
Gjafakort Landsbankans er greiðslukort sem býður uppá að gefandinn 
ákveði upphæðina og viðtakandinn velji gjöfina.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi Landsbankans. 

Ein gjöf sem hentar öllum

GJAFAKORT   | landsbankinn.is  |  410 4000
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Mér varð hugsað 
til heiðurshjónanna 
Siggu og Ragnars H. 
og Siggu Ragnars og 
Jónasar á sólarkaffinu 
fyrr í vetur og ómet-
anlegs framlags þeirra 
til ísfirsks menninga-
lífs og ísfirskrar æsku. 
Hápunkturinn í starfi 
Ísfirðingafélagsins ár 
hvert er sólarkaffið – 
og þvílíkur hápunktur 
sem sólarkaffið í ár var. 
Dagskrá kvöldsins var borin uppi 
af ungum ísfirskum listamönn-
um, með Halldór Smárason í 
broddi fylkingar, en hann var sér-
legur tónlistarstjóri sólarkaffis. 
Halldór, líkt og flestir ungu 
listamennirnir sem stigu á svið, 
hefur svo sannarlega uppskorið 
ríkulega af tónlistarlegu uppeldi 
Tónlistarskólans á Ísafirði. Fyrir 
okkur, brottflutta Ísfirðinga, er 
stórkostlegt að koma saman á 
πárshátíðinni“ okkar og fá stað-
festingu á því að heima á Ísafirði 
er merkjum menningar- og lista-
lífs haldið jafn hátt á lofti og 
raun ber vitni. Það ríkidæmi sem 
ísfirðingar eiga í menningar- og 
listalífinu heima er ómetanlegt 
og hefur í raun og veru gert 
samfélagið heima miklu stærra, 
ef svo má að orði komast.

Og Ísfirðingafélagið býr við 
mikið ríkidæmi – þó ekki sé það 
í efnahagslegum skilningi. Við 
búum að því að vera sem ein 
stór fjölskylda og aðal félags sem 
okkar er að treysta þau vinabönd. 
Og við eigum að treysta sem kost-
ur er böndin heim í faðm hinna 
bláu fjalla, heim í Skutulsfjörð. 
Það gerir Ísfirðingafélagið t.d. 
með því að vera með uppákom-
ur í tenglsum við Skíðavikuna og 
Púkamótið í fótbolta og með því 
að halda golfmóti í samvinnu við 
Golfklúbb Ísafjarðar.

Vestanpósturinn kemur nú 
út annað árið í röð í aðdrag-
anda páska í stað þess að hafa 
lengst af komið út í janúar. Þessi 

breyting á útgáfutíma hefur að 
mínu mati heppnast vel. Þar 
með eru t.d. myndir frá sól-
arkaffi að koma til félagsmanna 
tiltölulega fljótlega eftir sam-
komuna. Þá er þessi útgáfutími 
líka heppilegri fyrir okkur sem 
komum að gerð blaðsins. Ein 
grundvallarbreyting hefur verið 
gerð á efnistökum í blaðinu 
frá því sem verið hefur, þ.e. að 
ekki er reynt að nafngreina í 
myndatextum alla þá sem birtast 
í blaðinu. Væntanlega verða ein-
hverjir lesendur blaðsins ósáttir 
við breytingu sem þessa, en hér 
gæti verið kominn hinn ágæt-
asti samkvæmisleikur, eða með 
kaffibolla við eldhúsborðið, að 
nafngreina þá sem eru á mynd 
í blaðinu.

Páskarnir eru framundan 
og viðbúið að margir félags-
menn okkar streymi heim á 
skíðaviku. Dagskrá skíðavik-
unnar er glæsileg að vanda. Á 
skírdag, fimmtudaginn 1. apríl 
kl. 18.00, verður í samvinnu 
skíðaviku og Ísfirðingafélagsins 
haldið Bæjarbrekkubrun. Allir 
eru hér með hvattir til þess að 
mæta í brekkuna og taka þátt. 
Heitt kakó verður á boðstólum í 
Sóltúnum.

Vetanpósturinn óskar lesend-
um sínum gleðilegra páska, með 
ósk um gott ferða- og skíðaveð-
ur!

Ríkidæmi

VESTANPÓSTURINN
Útgefandi:

Ísfirðingafélagið
Hávallagötu 55
101 Reykjavík

Jakob Falur Garðarsson, formaður: 

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Páll Ásgeir Ásgeirsson

Höfundar efnis:
Kristinn Einarsson
Sigurður Sigurðsson
Björn Teitsson
Jakob Falur Garðarsson
Páll Ásgeir Ásgeirsson
Ómar Smári Kristinsson
Lára Samúelsdóttir
Rakel Sævarsdóttir
Páll Kristjánsson
Eiríkur Gíslason
Ragnar Heiðar Þrastarson
Axel Jóhannsson

Ljósmyndir:
Páll Ásgeir Ásgeirsson
Ólöf Dómhildur Jóhannesdóttir
Eiríkur Gíslason
Úr einkasöfnum

Auglýsingar:
Einar Guðmundsson

Prentvinnsla:
Oddi umhverfisvottuð prentsmiðja

Selt í smásölu, kr. 1.500
Blaðinu er dreift til félagsmanna

Stjórn Ísfirðingafélagsins
2008-2009:
Jakob Falur Garðarsson, formaður
Baldur Trausti Hreinsson 
Greipur Gíslason 
Gunnar Halldórsson 
Ólafur Sigurðsson 
Páll Ásgeir Ásgeirsson 
Sigurður G. Sigurðsson
- - -
Ólafur Hannibalsson 
Sigurða Sigurðardóttir

Forsíðumyndina tók.
Rúnar Már Jónatansson

141 776

UMHVERFISMERKI

PRENTGRIPUR
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Rétt til dvalar í Sóltúnum eiga allir félagsmenn 
Ísfirðingafélagsins, sem greitt hafa árgjald til 
félagsins. Úthlutað er sérstaklega fyrir sumar, þ.e. 
tímabilið frá miðjum maí og til loka september. 
Húsnefnd Sóltúna, skipuð þremur stjórnarmönn-
um Ísfirðingafélagsins, annast úthlutanir í samráði 
við stjórn þess.

Sækja skal um dvöl fyrir sumartímann fyrir 25. 
apríl ár hvert. Pantanir vegna sumarúthlutunar 
þarf að staðfesta með greiðslu fyrir 15. maí. Að 
þeim tíma liðnum verður húsinu úthlutað til 
næsta félagsmanns á biðlista.

Yfir sumartímabilið er aðeins hægt að leigja 
húsið í viku í senn. Yfir vetrartímabil er að 
lágmarki hægt að bóka 3 daga og að hámarki 7 
daga í senn. Helgarnar eru leigðar í heilu lagi, frá 
föstudegi og fram á sunnudag.

Lausum tímum skal úthlutað eftir samkomulagi 
og reglum sem stjórnin setur.

Umsóknum skal skilað rafrænt á heimasíðu 
Ísfirðingafélagsins, www.isfirdingafelagid.is, með 

Sóltún – sumarúthlutun 2010

tölvupósti á netfangið soltun@isfirdingafelagid.
is eða skriflega í hefðbundnum pósti. Í umsókn 
skal koma fram nafn og kennitala umsækjanda, 
símanúmer og sá dvalartími sem sótt er um. 
Dvalarvikan er frá föstudegi kl. 17.00 til föstudags 
kl. 12.00.

Sæki tveir félagsmenn eða fleiri um sama dval-
artíma nýtur sá forgangs, sem lengst hefur greitt 
árgjald til Ísfirðingafélagsins. Séu  tveir eða fleiri 
jafnir, að þessu leyti, ræður aldur félagsmanna 
úthlutun (sá sem eldri er nýtur þá forgangs). Að 
öðru leyti njóta þeir félagsmenn forgangs sem 
ekki hafa fengið úthlutun áður.

Eins og fyrr segir, skal tryggja pantanir fyrir 
sumartímann fyrir 15. maí. Leigugjald greiðist inn 
á reikning félagsins 0101-26-043060, kt. 530189-
1129. Nánari upplýsingar, húsreglur og leiðbein-
ingar er að finna á vef félagsins.

Leigugjald fyrir viku er 32.000 kr.
Innifalið í leigugjaldinu eru þrif og lín.

Sóltún. Ljósm. Ágúst Atlason. – www.gusti.is
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Bjarg

Húsið Bjarg stendur hátt í bæ 
ofan við Blómagarðinn, á frábær-
um útsýnisstað. Þorkell Sigurðsson 
sjómaður lét byggja það 1922 og 
var það reist á hlöðnum stein-
límdum kjallara sem var að hluta 
til hlaðinn utan um gríðarmikið 
jarðfast bjarg. Eftir að athafnamað-
urinn Björgvin Bjarnason eignaðist 
húsið fannst honum steinninn of 
plássfrekur og ákvað að sprengja 
hann og fjarlægja. Herma sögur 
að nóttina áður en það skyldi gert, 
hafi Björgvin dreymt að til hans 
kom álfkona sem bað hann að hlífa 
steininum sem væri heimili hennar 

og myndi honum þá vel farnast. 
Hann hætti við verkið og vitað er 
að hann naut góðrar velgengni 
í sínu lífi. Nafn hússins Bjarg er 
skjalfest 1932 og leiða má að því 
líkur að nafnið sé dregið af bústað 
góðra vætta í kjallaranum. Björgvin 
flutti niður í Túngötu og seldi húsið 
Arne Sörensen úrsmið sem seldi 

það síðan Samúel og Ragnhildi 
árið 1941. Sörensenfjölskyldan (sjö 
manns) bjó áfram í húsinu á þriðja 
ár, en Samúel stækkaði rishæðina 
með tveim stórum kvistum framan- 
og aftanvert við húsið og flutti þar 
inn með sína fjölskyldu. En kynn-
umst nú nánar þeim Öddu og Ella 
á Bjargi. 

Adda og Elli á Bjargi
Þann 7. janúar sl. komu flestir af 
50 afkomendum Ragnhildar Helga-
dóttur og Samúels Jónssonar, Öddu 
og Ella, saman á heimili elstu dóttur 
þeirra í Reykjavík. Tilefnið var að 
minnast þess að 100 ár voru þá 
liðin frá fæðingu Samúels og er í ráði 
að gera slíkt hið sama 2. júní 2011 
á aldarafmæli Ragnhildar, og þá 
fyrir vestan. Söngvarar ættarinnar 
tóku lagið og margt var rifjað upp 
í máli og myndum frá gömlu góðu 
dögunum á Ísafirði og voru flestar 
og bestar  minninngarnar tengdar 
„Bjarginu“ okkar.

Steinninn stóri í kjallaranum Bjarg í byrjun fimmta áratugar
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Samúel - uppvaxtarárin
Samúel var fæddur 7. janúar 1910 

að Langeyri við Álftafjörð. Foreldrar 
hans voru Daníela Samúelsdóttir 
og Jón Bjarnason húsasmiður og 
góður harmónikkuleikari sem á 
ungdómsárum gat brugðið sér í 
dans og spilað á nikkuna að baki 
dömunnar, en hann lék oft fyrir 
dansi. Þau fluttu til Ísafjarðar með 
tvo unga syni, Samúel sem kallaður 
var Elli og Bjarna eldri bróður hans, 
þar sem Jón byggði húsið Vegamót. 
Hann seldi miðhæðina og bjó sjálf-
ur í risinu með fjölskyldu sinni 
sem stækkaði ört, en af 12 börnum 
komust 8 til fullorðinsára. Jón átti 
einn son fyrir hjónaband, Pétur að 
nafni, sem fluttist ungur til Kanada, 
en hann eignaðist þar 13 börn og 
er mikill ættbogi frá honum kom-
inn vestra.

Systkinin á Vegamótum voru öll 
músíkölsk og veitti söngur og hljóð-
færasláttur mikilli gleði og bjartsýni 
í líf þeirra, en þrátt fyrir lítil efni 
voru alltaf til hljóðfæri og sum 
heimasmíðuð. Árni yngsti bróð-
irinn náði svo góðum tökum á gít-
arleik að hann var stundum kennd-

ur við það hljóðfæri. Samúel gat 
náð lagi  úr flestum hljóðfærum, þó 
aldrei nyti hann kennslu þar til, og 
hafði hann alla tíð yndi af tónlist.

Samúel var gæddur góðum 
námsgáfum og hvatti Lúðvík 
Guðmundsson skólastjóri eindregið 
til  þess að hann gengi menntaveg-
inn. Fastri skólagöngu hans lauk 
þó um 15 ára aldur sökum erfiðra 
heimilisaðstæðna, en þá hóf hann 
störf í nýstofnaðri Smjörlíkisgerð 
Ísafjarðar sem átti eftir að verða 
aðalstarfsvettvangur hans í lífinu. 
Sveinn, fimm ára gamall sonur 
Láru Eðvarðsdóttur og Elíasar J. 
Pálssonar forstjóra smjörlíkisgerð-
arinnar, hélt sig gjarnan í námunda 
við þennan unga starfsmann og 
varð þeim vel til vina. Samúel byrj-
aði sem vikapiltur, en fór fljótlega 

Samúel á barnsaldri  -  Langeyri í baksýn.

Faðir Samúels með harmonikkuna. Bjarg og Vegamót.
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að hjálpa til við framleiðsluna. Var 
hann snöggur að komast inn í hlut-
ina sem kom sér vel þegar Jónas 
Sigurðsson smjörlíkisgerðarmeist-
ari hætti störfum 1930 og hann gat 
hlaupið í skarðið. 

Elías sendi Samúel nokkru síðar 
til Danmerkur til að fullnema sig í 
iðninni og tók hann fljótlega eftir 
heimkomuna, liðlega tvítugur að 
aldri, við föstu starfi smjörlíkisgerð-
armeistara.

Þó sjálf skólagangan yrði ekki 
löng tókst Samúel að sjálfmennta 
sig með eindæmum vel, bæði í 
tungumálum og ýmsum fræðigrein-
um.  Hann hafði t.d. mjög mikla  og 
góða þekkingu á fuglum, því fuglar 
og allt sem þeim viðkom  voru 
honum mikið áhugamál. - Samúel 
var á yngri árum einn af stofn-
endum Íþróttafélagsins Vestra, en 
hann var liðtækur í fótbolta og tók 
þátt í mörgum kappleikjum með 
sínu félagi.

Samúel á ungdómsárum í portinu hjá smjörlíkisgerðinni.

Knattspyrnulið Vestra á fyrstu árum félagsins: Fremsta röð f.v. Samúel Jónsson, Guðjón Bjarnason og Jón Hjörtur 
Finnbjörnsson. Miðröð f.v. Magnús B. Magnússon, Magnús E. Þórarinsson og Kjartan Ólafsson. Efsta röð f.v. Finnur 
Magnússon, Haukur Helgason, Hörður Ólafsson, Halldór Magnússon og líklega Jónas Magnússon.
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Ragnhildur – uppvaxtarárin
Ragnhildur fæddist að Laugabóli 

í Ögursveit við Djúp 2. júní 1911. 
Foreldrar hennar voru Helgi 
Jónsson útvegsbóndi og Dagbjört 
Kolbeinsdóttir, dóttir Kolbeins 
Elíassonar (Eldjárnssonar) sem var 
þekktur sjósóknari og mikil afla-
kló fyrir Ögurbúið. Hún var þriðja 
yngst 7 systkina, en af þeim komust 
4 til fullorðinsára. Ragnhildur, oft-
ast kölluð Adda, var skírð í 
höfuðið á Ragnhildi dóttur 
Jakobs stórbónda í Ögri. 
Tók hún ástfóstri við litlu 
nöfnu sína og fékk oft að 
hafa hana hjá sér og má 
segja að  Ragnhildur unga 
hafi á bernskuárunum 
drukkið í sig lífshættina 
á höfuðbólinu. Tíu ára 
gömul eignast hún litla 
systur Þuríði og saumar þá 
þegar á hana léttan fatnað, 
en áður en hún yfirgaf foreldrahús 
14 ára gömul hafði hún saumað 
strákabuxur o.fl. fyrir sveitungana 
og fékk stundum smáaura að laun-
um.

Fljótlega eftir fermingu fór hún 
suður til Reykjavíkur þar sem beið 
hennar starf sem þjónustustúlka 
á heimili Geirs Zoega vegamála-
stjóra og reyndist starfið þar henni  
sem besti hússtjórnarskóli. Frú 
Zoega varð góðfúslega við beiðni 
Ragnhildar um að lána henni 
saumavél og þegar hún sá hvað ungl-

ingsstúlkan var verklagin sagði hún 
að með þetta gull í höndunum ætti 
hún að láta af þjónustustörfum og 
nýta sér þessa hæfileika. Ragnhildur 
átti gott skyldfólk í Reykjavík þar 
sem voru tvær systur Finnbjörns 
málara. Önnur var Halldóra, móðir 
Finnbjörns Þorvaldssonar hlaup-
ara, en hin Margrét sem var gift 
dönskum klæðskera Rudolf Theis 
Hansen. Hjá þessum hjónum fékk 
hún að dvelja og vann hjá Hansen 

þar sem hún lærði allt 
tæknilegt varðandi 
saumaskap. Seinna fékk 
hún meistarabréf í kjóla-
saumi. Ragnhildur snéri 
aftur vestur og vann þar 
ýmis störf, en veiktist 
af berklum og varð að 
fara á Farsóttarhúsið í 
Reykjavík þar sem dauð-
inn vofði yfir mörgum. 
María Maack, forstöðu-
kona þar, tók þessa 

efnilegu stúlku undir sinn vernd-
arvæng, ákveðin að koma henni til 
heilsu á ný og bauð henni m.a. til 
Þingvalla á Alþingishátíðina 1930 
með gistingu í sínu tjaldi. Því má til 
gamans skjóta inn hér að Samúel 
var einnig staddur á Þingvöllum við 
hátíðahöldin, en þau vissu auðvitað 
ekki hvort af öðru þar.

Stofnað til fjölskyldu 
Nokkru eftir að Ragnhildur kom 

aftur vestur eftir veikindin, fóru 

þau Samúel að draga sig saman. 
Hún leigði herbergi í Bárðarhúsi 
að Túngötu 1 og 26. nóvember 
1933 fæddist þeim stúlkubarn, 
Daníela Selma, og var dekrað 
við mæðgurnar af þeim hjónum 
Bárði og Ágústu. Þau Adda og 
Elli gengu í hjónaband 23. júní 
1934 í Ísafjarðarkirkju og gaf séra 
Sigurgeir Sigurðsson, síðar biskup, 
þau saman að viðstöddum hópi 
vina og vandamanna. Þau hófu 
búskap í Elíasar Pálsonar húsinu 
Hafnarstræti 1 og níu mánuðum 
seinna, 25. mars 1935, fæddist 
Lára Kristín og fjórtán mánuðum 
þar á eftir, 7. júní 1936,  fæddist 
Brynjólfur. Árið 1937 fluttist fjöl-
skyldan í kjallarann  á Vegamótum, 
þar sem  börnin  nutu gefandi sam-
vista við Dönu ömmu og      yngstu 
föðursystkinin sem þá voru á tán-
ingsaldri. Nokkru síðar flytur fjöl-
skyldan í Túngötuna, þar sem hún
leigði í þrjú ár hjá Grími rakara í 
Grímsby, sem svo var kallað manna 
á milli. Þaðan lá svo leiðin að fram-
tíðarheimilinu á Bjargi. - Alla inn-
anstokksmuni unnu þau Adda og 
Elli sjálf sem og leikföng fyrir börn-
in, hann smíðaði og hún saumaði, 
allt lék í höndum beggja.

Lynghóll
Á árunum 1938-39 byggði Samúel, 

með góðri hjálp Bjarna húsasmiðs 
bróður síns, lítinn sumarbústað 
í Tunguskógi sem hlaut nafnið 

Fyrsti sigurinn er sigur hugans 
- ég vil og ég get 
Síðan skref fyrir skref, hver áfangi er mikill sigur. 
Þannig vinnum við – byggjum upp fólk eins og þig 
með endurhæfingu á Reykjalundi – fyrir lífsins smáu og stóru sigra. 

Hugurinn er sigurafl – taktu ákvörðun tryggðu þér sigurmiða í síma 552 2150 eða á sibs.is

32.531 vinningar verða dregnir út á árinu. Miðaverð óbreytt 1.000 kr.
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Ögur við Ísafjarðardjúp – Vatnslitamynd eftir Jón Hróbjartsson frá 1935. Ragnhildur á barnsaldri . 

Ragnhildur, ung 
stúlka í upphlut.



Fyrsti sigurinn er sigur hugans 
- ég vil og ég get 
Síðan skref fyrir skref, hver áfangi er mikill sigur. 
Þannig vinnum við – byggjum upp fólk eins og þig 
með endurhæfingu á Reykjalundi – fyrir lífsins smáu og stóru sigra. 

Hugurinn er sigurafl – taktu ákvörðun tryggðu þér sigurmiða í síma 552 2150 eða á sibs.is

32.531 vinningar verða dregnir út á árinu. Miðaverð óbreytt 1.000 kr.
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Lynghóll og varð sannkölluð sum-
arparadís fyrir fjölskylduna. Meðal 
sumarhúsaeigenda í Tunguskógi 
myndaðist sérstakt samfélag og 
vinabönd hnýttust sem mörg entust 

ævilangt. En þar sem mikilla úrbóta 
var þörf við Bjarg og efnahagur 
þröngur, varð að fórna Lynghóli og 
var hann seldur með sárri eftirsjá 
til Alfreds Baarregaard tannlæknis 
árið 1944. – Snjóflóðið 1993 þurrk-
aði svo út Lynghól og megnið af 
þessari gömlu sumarbyggð, en að 
sjálfsögðu var fljótlega  hafin end-
uruppbygging á þessum unaðsreit 
Ísfirðinga.

Árin á Bjargi
Þegar Adda og Elli fengu allt 

húsið til umráða, var það þeirra 
fyrsta verk að taka til sín aldraða 
foreldra Ragnhildar sem bjuggu 
þá niðri í Ásbyrgi. Árið 1945 þann 
26. febrúar eignast þau þriðju dótt-
urina, Friðgerði Guðrúnu, og var 
Fríða litla systir himnasending fyrir 
eldri systkinin þrjú og ekki var 
síður vel glaðst þegar hreiðurbög-
gullinn Samúel Jón kom í heiminn 
25. nóvember 1949.

Hús og garður tóku smá saman 

miklum stakkaskiptum. Grasfletir, 
trjágróður, blómskrúð og steyptir 
stígar komu í stað kartöflugarða og 
moldarstíga, en stóran garð fyrir 

Lynghóll og ánægðir íbúar.

Brúðkaupsdagurinn  -  Brúðhjónunum sitt til hvorrar handar sitja t.h. Daníela móðir Samúels og t.v Ragnhildur í Ögri og 
aftan við þær nöfnur foreldrar Ragnhildar, Dagbjört og Helgi. Á myndinni eru öll systkyni Samúels og  Ragnhildar nema 
Jón sem þá var látinn. Krjúpandi eru fremst Alída og Árni Jónsbörn og Þuríður Helgadóttir. Í næstefstu röð frá vinstri eru 
nr. eitt Guðrún og þrjú Anna Jónsdætur og í efstu röð frá vinstri nr. tvö Lúðvík og fimm Bjarni Jónssynir, en nr. níu er Helgi 
Helgason og nr. ellefu Guðmundur Jónsson.

Bonsi og Arni (gítar) á stéttinni ofan 
við Vegamót.
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matjurtarækt hafði Samúel innar 
við Seljalandsveginn neðanvert, þar 
sem margir Ísfirðingar höfðu slíka 
skika. Í kjallaranum hlóð hann úr 
steyptum steinum örugga geymslu 
fyrir vetrarforðann.

Á Bjargi var alla tíð mikill gesta-
gangur og mikið bakað af vinsælum 
pönnukökum. Ósjaldan var gripið 
í gítar, harmónikku eða píanó og 
sungið af lífi og sál sér til gamans 
og með gestum. Stundum gistu 
góðir vinir innan úr Djúpi, þar á 
meðal fallegu prestsdæturnar úr 
Vatnsfirði og Ragnhildur í Ögri 
dvaldi oft hjá nöfnu sinni sem 
launaði henni þá vel umhyggju 
á barnsárunum. Einnig kom fyrir 
að börn ættingja úr nærliggjandi 
sveitafélögum dvöldu á Bjargi vetr-
arlangt við framhaldsnám á Ísafirði. 
Seinna komu brottflutt börn þeirra 
hjóna oft í heimsókn og dvöldu 
í lengri eða skemmri tíma ásamt 
barnabörnunum, sem urðu 17 tals-
ins. Fæddust fimm þeirra á Ísafirði, 
þar af þrjú í “suðurherberginu” 
á Bjargi og voru skírð þar heima. 
Fyrsta barnabarnið fæddist á sjúkra-
húsi Ísafjarðar 1956 og var skírt 
í Ísafjarðarkirkju um leið og for-
eldrar þess voru gefnir saman af 
séra Sigurði Kristjánssyni. Þá héldu 
Adda og Elli brúðkaupsveislu með 
pomp og prakt á Uppsölum með 
mat, víni og dansi fyrir hátt í hundr-
að manns.

