 daga og sjómenn og verkamenn taka þá sumarfríið sitt. 168
Bátaflotinn var:

Bátafloti Húsvíkinga 1973
60

10

1-3 tonn

3-15 tonn

6

16-50 tonn

1
50-150 tonn

Aflinn sem fékkst á þennan flota var 6.400 tonn og var aflinn unninn í
Fiskiðjusamlagi Húsavíkur og tveimur öðrum fiskverkunum. Einnig eru
skráð frá Húsvík fimm skip sem eru 150-300 tonn og eitt sem er stærra,
en þessi skip hafa ekki landa hér afla síðan á síldarárunum.169
Síldarsöltun á Húsavík
1956: Fjórar síldarsöltunarstöðvar voru starfandi á Húsavík um sumarið,
Söltunarstöðin Uggi h.f, Söltunarstöð Barða h.f, Söltunarstöð
Kaupfélags Þingeyinga og Fiskiðjusamlag Húsavíkur og Söltunarstöð
Sigfúsar Baldvinssonar. Saltaðar voru 19.696 tunnur þetta sumarið og
var Húsavík þá þriðji hæsti staður með söltun Norðurlandssíldar á eftir
Siglufirði og Raufarhöfn.170

S.J. „Fréttir úr Héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga. 1973, bls. 239
Á.B. „Fréttir úr Héraði: Húsavík“. ÁrbókÞingeyinga. 1973, bls. 240
170 Þórir Friðgeirsson.„Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1956-1957“. Árbók Þingeyinga. 1956, bls. 192
168
169
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1959: Þrjár söltunarstöðvar sem tóku á móti síld: Söltunarstöð Barðans
hf, Söltunarstöð K.Þ og F.H og söltunarstöðin Venni hf.171
Síldasöltunin frá þessum þremur stöðvum var:

Síldarsöltun á Húsavík 1959

4423
2261

Heiltunnur

Hálftunnur

1963: Söltunarstöðvarnar voru þrjá og söltuðu sem hér segir:172

Síldasöltun á Húsavík 1963
Heiltunnur

Hálftunnur

1081
510

400

2105

2105

3420

Höfðaver hf.

Barðinn hf.

Síldarsöltun KÞ

1968: Lítið saltað af síld og þó barst eitthvað af sjósaltaðir síld til
söltunarstöðvanna og síldasöltunin var 6.410 tunnur frá tveimur
söltunarstöðvum.173

Páll Kristjánsson. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1958-1959“. Árbók Þingeyinga. 1959, bls.214
Hjörtur Tryggvason. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 205
173 Hjörtur Tryggvason. „Tíðindi úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 202
171
172
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Húsavíkurhöfn
Fjöldi Skipakoma var samkvæmt árbókunum:

Skipakomur 1973-2008

235

215

259

286

282

306

258

88

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

2008

Heildarvörumagn sem fór um höfnina í tonnum á tímabilinu 1973-2008
var:

Heildarvörumagn

65.409 61.434 61.447 66.095 63.440
53.258 59.600
8.878
1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

2008

Skipting vörumagnsins
Uppskipað vörumagn

25.500 29.570
27.000

Útskipað vörumagn

24.883
32.178

34.730

38.948

26.258

34.100 35.839 29.256 36.564 31.366
24.492

1973

1978

1983

1988

1993
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1998

2003

8.878

2008

Uppskipað vörumagnið skiptist yfirleitt í: Þungavörur (áburður,
fóðurvörur, salt og vélar), olíu, sjávarafli og aðrar vörur:

Uppskipað vörumagn 1983-2008 (tonn)
Þungavörur

Olía

Sjávarafli

Aðrar vörur

406
710

4.700

11.441

9.239

8.903

8.298

9.100

11.090

12.000

9.868

1983

1988

11.641

800

9.941

14.618

13.076

11.811

4.064
5.010

3.841 481
3.456

1993

1998

2003

2008

1.100

Útskipaðar vörur eru Kísilgúr, sjávarafurðir og aðrar vörur:

Útskipað vörumagn 1983-2008 (tonn)
Kísilgúr

1.098
3.472

Sjávarafurðir

1.716

822
4.343

808

Aðrar vörur

7.290

4.598
7.067

25.724

27.283

5.791
25.000

27.013
18.284

0
1983

1988

1993

1998
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2003

2008

Fiskiðjusamlag Húsavíkur
Árið 1956 framleiddi Fiskiðjusamlagið 21.453 kassa af freðfiski, 591 lest
af fullverkuðum saltfiski og 57 lestir af skreið.174
Innveginn afli hjá Fiskiðjusamlaginu í tonnum á tímabilinu 1958-1973
var:

Innveginn afli
6.313
3.511

1958

4.400

1963

4.597

1968

1973

Í árbókinni frá árinu 1960 kemur fram að starfsmenn Fiskiðjusamlagsins
hafi verið 65 talsins.
Eins og fram kemur í töflunni hér fyrir ofan þá var innveginn afli árið
1968 5.597 tonn og skiptist hann þannig:

Skipting afla í fisktegundir

Þorskur
Ýsa
Koli
Aðrar fisktegundir

174

Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1956-1957“. Árbók Þingeyinga 1956, bls. 192
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Skipting afla í verkunaraðferðir

