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Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini ands ankans.
Markmið þjónustunnar er að veita yfirsýn yfir fjármálin,
persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti.
Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.
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Prentvinnsla:
Oddi umhverfisvottuð prentsmiðja

Selt í smásölu, kr. 1.800
m.a. á www.panama.is
Blaðinu er dreift til félagsmanna

Stjórn Ísfirðingafélagsins 2011-2012:
Guðmundur Fr. Jóhannsson, formaður
Edda Pétursdóttir
Greipur Gíslason
Jakob Falur Garðarsson
Ólafur Sigurðsson
Rakel Sævarsdóttir
Sigurða Sigurðardóttir
Sigurður G. Sigurðsson
Forsíðumyndina 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.

Sóltún –
sumarúthlutun
Athugið að sækja um sumardvöl
í Sóltúnum sem fyrst, eða fyrir 30. apríl.
Sjá nánar á www.isfirdingafelagid.is

Í 2. gr. laga Ísfirðingafélagsins,
frá stofnfundi félagsins þann 22.
apríl 1945 segir í a lið „Tilgangur
félagsins er að viðhalda kynningu milli Ísfirðinga búsettra í
Reykjavík og nágrenni og efla
tryggð þeirra við átthagana“.
Hvernig er að búa á stað
eins og Ísafirði, þar sem fjöllin
eru svo há og fjörðurinn svo
þröngur að sólin sést ekki í tvo
mánuði á ári? Veður geta verið
svo válynd að samgöngur milli
byggða eru þá ekki alltaf mögulegar á hverjum degi. En öll él
birtir um síðir og eins og máltækið segir „Það hefur aldrei
hvesst svo mikið að það lygni
ekki aftur“. Þá birtist fjörðurinn
í sínum fegursta skrúða, lognið
svo mikið að bærinn speglast í
spegilsléttum pollinum.
Fólk fer í bæinn, hittir þar
fyrir sveitunga sína, tekur tal
saman og spyr frétta af mönnum
og málefnum. Fólk hittist líka
við hin ýmsu tækifæri, sækir
menningar- og listviðburði og
hittist við leik og störf.
Umhverfið við Skutulsfjörðinn
býður upp á hinar ýmsu tómstundir og það hefur færst í
aukana hin síðari misseri að fólk
stundar margskonar hreyfingu
til að styrkja bæði sál og líkama.
Þessi nálægð bæjarbúa við
hvern annan gerir það að verkum að allflestir þekkjast eða
þekkja til ættingja hvers annars.
Það myndast einhver ósýnileg og
óáþreifanleg tengsl milli fólks
sem býr í slíkri nánd við hvert
annað, það myndast sterkari
samkennd en í hinum stærri
bæjarfélögum.
Þegar fólk flytur burt frá
heimahögunum er dýrmætt að
hafa þessi tengsl og mikilvægt
fyrir bæði þá brottfluttu og ekki
síður heimamenn að viðhalda
tengslunum.
Átthagafélag
eins
og
Ísfirðingafélagið er þá mikilvægt
til að viðhalda tengslum milli
brottfluttra Ísfirðinga og heima-

manna. Fólk hittist og gleðst
saman yfir liðinni tíð og segir frá
nýjum högum hverju sinni.
Mikilvægt er að fólk standi
vörð um Ísfirðingafélagið, ungir
sem aldnir, brottfluttir sem
heimamenn. Þeir sem eldri
eru fræða sér yngri menn um
hvernig lífið var í heimahögunum fyrr á árum þeim yngri til
fróðleiks og ánægju. Eins fræða
þeir yngri sér eldri menn um
ættartengsl sín við Ísafjörð og
báðar kynslóðir hafa gaman af
samverunni.
Því frábæra framtaki sem
framsýnir og atorkusamir stofnendur Ísfirðingafélagsins, fyrir
tæpum sjötíu árum síðan verður
best haldið á lofti með því að
efla, viðhalda og leggja alúð
við starfsemi félagsins. Með því
að blanda saman kynslóðum
yngri og eldri félaga gerum við
skemmtilegt félag enn skemmtilegra og eflum tengsl félagsmanna við heimahagana.
Leggjumst á eitt og hjálpumst
að við að gera Ísfirðingafélagið
að áhugaverðu félagi fyrir alla
aldurshópa.
Góðar stundir og gleðilega
páska.
Guðmundur Friðrik Jóhannsson,
formaður Ísfirðingafélagsins.
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Messa 2012
Hin árlega messa Ísfirðingafélagsins verður haldin í Neskirkju,
sunnudaginn 20. maí nk. kl. 14.oo.
Prestur verður sr. Örn Bárður Jónsson.
Kirkjukór Ísfirðingafélagsins syngur.
Nýir og áhugasamir kórfélagar eru sannarlega velkomnir í kórinn. Hafið samband
við Báru Elíasdóttur í netfangið baraella@gmail.com eða í síma 8656374.
Að lokinni messu verður að vanda messukaffi í safnaðarheimili Neskirkju.

Aðalfundur 2012
Boðað er til aðalfundar Ísfirðingafélagsins í safnaðarheimili Neskirkju,
sunnudaginn 20. 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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Egósentrískar æskuminningar
Blað líkt og Vestanpósturinn
verður ekki til af sjálfu sér. Þau eru
ófá handtökin að baki því að koma
blaðinu í hendur félagsmanna og
lesenda. En það, að biðja fólk að
leggja hönd á plóg Vestanpóstsins
er ánægjulegt verkefni, því
almennt er þeirri bón vel tekið.
Ritstjóri var með það sem rauðan
þráð í efnisöflun í ár, að biðja fólk
um að setja á blað „egósentrískar
æskuminningar“. Í blaðinu eru
t.d. frásagnir, byggðar á þessum
grunni, frá Daníel Jakobssyni,
Elísabetu Jökulsdóttur, Gylfa
Ólafssyni, Hlyni Þór Magnússyni,
Rúnari Helga Vignissyni og Völu
Dröfn Hauksdóttur.
Blaðið er sannarlega efnismikið.
Ef ritstjóri má vera svo ósvífinn að
gera upp á milli efnis í eigin blaði,
þá er kannski tvennt sem ber að
nefna og þakka sérstaklega fyrir.
Annars vegar, líkt og í blaðinu í
fyrra, stórkostlegar ljósmyndir úr
fjársjóðskistu Jóns Aðalbjörns og
hins vegar, efnismikið og vandað
viðtal Bjarna Brynjólfssonar við
Matthías Bjarnason. Bjarni og Jón
Aðalbjörn fá sérstakar þakkir fyrir
fórnfýsi í garð blaðsins. Báðir hafa
þeir lagt blaðinu til frábært efni
sem sannarlega hefur tekið mikinn
tíma að vinna.
Þá er sérstaklega gaman að fá til
birtingar efni úr nýútkominni bók
Sigurðar Péturssonar um sögu verkalýðshreyfingarinnar á Vestfjörðum.

Sigurður las upp úr bók sinni á
sólkveðjukaffi Ísfirðingafélagsins í
Sjóminjasafninu Vík sl. haust, að
viðstöddu fjölmenni.
Ekki síður er gaman að vera með
umfjöllun um sýninguna BJARG
sem haldin var í Edinborgarhúsinu
í fyrra, í tilefni aldarafmælis Öddu
og Ella á Bjargi. Er fjölskyldu þeirra,
sér í lagi Ragnhildi Stefánsdóttur,
hér með þakkað fyrir frábært efni.
Myndir og ræða kvöldsins af
Sólarkaffi er að vanda á sínum
stað í blaðinu, sem og nokkrar
myndir úr messu og messukaffi
Ísfirðingafélagsins sl. vor.
Eins og gengur og gerist, hefur
vinnan við gerð blaðsins tekið sinn

eigin kúrs, ef svo má segja, og innihald blaðsins að mörgu leyti ólíkt
þeirri hugmynd sem lagt var af stað
með í upphafi. Margar hugmyndir
að efni voru ekki framkvæmdar
í ár og sumt efni náði ekki að
klára í tíma. Ýmislegt bíður því á
hliðarlínunni til næsta árs, líkt og
endranær. Það er nefnilega það
góða við blaðið okkar, að það er
ávallt af nægu að taka þegar kemur
að efni sem á erindi við lesendur
Vestanpóstsins.
Gleðilega páska!

Wurth á Íslandi ehf.

Vesturhrauni 5

wurth@wurth.is
www.wurth.is
Sími: 530 2000
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Laminn í hausinn með saltfiski
Eftir Bjarna Brynjólfsson. Myndir: Sigurjón Ragnar og úr einkasafni Matthíasar.

Matthías Bjarnason,
fyrrverandi ráðherra og
alþingismaður, talar um
árin á Ísafirði í skemmtilegu viðtali. Viðtalið er
unnið upp úr nokkrum
samtölum við Matthías.
Áður hefur hluti þessara samtala birst í jólablaði Bæjarins Besta
á Ísafirði. Hér er hins
vegar talsverðu bætt við.
Matthías Bjarnason varð níræður
í ágúst í fyrrasumar. Eins og höfðingja er siður hélt hann veglega
afmælisveislu fyrir vini og vandamenn. Matthías hélt sjálfur ræðu
í afmælisveislunni og sögðu viðstaddir að þar hefði hvergi verið
gefið eftir í fróðleik og skemmtilegheitum. Hann er ennþá stálminnugur.
Þrátt fyrir háan aldur fer Matthías
enn allra sinna ferða og ekur um
borg og bý. Hann segist hvergi una
sér betur en vestur í Trostansfirði
í Arnarfirði og stingur af í lognværa fjörðinn sinn hvenær sem
hann getur. Hann ók m.a. tvisvar
þangað einn síðastliðið sumar en
fór fjórum sinnum vestur yfir sumarið. Enda er hann sonur Bjarna
Bjarnasonar sem jafnan var kallaður „keyrari“ á Ísafirði.
„Ég er ennþá að sjá eitthvað nýtt
vestur í Trostansfirði. Gróðurinn
þar er svo yndislegur en mér finnst
synd hvað mófuglinum hefur fækkað. Það er tófuskrattinn sem allt
gleypir. Ríkissjóður stuðlar að því
að friða tófuna með því að borga
ekkert fyrir að láta skjóta hana.“

Fátæktin var fylgikona flestra
Matthías er fæddur árið 1921.
Það eru orðnir aðeins breyttir tím-

Matthías Bjarnason og Bjarni Brynjólfsson.
arnir síðan þú varst að alast upp á
Ísafirði.
„Það eru gríðarlega breyttir
tímar. Fátæktin var fylgikona flestra
á þeim árum. Ég held að þrátt
fyrir fátæktina og atvinnuleysið sem
herjaði á fólkið þá hafi lífshamingjan jafnvel verið meiri þá en núna.
Oftast var það nú hrun á markaði
sem olli atvinnuleysinu.
Ísafjörður var að mörgu leyti
öndvegisbær á fyrsta helmingi 20.
aldarinnar, miðað við ástandið
víða. Það var samt mikil harka ráðandi og miklar slysfarir á fólki, sérstaklega sjómönnum.“
Þú ert yngstur níu systkina.

„Já. Ég var langyngstur og fæddist í Brunngötu 20. Það var mikið
um skepnueign á Ísafirði. Bakvið
Brunngötu 20 var til dæmis fjárhús,
fjós, hesthús, hlaða og meira að
segja súrheysgryfja.“
Hvar náðuð þið að heyja fyrir
skepnurnar?
„Ja, það var oft mikið vandamál.
Faðir minn átti stórt tún sem var
fyrir ofan Túngötuna. Guðmundur
Mosdal byggði húsið sitt Sóltún á
þessu túni síðar. (Sem nú er orlofshús Ísfirðingafélagsins í Reykjavík.)
Það gaf þónokkuð hey. Þessir
ísfirsku bændur voru á snöpum eftir
slægjum alls staðar. Mikið var um
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Bókhneigða geitin sem talaði
dönsku

Á túninu hans Bjarna Bjarnasonar
Túnið var nokkuð stórt. Mig minnir að það hafi verið sjö dagsláttur. Magnús
Ólafsson prentari átti tún sem stóð utar. Lítill lækur skildi túnin að.
Myndin er svona 88 ára gömul. Þarna eru foreldrar mínir og öll systkinin nema
Björgvin. Hann fór svo snemma að heiman. Fór til Danmerkur með tvær hendur
tómar og lærði rafvirkjun. Kom síðan heim og rafvæddi Sauðárkrók og stofnaði
meira að segja bíó á staðnum.
Standandi frá vinstri. Bjarni Bjarnason kallaður keyrari, Þórir Bjarnason, Pétur
Þórarinsson sem varð síðan bakari á Ísafirði. Hann bjó ásamt fjölskyldu sinni í
kjallaranum á Brunngötu 20.
Sitjandi frá vinstri. Bjarni yngri, Auður Jóhannesdóttir eiginkona Bjarna,
Matthías, sennilega 2 ára gamall, Karl, Charles, Kristín, Sigurborg móðir Péturs
Þórarinssonar ættuð úr Hafnardal, og að síðustu Margrét.
að menn ættu nokkrar kindur. Þær
voru m.a. fyrir neðan Sundstrætið
en þar var dálítið undirlendi og
þónokkuð margir kofar. Karlarnir
héldu féð sér til tilbreytingar og
bjargálna.

Hrútur skotinn í Lapplandi
Þessi fjárkofabyggð var alltaf
kölluð Lappland. Einar gamli skósmiður var einna gildasti bóndinn
þarna neðan Sundstrætis en eigendurnir voru nokkrir. Einar hafði
viðurnefnið „lappari“ og húmoristum þessa tíma fannst því upplagt að kenna þorpið við hann og
kölluðu það Lappland.
Einar var barnmargur maður.
Hann átti sérstaklega marga stráka.
Einu sinni fannst ekki góður hrútur sem Einar hafði sett á í leitum.
Einar þorði því ekki annað en að
setja yngri hrút á. Þegar komið
var langt fram á haust fannst síðan

hrútskömmin sem ekki hafði skilað
sér. Einar hafði auðvitað ekkert
með tvo hrúta að gera svo hann
ákvað að skjóta gamla hrútinn.
Hann átti gamla fjárbyssu sem var
orðin hálf máttlaus. Hann segir
við strákana að þeir verði að koma
með sér niður eftir því hann verði
að lóga hrútnum því hann eigi lítið
hey. Þeir fara niðureftir og Einar
sest klofvega yfir hrútinn. Þetta
var vænn hrútur og vel hyrndur
og Einar miðar byssunni á milli
hornanna. Það sem gerist síðan er
það að hrúturinn hristir hausinn
og fellur ekki þegar skotið ríður
af. Einar skýtur aftur og allt fer
á sömu leið. Og hann reynir í
þriðja sinn og allt kemur fyrir ekki.
Hrúturinn stendur enn. Þá segir
Einar. – Strákar mínir. Gefið nú
hrútskömminni vel og svo byrjum
við aftur snemma í fyrramálið.
Ekki veit ég hvort hún er sönn
þessi saga en skondin er hún.

