„Meðan feitu fé vér smölum framkvæmd hans ei gleymast kann“
Rögnvaldur Guðmundsson. Erindi flutt á Ólafsdalshátíð 8. ágúst 2015
Utanríkisráðherra og 1. þingmaður fyrir Ólafsdal, Gunnar Bragi Sveinsson, Ólafsdalsfélagar,
íbúar nágrennis, brottfluttir, skyldmenni og vinir!
Nú eru liðin 100 ár frá því að Torfi skólastjóri í Ólafsdal lést vorið 1915, 76 ára gamall.
Þá er fallið þetta vígið,
- þrotlaus geysar alheimsstríð,
frá oss mesta höfuð hnigið
hér er varði búandlýð.
Betra spor af bændum stigið
birst hefir ei am mína tíð.
Matthías Jochumsson (MJ) 1915

Torfi langafi minn var mér lengi vel fjarlægur þó ég sé alinn upp í Saurbænum til 15 ára
aldurs (við Salthólmavík). Þar var faðir minn Guðmundur Vilhjálmur Hjálmarsson
kaupfélagsstjóri Kaupfélags Saurbæinga frá 1957 til 1973. Hann var sonur Áslaugar
Torfadóttur frá Ólafsdal og Hjálmars Jónssonar skólapilts þar. Áslaug var ein þremur börnum
Torfa og Guðlaugar sem náðu því að verða eldri en 45 ára, af alls 12 börnum, en auk þess áttu
þau 10 fósturbörn. Faðir minn tók að eigin sögn ekki síst við stöðunni af virðingu við afa
sinn, Torfa Bjarnasonar, sem var frumkvöðull að stofnun kaupfélagsins árið 1898. Ólafsdalur
var mér náinn á uppvaxtarárunum þar sem hér bjuggu þá afi minn og amma í móðurætt,
Rögnvaldur Guðmundsson og Sigríður Guðjónsdóttir í félagsbúi við son sinn Guðmund
Rögnvaldsson og konu hans Guðbjörgu Valdimarsdóttur (bjuggu í Ólafsdal í rúmlega 30 ár).
Fluttu þau héðan 1963, þegar ég var 5 ára. Faðir minn nældi sér sem sagt í heimsætu hér,
Margréti Láru Rögnvaldsdóttur; hún 22 ára, hann 48 ára. Þannig sóttu bæði afi minn og faðir
kvonfangið í Ólafsdal.
Er sem dauðir gæti grátið grátið missi þvílíks manns.
Hvar er hringlið, fumið, fátið
fjölda niðja þessa lands?
Betur hefðum hundrað látið
heimalninga, en missa hans.
MJ 1915

Ég gekk í skóla að Laugum í Sælingsdal, þeim sögufræga stað, öll mín grunnskólaár. Þar
lærði ég um Torfa í Ólafsdal, enda var fjallað um hann í öllum sögubókum þess tíma. Hann
hafði stofnað fyrsta búnaðarskóla á Íslandi árið 1880 (fyrir réttum 135 árum), flutt in skoska
ljái árið 1867 sem ekki þurfti að dengja (þ.e. rétta í eldi ef þeir bognuðu). Þessir ljáir útrýmdu
þeim gömlu fljótt og spöruðu mikið skógarhögg, eða ættum við fremur að segja kjarrhögg.
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Langafi hafði einnig fyrstur manna á Íslandi fengið einkaleyfi á uppfinningu, árið 1874 á
tímum Viktoríu Englandsdrottningar. Það var á ljá þar sem hægt var að stilla hallann á
ljáblaðinu með skrúfu. Hann virkaði því miður eins og til var ætlast og tapaði Torfi á
uppfinningunni. Hann gerði einnig tilrauni til að þróa sláttuvél fyrir íslenskar aðstæður sem
ekki lukkaðist. En öðru máli gegndi með Ólafsdalsplóginn sem náði miklum vinsældum og
seldi langafi um 130 slíka um allt land (voru smíðaðir hér í Ólafsdal). Þannig að líklega hefur
hann stundum grætt en oft tapað peningum. Í bókunum var langafi kallaður frumkvöðull,
hugsjónamaður og eldhugi og auk þess var hann með flott skegg; ekki var hann hávaxinn, en
kvikur í hreyfingum og þoldi illa hangs. Svo hafi hann fengið stórriddarakross Danakonungs
árið 1897 (Ridder av Dannebrogsordenen). Langafi hafði sem sagt verið mjög flottur karl en svo pældi ég ekki meira í því - lengi. Svo var langamma líka víst rosalega flínk að spinna
ull, vefa hið fræga Ólafsdalsvaðmál sem selt var út um land og að stjórna heimilinu. Langafi
gat víst alls ekki án hennar verið.
Lífið hans var langa æfi
landi sínu að vinna bót;
valdi fyrst hvað var við hæfi.
vildi sjá það festa rót, vakti æ þótt aðrir svæfi
uns það komst á styrkan fót.
MJ 1915