Fryst
Saltað
Skreið
Innanlandsneysla

Framkvæmdir
Í þessum kafla er farið yfir helstu framkvæmdirnar sem áttu sér stað á
Húsavík á þessum tímabili.
1959: Í Árbókinni kemur fram að árið 1958 var byggingu á
sundlaugarinnar og barnaskólans í gangi. Framkvæmdunum lauk
árið 1960 og var barnaskólabyggingin vígð 9. október og sundlaugin
var opnuð til almennra nota 13. ágúst og var heitu vatni dælt í
laugina neðan úr fjöru.175
1963: Steypt upp neðri hæð verbúðarbyggingarinnar og unnið var
við að dýpka höfnina. 1500 metra djúp hola var boruð með stóra
Norðurlandsbornum á Húsavíkurhöfða og mældist hitinn 110 stig.
Þetta sama ár var 1. Hæð bæjarhússins steypt, lokið við byggingu
barnadagheimilis á vegum Kvenfélagsins. Fyrst áfanga í byggingu
Félagsheimilis Húsavíkur lauk og framkvæmdir við stækkun
Mjólkursamlags KÞ og slátur- og frystihúsbyggingu KÞ héldu áfram og
voru teknar í notkun að hluta á árinu.176
1968: Margar byggingarframkvæmdir kláruðust eins og t.d.
Sláturhúsið 4.560 fermetrar á tveimur hæðum, sjúkrahúsið 8.300
fermetrar á fjórum hæðum, safnahúsið 3.740 fermetrar á þremur
hæðum og bensínafgreiðsla í eigu Olíufélagsins sem varð 94
fermetrar. Aðrar framkvæmdir þetta árið voru þær að sett var
hallandi gólf og nýjir stólar í bíóið og aðalsamkomusalur
félagsheimilisins var tekinn í notkun á árinu. 177
1973: Útibú Landsbankans flutti inn í nýtt húsnæði og Hótel Húsavík hf
opnaði nýja byggingu með 34 hótelherbergjum og 60 sæta kaffiteríu.
Í umfjöllunni í bókinni um hótelið kemur fram að það sé eitt hið
stærsta utan Reykjavíkur og búið góðri aðstöðu fyrir fundi og
ráðstefnur.178
Eftir 1973 er lítið sem ekkert fjallað um framkvæmdir á Húsavík fyrir
utan byggingar á íbúðarhúsum.
Þórir Friðgeirsson.„Tíðindi úr héraði: Húsavík 1960“. Árbók Þingeyinga 1960, bls. 210
Hjörtur Tryggvason. „Tíðindi úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 207-208
177 Hjörtur Tryggvason.„Tíðindi úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 207
178 M.Ó og E.S. „Fréttir úr Héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1973, bls. 263
175
176
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Atvinnumál
Mjólkursamlag Kaupfélags Þingeyinga
Upplýsingar frá Mjólkursamlagi K.Þ. nær bara til ársins 1973. Myndir
hérna fyrir neðan sýnir hversu mörg kíló af mjólk var tekið á móti á
árunum 1960-1973:

Móttekin mjólk 1960-1973
5.401.596

6.288.476

7.043.350

3.845.890

1960

1963

1968

1973

Sláturfélag Kaupfélags Þingeyinga
Upplýsingar frá Sláturfélaginu er bara að finna til ársins 1973.
Myndirnar hérna fyrir neðan sýna hversu mikið af sauðfé var slátrað á
tímabilinu 1956-1973 og hver meðalþyngd dilka í kílóum var:

Slátrað Sauðfé 1960-1973
33.451

32.654

33.485

39.906

26.732

1956

1960

1963
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1968

1973

Meðalþyngd dilka 1960,1963 og 1968
15
13,86
12,7

1960

1963

1968

Skólamál
Leikskóli
Árið 1998 voru leikskólarnir tveir í bænum, Leikskólinn Bestibær og
Leikskólinn í Bjarnahúsi. Á Bestabæ voru 105 börn á aldrinum 1-6 ára
á 4 deildum. Starfsmenn skólans voru 28. Þetta sumarið var í fyrsta
skiptið opið allt sumarið og hverju barni var gert skylt að taka 4 vikur
samfleytt í sumarfrí.179
Í Bjarnahúsi voru um 60 börn á leikskólanum á 2 hálfsdagsdeildum.
Eins og á Bestabæ, þá var leikskólanum ekki lokað yfir sumarið.180
Árið 2003 voru 96 börn á aldrinum níu mánaða til sex ára á Bestabæ.
Deildirnar voru fjórir og starfmenn voru 21.181
Í Bjarnahúsi var leikskólinn ennþá hálfsdagsleikskóli. Börnin voru 50 og
starfsmenn 11.182

Leikskólinn Bestibær 1998 og 2003
Börn

Starfsfólk

105

96
28

21

1998

2003

Sigríður F. Guðjónsdóttir. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 250-251
Jóna Björg Freysdóttir. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 251
181 Sigríður F. Guðjónsdóttir. „Fréttir úr héraði: Húsavíkurbær“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 227228
182 Jóna Björg Freysdóttir. „Fréttir úr héraði: Húsavíkurbær“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 229
179
180
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Leiskólinn í Bjarnahúsi 1993 og 2003
Börn

