
Steinn afi á Breiðabólsstað. 
 

Þórbergur Þórðarsson fjallar í ritverkum sínum um margt skrýtið og 
skemmtilegt fólk, bæði samtímamenn og löngu liðna, þessa heims og annars. 
Við getum velt því fyrir okkur hvort ráði fremur, einstakur hæfileiki 
Þórbergs  til að greina persónugerð fólks og sjá skoplegu hliðar mannlífsins 
eða hvort þetta hafi bara verið svona, að í Suðursveit hafi í gegnum aldirnar 
búið fólk sem með hátterni sínu og líferni hafi þróað með sér persónugerð og 
lífsstíl, sem var svolítið öðruvísi en víða annars staðar í landinu. Víst er að 
náttúrufar héraðsins var ekki alltaf mannvænt eða blítt, eldgos og jökulhlaup, 
stórfljót og eyðisandar, sandstormar og stórveður var sá veruleiki sem fólkið 
bjó við, að ógleymdum Ægi konungi sem barði ströndina látlaust og minnti 
þannig á mátt sinn og megin. Þegar við lítum yfir liðinn tíma og könnum við 
hvaða aðstæður fólkið bjó og hvernig það þróaði með sér þekkingu og 
aðferðir til að komast af við þessi skilyrði. þá skiljum við betur hversu 
nauðsynlegt það var að hver og einn þróaði sinn stíl, sína aðferð til að takast 
á við lífið, að höndla hamingjuna eða takast á við sorgina var ekki alltaf svo 
einfalt mál. Fólkið mótaðist af aðstæðum sínum og lærði að búa með 
gleðinni í góðum vinahópi og ef til vill svolitlu víntári, en sorgin var eitthvað 
sem ekki var svo auðvelt að takast á við og þá kom ef til vill fram viðmót 
eða persónugerð sem sagði eða gerði eitthvað annað en rökréttast var. Hvort 
sem okkur er ljúft eða leitt þá verðum við að sætta okkur við náttúrubarnið í 
sjálfum okkur, umhverfisaðstæður eru meira ríkjandi þáttur í okkur heldur en 
við sjálf viljum oft á tíðum viðurkenna. Ritverk Þórbergs Þórðarsonar 
endurspegla hugarheiminn og aðstæður í náttúrunni, þannig gerast góðir 
hlutir í góðu veðri, en slæmir hlutir gerast í hryssingsveðri, að minnsta kosti 
í minningunni.   

Við skulum skyggnast aftur í tímann og reyna að kynnast nánar einni 
þeirra persóna sem Þórbergur hefur í skrifum sínum gert ódauðlegan meðan 
menn mæla á íslenska tungu. 

Steinn afi á Breiðabólsstað eins og Þórbergur kallar hann heitir fullu 
nafni Steinn Þórðarson, fæddur að Kálfafelli innra í Kálfafellssókn í 
Hornafirði 10, maí 1830 og er skírður í kirkju sama dag. Foreldrar Steins 
voru Þórður Steinsson bóndi á Kálfafelli og kona hans Steinunn Jónsdóttir. 
Þórður faðir Steins afa var meðhjálpari við Kálfafellsstaðarkirkju á sínum 
yngri árum, hafði ef til vill komist í þau metorð vegna þess að hann þóttist 
kunna latínu. Ef til vill hefur Þórður ekki haldið við latínunni þannig að vel 
færi, hann er löngu afsagður sem meðhjálpari þegar Steinn fæðist en í stað 



þess er hann orðinn formaður á skipi Miðþorpsmanna, þótti afburða 
formaður, traustur og ákveðinn. 