En þó Torfi í Ólafsdal hafi ekki verið mér hugleikinn á uppvaxtarárunum þá var dalurinn mér
alla tíð kær. Eftir að afi og amma fluttu héðan með Munda frænda (móðurbróður mínum –
sem hér er staddur) og fjölskyldu árið 1963 kom ég oft í dalinn, oftast til að veiða
Ólafsdalsbleikjuna í ánni. Fyrst með Munda sem var mikil veiðikló á Willys 1940 ... og
eitthvað (stundum fékk hann allt að 100 bleikjur á einu kvöldi og við Röggi frændi höfðum
vart undan að rota). Sýndust stundum sem þrjár stangir á lofti væru svipað og með sverðin
hjá Gunnari á Hlíðarenda... eða voru það spjót? Þegar ég var 11-14 ára fór ég hingað einatt
einn og bað þá pabba eða mömmu að skutla mér innan úr Saurbæ (Salthólmavíkinni) og var
hér einn við veiðar heilu og hálfu dagana. Ég, dalurinn, áin, fjöllin og himinninn, berjalyngið,
kindurnar og fuglarnir. Þá var gott að vera til. Byggingarnar í Ólafsdal þó farnar að láta á sjá
enda niðurlægingartímabil staðarins hafið. En enn stóðu þó nokkrar uppi og skólahúsið
glæsilega var á sínum stað og neitaði að gefast upp, enda úr norskum kjörviði. Um það leyti
var tröðinni hér heim að bænum ýtt fram af barðinu. Þá var blómatíma jarðýtunnar.
Verk hans rétt að telja tölum,
trautt ég þekki nokkurn mann.
Búnað lands í bygð og dölum
bætti enginn jafnt sem hann.
Meðan feitu fé vér smölum
framkvæmd hans ei gleymast kann.
MJ 1915
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Ólafsdalsskólinn selur eins og að undanförnu ýmis jarðyrkjuverkfæri og sendir þau
kaupendum að kostnaðarlausu á hverja höfn á landinu, sem óskað er, með standferðaskipum
í maí eða júní næstkomandi, ef að verkfærin eru pöntuð fyrir miðjan vetur og að svo miklu
leyti sem upplagið af verkfærunun endist til . Verð verkfæranna er þetta:
Plógurinn nýi, nógu sterkur
fyrir allskonar jörð.
Tindaherfi varanlegt
Hemlar fyrir 2 hesta
Hestareka
Aktygi á tvo plógshesta með
dragtaumum úr keðjum
Ristuspaðar skeftir
Ristuspaðar óskeftir
Kerra með vanalegu Ólafsdalslagi
Aktygi á einn kerruhest, sem eiga
við Ólafsdalskerruna

