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Fyrstu samgöngubæturnar
Bygging brúar yfir Laxá átti sér 

talsverðan aðdraganda og kom í rökréttu 
framhaldi af vegagerð í héraðinu, fyrst 
frá Hólum út á Höfn, þar sem kominn var 
vísir að þorpi. Síðar var unnið að vegagerð 
í áföngum frá Hólum í átt að Bjarnanesi og 
var vegurinn kominn að Laxá árið 1910 þegar 
framkvæmdir við brúna hófust.

Þorleifur Jónsson, alþingismaður 
í Hólum, beitti sér fyrir fjárveitingum í 
vegagerð og brúarsmíði. Brúin var smíðuð 
úr stáli í Reykjavík en tekin sundur og flutt 
með strandferðaskipi til Hornafjarðar. Hafði 
Þorleifur umsjón með flutningi stálbitanna frá 
Höfn og að brúarstæðinu við Laxá.

Benedikt Jónasson, nýútskrifaður 
verkfræðingur og aðstoðarmaður Jóns 
Þorlákssonar verkfræðings landsins, 
hafði verið ráðinn til þess að standa fyrir 
verkinu, stjórna samsetningu brúarinnar 
og uppsetningu hennar. Hann var því hinn 
eiginlegi brúarsmiður. Allir aðrir sem komu 
að brúargerðinni voru heimamenn. Benedikt 
kom austur þann 20. júní. Þá var brúarefnið 
komið á staðinn og uppsteypu stöpla beggja 
megin árinnar lokið. Sigurður snikkari 
Sigurðsson frá Holtaseli sló upp steypumótum 
en hann hafði lært smíðar í Reykjavík. Var 
brúin yfir Laxá fyrsta brúarsmíðin sem 
Sigurður vann við en ekki sú síðasta. Og Stefán 
Jónsson á Hlíð sá um steypuvinnu. Stefán 
hafði unnið að vegavinnustörfum í mörg ár, 
m.a. við byggingu brúar yfir Lagarfljót árið 

1905, sérstaklega 
stöplagerðina, og var 
því kunnugri notkun 
sements en almennt 
gerðist í sveitinni. 
Stefán var svo 
vegavinnuverkstjóri 
í mörg ár í framhaldi 
af þessu og tók 
meðal annars að 
sér verkstjórn við 
brúargerð á Ytri-
Rangá árið 1912. Þar 
var einnig Sigurður 
snikkari.

Á norðurbakka 
Laxár var slegið 
upp tjaldbúðum 
fyrir starfsmenn, 
bæði brúarsmiði og 

vegagerðarmenn sem brátt hófust handa 
við lagningu vegar frá brúarstæðinu áleiðis 
að Fundarhúsinu sem stóð á hól skammt 
innan og ofan við Fornustekka og þaðan 
lá veglínan að Bjarnanesi. Jón Jónsson frá 
Flatey stjórnaði vegavinnuflokknum og hafði 
einnig umsjón með fjárreiðum alls verksins, 
brúargerð og vegalagningu. Nú var orðið 
litríkt og fjörlegt mannlíf á bökkum Laxár. 
Hvell smíðahögg dundu á hverjum degi á 
þessum kyrrláta stað og í frístundum var glatt 
á hjalla í hópi verkamanna.

Þáttur Eymundar í Dilksnesi
Eymundur Jónsson járnsmiður í 

Dilksnesi, sem var á sjötugasta aldursári 
þegar hér var komið, var ráðinn til þess að 
vinna við brúna. Þörf var á vönum járnsmið 
við verkið en Eymundur hafði lært járnsmíðar 
í Kaupmannahöfn veturinn 1865-1866. Gekk 
Eymundur að heiman að morgni og heim 
aftur að kvöldi meðan brúarvinnan stóð og 
fór beina leið yfir flóðkíla og fitjar. Hann kom 
gjarnan berfættur til vinnu því hann hafði farið 
úr skóm og sokkum á leiðinni.  Eymundur 
setti nú hina færanlegu smiðju sína frá 1868 
upp á verkstað við Laxá og smíðaði í henni 
það sem á þurfti að halda. Tekið var til þess 
hve mikið starfsþrek Eymundar var en ekki 
síður kunnu menn að meta glettni hans og 
gamansemi við vinnufélagana. 

Við samsetningu á brúarefninu var 
notaður hnoðsaumur í stað skrúfbolta. Kom 
hnoðsaumsefnið með öðru brúarefni með 

skipi frá Reykjavík. Þurfti hnoðsaumurinn að 
vera glóandi heitur þegar hann var notaður 
við samsetninguna. Til þess að bora göt í 
stálið fyrir hnoðsauminn, en það þurfti að 
gera við samsetningu allra bita, var notuð 
forláta þýsk borvél. Borinn í henni þótti 
tilkomumikill enda gerður úr silfurblönduðu 
stáli. Harka borsins var svo mikil að hann 
gekk bæði gegnum stál og stein. 