Frægt varð að nokkrum árum eftir að Þórður lét af formennsku þá var 
farið til sölva í Styrmissker, en svo illa vildi til að ekki tókst að ná öllum af 
skerinu þegar frá átti að hverfa, sjór hafði gengið upp og farið að falla að 
þannig að einn maður varð eftir á skerinu og reyndist ómögulegt að ná til 
hans. Var nú róið í land og maðurinn  skilinn eftir, hreinlega afskrifaður eins 
og sagt er á nútíma máli. Þórði berst til eyrna hvernig komið er fyrir 
manninum og þau örlög sem samferðamenn mannsins í sjóferðinni höfðu 
ráðið honum, Þórður kallar í skyndi saman nokkurn hóp manna, það marga 
að hægt var að koma út skipi þó vont væri í sjó. Styrmisker er skammt frá 
landi við Bjarnahraunssand og kemur upp úr sjó á stórstraumsfjöru, en flæðir 
yfir það á flóði. Er nú róið lífróður að skerinu, Þórður lætur róa skipinu svo 
nálægt manninum sen kostur er, síðan er einhver snarpur maður látinn kasta 
kaðli til mannsins á skerinu sem nú stendur í sjó upp undir hendur, hann 
beðinn að halda fast eða binda sig og síðan er hann dreginn um borð í bátinn 
heill á húfi. Þessi saga sýnir vel þann kjark og þá útsjónarsemi sem Steinn 
afi fekk í arf frá föðurlegg sínum. 

Steinunn móðir Steins var fædd að Felli í Fellshverfi laust eftir 1790, 
nákvæmt fæðingarár fólks á þessum tíma er ekki gott að segja til um. 
Fæðingarárið er reiknað miðað við aldur þegar manntal er tekið á hverjum 
tíma, við nákvæman samanburð hefur komið í ljós að það er gróið í 
mannlegt eðli að konur yngjast með árunum en karlarnir eldast, þegar líða 15 
ár milli manntala eins og var frá 1801- 1816, þá er það ótrúlega oft að konur 
eltust aðeins um 12-14 ár en karlarnir um 16-18 ár. Hvað um það, þegar 
Steinunn fæddist voru umbrotatímar í Suðursveit eins og reyndar oft áður og 
oft síðan. Það var eins og það hefði gengið smitandi siðferðisdeyfð um 
byggðarlagið. Einkum urðu Reynivellir og Fell illa úti í þessari 
umgangspest, á Reynivöllum eignaðist heimasætan Sigríður Björnsdóttir 
börn með bræðrum sínum tveimur og á Felli eignaðis Rannveig Jónsdóttir 
húsfreyja þrjú börn með vinnumanni sínum Sveini Sveinssyni frá Gerði. 

Það sem hins vegar fyllti mælinn og ekki hefur farið mjög hátt manna 
á meðal var að Jón Björnsson bróðir Sigríðar á Reynivöllum eignaðist barn 
með Valgerði Jónsdóttir dóttir Rannveigar á Felli á sama tíma og Jón 
Helgason sýslumaður í Hoffelli stendur í ströngu við að skilja að 
stórafbrotafólkið á þessum sömu bæjum. Valgerður á Felli er vart komin 
mikið yfir fermingu þegar hún verður ófrísk og Jón eitthvað innan við 
tvítugt. Í fyllingu tímans fæðir Valgerður meybarn sem skírt er Steinunn og 
er þar komin móðir Steins afa á Breiðabólsstað. Hér hafði sameinast í þessari 



litlu stúlku lífsgen þess fólks sem átti eftir að valda embættismissi Jóns 
Helgasonar sýslumanns í Hoffelli sem frægt er orðið. 

Litlu stúlkunni á Felli henni Steinunni auðnaðist ekki að umgangast 
föður sinn eða þekkja hann sem slíkan, heldur ólst hún upp hjá Valgerði 
móður sinni og Rannveigu ömmu sinni á Felli fyrstu árin, er síðan með 
móður sinni á Kvískerjum nokkurn tíma, en flytur síðan aftur í skjól ömmu 
sinnar Rannveigar sem þá er kominn að Kálfafelli. 

Steinunn kvæntist ung Þórði Steinssyni á Kálfafelli og bjuggu þau þar 
allan sinn búskap. 

