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Vatn
í fimmtíu ár

Vatnið er undirstaðan
Vatnsskortur hafði mikil og hamlandi áhrif á
þróun byggðar í Vestmannaeyjum. Meðal sagna
frá landnámi í Eyjum er umfjöllun um takmarkað
aðgengi að vatni úr tjörninni i Dalnum. Aldirnar
liðu og íbúafjöldinn tók breytingum en þar tóku
Tyrkjaránið, flutningar Eyjafólks til Vesturheims
eftir miðja nítjándu öld og tíð sjóslys sannarlega
sinn toll. Eftir að vélbátaöldin hófst í Eyjum
1906 fór umræða um skort á vatni til heimila og
í fiskvinnsluna að taka á sig skýrari mynd. Í
Sýslunefnd og í bæjarstjórn Vestmannaeyja eftir
að hún tók til til starfa í febrúar 1919. Reynt var
að bregðast við vatnsskortinum með ýmsum hætti.
Með stofnun Sjóveitu Vestmannaeyja, byggingu
dælustöðvar og sjóveitutanks á Skansinum ásamt
lagningu dreifikerfis í fiskhúsin við Strandveg
var hægt að vera með hreinan sjó við vinnsluna
og fiskþvottinn. Sundlaugin í Miðhúsatúni sem
tók til starfa 1935 fékk einnig sjó úr tankinum á
Skansinum.
Nokkrum árum eftir að bárujárn kom á húsþök
í upphafi 20. aldar var skylda að koma upp
vatnsbrunnum og tókst þá heimilum með lítilli
vatnsnotkun að koma í veg fyrir viðvarandi
vatnsskort. Stundum rigndi lítið og þá var
almennur vatnsskortur. Við því var brugðist að
nokkru með vatnsflutningum með vörubifreiðum
einkum úr vatnspóstinum í Herjólfsdal og inn af
Friðarhöfn. Kröfur um nægilegt vatn til heimila og
atvinnureksturs urðu sífellt háværari. Bæjaryfirvöld
brugðist við þessu með borun eftir köldu vatni á
nokkrum stöðum á Heimaey og með djúpborun

1964 á svæðinu sunnan Skiphella. Þessar boranir
báru ekki árangur. Einnig voru skoðaðir möguleikar
á að byggja verksmiðju til að eima sjó og gera
drykkjarhæfan.

Ákvörðun tekin

Stóra ákvörðunin var tekin með einróma samþykkt
bæjarstjórnar Vestmannaeyja 25. júní 1965 um að
leita eftir tilboðum í vatnsleiðslur milli lands og
Eyja, lagningu stofnæðar úr bergvatnsá ofan við
bæinn Syðstu Mörk í Vestur- Eyjafjallahreppi og
byggingu dælustöðvar á Landeyjasandi.
Stóru verkefnin í Eyjum var lagning dreifikerfis
innanbæjar og bygging fimm þúsund tonna vatnstanks við Löngulág. Þetta voru gríðarlegar framkvæmdir og má segja að götur og gangstéttir hafi
verið meira og minna sundurgrafnar ásamt heimtaugum meðan á framkvæmdum stóð.
Framkvæmdir hófust að fullum krafti vorið 1966
með lagningu stofnæðar í landi og lauk að mestu í
apríl 1972 þegar stóri vatnstankurinn við Löngulág
var tekinn í notkun.
Þegar rannsóknir, boranir og síðar ákvarðanir og
framkvæmdir stóðu sem hæst voru bæjarstjórar í
Eyjum, Guðlaugur Gíslason, frá 1954 til 1966 og
Magnús H. Magnússon frá 1966 til 1975.
Frá þeim tíma er fyrsta vatnsleiðslan kom til Eyja
20. júlí 1968 og önnur og afkastameiri leiðsla 1971
gerðist atburður sem enginn sá fyrir. Eldgosið á
Heimaey 1973 hafði gríðarleg áhrif á allt samfélagið í Eyjum.

Dulinn verndarkraftur

Vatnsveitan fór ekki varhluta af afleiðingum

eldgossins. Önnur vatnsleiðslan fór í sundur og
stór hluti austurbæjarins fór undir hraun og gjall.
Engu að síður verður ekki annað sagt en að dulinn
verndarkraftur hafi verið yfir byggðinni. Meirihluti
íbúa kom til baka að loknu gosi og flest fyrirtæki
tóku til starfa á nýjan leik.
Í hópinn bættist einnig fólk úr öðrum
byggðarlögum sem flutti til Eyja árin eftir gos. Í
þeirri gríðarlegu uppbyggingu sem tók við að loknu
eldgosi var hluti byggðar í austurbænum grafinn
upp úr gjalli og hægt var að gera við vatnsleiðsluna
sem skemmdist. Vatnsveita Vestmannaeyja rann
síðar inn í Bæjarveitur Vestmannaeyja, sem var
vorið 2002 sameinuð Hitaveitu Suðurnesja hf. Vestmannaeyjabær seldi hlutabréf sín 2007. Árið
2008 var lögð þriðja vatnsleiðslan til Eyja. Í dag er
það eitt af hlutverkum HS veitna að annast rekstur
vatnsveitu í Vestmannaeyjum.

50 ára saga

Hér hefur eingöngu verið stiklað á stóru og mörgu
sleppt. Þetta blað sem helgað er komu vatnsins
til Eyja fyrir 50 árum. Í blaðinu en reynt að
koma á framfæri upplýsingum um þessar miklu
framkvæmdir og þetta gríðarlega hagsmunamál
okkar Eyjamanna. Við þökkum Vestmannaeyjabæ
og öðrum aðilum sem stutt hafa útgáfuna og opna
málþingið í Sagnheimum í Safnahúsinu sem haldið
verður laugardaginn 7. júlí nk. kl. 14-16.
Stofnun, framkvæmdir og síðar starfsemi
Vatnsveitu Vestmannaeyja er án efa eitt mesta
framfaramál í sögu byggðar í Vestmannaeyjum.
Ritnefnd

Vatnsveita Vestmannaeyja í 50 ár:

Þann 20. júlí 1968 fór fjallavatnið
að renna til Eyja
Vatn er ekki sjálfgefið í Vestmannaeyjum og var
það mikið átak þegar bærinn réðist í að leiða vatn
ofan af landi til Eyja sem varð að veruleika 1968.
Áður bjó fólk hér við vatnsskort og framundir 1920
sóttu Eyjamenn aðallega vatn inn í Herjólfsdal,
í Vilpuna og sjóleiðis undir Löngu. Ýmislegt
var reynt til að ráða bót á vandanum. Árið 1919
samþykkir bæjarstjórn að hefja tilraunaborun eftir
vatni. Eftir 1920 byrjuðu menn að byggja brunna og
safna rigningarvatni. Brunnar voru við hvert heimili
og rigningarvatni af þökum var safnað í brunna.
Þrýstingur frá fiskvinnslunni jókst smám saman
og árið 1947 var byrjað að bora grunnar holur á
nokkrum stöðum en án árangurs.
Árið 1955 hófst gagnger vatnsleit. Sjö holur voru
boraðar og undirbúningur að vatnsveitu þar með
hafinn. Árið 1957 var samþykkt að fela bæjarráði og
bæjarstjóra að hefja athugun á því hvort möguleikar
væru á því að leiða vatn til Eyja frá fastalandinu.
Árið 1958 var kannað hvort möguleiki væri á að
eima sjó. Reyndist það ekki gerlegt vegna kostnaðar.
Fyrstu tilboð í leiðslu frá fastalandinu lágu þá einnig
fyrir. Árið 1960 var vatnstankur við Skiphella reistur
og vatni dælt í hann frá botni Friðarhafnar. Þar var
hægt að dæla í litlu magni vatni sem lá eins og filma
ofan á sjó í sjóholu. Vatnsveita var lögð í bryggjur
og fiskiðjuver og vatnssala því hafin. Vatnsveita var
nú orðin að veruleika. 1964 var boruð 1.565 metra
djúp hola við Skiphella sem var þriðja dýpsta hola
landsins. Vatnið reyndist saltmengað. Vatnsöflun
með djúpborun var nú talin afskrifuð sem fær leið.
Í byrjun árs 1965 var vatnsskortur í Eyjum og var
vatn flutt með skipum frá Reykjavík, m.a. fyrsta
Herjólfi. Þann 28. janúar 1965 var samþykkt í
bæjarstjórn að gera kostnaðaráætlun um lagningu
vatnsleiðslu frá fastalandinu til Eyja. Þann 25. júní
1965 var samþykkt með öllum atkvæðum að leggja
vatnsveitu frá landi.
Byrjað var á framkvæmdum árið 1966. Ákveðið
var að virkja tvær vatnslindir í landi Syðstu-Merkur
sem gefa 70 l/sek og eru í 220 metra hæð yfir
sjávarmáli. Í september 1966 var búið að leggja
13 km af 10 tommu asbeströrum frá lind í áttina
að Landeyjasandi. Heildarvegalengd er 22 km.
Neðansjávarleiðslurnar eru tvær og framleiddar af
NKT í Danmörku. Til stóð að leggja fyrri leiðsluna
sumarið 1967. Óvæntir atburðir urðu til þess að hún
var ekki lögð fyrr en sumarið 1968.

Frá upphafi
Vatnsveitunnar
frá 1968 hafa
vatnsmælar verið
notaði til að mæla
vatnsnotkun
heimila og
fyrirtækja í
Vestmannaeyjum
og rukkað
samkvæmt þeim.
Var það gert til að
koma veg fyrir sóun
á vatni. Þetta er
fyrsti mælirinn sem
settur var upp og
var honum skipt
út fyrir nýjan og
fullkomnari mælir
16. janúar 2013.

2 | Vatn í fimmtíu ár

Vatnsveitukerfið er samtals rétt tæpir 100
kílómetrar. Lengd aðveituæðar á landi er
22 km, lengd vatnsleiðslu í sjó er 13 km og
lengd dreifikerfis í Vestmannaeyjum er 63
km. Fjöldi rennslismæla er 1602.

Leiðslan var á einu kefli á skipinu Henry P. Lading.
Skipið var 1/9 hluti úr gömlu olíuskipi. Fjórar
klukkustundir og 45 mínútur tók að leggja leiðsluna.
Lengd leiðslunnar er 12,9 km. 20. júlí 1968 fór
fjallavatnið að renna í gegnum leiðsluna. Seinni
leiðslan, sem er sex tommur fyrstu 3200 metrana frá
fastalandinu en stækkar upp í sjö tommur í þvermál,
var lögð 18. júlí 1971. Verkinu var ekki lokið fyrr en
í ágúst. Útlagningin varð eitthvað öðruvísi en 1968
og því vantaði 800 metra upp á en NKT tók á sig
mistökin. Leiðslurnar eru á 30-55 metra dýpi og í
um 90 metra dýpi þar sem þær fara yfir Álinn.
Í eldgosinu 1973 rann hraunið yfir sjö tommu neðansjávarleiðsluna og skemmdi hana. NKT kom með
kapalskipið Henry P. Lading til Eyja og settin nýjan
bút í og var því verki lokið í febrúar 1974.