Eymundur í Dilksnesi tók að sér að 
stjórna borvélinni enda átti hann að hnoða 
sauminn sem hélt stálstykkjunum saman. 
Eldaði hann sauminn yfir kolaglóð í smiðju 
sinni svo hægt væri að hamra járnið heitt 
þegar hnoðin höfðu verið sett glóandi 
heit í götin eftir borinn. Til þess að halda 

„Okkar mesta mannverk er.“
Laxá í Nesjum brúuð árið 1910

Þorleifur Jónsson, bóndi, hreppstjóri og 
alþingismaður í Hólum. Ljósmynd í eigu 

Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar.

Eymundur Jónsson járnsmiður í Dilksnesi. 
Ljósmynd í eigu Menningarmiðstöðvar 

Hornafjarðar.

Brúin yfir Laxá í Nesjum. Ljósmynd Þorsteinn Þorsteinsson. Ljósmynd í 
eigu Emils Þorsteinssonar.

Fyrsti áratugur tuttugustu aldar 
einkenndist af félagslegri vakningu og 
margvíslegum framförum í Nesjum. Tvö 
félög voru stofnuð árið 1907, Málfundafélag 
Hornfirðinga og Ungmennafélagið Máni. 
Stóðu þau bæði fyrir öflugu félagsstarfi og 
gáfu einnig út sitthvort sveitablaðið sem 
gekk handskrifað bæ frá bæ um sveitina og 
á Höfn. Málfundafélagið stóð að blaðinu 
Baldri en Máni að Vísi. Sumarið 1907 var 
svo Fundarhús Nesjamanna byggt um miðbik 

sveitarinnar og var það vígt 29. september 
1907. Húsið varð strax vettvangur félagsstarfs 
og samkomuhalds í sveitinni.

Nú var stutt í tvær mestu framkvæmdir í 
Nesjum til þessa; byggingu Laxárbrúar 1910 
og nýja Bjarnaneskirkju við Laxá 1911. Bæði 
þessi mannvirki ollu straumhvörfum fyrir íbúa 
héraðsins og nýttust vel þann tíma sem þau 
stóðu en entust þó ekki jafn vel og til var ætlast 
í upphafi. Hér á eftir verður sagt svolítið frá 
vinnu við brúargerðina við Laxá árið 1910.
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glóðinni í smiðjunni heitri var blásið í hana 
með sérstökum belg. Þótti mikil þrekraun 
að knýja smiðjubelginn fyrir járnsmiðinn. 
Var það gert með handafli og urðu ýmsir 
samverkamenn Eymundar að hverfa frá því 
verki vegna erfiðisins. 

Þórbergur Þórðarson 
vegagerðarmaður

Meðal þeirra sem unnu við vegagerð 
í Nesjum þetta sumar var Þórbergur 
Þórðarson frá Hala, þá rúmlega tvítugur. 
Þórbergur lá við í tjaldi á bökkum Laxár líkt 
og aðrir vegagerðar- og brúarvinnumenn. 
Ólíkt þeim sem bjuggu í nágrenninu gat 
hann ekki skroppið heim að Hala í helgarfrí á 
laugardagskvöldum og þurfti því að finna sér 
eitthvað að gera í frítímum sínum í tjaldinu. 
Eitt af því var að skrásetja veðurfar og 
viðburði dagsins í dagbók. Föstudaginn 15. 
júlí hófust dagbókarfærslur Þórbergs með 
eftirfarandi ásetningi:

Loksins í dag legg ég grundvöll undir fastri 
og víðtækari dagbók en ég hefi haldið 
undanfarandi tíma. Hún skal skrifuð 
daglega í bók sem samsvarar þessari eða 
þá blað sem innfært skal í álíka kompu að 
kvöldi hverju. Það skiptir engu hvort stök 
blöð eða bæklingar eru skrifuð með blýant 
eða bleki.
Veðráttan, eins og hún er þennan og þennan 
daginn, skal fyrst innfærð. Þar má engu 
hagga. Síðan skal skrifa þá viðburði sem 
snerta mig eða þá menn sem ég umgengst. 
Einnig allar athafnir mínar.
Síðast skal skrifa fréttir sem berast að, ef þær 
þykja þess verðar, að þær séu varðveittar frá 
gleymsku. Þetta verður allt að vera gert með 
nákvæmni og reglusemi.