Á Ísafirði var einnig búskapur
sem töluvert bar á um og eftir
1930 en það var geitabúskapur.
Ástæðan fyrir því að menn eignuðust geitur var þessi tilfinnanlegi
mjólkurskortur í bænum. Þá var
lítil sem engin mjólkurframleiðsla í
Djúpinu en hún byrjar nokkru eftir
1930. Við áttum tvær geitur. Önnur
hét Illa. Það var stórvel gefin geit.
Hún var nú ekki mjög hátt skrifuð
á vinsældalista þeirra sem ræktuðu
blóm í bænum því það hélt henni
engin girðing. Hún komst inn í
alla blómagarða í bænum og át
alltaf öll fallegustu sumarblómin.
Allir blómagarðseigendur bölvuðu
henni í sand og ösku. Geitin var
stórmerkileg og fylgdist vel með
mannlífinu í bænum. Hún gætti
þess vandlega að vera ekki með
öðrum geitum. Illa taldi sig vera
yfir aðrar geitur hafin og þeim
ekki samboðin. Hin geitin sem við
áttum var dóttir Illu og hét Perla.
Illa vildi ekkert hafa saman við
hana að sælda enda var hún ekkert
sérstök. Illa vildi hins vegar ganga
um á meðal fólksins. Hún tók
eftir því að bæjarbúar fóru niður
á bryggju þegar farþegaskipin voru
að koma að landi. Þau lögðust alltaf
við hausinn á Bæjarbryggjunni sem
snýr að Torfnesinu. Illa var svo forvitin þegar hún sá allt þetta prúðbúna fólk streyma fram á bryggjuna þannig að hún labbaði með.
Hinum megin á bryggjuhausnum
voru nokkrar tunnur og á milli
þeirra kom Illa sér fyrir og lét lítið
fara fyrir sér. Svo fór fólkið í land
úr skipinu og annað gekk um borð.
Eitt sinn gerist það að Illa er
þarna eftir á bryggjunni og fólkið
horfið eftir dálítinn tíma. Þá kemur
borðalagður maður niður landganginn með alla vasa úttroðna af
káli og ávöxtum og færir Illu.
Þetta endurtók sig alltaf þegar
skip komu frá Sameinaða gufuskipafélaginu sem menn kölluðu
Det Forenede. Maðurinn sem var
svona góður við Illu var hofmeistarinn á Íslandinu. Illa þekkti skipið
á skorsteininum en á honum var
rauð rönd. Hún kom aldrei þegar
Fossarnir eða íslensku strandferðaskipin komu. Þá átti hún aldrei
von á neinu góðu. Hún tók hins
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vegar stundum feil á Íslandinu og
Dronning Alexandrine.
Þegar Íslandið lagðist að kom
hofmeistarinn alltaf hlaðinn gjöfum til Illu. Þau töluðu saman þarna
við tunnurnar og þeir sem heyrðu
á mál þeirra fullyrtu að þau töluðu bæði dönsku. Þeir heyrðu ekki
betur. Það fannst engum skrítið að
Illa talaði dönsku því hún var svo
bókhneigð.
Svo var það einu sinni að hofmeistarinn kemur ekki. Illa verður
voðalega svekkt og þegar allir eru
farnir af bryggjunni fer hún af stað
að leita að vini sínum. Hún gengur landganginn og fer aftur með
dekkinu en þá kemur karlinn með
úttroðna vasa af góðgæti handa
henni. Þarna urðu miklir fagnaðarfundir. Oft fékk hún góða máltíð
hjá karli en í þetta skipti alveg sérstaka. Og það var mikið spjallað.

Af Sigga meinlausa geitahirði
Siggi meinlausi passaði geiturnar
fyrir bæjarbúa. Hann vann líka í
Húsmæðraskólanum þegar hann
var stofnaður en þá var hann til húsa
í Salem. Þá var Gyða Maríusdóttir
forstöðukona en hún var systir Jóns
Maríussonar bankastjóra. Gyða var
mjög ströng og hleypti engum karlmanni inn í skólann nema Sigga og
hann fékk því fljótlega viðurnefnið
„meinlausi.“ Hann hefði aldrei gert
sér dælt við stelpurnar. Siggi var
svo geitahirðir á sumrin og byggði
sér torfkofa á múlanum á milli
Seljalandsdals og Tungudals. Þar
hafði hann skjól þegar regn komu
og passaði geiturnar vel og samviskusamlega. Ég man alltaf eftir
því að það var ansi stór hópur sem
var rekinn í gegnum bæinn þegar
geiturnar fóru á dalinn.
Einu sinni stóð Oddur Gíslason,
sem var bæjarfógeti í nokkur ár,
á götunni og sá hvar maður kom
og rak hóp af geitum á undan sér.
Oddur var broddborgari, nokkuð
sérkennilegur, gat verið frekar
barnalegur en leit dálítið stórt á sig
eins og embættismenn þessa tíma
gerðu. Geitahópurinn fer framhjá
Oddi og á eftir honum kemur
Eyjólfur bókbindari. Hann átti
gamalt og hrörlegt hús sem stóð
á milli Tangagötu og Sundstrætis.
Eyjólfur býður sýslumanni góðan

Vinirnir fimm.
F.v. Hafsteinn Hannesson, Jón Bárðarson, Árni Matthíasson, Sveinn Elíasson og
Matthías Bjarnason.
daginn og tekur ofan eins og menn
gerðu þá við svona háttsetta menn.
Þá segir sýslumaður við hann.
– Eyjólfur minn. Mjólkar hún
ekki vel þessi fremsta.
– Þetta er nú hafur, segir Eyjólfur.
– Já, segir Oddur. – Er það þá
hafur.
Enginn vissi hvort hann vissi hvað
hafur var. Karlinn var óheppinn að
spyrja þessarar vitleysisspurningar.“

Bjargaði fjórum gimbrum frá
slátrun
Þú bjargaðir eitt sinn fjórum

gimbrum sem faðir þinn ætlaði að
slátra?
„Ég var að fylgjast með því
hvað faðir minn ætlaði að setja
á. Mér fannst það synd að skjóta
þessar fallegu litlu skepnur og stal
þeim úr hópnum einni og einni
og lokaði þar inn í kolastíunni.
Svo fundust þær ekki þegar átti
að slátra þeim í sláturhúsinu hjá
Guðmundi Björnsyni daginn eftir.
Þetta komst auðvitað allt upp og ég
var húðskammaður. Meira að segja
mamma mín skammaði mig sem
hún gerði aldrei. Ég sagði henni
að þær hefðu verið svo yndislegar

Ísafjörður árið 1933. Hafnarstræti 1 og Fell við Silfurtorg.
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að ég hefði ekki getað hugsað mér
að sjá á eftir þeim í sláturhúsið. Og
sagðist ekki skilja í honum pabba
að láta skjóta þær. Svo voru þær
settar á og ég hafði mitt fram og
var hinn kátasti. Karl faðir minn
var samt ekki mjög léttur yfir þessu.

Manni á Búinu og nautið

Spegilmyndir á Pollinum.
Fallegar myndir af Pollinum á Ísafirði.

Mitt fyrsta embætti sem ég fékk í
lífinu var að vera kúasmali. Maður
rak kýrnar í gegnum bæinn og þær
gerðu náttúrlega stykki sín á götur
bæjarins. Það voru margar kýr í
bænum. Ólafur Kárason, kaupmaður sem rak verslunina Björninn og
Fríða kona hans áttu meðal annars
tvær kýr. Eitt sinn kom Manni á
Búinu í Brunngötuna og teymdi
með sér naut. Manni var frægur
karakter í bænum og lét allt flakka.
Við strákarnir vorum að leik úti við
og Manni segir við okkur. – Strákar,
farið inn til hennar Fríðu og segið
henni að ég sé kominn með nautið
fyrir hana. Það stóð nú ekki á
hópnum að sækja Fríðu og svo kom
hún út virðuleg í fasi til Manna.
Ólafur eiginmaður hennar var
stór og myndarlegur karl. Hann
var bæjarfulltrúi um skeið og
einnig lögregluþjónn. Annars var
Guðmundur Björnsson, kaupmaður, líka með nokkuð margar kýr
eins og við sem vorum með fimm.“
Matthías man vel eftir Sóloni
í Slúnkaríki. „Hann var í meira
lagi sérkennilegur og við strákarnir vorum dauðhræddir við hann.
Slúnkaríki hið fyrra stóð í Króknum
og það var undarlegt hús. Þar bjó
hann með kerlingu er Manga hét.
– Hún er rammgöldrótt hún
Manga, sagði hann og þess vegna
setti hann rellur utan á húsið til að
fæla burt illa anda.
Þegar ég var kúasmali, sjö ára
gamall eða svo, var Sólon að byggja
sér Slúnkaríki uppi í hlíð, nokkuð
innan við Sjónarhæð. Mér stóð
beygur af karlinum en mannaði
mig loks upp og fór að skoða verkið
hjá honum. Ég tók eftir því að
hann klæddi húsið að innan með
bárujárni. Ég spurði hann að því
hvers vegna hann klæddi húsið
innanvert með bárujárni.
– Þið vitið ekkert þessi forvitnu
strákhvolpar. Þetta er hrútastía og
hrútar eru einhver æðstu dýr á

12

Matthías sem smáhnokki í barnastól.

jörðinni. Þeir verða hér á upphækkuðum palli en ég sef hér fyrir
innan á gólfinu. Ég leyfi mér ekki
að vera í sömu hæð,“ sagði karlinn.

Laminn með saltfiski í hausinn
Ísafjörður var kallaður „rauði
bærinn“ á þínum uppvaxtarárum.
Þú hefur sagt frá því að það hafi
farið ægilega í taugarnar á þér
hvernig pólitíkin litaði allt. Menn

Grænlendingar í Tunguskógi 1925.
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voru til dæmis að hnýta í þig og
kölluðu þig íhaldsungann hans
Bjarna keyrara. Var það þess vegna
sem þú fórst út í pólitík?
„Þetta var voðalega pólitískur
bær. Þessar hatrömmu pólitísku
deilur byrjuðu með Skúlamálunum
svokölluðu og héldust allt of
lengi. Þegar ég var smápúki ætlaði
ég nú einu sinni að láta heldur
betur á mér bera. Það var verkfall
í Hæstakaupstað. Þar voru miklir
saltfiskreitar. Svo var það í einu
verkfallinu að kerlingarnar settust á stakkana og leyfðu ekki að
fiskurinn yrði breiddur. Þá voru
nokkrir strákar að reyna að draga
fiskinn undan rassinum á þeim til
þess að breiða. Við vorum kallaðir
hvítliðar. Mig minnir að ég hafi
verið langyngstur. Ég veit eiginlega
ekki hvað kom til að ég fór að hætta
mér út í þessa vitleysu. Svo er ég að
reyna að draga fisk undan rassinum
á einni konunni. Þetta var þungrassa kona. Kerlingin tók þá lausan
fisk og lamdi mig í hausinn. Ég sá
bara stjörnur. Þá komu tveir strákar
og drógu mig hálfrotaðan frá þessari vígakonu. Eftir það hugsaði ég
með mér að ég skyldi aldrei skipta
mér af svona aftur. Mig sárverkjaði
í hausinn. Ég kynntist síðan þessari
konu töluvert og hún sagði mér frá
verkalýðsbaráttunni og hvernig það
hefði verið þegar engar tryggingar
voru. Ég veit ekki hvort hún mundi

nokkuð eftir því að hún hefði barið
mig með saltfiski. Sennilega hefur
hún ekki vitað hver ég var. Ég
hafði mjög gaman af því að tala við
þessa konu. Hún hafði misst mann
sinn í sjóinn og þá var björginni
svipt frá henni og enginn matur
til í kotinu. Hún gaf börnunum
síðustu brauðskorpurnar og gekk
glorhungruð svo dögum skipti. Það
var ekkert hægt að leita til annarra
þegar björgin brást. Þannig að lífsbaráttan var mjög hörð.“

Mótorhjólatöffarar á þeysingi
um landið
Þú kaupir þér samt mótorhjól
ungur að árum og hafðir þá unnið
fyrir þér í vegavinnu og fleiru, m.a.
hjá Björgvini bróður þínum sem
hafði talsverð umsvif.
„Ég held ég hafi verið átján eða
nítján ára þegar ég eignaðist mótorhjólið. Það var af gerðinni Rudge
Special.“
Þið voruð nokkrir saman ungir
mótorhjólatöffarar á Ísafirði?
„Já, en þetta var nú ekki eins og
þessar mótorhjólaklíkur núna.“
Þetta hefur ekki verið nein
glæpastarfsemi hjá ykkur?
„Nei, nei. En hins vegar vorum
langt í frá mjög löghlýðnir. Við virtum aldrei hámarkshraða og fórum
oft í kapp yfir Breiðadalsheiði.“
Þið voruð í því að setja hraðamet
á milli Ísafjarðar og Flateyrar.
„Jú, jú. Það var reynt við það
nokkrum sinnum. Það var skipstjóri
á Flateyri sem hét Páll Kristjánsson,
gríðarlega stór maður og sver.
Hann sagði við mig. – Lofaðu mér
nú að sitja aftan á þessu tæki þínu.
Ég var alveg til í það. Við vorum
niðri á oddanum á Flateyri. Karlinn
sest aftan á og mér fannst hjólið
alveg vera að leggjast saman undan
þunganum. Svo keyri ég alveg eins
og ég get upp aðalgötuna og sný
svo við og þeysi aftur niður eftir.
Þegar ég stoppa, sprettur Páll upp
af hnakknum og segir. – Þetta skal
ég aldrei gera aftur, að setjast á
þetta manndrápstæki þitt.
Ég fór á þessu hjóli með vini
mínum Sveini Elíassyni í heilmikla
ævintýraferð. Við sendum hjólið
með strandferðaskipi til Reykjavíkur
og svo fórum við á eftir því og
ókum á hjólinu um Borgarfjörð
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til Akureyrar. Svo héldum við
áfram í gegnum Þingeyjarsýslu og
Múlasýslu og keyrðum alla leið
í Viðfjörð sem kenndur var við
Viðfjarðarundrin. Ég átti skyldfólk
á Neskaupstað. Ég hringdi í móðursystur mína sem bjó þar og sagði
henni að ég væri kominn á mótorhjóli í Viðfjörð og kæmist ekki
lengra nema hún léti sækja mig.
Hún sendi mótorbát eftir okkur.
Þetta þóttu miklir burgeisar sem
áttu mótorhjól á þessum tíma og
víst er að ferðalag okkar Svenna var
mikil ævintýraför.
Við Svenni vildum vera fínir
menn og sparifötin ferðuðust með
skipi á undan því við gátum ekki
tekið mikinn farangur með okkur
á hjólið.
Svo náðir þú í konuna út á mótorhjólið, er það ekki?
„Jú, ég gabbaði hana með mér á
hjólið. Hún sat fyrir aftan mig og
mér fannst sjálfsagt að stríða henni
aðeins og spýtti duglega í. Hún hélt
bara þess fastar utan um mig. Það
hélst lengi.“
Kristín Ingimundardóttir, eiginkona Matthíasar var frá Hólmavík.
Þau voru gift í 59 ár en hún lést í
júní árið 2003.
„Ég var afskaplega langt niðri
fyrst eftir að hún dó. Kristín var
mín stoð og stytta í gegnum allan
minn feril. Hún hafði eitt sem ég
var ekkert sérstaklega góður í. Hún
var mannþekkjari. Oft sagði hún
mér að vera ekkert að eltast við
þennan eða hinn því henni líkaði
ekki svipurinn á þeim.
Ég hef hins vegar fundið mér
aðra konu. Hún heitir Jónína
Margrét Pétursdóttir og er alltaf
kölluð Nína. Við vorum saman í
Verslunarskólanum og útskrifuðumst 1939. Hún vann síðan hjá
hinum og þessum fyrirtækjum og
fluttist svo til Bandaríkjanna og
vann m.a. hjá sendiráði Íslands í
Washington, hjá Thor Thors. Ég
hafði stundum hitt hana í skólaafmælum. Svo þegar ég missti konuna mína lágu leiðir okkar saman.
Það tókst með okkur trygg og góð
vinátta og við höfum ferðast saman
bæði innanlands og utan. Við
höldum samt sitt hvort heimilið
og okkur hefur vegnað vel. Ég er
verulega ánægður með að leiðir
okkar lágu saman því ég missti

Snjór á Ísafirði. Falleg vetrarmynd af Silfurtorgi.
mjög mikið þegar Kristín lést. Við
áttum alveg einstakt samband.“
Matthías og Kristín eignuðust tvö
börn, Hinrik og Auði.