40.00 kr
16.00 kr
10.00 kr
30.00 kr
35.00 kr
3.50 kr
3.00 kr
100.00 kr
28.00 kr

Öll verkfærin eru vönduð að efni og smíði og margreynd að því að vera hentugri og sterkari
en útlend verkfæri. ....
Ólafsdal 3. október 2004.
Torfi Bjarnason (þá 66 ára gamall)

Í orði vann hann eins í verki,
aldrei þreyttist sál né hönd;
ótal rit og mannvits merki
minna á staka framtaks önd;
vitið, dáðin, viljinn sterki
vildi greiða sérhver bönd.
MJ 1915

Árið 1973 deyr faðir minn. Mamma sá sér ekki annað fært en að flytja í Nökkvavog
höfuðborgarinnar þar sem pabbi hafið byggt hús með öðrum manni löngu áður og átti þar
íbúð. Kindunum var mörgum lógað (en kaupfélagsstjórinn var einnig frístundabóndi) og
hundinum einnig. Mamma 38 ekkja með þrjú börn hóf störf hjá Pálma í Hagkaup. Ég í
landspróf í Vogaskóla (en ekki að Reykjum í Hrútafirði áður var planað) og síðan
Menntaskólann við Sund (MS). Árið 1974 verður Ólafsdalur skólasel MS, sama ár og ég hóf
þar nám. Þá voru m.a. Stefán Jón Hafstein, Einar Kárason og Friðrik Þór Friðriksson í
útskriftarbekknum og létu mikið að sér kveða á málfundum. Megas orti um Ragnheiði
biskupsdóttur sem „ ...beiddi þegar Daði mælti á latínu“. Kom ég hingað tvívegis með um 30
skólafélögum úr MS og kennurum. En mér þótti það erfitt þar sem byggingar voru enn að týna
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tölunni þó að MS-ingar gerðu sitt besta til að halda skólahúsinu sjálfu í horfinu. Var ég heldur
utangátta. En dalurinn var á sínum stað og Ólafsdalsbleikjan einnig og náði ég að veiða í
soðið fyrir allan hópinn í október 1976 og kvað þar með niður grín félaganna þegar ég birtist
með veiðistöng í rútuna áður en vesturferðin hófst. Enn átti eftir að halla undir fæti í Ólafsdal
eftir að MS hætti með skólasel hér í um 1990 og munaði engu að skólahúsið færi sömu leið og
aðrar byggingar. Fyrir frumkvæði Sturlaugs bónda á Efri Brunná í Saurbæ og með aðstoð
Bjarna í Ásgarði í Hvammssveit og styrk frá Húsafriðunarsjóði, Framleiðnisjóði Landbúnaðarins o.fl. varð húsinu bjargað á árunum 1995-1996. Skipt var um allt járn og glugga.
En hlutverk vantaði og ekkert gerðist lengi enn. Hvaða hlutverki átti svona staður að hafa
undir lok 20. aldar? Lausnin var ekki í sjónmáli. (Innskot: um svipað leyti hvarf
Ólafsdalsbleikjan og hefur ekki sést síðan enda búið að þvera Gilsfjörðinn, fljóð og fjara
kveðin í kútinn, merkilegar leirur einnig, fuglarnir flúðu flestir vestur fyrir þverunina. Mikið
umhverfisslys.)
Sama snilld var úti og inni,
- öllum ljúf og hugum kær hvar sem hann með húsfrú sinni
hafði ráðin, nær og fjær;
sjaldar grær í manna minni
merkilegri rausnarbær.
MJ 2015

Ólafsdalsskóli er nú hættur eftir 27 ára starf, sem borið hefur mjög mikinn og góðan ávöxt;
svo er fyrir að þakka hinum ágæta forstöðumanni hans, Torfa Bjarnasyni, sem er nú búinn að
slíta sér upp, farinn að missa sjón og heyrn að bila.
Það er hin fræga nýja stjórn landsins, er dæmt hefir skólann til dauða – stjórn og þing.
Próf var haldið þar í Ólafsdal í vor í síðasta sinn.
Verklegri tilsögn að sumrinu ætlar hr. T.B. þó að halda áfram eitthvað, meðan heilsa og
kraftar endast.
Auglýsing í Ísafold frá 17. júlí 1907.