Steinunn og Þórður eignast mörg börn, Valgerði sem er fædd 1813 
Guðrúnu fædda 1816, tvíburana Guðrúnu og Jón 1817, Rannveigu 1819, 
aftur Jón  1820, Steinunni síðar húsfreyju á Reynivöllum 1823, Björn 1827, 
Stein 1830 og aftur Björn 1832. Björn eldri, tvíburarnir Guðrún og Jón eldri 
og Rannveig og Jón yngri deyja á fyrsta ári en Guðrún eldri deyr 1836 úr 
innvortis meini.  Það skal tekið fram að hér er ekki um fullnaðarupptalningu 
að ræða.  

Steinn afi sem er í hópi yngri systkina verður fyrir því á barnsaldri að 
annar fótur hans kreppist þannig að hann þurfti að ganga á táberginu á þeim 
fæti sem eftir var ævinnar. Íslensku sauðskinnskórnir voru nú engir sérstakir 
fótlagaskór þannig að oft hefur Steinn liðið önn fyrir fötlun sína og enn oftar 
liðið miklar kvalir þá er hann gekk, eða hvernig skyldi vera að smala 
Botnana á Kálfafellsdalnum eða fara í Breiðabólsstaðarklettana, ganga frá 
Breiðabólsstað og inn í Brók eða inn fyrir Stórhól í Hvannadal og þurfa að 
ganga á táberginu á öðrum fætinum allan tíman. Hvað um að bera þungar 
byrðar langar leiðir eins og oft var á þessum tíma, lyfta böggum á klakk eða 
setja upp mikinn afla af þorski í hnakk eða klakk. Við nútímafólkið gætum 
líklega tæpast sótt okkur kaffið skammlaust með þessari fötlun hvað þá 
gengið til erfiðari verka, hvernig væri að reyna.?  

Fyrsta stóráfallið sem Steinn verður fyrir í lífinu er að meðan hann er 
enn á unga aldri horfir heimilsfólkið á Kálfafelli á Björn yngri bróður Steins 
falla í Landkvíslina á Kálfafelli. Hvað þarna kom fyrir verður ekki sagt til 
um, en Steinunn móðir þeirra lætur þegar kalla til prestinn á Kálfafellsstað 
séra Þorstein Einarsson og reyna þau í sameiningu að lífga Björn við en allt 
kom fyrir ekki, Björn dó hér í höndum þeirra og móðir hans syrgði þennan 
yngsta son sinn ákaflega það sem eftir lifði ævinnar og ljóst má vera að 
bróðurmissirinn hefur verið Steini þungbær. 

Steinn giftist Lúsíu Þórarinsdóttur frá Breiðabólsstað 24. maí 1852 og 
bjuggu þau fyrstu árin á Kálfafelli, en fluttu að Breiðabólsstað að mig minnir 
1862.  



Fyrsta barn þeirra Steins og Lússíar er Steinunn Steinsdóttir fædd 8, 
júlí 1853, Steinunn þessi deyr þriggja vikna gömul. Næst eignast þau Þórð 
Steinsson 21, október 1854 föður Þórbergs, Steinþórs og Benediks.  
Ragnhildur Steinsdóttir er fædd 7, janúar 1856, Ragnhildur þessi deyr 23, 
ágúst 1856 tæpra 8, mánaða gömul. Önnur Ragnhildur Steinsdóttir fæðist 6, 
janúar 1858. Þessi Ragnhildur dó af barnsförum í 21. maí 1888. Síðast 
fæðist Þórarinn Steinsson bóndi á Gerði og Breiðabólsstað 19. febrúar 1862. 

Lússía deyr úr lungnabólgu 1. september 1866 í blóma lífsins, aðeins 
37 ára gömul. Steinn hefur unnað Lússíu mjög og saknað hennar sárt því 
bæði Þórbergur og Steinþór á Hala geta þess að Steinn afi hafi oft grátið 
Lússíu þegar hann varð kenndur síðar á lífsleiðinni. 

