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Borgun hefur sérhæft sig í öruggri 

greiðslumiðlun í 30 ár. 

Þekking okkar og reynsla nýtist viðskipta-

vinum á hverjum degi, allan sólarhringinn.

Ármúla 30  •  108 Reykjavík

Sími 560 1600  •  www.borgun.is

Borgun býður:

 Allar gerðir posa á hagstæðum kjörum

 Öruggar lausnir fyrir vefverslanir

 Skilvirka leið við innheimtu boðgreiðslna

 Notendavæna þjónustuvefi 

Hafðu samband í 560 1600 eða 

borgun@borgun.is og fáðu tilboð í færsluhirðingu.



Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum sparnaði.  

Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð þú  

vilt spara mánaðarlega. Byrjaðu að spara strax í dag.
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Vélasalan I Klettagörðum 25 S: 520 0000 I www.velasalan.is I velasalan@velasalan.is

VÉLASALAN

VÉLASALAN

Til þjónustu reiðubúin

Output Preview
Process Cyan	44%
Process Magenta	52%
Process Yellow	66%
Process Black	46%
Total Area Coverage	208%
�
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Þessi lína úr þjóðsöng okkar 
Ísfirðinga fékk einhvernveginn 
aðra merkingu eða hugræna 
tengingu þegar ég rölti í vinn-
una einn daginn. Ég var að spá 
í hvað þessi faðmur þýddi fyrir 
mér og óhjákvæmilega skaut 
henni Ruth í Gamlabakaríinu 
upp í hugann. Hún er tákn fyrir 
þennan faðm sem fyrir mér er 
það að vera velkomin heim til 
Ísafjarðar, alltaf.

Sama hvar ég hef verið 
stödd í lífinu er þessi faðmur 
alltaf opinn. Ruth sem og aðrir 
Ísfirðingar hafa haft þennan 
faðm útbreiddan þegar og ef, 
við viljum koma heim.

Það að tilheyra samfélagi er 
hluti af þeirri þægilegu tilfinn-
ingu við þennan stóra faðm 
fjalla blárra. Að maður tilheyri 
samfélagi og sé velkominn hvað 
sem annars dynur á í lífinu. 
Þetta er það sem félagsskapur-
inn okkar gengur út á, að hin 
gömlu kynni gleymist ei. Í þessu 
blaði rifjum við upp atburði lið-
ins árs, hittum púka, og aðrar 
skrítnar verur.

Síðan Vestanpósturinn kom 
út síðast, höfum við haldið hina 
árlegu messu og kirkjukaffi, 
þar sem haldinn er aðalfundur 
félagsins í leiðinni. Við höfum 
haldið haustfagnað þar sem 
Magga Óskars kom sá og sigraði, 
og síðast en ekki síst sólarkaffi 
nú í janúar, þar sem ungt tón-
listarfólk skemmti sér og öðrum 
og hin óborganlega Sirra Gríms 
var ræðumaður kvöldsins.

Þetta og margt fleira er til 
umfjöllunar hér í blaðinu. Þess 
ber að geta að til að þetta blað 
komi út þurfa margar hendur að 
koma að. Þessi vinna er unnin í 
sjálfboðavinnu og er öllum þeim 
sem lögðu hönd á plóg færðar 
hugheilar þakkir fyrir framlag 
sitt, hvort sem það er aðsent efni 
eða vinnsla við blaðið.

Við Ísfirðingar eigum ekki 

bara forsetann á Bessastöðum. 
Við eigum líka prinsessuna sjálfa. 
Þórunn Arna Kristjánsdóttir, 
aðalleikkona í barnaleik-
riti Þjóðleikhússins í ár, var 
stjarna kvöldsins á Sólarkaffinu, 
en hún ásamt Skúla Þórðar 
(Þórðar Skúla, Skúla Þórðar 
á Bökkunum) fór á kostum. 
Þriðja árið í röð voru ísfirsk ung-
menni sem héldu uppi dagskrá 
kvöldsins sem minnir okkur á 
hversu mikilvægt starf er unnið í 
mennta- og menningarmálum á 
Ísafirði og hvað við erum óend-
anlega rík!

Það er því mikilvægt að þegar 
þessir krakkar hafa hleypt heim-
draganum að þau geti á ein-
hverjum tímapunkti snúið aftur 
heim. Að atvinnuuppbygging 
staðni ekki þannig að unga fólk-
ið okkar sem fer til náms geti 
ekki snúið aftur. 

Verðmætin eru alltaf fólgin í 
fólkinu. Það er hægt að byggja 
úr  steypu hvar sem er. Fólkið er 
hin einu sönnu verðmæti. Hinn 
sanni faðmur fjalla blárra.

Vestanpósturinn óskar lesend-
um sínum gleðilegra páskaviku 
og vonast til að sjá sem flesta á 
skíðaviku 2011.

Áróra Gústafsdóttir, formaður 
Ísfirðingafélagsins í Reykjavík. 

Í faðmi fjalla blárra
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Útgefandi:

Ísfirðingafélagið, Barónstíg 16
101 Reykjavík

Áróra Gústafsdóttir, formaður:

Ritstjórar og ábyrgðarmenn: 
Jakob Falur Garðarsson og 
Páll Ásgeir Ásgeirsson.

Auglýsingar:
Einar Guðmundsson

Prentvinnsla:
Oddi umhverfisvottuð prentsmiðja

Selt í smásölu, kr. 1.500
m.a. á www.panama.is

Blaðinu er dreift til félagsmanna

Stjórn Ísfirðingafélagsins 2010-2011:
Áróra Gústafsdóttir, formaður
Edda Pétursdóttir
Greipur Gíslason
Jakob Falur Garðarsson
Ólafur Sigurðsson
Páll Ásgeir Ásgeirsson
Rakel Sævarsdóttir
Sigurða Sigurðardóttir
Sigurður G. Sigurðsson 

Forsiðumyndina tók snillingurinn Ágúst 
Atlason (sonur Þórdísar Guðmundar 
Sveinssonar frá Góustöðum).

Áhugasamir um myndirnar hans Gústa ættu 
að skoða www.muses.is en þar er hægt að 
kaupa myndirnar hans.
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 UMHVERFISMERKI

PRENTGRIPUR
Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum sparnaði.  

Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð þú  

vilt spara mánaðarlega. Byrjaðu að spara strax í dag.
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Sóltún – 
sumarúthlutun

Athugið að sækja um sumardvöl 
í Sóltunum sem fyrst, eða fyrir 30. apríl. 

Sjá nánar á www.is�rdingafelagid.is
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Messa 2011
Hin árlega messa Ísfirðingafélagsins verður haldin í Neskirkju,

sunnudaginn 22. maí n.k. kl. 14.oo.
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 safnaðarheimili Neskirkju.

Aðalfundur 2011
Boðað er til aðalfundar Ísfirðingafélagsins í safnaðarheimili Neskirkju,

sunnudaginn 22. maí kl. 16.30, eða í kjölfar messukaffis.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Vestanpósturinn í netsölu
Vestanpósturinn er seldur í hinni frábæru bókabúð, www.panama.is á netinu. Þar er 

einnig hægt að fá eitthvað af eldri árgöngum. Sjá nánar á www.panama.is 
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Af hverju er verið að fjasa þetta um 
veður?

Ekki af neinni sérstakri ástæðu. 
Samt er veðrið miðlægt í vitund 
allra Íslendinga, eftirlætis umræðu-
efni þjóðarinnar fyrr og síðar. 
Veður er oft notað í skáldskap til að 
undirstrika stemningu og það væri 
vel hægt að gera það þegar segja 
skal stutta útgáfu af ævisögu Arnars 
Geirs Hinrikssonar.

Það var heitt sumar þegar Arnar 
fæddist. Hann ólst upp við sjó-
sókn og aflabrögð þar sem veður 
og vindar hafa ávallt síðasta orðið. 
Hann vann við sveitastörf öll sumur 
til fermingar en hvergi eiga menn 
meira undir sól og vindum en ein-
mitt í sveitinni.

Brotlenti í Tungudal
Það var kaldur og sólríkur 

dagur á skíðasvæðinu í Tungudal 
á Ísafirði vorið 2006 þegar Arnar 
Geir Hinriksson renndi sér sína 
síðustu ferð á skíðum. Neðarlega í 
brekkunni hlaut hann slæma byltu. 
Þá brotnuðu hryggjarliðir ofarlega 
í baki Arnars. Við tók langvinn 
endurhæfing og síðan hefur Arnar 

verið bundinn hjólastól lamaður 
upp að brjósti.Hann hefur orðið að 
laga líf sitt að nýjum takmörkunum 
og fötlun sem hefta flestar athafnir 
daglegs lífs. Slíkt  gæti bugað marg-
an mann og hefur eflaust breytt 
Arnari Geir en ekki beygt hann að 
ráði. Hann berst  við hindranir af 
þeirri hörku sem Vestfirðingum er 
runnin í blóð og merg. Leiðin er 
grýtt og erfið en hún liggur áfram 
til betri heilsu og sáttara lífs.

Þar sem starrarnir sofa
Vestast í Fossvoginum í Reykjavík 

eru víðlendir skógarlundir. Þar sofa 

næstum allir starrar sem búsvæði 
hafa í höfuðborginni og hennar 
dimmu skógum. Í ljósaskiptum dag 
hvern má sjá svart ský smárra fugla 
hnita hringa og sviptast til eins 
og dökka slæðu á himni. Þar fara 
starrar á leið í náttból og má vel 
spyrja sig hvernig tíuþúsund fuglar 
taki snögga vinstribeygju í vinkil á 
fullum flughraða svo hvergi rekst 
vængur í væng. Þeirri spurningu 
verður ekki svarað nema menn viti 
hvernig starrar hugsa.

Uppi í brekkunni fyrir ofan skóg-
arlundina heitir Sléttuvegur. Þar 
standa nokkrar blokkir. Ein þeirra 
er í eigu félagasamtaka sem heita 

Addi Geir gefst ekki upp
Arnar Geir Hinriksson er inn-
fæddur Ísfirðingur. Hann leit 
dagsins ljós 1939, rétt áður en 
seinni heimsstyrjöldin skall á. 
Stríðið sem breytti heiminum 
hafði sín áhrif á stað eins og 
Ísafjörð þótt þau kæmu ef til 
vill ekki strax í ljós. Sumarið 
1939 var hið heitasta á Íslandi 
síðan mælingar hófust og heldur 
þeim sessi enn ásamt sumrinu 
1941. Reyndar eru til mælingar 
sem benda til þess að sumarið 
2010 hafi, að minnsta kosti í 
Reykjavík, verið jafnheitt og þau 
tvö sem nefnd eru. Um það má 
þó deila því mælingarstöðin í 
Reykjavík var ekki á sama stað 
sumarið 2010 og hún var 1939 og 
því má vel efast um mælingarnar.
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SEM, sem er skammstöfun fyrir 
Samtök endurhæfðra mænuskadd-
aðra. Þar fá félagar í samtökunum 
leigðar íbúðir sem eru sniðnar að 
þörfum þeirra og fá þjónustu eftir 
þörfum við athafnir daglegs lífs.

Á þriðju hæð í blokkinni býr 
Arnar Geir Hinriksson. 

Það er slydduhraglandi og slabb 
á götum borgarinnar daginn sem 
ég kem til hans í heimsókn. Hann 
opnar dyrnar fyrir mér með sjálf-
virkri fjarstýringu og kemur á móti 
mér í hjólastólnum. Við setjumst í 
stofu. Eldhúskrókur, stofa, svalir. 
Gegnum opnar dyr sést inn í svefn-
herbergi þar sem sjúkrarúm tekur 
talsvert pláss. Í hurðarkarminum 
er djúpt far eftir hjólastóla sem 
hafa nuddast utan í hann gegnum 
árin.

Man ekkert eftir þessu heita 
sumri

Á því heita sumri þegar Arnar 
Geir fæddist bjuggu foreldrar hans, 
Hinrik Guðmundsson og Elísabet 
Hálfdánardóttir niðri á Bökkum 
og Arnar segist muna ofurlítið eftir 
sér þar. 

„Annars man ég bara ekkert 
eftir þessu heita sumri,“ segir hann 
glottandi.

Hinrik, faðir Arnars Geirs var 
merkur skipstjórnarmaður á Ísafirði 
og markaði spor í atvinnusögu stað-

arins. Hinrik hóf sjómennsku 1911 
og komst oft í hann krappan á segl-
skipum og togurum því á starfstíma 
Hinriks var útgerðarsaga Íslands í 
mótun og tæknivæðing fiskiskipa-
flotans að komast á rekspöl. Árið 
1917 hófst kennsla til skipstjórnar-
réttinda á Ísafirði og var Hinrik 
annar tveggja nemenda sem stóð-
ust lokaprófin til 30 tonna réttinda. 
Var þá brugðið á það ráð að kenna 
hálfan mánuð í viðbót til að fjölga 
útskriftarnemum og tókst það.

Samvinnufélag Ísfirðinga átti sér 
merka sögu og gerði út samtals sjö 
báta sem kallaðir voru Birnirnir 
og voru smíðaðir í Svíþjóð. Hinrik 
var skipstjóri á Auðbirni fram til 
1942 og ýmsum bátum frá Ísafirði 
eftir það. Á þessum árum tíðkað-
ist útilega með línu undir Jökli því 
minna fiskaðist á hefðbundnum 
vetrarmiðum fyrir vestan. Var það 
oft kaldsamt starf á 40 tonna bátum 
þar sem öll vinna fór fram á opnu 
dekki.

Hinrik kom í land um 1947 
og hóf starfrækslu netaverkstæð-
is og gerðist síðar starfsmaður 
Togarafélagsins sem gerði út togar-
ana  Ísfirðing og Ísborgu.

Eiginkona Hinriks var Elísabet 
Hálfdánardóttir frá Hesti í Hestfirði 
og áttu þau fjóra syni. Þeir voru 
Þórir f. 1931, Daði f. 1936, , Arnar 
Geir f. 1939 og Sigurjón f. 1949  en 
einnig ólu þau upp sonardóttur 
sína Kristínu Þórisdóttur.

Arnar Geir var ekki lengi 
Bakkapúki því fjölskyldan fluttist 
1943 upp í Aðalstræti 13 sem var 
heimili hennar og vinnustaður alla 
tíð því þar var netaverkstæðið ávallt 
til húsa.

Í sveitinni á Eyri
Arnar Geir ólst upp í friðsæld 

og leik á Eyrinni á Ísafirði eins og 
aðrir krakkar en fór öll sumur til 
fermingar í sveit hjá Ágúst móður-
bróður sínum sem bjó á Eyri við 
Seyðisfjörð.

„Ég var þarna í átta sumur. Þá 
má segja að þrír bæir hafi verið í 
byggð í firðinum, Eyri, Kleifar og 
Uppsalir. Á Eyri var búið stórbúi á 
þeirra tíma mælikvarða. 600 kind-
ur voru á fóðrum yfir veturinn. 
Ekki var komið vegasamband við 
bæinn en traktor kom sama sumar-

ið og ég kom fyrst og talsvert unnið 
að því að slétta og stækka túnið. 
Vindrafstöð framleiddi rafmagn til 
ljósa, rennandi kalt vatn var í eld-
húsi en annars engin nútímaþæg-
indi og margt í búskapnum líkt því 
sem verið hafði alla tíð. Maður var 
baðaður í bala í eldhúsi og útikam-
ar var látinn duga. Ég held að veg-
urinn hafi ekki komið inneftir fyrr 
en 1960 eða þar um bil.

Þetta var ekki afurðamikið fé, 
tvílembur ekki algengar og fall-
þungi ekki mikill. En þetta var á 
þessum tíma eitt stærsta fjárbú á 
Vestfjörðum.

Ef ég man rétt var einn og hálf-
ur hestur af heyi ætlaður á hverja 
kind yfir veturinn. Mikil fjörubeit 
var þarna og var fullnýtt með ann-
arri beit. Þarna var enn stundaður 
sauða búskapur og alltaf nokkrir 
tugir af þeim í hjörðinni. Þetta 
var á okkar mælikvarða lífrænn 
búskapur því taðið var malað í 
kvörn og ausið úr trogum á túnin 
með höndunum.“

Á þeim árum sem Arnar Geir var 
að alast upp á Ísafirði var byggð þar 
á traustum grunni. Útgerð og fisk-
vinnsla var blómleg og enn þétt-
setnar sveitirnar í Ísafjarðardjúpi 
sem kalla má bakland kaupstaðar-
ins. Enn var búið í Jökulfjörðum, 
Hesteyri, Aðalvík og Grunnavík og 
hvert flet setið í litlu sjávarþorpun-
um í grenndinni. Samt má líklega 
segja að viss einangrun hafi ríkt á 
Ísafirði þar sem staðurinn var ekki 
í vegasambandi við afganginn af 
landinu né nágrannabæina nema 
rétt yfir sumarið.

„Ekki fann maður fyrir neinni 
einangrun,“ segir Arnar.

„Engir bílar til þegar ég lærði 
ensku“

„Það komu strandferðaskip tvisv-
ar til þrisvar í viku og í kring-
um 1950 var samkeppni í flugsam-
göngum milli Flugfélags Íslands 
og Loftleiða. Ísafjörður var höfuð-
staður Vestfjarða og þetta var ríku-
legt mannlíf og fjölbreytt. Það er 
færra fólk á Ísafirði, Skutulsfirði 
og Hnífsdal í dag en var á árunum 
kringum stríðið.“

Foreldrar Arnars tilheyrðu þeirri 
kynslóð sem ólst upp í gamla tím-
anum og kynntist þeim nýja með 
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margvíslegum hætti og tilheyrði 
báðum. Arnar Geir minnir að það 
hafi verið 1978 sem hann fór með 
foreldrum sínum alla leið til Sri 
Lanka og var það fyrsta sinn sem 
móðir hans kom út fyrir landstein-
ana. Á Sri Lanka bjó Þórir bróðir 
hans ásamt Auri, þarlendri eigin-
konu sinni og kenndi heimamönn-
um fiskveiðar. 

„Við sátum eitt kvöldið úti á 
verönd og pabbi og Auri voru að 
spjalla saman á ensku. Þá kom 
pabbi til mín og spurði hvað bíll 
væri á ensku. Ég sagði honum það 
og kannski hef ég verið sposkur á 
svipinn því hann sagði eins og til 
útskýringar: Það voru engir bílar til 
þegar ég lærði ensku.“

Ætlaði að verða fiskifræðingur 
en endaði í lögfræði

Arnar Geir var duglegur náms-
maður framan af ferlinum. 

„Það eltist af mér,“ segir hann og 
hlær. 

Upphaflega hafði Arnar Geir 
áhuga á að læra fiskifræði. „Ég vildi 
gera eitthvað gagn fyrir þjóðina,“ 
segir hann.

Til þess að kynnast hafinu og 
lífi fiskanna betur réði hann sig 
sem háseta á Sólborgina frá Ísafirði 
þegar hann var átján ára gamall. 
Þá hafði skipstjórasonurinn aldrei 
verið til sjós en gutlað uppi í land-
steinum á skektum og trillum.

Vistin á Sólborginni varð upphaf-
ið að löngum sjómannsferli Arnars 
en gerði hann hinsvegar algerlega 
afhuga námi í fiskifræði.

„Um borð í Sólborginni kynnt-
ist ég Gunnari Páli Jóakimssyni úr 
Hnífsdal sem var byrjaður að læra 
fiskifræði í Kiel og þá rann það upp 
fyrir mér að námið var sett saman 
úr raungreinum eins og eðlisfræði 
og efnafræði með stærðfræði en 
ekkert af þessum greinum hafði 
verið í uppáhaldi hjá mér fram að 
þessu.“

Arnar tók landspróf í skóla 
Hannibals Valdimarssonar og 
minnist þaðan margra góðra kenn-
ara en sérstaklega Haraldar Stein-
þórssonar sem hann segir hafa 
verið besta kennara sem hann 
nokkru sinni kynntist.  

Haraldi tókst að kenna Arnari 
Geir stærðfræði, sérstaklega 

algebru þannig að einkunn á loka-
prófi var 9,6. Þaðan lá leið hans 
í Menntaskólann á Akureyri. Þar 
settist Arnar Geir á skólabekk í 
stærðfræðideild en féll á öðrum 
vetri. Réði ekki við stærðfræðina 
sem þá var mikið byggð á rúm-
fræði. Fyrir fáum misserum gekkst 
hann undir margvísleg próf í eftir-
köstum slyssins til að kanna hugs-
anlegar heilaskemmdir. Þá kom í 
ljós að skynjun hans á rúmtak og 
þrívídd er ekki sérstaklega skörp.

Kannski er þar komin skýring-
in á fallinu í Menntaskólanum á 
Akureyri?

„Hvað veit ég um það,“ segir 
Arnar. „Það eru víst til margar teg-
undir af greind.“

Ísfirðingar sóttu talsvert í 
Menntaskólann á Akureyri á þess-
um árum og voru að jafnaði 3-4  
Ísfirðingar í hverjum árgangi á 
þessum tíma.

„Það var gott að vera á Akureyri. 
Við fundum það Ísfirðingarnir að 
við komum vel undirbúnir í skól-
ann. Ísfirðingar dúxuðu frá MA 
hvað eftir annað á þessum tíma. 
Mér samtíða voru Þórir Sigurðsson, 
sonur Sigga bakara en hann dúx-
aði einmitt og  Guðmundur 
Jóhannesson. Þetta var frábær tími 

á Akureyri og við þurftum ekkert 
að skammast okkar fyrir undirbún-
ing okkar í samanburði við nem-
endur annars staðar af landinu. Við 
komum vel þjálfaðir úr íþróttastarfi 
og skátastarfi að heiman.

Arnar Geir dregur fram all-
góða ljósmynd af skátaflokki sem 
hann var hluti af þegar hann var 
ungur piltur heima á Ísafirði. Hann 
telur sig vera 14 ára á myndinni 
en með honum eru Óli Guggu, 
Biggi í Neðsta, Árni Ragnar, Benni 
Bjartar, Hemmi á Strýtu, Bjössi 
Charlesson, Jenni Kristmanns og 
Sverrir Hestnes.

„Þessi hópur er óvenjulegur því 
margir þessara settust að á Ísafirði 
en almennt held ég að ekki nema 
um 10% úr mínum árgangi hafi 
sest að á Ísafirði.“

Arnar Geir kom út úr Mennta-
skólanum á Akureyri óráðinn í því 
hvað hann ætlaði að læra en segist 
hafa farið í lögfræði vegna þess að 
allir skemmtilegustu strákarnir úr 
skólanum ætluðu þangað. Arnar 
útskrifaðist með embættispróf í lög-
fræði árið 1966 og meðal annarra 
í árgangi hans í lögfræðinni má 
nefna Ellert B. Schram, Hafstein 
Hafsteinsson, Hákon Árnason, 
Hörð Einarsson, Óttar Yngvason, 
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Þorstein Geirsson og Þorvarð 
Örnólfsson.

„Við vorum fimm eða sex sem 
byrjuðum úr sama bekknum 
í MA en aðeins einn lauk laga-
námi með mér og það var Andrés 
Valdimarsson.“

Eftir að laganáminu lauk fór 
Arnar Geir að vinna í Sakadómi 
Reykjavíkur en kunni því ekki vel 
svo hann sagði upp. Næst réðist 
hann sem fulltrúi til bæjarfógetans 
í Keflavík og var þar um fimm ára 
skeið.

„Þetta er ágætur skóli fyrir þá 
sem vilja verða embættismenn en 
það er ekkert hægt að vera of lengi 
í þessu.“

Arnar fór til Reykjavíkur til starfa 
sem lögfræðingur og fasteignasali 
og reyndi fyrir sér á þeim vettvangi 
um tveggja ára skeið.

„Það gekk ekki alveg upp fyrir 
mér af margvíslegum ástæðum sem 
ég vil ekki fara nánar út í. Það varð 
því úr að ég fór vestur 1974. 

Í návígi við dauðann á 
Gránefjum

Þessu næst fór Arnar heim á 
ný og fór vestur á Ísafjörð á ný. 
Honum varð fyrst fyrir að sækja til 
sjós og var í afleysingum á Bessa 
og Guðbjarti og réði sig svo í fast 
pláss á Páli Pálssyni undir stjórn 
Guðjóns Arnars Kristjánssonar sem 
flestir Ísfirðingar þekkja sem Adda 
Kitta Gau. 

„Ég þurfti að rétta við fjárhaginn 
og svo hafði ég alltaf kunnað vel 
við mig á sjónum. Ég var á sjó öll 
sumur með menntaskólanum og í 
Háskólanum. Ég nennti aldrei að 
vinna tímavinnu í landi. Mér fannst 
ómögulegt að vera sífellt að bíða 
eftir því að það kæmi kaffitími, 
matartími eða yfirvinna. Á sjónum 
var bara unnið meðan þurfti. Þar 
gengu menn til verka og luku því 
sem fyrir lá.“

Eitt af því sem Arnar Geir var 
stundum þátttakandi í á þessum 
árum voru bjargferðir eftir eggj-
um í Hornbjarg og Hælavíkurbjarg 
og kynntist því gegnum Tryggva 
Guðmundsson kollega sinn.

Arnar Geir var þátttakandi í leið-
angri í Gránef í Hælavíkurbjargi 
vorið 1974 sem markaði þátta-
skil. Þá fórst Sigurður Magnússon 

af slysförum við Steinpall í 
Hælavíkurbjargi og má segja að 
eftir það hafi eggjatekja í stórum 
stíl lagst af í Hælavíkurbjargi. 

Hin svokölluðu Gránef í Hæla-
víkurbjargi eru ein þéttsetnasta svart-
fuglabyggð sem þekkt er. Þangað er 
erfitt að sækja egg því fara þarf 
langt sig úr Festarskörðum og síðan 
ganga langa leið eftir syllum og síga 
á handvað áður en komið er á hin 
eiginlegu Gránef. Sífellt hrynur úr 
bjarginu og er vist í bjarginu stöð-
ug og samfelld lífshætta. Sigurður 
heitinn þótti með eindæmur vaskur 
og óttalaus, einn snjallasti fygling-
ur sem menn höfðu séð og hafði 
mikið yndi af bjargferðum. Hann 
hafði komist upp á lag með að búa 
í tjaldi í Gránefjum til þess að nýta 
tímann betur. Eggjunum var síðan 
slakað niður í bát undir bjarginu á 
vír sem komið hafði verið þar fyrir 
árið 1945.

Vorið 1973 hafði verið farinn 
mjög vel heppnaður leiðangur  í 
Gránef undir stjórn Sigurðar og 
vorið 1974 átti að gera enn betur. 
Fjórir menn fóru frá Ísafirði. Arnar 
Geir og Kjartan Sigmundsson 
voru á bátnum undir bjarginu en 
Sigurður heitinn og Arinbjörn 
Arinbjarnarson voru uppi í bjarg-
inu. Þeir voru seint á ferð þetta vor.

„Þegar þeir höfðu komið sér fyrir 

uppi í bjargi áttuðum við okkur 
á því að talstöðin í bátnum var 
biluð og því ekkert hægt að hafa 
samband við þá sem voru uppi. 
Við Kjartan ákváðum að fara til 
Ísafjarðar og  láta gera við stöð-
ina. Við lögðum af stað en út af 
Hælavíkurbjarginu lentum við í svo 
vondu veðri að við snerum við inn 
á Hornvík og biðum þar um nótt-
ina. Svo komust við til Ísafjarðar en 
viðgerð tók lengri tíma en ætlað var 
og það var ekki fyrr en daginn eftir 
sem við sigldum norður á ný.

Þá voru þeir Arinbjörn og Sigurð-
ur búnir að vera tvo daga uppi í 
Gránefjum. Þegar við sigldum fyrir 
bjargið þá fórum við strax að gá 
að bjargmönnum. Eitthvað þótti 
okkur undarlegt að við sáum aðeins 
annan þeirra og fannst hann veifa 
eitthvað sérkennilega.  Við tengd-
um vírinn og fljótlega kom tunna 
full af eggjum niður. Ofan á henni 
lá pappaspjald og á það hafði verið 
skrifað með steini: Siggi er dáinn 
úti á Steinpalli hvað á ég að gera.“

Arnar Geir og Kjartan réðu nú 
ráðum sínum en enn var ekkert tal-
stöðvarsamband milli báts og bjarg-
manna. Þeir afréðu að fara inn í 
Höfn og kalla þar eftir hjálp í neyð-
artalstöðinni. Hann sagði að orðið 
hefði slys í bjarginu og það þyrfti 
að minnsta kosti fjóra vana bjarg-
menn þeim til aðstoðar.

„Svo heyrði ég að spurt var hvort 
þyrfti lækni og þá sögðum við já 
þótt við vissum betur. Við vildum 
ekki að það færi strax í loftið hve 
alvarlegt ástandi var.“

Þyrla flutti björgunarmenn 
á staðinn og fljótlega kom varð-
skip. Arnór og Stígur Stígssynir, 
Trausti Sigmundsson og Konráð 
Eggertsson fóru niður og fluttu lík 
Sigurðar með miklum erfiðismun-
um að vírnum þar sem því var slak-
að niður í bátinn.