Samúel gerði ýmislegt til að 
drýgja tekjurnar, en talsvert þurfti 
til að standa undir fjölskrúðugu 
heimilislífi. Fljótlega eftir að flutt 
var að Bjargi reisti hann hænsakofa 
bakatil og rak þar eitt hænsnabú 
þar sem montinn hani spígspor-
aði innanum stóran hænsnahóp á 
afgirtu útivistarsvæði. Útungunarvél 
hannaði hann í kjallaranum þar 
sem hægt var að fylgjast með gulu 
hnoðrunum brjótast úr eggjunum. 
Seinna hélt hann líka gæsir og 
endur sem áttu athvarf uppi í hlíð-
inni. Samúel var ágætis kokkur og  
nokkuð á undan sinni  samtíð í því 
að létta  undir með  eldamennsku 
á heimili sínu. Sumar eitt fór hann 
sem forfallakokkur tvær ferðir á 
togurunum  Sólborgu og Ísborgu. 
Hann lagði út á haf með venju-
bundnar birgðir, en kom með nær 
helminginn til baka. Þegar skipverj-
ar sendu  kokknum hálffullt kjötfat 

til að fá girnilegri bita, umsnéri 
hann þeim bara og sendi til baka 
að viðbættum nokkrum nýjum, og 
þurrar jólakökur og brauð hakkaði 
hann og bjó til úr vinsæla klatta 
með kaffinu. Þrátt fyrir ýmsar 
óvenjulegar aðferðir í nýtingu, ríkti 
að sögn almenn ánægja um borð 
með matseldina.  Á skömmtunar-

árunum um og eftir stríð var mikill 
vöruskortur ríkjandi. Samúel hug-
kvæmdist þá að fá leyfi Elíasar til 
að nýta úrgangsfeiti sem til féll í 
smjörlíkisgerðinni og varð sér jafn-
framt úti um annað sem til þurfti. 
Þessa blöndu sauð hann í þvotta-
pottinum í “fjölnotakjallaranum” 
á Bjargi, steypti hana í lengjur og 

Fjölskyldumynd tekin snemma á fimmta áratugnum. Adda og Elli með eldri börnin 
þrjú Selmu, Láru og Bonsa.

Bjarg í vetrarskrúða.
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skar í jafna parta með stálvír. Þarna 
var komin fínasta stangarsápa sem 
fjölskyldan pakkaði inn og rann út 
eins og heitar lummur. - Einnig afl-
aði Ragnhildur heimilinu alla tíð 
tekna með saumaskap, saumanám-
skeiðum og handavinnukennslu .

Félagsmál
Þau Adda og Elli tóku mjög 

ríkan þátt í félagslífi bæjarins og var 
Samúel þar umsvifamikill. Hann 
söng í öllum kórum Ísafjarðar, Karla- 
Kirkju- og Sunnukórnum. Hann sat 

í stjórn Iðnaðarmannafélagsins, var 
félagi í Lions- og Oddfellowreglunni, 
í Tónlistarfélaginu, Norræna 
vinabæjafélaginu, formaður 
Skógræktarfélags Ísfirðinga og 
sat um tíma sem varamaður fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn í bæjarstjórn. 
Síðast en ekki síst skal telja Leikfélag 
Ísafjarðar, en hann var formaður 
þess í áratug og í því starfi var 
þáttur þeirra Öddu og Ella æði 
stór. Bjarg varð aðal móttökustaður 
og oft gistiheimili fyrir leikara og 
leikstjóra sem komu frá höfuðborg-
inni  til liðs við ísfirska áhugafólk-

ið. Fjölmörg  áhugaverð leikrit og 
óperettur voru  sett á  svið á for-
mannsferli Samúels.  Ragnhildur 
var óþreytandi við að sauma og lag-
færa leikbúninga og oft voru marg-
ar nætur undirlagðar fyrir frum-
sýningar. Öll vinna var reidd fram 
endurgjaldslaust af áhuga einum 
saman og léku þau bæði í mörgum 
sýningum. 

Ragnhildur gekk ung í 
Kvenfélagið Hlíf og var síðar for-
maður þess um langt árabil, en 
það félag hafði m.a. á stefnuskrá 
sinni að hlúa að öldruðum sem var 

Yngri börnin tvö, Fríða og Sammi. Elli, Adda, Sammi, Fríða og Dagbjört amma.

Samúel gefur álftum gott í gogg -  Sóltún og Bárðarhús skammt framundan.
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henni alltaf mikið hjartans mál. 
Hún breytti nafni á árlegum fagn-
aði félagsins fyrir aldraða íbúa bæj-
arins í Hlífarsamsætið, en það kall-
aðist áður Gamalmennasamsætið 

sem sumir kunnu ekki vel við. Hún 
var virkur þátttakandi í Sjálfstæðis-
kvennafélaginu Hvöt og kvenna-
stúku innan Oddfellowreglunnar. 

Ragnhildur var sérlega ættrækin 

og hélt sambandi við ættingja nær 
og fjær, þar á meðal marga Vestur-
Íslendinga, en hún átti mikið af 
skyldmennum í Kanada í gegnum 
tvo afabræður sína og áttu mörg 

Torfnesið í vorleysingum - teiknað út um kvistgluggann á Bjargi 1949.

Ísfirskir Oddfellowar og eiginkonur þeirra á 10 ára afmæli Ísafjarðarstúkunnar.

Lára Sam – 1949
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þeirra góða dvöl á 
Bjargi. Þeim Öddu og 
Ella var því tekið opnum 
örmum og fengu höfð-
inglegar móttökur í 
Kanadaferð sinni 1974 
á 1100 ára afmælishá-
tíð Íslandsbyggðar sem 
haldin var þar vestra. 
- Eftir Ragnhildi liggur 
mikið magn þjóðbún-
inga sem hún saumaði 
á margar konur innan 
fjölskyldunnar og utan 
og stóð hún oft fyrir 
sýningum á íslenskum 
þjóðbúningum.

Adda og Elli voru 
mikið þjóðræknisfólk 
og náttúruunnendur. 
Þau eignuðust ekki 
bíl fyrr en eftir miðjan 
aldur, en þar áður var 
stöku sinnum splæst 
í leigubíl á björtum 
sumarkvöldum og 
brunað með fjölskyld-
una út í Arnardal til 
að horfa á ægifagurt 
sólarlagið við Djúpið. 
Þau ferðuðust síðar á 
eigin bíl vítt og breitt 

um landið og sóttu mörg 
Skógræktarþing.

Smjörlíkisgerðin
Elías hætti rekstri 

smjörlíkisgerðarinnar 
1958 og seldi þá sínum 
dygga starfsmanni 
Samúel ráðandi hlut sinn 
í fyrirtækinu. Samúel 
hafði unnið við það frá 
upphafi, og lagtækur 
og úrræðagóður sem 
hann var, gert við flest 
sem bilaði, bæði þar og á 
heimili þeirra Elíasar og 
Láru. Þau hjónin sýndu 
Samúel alla tíð mikla vel-
vild og góð tengsl voru 
milli fjölskyldu þeirra og 
Bjargsbúa. Ógleymanleg 
eru jólaboðin hennar 
frú Láru fyrir starfmenn 
smjörlíkisgerðarinnar 
þar sem hún lék á als 
oddi við að skemmta 
börnum þeirra. Af öllu 
góðgætinu sem hún bar 
fram voru heimatilbúnu 
súkkulaðikaramellurnar 
hennar, vafðar í smjör-

pappír, mest spennandi og engin 
skömmtun þar í gangi.

Samúel rak smjörlíkisgerðina í 17 
ár. Réðst hann fljótlega í mikla end-
urnýjun á tækjakostinum og keypti 
sjálfvirkar vélar frá Danmörku sem 
leystu handaflið mikið til af hólmi 
við framleiðslu og pökkun. Eftir 
það vann Samúel að mestu leyti 
einn í verksmiðjunni. Léttir pappa-

Frá 100 ára afmælishátíð Ísafjarðarkaupstaðar 16. júlí 1966. Ísfirskar konur sýna íslenska þjóðbúninga undir handleiðslu 
Ragnhildar sem er fremst á myndinni klædd faldbúningi. 

Skautbúningur,  saumað-
ur af Ragnhildi úr djúp-
grænu flaueli, borinn af 
dótturdótturdóttur henn-
ar og nöfnu.

Samúel fertugur.
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kassar komu í stað stóru trékass-
anna, en þeir höfðu verið vinsælir 
meðal bæjarbúa, enda til margra 
hluta gagnlegir og t.d. algengt að 
breyta þeim í barnavöggur sem 
margir nýfæddir Ísfirðingar munu 
hafa verið lagðir í.

Árið 1975 náði Samúel þeim 
áfanga að hafa starfað samfellt í 50 
ár hjá Smjörlíkisgerð Ísafjarðar og 
seldi þá eignarhlut sinn Magnúsi 
Sigurðssyni sem rak hana í 5 ár, 
en þá var hún sameinuð Sól hf. í 
Reykjavík. Má segja að þar með hafi 
lokið sérstökum kafla í atvinnusögu 
Ísfirðinga. 

Nú trónir stórt og mikið stjórn-
sýsluhús bæjarins við Hafnarsræti 1, 
þar sem fyrrum stóð reisulegt timb-
urhús í eigu Elíasar J. Pálssonar 
og fjölskyldu og var að hluta til 
heimili þeirra. Í húsinu voru einn-
ig nokkrar leiguíbúðir, skrifstofur 
og ýmiskonar rekstur í gegnum 
tíðina. Steinsteypt og lágreist stóð 
svo smjörlíkisgerðin við hliðina, 
þar sem framleitt var undir merkj-
um Stjörnu (smjörlíki) og Sólar 
(plöntufeiti). 

Hluti af málverki eftir leiktjaldamálarann góða Sigurð Guðjónsson af Hafnarstræti forðum daga, þegar Elíasar Pálssonar 
hús og glæsilegt Fellið settu sterkan svip á götumyndina, en á milli þeirra stóð seinna smjörlíkisgerðin.

Bjarg í sumarskrúða.

Síðustu árin
Árið 1975 yfirgáfu Adda og Elli 

Bjarg og bæinn sinn með söknuði og 

fluttust til Reykjavíkur sökum heilsu-
brests Ragnhildar. Þau höfðu þá selt 
Bjarg til Ingibjargar Hjörleifsdóttur 
og Hjartar Kristjánssonar, en núver-
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andi eigandi hússins er Lísbet 
Harðardóttir. Þau Ragnhildur 
og Samúel keyptu timb-
urhús með garði að Keilufelli 
26  sem minnti svolítið á 
Bjarg og Samúel  fékk vinnu 
í Landsbanka Íslands. Það 
var ekki auðvelt að sjá á bak 
öllum þeim góðu vinum sem 
þau höfðu eignast á löngum 
tíma fyrir vestan, en það góða 
var meiri nálægð og fleiri sam-
verustundir með börnunum 
og þeirra fjölskyldum síðustu 
árin.

Samúel lést eftir skamma 
legu á Landspítalanum 11. apríl 
1983 og fluttist Ragnhildur 
nokkru síðar að Ljósheimum 2 
í Reykjavík, en hún lést á heim-
ili dóttur sinnar 26. desember 
1987. - Börnin þeirra fimm 
eru þakklát forsjóninni fyrir 
að hafa fengið að alast upp á 
Ísafirði og búa á Bjargi með 
góðum foreldrum.

    

Adda og Elli í Kanada 1974.

Að vori 2010
Lára, Fríða, Sammi,

Selma og Bonsi.
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Hálfdán Ingólfsson er Ísfirð-
ingur. Það er nokkurs konar 
meginflokkun. Undirflokkar 
skilgreiningarinnar væru þá 
að hann er líka Bakkapúki, 
Gromsari, Fljótavíkingur, sonur 
Ingólfs og Boggu eða einn af 
Pólsbræðrunum. Til að tengja 
hann við yngri kynslóðir sem 
nú eru að taka völdin á Ísafirði 
mætti bæta því við að hann er 
pabbi Hálfdáns Bjarka söngvara 
og blaðamanns.

Forfeður Hálfdánar í báðar 
ættir hafa alltaf haldið tryggð 
við Ísafjörð og setið þar sem 
fastast þótt aðrir færu og staðið 
af sér brotsjói fólksfækkunar 
og byggðaröskunar. Það sama 
á í rauninni við Hálfdán því 
þótt starf hans sem flugmaður 
hafi þvælt honum hingað og 
þangað um heiminn þá hefur 
hann lengst af ævinnar búið á 
Ísafirði.

Segja má að starfsævi Hálfdánar 
hafi skipst í tvo meginkafla. 
Annars vegar hefur hann starfað 
sem flugmaður, oftast fyrir Hörð 
Guðmundsson erkiflugstjóra á 
Ísafirði en þegar ekki hefur gefið 
til flugs hefur hann starfað við 
rafeindatækni og tölvuforritun hjá 
Pólnum og síðar Póls á Ísafirði en 
því fyrirtæki er hann tengdur sterk-
um fjölskylduböndum.

Þótt Hálfdán hafi lengst af ævinn-
ar verið búsettur á Ísafirði þá er það 
ekki svo lengur því flugkappinn er 
sestur að á Akranesi og fyrir því 
eru tilteknar persónulegar ástæð-
ur þar sem eiginkona Hálfdáns 
er Akurnesingur í húð og hár og 
henni tókst það ómögulega að flytja 
Ísfirðinginn suður. Hálfdán flýgur 
fyrir flugfélagið Erni sem um þess-
ar mundir er gert út frá Reykjavík 
þótt flestum finnist það vera ísfirskt 
flugfélag.

Flugmannsferill Hálfdáns er 
í senn tíðindalítill og litríkur. 
Tíðindalítill í þeim skilningi að 
honum hefur aldrei hlekkst á en 

Í heilu lagi og ennþá ofan jarðar

litríkur í þeim skilningi að hann 
hefur komið víða við í tengslum við 
flugið. Þar koma við sögu heima-
smíðaðir svifdrekar, heimasmíð-
aðar flugvélar, hjálparflug í Afríku 
og póstflug og sjúkraflug í verstu 
veðrum í áratugi.

Það orð fór af Hálfdáni á hans 
yngri árum að hann væri svalur 
flugmaður sem kynni ekki að hræð-
ast og tæki stundum dýfur og lykkj-
ur sem venjulegir flugmenn forð-
uðust. Kannski var þetta ofmælt 
og þarf að skoðast í því samhengi 
að Ísfirðingar voru ekki beinlínis 
vanir að sjá flugmenn fást við ein-
hverjar listflugkúnstir. Fokkerinn 
er ekki vanur að taka neinar veltur 
yfir bænum og þær hreyfingar sem 
menn kynnast þar um borð eru 
yfirleitt af völdum veðurs en ekki 
ásetningur flugmannsins.

Mér sýnist þetta vera hún 
Gunna

Þegar sá sem þessar línur ritar 
flutti til Ísafjarðar var honum sagt 

að Hálfdán kynni ekki að hræðast 
og hefði flogið um allar trissur á 
svifdreka sem hann smiðaði eftir 
viskíauglýsingu í Playboy og væri vís 
til að velta hvaða flugvél sem væri á 
hvolf eða steypa henni í einhverjar 
bakfallslykkjur.

Svo höguðu örlögin því þannig að 
ég fór að vinna á Ísafjarðarflugvelli 
sem starfsmaður Flugleiða. 
Flugfélagið Ernir hafði bækistöð í 
flugstöðinni og þar var Hálfdán við-
loðandi sem starfsmaður á þessum 
árum. Aldrei varð vart við neinn 
sérstakan skelfingarsvip á farþeg-
um Ernis þegar Hálfdán lenti með 
þá á Ísafjarðarflugvelli. 

Svo var það einn sólskinsdag að 
vorlagi að ég sá að Hálfdán var á 
frídegi sínum að gera heimasmíð-
aða flugvél þeirra bræðra klára fyrir 
flugtak. Mig hafði alltaf langað til að 
komast um borð í þetta þjóðsagna-
kennda flygildi svo ég gerði mér 
erindi út á stæði og fór að tala við 
flugstjórann. Hann bauð mér í flug-
túr og við renndum okkur í loftið. 
Það var logn og sólskin og bærinn 

Hálfdán við heimasmíðaða flugvél á skíðum einhvers staðar á fjöllunum í kring-
um heimabæ sinn, líklega uppi á Seljalandsdal.



18 VESTANPÓSTUR 2010

og fjöllin stóðu á höfði í firðinum. 
Enn var að bráðna snjór úr fjöllum 
en sumarið á næsta leiti. Það barst í 
tal milli okkar að tiltekinn árgangur 
gamalla Gagnfræðinga hefði verið 
að fagna útskriftarafmæli í bænum 
kvöldið áður og myndi gististað-
ur þeirra vera í Skíðaskálanum á 
Seljalandsdal. 

– Við þurfum að athuga málið, 
sagði Hálfdán og steypti þeirri 
heimasmíðuðu niður úr ríflega 

fjallahæð í býsna stefnufasta dýfu í 
stefnu að skíðaskálanum. 

Og viti menn þar voru einhverjir 
komnir á fætur og sátu út á stétt í 
sólinni. Hálfdán renndi vélinni í um 
það bil þakskeggshæð yfir skálann 
og lagði hana á hliðina yfir dyrapall-
inum til að bera kennsl á þá sem 
voru útivið. Síðan lá leiðin nánast 
beint upp í loftið og ég fann tiltölu-
lega vel bragðið af því sem ég hafði 
borðað og drukkið daginn áður.

– Sýndist þér þetta vera hún 
Gunna?, spurði Hálfdán þegar flug-
vélin var komin vel yfir fjallatoppa 
á ný. Ég er ekki frá því að hrekkja-
legt glott hafi verið á andliti hans 
en ég rétt gat kinkað kolli því ég 
hefði sjálfsagt ælt ef ég hefði opnað 
munninn.

– Við verðum að athuga þetta 
betur, sagði Hálfdán og steypti vél-
inni niður að skálanum aftur. Nú 
voru sennilega allir íbúarnir komn-
ir út á stétt og góndu til lofts en 
ekki var ljóst við að hópurnn tvístr-
aðist þegar við komum í lágflugi 
yfir til þess að athuga hvort þetta 
væri ekki örugglega hún Gunna 
eða hvað það nú var sem Hálfdán 
minnti að hún héti. 

Ég lifði þessa dýfu af en af hlífð 
við mig voru þær ekki hafðar fleiri 
og það var heldur fölur starfsmað-
ur Flugleiða sem reikaði frá borði á 
hlaðinu eftir þennan skemmtitúr. 

En þetta var skemmtitúr í þeirri 
merkingu að mér fannst gaman og 
átti eftir að fljúga með Hálfdáni 
í fleiri svona reisur þegar ég var 
betur upplagður en í þeirri fyrstu.

Ég hitti Hálfdán Ingólfsson í lok 
febrúar í vetur í húsakynnum Ernis 
við Reykjavíkurflugvöll. Við sátum 
í fínum leðurstólum frá þeirri tíð 
þegar útrásarvíkingar biðu á staðn-
um eftir að einkaþotur þeirra væru 
tilbúnar til flugtaks og drukkum 
vont kaffi . Tilgangurinn með fund-
inum var að setja saman þetta viðtal 
fyrir Vestanpóstinn.

Sonur Fljótavíkur-Móru
Hálfdán man fyrst eftir sér 

í frumbernsku í Sundstræti 
númer 29 sem setur hann í flokk 
Bakkapúka. Þar bjuggu foreldr-
ar hans Ingólfur Eggertsson og 
Herborg Vernharðsdóttir. Ingólfur 
er bróðir Óskar, Hauks og Jóns svo 
nokkur nöfn séu nefnd. Herborg, 
eða Bogga Venna eins og hún er 
oftast kölluð er að mestu alin upp 
í Tungu í Fljótavík en einnig á 
Atlastöðum og þar er sumarhús í 
eigu þess stóra ættbálks sem teng-
ist jörðinni. Hálfdán kallar aldr-
aða móður sína Fljótavíkur-Móru 
í ástúðlegum hálfkæringi með 
vísan til þess að hún fer fyrst allra 
norður á vorin og kemur seinast á 
haustin. Herborg er systir Sigrúnar 

Næstum annar hver 
Vestfirðingur vinnur
– ef hann á miða!

Um 36.OOO manns fá vinning
á hverju ári – frá 5.OOO kr. upp í 75 milljónir

7O% tekna fara til miðaeigenda
sem vinningar – 7OO kr. af hverjum 1.OOO kr.

Um 8OO milljónir voru
greiddar út í vinninga á síðasta ári

Trompmiði fimmfaldar vinnings-
upphæðina – 5 milljónir kr. verða að 25 milljónum

Yfir 2O háskólabyggingar
hafa verið byggðar fyrir happdrættisfé

Dregið er tvisvar í mánuði 
Þú getur því átt von á milljónum hálfsmánaðarlega 

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 eða hjá næsta umboðsmanni. 

Hálfdán sennilega kominn nokkuð framyfir fermingu, heima í Fjarðarstrætinu. 
Þarna er drengurinn við lestur  en það virðist vera trommukjuði sem hann heldur 
á og öskubakki virðist standa á hillunni við rúmið. Hvort tveggja vekur spurn-
ingar.

Hálfdán var orkumikill og áhugasamur unglingur og ungur maður sem átti mörg 
áhugamál. Hér er hann við köfun í Pollinum og hefur fangað rauðmaga.
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Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 6611 eða hjá næsta umboðsmanni. 
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og Jóseps svo aðeins tvö nöfn séu 
nefnd af stórum hópi.

Hálfdán er elstur í röð nokkurra 
systkina. Á hæla Hálfdáns kemur 
Örn, en næst er María, þá Hörður, 
svo Ragnar og loksins örverpið, 
hún Lilja litla. Fjölskyldan stækk-
andi flutti upp í Fjarðarstræti 
seint á sjötta áratugnum og þar 
óx Hálfdán úr grasi eða ættum við 
kannski frekar að segja að hann 
hafi vaxið úr fjöru. Eftir stendur 
örnefnið Hallaport í Sundstræti 
milli húsanna 29 og 31 og Hálfdán 
staðhæfir að það beri það nafn enn 

og heiti eftir sér. Hvað er satt og 
hvað er skáldskapur má einu gilda. 
Hallaport blívur.

Þannig ólst pilturinn upp í þétt-
riðnu neti náinna skyldmenna úr 
báðum ættum þar sem Gromsarar 
standa saman og Fljótvíkingar þá 
ekki síður.

Hangir saman eins og hálmur
Þegar forfeður Hálfdáns fluttu 

úr Aðalvík og Fljótavík fluttu 
suður snemma á sjötta áratugnum 
fóru stórir hópar þessa fólks til 

Suðurnesja. Þeir sem það gerðu 
ekki settust að handan Djúpsins í 
Bolungarvík, Hnífsdal og Ísafirði. 
Í Njarðvík og Keflavík mynduðust 
stórar nýlendur Hornstrendinga. 

Kannski voru það Aðalvíkingar 
sem kynnst höfðu Bretavinnunni 
þegar herlið Breta reisti ratsjár-
stöðina á Darra fyrir ofan Sæból í 
Aðalvík og vildu halda þeim lífsstíl 
áfram meðan aðrir vildu halda sig 
nær átthögunum og treysta á hefð-
bundnar atvinnugreinar í útgerð 
og fiskvinnslu.

„Föðurfjölskylda mín heldur 
mikið saman og ég ólst upp við mik-
inn samgang milli frænda og frænka 
sem voru þó ekki endilega náskyld. 
Móðurættin hangir saman eins og 
hálmur og þar eru fjórmenningar 
taldir nákskyldir svo þar var sam-
gangurinn enn meiri. Mamma fór 
aldrei til Reykjavíkur fyrir minna 
en hálfan mánuð í einu svo hún 
kæmist yfir að heilsa upp á helstu 
ættingjana. Ömmusystkinabörn og 
barnabörn voru heimagangar hver 
hjá öðrum,“ segir Hálfdán á valdi 
minninganna úr Fjarðarstræti og 
Sundstræti.

„Ég væri þarna ennþá ef ég 
hefði ekki elt konuna mína suður 
á Akranes. Mig minnir að ég hafi 
verið sjö ára þegar við fluttum í 
Fjarðarstrætið. “

Barnastríðin á Ísafirði
Alltaf þegar rætt er við miðaldra 

eða aldraða Ísfirðinga rifja þeir upp 
með sérstökum sælusvip hin hat-
römmu stríðsátök eða borgarastyrj-
aldir barna sem virðast hafa geisað 
milli hverfa á Eyrinni langt fram eftir 
tuttugustu öld. Það kann að hljóma 
sérkennilega að fjalla um blóð-
uga bardaga, gíslatökur og jafnvel 
pyntingar stríðsfanga eins og sælar 
bernskuminningar en svona eru 
Ísfirðingar. Hver var staðan í þessum 
málum um það leyti sem Hálfdán 
var að stálpast í Fjarðarstrætinu og 
verið var að kveðja Elvis Presley til 
herþjónustu?