Þórbergur stóð við þessi áform sín og 
hélt nokkuð ítarlega dagbók um veru sína 
í Nesjum það sem eftir lifði sumars. Hann 
lagði þar grunn að þeirri iðju sinni að skrifa 
daglega um athafnir sínar nær því til æviloka. 
Um leið var hann ef til vill ósjálfrátt að leggja 
grunn að glímunni á ritvellinum sem gerði 

hann síðar að einum merkasta rithöfundi 
þjóðarinnar.

Þórbergur lýsti Nesjunum svo, mörgum 
árum síðar:

Sveitin liggur meðfram Hornafirði 
að austan og norðan. Sumir bæirnir 
standa undir hæðum og hólum frammiá 
forkunnarfögrum nesjum, sem skaga útí 
fjörðinn, alsettan eyjum og hólmum, er 
vor og sumar mora af syngjandi fugli. 
Á firðinum sést mikill munur flóðs og 
fjöru. Um fjöruna fellur vatnið víða út af 
leirum, sem eru sundurskornar af álum 
og síkjum. En um flæðar fyllir uppmeð 
öllum bökkum og fjörðurinn verður þá á 
að líta einsog geysimikið stöðuvatn, lygnt og 
undursamlega fagurt. Þessi mikli munur 
flóðs og fjöru skapar tilbreytni. Það er einsog 
allt standi nýskapað með hverju aðfalli, og 
hér og þar á hinum víða vatnsfleti sjást litlir 
bátar, sem er róið eða siglt milli bæjanna á 
nesjunum.

Þennan fyrsta dag dagbókarinnar 
skrásetti Þórbergur nöfn þeirra manna sem 
þá unnu við brúar- og vegagerð í Nesjum. 
Þeir voru:

Jón Jónsson verkstjóri frá Flatey.
Eymundur Jónsson járnsmiður í 
Dilksnesi
Sigurður Sigurðsson trésmiður frá 
Holtaseli.
Sigurður Arngrímsson Höfn.
Sigurður Sigurðsson frá Kálfafelli.
Bjarni Eiríksson kennari á Höfn.
Stefán Jónsson á Hlíð.
Sigurður Sigurðsson söðlasmiður.
Þórbergur Þórðarson frá Hala.
Gísli Guðmundsson Höfn.
Jón Guðmundsson Höfn.
Sigjón Þorsteinsson Miðskeri.
Sigjón Sigurðsson Suðurhól.
Magnús Bjarnason Rauðabergi.
Gísli Björnsson Meðalfelli.
Auk þessara 15 manna og Benedikts 

Jónassonar verkfræðings, er vitað um nokkra 
fleiri verkamenn, þeirra á meðal Ásgeir 
Guðmundsson frá Þinganesi, þá 16 ára.

Þennan dag, 15. júlí, var lokið við að bora 
öll göt á hið svipmikla, bogalaga járnhandrið 

nýju brúarinnar yfir Laxá og byrjað að vinna 
við brúargólfið, sem var úr tréplönkum. Þá 
var jafnframt unnið við veginn og ekið möl í 
hann með hestavögnum.

Samstarf Eymundar og 
Þórbergs

En aftur að smiðju Eymundar í Dilksnesi. 
Eftir að ýmsir höfðu reynt sig við handknúinn 
smiðjubelg Eymundar var Þórbergur nú 
fenginn til verksins. Hann hafði ekki orð á 
sér að vera sérstaklega afkastamikill eða 
áhugasamur við vinnu og var jafnvel sagður 
ólaginn við ýmislegt. Þórbergur reyndist 
hins vegar vel góður í þessu verkefni og 
stóð daglangt við smiðju Eymundar og 
knúði smiðjubelginn án afláts. Vel fór á með 
þeim Eymundi enda báðir hugmyndaríkir 
og uppátektasamir. Hrósaði Eymundur 
Þórbergi fyrir dugnað og iðjusemi en var 
grunlaus um að í honum leyndist efni í einn 
mesta meistara ritsnilldar sem Ísland hefur 
alið. Löngu síðar var haft eftir Þórbergi að 
honum hafi líkað kynnin af Eymundi, því 
hann var „svo assgoti skemmtilegur“. Haft 
var á orði á vinnustaðnum á bökkum Laxár 
að ýmislegt sem fékk að fjúka milli þeirra 
samstarfsmannanna við smiðjuna þætti ekki 
prenthæft. Voru það jafnt kviðlingar sem 
önnur spakmæli.

Í gamanljóði sem Eymundur orti um 
samstarfsmenn sína, brúarsmiðina, segir 
meðal annars um Þórberg:

Þórberg nefni ég þrekinn mann
þróttar-sterkan, laginn,
smiðjubelginn blása vann
bara allan daginn.