Fullhuginn Sigurður virtist hafa 
fallið ofan af lágri syllu við svokall-
aðan Steinpall, komið illa niður 
og látist af völdum tiltölulega lítils 
höfuðáverka. Hann var með hjálm 
á höfði og fullar eggjahvippur.

„Ég mun alltaf muna þegar lík 
hans kom sveipað segli niður vírinn 
úr bjarginu,“ segir Arnar Geir.

„Það hefur enginn atburður sem 
ég hef upplifað haft eins sterk áhrif 
á mig eins og þetta.“ 
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Eftir þetta fór Arnar Geir aldrei í 
bjargferðir og eftir þennan atburð 
var ekki farið í Gránef í ellefu ár og 
frá 1995 hafa þau verið ósnert af 
bjargmönnum.

Að vera heimalögfræðingur
Arnar Geir var háseti á Páli 

Pálssyni um tveggja ára skeið en þá 
hengdi hann upp sinn sjóstakk og 
fór í land og opnaði lögfræðistofu 
á Ísafirði.

„Ég ætlaði aldrei að leggja sjó-
mennskuna fyrir mig sem aðalstarf 
og get vel viðurkennt að það sem ýtti 
á mig var að Tryggvi Guðmundsson 
kollegi minn og vinur var um svip-
að leyti að opna sína skrifstofu  og 
ég vildi veita honum heiðarlega 
samkeppni og vildi ekki að hann 
næði of miklu forskoti.

Milli okkar var alla tíð heiðarleg 
samkeppni og við börðumst á ekki 
of stórum markaði allan tímann.“

En hver voru helstu verkefni lög-
fræðinga á Ísafirði á þessum árum?

„Lengi vel þekktust varla vanskil 
á Ísafirði en á þessum árum voru 
lögfræðingar farnir að fást talsvert 
við innheimtur og það fór jafnt og 
þétt í vöxt. Fasteignasala var einnig 

ríkur þáttur í starfinu og má segja 
að það hafi skilað uppistöðunni í 
tekjunum lengst af þeim tíma sem 
ég starfaði á Ísafirði.

Innheimtan var auðvitað oft sýnd 
veiði en ekki gefin því ég t.d. lét við-
skiptavini mína aldrei borga ef inn-
heimtan bar ekki árangur.“

Erkifyrirmynd allra lögfræðinga 
á Ísafirði var Jón heitinn Grímsson, 
sem árum saman starfaði sem lög-
fræðingur og málaflutningsmaður 
á Ísafirði með sérstöku leyfi en Jón 
var ekki menntaður lögfræðingur.

„Því miður bar ég ekki gæfu 
til þess að leita í smiðju Jóns þótt 
hann væri nágranni minn. Ég hefði 
áreiðanlega getað lært mikið af 
honum bæði í lögfræðilegum skiln-
ingi og svo var hann auðvitað mjög 
skemmtilegur maður eins og allir 
hans afkomendur bera vott um.“ 

„Mörgum árum seinna eignaðist 
ég að góðum vini systurson hans, 
Ólaf Guðmundsson sem þá var 
kominn á eftirlaun. Ólafur var einn 
allra skemmtilegasti maður sem ég 
hef kynnst á ævinni margfróður og 
vitur. Ólafur lést í fyrrasumar 94 ára 
gamall.“

Grímur Jónsson loftskeytamaður 
og fjölfræðingur, sonur Jóns sem 
margir Ísfirðingar muna eftir fékkst 
dálítið við að leggja fólki lið við mál-
flutning og lögfræðileg málefni.

„Það var engin samkeppni frá 
Grími,“ segir Arnar og hlær við.

„Í sumum kaupstöðum voru í 
gildi ákvæði um að til þess að flytja 
mál fyrir dómi þyrfti tilskilin lög-
mannsréttindi. Þetta var barn síns 
tíma og hefur áreiðanlega verið 
hugsað til þess að vernda starfsskil-
yrði lögmanna. Þessi ákvæði voru 
aldrei í gildi á Ísafirði og engin sér-
stök þörf á.

Rétt er að halda því til haga að 
þess gætti alltaf heima á Ísafirði 
að menn vantreystu okkur „heima-
lögfræðingunum“ til þess að taka 
erfiðustu málin. Ég veit ekki hvers 
vegna þetta var. 

Þetta birtist til dæmis í því að þótt 
við fengjumst báðir við fasteigna-
sölu þá var sala á bátum og skipum 
yfirleitt falin stærri lögfræðistofum. 
Ég seldi aldrei stærri bát en 30 tonn 
meðan ég bjó á Ísafirði. Það þarf 
sérstök réttindi til að selja skip og 
fasteignir en það eru sömu réttind-
in. Við sáum um innheimtur fyrir 

útgerðarfyrirtækin en við seldum 
aldrei skipin fyrir þá.“

Arnar Geir segir að á uppgangs-
árum Ísafjarðar hafi flest gengið vel 
en í upphafi tíunda áratugarins hafi 
farið að halla undan fæti og umsvif 
lögfræðinganna hafi fylgt með.

„Ég fór að fást meira við erindi 
fyrir stærri lögfræðiskrifstofur í 
Reykjavík, mætti fyrir þá í fyrirtök-
ur og réttarhöld fyrir þá og sinnti 
eftirfylgni með málum. Ég vann 
mikið fyrir Íbúðalánasjóð og ámóta 
stofnanir.

Ég fékk að sjá mjög miklar breyt-
ingar á samfélaginu þann tíma sem 
ég starfaði þar. Samfélagið reis 
hæst á Ísafirði í upphafi skuttogara-
tímans. Þá bjó flest fólk þar og var 
mest um að vera.

Upphafið að endalokunum var 
fastgengisstefnan sem ríkisstjórn 
Þorsteins Pálssonar setti á. Þá fór 
að halla undan fæti hjá útgerð-
inni og þessi stefna gróf undan 
þeim. Þetta ásamt kvótakerfinu 
velti Vestfjörðum úr þeim sessi 
sem þeir höfðu haft og síðan hefur 
hallað jafnt og þétt undan fæti. 
Þar voru lengi hæstar meðaltekjur 
á mann á landinu en þeir tímar 
eru liðnir.“

Arnar Geir segist hafa verið ákaf-
lega pólitískur sem ungur maður 
en engu að síður skipti hann sér 
lítið sem ekkert af stjórnmálum á 
heimavelli á Ísafirði eða vettvangi 
bæjarmála.

„Að mínu mati var blómatími 
Ísafjarðar á árunum frá 1975 og 
framundir 1990. En höfum í huga 
að Ísafjörður hefur átt blómatíma 
og afturfarartíma áður í sögunni 
og það er enginn kominn til með 
að segja að hann eigi ekki eftir að 
rétta úr kútnum.

Þetta var líka góður tími fyrir 
mig. Ég lifði eins og greifi og leyfði 
mér margt, ferðaðist mikið og 
skemmti mér vel.“

Baráttan við spilaborðið
Arnar var árum saman í hópi 

bestu bridgespilara á Vestfjörðum 
og keppti í bridge ásamt Einari Val 
Kristjánssyni á fjölmörgum mótum. 
Eftir að Einar Valur féll frá keppti 
Arnar oft í einmenningi en einn-
ig átti hann að spilafélaga Kristján 
Haraldsson og Guðmund Mósa 
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sem svo var kallaður. Arnar varð 
Íslandsmeistari í einmenningi 1996 
svo einungis eitt sé nefnt af afrek-
um hans á því sviði.

„Því fer fjarri að ég hafi verið 
meðal bestu spilara á Íslandi þótt 
mér hafi gengið vel fyrir vestan. 
Ég hafði fyrst og fremst gaman af 
þessu og spilaði ekki síður fyrir 
félagsskapinn en spilið sjálft. Nú 
hin síðari ár hef ég mikið spilað 
með Óskari Elíassyni í Súðavík,“ 
segir Arnar Geir.

Baráttan við Bakkus
En Arnar Geir kunni líka að 

skemmta sér og margir muna vel 
eftir honum sem miklu samkvæmis-
ljóni og gleðimanni en hvort tveggja 
eru vinsæl skrauthvörf fyrir þá sem 
drekka mikið. Þeir eru kallaðir 
gleðimenn með votti af aðdáun en 
Arnar þekkir vel skuggahliðar þessa 
glaða lífs. Hann hætti að drekka 
skömmu fyrir 1987 og segir það hafa 
verið mikið gæfuspor.

„Ég var kominn í þrot með mína 
drykkju og var farinn að missa 
traust í starfi og tiltrú manna. Ég 
man vel eftir síðustu ferðinni í 
Sjallann meðan ég drakk. Barnum 
var lokað á einhverjum tilteknum 
tímapunkti og menn fóru gjarnan 
í röð skömmu áður til að byrgja sig 
upp fyrir lokun. Ég stóð rólegur í 
röðinni en þegar ég kom að borð-
inu þá sagði barþjóninn að nú væri 
lokað og ekki yrðu fleiri afgreiddir. 
Ég varð fokvondur og greip í dúk 
sem stóð á borðinu og nokkur glös 
á og reif í hann svo allt sópaðist á 
gólfið. 

Ég minnist þess að hafa fengið 
minnimáttarkennd á Hótel KEA 
á Akureyri þegar ég sá siðfágaða 
skemmtanamenningu sem líktist 
ekkert búllustílnum sem alltaf var 
á þessum skemmtunum á Ísafirði.

Ég man vel eftir mínu síðasta fyll-
iríi. Það var í kringum 1. desember 
1986. Ísafjörður var ekki alltaf nógu 
stór fyrir mig þegar ég drakk og 
ég fór suður og hreiðraði um mig 
á Loftleiðahótelinu og drakk. Ég 
vildi ekki sýna mig fyrir vestan og 
leitaði skjóls í Reykjavík.

Ég hitti mann á barnum á hótel-
inu í þessum túr og hann var að 
segja mér frá því hvernig hann 
hefði snúið baki við áfengi.

Svo var ég á gangi í Austurstrætinu 
og búinn að vera á fylliríi í nokkra 
daga. Þá sá ég handan götunnar 
menn frá Hjálpræðishernum með 
söfnunarkassa. Mér sýndist þetta 
vera Óskar sem var hjá Hernum 
á Ísafirði og vatt mér yfir götuna. 
Þetta var reyndar ekki Óskar en ég 
fór samt að tala við þá og sagði:

„Ég hef verið að leita að Guði en 
ég finn hann ekki.“

Hermaðurinn leit á mig og sagði: 
„Þú finnur ekki Guð á gangi hér í 
Austurstræti. En hann finnur þig.“

Ég hélt svo áfram og þegar ég 
kom á Lækjartorg sló því allt í einu 
niður í höfuðið á mér að ég stóð 
fyrir framan skrifstofu mannsins 
sem ég hafði hitt á barnum á hótel-
inu. Ég vatt mér inn og hitti mann-
inn og sagði honum hreinskilnis-
lega hvernig komið væri fyrir mér. 
Hann tók upp símann og hringdi 
upp á Vog og ég fékk pláss með 
það sama.

Ég tók mér svo þrjá daga í frí, 
drakk þrjú glös fyrsta daginn, tvö 
daginn eftir og eitt glas þriðja dag-
inn. Svo fór ég vestur og gekk frá 
mínum málum og flaug svo suður á 
Vog og hef aldrei litið til baka.

Fyrir mig var þetta fyrst og fremst 
uppgjöf og mér fannst frábært 

hvernig fólk á Ísafirði tók þessari 
ákvörðun minni. Ég missti ekki við-
skipti vegna þessa sérstaklega og 
mér fannst allir reynast mér afar 
vel.“

Sigurjón Hinriksson bróðir 
Arnars Geirs lést í nóvember 1987 
38 ára að aldri. 

„Sigurjón byrjaði ungur maður 
að neyta áfengis eins og flestir gerðu 
á Ísafirði á þessum árum. Fljótlega 
eftir tvítugt byrjaði að halla undan 
fæti fyrir honum og hann náði 
aldrei almennilega stjórninni í sam-
skiptum sínum við Bakkus. 

Hann var samt eftirsóttur sjó-
maður sérstaklega á handfæraveið-
um því skipstjórar trúðu því að 
það fiskaðist á hann. Hann var 
harðduglegur til sjós. Áfengisneysla 
hans átti stóran þátt í dauða hans 
langt fyrir aldur fram. Ég var sem 
betur fer hættur að drekka þegar 
andlát Sigurjóns bar að.“

Tré sem heitir Addi Geir
Arnar Geir sinnti margskonar 

íþróttaiðkun af miklum áhuga og 
ástríðu áratugum saman. Hann 
fékkst mikið við bridgespil og golf 
spilaði hann af mikilli ástríðu og 
keppnisskapi árum saman. Á golf-

Skátaflokkurinn Hrafnar, árið 1953. Efri röð: Óli Guggu, Biggi í Neðsta, Addi 
Geir og Árni Ragnar. Neðri röð: Benni Bjartar, Hemmi á Strýtu, Bjössi Sjell flokks-
foringi, Jenni Kristmanns og Sverrir Hestnes.



12 VESTANPÓSTUR 201112

vellinum á Ísafirði er tré sem heitir 
eftir honum.

„Það heitir það vegna þess að 
ég sló yfirleitt ekki lengra en að 
trénu. Á Agusta golfvellinum 
í Georgia í Ameríku er tré sem 
heitir Eisenhower eftir forseta 
Bandaríkjanna, af sömu ástæðu.“

Arnar segir að þegar hann flutti 
vestur á Ísafjörð um miðjan áttunda 
áratuginn hafi margir af hans jafn-
öldrum og gömlu vinum verið farn-
ir til Reykjavíkur og hann hafi fyrir 
vikið endurnýjað vinahóp sinn. 

„Þegar ég kom vestur og opn-
aði stofuna þá fór mig að langa til 
að stunda íþróttir eins og í gamla 
daga. Þá var verið að setja á lagg-
irnar Old boys hóp í blaki og mér 
tókst að komast inn í hann. Vignir 
Jónsson sá um að koma mér inn 
en það var ekki alveg einfalt því 
það þurfti að rannsaka málið vel 
áður en mér var hleypt inn. Þarna 
voru snillingar eins og Vignir, Einar 
Valur, Jonni Kristmanns, Búbbi 
bakari, Hreinn Pálsson, Bjössi Egils 
en einnig skrautlegri keppnis-
menn eins og Leifur Jóhannsson 
og Finnur Finnsson.

Við lékum okkur saman í nokkur 
ár og þá var komið á Íslandsmóti 
Old boys og við skelltum okkur 
suður og urðum Íslandsmeistarar 

og voru ekki lítið ánægðir með það.
Svo fórum við árið eftir og vild-

um verja titilinn. Þá var búið að 
breyta reglum um uppgjöf í blaki. 
Það hafði ekkert frést vestur og við 
notuðum gömlu aðferðina við upp-
gjöfina og hrúguðum inn villum 
í fyrsta leiknum. Einar Valur fyrir-
liði okkar stöðvaði leikinn, óð til 
dómarans og útskýrði málið fyrir 
þeim og sagði að ef við fengjum 
ekki udanþágu frá þessum reglum 
sem við þekktum ekki neitt þá 
færum við heim. Hann komst upp 
með þetta og við urðum aftur 
Íslandsmeistarar. Svo töpuðum við 
árið eftir fyrir Akureyringum. Þá 
var þetta búið.“

Hraðafíkill á skíðum
Arnar Geir hóf að stunda skíða-

íþróttina af miklu kappi í kringum 
1980 og varð hluti af hópi fólks sem 
skemmti sér vel á skíðum. Þarna voru 
menn eins og Birgir Valdimarsson, 
Einar Valur Kristjánsson, Tryggvi 
Guðmundsson, Ásbjörn apótekari, 
Sólberg  sparisjóðsstjóri, Jóhann 
Símonarson, Gunnar Þórðarson, 
Sigmundur Annasson, Eiríkur 
Böðvarsson, Örn Ingólfsson og 
margir fleiri. Þessi vinahópur 
stundaði Seljalandsdalinn grimmt 

en sótti einnig til útlanda í skíða-
ferðir. Margar ferðir voru farnar til 
Evrópu þar sem skíðasvæðið í Selva 
var í sérstöku uppáhaldi hjá Arnari 
og ekki síður til Ameríku þar sem 
Ísfirðingarnir renndu sér saman 
í Vail og Aspen svo fáir staðir séu 
nefndir. Í Aspen lenti Arnar Geir 
reyndar í slæmri byltu þegar hann 
féll í púðursnjó og skíðastafur rakst 
í kvið hans. En hann var kominn 
aftur upp í brekku daginn eftir að 
lokinni stuttri heimsókn á sjúkra-
hús.

Arnar Geir segir að Seljalands-
dalur hafi verið sitt uppáhalds-
skíðasvæði og ekkert hafi komist 
í hálfkvisti við það. Eins og flestir 
lesendur þessa blaðs vita lagði snjó-
flóð það vinsæla skíðasvæði í rúst 
og nýtt var byggt upp í Tungudal. 
Arnar Geir segir að þótt þar sé 
sæmileg aðstaða komist hún aldrei 
í hálfkvisti við Seljalandsdal.

„Maður sér það best á árangri 
ísfirskra skíðamanna. Honum hefur 
hrakað jafnt og þétt síðan skíða-
svæðið í Tungudal var tekið í notk-
un. Það voru dásamlegar stundir 
sem maður átti á Seljalandsdal og 
þótt ég hafi víða farið þá standa 
þær skíðastundir alltaf upp úr. Það 
var mikill missir fyrir okkur þegar 
það fór.“

Síðasta ferðin
Skíðaferill Arnars Geirs endaði á 

hefðbundinni skíðaviku á Ísafirði á 
skíðasvæðinu í Tungudal um páska 
2006. Nánar tiltekið var það á skír-
dag í glaðasólskini og góðu færi að 
Arnar Geir og Gunnar Þórðarson 
voru mættir snemma í brekkurnar.

„Ég var búinn að fara nokkrar 
ferðir og það var að byrja að fjölga í 
brekkunum. Ég man að áður en ég 
lagði af stað í síðustu ferðina var ég 
að tala við Jakobínu Jakobsdóttur, 
gamla skíðadrottningu frá Ísafirði 
og fleiri og rifja upp gamla og nýja 
tíma. Svo renndi ég mér af stað 
og sjálfsagt hef ég verið að vanda 
mig því stelpurnar voru að horfa. 
Ég datt svo neðarlega í brekkunni 
og man ekkert eftir slysinu sjálfu 
því ég missti meðvitund. Ég var 
á nýlegum „carving“ skíðum sem 
geta verið vandmeðfarin og eflaust 
hef ég litið eitthvað af þeim eða 
athygli mín hvarflað eitt augnablik. 
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Skíðin hafa líklega krossast. Ég fór 
hring í loftinu og kom niður á efri 
hluta baksins eða herðarnar og 
brotnaði.

Ég man svo eftir mér þegar ég 
náði meðvitund aftur eftir fallið og 
þá var Gunnar Þórðarson tekinn 
við stjórninni á slysstað og Sigga 
Láka var á staðnum líka. Þorsteinn 
læknir var í sambandi við þá og ég 
man að menn voru að pikka í mig 
að neðan og spyrja mig hvort ég 
fyndi þetta eða hitt. 

En ég fann ekkert.
Ég var búinn að renna mér þessa 

brekku þúsund sinnum og þetta 
voru eins góðar aðstæður og hugs-
ast getur. Brekkan vel troðin og 
færið gott. Ég get engum kennt um 
þetta nema sjálfum mér og mínu 
athugunarleysi.

Ég var búinn að vera á skíðum 
í meira en þrjátíu ár og búinn að 

fara margar svörtustu brekkurnar í 
Evrópu. Ég var áhættufíkill og vildi 
fyrst og fremst fara hratt. Ég sótti 
alltaf hærra og hærra, brattara og 
brattara.“

Þriðji hryggjarliður að ofan 
brotnaði og Arnar Geir er lamaður 
upp að höndum. Hann hefur nú 
náð nær fullri stjórn og afli í hönd-
um og handleggjum þótt svolítið 
vanti upp á þá vinstri en fyrst eftir 
slysið hafði hann nær ekkert afl í 
höndunum.

Hélt lengi í vonina um að geta 
búið fyrir vestan

„Það er ekki sjálfsagt mál að fá 
máttinn í hendurnar aftur. ég er 
mjög þakklátur fyrir það. Ég gerði 
mér strax grein fyrir því hvernig 
komið væri fyrir mér þarna í brekk-
unni. Ég áttaði mig strax á því að 

þetta væri alvarlegt og fyrir vikið 
fékk ég aldrei þetta áfall sem sumir 
í mínum sporum verða fyrir þegar 
þeir átta sig á því hvernig komið er 
fyrir þeim.

Fyrst á eftir hélt ég samt í von-
ina um að þetta yrði fyrst og fremst 
endurhæfing og ég myndi fá mátt-
inn aftur. Ég var búinn að taka á 
móti örlögum mínum enda sögðu 
læknar mér strax hvernig komið 
væri fyrir mér.

Ég held að það hafi hjálpað mér 
að sætta mig við orðinn hlut að ég 
gerði mér strax grein fyrir stöð-
unni. Svo gat ég engu kennt um 
nema sjálfum mér og þetta hefur 
hjálpað mér að vinna úr þessari 
stöðu og ná sáttum við hana.“

Arnar fór með flugvél til Reykja-
víkur sama dag og slysið var og lá 
lengi á gjörgæsludeild en síðan 
tók við margra mánaða dvöl og 

Þarf að bæta, breyta
eða byggja við?

Kynntu þér málið:

www.ils.is
Borgartúni 21, 105 Reykjavík
Sími: 569 6900 / 800 6969

Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 

Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við 

húsnæði. Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. 

Hámarkslán eru 20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru 

á þessum lánum og almennum lánum Íbúðalánasjóðs.
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endurhæfing á Grensásdeildinni.  
Af Grensásdeildinni fór hann 
má heita beint á Sléttuveginn og 
þegar viðtal okkar fer fram þá 
hefur hann verið búsettur þar í 
nær fjögur ár.

„Þetta batt enda á búsetu mína 
fyrir vestan. Ég var samt ekki ákveð-
inn þegar ég kom hérna inn því ég 
ætlaði aldrei að flytja frá Ísafirði. 
Ég man afar vel þegar ég ákvað að 
þaðan skyldi ég aldrei fara. Ég var 
einn inni á golfvellinum í Tungudal 
og horfði í kringum mig og hugs-
aði: héðan fer ég aldrei. En það 
breyttist.

Ég varð auðvitað að horfast í 
augu við að mikið af þeirri sérþekk-
ingu sem fylgir umönnun fatlaðra 
er hér syðra í mun ríkari mæli en 
fyrir vestan. Við þurfum sérhæfða 
umönnun.

Algengur fylgifiskur lömunar eru 
þvagfærasýkingar og legusár og ég 
hef ekki farið varhluta af því. Ég 
lagðist fjórum sinnum inn á sjúkra-
hús vegna legusára árið 2009 og var 
tvisvar lagður inn 2008 vegna þvag-
færasýkingar en árið í fyrra var eitt 
það besta sem ég hef átt í þessum 

efnum eftir slys og þetta ár byrjar 
þokkalega.“

Grensás er góður staður
Arnar Geir var nærri ár á 

Grensásdeildinni og segir að þótt 
það hafi ekki verið neinn dans á 
rósum þá beri varla skugga á í end-
urminningunni. 

„Grensáskúrinn er frægur og ég 
léttist um mörg kíló þarna inni, fór 
í fyrsta skipti í áratugi undir 100 
kíló. En Grensásdeildin er stórkost-
legur staður og það fer alltaf um 
mig sérstakur straumur þegar ég lít 
til hússins eða kem þangað því ég á 
fólkinu þar svo mikið að þakka. 

Ég fæ að koma í sund á Grensás-
deildinni með reglulegu millibili 
og syndi þá 500 metra baksund 
með höndum.

Arnar segist hafa verið hvattur til 
þess að koma vestur eftir að slysið 
og afleiðingar þess urðu ljósar. 

„Ég er alsæll með það hvernig 
sjúkrahúsið og bæjaryfirvöld tóku 
á mínum málum. Vitanlega hefði 
þurft að leita á náðir bæjarins varð-
andi ferðaþjónustu og fleira og það 

hefur bókstaflega allt verið gert 
fyrir mig.“

Hérna á Sléttuveginum er  – eða 
var – fjöldinn allur af góðu fólki 
sem var búið að læra inn á okkur 
sem hérna búa og við farnir að 
mynda náin tengsl við það.

Þegar málefni fatlaðra voru flutt 
frá ríki til sveitarfélaga, hrundi 
margt af þessu til grunna. Samn-
ingar við einkafyrirtækið sem ann-
aðist umönnun hér voru ekki end-
urnýjaðir af einhverjum ástæðum 
og fyrir vikið hefur ástandið hríð-
versnað. Hér er hver einstaklingur 
með sín vandamál og það tekur 
langan tíma að læra á þarfir og við-
mót hvers og eins. Allt þetta er í 
uppnámi síðan um áramót og eng-
inn veit hvað tekur við. 

Svo dæmi sé tekið þá held ég að 
það séu 3-4 störf í kringum mig og 
mína persónu. Mér hefur dottið 
í hug að ég ætti að gera sveitar-
félaginu heima greiða og flytja vest-
ur og skapa atvinnu.“

SEM samtökin eiga húsnæðið 
á Sléttuveginum og þar búa leigj-
endur. Þar hefur verið rekin sú 
stefna að hafa stofnanablæ sem 
allra minnstan en veita alla þjón-
ustu. Þar hefur Félagsþjónusta 
Reykjavíkur verið með aðstöðu í 
húsinu en Arnar Geir segir að þessi 
þjónustumál séu í uppnámi frá ára-
mótum.

„Maður sér fyrir sér nýútskrifað-
an sérfræðing sem er að teikna upp 
líkan að nýrri þjónustu og hagræð-
ingu. Þarna er ekkert tekið tillit til 
þeirra tengsla og mannlegra þátta 
sem eru svo ríkur þáttur í þessu 
umönnunarstarfi. 

Við gengum í gegnum svipaðar 
breytingar fyrir þremur árum og 
þá var allt endurnýjað og allt gekk 
í handaskolum fyrstu mánuðina. 
Við sem búum hérna erum þreytt  
á því að vera notuð sem tilrauna-
dýr.“

Þegar slysið varð var Arnar 
Geir enn starfandi sem lögfræð-
ingur en með skrifstofu heima á 
Silfurtorginu. Hann hætti starfsemi 
fyrir vestan og seldi húsnæðið á 
Silfurtorgi. Síðan hefur hann lítið 
starfað sem lögfræðingur en um 
tíma starfaði hann með ungum lög-
fræðingum i Reykjavík að skiptingu 
þrotabúa og þess háttar. Það kom 
til af því að þessa ungu menn vant-Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt teppi á stigaganginn – 
nú er tækifærið !!!!

Eitt verð - niðurkomið kr. 5.690 m2

Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
 Heildarverð kr. 398.300
Endurgr. VSK og meðal skattaafsl (68.460)       

Raunverð kr. 329.840                              
pr. íbúð aðeins 41.230

Komum á staðinn með prufur og mælum,
 ykkur að kostnaðar lausu
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aði samstarfsmann með full rétt-
indi og Arnar lét til leiðast. 

„Samstarfið við þá var allgott og 
við skiptum saman nokkrum þrota-
búum en nú eru þeir útskrifaðir og 
þurfa ekki á neinum að halda og 
eru farnir að starfa á eigin vegum. 
Ég geri ráð fyrir að skila inn rétt-
indum mínum fljótlega því það 
þarf að borga leyfisgjöld af þeim 
og mér sýnist ég ekki nota þau neitt 
héðan af.“

Dagar í lífi Arnars Geirs 
Hinrikssonar

„Ég er með þvaglegg sem ligg-
ur í poka á fætinum. Þrisvar í viku 
þarf að hjálpa mér með hægðir. Ég 
get ekkert gert sjálfur hvað þetta 
varðar. Kvöldið fyrir hægðadag þarf 
ég að taka töflu til undirbúnings. 
Næsta morgun kemur starfsmað-
ur og setur í mig tvær tegundir af 
lyfjum sem eiga að liðka fyrir ferl-
inum. Tveim tímum seinna koma 
svo tveir starfsmenn sem starfa að 
því næstu klukkustundirnar að losa 
mig við hægðir. Það er gert með 
handvirkri aðstoð og þrýstingi á 
magann. Þetta er mikil vinna sem 
fer fram með hléum en það þarf 
að hreinsa út ristilinn algerlega og 
getur tekið langan tíma.

Á dögum eins og þessum er ég 
ekki tilbúinn til að fara á fætur 
fyrr en um hádegi. Ég þarf aðstoð 
við baðferðir en snyrti mig sjálfur, 
rakstur og þessháttar. Ég tek til mat 
fyrir mig sjálfur og þótt matargerð 
mín sé ekki flókin eða fullkomin þá 
hef ég látið hana duga.