Oft sungið í litla eldhúsinu
Hvernig voru jólin á Ísafirði í
þessa gömlu daga?
„Það voru alltaf haldin hátíðleg jól og þau voru ekkert síður
skemmtileg en nú á dögum. Heima
hjá mér voru alltaf gefnar jólagjafir
og eldaður góður matur á jólunum.
Þetta var mannmargt heimili sem
ég ólst upp á og óskaplega margir
sem áttu þarna athvarf. Það voru
aðallega menn sem áttu varla nokkurt heimili. Þórir heitinn bróðir
minn kom með ansi marga heim
með sér. Oft var sungið í litla eldhúsinu heima. Það var líka mjólkursala heima og fólk staldraði oft við
þegar það kom að sækja mjólkina.
Bæði ungt og gamalt fólk.“
Mamma þín var sögð mjög örlát
kona.
„Jú, hún var það. Ég held hún
hafi byrjað að kaupa jólagjafirnar
á milli jóla og nýárs og hélt því
síðan áfram allt árið fram að næstu
jólum. Hún gaf eitthvað á annað
hundrað jólagjafir.“

Strákhvolpar í vegavinnu
Þú byrjaðir ungur í vegavinnu og

vannst meðal annars við að leggja
veginn yfir Breiðadalsheiði.
„Það eru til nokkrar sögur úr
vegavinnunni. Við tókum ofaníburð í gryfju rétt við kirkjugarðinn
í Hnífsdal. Við vorum þarna nokkrir ungir menn með körlum sem
okkur fannst vera komnir alveg á
grafarbakkann en þeir hafa verið
svona á milli fimmtugs og sextugs.
Það voru alltaf miklar umræður um
hitt og þetta í kaffitímanum. Svo
var það einu sinni að talið berst að
barneignum. Við vorum þarna þrír
strákhvolpar sem voru farnir að
tala eitthvað um þetta og þóttumst
vita ýmislegt. Þá segir einn karlinn,
Villi gamli: – Ég skal nú segja ykkur
það að ég má bara ekki koma við
konuna mína. Þá verður hún ólétt.
Það var skrítinn svipur á okkur
þremur. Við hugsuðum allir það
sama. Hvernig í skrambanum stendur á því að konan verður ólétt bara
við það að hann komi við hana. Við
höfðum nú heyrt að það gerðist
annað. Þetta var morgunkaffitími.
Við ákváðum að taka þrjúkaffið út
af fyrir okkur og taka umræðu um
þetta. Við spjölluðum heilmikið
um þetta og síðan var framhalds
umræða morguninn eftir. Að lokum
komumst við að þeirri niðurstöðu
að Villi væri að ljúga þessu öllu. Það
þyrfti nú að gera svolítið meira.
Maður reyndi nú alltaf að taka
þátt í umræðum um alla hluti.“
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Annars var nú ýmsum ráðum
beitt til að koma sér í mjúkinn
hjá kjósendum. Skúli Thoroddsen
kunni lagið á því og ekki síður
móðurbróðir
þinn
Sigurður
Bjarnason þótt mér hafi stundum
verið brigslað um að vera fyrsti kjördæmapotarinn.
Eitt sinn var Sigurður að koma
af héraðsmóti eða einhverri annarri hátíð með rútu. Með í för

Fell brennur 3. júní 1946. Matthías var einn af þeim fyrstu
sem kom á vettvang brunans. Myndina tók Sveinn Elíasson.
„Það var átakanlegur morgunn. Ég átti heima þarna skammt
frá. Bruninn var eldsnemma á björtum júnímorgni. Fólkið
ætlaði sumt hvert að æða inn í eldhafið til að bjarga börnunum
sínum,“ segir Matthías.

Hagalín var prakkari
Lýðveldisárið 1944 ertu 22 ára
og stendur í blóma lífsins, nýgiftur, orðinn framkvæmdastjóri
Djúpbátsins og formaður ungra
sjálfstæðismanna í bænum.
„Ég var í afmælisnefndinni og við
ákváðum að halda upp á afmælið
uppi í Stóru Urð fyrir ofan bæinn.
Ég held að þar hafi aldrei verið
haldin samkoma síðan.
Lúðrasveitin lék og Guðmundur
G. Hagalín hélt góða ræðu. Hann
var óskaplega skemmtilegur karl.“
Þú talar vel um Hagalín þótt
hann væri á öndverðum meiði í
pólitíkinni og mikill refur?
„Hann var kennarinn minn.“
Var hann öndvegismaður?
„Já, það má segja það. Svo var
hann óskaplega mikill strákur í sér,
ferlegur prakkari.“
Og snillingur í að veiða atkvæði?
„Eitt sinn átti Hagalín samtal
við gamla konu sem var á kjörskrá
í Sléttuhreppi. Hún hafði alltaf
kosið Jón Auðun og þegar hún
sagðist ætla að gera það aftur sagði
Hagalín. – Elskan mín góða, vertu
ekki að kjósa hann Jón Auðun.
Hann er búinn að vera tólf ár á
Alþingi og hefur aldrei komist upp
í efri deild.“

Hann hefur haft ráð undir rifi
hverju í tilsvörum?
„Haukur Helgason sagði eitt sinn
á kosningafundi að það væri snautlegt hvernig farið væri með fólk í
bænum sem kratarnir réðu. Það
byggi sumt hvert í handónýtu húsnæði. Til dæmis væri gömul kona
sem byggi í algjörri holu. Þetta var
Katta-Bína sem átti fjörutíu ketti og
bjó um þá í kommóðuskúffunum
sínum og hún var á fundinum.
Hagalín svaraði: – Þið heyrðuð nú
hann Hauk Helgason, bankahagfræðinginn með tólf ára barnsandlitið tala um að við sæjum ekki um
gamla fólkið og létum það sofa
í kjallara, óheilbrigðu húsnæði.
Svona eru nú kratarnir sagði Haukur
Helgason. Að kalla þessa stútungskonu á miðjum aldri, gamla konu.
O sveiattan, sagði Hagalín. Hann
lét alveg eiga sig að minnast nokkuð
á húsnæðismálin og atkvæðið var
líklega tryggt því að konan ljómaði.“
Hagalín lét ykkur raða bókunum
þegar hann sá um bókasafnið í
bænum?
„Hann gerði það. Svo sat hann
á tröppunum og sagði okkur lygasögur. Hann kenndi okkur á safnið
og það var oft ansi gaman að vera
hjá karli.

voru skemmtikraftarnir Alfreð
Andrésson gamanvísnasöngvari og
Haraldur Á. Sigurðsson leikari og
revíuhöfundur en þeir voru stundum fengnir til að skemmta ef mikið
lá við. Sigurður tók alltaf með sér
nokkra brjóstsykurspoka í svona
ferðir og gaf börnum brjóstsykur
hvar sem hann kom. Það þurfti alltaf að opna hlið alls staðar í svona
ferðum. Svo er komið að einum
bænum og lítil stúlka opnar fyrir
þeim hliðið. Þá er svo komið að
Sigurður er búinn með brjóstsykurinn. Hann afsakar sig fyrir brjóstsykursleysið en segist skulu færa
henni brjóstsykursmola þegar hann
komi næst. – Skilaðu kveðju til hans
föður þíns frá Sigurði Bjarnasyni
frá Vigur.
Þá sér hann hvar rúðan aftar
í rútunni er skrúfuð niður og
Haraldur tekur upp brjóstsykurspoka og gefur henni. – Hérna
góða mín færðu brjóstsykur og skilaðu nú kveðju til hennar mömmu
þinnar frá Hannibal.
Ég hefði gjarnan vilja sjá svipinn á Sigurði þá. Haraldur var svo
óskaplega hrekkjóttur.
Eitt sinn kom hann og skemmti
á Ísafirði og þá man ég að hann
sagði. – Það eru skrítin nöfn hérna
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á Ísafirði. Hanniballi, Villi Valli og
Alli Kalli.
Haraldur minnti mig síðar ótal
sinnum á það hvað honum hefði
fundist gaman að skemmta á
Ísafirði. Þegar Kjartan Jóhannsson
felldi Hannibal var haldin mikil
sigurhátíð í bænum og var það
mál manna að ekki dygði annað
en að hafa hana á tveimur stöðum.
Hún var því haldin á Uppsölum
og í Gúttó. Fyrst var byrjað á ræðuhöldum. Fyrstur talaði Kjartan,
svo kom Ásberg Sigurðsson og
svo átti ég að ljúka ræðuhöldum.
Skemmtiatriðin áttu síðan að
koma strax á eftir. Haraldur átti
að fylgjast með ræðunni minni
og berja eitt snöggt högg í vegginn og þá átti ég að klára á hálfri
mínútu. Ég brá á það ráð þegar
ég heyrði höggið að segja. – Að
lokum vil ég segja þetta. Svo lauk
ég ræðunni á innan við hálfri
mínútu og Haraldur tók til við
að skemmta. Þannig endurtókum
við prógrammið á tveimur stöðum

og Haraldi fannst þetta snilldarbragð.“

Hreinskilinn í pólitík
Þú hefur stundum sagt að menn
eigi ekki að ganga með flokksgleraugun á sér heldur frekar nota sín
eigin. Þú hefur ekki alltaf verið
þægur ljár í þúfu?
„Ég einsetti mér það að vera alltaf hreinskilinn. Ég var afskaplega
hallur undir þá sem áttu erfitt í lífinu. Ég hugsa að ég hafi fengið það
frá móður minni. Mér hefur alltaf
leiðst fólk sem þykist vera eitthvað
sem það er ekki. Hins vegar voru
bæði í mínum flokki og öðrum
ágætir menn.
Eins og ég gekk nú oft hart fram
við kratana í minni pólitík þá tókust
með okkur góð kynni, t.d. okkur
Birgi Finnssyni. Það var nú meðal
annars vegna þess að Birgir átti
svo góða konu, Arndísi Árnadóttur,
sem var með mér í skóla. Það varð
mikil vinátta á milli okkar og við

fórum saman í ferðalög bæði innanlands og utan. Birgir var ákaflega
kurteis og alúðlegur maður. Það
var líka alltaf mjög gott á milli mín
og Björgvins Sighvatssonar.

Hrefnukjöt sem breyttist í
nautasteik
Matthías var framkvæmdastjóri
Djúpbátsins frá 1942 – 1968.
Þú hefur náttúrlega kynnst öllum
í Djúpinu sem framkvæmdastjóri
Djúpbátsins?
„Já, ég gerði það. Þetta var
afskaplega lærdómsríkur tími. Ég
tók við Djúpbátnum tæplega 21
árs. Það var oft erfitt að reka þetta
en ég kynntist mörgum skemmtilegum mönnum og sögufróðum.
Eftir stríðið komu oft amerískar kennslukonur og fóru í ferðir
með Djúpbátnum. Þeim fannst
svo gaman að ferðast með bátnum
innan um mjólkurbrúsana og sjá
karlana koma fram á litlum bátum.
Þetta voru langar hringferðir. Eitt

Kynntu þér lán
og aðra þjónustu
Íbúðalánasjóðs
Lán til íbúðarkaupa
Lán til endurbóta og viðbygginga
Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)
Ráðgjöf og úrræði í greiðsluvanda
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Kúarekstur á Ísafirði.
Salóme rekur kúna sína í haga. Bíll rekur lestina. Myndin er tekin 1939 en þætti
heldur óvenjuleg sjón á Ísafirði í dag.
sinn var kona kokksins að leysa
hann af. Hún var mjög dugleg
að selja mat í hringferðinni. Svo
steikir hún hrefnukjöt með góðri
brúnni sósu. Þá kemur ein þessara
amerísku kvenna til hennar og vill
fá að vita hvaða kjöt þetta sé. Það
sé svo dökkt. Kona kokksins var
nú ekki sleip í enskunni og eftir
mikið handapat baular hún bara
á konuna og segir hátt og snjallt
MUUU. Þá borðuðu þær kjötið
með bestu lyst.
Einn skemmtilegasti Djúpmaðurinn að mínu mati var Eliníus

Jóhannesson í Heydal. Hann varð
síðar einbúi, missti konuna sína
úr berklum. Elli sá alltaf bjartar
hliðar á lífinu þótt hann þyrfti að
ganga í gegnum mjög erfiða ævi.
Hann var mikill gleðimaður og
fannst gott að fá sér í staupinu. Við
Einar Yngvason fórum einu sinni
að heimsækja hann og úr því varð
mikið fyllirí.
Eitt sinn fórum við Sigurður
Bjarnason með Árna Guðmundssyni
á Valnum inn í Mjóafjörð og tókum
með sekkjavöru sem Eliníus átti að
fá. Það var ekki kominn sími þá í

Á mótorhjóli um fjöll og firnindi.
Matthías og Sveinn Elíasson fóru í mikla ævintýraferð á mótorhjóli Matthíasar og
keyrðu austur á land. Hér er Matthías við hjólið í ferðinni.