Dæluhús vatnsveitunnar er staðsett á Bakkafjöru.
Hámarks dæling 60 lítrar á sekúndu. Dælunum er
hægt að fjarstýra með örbylgju. Aðgengi að dæluhúsinu eru mjög erfitt vegna sandfoks.
Allt vatn í Vestmannaeyjum er selt samkvæmt
rennslismælum. Vestmannaeyingar fara vel með
vatn, kannski á það sér sögulegar skýringar. Fólk
er meðvitað um að bruðl á vatni kemur við budduna
enda er vatnsnotkun óvíða minni hér á landi en í
Vestmannaeyjum.
Meðalvatnsnotkun á vísitölufjölskyldu er hálfur til
einn rúmmetri á dag. Fyrirtæki sem nota mikið vatn
eru búin að gera viðeigandi ráðstafanir til sparnaðar.
Mælar endast mjög vel eins og rannsókn á mælum
eldri en 20 ára sýndi.
Af vef HS Veitna

Með nýrri tækni heyra
áætlanir sögunni til
Nú eru komnir í notkun fjaraflestrarmælar í stað þeirra gömlu sem lesa þurfti af reglulega.
Nú keyrir veitubíllinn um bæinn með búnaði sem les mælastöðuna hjá fólki sem skilar henni
beint inn á orkureikningakerfið. Ekki verður þörf á sérstökum aflestri og allar áætlanir heyra
sögunni til. Viðskiptavinur greiðir fyrir raunnotkun. Byggt verður upp kerfi hjá HS-Veitum
þar sem mælar er tengdir þráðlaust og koma þannig upplýsingum um notkun beint inn í
orkureikningakerfi fyrirtækisins.

Set ehf
röraverksmiðja

Set ehf
Eyravegi 41
800 Selfoss
Sími: 480 2700
info@set.is
set.is

Forn menningarríki hófu gerð
vatnsrenna og lagnastokka fyrir
mörgum árþúsundum. Síðar voru
þróaðar vatnsbrýr og málmpípur til
að veita vatni til ræktunar, þvotta
og drykkjar. Egyptar, Grikkir og
Rómverjar áttu mikla verkmenningu
á þessu sviði, en vatnsbrýr Rómverja
eru enn í dag taldar meðal helstu
verkfræðiafreka mannkyns.
Lagnagerð er því með elstu iðngreinum sögunnar og hefur þróast
með tímanum.

Árið 1968 var lögð vansveita
til Vestmannaeyja frá tveimur
vatnslindum í landi Syðstu-Merkur,
22 km leið að Landeyjasandi, og
neðansjávarlögn yfir á Heimaey.
Sama ár hófst röraframleiðsla Einars
Elíassonar á Selfossi. Röraverksmiðjan
Set hefur í áratugi þjónað innlendri
veitustarfsemi og skapað sér sérstöðu
á heimsvísu með nýjungum í
framleiðslu.

Einar og starfsfólk Set ehf. sendir
Vestmannaeyingum bestu kveðjur
á 50 ára afmæli veitunnar.
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Þorsteinn Víglundsson í Bliki 1969 - Vatnsleiðsla til Vestmannaeyja:

Skaut styrkum stoðum undir
margbreytilegan iðnað í bænum
„Svo hefur löngum verið ályktað, að föst búseta
hafi ekki átt sér stað í Vestmannaeyjum eða á
Heimaey fyrr en við lok landnámsaldar eða um
930. Aðalástæðurnar fyrir því, hve seint föst
búseta verður í Eyjum, voru án efa vatnsskorturinn
þar annars vegar og einangrunin hins vegar,“
segir Þorsteinn Víglundsson, skólastjóri og
sparisjóðsstjóri í pistli í Bliki 1969.

unum og notaði trégrind til þess að létta sér burðinn.
Títt var það einnig með bændafólkinu að flytja
vatnið á hestum og handvagnar komu til sögunnar í
Eyjum 1894 og síðar hestvagnar.
Vegurinn í Herjólfsdal var sérstaklega lagfærður,
eftir að Ísfélag Vestmannaeyja var stofnað og íshús
byggt (1902), því að þá var aflað íss til þess af tjörninni í Dalnum,“ segir Þorsteinn.

Þar segir hann frá vandræðum Eyjamanna til að
nálgast vatn og aðdraganda þess að hingað var
lögð vatnsleiðsla frá landi 1968 sem var mikið átak
fyrir 5300 manna bæjarfélag. Breytti svo miklu
fyrir bæjarbúa sem áður höfðu orðið að notast
við takmarkað lindarvatn og regnvatn, misgott og
fiskvinnslan við sjó sem dælt var upp úr borholum
á landi.

Víða var leitað eftir vatni

Vilpan og Daltjörnin

Aðeins á tveimur stöðum á Heimaey var að finna
vatn, í Daltjörninni inni í Herjólfsdal og Vilpunni
sem var austur á eyju og liggur nú undir hrauni.
Og vatnið skipti máli eins og kemur fram hjá Þorsteini sem segir að Eyjabændur hafi einhvern tíma á
miðöldum unnið eitt allra elsta mannvirkið, sem hér
hefur fundist í Vestmannaeyjum: Vatnsrenna eða
vatnsrás sem fannst í jörðu vestan Daltjarnarinnar
fyrir allmörgum árum. Vatnsrennan jók aðstreymi
regnvatnsins í Daltjörnina.
Við Vilpuna var frá fornu fari hlaðinn breiður
torfgarður umhverfis og í gegnum hann síaðist
vatnið. Hann var hreinsitækið, sem tók mestu
óhreinindin úr yfirborðsvatninu. Þetta regnvatn
notuðu síðan Austurbyggjarar á Heimaey öldum
saman bæði handa búpeningi og fólki.

Vatnið í Daltjörninni mikilvægt

„Elztu þjóðsögur eða sagnir, sem lifað hafa í Eyjum,
eru tengdar vatni og vatnsskorti og fátt olli Eyjafólki
meiri erfiðleikum um aldir en vatnsskorturinn og fátt
stóð fremur menningarlífi fólksins þar fyrir þrifum.
Frá fornu fari var vatn sótt í Lindina í Dalnum sem
var fastur liður í daglegri önn fólksins, sérstaklega á
vorin og sumrin, er minna var um úrkomuna. Eyjafólk bar vatnið úr Dalnum í fötum, tréfötum, í hönd-

húsaeigendur hér eða stjórnendur fiskiðnaðarins
sigrast á vatnsskortinum fram til þessa, þó að alltaf
færu þeir erfiðleikar vaxandi ár frá ári með vaxandi
framleiðslu og kröfum.
Vitaskuld létti það vatnssóknina í Lindina í Dalnum og vatnsbólin á Póstflötunum, þegar vélknúnar
vatnsdælur komu til sögunnar og vatninu svo ekið
í bæinn í þar til gerðum geymum á vöruflutningabifreiðum.
Árið 1968 mun jafnan hér eftir verða talið merkisár í sögu Vestmannaeyja. Á því herrans ári var
lögð vatnsslanga til Eyja frá suðurströnd landsins.
Síðan streymir uppsprettuvatn til Vestmannaeyja úr
lind í 210 metra hæð í landi Syðstu-Merkur undir
Eyjafjöllum. Þessi slanga var lögð til Eyja 17. - 18.
júlí 1968.

Vatnsbrunnar voru á öldum áður grafnir inni á
Botnsflötunum vestur undir Langabergi norðanvert
við Hána. Elztu heimildir um þá eru skrif Jóns
Eiríkssonar, sýslumanns í Eyjum 1786-1797. Þessa
brunna kallar sýslumaður Andrésarbrunna og segir
gott vatn í þeim.
Svo er víst, að á síðastliðinni öld sótti Eyjafólk
vatn í brunn á Flötum vestur undir Langabergi. Þar
áttu konur einnig hlóðir og þvoðu þar þvott sinn og
ull sína. Elztu menn muna líka eftir opnum brunni
þarna á flötunum. Fleiri voru brunnarnir og við
suma voru settar dælur sem kallaðar voru póstar.

„Hinn 20. s.m. hélt bæjarstjórn kaupstaðarins
fjölmenna
fagnaðarveislu
í
Samkomuhúsi
Vestmannaeyja og minntist þannig þessa merka
atburðar og áfanga í sögu byggðarlagsins og
Eyjabúa í heild. Með rafkapli frá Sogsvirkjuninni og
vatnsleiðslu þessari, hefur tekist að skjóta styrkum
stoðum undir margbreytilegan iðnað í bænum, þá
stundir líða, þó að segja megi með sanni, að vatn og
rafmagn sé þar ekki allt, sem þarf, þá á sér þar engin
framþróun stað án þess,“ segir Þorsteinn um þessa
merku sögu vatnsbúskapar í Vestmannaeyjum.

Bætt staða með bárujárnsþökunum

Lítil tök hafði Eyjafólk á því að safna vatni af íbúðarkofum sínum með torfþökunum en þegar byrjað
var byggja hús voru timburþök lögð tjörupappa
almennari í Eyjum en annars staðar á landinu. „Af
þeim þökum voru tök á að handsama regnvatnið
með trérennum í tunnur.
Öll söfnun regnvatns til neyslu og allra heimilisnota
varð Eyjafólki auðveldari, eftir að bárujárnsþökin
ruddu sér til rúms. „Þó hefur neysluvatnsskorturinn
valdið mörgu Eyjaheimilinu erfiðleikum vissan
tíma úr árinu, t.d. þegar ekki kemur dropi úr lofti
mánuðum saman. Það ber við á vorin og sumrin og
ekki sjaldan,“ segir Þorsteinn.

Notkun kjarnorku var skoðuð

Í ræðu Magnúsar H. Magnússsonar í veislunni segir
hann. „Fylgst hefur verið með þróun mála varðandi
vinnslu vatns úr sjó. Miklar framfarir hafa orðið í
þeim efnum síðustu árin, en vinnslan er enn þá mjög
dýr, nema þegar vatnsmagnið, sem framleiða á, er
orðið það mikið, að hagkvæmt er að nota kjarnorku
við vinnsluna. Það er þó naumast fyrr en þegar
framleiða á vatn handa hálfrar milljón manna borg.“

Háði fiskiðnaði

Þá hefur fiskiðnaður Eyjabúa ekki farið varhluta af
þessum erfiðleikum. Þó að sjóveita þeirra hafi um
árabil bætt þar mjög úr skák um allan þrifnað og
þvott í aðgerðar- og frystihúsum, þá verður ís ekki
framleiddur úr sjó.
„Með frábærum dugnaði og hyggjuviti hafa frysti-

• Dælustöð var reist á Krosssandi og var tekin í notkun að sumri 1969. Stöðin var
algjörlega sjálfvirk og stjórnað héðan úr Vestmannaeyjum með radiósambandi.
• Fyrri leiðslan gat flutt 500 smálestir af vatni á dag án dælingar. Þegar dælustöðin
tók til starfa, óx flutningsgetan upp í 850 smálestir á dag.
• Vatnið er tekið úr lind í 210 metra hæð í landi Syðstu-Merkur undir Eyjafjöllum. 		
Byggt er yfir lindina, svo að útilokað er, að yfirborðsvatn eða óhreinindi komist í 		
vatnið. Vatnið er svo leitt í 250 mm víðum (að þvermáli) asbestpípum 22,5 km.
vegalengd til sjávar.