Starfsfólk

60
50

11

9

1998

2003

Leikskólarnir tveir voru sameinaðir árið 2007 og Leikskólinn Grænuvellir
var formlega opnaður í september í sama húsnæði og áður hýsti
Leikskólann Bestabæ.183
Árið 2008 voru 128 börn á leikskólanum og starfsmenn voru 46184
Barnaskóli Húsavíkur-Borgarhólsskóli
Fyrsta húsnæðið fyrir Barnaskóla Húsavíkur var byggt árið 1896. Síðar
var skólinn fluttur í nýtt húsnæði við Borgarhól árið 1908 og deildi
húsnæði með unglingaskólanum sem breyttist í Gagnfræðiskóla
Húsavíkur árið 1945.
Eins og áður hefur komið fram var nýtt húsnæði Barnaskólans og
Gagnfræðiskólans vígt árið 1960. Nemendur Barnaskólans voru 214
og þetta ár voru 29 nemendur sem luku barnaprófi. Barnastúka
skólans átti 15 ára afmæli á þessu skólaári.185
Árið 1990 hófust framkvæmdir á viðbyggingu skólans og henni lauk
ekki alveg fyrr en árið 1998. Árið 1992 fékk skólinn nafnið
Borgarhólsskóli og í fyrsta skipti hóf 8. bekkur nám við skólann. Árið
1994 var í fyrsta skólinn orðinn heildstæður grunnskóli og útskrifaði í
fyrsta skipti nemendur úr 10. bekk.

Guðrún Halldóra Jóhannsdóttir. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 2007, bls. 184
„Fréttir úr héraði: Norðurþing. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 174
185 Þórir Friðgeirsson. „Tíðindi úr héraði: Húsavík 1960“. Árbók Þingeyinga 1960, bls. 205-206
183
184
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Myndin hér fyrir neðan sýnir fjölda nemenda í skólanum frá árinu 1956
til 1998:

Fjöldi nemenda 1956-1998

169

1956

214

217

1960

1963

345

322

1978

1988

270

1968

388

1993

430

1998

Myndin hér fyrir neðan sýnir fjölda bekkjardeilda á tímabilinu 1963 til
1998:

Fjöldi bekkjardeilda 1963-1998

14

16

15

1978

1988

19

20

1993

1998

10

1963

1968

Gagnfræðiskóli Húsavíkur
Gagnfræðiskóli Húsavíkur tók til starfa árið 1945 og tók þá við
Unglingaskólanum sem hafði verið til frá árinu 1906.
Árið 1956 voru nemendur skólans 48 talsins og það sama ár voru liðin
50 ár frá því að Benedikt Björnsson hóf unglingafræðslu á Húsavík.186
Árið 1960 voru nemendur í skólanum 87 talsins í 5 bekkjardeildum.
Skólinn flutti í nýtt húsnæði þetta sama ár ásamt Barnaskólanum. Níu
nemendur þreyttu landspróf og stóðust þeir allir.187

186
187

Þórir Friðgeirsson.„Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1956-1957“. Árbók Þingeyinga 1956, bls. 194
Þórir Friðgeirsson.„Tíðindi úr héraði: Húsavík 1960“. Árbók Þingeyinga 1960, bls. 205-206
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Árið 1983 voru 210 nemendur við skólann, þar af voru 80 í
framhaldsdeildum og restin eða 130 nemendur voru í grunnskóla.
Þær brautir sem voru í boði fyrir framhaldsnema voru málabraut,
viðskiptabraut, iðnbraut, vélstjórnarbraut og fornám.188

Fjöldi nemenda 1956-1963
190

87

111

120

1963

1968

210

48

1956

1960

1978

1983

Framhaldsskólinn á Húsavík:
Framhaldsskólinn var stofnaður árið 1987 og árið 1988 voru nemendur
skólans 206, þar af voru 121 nemendur í grunnskóla og hinir 85 voru
nemendur í framhaldsnámi.189
Árið 1993 voru nemendur skólans 208 á vorönn, 36 nemendur voru í
10. Bekk og 172 voru í framhaldsskólanum. 12 nemendur voru á
heimavistinni sem var þá á Hótel Húsavík. Um vorið voru 43 nemendur
útskrifaðir frá skólanum af 13 námsbrautum, þar af útskrifuðust 16
nemendur með stúdentspróf. Breytingar urðu á haustönninni þegar
samstarf um kennslu grunnskóladeilda við skólann lauk og skólinn var
í fyrsta skipti rekinn sem eingöngu framhaldsskóli. Nemendur voru 192
og höfðu aldrei verið fleiri. 17 nemendur voru á heimavistinni.
Útskriftarnemar í desember voru níu af fimm námsbrautum, þar af
útskrifuðust átta með stúdentspróf.190
Nemendur á vorönn 1998 voru 142 og nemendur á heimavist voru
fjórir. Um vorið voru útskrifuðust 37 nemendur og þar af voru 28
nemendur að útskrifast með stúdentspróf. Á haustönn voru
nemendur 172.191
Árið 2003 voru nemendur á vorönn 138 og útskrifaðir voru 16
nemendur það vorið og þar af voru 13 nemendur að útskrifast með
stúdentspróf. Á haustönn skólans voru nemendur 182.192
Á vorönn 2008 voru nemendur skólans 179.193