Hans var máttug hönd og sterk,
hann við jafnast enginn,
fáir þoldu þetta verk
þar til hann var fenginn.

Rómantískasta sveitin
Sagt var að Þórbergur hafi orðið 

ástfanginn af bráðfallegri heimasætu í Nesjum 
þetta sumar.  Hann sagði raunar sjálfur löngu 
seinna að Nesin væru trúlega „fegursta 
og rómantískasta sveit á Íslandi.“ Hann 

..framhald á næstu síðu

Tjöld vegvinnumanna sumarið 1910 voru á bökkum Laxár. Þegar ný brú var byggð 1971 risu 
vinnubúðir þar á ný. Ljósmyndari: Sigurður Þorleifsson á Karlsstöðum.  

Ljósmynd í eigu Karls Skírnissonar.

Þórbergur Þórðarson. Ljósmynd í eigu 
Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar.
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skrifaðist á við aðra vinstúlku í Reykjavík 
og sagði henni frá dvölinni eystra: „Mér 
líður allvel - er altaf við þetta sama. Ferðast 
lítið, en held oftast kyrru fyrir. Þó hefi ég 
nú upp á síðkastið stjákað hér á næstu bæi; 
en það hefi ég gert af veikum mætti og með 
miklum þjáningum.“ Ekki voru Nesjamenn 
ógestrisnir við Þórberg því honum hafði 
verið boðið í nokkrar sláttuveislur „og hefir 
það fengið mér mikla gleði. Fólkið hefir 
verið spilandi skemmtilegt og svo hefi eg 
fengið fyrirtaks bakninga með kaffinu; og 
blessaður maturinn er mér fyrir öllu öðru.“ 
Sláttuveislur voru tíðkaðar í Nesjum og var 

venjan sú að vinnufólk og eftir atvikum börn 
bænda fengu að heyja handa hestum sínum 
eina dagstund. Hestarnir voru að öðru leyti 
í högum hjá húsbændum eða foreldrum. Að 
heyskapnum loknum var slegið upp veislu 
fyrir þá sem hjálpuðu til.

Annað var ekki fréttnæmt nema að 
Þórbergi var farið að langa að freista 
gæfunnar í Ameríku og vinna þar fyrir sér 
sem smiður. Hver veit nema honum hafi 
þótt frásagnir Eymundar af Kanadadvöl 
sinni á árunum 1902-1907 svona heillandi. 
Löngu síðar varð heimamanni að orði að 
áhugavert væri að hugsa til þess að þetta 
sumar hafi tveir snillingar unnið saman; „tvö 
mestu skáld sem Skaftafellssýsla hefur alið.“ 
Þórbergur átti að mestu eftir að sanna sig á 
bókmenntasviðinu en skáldadísir höfðu verið 
samferða Eymundi í Dilksnesi um langa ævi. 
Nokkrum árum síðar orti Þórbergur um 
kynni sín af Nesjunum og bar þá dvöl saman 
við veruna á Siglufirði tveimur árum síðar:

Í Nesjunum grænar grundir
gróa við lygnan straum,
og ljósálfar bjartir leiðast
um landið í sólardraum.
...
Við Siglufjörð saurugur lýður
svallar og öslar slor. –
Þeir berjast og bítast og hrækja
og byltast í hlandi og for.

Þýski borinn bilar
Þýski borinn reyndist vel til að byrja með. 

Þegar brúarsmíðin stóð sem hæst brást hann 
þó og hrökk í sundur. Nú voru góð ráð dýr, 
Benedikt brúarsmið óaði við því að þurfa að 
senda menn á hestum alla leið til Reykjavíkur, 
kaupa þar nýjan bor ef slíkur fengist, og 
koma svo sömu leið til baka. Fyrirsjáanleg 
var nokkurra vikna töf á verkinu. En 
Eymundur í Dilksnesi dó ekki ráðalaus og 
sýndi í verki þær smíðalistir sem hann hafði 
numið í Kaupmannahöfn fyrir 55 árum og 
iðkað og betrumbætt æ síðan. Hann gekk 

til smiðju sinnar og 
munaði ekki um að 
smíða nýjan bor, 
sem reyndist enginn 
eftirbátur þess 
þýska. Og því gat 
verkið haldið áfram. 
Skömmu síðar þraut 
hnoðsauminn og nú 
var ekki komist hjá 
talsverðum töfum 
á brúarsmíðinni 
meðan beðið var 
eftir nýjum saum. 