Steinn giftist aftur ári síðar 1867,  Þórunni Þorláksdóttir frá Haukafelli 
á Mýrum, af ætt Jóns Eiríkssonar konferesráðs frá Skálafelli. Steinn og 
Þórunn eignuðust fimm börn en aðeins eitt þeirra lifði til fullorðnisára. 

Fyrst fæðist Björn Steinsson 11. febrúar 1872, dáinn 1917. Næst 
fæðist Steinunn Steinsdóttir 17. desember 1876, dáin 3. janúar 1877, sautján 
daga gömul, Guðrún Steinsdóttir er fædd, 27. október 1878, dáin 3. október 
1885, tæpra sjö ára gömul. Næst fæðist Steinunn Steinsdóttir 13. ágúst 1880, 
dáin ellefu daga gömul 24. ágúst sama ár, síðast fæðist Sigríður Steinsdóttir 
21. ágúst 1881, deyr sex vikna gömul 3. október sama ár. Hér má meðal 
annars sjá að Steinn skýrði þrisvar sinnum í höfuðið á móðir sinni Steinunni, 
en allar stúlkurnar dóu ungar.  

Þau áföll sem Steinn verður fyrir í fjölskyldu sinni koma fram í 
orðunum hér á undan, að missa fyrri konu sína og hvert barnið af öðru hlýtur 
að beygja jafnvel sterkustu menn, margir hefðu jafnvel brotnað niður við 
þetta mótlæti sem Guð hafði lagt á þá. En Steinn afi á Breiðabólsstað fór í 
kirkju sem óbrotinn væri og söng með sinni háu og ólagvissu rödd með slíkri 
innlifun að sonarsynir hans á Hala skömmuðust sín hálfgert fyrir kallinn. 
Þeir vissu lítið um það, að fyrir Steini afa rifjuðust hér upp mestu 
tregastundir lífsins, að koma hér í kirkjuna og finna aftur og aftur þá sorg og 
þann trega sem hann hafði lifað með, árum og áratugum saman og sem 
engan endir ætlaði að taka. 

Steinn afi á Breiðabólsstað var lífskúnster af lífi og sál, hreinn og 
beinn, nákvæmur, heiðarlegur við allt og alla, beinskeittur og harður af sér, 
bjó ætíð góðu búi á þeirra tíma mælikvarða, en umfram allt sjálfum sér 
samkvæmur og gerði ekki meiri kröfur til annara en til sjálfs síns. 
Kúnsterinn í kallinum kemur meðal annars fram í því að þegar riðið var til 
kirkju þá lét hann binda stóran hnút á stertinn á dróginni sem hann reið og 
svo söng hann með allskonar ringjum í kirkjunni svo eftir var tekið, það 
vantaði bara í frásögnina að kallinn sveiflaði hattinum við rétt tækifæri.  



Steinn afi á Breiðabólsstað var orðinn blindur þegar Þórbergur man 
eftir honum, sagðist hafa skaddast við höfuðhögg sem hann varð fyrir þegar 
skúta strandaði á Fellsfjöru líklega 1886. Að umgangast blindan afa með 
þeirri persónugerð sem Steinn afi var, hefur án efa haft mjög mótandi áhrif á 
það unga fólk sem var að vaxa upp á Breiðabólsstaðarbæjunum í tíð 
Þórbergs Þórðarsonar. Við þennan kall þýddi ekki að segja orð eins og,, ég 
man það ekki,”,  ,, ég  held það”, ,, ætli það ekki”. Nákvæmni og eftirtekt 
voru hér nauðsynlegur þáttur í hverju því sem menn tóku sér fyrir hendur, að 
geta sagt Steini afa undanbragðalaust og nákvæmlega hvernig himinninn leit 
út í austrinu þegar barnið kom í baðstofuna, eða þegar strákurinn hitti afa 
sinn skríðandi á fjórum fótum við að sigða grasið framan í lónabökkunum og 
spurt var, ,,er ann þurrklegur á Jökulinn” eða ,,er sjóveður?”. Öllum 
spurningum þurfti að svara skýrt og skilmerkilega. Það er mjög líklegt að 
ekkert eitt atriði hafi haft eins mótandi áhrif á Þórberg  Þórðarson í 
uppvextinum eins og Steinn afi á Breiðabólsstað, ýmis nákvæmni og 
kúnsterar endurspegluðust síðar óafvitandi í Þórbergi án þess að hann sjálfur 
gerði sér grein fyrir því. 