Ég á erfitt með flóknar aðgerðir 
í eldhúsinu því jafnvægið er slæmt 
og hef fengið brunasár í eldhúsinu 
og það er alltaf vont fyrir lamaða 
að fá sár.

Ég get farið sjálfur á hjólastóln-
um út í búð og fer hérna upp í 
Kringlu eða Austurver og er alveg 
sama hvernig viðrar því ég er nú 
einu sinni að vestan.

Tvisvar í mánuði fer ég í stærri 
innkaup og þá fæ ég aðstoð og 
flutning.

Tvisvar í viku fer ég í sjúkraþjálf-
un uppi á Grensásdeild með hópi 
sem eins er ástatt fyrir. Það þjónar 
tvíþættum tilgangi. Annars vegar er 
það líkamleg þjálfun en ekki síður 
er mikilvægt að hitta reynslubolta 

í lífsháttum lamaðra og geta rætt 
við þá og þeir miðla manni af sinni 
reynslu. Þetta hefur reynst mér 
afskaplega vel og kennt mér mikið 
um meðferð líkamans og notkun á 
hjólastólnum.

Ég reyni að stunda félagslíf eftir 
megni og forðast að loka mig af. Ég 
spila bridge og tek þátt í mótum. Ég 
er vinamargur og þeir koma hing-
að nokkrir félagar og horfa með 
mér á fótboltann, ekki síst þegar 
Manchester United er að spila.

Ég fer í leikhús og á tónleika og 
reyni að lifa lífinu áfram þótt ég 
hafi lamast.

Þetta er auðvitað gríðarlegt áfall 
að lenda í svona slysi. Ég átti kost á 
aðstoð sálfræðinga við að komast í 
gegnum það en þáði ekki. Ég taldi 
mig ekki hafa þörf fyrir hjálp en 
það er gríðarlegt mikilvægt að vita 
af þeirri hjálp innan seilingar.“

„Ég var ekki svona reiður“
Lífið er ekki alltaf dans á rósum. 

Ég er þannig skapi farinn að ég læt 
allt vaða sem kemur upp í kollinn 
á mér. Ég er funi og læt fólk heyra 
það. Starfsfólkið hérna lendir oft 
óverðskuldað í mínum aðfinnslum. 
Oftast er það kerfið sem er að 
bögga mig en einstaklingarnir sem 
eru að sinna mér fá skammirnar.

Ég held að ég hafi alltaf verið 
svona skapi farinn. Ég held samt 
að ég hafi ekki verið reiður ungur 
maður en ég held að ég hafi verið 
orðinn funi og skapofsamaður 
seinni hluta ævinnar áður en ég 
lenti í þessu slysi og það sem slíkt 
breytti mér ekki. Það brast eitthvað 
áður.“

Arnar Geir hefur sótt AA fundi 
frá því að hann hætti að neyta 
áfengis fyrir bráðum aldarfjórð-
ungi.

„Meðan ég var uppi á Grensás þá 
var ég svo heppinn að félagar mínir 
stóðu fyrir því að haldnir voru AA 
fundir á Grensás. Þetta var gert í 
góðu samkomulagi við stjórnend-
ur hússins og héldum fundi viku-

lega um tíma. Ég var ekki sá eini 
sem nýtti sér þetta þótt mínir vinir 
hefðu beitt sér fyrir þessu.

Þetta hefur svo haldið áfram hér 
og við höfum stundum haldið AA 
fundi hérna í húsinu þótt það sé 
ekki vikulega lengur.

Ég sagði þér áðan að þegar ég 
kom vestur eftir laganámið þá hefðu 
æskuvinirnir verið fluttir í burtu frá 
Ísafirði. Þessi vinahópur sameinað-
ist svo að nýju í reglulegum heim-
sóknum á Grensásdeildina þegar ég  
var þar eftir slysið. Þarna eru Birgir 
Hermannsson, Jóhann Scheiter, 
Samúel Ásgeirsson og Magnús Helgi 
Ólafsson, leikfélagar mínir úr æsku. 
Þetta fólk hafði ég ekki hitt í áratugi 
en nú hittumst við reglulega og þau 
bjóða mér út að borða.

En svona er þetta. Maður á víða 
styrk og stuðning þegar á móti 
blæs,“segir Arnar Geir að lokum. 

Texti: Páll Ásgeir Ásgeirsson
Myndir: Páll Ásgeir,Ljósmyndasafn 

Ísafjarðar og Bæjarins Besta / 
Halldór Sveinbjörnsson.

Leiðrétting:
Vestanpóstinum er bæði ljúft 

og skylt að birta eftirfarandi leið-
réttingu sem okkur var send í 
tölvupósti í kjölfar útgáfu blaðs-
ins s.l. vor.:

Ég vil koma að leiðréttingu við 
formálann að greininni „Það er 
gaman að vera gamall“ sem birtist í 
Vestanpóstinum 2010.

Þar er ranglega farið með það 
að Hjörtur Kristjánsson, sem var 
trésmiður á Ísafirði og bróðir 
minn og Páls,  hafi oftast verið 
nefndur Hjörtur Stapi. Það var hins 
vegar systursonur  okkar,  Hjörtur 
Bjarnason, sem oftast var kallaður 
Hjörtur Stapi.

Með bestu kveðju,
systir Páls og Hjartar,
Anna Sigríður Kristjánsdóttir.
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Aðalstræti 22,
400 Ísafirði
Sími: 456 4177
Gísli Einarsson, sími: 899 4098
Jóhannes Jónsson, sími: 894 8822

Miðstöð símenntunar
og háskólakennslu á Vestfjörðum

Umhverfið er framtíðin,

gættu þess vel

Gámaþjónusta Vestfjarða • Góuholti 14 • 400 Ísafirði

ÍSAFJARÐARBÆR

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
sendir Ísfirðingum nær og fjær

bestu páskakveðjur, með von um
að sjá sem flesta á Skíðavikunni 2011.

f.h. bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
Daníel Jakobsson

bæjarstjóri

-10kr.
VIÐ FYRSTU NOTKUN ÓB-LYKILSINS, SÍÐAN ALLTAF -2KR.

Þú getur sótt um ÓB-lykilinn í snjall símanum þínum með QR-merkinu 
hér fyrir ofan, á ob.is eða í síma 515 1141.

RAFVERK A.G. ehf
sími 456 7373

Rafmagnsverkstæði • Rafverktaki • Raflagnaþjónusta

Skólastíg 4 • 415 Bolungarvík • Sími 456 7373
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Ágætu Ísfirðingar og vinir nær 
og fjær. Mér er það sönn ánægja 
að fá tækifæri til að tala hér 
á Sólarkaffi. Ég gæti svo sem 
staðið hér í allt kvöld og talað, 
en læt mér nægja svona næstu 
tvo tímana.

Ég er svo lánssöm að hafa komið 
í heiminn á Ísafirði. Sá merkis-
atburður átti sér stað á Öldunni 
þann 13. nóvember 1955. Þegar 
ég var tveggja ára flutti fjölskyldan 
til Reykjavíkur. Ekki leið mér vel í 
henni Reykjavíkinni og sem betur 
fer fluttum við aftur vestur 1962. 
Þá byrjuðu Grímsævintýrin á fullu 
og má segja að friðurinn, í þeim 
annars rólega bæ Ísafirði, hafi þar 
með verið á enda.

Við systkinin erum sex, en yfir-
leitt var barnaskarinn stærri á heim-
ilinu, því ekki munaði Jóhönnu og 
Grím um að bæta við mönnum 
eða ferfætlingum ef svo vildi til, - 
alltaf var nægt pláss á Engjavegi 30. 
Við krakkarnir vorum uppátektar-
samir og strax á fyrsta degi lent-
um við í útistöðum við nágranna. 
Þannig var, að mamma sendi okkur 
Nonna bróður til að kaupa mjólk 
í Hlíðarvegsbúðinni, en þar sem 
mjólkurbúðin á Sogaveginum, 
þar sem við bjuggum í Reykjavík, 
hafði verið í sér húsi þá datt okkur 
Nonna ekki í hug að fara í BLOKK 
til að versla. Þess í stað fórum 
við í Rafveituskúrinn, á horni 
Bæjarbrekkunnar, og börðum hann 
að utan. Að sjálfsögðu var þar enga 
mjólk að fá og þegar við röltum 
heim á leið, með tóma mjólkurbrús-
ana, þá mættum við Halldóri Jóns 
Páls. Ekki veit ég hvort það voru 
tómu brúsarnir, Ísafjarðarlognið 
eða eitthvað annað, en þarna byrj-
aði ballið og brátt bættist Þorsteinn 
Jó ásamt fleiri Hlíðarvegspúkum 
í hópinn. Það var litið á okkur 
sem aðskotadýr að sunnan og við 
urðum að sanna okkur fyrir þessu 
púkaliði sem þarna var fyrir. Við 
vorum kölluð Engjavegspúkar eða 

Sigrún Grímsdóttir:

Ræða á Sólarkaffi 2011

Grímspúkar í daglegu tali og and-
stæðingunum fjölgaði ört. Brátt 
vorum við komin í stríð við flestalla 
meðborgara okkar. Það var ekki 
fyrr en við fengum Bússa-strákana 
í lið með okkur, að við náðum yfir-
höndinni og allt féll í ljúfa löð, - 
eða því sem næst.

Það voru aðrir tímar á Ísafirði 
þá, en nú. Atvinnutækifærin voru 
óendanleg og kyn, stærð eða aldur 

skipti engu máli þegar vinnu var 
að hafa. Blaðaútgáfa var í mikl-
um blóma og ekki stóð á okkur 
Grímsurum að mæta og selja hvaða 
snepil sem gefinn var út á prenti. 
Afi okkar, Jón Grímsson, var ekki 
alltaf sáttur þegar við vorum selja 
blöð fyrir menn sem voru ekki 
sammála honum í pólitíkinni, svo 
sem Vestfirðing fyrir Halldór á 
Byggðasafninu, sem var aðal mál-

Æskuheimilið á Engjavegi á kafi í snjó.

Afmæli mömmu. Jón, ég, Ása og Bárður.
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gagn kommúnista fyrir vestan. - 
Við erum ekkert voðalega hrifin af 
kommum í okkar ætt.

Gróðrartækifærin blöstu alls 
staðar við. Ekki vorum við Jón bróð-
ir há í loftinu þegar við komumst í 
uppgrip í rækjum hjá Böðvari. Við 
fengum svuntur og bakka í fangið 
og svo var byrjað að pilla af kappi. 
Unnið var í akkorði og Rokka-Billí 
sá um að vigta rækjurnar sem búið 
var að pilla. Við Jón fundum fljót-
lega út að heppilegasta leiðin til 
að auka framleiðslugetuna væri að 
sleppa kaffitímum, læðast í rækju-
hrúguna hjá Rokka Billí og setja í 
bakkana okkar. Þóttu afköstin hjá 
okkur níu og tíu ára púkunum með 
ólíkindum. 

Tunnusöfnum var líka arðbær 
atvinnugrein. Elli í smjörlíkinu 
keypti af okkur allar þær tunnur 
sem ráku út á pollinn, þegar veðrið 
var vont. Eins og allir Ísfirðingar 
vita, þá er lognið ríkjandi á Ísafirði 
og því urðum við Nonni að finna 
leið til fjölga tunnum á pollinum. 
Hundraðkall fengum við fyrir tunn-
una, sem voru orðnar grunsamlega 
margar, en alltaf reiddi Elli fram 
hundraðkallinn með bros á vor.

Við vorum ekki bara í hark-

inu, heldur líka með 
eigin atvinnurekstur. 
Tombóla og bíósýning-
ar voru mjög arðbærar 
atvinnugreinar. Á tom-
bólunum var mikið um 
spennandi varning, 
sem við fengum „lán-
aðan“ hjá Sigga bróð-
ur svo sem stimpla, 
h r y l l i n g s g r í m u r, 
skuggamyndavél og 
margt fleira. Þessu 
var öllu stillt út í 
gluggann og núm-
erað. Púkarnir 
keyptu miða í gríð 
og erg í þeirri von 
að hreppa stór-
vinninga, en galli 
var á gjöf Njarðar; 
fíneríið hans 
Sigga var alls ekki 
í númerakörf-
unni. 

Á hverjum 
sunnudegi var 

farið á Hjálpræðisherinn 
til að taka við Guðs orði, en þar 
öskruðu við púkarnir: „Opnið, 
púddu, púddu herinn, við erum að 
frjósa!“ Að kristilegu uppeldi loknu 
var farið í bíó. Þar var allt á sínum 
stað og Bíó-Gvendur og Milla í 
miðasölunni. Það tók í budduna 
hjá Grími að leyfa barnaskaranum 
að fara í bíó, en við dóum ekki 
ráðalaus. Fyrst notuðum við gamla 
miða, renndum þeim í gegnum 
saumavélina hennar mömmu og 
reyndum að blekkja Bíó-Gvend. 
Ekki dugði það lengi. Næst var 
farið í ruslið á bak við Alþýðuhúsið. 
Þar fundum við stofna sem við 
límdum við miðann með límbandi. 
Gvendur var ekki lengi að sjá í 
gegnum það. Nú voru góð ráð 
dýr. Haft var samband við Hjört 
frænda til að komast inn á bannaða 
mynd og í þetta skipti myndi allt 
ganga upp, því nú var búið að líma 
stofninn á miðann með Úhú-lími. 
Hirti frænda voru afhentir mið-
arnir og töldum við okkur hólpin í 
þetta sinn, en þegar Hjörtur frændi 
rétti Bíó-Gvendi miðana, til að rífa 
af stofninn, þá togaði Gvendur og 
togaði og togaði en ekkert nema 
Úhú- lím dróst á milli hans og 
Hjartar frænda. Niðurlæging mín 
var algjör og ég ákvað að verða 

heiðarleg og hætta öllu svindli og 
braski. 

Það voru heldur betur uppgrip 
þegar fraktararnir komu til að 
sækja fiskinn og honum varð að 
koma í lestarnar. Í þessum geira 
réði Gummi litli öllu. Við púkarnir 
eltum hann hvert fótmál og juðum: 
„Gvendur get ég fengið vinnu?“ 
Gummi naut athyglinnar, en að 
lokum fengu flestallir vinnu, því 
annað vinnuafl en smápúkar var 
ekki í boði. Stelpur fengu aftur á 
móti ekki að taka þátt í þessu. Þess 
vegna laug ég því að Gumma að 
ég væri strákur, sem var ekki mikið 
mál fyrir mig, því mér var iðulega 
ruglað saman við Nonna og Bára. 
Gekk það svo langt, að þegar ég 
var ólétt og kom í mæðraskoðun, 
þá var ég spurð: „Hvernig hefurðu 
það, Bári minn?“

Skólaganga mín var hálf brösug. 
Ég var óstýrilátur krakki og virti 
hvorki boð né bönn. Hef ég oft 
hugsað til kennaranna minna á 
þessum árum, sérstaklega eftir að 
ég fór sjálf að kenna, enda kann ég 
öll ráð til að tjónka við óþekktar-
púka. Ef Ragnar H. væri á meðal 
okkar myndi ég biðja hann fyrir-
gefningar á því hvernig ég eyðilagði 
fyrir honum flestalla söngtíma með 
stælum og óknyttum. En konan 
hans, hún Sigríður Jónsdóttir, stóð 
með mér í hverju sem á gekk; 
hún var líka alltaf þolinmóð og 
elskuleg í minn garð. Ég minn-
ist hennar með hlýju og þakklæti. 
Ég má líka til með að nefna séra 
Sigurð sem reyndi að koma mér 
í kristinna manna tölu. Ég harð-
neitaði að fermast, en það var ekki 
samþykkt í minni fjölskyldu. Séra 
Sigurður spurði oft: „Ætlar þú ekki 
að fermast, Sigrún mín?“ Endirinn 
var sá að ég var fermd í Hnífsdal og 
reyndi það á þolrifin í séra Sigurði 
og saklausu sveitabörnunum sem 
voru svo „lánsöm“ að fá að fermast 
með mér, eða þannig.

Það leið ekki svo dagur í lífi 
mínu, að ekki gerðist eitthvað 
markvert. Grímur og Jóhanna 
brugðu sér af bæ og fékk Sigrún 
hans Bjössa Sjell það mikilvæga 
verkefni að hafa auga með okkur. 
Þetta var að vori til og bygginga-
framkvæmdir hafnar að fullum 
krafti í Litlu-Urð. Þar voru byggð 
virki úr grjóti og var unnið við 

Aðalútdráttur 
hefur aldrei verið glæsilegri 

Vinningshafar eru um 3.OOO í hverjum mánuði og 

miðaeigendur geta hlotið vinninga frá 5.OOO kr. upp í 

5 milljónir á einfaldan miða. Þeir sem eiga trompmiða 

fimmfalda vinningsupphæðina.

Á síðasta ári skiptu 34.OOO miðaeigendur með sér 

632 milljónum í Aðalútdrætti. 

· 1O milljóna króna vinningur á einn miða í 
seinni útdrætti hvers mánaðar.

· Gangi vinningurinn ekki út veltur hann 
áfram og bætist við seinni 
útdrátt næsta mánaðar. 

· Vinningurinn getur því stækkað um 
1O milljónir á mánuði, en gengur að 

fullu út í árslok.

Á árinu verða samtals greiddar út 
185 milljónir í Milljónaveltunni.

Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út 
5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum.

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11 eða hjá næsta umboðsmanni.
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farið á Hjálpræðisherinn Frétt í Vestfirska fréttablaðinu. Sirra komin heim.
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þetta dag og nótt. Á endanum var 
komið þetta líka fína indíánaþorp. 
Flest allir indíánar fara í stríð og 
það gerðum við líka. Nærtækast var 
að fara í stríð við Hlíðarvegspúkana, 
en þegar þeir fengu Hrólf Ólafs 
í lið með sér, urðum við að finna 
okkur annan andstæðing. Fyrir val-
inu urðu Gummi Gull og Ómar 
Matta. Við púkarnir hlupum um 
berir að ofan, öskruðum eins og 
alvöru indíánar og fórum með grip-
deildum um kofana þeirra. Þetta 
endaði með þvílíkum ósköpum að 
við Nonni vorum send með fyrstu 
ferð inn í Ögur með Fagranesinu. 
Þegar við stigum á bryggjuna í Ögri 
flýttu bændur sér að forða börnum 
sínum frá þessum uppalningum. - 
Við vorum orðin alræmd.

Mikið og öflugt skátastarf var á 
Ísafirði og skátar fóru í útilegu. Mig 
langaði ósköp að komast í skátana. 
Ég vissi af fundi uppi í Kaupfélaginu. 
Ég mætti með það fyrir augum að 
gerast skáti. Sæunn Jó og Una voru 
þar með fríðan hóp stelpna á aldur 
við mig. Ekki þótti ég góður kandí-
dat í skátahreyfinguna og var mér 
hafnað inngöngu. Ég lét það ekkert 

á mig fá, fór út, bjó til drullukökur 
og henti inn á fundinn. Þar með var 
öll von úti um að ég myndi nokkur 
tímann verða skáti. 

Skíðin áttu hug minn allan. Dag 
einn sá ég líka þessa dýrindis skíðaskó 
í glugganum á Kaupfélaginu. Þetta 
voru skór úr ekta svínsleðri og með 
tvöföldum reimum. Ég fór svo til 
daglega til að horfa á dýrgripinn í 
Kaupfélagsglugganum. Ég átti enga 
ósk heitari en að eignast þessa skó. 
Þegar tækifæri gafst, juðaði ég í 
pabba um að kaupa skóna. Það 
hafðist á endanum. Pabbi fór með 
mér í Kaupfélagið og skoðaði dýr-
gripinn. Ákveðið var að festa kaup 
á skónum, en með því skilyrði, að 
við öll systkinin gætum notað skóna. 
Var því fjárfest í stærstu skónum; 
stærð 42. Hamingja mín var full-
komnuð þegar ég skokkaði heim á 
skónum eða réttara sagt dró þá á 
eftir mér, því ég notaði skó númer 
31.

Framundan var firmakeppni og 
taldi ég mig fullfæra í slaginn á 
nýju skónum og með skíðastafi sem 
Daníel smiður hafði búið til fyrir 
mig úr trönum. Skíðin hafði ég 

fengið úr geymslunni hjá Hermanni 
Björns og hafði pabbi haft þau yfir 
sjóðandi vatni einn sólahring, með 
spýtukubb á milli til að sveigja þau 
í rétta átt. Með þennan útbúnað 
að vopni taldi ég mig fullgildan 
keppanda í hvaða skíðakeppni 
sem var. Mætti því gallvösk upp á 
Seljalandsdal, stolt með nýju græj-
urnar og skráði mig sem keppanda 
í firmakeppni. Fyrir valinu varð mál-
gagn Framsóknarflokksins, blaðið 
Vestfirðingur, - en þess má geta að 
við erum ekkert voðalega hrifin af 
Framsóknarmönnum í okkar ætt. 
Hvað um það!? Strax í startinu hófst 
vandræðagangurinn. Þegar ég var 
ræst, ýtti ég mér hressilega af stað, 
með þeim afleiðingum að annar 
skórinn varð eftir í startinu. Var 
ekkert annað til ráða en að halda 
áfram á einu skíði. Ekki dugði það 
lengi; upp úr hinum skónum fór ég 
í miðri brautinni. Með stafina eina 
að vopni kom ég hlaupandi í mark, 
eitt sigurbros. Ég hafði jú farið alla 
brautina! En þegar úrslitin voru ljós 
var tilkynnt að Sigrún Grímsdóttir, 
keppandinn fyrir Vestfirðing, hefði 
verið dæmdur úr leik. Nú var mér 

Sirra Gríms (snýr baki í myndavélina) að segja frá einhverju 
lygilegu! Elísabet Þorgeirs, Jakob Falur og Áróra Gústafs.

Allir í stuði – nema Hrólfur sem tekur ekki þátt í svona 
vitleysu. Halldór Jónsson, Katrín Guðmundsdóttir, Jón 
Björn Sigtryggson, María Kristjánsdóttir, Sigrún Bergsdóttir, 
María Ingólfsdóttir, Konráð Eyjólfsson, Guðmundur Stefán 
Maríasson, Gunnar Þórðarson, María Friðriksdóttir, Hlöðver 
Rafnsson og Hrólfur Ólafsson.

María Björk Traustadóttir, Bylgja Héðinsdóttir, Hjördís 
Gunnlaugsdóttir og Margrét Friðþjófsdóttir.

Guðjón Elí Sturluson, Hrefna Rósinbergsdóttir, Ásgerður 
Gísladóttir og Eyþór Einarsson.
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska 
Ísfirðingum góðs gengis árið 2011

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 ehf.
BÍLAMÁLUN

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 

Vörður tryggingar hf.
Hafnargötu 8 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7348 
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allri lokið og brast ég í grát. Þvílíkt 
óréttlæti! Kemur þá til mín stór og 
stæðilegur maður í frakka með hatt. 
Var þetta eini áhorfandi keppninnar 
og enginn annar en sjálfur Jón skatt-
stjóri. Hann gengur að mér, tekur í 
hönd mína, þakkar mér fyrir þátt-
tökuna og tjáir mér að það sé sann-
ur heiður að hafa mig sem kepp-
anda fyrir Framsóknarflokkinn. 
Varð þetta til þess að ég tók gleði 
mína á ný og fór af dalnum sæl og 
ánægð. Nokkru seinna voru úrslitin 
birt í Kaupfélagsglugganum. Nafn 
mitt var neðst á listanum og fram 
kom að ég hefði verið dæmd úr leik. 
Það breytti engu; mér leið eins og 
sigurvegara. 

Unglingsárin tóku við og hafði 
ég ávallt nóg fyrir stafni. Málaði 
hjá Didda Bjarna og Bjarndísi, 
vann í slippnum hjá Massa og fór 
í Íshúsfélagið, þar sem mér tókst 
að roðfletta á mér fingurna. Svo 

kom að því, að ég fékk bílpróf. 
Stebbi Dan rak þá verslun í bílskúr 
í Túngötunni og réði hann mig sem 
bílstjóra. Mér tókst að keyra tvo bíla 
í klessu, en aldrei brá Stebbi skapi. 
Merkilegt nokk. Síðan réði ég mig 
til þeirra sómamanna í Björnsbúð, 
bræðranna Alla og Garðars. Þetta 
voru dýrlegir tímar: Garðar kenndi 
mér að tippa í viktina, til að vera viss 
um að hún fúnkeraði rétt, raða í 
hillurnar eftir kúnstarinnar reglum, 
taka frá egg og annan varning, sem 
ekki var nóg af og úthluta til betri 
borgara bæjarins, að þeirra mati, 
setja maltöl og maltkex út fyrir ösku-
kallana og svona mætti lengi telja. 
Dag einn kom dönskumælandi kona 
í búðina. Alla þótti mikið til koma, 
huldi skallann, óð að konunni og 
sagði: „Er du Rut svöster?“. Konunni 
var brugðið og hafði sig á brott. Ég 
fékk delluhlátur og apaði upp eftir 
Alla: „Er du Rut svöster?“ Það kom 

Hermann Þór Snorrason, Jón Sigurðsson, Snorri Már 
Snorrason, Kristrún Helga Björnsdóttir, Hanna Ósk 
Jónsdóttir. Þegar pönnukökur bakast...

Bara flottir. Valdimar Olgeirsson og Halldór Smárason.

Snillingar. Skúli mennski og félagar. Fjallabróðirinn Halldór 
Gunnar Pálsson gítar, Skúli Þórðarson söngur, Óskar 
Þormarsson trommur, Valdimar Olgeirsson bassi og Dagur 
Bergsson hljómborð.

Veislustjórinn okkar yndislegi, leikkon-
an Þórunn Arna Kristjánsdóttir, dóttir 
Halldóru Magnúsdóttur og Kristjáns 
Haraldssonar í Orkubúinu.
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að því að Alli fékk nóg af mér og rak mig, en Garðar réði 
mig daginn eftir. - Þarna réði Ísafjarðarlognið engu um.

Björnsbúð átti þennan líka fína Moskvíts sem ég 
hafði meira og minna til umráða, aðallega vegna 
þess að Alli var ekki alltaf ökufær. Á þessum Moskvíts 
trylltist ég um alla Vestfirði og rúntaði um bæinn svo 
til allan sólahringinn. Eitt sinn vorum við Alli að ná í 
kjötskrokka í frystinn í Edinborgarhúsinu. Eitthvað var 
Alli ekki vel fyrirkallaður, hann missti fótanna og féll 
kylliflatur. Þarna lá Alli beinstífur og „frosinn“ eins og 
lambaskrokkarnir. Ég kláraði að setja skrokkana í bílinn, 
því næst setti ég Alla ofan á skrokkana og ók honum 
upp á spítala. Þegar ég birtist á sjúkrahúsinu tók Rósen 
andköf; hélt hún að ég væri að koma eina ferðina enn 
með brotin bein, en á þessum árum var ég fastagestur á 
sjúkrahúsinu. Rósen var létt, þegar ég bað um aðstoð við 
að koma „skrokknum“ á Alla undir læknishendur.

Að alast upp í sjávarplássi eins og Ísafirði eru forrétt-
indi. Ég tel mig lánsama að hafa kynnst góðu fólki, sem 
hefur lagt sitt að mörkum til að móta mig og koma mér 
til fullorðinsáranna. Of langt mál væri að nefna alla sem 
ég tel mig standa í þakkarskuld við. Það er alveg víst, 
að sú upptalning yrði eins og léleg þakkarræða fyrir 
Óskarsverðlaun. Læt ég hér því staðar numið og þakka 
ykkur áheyrnina. 

Myndir úr einkasafni Sirru og frá Sólarkaffinu í ár,
teknar af Ólöfu Dómhildi Jóhannesdóttur.

Sigrún Grímsdóttir

Systurnar Sigrún og Þórdís Þorleifsdætur (Pálssonar) og Ingi 
Þór Ágústsson.

Efribæjarpúkar. Siggi Sigga Láka og 
Valli Bigga Vald.

The Valdimarsson family. Olgeir Hávarðarson, Birgir 
Valdimarsson, Stefanía Birgisdóttir, Erla Kristín Birgisdóttir, 
María Erla Eiríksdóttir, Hávarður Olgeirsson og Valdimar 
Birgisson.

Falleg hjón. Lilja Vilhelmína Sigurð-
ardóttir og Jón Aðalbjörn Bjarnason. 

Prímusmótorar Sólarkaffis í ár og 
und an farin ár. Halldór Smárason og 
Greipur Gíslason. Flottir, hipp og kúl.

Friðrik Jóhannsson og Sigurrós Sigurðardóttir – frá 
Sútarabúðum.

Glæsikvendi. Áróra Gústafsdóttir, formaður Ísfirðingafélagsins, 
færir Sirru Gríms blómvönd fyrir ræðuna frábæru.
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Úr fjársjóðskistu Jóns AðalbjörnsÚr fjársjóðskistu Jóns Aðalbjörns

17. júni skemmtun við Sundhöllina árið 1955. Pétur Sigurðsson, fyrrv. forseti Alþýðusambands Vestfjarða í dekkjahlaupi. 