Heydal. Þegar við komum á bótina
hjá Ella þá kemur hann ríðandi
niður eftir. Það verða miklir fagnaðarfundir. Svo hófumst við handa
við uppskipun og við Sigurður
óðum í land með alla sekkina
ásamt Árna. Þá ljómaði Eliníus og
sagði: – Það eru nú ekki margir
bændur sem hafa þingmanninn
og framkvæmdastjórann til að bera
fyrir sig varninginn.
Það varð ansi mikil bið á því að
sími væri lagður í Heydal enda var
hann úr alfaraleið. Sennilega hefur
síminn fyrst komið þangað 1949.
Eitt sinn var Eliníus á Ísafirði og
borðaði hjá mér. Hann var að kvarta
yfir símanum og sagði að Sigurður
hefði marglofað sér að reka á eftir
Póst og símamálastofnun. En hvorki
gekk né rak. – Maður talar ekki með
loforðunum, sagði Eliníus.
– Farðu og talaðu við hann
Sigurð. Hann er með skrifstofu á
Uppsölum, sagði ég við hann.
– Heldurðu að hann verði nokkuð reiður þótt ég segi honum að
ég ætli ekki að kjósa hann næst ef
síminn kemur ekki.
– Nei, nei, sagði ég. – Hann
hlýtur að skilja það.
Nú, Eliníus fer á skrifstofuna til
Sigurðar og hann tekur honum vel
og lofar enn einu sinni að reka á
eftir Póst og Sím.
Þá segist Eliníus ekki geta kosið
hann ef síminn komi ekki. Sigurður
þrífur þá samstundis símann og
hringir í Póst og símamálastjóra
og hellir sér yfir hann að Eliníusi
viðstöddum. Það gangi ekki lengur
að svíkja öll loforð og hann sé
margbúinn að reka á eftir þessu
máli.
Eliníus sagði mér að hann hefði
alveg svitnað yfir látunum í Sigurði
og ekki skilið að Póst og símamálastjóri hefði ekki lagt á hann.
– Ég hefði ekki átt að segja
honum að ég ætlaði ekki að kjósa
hann, bætti hann síðan við.
– Það gerir ekkert til, sagði ég.
– Ég hefði hvort sem er kosið
hann, sagði Eliníus þá.
Þegar við Einar heimsóttum Ella
inn í Mjóafjörð gekk Djúpbáturinn
aðeins þangað á hálfsmánaðarfresti. Eliníus kemur með niðursoðið kjöt sem ég man að var mjög
ljúffengt en Einar fær þann starfa
að sneiða niður brauð og smyrja.
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Eitthvað fannst Einari brauðið hart
og hefur á því orð við karl að hægt
sé að rota mann með brauðinu.
– Talaðu við hann Matta út af
brauðinu. Þetta eru nú samgöngurnar sem hann býður mér upp á.
Annars var hann afskaplega gestrisinn og ljúfur. Hann átti tvo syni
sem komu einstaka sinnum í heimsókn. Þegar við Einar heimsóttum
hann var hann fluttur úr Heydal að
Galtahrygg og bjó þar í smáhúsi.
Þar hafði hann afskaplega einfalda
en notadrjúga hitaveitu. Hún var
þannig að pípa var leidd úr heitri
lind inn í húsið og í miðstöðvarofn
en síðan lá pípa úr ofninum og út
úr húsinu og þar lak vatnið bara
ofan í jörðina aftur og þar var alltaf
frostlaust.
En ég eignaðist marga góða
vini í Djúpinu. Ólafur í Skálavík,
Bjarni í Vigur, Salvar í Reykjarfirði,
Ásgeir og Halldór í Æðey, Halldór
á Arngerðareyri, Bárður Pálsson og
sér Þorsteinn í Vatnsfirði voru allt
miklir öndvegismenn. Ég var mikill
vinur Steinunnar konu Halldórs á
Arngerðareyri. Við töluðum saman
oft í viku í síma. Guðrún Ólafsdóttir
í Unaðsdal og Sigríður í Æðey eru
mér líka minnisstæðar.
Það þurfti síðan að passa vel upp
á fylgibréfin með mjólkinni því
vörupantanirnar til Kaupfélagsins
voru alltaf skrifaðar aftan á þau.
Það var ekki verið að nota póstinn
í það.
Á Langadalsströndinni voru það
Þórður á Laugalandi og Jón Fjalldal
á Melgraseyri sem ég var í mestu
sambandi við.
Bræðurnir Páll í Þúfum og Pétur
í Hafnardal og Sigurður Pálsson
á Nauteyri voru líka ágætir vinir
mínir. Þeir voru synir séra Páls
Ólafssonar prests í Vatnsfirði sem
var áður á Prestsbakka í Hrútafirði.
Sigurður vann lengi hjá mér á skrifstofu Djúpbátsins eftir að hann
hætti að búa. Ekki má heldur
gleyma stórhöfðingjanum Sigurði
Þórðarsyni á Laugabóli.
Afi hans Jón Halldórsson var með
stærstu bændum við Djúp. Hann
byggði m.a. kirkjuna á Nauteyri
fyrir eigin reikning.
Í Reykjanesi var síðan Aðalsteinn
Eiríksson skólastjóri en hann og
skólinn voru stærsti einstaki viðskiptavinur Djúpbátsins.

Þetta er nú allt liðin tíð og horfin. Þegar handvirki síminn hvarf
eyðilagðist allt félagslíf í sveitinni
og fólkið flutti burt í líflegri pláss.
Annars eru margir fleiri sem
ég hafði góð kynni af sem enn
eru ótaldir. Svo var nú farsvæði
Djúpbátsins heldur stærra en
bara Djúpið. Siglt var vikulega í
Jökulfirðina og til Aðalvíkur. Þá
voru þar allir staðir enn í byggð.
Svo var öðru hvoru farið um
Strandir, allt til Reykjarfjarðar. Þá
var enn byggð að Búðum í Fljótavík,
Rekavík bak Látur og Hælavík.
Djúpbáturinn kom við á Horni,
Höfn, Látravík, Þaralátursfirði,
Bolungarvík á Ströndum, Furufirði
og Reykjarfirði. Það var náð í girðingarstaura úr rekaviði, harðfisk og
saltfisk á þessa staði.
Svo var farið í Jökulfirðina,
á Sléttu, að Hesteyri, Kvíum,
Hrafnsfjarðareyri, Kjós, Dynjanda,
Höfðaströnd, Kollsá og Grunnavík
en þar voru mörg býli. Ég kom á
alla þessa staði á meðan ég var hjá
Djúpbátnum.

Séra Jónmundur Halldórsson var
þá prestur í Stað í Grunnavík. Þegar
séra Magnús Jónsson hætti að búa
á Stað í Aðalvík hélt hann brauðinu
þótt hann flyttist til Ísafjarðar. Séra
Jónmundur sóttist eftir brauðinu
en fékk ekki. Svo urðu þeir eitt
sinn samferða með Djúpbátnum.
Þegar komið var til Ísafjarðar sagði
séra Magnús stundarhátt svo allir
heyrðu við séra Jónmund. – Viltu
ekki koma heim og fá þér kaffisopa
– en brauðið færðu samt ekki.
Eitt sinn var séra Jónmundur
á prestastefnu suður í Reykjavík.
Þá var Bjarni Benediktsson borgarstjóri og bauð prestunum til veislu.
Það varð hlutskipti séra Jónmundar
að halda smá þakkarræðu fyrir
málsverðinn. Hann stóð upp og
hóf mál sitt á því að segja frá presti
sem hefði verið uppi fyrir langalöngu og sá prestur hefði ekki verið
mjög trúaður. Þegar hann lést hefði
hann komið að gullna hliðinu hjá
Sankti Pétri og Pétur spurt hann að
því hvar sóknarbörnin hans væru.
Þau væru ekki komin í himnaríki,
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fannst ómögulegt að þeir misstu af
guðsorðinu svo hann fór aftur með
ræðuna. Aðrir messugestir kunnu
þeim Æðeyjarbræðrum litla þökk
fyrir þetta.

Erfið ár í þorskastríði

Séð upp Aðalstræti
Húsið hans Matthíasar er til vinstri með kvistum. Þá kemur gamla apótekið sem
var flutt þegar Landsbankinn var byggður.
svo mikið væri víst. Það vissi hann
vel sem fylgdist með öllum sem
færu í gegnum hliðið.
Svo sagði séra Jónmundur. En
þegar ég kem til Sankti Péturs og
hann spyr mig að því hvar sóknarbörnin mín séu niðurkomin
verður svarið einfalt. Þau eru öll
hjá honum Bjarna Benediktssyni

í Reykjavík. Hann var býsna snjall
karlinn.
Hins vegar gat hann haldið alveg
ótrúlega langar stólræður. Eitt sinn
fóru þeir bræður úr Æðey til messu
í Grunnavík. Þeir voru heldur seinir
fyrir. Séra Jónmundur var búinn að
tala í tvo tíma og var rétt að ljúka við
ræðuna þegar þeir birtust. Honum

Þú hættir á þingi 1995.
„Ég var þingmaður Vestfirðinga í
rúm 32 ár samfleytt.“
Þú varst m.a. sjávarútvegsráðherra þegar landhelgin var færð
út í 200 mílur og skrifaðir undir
reglugerðina sem færði hana út 15.
júlí 1975.
„Það voru erfið ár. Ég var alltaf
með tvö ráðuneyti.“
Það gekk ansi mikið á í þessu
síðasta þorskastríði var það ekki?
Og svo var það norskur utanríkisráðherra, Knut Frydenlund, sem
leysti þann hnút á endanum með
ykkur og Bretunum á fundi í Osló.
„Ég var nú ekkert sérlega hrifinn
af Norðmönnum. Undantekning
frá þessu var Knut Frydenlund
sem var afskaplega vænn maður
og góður vinur Íslendinga. Hann
var hvatamaður að því að leysa
deiluna á fundi sem haldinn var
með Bretum í Osló en þar hittum
við Anthony Crosland, utanríkisráðherra Bretlands. Þá ríkti ekkert
stjórnmálasamband á milli Íslands
og Bretlands.“
Stjórnarandstaðan var ekki
ánægð með þennan samning þegar
þið komuð frá Osló. Þetta voru kallaði svikasamningar.
„Þegar við Einar Ágústsson
komum til Osló í maí 1976 var fyrst
farið á hótelið og síðan beint á staðinn þar sem viðræðurnar áttu að
vera. Þegar við komum þá var þar
fyrir hópur Íslendinga sem hafði
myndað talkór. Hann lýsir því yfir
að við séum komnir til Noregs
til að gera svikasamninga og þess
vegna geti hann ekki tekið á móti
okkur. Ég á enn bréfið sem þeir
fengu okkur. Við fengum mikið
að heyra að við værum svikarar og
landráðamenn.

Fékk líflátshótun í símann
Gamla bæjarbryggjan.
Geitin Illa fór jafnan niður á Bæjarbryggju þegar dönsku strandferðaskipin komu
við á Ísafirði. Sagt var um hana að hún kynni dönsku enda var hún margfróð
og vel lesin.

Nokkru eftir þetta sat ég einn
heima við skrifborðið mitt. Síminn
hringir og maður segir að hann
ætli að koma og skjóta mig því ég sé
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landráðamaður og búinn að svíkja
þjóðina. Ég sagði honum bara að
koma en lét hann vita af því að ég
væri með góða skammbyssu heima
við. – Ég skal ekki vera mjög lengi
að skjóta þig, sagði ég við hann.
Hins vegar hef ég aldrei skotið af
byssu á ævinni, hvorki fyrr né síðar.
En hann kom aldrei sá skratti.
Maður var nú ekki par ánægður
með menn sem tóku svona upp í
sig. Við Geir Hallgrímsson vorum
ekki alltaf sammála. Hins vegar
vorum við alltaf sammála um það
að við ætluðum að sigra í þessari
styrjöld. Og við vorum algjörlega
sammála um að slíta stjórnmálasambandi við Breta. Segja má að
Framsóknarmenn hafi staðið sig
vel nema einn maður en það var
Ólafur Jóhannesson.
Ykkur varð ekki vel til vina?
„Nei. Hins vegar fannst mér eiginkona Ólafs, sem hét Dóra Guðrún
Magdalena Ásta Guðbjartsdóttir,
alltaf indæl kona. Við Einar
Ágústsson vorum hins vegar miklir
vinir og treystum hvor öðrum.

Svívirðileg framkoma
Mér fannst framkoma Ólafs
við Geir Hallgrímsson alveg svívirðileg. Geir var hollur og góður
Íslendingur. Ólafur var til dæmis
eitt sinn í viðtali við Vísi og sagði,
þegar hann var spurður um samstarfið í ríkisstjórninni, að honum
dytti alltaf í hug saga af karli sem
var heldur ófrýnilegur og með tóbakslög í skegginu sem lak niður
í taumum. Þessi karl hafi verið
þingmaður og haft það fyrir sið
að kyssa kjósendur en fáir vildu
þiggja. Hann sagði að stjórnarsamstarfið væri svona álíka. Á næsta
ríkisstjórnarfundi kom ég síðastur,
sem ég gerði nú eiginlega aldrei.
Þá var þetta komið í Vísi og í
útvarpinu. Ég segi við Ólaf. – Ég
þakka þér fyrir komplimentið sem
við Sjálfstæðismenn fengum frá þér
í Vísi. Þú líkir okkur við óþverralegan karl með tóbakið í skegginu
og furðulegt fyrirbæri í allri framkomu.
Eitt sinn sagði Ólafur að það ætti
ekki að færa lögsöguna út nema
flytja um það frumvarp. En það var
alltaf gert þannig að sjávarútvegsráðherra gaf út reglugerð. Þá segi

Flaggað í Trostansfirði.
Matthías flaggar við sumarbústað
sinn í Trostansfirði í Arnarfirði. Hann
reynir að fara þangað eins oft og hann
getur.
ég. – Hvað á svona að þýða? Þú
varst í ríkisstjórn sem forsætisráðherra þegar landhelgin var síðast
færð út og þá gerði sjávarútvegsráðherra það með reglugerð. Hver
er munurinn núna? Af hverju á
að hætta því núna. Var í lagi að
Lúðvík gerði það með 50 mílurnar
en ekki ég sem er sjávarútvegsráðherra núna? Ég tek því ekki
með þökkum, ég ætla bara að láta
þig vita það góði. Það mátti heyra
saumnál detta á fundinum og hann
blóðroðnaði karlinn.
Er eitthvað sem þú manst sérstaklega eftir sem þú ert ánægður
með að hafa tekið þátt í?
„Ég held nú að þar beri hæst
útfærslan í 200 mílur. Ég held að
það hafi verið mikilvægasta ákvörðunin sem ég tók á mínum stjórn-

málaferli og hún var afskaplega
farsæl fyrir þjóðina eins og allir
vita núna. Það er auðvitað rangt
að segja að allir hafi verið sammála
um þá framkvæmd. Kommarnir
voru afskaplega fýldir til dæmis.
Þeir gerðu mikið úr því að það væri
ekki til neinna hagsbóta að færa
þetta út.
Svo fannst mér gaman að vinna
að heilbrigðismálunum en ég varð
einnig heilbrigðisráðherra 1974.
Geir Hallgrímsson hringdi þá í mig
og bauð mér að taka heilbrigðisráðuneytið líka en þá var ákveðið
að ég yrði sjávarútvegsráðherra. Ég
sagðist hafa nóg á minni könnu
með sjávarútvegsmálin. Samtalið
endaði þannig að Geir sagðist
skyldu hringja í mig klukkan átta
morguninn eftir. Kristín kona mín
lagði hart að mér að þiggja boðið
og sagði: – Þú átt ekki alltaf að vera
að hugsa um þennan fisk. Það er
kominn tími til að þú farir að hugsa
um fólkið í landinu og kynna þér
málefni þess.
Dóttir mín ráðlagði mér líka að
taka starfinu. Þannig að þegar Geir
hringdi um morguninn ákvað ég
að þiggja ráðherraembættið. Ég er
afskaplega feginn að ég gerði það
og ég held að það hafi verið ein
skynsamlegasta ákvörðun sem ég
tók á mínum stjórnmálaferli þótt
aðrir tækju nú ákvörðunina fyrir
mig.“
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RAFVERK A.G. ehf

ÁGÆTU VESTFIRÐINGAR!

sími 456 7373

Mikið úrval af
gjafavöru fyrir
dömur og herra

Rafmagnsverkstæði • Rafverktaki • Raflagnaþjónusta
Skólastíg 4 • 415 Bolungarvík • Sími 456 7373

Töskur

Verið
velkomnir
í Drangey
í Smáralind

Hanskar
Seðlaveski
Ferðatöskur
Tölvutöskur
Belti
Skart og skartgripaskrín
Góðar vörur
Sanngjarnt verð
Persónuleg þjónusta
Stofnsett 1934

Smáralind
Sími: 528 8800
drangey.is

Miðstöð símenntunar
og háskólakennslu á Vestfjörðum

A
S

Í

ÍSAFJARÐARBÆR
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
sendir Ísfirðingum nær og fjær
bestu páskakveðjur, með von um
að sjá sem flesta á Skíðavikunni 2012.
F.h. bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
Daníel Jakobsson
bæjarstjóri

ðin,
í
t
m
a
r
f
r
e
ð
Umhvertftiu
vel
s
s
e
þ
æ
g
Gámaþjónusta Vestfjarða • Góuholti 14 • 400 Ísafirði
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Sólarsamba og stuð í Iðnó
Iðnó, veitingahúsið yndislega í hjarta Reykjavíkur, var vettvangurinn
í ár fyrir Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins. Fjölmenni var samankomið,
og skemmtu gestir sér konunglega langt fram á nótt. Veislustjóri
var Hnífsdælingurinn og eðaltöffarinn Kristján Freyr Halldórsson.
Ræðumaður kvöldins var enginn annar en Fjarðarstrætispúkinn
Haraldur Leifsson, alias Halli Leifs. Þó undirbúningur Sólarkaffis
hafi að vanda verið unninn af mörgun, þá voru Greipur Gíslason og
Rakel Sævarsdóttir prímus mótorar kvöldsins. Höfuðsnillingurinn
Halldór Smárason var listrænn stjórnandi, ef svo má segja, og lék að
vanda af fingrum fram ásamt félögum sínum. Þá skemmtu einnig
Skúli hinn mennski Þórðarson og söngkonan Sigríður Thorlacius.
Meðfylgjandi myndir voru teknar af Sigurði Gunnarssyni.

Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins
27. janúar 2012.
Kæru Ísfirðingar og aðrir gestir,
gleðilega hátíð.
Ég er kallaður Halli Leifs og er
sonur Öldu og Leifs, eða BarnaLeifs, eins og pabbi var oft kallaður. Ég bjó í Fjarðarstræti 35 á
Ísafirði, ásamt sex systkinum og
foreldrum. Við bjuggum níu í litla
húsinu okkar í Fjarðarstrætinu sem
er sirka 69 fermetrar, en reyndar
á tveimur hæðum. Í minningunni
var þetta mjög notalegt lítið hús og
með mikla sál, það brakaði rosalega í því. En þarna í litla húsinu
í Fjarðarstræti bjuggu mamma og
pabbi með börnin sín í meira en
20 ár og í þessum þrengingum
varð systkinahópurinn ákaflega
samrýmdur. Enda annað ekki hægt
því stelpurnar fjórar sváfu saman í
einu rúmi og við strákarnir þrír í
öðru rúmi.
Við Ísfirðingar eigum flest ef
ekki öll, yndislegar minningar frá
okkar æskuárum á Ísafirði. Ég man
eftir ótal skemmtilegum atvikum
sem ég upplifði sem púki á Ísafirði.
Það eru líka ófáir einstaklingarnir
sem koma upp í hugann sem höfðu
mikil áhrif á mig í uppvextinum og
eflaust marga aðra Ísfirðinga. Mér
er einnig hugsað til allra þeirra
sérstöku manna og kvenna sem
bjuggu á Ísafirði og ég var svo lánsamur að kynnast. Því eldri sem ég
verð því meira hugsa ég til þeirra.

Sennilega vegna þess að ég hef
ekki hitt margt sambærilegt fólk
síðan, kominn á sextugsaldurinn
og búinn að ferðast um allan heim.

Fyrsta minningin sem kemur
upp í hugann frá uppvaxtarárunum og sennilega sú eftirminnilegasta, er þegar ég var skírður.
Dagurinn hófst þegar mamma vakti
allan skarann með látum. Hún átti
það nefnilega til blessunin að öskra
aðeins á okkur í litla húsinu. Þetta
er sunnudagur og ég er sjö ára.
Klukkan er að verða tólf og yndislegur lambalærisilmur leggur um
allt hús. Það var nefnilega alltaf læri
eða hryggur á sunnudögum hjá
okkur í hádeginu. Eða þannig var
það í minningunni alla vega. Allir
fengu að sofa út nema mamma,
það þurfti nefnilega einhver að
elda.
Eftir sunnudagsmatinn sagði
pabbi að nú stæði mikið til, við
værum öll að fara til Sigga prests.
Það átti nefnilega að skíra okkur
öll í dag og það heima hjá séra
Sigurði. Kolla ætti að fara að fermast og nú væri ekki lengur hægt að

Ræðumaður kvöldins á Sólarkaffi 2012, Halli Leifs, eða mið-Lilli.
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Frá vinstri: Sigurður, Svanhvít, Ómar, faðir Leifur,
Kolbrún, móðir Alda með Harald í fanginu og Bryndís.
Mynd tekin í Fjarðarstræti 35.
Aftari röð frá vinstri: Sigurður, Ómar, Haraldur og Ágúst.
Neðri röð frá vinstri: Kolbrún, Frú Alda Norðfjörð, Svanhvít og
Hulda.

Frá vinstri: Kolbrún, Bryndís, Svanhvít, Ómar, Haraldur, Hulda og Ágúst. Á vegg fyrir aftan eru ljósmyndir af Sigurði og
Sigurrós. Mynd tekin í Fjarðarstræti 35.
fresta því að skíra okkur hin. Kolla
var elst af okkur systkinunum sem
bjuggu á Ísafirði en Siggi bróðir
sem er elstur, hann var geymdur
hjá Siggu ömmu í Reykjavík. Hann
varð nefnilega eftir í Reykjavík
þegar mamma og pabbi fluttu til
Ísafjarðar 1952, og það var víst búið
að skíra hann. Í Reykjavík átti hann
aðeins að vera í nokkra mánuði á
meðan þau voru að koma sér fyrir.
En svo varð bara mamma ólétt ár
eftir ár eftir ár og á bara tíu árum
eignaðist hún önnur átta yndisleg
börn J. Þannig að Siggi greyið

komst aldrei vestur og ef hann
hefði komið þá efast ég um að
hann hafi komist fyrir í litla húsinu.
Eitt af börnunum, Sigurrós systir,
var gefið þeim hjónum Sigurði og
Rósu á Ármúla. Þannig að í stað
þess að vera 11 vorum við BARA
níu í litla 69 fermetra húsinu að
Fjarðarstræti 35.
Nú jæja, við erum sem sagt að
fara að láta skíra okkur. Við erum
öll látin fara í jólafötin sem „Buxna
Sigga“ hafði saumað á okkur fyrir
jólin á undan. Þið munið öll eftir
„Buxna Siggu“, er það ekki? Þegar

allir voru búnir að klæða sig í sitt fínasta var lagt í hann. Í einni halarófu
var gengið eftir Fjarðarstrætinu og
inn Pólgötuna, pabbi fyrstur, sjö
púkar og mamma síðust.
Sigurður prestur og Margrét
prestfrú tóku á móti okkur með
opnum örmum. Margrét byrjaði á
því að gefa okkur litlu púkunum
smákökur, svona til að róa okkur, og
eflaust líka til að minnka líkurnar á
því að brjóta postulínið hennar. Án
neinnar aðvörunar byrjaði Siggi
prestur að syngja svona allsvakalega
að okkur krossbrá. Agnes dóttir

H

HREYFING • KRAFTUR • ÁNÆGJA

Verið velkomin
Guðmundur Gunnlaugsson

Mikið úrval af Jökkum
á frábæru verði

SKÍÐAPAKKAR
SOFTSHELL
GÖNGUBUXUR

Með og án axlabanda
10.000 mm vatnsheldni

NOTAÐ UPP
Í NÝTT

Vatnsvörn - öndun - vindhelt
Tökum notuð heilleg
Carving skíði í stærðum 60 til 170
upp í bestu ATOMIC skíðin fyrir þig

FERMINGARDAGAR
Góð gæði
Betra verð
DEVEL 300
Kuldaþol: -9
þyngd: 1,7 kg.

DEVEL 400
Kuldaþol: -25
þyngd: 2,1 kg.

11.995 kr. 9.596 kr.

MONTANA, 3000mm vatnsheld

2. manna 16.995 kr. 13.596 kr.
3. manna 19.995 kr. 15.996 kr.

14.995 kr. 11.996 kr.

Gott úrval:

Karrimor gönguskór
Hitabrúsar
Göngustafir

TRANSIT 65 + 10 lítra

19.995 kr. 15.995 kr.
SUMMIT 50 + 10 lítra

19.995 kr. 15.995 kr.

Í s le n s k u

Verð: 19.995 kr.

ALPARNIR
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Gaman saman á Sólarkaffi.

Þessar dúllur báru hitann og þungann af undirbúningi
Sólarkaffis, Rakel Sævarsdóttir og Greipur Gíslason.

Tónlistarmaðurinn yndislegi, Halldór Smárason.

Halli Leifs brilleraði sem ræðumaður kvöldsins.

hans (sem eins og allir vita er prestur í dag og vonandi næsti Biskup
Íslands) söng með og Hólmfríður
spilaði á píanó. Þegar þessi söngæfing var búin hjá Sigga þá stillti hann
hópnum upp og hóf athöfnina.
Fyrst var Minnsti-Lilli skírður, já,
við vorum nefnilega öll kölluð Lilli
eða Lilla og til að aðgreina Lillana
þá var það Minnsti-Lilli, Mið-Lilli
og Stóri-Lilli. Ég hafði fengið þann
heiður að bera nafnið Mið-Lilli í
sjö ár! En sem sagt, Minnsti-Lilli var
skírður Ágúst, mið-Lilli Haraldur
og stærsti-Lilli Ómar. Stelpurnar
fengu svo nöfnin Hulda, Bryndís,
Svanhvít og Kolbrún.
Ég veit að pabbi hafði mestar
áhyggjur af því hvað þetta myndi
nú kosta. Á þessum tíma var ekki
komið „Tveir fyrir Einn“ eða „hópafsláttur“. En Siggi prestur brosti
bara breitt og sagði við pabba að
það hafi verið sér mikil heiður að
fá að skíra sjö krakka úr sömu fjölskyldunni á einum og sama degi og
það heima hjá sér. Hann neitaði að
taka við greiðslu, vitandi náttúrulega að það var nú frekar lítið milli

handanna hjá pabba og mömmu.
Nokkrum vikum seinna kom í
Morgunblaðinu mynd af hjónum
í Noregi sem höfðu látið skíra öll
sjö börnin sín í einu. Heldur varð
pabbi svekktur við að sjá þetta
og segir við mömmu, „Alda mín,
hefðum við nú bara gift okkur í
leiðinni, þá hefðum við örugglega
komist í blöðin líka“.
Sama dag og ég var skírður
bankar á dyr æskufélagi minn,
hann Helgi Björns, leikari og stórsöngvari með meiru. Hann vildi
leika og eins og vanalega þá spyr
hann um Mið-Lilla. „Hér býr enginn Mið-Lilli“ sagði mamma mjög
ákveðin við hann, svo ákveðin að
Helga greyinu krossbrá. „Nú er
hann dáinn?“ spurði Helgi. „Nei
Helgi minn, hann Mið-Lilli heitir
Haraldur“. „Haraldur“, kváði Helgi.
„Á ég þá alltaf að segja Haraldur
en ekki Mið-Lilli?“ „Þú getur líka
kallað hann Halla“. „Nú, allt í lagi“,
sagði Helgi, „er Halli heima“? Þá
var það komið.
Nokkrum vikum seinna er ég að
labba með pabba niður Aðalstrætið.

Þið sem þekktuð hann vitið að
hann gerði oft mikið grín að sjálfum sér og öðrum. Við vorum sem
sagt að labba niður Aðalstrætið
og þá mætum við Didda dverg,
eins og hann var kallaður. Þeir
töluðu saman í dágóða stund og
svo héldum við pabbi bara áfram
niður Aðalstrætið. Ég man að ég
spurði pabba afhverju hann Diddi
væri svona lítill. Pabbi horfði á
mig og sagði „Það er vegna þess
Halli minn, að hann Diddi fæddist á FJÓRÐUNGS spítalanum hér
á Ísafirði“. Það var ekki fyrr en
mörgum árum seinna að ég náði
svarinu.
Ég fattaði heldur ekki svarið
frá mömmu við spurningu minni
þegar við vorum að ganga niður
Hafnarstrætið og ég sá Geira Gau
í hrókasamræðum við ljósastaur.
Hvað er hann að gera spurði ég
mömmu. „Hann Geiri, hann er
góður kall, þú þarft ekkert að óttast
hann“ svaraði hún. „Það er bara
þannig með hann Geira greyið að
þegar hann dettur svona rosalega í
það að þá hefur hann svo gaman af

25

VESTANPÓSTUR 2012

Þórir Sigga Láka.

Halli kominn í Vestra peysuna, til
heiðurs Pétri Sigurðssyni.

því að tala og þá eru ljósastaurarnir einu vinir hans“.
Ég sá Geira tala við marga ljósastaura á Ísafirði.
Þau okkar sem eru fædd á árunum 1950 til 1970 á
Ísafirði hafa öll upplifað á einn eða annan hátt það
mikla líf sem skapaðist í kringum fiskvinnslurnar
heima. Þá er mér sérstaklega hugsað til Norðurtangans
og efra frystihússins, Íshúsfélag Ísfirðinga. Þar lærðum við púkarnir á Ísafirði að vinna. Ég vann í
Norðurtanganum í mörg sumur og var eitt sumarið
settur á „vélarnar“ með þeim Jakobi Hagalín og Palla
Áskels, eða Palla Kaffisopa. „Vélarnar“ voru hausa- og
flökunarvélin og var unnið í 20 mínútna skorpum á
milli þess sem fylgst var með því að allt gengi vel fyrir
sig á roðflettivélinni fyrir aftan.
Í Norðurtanganum kynntist maður mönnum eins
og Gvendi Mósa, Jóni Eggerts, Rúnari Guðmundssyni
og þar kynntist ég einnig góðvini mínum honum
Samma Kára og Láka kokk. Láki kokkur var rosalega
góður og einlægur maður og vildi allt fyrir alla gera.
Eitt skiptið bað Sammi Láka um að fara í ríkið fyrir
sig þar sem hann var ekki orðinn 20 ára. „Ekkert mál
Sammi minn, ég redda því“, sagði Láki. Láki fer í
ríkið og eins og svo oft áður var þar löng biðröð fyrir
framan afgreiðsluborðið, en eins og þið munið að
þá voru flöskurnar afhentar yfir afgreiðsluborð í þá
daga. Þegar loksins kom að Láka þá var hann alveg
búinn að steingleyma því blessaður, hvað hann átti
að kaupa. Það kemur svolítið fát á kallinn því það var

Skúli mennski og félagar fóru á kostum.

Addi í Ármúla kampakátur

Formannsfrúin, Dagný Rósa Pétursdóttir, Herdís Anna
Jónasdóttir, Ragnheiður Samúelsdóttir og formaður
Ísfirðingafélagsins, Guðmundur Fr. Jóhannsson.

Kvennafans á Sólarkaffi - að vanda.

Edda Péturdóttir afhendir Margréti Skúladóttur vinning
í happdrættinu góða. Kristján Freyr fylgist kankvís og
ábyrgðarfullur með.
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis árið 2012

Fiskverkun Jóhanns

Túngötu 6b • Suðureyri • Símar: 456 6159 - 862 5033

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

Tálknafjarðarhreppur
Miðtúni 1 • 460 Tálknafirði • Sími: 456 2539

Vélvirkinn sf. smiðja

Aðalstræti 24 • 400 Ísafjörður
Sími 456 3226

Hafnargötu 8 • Bolungarvík • Sími: 456 7348
Verslun: Aðalstræti 13-15 • Sími: 456 7570

FRYSTIKERFI ehf
Suðurgötu
ehf
FRYSTIKERFI

9 • Ísafirði • Sími 456-5711

VÍKUR-ÓS ehf.

