
4. Eyjólfur Landshöfðingi 
í Hvammi 
Valtýr Stefánsson 

IVleðalþeirra sem urðu tilþess að ryðja brautina í baráttunni við sandfokið 
undir lok síðustu aldar var Eyjólfur Guðmundsson, bóndi og oddviti í Hvammi í 
Landsveit (1857—1940). Eyjólfur var búforkur svo mikill og forystumaður sveitar 
sinnar að hann fékk nafnbótina Landshöfðingi. Hér fara á eftir kaflar úr viðtalí sem 
Valtýr Stefánsson ritstjóri átti við hann áttræðan. Viðtalið birtist íjólablaði Lesbókar 
Morgunblaðsins árið 1938. 

Baráttan við sandinn 
— Ég veit, sagði Eyjólfur, þegar við 

vorum komnir í hina björtu og rúmgóðu 
skrifstofu hans, að þú ert kominn hing-
að til þess að skrifa eitthvað um mig. En 
ég skal segja þér nokkuð. Ég vil helst að 
sem minnst sé um mig talað. Því mér 
þykir illt að geta ekki haldið áfram. 

Við fórum að tala um sandgræðsluna í 
Landsveit. Menn, sem ekki hafa verið í 
Rangárvallasýslu, og ekki hafa séð 
viðurstyggð eyðileggingarinnar þar af 
sandágangi, eiga erfitt með að gera sér 
grein fyrir þeim ógnum og skelfingum, 
sem bændur hafa þar átt yfir höfði sér, 
þegar heilar jarðir gátu farið í flag á fám 
dögum. 

— Ég var einu sinni á ferð hérna fyrir 
austan Skarðsfjall, sagði Eyjólfur. Það 
var um hásumar í heiðríku veðri. Eg var 
að gamni mínu lengi að athuga, hvort 
nokkuð vottaði fyrir því, hvar sólin væri 
á loftinu. En það voru engin tiltök. Svo 
svartur var sandbylurinn. 

Eyjólfur Guðmundsson bóndi í Hvammi í Land-
svcil. 

En, ef það á að fara að dreifa mér 
eitthvað við þessa sandgræðslu hér, þá 
verður að geta um marga fleiri, sem þar 
koma við sögu. 
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— Þú byrjaðir þó á baráttunni gegn 
sandfokinu. 

— Það kann að vera. Þ.e.a .s . ég var 
um fermingu, er ég eitt sinn fór fram hjá 
Reykjum á Skeiðum og sá, hvernig allt 
var þar komið í auðn umhverfis túnið. 
En túnið sjálft hélt sér, og sá ég ekki 
betur en það væri vallargarðurinn, sem 
skýldi því. Þannig sýndist mér að hlaða 
mætti fyrir sandinn. 

En þegar ég fór að tala um þetta hér, 
var hlegið að mér, og það mikið. Að ég 
skyldi halda, að hægt væri að hlaða fyrir 
sandinn, sem flygi yfir hæstu fjöll. Þetta 
var talin hin aumasta vitleysa. 

Víð fórum samt að reyna að hlaða í 
skörð rokbarðanna. Og þegar þetta bar 
sýnilegan árangur, voru það margir, 
sem þóttust hafa byrjað á því á undan 
mér og vildu hafa heiðurinn af því. Þeim 
var það velkomið. 

En hver sem upphafsmaðurinn var, 
þá er eitt víst, að við, sem unnum að því 
fyrst að hlaða grjótgarða fyrir fokskörð 
og stinga niður rokbörð, við vorum 
hafðir að háði og spotti fyrir að leggja á 
okkur þessa erfiðu og fatafreku vinnu. 

Svo kom hér Sæmundur Eyjólfsson 
búfræðingur. Hann hvatti okkur til að 
halda áfram og reyna blöðkufræssán-
ingu. Hann var okkar besta stoð, með-
an hans naut við. — Og eitt sinn kom 
hingað Halldór Kr. Friðriksson. Hann 
var þá formaður fyrir Búnaðarfélagi 
Suðuramtsins. Hann lét okkur í té, 
óumbeðið, 50 krónur, til að kaupa fyrir 
„blöðkufræ". Ég vildi ekki taka við 
peningunum, sagði, að slíkur styrkur 
myndi koma af stað öfund og baknagi. 
Það reyndist líka svo. Því í einu Reykja-
víkurblaðanna kom aðsend grein, sem 
hét „Sandgræðsla og Dalakútar". Þótti 
greinarhöfundi það einkennilegt, er 
menn færu að gera sér sandganginn að 
féþúfu. Sæmundur Eyjólfsson svaraði 
fyrir okkur. 