Mörg kunnugleg andlit má þekkja í áhorfendahópnum. Lengst til vistri, með hatta, eru Jón frá Hvanná og Guðmundur 

Pálsson. Milli þeirra er Sigurður Helgason. Þá eru Margeir Ásgeirsson og Sigurður Jóhannsson, Hvammi, báðir úr 

Hnífsdal. Sigurður Th. Ingvarsson, Heiðar Gumundsson, Sturla Ólafsson, yfir axlir þeirra kíkir Konráð Jakobsson. Jón 

B. Guðjónsson og Ólafur Þórðarson, Ívar Jónsson, Garðar Pétursson og Albert Karl Sanders. Milli þeirra sést Steinunn 

Gunnlaugsdóttir. Þá er Jón Finnsson, lögregluþjónn, Hermann Hermannsson úr Mjógötu og þriðji frá Jóni Finnsyni er 

Kristján Jónasson, þá Ragnheiður Guðbjartsdóttir í Ásbyrgi og Guðmundur Albertsson. Fyrir framan hann stendur Auður 

Matthíasdóttir. Loks má þekkja Þórð Guðmundsson (með hatt).

Jón Aðalbjörn Bjarnason, ljós-
myndara, þarf ekki að kynna fyrir 
lesendum Vestanpóstsins. Jón 
Aðalbjörn er sannarlega einn dygg-
asti félagsmaður Ísfirðingafélagsins. 
Hann kemur á alla þá viðburði sem 
hann kemst á og mætir að vanda 
með sitt gegnheila og kankvísa bros 
á vör. Hann er sannarlega glæsi-
legur sendiherra Ísafjarðar, ef svo 
má segja, hvar sem hann kemur.

Það hefur lengi verið draumur 
okkar ritstjóra Vestanpóstsins að fá 
Jón Aðalbjörn til þess að opna „fjár-
sjóðskisturnar“ sínar fyrir okkur og 
lesendur, þ.e. að segja ljósmynda-
safnið sitt, og glugga í það með 
birtingu í Vestanpóstinum í huga. 
Hér á nokkrum síðum eru ýmis-

Áki í Súðavík. Nánast 
allir Ísfirðingar fóru ein-
hverntímann akandi til 

Súðavíkur, eftir að göngin 
komu. Sennlega hafa þeir 
allir komið við í Ákabúð, 

bæði til að kaupa smá-
vegis og til að ræða við 

Áka. Hann var ræðinn og 
skemmtilegur maður sem 

allir þekktu.
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Diddi, Trausti og Erling Sigurlaugs. Diddi málari var að mála þarna 

eldgamlan Fordbíl fyrir þá félaga, sem þeir voru að gera upp fyrir Óskar 

Kristjánsson í Súgandafirði.

17. júni skemmtun við Sundhöllina árið 1955. Konráð Jakobsson skríður í gegnum tunnuna (var mjög illa við að skríða inn í svo þröngt rými). Jón Páll Halldórsson og Guðmundur Sveinsson frá Góustöðum voru tunuverðir og Sveinn Guðmundsson fánavörður fylgdist spenntur með. Úr áhorfendahópnum: Hver er sú kona er hlær svo dátt, við hliðina á þeim Birgi Valdimarssyni og Jóni Karli Sigurðssyni og Seingerði Gunnarsdóttur? Einbeitta stúlkan að baki Guðmundar Sveinssonar er Jóhanna Dahlmann og að baki hennar er Helga Marsellíusdóttir. Fremst með myndavél er Messíana Marsellíusdóttir og Hansína Einarsdóttir. Fyrir aftan hana er Jóhanna Kristjánsdóttir (Adda Massa) og Ragna Haraldsdóttir. Kristín Baarregaard, María Gunnarsdóttir, Þórður Pétursson og Níels Guðmundsson, lítill drengur í fremstu röð. Sigurjón Finnsson (Jóns Grímssonar). Þar fyrir ofan Jón Júlíusson og Hermann Guðmundsson, Sigfús Valdimarsson (í Salem) með barn á handlegg, Kristín Ólafsdóttir, ljósmóðir, og dætur hennar, Ólöf, Guðmunda og Kristín Breiðfjörð. Gunnlaugur Guðmundsson, Björvin Sighvatsson, Herta Leósson, Ólöf Steinarsdóttir hallar sér fram, Guðrún Valgeirsdóttir, og loks Katrín Arndal og Júlíus Helgason með þrjú börn sín.

Gamli kraninn á Companý-bryggju að 

syngja sitt síðasta.
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Finnbjörn Hermannsson. Hann var fæddur á Læk í Aðalvík 
1878. Hann fluttist til Ísafjarðar 1902 og byrjaði stafsferil sinn 
hjá Ásgeirsverlun á Ísafirði og vann þar í 18 ár eða þar til fyrir-

tækið var selt 1918. Þá gerðist hann verslunarstjóri hjá útibúi 
Ásgeirsverlunar á Hesteyri. Hann fluttist síðan aftur til Ísafjarðar 
1922. Þar bjó hann síðan alla tíð í Finnbjarnarhúsi, Skipagötu7, 
sem var næsta hús neðan við Ásbyrgi. Ég kom oft á þetta heimili, 

allt frá því að ég var 4-5 ára. Þá, og um mörg ókomin ár, var 
eiginkona hans, Elísabet Guðný Jóelsdóttir, rúmliggjandi. Alltaf 

voru vinir og kunningjar að heimsækja þau. Ég minnist stórs 
blaðahnífs sem ég hélt að væri úr gulli. Á enda handfangsins var 

kúla og læstist ránfuglskló um hana. Stórt og mikið skifborð var 
þar. Var það föndurefni að skoða borðfæturna, sem voru útskornir 
og sama ránfuglsklóin læstist um kúlumynd, sem neðst var á borð-

fótunum. En skemmtilegastur var ruggustóllinn, sem ískraði í ef 
maður ruggaði sér of hratt. Mikla athygli vakti rúllugluggatjald, 

sem var fyrir ofan rúm Elísabetar. Á því var glæsileg mynd þar sem 
allt var baðað í sól, sem naut sín sérstaklega þann tíma sem sólin 

skein á þá hlið hússis. Það virtist einskonar hefð sumra fjölskyldna 
þegar kom að fermingu, að láta dætur sínar heimsækja Elísabetu, til 
að sýna henni fermingarkjólinn. Finnbjörn var mikill söngmaður og 

var mörg ár í Sunnukórnum og Karlakór Ísafjarðar og söng m.a. í 
kirkjunni á Ísafirði í 50 ár.

Þegar þessi mynd er tekin er Finnbjörn að nálgast áttrætt. Hann 
er þarna með litla hvíta pappírspokann sinn með morgun-

brauðinu sem hann sótti í Gamlabakaríið, og í leiðinni fór hann í 
Matthíasarbúð að sækja biblíuna sína. Ef hann vantaði eitthvað 

fleira, fór hann í einhverja þeirra verslana sem einhver sjálfstæðis-
maður átti. Hann fór helst ekki ótilneyddur inn í verslun ef það var 
ekki Sjálfstæðismaður sem átti hana. Þarna hafði hann átt eitthvert 

erindi ofar í bæinn. Myndin var tekin um 1956.

Það var mikill vandi að fá að mynda þennan. 
Sjálfsagt hefur hann ekki viljað láta mynda sig, 
eða var það bara kannski stríðni? Ef ég reyndi, 
þá beið hann rólegur meðan ég var að hafa 
til myndavélina, en um leið og ég mundaði 
hana snéri hann sér eldsnöggt við og snéri í 
mig baki. Þegar hann sá að hættan var liðin 
hjá, horfði hann á eftir mér og hló. Hann var 
stríðinn. Með klókindum tókst mér að ná þess-
ari mynd. Hún er óskýr, en það gerir nánast 
ekkert til, hann var alltaf svona klæddur við 
sitt starf, ég held jafnt sumar sem vetur. Og er 
þess vegna auðþekkjanlegur. Flestir segja að 
hann hafi verið kallaður Árni Pjakkur og verið 
einstæðingur. Aðrir að hann hafi verið Láfi 
Gamli (dandala kviss á fiðluskónum) sem var 
kvæntur og átti börn. En aðrir telja að þar sé 
verið að rugla saman mönnum.
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konar myndir úr mannlífinu á 
Ísafirði, aðallega frá sjötta ára-
tugnum og gaman að fá tækifæri 
til þess að setja saman á síður 
Vestanpóstsins nokkra gullmola 
úr fjársjóðskistunni.

Jón Aðalbjörn var strax sem 
unglingur kominn með áhuga 
á ljósmyndun og byrjaði ungur 
í læri hjá meistara Martinusi 
Simson á Ísafirði árið 1949. Við 
ritstjórar Vestanpóstins höfum 
eðli málsins samkvæmt verið 
í nokkrum samskiptum við 
Jón Aðalbjörn vegna þessa og 
fengið örlitla innsýn í stór-

merkilegt ævistarf, sem skilur 
eftir ómetanleg menningar-
verðmæti. Þær myndir sem hér 
eru birtar, eru á engan hátt 

yfirlit yfir öll þau verðmæti sem í 
kistunni eru, né heldur eru hér á 
ferðinni einhver sérstök vísindi á 
bak við hvað er hér birt. En allar 
eiga þessar myndir það sammerkt 
að gefa skemmtilega mynd af bæj-
arlífinu á Ísafirði og rifja upp fyrir 
okkur marga af eftirminnilegum 
bæjarbúum.

Flash úr súpuausu
Jón Aðalbjörn hefur á stundum, 

í undirbúningi fyrir blaðið, verið 
tvístígandi yfir sumum fyrirhug-
uðum myndbirtingum, en um leið 
rifjað upp fyrir okkur skemmtilegar 
minningar tengdar ljósmyndun-
inni. Í einum tölvupósti frá Jóni 

konar myndir úr mannlífinu á 
Ísafirði, aðallega frá sjötta ára
konar myndir úr mannlífinu á 
Ísafirði, aðallega frá sjötta ára
konar myndir úr mannlífinu á 

tugnum og gaman að fá tækifæri 
til þess að setja saman á síður 
Vestanpóstsins nokkra gullmola 
úr fjársjóðskistunni.

Jón Aðalbjörn var strax sem 
unglingur kominn með áhuga 
á ljósmyndun og byrjaði ungur 
í læri hjá meistara Martinusi 
Simson á Ísafirði árið 1949. Við 
í læri hjá meistara Martinusi 
Simson á Ísafirði árið 1949. Við 
í læri hjá meistara Martinusi 

ritstjórar Vestanpóstins höfum 
eðli málsins samkvæmt verið 
í nokkrum samskiptum við 
Jón Aðalbjörn vegna þessa og 
fengið örlitla innsýn í stór

merkilegt ævistarf, sem skilur 
eftir ómetanleg menningar
verðmæti. Þær myndir sem hér Ruslakarlar. Bílstjórinn er Hermann Sigfússon en standandi við bílinn eru 

Sveinn Ól. Jónsson, Emanúel Gíslason, Torfi Bjarnasson, Ingi Guðjónsson 

Sigurður Jónasson og Magnfreð Tr. Jónasson.

Götusóparar að störfum í blíðunni. 
Adolf og Ívar Jónssynir.

Ólafur Þórðarson 
og Ragnhildur 

Guðmundsdóttir 
í göngutúr með 
fyrsta barn sitt. 

Camel auglýsing 
í glugganum 

hjá Matthíasi 
Sveinssyni. Nú 

væri þetta algjör-
lega bannað! 

Ekkert má. 

Guðmundur Björnsson, kaupmaður í Björnsbúð. Bæjarbryggjan og 

Kaupfélagsskemman í bakgrunni. Adolf og Ívar Jónssynir.Adolf og Ívar Jónssynir.Guðmundur Björnsson, kaupmaður í Björnsbúð. Bæjarbryggjan og 
Guðmundur Björnsson, kaupmaður í Björnsbúð. Bæjarbryggjan og 

Kaupfélagsskemman í bakgrunni.
Kaupfélagsskemman í bakgrunni.
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Haukur Ingason, Theódór Norðkvist og Sigríður 

Aðalsteins dóttir á árabáti á Pollinum í blíðskarpar-

veðri. Sumarið var alltaf að reyna að koma, aftur og 

aftur. Þau héldu að nú væri það komið. 

Keppt í langstökki, líkleg árið 1952. Dómarar og aðstoðarmenn: Sá með gjallarhornið er Haraldur Steinþórsson, mér sýnist að það sé Guðmundur Kristjánsson frá Kirkjubóli, sem stendur við hlið hans. Þetta gæti því hafa verið Vestfjarðamót. Þekki ekki hávaxna manninn við hlið hans, þá Baldvin Árnason og Gunnlaugur Guðmundsson á hvít-um skyrtum og Pétur Þórarinsson. Meðal áhorfenda: Fimmti frá vinstri, með svartan hatt, er Guðbrandur Kristinsson á Grund, hávaxnasti pilturinn, fjórði vinstra megin við markstöngina er Sigurjón Hilaríusson. Svo geta menn velt því fyrir sér hvort það sé Ásgeir Guðbjartsson sem stendur vinstra megin við markstöngina, en hægra megin má greina þá Albert Karl Sanders og Hafstein Sigurðsson og að baki honum í hvítri skyrtu er Ebbi Sigtryggs, síðan Harrý Herlufsen með hatt og Arnar Jónsson, lögregluþjónn. Þriðji maður frá hægri jaðri myndar, er Arnór Valgeirsson. Svo geta menn sem nú eru á miðjum aldri reynt að dútla við að finna sjálfa sig meðal áhorfenda. Hver er stökkvarinn? Ég man sér-staklega að á þessu móti beindist athyglin að Steingerði Gunnarsdóttur og Guðlaugu B. Guðjónsdóttur. Þær voru svo skolli sætar báðar tvær að athyglin beindist sérstaklega að þeim. Hver stekkur þarna er ekki gott að vita. Eða hver sigr-aði. Ef einhver veit það, þá væri gaman að viðkomandi gæfi sig fram.

Í gamla Landsbankanum, Theodór Norðkvist er að afgreiða Albert Karl 
Sanders. Myndin er tekin rétt áður en Landsbankinn flutti í nýja húsið.
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Myndin er tekin í eldsmiðjunni 

hjá Marsellíusi. Á myndinni eru 

Guðmundur Kristjánsson, sem hafði 

setið þarna árum saman við að 

snúa saman tjöruhamp, sem not-

aður var við að kalfatta tréskipin. 

Ragnar Maríasson, Skúli Þórðarson, 

Ásgeir Sigurðsson og Aðalsteinn 

Sigurðsson.

Brynjólfur Jónsson vinur minn guðar á 

glugga 1953.

Myndin er tekin í eldsmiðjunni 

hjá Marsellíusi. Á myndinni eru 

Tryggvi Jörundsson, brunavörður. 

Maður með eina stærstu fjölskylduna 

á Ísafirði á þessum tíma, alltaf 

jákvæður, sanngjarn og traustur.

Kafað við Bæjarbryggjuna. Frá vinstri Haukur Eggertsson, Halldór Steinarsson, Guðmundur Marsellíusson, Högni Marsellíusson og Sigurður Gunnarsson. Það var stundum kalsamt, bæði niðri undir sjávarmáli og eins ofansjávar,  mikil ábyrgð fylgdi ofansjávar starfinu. Takið eftir skófatnaðinum.  Einskonar einkennis-klæðnaður liðsins.  Engum varð kalt á fótunum.
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Skátaflokkurinn Smyrlar 1950-51. Óli Normann Ólsen, Brynjólfur Kristjáns-
son, Sverrir Helgason, Bárður Ragnarsson (Bári), Halldór Steinarsson (Dúddi), 
Jóhann Alfreðsson (Hanni) og Pétur Sigurðsson.

Ruth Tryggvason með frumburðinn Trygga í kerru. 

Aðalbirni til ritstjóra sagði á þessa 
leið (birt með góðfúslegu leyfi):

„Stundum meðan ég hefi verið 
að vinna við þetta, hefi ég fyllst efa-
semdum, hvort þetta sé nægilega 
gott og hvort að það sé þetta sem 
þið viljið. Þessar myndir eru allar úr 
þeim eina kassa, sem ég sagði þér 
frá, að væri ósorteraður, og enga 
skrá búið að gera yfir innihaldið. 
Þetta reyndust vera myndir þar sem 
sú elsta var frá 1947 og og allt fram 
til ársins 1964. Þær eru mjög mis-
jafnar að gæðum. Sumar daufar, 
aðrar hreyfðar, sumar undirlýstar, 
aðrar yfirlýstar. Ég hafði bara láns-
myndavél fram til 1952. Ekki voru 
fjarlægðarmælar, ekki ljósmælar, að 
ekki sé nú talað um flash. Fyrstu 
flash myndirnar sem ég tók, voru 
teknar um 1951-52 og komu aðeins 
til af því að Jón Grímson, sem 
var mikill áhugamaður um mynda-
tökur, hafði keypt sér forláta stórar 
flash perur. Perurnar voru með 
venjulegum skrúfgangi og honum 

Tveir ungir drengir í Pólgötunni 1964. Geir Sigurðsson (Sigurðar Sveinssonar á Góustöðum) og frændi hans Sveinn Gunnarsson (Gunnars Sveinssonar á Góustöðum )

Finnur Bernharðs 
gægjist kankvís út um 
dyrnar á eldsmiðjunni 
hjá Marsellíusi í 
Neðstakaupstað.
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Hljómsveit Ágústs Salomonssonar, um 1966. Þorleifur Kjartan Kristmundsson, (hjá Steina bakara og Soffíu Löve), 

Kristinn Hermannson, (Hermanns Sigðssonar), Óli Guðmundsson (Láru Veturliða) og Ágúst Sigurður Salomonsson. Í 

kjötgeymslu sláturshúss Gústa Peturs. Tilefni þessarar myndar var mjög skemmtilegt. Ég hafði verið farþegi í bíl kvöldið 

áður. Það var þvælingsfærð í nokkuð djúpum snjó og muggu snjókoma. Bílstjórinn ók heldur hratt niður Skipagötuna og 

beygði inn í Sundstrætið fyrir fram sláturshús Ágústs Péturssonar. Bifreiðin skrensaði til og straukst við ljósastaurinn sem 

stóð við sláturhúsið, (það höfðu margir bílar gert áður). Nokkru síðar var farið að athuga hvort eitthvað sæi á bifreiðinni. 

Merkilegt nokk sá ekki vitund á henni, að undanskyldu því að það vantaði á hana bæði hurðarhandföngin vinstra megin. 

Daginn eftir var ég síðan beðinn um að fara og gá hvort ég fyndi þau ekki í snjónum. Það gekk eftir. En sem ég er að leita 

þarna í snjónum við ljósastaurinn, sé ég að á staurinn er negld smá auglýsing, það var pappaspjald á stærð við venjulegt 

umslag. Á það var skrifað að það yrði haldinn dansleikur í kjötgeymslu Sláturhússins um kvöldið. Ég tók mynd af aug-

lýsingunni, sem nú er því miður týnd. En fór svo og kynnti mér málið, sem var hið yndislegasta. Þarna voru þessir ungu 

menn með aðstöðu uppi undir risi sláturshússins og æfðu af kappi, héldu síðan sinn dansleik í kjötgeymslunni, og víðar, 

við góðar undirtektir. Þeir spiluðu fyrir mig nokkur lög og þetta er afrakstur myndatökunnar. 

Hugað að niðurföllum. 
Sveinn Ól. Jónsson, Hermann 
Guðmundsson og Sigurður 
Jónasson. Árið er 1956.

hafði verið sagt að hann gæti notað 
þær í venjulegt ljósastæði heima 
við. En þá brá svo við, að við hverja 
mynd sem tekin var sprungu raf-
magnsöryggin í húsinu. Hann gaf 
mér því afganginn af perunum 
sínum, einar sex perur. Til að geta 
notað þær, varð ég að smíða minn 
eiginn flash lampa. Til þess notaði 
ég tréhandfang með heimasmíð-
uðum rofa. Skermurinn var fram-
partur af krómaðri súpuausu úr 
stáli og síðan hafði ég rafvakann í 
vasanum. Þegar ég tók mynd, varð 

Jón Þorláksson (Nonni Láka) og 
Baldur Þór Bóasson, stælgæjar við 
Aðalstræti.
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Verslun Björns Guðmundssonar, Björnsbúð, var rekin af sömu fjölskyldunni á þessum stað, Silfurgötu 1, frá 1897-1996. Hér er gamla húsið rifið, árið 1964. Þetta var eitt þeirra húsa, þar sem komið hafði verið fyrir á horni þess, stórum svörtum tréfleti ætluðum fyrir auglýsingar. Þegar sýna átti nýja bíómynd í Alþýðuhúsinu, gekk Guðmundur Bjarnason (Gvendur í Bíó) milli þessara svörtu kassa, sem voru einnig á Óla Skjaldarbúð neðar við Aðalstrætið, á veggnum norð-anvert við Riishús, og á Guggu Lóðsbúð. Hann hafði meðferðis nokkur plaköt um myndina, stóra fötu með hveitilími og kalk kóst. Hann bar síðan lím á flötinn og límdi mörg lög af plakötum ofan á hvert annað. Það varð til þess að þó að einhverjir prakkarar færu að reyna að rífa þau af, þá sá ekki högg á vatni, því alltaf var annað plakat umdir. Það var þá.

Bryggjurnar þrjár. Edinborgarbryggja og Companýbryggja voru aðal leiksvæði stráka (og telpna) þegar ég var ungur. 
Bæði voru vagnabrautirnar og vagnarnir á þeim eftirsóknarverð leiktæki, að viðbættu því að fylgjast með lífinu undir og 
umhverfis bryggjurnar, og svo að liggja á grúfu og fiska við þær. Þeir sem eldri voru notuðu kranana til að spranga, með 
því að sveifla sér út yfir sjóinn og láta kranann snúast og lenda síðan aftur á bryggjunni. Flestir reyndu þetta einhvern-
tímann á lífsleiðnni. Margir komu blautir heim eftir slíkar æfingar. Hinir yngri létu sér nægja að sveifla sér af hæklinum á 
Sæfaranum, sem stóð fyrir neðan Mjósundin árum saman. 
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Föngulegur hópur ungra meyja í afmælisboði í Mjögötu. Fremri röð frá vinstri: Rannveig Halldórsdóttir (afmælisbarnið), Harpa Björnsdóttir og Hjördís Gunnlaugsdóttir. Aftari röð: Þóra Þórisdóttir, Anna Kristín Ásgeirsdóttir, Katrín Björnsdóttir, Guðrún Ebenesersdóttir, Ragnheiður Halldórsdóttir og Anna Gunnlaugsdótir.

Drengir í Pólgötu. Jóhann Traustason, Sigurður Jónsson, Sigurður 
Sigurðarson, Árni Jónsson og Kristinn Kristjánsson. 

ég því að stilla vélina á tíma, hleypa 
af, sprengja peruna og loks að loka 
ljósopinu aftur. Svona útbúnað 
var alls ekki hægt að nota nema í 
rökkri, eða nánast í myrkri, því ann-
ars yfirgnæfði aukasljósið flassið og 
myndin varð bæði grá og hreyfð.“

Ritstjórn Vestanpóstsins þakkar 
Jóni Aðalbirni af heilum hug fyrir 
að fá þessa frábæru innsýn í þau 
miklu verðmæti sem ljósmynda-
safnið sannarlega er. Þá er Jóni 
þakkað kærlega fyrir þrautsegju og 
ófá símtöl landshorna á milli til að 
fá nöfn á sem flest andlitin og gerð 
myndatextanna sem hér fylgja með 
myndunum með hans persónulega 
blæ. Eins og gefur að skilja hefur 
ekki tekist að finna nöfn á öll þau 
andlit sem hér eru á myndunum 
og mögulegt er að einhverjar villur 
hafi ratað hér inn. Hafi einhver 
lesandi upplýsingar sem vantar eða 
fróðleik sem tengist myndunum, 
er sá hinn sami hvattur til að hafa 
samband við Jón Aðalbjörn.

Gunnlaugsdótir.

Drengir í Pólgötu. Jóhann Traustason, Sigurður Jónsson, Sigurður Drengir í Pólgötu. Jóhann Traustason, Sigurður Jónsson, Sigurður 
Sigurðarson, Árni Jónsson og Kristinn Kristjánsson. 

Hans W. Haraldsson og Halldór Steinarsson.
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Á sjúkrahúsinu. Guðmann Rósmundsson, Manni á 

Búinu, sitjandi í rúminu með pontuna sína og Elís 

Ólafsson, klæðskeri, stendur hjá. Karakterar sem hver 

einasti maður í bænum þekkti á þeim tíma.

Á sjúkrahúsinu. Guðmann Rósmundsson, Manni á 

Búinu, sitjandi í rúminu með pontuna sína og Elís 

Jón H. Guðmundsson greiðir atkvæði í kosningunum. Hafsteinn O. 
Hannesson og Páll Guðmundsson, starfsmenn kjörstjórnar, fylgjast með. 

Óli Sigmunds og Marsellíus Bernharðsson. 
Bæjarsstjórnarkosningar yfirstandandi.

Af grímu- eða áramótadansleik. Geir 
Guðbrandsson og Guðbjörn Ingason.



36 VESTANPÓSTUR 201136

Ragnar Ásgeirsson, héraðslæknir, við 

Landsbankann. Hefðbundinn „fundur“ á bekknum. 

Á þessum tíma gáfu læknar sér tíma til að fara í 

heimahús og sinna sjúklingum. Ragnar settist þá 

stundum niður og drakk kaffisopa og ræddi við fólk 

um landsins gagn og nauðsynjar. Hann var mjög 

skemmtilegur maður, gat verið skemmtilega sposkur 

þegar það átti við.

Krúnkað saman um menn og málefni. Ari Hólmbergsson og Stefán Stefánsson á bekknum við Landsbankann.

Jóhann S.H. Guðmundsson, þarna orðinn götusóp-ari. Hafði áður starfað sem húsvörður á Sjúkrahúsi Ísafjarðar um margra ára skeið, var mjög vel liðinn í því starfi. Vinsamlegur og þjónustulipur. Tók starfið mjög alvarlega.

Af grímu- eða áramótadansleik. Haukur og Óskar Eggertssynir með eiginkonum sínum, Sólveigu Hermannsdóttur og Herdísi Þorsteinsdóttur, Jenný Sólborg Franklínsdóttir og Gunnar Guðvarðarson, Hans W. Haraldsson og Þóra Gestsdóttir.

Af grímu- eða áramótadansleik. Haukur og Óskar Eggertssynir 
- eða áramótadansleik. Haukur og Óskar Eggertssynir 
-

með eiginkonum sínum, Sólveigu Hermannsdóttur og Herdísi 

Ragnar Ásgeirsson, héraðslæknir, við Ragnar Ásgeirsson, héraðslæknir, við 

Landsbankann. Hefðbundinn „fundur“ á bekknum. 

Á þessum tíma gáfu læknar sér tíma til að fara í 

heimahús og sinna sjúklingum. Ragnar settist þá 

stundum niður og drakk kaffisopa og ræddi við fólk 

um landsins gagn og nauðsynjar. Hann var mjög 

skemmtilegur maður, gat verið skemmtilega sposkur 

þegar það átti við.

Jóhann S.H. Guðmundsson, þarna orðinn götusópari. Hafði áður starfað sem húsvörður á Sjúkrahúsi 



37VESTANPÓSTUR 2011

Glæsilegur hópur í Sunddeild Vestra. 

Frá vinstri: Kolbrún Leifsdótir, Sefanía 

Finnbogadóttir, Margrét Óskarsdóttir, Sigríður 

Níelsdóttir, Kristinn Hrólfsson úr Glasgow?, 

Tryggvi Tryggvason, Einar Einarsson (Kúddi), 

Anna Höskuldsdóttir, Sigrún Halldórsdóttir 

úr Glasgow og Elín Jóhannsdóttir. Og svo að 

sjálfsögðu Fylkir Ágússtsson.

Brunngata og Þvergata. Félagsbakaríið reisulegt bakatil. Myndin er taekin af þaki Aðalstrætis 22, húsi Jóns Kristjánssonar.

Félagar. Marías Þ. Guðmundsson, Ólafur Þórðarson, 

Jóhann Eiríksson og Aðalbjörn Guðmundsson. Myndin 

er tekin á sjómannadag 1950, Heima hjá Jóa Eiríks í 

Neðstakaupstað.

Félagar. Marías Þ. Guðmundsson, Ólafur Þórðarson, 

Jóhann Eiríksson og Aðalbjörn Guðmundsson. Myndin 

er tekin á sjómannadag 1950, Heima hjá Jóa Eiríks í 
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Frá vinstri: Guðmundur Pálmason frá Flateyri, Gunnar 
Guðmundsson, frá Flateyri, andspænis honum við borðið, 
út við gluggann er Dagur Ásgeirsson frá Flateyri og fremst 
við borðið hægra megin, Gísli heitinn Hjartarson.