Lengi fannst mér erfitt að koma vestur aftur en það breyttist með árunum. Áhuginn á Ólafsdal
óx að sama skapi og þá sérstaklega á afrekum Torfa langafa og Guðlaugu langömmu minnar.
Ég las bók Játvarðar Jökuls um Torfa og Ólafsdalsskólann spjaldanna á milli og velti hlutum
fyrir mér. Þá búinn mennta mig ferðamálafræðum í Noregi 1989-1992 og áfram velti ég
vöngum sem ferðamálafulltrúi í Hafnarfirði fram til 1997 og síðan sem sjálfstætt starfandi
ráðgjafi í ferðamálum eftir það (og hingað til). Gæti Ólafsdalur ekki haft hlutverki að gegna í
fræðandi ferðaþjónustu framtíðarinnar? Hafði staðurinn ekki allt til að bera?
Ríkisjörðin Ólafsdalur var lengi búinn að vera vandræðabarn ráðuneytis landbúnaðar og árið
2006 var kannað hvort ekki mætti taka skólahúsið í heilu lagi af grunninum og flytja til
Hvanneyrar þar sem það yrði hluti af Landbúnaðarsafni Íslands. Forsvarsmenn hjá GG
flutningabílum sögu það gerlegt. Leiðir okkar Sumarliða Ísleifssonar sagnfræðings o.fl. lágu
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saman. Leist okkur ekki á blikuna og úr varð að við efndum til funda um Ólafsdal og vorið
2007 var Ólafsdalsfélagið stofnað hér og telur nú um 320 félagsmenn. Samningar náðust við
sjávartútvegs- og landbúnaðarráðuneytið um að félagið fengi umsjón með jörðinni. Þar með
var tryggt að Ólafsdalhúsið færi hvergi – enda hluti af heild. Síðan höfum við potast áfram.
Nú er framundan mikil uppbygging á þeim húsum öðrum í Ólafsdal sem hér stóðu á tímum
Ólafsdalsskólans, s.s gamla skólahúsinu, smiðjunni, mjólkurhúsinu, hjallinum, fjósinu,
tóvinnuhúsinu og hesthúsi. Á henni að verða lokið fyrir 2020 þegar 140 ár verða liðin frá
stofnun Ólafsdalsskólans. Ólafsdalsfélagið mun áfram gegna hér mikilvægu hlutverki við að
varðveita sögu staðarins og miðla henni, halda hátíð, rannsaka og skrá, þó uppbygging húsa
verði í annarra höndum. Enda eru hér ómetanlega minjar og dalurinn allur ein
menningarheild; byggingarnar, túnin, garðarnir og vatnsmiðlunin. Jaðrar við UNESCO sess,
segja sumir. Ólafdalur mun á ný verða fjölsóttur staður á komandi árum, fullur af lífi, gleði og
fróðleik. Enda eru nú tímar Sigurrósar og Of Monsters and Men. Næsta mál er svo að
endurheimta Gilsfjörðinn og Ólafsdalsbleikjuna - en meira um það síðar.
Það á að ganga um Ólafsdal í ljósi landbúnaðarsögunnar eins og gengið er um Skálholt og
Hóla í ljósi kirkjusögunnar. (Tilvitnun: Bjarni Guðmundsson prófessor á Hvanneyri).
Heiðrið, skáld, í skyldum óði
skörungsmann í Ólafsdal,
þar sem hann með frægðar-fljóði
fræddi lengi snót og hal.
Nú er fallinn guminn góði;
grípið merkið, bændaval!
MJ 1915

Blessuð sé minning langafa. Hann var merkilegur karl með flott skegg.
Ég þakka Matthíasi Jochumsyni erfiljóðið og ykkur, ágætu Ólafsdalshátíðargestir, áheyrnina.
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