Sigurjón Jóhannesson. „Fréttir úr Héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 227
Guðmundur Birkir Þorkelsson. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 268
190 Guðmundur Birkir Þorkelsson. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 273-275
191 Gunnar Baldursson. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 254-256
192 Árni Sigurbjarnarson. „Fréttir úr héraði: Húsavíkurbær“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 233
193 Gunnar Baldursson„Fréttir úr héraði: Norðurþing“. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 178-179
188
189
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Eins og myndi hérna fyrir neðan sýnir þá fjölgaði nemendum um
52,5% á tímabilinu 1988-2008. (nemendafjöldi á vorönn):

Fjöldi nemenda 1988-2008

172

142

138

1998

2003

85

1988

1993

179

2008

Iðnskóli
Skólinn tók til starfa árið 1960. Árið 1963 voru nemendur 36 og skólinn
starfaði frá byrjun nóvember til aprílloka. Brautskráðir voru sjö
nemendur frá skólanum úr fjórum iðngreinum það árið. 194

Fjöldi nemenda 1963-1978
36
28
19
11

1963

1968

1973

1978

Tónlistarskóli Húsavíkur
Árið 1968 fór kennsla tónlistarskólans fram í Félagsheimili Húsavíkur.195
Nýbreytni var tekin upp árið 1973 þegar starfsemi skólans var að
verulegu leyti felld inn í starf Barnaskólans.196
Árið 1998 tók skólinn í notkun nýtt húsnæði í Borgarhólsskóla og var
það vígt við hátíðlega athöfn í nóvember. 197

Hjörtur Tryggvason. „Tíðindi úr héraði: frá Húsavík 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls.207
Hjörtur Tryggvason.„Tíðindi úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1968, bls. 204
196 Sigurðurður Hallmarsson. „Fréttir úr Héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1973, bls. 241
197 Halldór Valdimarsson. „Fréttir úr héraði: Húsavík“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 251
194
195
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Fjöldi nemenda árin 1993, 1998 og
2003
388
277

1993

287

1998

2003

Félagastarfsemi
Félagslíf á Húsavík hefur verið gott í gegnum tíðina. Félög sem
störfuðu á þessum 50 árum voru til dæmis: Íþróttafélagið Völsungur,
Karlakórinn Þrymur, Kirkjukór Húsavíkur, Verkakvennafélagið Von,
Kvennadeild Slysavarnarfélags Íslands, Skógræktarfélag, Ferðafélag
Húsavíkur, Hestamannafélagið Grani, Bridgefélag Húsavíkur,
Ferðafélag Húsavíkur, Rauðakrossdeild Húsavíkur, Taflfélag Húsavíkur,
Golfklúbbur Húsavíkur og Leikfélag Húsavíkur.
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1.8

Svalbarðshreppur

Annálarnir úr Svalbarðshreppi eru stuttir og lítið af upplýsingum í þeim
og því ekki mikið sem hægt var að taka saman úr þeim.
Íbúafjöldi
Í árbókinni frá árinu 1959 kemur fram að á árinu 1958 hafi íbúar í
sveitinni verið 223.198
Myndin hérna fyrir neðan sýnir fólksfjöldann í hreppnum frá 1958 til
2008. Íbúum hefur fækkað um 51% frá árinu 1958.

Íbúafjöldi 1959-2008

223

157

134

129

126

124

126

108

1958 1973 1978 1988 1993 1998 2003 2008

Tala látinna í hreppnum 1959-2008:

Látnir 1959-2008
5
4
3
2
1
0
1959 1963 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

Jóhannes Árnason. „Tíðindi úr héraði: úr Svalbarðshreppi 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
206
198
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Landbúnaður
Í fyrstu Árbókinni frá árinu 1958 kemur fram að í Þistilfirði sé búfjárrækt
eini
atvinnuvegurinn
og
sauðfjárafurðir
eina
burt
selda
gjaldeyrisvaran.199

Sauðfé 1958-2008
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Nautgripir 1958-2008
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Hestar 1958-2008
200
150
100
50
0
1958

1978

1988

1993

1998

Jóhannes Árnason. „Tíðindi úr héraði: úr Svalbarðshreppi 1957-1958“. Árbók Þingeyinga 1958,
bls. 170
199
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Geitur 1978-2008
25
20
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5
0
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Skóla- og félagsmál
1959: Fram kemur í Árbókinni að vegna þess hve hreppurinn var
fámennur og strjálbýll gekk illa að halda uppi líflegu félagslífi. Þó var
búnaðarfélag starfandi í hreppnum og fékk það forgöngu með
útvegun stærri verkfæra og búnaðarfræðslu. Fjárræktarfélagið Þistill,
lestrarfélag, kvenfélag og ungmennafélag voru einnig starfandi í
hreppnum þetta árið. 200 Engar upplýsingar eru að finna í Árbókunum
eftir þetta um félagslíf í hreppnum, nema þá einstaka leiksýningar
sem sýndar voru.
1963: Litlar upplýsingar eru um skólamál í hreppnum en fram kemur í
Árbókinni að Ólafur Eggertsson sá um barnafræðslu í hreppnum og
hafði gert undanfarin ár.201
1978: Í Árbókinni kemur fram að barnaskólinn hafi verið á Svalbarði
undanfarin ár og skólastjórinn það árið sé Vigdís Sigurðardóttir.
Ákveðið var að ráðast í framkvæmdi á nýjum barnaskóla í hreppnum
og átti hann að vera á Svalbarði, rétt hjá gamla samkomuhúsinu.202
1983: En það var ekki byrjað á byggja nýja barnaskólann fyrr en þá
og ástæðan fyrir þessum töfum var sú að ekki náðist samkomulag um
það hvar skólinn skyldi vera byggður.203
1998: Skólastarf var með hefðbundnum hætti og nemendur skólans
voru 16 talsins í 1-7 bekk. Nemendur í 8-10 bekk þurfa að fara í skóla á
Þórshöfn. Öllum nemendum er ekið daglega í skólana.204