„Ég held að ofbeldisfyllsti hlut-
inn af þessum barnastríðum hafi 
verið liðinn hjá þegar ég fer að 
muna eftir mér. Ég man samt eftir 
mér við að smíða vopn til að nota í 
svona hernaði. Þetta var sko keppn-
is, ekkert fúsk, því maður smíðaði 

Þetta er viskíauglýsingin sem birtist í Playboy og dró sérkennilegan dilk á eftir 
sér. Eftir þessum myndum smíðaði Hálfdán sinn eigin svifdreka og mamma hans 
saumaði seglið á hann.  Drekinn gekk undir nafninu Svartidauði og markaði upp-
haf þessarar íþróttar á Íslandi.
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spýtur með nöglum í til þess að 
berja á andstæðingunum en ég 
man samt ekki eftir neinum blóð-
ugum áflogum. Þetta var meira 
svona einhvern stemmning, það var 
hlaupið um og æpt að nú væri stríð 
í aðsigi og allir hópuðust saman 
og smíðuðu vopn og verjur en svo 
varð kannski minna úr eiginlegum 
hernaði. Ég man eiginlega bara 
glefsur úr svona bralli, kannski hef 
ég verið of lítill til að taka þátt í 
alvöru bardögum.“

Þegar Hálfdán var að alast upp í 
Fjarðarstrætinu vantaði flest af því 
sem unglingar og börn í dag virð-
ast telja algerlega ómissandi hluti. 
Engar tölvur, ekkert sjónvarp, engar 
leikjatölvur, farsímar eða neitt þess-
háttar. En auðvitað saknar enginn 
þess sem hann ekki þekkir og æska 
Hálfdáns eins og annarra púka á 
Eyrinni var þéttskipuð dagskrá af 
leikjum, uppátækjum og bralli af 
ýmsu tagi.

Ákafir bátasmiðir
„Blessaður vertu, við máttum 

varla vera að því að borða. Þegar 
sjónvarpið kom var ég orðinn stálp-
aður, hættur að leika mér í fjörunni 
og farinn að elta stelpur.

Við vorum ákafir bátasmiðir. 
Okkar helsta tómstundagaman var 
að smíða þríhyrnda báta með borð-
stokki sem var um bil tvö sextommu 
borð á hæð. Botninn var flatur 
og sjóhæfnin fór eftir því hvernig 
manni tókst að þétta gripinn. Þetta 
var stórskemmtilegt sport og það 
var róið á þessu eins langt og menn 
þorðu. Sá sem var allra forframa-
ðastur var Örn Jónsson félagi minn 
sem átti lítinn utanborðsmótor og 
notaði hann á svona heimasmíð-
uðum bát. Sagt var að hann hefði 
farið á honum norður yfir Djúp en 
ég veit ekki hvort það er sannleikur 
eða þjóðsaga en púkarnir á þessum 
árum brölluðu margt og alls ekki 
alltaf með leyfi eða vitund foreldr-
anna.“

Hálfdán segist geta skipt æsku 
sinni og unglingsárum í nokkur 
tímabil eins og bátatímabilið, skíða-
tímabilið, skellinöðrutímabilið og 
einhver fleiri. Hann tolldi ekkert 
sérstaklega vel á skólabekk og var 
reyndar þeirri stundu fegnastur 
þegar grunnskólanum lauk og hann 
gat skellt skólatöskunni í lás. Þaðan 
lá leiðin niður í hið gróna fyr-
irtæki Skipasmíðastöð Marzellíusar 
Bernharðssonar og þar fór Hálfdán 
á samning í vélvirkjun. Það var á 

þeim tíma sem sjóskíðatímabilið 
gekk í garð.

Á sjóskíðum aftan í Háska
„Einhver okkar félaga fékk gefins 

sjóskíði og þá langaði okkur til að 
nýta þau eins og á að gera og til þess 
þurftum við hraðbát. Bankastjóri 
Landsbankans gaf okkur bilaðan 
40 hesta utanborðsmótor eða öllu 
heldur leyfði okkur að nota hann 
gegn því að við héldum honum í 
lagi því hann var alltaf bilaður.

Þegar við vorum komnir með 
mótorinn í hendurnar lá beinast 
við að hefja bátasmíðar og við smíð-
uðum okkar eigin hraðbát til þess 
að draga okkur á sjóskíðunum. 
Þetta var flatbotna bátur úr kross-
viði sem við hönnuðum sjálfir og 
vorum ekkert mikið að spá í það 
hvernig væri best að hanna þetta 
farartæki. Við hugsuðum lítið um 
sjóhæfni en þess meira um hraða. 
Fljótlega komu þeir gallar í ljós að 
þegar skipinu var beygt á miklum 
hraða lagðist hann á öfuga hlið 
og ef hann fékk smáöldu á móti 
barði hann alveg heiftarlega. Þetta 
var reyndar lagað með sérhönn-
uðum uggum eða kubbum sem við 
settum undir af aftan sitt hvorum 

Flugvélasmiðir og feðgar úr Fjarðarstræti við heimasmíðaða flugvél sína. Frá vinstri: Ingólfur Eggertsson, Hörður Ingólfsson, 
Hálfdán Ingólfsson og Ragnar Ingólfsson.
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska 
Ísfirðingum góðs gengis árið 2010

Aðalstræti 24 • 400 Ísafjörður
Sími 456 3226

 Orkubú Vestfjarða
 Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 450 3211

Hjallavegi 7 • Ísafirði • Sími: 456 3879 
Fax: 456 4879 • Farsímar: 892 1879 

Græðir sf. Varmadal vinnuvélar
425 Flateyri, sími 456 7652 og 456 7650, fax 456 7651

Kjölur ehf.
Urðarvegi 37 • Ísafirði • Sími: 456 3678

KNH ehf.
Grænagarði • 400 Ísafirði • Sími: 456 3095 og 456 3751

Vélvirkinn sf. smiðja
Hafnargötu 8 • Bolungarvík • Sími: 456 7348

Verslun: Aðalstræti 13-15 • Sími: 456 7570

VÍKUR-ÓS
BÍLAMÁLUN – RÉTTINGAR

Sími: 587 7760 • Bæjarflöt 6 • 112 Reykjavík

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
 Sendir grönnum sínum bestu kveðjur  
 Bæjarstjórinn

Súðavíkurhreppur

Suðurgötu 9 • Ísafirði • Sími 456-5711

AV-pípulagnir ehf.
Seljalandsvegi 10, 400 Ísafirði. Sími 456 4027
Alfreð s. 892-4844, E. Valgeir s. 893-6981, Þráinn s. 897 4365, Páll s. 897 6795

Fiskverkun Jóhanns
Túngötu 6b • Suðureyri • Símar: 456 6159 - 854 5033 

Ártorgi 1, 550 Sauðárkrókur

Birnir ehf. útgerðarfélag
Þuríðarbraut 11 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7440

Bakarinn ehf. Kaffihús
Hafnarstræti 14 • 400 Ísafirði • Sími: 456 4771 



23VESTANPÓSTUR 2010

megin og svo einn að framan. Eftir 
það reyndist hann alveg prýðilega 
og gekk undir nafninu Háski. Við 
fórum marga túra á sjóskíðum á 
Pollinum og eignuðumst blautbún-
inga og fleira dót til að fást við 
þetta. Háski réði ekki yfir hraða 
né afli til þess að draga neitt nema 
mann á fullstórum sjóskíðum en 
við gerðum samt tilraunir til að 
draga mann á kringlóttum fleka á 
eftir honum en það gekk afleitlega. 
Háski var ekki sérlega sterkbyggt 
skip og hefði sjálfsagt liðast alveg í 
sundur ef eitthvað hefði gengið á . 
En þetta var alveg stórskemmtilegt 
allt saman. Seinna keypti Tryggvi 
Bússa plastbát með góðum mótor 
til að nota við sjóskíðin og hann var 
skírður Háski II.“

Hálfdán og félagar hans voru 
ekki frumherjar í þessari íþrótt á 
Ísafirði því ungir menn, Oddur og 
Trausti sem tilheyrðu næstu kyn-
slóð á undan þeim arfleiddu þá 
að sjóskíðunum. Sá sem þetta ritar 
telur sig muna eftir mönnum á 
sjóskíðum á Pollinum aftan í hvít-
um hraðbát í kringum 1964. Það 
þótti nokkuð rart því lítil tíðindi 
höfðu borist af því inn til sveitar að 
slík skíði væru til notkunar á sjó.

„Þetta var auðvitað alveg dásam-
legt frjálsræði allt saman. Ég man 
aldrei eftir því að neinn fullorðinn 
amaðist við sulli okkar á bátum fyrr 
eða síðar nema þá til að gefa okkur 
góð ráð,“ segir Hálfdán.

Um svipað leyti og Hálfdán nálg-
aðist lok námsins hjá Marzellíusi 
greip hann mikill áhugi á flugi og 
hann stökk suður til Reykjavíkur 
og lærði þar að fljúga. Ein ástæðan 
var sú að Hörður Guðmundsson 
flugkappi ogn stórvesír á sviði flug-
rekstrar á Ísafirði var þá að hefja 
útgerð flugvélar frá Ísafirði og það 
vakti áhuga Hálfdáns. Meistari hans 
hjá Massa og fleiri góðir menn 
gripu þó til hans rétt áður en hann 
slapp út úr skipasmíðastöðinni og 
sáu til þess að hann tók sveinspróf 
í vélvirkjun enda hafði hann unað 
sér vel í smiðjunni því tæknilegt 
nám átti mun betur við hann en 
bóklegt.

Hvarf inn í tölvuna
Þegar Hálfdán sneri heim á 

Ísafjörð aftur með flugmannsrétt-

indin var ekki vinnu að hafa við 
flugið svo hann fór að starfa hjá 
föður sínum. bræðrum og frændum 
í Pólnum. Þar lærði hann rafvirkj-
un og fékk sveinspróf í því gróna 
fagi en skaust samt suður nokkrum 
árum seinna og varð sér úti um 
atvinnumannsréttindi í flugi. 

Það var síðan um 1977 sem hann 
hóf að starfa sem flugmaður hjá 
Herði Guðmundssyni og var þar 
til 1982 eða þar um bil. Þá var Örn 
Ingólfsson bróðir hans nýkominn 
frá námi í Danmörku og var að 
föndra við smíði tölvuvoga fyrir 
Norðurtangann.

„Um þetta leyti kom ein fyrsta 
borðtölvan frá RadioShack, TRS 
80 á markaðinn. Pabbi sá þetta 
auglýst í blaði og pantaði strax eitt 
stykki. Það sást í iljarnar á mér ofan 
í þetta og ég heillaðist algerlega. 
Næst þegar varð samdráttur í flug-
inu var ég kominn á kaf í þetta og 
fór um miðjan níunda áratuginn 
að vinna í Pólnum við forritun og 
grúsk af ýmsu tagi. Við fórum að 
framleiða bókhaldshugbúnað og 
hugbúnað fyrir bónusútreikninga 
og laun sem við seldum litlum fisk-
vinnslufyrirtækjum. Þetta voru sér-
lega skemmtileg ár þar sem maður 
þvældist út um allt við að forrita 
og setja upp tölvubúnað fyrir frysti-
húsin.

Svo lifnaði aftur yfir fluginu þá 
eignaðist Hörður Guðmundsson 

Twin Otter flugvél og þá fór ég 
enn einu sinni að vinna fyrir hann 
á fullu.“

Drekinn Svartidauði 
Ekki er hægt að fjalla um flugfer-

il Hálfdáns Ingólfssonar án þess að 
fjalla um heimasmíðaða svifdrek-
ann sem var rissaður upp eftir viskí-
auglýsingu í Playboy og reynsluflog-
ið á skíðasvæðinu á Seljalandsdal. 
Þetta mun hafa verið 1974 eftir því 
sem næst verður komist. Þetta upp-
átæki Hálfdáns sem bræður hans 
studdu hann auðvitað dyggilega 
þótti auðvitað í glæfralegri kant-
inum en með þessu hófst svifd-
rekaflug á Íslandi en Svifdrekafélag 
Íslands var stofnað fjórum árum 
seinna. En hvernig gerðist þetta 
nákvæmlega?

„Þetta var auglýsing í Playboy 
og það var verið að auglýsa viskí, 
Canadian Club ef ég man rétt,“ 
segri Hálfdán og glottir við.

„Í auglýsingunni góðu sást 
maður nokkur svífa í svifdreka og 
eftir góðan dag á flugi átti að vera 
sérlega gott að hressa sig á þessu 
úrvals viskíi. Þarna voru nokkrar 
myndir þar sem drekinn sást frá 
ýmsum sjónarhornum og í auglýs-
ingunni var fullyrt að þetta væri 
átján feta dreki. Okkur sýndist 
þetta vera nokkurn veginn réttur 
þríhyrningur og ákváðum að hafa 

Ungir tónlistarmenn æfa sig. Hálfdán Ingólfsson og Kristján Hermannsson troða 
upp með skólahljómsveit í Gagnfræðaskólanum.
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vænghafið 18 fet og þannig var 
hann smíðaður. Seinna komust við 
að því að 18 fet er lengdin á stöng-
unum sem mynda þríhyrninginn 
þannig að stærðarhlutföllin urðu 
ekki alveg eins og best var á kosið 
– en hann flaug nú samt, sem 
var aðalatriðið. Mamma (Bogga 
Venna) saumaði seglið úr sérvöldu, 
næfurþunnu nælonefni, og var eitt-
hvað að tuða um að ekki væri sama 
hvernig lægi í efninu. Ég hundsaði 
þessi ráð og heimtaði að saumað 
væri eins og ég vildi. Ég hefði betur 
hlustað á mömmu, því seglið skæld-
ist allt þegar flogið var. Drekinn er 
varðveittur sem söguleg heimild, 
og ef flug-safnfræðingar framtíð-
arinnar eiga einhvern tíman eftir 
að hneykslast yfir fúskaralegum 
seglasaum skal það skrifast á mig, 
ekki mömmu”.

Svo þegar drekinn var kominn 
saman þá fór ég með hann upp 
á Seljalandsdal og fór að reyna 
að fljúga í skíðabrekkunum. Fyrsti 
gallinn sem kom í ljós var að beislið 
sem ég hékk í var fest of framarlega 
í grindina svo drekinn stakkst alltaf 
á nefið um leið og hann fór að 
svífa. Ég pakkaði honum því saman 
og fór heim og festi rekka með 
fjölmörgum götum á drekann fyrir 
beislið og næst þegar ég kom upp 
á dal færði ég festinguna til þangað 
til ég fann rétta jafnvægið. Síðan 
fór ég einfaldlega að æfa mig með 
því að renna mér niður brekkurn-

ar og svífa stuttan spotta í senn. 
Maður miðaði við það í fyrstu að 
svífa ekki hærra en maður kærði sig 
um að detta.

Þessi merkilegi dreki gekk undir 
nafninu Svartidauði og var not-
aður mjög mikið og á honum náði 
ég valdi á þessu stórskemmtilega 
sporti. Sjálfsagt hefði það þó aldrei 
tekist ef við hefðum ekki haft skíða-
svæðið til þess að æfa okkur á.“

Pabbi gamli þorði að fljúga
Hálfdán var fyrst í stað einn í 

þessu sérkennilega sporti en síðar 
urðu bræður hans og fleiri virk-
ir þátttakendur. Þegar þú lítur til 
baka, var þetta ekki dálítið fífldjarft 
uppátæki?

„Sjálfsagt hefur það litið þannig 
út en hafa verður í huga að ég hafði 
flugmannsréttindi þegar þetta var 
og var því ágætlega heima í lög-
málum sem þetta allt saman byggir 
á. Auðvitað hafði maður engan 
kennara en hægt og rólega áttaði 
maður sig á því hvernig vindar 
verkuðu á svifdrekann og áttaði sig 
á því hvernig væri best að bregðast 
við. Þetta heitir sjálfsagt að læra af 
reynslunni en maður situr og pælir 
hvernig maður ætti að bregðast við 
ef þetta eða hitt gerðist. Svo fer 
maður og flýgur svolítið og þá ger-
ist það sem maður var að hugsa um 
og þá bregst maður rétt við.

En það þurfti auðvitað ákveðinn 

kjark til þess að föndra við eitthvað 
svona án þess að hafa kennslu eða 
leiðsögn. Þeir voru nokkrir sem 
sýndu þessu mikinn áhuga þar á 
meðal flugstjóri hjá Flugleiðum, 
Sverrir Þórólfsson og fleiri en þegar 
á hólminn var komið og menn áttu 
kost á því að prófa þá þorði því eng-
inn nema pabbi gamli sem hikaði 
ekki við að fljúga drekanum.“

Þetta brölt í Hálfdáni leiddi 
til þess að hann og bræður hans 
keyptu „alvöru“ svifdreka sem þeir 
settu saman sjálfir og flugu árum 
saman á þeim um alla Vestfirði 
og víðar. Fyrsti drekinn sem þeir 
keyptu forsmíðaðan var af stærstu 
gerð og gat borið tvo. Fyrir vikið 
var hann kjörinn til þess að kenna 
öðrum og síðar fjölgaði drek-
unum og færni Ingólfsbræðranna 
úr Fjarðarstrætinu jókst jafnt og 
þétt. Þeir voru fengnir til að sýna 
svifdrekaflug því fljótlega náðu þeir 
nægu valdi á íþróttinni til þess að 
þora að steypa sér á drekunum 
fram af klettum eða ná sér á loft í 
bröttum brekkum en lengi framan 
af var skíðasvæðið helstu leikvöll-
urinn.

Þegar svifdrekaflugi er flett 
upp á netinu sjást fréttir af 
Íslandsmeistaramótum í svifdreka-
flugi í kringum 1980 þar sem 
Hálfdán, Örn og Ragnar Ingólfssynir 
eru oft í þremur efstu sætunum. 
Hálfdán kenndi mörgum öðrum 
að nota svifdreka, kom mönnum í 
samband við erlenda framleiðend-
ur og aðstoðaði við að koma þessu 
sporti á flug í Reykjavík. 

„Eftir á að hyggja var heppni 
að við skyldum koma þessu sporti 
á fót án þess að lenda í slysum 
eða óhöppum. En þetta náði mik-
illi útbreiðslu og ég held að um 
tíma hafi t.d. verið 7-8 svifdrekar 
á Tálknafirði sem ég held að hafi 
verið heimsmet miðað við höfða-
tölu í plássinu.“

Smíðuðu flugvél í kjallaranum
Eftir að hafa smíðað hinn fræga 

svifdreka fundu Hálfdán og bræð-
ur hans sér ný markmið og keyptu 
sér 1986 svokallað flugvélasett 
sem er forsmíðuð lítil flugvél sem 
var sett saman og gerð flughæf á 
fjórum mánuðum í kjallaranum í 
Fjarðarstræti. Þetta hafði ekki verið 

Skúffubíll merktur Pólnum flytur heimasmíðaða flugvél af smíðaverkstæðinu í 
kjallaranum við Fjarðarstræti og inn á flugvöll.
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gert á Ísafirði áður og treysti það 
orðspor galdramannanna í Pólnum 
að þeir gætu smíðað það sem þá 
langaði til. Umrædd flugvél reynd-
ist firnavel og flogið út og suður um 
alla Vestfirði og allt land og er enn í 
notkun uppi í Mosfellssveit.

„Þessi flugvél var úr hefðbundnu 
efni. Skrokkurinn var úr stáli með 
dúk strengdum á en vængurinn var 
úr krossvið með dúk. Þetta var mjög 
góð vél og reyndist okkur vel.“

Þessar tilraunir ásamt löngum 
ferli í alls konar skellinöðrugrúski 
og hraðbátnum komu tilteknu 
glannaorðspori á Hálfdán sem 
fylgdi honum inn í flugið. Hann 
segir að skömmu eftir að hann 
hóf störf hjá Herði þá henti það 
einu sinni að farþegar stungu við 
fótum á flugvellinum og sögðust 
ekki fara með þessum glanna í 
flugvél. Hörður og Hálfdán glottu 
að þessu atviki og Hörður skipti um 
sæti við félaga sinn svo allir gætu 
verið rólegir. 

„Mér finnst ekkert skrýtið þótt 
Ísfirðingar tækju mér með fyrirvara 
fyrst. Ef einhvers staðar var hasar 
þegar ég var unglingur var ég á 
staðnum. En auðvitað er maður 
ekki með neina stæla þegar maður 
er að fljúga með farþega. Ég er 
forvitinn að eðlisfari og hef aldrei 
verið feiminn við að prófa hluti 
en aldrei án þess að vera búinn að 
hugsa málið vel áður. Það er hægt 
að gera ýmsar kúnstir á flestum 
flugvélum sem ekki hentar vel í far-
þegaflugi. Ég hef aldrei gert nema 
miðlungsflóknar kúnstir á flugvél, 
tekið svona þessar helstu veltur og 
lykkjur. 

Litla heimasmíðaða vélin var alls 
ekki hönnuð fyrir listflug en ég 
eignaðist fljótlega þyngdaraflsmæli 
svokallaðan G-mæli og þreifaði mig 
áfram með það hvað mætti bjóða 
henni. Hún var sögð þola 3 G og 
það er margt sem er hægt að gera 
án þess að fara yfir þau mörk. 
En það er ekki sama hvernig það 
er gert. Það er líka hægt að slíta 
vængina af flugvélum ef þeim er 
ofboðið.

Það er hægt að velta nánast hvaða 
flugvél sem er og það hefur verið 
gert við Boeing 707 á frægri flug-
sýningu fyrir vestan og þótti ekki 
góð latína. En það er vel hægt. Það 
væri vel hægt að velta Fokkernum 

en það þýðir ekki að menn geri það 
sér til skemmtunar.“

Besti flugskóli í heimi
Ekki þarf að lýsa því mikið fyrir 

lesendum þessa blaðs að póstflug, 
sjúkraflug og almennt flug á litlum 
flugvélum á Vestfjörðum er góð 
þjálfun fyrir flugmann.

„Þú færð ekki betri skóla. Þarna 
eru flugvellir út um allt og við 
fórum oft í sjúkraflug í vonsku-
veðri. Smátt og smátt varð maður 
flinkur í að sjá út hvar væri best 
að fljúga til að sleppa við ókyrrð. 
Við kunnum vel að fljúga vestur 
í kjölfar Fokkersins í norðaustan 
ræpu og okkar flugvél haggast ekki 
þótt farþegarnir úr Fokkernum 
staulist grænir og ælandi frá borði 
á Ísafirði. Þetta snýst um að við 
fljúgum miklu neðar út Djúpið og 
höldum okkur vestan megin og þá 
er oft hægt að komast alla leið inn á 
völl án þess að vélin haggist.

Einn af kostunum við að fljúga 
lágt yfir sjónum er að á sjónum sést 
vel hvernig vindurinn hagar sér. 
Sama aðferð gagnast við að fljúga 
frá Ísafirði í vondri suðaustan átt, 
þá halda menn sig lágt þar til þeir 
eru komnir út úr firðinum.

Svona aðferðir lærði maður til 

þess að lenda á hverjum einasta 
sveitaflugvelli á Vestfjörðum. Það 
eru flugvellir inn um allt Djúp og 
þangað var flogið bæði í sjúkra-
flugi og einnig til að sækja fólk sem 
þurfti að komast í kaupstað. Sama 
sagan var á sunnanverðum skag-
anum þar eru flugvellir hér og þar 
sem var gott að kunna á. Í sjúkra-
fluginu var kannski bara stillt upp 
bílum við flugbrautina til að lýsa 
hana upp og einhver var búinn að 
aka út á hana til að athuga hversu 
þétt hún væri en svo varð maður 
bara að treysta á að allt væri í lagi.“

Hálfdán er meðal reynslumestu 
flugmanna á Vestfjörðum og þótt 
víðar væri leitað því í mörg ár eftir 
að flugfélagið Ernir hætti útgerð 
sinni á Ísafirði var Hálfdán sjúkra-
flugmaður þeirra sem önnuðust 
flugið og voru með vél staðsetta á 
Ísafirði.

Í svörtustu Afríku
En hann hefur ekki bara flogið 

fyrir vestan því einn kaflinn í lit-
ríkri flugsögu flugfélagsins Ernis og 
Hálfdáns um leið gerist í svörtustu 
Afríku. Þar stundaði Hálfdán flug 
fyrir svissneskt fyrirtæki í fáein ár. 
Fyrst í Kenya en síðan í Angóla en 
þetta var fyrst og fremst hjálparflug 

Hálfdán stekkur fram af brúnum Þverfjalls á svifdrekanum Svartadauða. Myndin 
mun vera tekin 1977.
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tengt starfsemi Rauða krossins en 
á báðum þessum stöðum geisaði 
borgararstríð.

„Þetta gerðist með þeim hætti 
að Hörður ætlaði að fara að stunda 
áætlunarflug frá Ísafirði í meiri 
samkeppni við Flugfélag Íslands en 
áður og keypti sér Twin Otter vél. 
Hann hélt að rekstrargrundvöll-
urinn myndi breytast þegar flug-
rekstur var gefinn frjáls en þetta 
gekk ekki nógu vel og hann leigði 
vélina til svissnesks fyrirtækis með 
áhöfn.