• Byggður var 5000 smálesta miðlunargeymir í 55 metra hæð yfir sjó, við Löngulág

og 250 smálesta geymi enn hærra fyrir efri byggðina.

• Heildarkostnaður er áætlaður 127 milljónir króna miðað við gengi íslensku

krónunnar 20. júlí 1968.
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• Árið 1967 var unnið að dreifikerfi fyrir rúmlega einn þriðja hluta bæjarins en verkinu
lauk árið 1969.

Frá fundi fulltrúa bæjarstjórnar Vm. og NKT 16. ágúst 1967 á skrifsto
en þann dag voru undirritaðir samningar um kaup á fyrstu neðansjá
Frá vinstri, Magnús H. Magnússon, bæjarstjóri, Garðar Sigurðsson, b
bæjarfulltrúi, Guðlaugur Gíslason alþm. og bæjarfulltrúi ásamt fors
vatnsleiðslunnar.

Magnús H. Magnússon, fyrrverandi bæjarstjóri í viðtali í Fréttum 1987:

Vatnsveitan var stærsta verkið
sem ég vann að sem bæjarstjóri
- Gosið 1973 var stórt en það er bara ekki saman að líkja

Í viðalinu segir um Vatnsveituna:
Magnús var bæjarstjóri frá árinu 1966 og það
mál sem var honum hugleiknast og minnistæðast
er Vatnsveitan sem kom hingað árið 1968. Þau
hjónin Marta Björnsdóttir telja þetta eitt mesta
framfaramál sem komist hefur í framkvæmd hér í
Eyjum og fiskvinnslan væri ekki það sem hún er í
dag ef vatnsveitan hefði ekki komið til.
Marta lýsti ástandinu fyrir daga vatnsveitunnar
sem hálfgerðu neyðarástandi. Hún, Ísfirðingurinn,
þekkti ekki annað en að hafa nóg af vatni og voru
vatnsbirgðirnar fljótar að klárast hjá henni fyrst eftir
að hún kom hingað, en þetta vandist.
Þegar hún brá sér til Reykjavíkur var hún skrúfandi
fyrir alla krana, ef hún heyrði vatn leka. Heldur
fannst henni vatnið ókræsilegt og nefndi hún að Páll
sonur þeirra hefði verið tveggja og hálfs árs þegar
þau komu hingað, þegar hann átti að fara í fyrsta
baðið, leist honum ekki á vatnið.
„Það var gult á litinn og Palli segir um leið og hann
lítur í baðið að í þetta pissuvatn fari hann ekki."
Þetta fannst henni aðfluttri manneskjunni, en þau
sögðu að Vestmannaeyingar hafi sætt sig við þetta
ástand.

ofu bæjarstjóra á 2. hæð í Útvegsbankahúsinu Kirkuvegi 23,
ávar vatnsleiðslunni til Eyja.
bæjarfulltrúi , Gísli M. Gíslason, bæjarfulltrúi, Sigurgeir Kristjánsson,
stjóra og einum af framkvæmdastjórum NKT, framleiðenda

Mynd: Sigurgeir Jónasson.

Í jólablaði Frétta 1987 er stórt viðtal við Magnús
H. Magnússon, fyrrum bæjarstjóra, þingmanns
Alþýðuflokksins gamla og ráðherra sem varð
þekktur fyrir vaska framgöngu í gosinu 1973.
Ómar Garðarsson, fyrrum ritstjóri Frétta, komst
að því að það stórvirki sem Vatnsveitan var fyrir
ekki stærra bæjarfélag, sem þá taldi um 5000
íbúa var Magnúsi ekki síður hugleikið en Heimaeyjargosið með öllum sínum hörmungum.

Þórhallur Jónsson, verkfræðingur og Magnús H. Magnússon sem var bæjarstjóri í Vestmannaeyjum þegar
Vatnsveitan tók til starfa 1968 í dæluhúsinu á Landeyjasandi.

Ekki gert nógu hátt undir höfði

Magnúsi og Mörtu bar saman um að Vatnsveitunni
hafi ekki verið gert nógu hátt undir höfði, það hafi
verið stórkostlegt að fá hingað ferskt vatn. Þegar
Magnús tók við sem bæjarstjóri 1966, er þegar
byrjað að huga að þessu, m.a. hafði Magnús skrifað
um þetta þjóðþrifamál Eyjanna strax eftir að hann
fór í bæjarstjórn 1962, gerðar voru tilraunir til að ná
fersku vatni hér á Eyjunni, en þær báru ekki árangur.
„Það varð ofan á fyrri part ársins 1966 að fara
þessa leið, en það sem búið var að gera þegar ég
tek við sem bæjarstjóri, var að búið var að fá abest
rör frá Póllandi til að leggja upp á landi. Þau voru
komin til Þorlákshafnar og búið að borga fragtina til
Íslands en ekki rörin sjálf.
Þegar þarna var komið var ekki búið að hanna
neitt. Þetta gekk tiltölulega fljótt fyrir sig, það var
samið við Danina strax veturinn 1966-'67. "

Fyrsta leiðslan yfir opið úthaf

Það var danska fyrirtækið N.K.T. sem tók að sér
verkið, en þetta var í fyrsta skiptið sem vatnsleiðsla
hafði verið lögð yfir opið úthaf og var leitað til
fyrirtækja um allan heim til að taka þetta að sér,
sagði Magnús. „Hugmyndin er komin frá innrásinni
í Normandí, en þar voru lagðar svona leiðslur
frá skipum upp á ströndina til að koma olíu til
Bandamanna. Það var leitað til þessa ameríska
fyrirtækis sem hafði framleitt þær leiðslur, en
það treysti sér ekki í að fara nema í 4 tommur og
það hefði þurft allt of margar leiðslur og orðið
of dýrt. Danirnir voru þeir einu sem treystu sér í
þetta, en þeir höfðu framleitt mikið af neðansjávar
rafmagnsköplum."

Algjörlega sýklalaust

Magnús
segir
að
Þórhallur
Jónsson,
bæjarverkfræðingur hafi unnið mikið starf vegna
Vatnsveitunnar og fleiri komu við sögu, en
Þórhallur fann vatnið, sem kemur ofan úr fjöllum
í um 200 metra hæð. „Þetta er eina vatnið á Íslandi
sem er algjörlega sýklalaust. Það kemur úr botni
Eyjafjallajökuls og menn eru að gera að því skóna
að þetta sé 1000 til 2000 ára gamalt yfirborðsvatn.
Það kemst ekki ein einasta fluga að því. Já, það það
var ógleymanleg stund þegar tappinn var tekinn úr
leiðslunni á Nausthamarsbryggjunni árið 1968. Þá
var hér margt fyrirmanna, bankamanna og fleiri sem
unnu að þessu með okkur,“ segir Magnús.

Var mjög dýr

Ekki gekk þetta þó áfallalaust því seinni
vatnsleiðslan, sem var lögð árið 1971 var nokkrum
metrum of stutt, en það er önnur saga. Það sem
skipti máli var að vatnið er komið, en dýrt var
fyrirtækið og þegar upp var staðið skuldaði hver
fjögurra manna fjölskylda í Eyjum sem svaraði
verði sem var mitt á milli Fords Cortina og Volvo.
„Og ég held að ef tekið er tillit til þess að bílar voru
tiltölulega dýrari þá, megi segja að þetta séu milli
800 til 900 þúsund í dag, sem er miklu stærra dæmi
en Hitaveitan var, þegar hún kom. Já, ég held að ég
geti sagt það að Vatnsveitan var stærsta verkið sem
ég vann að sem bæjarstjóri, þó gosið hafi verið stórt,
en það er bara ekki saman að líkja,“ segir Magnús
um þessa miklu framkvæmd sem Vatnsveitan var.
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Hávarður Sigurðsson, verkstjóri stýrði framvæmdum uppi á landi:

Vatnið úr lindinni í Syðstu-Mörk
það besta sem völ var á
Eyjapeyjarnir fengu fyrstu einkunn hjá lögreglunni
- Þurfti aldrei að hafa afskipti af þeim

Hávarður við Broncoinn
sem var hans aðalbíll.
Þegar kom að því að ráða mann til að stýra
framkvæmdum uppi á landi við lagningu
vatnsleiðslunnar talaði Magnús H. Magnússon,
bæjarstjóri við Hávarð Sigurðsson, Væja eins
og hann er oft kallaður. Þetta var vorið 1966 og
var Hávarður þá að vinna við mastrið í Sæfelli.
Á veturna var Hávarður verkstjóri í Fiskiðjunni
og þetta ár ætlaði að hann að njóta sumarsins í
Elliðaey við lundaveiðar eins og venjulega og
var búinn að panta sér ferð til Ítalíu sem ekki var
algengt á þessum árum.
Framkvæmdir áttu að hefjast um vorið en Hávarður
hélt sínu striki og fór í lundaveiði í sína kæru
Elliðaey en þá setti Magnús honum stólinn fyrir
dyrnar. „Magnús gat verið ákveðinn og ýtinn sem
auðvitað er kostur hjá bæjarstjóra,“ segir Hávarður
í viðtali í 40 ára afmælisblaði Vatnsveitunnar sem
Hitaveita Suðurnesja gaf út fyrir tíu árum. Þetta
endaði með því að Lóðsinn sótti hann út í Elliðaey
og eftir það varð ekki aftur snúið. Hann gaf
lundaveiði og Ítalíuferð upp á bátinn og fór að vinna
við lagningu vatnsveitunnar uppi á landi.

Var allt í öllu

Það kom í hans hlut að skipuleggja starfið og
stýra því sem verkstjóri en hann hafði svo miklu
meira á sinni könnu. Byggði upp aðstöðu fyrir
kallana, hélt allar vinnuskýrslur, reiknaði út laun
og borgaði körlunum. Og þeir höfðu sitt vinnulag,
unnu hvorki á laugardögum né sunnudögum. Á
laugardögum var farið í bað, ball um kvöldið
og í ístúra og skoðunarferðir á sunnudögum. Á
mánudagsmorgnum hófst slagurinn aftur.

Stórt verkefni

Verkefnið var að grafa fyrir lögninni frá
Landeyjasandi upp að lindinni í landi Syðri-Merkur
í 215 metra hæð. Leggja rörin, tengja saman, ganga
frá og byggja dæluhúsið og koma upp tilheyrandi
dælubúnaði. Þegar mest var unnu 26 manns að
verkinu og var skipt í tvo hópa til að byrja með.
Annar hópurinn lagði fjóra kílómetra frá sjó og inn
í landið þar sem hinn hópurinn byrjaði. Síðar voru
hóparnir sameinaðir.
Gist var í Eyvindarholti og hjá Jóni á Bakka en
ekki var hús fyrir alla og gistu sumir í tjöldum. Segir
Hávarður að þetta hefði ekki staðist þær kröfur sem
gerðar eru til aðbúnaðar í dag en enginn kvartaði.
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Mynd: Sigurgeir Jónasson.