Jóhannes Árnasson. „Tíðindi úr héraði: úr Svalbarðshreppi 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
206
201 Sigtryggur Þorláksson. „Tíðindi úr héraði: úr Svalbarðshreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963,
bls. 198
202 Sigtryggur Þorláksson. „Fréttir úr Héraði: úr Svalbarðshreppi“. Árbók Þingeyinga 1978, bls. 247
203 Sigtryggur Þorláksson. „Fréttir úr Héraði: úr Svalbarðshreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 214
204 Sigtryggur Þorláksson. „Fréttir úr héraði: úr Svalbarðshreppi“. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 232
200
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1.9

Langanesbyggð

Sameiningarmál
Árið 1959 voru hrepparnir tveir í Þingeyjarsýslu sem tilheyra
Langanesbyggð í dag. Þeir voru Þórshafnarhreppur og
Sauðaneshreppur.



Árið
1994
sameinuðust
Þórshafnarhreppur
og
Sauðaneshreppur í Þórshafnarhrepp
Árið 2006 varð Langanesbyggð til þegar Þórshafnarhreppur
sameinaðist Skeggjastaðahreppi.

Íbúaþróun
Íbúar voru 526 árið 1959 og fór alveg niður í 400 manns árið 2003. En
árið 2008 var íbúafjöldinn kominn upp í 511.

Íbúafjöldi 1959-2008
526

538

505

526

500

457

481

511

472
400

1959 1963 1968 1973 1980 1988 1993 1998 2003 2008

Landbúnaður
Árið 1959 voru bændur í Sauðaneshreppi 21 talsins og byggðar jarðir
voru 17.205 Hér fyrir neðan koma töflur sem sína fjölda búfjár í
Sauðaneshreppi á tímabilinu 1959-2008:

Sigurður Jónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Sauðaneshreppi 1959“. Árbók Þingeyinga 1959, bls.
210
205
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Sauðfé 1959-2008
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Engar tölur eru í árbókunum um búfé í Þórshafnarhreppi en í árbókinni
árið 1983 kemur fram að sauðfjárbúskapur sé alveg að deyja út í
hreppnum og innan við 20 sauðkindur voru á fóðrum en kúabú var á
höfuðbóli hreppsins að Syðralóni og milli 30-40 hross voru í eigu
þorpsbúa.206

206

Pálmi Ólasson. „Fréttir úr Héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 218
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Framkvæmdir
Helstu framkvæmdirnar sem skráðar eru í árbókunum á tímabilinu
1959-2008 eru:
1959: Vatnsveita Þórshafnarkauptúns endurbætt, Þórshafnarhreppur
byggði brunavarnastöð á árinu, Kaupfélag Langnesinga tók í notkun
nýtt skrifstofuhúsnæði og á árinu var rafmagn leitt frá rafveitum ríksins
á Þórshöfn að Syðra-Lóni.207
1963: Kaupfélag Langnesinga byggði mjólkurstöð, hafist var handa
við að byggja hús yfir starfsemi Pósts og síma og unnið var við að
lengja hafnargarðinn og þegar þeirri framkvæmd lauk lagðist
strandferðaskipið Esja við bryggju í fyrsta skipti og braut þar blað í
langri þjónustusögu sinni við Þórshöfn og nærliggjandi sveitir.208
1983: Saltfiskverkunarhús á vegum Hraðfrystistöðvar Þórshafnar hf. var
gert fokhelt.209
1988: Byggð brú yfir Hafralónsá og var það þáverandi
samgöngumálaráðherra Steingrímur J. á Gunnarsstöðum sem
formlega opnaði hana. Sett var bundið slitlag á þjóðveginn frá
Þórshöfn og inn fyrir Syðri-Brekku og voru þessar framkvæmdi miklar
samgöngubætur.210
1998: Lokið var við framkvæmdir á Íþróttamiðstöðinni á Þórshöfn.211
Atvinnumál
1963: Útgerð lítilla þilfarsbáta enn sem fyrr undirstaða atvinnulífsins í
þorpinu. Í hreppnum var einnig rekið stórt kúabú af Vilhjálmi
Guðmundssyni hreppstjóra og Steinn Guðmundsson rak sauðfjárbú.
Auk þess hafa nokkrir menn smábúskap sér til dægradvalar.212
1993: Ár nokkurra átaka sem styrkti byggðarlagið, þar ber hæst
kaupin á Júpíter og einnig það að færeyskir togarar lönduðu á
Þórshöfn um sumarið fiski úr Barentshafi. Þetta sama ár var I.T.C.
deildin HNOTA stofnuð á Þórshöfn og voru stofnfélagar 15 talsins.
Tildrögin af stofnuninni voru þau að hópur kvenna úr Þistilfirði og
Langanesi sóttu vestnorrænt kvennaþing á Egilsstöðum og á þinginu
var boðið upp á kynningarfundur frá I.T.C. Þessi I.T.C. samtök eru
alþjóðleg þjálfunarsamtök sem veita þjálfun í mannlegum
samskiptum.213
Kaupfélag Langnesinga: Kaupfélagið var stofnað árið 1911. Litlar
sem engar upplýsingar eru um starfsemi Kaupfélagsins í fyrstu
Árbókum Þingeyinga.