Byggðin bjargaðist 

— Hvenœr byrjaðir þú búskap? 
— Það má segja, að það hafí verið 

1882, þó ekki væri ég talinn fyrir búinu 
hér, fyrr en árið eftir. 

Ég hafði róið í Þorlákshöfn veturinn 
1881—82 og ætlaði að flytja úr sveitinni 
niður á Eyrarbakka. Þegar ég kom 
hingað heim í Hvamm um vorið, var allt 
komið í flag af sandi, og bæjarhúsin 
voru því nær fallin. Móðir mín bað mig 
um að vera kyrran heima. Og það gerði 
ég, settist að hér í flaginu. Þá var hér ein 
kýr og fáeinar kindur. Annar fénaður 
dauður. 

Fyrsta verk mitt var að fara suður í 
Bjólu og fá hey handa beljunni og bera 
það á bakinu heim. Um hesta var hér 
fáa að ræða. Þeir voru svo horaðir, sem 
uppi stóðu. Svo fór ég suður á Eyrar-
bakka og fékk þar matbjörg í bakpoka 
og fór með heim í „flagið". Við 
höfðumst við í tjaldi um sumarið, með-
an við vorum að hrófla upp baðstofu. 

Það var óbjörgulegt. Margar jarðir, 
sem fyrir stuttu voru hinar blómlegustu, 
urðu sandinum að bráð, og fólk flúið, 
eða t þann veginn að flýja frá þeim sem 
voru á barmi eyðileggingarinnar. 

Hreppsnefndin hafði tekið það ráð til 
þess að halda búskapnum við á þeim 
jörðum, þar sem bágast var ástandið, að 
ganga í ábyrgð fyrir eftirgjaldinu. Ég 
snerist á móti því. Það varð óvinsælt. Eg 
hefi oft lent í erjum við menn í lífinu. 

En þegar ábyrgðin á eftirgjaldinu 
hvarf, þá varð afleiðingin sú, að þeir 
menn, sem jarðirnar áttu voru tilleiðan-
legir til að selja þær fyrir sanngjarnt 
verð. Þetta varð til þess að fjölga sjálfs-
eignarbændum hér í sveitinni. Nú eru 
hér allir bændur sjálfseignarbændur, að 
kalla má. 

Meðan sveitin var að nokkru leyti í 
flagi, eða ýmsar þær jarðir, sem fólk 
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Jarðsprunga hjá Fellsmúla í Landsveit sumarið 1897. T. v. er séra Einar Thorlacius prestur á Skarði. 
Ljósm. W.C. Collingwood. 

haföi ekki yfirgefið alveg, þá var mikið 
um það talað, að leggja þessa útskækla 
undir afrétt. Og þá var úti og búið með 
sveitarfélagið. En þegar bændurnir 
eignuðust sjálfir þessar jarðir, þá fór 
kjarkur þeirra og mótstöðuafl vaxandi. 
Þannig bjargaðist byggðin. 

Sveitin náði sér furðanlega fljótt eftir 
harðindin 1882. Og þegar fram í sótti, 
jók sandgræðslan vonir manna um, að 
takast mætti að stemma stigu fyrir 
áframhaldandi eyðileggingu. 

Við gengum út á hlaðið, við Eyjólfur, 
og skoðuðum hús og önnur mannvirki. 
Þar er hin snilldarlegasta umgengni í 
smáu og stóru, hvergi rusl né reytingur, 
allt á sínum stað. Við skoðuðum trén í 
garðinum, sem nú eru rúmlega 30 ára, 
há og beinvaxin, en nokkuð margstofna 

flest. Sum þeirra eru tekin upp í Hraun-
teig við Rangá, önnur eru ættuð frá 
Hallormsstað. 

•— Kofoed-Hansen hjálpaði mér um 
þetta, segir Eyjólfur. Ég ætlaði líka að 
stofna hér „heimilisskóg" vestur á mó-
unum, 2—3 dagsláttur, og byrjaði þar 
gróðursetningu, að hans ráði. Mér virð-
ist tré eiga erfitt uppdráttar í móajörð. 
Þetta fór út um þúfur, og þó kannski 
mest fyrir það, að ég hafði ekki efni á 
því þá að kosta upp á girðingu, en vildi 
ekki taka til þess lán, eins og nú tíðkast. 