Fyrst var ég tvö úthöld að fljúga 
frá Kenýa inn í Súdan og seinna fór 
ég með svissneskan Otter til Angóla 
og þar var ég í nærri tvö ár. Svo fór 
ég að lokum í níu mánuði til Jemen 
að fljúga fyrir olíufélög sem unnu 
þar.

Það var frekar friðsælt í Kenýa og 
við vorum aðallega að flytja lækna 
og mat inn í nágrannaríkið Súdan. 
En í Angóla var borgarastyrjöld í 
fullum gangi meðan við vorum þar. 
Við höfðum bækistöð í borg inni 
í miðju landi sem er kölluð Nýja 
Lissabon. Það voru gerðar árásir 

vikulega á bæi í nágrenninu 
eða úthverfin. Við byrjuðum 
alltaf á því á morgnana að 
leita að kúlnagötum á vél-
inni. Þarna var annar hver 
maður með Kalashnikov 
riffil um hálsinn sem var 
óspart notaður til að und-
irstrika karlmennskuna 
með því að freta upp í loft-
ið, og það var blý út um allt. 
Við tíndum byssukúlur upp 
úr garðinum hjá okkur þar 
sem við bjuggum.

Við flugum fyrir Rauða 
krossinn og byrjuðum yfir-
leitt daginn á því að fara 
á einhvern tiltekinn stað 
með Rauðakross-fulltrúa, 
lækna eða hjúkrunarfræð-
inga og búfræðing. Þetta 
fólk starfaði svo þar yfir dag-
inn meðan við fórum í mat-
arflutninga og svona gekk 
þetta eftir tilteknu kerfi alla 
daga. Svo fluttum við tæki 
og lyf eftir þörfum.

Stundum fluttum við 
neyðarbúnað á tiltekinn stað 
því menn voru búnir að sjá 
fyrir að þess væri þörf eftir 
fáeinar vikur. Þetta var sam-

félag algerlega í rústum að mörgu 
leyti. Meðan þetta var portúgölsk 
nýlenda var byggður þarna upp 
öflugur landbúnaður og fullkom-
ið vegakerfi því þetta er óhemju 
frjósamt og ríkt land og gæti vel 
verið brauðkarfa allrar Afríku. En 
undir eigin stjórn og með afskipt-
um Kúbumanna fór þetta allt í nið-
urníðslu og þetta ríka land eyðilagt 
af innanlandsátökum og á framfæri 
Vesturlanda. Sumir sögðu að það 
væri bara meginvandamál í Afríku 
- sem gengur um á tveimur fótum, 
er svart og er með Kalashnikov riffil 
í fanginu. Það er margt til í þessu.

Þarna er loftslagið frábært, land-
ið er í um 2000 metra hæð við mið-
baug og þess vegna 25-30 stiga hiti 
allt árið um kring. Þetta land gæti 
verið alger paradís. Þarna eru sam-
felldar baðstrendur, olía og málm-
ar í jörð. 

Gott að vera Íslendingur
Þetta var mjög skemmtileg reynsla 

og gaf manni nýja sýn á það hvað 
það er gott að vera Íslendingur. 

Úthaldið var yfirleitt um það bil 
tveir mánuðir í senn og þá fékk 
maður mánuð í frí. Ég kom yfirleitt 
heim til Íslands í fríunum og þegar 
maður settist niður og las blöðin 
þá sá maður vel hvað við höfum 
það óskaplega gott, friður, öryggi, 
hreint loft, góður efnahagur. Okkar 
vandamál eru afskaplega léttvæg í 
samanburðinum jafnvel eftir áföll 
okkar í bankahruninu.

Auðvitað var erfitt fyrst að sjá 
börn á svipuðum aldri og manns 
eigin börn að deyja úr hungri og 
tók verulega á mann fyrst en ég 
held að ég hafi orðið víðsýnni en 
áður á þessum tíma.

Svo “brast hann á með friði” í 
Angóla og þá var þessari starfsemi 
smátt og smátt hætt . Svo kláraði ég 
ferilinn minn erlendis með þessu 
verkefni í Jemen áfram sem starfs-
maður þessa fyrirtækis, Zimex en 
það var ekkert sérstaklega skemmti-
legt. Við höfðum ekki næstum því 
nóg að gera, flugum kannski tvo-3 
daga í viku og þá fáeina klukku-
tíma í senn. Við höfðum bækistöð 
í Saana, sem er höfuðborg landsins 
og fórum þaðan með menn og tæki 
hingað og þangað þar sem þeir 
voru að bora eða við rannsóknir.“

Meðal manna sem starfa við flug 
og flugrekstur er stundum sagður 
brandari á enskri tungu þar sem 
fullyrt er að: There are bold pilots 
and there are old pilots, but there 
are no bold old pilots. Sé þessu 
snarað á skiljanlega íslensku þá er 
semsagt fullyrt þarna að flugmenn 
skiptist í tvo flokka: þar eru semsagt 
til kaldir flugmenn og aldnir flug-
menn en engir kaldir aldnir flug-
menn. Hið fyndna í þessu á auðvit-
að að vera að sá sem er sérlega 
svalur og ófyrirleitinn flugmaður 
verði ekki gamall.

Þessi brandari rifjaðist upp 
fyrir mér þegar ég hitti Hálfdán 
Ingólfsson eftir ríflega 20 ára hlé 
og sá að hárið var orðið grátt og 
andlitið svolítið markað en sami 
skelmisglampinn í augum hans og 
var í gamla daga. Þá áttaði ég mig 
á því að Hálfdán tilheyrir báðum 
flokkunum sem minnst er á í brand-
aranum en hefur tekist að færa sig 
úr einum þeirra í annan – í heilu 
lagi, og ennþá ofanjarðar.

Hálfdán og Bragi Baldursson félagi hans gera 
við utanborðsmótor í Fjarðarstrætinu.
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Þegar ég hafði samþykkt að 
standa hér og segja ykkur einhverj-
ar sögur á þessari sólarkveðjuhátíð 
Ísfirðingafélagsins komu strax upp 
í hugann hugmyndir um hinar 
ýmsu prakkarasögur úr æsku minni 
á Ísafirði. Ég gæti sagt ykkur marg-
ar krassandi sögur um okkur vin-
ina, Spessa, Arnar, Sigga, Helga og 
Rabba heitinn. Eins væri eðlilegt 
eyða miklum tíma í Konna bróður 
sem átti mjög skrautlegan feril í alls 
kyns uppátækjum. Ég myndi nátt-
úrulega byrja á að segja ykkur frá 
því hvernig Konni og Pimmi Úlfs 
fengu þá snjöllu hugmynd mörg-
um árum á undan öllum öðrum á 
Íslandi, að rétt væri að rukka fyrir 
tjaldstæðin inní Skógi. Útbjuggu sér 
miða og innheimtu stórar fjárhæðir 
af ferðalöngum sem nýttu sér tjald-
stæðin í Skóginum. Bæjaryfirvöld 
stálu svo þessari hugmynd mörg-
um árum seinna. Konni og Pimmi 
og við hinir púkarnir í Skóginum 
lifðum eins og greifar þetta sumar 
enda veðrið gott og mikill túrismi 
á tjaldstæðinu. Ég gæti líka sagt 
ykkur frá því hvenig við krakkarn-
ir ólmuðumst í Alla í Björnsbúð, 
Finni Magg í Finnsbúð, Hadda í 
Ísól og öðrum kaupmönnum í tíma 
og ótíma og fengum aldrei leið á. 
Hvernig við stálumst í jakahlaup og 
teikuðum bíla og stunduðum leiki 
sem í dag myndu kosta endalaus 
viðtöl hjá sálfræðingum og barna-
verndaryfirvöldum. Kastljóstímar 

væru fullir af viðtölum við Herdísi 
Storgaard um allar þær miklu hætt-
ur sem við krakkarnir á Ísafirði 
værum í, ef þetta gerðist nú á 
tímum.

Ég verð því miður að valda ykkur 
vonbrigðum því ekkert af þessu 
ætla ég að gera, heldur mun ég 
aðallega fjalla um þann Ísfirðing 
sem mér finnst standa uppúr í 
minningunni.

Kæru Ísfirðingar,

Ég ætla að biðja ykkur um að 
hverfa með mér í huganum aftur 
til ársins 1956. Þetta ár var um 
margt sögulegt og merkilegt. 
Vinstri stjórn Hermanns Jónasonar 
með Ísfirðinginn Hannibal 

Valdimarsson innanborðs, tók við 
völdum á Íslandi. Uppreisnin í 
Ungverjalandi markaði djúp spor í 
veraldarsöguna, fyrsta Eurovoision 
sönvakeppnin var haldinn og Bubbi 
Mortens fæddist þetta ár. Ekkert af 
þessu skiptir þó máli hér..

Við erum stödd á Ísafirði síðla 
dag í áliðnum septembermánuði 
árið 1956. Catalinu flugbátur svíf-
ur inn fjörðinn, tekur beygjuna 
og lendir mjúklega á spegilsléttum 
pollinum fyrir framan bæjarbryggj-
una. Fólk drífur að. Hverjir skildu 
vera að koma með flugbátnum úr 
höfuðstaðnum? Fólk í nágrenninu 
dreif niður að bryggju til að kanna 
málin og fá fréttir. 

Út úr Catalinunni steig ung 
bráðmyndarleg kona og með henni 
fimm börn. Elsta stúlkan var 6 ára, 
bráðum að verða 7, þá 5 ára dreng-
ur, 3ára stúlka, 2 ára drengur og 
loks bar þessi framandi kona 6 
mánaða snáða á örmum sér. Engir 
aðrir farþegar voru sjánlegir. Það 
mátti heyra undrunar kliðinn á 
bryggjunni og niður eftir bólvirk-
inu, þar sem fólk hafi líka tekið sér 
stöðu til að fylgjast með. Hver var 
þessi kona? Hvaðan komu öll þessi 
börn? 

Á leiðinn upp bæjarbryggjuna 
spurði konan nærstadda til vegar. 
Fólk starði hvort á annað, hvað var 
konan að segja, fólk skildi ekki orð, 
hún talar einhvers konar útlensku, 
heyrðist einhver segja. Eldri dótt-
irin steig fram og sagði ákveð-

Sólkveðjuhátíð:

Góðan daginn gott fólk
Hin árlega Sólkveðjuhátíð Ísfirð-
ingafélagsins var haldin í Skíðaskál-
anum í Hveradölum þann 15 sept-
ember 2009. Þar hittust félagsmenn 
yfir kaffi og kökum og treystu vina-
bönd forn og ný.  Þar steig Kristinn 
Einarsson í ræðustól og rifjaði upp 
eitt og annað frá æskuárum sínum 
á Ísafirði. Kiddi Einars, sonur Sigga 
á Ísborginni og Bettýjar þarfnast 
engrar sérstakrar kynningar en 
hann og bræður hans settu svip á 
bæinn í uppvexti sínum á sjöunda 
og áttunda áratugnum.

Kristinn Einarsson

Gestir á Sólkveðjuhátíð
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in, hún er að spyrja ykkur hvar 
Tangargata sé, því þar ætlum við að 
eiga heima. Það var nefnilega það, 
ekki minnkaði kliðurinn við þetta 
og undrunarsvipurinn á andlitum 
bæjarbúa magnaðist. Fólk var svo 
sem ekki óvant því að fjölskyldur 
flyttu í bæinn á þessum árum en 
það var þá aðallega fólk sem kom 
siglandi með allt sitt hafurtask frá 
Norðnrströndum eða úr djúpinu. 

Er þetta ekki konan hans Einars 
skipstjóra? Heyrðist einhver spyrja, 
hún er víst útlensk, ég hef heyrt að 
hann hafi flutt hana með sér alla 
leið frá Grimsby, heyrðist í öðrum.

Á leiðinni heim að Tangargötu 
þennan septemberdag fyrir 53 
árum síðan, bar margt minnisstætt 
fyrir sjónir. Okkur hafði verið sagt 
að ganga bara niður Austurveginn, 
þá kæmum við að Tangargötunni, 
þar áttum við að beygja til vinstri 
og að húsið okkar væri annað hús 
frá horni. Ég var kominn í fangið 
á mömmu og gat virt þessi nýju 
heimkenni fyrir mér úr henn-
ar hásæti. Það var nokkur erill í 
Hafnarstrætinu, enda föstudagur 
og fólk í búðum. Ég veitti því athygli 
að hér voru miklu færri bílar heldur 
en í borginni. Við gengum framhjá 
Eyraveri og Neista, skóbúð Leós, 
Kaupfélagshorninu, Ísól og komum 
að Alþýðuhúsinu. Þarna sá ég fullt 
af minnisstæðu fólki í fyrsta skipti, 
Svenni Skottís var næstum búinn 
að hjóla okkur níður, Maggi Dan 
var í hrókasamræðum við ljósastaur 
og endurtók í sífellu; “Maggi Dan 
er góður drengur”, Kola-Júlli dróg 
kerruna sína niður Hafnarstrætið, 
Gústi Valda var dottinn í´ða, alsæll 
á leið úr ríkinu. Ég sá Ástu í blóma-
búðinni standa álengdar með vind-
il í kjaftinum og gott ef það glitti 
ekki í gyllinhærðan ömmustrákinn 
hangandi í pylsfaldinum. Hvert var 

ég eiginlega kominn? Það var eins 
og mamma skynjaði áhyggjurnar, 
þrýsti mér að sér og hvíslaði blíð-
lega, þetta verður allt í lagi, Kiddi 
minn, okkur á örugglega eftir að 
líða vel hérna. Það hlýtur líka að 
vera til venjulegt fólk á Ísafirði, 
sagði mamma. Mér létti.

Það var nóg að gera hjá stelp-
unum á símstöðinni þetta kvöld 
á Ísafirði. Fréttaþyrstir bæjarbúar 
hringdu sín á milli og það fékkst 
saðfest að konan með alla krakk-
ana á bæjarbryggjunni var konan 
hans Einars skipstjóra sem nokkr-
um mánuðum áður hafði tekið við 
Ísborginni. Það var líka staðfest að 
kona þessi hefði fylgt Einari frá 
Grimsby þegar hann sigldi þangað 
stuttu eftir stríð. “Mikið rosalega 
hlýtur þetta að vera erfitt fyrir bless-
aða konuna, hún útlensk, kallinn 
langtímum saman útá sjó og öll 
þessi börn maður, voru þau ekki öll 
meira og minna á sama aldri?”

Þessi fyrsti dagur mömmu á 
Ísafirði var ekki endilega dæmi-
gerður fyrir 43 ára búskap hennar 
á þessum stað. Margt var samt líkt. 
Mamma spurði og fólk skildi ekki 
og spádómur hennar þegar hún 
stóð á bæjarbryggjunni þennan 
fyrst dag, um að hérna myndi okkur 

Betty var stolt af börnunum sínum. Talið frá vinstri: Einar Einarsson, 
Konráð Einarsson, Þuríður Margrét Einarsdóttir, Kristinn Einarsson og Elísabet 
Hrafnhildur. Bettý situr fyrir framan hópinn.

Einar Jóhannsson skipstjóri á Ísborginni 
á leið í land eftir siglingu.

Bettý eða Elizabeth H. Clegg Jóhanns-
son.
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líða vel, rættist svo sannarlega. Já 
og það reyndist líka rétt hjá henni, 
á Ísafirði býr líka venjulegt fólk. 
Vissulega voru brekkur hjá mömmu 
eins og gengur. Sláturtíminn var 
t.d. erfiður. Guð minn góður hvað 
henni fannst sviðin ógeðsleg, og 
Þorláksmessuskatan, ekki var hún 
skárri. Harðsoðna ýsan var líka 
erfið. Hún lét sig þó hafa þetta allt 
saman og henni fannst mikilvægara 
að við krakkarnir kæmumst í takt 
við íslenska menningu en að hún 
héngi í sinni eigin.

Mamma aðlagaðist vel þó vissu-
lega væri útlendingur á Ísafirði visst 
stílbrot. Hún lét það ekki á sig fá þó 
ýmis þægindi væru ekki til staðar 
sem hefðu getað létt henni störfin 
og hún lifði fyrir okkur krakkana 
og hélt utan um ungahópinn af 
aðdáunaverðri festu.Hún eignaðist 
góða vini og vinkonur og áður 
en yfir lauk var hún orðin gall-
harður Íslendingur og Ísfirðingur. 
Hana skipti aldrei neinu þó verið 
væri að gantast með tungumálið 
eða Grimsby upprunann. Hún lét 
allt slíkt sem vind um eyrun þjóta 
og vorkenndi þessum greyjum sem 
höfðu ekkert þarfara um að hugsa 
en það hvernig hún fallbeygði ein-
staka orð eða notaði vitlaust kyn 
eða fornöfn. Hún vissi vel að þegar 
hún fór útá svalir og hrópaði; “kídí, 
koní, kúdí, koma inn að bója”, 
þá mynda það espa upp einhverja 
smáborgarana og fæða meinfýsn 
þeirra. Henni var alveg nákvæmlega 
sama. En henni var ekki sama hvort 
drengirnir hennar fengju góðan 
og hollan mat að borða eða ekki. 
Og stóð því tímanaum saman og 
hrópaði, “kídi, koní, kúdí koma inn 
að bója gúte gúta fiskinn.” Alveg 
þangað til við vorum allir sestir 
við matarborðið. Já hún mamma 
var hetjan í okkar lífi. Enda pabbi 
alltaf á sjónum. Hún kenndi okkur 
allt sem hún gat og sá síðan um að 
eldri systkinin tækju við og kenndu 
þeim yngri. Sérstakan metnað lagði 
hún í að við lærðum góða íslensku. 
Hún innrætti okkur samhelldni og 
metnað sem kom okkur vel því 
við krakkarnir fengum svo sann-
arleg okkar skerf að stríðninni og 
meinfýsninni sem fylgdi því að vera 
útlendingar á Ísafirði á þessum 
árum. “Standið alltaf saman og 
gerið hlutina bara betur en hinir 

krakkarnir”, var svar mömmu.
Þegar ég hugsa til baka minnist 

ég þess ekki að sú stríðni sem á 
okkur dundi hafi gert okkur nokk-
uð illt eða að við höfum misst svefn 
útaf því. Líklega náðum við að til-
einka okkur það dæmalausa æðru-
leysi sem einkenndi líf mömmu alla 
tíð og sú samheldni sem mamma 
innrætti okkur hefur líklega ráðið 
miklu. Við komum hvort öðru allt-
af til hjálpar og svöruðum fyrir 
okkur fullum hálsi. 

Minnistæðar eru t.d. stundirnar 
í sundhöllinni þegar Kúddi bróðri 
og Tryggvi Bússa háðu mikil einvígi. 
Báðir voru þeir feiknalega mikl-
ir sundmenn á landsvísu og settu 
fjöldann allan af Íslandsmetum á 
sínum ferli. Á árunum 1964-1966 
áttu Tryggvi og Kúddi meirihluta 
Íslandsmeta unglinga í sundi. Sama 
má segja um Fylki heitinn Ágústsson, 
hann keppti við landsins sterkustu 
sundmenn og stóð þeim vel að 
sporði. Þessi sveit Vestramanna var 
lansdsþekkt fyrir afrek sín og það 
var oft mögnuð stemning á sund-
mótum á Ísafirði í þá daga. Mamma 
var mjög stolt af stráknum sínum. 
Kúddi var sterkari í skriðsundinu 
en Tryggvi í bringusundi. Mömmu 
þótti þetta ekki nóg og vildi líka 
vinna bringusundið. Hún tyllti sér 
fremst á áhorfendasvæðið, lét sem 
hún sæi engan í kringum sig og 
hrópaði og gargaði af lífsins sálar 
kröftum, “herdidí kúdí, herdidí 

kúdi”... og þegar Tryggvi kom á 
undan í mark, stundi mamma ... 
“o hann tryggvi er svo fljót”. Svo 
glotti hún þegar hún heyrði stríð-
niglósurnar fljúga. Mætti svo aftur 
á næsta bardaga í sundhöllinni og 
hrópaði “ herdidí kúdí” hærra en 
áður ef eitthvað var. Þetta var svo 
sannarlega fóður fyrir stríðnipúk-
ana á Ísafirði og “herdidí kúdí o, 
hann tryggvi er svo fljót”, sennilega 
það sem við systkinin fengum oftast 
að heyra.

Mömmu leið ekkert alltof vel 
í þorskastíðunum. Þá áttu hún 
erfitt. Hún hafði alltaf ræktað í 
sér Englendinginn og þjóðern-

Kalkúnn var alla tíð jólamaturinn 
hennar mömmu og okkur fannst hann 
æði.

Kiddi og Konni við hliðina á bikarnum ásamt félögum sínum í Vestra.
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ishyggjan var henni í blóð borin. 
Þarna togaðist þetta á við hags-
muni Íslendinga sem hún vissi að 
voru svo mikilvægir. Heimili okkar 
á Ísafirði var á þessum árum nánast 
eins og sendiráð fyrir breska tog-
arasjómenn. Sérstaklega var þetta 
áberandi eftir að pabbi hætti á 
sjónum og gerðist hafnsögumaður 
á Ísafirði. Á þessum árum kynnt-
ust foreldrar mínir breskum torg-
arasjómönnum persónulega og 
eignuðust marga vini úr þeirra 
hópi. Það skapaðist því mikil tog-
streita útaf deilum þjóðanna um 
fiskimiðin. Afstaða pabba var alveg 
klár og hann lagði landhelgisgæsl-

unni lið við að túlka talstöðvar”-
kognísku” bresku togaraskipstjór-
anna sem fáir aðrir Íslendingar 
skildu nægilega vel. Fyrir mömmu 
var þetta flóknara.

Við krakkarnir fengum stærri 
skerf að glósum og skömmum í 
kringum þorskastríðin. Við feng-
um ekki að vera með í “troll troll 
í landhelgi” sem var vinsæll sleða 
og skautaleikur á veturna þar sem 
íslensku varðskipin murkuðu lífið 
úr Tjöllunum. Við snerum á púk-
ana með því að beita enskukunn-
áttunni á bresku sjómennina og 
spurðum, “ dú jú hev tjokkóleit? 
Og bættum við “mæ mother is from 
England and mæ father is a pilot”, 
oftar en ekki höfðum við heilmikið 
enskt cadburys súkkulaði upp úr 

krafsinu. Þá var allt “troll troll í 
landhelgi” grafið og gleymt og allir 
vildu vera vinir tjallapúkanna. 

Með þessari upprifjun finnst 
mér ég vera að rækta uppruna 
minn. Ísafjörður á mjög stóran 
sess í hjarta mínu, hann gerði mig 
að þeim sem ég er og minningin 
um frábær bernskuár í faðmi fjalla 
blárra mun lifa að eilífu. Ekki hvað 
síst fyrir þær sakir að þarna áttu 
foreldrar mínir sín bestu ár eftir að 
við púkarnir vorum flognir burt. Ég 
vona að mér fyrirgefist að fara með 
þessa sögustund með þessum hætti. 
Minningin um móður mína, hana 
Bettý, á einfaldlega svona stóran 
sess í mínum huga að hún leitaði 
allaf á þegar ég lét hugann reika til 
bernskunnar.

Takk fyrir gott hljóð 

Betty.

Sunddeild Vestra á keppnisferðalagi. Kúddi er annar frá vinstri.

Vestfjarðameistarar í fótbolta með fimmta flokkið Vestra. Konni er þriðji frá vinstri 
en Kiddi er fyrir miðju. Mamma kenndi okkur að berja frá okkur.
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að handan en amma bar takmarkalausa virðingu fyrir 
öllu þaðan – hún gat ekki verið alveg viss hvort ég var 
að ljúga eða ekki.

Eftir að afi dó bjuggum við amma saman þar til ég 
fór að heiman. Sambýli okkar var mjög gott þó stund-
um gæti það verið stormasamt. Amma var skapmikil 

Kæru gestir
Ég er fæddur árið 1955 heima hjá afa og ömmu í 

Hafnarstræti 11, sama ár og Halldór Laxness hlaut 
Nóbelsverðlaunin og þegar Claudetta Colvin neit-
aði að standa upp fyrir hvítri konu í strætisvagni í 
Montgomery í Alabama og var handtekin í kjölfarið og 
sama ár þegar mesta óþurrkasumar í manna minnum 
var syðra og vestra og stórfelldur heyskortur fyrirsjáan-
legur. Elín ljósmóðir í Pólgötunni brá sér yfir götuna og 
tók á móti mér. Daginn áður hafði yngsta barn ömmu 
og afa verið fermt af séra Sigurði Kristjánssyni og voru 
kökudiskarnir enn á stofuborðinu og Hnallþórurnar 
frá Rut. Seinna gekk ég sjálfur til spurninga hjá séra 
Sigurði en guðsorðið náði aldrei til mín.