Mikið verk að koma sér fyrir

„Ég á bara góðar minningar frá þessum tíma. Við
vorum ekki margir í þessu til að byrja með,“ segir
Hávarður og bætir við að ekki hafi verið mikið í
boði fyrir þá fyrsta sumarið. „Mannskapurinn var
smá saman að koma til okkar. Við bjuggum í Eyvindarholti austan við Markarfljót og niðri á Bakka
þar sem við bjuggum, tveir húsi sem hafði brunnið
en flestir í tjöldum. Við innréttuðum húsið og útbjuggum eldhús og eitt herbergi fyrir tvo.
Ég held að fólk geri sér ekki grein fyrir því hvað
við þurftum að gera mikið til að koma okkur fyrir.
Það varð að smíða kojurnar, redda dýnum, smíða
palla í tjöldin og kaupa allt til búsins. Það voru
ráðskonur á báðum stöðum og stóðu sig frábærlega.
Flestar komu þær úr sýslunni og allar elduðu þær
góðan mat handa okkur.“
Þegar þeir smíðuðu dæluhúsið 1968 fluttu þeir allan búnaðinn frá Eyvindarholti og niður að Hólmum
sem eru rétt hjá Bakka. „Þar var mjög gott að vera
eins og á Bakka og í Eyvindarholti en aðbúnaðurinn
þætti ekki upp á marga fiska í dag. Það kom ekki að
sök og okkur leið vel,“ segir Hávarður.
Þeir skiptu mikið við KR, Kaupfélag Rangæinga,
bæði í mat og þjónustu en KR rak á þessum tíma
nokkur verkstæði.

Vel tekið í sveitinni

Hann segir það hafa verið gaman og gott hvað
þeim var vel tekið í sveitinni. „Það fylgdi þessu
talsvert rask þegar við grófum fyrir leiðslunni
í gegnum landið hjá bændunum en ég tók þá
svolítið á sálfræðinni. Allir bæir sem við fórum í
gegnum fengu vatn frá okkur og allir bæir í AusturLandeyjum líka. Við buðum líka öllum bændum
sem áttu landið sem við fórum yfir að leggja til tvo
traktora og tvo menn á meðan við vorum að vinna
í landi þeirra. Ef þeir gátu ekki reddað mönnum
sáum við um það. Margir bændur voru að kaupa sér
traktora á þessum tíma og komu peningarnir sér vel
fyrir þá.“

Notuðu hesta þegar þyrlurnar brugðust

Upphaflega planið var að fá þyrlur frá bandaríska
hernum á Keflavíkurflugvelli til að flytja möl og
sement í steypu í brunnana við lindina en þegar
á reyndi treysti herinn sér ekki til þess. Brattinn
var of mikill fyrir þyrlurnar. „Þá voru góð ráð dýr
og vorum við sammála um að eina ráðið væri að
Hávarður við
skurðinn góða.

nota hesta í flutningana. Þá urðum við að leita til
bændanna um hesta og klifsöðla til að hengja á. Eins
og alltaf brugðust þeir vel við og tókst þetta. Timbur
og annað handlönguðum við upp að lindinni.“
Þarna efst notuðum við plaströr sem þurfti að bræða
saman. Ég var með ákveðna tillögu um hvernig best
væri að gera þetta. Reykjalundarmönnum, sem
framleiddu rörin, leyst ekki rétt vel á mína hugmynd
en féllust á að reyna hana. Gekk allt að óskum og
vatnið komst á leiðarenda í Vestmannaeyjum,“ segir
Hávarður.

Margt til gamans gert

Það var oft stuð á mannskapnum við lögnina og
keppni um að koma niður sem flestum rörum á
hverjum degi. „Það var mikið kapp í strákunum og
þegar met voru slegin var skroppið á Hvolsvöll til
að létta sér upp. Það var fleira til gamans gert. Við
fórum í útilegu í Þórsmörk og í skoðunarferð um
Fjallabaksleið sem var mjög gaman. Svo voru það
böllin á Hvoli og Heimalandi.“
Hávarður er ekki í vafa um að vatnið úr lindinni
í landi Syðstu-Markar sé langbesta vatnið sem völ
var á. „Albesta lindin sem við gátum fundið. Vatnið
kemur úr sprungu í móberginu og steyptum við kassa
við lindina og annan rétt fyrir neðan til að safna
vatni úr lindinni. Hún er að stærstum hluta í eigu
Vestmannaeyjabæjar og Austur-Landeyjahreppur á
einhvern hluta líka.“

Vinskapur sem enn varir

Hávarður segir að vinskapur hafi myndast milli
hans og fólksins í Eyvindarholti, á Bakka og
Hólmum. „Þetta er vinskapur sem enn varir. Við
vorum eins og hluti af þessu samfélagi. Það vantaði
bassa í lítinn karlakór sem æfði einu sinni í viku í
Gunnarshólma. Þeir voru miklir söngmenn, okkar
maður, Gunnar Marmundsson, pabbi hans og bróðir
og Gunnar fékk mig til að koma í kórinn. Það var
bara gaman og sungum við á þorrablótum og fleiri
samkomum.
Já, þetta var á allan hátt ánægjulegt að hafa fengið
tækifæri til að taka þátt í lagningu vatnsveitunnar
og kynnast nýju fólki sem tók okkur opnum örmum.
Hópurinn frá Eyjum var líka einstakur. Góðir og
flottir peyjar sem báru Eyjamönnum gott vitni. Þeir
fengu fyrstu einkunn lögreglunni sem sagðist aldrei
hafa þurft að hafa afskipti af Eyjamönnunum. Við
voru alveg til fyrirmyndar hvar sem við komum.“

Kristinn Andersen var með allan tímann uppi á landi:

Ógleymanlegt þegar vatnsleiðslan var dregin upp í sandinn
Kristinn Andersen var meðal ungra Eyjapeyja
sem unnu við lagningu leiðslunnar uppi á landi.
Byrjaði vorið 1967 og var með þangað til verkinu lauk 1968. Segir hann þetta hafa verið mikla
upplifun og tilbreyting fyrir unga peyja úr Eyjum.
Það hafi líka verið ógleymanleg stund þegar
vatnsleiðslan var dregin upp í sandinn.

„Það kom fyrir að ég varð að ýta frá dæluhúsinu
eftir sandbylina og stundum voru þeir svo dimmir
að ómögulegt var að rata. En þetta var skemmtilegur
tími og lífið var ekki bara vinna. Þarna eignaðist
maður góða vini og menn fóru á ball á Hvoli og
Heimalandi og duttu í það eins og gengur.“

„Já, þarna er maður á besta aldri, 21 árs og til í
allt,“ segir Kiddi sem þekkti vel til í Landeyjunum
áður en hann réð sig til verksins. „Ég var í sveit á
Steinmóðsbæ, sem er einn af Hólmabæjunum sem
eru austast í Landeyjunum. Ég byrjaði hjá Vatnsveitunni í maí 1967 en þá var verið að keyra rörin úr
Þorlákshöfn og byrjað að grafa fyrir lögninni. Fyrst
var ég í ýmsum undirbúningi við verkið en var svo
settur yfir gengi sem sá um að trukkprófa rörin sem
búið var leggja. Prófuðum við 800 til 1000 metra í
einu og það voru alltaf þrjú til fimm rör sem sprungu
í hverri prufu.“

Kiddi segir að þær hafi líka verið fallegar heimasæturnar í Rangárvallasýslu. „Já, þær voru fallegar
stelpurnar vítt og breitt um sveitina. Þetta var flottur
tími fyrir unga og hressa menn.“
Sjálfur var Kiddi á bíl og þeystist um sveitirnar
og stundum sá hann um að koma mannskapnum á
ball. „Einu sinni, þegar við bjuggum í Gúttó, eins
og skálinn sem við gistum í vestan við Markafljótið
var kallaður var of margt í bílnum þegar lagt var
af stað frá Hvoli. Þá hnippir í mig vinur minn í
lögreglunni á Hvolsvelli og varar mig við. Segir að
vegalöggan sé niður á þjóðvegi og því væri betra að
fara Fljótshlíðina. Sem ég og gerði,“ segir Kiddi og
tekur þetta sem dæmi um góð samskipti við fólkið
uppi á landi.
Hann segir að Hávarður hafi verið einstakur verkstjóri og haft góða yfirsýn yfir allt verkið og laginn að halda mönnum að verki. „Það sem stendur
kannski upp úr þegar maður lítur til baka er þegar
vatnsleiðslan úr Henry P. Lading var dregin upp í
sandinn. Þá sá maður að þetta var að verða að veruleika,“ sagði Kiddi að endingu.

Gekk merkilega vel

Annars segir Kiddi merkilegt hvað undirbúningur
gekk vel og sjálft verkið hafi gengið ótrúlega vel.
„Þetta gekk ótrúlega vel miðað við aðstæður. Í október og nóvember, þegar frost var komið var efni flutt
í dæluhúsið með vörubílum yfir frosinn sandinn. Ég
var kominn á ýtu þegar þarna var komið og það kom
fyrir að maður þurfti að kippa í bílana þegar þeir
fóru niður úr sandinu,“ segir Kiddi og sandurinn gat
oft verið til vandræða.

Kiddi fylgist með rörunum á
meðan þau voru trukkprófuð.

Fallegar heimasætur

Þórunn í Þingholti þekkir muninn fyrir og eftir að vatnið kom:

Enn í manni að vera ekki að
bruðla með vatnið
Þórunn Pálsdóttir þekkir vel þá breytingu sem
varð þegar vatnið kom til Vestmannaeyja sumarið
1968. Ólst upp á stóru heimili í Þingholti og var
sjálf komin með sjö manna fjölskyldu áður en
vatnið kom 1968. Og munurinn var mikill að eiga
aðgang að fyrsta flokks vatni, alltaf.
„Þetta var oft erfitt og ástandið alveg svakalegt
þegar varð vatnslaust. Þá var hringt í bílastöðina
sem flutti vatn í tönkum í hús í bænum,“ segir
Þórunn. „Það var alltaf verið að spara vatnið. Spara,
spara og spara. Mátti helst ekki opna fyrir krana.
Þegar það gerðist, að brunnurinn tæmdist var ekki
um annað að ræða en fá vatnsbílinn.“
Í Þingholti hjá Þórsteinu Jóhannsdóttur og Páli
Jónassyni var þröng á þingi með börnin þrettán.
„Baðið var stór bali sem var fylltur af heitu vatni
og svo fórum við í bað og röðin var tekin eftir aldri.
Það yngsta fyrst og svo upp úr en ungabörnin voru
að sjálfsögðu böðuð á hverjum degi. Svona var
þetta á veturna en á sumrin fórum við í sundlaugina
þegar tækifæri gafst.“
Í Þingholti var þvottadagur einu sinni í viku og var
sannkallaður stórþvottur. „Já, það varð að þvo föt,

þrífa og baða mannskapinn en alltaf vorum við að
spara vatnið eins og við gátum.“
Staðan var óbreytt þegar Þórunn og Grétar Þorgilsson byrjuðu að búa í kringum 1950. Þau byrjuðu
sinn búskap uppi á Heimagötu. „Þar var bali en
munurinn var mikill þegar við keyptum Vegg þar
sem var flott bað og baðkar þar sem börnin fimm
voru böðuð í hollum,“ segir Þórunn en hvernig var
vatnið?
„Vatnið úr Dalnum var ágætt en breytingin var mikil
þegar vatnið kom 1968,“ segir Grétar. „Ég veit ekki
hvernig maður á að orða það, gleðin var svo mikil
þegar vatnsveita kom. En maður hélt áfram að spara
vatnið og gerir enn 50 árum síðar. Það er í manni að
vera ekki að bruðla með vatnið,“ segir Þórunn sem
líka á góðar minningar þegar hersingin var böðuð í
Þingholti. „Þegar við komum upp úr sat mamma og
greiddi okkur. Það voru skemmtilega stundir.“
Þórunni er minnisstætt þegar vatnið kom. „Ég
man svo vel eftir ræðunni sem Magnús bæjarstjóri
hélt þegar vatnið kom. Það var stórkostlegt að geta
skrúfað frá krananum, alltaf og fengið þetta fína
vatn sem þykir svo sjálfsagt í dag,“ sagði Þórunn
að endingu.