Aðalbjörn Arngrímsson. „Tíðindi úr héraði: úr Þórshafnarhreppi 1958“. Árbók Þingeyinga 1959,
bls. 207-208
208 Pálmi Ólason. „Tíðindi úr héraði: úr Þórshafnarhreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 210
209 Pálmi Ólason. „Fréttir úr Héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 217
210 Kristín Kristjánsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Sauðaneshreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 253
211 Ísak J. Ólafsson, „Fréttir úr héraði: Þórshafnarhreppur“. Árbók Þingeyinga 1998. bls. 235
212 Pálmi Ólason. „Tíðindi úr héraði: úr Þórshafnarhreppi 1963“. Árbók Þingeyinga 1963, bls. 201
213 Jóna Þorsteinsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 253
207
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1988: Trésmiðja Kaupfélagsins (K.L.) var rekin með hefðbundnum
hætti og stærstu verkefni hennar voru bygging Heilsugæslustöðvar
Þórshafnar. Kaupfélagið rak einnig bílaverkstæði, mjólkursamlag og
sláturhús á svæðinu. Fram kemur að verslanir Kaupfélagsins á
Þórshöfn og Bakkafirði voru reknar með óbreyttu sniði.214
1993: Heildarvelta Kaupfélags Langnesinga 174, 8 milljónir og
starfsmenn voru að meðaltali 20.215
Kaupfélagið varð gjaldþrota í febrúar árið 1996 og hlutafélagið Lónið
var stofnað og tók það við þeim rekstri sem Kaupfélagið hafði séð
um.
Sjávarútvegur
Hraðfrystistöð Þórshafnar hf.: Hraðfrystistöð Þórshafnar hf. Var stofnað
árið 1969 af heimamönnum og var markmiðið með stofnunni að
byggja upp atvinnulíf á svæðinu.
1983: Fyrirtækið nánast eini fiskverkandinn á staðnum og innveginn
afli var 4.590 tonn, þar af veiddi togarinn Stakfell ÞH-360 3.133 tonn
en aðrir 1.457 tonn. Útflutningsverðmæti fyrirtækisins voru samkvæmt
ársreikningi 75,5 milljónir.216
1993: Fyrirtækið keypti 2.596 tonn af bolfiski sem var mest fór í
frystingu. Heildarvelta fyrirtækisins var 1.087 milljónir króna og
meðalfjöldi starfsmanna þetta árið voru 94.
Hraðfrystistöð Þórshafnar 1993:
Hráefni

tonn

Grásleppuhrogn

15

Mótteking Loðna

49.000

Fryst Loðnuhrogn

120

Móttekin Síld

6.025

Hlutafélagið Skálar var stofnað af heimamönnum og aðila frá
Vopnafirði og keypti félagið loðnuskipið Júpíter ÞH-61 og var
hraðfrystistöðin stærsti hluthafinn. Júpíter hóf veiðar í júlí og var aflinn
45.387 tonn af loðnu og síld að verðmæti 120 milljónir króna.217
1998: Fiskmjölsverksmiðja Hraðfrystistöðvar Þórshafnar hf. tók á móti
69.800 tonnum af hráefni. Skip Skála ehf. Júpíter ÞH-61 og Neptúnus
ÞH-361 sem kom til Þórshafnar 1997, lönduðu helmingi hráefnisins.
Landanir erlendra skipa jukust til muna á árinu, en átta dönsk skip
Jóna Þorsteinsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1988, bls. 257
Jóna Þorsteinsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 254
216 Pálmi Ólason. „Fréttir úr Héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1983, bls. 218
217 Jóna Þorsteinsdóttir. „Fréttir úr héraði: úr Þórshafnarhreppi“. Árbók Þingeyinga 1993, bls. 253254
214
215
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lönduðu síld og loðnu hjá félaginu. Miklar endurbætur voru gerðar á
verksmiðjunni sem varð til þess að afköst, sjálfvirkni, rekstraröryggi,
vinnuaðstaða og hæfni til að framleiða betri afurðir jukust til muna.218
2003: Fiskmjölsverksmiðjan tók á móti 61.000 tonnum af hráefni. Aflinn
kom aðallega frá Júpíter en einnig frá skipum danskra útgerða sem
lönduðu síld og loðnu hjá fyrirtækinu. Í lok september var Neptúnus
siglt til Danmerkur þar sem hann var seldur til niðurrifs. Félagið keypti
fjölveiðiskipið Þorstein EA-810 af Samherja. Fréttir af starfsemi
Kúfisksvinnslu fyrirtækisins er sú að rekstur félagsins er í höndum
dótturfélagsins , Íslenskur Kúfiskur ehf. Árið 2003 tók til starfa
Fiskimarkaður
Þórshafnar
ehf.
sem
er
alfarið
í
eigu
Hraðfrystistöðvarinnar. Markaðurinn annast sölu á afla sem berst á
land á Þórshöfn og nágrannabyggðum og fer hann á uppboða á
landsvísu. Fiskimarkaðurinn var góð viðbót við atvinnustarfsemina á
svæðinu 219
2008: Ísfélag Vestmanneyja hf. keypti Hraðfrystistöð Þórshafnar árið
2007 og árið 2008 tók Fiskimjölsverksmiðja Ísfélagsins á Þórshöfn á móti
45.000 tonnum af hráefni til bræðslu. Í árbókinni frá árinu 2008 kemur
fram að skipakomur hafi verið tíðar og höfnin iðaði af lífi og fjöri.
Mest kom af norsk-íslenskri síld en einnig makríll, loðnu og kolmuna.
Hráefni