Ég ólst upp hjá þeim heiðurshjónum Ástu Eggerts-
dóttur Fjeldsted og Arngrími Friðriki Bjarnasyni 
ásamt móður minni Ástríði Kristínu en hún flutti 
til Reykjavíkur þegar ég var barn að aldri. Húsið í 
Hafnarstræti var gamalt forskallað tvílyft timburhús 
en það var rifið fyrir nokkrum árum. Á neðri hæðinni 
var verslun og eitt herbergi en við bjuggum á efri hæð-
inni. Í húsinu voru tvö svefnherbergi en þar höfðu 
alist upp 11 börn fyrir minn dag. Í minningunni voru 
einungis hamingjudagar á Ísafirði í þá daga – alltaf sól 
og blíða – spegilsléttur Pollurinn – bæjarbryggjan rétt 
við húsdyrnar þar sem kúrðu og vögguðu allskonar 
fleytur – fjaran – Dokkan – Hafnarstrætið með öllum 
verslununum – Alþýðuhúsið þar sem Tarzan og fleiri 
ofurhetjur vitjuðu okkar – Sundhöllin þar sem hægt 
var að vera í sundi allan daginn en bara ef þú varst 
með réttan lit af teyju en af þeim átti ég nóg og skipti 
yfir í rautt, gult  eða grænt allt eftir því hvað var í gildi 
hverju sinni -–  og fullt af börnum úti um allt.

Það má með sanni segja að ég hafi alist upp í 
stjórnlausu eftirlæti hjá þeim hjónum – ekki síst var afi 
eftirlátsamur. Eftir að hann dó reyndi amma stundum 
að hemja frekjuna í mér en þá notaði ég óbrigðult 
ráð: Ég sagðist hafa farið upp að leiðinu hans afa og 
spurt hvort ég mætti fá t.d. pening fyrir bíó. Afi hélt 
nú það – barnið má var viðkæðið svo eftirleikurinn var 
auðveldur eftir að ég tilkynnti ömmu um skilaboðin 

Hvítklæddir kokkar hentu pönnukökur á lofti við upphaf 
Sólarkaffis ...

Eftirvæntingarfullir gestir biðu eftir að skemmtunin hæfist ...

Ræða á Sólarkaffi 2010
Hið árlega Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var haldið 
á Hótel Nordica 29. janúar 2009. Þar var flest eftir 
þeim venjum og hefðum sem skapast hafa um þetta 
samkomuhald í áranna rás. Vandaður tónlistarflutning-
ur ungra ísfirskra tónlistarmanna vakti verðskuldaða 
athygli en þar fóru Biggi Bix og félagar, söngsveitin 
Öskubuskur og hljómsveitin Kraftlyfting fremst í 
flokki. Hljómsveitin Appollo lék dinnertónlist meðan 
gestir mættu og fyrir dansi þegar formlegri dagskrá 
sleppti.

Veislustjóri var Páll Ásgeir Ásgeirsson og ræðumað-
ur kvöldsins enginn annar en Sigurður Sigurðsson sem 
oftast er kallaður Siggi Blóma og þarfnast varla nánari 
kynningar. Hér birtist óborganleg ræða hans í heild.
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Félagar úr Appollo léku létt lög meðan prúðbúnir gestir spjöll-
uðu saman ...

Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur....

... er gleðin skín á vonarhýrri brá ... ... eins og á vori laufi skrýðist lundur ...

...lifnar og glæðist hugarkætin þá ...

... og guðaveigar lífga sálaryl ... ... þá er það víst að bestu blómin gróa í brjóstum sem að geta 
fundið til.

... og meðan þrúgna gullnu tárin glóa ...
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og stórlynd kona. En eitt mátti hún eiga – hún stóð 
alltaf með mér sama á hverju gekk. Þegar kvartað var 
undan mér – sem var víst nokkuð oft – kannaðist hún 
ekki við neitt og svaraði viðkomandi fullum hálsi; hann 
ætti nú bara að passa börnin sín betur eða eigurnar 
sínar. Eitt sinn hringdi Gunnþórunn bankastjórafrú í 
Útvegsbankanum í ömmu og sagði að ég hefði verið 
að slíta upp sumarblómin úr garðinum hennar sem 
hún var nýbúin að gróðursetja. Amma bað um lýsingu 
á barninu og Gunnþórunn sagði að þetta hefði verið 
rauðhærður drengur með freknur. „Hann Sigurður 
minn, hann er ekki rauðhærður, hann er gyllinhærð-
ur, þér hafið hringt í skakkt númer, þetta er 244“ og 
skellti á frúna og rigsaði móðguð inn í eldhús þar sem 
blöstu við falleg sumarblóm í vasa á eldhúsborðinu. 

Amma átti til að gera sér mannamun við viðskiptavin-
ina. Ef inn í búðina komu betri borgarar bæjarins eða 
t.d. einhver af Einars Guðfinnssonarslegtinu þá setti 
hún upp í sig tennurnar áður en hún fór fram – ann-
ars lét hún tannleysið duga. Hún sat alltaf á stól inni á 
kontór, reykti pípu og fylgdist með hverjir komu inn í 
búðina með því að líta í spegil við hliðina á henni. Hún 
var alltaf með eldrauðan varalit og litaði augabrúnirn-
ar svartar með Artline 90 tússpenna. Hann kom sér 
líka vel þegar þurfti að leggja saman en amma notaði 
aldrei samlagningarvél heldur lagði saman og dró frá 
með tússpennanum á gömlum Lögbirtingablöðum 
og Moggum. Hún greiddi hárið upp og festi það með 
spennu efst uppi á kollinum. Hún var farin að grána 
eins og gengur og gerist en hún brást við því með að 
lita sjálf á sér hárið – það átti þó til að misheppnast og 
varð einu sinni fjólublátt. 

Á unglingsárunum var ég í einn vetur í burtu og 
sá amma um sig sjálf á meðan. Eitt skipti hringdi ég í 
hana til að heyra í henni hljóðið. Um leið finn ég að 
eitthvað er að svo ég spyr hana hvort ekki sé allt í lagi. 
Þá fékk ég söguna um slökkviliðsmennina. Þannig 
var að ég hafði pantað aðeins of mikið af greni í 
blómabúðina fyrir jólin en amma var hagsýn og nýtin 
kona. Hún hafði tekið upp á því að brenna greninu 
sem ekki seldist svo góð lykt kæmi í húsið. Í þetta skipti 
hafði hún smeykt sér í bað í bala á eldhúsgólfinu og 
kveikt í leiðinni í nokkrum hríslum. Eitthvað hefur 
brennslan farið úr böndunum hjá gömlu konunni 
því einhver hafði hringt á slökkviliðið því það rauk 
út um alla glugga og ekki sást inn um gluggana fyrir 
reyk. Slökkviliðið mætti því í fullum skrúða með reyk-
grímur og ruddust inn í eldhúsið til hennar þar sem 
amma stóð í sakleysi sínu í balanum. „Ég get sagt þér 
það Siggi minn, að þeir geta þakkað fyrir það að ég er 
með sterkt hjarta þegar ég sá þennan ófögnuð inni á 
eldhúsgólfinu hjá mér og bað þá um að gjörasvovel  að 
pilla sér út.“

Amma var mikill kaupmaður og var mikið í mun 
að selja vel. Eftir að ég fór að stálpast, en þá rákum 
við blómabúðina saman, höfðum við hvort sína pen-
ingaskúffuna. Í lok dagsins gerðum við upp og var þá 
oft keppni á milli okkar hvort hefði nú haft betur. 

Eitt sinn var ég að útrétta úti í bæ en amma sá um 
búðina á meðan. Þá kom blómasending að sunnan 
en þeir á Flugfélaginu komu með kassana til okkar 

„Maður setur sykur á og rúllar þeim svona upp í stranga 
...“

Blómasalinn fékk blómvönd, að eigin sögn, í þriðja sinn á 
ævinni.

„Ég bið hérmeð Litla leikklúbbinn afsökunar á því að hafa 
fengið skyrtuna lánaða ...“
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og gesti vora biðjum Guð að blessa ...

og best að snúa öllum þeirra hag ...

og ef við sjáum sólskinsblett í heiði ...

Látum ei sorg né söknuð vínið blanda ...

og hentu þeim inn á gólf. Amma byrjaði strax að selja 
úr sendingunni en efst í kassanum var miði með inn-
kaupsverðinu á blómunum en fyrir misskilning hélt 
amma að það væri útsöluverðið. Þegar ég kom til 
baka sá ég að hún hefði verið að selja blómin á inn-
kaupsverðinu og benti henni á það. Ömmu var mjög 
brugðið en ég þurfti aftur að fara í útréttingar og kom 
ekki til baka fyrr en hún var búin að loka búðinni. Þá 
kallaði hún á mig og sýndi mér ánægð í skúffuna sína 
sem var óvenju troðin. Ég spurði því hvort mikið hefði 
verið að gera. „Jú, það var ágætt en mér tókst að ná inn 
mismuninum á innkaupsverðinu og útsöluverðinu“ 
svaraði hún hróðug. Sú gamla hafði þá lagt fjórfalt 
verð ofan á allt sem hún seldi eftir að henni urðu ljós 
mistök sín. 

Á kreppuárunum „fyrri“ var erfitt um aðföng og mik-
ill skortur á ýmsum vörum. Afa hafði tekist að verða 
sér úti um ýmislegt sem erfitt var að fá. Má þar nefna 
kakó, kaffi, sykur og hveiti. Vörurnar voru skammtaðar 
og gat hver og einn viðskiptavinur aðeins fengið eitt 
af hverju. Ömmu hafði tekist að næla sér í tvo kakód-
unka sem hún geymdi uppi í eldhúsi. Eitt sinn þegar 
hún er að elda hádegismatinn kemur afi upp og nær 
í báða dunkana og fer með þá niður og selur annan 
viðskiptavini sem bar sig illa. Nú var ömmu illa misboð-
ið – reif af sér svuntuna, rigsaði niður tröppurnar, út 
um útidyrnar og skeiðaði inn um verslunardyrnar en 
þar stóð afi bak við búðarborðið og varð alveg for-
viða að sjá þennan nýja „viðskiptavin“. „Hvurnig er 

og vonarstundu köllum þennan dag ...

Látum því vinir vínið andann hressa ...
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Óskum Vestfirðingum
og öðrum landsmönnum gleðilegra páska

og gestum Ísfirðinga á Skíðaviku 2010
góðrar skemmtunar.

MS Ísafirði



36 VESTANPÓSTUR 2010

það Arngrímur Friðrik Bjarnason get ég ekki fengið 
afgreiðslu hér eins og aðrar frúr í bænum, ég ætla að 
versla af yður einn kakódunk, takk fyrir“ sagði amma 
snúðug og skellti pening á búðarborðið.

Amma vildi að ég gengi í Skátahreyfinguna svo ég 
gerði það. Skátaheimilið var í Mjallargötunni rétt 
hjá okkur en þar voru fundirnir haldnir. Ég byrjaði 
sem yrðlingur fyrstu árin eins og allir aðrir gera og 
kunni ágætlega við mig. Við vorum í skátabúningum 
sem voru skreyttir með allskonar borðum á öxlum og 
handleggjum – allt eftir því hvar í virðingarstiganum þú 
varst. Eins og gefur að skilja voru yrðlingar ekki mikið 
borðalagðir og fann ég sárt til þess. Í Skátaheimilinu var 
lítil verslun sem seldi allt sem til þurfti viðvíkjandi bún-
ingunum og fleira sem snerti skátastarfið. Ég bar mikla 
virðingu fyrir foringjunum sem voru borðalagðir í bak 
og fyrir og þráði að verða eins og þeir. Ég sá ekki fram 
á að ná þeim virðingarstiga í nánustu framtíð svo ég tók 
til minna ráða. Í félagi við einhvern sem ég man ekki 
lengur hver var – kannski eins gott fyrir hann í kvöld 
– þá fór ég óboðinn inn í Skátaheimilið og í verslunina 
og nældi mér í þau merki sem mér þóttu fallegust. Fór 
síðan með þau heim til ömmu og við sátum saman eina 
kvöldstund og saumuðum þau á búninginn. Ég mætti 
síðan á næsta fund sæll og glaður – allur borðalagður 
langt fram á handleggi – en það reyndist verða minn 
síðasti fundur – það voru víst ekki allir jafn ánægðir með 
mig og ég sjálfur. Einhverjum fannst víst framgangur 
minn aðeins of hraður fyrir þeirra smekk.

Nú liggur vel á mér ...

Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt ...

Hláturinn lengir lífið ...

Nú er ég kátur nafni minn ...

Hæ tröllum á meðan við tórum ...

Nú er ég kátur nafni minn, nú er ég mátulegur ...

Sparisjóðurinn leggur megináherslu á að eiga ánægjulegt samstarf 

við viðskiptavini sína. Verið velkomin í hóp ánægðustu viðskiptavina 

allra fyrirtækja á Íslandi – það er engin tilviljun að þeir eru hjá okkur.

           * Samkvæmt niðurstöðum Íslensku ánægjuvogarinnar.
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BÍLALEIGA • DANMÖRK
International Car Rental ApS.

Ódýrir toll- og skattfrjálsir bílaleigubílar
Útvegum sumarhús frá DanCenter a.s.

Bjóðum einnig orlofshverfi og bændagistingu
Fáið sendan verðlista ☎ 456 3745

Veffang: www.fylkir.is

www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

Hafnarstræti 1, Ísafirði
S: 456-3244, eignir@fsv.is

STÁL – GULL – SILFUR

FESTINA

Gull-úrið
Axe l  E i r í k s son ú r smíðameis ta r i
Á l fabakka 16 -  s ími  587 4100

Falleg hönnun
Vönduð smíði

Skartgripir
við öll 
tækifæri
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Ég fór líka í Tónlistarskólann af 
því að amma vildi það. Ég lærði á 
þverflautu og síðar á trompet. Ég 
varð því miður að leggja frekara 
tónlistarnám á hilluna því amma 
tók upp á því að standa alltaf upp 
þegar ég var að spila á tónleikum 
og standa allan tímann sem ég var 
að spila. Þetta var of mikið fyrir 
sjálfstraustið að sjá ömmu standa 
eina í salnum og klappa síðan eins 
og hún ætti lífið að leysa eftir að ég 
hafði með herkjum tekist að berja 
mig í gegnum eitt lag nokkurnveg-
inn skammlaust á trompetinn. Því 
hætti ég í Tónlistarskólanum.

Ég stundaði knattspyrnu hjá 
Vestra en hér kemur sagan af 
því þegar ég gekk yfir í Hörð. Ég 
hafði frétt af því að til stæði að 
Hörður færi í fótboltaferðalag til 
Reykjavíkur. Mig langaði mikið að 
fara svo það var bara um að eitt að 
velja; ég varð að skipta um félag sem 
ég og gerði. Þegar líða tók á vorið 
og ferðalagið nálgaðist fór Jens 
Kristmanns að huga að því að velja 
hópinn. Fljótlega frétti ég að valið 
stæði á milli mín og Dodda Óla og 
varð síðan ofaná að Doddi var val-
inn í stað mín. Þetta voru mér mikil 
vonbrigði og skildi ég alls ekki af 
hverju ég var ekki valinn. Doddi 
hafði reyndar æft með Herði síðan 
hann var ungabarn og öll hans fjöl-
skylda eldheitir Harðverjar en mér 
fannst það ekki skipta neinu máli. 
Ég klagaði í ömmu og bar mig illa 
og kvartaði undan því að Doddi 
skyldi hafa verið tekinn fram yfir 
mig. Það þurfti ekki meira til; amma 
bjó sig upp, fór í pelsinn og arkaði 
niður í Ljón til Jenna en hann vann 
þar. „Ég ætla bara að láta þig vita 
það, Jens Kristmannsson, að hann 
Sigurður minn er að fara í þetta 
fótboltaferðalag, og ef þú sérð ekki 
til þess, þá er mér að mæta.“ Að 
sjálfsögður fór ég í ferðalagið en 
það var auðvitað bara af því að ég 
var miklu betri í fótbolta en Doddi 
og er enn – og það veit Doddi.

Ég fór oft frjálslega um búðina 
hjá ömmu svo henni þótti nóg um. 
Amma seldi sælgæti í blómabúð-
inni og ágirndis ég það – sérstak-
lega kókosbollurnar – en þær var 
sérstaklega erfitt að nálgast. Þær 

42 ára klúbburinn mætti sérstaklega á Sólarkaffið til þess að gera sér glaðan dag.

Öskubuskurnar sungu svo vel að gamlir Ísfirðingar klökknuðu af eftirsjá og hugs-
uðu um mæður þeirra sem sannarlega gátu sungið líka.

Leiðin að hjarta konunnar er gegnum eyrun. 
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voru í kössum á tveimur hæðum og var ég fljótur að 
átta mig á því að betra var að taka bollurnar á neðri 
hæðinni. Þegar amma tók spjaldið af sem skildi af 
hæðirnar tvær blasti við henni bollulaus neðri hæðin. 
Þá átti ég ekki von á góðu og var ég settur í búðarbann 
í blómabúðinni. Þá var gott að vita af kókosbollunum  
hjá Finni í Finnsbúð.

 Aðeins í eitt skipti minnist ég þess að hafa farið 
yfir strikið í sjálftöku minni í búðinni. Það var þegar 
ég stal flugeldunum frá ömmu en þá seldi hún í 
blómabúð Arngríms Fr. Bjarnasonar. Ég var orðinn 
eldri og forhertari í aðgerðum mínum og lét mér ekki 
lengur nægja leikaramyndir eða nammi – nú voru 
það flugeldar og Kínverjar. Ég varð óhemju vinsæll 
á Kaupfélagshorninu, Alþýðuhúströppunum og fyrir 
framan Eyrarver þar sem ég var með mína eigin 
flugeldasýningu svo upplýstist himininn yfir Eyrinni 
og hefði hver björgunarsveit geta orðið stolt af. En 
amma var ekki eins ánægð þegar hún uppgötvaði að 
einn fjórði af flugeldabirgðunum voru horfnar. Ég 
hafði aldrei séð hana eins reiða og skammaðist mín í 
fyrsta skipti í samskiptum okkar. Það má kannski segja 
að sjálftöku minni hafi lokið með stæl – með heilli 
flugeldasýningu á kostnað ömmu – en eftir þetta var 
komið nýtt áhugamál sem ekki fékkst í búðinni hennar 
svo það var sjálfhætt hvort sem var – en þá komu stelp-
ur til sögunnar.

Eftir að ég komst á fullorðinsár og varð foreldri hefur 
mér oft verið hugsað til ömmu og hvernig það hefur 

Biggi Bix er sonur Sigurjóns á BB. Kannski þýðir BB þá 
Bibbi Bix eftir allt saman. Maður spyr sig.

Að lífið sé skjálfandi lítið gras má lesa í kvæði eftir Matthías ... Mjallhvít kom á Sólarkaffið ásamt stjúpsystrum sínum að 
líta eftir vænlegum prinsum ...

Þessar konur skipa stjórn og fulltrúaráð Valkyrjufélags Vestfirskra kvenna.
Hálfdán Waage Sinatra Bogart 
Rebroff Hálfdánarson.
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Höldum gleði hátt á loft ... Úr fimmtíu senta glasinu ég fengið gat ei nóg ...

Minn hattur er týndur og horfið mitt úr, ég held ég sé kominn 
á sjóðandi ...

Þessar hálfsystur eru dætur Hesta Jóa og komu á Sólarkaffið 
fyrir hönd föður síns.

Þessi myndarlegi hópur sigraði með yfirburðum í hinni árlegu keppni Ísfirðingafélagsins um öflugasta ættbálkinn. Þau fengu 
þetta borð í verðlaun.
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Stolt siglir fleyið mitt stórsjónum á, sterklegur skrokkurinn vaggar til og frá ...

Góða nótt minn litli ljúfur, mitt ljósið bjarta, líf mitt hefur öðlast tilgang með þér ...



Prentun frá A til Ö
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Korngarðar 2 • 104 Reykjavík • Sími 525 7000 • Fax 525 7009 • www.eimskip.is

Eimskip er ...
leiðandi þjónustufyrirtæki sem byggir á framúrskarandi tengslaneti. 
Eimskip sérhæfir sig í öllu sem snýr að land-, sjó- og flugflutningi, 
vörudreyfingu og geymslu. Sérstök áhersla er lögð á að taka mið 
af þörfum viðskiptavina og mæta ólíkum kröfum þeirra. Það er 
sameiginlegur metnaður bæði starfsmanna og félagsins að gegna 
forystuhlutverki til framtíðar.

HRAÐFRYSTIHÚSIÐ
GUNNVÖR HF.

ÍSAFIRÐIJ.O.V. – Föt

Marti Contractors Ltd

Íslenskir aðalverktakar hf
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Við áttum saman yndislega stund,við áttum skjól og blóm og 
hvítan sand ...

og skjól á köldum vetri en vindur napurt söng, og von um 
gullin ský og fagurt land ...

Þeir tóku lagið á táknmáli ...Manstu gamla daga, mörg þá gerðist saga ...

Saumaklúbburinn Halarófan mætti í fyrsta sinn á Sólarkaffi og vakti verðskuldaða athygli fyrir úthugsaðar uppstillingar.
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Hæ Stína stuð, halló Kalli og Bimbó ... Þá læt ég tvistinn út og ég breytti í spaða ...

Í bláum skugga af broshýrum reyr ... við áttum pípu, kannski eilítið meir ...

við áttum von og allt sem er dæmt og deyr ... húhúhhhúu

í þeim gömlu, kartöflugörðunum heima ... ég fór að smala kindum hér eitt kvöldið fram í dal ...

Það var um kvöld eitt að Kötu ég mætti ...
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lofa skal hverja einustu stund, nú liggur vel á mér ...gott er að vera léttur í lund ...

Nú liggur vel á mér, nú liggur vel á mér ...

Stjórn Ísfirðingafélagsins. Aftari röð frá vinstri: Al Pacino, Andrés önd, Viggo Mortensen, Lilli klifurmús, Jóhann risi.
Fremri röð frá vinstri: Elísabet II, Brigitte Bardot, Winnie Mandela og Shirley Temple. Því miður vantar bæði Rauðhettu og 
úlfinn á myndina.

verið fyrir hana að taka að sér þetta hlutverk að ala upp 
óstýrilátan og uppátækjasaman dreng. Til gamans má 
geta þess að amma var jafn gömul og ég er í dag þegar 
ég fæddist. Eins og áður sagði stóð amma alltaf með 
mér þrátt fyrir öll óknyttin en það hefði verið auðvelt 
að brjóta niður sjálfstraustið og athafnasemina með 
neikvæðum athugasemdum og skömmum. Ég hef alltaf 
verið þakklátur forsjóninni fyrir að hafa átt ömmu sem 
var mér stoð og stytta og gaf mér það frelsi sem mér 
var nauðsynlegt og skilning á persónu minni. Ég hafði 
heilt bæjarfélag til ráðstöfunar og mátti ekki minna 
vera. Ísafjörður var eins og búinn til fyrir mig. Síðast en 
ekki síst vil ég þakka mínum bestu vinum, þeim Arnari, 
Spessa og Kidda, fyrir dýrmætan vinskap þeirra í gegn-
um árin. Án þeirra hefði Ísafjörður verið sviplítill. 

Ég þakka fyrir mig
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Úr upphafi II. hluta handrits
að sögu MÍ

Síðar á þessu ári eru 30 ár 
frá því að Menntaskólinn á 
Ísafirði var stofnsettur og 
að því tilefni kemur saga 
skólans út á bók sem Björn 
Teitsson, fyrrum skóla-
meistari, hefur unnið að. 
Vestanpósturinn fór þess á 
leit við ritnefnd bókarinnar 
og bókarhöfund að fá að 
kafla úr bókinni, nokkuð sem 
var auðsótt og góðfúslega 
heimilað. Vestanpósturinn 
kann ritnefnd og höfundi 
bestu þakkir. Vert er að taka 
fram að vegna samhengis er 
orðalagi hér aðeins hnikað 
til frá orðalagi handrits.

Jón Baldvin Hannibalsson sagði 
frá því í skólaslitaræðu sinni 4. 
júní 1974, að 1. júlí 1970 hafi Gylfi 
Þ. Gíslason menntamálaráðherra 
afhent sér bréf upp á skipun í skóla-
meistarastöðuna, og skólinn hafi 
átt að taka til starfa um haustið, en 
svo mjög var þá liðið fram á sumar 
að umsóknarfrestur um skólavist í 
menntaskólum var yfirleitt þegar 
liðinn. Næsta dag hélt hinn nýi 
skólameistari til Ísafjarðar. Hann 
var að vísu fæddur þar en hafði 
eftir tólf ára aldur aðeins komið 
vestur sem gestur. Í tilverunni var 
einn fastur punktur: Jón vissi að 
hinn nýi skóli fengi til umráða  
kennslustofur á neðri hæð gamla 
barnaskólans við Aðalstræti. Að vísu 
var nauðsynlegt að gera verulegar 
breytingar á húsnæðinu, þar sem 
það hafði til þessa verið miðað við 
þarfir smáfólksins.