BÍLAMÁLUN
Sími: 587 7760 • Bæjarflöt 6 • 112 Reykjavík

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
Sendir grönnum sínum bestu kveðjur
Bæjarstjórinn

Valdimar Gíslason sf.
Völusteinsstræti 22 • 415 Bolungarvík
Símar: 456 7195 og 892 1417

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 450 3211

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

Líkkistu- og smíðaþjónusta Arnórs
Skipagötu 17 • 400 Ísafjörður • Símar: 456 4143 og 861 4624

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

Súðavíkurhreppur
Kjölur ehf.

Urðarvegi 37 • Ísafirði • Sími: 456 3678

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

Í
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Sigríður Thorlacius var stórkostleg.
mikil röð fyrir aftan hann. Eftir smá umhugsun segir
hann heldur vandræðalegur við Jenna Kristmanns,
„Heyrðu Jenni minn, ég er búinn gleyma hvað ég átti
að kaupa fyrir hann Samma Kára“. Ég man nú ekki
hvort Jenni vísaði honum frá eða hvort Láki fór út með
eina Séníver.
Ég kynntist líka stórflakaranum, ekki flagaranum,
heldur flakaranum honum Tona Ingibjartar eða Tona
K.... já við förum ekkert út í það hér hvað K stendur
fyrir, mörg ykkar vita vel hvað hann Toni var kallaður.
Toni, hann hafði siglt um heimshöfin og fór oft til
Hamborgar að eigin sögn. Til þess að sanna það þá
sýndi hann okkur strákunum allt tattúið á handleggjunum á sér, bæði þeim hægri og þeim vinstri. Það
sem vakti mesta athygli var berrassaður kvenmaður á
vinstri handlegg Tona. Það var alls ekki óalgengt að til
Tona kæmu strákar sem báðu hann um að fá að skoða
vinstri handlegginn. Ég er sannfærður um að á vinstri
handlegg Tona hafi farið fram fyrstu klámsýningarnar
á Ísafirði.
Eitt sinn eftir vinnu á laugardegi settust þeir við spil
í kaffistofunni í Norðurtanganum, þeir Gvendur Mósa,
Toni K, Steini long og Palli kaffisopi. Þeir ætluðu bara
að taka nokkur spil. Þá voru farsímar og tölvupóstar
ekki að trufla fólk. Segir ekki af spilamennsku þeirra
fyrr en þeir heyra umgang niðri og þeim verður
svolítið brugðið við það. Það verður úr að Mósi fer
fram til að kanna málið. Skýringin á umganginum
reyndist vera sú að starfsfólkið var að mæta til vinnu
á mánudagsmorgni. Ástríðan við spilamennskuna hjá
þeim var slík að sunnudagurinn fór framhjá þeim. Svo
tala menn um tölvuleikjafíkn í dag!
Eftir nokkur góð ár í Norðurtanganum ákvað ég
að læra rafvirkjun og þá lá beinast við að komast að
hjá Pólnum. Póllinn var umsvifamikið fyrirtæki á
þessu sviði og sinnti meðal annars öllum rafmagnsmálum á mínum gamla vinnustað, Norðurtanganum.
Ég hætti á föstudegi í Norðurtanganum og byrjaði á
mánudagsmorgni í Pólnum. Óskar Eggertsson ákvað
að mitt fyrsta verkefni yrði að huga að einhverju ljósi
í Norðurtanganum sem hafði verðið til vandræða.
Heldur urðu menn undrandi þar á bæ þegar ég birtist
í Pólsgallanum á mánudagsmorgninum. Jón Eggerts
mun hafa hringt í Óskar bróður sinn og hælt honum
kaldhæðnislega fyrir skjóta kennslu. Það væri mikið

Systurnar Þórdís og Magga Brynja Jónsdætur með Ásthildi
Gestsdóttur á milli sín.

Sannarlega gaman saman í Iðnó.

Sveinn Guðmundsson og Guðmundur Karl Ólafsson
(Mummi Kalli).
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afrek að kenna Halla Leifs rafvirkjun á einni helgi.
Einkum þar sem hann á þessari sömu helgi hefði farið
á tvö böll í Hnífsdal og spilað einn fótboltaleik. Geri
aðrir betur!
Þar sem ég er nú búinn að nefna fótbolta, að þá
er kannski við hæfi að enda þetta á smá fótboltatali.
Fótboltinn átti hug minn allan eins og svo margra
annara púka á þessum árum. En áður en ég byrja á fótboltatalinu að þá ætla ég að fara í Vestrapeysuna mína
til að heiðra vin minn hann Pétur Sigurðsson. Pétur
varð 80 ára þann 18. desember síðastliðinn. Pétur
er elsti atvinnumaður í knattspyrnu í heimi, hann
er nefnilega á samning hjá Stóra-Púkamótinu. Stóra
Púkamótið er fótboltamót þar sem saman koma brottfluttir Ísfirðingar í eldri kantinum ásamt heimamönnum til að keppa í fótbolta. Fyrsta mótið var haldið árið
2004 og tókst svo vel að það hefur verið haldið á hverju
sumri síðan. Ég ætlaði nú ekkert sérstaklega að tala
um Stóra-Púkamótið en það er bara svo gaman að sjá
gleðina í andlitum gömlu púkanna þegar við hittumst.
Það er eins og maður hafi aldrei farið að heiman. Það
hverfur ekki brosið af okkur alla helgina, þarna líður
okkur öllum klárlega mjög vel.
Ég hef verið Vestrapúki frá 6 ára aldri, enda ekki
nema hægt þar sem formaður Vestra, Pétur Sigurðsson
bjó í næstu götu og var hann óþreytandi í því að gefa
okkur strákunum Jolly Kóla og Prins Póló. Pétur,
ásamt mörgum öðrum góðum mönnum og konum
unnu mikið þrekvirki í gamla daga við að byggja upp
þann íþróttagrunn sem mörg okkar voru svo lánsöm
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að ganga á. Þær voru ófáar klukkustundirnar í sjálfboðavinnu sem margur góður Ísfirðingurinn hefur
lagt á sig til þess að púkarnir fyrir vestan gætu stundað
sínar íþróttir. Hvort heldur það var sund, körfubolti,
skíði eða fótbolti. Allt þetta fólk á miklar þakkir skilið
fyrir það. Eigum við ekki að klappa fyrir þeim?
Þegar þurfti að keppa út á landi varð einhver
bóngóður að koma okkur á staðinn. Ein slík ferð varð
nokkuð fræg. Það var þegar Pétur fór með fimmta flokk
stráka í fótbolta alla leið suður til Reykjavíkur til þess
að keppa. Það þurfti að ferja púkana frá Breiðholtinu
niður í bæ til að spila en rútan sem átti að flytja þá
bilaði. Pétur dó ekki ráðalaus. Hann var á þessari
fínu Volgswagen bjöllu sem hann fyllti af púkum. Á
leiðinni niður í bæ var Pétur stoppaður einhvers staðar
á miðri Miklubraut af lögreglumanni sem fannst eitthvað mikið athugavert við litla bjöllubílinn. „Jæja
kallinn, eru menn bara að koma frá Ísafirði“ spurði
lögreglumaðurinn. Hann hafði séð að bílnúmerið var
Í númer. „Ha, já já“ sagði Pétur, „við eigum að keppa
á Malarvellinum núna á eftir“. „Jahá, spila fótbolta,
jæja kallinn“ sagði lögreglumaðurinn, „en ertu ekki
með svolítið marga stráka í bílnum, eina átta aftur í og
þrjá fram í?“ „Ha, marga“, kváði Pétur, „jú kannski, en
þeir eru svo ROSALEGA LITLIR!“ Lögreglumaðurinn
horfði hissa á Pétur en spurði svo. „Heyrðu vinur ertu
ekki að fara fljótlega aftur til Ísafjarðar?“ . „Jú, jú, strax
eftir leikinn!“ svaraði Pétur. „Jæja vinur“ sagði lögreglumaðurinn, „keyrðu þá bara varlega.“
Nú af því að við erum að tala um Volgswagen, þá
man ég eftir einni sögu af Pétri Geir (Helgasyni),
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en hann var í stjórn ÍBÍ í mörg ár. Eitt árið þegar
verið var að reyna að afla fjármagns fyrir næsta fótboltasumar var haldið happdrætti og átti aðalvinningurinn að vera nýr Volkswagen. Happdrættið er
auglýst í Vestfirðingi, í glugganum í Kaupfélaginu
og auglýsingar einnig festar á ljósastaura. Fyrirsögn
auglýsinganna var „Happdrætti ÍBÍ, aðalvinningur
er splunkunýr Volkswagen. Dregið verður úr öllum
ÓSELDUM miðum“. Og það var gert, dregið var úr
þeim miðum sem seldust ekki og Volsvagninn fór
aldrei út og allir sáttir J
Áður en ég lýk þessu að þá langar mig að biðja
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Sólarkaffinu var vasklega stjórnað af Hnífsdalspúkanum og
trommaranum Kristjáni Frey Halldórssyni.
ykkur enn og aftur að klappa fyrir öllu góðu fólki sem
lögðu hönd á plóg við uppbyggingu íþróttastarfs á
Ísafirði, og öðrum þeim sem lögðu sig fram við að hlúa
að okkur ungviðinu á einhvern annan uppbyggilegan
hátt. Fólkinu sem gerði okkur mögulegt að eiga svona
margar góðar og bjartar æskuminningar.
Vonandi sé ég ykkur svo sem flest á Stóra-Púkamótinu
í júlí í sumar!! Takk fyrir áheyrnina.

VESTFJARÐARIT III

FÓLKIÐ, LANDIÐ OG SJÓRINN
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Úr fjársjóðskistu Jóns Aðalbjörns
Í síðasta Vestanpósti voru birtar fjölmargar stórkostlegar ljósmyndir úr fjársjóðskistu Jóns
Aðalbjörns Bjarnasonar. Sú birting vakti mikla lukku og fengu bæði ljósmyndarinn og ritstjórinn ótrúlega mikil og góð viðbrögð. Lesendum blaðsins vonandi til ánægju samþykkti Jón
Aðalbjörn, með sitt ljúfa bros á vör, að halda áfram að gramsa í fjársjóðskistunni sinni. Þar er
af miklum gnægtarbrunni að taka og eru hér settar á prent myndir sem ekki hafa áður verið
birtar opinberlega. Þær lýsa mannlífinu heima á Ísafirði, flestar teknar á árunum 1965-1970
eða þar um bil. Hér eru myndir úr bæjarlífinu, karlarnir á bekknum, jóladansleikir Harðar og
áramótadansleikur Skíðafélagsins og frábær mynd af uppgerðum bíl Tryggva Tryggvasonar og
frásögn hans af því.
Við undirbúning þessa blað hefur Jón Aðalbjörn verið vakinn og sofinn yfir þessu verkefni
um margra vikna skeið. Vestanpósturinn stendur í mikilli þakkarskuld við Jón Aðalbjörn fyrir
að gera okkur kleift að birta þessar frábæru myndir. Þær þarf vart að útskýra frekar, segja meira
en þúsund orð og er hver ein þeirra sem lítið listaverk hér á síðum blaðsins og ber meistara
sínum og höfundi fagurt vitni. Myndatextar eru almennt Jóns Aðalbjörns.

Áramótadansleikur Skíðafélagsins 1966
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Jóladansleikur Harðar 1966
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Silfurtorgi, 400 Ísafirði, sími: 440 2430

Manstu
skeytin?
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 11 – 0 4 8 0

jj
Skeyti eru fermingarkveðjur
sem endast áratugum saman og
vekja ljúfar minningar. Varðveitum
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Dansnámskeið í Alþýðuhúsinu 1968
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis árið 2012
Olíufélag Útvegsmanna hf.

Hafnarhúsinu, 400 Ísafjörður, sími: 456 3245

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

Hamraborg ehf.
Hafnarstræti 7 • 400 Ísafirði
Sími 456 3166 • Fax 456 4766

Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Höfðatúni 4 • 510 Hólmavík • Sími: 455 3100
Essó skálinn - Opið 9–23,30

Vélsmiðja – Blikksmiðja

Þristur hf.

Sindragötu 8 • 400 Ísafjörður • Sími 456 4750

Oddi hf.
Patreksfirði
Eyrargötu • Sími 450 2100
Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

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

Sjúkraþjálfun Vestfjarða ehf.
Eyrargötu 2, • 400 Ísafirði • Sími:456 3700 • Fax: 456 3701

Ísafirði
Suðurgötu 9 • 400 Ísafjörður • s. 456 3711

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

Ísafjörður, Bolungarvík,
Þingeyri, Patreksfjörður

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

Vestfirskir verktakar
Skeiði 3 • 400 Ísafirði • Sími: 456 6600

Þorbjörn hf.
Hafnargötu 12 • 240 Grindavík • Sími: 420 4400 • Fax: 420 4401

... gæði fyrir alla

T.H. ehf.

Sindragötu 11 • 410 Hnífsdal • Sími: 456 3622 • Fax: 456 3323
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Austin Healy Sprite, endurbyggður og betrumbættur af þeim Tryggva Tryggvasyni (Tryggva
Bússa) og Sveinbirni Sveinbjarnarsyni (Denna
Svenna) = IMW Isafjordische Motor Werke.
Ljósmynd: Jón Aðalbjörn.

Eftirfarandi er bréf Tryggva Tryggvasonar til Jóns Aðalbjörns, til upprifjunar á sögu bílsins
glæsilega á myndinni:
Sæll Jón
Hér koma helstu atriði varðandi endurbyggingu á sportbílnum Austin Healy Sprite model 1960.
Ísafirði maí – júlí 1970.
Ég keypti bílinn í Keflavík vorið ´70, á kr. 9.000.- (eftir að hafa fengið dreifbýlisstyrk að sömu upphæð
frá ríkinu vegna náms í Lofskeytaskólanum ´69-´70.) Bílinn var mikið skemmdur eftir árekstur (allur framhlutinn var ónýtur, vélin var í framsætunum og gírkassinn brotinn). Fyrri eigandi var Baldur Baldursson,
bróðir Þóris Baldurssonar í Savana Tríó. Ég flutti bílinn frá Keflavík til Ísafjarðar með Brúarfossi í maí. Við
affermingu á Ísafirði var viðstaddur Trausti Bjarna, sem þá var bifreiðaskoðunarmaður á Ísafirði. (Haft var
eftir honum að þessi bíll færi aldrei á götuna og fengi aldrei skoðun og hvatti það mig til dáða).
Þetta sumar hafði ég ráðið mig í vinnu í Skipasmíðastöðinni hjá Þresti Massa. Í stuttu máli ákváðum við
Denni (Svenna Sveinbjarnar) að ráðast í það ómögulega verk að koma þessum bíl aftur á götuna, hvað sem
Trausti segði.
Ekki var auðhlaupið að fá varahluti frá Englandi á þessum tíma, enda höfðum við ungu mennirnir engan
tíma eða peninga til þess. Þess vegna var farið í það að finna líklega body-hluti úr öðrum bíltegundum og
máta við litla tveggja sæta sportbílinn. Niðurstaðan var að nota frambretti af Volkswagen bjöllu ´62 model
og húdd og grill af Mercedes-Benz (180) model ´55, sem við fundum á ónýtum bílum. Einnig fengum við
gírkassa hjá Lyngmó í Brungötunni úr gömlum Austin. Annað var okkar smíð.
Endurbygging bílsins fór fram í Skipasmíðastöðinni hjá Marsellíusi, þar sem við réttum bílinn af á
suðuplaninu með tveggja tonna þungu lóði. Einnig heima hjá Denna að Skólagötu 10, þar sem Denni
hafði aðgang að logsuðutækjum og í gömlum skúr, aðalstöðvum IMW., við hliðina á Djúpbátsafgreiðslunni,
kallaður Olíuskúrinn, þar sem Hótel Ísafjörður stendur í dag. Þá sprautaði listamaðurinn Dúddi Halldórs
bílinn og Þröstur Massa var tæknilegur ráðgjafi, enda kenndi hann okkur Denna það litla sem við kunum til
þessarar bifreiðarsmíði. Heildartími sem fór í þessa endurbyggingu var ca. 70 dagar og nætur, enda þurfti
að ljúka smíðinni fyrir verzlunarmannahelgi. Eftir að hafa fengið númerið Í-899 og hálfa skoðun hjá Trausta
Bjarna í lok júlí ´70, fórum við félagar með GULLFOSSI til Akureyrar og þaðann í Húnaver um verzlunarmannahelgi. (Ekki verður upplýst hvað við gerðum í ferðinni enda aðeins tvítugir að aldri).
Eigendur eftir 1975 voru kona mín Björg Thorlacius og síðan Benni Jónasar á Dekkjaverkstæðinnu og
átti hann bílinn um einhvern tíma. Eftir það er saga bílsinns óljós.
Með kveðju
Tryggvi Bússa.
PS: IMW Stendur fyrir Isafjordische Motor Werke.
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Ungir og gamlir, á götu og við ýmis
sérstök tækifæri

lsson

PIPAR\TBWA • SÍA • 120301

Pá
Guðmundsson, Sigurður
Þorgils Árnason. Kristján
nússon.
og Hólmgeir Líndal Mag

úelsson.