tonn

Norsk-Ísl síld

27.000

Makríll

14.000

Loðna

3.000

Kolmunni

600

Heildarverðmæti var alls 995 milljónir króna.
Framleiðsla á fiskimjöli árið 2008 var 10.098 tonn og 8.053 tonn af lýsi.
Bolfiskvinnslan hófs í nóvember og var tekið á móti 380 tonnum af
bolfiski til vinnslu og framleidd 120 tonn af afurðum í nóvember og
desember. Kúffiskvinnslan var með starfsemi sína frá mars og út
október og var tekið á móti 7.536 tonnum af skel og framleidd 696
tonn af afurðum. Fiskimarkaður Þórshafnar tók á móti 2,815 tonnum
að verðmæti 457 milljónir króna. Ísfélagið byggði á árinu 3.000 tonna
frystigeymslu á Þórshöfn sem stórbætti alla aðstöðu til frystingar á
uppsjávarfiski og geta nú frystiskip komið og skipað upp afurðum.220
Félags- og skólamál
Litlar upplýsingar eru skráðar í annála árbókanna um félags eða
skólamál í hreppnum tveimur.
1959: Í Árbókinni kemur fram að lestrafélag er starfandi í
Sauðaneshreppi en ekkert samkomuhús sé í sveitinni og lítið um
Sævaldur Gunnarsson. „Fréttir úr héraði: Þórshafnarhreppur. Árbók Þingeyinga 1998, bls. 237
Sólveg Óladóttir. „Fréttir úr héraði: Húsavíkurbær“. Árbók Þingeyinga 2003, bls. 214
220 Elfa Benedikstdóttir. Fréttir úr héraði: Norðurþing“. Árbók Þingeyinga 2008, bls. 204
218
219

70 | B l s

skemmtanalíf, en Sauðaneshreppur hefur afnot af félagsheimili
Þórshafnarhrepps.221
1968: Fjallað er um skólamál í hreppnum og þar kemur fram að
starfandi sé á Þórshöfn barna og unglingaskóli. Nemendur voru 96 og
skólastjóri var Pálmi Ólasson.222

Aðalbjörn Arngrímsson og Sigurður Jónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Þórshafnarhreppi 1958“.
Árbók Þingeyinga 1959
222 Sigurður Sigurjónsson. „Tíðindi úr héraði: úr Þórshafnarhreppi 1968“. Árbók Þingeyinga 1968,
bls. 192
221

71 | B l s

2.
2.1

NIÐURSTÖÐUR
Þróun í hverju sveitarfélagi

Svalbarðsstrandarhreppur:
Það sem er áhugavert að sjá er að íbúum hreppsins hefur farið
fjölgandi allt frá árinu 1956 til dagsins í dag en þeim hefur fjölgað um
55% á tímabilinu. Samsetning búfjár hefur breyts. Sauðfé hefur
fækkað á meðan nautgripum og hestum hefur fjölgað.
Grýtubakkahreppur:
Íbúafjöldinn hefur verið tiltölulega stöðugur öll þessi ár og hefur
aðeins fækkað um 9%. Árið 2008 var síðustu fiskverknun á staðnum
lokað. Fram að því hafði fiskvinnsla verið stór hluti atvinnustarfsemi
sveitarfélagsins. Önnur atvinnutækifæri tóku við eftir það eins og til
dæmis ferðamannaiðnaðurinn. Sauðfé hefur fækkað lítillega á
tímabilinu en nautgripum fjölgað heldur. Hestum hefur fjölgað mikið á
timabilinu.
Þingeyjarsveit:
Sauðfé fækkaði lítilega en nautgripum og hestum fjölgaði. Töluverð
loðdýrarækt var í sveitarfélaginu um tíma en lagðist svo alfarið af.
Nemendum í öllum skólum hreppsins fækkaði töluvert á tímabilinu
enda fækkun íbúa 36% á tímabilinu.
Skútustaðahreppur:
Allt til ársins 1983 fjölgaði íbúum í hreppnum en eftir það fór þeim
fækkandi. Árið 2008 voru íbúar þó fleiri en þeir höfðu verið árið 1959.
Sauðfé fækkaði nokkuð en nautgripum og hestum fjölgaði. Mikil
framleiðsla var hjá Kísiliðjunni á tímabilinu en hún hefur nú hætt
starfsemi.
Tjörneshreppur:
Íbúum fækkaði um 45% á tímabilinu. Lítil breyting var á fjölda sauðfjár
í hreppnum á tímabilinu. Sama má segja um fjölda nautgripa en
þeim fjölgar þó aðeins. Hestum fjölgaði allt til ársins 1983 en fækkaði
eftir það og eru nú litlu fleiri en í upphafi tímabils. Töluverð
grásleppuútgerð var á tímabilinu en hefur nú alfarið lagst af.
Norðurþing (utan við Húsavík):
Íbúum fækkaði um 47% frá árinu 1959 til 2008. Atvinnulíf hefur breyst á
tímabilinu og á sérstaklega breytingar í útgerð og fiskvinnslu en þeim
störfum hefur fækkað mjög. Nautgripum hefur fækkað mikið á
svæðinu ef frá er talinn töluverð fjölgun á þeim í Reykjahverfi. Sauðfé
hefur heldur fækkað á svæðinu í heild en hestum hefur fjölgað.
Húsavík:
Íbúum fjölgaði um 165% á tímabilinu 1956-2008 en fækkaði þó um
10% frá 1983-2008. Skipakomum til Húsavíkur hefur fækkað mikið á
tímabilinu. Sömuleiðis hefur heildarvörumagn sem fer um höfnina
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lækkað mikið og munar þar mestu um lokun Kísiliðjunnar í
Mývatnssveit. Þessi niðursveifla hefur valdið breytingum á atvinnulífi.
Svalbarðshreppur:
Íbúum hreppsins hefur fækkað um 51% frá árinu 1959 til 2008. Fjöldi
sauðfjár hefur haldist nokkuð stöðugur en þó fjölgað lítillega.
Nautgripum hefur fækkað mikið á þessu tímabili en hestum hefur hins
vegar fjölgað mjög mikið.
Langanesbyggð:
Lítil fólksfækkun hefur átt sér stað í hreppnum og hefur íbúum aðeins
fækkað um 2% frá 1959 til 2008. Fjöldi sauðfjár hefur verið stöðugt á
þessu tímabili en nautgripum hefur fækkað mikið á tímabilinu og eru
nú varla til í sveitarfélaginu. Hestum hefur fjölgað.