Frá ritstjórn: Þessari mynd fylgir alllöng og skemmtileg 
saga sem lýsir vel vinnunni sem Jón Aðalbjörn hefur lagt á 
sig fyrir blaðið. Textinn hér á eftir er samansuða úr tölvu-
póstum og samtölum Jóns vegna þessarar einu myndar, en 
upphaflega fylgdi myndinni þessi texti:

Þessi mynd er tekin í horninu á Eyrarveri. Við borðið 
sitja hægra megin Gísli Hjartarson og Vilhelm Sigurður 
Annason (Villi Siggi). Ekki hefur fengist örugg niðurstaða 
um hver sá er sem situr í horninu andspænis Villa Sigga. 
Flestir tilnefna Gunnar Bjarnason (Bjarna Gunnarssonar), 
er það þó ekki talið öruggt. En myndin hefur verið send á 
öll landshorn og verið um það rætt allstaðar hver pilturinn 
sé sem fremst situr á myndinni vinstra megin. 

Næst kom póstur frá Jóni Aðalbirni:
Ég er að verða búinn að afla allra nafna, sem vantaði. 
Við sumar myndirnar, og sérstaklega eina, hafa farið 
mörg símtöl og tölvupóstar á milli, vestur á Ísafjörð, út í 
Bolungarvík, innanbæar í Reykjavík, til Akureyrar og að 
lokum til Neskaupsstaðar. Svo merkilegt sem það er, þá taldi 
ég að ég þekkti þessa fjóra menn, en það reynist ekki alveg 
rétt. Nú sé ég til hvort mér berst rétt svar í dag. Ef ekki, þá 
legg ég til að við birtum myndina, og látum hana fylgja 
með, sem einskonar gestaþraut. Ég verð síðan að heimsækja 
tvo heiðursmenn til að fá eins réttar upplýsingar um tvo 
aðila og mögulegt er, það mun ég gera í dag.

Skömmu síðar berst ritstjóra 
þessi póstur frá Jóni Aðalbirni:
Sæll Jakob minn. Nú er það komið 
staðfest frá svo mörgum hverjir eru 
á myndinni. Systir eins þeirra sendi 
mér í upphafi þennan póst:
„Ég þekki þessa menn. Já fremst til 
vinstri er Guðmundur Pálmason, 
bróðir minn, við hlið hans er 
Gunnar Guðmundsson, sonur 
Guðmundar Valgeirssonar á Flateyri, 
á móti Gunnari hægra meginn upp 
við vegg er Dagur Ásgeirsson frá 
Flateyri, sonur Ásgeirs Sigurðssonar 
frá Ísafirði  en bjó á Flateyri. Þann 
fremsta til hægri þekki ég ekki. Kær 
kveðja, Jóna S. Pálmadóttir.“
Ég hringdi srax í bróður hennar 
sem býr hér suðurfrá, og spurði 
hann hvort hann hefði nokkuð heyrt 
minnst á mynd sem ég hefði sent 
vestur á firði. Nei hann hafði ekki 
gert það, svo að ég sendi honum 
myndina. Hann hringdi í mig eftir 
fimm mínútur og taldi upp nákvæm-

lega sömu nöfnin. Hann taldi að myndin væri tekin 1954. 
Nokkrir aðrir hafa nefnt þessi nöfn, en kanski ekki þekkt 
alla aðra. Svo ég er viss um að þarna höfum við hin réttu 
nöfn. Erum við orðnir nokkuð of seinir til að breyta þessu? 
Hringdu í mig í fyrramálið, þegar þó mátt vera að.
                                             Kveðja. Jón Aðalbjörn.

Enn kemur tölvupóstur frá Jóni:
Sæll Jakob minn. Þetta er enn varðandi mynd nr 59. Þetta 
er mjög rökvísleg athugasemd um tíma myndatökunnar, 
gerum ráð fyrir að niðurstaðan sé rétt. 1966 skal það vera. 
Kveðja. Jón Aðalbjörn. En þá hafði Jóni borist þessi póstur 
frá Degi Ásgeirssyni:
„Sæll Jón. Rétt skal vera rétt. Fór að hugsa um tímasetn-
inguna í morgun og eftir smágrúsk í mínum plöggum 
er ljóst að þessi mynd er tekin haustið 1966. Þá er 
Guðmundur Pálmason starfsmaður Skattstofu Vestfjarða, 
en við Gunnar Guðmundsson (sonur Guðmundar Valgeirs 
Jóhannessonar) á vertíð á Flateyri. Ef ég man rétt var Gísli 
á sjó með pabba sínum. Vorið 1967 flytur Guðmundur til 
Reykjavíkur og síðar til Kanada. Þetta er því eina haustið 
sem við erum allir fjórir fyrir vestan á þessum árum.
                                                      Kveðja, Dagur.“

Loks lokar Jón málinu gagnvart ritsjóra svona: 
Til viðbótar þeim sem sendu mér tölvupósta, vil ég endilega 
þakka þeim Guðmundi S. Einarssyni og Sævari Gestssyni, 
sem  voru snöggir að afgreiða málið í beitingaskúrnum.  
Ég vona að allir hafi haft gaman af. Hafið öll þökk fyrir 
hjálpina.

Myndagátan mikla þar með farsællega leyst. J

þessi póstur frá Jóni Aðalbirni:

Flateyri, sonur Ásgeirs Sigurðssonar 
frá Ísafirði  en bjó á Flateyri. Þann 
fremsta til hægri þekki ég ekki. Kær 

Ég hringdi srax í bróður hennar 

fimm mínútur og taldi upp nákvæm
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Átta hressir ungir menn á góðri stundu. Frá vinstri: Björn Bjarnason, Sigurjón Ólafsson, Hreinn og Þórarinn Hrólfssynir, 

Jón Ólafsson, Grétar Steinsson, Árni Brynjólfur Guðmundsson og Samúel Gústafsson.

Þetta er Grímur Finnbogason, Eggja-Grímur. Einhverntímann uppúr 1962 þegar Grunnavíkurhreppur fór í eyði, fór ég að taka eftir þessum manni á götunum. Ég vissi nánast ekkert um hann. Hann stakk dálítið í stúf við normið, en var athyglisverður. Ég talaði aðeins einu sinni við hann. Kringumstæðurnar voru mjög sérstakar, og festust í minni mér. Sjálft við-talið var mjög stutt, en ákveðin náttúru-vísindi leyndust í því. En kringumstæð-urnar og sú hugarró, sem einkenndi það var smitandi. Löngu síðar las ég um það þegar honum var kennt að verða fyglingur. Merkilegt að hann skyldi halda geðheilsu sinni eftir það. Ef lýsingin er sönn.

Skógræktarbörn með Simson inni í skógi. Þetta var mjög mikið skóg-

ræktarstarf sem Simson sá um á vegum bæjarins og með styrk frá 

Skógræktarfélagi Íslands. Þessir starfshópar urðu svo fjölmennir að Simson 

varð að ráða sér nokkra hjálparverkstjóra. Ingibjörg Guðmundsdóttir varð 

hans hægri hönd. Hún og Gerda Simson, ásamt ýmsum öðrum, lögðu 

fram mikla vinnu til þessa unglingastarfs. Er það mjög stór hópur fólks 

sem á góðar endurminningar frá þessu starfi gegn um árin.

athyglisverður. Ég talaði aðeins einu sinni við hann. Kringumstæðurnar voru mjög 

Skógræktarbörn með Simson inni í skógi. Þetta var mjög mikið skóg-
Skógræktarbörn með Simson inni í skógi. Þetta var mjög mikið skóg-
Skógræktarbörn með Simson inni í skógi. Þetta var mjög mikið skóg

ræktarstarf sem Simson sá um á vegum bæjarins og með styrk frá 
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Silfurtorg. Enn er Ljónið, Soffíubúð, Elíasar Pálssonar hús og allt hitt á sínum stað.

Olgu hús og 
Bubbu hús, hús 
við Austurveg, 
Grundargötublokkin 
og Gagnfræða-
skólinn fjær. 

Lífrænt vottuð smyrsl, úr villtum íslenskum jurtum.

Strandgata 44     •     460 Tálknafjörður     •     sími 892 8273     •     villimey@villimey.is     •     www.villimey.is

þreyta í vöðvum? þurr húð?
Vöðva og liða Galdur

hefur reynst sérstaklega vel á vöðvabólgu, bein himnubólgu, liðverki,  
sinaskeiðabólgu, vaxta verki og íÞróttameiðsl.  

Seiðkarlar til forna blönd uðu saman jurtum, m.a. grávíði og mjaðurt, 
sem unnu vel á bólgum og verkjum.

Gott smyrsl á fætur, bak, axlir, enni, liði, skor dýra bit og bólgur.

Húð Galdur
hefur reynst kláðastillandi, mýkjandi og græðandi á exem, sólarexem, sóríasis og aðra húðkvilla.  

Inniheldur blöndu af brenninetlu, arfa og ýmsum öðrum jurtum sem grasalæknar  
héldu fram forð um daga að gerði húðinni gott.  
Gott smyrsl við útbrotum, kláða og Þurri húð.

Smyrslin frá Villimey eru unnin úr íslenskum jurtum sem eru handtíndar  
í hreinni náttúru Vestfjarða Þegar virkni Þeirra er hvað mest.

Smyrslin eru náttúruleg og lífræn, án allra rotvarna-, ilm- og litarefna  
og eru með 100% lífræna vottun frá Vottunarstofunni Túni. 

Fæst í heilsuverslunum og apótekum.

Sjómannadagurinn 1950. 

Maríus Þ. Guðmundsson og 

Kristján gamli, aðstoðarhafn-

sögumaður, á Ásgeirsbakka 

að aflokinni beitingakeppni.

Guðmundur Helgi 
Guðmundsson. Gegndi 
næturvarðarstöðu við 
skiptiborðið á sím-
stöðinni árum saman. 
Vakti meðan aðrir 
sváfu.

Guðmundur Helgi 
Guðmundsson. Gegndi 
næturvarðarstöðu við 
skiptiborðið á sím
stöðinni árum saman. 
Vakti meðan aðrir 
sváfu.
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Inniheldur blöndu af brenninetlu, arfa og ýmsum öðrum jurtum sem grasalæknar  
héldu fram forð um daga að gerði húðinni gott.  
Gott smyrsl við útbrotum, kláða og Þurri húð.

Smyrslin frá Villimey eru unnin úr íslenskum jurtum sem eru handtíndar  
í hreinni náttúru Vestfjarða Þegar virkni Þeirra er hvað mest.

Smyrslin eru náttúruleg og lífræn, án allra rotvarna-, ilm- og litarefna  
og eru með 100% lífræna vottun frá Vottunarstofunni Túni. 

Fæst í heilsuverslunum og apótekum.
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Einu sinni á ævinni hef ég áður 
flutt prologus. Það var  þegar Litli 
Leikklúbbuinn setti upp Gullna 
hliðið eftir Davið Stefánsson 
frá Fagraskógi í leikstjórn Jóns 
Ögmundssonar vinar míns. Það 
var í þeirri sýningu sem okkar 
yndislega manneskja og leikona, 
Guðrún Eyþórsdóttir sló í gegn 
sem kerlingin,  Guðni Ásmundson 
var Jón bóndi og Gústaf Óskarsson 
var skrattinn. Í upphafi Gullna 

hliðsins er alltaf fluttur prologus 
sem útskýrir hvað býr að baki leik-
gerðarinnar. Sýningin hefst á því 
að ég geng fram fyrir tjaldið og flyt 
prologus.  Meðan ég flutti kvæðið 
mátti enginn anda baksviðs, sér-
staklega varð ég að hafa í friði 
kúnst pásurnar mínar. 

Leikarahópurinn var stór, um 
tuttugu manns, sem tókst að stein-
þegja, svo ég fengi að hafa mitt  sóló  
í friði  Á einni sýningunni heyri ég 

í fyrstu listrænu þögninni, eftir að 
ég segi: Í hamrinum bjó tröll, í hólnum 
álfur. Á meðan ég er í innöndun 
heyri ég kallað til mín: 

Í helvíti, helvíti, helvíti.

Ég sendi manndrápshugsanir til 
fíflanna á bakvið sérstaklega hvísl-
arans, ég sem kann þetta allt utan-
bókar – og endurtek: 

Í hamrinum bjó tröll, í hólnum álfur, 
í helvíti var óvinurinn sjálfur.

Heyri ég þá ekki betur en að ein-
hver stynji ánægjulega að ég  kom 
þessu rétt út úr mér. Held ég svo 
áfram með hlutverk mitt: 

Menn verða trylltir vega sína bræður, 
og vita, og vita, og...

Nú er ég betur undirbúin og 
endurtek strax: 

Menn verða trylltir vega sína bræður, 
og vita að það er djöfullinn sem ræður

þá heyrist langdregið: Það var 
mikið!

Einhvern veginn lifði ég þetta 
af. Síðan geng ég tígulega bakvið 
fortjaldið. Þar standa allir leikar-
arnir á sviðinu, tuttugu talsins, 
skelfingu lostnir og vita að nú muni 
hvíslarinn deyja. Óðamála öskra 
þau hvíslandi, þetta er einhver í 
salnum, og það reyndist rétt. Það 
voru fleiri en ég sem fengu tiltal 
úr salnum þetta kvöld. Því þarna 
sat Ásta í blómabúðinni og kunni 
hún  Gullna hliðið aftur á bak og 
áfram og fylgdist með hverju orði, 
af fyrsta bekk á svölunum!

Davíð Stefánsson skrifar þetta 
leikrit og hefur 62 leikara í huga, 
en nánast í öllum uppfærslum er 
þrjátíu til fjörtíu manns sleppt 

Ræða Margrétar Óskarsdóttur á Sólkveðjuhátíð 2010, í 
Skíðaskálanum í Hveradölum – með prologus:

Þá nennti hann ekki að lifa 
lengur, lagði sig..., og dó!

Rosalega eruð þið heppin að ég skuli hafa hætt við að deyja þegar 
gigtin og aðrir kvillar heltóku mig fyrir rúmu ári. Þá hefðuð þið 
misst af þessari fínu ræðu. Því fyrir rúmu ári nennti ég ekki að 
ströggla meira, lá heltekin í alls konar kröm, illt í höfðinu, bakinu, 
maganum og fótunum. Heilbrigðiskerfi Íslands lagðist næstum á 
hliðina í björgunaraðgerðum. Loks var ég send á hælið í Ölfusinu, 
náttúrulækningahælið í Hveragerði. Þar var tekið í öxlina á mér og 
ég hrist svo rækilega til, að nú er ég komin galvösk hingað eins og 
þið sjáið.

1977. Með Jónu Fanneyju, Þórarni, Maríu Björk og Róbert Daða (nú látinn)
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plássins vegna og þar með nokkrum 
köflum. Ásta mín lét það ekki trufla 
sig og kallaði miskunnarlaust: 

Nei, nei,  það vantar tvo púka!
Hvar er hinn engillinn!
Nú átti Helga vinkona að koma!
Nei þú ert ekki næstur!
Nú á Mikael höfuðengill að birtast!

Þetta var sem sagt prologusinn 
minn, og hefst nú sjálf ræðan. 

Góðan dag kæru félagar og vinir! 
Gaman að vera með ykkur að rifja 
upp nokkrar myndir og  ljóðbrot 
frá heimahögunum.

Harpa Jónsdóttir, tengdadóttir 
Ísafjarðar, eiginkona Kristins J. 
Níelssonar  tónlistarmanns úr mál-
arablokkinni, gaf út ljóðabókina 
Húsið, ljósbrot frá Ísafirði. Þetta 
hús er á horni Hafnarstrætis og  
Hrannargötu, þar sem Finnbjörn 
málari og fleiri bjuggu. Hver einasti 
Ísfirðingur verður að eiga þessa 
bók því Harpa er svo fundvís á 
okkur heimamenn.  Hún segir í 
ljóðinu Meðvirkni: 

Það eru tónleikar, ég sit framarlega í 
salnum og horfi í kring um mig svo lítið 
beri á.  Fylgist líka með dyrunum og 
vona innilega að það fari nú að koma 
fleiri. Skammast mín fyrir hálftóman 
salinn, þó mér komi það í sjálfu sér 
ekkert við. Ég held ekki þessa tónleika 
og ber enga ábyrgð á þeim.  Samt hef ég 
áhyggjur af mætingunni. Og ég finn að 
sessunautar mínir hafa það líka

Hún segir frá gömlu konunum 
frá Hlíf, sem stoppa við girðingu 
með göngukerrurnar sínar, í þessu 
ljóði sem heitir Eftirlit:

Þær heilsa vingjarnlega gömlu kon-
urnar með kerrurnar. Gá hvort eitthvað 
sé komið fyrir gluggana. Hvort ljósa-
krónan sé komin upp. Og horfa gagn-
rýnum augum á arfann í beðunum. En 
þær hrósa hverri framför. Og taka vel 
eftir öllu sem vel er gert.

Mig langar að sýna ykkur fleiri 
myndir og ljósbrot að heiman. Ég 
held að líf mitt hefjist þegar ég 
sé hálfnakið goð birtast í tjöru-
mekki við malbikun í Sólgötunni á 
Ísafirði. Sólin glampaði á sixpakk-
ið og breiðar herðarnar meðan 
franska, hrafnsvarta hárið krullaðist  

Stefán Dan, mamma, pabbi, ég, Brynjólfur, Arnar, Rögnvaldur Þór og Már.

100 ára afmæli Ísfirðingafélagsins? Elsa Þorgeirsdóttir, ég og Una Halldórsd. á 
Silfurtorgi.

í sólstöfunum. Þetta var vitanlega 
Trausti  Hermannsson, rúmlega 13 
ára sonur Mundu og Hermanns 
á Bökkunum. Hann  bar af eins 
og gull af eir, en með honum var 
þessi fasta klíka, Nonni Láka, Siggi 
Odds, Gunnbjörn, Kristján Pálsson 
og fleiri flottir strákar. Ætli ég sé 

ekki þarna rúmlega ellefu ára og 
fáfróð um lífsins gang. 

Mörgum árum seinna sátum við 
Trausti uppi með barn og séra 
Sigurður Kristjánsson hafði gift 
okkur. Lífið var tóm sæla, ást og 
eilíf partý og mikið tjúttað með 
Presley. Meðgangan gekk nú svona 
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og svona. Þar sem ég hef nú aldrei 
verið nein rólegheita manneskja, 
mátti svo sem búast við ýmsum geð-
brigðum. Einn daginn var ég ofboðs-
lega sár og reið og ákvað að drekkja 
mér á Norðurtangabryggjunni. Ég 
náði mér í tvær magnyl, muldi þær 
í teskeið með sultu og gleypti. Gekk 
síðan með brostið hjarta niður í 

7 ára M.

Við Björri Egils, Vestfjarðameistarar í Sundhöll Ísafjarðar. Gestir: Guðmundur 
Harðarson og Hrafnhildur Guðmundsdóttir. Ernst Bachmann, þjálfari minn.

Norðurtanga. Auðvitað varð mikið 
fjaðrafok í fjölskyldunni, þar sem 
ég hafði skilið eftir dramatískt 
kveðjubréf. Mamma og Trausti 
ákváðu að Stebbi bróðir yrði að 
afstýra glæpnum. Hann kom hjól-
andi niður á bryggju og spurði 
hvað ég væri að gera? Ég svaraði 
að mér þætti þetta ömurlegt líf og 

allir væru vondir við mig. Stefán 
þagði dágóða stund og starði undr-
andi til skiptis á mig og rólegar 
öldurnar sleikja bryggjusporðinn. 
Snéri hjólinu við, settist á það og 
sagði: „Magga, blessuð reyndu 
eitthvað annað, þú ert nýorðin, 
Íslandsmeistari í flugsundi, marg-
faldur Vestfjarðarmeistari og það 
er komin fjara.“ Svo hjólaði hann 
niður í Dokku. Þarna hafði María 
mey greinilega haft hönd í bagga. 
Enda heitir litla stúlkan mín að 
sjálfsögðu María. Sneypuleg skakk-
lappaðist ég heim til mömmu og 
pabba í Aðalstrætið, þar sem pabbi 
tók mig á alvarlegt eintal: „Þú getur 
gert hvað sem þú vilt, hvenær sem 
þú vilt, á meðan þú berð aðeins 
ábyrgð á sjálfri þér dóttir góð. En 
nú gengurðu með lítið barn sem 
er tengt þér með naflastreng og 
ég trúi því að hvað sem þú hugsar, 
eða gerir, berst það til barnsins. Ef 
þú ert glöð, nærirðu barnið með 
gleði. Á sama hátt mun þetta barn 
endurspegla allt sem þú upplifir og 
allt sem þú hugsar.“ 

Skipað gæti ég væri mér hlýtt. 
Eins og hver maður hér inni veit hef 
ég alla tíð verið afskaplega hlýðin 
manneskja! Ég hef alltaf hlýtt föður 
mínum, Björgvini Sighvatssyni, 
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Jonna verkstjóra í frystihúsinu, oft 
Trausta Hermannssyni og alltaf 
Maríu Björk dóttur minni. Þessa 
sex mánuði sem ég átti eftir af 
meðgöngunni plús níu mánuði 
í brjóstagjöf, var ég bókstaflega 
upphafin og heilög eins og ung-
lingurinn í skóginum hjá Laxness. 
Enda er afraksturinn eftir því. 
Sundstrætisfranskættaða dóttir mín 
er til vitnis um það.

Hverfum nú í blómabúð Ástu.

Kerling gekk nú lengi lengi og lagði 
á regin fjöll

Hún varð bæði að klifra kletta kafa 
leir og mjöll

Allt var þetta upp í móti 
Sumt ógurlega bratt
Þó hélt hún að það hlyti að skána 
en hrasaði og datt

Litli leikklúbburinn. Við Ernir Ingason í Alþýðuhúsinu. Aldrei lognmolla.

Stelpupartý. Sólveig Rut, Jóna Fanney, Guðrún Halla, María Björk, Margrét Erla 
með Guðrúnu í fanginu og Elva Ósk.

Við Stebbi bróðir.

Ásta í Blómabúðinni tók á móti 
mér með heilu ljóðabálkunum í 
hvert sinn er ég leit inn til hennar, 
sem var ósjaldan. Ásta er mér mjög 
eftirminnileg. Og það eru fleiri 
sterkar konur, sem lifa í minningum 
mínum að vestan. Nefni ég mömmu 
mína, Björgu Rögnvaldsdóttur og 
Sigríði Ragnars. Áhugi og ást þeirra 
á íslenskum sagnaarfi var svo mikill 
að þær lifðu atburðina sem þær 
sögðu. Þessar  konur stóðu í miðri 
Njálsbrennu, þekktu djáknann á 
Myrká, voru launskotnar í Gísla 
Súrssyni, lifðu af Skaftáreldana og 
fannst Grettir Ásmundsson kúl. 
Svona konur voru og eru upp-
spretta menntunar og mennigar 
og skilja eftir sig eilif spor.  Ég fór 
iðulega í búðina  hennar Ástu til að 
hlaða mig eftir erfiðan vinnudag í 
skólanum. 

Styrk mig drottin í stríði og kvöl
stöðva þú heimsins mikla böl
sál mín og hjarta og allt hvað er
ákalla þig og lúta þér
bægðu djöflinum burt frá mér.

Stundum hrikti svo í dyrum og 
gáttum búðarinnar að búðarborðin 
nötruðu  og tölukrukkurnar veltust 
um innan um blúndurnar, eins og 
þegar hún fór með Askinn eftir 
Davíð Stefánsson.

Hríðar um gættir hreysið skelfur
hrikta bjálkar og dyr
skáldið í bólu er skinið af hungri
en skapið líkt og fyr
og heldur en bugast beygja kné
og bjóða dauðanum inn
sker það máttuga megin stafi
og myndir í askinn sinn.

Tíu árum seinna spurði Ásta mig 
hvort það væri satt að ég væri 
komin með fullt hús af börnum? 
Ég játti því og sagði að nú ættum 
við Trausti fjögur börn. „Huhh“, 
hnussaði hún, „þetta veit ekki 
á gott, þetta gengur ekki“. Mér 
dauðbrá og spurði hvað hún væri 
að bulla? Reyndi að útskýra fyrir 
henni hvað allt væri frábært og 
börnin yndisleg. En Ástu varð ekki 
haggað hún svaraði: „Já þú munt 
fara þínar leiðir, þú bognar en 
brotnar ekki.“ Við Trausti skildum. 
Nú á hann hana Sollu sína og 
Trausta Berg, sem er jafn gamall 
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Óskum Vestfirðingum
og öðrum landsmönnum gleðilegra páska

og gestum Ísfirðinga á Skíðaviku 2011
góðrar skemmtunar.

MS Ísafirði
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dóttursyni okkar, Ásgeiri Erni og 
auðvitað er ég amma þeirra beggja.

Nema hvað, nú situr hann Trausti 
minn skjálfandi heima, dauð-

rétta og minna á ýmislegt, heimtaði 
hann að ástarlífslýsingarnar yrðu 
mun lengri og ítarlegri. 

Við eigum svo margar myndir í 
minningunum. Ég hefði t.d. getað 
sagt ykkur frá þegar ég saumaði 
„sjálf“ á mig upphlutinn heima hjá 
Siggu Gunnars. Í heilan vetur sat 
eg við fótskör hennar, meðan hún 
sneið og saumaði upphlutinn og  
ég fékk að þræða pínulítið, halda 
í sums staðar og stinga í títuprjón-
um. Allan tímann taldi hún mér 
trú um að ég væri að aðal. Sigga 
er ein af hetjunum mínum. Ég 
verð líka að minnast á Báru Einars 
og Steinunni Annasar, sem voru 
skátaforingarnir mínir. Óskaplega 
fallegar, heiðarlegar og trúræknar. 
Og enn þann dag í dag ætla ég að 
verða eins og þær þegar ég verð 
stór. Kannski er ég ennþá í hlut-
verki Línu Langsokks, þið munið 
að hún var sterkust allra, óþekk, 
ögraði umhverfi sínu, skemmti sér 
konunlega hverja mínútu og gerði 
allt sem hana langaði til.

Fimmtugar æskuvinkonur. Gunnþórunn Jónsdóttir, Ásdís Ásbergsdóttir og ég.

Við Sigga Gunnars í upphlutunum okkar. Á Rauða torginu – nema hvað?

hræddur um að ég klúðri þessari 
ræðu, sem hann hefur lagt sitt af 
mörkum til að gera hana frambæri-
legri. Fyrir utan að yfirfara, leið-
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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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Davíð Stefánsson segir í Askinum:

Um djúp og strendur dali og heiðar 
vex draum móða fagur blá

og uppúr moldinni mjúku rísa must-
eri björt og há.

Ég hef séð dali og heiðar í 
Egiftalandi, merkilegustu bygg-
ingar veraldar í Sahara, fagurbláa 
móðu við Svartahaf, torg hins him-
neska friðar í Kína, dillað mér í 
salsa og rúmbu á Kúbu, látið mig 
hafa það að drekka vodka á rauða 
torginu í Moskvu, verið með vinum 
á Karlsbrúnni í Praag, og í brúðu-
leikhúsi í Búdapest sá ég brúðkaup 
Figarós.

Kæru vinir. Í fjörtíu og sjö ár 
hef ég sinnt skemmtilegasta starfi 
sem hugsast getur, að vera kenn-
ari. Það var ekki eingöngu af því 
ég réði og stjórnaði, heldur vegna 
þess að hver dagur var ófyrirsjáan-
legur. Ætli ég hafi ekki verið ótrú-
lega heppin með nemendur. Þeir 
voru mér eilíf uppspretta undr-
unar, gleði, hryggðar og lærdóms. 
Fyrir örfáum vikum kastaði sér heill 
árgangur, módel fimmtíu og sex, 
í fangið á mér á Hlíðarveginum. 
Þegar ég horfði á eftir hópnum 
niður Hallabrekkuna, sumir sköll-
óttir, aðrir gráhærðir og nokkrir 
bakveikir, leystust þau upp í átta ára 
pjakka á gúmmískóm og stelpur 
með tíkarspena. Í dag skipta nem-
endur mínir þúsundum. Hugsið 
ykkur bara, allir þessir krakkar  
kasta sér enn þá í fangið á mér, 
allavega sumir, jæja, nokkrir að 
minnsta kosti! Og allir segja þeir: 
mannstu ekki eftir mér? Er hægt að 
hugsa sér betri eftirlaun?

Ég ætti kannski að enda þetta 
með ljóði vinar míns Heimis Más, 
úr ljóðabókinni Nakinn:

Málþing.

Þar voru ræður
flaumur af orðum
grautur af tilfinningum
kássa af kjaftæði
bæði þá og eftirá
var öllum alveg sama 
hvað var sagt
en nokkrir höfðu á orði
að snitturnar væru vondar
og allir voru sammála um
að áfengið væri ákaflega naumt

skammtað

Í París.