B r ú a r s m í ð i n 
gekk annars vel 
um sumarið þrátt 
fyrir misjöfn veður. 
Brúarvígslan var 
ákveðin í september. 
Þriðjudaginn 9. 
ágúst hófu nokkrir 
v e r k a m a n n a n n a 
að æfa söng fyrir 

væntanlega brúarvígslu að frumkvæði Jóns 
Jónssonar verkstjóra. Söngæfingarnar voru 
nær daglega eftir þetta og fóru yfirleitt fram í 
stofunni í Hólum undir stjórn séra Benedikts 
Eyjólfssonar í Bjarnanesi. Þórbergur mætti 
aðeins á fyrstu æfinguna en eftir það notaði 
hann ýmsar afsakanir fyrir því að þurfa 
ekki að mæta. Á meðal vinnufélaga hans 
sem æfðu í söngflokknum voru Jón frá 
Flatey, Jón Guðmundsson, Stefán á Hlíð og 
Sigurður Arngrímsson. Ýmsir aðrir lagvissir 
Nesjamenn voru einnig kallaðir til þess að 
taka þátt í söngnum og æfði sönghópurinn 
nokkur lög. Milli æfinga var mönnum sett 
fyrir að æfa sína rödd og því er líklegt að 
sungið hafi verið tví- eða fjórraddað.

Áfram var unnið við vegagerðina og 
frágang kringum brúarstæðið og 10. og 
11. ágúst var lokið við að festa niður sjálft 
brúargólfið. Stefán á Hlíð pússaði steyptu 
brúarstöplana undir brúnni. Þar kom að hann 
vantaði meira sement og bað hann Þórberg 
þá að fara fyrir sig út á Höfn til þess að sækja 
meira. Þetta var á föstudegi, 12. ágúst og 
var kaupstaðarferðin vel þegin tilbreyting 
fyrir Þórberg. Hann notaði tækifærið og 
keypti sér bækur í búðinni hjá Þórhalli 
Daníelssyni kaupmanni, þáði kaffi hjá 
Guðmundi söðlasmið Sigurðssyni og Gísli, 
sonur Guðmundar og vinnufélagi Þórbergs, 
bauð upp á „dálítið af víni“ sem endaði með 
því að þeir urðu „talsvert kenndir.“ Þetta 
kom þó ekki í veg fyrir að Þórbergur lyki 
vinnuskyldum sínum. Hann komst með 

sementið að Laxá undir kvöldmat og tók svo 
þátt í að mála brúna það sem eftir lifði dags, 
eða eins og segir í dagbókinni: „málaði brúna 
brúna.“

Í lok ágúst hafði sönghópurinn æft svo vel 
að tími var kominn til þess að prófa að koma 
fram, „að performera.“ Að loknum vinnudegi 
mánudaginn 29. ágúst var því haldin opin 
æfing í Fundarhúsinu fyrir þá verkamenn 
sem ekki sungu og fáeina aðra útvalda. 
Sungin voru þau lög sem best voru æfð og var 
gerður góður rómur að flutningnum. Að því 
búnu stóð Þórbergur Þórðarson upp og flutti 
minni sönghópsins að beiðni Jóns verkstjóra. 
Bar ræðan yfirskriftina „Sér grefur gröf þótt 
grafi“ og gerði Þórbergur óspart grín að 
sjálfum sér fyrir misheppnaða þátttöku sína 
í söngæfingunum.

Brúarvígslan
Loks sá fyrir endann á þessu mikla 

verkefni, byggingu brúar yfir Laxá og 
lagningu vegar frá henni og áleiðis inn að 
Bjarnanesi. Laugardaginn 10. september 
sváfu verkamennirnir í Fundarhúsinu því 
tjöldin þeirra við Laxá höfðu verið tekin 
undir veisluföng og annan búnað fyrir 
brúarvígsluna. Lokaæfing sönghópsins fór 
einnig fram í Fundarhúsinu um kvöldið. 
Þennan sama dag var hafist handa við að 
skreyta brúna hátt og lágt og unnið fram á 
kvöld við það.

Sunnudagurinn 11. september rann upp 
bjartur og fagur en SV andvari kom undir 
hádegið. Verkamenn hófust aftur handa 
klukkan sjö um morguninn og höfðu lokið við 
að skreyta nýja brúarmannvirkið um klukkan 
hálftíu. Þá fóru þeir í Fundarhúsið til þess að 
hafa fataskipti áður en athöfnin hófst.

Utan við brúna, sunnan hennar, hafði 
verið útbúið hátíðarsvæði, settur upp 
ræðustóll og trúlega reist samkomutjald. 
Tjaldbúðir verkamannanna, eða það sem 
eftir stóð af þeim á norðurbakkanum, nýttust 
einnig við hátíðarhöldin.