Stóri skjálftinn 1896 
Mér varð litið upp í brekkurnar í 

Skarðsfjallinu austan við bæinn og 
spurði Eyjólf, hvort rof þau og flög, 
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sem þar eru, væru af sandganginum yfir 
fjallið, en uppblástur er þarna aðallega, 
sem kunnugt er, í norðaustanátt , og 
vestanvert við Skarðsfjall er því skjól 
fyrir „sandáttinni" sem hlífir, nema í 
aftökum, eins og 1882. En Eyjólfur 
segir mér , að þessi „sár" í vestanverðu 
Skarðsfjalli séu flest menjar jarðskjálft-
anna 1896. 

— Sjáðu brekkurnar . Þær eru ekki 
sérlega brattar. En hvernig fóru þær? 
Fjallið skókst svo mikið til í jarðskjálft-
unum, að jarðvegstorfurnar í hlíðunum 
risu upp frá undirlaginu, og það svo 
hátt , að á köflum steyptust þær fram 
yfir sig og niður á flatirnar. Þar sem við 
höfðum verið fyrir stundu síðan að taka 
saman hey, þar skall ein torfan yfir. 

— Stóðst nokkur bygging þessi 
ósköp? 

— Öll torfhús í sveitinni eyðilögðust, 
en t imburhús stóðu. Þau voru fá. Kirkj-
an á Skarði s tóð, en skekktist á grunni, 
og ljósahjálmarnir brotnuðu og það , 
sem lauslegt var þar inni. 

Ég var nýlega búinn að byggja hér 
t imburhús og hlaða undir það grunn, 
hélt Eyjólfur áfram. Torfveggir stóðu 
því til skjóls á tvo vegu. Torfið og 
grjótið fór allt í hrúgu, og steinarnir, 
sem neðstir voru, lentu ofarlega í bingn-
um. En hússkrokkurinn skoppaði ofan 
á hrúgaldinu. 

Ég man eftir því einn morguninn, 
þegar einna verst var, og allt fólkið 
hljóp út, nema ein gömul kona og ég. 
Gamla konan komst ekki svo glatt niður 
stigann, og ég tafðist við að bjarga 
barni, sem var uppi á lofti. Ég þreif 
barnið í fangið. Ekki var stætt á gólfinu. 
Eg kastaði mér upp í rúmflet, sem þar 
var. Átti ég fullt í fangi með að verja 
barnið áföllum, að það hentist ekki út í 
vegginn, eða upp í súðina. 

Eftir viku hafði okkur tekist með 
lélegum verkfærum að rétta húsið og 
koma því á grunn að nýju, nema hvað 
grindin hafði skekkst — gengið úr 
fölsum, svo ekki var hægt að laga það , 
nema rífa húsið að miklu leyti. Slíkt 
kom ekki til mála. 

En svo kom eitt sinn mikill kippur frá 
vestri. Það var þá, sem bæirnir hrundu 
sem flestir í Ölfusinu. Þá small grindin í 
fölsin aftur, og húsið réttist úr geiflun-
um. Og þannig stendur það enn í dag. 

— Voruð þið ekki lengi að ná ykkur 
eftir allt jarðskjálftatjónið? 

— O-nei. Mikið samskotafé kom til 
styrktar mönnum við byggingarnar, og 
handverksmenn úr Reykjavík til að 
hjálpa til. Tíðin var góð, og menn komu 
sér upp bráðabirgðaskýlum fyrir vetur-
inn. Verst, að sú vinna, sem fór í það 
um haustið, varð ekki til frambúðar. Því 
að allt varð að reisa frá grunni, er 
voraði. 

Þó eitthvað lítið héngi uppi af bæjar-
húsum, var ekkert gagn í því. Eins og í 
Skarfanesi. Þar var eitt bæjarþil uppi 
standandi, er gömul kona frá Yrjum 
kom hlaupandi þangað og varð að orði, 
er hún sá þilið: „Guði sé lof, að guð er 
hér, því ekki var hann í Yrjabaðstof-
unni". 

En sem sagt. Þetta var ekki eins 
mikið áfall fyrir okkur og harðindin 
1882, þegar bústofninn kolféll svo að 
segja. 

Það myndi verða langt samtal, ef hinn 
áttrœði bændahöfðingi œtti þar að segja 
alla sína merkilegu sögu. 

En vel vœri það, ef verk hans og áhrif 
fengju að „halda áfram", eins og hann 
komst að orði, að gera gagn, sveitungum 
hans og þjóð, með því að þau geymdust 
sem gleggst í endurminning manna. 
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