Jón Baldvin útbjó nú auglýs-
ingu um að innritun nemenda 
væri hafin og birtist hún í blaðinu 
Skutli 3. júlí, umsóknarfrestur um 

skólavist er þar sagður renna út 
15. júlí.  Eftir að hafa birt auglýs-
inguna um innritun beið hinn nýi 
skólameistari á nýrri skrifstofu sinni 
við símann. Ekkert gerðist fyrr en 
eftir tvær klukkustundir, en þá var 
bankað upp á og honum færður 
blómvöndur ásamt heillaóskum, 
sendandinn var frú Hertha Schenk 
Leósson, hin merkasta kona, af 
þýskum ættum, sem stundað hafði 
kennslu í erlendum tungumálum 
á Ísafirði um árabil. Þar sem Jón 
Baldvin hafði ekki átt von á blóm-
um hafði hann enn ekki keypt 
blómavasa, en hann var búinn, í 
nafni MÍ, að kaupa gólfþvottafötu 
og lét hann blómin í hana. Klukkan 
sex kom svo fyrsti nemandinn, ung 
stúlka með háa landsprófseinkunn, 
sem var í fylgd með föður sínum, 
og tók Jón Baldvin þeim fagnandi. 
En næsta dag gerðist ekkert, sím-
inn lét það jafnvel vera að hringja. 
Þetta leit ekki vel út.

Upp úr þessu breytti Jón Baldvin 
um aðferð og fór að hringja 
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Krosshamar ehf.
Fjarðarstræti 17, 400 Ísafirði, símar: 456 4361 og 893 8062

Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyri ehf.

Túngata 1, 430 Suðureyri, sími: 863 9003

Groms ehf.
Seljalandsvegi 36, 400 Ísafirði, símar: 456 5450 og 894 2526

H.V. Umboðsverslun ehf.
Suðurgötu 9, 400 Ísafirði, sími: 456 4666

Klofningur ehf.
Aðalgata 59, 430 Suðureyri, sími: 456 6293

Berti G. ehf.
Eyrargötu 4, 430 Suðureyri, sími: 456 6196

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

Menntaskólinn á Ísafirði
Torfnesi • 400 Ísafjörður • Sími: 450 4400
Pósthólf 97 • 400 Ísafjörður • Fax: 450 4419

Jakob Valgeir ehf.
Grundarstíg 5 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7584

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur

Hafnargötu 37 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7108

Flugalda ehf.
Hjallavegi 14 • 430 Suðureyri • Sími: 853 7774

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska 
Ísfirðingum góðs gengis árið 2010

Hafnarstræti 1
400 Ísafirði 
Símar: 456 3708
verkis.isafjordur@verkis.is 
www.verkis.is

Skipatækni ehf
Lágmúls 5 • 108 Reykjavík • Sími 540 0500

FLUGFÉLAG
ÍSLANDS
Ísafjarðarflugvelli

Lögsýn hf.
Aðalstræti 24, 400 Ísafjörður, sími: 456 4577

Hafnarbakka,
425 Flateyri

Sími 456 0101

Kampi ehf. rækjuvinnsla
Sindragötu 1 • 400 Ísafirði • Sími 450 4040

422 8000



51VESTANPÓSTUR 2010 51

sjálfur. Hann útvegaði sér lista 
yfir þá sem höfðu lokið lands-
prófi á Vestfjörðum, jafnvel líka í 
Húnavatnssýslum og á Austurlandi. 
Þegar hann talaði við foreldra 
spurðu þeir alltaf fyrst, hvaða kenn-
arar yrðu við skólann næsta vetur. 
Þessu svaraði hann þannig, að þetta 
væri ekki alveg ljóst, því að mennta-
málaráðuneytið væri að skoða 
umsóknir. Jón Baldvin fór einnig 
á vettvang ef svo má segja, þ.e. 
hann efndi til funda með foreldr-
um og segist hafa reynt að bera sig 
mannalega. Hann benti m.a. á að 
það væri mikill heiður fyrir ungt og 
áræðið atgervisfólk að mega gerast 
brautryðjendur. Þetta bar árangur. 
Jón Baldvin orðaði það svo, að með 
„fortölum, skrúðmælgi, skrumi og 
skjalli” hefði tekist að „smala saman 
alls þrjátíu og fimm ungmennum, 
sem augsýnilega létu sér ekkert 
fyrir brjósti brenna.” 

Fleira þurfti að gera en að útvega 
nemendur. Auk þess að lagfæra 
kennsluhúsnæðið þurfti að finna 
íbúðarhúsnæði handa væntanleg-
um kennurum. Nú var ráðinn smið-
ur og keypt ýmislegt byggingarefni. 
Að lokum gekk allt upp. 

Þessi frásögn Jóns Baldvins sýnir 
svo ekki verður um villst að við 
ramman reip var að draga. Slæmt 
var að ekki skyldi farið að þeirri ósk 
heimamanna að ráða skólameist-
ara talsvert fyrr en gert var, jafnvel 
frá hausti 1969 eða ekki síðar en 
snemma árs 1970, þegar fjárlög 
lágu fyrir. Þessi mistök stjórnvalda 

gerðu hinum nýja skólameistara og 
samstarfsfólki hans mjög erfitt fyrir, 
því að auðvitað var alltof seint farið 
af stað að útvega nemendur og 
kennara. – Fyrsti nemandinn, sem 
skráður var í MÍ, eins og Jón Baldvin 
lýsir, var Margrét Gunnarsdóttir, 
síðar tónlistarkona og menning-
arfrömuður á Ísafirði, sem á sæti 
í ritnefnd þessarar bókar, og faðir 
hennar sem kom með henni er 
Gunnar Jónsson, einn þeirra sem 

skorað höfðu á Jón Baldvin að 
sækja um stöðu skólameistara.

Jón Páll Halldórsson bendir á að 
frásögn Jóns Baldvins af upphafi 
starfs hans gefi e.t.v. ónákvæma 
mynd af áhuga heimamanna á 
hinum nýja menntaskóla. Jón Páll 
segist hafa tekið á móti Jóni Baldvin 
á flugvellinum og mikið verið með 
honum fyrstu dagana, m.a. verið við-
staddur þegar Björgvin Sighvatsson 
hafi afhent honum skólahúsnæðið. 

Menntaskólinn á Ísafirði. Skólahúsið sjálft fyrir miðju, íþróttahúsið innan við og heimavist fyrir utan.

Gamla barnaskólahúsið við Aðalstræti, byggt árið 1901. Húsið hýsti Menntaskólann 
frá stofnun og þar til hann flutti í nýtt hús á Torfnesi, í byrjun árs 1984. Húsið 
hefur nú vikið fyrir nýbyggingu Grunnskólans, þó framhlið gamla hússins standi 
enn, uppgerð sem hluti af nýbiggingunni. Myndin er af safnavef safnanna í 
Ísafjarðarbæ.
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Um þetta leyti, í byrjun júlí, hafi 
hins vegar eðlilega margir verið í 
sumarleyfi og skólanemendur verið 
komnir út og suður í atvinnu.

Tveir nemendur úr fyrstu tveimur 
árgöngum skólans, Einar Jónatans-
son og Guðrún B. Magnúsdóttir í 
Bolungarvík, hafa í blaðaviðtali stað-
fest orð Jóns Baldvins um aðferðir 
hans við að afla nemenda. Einar 
segir að hann hafi verið innritaður 
bæði í Verzlunarskóla Íslands og í 
Menntaskólann í Reykjavík [1970] 
og bara átt eftir að ákveða í hvorn 
hann færi, en Jón Baldvin hafi talið 
sér hughvarf, og Guðrún ítrekar 
að Jón Baldvin hafi smalað nem-
endum í skólann og gengið hrein-
lega á eftir fólki. Þau sáu ekki eftir 
ákvörðun sinni, og Einar segir að 

það hafi verið mjög krefjandi og 
ákveðin ögrun fólgin í því að vera 
í fyrsta árganginum, enda hafi þeir 
sem voru í fyrstu forystusveitinni 
verið yngri en almennt gerist.

Það var svo laugardaginn 3. októ-
ber 1970 kl. 15 sem Menntaskólinn 
á Ísafirði var settur í fyrsta sinn 
í Alþýðuhúsinu, en í heimild-
um er þó tekið fram að skóla-
starf hafi byrjað daginn áður. 
Fjölmenni var við setningarathöfn-
ina. Skólameistari bauð gesti vel-
komna, en síðan sungu viðstaddir 
lag Jónasar Tómassonar „Í faðmi 
fjalla blárra” við undirleik Ragnars 
H. Ragnar. Þá flutti skólameist-
ari setningarræðu sína. Að henni 
lokinni söng Guðrún Tómasdóttir 
nokkur þjóðlög við undirleik Ólafs 

Vignis Albertssonar. Síðan flutti 
ræðu bæjarstjórinn á Ísafirði, Jón 
Guðlaugur Magnússon, sem m.a. 
minntist á tilvist Aldarafmælissjóðs 
Ísafjarðarkaupstaðar. Einnig tók 
til máls Björn Bjarnason, nýskip-
aður rektor við Menntaskólann við 
Tjörnina, en hann hafði átt sæti 
í sjö manna nefnd sem undirbjó 
stofnun Menntaskólans á Ísafirði 
og hafði honum og konu hans þess 
vegna verið boðið sérstaklega vest-
ur. Kveðjur og árnaðaróskir bár-
ust frá mörgum aðilum, m.a. frá 
menntamálaráðherra, sem ekki gat 
komið því við að vera viðstaddur. 
Að lokum sungu viðstaddir „Ísland 
ögrum skorið” undir stjórn Ragnars 
H. Ragnar.

Andrew Quartermain
Janet Williams
Sif Tulinius
Nordic Chamber Soloists

22.–27. júní 2010 á Ísafirði
TÓNLISTARHÁTÍÐ
MASTERKLASSAR
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska 
Ísfirðingum góðs gengis árið 2010

Hafnarstræti 6 · Ísafirði
Sími 456 3990

Hafnarstræti 9, 400 Ísafjörður • Sími 456 5460

Vélsmiðja Ísafjarðar Sundahöfn • Sími 456 3910

Vöru-, krana og körfubílar
Laugi ehf.

Sími 892 2079

Bíla- og hjólbarðaverkstæði SB
Sími 456 3033, Sindragötu 3, 400 Ísafirði

Tannlæknastofan
Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

Félag opinberra starfsmanna
á Vestfjörðum
Hafnarstræti 6, Ísafirði, sími 456 4407

Harðfiskverkun Ragnars
Harðfisksala

Aðalstræti 51 • 470 Þingeyri • sími: 456 8275 • Farsími: 896 8579

Harðfiskverkun Einars 
Guðbjartssonar

Drafnargötu 6, 425 Flateyri, sími 456 7671 og 852 4071

Landsbanki Íslands
Pólgötu 1 • Ísafirði • Sími 410 4156

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300

DENGSIehf.

Fiskmarkaður
Suðurnesja hf

Ísafirði

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf.

Mávakambi 2 - 415 Bolungarvík
Sími 456 7478

Sími 434 7880

FISKVINNSLAN ÍSLANDSSAGA hf.

     VELTISKILTI  
Dugguvogi 1b • 104 Reykjavík • Sími 588 4097 • Fars. 896 1697

Sýslumaðurinn á Ísafirði
Stjórnsýsluhúsinu Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður, sími 450 3700

Glaður ehf.
Traðarstíg 1, 415 Bolungarvík, sími 456 7137, gsm. 861 4692, 852 3294

Hótel Flókalundur Vatnsfjörður
451 Patreksfjörður
S: 456 2011
flokalundur@flokalundur.is
www.flokalundur.is

Bæjar- og Héraðsbókasafnið Ísafirði
Eyrartúni, 400 Ísafirði, Sími 450 8220

Þórsberg ehf.
Strandgötu 25 • 460 Tálknafirði
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Silfurtorgi, 400 Ísafirði, sími: 440 2430
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Það er gömul og góð hefð að senda fermingarbörnum skeyti á fermingar-

daginn. Mörg fermingarbörn geyma skeytin áratugum saman ásamt 

öðrum hlutum sem tengjast fermingunni. Með persónulegu skeyti getur 

góð kveðja orðið enn betri því á persónulegt skeyti geturðu sett mynd 

úr eigin myndasafni. Þú gætir sett mynd af þér, teikningu sem þú hefur 

skannað inn eða það sem barn á fermingaraldri kann sérstaklega vel að 

meta: Mynd af því sjálfu. 

Sendu áþreifanlega góða fermingarkveðju á www.po
stur.is.

Sláðu í gegn hjá fermingarbarni
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Í síðasta tölublaði Vestanpóstsins 
birtist gömul ljósmynd af nokkrum 
kátum saumastúlkum hjá Einari 
og Kristjáni á Ísafirði frá því um 
miðja síðustu öld. Ein af saum-
astúlkunum á myndinni var Anna 
Kristín Björnsdóttir, fósturdóttir 
Sigmundar Brandssonar og Júlíönu 
Óladóttur. 

Sigmundur og Júlíana voru for-
eldrar Daníels og Óla Sigmundssona 
sem flestir Ísfirðingar komnir af 
barnsaldri muna eftir. Dóttir Sig-
mundar og Júlíönu sem enn lifir 
heitir Ásta Sigmundsdóttir.

Ásta flutti frá Ísafirði skömmu 
eftir seinni heimsstyrjöldina og sett-
ist að í Kópavogi. Hún og eiginmað-
ur hennar Gunnar Þorsteinsson 
rennismíðameistari fengust við 
verslunarrekstur þar árum saman í 
versluninni Kópavogi sem fyrst var 
til húsa á Skjólbraut en síðar í gamla 
Sjálfstæðishúsinu í Kópavogi sem 
stóð ekki langt frá Kópavogskirkju 
en er löngu horfið. Meðan Ásta bjó 
á Ísafirði vann hún í mjólkurbúð 
Kaupfélags Ísfirðinga .

Ljósmyndir úr fortíðinni

Þessi mynd er tekin einhvern tímann seint á sjöunda áratugnum í versluninni Kópavogi. Gunnar Þorsteinsson eiginmaður 
Ástu er lengst til vinstri. Við hið hans stendur Anna Margrét Gunnarsdóttir , dóttir Ástu og Gunnars, þá ungur kennaranemi 
. Anna Margrét kenndi í Kópavogi allan sinn starfsaldur og hefur átt þátt í koma mörgum kynslóðum Kópavogsbúa til nokk-
urs þroska. Lengst til hægri er svo Ásta Sigmundsdóttir. Myndin er tekin meðan verslunin er enn til húsa á Skjólbraut seint 
á sjöunda áratugnum.

Þessi mynd er tekin hjá Zimson á Ísafirði líklega 1935 eða 1937. Þessar ungu 
stúlkur dubbuðu sig upp í peysufötin og sátu fyrir hjá ljósmyndara. Lengst til 
vinstri situr Guðný Knudsen, þá Margrét Jónsdóttir, dóttir Jóns Þórólfssonar kaup-
manns. Við hlið hennar situr Guðbjörg Líkafrónsdóttir. Hún var dóttir Líkafróns 
sem síðastur bjó á Hrafnfjarðareyri í Jökulfjörðum en Guðbjörg ólst upp á Ísafirði. 
Lengst til hægri er svo Ásta Sigmundsdóttir. Þess má til gamans geta að Guðbjörg 
Líkafrónsdóttir var gift Alf Överby og er því móðir Överby bræðranna Gunnars, 
Ásgeirs og Bernharðs sem margir kannast við.
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Ritstjóri Vestanpóstsins og for-
maður Ísfirðingafélagsins heim-
sóttu Ástu þar sem hún býr enn á 
heimili sínu við Kársnesbraut. Ásta 
er fædd 1917 en er prýðileg ern 
og minnug og leyfði blaðinu að 
birta fáeinar myndir úr albúmum 
sínum.

Þeir Daníel  og Óli  Sigmundssynir 
voru tvíburar og býsna samrýmdir 
alla ævi. Þeir ólust upp í Tangagötu 
20 ásamt foreldrum sínum og syst-
kinum en löngu síðar byggðu þeir 
sér hús við Eyrargötu 3 þar sem þeir 
bjuggu alla tíð. Hér eru þeir bræð-
ur í frumbernsku. Vinstra megin 
er Óli Jóhannes Sigmundsson og 
hægra megin Daníel Guðmundur 
Eyjólfur Sigmundsson eins og hann 
hét fullu nafni. Sagan að baki þeirri 

Þessi ljósmynd er tekin á heimili Óla og Daníels á Eyrargötu 3 á þrítugsafmæli þeirra bræðra og því væntanlega tekin í byrj-
un apríl 1946. Líklega hafa verið kökur og kakó til veitinga í tilefni dagsins ef marka má hina dándisfínu kakókönnu sem 
stendur á borðshorninu vinstra megin. Við borðshornið hægra megin situr Gunnar Þorsteinsson eiginmaður Ástu, við hlið 
hans Högni Þórðarson og við hlið hans Kristrún Guðmundsdóttir eiginkona hans Við borðsendann situr Daníel Sigmundsson 
og við hlið hans Anna Björnsdóttir og við hlið hennar Jónína Níelsen , eiginkona Gunnlaugs Guðmundsson sem situr við 
vinstra hornið á borðinu eða Gulli á Pósthúsinu eins og hann hefur líklega verið kallaður á götum Ísafjarðar þegar myndin 
var tekin.
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nafngift er sprottin beint úr þjóð-
arvitundinni um vitjun nafns í 
draumi.

Þann 21. ágúst 1915 fórst lít-
ill bátur á Breiðafirði með fjórum 
mönnum innanborðs. Báturinn 
var á leið suður frá Hvallátrum 
og endaði för sína á svonefndu 
Vélaugarsundi . Þar fórust m.a. 
Daníel Jónsson úr Reykhólasveit 
og sonur hans Guðmundur aðeins 
12 ára gamall, svo og 19 ára gamall 
piltur, Eyjólfur að nafni. 

Anna Daníelsdóttir, amma 
hinna nýfæddu tvíbura og Kristín 
Daníelsdóttir, móðir Daníels 
þess sem drukknaði, voru syst-
ur. Skömmu eftir fæðingu tvíbur-
anna vitjaði Daníel nafns í draumi 
fyrir sig og Guðmund son sinn. 
Samkvæmt þjóðtrúnni boðaði það 

barninu ógæfu væri ekki farið eftir 
því. Séra Magnús Jónsson var prest-
ur á Ísafirði þegar þetta gerðist. 
Hann skírði tvíburana og þegar 
hann heyrði söguna af nafnvitj-
uninni lagði hann til að nafni 
Eyjólfs þess sem einnig fórst yrði 
bætt við þótt hann hefði ekki bein-
línis vitjað þess. Varð það að ráði. 
Sá var sonur Ólínu Jónsdóttur og 
Ólafs Bergsveinssonar bónda í 
Hvallátrum.

Þeir bræður eru fæddir 1916 og 
því er myndin líklega tekin 1918 
eða þar um bil. Sigmundur faðir 
þeirra dó þegar þeir voru þriggja 
ára.

Systkinin úr Tangagötunni samankomin 1971. Lengst til vinstri er Óli, þá Ásta, 
Daníel og svo Anna.

Hafnarstræti 9–13 • 400 Ísafjörður

Kæru félagsmenn!
Munið nýju heimasíðuna 

okkar og netfangið
www.isfirdingafelagid.is 

– isfirdingafelagid@
isfirdingafelagid.is
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Ásta Sigurrós ,Daníel G.E. og Óli Jóhannes 
Sigmundsbörn.

Tangagata 20 Ísafirði (gömul mynd) (Sennilega er verið að 
lagfæra tröppurnar og þessvegna eru hlerarnir fyrir).

Þessar þrjár fullorðnu konur eru mörgum þekktar. Lengst til 
vinstri situr Anna Björnsdóttir og í miðið Anna Helgadóttir 
eða Anna í Kaupfélaginu og lengst til hægri er Margrét 
Valdimarsdóttir. Anna Björnsdóttir er uppeldissystir Ástu.
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Síðsumars 2009 fóru Eiríkur 
Gíslason, Ragnar Heiðar 
Þrastarsson og Axel Jóhannsson 
í ferðalag til Austur Grænlands. 
Hér á eftir fylgir ferðasaga 
þeirra en þeir réru nokkrar dag-
leiðir á kajak og sigldu síðan yfir 
Grænlandssund á seglskútu. Í 
för með þeim voru: Guðjón Örn 
Blöndahl, Arngrímur Blöndahl, 
Harpa Gunnardóttir og Finnur 
Ingi Hermannsson.

Grænland er í margra huga fjar-
lægt og fráhrindandi. Vissulega 
er náttúrun þar að hrikaleg og 
vegalengdir miklar. En náttúrufeg-
urð, óspillt víðerni og menning 
frumbyggjana dregur að sér fjölda 
ferðamanna frá öllum heimshorn-
um á öllum tímum árs. Grænland 
er mjög aðgengilegt fyrir okkur 

Íslendinga því Ísland hefur allar 
tíð verið mikilvægt hlekkur í sam-
göngum við landið. Landið er þrátt 
fyrir allt okkar næsti nágranni og 
frá Ísafirði er styttri loftlína yfir 
Grænlandssund en til Egilstaða. 
Fjölmargar ferðaskrifstofur, bæði 
Íslenskar og erlendar, bjóða upp á 
Grænlandsferðir frá Íslandi af ýmsu 
tagi og sumarið 2009 var reglu-
bundið flug frá Íslandi til fimm 
staða á Grænlandi. 

Á Ammassalik svæðinu á aust-
urströndinni, sem er á svipaðri 
breiddargráðu og Ísland, búa um 
3500 íbúar í sjö þorpum og bæjum. 
Byggðin er dreifð um svæði sem 
er álíka stórt og Vestfirðir sunnan 
Djúps. Veðurfar að sumarlagi er 
frábært til útiveru og minni öfga 
að vænta en við eigum að venjast á 
Íslandi. Hitatölurnar eru ívið lægri 
en bjartviðri og hægur vindur er 

reglan. Í höfuðstaðnum Tasiilaq 
á Ammassalik eyju búa um 1500 
manns en flugvöllurinn á Kulusuk 
eyju er aðal tengipunkturinn við 
umheiminn. Á sumrin er þar tölu-
verður erill því flogið er daglega frá 
Íslandi frá því í maí og fram í sept-
ember auk þess að reglulegt flug er 
til Syðri-Straumsfjarðar og Scoresby 
sunds og þyrla er í ferðum innan 
svæðisins.

Fyrir okkur Ísfirðinga hefst 
ferðalagið á kunnulegu stefi enda 
hagvanir á Reykjavíkurflugvelli og 
um borð í vélum Flugfélagsins. En 
eftir kaffi, te og vatn og tveggja 
tíma flug í hávestur rís fjöllótt 
Grænlandsströndin úr sæ og þá 
byrjar ævintýrið. Það er ótrúleg 
upplifun að koma inn til lendingar 
í Kulusuk og stíga út á malarbraut-
ina í glanna sólskini. Landslagið 
og allar aðstæður eru svo gjörólík-

Það gefur á bátinn við Grænland
Ljósmyndir: Eiríkur Gíslason

Ragnar og Axel horfa yfir byggðina í Kulusuk.
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ar því sem við eigum að venjast. 
Þverhníptar granítnálar, ísjakar á 
fjörðum og sundum og jöklar í sjó 
fram.

Fyrir milligöngu Jóhanns Brands-
sonar athafnamans í Kulusuk feng-

um við tvo heimamenn til að ferja 
okkur á hraðbátum til þorpsins 
Sermiligaaq. Eftir því sem næst 
verður komist þýðir það Fagri-
Ísafjörður. Í þorpinu, sem er það 
nyrsta og austasta á Ammassalik 

svæðinu, hafði annar hópur skil-
ið eftir kajaka og viðlegubúnað 
nokkru áður. Bátar eru skiljanlega 
mikið þarfaþing á þessum slóðum. 
Margir eiga smábáta sem notaðir 
eru við ýmisskonar veiðar og til að 
komast um svæðið. Aðstæðurnar 
gera það að verkum að menn kjósa 
aðallega létta og meðfærilega plast-
báta sem auðvelt er að draga upp 
á ísinn eða á land. Svo nota menn 
stóra utanborðsmótora til að vera 
fljótir í förum. Ínúítarnir eru illfá-
anlegir til að fara á sjó ef eitthver 
alda er enda eru þeir vanir að bíða 
heldur og sæta lagi þegar gott er 
í sjóinn. Við skoðuðum okkur um 
í Kulusuk og gerðum síðustu inn-
kaupin, ætli buckshot dugi til að 
fella björn?

Á siglingunni frá Kulusuk til 
Sermiligaaq, sem tekur tæpa tvo 
tíma þegar vel gengur, ber margt 
fyrir augu. Fjöllin eru stórbrotin, 
helmingi hærri og brattari en jafnvel 
Vestfirðingar eiga að venjast. Víða 
má sjá rústir vetrarhúsa Ínúítanna. 
Þessi afskekti heimshluti hefur ekki 
farið varhluta af stríðsbrölti og siglt 
er fram hjá yfirgefnum herflug-
velli þar sem járnadrasl í ómældu 
magni liggur um mela og móa. Á 

Róið í hrikalegu umhverfi á Austur Grænlandi.