Á hádegi hófst brúarvígsluathöfnin með 
því að sönghópurinn söng „Þú álfu vorrar 
yngsta land“ eftir Hannes Hafstein við lag 
Sigfúsar Einarssonar en fyrsta erindi þess 
hljóðar svo:

Þú álfu vorrar yngsta land,
vort eigið land, vort fósturland!
Sem framgjarns unglings höfuð hátt
þín hefjast fjöll við ölduslátt.
Þótt þjaki böl með þungum hramm,
þrátt fyrir allt þú skalt, þú skalt samt fram.

Þá tók Þorleifur Jónsson alþingismaður 
til máls úr ræðustólnum. Ræða hans var löng 
og þótti nokkuð skörugleg. Þorleifur sagði í 
upphafi máls að brúin sem blasti hér við, væri 
„mesta og veglegasta“ mannvirki sem gert 
hefði verið í Austur-Skaftafellsssýslu. Síðar í 
ræðunni sagði hann meðal annars:

Þetta er hátíðisdagur sýslubúa. Nú á að 
afhenda sem fullgjört fyrsta mannvirkið 
sem gjört hefir verið á kostnað landssjóðs 
hér í sýslu. Það er eðlilegt að menn safnist 
hér saman, til að skoða þetta trausta 
mannvirki, og það er eðlilegt, að sýslubúar 

Sögusviðið séð frá Borgum. Laxá í forgrunni, Meðalfell í baksýn. Laxárbrú, 
byggð 1910, fyrir miðri mynd. Bjarnaneskirkja við Laxá, byggð 1911, til 

vinstri. Myndina tók þýskur blaðaljósmyndari sem dvaldi um tíma í Borgum 
og tók þar margar myndir. Ljósmynd í eigu Karls Skírnissonar.
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verði glaðir í anda, og hugsi sem svo: Jæja, 
ekki erum við með öllu gleymdir.

Nokkuð fjölmenni var við þessa 
hátíðlegu athöfn. Að lokinni vígsluræðu 
alþingismannsins var sungið kvæði eftir Sigurð 
Arngrímsson, einn brúargerðarmannanna. 
Þá flutti Eymundur Jónsson frumsamið ljóð 
til brúarinnar sem hófst á þessu erindi: 

Okkar mesta mannverk hér
mönnum fyrir sjónir ber,
það er brúin breið og há
sem byggð er yfir þessa á,
hún er traust og harla góð
til heiðurs hverri menntaþjóð
fætur eru steyptur steinn
úr stáli gerður sérhver teinn.

Síðar í ljóðinu spáði Eymundur því að 
brúin myndi líklega standa í margar aldir, 
svo rammger væri hún. Að ræðuhöldum 
loknum gengu vígslugestir í sameiginlegri 
fylkingu, nokkurs konar skrúðgöngu, yfir 
brúna. Söngflokkur brúarvinnumanna var í 
fararbroddi en fremstur fór þó yfirsmiðurinn, 
Jón Jónsson frá Flatey og hélt hann á bláhvíta 
fánanum á lítilli stöng. Einar Benediktsson 
skáld hafði lengi barist fyrir því að slíkur 
fáni yrði gerður að þjóðfána Íslendinga 
og ungmennafélög og fleiri tóku undir þá 
hugmynd. Á leið yfir brúna var sungið var 
kvæði Einars „Til fánans“, við lag Sigfúsar 
Einarssonar, en fyrsta erindið hljóðar svo:

Rís þú, unga Íslands merki,
upp með þúsund radda brag.
Tengdu í oss að einu verki
anda, kraft og hjartalag.
Rís þú Íslands stóri, sterki
stofn með nýjan frægðardag.

Framarlega í hópnum sem gekk yfir 
brúna voru nokkrir ríðandi menn, enda 
litu flestir svo á að nýja mannvirkið þjónaði 
helst þeim sem voru á hestbaki. Þar fór 
fyrstur Guðmundur bóndi Jónsson í Hoffelli. 
Hann átti bleikan hest. Síðan kom Benedikt 
Kristjánsson bóndi í Einholti. Hann reið 
á sótrauðum hesti. Á eftir þeim kom allur 
fjöldinn.

Þegar komið var yfir brúna var 
sungið kvæði Steingríms Thorsteinssonar, 
„Háfjöllin“. Það hefst á þessu erindi:

Þú, bláfjalla geimur með heiðjöklahring,
um hásumar flý ég þér að hjarta.
Ó, tak mig í faðm, minn söknuð burt ég 
syng
um sumarkvöld við álftavatnið bjarta.