Frábær lýsing dr. Þorsteins Gylfasonar á samskiptum hans við Þórberg 
Þórðarson sýna svo ekki verður um villst að samskiptin við Stein afa voru 
afar sterk í undirmeðvitundinni. Enginn þarf að velkjast í vafa sem les um 
þessi samskipti þeirra að blessaður gamli blindi maðurinn hafði grópast svo 
sterkt í undirmeðvitundina að Þórbergur tók ekki eftir því sjálfur. Leikir hans 
við Þorstein sem þá var barn, endurspegla hér sálina óafvitandi. Í leiknum 
þóttist Þórbergur vera blindur og lét barnið þ.e. Þorstein í þessu tilviki leiða 
sig  Barnið ber þá ábyrgð á hverju spori sem stigið er, og verður líka að lýsa 
öllu sem fyrir augu ber svo að blindinginn fari ekki á mis við neitt sem gerist 
í kringum hann.. 

Eins og áður segir flutti Steinn að Breiðabólsstað nokkru eftir að hann 
kvæntist Lússíu fyrri konu sinni. Tengdafaðir hans Þórarinn Jónsson hafði 
ákveðið að flytjast af jörðinni og virðist hafa kallað á Stein og Lússíu til að 
taka við búinu. Það hefur ekki spillt fyrir þeirri ákvörðun Steins að flytjast 
að Breiðabólsstað, að í næsta nágrenni, á Reynivöllum bjó systir hans 
Steinunn Þórðardóttir gift Ara Sigurðssyni. Af öllum skjölum að dæma hefur 
verið afar kært með þeim systkinum Steini og Steinunni og þegar Steinunn 
missti Ara mann sinn langt um aldur fram 1879 þá gekkst Steinn í því að 
Steinunn fengi að sitja í óskiptu búi með börnum sínum svo lengi sem hún 
óskaði þess. Steinn Þórðarson á Breiðabólsstað dó 1923, þá 93, ára og hafði 
verið blindur í meira en 30 ár, Þórunn lést ári siðar eða 1924. 

Þórbergur og Steinþór Þórðarsynir fjalla mikið um Stein afa í bókum 
sínum og frásögum. Ekki þykir ástæða til að endurtaka þá umfjöllun hér en 



vísa má á bækur þeirra Í Suðursveit,  sem er safn fjögurra bóka Þórbergs um 
Suðursveit og Nú, nú, bókin þar sem frásöguþættir Steinþórs voru gefnir út 
eftir að hann mælti endurminningar sínar af munni fram við Stefán Jónsson 
útvarpsmann og flutt var í útvarpinu veturinn 1969 – 1970. 

 
 
 

Hver var við smiðjuna? 
Að lokum langar mig að segja aðeins frá Birni Steinssyni og fleira 

fólki á Breiðabólsstaðarbæjunum.   
Löngu eftir að Steinn giftist síðari konu sinni Þórunni tók hann til sín 

tengdaforeldra sína úr Haukafelli, þau Þorlák og Sigríði, með þeim kom að 
Breiðabólsstað yngsta dóttir þeirra og mágkona Steins, Þórey Þorláksdóttir. 
Eitthvað virðist hér hafa verið stutt í siðfræðina frá Reynivöllum og Felli frá 
fyrri tíð því Björn Steinsson sonur Steins og Þórunnar leggur svo mjög hug 
til Þóreyjar móðursystur sinnar að þau ákveða að gifta sig og fengu til þess 
sérstakt konungsleyfi. Ekkert varð af giftingu þeirra Björns og Þóreyjar þar 
sem Þórey veiktist af lömunarveiki og lá lengi, náði sér aldrei að fullu, en 
Björn fór að kenna höfuðveiki sem dró úr honum lífskraftinn, hann dó á 
Breiðabólsstað,  þá 45 ára að aldri.  