Hádegishressing framreidd á veglegu granítborði. Ferðafélagarnir Eiríkur, Arngrímur, Guðjón, Finnur, Ragnar, Axel og 
Harpa með bros á vör.
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leiðinni gerðum við stuttan stans 
í Kuummiut sem er eitt þorpanna 
á svæðinu. Þar virtist lífið ganga 
sinn vanagang. Þytur, fyrrum lóðs-
bátur Ísafjarðarhafnar vaggaði við 
bryggjuna en Sigurður Pétursson 
notar hann til ýmissa útréttinga við 
Grænlandsstrendur eins og frægt 
er. Við tókum Hauk Vernharðsson 
vélstjóra tali þar sem hann sat og sól-
aði sig á dekkinu á Leifi Eiríkssyni. 
Hann var í huggulegum félagsskap 
eftirlitskonu dönsku stjórnarinnar, 
sagði sumarið hafa verið veðursælt 
og var búinn að hneppa frá tveim 
efstu tölunum.

Við komuna til Sermiligaaq 
finnum við kajakana og tilheyr-
andi búnað á umsömdum stað. 
Veiðimennirnir frá Kulusuk not-
uðu tækifærið til að heilsa upp á 
skildmenni enda ekki svo oft sem 
tækifæri gefst til þess. Hægt er 
að komast um svæðið á bátum í 
u.þ.b. fimm mánuði á hverju sumri. 
En þegar hafísinn liggur yfir öllu 
eru þyrlur og hundasleðar einu 
fartækin sem hægt er að reiða sig 
á. Eftir að hafa hugað snöggvast 
að búnaðinum og kvatt samferða-
menn okkar skoðuðum við okkur 
um í þorpinu þar sem búa um 200 
manns. Göngutúrinn kostaði okkur 
vandræði. Hvolpahópur hafði kom-
ist í dótið okkar sem við höfð-
um skilið full kæruleysislega við á 
fjörkambinum. Tveir ínúítastrákar 
höfðu staðið í ströngu við að safna 
saman skóm og öðru smálegu sem 
hvolparnir höfðu náð taki á. Þeir 
fengu harðfisk að launum og þökk-
uðu pent fyrir sig en urðu ekki 
verulega kátir fyrr en súkkulaði var 
dregið upp líka. Sleðahundarnir 
gegna enn í dag mikilvægu hlut-
verki á Austur-Grænlandi og eru 
margir hundar í þorpunum. Þetta 
er alls engin gæludýr og fullvaxnir 
hundar eru allajafna tjóðraðir við 
klappir með sverum keðjum en 
ungir hvolpar fá að ganga lausir. 

Það er púsl er að koma sér og 
sínu hafurtaski niður í sjókajak í 
upphafi ferðar. Töluvert farangurs-
rými er í bátunum en bögglarnir 
þurfa að vera hæfilega stórir og 
fara niður í bátinn í réttri röð. Eftir 
að hafa tekið góða stund í að pakka 
niður og kynnast bátum og búnaði 
ýttum við úr vör. Það er frábært 

að komast loks á flot eftir lang-
an aðdraganda og undirbúning. 
Það er sannkölluð frelsistilfinning 
að vera á kajak með nauðsynlega 
búnað og nesti til að þurfa ekki að 
treysta á neinn nema sjálfan sig og 
félagana þó ekki sé nema í nokkra 
daga. Það var farið að húma og við 
liðum nær hljóðlaust áfram á speg-
ilsléttum sjónum. Stefnan var tekin 
með ströndinni í norð-austur, í átt 
frá byggðinni og inn á landsvæði 
sem var okkur öllum ókunnugt. 
Fljótlega rérum við fram á fallega 
sandfjöru. Við tókum land í  ljósa-
skiptunum og áður en varði kraum-
aði pottréttur á prímusnum og 
hópurinn var samankominn með 
fríhafnarpoka umhverfis snarkandi 
varðeld. Fullkomin leið til að enda 
dag sem var svo viðburðaríkur að 
okkur fannst lygilegt að við hefðum 
lagt af stað að heiman þá um morg-
uninn.

Næstu tvo daga nutum við mik-
illar veðurblíðu og rérum um skjól-
góða firði. Við fórum frekar stuttar 
dagleiðir, eða um 15 km hvorn dag, 
og notuðum tímann til að skoða 
okkur um í nágrenni tjaldstæðanna 
og taka land með reglulegu milli-
bili. Það vakti athygli hve dýralífið 
virðist fábrotið. Það var viðburður 
að sjá staka æðarkollu með unga 
eða teistuunga. Að vísu fengum við 
að kynnast útsjónasömum ref fyrsta 
morguninn (einhverjir lesendur 
leggja nú sjálfsagt saman tvo og tvo). 
Þegar við ferðalangarnir komum á 
fætur stóðum við rebba að verki við 
að stela brauði. Í fljótfærni hafði 
mest öllu brauðinu verið pakkað 
til bráðabirgða í frauðkassa sem var 
undir grjótfargi. Það reyndist lítil 
fyrirstaða fyrir skolla því hann hafði 
spænt upp kassann og var langt 
kominn með að ferja allt brauðið, 
sneið fyrir sneið, í öruggt skjól. 

Við rérum meðal annars að 
sporði skriðjökuls sem nær í sjó 
fram. Það er mjög mikilfenglegt að 
komast í návígi við slíkt fyrirbæri. 
Þegar róið er að jöklinum finnur 
maður hvernig loftið kólnar með 
hverju árataki. Jökulstálið rís tugi 
metra lóðrétt upp frá haffletinum 
sem er að stórum hluta þakinn 
íshröngli. Borgarísjakar fljóta svo 
um mitt í öllu saman. Það er full 
ástæða til að sýna ítrustu varúð í 

þessu umhverfi enda er maður á 
kajak harla lítilvægur samanborið 
við þá krafta sem losna úr læðingi 
þegar jökullinn kelfir og bylgjurnar 
ganga á land allt í kringum fjörð-
inn.

Að morgni þriðja dags mátti litlu 
muna að við lentum í vandræðum. 
Við höfðum haft næturstað í fyr-
irtaks tjaldstæði í lítilli vík. Úti á 
víkinni var stærðar jaki strandaður 
með mikilli turnspíru sem við höfð-
um dáðst að við varðeldinn kvöldið 
áður. Sjósetningin á morgnana er 
alltaf ákveðið átak. Kajakarnir sem 
við notuðumst við samanstanda af 
grind úr áli og plasti sem dúkur 
er strengdur á. Það er því hægt 
að fella bátana og pakka þeim í 
töskur. En þetta þýðir einnig að 
nauðsynlegt er að hlífa þeim við 
hnjaski í grýttum fjörum og að erf-
itt er að færa fullhlaðna bátana úr 
stað. Þeir eru því settir eins neð-
arlega í fjöruna og kostur er og 
hlaðnir á meðan stefnið er nánast á 
floti. Við vorum nýbúin að sjósetja 
og vorum eitthvað að bera saman 
bækur okkar þegar ógnar drunur 
rjúfa þögnina og turninn brotnar 
af jakanum. Við það rís neðri hluti 
jakans úr djúpinu og snýst og held-
ur áfram að molna niður. Við eru 
staðsett miðja vegu milli lands og 
jaka. Á þessu stendur þónokkra 
stund og síðan sjáum við að stærð-
ar flóðbylgja kemur æðandi í átt 
til okkar. Við höfðum ráðrúm til 
að snúa stefninu í ölduna en hún 
brotnaði ekki heldur gekk undir 
okkur og áhrifin ekki önnur en þau 
að við lyftumst um einhverja 1-2 
metra. En síðan gekk bylgjan á land 
og kaffærði algjörlega fjöruna þar 
sem við höfðum verið berskjölduð 
með allt okkar hafurtask skömmu 
áður. Hefði þetta átt sér stað 10-15 
mínútum fyrr hefðum við fengið 
góða dýfu og allur okkar búnaður 
farið undir vatn. Jafnvel er hægt að 
sjá fyrir sér að skemmdir hefðu geta 
orðið á bátunum og dót tapast.

Að loknum þremur dögum voru 
allir orðnir hagvanir í bátunum 
og hópurinn samanslípaður. Við 
ákváðum að yfirgefa skjól fjarðanna 
og halda út á opnara haf og komast 
lengra norður með ströndinni. Við 
vorum í þeirri góðu stöðu að vera 
búin að semja við Sigurð Jónson 
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skipstjóra á seglskútunni Aurora frá 
Ísafirði að sækja okkur þangað sem 
við yrðum niður komin að loknum 
fimm dögum. Aurora og áhöfn 
voru þá búin að vera í verkefnum 
á Grænlandi mestallan ágúst. Um 
leið og komið var út á opnara haf 
jókst sjógangurinn. Við þurftum 
að róa fyrir tvö björg þar sem var 
engin leið að taka land til að kom-
ast inn á stóra vík sem er nefnd 
Jernø bugt og er í vari af eyjum úti 
fyrir ströndinni. Okkur virtist sem 
tjaldstæði væri að finna í víkinni á 
þeim kortum og lofmyndum sem 
við höfðum meðferðis. Þetta gekk 
í aðalatriðum vel og við vorum um 
tvo til þrjá tíma á hvorum legg. Að 
vísu reynir það töluvert á að sitja 
svo lengi í bátunum og hvergi hægt 
að pissa nema í buxurnar. Við það 
bættist að töluverður sjógangur var 
og nokkrir fundu til sjóveiki. Þegar 
við rérum um þröngt sund inn á 
Jernø bugt blasti við okkur nokkuð 
önnur sýn en við höfðum vonast 
eftir. Víkin reyndist vera hömrum 
girt á alla vegu og við gátum með 
naumindum lent í stórgrýtis urð til 
að rétta úr okkur og ráða ráðum 
okkar. Þar sem næturvist í urðinni 
hefði verið mjög aum ákváðum við 
að róa áfram í von um að finna 
gæfulegri næturstað.

Það merkilegt hvernig sumir 
hlutir geta farið að skipta máli í 
óbyggðaferð. Latte í bréfi er allt 
í einu það sem þú vaknar fyrir á 
morgnana og brauð undir áleggið 
hreinasti  lúxus. En það að róa 
fram á tjaldstæði með góðri lend-
ingu, reka og vatni eftir 30 km 
róður á úfnum sjó kunnum við svo 
sannarlega að meta. Morguninn 
eftir, þegar enn einn góðviðrisdag-
urinn var í uppsiglingu, sáum við 
að tjaldstæðið var jafnvel betra en 
þau fyrri og er þá mikið sagt. Nú 
var hugurinn farinn að hvarfla 
að seinni hluta ferðarinnar, þ.e. 
siglingunni yfir Grænlandssund 
til Íslands. Samkvæmt áætluninni 
átti Aurora að skila af sér hópi 
í Kulusuk þennan dag, taka þá 
Ragnar, Rúnar og Guðmund sem 
ætluðu að verða okkur samferða 
á heimsiglingunni og koma svo og 
taka okkur seint um kvöldið eða í 
birtingu daginn eftir. Þar sem við 
vorum á ákjósanlegum stað fyrir 
skútuna og gærdagurinn var langur 
ákváðum við að halda kyrru fyrir. 
Það var ákveðin spenna í loftinu 
þegar við tókum upp gervihnatta-
símann til að láta vita af okkur og 
léttir að heyra að allt var eins og 
um var talað. Við notuðum daginn 
til að skoða eyjuna sem yrði lokavið-

komustaður okkar á Grænlandi og 
fella kajakana og ganga frá öllum 
búnaði fyrir sjóferðina. Það var 
tignarleg sjón í bítið daginn eftir 
þegar Aurora sigldi inn á víkina 
og lagðist fyrir akkeri umkringd 
borgarís. Vel gekk að ferja menn 
og búnað um borð. Í áhöfn var 
auk Sigurðar skipstjóra, Róbert Þór 
Haraldsson háseti. Skútan var því 
fullskipuð en hún tekur alls 12 
manns. Það var eftirvænting um 
borð þegar akkerum var létt og 
stefnan tekin á Deildina í um 300 
sjómílna fjarlægð.

Þar sem ský huldu fjallstoppa við 
ströndina komust við fljótt úr lands-
sýn. Mannskapnum var deilt niður 
á þrjár vaktir og við tók rútínubund-
in úthafssigling. Hafa þurfti gætur 
á hafís sem varð gisnari eftir því 
sem við fjarlægðumst Grænland. 
Vindur var af norð-austri og því 
beitt eins og kostur var. Metingur 
myndaðist milli vaktanna um það 
hvort menn urðu að gefa eftir eða 
náðu að vinna í haginn miðað við 
áætlaða siglingaleið. Þegar sigldur 
er beitivindur er vistin um borð 
nokkuð krefjandi. Skútan hallar 
undan seglunum og heggur öld-
una. Við ferðafélagarnir vorum mis 
fjörugir og liðtækir á vaktinni. Það 
sem heldur uppi taktinum við þess-

Síðasta tjaldbúðin í morgunsól.
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ar aðstæður er fá að taka þátt í sigl-
ingunni með því að standa vaktir 
annars vegar og nægur og góður 
matur hins vegar. Skipperinn sló 
ekki slöku við því auk þess að 
hafa vakandi auga yfir öllum hlut-
um lagaði hann snilldar súpur sem 
héldu stuðinu í liðinu. Að morgni 
þriðja dags sjóferðarinnar sáum við 
Vestfjarðafjöllin rísa yfir sjóndeild-
arhringin. Þegar við nálguðumst 
land lægði öldurnar, sólin braust 
fram og allir hresstust. Það er sér-

stök reynsla ferðast sjóleiðina milli 
landa og ekki spillir fyrir að sigla 
fyrir vindi. Maður fær sannarlega 
aðra tilfinningu vegalengdum og 
víðáttu heimsins en í helgarferð 
til Prag þó að það sé eftir sem 
áður frábært að ferðast með flug-
vél líka. Það fór svo á endanum að 
við náðum heilu og höldnu inn á 
Sundahöfn á Ísafirði um 50 tímum 
eftir að við léttum akkerum við 
Grænland.

Okkur langar til að þakka 
ferðafélögum okkar kærlega fyrir 
ógleymanlega daga. Einnig þökk-
um við ferðaskrifstofunni Ultima 
Thule sem lagði til kajaka og við-
legubúnað og Borea Adventures 
sem gerir út skútuna Aurora.

Eiríkur Gíslason
Ragnar Heiðar Þrastarson

Axel Jóhannsson 

Borea Adventures er Ísfirsk útgerð 
sem hefur undanfarin ár siglt með ferða-
menn á vit ævintýra í Jökulfjörðum, 
Færeyjum, á Jan Mayen og Grænlandi 
svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að fá 
smjörþefinn af því öllu saman á heima-
síðunni www.boreaadventures.com

-
Ultima Thule er íslensk ferðaskrif-

stofa sem býður útlendingum upp á 
ferðir til Íslands og Íslendingum upp 
á ferðir til útlanda. Hún hefur boðið 
kajakferðir til Grænlands í yfir 15 ár og 
heldur úti heimasíðunni www.ute.is.

-
Kajakarnir sem notaðir voru 

eru mikil hagleikssmíð  af gerðinni 
Feathercraft og hægt er að kynna á 
www.feathercraft.com.  

-
Upplýsingar um Ammassalik svæðið 

má finna á ferðamannasíðunni www.
eastgreenland.com.

Finnur, Axel og Ragnar gráir fyrir járnum um borð í seglskútunni Aurora frá 
Ísafirði.

Allar ljósmyndir frá Sólarkaffi hér í blaðinu eru teknar af 

Ólöfu Dómhildi Jóhannesdóttur. Ólöf, sem er lærður ljós-

myndari, er sambýliskona Atla Þórs Jakobssonar og þar með 

tengdadóttir Jakobs Ólasonar og Eyglóar Eymundsdóttur. 

Ólöfu eru færðar kærar þakkir stjórnar Ísfirðingafélagsins 

fyrir frábærar myndir og mikla velvild í garð félagsins.

Áhugasömum um Ólöfu sem ljósmyndara er bent á

www.flickr.com/photos/domhildur/

Hirðljósmyndari
Ísfirðingafélagsins

Kæru félagsmenn!

Ný heimasíða

www.isfirdingafelagid.is

og nýtt netfang

isfirdingafelagid@isfirdingafelagid.is
UPPLÝSINGAR Á WWW.FLUGFELAG.IS

FLUGFELAG.IS

SKEMMTUM OKKUR
INNANLANDS
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Farfugl með vetrarsetu á Vestfjörðum

Ómar Smári Kristinsson mynd-
listarmaður leggur gjörva hönd á 
margt eins og Íslendingar hafa allt-
af gert. Stundum er hann umsvifa-
mikill kaupmaður og kaffihússfor-
stjóri í Landmannalaugum þegar 
þangað koma ferðamenn í þús-
undatali hvern dag.

Stundum er hann vetrargæslu-
maður í kyrrðinni og einsemdinni 
í Æðey og vakir þar yfir ríki Jónasar 
Helgasonar, tekur veðrið og fylgist 
með náttúrunni.

Og stundum er hann einfaldlega 
búsettur á Ísafirði, nánar tiltekið 
í Hrannargötu 8 ásam eiginkonu 
sinni og sálufélaga, Ninu Ivanovu.

Ómar Smári teiknaði þessar 
skemmtilegu myndaraðir sem sýna 
götumyndir á Ísafirði á ólíkum 
tímum á tuttugustu öldinni.

Vestanpósturinn náði tali af 
Ómari Smára og spurði hvernig 
þaðhefði atvikast að Ómar og Nína 
ílentust á Vestfjörðum?

„Ég er Sunnlendingur í húð 
og hár, kominn úr Holtunum 
(Rangárþing ytra í dag). Við Nína 
vildum hinsvegar búa þar sem lands-
lag og menning höfðuðu sterkast til 
okkar. Af þeim stöðum sem komu 
til greina varð Ísafjörður ofaná. 
Ægifagurt umhverfi og blómstrandi 
menning. Svo er stór plús að þrjár 
systra minna voru fluttar á svæðið 
á undan okkur. Eins var stefnan 

um stóriðjulausa Vestfirði aðdrátt-
arafl. Olíuslysið í hugum fólks rýrði 
ánægjuna mikið. Sem vetrarfólk 
í Æðey höfðum við Nína kynnst 
nokkrum Vestfirðingum að góðu. 
Þá bjuggum við eiginlega strax í 
Norðurbænum, einsog Halldór 
bæjarstjóri orðaði það.“

Hvað varð til þess að Ómar Smári 
tók upp pennann og fór að teikna 
gamlar götumyndir af Ísafirði?

„Sem aðkomumaður, heillaður 
af sínu nýja heimili, fann ég þörf 
fyrir að eiga hlutdeild í sögunni. 
Ég var annarsstaðar þegar hún varð 
til hér. En staðurinn er þrunginn 
sögu. Mörg af landsins fegurstu 
og ljótustu húsum er að finna á 
Ísafirði. Það er mér (og vonandi 
fleirum) holl pæling að skoða þver-
snið af bænum, með hálfrar aldar 
millibili. Bækur Sögufélagsins, 
Ljósmyndasafnið og starfsfólk þess, 
Áslaug Jensdóttir og fleiri hafa verið 
drjúgur brunnur til að ausa heim-
ildum uppúr. Helst þyrfti að smíða 
módel af eyrinni allri, með þessum 
sömu ártölum. Það er til eitt flott 
módel,eftir Jón Hermannsson, sem 
sýnir bæinn eins og hann var á 
síðari hluta 19. aldar. En ég hef 
engan tíma til að gera þetta og það 
er hvergi staður til að geyma þetta 
nema í hugskotinu.“

Landmannalaugar á sumri eru 
einn fjölsóttasti ferðamannastaður 

á hálendi Íslands. Þangað koma 
meira en 100 þúsund gestir á hverju 
sumri. Þar reka, Ómar Smári og 
Nína verslun og kaffihús í tveimur 
gömlum rútum. Þar er hægt að 
kaupa flest sem ferðamann getur 
vantað, fá kaffi og með því, sil-
ung í soðið og síðast en ekki síst 
upplýsingar. Þau Ómar og Nína 
hafa einnig verið vetrargæslumenn 
í Æðey. Viltu bera þessa tvo staði 
saman?

„Gjörólíkir staðir. Sameiginlega 
eiga þeir náttúrufegurðina. Í Æðey 
vorum við Nína einu manneskj-
urnar. Fyrri part vetrar notuðum 
við til að hvíla okkur eftir sumarið 
en seinni part vetrar vorum við 
að byggja okkur upp fyrir næsta 
sumar. Gestir í Landmannalaugum 
eru nefnilega u.þ.b. 15 sinnum 
fleiri en þeir sem heimsækja gjörv-
alla Vestfirði. Glorhungraðir göngu-
menn, villuráfandi ferðamenn, 
kjaftaglaðir leiðsögumenn og bíl-
stjórar, kaffiþyrst allskonarfólk, vits-
þurfandi vitleysingar. Óendanlegur 
fjöldi og fjölbreytileika af fólki sem 
þarfnast andlegrar og líkamlegrar 
fæðu. Að meðaltali á dag: 30 lítrar 
af kaffi og 700 svör við fyrirspurn-
um. Staðurinn hefur fært okkur 
vináttu öndvegis einstaklinga og 
djúpstæðar fegurðarupplifanir. En 
líka örþreytu.“

Með þessu textabroti fylgir mynd 
af Ómari Smára og Nínu sem er 
tekin fyrir nærri fimmtán árum í 
upphafi ferilsins í Laugum.

„Myndin sem ég sendi af okkur 
Nínu,var tekin árið 1996 af Regínu 
Hreinsdóttur, góðvinkonu okkar 
frá Landmannalaugum. Þarna 
erum við hjá fyrstu búðinni okkar í 
Laugunum. Það var Landróverinn 
Bergur Trausti. Söluvarningurinn 
var bleikja sem við veiddum í 
nálægum vötnum. Fyrirspurnir um 
smjör til að steikja fiskinn uppúr 
og brauð til að borða með honum 
urðu til þess að vöruúrvalið stækk-
aði uppí það sem það er núna. Nú 
þurfum við tvær langar rútur í stað 
eins stutts Landróvers. Á myndinni 
er sú skriða rétt að fara af stað.

Margir skilja ekki teikninguna af 
Aðalstræti og Suðurgötu á Ísafirði. 

Ómar Smári Kristinsson og Nina Ivanova við fyrstu verslunina í Landmanna-
laugum.
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Flugfélagið Ernir
sími 562 4200

www.ernir.is

Flugfélag
sími 5

www
Bíldudalur

Reykjavík

Sauðárkrókur

Gjögur

Höfn

Þægindi alla leið

Leiguflug: Við sérhæfum okkur í leiguflugi 
fyrir þá sem vilja fyrsta flokks þjónustu, hratt 
og örugglega.

Áætlunarflug: Fjórir áhugaverðir áfangastaðir. 
Sauðárkrókur, Höfn í Hornafirði, Bíldudalur og 
Gjögur.

Útsýnisferðir: Skemmtilegar ferðir hvert á 
land sem er, sérsniðnar að þínum þörfum.

Finnst þér ekki skrýtið að hjá 
sumum tryggingafélögum er 
fyrsta árið ódýrast?

Okkur finnst nú einmitt að 
okkar bestu viðskiptavinir 
eigi að fá lægra verð.

Gott samband verður betra með tímanum

Hjá TM tölum við um viðskiptavini og vitum að 

góð vinasambönd verða ekki til að sjálfu sér. 

Þau þarf að rækta.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN  /  Sími 515 2000  /  tm@tm.is  /  www.tm.is

• Hjá TM fá bestu viðskiptavinirnir hærri tjónleysisafslátt

• Hjá TM fá viðskiptavinir vátryggingaráðgjöf sniðna að sínum þörfum

• Hjá TM fá viðskiptavinir framúrskarandi tjónaþjónustu
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Þeirra vegna borgar sig að vera 
með smá útskýringar:

Teikningin tengir saman kaup-
staðina þrjá, þ.e. Neðstakaupstað, 
Miðkaupstað og Hæstakaupstað. 