Þórarinn Sigurðsson oddviti og 
sóknarnefndarformaður í Stórulág sagði nú 
nokkur orð og svo var sungið meira. Eftir 
stutt hlé hélt dagskráin svo áfram. Þá var 
röðin aftur komin að Þorleifi í Hólum sem 
mælti fyrir minni Skaftafellssýslu. Og enn var 
sungið. Þá tók Eymundur Jónsson í Dilksnesi 
til máls og mælti fyrir minni sveitarinnar. Að 
því loknu var annað kvæði Eymundar um 
brúna og sveitina sungið. Fyrsta erindi þess 
hljóðar svo:

Stattu bjargtraust brúa val
byggðinni til gagns og sóma!
Meðan foss úr fjalladal

fellur niður í gljúfrasal,
meðan ungmey unnir hal
æskunnar í fögrum blóma.
Stattu bjargtraust brúa val
byggðinni til gagns og sóma.

Ekki er ólíklegt að séra Benedikt 
Eyjólfsson í Bjarnanesi hafi flutt blessunarorð 
við brúarvígsluna þótt þess sé ekki getið 
í heimildum. Að þessu loknu voru bornar 
fram veitingar í tjöldum  vegavinnumannanna 
á bökkum Laxár en þær voru framreiddar 
af Guðna Jónssyni vert á Hótel Heklu á 
Höfn og hans fólki. Og svo hélt söngurinn 
áfram, fluttar fleiri ræður og Eymundur flutti 
söngflokknum sérstakar þakkir í bundnu 
máli, en í gamansömun tón þó. Ýmislegt 
bendir til þess að sönghópurinn hafi verði 
nefndur Svanir. Í ljóði Eymundar var þetta 
erindi:

Svanir með söngröddu hreinni
syngja af fuglunum hæst
en svannarödd ann ég þó einni
því englasöng gengur hún næst.

Svannarödd sú (svanni er kona í 
skáldamáli) sem Eymundur unni svo heitt 
var væntanlega rödd Halldóru Stefánsdóttur 
eiginkonu hans en Eymundur bar hana á 
höndum sér allan þeirra langa búskap.

En Eymundur lét ekki þar við sitja að 
gera þennan atburð ógleymanlegan. Hann 
söng nú loks brag eða gamanvísur sem 
hann hafði samið um brúarsmiðina og eru 
áðurnefndu erindin um Þórberg í þeim brag. 
Vísurnar í bragnum um smiðina voru 34 að 
tölu.

Nú var haldið að fundarhúsi sveitarinnar. 
Veitingarnar voru fluttar þangað líka. 
Þar hófst dagskráin á glímukeppni 
ungra manna þar sem Sigurður snikkari 
varð hlutskarpastur. Og þegar almennir 
vígslugestir fóru að tínast heim á leið 
síðdegis hóf nokkur hópur karla og kvenna 
að dansa í Fundarhúsinu og var dansað til 
klukkan ellefu um kvöldið. Þá loks héldu allir 
gestir heim nema vegagerðamennirnir sem 

fengu sér þá víntár að drekka og skemmtu 
sér áfram til kl. hálffimm um morguninn að 
þeir lögðust til hvílu.  Veður var stillt og gott 
þennan septemberdag og íbúar sveitarinnar 
voru ánægðir með hina miklu samgöngubót.

Mikilvægt 
samgöngumannvirki í 60 ár

Næstu dagar fóru í það að ganga frá öllum 
lausum endum á vinnustaðnum. Það var farið 
að snjóa í Nesjafjöllin og ekki eftir neinu að 
bíða með að ljúka sumarvinnunni. Formleg 
verklok sumarsins voru 17. september og var 
ekki seinna vænna því þá um nóttina gerði svo 
mikinn storm að vegagerðamennirnir treystu 
sér ekki til að liggja í tjöldum sínum og fengu 
því allir gistingu heima á Fornustekkum hjá 
Sigjóni Péturssyni og Ingibjörgu Gísladóttur. 
Þetta síðasta kvöld var sungið frameftir og 
daginn eftir kvöddust menn eftir viðburðaríkt 
sumar í Nesjum. Þórbergur Þórðarson sagði 
löngu síðar að þetta sumar hefði grunntónn 
Nesjanna, mótaður af hinu fagra landslagi, 
gróið inn í sig.

Laxárbrú var 22 metra löng á fjögurra 
metra háum stöplum. Þótt vaxið geti í Laxá 
í leysingum og úrkomu gerðist það ekki fyrr 
en aldarfjórðungi síðar að vatnsmagn árinnar 
varð svo mikið að henni stóð einhver hætta af. 
Það var aðfaranótt 16. september 1936 í miklu 
óveðri sem þá gekk yfir landið. Þetta var sama 
dag og franska rannsóknarskipið Pourquoi-
Pas? fórst undan Mýrum. Laxárbrúin stóðst 
álagið en vatnið náði upp á brúargólfið og 
hafði runnið yfir veginn norðan við brúna.