Þórsteina í Þingholti með börnin sín þrettán.
Fremst; Kristinn, Þórsteina og Emil. Miðröð; Emma,
Þórunn, Maddý, Kristín, Þórsteina, Hulda og Birgir.
Aftast; Sævald, Jón, Hlöðver og Guðni.
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Vatnið til Eyja
Fyrsta vatnið til Eyja úr P.H. Lading laugardaginn 20. júlí 1968.
Fjöldi fólks fylgdist með og í bakgrunni eru hús sem heyra sögunni til.
Flestir hafa verið nafngreindir á myndinni sem Sigurgeir Jónasson tók
og mun myndin ásamt nöfnum verða birt á málþinginu og í kjölfarið
verða aðgengileg á vefnum.
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Gunnar við stokkinn utan um leiðsluna
á gömlu Markarfljótsbrúnni.

Gunnar Marmundsson, stóð vatnsvaktina fyrir Eyjamenn í hálfa öld:

Þetta var bara stríð og maður
varð alltaf að hlýða kallinu

Gerir sér enginn í hugarlund hvað það er bindandi, að vera einn á vakt í rétt 50 ár

Örugglega hafa ekki margir Eyjamenn gert sér
grein fyrir því að einn og sami maðurinn hafi haft
á sinni könnu að sjá um að neysluvatn bærist til
Vestmannaeyja með sem minnstum vandræðum.
Maðurinn heitir Gunnar Marmundsson sem
unnið hefur náið með starfsmönnum Vatnsveitu
Vestmannaeyja og síðar Bæjarveitna og nú HSVeitna. Gunnar hafði staðið vaktina og bakvaktir
líka í rétt um hálfa öld þegar hann hætti 2016.
Alltaf var hann tilbúinn þegar kallið kom, sama
hvernig veður og aðstæður voru á sandinum, jafnt
að degi sem nóttu og sumar sem vetur. Og ábyrgðin
var mikil því ekki mátti vatnið stoppa á leið sinni
til Eyja með sína 4000 til 5000 íbúa og fiskvinnslu
sem á allt sitt undir hreinu og tæru vatni og það í
miklu magni.
Við mætum tveir til Gunnars, ég og Oddur Júlíusson sem er meðal þeirra sem er á myndinni góðu

sem Sigurgeir Jónasson tók þann 20. júlí 1968
þegar fyrsti dropinn kom í land af Henry F Lading,
skipi, sem lagði vatnsleiðsluna. Þar er Oddur tíu ára
gamall fremst á myndinni. Gunnar býður okkur í
stofu á heimili sínu á Hvolsvelli. Hlýlegt heimili og
hefur verið notalegt athvarf eftir baráttu við náttúruöflin þar sem takmarkið var eitt, að sjá til þess
að vatn streymdi óhindrað til Vestmannaeyja. Þar er
fátt sem minnir á störf hans en tvö hljómborð vekja
athygli. „Ég hef spilað hér í kirkjunni í 25 ár,“ segir
Gunnar sem segist vilja byrja viðtalið á að fara með
brag sem hann orti um starf sitt og fangar ótrúlega
vel við hvað hefur verið að eiga þar sem hann stóð
algjörlega einn í baráttunni.

Alltaf á vakt

„Já, ég var alltaf einn á vakt, á daginn og svo á
bakvakt aðra tíma sólarhringsins, allar helgar og
hátíðisdaga. Tilbúinn hvenær sem var og við hvaða

aðstæður sem voru hverju sinni. Að eiga við aspbeströrin sem eru 120 kíló og fást við annað sem
kom upp á reyndi oft á. Þetta er vatnsveitustarfið.
Þetta var bara stríð,“ segir Gunnar.
Hann er frá Svanavatni í Austur-Landeyjum og
kona hans Guðrún Óskarsdóttir kemur úr VesturLandeyjunum og búa þau því ekki fjarri æskustöðvunum. Og hann hefur tengsl við Vestmannaeyjar.
„Þorsteinn Finnbogason, sonur Boga í Net var í
sveit á Svanavatni og Bogi og Dúna kona hans,
Guðrún Þorsteinsdóttir, komu stundum í heimsókn.
Einhverja nóttina þegar þau voru hjá okkur gat
Dúna ekki sofið af því að eldhúskraninn lak. Eitthvað sem við höfðum ekki áhyggjur af en lét illa í
eyrum Eyjakonunnar sem var vön því að þurfa að
spara vatn. Svo var Haraldur Guðnason, bókavörður
í Vestmannaeyjum frá næsta bæ, Vatnahjáleigu og
synir hans og Ille, Áki og Torfi voru þar í sveit,“
segir Gunnar og bætir við að mikil tengsl séu milli
Eyjamanna sem eigi margir ættir að rekja í Landeyjarnar og margir Eyfellingar hafi flutt til Vestmannaeyja.

Fyrsta verkið tengdist Vatnsveitunni

Eftir að hafa verið á vetrarvertíð í Grindavík
hóf Gunnar nám í vélvirkjun á Vélaverkstæði
Kaupfélags Rangæinga á Hvolsvelli. Þetta var
sumarið 1967 þegar framkvæmdir voru á fullu við
lögn vatnsleiðslunnar. „Eitt fyrsta verkið mitt fyrir
Vatnsveituna var að lagfæra niðurrekstrarhnall
á fallhamarinn sem notaður var til reka niður
strengjasteypustöplana sem Dælustöðin stendur
á í sandinum. Hnallurinn hafði verið að brotna en
ég setti þriggja tommu stálplötu á hnallinn og hún
dugði. Það kom svo í minn hlut að smíða hús á
fyrsta traktorinn sem Dofri í Suðurverki eignaðist.
Eftir það tengdust störf mína meira og minna
Vatnsveitunni og endaði með því að ég svissaði
alveg yfir 1977.“

Ábyrgðin var mikil

Bilun fundin á sandinum.
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Það voru tveir vinnuflokkar sem unnu við lagningu
leiðslunnar, annar á sandinum og við neðri hluta
stofnæðarinnar og hinn á efra svæðinu. „Ég
kom lítið að því en vann við að koma upp vélum
og búnaði í dælustöðinni niðri á sandi sem er
hjartað í kerfinu hér uppi á landi. Þar eru þrjár
dælusamstæður sem búið er skipta út að hluta til
fyrir þær sem upphaflega voru settar upp. Ég hef
því verið tengdur þessu stóra verkefni frá upphafi.

Frá upphafi veitunnar hef ég séð um leiðsluna og
Dælustöðina og haft eftirlit með öllu kerfinu og
hverjum einasta dropa sem fer til Vestmannaeyja.
Fyrst í aukavinnu en fastráðinn var ég 1. ágúst 1977
og þangað til ég hætti 1. maí 2016,“ segir Gunnar
sem sá til þess um leið að öll atvinnustarfsemi í
Eyjum sem er að skila þjóðarbúinu ekki minna en
20 milljörðum á ári á fengi sitt Eyjafjallavatn. Og
við hin vatn að drekka og vatn í baðið.

Kapphlaup við tímann

„Páll Zóphóníasson, tæknifræðingur var bæjarstjóri
þegar ég byrjaði formlega hjá Vatnveitunni og ég
vann mikið með honum. Líka tæknifræðingunum
Sighvati Arnarssyni og fleiri bæjartæknifræðingum.
Og ekki má gleyma Væja, Hávarði Sigurðssyni sem
stjórnaði hér niðurlagningu leiðslunnar uppi á landi.
Leiðslan frá lind og niður í fjöru er um 99 prósent
asbeströr og eitt prósent plaströr. Eru þau notuð
þegar grafið er undir ár og fljót.
„Leiðslan vill stundum nuddast í sundur ef hlaup
kemur í árnar í malarjarðvegi og það gerðist einu
sinni við Eyvindarholtsá. Ég var þá á Ford Bronco
og þá varð ég að keyra út í íshrönglið sem náði upp
á hurðir. Þetta var mikil bilun en um flestar minni
bilanirnar vissi enginn nema ég. Það kom þó nokkuð
oft fyrir að þetta væri kapphlaup við tímann,“ segir
Gunnar.
„Í þessu starfi var ég pínulítið frjáls en þetta var
líka bindandi. Einu sinni fékk ég flensu og varð að
láta keyra mig á staðinn. Í annað skiptið var ég á
þorrablóti þegar lögreglan náði í mig og keyrði mig
niður að dæluhúsi.“

Oft bilaði um jólin

Annars fór Gunnar yfirleitt einn á staðinn og hann
segir það hafi merkilega oft bilað fyrstu árin á þessum þrettán dögum sem jólin eru. „Einu sinni bilaði
um jólin og ég fer og finn bilunina. Fer svo og spila
í jólamessunni og strax á eftir fór ég að gera við.“
Gunnar segir það hafa oft verið erfitt að vera einn,
sérstaklega áður en GPS-staðsetningartækin komu
til sögunnar. „Þá keyrði maður út í svartan sandbylinn og óvissuna. Einu sinni hitti ég á dæluhúsið
eftir að hafa séð olíubrúsa sem var sjómegin við
hana og sá þá að ég hafði farið framhjá en áttaði mig
við brúsann og fann rétta stefnu að Dælustöðinni af
legu hans.
Á meðan rafmagn var leitt með loftlínu niður á
sandinn gat ég notað hana til að rata. Þegar ég var
undir henni brakaði í útvarpinu en það hætti um
leið og ég fór út fyrir línuna. Þetta reyndist mér oft
vel í sandbyljum og myrkri. Það gat komið fyrir
neðarlega á sandinum í hvassviðri úr austri, snjóog sandbyl að það sást ekki hvort bílljósin voru
kveikt eða ekki.“

GPS-tæknin hjálpaði

Gunnar segir að það hafi hjálpað sér að hann er
hvorki myrkfælinn né hræddur við drauga. „En það
var oft mikið vatn á sandinum og það gat verið varasamt. Þá varð maður að fara varlega vegna sand-

Gunnar inni í dælustöðinni
sem dælir vatninu til Eyja.
bleytu en eftir að Landeyjahöfn kom get ég keyrt
frá henni vestur á sandinn, 1700 metra og þá var
ég kominn að dæluhúsinu. Ef mikill var snjór þurfti
ég að labba þetta og stundum var ekki um annað að
ræða en fara þetta á snjósleða. En svo mikill snjór
hefur ekki komið í mörg ár.“
Mikið hafði breyst á þeim tíma sem Gunnar starfaði
fyrir Vatnsveituna. Með nýrri tækni, farsímum,
GPS-leiðsögutækjum og tölvum sem komið hafa
meira og meira inn í rekstur Vatnsveitunnar sem er
orðinn meira fjarstýrð. En það þarf eftir sem áður að
standa vaktina og það gerði Gunnar meira og minna
í hálfa öld.