Kært var með þeim frændum Birni Steinssyni og Steinþóri afa mínum 
á Hala, lagði Björn Steinþóri lið í einu og öðru, meðal annars hjálpaði hann 
til við að koma upp smiðju á Hala. Steinþór hefur líklega talið sig standa í 
skuld við Björn frænda sinn, taldi sig ekki hafa reynst honum nógu vel 
meðan tími var til, en þannig fóru mál að Steinþór tók Þóreyju á sitt heimili 
að Hala og þar var hún um áratuga skeið og vann heimilinu gagn eins og afi 
sagði gjarnan. Þórey varð síðar fóstra þess er hér fer með mál og naut ég 
þeirra forréttinda að þekkja í eigin persónu þessa mágkonu og síðar 
tilvonandi tengdadóttir Steins afa á Breiðabólsstað, þó 122 ár væru milli 
fæðingartíma okkar Steins. 

Það hefur löngum þótt loða við Breiðabólsstaðarbæina að hér væri 
fólk á ferli eftir að jarðvistatíma þess var lokið, svo rammt kvað að þessu að 
fólk sem ekki skildi samskiptaþörf hinna framliðnu var hrætt við að fara út 
úr húsi eftir að skyggja tók.  

Það var árið sem Þórey fóstra mín dó, síðar það ár, í byrjun október 
1958 að við vorum að svíða lappir út í smiðju krakkarnir og Steinþór afi 
okkar og Steinunn amma á Hala, einmitt sömu smiðjunni og Björn hafði 
hjálpað afa að koma upp. Venjulega þegar var verið í smiðju þá blésum við 
krakkarnir í belginn en afi hitaði járnið, en þegar var verið að svíða lappir þá 



var skipt á hlutverkum, afi blés en við krakkrnir eins og mý á mykjuskán 
héldum löppunum að eldinum, að því að við töldum sjálf. Afi var óskaplega 
eldhræddur og var því stundum höstugur við okkur þegar honum þótti við 
ekki umgangast eldinn með nægri virðingu, en amma sussaði á afa milli þess 
sem hún kleip klaufirnar af löppunum með stórum naglbít.  

Allt fór þetta vel fram í þetta sinn og um kvöldið var mikil sviðaveisla 
á Hala og eftir matinn var mikið að gera hjá pabba og afa við að skafa af 
kjúkum handa okkur krökkunum. Við Þórbergur bróðir minn sem þá var 
fjögurra ára stóðum í ströngu við að lita kjúkurnar á eldavélinni og raða 
þeim síðan að jötu í húsinu sem við höfðum byggt úr leggjum í einu horninu 
á eldhúsinu á Hala. Svo upptekinn var ég við þetta bústang að ég missti af 
því þegar fólkið fór í fjósið, varð of seinn að fylgja þeim eftir þegar þau fóru. 
Mér brá nokkuð þegar ég uppgötvaði þetta en ekki kom til greina að sleppa 
því að vera með að mjólka kýrnar, ég skaust því vestur í geymslu og sótti 
fötuna mína, renndi mér í skóna og ákvað að fara lengri leiðina í fjósið af því 
að ég taldi hana öruggari. Mér var ekki vel við að fara í gegnum bæinn fram 
hjá Skyrhúsinu eftir að skyggja tók á kvöldinn, en þá leið hafði fjósafólkið 
einmitt farið þetta kvöld. Ég stekk út með nokkrum fyrirgangi og skokka 
vestur hlaðið og sveifla fötunni fram og til baka, var alsæll og nokkuð 
öruggur með mig.  