Anna Bjarnadóttir og Kári Sam

Sigurður Sigurjónsson og Guðbergur
Gíslason.

ÞÚSUNDIR ÍSLENDINGA
VINNA Í ÁR!
EINN MIÐI – TVEIR LEIKIR
fyrir aðeins 1.1OO krónur á mánuði
Í Aðalútdrætti hvers mánaðar
drögum við alls út um 6O milljónir
sem dreifast á 3.OOO miðaeigendur.

DRÖGUM

2x

Í MÁNUÐI

Milljónaveltan veltur áfram. Þar er 1O milljóna vinningur
sem veltur áfram milli mánaða og bætir við sig öðrum
1O gangi hann ekki út, svo hann getur hæst
orðið 12O milljónir.

YFIR 2O HÁSKÓLABYGGINGAR HAFA RISIÐ FYRIR HAPPDRÆTTISFÉ

Með miðaeign í Happdrætti háskólans styðurðu uppbyggingu og tækjakaup Háskóla Íslands.

Spilaeyjan er nýr og skemmtilegur leikjavefur
PIPAR\TBWA • SÍA • 120301

þar sem þú getur spilað við vini þína eða
kynnst nýjum spilafélögum. Miðaeigendur í
Happdrættinu fá inneign á Spilaeyjunni.

Fáðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11 eða
hjá næsta umboðsmanni.
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skyggir
Kristján eða Leó Kristjánsson. Hann
og
á Láru Helgadóttur. Helgi Ketilsson
Torfhildur Torfadóttir.
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Á Austurvelli. Steingerður Ingadóttir með tvær dætur sínar, Þorsteinn
Jóakimsson, Valgerður Pálmadóttir á Öldunni, Þórður Guðmundsson,
smiður, Erna Arngrímsdóttir og Sigurður Pálsson situr á bekknum.

Aðalheiður Dýrfjörð. Búin að gera hreint fyrir sínum dyrum.
Sópaði alltaf götuna fyrir fram húsið hjá sér. Nú er komin
gangstétt, mikill munur, kanski verður malbikað líka.

Kristján Jónsson frá Garðsstöðum.
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Hermann Hermannsson, við vígslu
gosbrunnsinns á Austur velli.

Vinirnir Diddi málari og Kári pólití. Er það ekki Elín
Magnfreðsdóttir með maka og barn í baksýn?

Ásthildur Ólafsdóttir, Jón Helgason, Fanney Þorgerður Gestsdóttir, Anna Helgadóttir
og á milli þeirra Guðmundur Oddson á Öldunni. Birna Valdimarsdóttir og Heiðar
Guðmundsson í baksýn.

r
Stefán Stefánsson skósmiður. (Hlusta
vilji
n
han
af athygli á ræðuna, þó
njóta sólarinnar.)
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Hermann Hermannsson og Jón klæðskeri hlusta af athygli.
Er það Málfríður Jensdóttir í Norska, sem stendur til hægri?

nar

Matthías Jónsson Sigmundsso

Herta Schenk Leoson.

Sigurjón Veturliðason,

Kristján Kristjánsson hafnsögumaður.

Kulda þræsingur.

47

VESTANPÓSTUR 2012

Kristján Bjarnason
í Tangagötu, bróðir
Guðmundar í Bíó.

Benedicta Gunnars

son.

Friðrik Kjartansson í Hrauni Hnífsdal og Halldór Borgarsson.

Jónas Magnússon og Pétur

Haraldsson.
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karl, og
, sjómaður og trillu
on
ss
rn
jö
rb
Þo
g
rin
Bæ
maður verkalýðsins.
Bjarnason, baráttu

Sigurður

Elís Ólafsson klæðskeri.

Þórður Jónsson múrari og Matínus Simson. Tveir náttúrufræðingar og heimspekingar á spjalli.

Hjörtur Jónsson,
símstjóri,
Grímssonar.
rði við vélar allt sitt líf,
Jón Valdimarsson vélvirki. Ge
nd, fjölhæfingur.
nótt sem dag, og Erling Aspelu

Magnús
Baldvinsson.

Bjarni Gunnarsson á Torfnesi.

gnús

án Valdimarsson, Ma
Bæring Þorbjörnsson, Kristj
son.
Guðnason og Högni Torfa

Mikil er nú blessuð blíðan.

Sveinn Ólafur Jóns
son. Léttur og kvik
ur, alla daga
á sínum reiðskjóta
. Helgi Helgason á
St
akkanesi á
gangbrautinni.

Stefán Stefánsson, Si
gurður Pálsson, Óla
fur Þórðarson og Al
Sanders. Andstæða
bert Karl
r pólitískar skoðanir.
Eftir harðar rökræð
af velli. Enginn má
ur, víkur Stefán
við margnum.

Erling Aspelund.
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nn. Nú
esta útsýnisstaði
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mann
Komið ha
ls Árnason, Her
gi
or
Þ
a.
in
kk
be
unnar
vantar bara
Bjarnason og G
ur
óp
K
ur
dd
O
Guðmundsson,
Hjartarson.

Einar Sigurðsson.

Júlíus Guðmundsson, lengst
af aðstoðarmaður í Apóteki
Ísfjarðar.

Sæmundur Guðjónsson, snyrtimenni sem allir þekktu.
Hjördís Garðarsdóttir, tvær yngri systur hennar og Jóhanna
Sigurðardóttir móðir þeirra.
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Magnús Þórðarson (Gaggú), Haddi Kjartans (í Ísól ), Óttar Överby
á
(Búddi) og Sigurður Jóhannsson (Siggi Jó) á Betri bekknum á horninu
góðum degi. Allir glaðir og kátir.

Magnús Þórðarson og
Gunnar Sigurjónsson,
(einhver smá stríðni í
loftinu?)

Martínus Símson og
Gunnar Sigurjónsson,
ræðast við á góðum
degi.

Jón Eiríksson, Hnífsdal, (faðir
Kristjáns Jónssonar, stýrimanns á Fagranesinu). Þessi
spengilega kona er Rannveig
Matthíasdóttir með drenginn
sinn.

Séra Sigurður Kristjánsson
og Hannes Trausti Bjarnason.
Ísafjörður, yndislegasti staður
á Íslandi og þó víðar væri
leitað, þegar sólin skín.
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Mannlífs- og myndasaga af bekknum
undir sýsluskrifstofuveggnum

Það er seinnipartur sunnudags, sól er að ganga til viðar. Alli
í Björnsbúð er í örgu skapi, pirraður og dálítið fúll.

„Þú ert alltaf með þessa andsk... myndavél.“

Kemur Óli Þórðar, vinur hans. Fer varlega, finnur hvernig
landið liggur, tyllir sér langt frá vininum, segir aðeins „sæli
nú“ við hann, en ræðir þeim mun meira við ljósmyndarann
á léttu nótunum. Býður honum að setjast og segja sér nokkra
brandara.

Ljósmyndarinn sest og byrjar á nokkrum ljúfum léttum - en
geymir þann besta þar til síðast.

Sá hitti aldeilis í mark! Meiri gosinn þessi ljósmyndari. Allir kátir og hlæjandi.
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STÁL – GULL – SILFUR

Skartgripir
við öll
tækifæri

FESTINA

Falleg hönnun
Vönduð smíði

BÍLALEIGA • DANMÖRK

I
Gull-úrið
Axel Eiríksson úrsmíðameistari
Álfabakka 16 - sími 587 4100

B

-

R

A S

Hraunbær 18, 810 Hveragerði ☎ 456 3795

www.fsv.is
Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali
Hafnarstræti 1, Ísafirði
S: 456-3244, eignir@fsv.is
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Mynd þessa gerði ég (Jón Aðalbjörn), til
að senda fermingar- og skólasystkinum
mínum, sem eru um áttrætt á þessu ári.
Mest til gamans og einnig til þess að spreyta
sig á, að reyna að muna hvað hver og einn
hét. Mörg þeirra skiluðu furðulega góðum
árangri. (Enda fyrir stríðs framleiðsla).
Myndirnar á spjaldinu, eru af nokkrum
hluta þeirra manna sem voru í Iðnaðarmannafélagi Ísafjarðar 1938 á 50 ára
afmæli þess. Það skal tekið fram að á
myndina vantar þó nokkuð af meðlimum
Iðnaðarmannafélags Ísafjarðar. Og einnig
að á þessum tíma höfðu nokkrar konur á
Ísafirði lokið iðnnámi. En engin þeirra hafði
gerst meðlimur í Iðnaðarmannafélaginu.
Árið 1938 voru starfandi um 150 iðnaðarmenn á Ísafirði.
Meðfylgjandi er nafnalisti Jóns Páls Halldórssonar um þá menn sem á spjaldinu eru.
Númerað eftir röð, byrjað í efstu röð frá vinstri
og síðan áfram niður hverja röð fyrir sig.

Iðnaðarmenn á Ísafirði
árið 1938
1. Einar Oddur Kristjánsson, gullsmiður
3. Eyjólfur Bjarnason, bókbindari
5. Ólafur Þorbergsson, vélsmiður
7. Páll Hagalínsson, skipasmiður
9. Arne Sörensen, úrsmiður
11.Albert Kristjánsson, húsasmiður
13. Helgi Þorbergsson, vélsmiður
15. Bjarni Jónsson, húsasmiður
17. Kristján Tryggvason, klæðskeri
19. Ingimundur Guðmundsson, vélsmiður
21. Ágúst Guðmundsson, húsasmiður
23. Jón Valdimarsson, vélsmiður
25. Eggert B. Lárusson, skipasmiður
27. Vigfús Ingvarsson, pípulagningam.

2. Stefán Stefánsson, skósmiður
4. Daníel Jónsson, skósmiður
6. Lárus Jakobsson, járnsmiður
8. Arngrímur Fr. Bjarnason, prentari
l0. Þórarinn Á. Þorsteinsson, gullsmiður
12. Sigurður Ásgeirsson, trésmiður
14. Guðm. E. Sæmundsson, málari
16. Einar Guðmundsson, klæðskeri
18. Elías P. Kærnested, skósmiður
20. Bárður Guðmundsson, bókbindari.
22. Páll Guðmundsson, skósmiður.
24. Hallgrímur Pétursson, húsasmiður
26. Þórður Guðmundsson, húsasmiður
28. Ólafur Magnússon, skipasmiður
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29. Guðbrandur Kristinsson, pípulagn.
31. Pétur Pétursson, netjari
33. Gunnar Bjarnason, skipasmiður
35. Sigurður Bjarnason, húsasmiður
37. Ólafur J.Gestsson, húsasmiður
39. Þórarinn Helgason, rafvirki
41. Jósep G. Finnbjörnsson, málari
43. Halldór Ólafsson, múrari
45. Hjörtur Kristjánsson, húsasmiður
47. Skeggi Samúelsson, járnsmiður
49. Samúel Jónsson, smjörlíkisgerðarm.
51. Steinar Steinsson, skipasmiður
53. Páll Kristjánsson, húsasmiður
55. Marsellíus Bernharðsson, skipasmiður

30. Pétur S. Njarðvík, netjari
32. Gunnar Hallgrímsson, rafvirki
34. Þórður Jóhannsson, úrsmiður
36. Daníel Kristjánsson, húsasmiður
38. Árni B. Ólafsson, húsasmiður
40. Sigtryggur Guðmundsson, vélsmiður
42. Helgi Guðmundsson, bakari
44. Viggó Bergsveinsson, vélsmiður
46. Jón Kristjánsson, húsasmiður
48. Sigurbergur Steinsson, skipasmiður
50. Jónas Halldórsson, rakari
52. Höskuldur Árnason, gullsmiður
54. Jóhann Bjarnason, bátasmiður
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Daníel Jakobsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ:

Ísafjörður í fortíð, nútíð og framtíð

Fortíð

Fjarlægðin gerir fjöllin blá og
mennina mikla. Fjarlægð þessi þarf
ekki endilega að vera landfræðileg,
hún getur einnig verið í tíma. Það
er einkenni mannanna að finnast allt hafa verið betra í gamla
daga. Sjálfum finnst mér æska mín
sveipuð slíkum dýrðarljóma að það
stenst varla nánari skoðun. Allt var
svo miklu betra þá. Á Ísafirði var
næga vinnu að fá, þar voru stærstu
sjávarútvegsfyrirtæki landsins, aflamestu togararnir og við Ísfirðingar
almennt bara bestir í öllu, hvort
sem það voru íþróttir, menning eða
bara hvað sem er.
Þeir sem eru eldri en ég hafa
kannski aðrar minningar, eflaust
engu síðri. Skúrar og hjallar innan
um íbúðarhúsin í neðri bænum.
Dokkan ilmandi af siginni grásleppu og skortur á vinnufúsum
höndum. En þó að fortíðin sé sveipuð ævintýraljóma þá fyrirfundust
líka miður fallegar hliðar. Margir
muna t.d. eftir ruslahaugunum á
Suðurtanga, ryðguðum toghlerum

og bílhræjum um allt hafnarsvæðið
og víðar í bænum. Ekki má heldur
gleyma malarvegum, viðvarandi rafmagnsleysi, sjóroki, hálfhrundum
húsum og grútarbrækju í fjörum.
Þessu höfum við hægt og bítandi
náð að breyta og bærinn verður
fallegri með hverju árinu. Sífellt
fleiri hús eru gerð upp og gamla
götumyndin okkar er einstök og
felur í sér mörg tækifæri. Opin
svæði eru nú flest gróin og trjárækt
komin þar sem áður var urð.