Erfitt að vera einn

„Það er einstakt að hafa verið einn á vakt allan
þennan tíma. Ég er ekki ósáttur við einn eða neinn
en ég er viss um að enginn gerir sér í hugarlund
hvað þetta er bindandi. Að vera einn á vakt í rétt 50
ár. Einu sinni var hringt í mig þar sem við hjónin
vorum stödd í Kína og ég spurður að því hvað ætti
að gera til að koma dælunum í gang. Eitt skiptið var
ég á Akureyri þegar Frikki hringir í mig og segir að
ólag sé á kerfinu. Ég sagði honum að ég þyrfti að
keyra 600 km til að koma mér á staðinn sem kom
ekki til greina. Ég hringdi í dætur mínar og sagði
þeim hvernig ætti að koma kerfinu í gang. Gekk það
ágætlega.
Einu sinni hringdi Palli Zóph. í brjáluðu veðri og
ég spurði: Liggur mikið á? Það var allt á fullu í fiskvinnslu og má því segja að allt hafi legið undir hjá
Eyjamönnum.“

Stöðug barátta

Slagurinn við að halda Vatnsveitunni gangandi er
stöðug barátta við náttúruöflin, ísalög, vatnsflóð,
Markarfljótið og eitt stykki Eyjafjallajökulsgos
2010 með tilheyrandi hlaupi í Markarfljóti. Og
stundum voru tarnirnar langar. „Lengsta törnin var
þegar leiðslan fór í sundur í Álunum í febrúar 1988
og allt á kafi í snjó, ís og karpa. „Þá fékk ég fleiri
í lið með mér enda mikið í húfi. Þetta hafðist en
viðgerðin tók 60 klukkustundir og þá var maður
orðinn þreyttur. Ekki fengið blund í tvo og hálfan
sólarhring.“

Orti um samstarfsmennina

Það er ekki bara að Gunnar hafi lýst starfinu við
Vatnsveituna í bundnu máli, hann orti líka brag
um Eyjapeyjana sem hann kynntist og hann kann
af þeim sögur. Bragurinn var fluttur í Eyjum á 70
ára afmæli Hávarðar. Í viðtalinu lét hann eina sögu
fylgja með af Óla Veigu og Trausta Jak. „Þeir voru
á leið af balli þegar þeir sjá mikið af gæs. Þeir drifu
í að ná í byssu sem Óli átti að sjá um. Óli kom sér
fyrir í skurði en Trausti tók að sér að reka upp gæsahópana. Það tókst ágætlega og flaug hópurinn yfir
þar sem Óli átti að vera tilbúinn með hólkinn. En
ekkert gerðist. Og hópurinn tók sveig og kom aftur
til baka og flaug yfir Óla og hvarf síðan. Það var
sama sagan, ekki kom eitt einasta skot. Trausti fór
og athugaði með Óla sem svaf svefni hinna réttlátu
við hlið haglabyssunnar og fór vel á með þeim,“
segir Gunnar og hlær.
Hávarður Sigurðsson, hafði yfirumsjón með framkvæmdunum uppi á landi eins og áður segir og
segir Gunnar að þeir hafi orðið góðir vinir, enda
Væi hvers manns hugljúfi. Mikill söngmaður með
fallega bassarödd og í tónlistinni áttu þeir samleið.
„Væi söng með okkur í tvöföldum karlakvartett
þar sem hann naut sín vel. Annars voru þetta allt
ágætis karlar,“ segir Gunnar sem eins og svo margir
Landeyingar hafði tengsl við Vestmannaeyjar áður
en Vatnsveitan kom til.

Sex tóku við þegar hann hætti

Viðgerð undir gömlu
Markarfljótsbrúnni.

Þegar Gunnar lítur til baka segist hann sáttur við
æfistarfið þó erfitt hafi verið á stundum. „Þetta voru
góðir kallar sem ég vann með í Eyjum. Mér líkaði
mjög vel við Sighvat Arnarsson, bæjartæknifræðing,
Líka við Eirík Boga veitustjóra og síðast vann ég
með Ívari Atlasyni hjá HS Veitum í Vestmannaeyjum
sem er mjög fínn og fullur af áhuga.
Þegar ég hætti tóku sex menn við starfinu og þegar
ég lít til baka má segja að ef ég hefði fengið bakvaktirnar borgaðar væri ég líklega milljónamæringur í dag,“ segir Gunnar og þakkar að lokum Eyjamönnum samstarfið í gegnum árin.
Og að endingu: Það hafa ekki aðrir á fastalandinu
skipt okkur meira máli en Gunnar sem hafði eftirlit með 25 km vatnsleiðslunni og dæluhúsinu í öll
þessi ár.
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Eyjavatnið og ég
1968-2016
Um tvítugsaldur var ég þegar vatnið kom til Eyja,
það verið hefur starfið mitt að passa upp á það.
Við óteljandi kringumstæður ýmsu er frá að segja,
það er mér ljúft að setja um það vísukorn á blað.
Auðvelt var það stundum, einnig margan þorra að þreyja,
þannig hefur lífið kosti og galla, nema hvað.
Þó bjáti á þá dugar ekki ráðalaus að deyja,
það dregur þig úr bobba enginn annar landi að.

7. apríl 2016

Gunnar Marmundsson

umsjónarmaður Vatnsveitu
Vestmannaeyja í landi.

Alltaf er það tafsamara einn í starfi að vera,
aukahönd sem vantar tíðum þarf að búa til.
Þar vandinn fer þá eftir því hvað verið er að gera,
því vinnan skapast af því hverju maður gerir skil.
Af og til þá verður þunga, ýmsa hluti að bera,
á annað hundrað kíló stundum eða þar um bil.
Varahluti og girðingar og veiturörið svera.
vinnan þarfnast átaka, það er nú líkasttil.
Á svæðinu við Dælustöð er svakalegur hiti,
þá sólin hæst á lofti er og ekki hreyfir vind.
Þá sannarlega vinnur maður síst af miklu viti,
því sandurinn er brennheitur. En hann á aðra mynd.
Veturinn með snjó og flóðum, klaka og kuldabiti.
og keyrsluleið í Dælustöð af sandroki er blind.
Stofnæðin hún er þar undir ströngu eftirliti,
að stefna henni í tvísýnu er kæruleysi og synd.
Dælustöðin, hún er það sem mesta tímann tekur,
og töf er ekki í boði ef hún kallar vaktmann á.
Húsin þurfa viðhald sitt og dælur þurfa dekur,
þær dömur vilja að fyrirhyggja viðhöfð sé þeim hjá.
Stjórnbúnaður allur er svo talsvert tímafrekur,
tölvurnar í hverju horni verða sitt að fá
Það kemur manni ævinlega í koll að vera sekur
um kæruleysi í eftirlitinu, það er mín spá.
Ekið hef ég tvisvar sinnum fimmtán þúsund ferðir,
og farnir kílómetrar nálgast milljónirnar tvær.
Á slíkri leið er ekki nokkur vafi að þú verðir
var við það að leiðin þessi er stundum illa fær.

Það getur komið fyrir að þú grónu túnin skerðir,
er gera þarf við bilanir og lagfæra eftir þær.
Tillitssemi þegar eru grafnir grónir sverðir,
og gott samband við bændur, nauðsynlegt sem endrarnær.
Hafa verður auga með hvort Fljótið muni flæða,
því flóðin í því hafa bæði skemmt og brotið land.
Skurði, ár og læki er þá líka um að ræða,
á leið þar meðfram stofnæðinni tíðkast sífellt rand.
Með því að forðast bilanir er mikið hægt að græða,
maður leggur talsvert á sig til að varast grand.
Oftast þarf í leysingum með leiðslunni að þræða,
frá lindinni og alla veika staði niðrí sand.
Um sumardag í fjallinu við silfurtærar lindir,
og sólin hátt á lofti skín, er kvörtun ekki þörf
umhverfið þar sýnir manni ægifagrar myndir,
er á daginn líður rökkvast klettaborgin djörf
í gilbotni með unga sína andamamma syndir,
og aftanskinið roðagullið léttir undir störf.
Værir þú hér, samruna við svæðið allt þú fyndir,
sálarfriður ríkir, öll er veröldin sem stjörf.
Þó ég hafi oftast verið einn í þessum störfum,
og allavega vélabúnað hafi spjallað við.
Tengingar við samstafsfólk er ávallt eftir þörfum,
auðvelt hefur verið mjög að sinna þeirri hlið.
Í Vestmannaeyjum úrval er af yndislegum skörfum,
og ekki er þar síðra hjá þeim blessað kvenfólkið.
Til nýrra breyttra tíma nú ég hverf með huga djörfum,
og hjartanlega þakka ykkur fyrir samstarfið.
Auðvitað má hvergi á neinu eftirliti slaka,
enda taka góðir menn við hér er ég tek frí.
Þeir munu af bestu samvisku yfir Vatnsveitunni vaka,
og verða sífellt tilbúnir í alls kyns havarí.
Ég treysti gerla að þeir verði hvergi úti að aka,
þó alvarlega bili, geri þeir allt heilt á ný
Ég óska þessum sexmenningur sem við þessu taka,
að sjálfsögðu alls velfarnaðar nýjum störfum í.
Fyrir mig ég þakka nú með fátæklegum orðum,
því fjörutíu og átta ára starfi lýkur hér
Öllum þeim er sitja hérna undir veisluborðum
og ótal fleira samstarfsfólki þakka einnig ber.
Margir eru hættir nú frá fyrstu árum forðum,
það færast árin yfir, eins og hver einn maður sér.
Alltaf líða dagarnir í afar föstum skorðum,
nú átján þúsund sólarhringa bakvakt lokið er.

Baðhús
og Karató
Tvö baðhús voru rekin í Vestmannaeyjum á fyrri
hluta síðustu aldar og voru mikið notuð, ekki síst
af vertíðarfólki.
Baðhúsið stóð við Bárustíg 15. Það var reist árið
1923 af aðventistaprestinum O. J. Olsen, vegna þess
hve sjaldgæf baðtæki voru á heimilum Eyjamanna
og aðstaða til slíkra athafna ekki algeng. Sparisjóður Vestmannaeyja keypti syðri hluta hússins árið
1959, braut það til grunna, en það hafði ekki verið
í notkun í í mörg ár, og reisti þar Sparisjóðsbygginguna.