Þegar ég kem vestur á hlaðið þá sé ég að það stendur maður framan 
við smiðjuna, en smiðjan stóð svolítið vestar en íbúðarhúsið. Það var ekki 
venja á bæjunum ganga fram hjá fólki án þess að kasta á það kveðju og 
þegar ég nálgast manninn með nokkrum hraða þá bauð ég honum gott kvöld 
og spurði um erindi. Við fyrstu sýn fannst mér hér vera á ferð Þórhallur 
Bjarnason bóndi á Breiðabólsstað, ef til vill að hitta afa út af einhverju brýnu 
erindi. Ég sagði manninum að afi væri í fjósinu, hann gæti hitt hann þar. 
Maðurinn tók ekki undir við mig þannig að ég greindi það með vissu, en 
sýndi mér þó ekki neitt sérstakt afskiptaleysi. Rökkur var úti en nokkuð bjart 
í lofti þannig að ég sá manninn vel. Þegar ég nálgaðist hann betur, þá sá ég 
að þetta var ekki Þórhallur á Breiðabólsstað, þessi maður var reyndar 
svipaður á hæð og Þórhallur en miklu meiri um sig, þreknari og 
herðabreiðari og með annan höfuðsvip. Ég fékk ekki orð fyrir það að vera 
fámæltur né lágmæltur á yngri árum og talaði ég nokkuð til mannsins og 
spurði hann aftur um erindi þegar ég nálgaðist hann enn meira, engin svör 
fékk ég og skildi ég ekkert orðið í hvað maðurinn var afskiptalítill, sá þó og 
fann vel að hann fylgdist með mér með athygli. Ég leit snöggt á 
smiðjudyrnar svona af gömlum vana til að að gæta hvort þær væru ekki vel 
lokaðar sem og var, en þegar ég leit til mannsins aftur þá var hann horfinn, 
gufaður upp eins og jörðin hafi gleypt hann. Mér dettur í hug að þau eldri 



systkini mín, Torfhildur og Steinþór væru nú að stríða mér, ég tek því snöggt 
viðbragð og hleyp sem fætur toguðu upp í fjós til að verða á undan þeim 
þangað og standa þau þannig að verki.  

Þegar ég kem í fjósið situr hver undir sinni kú og eru allir að mjólka af 
miklu kappi, ég geng á röðina og lít í mjaltaföturnar og mér til mikillar 
undrunar eru allir með nokkra mjólk í sinni fötu, það mikla að greinilegt er 
að nokkur tími er síðan fólkið byrjaði að mjólka. Ég spyr fólkið hvort 
einhver hefði farið út úr fjósinu nýlega, hafði enn eldri systkini mín grunuð 
um hrekki, en svo reyndist ekki vera. Þá spyr ég hvort einhver hafi komið í 
fjósið á undan mér, en svo var ekki. Ég hélt uppi spurnum um mannaferðir 
næstu daga, en engin kannaðist við að hafa verið á ferli við smiðjuna á Hala 
þetta kvöld.   

Mörgum árum síðar heyrði ég Steinþór afa minn á Hala lýsa Birni 
Steinssyni í útvarpsviðtali, mér brá verulega þegar líða tók á frásögnina því 
hér heyrði ég nákvæma lýsingu á manninum sem ég talaði sem mest við á 
smiðjuhlaðinu á Hala þegar ég var sex ára. Ef til vill hefur Björn verið að 
kanna hvort nokkur neisti væri í smiðjunn þetta kvöld og jafnvel ætlað að 
grennslast fyrir um heitkonu sína fyrrverandi í leiðinni, en ekki komið sér að 
því að spyrja. 

                  Fjölnir Torfason 
   Hala 

            
 
 