Að ræða þýska ríkið, rétt fyrir fall Berlínarmúrsins.
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Við Gullna hliðið. Guðrún Eyþórsdóttir, Guðni Ásmundsson og Gústaf Óskarsson..

Með vinum í London.

Nú er kominn tími til að rétta 
aðeins úr sér, hlaða vel á diskinn 
og bara tíu dropa í bollann takk. 
Þá getum við teygt þessa samkomu 
örlítið lengur, hlegið, spjallað og 
fundið tryggð okkar og hlýju við 
fjöllin og pollinn heima. Á haustin 
kveðjum við sólina eins og Elísabet 
Þorgeirsdóttir í ljóðinu Haustrætur 
úr ljóðabókinni Augað í fjallinu.

Rauð og gul standa þau,
meðan kuldinn eykst
trén, sem í sumar voru svo græn

Laufin fjúka um göturnar
fyrir svölum haustvindinum
meðan við kveikjum rafmagnsljósin 
og búum okkur undir vetrarhretin

Undir snjónum ætlar rótin að lifa
til að bera blómin sín í vor

Langan vetur ætlum við að starfa
og bera okkar blóm;
blóm sem eiga sér rætur
djúpt handan við haustvind og snjóbyl
í heiðríkju tryggðar og hlýju.

Í Kraká með vinkonum þegar ljóst er að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir er orðin 
borgarstjóri í Reykjavík.

Fyrir framan tjaldið að flytja Prologus 
Gullna hliðsins.

Okkar fólk á Vestfjörðum

Viðar

Ása

„Útivist og gönguferðir eru mínar ær og kýr“, segir Viðar á Ísafirði. Hornstrandir heilla hann sem 
og bátar og veiðar.

 Ása á Tálknafirði sækir sömuleiðis út í náttúruna, t.d. í stangveiði og náttúruskoðun af ýmsum 
toga. Hún segist mikil áhugamanneskja um laxveiði, „og svo nota ég krossgáturnar til að halda 
huganum við“, bætir hún við.

Gott samband verður 
betra með tímanum

Hjá TM vitum við að  
góð vinasambönd  
verða ekki til af sjálfu sér. 
Þau þarf að rækta.

• Hjá TM fá bestu viðskiptavinirnir hærri tjónleysisafslátt

• Hjá TM fá viðskiptavinir vátryggingaráðgjöf sniðna að sínum þörfum

• Hjá TM fá viðskiptavinir framúrskarandi tjónaþjónustu

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN

Netfang: tm@tm.is

Veffang: www.tm.is

Neyðarnúmer 800 6700

ÍSAFJÖRÐUR  //  HAFNARSTRÆTI 8  //  400 ÍSAFJÖRÐUR  //  SÍMI: 450 5200
TÁLKNAFJÖRÐUR  //  STRANDGÖTU 40  //  460 TÁLKNAFJÖRÐUR  //  SÍMI: 456 2582

Þau taka vel á móti þér í útibúum okkar á Vestfjörðum. Þar er alltaf 

heitt á könnunni og gott að koma í spjall um tryggingar og í raun allt 

milli himins og jarðar. Þau segja allt gott að frétta. 
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Hin árlega Ísfirðingamessa var 
haldin í Neskirkju 30. maí 2010. 
Ritningarlestra lásu Ísfirðingarnir 
sr. Hjörtur Hjartar og sr. Sveinbjörn 
Bjarnason en sr. Örn Bárður 
Jónsson prédikaði og þjónaði fyrir 
altari. 

Þennan sunnudag var þrenning-
arhátíð og var guðþjónustan í sam-
vinnu við Ísfirðingafélagið og Félag 
Álftfirðinga og Seyðfirðinga vestra 
en Súðvíkingar eru líklega flestir í 
því félagi.

Í prédikuninni var komið inn 
á kosningar (fall fjórflokksins í 
Reykjavík og sigur Jóns Gnarrs og 
félaga) sem fóru fram daginn áður 
og lagið Je ne sais quoi (ég veit 
ekki hvað) sem Hera Björk söng í 
Oslo, einnig fuglalíf, golf og fleira. 
En kjarninn í boðskapnum var 
endurfæðing, hugarfarsbreyting og 

Ísfirðingamessa í Neskirkju
30. maí 2010

ábyrgð á lífinu, landinu og fram-
tíðinni.

Hægt er að hlusta á ræðuna 
á þessari slóð á vefnum: http://
ornbardur.annall.is/2010-06-01/
trinitatis-threnningarhatid/

Örn Bárður hefur um nokkurra 
ára skeið birt öll minningarorð sín 
á vefsíðu sinni http://ornbardur.
annall.is.  Þar er að finna ræður 
yfir mörgum látnum Ísfirðingum. 
Eldri ræðurnar eru birtar sem texti 
eingöngu en þær nýrri bæði sem 
texti og hljóðupptaka.

Meðfylgjandi mynd af Neskirkju 
tók Sigurður Herlufsen frá Ísafirði. 
Hún sýnir Neskirkju og hluta af nýja 
safnaðarheimilinu. Kirkjan var vígð 
1957, teiknuð af Ágústi Pálssyni 
1944 og er hún fyrsta kirkja lands-
ins sem er ósamhverf og víkur frá 
hinni gömlu samhverfu hefð. Nýja 
húsið var tekið í notkun 2004 og 
hannað af VA-arkitektum undir for-
ystu Richards Briem. Þar er rekið 
netkaffihús og fjölbreytt safnaðar-
starf fer þar fram. Húsið er opið 
öllum alla virka daga.

Vestfjarðarit I og II
um Vestur-Ísafjarðarsýslu

Enn eru ofannefnd rit til. Höfundur Vestfjarðarits I er Kjartan Ólafsson, fyrrverandi ritstjóri og alþingis-
maður. Sú bók er einstakt ritverk. Meginefni ritsins er umfjöllun um fólk sem búið hefur á jörðum er við 
sögu koma eða tengist þeim með öðrum hætti. Ritið er leiðarlýsing ásamt staðháttalýsingum, þjóð-
sagnaefni og örnefnaumfjöllun. Ritið spannar tímann frá 900-1900. Segja má að þetta sé ættfræðirit, 
atvinnusaga, menningarsaga, landfræðisaga, kirkjusaga og örlagasaga fólks, allt í senn.

Vestfjarðarit II skrifuðu hinsvegar fjölmargir höfundar á heimaslóðum. Það rit fjallar um tuttugustu 
öldina. Birtar eru myndir af ábúendum jarða í lok aldarinnar ásamt myndum af öllum jörðum, byggðum 
og í eyði. Ennfremur fjöldi annarra mynda. Umfjöllun er um hvern einstakan hrepp og hvert þéttbýli og 
félagastarfsemi á svæðinu.

Hvor bók er nú seld á kr. 3000.- Rétt er að taka fram að efni fyrri bókarinnar var einnig gefið út sem 
Ferðafélagsrit.

Vestfjarðarit I var úrdráttur úr mikilli heimildasöfnun sem öll er nú í tölvutæku formi sem vinnuhand-
rit ásamt samskonar skrifum um sex hreppa í Barðastrandarsýslum. Samtals er það efni um 4900 
blaðsíður. Hægt era ð fá það keypt á tölvudiski á kr. 10.000.- komið til kaupanda. Ennfremur er hægt að 
kaupa einstaka hluta þessa mikla verks í gormaheftum og ræðst verð eftir fjölda hefta og blaðsíðufjölda.

Þá skal þess getið að Vestfjarðarit III, um Vestur-Barðastrandarsýslu, er væntanlegt í sölu fyrir júnílok 
n.k. Það rit er að miklu leyti hliðstætt Vestfjarðariti II og fjallar að stærstum hluta um ábúendur jarða frá 
síðari hluta nítjándu aldar til nútíðar.

Tekið er við pöntunum í ofangreint efni í síma 456-6255.

Fáðu þér bita! 
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Krosshamar ehf.
Fjarðarstræti 17, 400 Ísafirði, símar: 456 4361 og 893 8062

Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyri ehf.

Hafnarstræti 12, 415 Bolungarvík, sími: 456 6330, 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 2011

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

Verkfræðistofan Skipatækni ehf.
Lágmúls 5 • 108 Reykjavík • Sími 540 0500

FLUGFÉLAG
ÍSLANDS
Ísafjarðarflugvelli

Lögsýn ehf.
Björn Jóhannesson hdl.

Skipholti 50d • 105 Reykjavík • Sími: 456 4577 • Fax: 456 3147 

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

422 8000

Fiskvinnslan DRANGUR ehf.
Aðalbraut 30 • 520 Drangsnesi • Sími: 451 3239

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 • 110 Reykjavík • Sími: 575 6000
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Tungudalur
Eitt af markmiðum Ísfirð inga-

félagsins er að hvetja alla brottflutta 
Ísfirðinga til þess að sækja Ísafjörð 
heim og rækta tengslin við heima-
menn eins og kostur er. Óþarfi er 
að lýsa ágæti Ísafjarðar sem útivist-
arperlu fyrir brottfluttum og erfitt 
er að festa á blað þá upplifun sem 
fylgir því að dvelja á Ísafirði í glaða 
sólskini og logni. En í von um að 
það veki áhuga ykkar og hvetji til 
heimsóknar, fylgir hér stutt lýsing á 
Tungudal, útivistarperlu Ísafjarðar. 

Fjölbreyt landslag
Tungudalur er einn af fjórum 

dölum Skutulsfjarðar, en samsíða 
dalnum liggja Dagverðardalur aust-
an við og Seljalandsdalur að vest-
an. Seljalandsmúlinn liggur með 
dalnum vestantanmegin og austan-
megin skaga Hnífarnir fram sem 
loka dalnum til hálfs. Fjölbreytt 
landslag er í Seljalandsmúla, landið 
er nokkuð skorið af litlum lækjum 
og einkennist af minni ásum þar 
á milli. Hlíðin er vel skógi vaxin, 
bæði með náttúrulegu birkikjarri 
og ræktuðum trjám, en strax í 
byrjun tuttugustu aldar var farið 
að huga að ræktun og verndun 
skógar á svæðinu. Aðalbláber finn-
ast í skóginum og krækiberjalyng 
er nokkuð. Fjölbreytt fuglaflóra er 
í dalnum, kjörin staður fyrir fugla-
skoðun fjölskyldunar. Buná sker 
Seljalandsmúlann þar sem hún 
rennur niður Seljalandsdal og fell-
ur niður í Tungudal í fallegum foss. 
Samsíða Buná, norðan við hana, 
liggur minni á, Korná, sem getur 
verið vatnsmikil í vorleysingum, en 
líkist meira læk þegar líður á sum-
arið. Niður með öllum dalnum er 
Tunguá, sem rennur í Skutulsfjörð 
um Seljalandsós. 

Útivistarhefð í Tungudal
Tungudalur á sér langa sögu sem 

útivistarsvæði Ísfirðinga. Í upphafi 

tuttugustu aldar var algengt að farn-
ar væru skógarferðir í Tunguskóg, 
þar sem farið var í leiki, borðað nesti 
og haldnar skemmtanir. Söngfélag 
Ísafjarðar stóð til að mynda fyrir 
skemmtiferð í Tunguskóg 21. ágúst 
1904 og er þess getið í Vestra að 78 
manns hafi skemmt sér við söng og 
hornamúsik. Enginn skortur var 
á góðum mat, ljúffengum kökum, 
skúkkulaði og kaffi til að renna því 
niður með. Var flestra mál að jafn 
glaðan dag hefðu þeir ekki haft 
það sumar. Árið 1914 skipulagði 

kvenfélagið Ósk ferð í Tunguskóg 
sem á annað hundrað manns sóttu 
og lætur nærri að hafa verið um 
20% af bæjarbúm. Í dag sækja í 
Tungudal á annað hundrað manns 
daglega yfir sumarmánuðina til úti-
vistar og í sumarhús á svæðinu. 

Silfursjóður í Seljalandi
Tvær brýr standa við Seljalandsós, 

en heimildir um brúarsmíði við 
Seljalandsós ná aftur til 1890. Eldri 
brúin, sem nú þjónar sem gög-

Úr lindarpenna Ólafs Sigurðssonar, 
gjaldkera Ísfirðingafélagsins:
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nubrú, var upphaflega byggð árið 
1890. Í mynni dalsins standa tveir 
bæir, Seljaland og Tunga. Heimildir 
um búsetu á þessum bæjum ná 
langt aftur um aldir og líklegt verð-
ur að teljast að þar hafi verið byggð 
á landnámsöld. Seljaland stendur 
ofan við ósinn, á fallegu bæjarstæði 
uppi á hæð, með 100 ára gömlu 
húsi sem er eitt af kennileitum 
Skutulsfjarðar.

Á 19. öld bjó á Seljalandi Sigurð-
ur Hinriksson, eða Sigurður á 
Seljalandi, eins og hann var jafn-
an kallaður, en hann var einn af 
dugmestu formönnum á opnum 
skipum við Djúp á þeim tíma. 
Samkvæmt Vestfirskum þjóðsög-
um sem Arngrímur Fr. Bjarnason 
tók saman 1909, var Sigurður á 

Seljalandi talinn einn efnaðasti 
bóndin á Vestfjörðum og er talið 
að hann hafi átt hundrað hundraði 
í jarðagósi, er hann lést. Að auki 
reiðufé mikið og leigufé á ýmsum 
skuldastöðum. Margt bendir til 
þess að frásögn Arngríms sé rétt 
lýsing á stórbóndanum Sigurði 
á Seljalandi. Í fyrsta bindi Sögu 
Ísafjarðar er til að mynda gerð 
grein fyrir stofnun Hins nýja sjóá-
byrgðarfélags Ísafjarðar um 1856. 
Þar kemur fram að Sigurður og 
sonur hans Hinrik, voru stærstu 
hluthafarnir með 26% hlut, eða 
1.000 ríkisdali af 3.750 ríkisdala 
stofnfé, en til samanburðar var 
næsti hluthafi, Ásgeir Ásgeirsson 
með 16% hlut. Samkvæmt þjóð-
sögunni segir að Sigurður hafi falið 

mikið fé skömmu fyrir andlát sitt í 
Seljalandi og gerðust margir til að 
leita þess fjár án árangurs svo vitað 
sé. Það kynni því að verða ferð 
til fjár að ganga um í Seljalandi 
og enn er von um að silfursjóður 
Sigurðar finnist ef betur er að gáð. 

Seljalandsbúið
Inn með Seljalandsósnum liggur 

malarvegur, Skógarbraut, sem er 
fyrsti vegurinn inn Tungudal, rudd-
ur árið 1924 fyrir tilstilli kvennfélag-
ana Óskar og Hlífar, sem börðust 
fyrir því að Tungudalur yrði gerður 
að útivistarsvæði Ísfirðinga. Aftan 
við ósinn stendur steynsteypt íbúð-
arhús, sem byggt var árið 1929 og 
þjónaði sem kúabú. Seljalandsbúið 
var stofnsett árið 1927 og var ætlað 
að sporna við mjólkurskorti og 
lækka verðlag á mjólk, eftir margra 
ára skort á mjólk. Rekstrarsaga 
Seljalandsbúsins er átakasaga í 
stjórnmálum þess tíma þar sem 
tekist var á um rekstrarform, ekki 
ósvipað því sem gerist í dag. 

Tunguskógur
Þegar gengið er inn með 

Skógarbraut, fram hjá Kol finnu-
stöðum og upp á melina, blasir 
við golfvöllur Ísafjarðar, Tungu-
dalsvöllur, níu holur völlur sem 
verið hefur í uppbyggingu frá 
árinu 1986. Þar hafa brottfluttir 
Ísfirðingar í tvígang att kappi við 
heimamenn um Margrétarbikarinn, 
þar sem keppt er í liðakeppni með 
svokölluðu Ryder-cup fyrirkomulagi, 
sbr. eldri umfjöllun hér í blaðinu. 
Við golfskálann skerast leiðir og 
upp hlíðina liggur vegur að sumar-
húsabyggð sem nær aftur til ársins 
1925, þegar Ísfirðingar hófu að 
reisa sér sumarhús í Tunguskógi. 
Það er einstök upplifun að ganga 
um byggðina og tilvalið að kasta 
kveðju á heimamenn sem hafa 
endurreist flesta þá bústaði sem 
urðu snjóflóðinu árið 1994 að 
bráð. Þegar gengið er niður með 
golfvellinum liggur vegurinn að 
Simsonsgarði, skrúðgarði sem 
kenndur er við Martínus Simsons, 
ljósmyndara á Ísafirði og telst hann 
vera ein af perlunum í íslenskri 
garðlist. Garðurinn var upphaf-
lega sumarbústaðarlóð Simson, 
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en Simsons var danskur maður 
sem fluttist til Ísafjarðar og hóf 
ræktun og uppbyggingu garðsins 
árið 1926. Þegar gengið er lengra 
inn dalinn blasir við skógræktin, 
hundrað ára gömul skógrækt sem 
kvennfélagið Ósk lagði grunnin að 
árið 1910 með girðingu og friðun. 
Undanfarin ár hafa staðið þar yfir 
margvíslegar framkvæmdir á vegum 
Skógræktarfélags Ísafjarðar, sem 
eru liður í því að hann er orðinn 
hluti af svokölluðum Opnum skógi 
sem er samvinnuverkefni skógrækt-
arfélaganna og fyrirtækjanna Olís 
og Alcan á Íslandi. 

Tjaldsvæðið
Neðan við skógræktina er tjald-

svæði Ísafjarðar, með fyrsta flokks 
aðstöðu fyrir ferðamenn. Þar hefur 
nýlega verið tekinn í notkun nýr 
skáli sem er til fyrirmyndar. Þegar 
horft er frá tjaldstæðinu fram dal-
inn blasir við nýr skíðaskáli og 
skíðasvæði Ísafjarðar. Neðan við 
nýja skálann stendur Valhöll, fyrsti 
skátaskáli Einherja, reistur 1928. 
Valhöll þjónaði Ísfirðingum ekki 

síður sem skíðaskáli á þriðja ára-
tug síðustu aldar og því mætast 
þar gamlir og nýjir tíma í gerð 
skíðaskála. Meðfram hlíðinni ligg-
ur vegurinn að Vestfjarðagöngum, 
sem tekin voru í notkun 1996, göng 
sem urðu mikil samgöngubót og 
leystu af veg yfir Breiðadals- og 
Botnsheiðar, sem gat orðið mjög ill- 
og þungfær á snjóþungum vetrum. 
Við gangagerðina, árið 1993, opn-
aðist vatsnæð, í raun gríðarmikill 
foss, inni í göngunum og vöknuðu 
þá hugmyndir um að virkja vatnið 
sem rann út í Tunguá. Eftir margra 
ára rannsóknir og hönnunar- og 
skipulagsvinnu, hófust verklegar 
framkvæmdir sumarið 2005 og 
Tungudalsvirkjun var vígð þann 
26. ágúst 2007. Einkar vel hefur 
tekist að fella virkjunarsvæðið inn 
í umhverfið og takmarkast svæðið 
við land undir inntaksmannvirki, 
þrýstivatnspípur sem liggja neðan-
jarðar frá gangamunna og niður 
að glæsilegu stöðvarhúsi, svo og 
aðkomuveg og göngubrú, sem eru 
sameiginleg með tjaldsvæðinu.

Myndir: Bæjarins Besta / H-prent.

Ruth 
Tryggvason

16. maí 1921 – 16. mars 2011

Ísfirðingafélagið minnist Ruthar í 
Gamlabakaríinu, heiðursborgara 
Ísafjarðarbæjar, með þakklæti. 
Meðf. mynd er tekin á Sólarkaffi 
2007.
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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
Aðalstræti 24, Ísafirði, sími 456 4407

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

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

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

Bæjarskrifstofan Patreksfirði
Aðalstræti 63 • 450 Patreksfjörður • Sími: 450 2300

DENGSI ehf.

Strandgötu 1 • 740 Neskaupstað • Sími 4 700 802, GSM 856 0802
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Silfurtorgi, 400 Ísafirði, sími: 440 2430
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www.postur.is Sími 1446

Manstu 
skeytin?

Skeyti eru fermingarkveðjur 
sem endast áratugum saman og vekja 
ljúfar minningar. Varðveitum þessa 

fallegu hefð og sendum 
fermingarbörnum 2011 skeyti.

j j
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Ég fæddist árið 1956 á gamla 
barnaheimilinu á Hlíðarveginum 
sem svo er kallað, en var náttúrulega 
ekki barnaheimili, heldur fjölbýlis-
hús. En á þessum bletti, sem þetta 
hús stóð á, er Hlíðavegspúkamótið 
haldið í ágústmánuði ár hvert. 
Nákvæmlega á þeim stað þar sem 
ég fæddist.

Ég ólst upp hjá afa mínum og 
ömmu, þeim Sigga og Dísu. Aðrir 
sem bjuggu í þessu húsi voru 
Kristján Guðmundsson, æskufé-
lagi minn, Geiri og Tolla, og Gústi 
Valda, minnir mig. Síðan flutti 
Kristján með foreldrum sínum 
niður í Dokku. Þá var íbúðinni 
þeirra breytt í barnaheimili. Og 
þannig verður þetta sérstaka hús 
á Hlíðarveginum að barnaheimili.

Fyrir um það bil tuttugu 
árum, byrjuðu nokkrir ábú-
endur á Hlíðaveginum að halda 
þetta árlega mót sem er kallað 
Hlíðarvegspúkamótið. Mig grun-
ar að hún Bjarndís, systir hans 
Gumma Atla heitins, sé búin að 
vera meira og minna potturinn og 
pannan í þessu öllu saman. Alla 
vega er ég búinn að heyra um þetta 
Púkamót í mörg ár, en hef aldrei 
mætt. Ég hef aldrei talið mig beint 
til Hlíðavegspúka. 

Ég flutti af Hlíðaveginum þegar 

Hlíðarvegspúkinn Spessi

Konan sem ræður öllu, hún Bjarndís Didda málara. Siggi 
Sigga Láka, Elli Arthúrs. og Bjarndís.

Sjö manns inn á kamarinn, þetta er örugglega heimsmet!

Hljómsveitin, f.v. sonur Sigga Bíu, Gummi Hjalta   og 
Magnús Jóhanns. 

Hörður Högna og 
Magnús Jóhanns, hafa 

engu gleymt, sjáið púka-
svipinn á þeim!
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ég var fimm ára á Seljalandsveginn, númer átta sem er 
ekki ýkja langt frá. En þegar maður lítur til baka þá er 
eins og maður hafi flutt í annað hverfi. Þó það hafi bara 
verið í næstu götu.

Hlíðarvegspúkamótið er haldið seinni partinn á ágúst.
En núna skulum við yfirgefa sagnfræðina. Síðastliðið 

sumar fór ég hjólandi á Harley hjólinu mínu, ásamt 
tveimur vinum mínum að sunnan, vestur til að fara 
á Hlíðarvegspúkamótið og keyra um Vestfirðina. Við 
komum í bæinn um níu leytið um kvöldið. Það má 
nú segja að þetta hafi verið frekar flott innkoma hjá 
mér. Þarna komum við keyrandi á mótorhjólunum 
með miklum hávaðadrunum, alveg upp á flötina sem 
Hlíðarvegspúkamótið er haldið á. Hlíðarvegspúkarnir 
vissu ekkert hvaðan stóð á sig veðrið, sem er mjög eðli-
legt. Við með hjálma, þannig að maður þekkist ekki fyrr 
en maður tekur ofan hjálminn. En til að gera langa sögu 
stutta þá var þetta eins og að mæta í fjölskylduboð. Ég 
þekkti nánast alla, nema kannski yngstu kynslóðina.

Siggi Guggu og Spessi með villingum framtíðarinnar.Ungu Púkarnir spiluðu stóra rullu.

Þarna var Bjarndís, Siggi Bíu, Siggi Guggu og svo 
mætti lengi telja. Þetta var bara eins og fyrir fimm-
tíu árum síðan. Menn komnir á sjötugsaldurinn og 
ennþá til í allskonar fíflagang. Þarna voru menn 
að gera tilraun með hvað margir kæmust inn á 
kamarinn og yngsta kynslóðin í Jóhönnu af Örk 
leik, búinn að binda eina stelpuna við bálköstinn. 
Það skipti engu máli hvað menn voru gamlir eða 
ungir, allir sömu púkarnir að leika sér.

Þarna var grill, lifandi tónlist og búið að hlaða í 
stóran bálköst sem var kveikt í seinna um kvöldið. 
Ég held að ég láti bara myndirnar tala sínu máli.

Óli í Hraunpríði og konan hans, Inga Fanney Jónasdóttir, 
sungu gamanvísur, Gummi Hjalta á gítar.

Varðeldurinn upp úr miðnætti
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Hamraborg ehf.
Hafnarstræti 7 • 400 Ísafirði

Sími 456 3166 • Fax 456 4766

Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Aðalstræti 19 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7900

Eyrargötu • Sími 450 2100

Sparisjóður Bolungarvíkur
Aðalstræti 14 • Bolungarvík • Sími 450 7100
Aðalgötu 8 • Suðureyri

Lífeyrissjóður Vestfirðinga
Brunngötu 7 • 400 Ísafjörður • Sími 456 4233

Bókhaldsstofan Fagverk
Aldís Rögnvaldsdóttir

Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík • Sími: 595 0113 • Fax: 595 0151

Oddi hf.
Patreksfirði

Olíufélag Útvegsmanna hf.
Hafnarhúsinu, 400 Ísafjörður, sími: 456 3245

Fjórðungssamband Vestfirðinga
Árnagötu 2–4 • Ísafirði • Sími: 450 3000

Vélsmiðja – Blikksmiðja

Þristur hf.
Sindragötu 8 • 400 Ísafjörður • Sími 456 4750

Ísblikk ehf, blikksmiðja,
Árnagötu 1, Ísafirði, símar: 456 5550

Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Höfðatúni 4 • 510 Hólmavík • Sími: 455 3100

Essó skálinn - Opið 9–23,30

Vélsmiðjan Þrymur
Ísafirði 
Suðurgötu 9 • 400 Ísafjörður • s. 456 3711

Eyrargötu 2, • 400 Ísafirði • Sími:456 3700 • Fax: 456 3701

Sjúkraþjálfun Vestfjarða ehf. Þorbjörn hf.
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Þegar ég var að alast upp á Ísafirði 
um miðbik síðustu aldar var veröld 
mín ekki stór. Hún spannaði bilið 
frá Strýtu og inn að Engi. Í þessum 
húsum bjó fólk sem ég þekkti, 
misvel að vísu, en þetta var það 
svæði sem maður fann sig öruggan 
á. Í Minnihlíð sem í daglegu tali 
var kölluð Strýta bjuggu hjónin Jón 
Guðnason og Emilía Albertsdóttir 
ásamt börnum sínum, Guðna, 
Huldu, Hansínu, Gísla, Hermanni 
og Yngva, einnig bjó hjá þeim Sölvi 
bróðir Jóns. Þau höfðu bæði kýr 
og kindur og höfðu flutt frá Sléttu 
í Jökulfjörðum og fóru þangað á 
hverju sumri að heyja. Ég man hvað 
mér fundust flottir hörpudiskarnir 
sem yngri strákarnir komu með 
þaðan. Neðan vegar frá húsinu 
þeirra voru garðar sem ég held að 
bærinn hafi átt og leigðir voru út, 
og meðal annarra höfðu þau þar 
garð. Úr þeim garði kom fyrsta 
næpa sem ég smakkaði. Í næsta 
húsi, Nýjabæ, bjó Sveinn Jónsson 
og kona hans Eyjólfína ásamt sínum 
börnum Önnu, Matthíasi og Elíasi, 
og ólu síðar upp son Önnu, Bjarna. 
Þar næst kom Skriða, nokkuð bil 
var milli Nýjabæjar og Skriðu og 
voru þar síðar byggð tvö hús. 

Í Skriðu
Í Skriðu bjó Jón Halldórsson 

og kona hans Ingibjörg Elías-
dóttir ásamt sínum börnum 
Haraldi Hamar og Elínu. Þá var 
Gunnarshólmi þar sem foreldrar 
mínir bjuggu, Grímur Samúelsson 
og Kristín Árnadóttir ásamt okkur 
systkinum, Óðni, mér, Steinunni 
og síðar Snorra og Samúel. Næst 
þar fyrir innan var Stakkaneshúsið, 
sem í raun var tvö sambyggð hús. Í 
endanum nær okkur bjó Friðrikka 
Rósmundsdóttir ásamt börnum 
sínum Höskuldi, Pétri og Hönnu 
Ingvarsbörnum. Hún var ekkja og 
átti fleiri börn sem ég heyrði bara 
talað um, en þekkti aldrei. Í innri 
hluta hússins man ég fyrst eftir 

Guðna Ingibjartar og Guðrúnu 
Veturliða, og börnum þeirra 
Sólveigu Báru, Veturliða og Sævari. 
Þar fyrir innan og ofan var Hlíð, 
þar bjuggu Kristján Guðjónsson 
og Jóhanna Jakobsdóttir og þeirra 
börn, Jóna Valgerður, Þrúður, 
Guðrún Fjóla, Laufey Erla, Freyja, 
Guðjón Arnar og Matthildur 
Herborg og síðar bættust við Jakob 
Kristján og Anna Karen. Þar innan 
og neðan við var Hólsberg, hús 
Gísla Hólmbergssonar og Þórunnar 
Kristmundsdóttur, þar man ég fyrst 
eftir auk hjónanna, Kristmundi syni 
þeirra og Friðgerði Sigurðardóttur 
og syni þeirra Páli Bergþóri, Önnu 
Margréti Gísladóttur, hennar 
manni Sturlaugi Jóhannssyni og syni 
þeirra Páli Helga, og systkinunum 
Hólmberg og Fríðu Gíslabörnum.