Faxastígur 25

Húsið við Faxastíg 25 var byggt árið 1935. Árið
1957 var byggð verslun vestan við húsið. Á árunum
1943-1963 var baðhús staðsett í útihúsi. Það var
Sigurvin Marinó Jónsson, pípulagningameistari
sem rak baðhúsið við Faxastíginn.
Innanbæjarkerfið var mikil framkvæmd. Samtals er það um 60 kílómetrar og nær inn í langflest hús
í Vestmannaeyjum. Aðalvatnsgeymirinn er undir Höllinni í Löngulág. Annar minni er uppi við Hrafnakletta.
Aðalinntaksmannvirkið er á Skansinum og inni í Botni er deilistöð fyrir höfnina. Framkvæmdum lauk með
smíði tanksins í Löngulág 1972.
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Karató

Karató er steyptur brunnur undir Löngu og í hann
var safnað vatni úr Heimakletti. Þar tóku bátar vatn
áður en farið var á sjó. Einnig var vatnið úr Karató
notað í steypu.

Vignir Guðnason stýrði gömlu sundlauginni fyrir og eftir vatnið:

Varð allt annað og heilnæmara
eftir að vatnið kom
Vignir Guðnason, sem í áratugi stýrði Íþróttamiðstöðinni var forstöðumaður sundlaugarinnar sem
fór undir hraun í gosinu 1973. Frá opnun og fram
að því að vatnið kom 1968 var notast við sjó úr
sjóveitutanknum fyrir neðan. Mjög frumstæður
hreinsunarbúnaður var í lauginni og var hún tæmd
um hverja helgi. Og heldur þótti sjórinn kaldur þó
laugin væri aðeins opin á sumrin. Hitinn á sjónum
var 18 til 20 gráður og 23 til 24 þegar best lét.
„Ég byrjaði 1966 og maður þurfti að læra á sjóveituna til að láta þetta ganga. Það var mikil breyting
að fá vatnið því um leið kom fullkominn hreinsbúnaður þannig að við þurftum ekki að tæma laugina
vikulega,“ segir Vignir þegar hann lítur til baka með
blaðamanni. „Þetta var allt heldur frumstætt. Það
var sjór í sturtunum, engir eiginlegir baðklefar og
ekki hægt að fara í sturtu án baðfata. Það breyttist
ekki með vatninu en þetta varð allt annað og heilnæmara eftir að vatnið kom.“
Það stóðu yfir endurbætur við laugina veturinn
1972 til 1973 og var búið að slá upp mótum fyrir
nýju 140 fm húsi fyrir búningsklefa og trimmaðstöðu. „Skæringur Georgsson var með mér í þessu
og áttum við von á steypu morguninn 23. en hún
er ekki kominn enn þá af skiljanlegum ástæðum,“
segir Vignir sem vildi í fyrstu ekki trúa því að laugin
yrði hrauninu að bráð.
„Þegar ljóst var að hraunið færi yfir laugina vildi
ég reyna að bjarga hreinsibúnaðinum, sem var með
mjög fullkomnu kísilkerfi. Það var ekki auðvelt
verk en tókst,“ segir Vignir sem má þakka ýtustjóra
að hann komst lifandi frá þessu. „Hreinsitækin voru
svo sett upp í nýju lauginni okkar og sáu um að
hreinsa vatnið í útivaðlauginni og pottunum í ein
tíu ár,“ segir Vignir en viðtal við hann um björgun
tækjanna er að finna í Eyjafréttum í dag.

Þessa mynd tók Sigurgeir Jónasson af
björgunaræfingu Stýrimannaskólans sem var
það síðasta sem gert var í sundlauginni. Stukku
þeir ofan af skúrunum og vekur stílinn athygli,
upp á tíu segja fróðir menn um dýfingar.

Vatnsbyltingin í Eyjum fyrir 50 árum
Í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá því fyrsta vatnsleiðslan var lögð til Eyja í júlí 1968 verður þessara miklu tímamóta í
sögunni minnst með opnu málþingi í Sagnheimum, salnum á 2. hæð í Safnahúsinu laugardaginn 7. júlí 2018 kl. 14.00-16.00.
Dagskrá:
Ívar Atlason, tæknifræðingur
hjá HS-Veitum fer yfir söguna,
vatnsskortinn í Eyjum og tilraunir að
leysa vatnsmálin og þær gríðarlegu
framkvæmdir sem ráðist var í fyrir
liðlega 50 árum.

Dofri Eysteinsson, stofnandi
Suðurverks og verktaki við
framkvæmdir við Vatnsveitu Vm. frá
bergsvatnsá til Landeyjasands og
Gunnar Marmundsson eftirlitsmaður
VAVE í landi til margra áratuga leggja
orð í belg og svara fyrirspurnum.

Hrönn Hannesdóttir, húsmóðir segir
frá sinni upplifun og reynslu að búa
við vatnsskort í æsku og sínum fyrstu
búskaparárum allt þar til vatnið kom
til Eyja.

Samantekt Arnars Sigurmundssonar í
lok dagskrár og ljósmynd Sigurgeirs
Jónassonar frá stóru stundinni 20. júlí
1968 á Nausthamamarsbryggju með
myndskýringum varpað á vegginn.

Í lokin verður 20 mín. kvikmynd um undirbúning,
framleiðslu og lagningu fyrstu vatnsleiðslunnar til
Eyja og er myndin gerð 1968 af NKT í Danmörku
framleiðanda allra þriggja vatnsleiðslanna milli lands
og Eyja.
Kaffi og konfekt í lokin.

Allir velkomnir

Dagskráin með kvikmyndinni og kaffi á eftir tekur um 2 klst. Missið ekki af þessum merka viðburði sem er hluti af dagskrá 45 ára Goslokahelgar.
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Sjóveita

Árið 1933 var lokið við gerð sjóveitu. Fyrir þann
tíma hafði sjór til fiskþvotta verið tekinn beint úr
höfninni. Sjórinn var oft tekinn á sömu stöðum og
útrennsli var í sjó og var því ekki boðlegur til vinnslu
en þó notaður. Var þetta mikið vandamál og brýnt að
leysa. Í sjóveitu var sjór hreinsaður og leiddur í hús
og í fiskvinnslu á pallakrónum. Leiðslan var lögð í
Sjúkrahúsið um það leyti og sparaði mjög akstur á
vatni.

Mynd: Sigurgeir Jónasson.

Vatnsveitan leysti úr brýnni þörf
Viðbúnaður á Krosssandi til þess að taka á
móti vatnsslönguendanum og draga hann
upp á sandinn. Stangirnar með merkinu eru
miðunar- og lagnarmerki.

Vatnsöflun vandamál

Vatnsöflun var alltaf mikið vandamál og vatnsbólin
á Heimaey dugðu engan veginn til að leysa vatnsþörfina. Þá var einnig vandi að varðveita neysluvatnið. Regnvatni var safnað eftir föngum, bæði
af þökum og með segldúkum. Upp úr aldamótum
1900 hófu menn að setja brunna við hús sín og var
settur vatnsbrunnur í Frydendal einna fyrst húsa.
Eftir 1925 var gert að skyldu að byggja vatnsbrunna
við hús og árið 1929 kom í fyrsta sinn fram tillaga
um borun eftir vatni. Árið 1931 var gerð efnarannsókn á vatni og reyndist af því saltbragð og í því
fannst einnig járnborið grugg. Á kreppuárunum
lá vatnsöflunarmálið niðri að mestu. Vatnið hafði
slæm áhrif á tennur og líkama fólks enda var regnvatnið snautt af nauðsynlegum steinefnum. Ekki var
óalgengt að börn fengju falskar tennur í fermingargjöf fyrr á árum. Þá var brunnvatnið bæði óhreint
og litað, sótugt af olíu- og kolareyk og einnig báru
fuglar óhreinindi og drituðu á þökin.

sem mikið vatn þarf til fiskvinnslu. Vatnstankurinn
við Löngulág var tekinn í notkun í fyrsta skipti í
mörg ár. Gamlir Eyjamenn minntust þá gamalla
tíma þegar safna þurfti öllu vatni og ekkert mátti
fara til spillis. Giftusamlega tókst að gera við
leiðslurnar en Vestmannaeyingar voru enn og aftur
minntir á það hversu dýrmætt vatnið er okkur.

Áhrif eldgosa rýrðu gæði vatnsins

Gosið í Heklu 1947 hafði slæm áhrif á gæði vatnsins enda var öskufall talsvert í Eyjum. Eftir seinni
heimsstyrjöldina var oft borað eftir vatni, án árangurs. Aðeins sjór kom upp. Voru þá orðin vandræði
vegna fiskiðnaðar, þrátt fyrir notkun á hreinsuðum
sjó úr sjóveitu. Um 1960 var farið að skoða möguleika á vatnsleiðslu frá fastalandinu. Surtseyjargosið
1963 olli því að hvað eftir annað féll aska á húsþök
og gerði safnvatnið af þökunum ódrykkjarhæft.

Vatnssparnaður

Öldum saman urðu Eyjamenn að spara hvern vatnsdropa og þeir sem komnir eru yfir miðjan aldur
þola margir hverjir illa að sjá vatn renna úr krana
að ástæðulausu. Eftirfarandi saga, sem höfð er eftir
gestkomandi vertíðarmanni og á að hafa gerst um
miðja síðustu öld, lýsir þeim sparnaði allvel þótt
eflaust sé hún bæði nokkuð ýkt og stílfærð:
Það var fernt í heimili, þar sem ég bjó. Hjón og
tvö börn þeirra. Brunnur var við húsið þar sem
regnvatni var safnað af þakinu en mjög sparlega var
farið með vatnið. Einu sinni í viku var farið í bað,
það var á laugardegi. Þá var baðkerið hálffyllt af
vatni, þeim dýrmæta vökva. Þar sem ég var gestur á
heimilinu, fór ég fyrstur í baðið. Þegar ég var búinn
fór húsbóndinn í það og síðan börnin tvö á heimilinu. Síðust fór svo húsfreyjan í baðið og vart þarf
að taka fram að alltaf var sama vatnið í baðkerinu.
Þegar hún svo hafði lokið sinni baðferð, tók hún
óhreina þvottinn og lagði hann í bleyti í baðkerið!

Mynd þessi er tekin á bryggjunni, þar sem kapalskipið
liggur. Slöngustaflann ber við auga.
Mennirnir frá vinstri: Jón Sigurðsson, hafnsögumaður,
Þórhallur Jónsson, verkfrœðingur, Bergsteinn Jónasson, hafnarvörður, Ármann Eyjólfsson, skólastjóri Stýrimannaskólans í Vestmannaeyjum, og Bjarni Eyjólfsson,
yfirverkstjóri bœjarins.
Allir höfðu þessir menn sínu hlutverki að gegna
í bœjarfélaginu og lögðu gjörva hönd á allan
undirbúning vatnsleiðslunnar.

Leiðsla frá fastalandinu

Mynd: Sigurgeir Jónasson.