Brúin yfir Laxá var fyrsta alvöru 
brúarmannvirki í Austur-Skaftafellssýslu 
og markaði þáttaskil í samgöngumálum 
héraðsins. Hún var hugsuð fyrir hestaumferð 
og átti að hvetja bændur til þess að taka 
hestakerrur í auknum mæli í þjónustu sína. 
Fyrsti bíll sem kom í sýsluna var keyptur í 
Nesin árið 1925. Fljótlega þjónaði brúin því 
einnig vélknúnum farartækjum og gerði allt 
til ársins 1971 að ný einbreið brú var byggð 

Bjarnaneskirkja og brúin yfir Laxá á sjöunda áratug 20. aldar. Bifreið (Skoda 1202) á norðurleið yfir 
brúna. Ljósmyndari Hannes Pálsson. Ljósmynd í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur.

..framhald á næstu síðu
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Kæru Austur Skaftfellingar 
Bestu óskir um gleðileg jól og 
þakkir fyrir viðskiptin á árinu 

sem er að líða. 
Björk og Anna Lilja

Sendum  okkar bestu óskir um gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári.

Þökk fyrir viðskiptin og samstarfið 
á árinu sem er að líða

  Hjálmar og Einar sjúkraþjálfarar

Skólameistari – nemendur – kennarar og 
starfsfólk  FAS.

Bestu jóla- og nýársóskir. Þakka liðið ár
Sólarkveðja frá Spáni

     Dísa eldabuska

Kæru ættingar og vinir. Sendum okkar bestu 
jóla- og nýársóskir með þökk fyrir árið sem er 
að líða.

Hátíðarkveðjur
Sigurður og Jóhanna, Stórulág

Bestu óskir um
Gleðileg jól og farsæld á komandi ári,

með þökk fyrir það liðna.

Reynir og Svandís
Vesturbraut 21, Höfn

á Laxá. Gamla Laxárbrúin var þá tekin niður. Hún hafði þjónaði 
vegfarendum í yfir 60 ár, á skeiði mestu breytinga í samgöngum 
þjóðarinnar frá upphafi byggðar. Steinsteypa hafði ekki verið notuð 
mikið í Austur-Skaftafellssýslu fram að þessu og hugsanlega voru 
stöplarnir undir Laxárbrú fyrstu alvöru steinsteyptu mannvirkin í 
sýslunni. Núverandi brú á Laxá er tvíbreið og var byggð 1995.

Þeir sem stóðu að brúargerðinni höfðu óbilandi trú á mannvirkinu. 
Benedikt Jónasson verkfræðingur sagðist telja að brúin væri svo sterk 
að hún þyldi að járnbrautarlestir ækju yfir hana. Og Þorleifur í Hólum 
hafði eftir Eymundi járnsmið í Dilksnesi „að með lélegu viðhaldi, 
væri hún viss með að endast í 500 ár, en alltað 1000 árum með ágætri 
pössun.“ 

Á næsta ári, 1911, reis vegleg steinkirkja á bökkum Laxár. Það er 
efni í aðra sögu.

Samantekt þessi er hluti af rannsókn sem unnið er að á vegum 
Þórbergsseturs á ævi Eymundar Jónssonar og Halldóru Stefánsdóttur í 
Dilksnesi. Inn í það verkefni fléttast margvísleg viðfangsefni, persónur 
og atburðir á 19. og 20. öld, aðallega í Nesjum. Stefnt er að því að gera 
þessa þætti alla aðgengilega í samfelldri frásögn þegar þar að kemur. 
Allar frekari upplýsingar um gömlu Laxárbrúna og margt annað 
sem bar við í Nesjum á fyrri tíð eru vel þegnar, ekki síst ljósmyndir. 
Auk dagbókar Þórbergs Þórðarsonar er notast við fjölda prentaðra og 
óprentaðra heimilda í ofangreindum texta. Þeirra verður allra rækilega 
getið í endanlegri útgáfu.

Gísli Sverrir Árnason

„Sumir bæirnir standa undir hæðum og hólum frammiá forkunnarfögrum 
nesjum, sem skaga útí fjörðinn... og hér og þar á hinum víða vatnsfleti 
sjást litlir bátar, sem er róið eða siglt milli bæjanna á nesjunum.“ Þetta 

málverk eftir Höskuld Björnsson frá Dilksnesi á vel við lýsingu Þórbergs þó 
ekki sé alveg víst að myndefnið úr Nesjum. Hughrifin hafa í það minnsta 

verið hin sömu hjá þessum tveimur listamönnum. Málverkið er í eigu 
Lovísu Óskarsdóttur.

Sendum ættingjum og vinum innilegar jóla og 
nýárskveðjur með þökk fyrir það liðna

Steinunn og Magnús 
Kirkjubraut 48