Baldvinstún, Shellvegur og 
Vinaminni

Neðan vegar frá görðum við 
Strýtu var Baldvinstún, innan við 
það og niður undir fjörukamb var 
það sem við kölluðum Shellveg, þar 
var smáport með tönkum, og innan 
við það fiskireitarnir, þar sem Ingvar 
Pétursson verkaði saltfisk. Fyrir ofan 

reitana, en neðan Seljalandsvegar, 
var hús Helga Helgasonar og 
konu hans Lilju, Stakkanes 2, þar 
bjuggu líka synir þeirra Sigurvin og 
Njáll. Ofan vegar var Vinaminni, 
þar bjuggu á efri hæðinni Hjalti 
Jónsson og kona hans Ásthildur 
Magnúsdóttir með dótturdóttur 
sinni Ásthildi Cesil Þórðardóttur, 
Íju, og á neðri hæðinni Þórður 
Júlíusson og Bára Hjaltadóttir með 
syni sínum Jóni Ólafi, síðar bættust 
við Hjalti, Gunnar, Halldóra og 
Sigríður og enn síðar Inga Bára og 
Júlíus sem dó ungur. Þar næst var 
hús Haraldar Stígssonar og konu 
hans Elínar Guðmundsdóttur, 
Sjónarholt, dætur þeirra eru Freyja 
og Iðunn, þar á móti, neðan vegar, 
var Litlabýli, þar man ég fyrst eftir 
Kristjáni Söebeck og Kristjönu 
konu hans, og börnum þeirra 
Sigríði, Ágústu og Þresti, en þau 
fluttu þegar ég var lítil og þá komu 
þangað Arnar Jónsson lögreglu-
þjónn og kona hans Eva Júlíusdóttir 
ásamt börnunum Júlíusi, Klöru 
Margréti, Haföldu Breiðfjörð, 
Erni, Friðlínu, Jóni Hauk, Gunnari 
Ingólfi og Smára, þau yngri fædd-
ust flest þar. Þar næst neðan vegar 
var hús Jóakims Þorsteinssonar og 
Rósu Jóhannesdóttur, Sólbrekka, 
og þeirra börn sem ég man eru 
Jóhannes og Þorsteinn. Síðasta 
húsið var Engi og það stóð ofan 
vegar, Þar bjuggu Svanberg 
Sveinsson málari og kona hans 
Þorbjörg Kristjánsdóttir ásamt 
börnum sínum Ásgeiri, Gísla, 
Ingibjörgu, Erlu Guðnýju og 
Þorbjörgu (litlu Boggu)

Svæðið milli fjalls og fjöru
Þegar litið er til baka voru það 

forréttindi að alast upp á Ísafirði, 
ekki síst uppi á Vegi, með öllu því 
frelsi sem við höfðum. Leiksvæðið 
var öll hlíðin þar sem hægt var 
að sumrinu að fara með nesti og 
setjast í laut og drekka og borða 
nestið sitt og leika hina ýmsu leiki, 

Magndís Grímsdóttir:

Brot úr minningum Vegapúka
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tína ber þegar leið á sumarið og við 
þurftum aldrei að fara úr augsýn, 
alltaf gat einhver fylgst með, enda 
var það gert og ef einhver bannaði 
að vera þarna eða að gera eitthvað, 
var því hlýtt undantekningalítið, 
engum datt í hug að rífa munn, 
hvort heldur það voru manns eigin 
foreldrar eða annarra sem í hlut 
áttu.  

Að vetrinum höfðum við svæðið 
milli fjalls og fjöru, og jafnvel stund-
um sjóinn líka ef Pollinn lagði, því 
þá gátum við rennt okkur á sleðum 
og skíðum efst ofan úr hlíð og 

niður yfir veg, yfir 
girðingu sem oftast 
var undir snjó og 
niður Baldvinstún 
niður undir fjöru. 
Baldvinstúnið var 
bannsvæði að sumr-
inu, því ekki mátti 
bæla grasið fyrir 
slátt, en hinsvegar 
var stundum hægt 
að koma sér vel við 
Magga Baldvins og 
fá að sitja á hesta-
kerrunni þegar 

heyið var flutt í hlöðu, og það var 
ekkert smáævintýri. 

Þegar ég var lítil þótti okkur sjálf-
sagt að leika saman, hvort sem við 
vorum lítil eða stór, til dæmis lék ég 
mér með öllum Kristjánsstelpunum 
eins og við kölluðum þær áður en 
farið var að kenna þær við bróður 
sinn Adda Kitta Guj, nema Önnu 
Karenu þá yngstu, hún var barn 
þegar ég flutti úr bænum. 

Kærustupar á göngu?
Okkur þótti líka sjálfsagt að 

strákar og stelpur lékju sér saman 
og þegar ég var orðin sjö ára og 
byrjaði í skóla, þá var minn heimur 
orðinn það stór að Engjavegur og 
íbúar þar voru innan okkar kunn-
ingjasvæðis, kannski átti sinn þátt 
í því sá leikur að tengja saman sem 
flesta skíðasleða í „járnbrautarlest“ 
og svo voru stóru krakkarnir fremst 
og aftast og stýrðu og ýttu, en 
þau minni inn á milli og bara 
farþegar. Í þessum leik hentaði vel 
brekkan utan við Strýtu sem endaði 
rétt utan vegamóta Engjavegar og 
Seljalandsvegar.

Einn daginn þegar ég var að 
koma heim úr vorskólanum var 
mér kennt af krökkum út við 
Bæjarbrekku að það væri eitthvað 
athugavert að stelpur og strákar 
væru saman, við Magni Guðmunds 
fylgdumst inn veginn og vorum að 
tala saman og einhverjir krakkar 
tóku sig til og hrópuðu á eftir 
okkur „kærustupar“. Við gengum 
alltaf sitt hvoru megin vegar eftir 
þetta ef við vorum á ferð samtímis. 
En innfrá var nauðsyn að hafa alla 
með í hópleikjum eins og skessuleik 
þar sem stóru Kristjánsstelpurnar 
gegndu mikilvægu hlutverki og eltu 
uppi litlu rollingana, fóru með þá 
heim í „helli“ og „steiktu“ á stórri 
pönnu, „átu“ síðan og hentu út 
beinunum og þá gat maður byrjað 
aftur, enginn var úr og það var líka 
spennandi að nást. Eins var með 
boltaleikina þar gilti að hafa nógu 
marga í liði, bæði í hornabolta og 
brennó. Þá var Seljalandsvegurinn 
okkar, við þurftum kannski að víkja 
tvisvar-þrisvar af veginum til að 
hleypa bílum hjá, þeir gangandi 
tóku bara krók. Við fórum líka 
oft niður á Plan, þar sem reit-
arnir voru, og veiddum marhnúta 
og ufsakríli, marhnútunum skilaði 
maður oftast, við spýttum gjarna 
upp í þá, það átti að skila betri 
veiði, og henti þeim svo útí þar sem 
þeir fóru oftast beint á næsta krók. 

Sex ára vinnukona
Ég var líka bara sex ára þegar ég 

réði mig í vinnu, þá fórum við Ella, 
Jóns Halldórssonar inn á reita hjá 
Ingvari Péturssyni, og báðum um 
vinnu í saltfiski, sem var sjálfsagt, en 
við máttum bara bera tvo fiska á bör-

Alltaf ódýrara 
á netinu

Aðeins nokkur skref á netinu og þú ferð á loft

Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem 
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að 
auki frábær tilboð.

Smelltu þér á flugfelag.is,
taktu flugið og njóttu dagins.

flugfelag.is
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unum í einu, ef við settum meira á 
færum við heim. Þarna komum við 
á morgnana í þurru til að breiða og 
aftur síðdegis að taka saman, ásamt 
öllu púkaliðinu og konunum sem 
unnu þar. Við bárum fiskinn til 
kvennanna sem breiddu og aftur til 
baka í samantektinni, þarna voru 
margar góðar konur, minnisstæð-
astar eru Rikka, grannkona okkar, 
Lilja, kona Helga Helgasonar 
„brúðguma“ (hversu margir ætli 
eigi þetta auknefni eins vel eða 
betur skilið núna?) og Jóhanna 
Jónsdóttir, sem við kölluðum stóru. 
Hún bjó á Hlíðarveginum. Þarna 
rak ég mig í annað skipti á ranglæti 
heimsins, það var þegar við fengum 
útborgað, ég fékk nokkrum aurum 
minna á tímann en Ella, sem fékk 
sama kaup og Óðinn bróðir, enda 
þau jafngömul, tveimur árum 
eldri en ég, en ég hélt undir hinn 
endann á börunum hjá Ellu, svo 
við skiluðum sömu vinnu. Fyrsta 

ranglætið var árið áður, þegar Ella 
og Óðinn fengu að fara í skóla, 
en ég var skilin eftir. Fram að því 
höfðum við fengið flest nokkuð 
jafnt, allavega það sem máli skipti. 

Ég er hinsvegar sannfærð um 
í dag að hlutskipti mitt versnaði 
ekki við biðina, því þegar þar kom 
að ég mætti fara í skóla, lenti ég í 
bekk hjá Jóni H. Guðmundssyni, 
sem ég þekkti, því hann bjó á 
Engjaveginum, og eftir á að hyggja 
komst ég líklega vegna þess alla 
leið upp í Gaggó undir gælunafni, 
sem var mér mikils virði því ég var 
svo feimin að mér var sem barni 
raun að ef ég þurfti að segja nafnið 
mitt, sjálfsagt bæði vegna þess að af 
feimni talaði ég lágt og hins að fólk 
þekkti ekki nafnið og hváði, og ekki 
hækkaði þá í minni, mér hefur hins 
vegar alltaf þótt vænt um nafnið 
mitt sem ég fékk frá ömmu, og í 
dag kemur það mér oft vel, því oft 
þarf ég ekki annað en segja nafnið 
mitt í síma til að fólk átti sig. 

Rófuþjófar
Eitt var sem við vegapúkarnir 

gerðum að haustinu, það var 
að stela rófum, það var rosalega 
spennandi og við læddumst og 
skriðum yfir eða undir girðingar, 

ég man að bæði garður Gísla í 
Kaupfélaginu og Kjartans Beykis 
innan við Grænagarð urðu fyrir 
barðinu á okkur, en þetta voru ein-
staklega góðar rófur, skolaðar úr 
næsta læk og ræturnar skafnar af 
með vasahníf. 

Á veturna þegar skóli var þurfti 
að sjálfsögðu að mæta, og smábylur 
og ófærð var engin afsökun og milli 
þess sem vegurinn var mokaður, 
sem var ekki nema um það bil á 
þriggja vikna fresti var oftast besta 
leiðin að skríða á maganum yfir 
á ruðninginn neðan við veginn, 
og ganga ofan á ruðningnum, en 
oft var eins gott að gæta sín á raf-
magnslínunum, sem oft var orðið 
ansi stutt uppí þegar mikið snjóaði, 
en þeir voru ekki margir dagarnir 
sem við misstum úr skóla, og því 
síður að við kæmum of seint, það 
gerðu frekar þeir sem styst áttu. 

Ég gerði mér ekki grein fyrir 
því fyrr en ég var flutt burtu að á 
Ísafirði voru hús og götur sem ég 
þekkti ekki eftir nítján ár, því leiðin 
lá yfirleitt að heiman, í skóla og 
verslanir, og meira að segja eftir 
að ég fór að vinna fór ég bara rétt 
niður fyrir brekku, ekki að furða þó 
ég haldi mig enn á jöðrum byggðar, 
ég hef aldrei verið miðbæjarrotta.

Kæri ísfirðingur ( hver ykkar 
sem er).  Lendir þú einhvern 
tímann í því að sitja einhvers 
konar fund eða ráðstefnu þar 
sem byrjað er á því að allir eiga 
að standa upp, segja til nafns 
og segja frá uppruna sínum? 
Ef þú lendir í þessu máttu eiga 
von á því, jafnvel strax í næsta 
kaffitíma, að verði ráðist á þig 
frá báðum hliðum. Ekki með 
grimmd heldur áhuga og for-
vitni. Öðrum megið sækir að þér 
einhver sem spyr: Já þú ert frá 
Ísafirði. Hvernig eru Ísfirðingar? 
Á sama tíma kemur einhver upp 
að hinni hliðinni á þér og segir: 
Hvernig er annars á Ísafirði?

Þessu er ekki hægt að svara 
nema út í hött, til dæmis svona:

Ísafjörður – Ísfirðingar
Ísfirðingar eta hrogn, 
enda býsna hressir.
Á Ísafirði er alltaf logn, 
ef hann ekki hvessir.

Löngum sjóinn sóttu fast
sjósóknarar frægir.
Oft er þarna æði hvasst, 
ef hann ekki lægir.

Þeir skíða þar á feikna fart
ef fanna myndast hryggir.
Á Ísafirði er alltaf bjart,
alveg þar til skyggir.

Þar við fangið fjöllum prýtt
þeir fagrar iðka listir.
Á Ísafirði er alltaf hlýtt,
ef hann ekki frystir.

Oft ég heyrði um það spurt:
„Eru þeir nokkuð lygnir?“
Á Ísafirði er alltaf þurrt,
ef hann ekki rignir.

Ég læt þetta nægja, en menn 
geta skemmt sér við að prjóna við 
þetta ef þá langar til.

Kær kveðja, Gústaf Óskarsson

Meira á bls 82.



Þeir eru glæsilegir jólasveinadiskarnir á myndunum 
hér á síðunni. Þær stöllur, Soffía Skarphéðinsdóttir 
og Þórdís Þorleifdsóttir hafa gert diska sem þessa 
með öllum jólasveinunum þrettán, þar sem þeim 
bregður fyrir hér og þar um Ísafjörð. Og þær eru 
sannarlega kunnuglegar byggingarnar og bakgrunns-
myndirnar sem sveinarnir eru teiknaðir inn í. Ómar 
Smári Kristinsson teiknaði myndirnar og Guðríður 
Guðmundsdóttir samdi vísurnar sem prentaðar eru með á 
diskana. Vísan um Askasleiki er t.d. svona:

Askasleikir settist að á Suðurtanganum

honum sýndis gott til fanga í Neðsta Kaupstaðnum

í Byggðasafnið gekk hann og gerði nokkuð rask

og glaður út svo laumaðist með fornan grautarask.

Áhugasamir um diskana geta haft samband við Þórdísi 
í síma 4563595 eða 8656393 eða Soffíu í síma 4563732 eða 8656461.

Hagleikskonur í heimabyggð:

Jólasveininum 
bregður fyrir

út um allan bæ
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Tónlistarhátíðin Við Djúpið var 
fyrst haldin á Ísafirði og nágrenni 
árið 2003. Stofnendur hennar voru 
Guðrún Birgisdóttir, flautuleikari, 
og Pétur Jónasson, gítarleikari. Árið 
2006 tóku Tinna Þorsteinsdóttir og 
Greipur Gíslason við stjórn hátíðar-
innar, en Dagný Arnalds tók við af 
Tinnu árið 2010 og stýrir nú hátíð-
inni ásamt Greipi. Fjöldi lands-
kunnra listamanna hefur komið 
fram á hátíðinni frá upphafi auk 
góðs hóps erlends tónlistarfólks.

Frá upphafi hefur verið lögð 
áhersla á metnaðarfulla dagskrá 
sem samanstendur af námskeiðum 
fyrir hljóðfæraleikara og tónleikum 
og verður engin undantekning 
þar á í sumar en tónlistarhátíðin 
Við Djúpið hefur verður haldin í 
níunda sinn á Ísafirði vikuna 21.-
26. júní 2011. Meðal þeirra sem 
munu leggja leið sína til Ísafjarðar 
á hátíðina í sumar eru fiðluleikar-
inn Kurt Nikkanen, píanóleikar-
inn Alessio Bax og sellóleikarinn 
Sæunn Þorsteinsdóttir, en þau 
verða aðalkennarar hátíðarinnar 
að þessu sinni.

Allir vita að á Ísafirði er rík tón-
listarhefð sem gerir það að verkum 
að byggt er á traustum grunni. 
Fjölmargir aðilar á Ísafirði koma 
að hátíðinni á einn eða annan 
hátt. Tónlistarskóli Ísafjarðar, 
Tónlistarfélag Ísafjarðar og 
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar 
hafa skipað sér í fremstu röð 

aðstandenda hennar, en TÍ er ein-
mitt aðalvettvangur hátíðarinnar 
auk þess sem Edinborgarhúsið 
hýsir marga af lykilviðburðum dag-
skrárinnar. Tónleikar hafa líka verið 
haldnir í Grunnskóla Ísafjarðar, í 
Ísafjarðarkirkju, í Neðstakaupstað 
og víðar um bæinn. Gestir hátíðar-
innar njóta því aðbúnaðar sem er 
eins og best verður á kosið og þar 
myndast alltaf skemmtilegt and-
rúmsloft þar sem nemendur, kenn-
arar og bæjarbúar ásamt gestum 
leika aðalhlutverkin. Milli þess sem 
nemendur stunda nám af kappi 
gefst tækifæri til að njóta þess sem 
bærinn og nágrenni hans hefur 
upp á að bjóða auk hinnar glæsi-
legu tónleikadagskrár.

Leitin að nýjum tónskáldum
Aðstandendur hátíðarinnar 

hafa leitast við að bjóða upp á 
framsækna dagskrá frá ári til árs. 
Hátíðin stendur nú í þriðja sinn 
fyrir verkefni sem ber yfirskrift-
ina Leitin að nýjum tónskáldum. 
Nýjum tónskáldum er boðið að 
senda inn umsóknir til þátttöku, 
en lögð er áhersla á að umsækj-
endur hafi ekki fengið mörg verka 
sinna flutt og séu þannig sannar-
lega ný tónskáld, hugsanlega þó á 
ólíkum aldri.   Sérstök dómnefnd 
hefur nú valið þrjú ný tónskáld til 
þátttöku árið 2011 og það er sér-
stakt ánægjuefni að Ísfirðingurinn 

Halldór Smárason er einn þeirra. 
Tónskáldunum hefur verið falið að 
skrifa verk fyrir óbókvartett (fiðlu, 
víólu, selló og óbó) og af því tilefni 
hefur óbókvartett frá The Academy 
(ACJW) í New York verið ráðinn til 
samstarfs. Sæunn Þorsteinsdóttir 
sellóleikari er einn meðlima kvar-
tettsins, en hún mun einnig stýra 
námskeiði í sellóleik og koma fram 
á einleikstónleikum á hátíðinni. 
Kvartettinn mun æfa verkin undir 
vökulu auga tónskáldanna meðan 
á tónlistarhátíðinni stendur á 
Ísafirði.  Daníel Bjarnason tónskáld 
stýrir verkefninu og verður tón-
skáldunum innan handar. Verkin 
verða síðan frumflutt á sérstök-
um lokatónleikum hátíðarinnar 
26. júní 2011 og síðar á Rás 1. 
Tilgangur þessa verkefnis er að 
gefa ungum tónskáldum tækifæri 
til að vinna mjög náið með reynd-
um tónlistarmönnum, mun nánar 
en undir venjulegum kringum-
stæðum. Það er tónlistarhátíðinni 
og samstarfsaðilum mikil ánægja 
að geta fylgt verkefninu eftir og 
endurtekið leikinn.

Á undanförnum árum hefur verið 
lögð áhersla að skapa hátíðinni sér-
stakan stað í tónlistarlífi landsins. 
Henni er fyrst og fremst ætlað að 
vera vettvangur fyrir tónlistarnem-
endur þar sem þeir geta unnið að 
list sinni í hvetjandi umhverfi og 
hlotið leiðsögn færustu listamanna 
á sínu sviði. Aðeins takmarkaður 
fjöldi nemenda kemst að á hvert 
námskeið, til þess að tryggja það 
að hver og einn hafi góðan aðgang 
að þeirri aðstöðu sem bæjarfélagið 
hefur upp á að bjóða til æfinga 
utan kennslutíma hátíðarinnar. 
Hátíðin leggur áherslu á hispurs-
laus samskipti sem skila sér í mikilli 
nánd nemenda, kennara og annara 
gesta hennar.   Það verður til þess 
að þátttakendur allir fá enn meira 
en ella út úr dvöl sinni og starfi á 
Ísafirði.

Dagskrá hátíðarinnar í ár liggur 
nú að mestu fyrir og hana má 
kynna sér á dagskrársíðum heima-
síðu hátíðarinnar, www.viddjupid.is

Tónlistarhátíðin Við Djúpið
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Áslaug Jóhannsdóttir:

Minningarbrot frá Ísafirði, sumarið 1974

Ég kynntist tilvonandi eigin -
manni mínum, Sigurði Sig-
urðssyni, í Lýðháskólanum í 
Skálholti, veturinn 1973–1974. 
Ég var á leiðinni vestur til 
Ísafjarðar að hitta hann en við 
höfðum ákveðið að dvelja þar 
sumarlangt. Hann var búinn að 
fá vinnu við Fossavatnssvirkjun 
en ég á Sjúkrahúsinu. Þar bauðst 
mér herbergi til leigu ásamt 
skólasystur minni en Siggi bjó hjá 
ömmu sinni, Ástu Eggertsdóttur 
Fjeldsted, í Hafnarstræti 11. Við 
skólasysturnar flugum saman 
vestur í lok maí en Siggi var 
kominn þangað á undan okkur. 
Á miðri leið þurfti flugvélin að 
snúa við vegna slæmra veður-
skilyrða. Aftur var haldið af stað 
daginn eftir og komumst við þá 
á leiðarenda í fallegu veðri.

Mér fannst  skrítið að stíga út úr 
flugvélinni og sjá þessi hrikalegu 
fjöll sem þrengdu sér að byggðinni. 
Það var líka undarlega hljótt – jafn-
vel eins og bergmálaði í fjöllunum. 
Húsin kúrðu lengst í burtu og skildi 
ég ekki hvers vegna flugvöllurinn 
var svona langt frá byggðinni. 

Herbergið sem við skólasyst-
urnar leigðum var á efstu hæð 
Sjúkrahússins. Þetta var pínulítið 
herbergi undir súð með tveim-
ur rúmum sitthvorum megin 
við gluggann og borði á milli. 
Herbergið var við langan mjóan 
gang þar sem voru samskonar 
vistarverur. Við enda gangsins var 
lítill gluggi sem snéri í áttina að 
bæjarbrekkunni. Þar sat ég oft á 
kvöldin og beið þess að bíllinn með 
vinnuflokknum frá Fossvatni kæmi 
í bæinn. Í tveimur herbergjanna 
var geymt bókasafn Sjúkrahússins. 
Enginn starfsmaður var þar held-
ur var hægt að fara þar inn og 
fá lánaðar bækur. Ég fékk lánaða 

Heimsljós eftir Halldór Laxness en 
ég byrjaði aldrei á henni. 

Það ríktu strangar reglur um 
útivistartíma okkar stúlknanna sem 
bjuggum þarna. Sjúkrahúsið lokaði 
eftir að nætuvaktin kom og var 
ekki gert ráð fyrir að við kæmum 
eftir miðnætti. Ef við vorum svo 
óheppnar að lokast úti urðum við 
að gista hjá vinum okkar úti í bæ. 

Lífið á Sjúkrahúsinu
Engin þvottaaðstaða var fyrir 

okkur starfsstúlkurnar og urðum 
við því að þvo þvott í höndunum í 
baðkari á snyrtingunni. Við höfð-
um heldur ekki aðgang að síma en 
ég fór reglulega á Pósthúsið til að 
hringja heim til foreldra minna. 
Þar gerði ég vart við mig í afgreiðsl-
unni og pantaði símtal. Þá var spurt 
hvort símtalið væri kollekt eða ekki. 
Síðan var mér vísað inn í annan af 
tveimur símaklefunum. Þeir lukust 
aftur með þungum hurðum en lítill 
ferkantaður gluggi var efst á þeim. 
Klefarnir voru málaðir í undarlega 
skærum litum og voru veggirnir 
hrufóttir og ósléttir. Það var óbæri-
lega heitt þarna inni svo lá við 
yfirliði. Aldrei kom þó til þess því 
símtölin voru stutt og hnitmiðuð – 
aðeins tæpt á því nauðsynlegasta.

Í kjallara Sjúkrahússins var lítil 
matstofa fyrir starfsfólkið. Þar sá ég 
í fyrsta skipti hrásalat borið fram 
með mat en það var aðeins fyrir 
læknana. Þeir borðuðu ekki með 
öðru starfsfólki – allavega ekki með 
okkur starfsstúlkunum. Það var að 
sjálfsögðu mikil virðing borin fyrir 
þeim. Ég átti í engum samskiptum 
við þá og hvarflaði ekki að mér að 
ávarpa þá – eða þeir mig. Þó man 
ég að einu sinni rakst yfirlæknirinn 
á gólfskrúbbinn minn svo hann 
féll á gólfið – þ.e.a.s. skrúbburinn. 
Hann bað mig margsinnis afsök-
unar og reisti kústinn snarlega við. 
Mér er þetta minnisstætt því ég 
varð svo hissa á viðbrögðum hans.

Okkur var haldið vel að vinnu 
og var séð til þess að við áttum 
aldrei lausa stund. Ef við stóðum 

Tilvonandi hjón í Skálholti 1975.
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aðgerðalausar – sem kom sjaldan 
fyrir – var reynt að finna okkur 
verkefni. Sumar hjúkrunarkonurn-
ar voru strangar og aðfinnslusam-
ar. Einu sinni missti ég hitamæli 
á gólfið inn á skoli og skoppaði 
kvikasilfrið út um allt. Í hendings-
kasti reyndi ég að ná kvikasilfrinu 
upp af gólfinu því ég gat alveg 
eins átt von á skömmum. Í fyrstu 
reyndi ég að tína kvikasilfrið upp 
af gólfinu en auðvitað skrapp það 
alltaf frá mér. Ég þekkti ekki eigin-
leika kvikasilfurs en þegar ég gerði 
mér grein fyrir þeim gafst ég upp 
og sópaði því undir suðupottinn. 
Aðrar hjúkrunarkonur voru ósköp 
indælar og sýndu okkur ungu stúlk-
unum skilning og hlýju.

Sjúklingahópurinn var fjölbreytt-
ur – allt frá sængurkonum til gamals 
fólks. Skemmtilegast þótti að vera á 
neðri hæðinni en þar var hálfgerð 
bráðamóttaka og fæðingargangur. 
Þær starfsstúlkur sem höfðu for-
framast mest höfðu verið viðstaddar 
fæðingu á neðri hæðinni. Ég komst 
aldrei í þann hóp og var yfirleitt 
á efri hæðinni. Þær flinkari voru 
niðri. Best þótti mér að vera í býti-
búrinu á annarri hæðinni en þar fór 
fram matarskömmtun og uppvask. 
Maturinn kom úr kjallaranum í lyftu 
sem var handdregin upp á köðlum. 
Við gerðum okkur stundum að leik 
að kallast á milli hæða í gegnum 
lyftuopið eða senda allt annað en 
mat með lyftunni. Allt sumarið 
vorum við að mana hver aðra upp í 
að troða okkur inn í lyftuna og fara 
þannig á milli hæða en þorðum það 
aldrei.

Ef sjúklingana vanhagaði um eitt-
hvað hringdu þeir á bjöllu. Á gang-
inum var lítil tafla með númerum 
hverrar stofu eins og dagatal. Þegar 
hringt var féll númeraplata niður 
með númeri viðkomandi stofu og 
glumdu þá skelfilegar drunur um 
gangana. Þá fórum við fram og 
sáum hver var að hringja. Plöturnar 
áttu til að festast – annaðhvort uppi 
eða niðri – sem gat orðið bagalegt 
fyrir sjúklingana. 

Sumarið sólríkt og hlýtt
Götulífið á Ísafirði sumarið 

1974 var frjálslegt og skemmtilegt. 
Hafnarstrætið og miðbærinn var 
sneisafullur af gangandi og hjólandi 

Höfundur fyrir utan Hafnarstræti 11 á leiðinni í sund.