2.2

Þróun í Þingeyjarsýslum í heild

Á þessu tímabili hefur íbúafjöldi tekið töluverðum breytingum og
þróunin verið í nokkuð skýrum sveiflum. Á fyrri hluta tímabilsins var
mannfjöldaþróun jákvæð og íbúum fjölgaði og þá sérstaklega á
þéttbýlisstöðunum, ekki síst Húsavík. Þessi þróun var eins með marga
þéttbýlisstaði landsins á þessum tíma. Á hinn bóginn er svo áberandi
hversu mikið fólki fækkaði á svæðinu í heild á síðustu 20 árum um
það bil. Þessi þróun tengist vafalaust breytingum á atvinnuháttum en
störfum í sjávarútvegi hefur fækkað nokkuð á svæðinu í heild,
sérstaklega á Húsavík og á Raufarhöfn. Auk þess hafa fleiri stærri
fyrirtæki verið lögð af á síðari hluta tímabilsins, til dæmis Kísiliðjan í
Mývatnssveit og Kaupfélag Þingeyinga.
Staðan er þó ekki eins á öllu svæðinu. Íbúum hefur fjölgað mikið í
Svalbarðsstrandarhreppi sem sennilega skýrist af nálægð
sveitarfélagsins við Akureyri. Íbúum Grýtubakkahrepps fer heldur ekki
mikið fækkandi þó svo að þar hafi aðeins fækkað. Staðan er
sömuleiðs betri í Langanesbyggð en víðast annarsstaðar þar sem
einungis hefur verið 2% fækkun íbúa á tímabilinu. Staðan er verri í
Norðurþingi, Tjörneshreppi, Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi.
Árbækurnar endurspegla miklar breytingar á búskap á tímabilinu.
Kúabúskapur hefur lagst af í Norður-Þingeyjarsýslu. Sauðfé hefur
fækkað heldur á svæðinu í heild en hefur þó heldur fjölgað í Þistilfirði.
Loðdýrarækt er ekki lengur til staðar en aftur á móti hefur hestum
fjölgað á öllu svæðinu.
Rétt er að benda á að árbækurnar bjóða ekki upp á tölulegar
upplýsingar í nýrri atvinnugreinum svo sem ferðaþjónustu og
þekkingar- og nýsköðunargeirum. Það hefur þau áhrif að vexti nýrra
atvinnugeira er ekki gerð skil.
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3.

HEIMILDIR

Þessi rannsókn er byggð á Árbók Þingeyinga frá upphafi útgáfu árið
1959 til og með árinu 2008. Öll eintök Árbókarinnar á þessum tíma
voru skoðuð og lögð til grundvallar. Valin voru eintök bókarinnar á 5
ára fresti, auk fyrsta og síðasta eintaks á tímabilinu, til sérstakrar
athugunar og samanburðar á upplýsingum.
Þessir árgangar sem sérstaklega voru teknir fyrir eru eftirtaldir: 1958,
1959, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008.
Í skýrslunni er vísað í neðanmálsgrein nákvæmlega til einstakra greina
sem notaðar hafa verið við vinnslu verkefnisins. Þær tilvísanir eru ekki
endurteknar hér í heimildaskrá sökum mikils umfangs.
Árbók Þingeyinga – heimildir notaðar í heild 1959-2008:
Árbók Þingeyinga. Árgangar 1958-1978.
Útgefandi:

Suður-Þingeyjarsýsla, Norður-Þingeyjarsýsla og
Húsavíkurkaupstaður

Ritstjóri:

Bjartmar Guðmundsson (1958-1978), Sigurjón
Jóhannesson (1968-1978)

Árbók Þingeyinga. Árgangar 1983-1993.
Útgefandi:

Suður-Þingeyjarsýsla, Norður-Þingeyjarsýsla og
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