Stærðarhlutföllin eru því sem næst 
rétt. Hús sem eru ekki við sjálfa göt-
una en eru nálæg, fá að vera með, 
teiknuð óskír. Þar sem eru stórar 
eyður er skipasögunni komið fyrir 

(enda sjór þar sem eyðurnar eru). 
Næst miðju er nútíminn. Þvínæst 
sami staður eins og hann leit út 
fyrir hálfri öld og yst er sá sami 
staður eins og hann leit út fyrir 
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heilli öld. Báðar hliðar götunnar 
eru teiknaðar. Þær eru hvor á móti 
annarri, eins og gefur að skilja. Það 
eru því engar teikningar á hvolfi, 
heldur verða þær að raðast svona 

hvor á móti annarri. Næstbest er að 
leggja teikninguna flata og horfa 
á hana ofanfrá, en best er að taka 
hana í hönd sér og ganga milli 
kaupstaðanna á eyrinni og skoða 

hana í nútíð og fortíð, – segir Ómar 
Smári Kristinsson myndlistarmaður 
og farfugl sem hefur vetrarsetu á 
Vestfjörðum.
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Eyjólfur
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki

RAFRÓS ehf
Bakkabraut 12, Kópavogi, Sími: 544 4099

Bílasími: 893 5565
Almenn raflagnaþjónusta 

Nýlagnir – Teikningar
Endurnýjun á eldra húsnæði

Dyrasímar

Garðplöntustöð
Ásthildar

Seljalandsvegi 100, 400 Ísafirði 

Símar; 6187751 og 6987751

Verið velkomin
í vorið til okkar!
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Hvenær eru menn Ísfirðingar og 
hvenær eru menn ekki Ísfirðingar? 
Þetta er sérlega góð spurning og 
flestum sem fæddir eru og aldir 
upp á Ísafirði finnst svarið liggja í 
augum uppi. En líklega finnst flest-
um að þeir sem leggja eitthvað af 
mörkum til þess að gera Ísafjörð að 
lifandi og skemmtilegum kaupstað 
eigi eitthvert tilkall til þess að kall-
ast Ísfirðingar.

Hér á eftir verður skyggnst í 
ævisögu Páls Kristjánssonar frá 
Stapadal í Arnarfirði. Þar fæddist 
Páll árið 1889 og ólst upp. Hann 
verður því seint kallaður Ísfirðingur 
í hefðbundnum skilningi þess orðs. 
En Páll var búsettur á Ísafirði mörg 
sín bestu ár og starfaði sem bygg-
ingameistari. Í starfi sínu byggði 
hann sum þeirra húsa sem enn 
setja svip á Ísafjörð og íbúar fyrr og 
nú horfa til með nokkru stolti.

Þess vegna sjást handaverk Páls 
á Ísafirði enn þótt hann sjálfur 
sé löngu horfinn og þau hús sem 
hann reisti eða tók þátt í að reisa 
standa enn og munu gera það um 
fyrirsjáanlega framtíð.

Páll skrifaði æviminningar sínar 
árið 1977 undir heitinu:  Það er 
gaman að vera gamall. Margt er þar 
fært til bókar og misjafnlega merki-
legt. Hér á eftir verða tínd til nokk-
ur brot úr bókinni, sérstaklega þar 
sem segir frá árum Páls á Ísafirði. 
Páll var nálægt níræðu þegar bókin 
kom út og er líklega rétt að hafa 
það í huga við lesturinn.

Páll Kristjánsson var sonur 
Kristjáns Kristjánssonar útvegs-
bónda og hreppstjóra í Stapadal 
og konu hans Símoníu Pálsdóttur.  
Hann var bróðir Hjartar Kristjáns-
sonar sem oftast var auknefndur 
Hjörtur Stapi og bjó alla sína ævi á 
Ísafirði.

Smjörið sem bráðnaði
„Stapadalur var kirkjujörð  og 

fylgdu henni 6 ær loðnar og lembd-
ar, sem kallað var í þá daga. Varð 
því að greiða árlegt afgjald af jörð-
inni í smjöri eða dilkum. Mig minn-

ir að afgjaldið væri 4 fjórðungar 
smjörs og var greitt til prestsins í 
Rafnseyrarsókn sem þá var séra 
Richard Torfason. Það mun hafa 
verið árið 1898 að faðir minn 
þurfti að senda smjörið (leigur 
af jörðinni) til séra Richards að 
Rafnseyri. Einn sunnudag í ágætis 
veðri var sóttur hestur og sett-
ur á hann reiðingur. Smjörið var 
sett í 2 bagga og vel um búið í 
skinnumbúðir, baggarnir hengdir 
á klakkana og ég settur ofan á 
klyfberann, þá 9 ára gamall. Með í 
ferðinni voru tveir menn á öðrum 
hestum, sem fóru sér til gamans 

þennan sunnudag inn að Auðkúlu. 
Var nú lagt af stað og riðið framhjá 
Álftamýri og Baulhúsum og riðið 
mjög greitt. Hestarnir svitnuðu 
nokkuð mikið í sólinni. Þegar við 
komum inn á Skriður eða Draga, 
þá tókum við eftir því að farið var 
að leka úr skinnumbúðunum og 
smjörið farið að bráðna og renna 
niður. Voru nú engin ráð önnur 
en að taka smjörið niður af hest-
unum og hjálpuðu mennirnir sem 
með voru, að taka baggana niður 
og fórum við með á niður í sjó og 
létum þá liggja þar í einn klukku-
tíma. Þegar við tókum þá upp úr 

Það er gaman að vera gamall
– brot úr æviminningum fyrrverandi Ísfirðings

Þessi teikning prýðir forsíðu ævisögu Páls Kristjánssonar, Það er gaman að vera 
gamall.
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sjónum þá voru baggarnir sæmi-
lega harðir. Voru nú baggarnir 
settir á hestinn aftur og lagt af stað 
á nýjan leik. Við riðum hægt svo 
að hestarnir svitnuðu ekki og gekk 
ferðin sæmilega til Rafnseyrar. Ég 
hitti séra Richard og frú heima 
og segi þeim frá óförum mínum á 
leiðinni og bið þau fyrirgefningar 
á, hversu illa fór með flutninginn. 
Var nú farið með bögglana inn og 
smjörið sett í kalt vatn og frúin 
hnoðaði þar allt upp að nýju, og 
ég held að það hafi orðið sæmilegt 
smjör á eftir en hversu mikið hefur 
vantað upp á vigtina veit ég ekki 
eða man ekki.“

Að læra að smíða hús og lifa 
spart

Páll kom til Ísafjarðar 1906 og 
réði sig í vinnu hjá Einari Bjarnasyni 
sem var að byggja sér hús á horni 
Pólgötu og Hafnarstrætis á Ísafirði. 
Þetta var stórt og reisulegt hús 
sem síðar var dregið til um eina 
húslengd þegar Landsbankinn 
var reistur á horninu. Húsið hýsti 
árum saman Apótek Ísafjarðar og 
er kennt við það þótt apótekið sé 
löngu farið.

Páll réði sig síðan sem nema 
í húsasmíði hjá Kristjáni Hólm 
Þórðarsyni og segist hafa unnið 
kauplaust fyrir hann í fjögur ár 
meðan á náminu stóð.

„Meðan á námi stóð fór ég aldrei 
á skemmtun, svoleiðis lúxus hafði 
ég ekki ráð á. Það bjargaði mér 
dálítið að árið 1907 kom konungur 
Danmerkur til Ísafjarðar, þá var 
byggður konungsskáli á Eyrartúni, 
nálægt þeim stað þar sem sjúkrahús 
Ísafjarðar stendur nú, þá fékk ég 
nokkra eftirvinnu, eða 150 krónur 
sem ég notaði til að kaupa mér föt 
og skó.*

Veturinn 1906-07stofnaði ég 
glímufélag með nokkrum strákum. 
Við glímdum í leikfimishúsi barna-
skólans. Þar var oft æfð leikfimi. 
T.d. bjó ég til Barrslá, sem fest var 
í gólfið með stögu. Ef við sýndum 
leikfimi í samkomuhúsi þá settum 
við Barrslána á senuna og festum 
hana niður með stögum.  Öll þessi 
ár var það mín besta skemmtun 
glíman og leikfimin með strák-
unum.

Á Ísafirði var kennslukona úr 

Reykjavík sem kenndi dans í leik-
fimissalnum í skólanum. Við tókum 
okkur saman nokkur pör að læra 
dans, aðallega Langtsé, ásamt fleiri 
dönsum. Helgi Guðbjartsson sem 
síðar varð kaupmaður og bíóstjóri 
spilaði á harmoniku fyrir dans-
inum.“

Táknmál kleinunnar
Veturinn 1913 leigðu Páll og 

Ottó bróðir hans sér herbergi hjá 
Jóni Pálssyni og voru í fæði hjá 
Guðríði í Félagsbakaríinu fyrir eina 
krónu á dag. Páll segir svo frá:

„Þennan vetur voru fjórar stúlkur 
hjá Guðríði, allt góðar og siðprúðar 
stúlkur, en þar sem tuttugu menn 
voru í fæði þarna, þá kom það fyrir 
að þær litu hýru auga til sumra pilt-
anna. Ein stúlkan var mjög skotin í 
pilti sem sat næst glugga lengst frá 
dyrum þegar gengið var út úr stof-
unni. Eitt sinn kemur þessi stúlka 
út úr eldhúsinu inn í borðstofuna á 
leið upp á loft. Hún var með kleinu 
í hendinni. Gengur hún fram í 
dyrnar snýr sér við í dyrunum og 
horfir fast á piltinn, rekur kleinuna 
upp í sig og dregur hana út og inn 
í munninum en segir ekki orð. Með 
þessu gaf hún til kynna að hann 
ætti að koma upp á loft eftir máltíð. 
Það voru ýmsar kúnstir notaðar í þá 
daga rétt eins og nú.

Þarna var stúlka norðan úr 
Strandasýslu, þegar ég fór um vorið 
sendi ég henni þessar vísur:

Með eimskipi komstu af ólgandi sjó
frá æskunnar stöðvunum björtu
með ástina miklu, er í brjósti þér bjó
og bál kveiktir í allra manns hjörtu,
en ástin hún fölnaði fljótt eins og rós
og framtíðarvonirnar brugðust hjá drós
nú geyma þær grafdjúpin svörtu.“

Það yfir höfuðið
Páll Kristjánsson keypti 1914 hús 

í Smiðjugötu 9 af Bjarna Vigfússyni 
járnsmið og galt 3900 krónur 
fyrir. Þangað flutti hann svo með 
Málfríði Sumarliðadóttur frá Fossi 
í Arnarfirði en þau höfðu gift sig 
um sumarið. Þau bjuggu í tveimur 
herbergjum á neðri hæðinni en 
leigðu út þrjú herbergi og eldhús á 
efri hæðinni.

„Verst var að engin skolplögn 

var í Smiðjugötunni og varð því að 
bera allt skolp niður að sjó, um 500 
metra leið. Ég fór nú að reikna út 
skolplögn í alla götuna því bærinn 
vildi engan þátt taka í lögninni. Ég 
gekk nú í öll hús við götuna og fékk 
menn til að taka þátt í lögninni og 
gaf þeim upp verð í hvert hús sem 
var misjafnt eftir því hvar húsið stóð 
við götuna. Þessi áætlun mín reynd-
ist rétt svo að hvert hús borgaði 
umsamið verð en sjálfur gaf ég alla 
mína vinnu og umsjón með verk-
inu. Þegar skolplögnin var komin 
í götuna setti ég strax vatnssalerni 
í húsið og vaska í eldhús og kunnu 
allir vel að meta þessi gæði...

„Árið 1925
Ég byggði þetta sumar tvö vöru-

geymsluhús við bæjarbryggjuna á 
Ísafirði með steinsteyptum gólfum 
og allt svæðið fyrir framan var stein-
steypt... Á lóðinni þar sem vöru-
geymsluhúsin áttu að standa stóð 
stórt þurrkfiskhús sem varð að flytja 
burt af lóðinni. Húsið var mjög 
hátt, einir 7-8 metrar. Þetta hús 
færði ég í heilu lagi, setti undir það 
rúllur og dró það niður undir Fell 
(nú brunnið), eina 300 metra og 
brotnaði ekki rúða í húsinu. Mörg 
hús flutti ég til á Ísafirði með sömu 
aðferð og  lánaðist alltaf mjög vel...

Þegar Ísafjarðarkaupstaður eign-
aðist Hæstakaupstaðareignina 1924 
þá losnuðu miklar byggingarlóðir 
við Hafnarstræti og vann ég mikið 
við að byggja upp þá götu. Skal ég 
aðeins nefna það helzta sem ég 
byggði þar. Árið 1926 byggði ég 
hús Elíasar Kærnested, skósmiðs og 
1928 var ég eftirlitsmaður við hús 
Einars G. Kristjánssonar, Þórðar 
úrsmiðs og Jónasar Tómassonar og 
vann mikið við innréttingar á þeim. 
Jón Bergsteinsson múrarameistari í 
Reykjavík tók að sér að steypa húsin 
upp og ganga frá þeim að utan 
að öllu leyti í ákvæðisvinnu. Árið 
1930 byggði ég bæjarskrifstofurnar 
og 1931 byggði ég hús Matthíasar 
Sveinssonar og Kaupfélag Ísfirðinga 
ásamt Jóni H. Sigmundssyni...

Þegar lokið var við að steypa 
Kaupfélag Ísfirðinga upp fór ég 
inn í Reykjanes að byggja þar sund-
skóla fyrir 40 nemendur. Húsinu 
var skipt í þrennt, ein álma var fyrir 
20 pilta, önnur fyrir 20 stúlkur og 

Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð
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miðálman fyrir matsal, eldhús og 
kennara....

Árið 1931 fékk ég lóð við Túngötu 
7 á Ísafirði og byggði þar íbúðarhús, 
kjallara, hæð og ris. Ég teiknaði 
þetta hús sjálfur, eins og flest hús 
sem ég byggði á þessum árum. Ég 
hafði þá tvo lærlinga, Ólaf Elíasson 
og Baldur Teitsson. Þetta hús stend-
ur á fallegasta stað í bænum og er 
afar víðsýnt á alla vegu...Ég seldi 
því húsið mitt í Smiðjugötu 9 og 
flutti upp í Túngötu 1932í mitt nýja 
hús og bjó þar alltaf meðan ég var 
á Ísafirði eða til ársloka 1939 er ég 
flutti til Reykjavíkur. Þetta hús seldi 
ég svo 1940 Björgvini Bjarnasyni 
fyrir 30.000 krónur sem var 4000 
krónum ódýrara en það kostaði 
mig en þetta voru kreppuár og ekki 
nokkur leið að selja hús á Ísafirði 
fyrir kostnaðarverð, þótt kaup væri 
ekki reiknað hærra en ein króna og 
fimmtíu á tímann fyrir meistara og 
eina krónu fyrir nemanda....

Árið 1934 byggði ég fjóra kenn-
arabústaði við Hlíðarveg á Ísafirði. 
Þeir voru boðnir út eftir teikningu 
sem ég gerði og voru svipuð tilboð 
frá okkur Hallgrími Péturssyni og 
mér og fékk ég öll húsin fjögur að 
tölu. Hljóðaði tilboð mitt upp á 
14.600 krónur fullfrágengin með 
raflögn, miðstöð, málað, dúklagt 
og geymslum og gefins teikningu 
sem ég hafði gert og fengu húseig-
endur þær í uppbót.“

Deilt við Fjárhagsráð um hjól-
barða

Við skulum ljúka þessum minn-
ingabrotum Páls Kristjánssonar á eft-
irfarandi sögu af samskiptum hans 
við yfirmann Fjárhagsráðs á erfiðum 
skömmtunartímum á Íslandi.

„Er ég var að byggja barnaskól-
ann í Grindavík, vantaði mig hjól-
barða á bifreiðina, því ég ók mann-
skapnum í mat og úr og um helgar 
til og frá Reykjavík. Ég fór með 
beiðni til Fjárhagsráðs frá gjald-
kera skólans, skólastjóra og oddvita 
hreppsins um að þeir létu mig fá 
tvo hjólbarða á bifreiðina þar sem 
ég notaði bifreiðina eingöngu fyrir 
það opinbera. Ég legg nú af stað 
til Fjárhagsráðs og eftir langa bið 
er mér vísað inn til forstjórans sem 
hafði með hjólbarðana að gera og 
mig minnir að héti Elías. Hann 

hafði til umráða stórt herbergi, um 
50 fermetra að flatarmáli, með dýr-
indis húsgögnum, teak-mublum og 
leðurklæddum stólum. Ég afhendi 
honum beiðnina um hjólbarðana, 
hann les og segir að ég fái enga 
hjólbarða hjá sér, það væru aðeins 
læknar sem fengju þá. Mér var 
kunnugt um að hjólbarðar voru 
til hjá heildsölum, og hann sjálfur 
forstjórinn, hefði öll dekk ný á 
sínum bíl. Ég punda þessu nú á 

hann og verður hann mjög reiður 
við og skipar mér út. Ég segist ekki 
fara út fyrr en hann láti mig fá 
hjólbarðana. Hann hleypur upp 
og rýkur að öðru skrifborði, þríf-
ur upp síma og sjáanlegt að hann 
ætlar að hringja á lögregluna. Ég 
stend við dyrnar og stari á hann, 
svo hann lét aftur niður símann, en 
sem betur fór, voru þetta endalok 
Fjárhagsráðs því að það var afnum-
ið eftir nokkrar vikur.“

Páll Kristjánsson frá Stapadal á efri árum.
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Fyrir nokkrum árum gengu 
þeir Oddur Pétursson og Jón Páll 
Halldórsson fram með góðu for-
dæmi og gáfu Byggðasafni Vestfjarða 
gömul skíði og skíðaútbúnað til 
varðveislu sem er vísir að skíðasafni 
sem hefur því miður ekki verið 
fundinn varanlegur sýningarstaður.  
Skíðasöfn víðsvegar í heiminum 
keppast við að safna gömlum skíð-
um sem hluta af menningararfi og 
nægir þar að nefna Holmenkollen 
skíðasafnið í Osló sem er elsta skíða-
safn í heimi. Munir Byggðasafns 
Vestfjarða hafa aðeins einu sinni 
verið sýndir á sýningu og voru þá 
settir fram með fáum veggspjöld-
um og litlum tilkostnaði. Frá þeim 
tíma hefur safninu borist mikið af 
munum sem ekki hafa verið sýndir. 
Íslendingar eiga ekki skíðaminja-
safn en vetraríþróttir er mjög lítill 
hluti af Íþróttasafninu á Akranesi.

Ég stend á skíði var verkefni 
sem miðaði að því að miðla vetr-
aríþróttamenningu á 20. öldinni 
til gesta á Skíðaviku Ísfirðingan 
2009. Verkefnið var unnið í sam-
starfi við Ísfirðingafélagið sem 
útvegaði fjármagn og Byggðasafn 
Vestfjarða sem útvegaði sýningarsal 
í Edinborgarhúsinu og veitti sýn-
ingarstjóra aðgang að öllum þeim 
munum sem safnið á í sinni vörslu. 
Sýningin var opin frá 5. – 13. apríl. 
Stefnt var að því að ná til ólíkra 
markhópa með því að hafa sýn-
inguna fjölbreytta. Flestir áttu að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi 
hvort sem það væru skíði, lesefni, 
ljósmyndir, tíska eða hugmynda-
vinna. 

Undirbúningurinn hófst með 
því að fara vestur á Ísafjörð til þess 
að skoða hvaða muni væri um að 
ræða. Á Ísafirði var farið í að flokka 
og skrá á tölvutækt form alla þá 
muni sem Byggðasafn Vestfjarða 
átti eftir að skrá. Eftir ferðina tók 
við mikil leit að munum öðrum 
en skíðum, leitað var að fatnaði 
og öðru sem tilheyrir skíðamenn-
ingu. Við leitina var farið í verslanir 

Rauða Krossins, Kolaportið, heima-
hús og auglýst á internetinu. 

Framsetning sýningarinnar var 
bæði þemaskipt og í tímaröð. Við 
inngang var elstu skíðunum stillt 
upp í sérsmíðaðar undirstöður 
sem sýningarstjóri hannaði, sýnt 
var fram á gerðaþróun þeirra frá 
1900 til nútímans. Þegar komið 
var úr rýminu þar sem skíðin 

voru var gengið inn í herbergi 
sem kallaðist Snjóhúsið þar sem 
hafði verið komið fyrir gömlum 
Skíðavikublöðum, ýmsum skíða-
bókum og öðru afþreyingarefni. 
Þar var texti á veggjum sem hægt 
var að lesa um skíðasögu Ísafjarðar 
og í sjónvarpi voru sýnd þrjú mynd-
brot sem unnin voru úr skíðakvik-
myndum frá þrem tímabilum. Í 
Snjóhúsinu áttu allir aldurshóp-
ar að finna eitthvað við sitt hæfi, 
afi gamli gat sest  niður og lesið 
gamalt  Skíðavikublað á meðan að 
barnabarnið gat horft myndbrot í 
sjónvarpinu.

Á hægri hönd þegar gengið 
var út úr Snjóhúsinu var geng-
ið inn í rými sem kallaðist Lífið 
og tilveran, en þar voru fatagínur 
klæddar í fatnað frá mismunandi 
tímabilum, ljósmyndir á veggjum 
sem endurspegluðu tíðarandan og 
stemninguna sem er og hefur verið 
í gegnum tíðina á skíðasvæðum 
Ísfirðinga. Þar voru aðrir munir 
eins og áburðataska, barnaskíða-
hjálmur og ábræðslutæki, allir þess-
ir munir höfðu mikla tengingu við 
Ísafjörð. Málverki var stillt upp á 

Ég stend á skíði 
Skíðaminjasýning sem haldin var í Skíðaviku Ísfirðinga 2009
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trönur í einu horninu en það var af 
fjallinu Þjófakista fyrir ofan bæinn. 
Strax í upphafi var ákveðið að fara 
í samstarf við myndlistarmanninn 
og grafíska hönnuðinn Kristinn 
Gunnar Atlason sem málaði mál-
verkið fyrir sýninguna. Opið var 
fyrir tilboð í málverkið á meðan að 
sýningin var opin og var það selt 
hæstbjóðanda þegar henni lauk. 

Í gangi á leiðina út voru kynnt-
ar framtíðarhugmyndir um var-

anlegt skíðaminjasafn sem yrði 
staðsett á skíðasvæði Ísfirðinga á 
Seljalandsdal, þar voru settar fram 
hugmyndir frá arkitektinum Einari 
Ólafssyni og landslagsarkitektinum 
Sigurði Friðgeir Friðrikssyni. 

Ákveðið var að hafa ekki mik-
inn texta við skíðin en í staðinn 
var ákveðið að vinna munaskrá á 
meðan að á sýningu stæði. Það var 
gert með þeim hætti að tala við 
gesti sem höfðu einhverja þekkingu 

á skíðunum sem voru á sýningunni. 
Í lok sýningar lá svo fyrir glæsileg 
munaskrá sem leggur grunninn að 
nánari skráningu fyrir Byggðasafn 
Vestfjarða. 

Ég stend á skíði gekk vel ef miðað 
er við umtal og fjölda gesta en talið 
er að um 500 gestir hafi komið í 
þessa átta daga sem hún var opin.

Sýningarstjóri
Rakel Sævarsdóttir

Messa 2010
Hin árlega messa Ísfirðingafélagsins verður haldin í Neskirkju, sunnudaginn 30. maí n.k.

Prestur verður sr. Örn Bárður Jónsson. Kirkjukór Ísfirðingafélagsins syngur.
Áhugasamir kórfélagar vinsamlegast látið Þórhildi Sigurðardóttur (Tótlu) vita í

netfangið totla@simnet.is
Að lokinni messu verður að vanda messukaffi í safnarðarheimili Neskirkju.

Aðalfundur 2010
Boðað er til aðalfundar Ísfirðingafélagsins í safnaðarheimili Neskirkju,

sunnudaginn 30. maí kl. 16.30, eða í kjölfar messukaffis.

Venjuleg aðalfundarstörf.
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Til þjónustu reiðubúin

Fjöldi merkra gripa prýddi skíðasýninguna sem vakti verðskuldaða 
athygli. Talið er að meira en 500 gestir hafi lagt leið sína á sýn-
inguna og hugmyndir um skíðaminjasafn framtíðarinnar á Ísafirði 
njóta sífellt meiri hylli.
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3 herbergja íbúð með fjórum rúmstæðum plús svefnsófa í stofu
á góðum stað á Torrevieja á Spáni til leigu í lengri eða skemmri
tíma eða til sölu.

Íslensk þjónusta á staðnum (keyrsla,
verslunarferðir, stutt í golfvelli ofl.)
Beint flug til Alicante allt árið.

Nánari upplýsingar gefur
Harpa Magnadótir, s. 822 3724
eða á vef Ísfirðingafélagsins,
www.isfirdingafelagid.is

.

Íbúð til leigu
eða sölu

á góðum stað á
Torrevieja Alicante

Spáni
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Borgun auðveldar viðskipti og hefur sérhæft 

sig í öruggri greiðslumiðlun í 30 ár



Gjafakort Landsbankans er greiðslukort sem býður uppá að gefandinn 
ákveði upphæðina og viðtakandinn velji gjöfina.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi Landsbankans. 

Ein gjöf sem hentar öllum

GJAFAKORT   | landsbankinn.is  |  410 4000

N
B

I h
f. 

(L
an

d
sb

an
ki

nn
),

 k
t. 

4
71

0
0

8
-0

2
8

0
.

E
N

N
E

M
M

 / 
S

ÍA
 / 

N
M

40
87

9

Apríl 2010  Útgefandi: Ísfirðingafélagið í Reykjavík 1. tbl. 22. árg.

VESTANPÓSTURVESTANPÓSTUR

Gleðilega      

    s
kíðaviku