Sigurður Sigurðsson, Ásta Eggertsdóttir og Kristinn Einarsson.
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fólki. Á götuhornum voru tveir eða 
fleiri að spjalla, börn að leik, konur 
með barnavagna og hvítklætt fólk 
á fleygiferð til og frá vinnu. Oft 
þurfti að bíða færis til að komast 
yfir Hafnarstrætið vegna bílaum-
ferðar. Þá var bæjarbryggjan stein-
snar frá Hafnarstrætinu og fylgdi 
henni oft mikið líf. Þegar ég átti frí 
var ég á þvælingi með Sigga. Við 
hittum vini okkar, vorum á rúnt-
inum, fórum í bíó og alltaf á böll 
í Hnífsdal um helgar. Á góðviðris-
dögum sátum við oft á bólvirkinu 
við Hafnarstræti 11 en þá náði fjar-
an þangað að. Eitt sumarið gerðum 
við okkur að leik að stökkva af 
Bæjarbryggunni og synda upp í fjör-
una við Hafnarstrætið. Við höfðum 
ekki aðgang að garði svo við sátum 
þar oft eða í Blómagarðinum á 
góðviðrisdögum. Ég saknaði alltaf 
kvöldsólarinnar úr Reykjavík svo ég 
elti hana stundum niður í Neðsta 
þar til hún hvarf bak við Eyrarfjall 
um kvöldmatarleytið.

Í endurminningunni var sumar-
ið sólríkt og hlýtt. Það var oft erfitt 
að vera bundin inni á Sjúkrahúsinu 
og horfa á góða veðrið fyrir utan. 
Þjóðhátíðardagurinn 17. júní sem 
haldinn var niður í Neðsta fór alveg 
fram hjá mér og líka þjóðhátíð 
Vestfirðinga í Vatnsfirði 12. til 14. 
júlí. Hátíðin í Vatnsfirði var hald-
in í tilefni ellefu alda byggðar á 
Íslandi. Ég man þó að fámennt var 
á Ísafirði þessa helgi en samkvæmt 
héraðsfréttablöðum fór hátíðin 
vel fram í blíðskaparveðri. Fyrstu 
stúdentarnir frá Menntaskólanum 
útskrifuðust þetta vor en ég varð 
ekki var við það. Bæði bæjarstórn-
ar- og Alþingiskosningar voru þetta 
sumar en ég hafði engan áhuga á 
þeim og fylgdist ekkert með því.

Sumarið 1975 dvaldi ég líka á 
Ísafirði en þá lærði ég á bíl. Eitt skipti 
sem oftar keyrði ég Hafnarstrætið 
ásamt ökukennaranum. Þá komu 
Siggi og félagar gangandi niður 
Hafnarstrætið – allir með sítt 

flagsandi hár, í útvíðum buxum, 
reykjandi og hlæjandi. „Ert þú eitt-
hvað með þessum strákum“, spyr 
ökukennarinn minn með dálitlum 
vandlætingartón. „Já“, svaraði ég 
mjóróma og seig aðeins niður í 
sætið. „Þú skalt nú passa þig aðeins 
á þeim“, sagði hann um leið og 
hann lét mig beygja inn Pólgötuna. 
Ég sagði ekkert en vissi sem var að 
ekki er allt sem sýnist. Þó þeir litu 
dálítið svakalega út og höguðu sér 
kannski ekki eins og fermingar-
drengir þá voru þeir góðir strákar 
– allir sem einn.

Mér finnst ég hafa náð að kynn-
ast gamla Ísafirði þar sem lífið hafði 
á margan hátt staðið í stað í áranna 
rás. Þar ríkti stöðuleiki og var lítið 
um flutninga á fólki – hvorki til né 
frá Ísafirði. Það var enn töluverð 
byggð í Djúpinu og settu bændur 
og búalið þeirra líka svip á bæjar-
lífið þegar það kom í kaupstað. Þá 
var enn í fersku minni flutningur 
síðustu ábúenda úr Grunnavík og 

Fjólublár veggur í Hafnarstræti 11. Betri stofan.

Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð

Elías að sækja bitann sinn. Kettirnir á þakinu.



Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð
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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!

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.
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mátti sjá marga þeirra á götum 
Ísafjarðar sumarið 1974. 

Tíminn stóð í stað heima hjá 
Sigga og Ástu

Kröfur fólks á Ísafirði á þessum 
árum til ýmiskonar þæginda og 
velmegunar sýndist mér vera miklu 
minni en ég þekkti. Fólk bjó þröngt 
í gömlum og litlum húsum – hálf-
gerðum dúkkuhúsum fannst mér. 
Það var ótrúlegt fyrir mig sem kom 
frá venjulegu millistéttarheimili í 
Reykjavík að kynnast því að fólk var 
ekki með bað eða heitt vatn. Hjá 
Sigga var ekki ísskápur, þvottavél, 
bíll eða bað en þau áttu ryksugu. 
Þar var slökkt á olíukyndingunni á 
nóttinni og helst ekki kveikt aftur 
fyrr en kalt var orðið í húsinu næsta 
dag – ef kveikt var þann daginn. 

Þar sem ekki var ísskápur hjá 
Sigga og Ástu geymdu þau alla 
kælivöru í poka á nagla fyrir utan 
eldhúsgluggann. Rétt við gluggann 
var skúrþak þar sem héldu til fjöldi 
villikatta sem Ásta var búin að hæna 
að sér. Þeim fjölgaði hratt og gerðu 
þeir sífellt meiri kröfur um mat. 
Öllum afgöngum, jafnt af matar-
diskum sem úr pottum, var hent 
út á þakið til þeirra. Þegar Ásta gaf 

þeim opnaði hún eldhúsgluggann 
eldsnöggt, henti út matnum og 
kallaði; „hérna er eitthvað í kjaftinn 
á ykkur kattakvikindi“, og skellti 
svo aftur glugganum. Þeir létu sér 
þetta ekki nægja heldur reyndu 
sífellt að komast í pokana. Til að 
komast að þeim þurftu þeir að 
ganga á örmjórri spýtu sem nagl-
arnir voru festir á. Þar héngu pok-
arnir á snærisspottum. Iðulega 
kom það fyrir að kettirnir nöguðu 
snærisspottana í sundur og féllu þá 
pokarnir niður í lítið port þar sem 
fram fór mikil veisla. 

Ef komið var inn í eldhús röðuðu 
kettirnir sér upp við gluggann og 
fylgdust með hverri hreyfingu þar 
inni. Á matartímum voru þeir sér-
staklega aðgangsharðir og fengum 
við oft samviskubit að sitja þar inni 
og borða. Þá mjálmuðu þeir ámát-
lega þar til einhver gafst upp og 
henti einhverju út til þeirra. Best 
var þegar gufa settist á gluggana 
en þá sáum við ekki þessi starandi 
augu. Ekki má gleyma Elíasi. Hann 
var hrafn sem fékk líka sinn matar-
skammt – brauðbita. Hann var ekki 
með sama matartíma og kettirnir. 
Á matartímum hans kallaði Ásta 
út um gluggann: „ELÍAS, ELÍAS“, 
beið síðan stutta stund, henti út 

brauðbita og lokaði síðan glugg-
anum. Það brást ekki að hann kom 
stuttu síðar.

Húsið sem Siggi og Ásta bjuggu 
í var lítið og gamalt. Þar hafði 
tíminn staðið í stað allt frá fjórða 
tug síðustu aldar. Að koma þar 
inn var eins og að ganga inn á 
byggðasafn. Herbergin báru nöfn 
eins og Skörin, Nellan, Betri stofan 
(sem var alltaf lokuð í þessu litla 
húsi) og Kontorinn. Svo var pakk-
húsið, kjallarinn og blómabúðin 
sem ég kynntist síðar. Þegar ég kom 
þangað fyrst tók ég eftir undar-
legum fjólubláum lit á veggjunum. 
Skýringin var sú að Ásta hafði einn 
daginn tekið upp á því að mála þá. 
Hún notaði auðvitað þá málningu 
sem til var í húsinu en hún reyndist 
vera fjólublá. Ekki hafði hún haft 
fyrir því að taka myndirnir niður af 
veggjunum – sem voru fjölmargar – 
heldur málaði hún í kringum þær. 

Aldrei fann ég fyrir heimþrá 
þetta sumar því það var skemmti-
legt og lærdómsríkt. Mér var mjög 
vel tekið af Ísfirðingum þetta sumar 
og ávallt síðan. Ég hef alltaf verið 
þakklát fyrir árin mín og fjölskyldu 
minnar á Ísafirði því þar var gott 
að vera.

Ágúst Atlason, áhugaljós-
myndari, hefur unnið hörðum 
höndum að ljósmyndun sinni 
en myndheimur Ágústar gleð-
ur augu áhorfandans. Ágúst 
er nýkjörinn bæjarlistamaður 
Búrsins og af því tilefni mun 
hann sýna í Sóltúnum um 
páskana. Gefst Ísfirðingum og 
gestum rokkhátíðarinnar Aldrei 
fór ég suður þá tækifæri á að sjá 
stórbrotin verk Ágústar.

Ilmandi pönnukökubakstur, 
kaffi og uppákomur munu svífa 
um í Sóltúnum, en Andri Pétur 
Þrastarson mun flytja nokkur lög 
á kassagítarinn og Brynja Huld 

mun gleðja okkur með því að 
brosa í takt við upplestur. Einnig 
verða óvæntar uppákomur sem 
auglýstar verða nánar síðar. 

Opnunartími Sóltúna um 
páskana 2011 er 19-22 á skírdag, 
fimmtudaginn 21.apríl, 16-19 
föstudaginn langa, 22.apríl, og 
16-19 laugardaginn 23. apríl. 

Páskadagskráin í Sóltúnum 
er hluti af menningarhvelli, 
en menningin mun springa út 
víðsvegar um Ísafjarðarbæ um 
páskana.

Listasoppustjóri er Ólöf Dóm-
hildur Jóhannesdóttir, hirðljós-
myndari Ísfirðingafélagsins.

Listasoppa í Sóltúnum
um páskana

– ljósmyndasýning, pönnukökur og uppákomur

Myndinga teiknaði Engjavegspúkinn 
Jensína Kristbjörg Jensdóttir.
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska 
Ísfirðingum góðs gengis árið 2011

MS ÍSAFIRÐI
Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251

Ísafjörður
Hafnarstræti 1
Sími 456 3744

PÓLLINN HF.
Verslun = 456 3092

Tannlæknastofa
Jóns Björns Sigtryggssonar

Tjarnargötu 2 • 230 Keflavík • Sími: 421 5615

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

Útgerðarfélagið Öngull ehf.
Engjavegi 28 • 400 Ísafirði • Sími: 895 6162

KRÍLIÐ - Sindragötu 6, Ísafirði
Sími: 456 3556 • Nætursala um helgar 

Opið allan daginn alla daga • Verið ávallt velkominn

G. E. Sæmundsson ehf.
Sindragötu 14, 400 Ísafjörður, sími 456 3047

V. V. Hárskeri
Silfurgötu 9 • 400 Ísafirði • Sími: 456 3040 Hafnarstræti 1 • Ísafirði • Sími 560 5090

Hafnarstræti 2 • Ísafirði • Sími 456 3123

Vinsamlegast hafið samband við 
Friðbjörn í síma 430 3743 eða 840 3743, 
fax 430 3746 e-mail: fridbjorn@fmis.is
eða Örvar í síma 430 3747 eða 840 
3747, e-mail: orvar@fmis.is

EHF

Níels Ársælsson og fjölskylda
Skógum, Tálknafirði

Sími: 847 3850

byggingavöruverslun
Skeiði 1 • 400 Ísafirði 
Sími: 456 3114

Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902

Eiríkur og Einar Valur ehf.
Breiðvangi 4 • 220 Hafnarfirði 

Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

Vélsmiðjan Skipanaust ehf.
Suðurtanga 6 • 400 Ísafirði

Sími: 456 3899, skipanaust@heima.is
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Komin er út bókin Þegar rauði bær-
inn féll eftir Engilbert S. Ingvarsson, 
félaga í Ísfirðingafélaginu. 
Höfundurinn segir frá bæjarbrag, 
ýmsum atvikum þegar hann var 
á Ísafirði á árunum 1944-1953 og 
tilhögun verka áður en vélvæðing 
varð allsráðandi.

Sagt er frá ýmsum atburðum eins 
og þegar húsið Fell brann 1946 
og slysinu á Óshlíð 1951 þegar 
rúta með íþróttafólk frá Akureyri 
varð fyrir grjóthruni. Í bókinni er 
sagt frá atvinnulífi og pólitískum 
átökum á þessum árum. 

Jafnaðarmenn náðu fyrst meiri-
hluta í bæjarstjórn Ísafjarðar 1922 
og höfðu hreinan meirihluta í 
24 ár. Alþýðuflokksmenn byggðu 
upp umtalsverða atvinnustarf-
semi á kreppuárunum, stjórnuðu 
stærstu fyrirtækjum bæjarins og 
voru einnig ráðandi í verkalýðs-
félögum. Ísafjörður var af þeim 
sökum kallaður „rauði bærinn.“ Í 
bæjarstjórnarkosningum 27. janú-
ar 1946 tapaði Alþýðuflokkurinn 
meirihlutanum og sjálfstæðismenn 
og sósíalistar mynduðu meirihluta. 
Frá þessu og mörgu öðru er sagt í 
bók Engilberts. Hér á eftir fer hluti 
fyrsta kafla um Ísafjarðarkaupstað á 
liðinni öld. Áhugasamir um bókina 
geta haft samband við Engilbert í 
síma 4513213 eða 8933213. Netfang 
hans er engilberti@snerpa.is Það er 
Sögumiðlun ehf. sem gefur bókina 
út. 

Úr fyrsta kafla
Á þeim níu árum sem ég var 

á Ísafirði komu þangað nokkrir 
einsöngvarar til að halda tón-
leika. Minnisstæðastir eru Einar 
Kristjánsson og Guðmundur 
Jónsson, en þá var hann ungur að 
hefja sinn frábæra söngferil. Einnig 
má nefna Hallbjörgu Bjarnadóttur, 
maður hennar Fischer teiknaði 
myndir af fólki. Stundum komu 
einstaklingar til Ísafjarðar með sýn-
ingar. Gunnar Salomonsson, sem 
kallaði sig Úrsus, hélt sýningu í 
Gúttó og var með mörg atriði. 
Hann tók 5“ nagla og rak í einu 

höggi, gegnum 2“ planka, en var 
með vafninga um hendina. Gunnar 
tók símaskrár í heilu lagi og reif 
í sundur, beygði járnstengur, lyfti 
nokkrum stelpum á planka og 
fleira. Gunnar var líka með sýningu 
úti, þar sem hann stóð uppi á palli 
og lyfti tveimur hestum, sem voru 
á neðri palli. Tjald var í kringum 
efri pallinn, sem hann stóð á og 
þar innundir mátti sjá að kaðlar 
sem hann hafði yfir axlirnar voru 
tengdar í miðjuna á keðjum, sem 
voru fastar undir efri pallinum, 
svo átakið var í miðjuna á fjórum 
keðjum sem neðri pallurinn hékk 
í. Það var því hliðarátak í keðjurnar, 
sem virkaði eins og þegar verið var 
að hífa upp báta og strengurinn var 
tekinn til hliðar, ef ekki var nægur 
kraftur við gangspilið. Eitt sinn 
kom Jóhann Svarfdælingur risi og 
var með sýningu á Ísafirði. Alltaf 
voru slíkar sýningar vel sóttar.

Martin Simson ljósmyndari var 
listrænn og vinsæll á Ísafirði um 
áratuga skeið. Hann var danskur 
og ungur að árum starfaði hann 
í sirkus. Hann settist að á Ísafirði 
á þriðja áratugnum og keypti 
Ljósmyndastofu Björns Pálssonar 
og rak Ljósmyndastofu M. Simson 
í áratugi. Simson gerði mynda-

styttur, sem eru til á Ísafirði. Hann 
gaf út heimspekilegt rit, sem hét 
Óður lífsins. Hann var mikill 
áhugamaður um skógrækt. Ég var 
með honum og nokkrum öðrum 
að setja niður trjáplöntur innan til 
við Stórurðina. Hann sagði þá að 
þarna yrðu vaxnir girðingarstaurar 
eftir 30 ár, símastaurar eftir 40 ár 
og raflínustaurar eftir 50 ár. Þessi 
trjálundur er áberandi í hlíðinni og 
hefur dafnað vel. Ég ætlaði að fara 
þarna um þegar liðin voru 60 ár 
frá því að ég var með í því að setja 
plönturnar niður, en mér fannst 
ekki árennilegt að troða mér á milli 
trjánna, en engu tré sem ég sá var 
hægt að líkja við raflínustaur.

Þegar ég var í Reykjanesskóla 
1942 kom Simson inneftir til að 
taka myndir á skólaspjald og dvaldi 
á milli ferða Djúpbátsins. Þá fór 
hann eitt kvöldið að sýna öllum 
hugsanalestur, er hann nefndi svo, 
í skólastofunni. Hann tók nagla 
og sagði að gera skyldi holu með 
oddinum einhversstaðar í skólastof-
unni. Síðan fór vörður með honum 
út. Þegar búið var að gera litla 
holu í dyrastaf með naglanum var 
Simson leiddur inn með bundið 
fyrir augu og tók hann við nagl-
anum. Þá hélt einn nemandinn 
um úlnliðinn á Simson, sem beindi 
naglanum á undan sér og gekk 
áfram blindandi, þar til hann rak 
oddinn í naglafarið. Í annað skipti 
átti að fela einhvern hlut og var 
hringur settur í seðlaveski Ólafs 
S. Ólafssonar kennara, sem hann 
stakk svo í vasa sinn. Aftur var 
Simson leiddur inn með bundið 
fyrir augu og ein stelpan hélt um 
úlnliðinn á honum. Það leið ekki á 
löngu þar til hann gekk að Ólafi og 
fann veskið. Þetta er ekki hluturinn 
var sagt. „Þá er hann í veskinu“, var 
svarið hjá Simson og hann náði í 
hringinn.

Dáleiðarinn Valdósa
Eitt sinn kom til Ísafjarðar erlend-

ur dáleiðari, sem hét Valdósa, en 
ekki er víst að ég muni nafnið 
rétt. Hann hélt fjölmenna sýningu 

Þegar rauði bærinn féll

Engilbert Ingvarsson.
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í Alþýðuhúsinu. Hann byrjaði á því 
að biðja áhorfendur í salnum að 
setja hendur aftur fyrir hnakka og 
fingur á misvíxl. Þegar fólk mátti 
taka hendur til baka voru nokkrir 
sem gátu það ekki og voru þeir kall-
aðir upp á svið. Þar lét dáleiðarinn 
fórnarlömbin gera ýmsar kúnstir, 
sem ekki verða allar nefndar hér. 
Hann gerði menn stífa og lagði þá 
með hnakkann á stól og hælana á 
annan og stóð svo uppi á mittinu, 
sem var á lofti. Hann gaf þeim 
dáleiddu vatn í glas og sagði þetta 
vera eðalvín, svo menn voru óðir 

í að drekka það og fundu fljótt á 
sér. Síðan benti dáleiðarinn á stóla, 
sem voru á sviðinu og sagði að 
þarna væru fallegar suðurhafsmeyj-
ar og að nú hljómaði fögur dans-
tónlist. Fólkið í salnum klappaði og 
skemmti sér á kostnað kunningj-
anna, sem dönsuðu við stólana með 
alls konar tilbrigðum. Að lokum 
fóru menn í sæti sín í salnum og 
áttu að vakna af dáleiðslunni þegar 
dáleiðarinn segði til og klappaði 
saman lófunum. Ég sat nálægt vini 
mínum Guðfinni Magnússyni, sem 
var á sviðinu og aðspurður mundi 

hann ekki eitt eða neitt hvað fram 
hafði farið, en var með einhvern 
ríg í skrokknum.

Tvö kvenfélög störfuðu af þrótti 
á Ísafirði og hafa starfað síðan. 
Kvenfélagið Hlíf hélt árlega gam-
almennasamsæti með veglegum 
veitingum og skemmtiatriðum og 
þetta hefur haldist alla áratugina 
síðan. Kvenfélagið Ósk átti hlut-
deild að byggingu húsmæðraskól-
ans og hét hann Húsmæðraskólinn 
Ósk. Nú er Tónlistarskóli Ísafjarðar 
í þessu húsi og tónleikasalurinn 
Hamrar var byggður við húsið. 
Húsmæðraskólinn tók til starfa 
í nýbyggingunni haustið 1948. 
Skólinn var áður í húsi, sem 
Hvítasunnusöfnuðurinn keypti og 
hefur notað fyrir söfnuð sinn síðan. 
Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur tók 
við skólastjórn í nýja skólanum 
og var hann settur 5. október við 
hátíðlega athöfn og voru 100 gestir 
í kaffisamsæti við það tækifæri. 
Fyrsta veturinn var skólinn yfir-
fullur, með 43 nemendur og var 
hann fjölsóttur í mörg ár. Þetta 
var heimavistarskóli með ströngum 
húsreglum, námsmeyjar máttu ekki 
vera úti á kvöldin. Ballleyfi fékkst 
með vissu millibili og tímasetningu 
á heimkomu í hvert sinn. Margar 
aðkomustúlkur voru á húsmæðra-
skólanum og ungir menn lifðu í 
tilhlökkun að líta hin fögru fljóð. 
Það var kallað „vetrarhjálpin“, 
þegar margar aðkomustúlkur 
komu í bæinn til vetrardvalar í 
skólanum. Margar konur, sem voru 
í Húsmæðraskólanum Ósk ílent-
ust á Ísafirði í farsælu hjónabandi. 
Það var vitað hvenær námsmeyj-
ar fengju ballleyfi og voru dans-
leikir þá fjölsóttir af ungum og 
ólofuðum mönnum. Dömurnar 
komu snemma, fengu kannski frítt 
á ballið út á það, og röðuðu sér á 
bekki meðfram veggjum. Strákarnir 
stóðu í hóp fram við dyr og mændu 
löngunaraugum, en engin þorði 
að vera fyrstur, svo dæmi sé tekið 
af einu balli. Gvendur þríbbi (þrí-
buri) stikaði fyrstur inn, hann var 
kominn nálægt miðjum aldri, var 
alltaf rakur en sperrtur og góður 
með sig og spilaði á munnhörpu. 
Gvendur þríbbi valdi dömu til að 
bjóða upp, en hún hristi höfuðið. 
Þá hneigði hann sig virðulega fyrir 
næstu, en það fór á sömu leið. En 



   Tjaldsvæði og sundlaugar í Ísafjarðarbæ
Tjaldsvæðið í Tungudal
Netfang: tjald@isafjordur.is 
Sími: 864-8592 
Þvottavél og þurrkari gegn 
gjaldi. 

Tjaldsvæðið á Flateyri  
við N1-skálann, 
425 Flateyri 
Sími: 450-8460 
Netfang: tjald@isafjordur.is 

Tjaldsvæðið á Þingeyri
Þingeyrarodda, 
470 Þingeyri 
Sími: 450-8470 
Netfang: tjald@isafjordur.is 

Dynjandi
Verðskrá:
Fullorðnir 500
Börn:  0

Verðskrá tjaldsvæða í Tungu-
dal, á Flateyri og á Þingeyri

Pr. sólahring
Fullorðnir  1.000
Börn 0-16 ára 0
Rafmagn  500
Fjórða nóttin frí. Aldraðir
og öryrkjar fá 30%
afslátt.

Suðureyrarlaug
Opið:
Mán-fös

11:00-21:00
Helgar

11:00-19:00

Þingeyrarlaug
Opið:
Mán-fös

08.15-21:00
Helgar

10:00-18:00

Sundhöll Ísafjarðar
Opið:
Mán-fös

10:00-21:00
Helgar

11:00-18:00

Flateyrarlaug
Opið:
Mán-fös

10:00-21:00
Helgar

14:00-18:00
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hann hætti ekki fyrr en úr því var 
skorið að allar dömurnar neituðu 
honum um dans. Þá gekk hann í 
burtu og sagðist bráðum fara suður 
og þar væru nógar til að dansa 
við. Guðmundur var lipur dansari 
og var oft á gólfinu, þegar ungar 
konur honum kunnugar dönsuðu 
við hann. Gvendur þríbbi flutti 
til Keflavíkur og var þar þekktur 
borgari seinni hluta ævinnar.
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Af íþróttalífinu
Íþróttafélagsstarfsemi stóð í 

blóma, tvö knattspyrnufélög voru í 
bænum og hétu Hörður og Vestri. 
Var töluverður metingur á milli 
félaganna og kepptu þau oft í 
knattspyrnu. Malarfótboltavöllur 
var spöl fyrir norðan sjúkrahúsið, 
íbúðarhúsið Grund stóð alveg við 
hliðarlínuna fyrir norðan völlinn, 
en það hús brann síðar. Nú eru 
íbúðabyggingar um allt þetta svæði. 

Margir voru í Skíðafélagi 
Ísafjarðar, sem stofnað var 1934, 
en þessi þrjú félög mynduðu 
Íþróttabandalag Ísafjarðar. Þegar 
keppt var í knattspyrnu utanbæjar var 
oftast keppt í nafni ÍBÍ. Ísfirðingar 
áttu oft landsfræga íþróttamenn, 
ekki síst í skíðaíþróttum. Skíðafélag 
Ísafjarðar hafði forgöngu um að 
halda skíðaviku 1935. Síðan hefur 
árlega verið haldin skíðavika á 
Ísafirði um páskana og margt á dag-
skrá fyrir gesti. Strandferðaskipið 
Esja kom með fjölda fólks frá 
Reykjavík og lá við Bæjarbryggjuna. 
Skíðafélag Ísafjarðar átti Skíðaskála 
á Seljalandsdal, þar var hægt að 
halda til og í mörg ár var þar skíða-
kennsla. Guðmundur Hallgrímsson 
bóndi á Grafargili í Valþjófsdal 
kenndi á skíðanámskeiðum í marga 
vetur. Íþróttafélagið Hörður byggði 
skíðaskála á Seljalandsdal, sem var 
tekinn í notkun um 1950, en félags-
menn lögðu fram mikla sjálfboða-
vinnu. 

Oft var mikill vetrarsnjór á 
þessum árum og 1949 gerði mikla 
snjókomu í maí svo að snjórinn var 

upp í þakskegg á húsum og illfært 
um götur gangandi. Í nokkra vetur 
var svigbraut norðan til við Stórurð 
og keppt þar. Voru settir þar upp 
ljósastaurar svo skíðamenn gætu 
verið þar við æfingar á kvöldin.

Skátafélögin voru fjölmenn og 
störfuðu með þrótti. Félag drengja 
hét Einherjar og þar var skáta-
foringi Hafsteinn O. Hannesson 
bankaritari. En skátafélag stúlkna 
hét Valkyrjur og var María 
Gunnarsdóttir íþróttakennari 
skátaforingi. Skátar hafa jafnan 
starfað mikið á Ísafirði. Einherjar 
áttu hús inni í Tunguskógi, sem 
hét Valhöll og Valkyrjur áttu hús 
sem hét Dyngja á Dagverðardal. 
Skátafélögin notuðu þessi hús 
fyrir útilegur og til æfinga. Gamalt 
íþróttahús var við Mjallargötu, en 
þegar nýr íþróttasalur var kominn 
í Sundhallarbyggingunni keyptu 
skátafélögin gamla íþróttahúsið og 
hafa notað það síðan 1947. Þetta 
var gamalt þinghús og aðal sam-
komuhúsið um aldamótin 1900. 
Þar var haldin vegleg aldamótahá-
tíð og Hannes Hafstein sýslumaður 
flutti þá í fyrsta sinn „Aldamótaljóð“ 
sitt, en fyrstu og síðustu línur þess 
eru þannig : 

Drottinn sem veittir frægð og heill 
til forna 

farsæld og manndáð veit oss endu
borna! 

– – – 
Þá munu bætast harmasár þess

horfna 
hugsjónir rætast, þá mun aftur

morgna.

Framhald af bls. 68.

Gústaf Óskarsson:

Vestfjarðafjöllin
Vesturkjálkans fögru fjöll 
          með fönn í hlíðum
virðast mild í veðrum blíðum.
Verða grimm í hörðum hríðum.

Þegar heljar brotna björg
          úr brúnum hæða,
eða þungar fannir flæða
finnst mér lífið úr þeim blæða.

Í illviðrum er oftast skjól
          í innstu dölum.
Þar forðum var í sumarsölum
sældarlíf hjá ungum smölum.

Þótt önnur héruð eigi tinda
          eitthvað hærri,
virðast þessi vera stærri.
Veldur hve þau eru nærri.

4 versla
nir
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Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum sparnaði.  
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Borgun hefur sérhæft sig í öruggri 

greiðslumiðlun í 30 ár. 

Þekking okkar og reynsla nýtist viðskipta-

vinum á hverjum degi, allan sólarhringinn.

Ármúla 30  •  108 Reykjavík

Sími 560 1600  •  www.borgun.is

Borgun býður:

 Allar gerðir posa á hagstæðum kjörum

 Öruggar lausnir fyrir vefverslanir

 Skilvirka leið við innheimtu boðgreiðslna

 Notendavæna þjónustuvefi 

Hafðu samband í 560 1600 eða 

borgun@borgun.is og fáðu tilboð í færsluhirðingu.