Endi vatnsslöngunnar dreginn upp á Skansinn í Eyjum
gegnt nyrðri hafnargarðinum, Hörgeyrargarðinum.
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Árið 1964 var svo haldið áfram að bora. Borholan
var 1565 metra djúp og var boruð sunnan undir
Skiphellum, fyrir norðan Há. Borkjarnar gáfu
margar mikilsverðar upplýsingar um jarðsögu Vestmannaeyja en ekkert vatn.
Vestmannaeyingar hafa í gegnum aldirnar þurft
að gera ráð fyrir vatnsskorti. Árið 1966 var mikill
vatnskortur eftir þurrkasumar og var vatn flutt með
skipum frá Reykjavík sem var afar dýr framkvæmd
og dugði hvergi til. Langir biðlistar voru eftir vatni
og fóru vatnsbílar með litla skammta af vatni á
heimilin. Vatn var munaðarvara og varla mátti dropi
fara til spillis. Það hefur fylgt Vestmannaeyingum
að fara vel með vatn og fyrir rennandi krana er
ávallt lokað. Frekari boranir virtust útilokaðar og
reyndu menn nú að finna góða og hagstæða leið
til þess að nægt vatn. Hugmyndir komu fram um
að nota kjarnorku til að framleiða neysluvatn en
að lokum voru tvær leiðir eftir: Eiming sjávar og
leiðsla frá landi.
Árið 1965 var tillaga um vatnsleiðslu borin upp á
fundi bæjarstjórnar. Hún var samþykkt með öllum
atkvæðum. Vatnsmálið er eitt stærsta mál er komið
hefur til kasta bæjarstjórnar, mál sem var hafið
yfir flokkadrætti í bæjarstjórn og meðal bæjarbúa.
Vatnsleiðslurnar var lagðar árin 1968 og 1971 upp
á Landeyjasand. Dráttarskipið H.P. Lading renndi
kaplinum í sjóinn í júlímánuði 1968. Lengd leiðslnanna er 22,5 km.

Mynd: Sigurgeir Jónasson.

Mynd: Sigurgeir Jónasson.

Boranir skiluðu ekki árangri

Áföll

Örlög sjóveitunnar urðu þau að hún eyðilagðist í
gosinu en hluta af geyminum má sjá í hraunjaðrinum við Skansinn þar sem hann stendur út úr
hraunstálinu.
Ekki hafa vatnsleiðslurnar frá landi fengið að hvíla
í friði. Nokkrum árum eftir að leiðslurnar komust í
gagnið gaus í Heimaey og í gosinu fór önnur leiðslan í sundur. Þá óttuðust menn að hin leiðslan færi
líka og var því hraunkæling aukin. Hún var einnig
aukin til þess að hraunflaumurinn lokaði ekki höfninni algerlega.
Árið 2004 urðu skemmdir á vatnsleiðslunum
þess valdandi að Eyjamenn voru beðnir um að
takmarka notkun vatns eins og mögulegt væri.
Fiskvinnslufyrirtæki hlutu einhvern skaða af, þar

Slönguendanum fleytt til lands á tunnum frá afturenda
skipsins Henry P. Lading. Síðan dregur ýta hann
nægilega langt upp á sandinn.

Dofri Eysteinsson – Suðurverk varð til upp úr vatnsveituframkvæmdunum:

Var réttur maður á réttum stað
og tíma og með réttu tækin
Dofri Eysteinsson, eigandi Suðurverks hf. hefur
komið við sögu framkvæmda sem tengjast Vestmannaeyjum svo um munar. Fyrst var það lagning
vatnsleiðslunnar uppi á landi, frá upptökum út að
sjó á árunum 1966 til 1968. Í gosinu 1973 leigði
hann vélar til hreinsunar í Vestmannaeyjum og sá
svo um byggingu Landeyjahafnar á árunum 2009
til 2010. Bæði þessi mannvirki skiptu miklu fyrir
Vestmannaeyjar. Lagning vatnsleiðslunnar var upphafið að farsælum rekstri verktakafyrirtækisins
Suðurverks hf. sem komið hefur að mörgum stærstu
verkefnum á Íslandi til dagsins í dag og er nú að
grafa Dýrafjarðargöngin.
Dofri keypti sína fyrstu gröfu og ári síðar eða í
maí 1967 var Suðurverk sf. stofnað af Dofra og
Sveini Þorlákssyni. Þeir byrjuðu að kaupa sér
D6 jarðýtu sem fór í vinnu til Vegagerðarinnar í
Rangárvallasýslu.

Suðurverk verður til

Allt þetta hófst með því að ungur maður austan
úr sveitum, sem er fæddur og uppalinn við
gömlu Markarfljótsbrúna og átti föður sem var
vegaverkstjóri var að kaupa sína fyrstu gröfu. Var
kannski réttur maður á réttum stað og tíma þegar
lagning vatnsleiðslunnar hófst sumarið 1966. Árið
eftir var Suðurverk stofnað sem sameignarfélag.
Fyrstu árin starfaði félagið sem vélaleiga en fór
að taka þátt í hinum almenna útboðsmarkaði árið
1982 og árin 1983 til 1984 byggði fyrirtækið þriðja
áfanga Kvíslaveitna fyrir Landsvirkjun.
Í ágúst 1985 tók Dofri og fjölskylda við
rekstrinum og Suðurverk hf varð til. Suðurverk
hefur síðan aðallega starfað við vega- og gatnagerð,
í stíflumannvirkjum og veituskurðum og við
hafnarmannvirki og brimvarnargarða. Meðal helstu
viðskiptavina eru Vegagerð ríkisins, Landsvirkjun,
Siglingastofnun Íslands og Faxaflóahafnir
ásamt sveitafélögum víða um land og
fjölmörgum öðrum smærri aðilum.
Í dag er Suðurverk meðal
öflugustu verktakafyrirtækja
Íslands og fyrirtækið býr
yfir miklum og öflugum

tækjakosti, reynslumiklu starfsfólki og mikilli
fagþekkingu

Þrátt fyrir það mættu allir hressir á mánudagsmorgni
enda stjórnaði Hávarður verkinu.“

Að kaupa sínu fyrstu gröfu þegar kallið kom

Vitlaus flaska í fljótið

„Lagning vatnsleiðslunnar var heilmikið fyrsta
skref fyrir mig sem var að kaupa mína fyrstu
gröfu sumarið 1966,“ segir Dofri í viðtali tveimur
dögum áður en hann heldur til Rússlands þar sem
hann ætlar að sjá strákana okkar mæta Messi og
félögum í Moskvu. „Grafan kostaði 421 þúsund og
Þarna byrjaði þetta allt saman. Ég var í Reykjavík
þegar pabbi hringir og segir að það sér eitthvað
gerast í vatnsveitumálum Vestmannaeyinga. Ég
keyri austur og hitti Þórhall Jónsson, verkfræðing,
sem nú er nýlátinn. Ég spyr hvort hann vanti gröfu
en hann gerði ráð fyrir að Vestmannaeyingar ættu
nóg af tækjum til verksins. Hann fékk mig þó til
að ræða við þá sem ég gerði. Það kom í ljós að
Vestmannaeyingar höfðu næg verkefni í Eyjum
að grafa upp götur fyrir vatnsleiðslur í heimahús.
Þorkell kom svo og vildi semja við mig,“ segir
Dofri sem fékk nóg að gera næstu sumur.
Hann keypti sér aðra gröfu og réði þrjá menn og
saman unnu þeir á vöktum við gröft og lagningu
leiðslunnar. „Ég fékk 350 krónur á tímann fyrir
gröfu og mann sem fékk 35 krónur á tímann.“

Hressir Eyjapeyjar

Frá Eyjum kom hópur vaskra sveina, dugnaðarstrákar
sem settu svip sinn á sveitina. Eiga margir þeirra
góðar minningar frá þessum sumrum og Dofri
segir að Eyjapeyjarnir hafi verið skemmtilegir og
fjörugir og staðið vel saman. „Aðstaðan sem þeir
höfðu var í gamla bænum í Eyvindarholti sem
var hætt að nota og í bragga frá Vegagerðinni sem
staðsettur var fyrir utan fljót. Þar var mikil gleði oft
á
tíðum og var bragginn oft kallaður Gúttó
vegna þess. Þetta gekk í tvö sumur og á
þessum tíma var hljómsveitin Dúmbó
og Steini mjög vinsæl. Þeir spiluðu á
hverju laugardagskvöldi á Hvolnum
og svo spilaði Steini á sunnudögum
á Heimalandi. Menn fjölmenntu á
laugardagsböllin og einhverjir létu
sig ekki vanta á böllin hjá Steina.

Dofri segir að margt skemmtilegt hafi gerst og
þegar vantaði brennivín var eina leiðin að panta það
í gegnum pósthúsið á Hvolsvelli. „Einhverju sinni
voru tveir Eyjamenn, Gaui Guðna og Bjartur á leið
á Hvolsvöll að leysa út sendingu. Áttu lögg í tveimur flöskum sem var sameinuð í annarri á leiðinni.
Þegar kom að brúnni yfir Markarfljót átti að henda
tómu flöskunni í fljótið. Var það gert nema að það
var flaskan með lögginni sem fékk flugið. Guðjón
og Bjartur létu þetta ekki stoppa sig í gleðinni og
héldu sínu striki.“
Dofri segir það hafa verið mikla upplifun að fá alla
þessa ungu drengi í sveitina, þeim hafi fylgt mikið
fjör. „Þetta var góður tími sem maður gleymir
aldrei. Ég gæti sko alveg hugsað mér í öðru lífi að
leggja aftur vatnsleiðslu fyrir Vestmannaeyinga,“
segir Dofri sem hefur staðið af sér allar sveiflur í
þjóðfélaginu á þessum rúmum 50 árum.

Hefur aldrei farið á hausinn

Árið 1985 skiptist Suðurverk upp þar sem eigendur
ákváðu að fara í sitt hvora áttina. Dofri hélt áfram
með Suðurverk sem breyttist úr því að vera sf. í hf.
en Sveinn ákvað að draga sig út úr verktakabransanum. „Ég hef aldrei farið á hausinn en þegar við
breyttum félaginu úr ehf í hf. fékk það nýja kennitölu. Kátir dagar í þessum bransa koma og fara en
Suðurverk hefur staðið þetta allt af sér,“ segir Dofri
en í lok viðtalsins berst talið að Landeyjahöfn sem
hefur staðist þau ógnaröfl sem mótað hafa Suðurströnd Íslands.
„Kápan utan á garðana var lögð með 30 tonna
grjóti sem hefur staðið af sér öll veður. Það sem
kom okkur á óvart við byggingu hafnarinnar var
hvað mikill sjór gat verið í blankalogni. Það gekk
stundum yfir hausana þegar við vorum að vinna þar.
Urðum við að flýja með tækin svo mikið gekk á.
Og þetta var mikið verk því í höfnina fóru samtals
um 900.000 rúmmetrar af grjóti,“ sagði Dofri að
endingu.

Dofri grefur fyrir vatnsleiðslunni
til Vestmannaeyja sem var hans
fyrsta stóra verkefni.
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