Nútíð
Nú, nærri þremur áratugum eftir
að ég var að alast upp á Ísafirði,
er önnur staða. Ef við horfum á
byggðina í Skutulsfirði sérstaklega,
þ.e. gamla Ísafjarðarkaupstað, er
aðeins ein af þremur stórum fiskvinnslum enn starfandi. Í gamla
Íshúsfélaginu einu og sér voru
unnin hátt í 10000 tonn af þorski
á ári en nú eru unnin um 5000
tonn í Skutulsfirði öllum. Ein
rækjuverksmiðja er í bænum og

er vissulega með þeim stærri á
landinu. Afkastar hún meiru en
allar þær sem voru hér áður fyrr og
þarf mun færri hendur til vinnslunnar. Fólksfækkun hefur verið
stöðug og er nú 100 börnum færra
í Grunnskóla Ísafjarðar en var fyrir
þremur árum og 200 börnum færra
en var fyrir tíu árum.
Í langan tíma höfum við reynt
að snúa þessari þróun við, með
takmörkuðum árangri að mörgum finnst. Þó hefur margt áunnist. Þannig hefur t.d. orðið mikil
uppbygging í kringum íþróttir og
menningu. Götur eru nú malbikaðar, sem þótti ekki sjálfsagt hér
áður fyrr, og flest svæði eru gróin
sem áður voru malarhaugar. Mikið
hefur áunnist í endurbyggingu
húsa og mörg hús sem voru farin
að láta á sjá eru bæjarprýði í dag.
Við höfum náð að byggja upp fiskeldi, ferðaþjónusta er að taka við
sér og samgöngur eru með allt
öðrum hætti en áður var. Það er
mikilvægt að hafa í huga að margt
hefur áunnist og að ekki hefur allt
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MS Ísafirði
Óskum Vestfirðingum
og öðrum landsmönnum gleðilegra páska
og gestum Ísfirðinga á Skíðaviku 2012
góðrar skemmtunar.
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verið niður á við þó að umræðan sé
oft þannig.

Framtíð
Samfélagið breytist í sífellu og
þess vegna hefur Ísafjörður breyst.
Þess vegna þarf hann að halda
áfram að breytast. Við sem þar
búum þurfum að huga að því
hvernig við viljum hafa hlutina
og á hverju við ætlum að byggja
til framtíðar. Sjávarútvegur mun
áfram verða okkar helsta undirstaða með aukinni áherslu á fiskeldi en við horfum einnig til vaxtar
í ferðaþjónustu og uppbyggingu
í menningar- og menntatengdri
starfsemi. Í bænum eru öflug iðnaðarfyrirtæki og í smáiðnaði eru
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vaxtabroddar sem mikilvægt er að
hlúa að.
Eitt stærsta vandamál svæðisins er sú staðreynd að ungt fólk
sem fer til að afla sér menntunar
kemur ekki til baka að námi loknu.
Hvers vegna er það? Eðlilegt að
spurt sé, sérstaklega í ljósi þess að
margt af því fólki sem flutt hefur
í burtu talar um hversu mikil forréttindi það hafi verið að alast upp
á Ísafirði. Þar sé öflugt mannlíf,
mikil menning, stórbrotin náttúran allt um kring og tími með
börnunum nýtist betur. Ísafjörður
hafi um margt ýmsa eiginleika stórborgarinnar á sama tíma og kostir
smæðarinnar séu enn til staðar. En
ef þetta er svona gott allt saman,
af hverju kemur ungt fólk þá ekki

aftur til baka og af hverju flytur fólk
í burtu?
Ég tel að atvinna skipti þarna
höfuðmáli. Atvinnumöguleikar
menntaðs fólks eru takmarkaðir
og má nefna að fram til þessa hafa
t.d. kennarar og hjúkrunarfræðingar geta gengið að störfum vísum
en nú er það breytt. En hvernig
er hægt að auka fjölbreytileika
atvinnulífs með ungt fólk í huga?
Mitt mat er að fyrst og fremst þurfi
að bæta lífsskilyrði íbúanna. Ef vilji
er til að snúa íbúaþróun við þá þarf
að gera það meira aðlaðandi fyrir
ungt fólk að búa á Ísafirði og veðja
á framtíðina þar. Nota mæti ýmsa
fjárhagslega hvata í þessu skyni, t.d.
skoða endurgreiðsluferil námslána,
lægri gjaldskrár og ívilnanir í skattkerfinu. Þannig borga t.d. íbúar í
Norður-Noregi lægri skatt en aðrir
Norðmenn og ætti að skoða slíkt
fyrirkomulag hér á landi.
Samhliða þessu þarf að efla styrki
til nýsköpunarfyrirtækja þannig að
þau velji frekar að staðsetja sig hér
en á öðrum svæðum. Að þessu
þurfum við hjá Ísafjarðarbæ að
vinna að með ríkinu. Til þess að
sveitarfélagið geti uppfyllt sinn
hluta í þessu þarf rekstur þess að
vera hagkvæmur til að geta sótt
fram. Ríkið þarf að sýna að það þori
að standa með svæðinu með því
að gera nauðsynlegar breytingar á
ofangreindum hvötum en einnig
að klára grunngerðina á svæðinu.
Það eru brýnustu verkefni að klára
vegabætur á Vestfjörðum, tryggja
orkuöryggi og að orkukostnaður sé
sambærilegur og á öðrum svæðum.
Við íbúarnir, og þeir sem brottfluttir eru, þurfum líka að leggja
okkar að mörkum. Við eigum að
tala vel um svæðið, standa saman
og taka þátt í að móta nýja framtíð.
Ég tel það hiklaust hafa verið forréttindi að fá að alast upp á Ísafirði.
Þannig er það enn í dag þó að
hverjum manni sé hollt að hleypa
heimdraganum og kynnast veröldinni utan túngirðingarinnar. Hvort
sem það er Reykjavík eða Timbúktú
þá er römm sú taug sem bindur
okkur við heimahagana. Það þekki
ég sjálfur af eigin reynslu. Þegar ég
flutti heim eftir áratuga útlegð var
bærinn ekki eins og mig minnti,
hann var enn betri.
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Ísfirðingamessa í Neskirkju
Líkt og undanfarin ár, fjölmenntu Ísfirðingar til messu að
vori hjá séra Erni Bárði Jónssyni
í Neskirkju. Messan, sem haldin
var í lok maí sl., og ekki síður
samverustundin í kirkjukaffinu
á eftir, var hin besta skemmtan.
Kirkjukór Ísfirðingafélagsins söng
við messuna að vanda, en fámennari var hann en undanfarin ár.
Áhugasamir söngmenn eru eindregið hvattir til að gefa kost á sér í
kórinn, sjá nánar auglýsingu á bls. 4
hér að framan í blaðinu. Brynjólfur
Óskarsson mætti í messuna með
myndavélina og tók meðfylgjandi
myndir, sem hann góðfúslega lánaði Vestanpóstinum til birtingar.
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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.

R

S

Marti Contractors Ltd
Íslenskir aðalverktakar hf

t
ö
F
–
.
J.O.V

HRAÐFRYSTIHÚSIÐ
GUNNVÖR HF.
ÍSAFIRÐI
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BJARG í Edinborgarhúsinu

Myndlistarsýningin Bjarg var haldin i Edinborgarhúsinu 2. - 19. júní síðastiðið sumar í minningu aldarafmælis
Öddu og Ella á Bjargi. Efnislega var sýningin tengd áhugasviðum og lífi þeirra hjóna á Ísafirði. Við opnun
sýningarinnar var saman kominn vestra stór hópur afkomenda Öddu og Ella. Fjöldi heimamanna - frændfólk og
vinir - mættu á staðinn, svo þarna var sannkallaður góðra vina fundur.

Myndarlegar Fjall Konur, 2011, samsett ljósmynd eftir Ragnhildi Stefánsdóttur
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Fjallkonur, steinleir, Lára Kristín Samúelsdóttir.
Lára Kristín Samúelsdóttir, leirlistakona, handmótar verk sín í steinleir, sem síðan eru hábrennd
og glerjuð. Hér sýnir hún þjóðlegan klæðnað
íslenskra kvenna allt frá landnámsöld.
Áferð, litameðferð og munstur er unnið af
ástríðu fyrir efninu.

Hluti verks.

Rjúpur eftir Láru.

Lóa eftir Láru.
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BJARG, 2011, epoxy, sandur og málning. Ragnhildur Stefánsdóttir.
Í kjallaranum á Bjargi er bjarg eða álfasteinn sem Ragnhildur
Stefánsdóttir, myndhöggvari, endurgerði. Á bjargið setti hún smækkaða mynd af Bjargi. Á myndbandi sem Ragnhildur gerði fyrir sýninguna rifjar Brynjólfur Samúelsson m.a upp sögu hússins og álfasteinsins. „Sagan segir, að þegar einn fyrritíma eigandi Bjargs ætlaði
að láta sprengja burt steininn, þá hafi birst honum í draumi álfkona
og heitið honum gæfu og gengi ef hann leyfði steininum að vera“.
Að fengnu leyfi húsráðenda og álfkonunnar tók Ragnhildur mót af
steininum og sýnir myndbandið vinnuferlið.
Þar koma einnig fram fjöll og fjörður og pönnukökubakstur en
allir ættaðir frá Ísafirði teljast snillingar í að baka pönnukökur.

Bjargvættur.

Álfasteinninn í kjallaranum á Bjargi.
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Fjöll á fjölum, 2011, teikning á fjalir, Ragnhildur Lára Weisshappel.

Fjöll á fjölum, hluti verks (fjallið Ernir).

Á gamlar kassafjalir merktar Smjörlíkisgerð
Ísafjarðar, teiknaði Ragnhildur Lára fjöllin
sem stóðu langafa og langömmu hennar næst.
Ragnhildur Lára er nemandi í Myndlistardeild
Listaháskóla Íslands.
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Myndir frá opnun sýningarinnar. Barnabörn Öddu og Ella fluttu tónlist og dansatriði fyrir gesti.

Gítarleikur, Kolbeinn Einarsson, tónskáld

Kolbeinn Ketilsson, óperusöngvari, söng við undirleik
Guðbjargar Sigurjónsdóttur, píanóleikara.

Hvítir skuggar, Lára Stefánsdóttir, listdansari.
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Tjaldsvæði og sundlaugar í Ísafjarðarbæ
Tjaldsvæðið í Tungudal
Þvottavél og þurrkari gegn
gjaldi.
Sími: 864-8592
Tjaldsvæðið á Flateyri
við N1-skálann,
425 Flateyri
Sími: 450-8460
Netfang: tjald@isafjordur.is

Verðskrá tjaldsvæða í Tungudal, á Flateyri og á Þingeyri
Pr. sólahring
Fullorðnir
Börn 0-16 ára
Rafmagn

1.200
0
500

Fjórða nóttin frí. Aldraðir
og öryrkjar fá 30%
afslátt.

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

Dynjandi
Verðskrá:
Fullorðnir 600
Börn:
0

Opið:
Mán-fös
10:00-20:00
Helgar
10:00-17:00

Sundhöll Ísafjarðar
Opið:
Mán-fös
07-09 og 14-21
Helgar
10:00-17:00

Suðureyrarlaug
Opið:
Mán-fös
10:00-20:00
Helgar
11:00-20:00*
*Gildir í júli. Í júní og ágúst er opið kl. 11.00-18.00

Þingeyrarlaug
Opið:
Mán-fös
08.15-21:00
Helgar
10:00-18:00
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis árið 2012
Krosshamar ehf.

H.V. Umboðsverslun ehf.

Groms ehf.

Fiskvinnslan DRANGUR ehf.

Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyri ehf.

Kampi ehf. rækjuvinnsla

Fjarðarstræti 17, 400 Ísafirði, símar: 456 4361 og 893 8062

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

Hafnarstræti 12, 415 Bolungarvík, sími: 456 6330, 863 9003

Malbikunarstöðin Norðurbik ehf.

Suðurgötu 9, 400 Ísafirði, sími: 456 4666

Aðalbraut 30 • 520 Drangsnesi • Sími: 451 3239

Sindragötu 1 • 400 Ísafirði • Sími 450 4040

Klofningur ehf.

Ægisnes • 603 Akureyri • Símar: 896 1390 og 896 1340

Aðalgata 59, 430 Suðureyri, sími: 456 6293

Berti G. ehf.

Verkfræðistofan Skipatækni ehf.

Eyrargötu 4, 430 Suðureyri, sími: 456 6196

Lágmúls 5 • 108 Reykjavík • Sími 540 0500

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

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur
Hafnargötu 37 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7108

S

Í

422 8000

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

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

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

Hólmadrangur ehf.
Kópnesbraut 2 • 510 Hólmavík • Sími: 455 3200
Skrifstofa, fax: 455 3209

Ísafjarðarflugvelli
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Elísabet Jökulsdóttir:

Að elska vestfirðing
Að elska vestfirðing er að elska
hafið í augum hans, norðanáttina
sem stendur útúr honum þegar
hann heldur einræðurnar um
ágæti sitt, hrukkurnar á enni hans
sem eru einsog skorningarnar á
Gleiðarhjalla og benda til þess að
ástin hafi hrukkað enni hans þegar
hann reyndi að verjast henni, að
elska vestfirðing er að trúa á gugguna hvort sem hún var seld eða
ekki seld, að elska vestfirðing er að
elska bg og ingibjörgu, rækjuna,
snjóskaflana, siggu ragnars, gamla
bakaríið, allar gömlu ljósmyndirnar, gúttó, villa valla, víking þriðja,
hver sé skyldur hverjum, hver bjó
hvar, hver er fluttur suður, að elska
vestfirðing er að lofsyngja fíflalæti
og vitleysisgang, þegar hann kemur
í heimsókn bankar hann ekki en
beygir sig niður við dyrnar og galar
innum dyralúguna þótt hann sé
að verða sextugur, að elska vestfirðing er að deyja pínulítið þegar
hann byrjar að einangra sig, ekkert flug, engar samgöngur, síminn
lokaður og vestfirðingurinn liggur
í þunglyndi og rís ekki upp aftur
fyrren í lok janúar, þetta er ekkert
sem sálfræðingar ráða við, þetta er
myrkrið og sólin í sál hans sem hafa
sett mark sitt á hann einsog hrukkurnar fjórar á enninu sem tákna
jafnmargar eiginkonur sem hann
skilur ekkert í að hafa yfirgefið því
auðvitað yfirgáfu þær ekki hann
svona stórkostlegan og að elska vestfirðing er að hlusta á norðanáttina
hvína dag eftir dag þegar hann lýsir
sjálfum sér og sálarlífi sínu, öllum
þessum tvöhundruð togurum sem
hann hefur verið á, öllum sem fóru
í hafið og öllum sem björguðust,
allt myrkrið sem drukkið var og
reið honum næstum að fullu og
hann vaknaði upp í meðferð og
þar voru engin fjöll og ekkert haf
þangað til hann hitti annan vestfirðing með Gleiðarhjalla í andlitinu og myrkrið í hverri taug að
sligast undan örlögunum og aðeins
vitleysisgangurinn gat bjargað þeim
einsog sólargangurinn í þessum bæ

sem kúrir við ysta haf og ég kúri
hjá honum og þegar ég sakna hans
sakna ég ekki hans heldur sakna ég
vestfirðings sem ber mig á höndum
sér, snýr hlutunum á hvolf, skilur
æsinginn, taumleysið, skáldskapinn
S

og hlustar sallarólegur einsog hann
hlustar á norðanáttina fjórtánda
daginn í röð, að elska vestfirðing
er einsog að fá rjómatertu á hverju
kvöldi í rúmið og á morgnana er
sólin í bollanum. Og ástin lygn.
B

Í
W

Í

A

Í
B

A
Í
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis árið 2012
Hótel Flókalundur Vatnsfjörður
451 Patreksfjörður
S: 456 2011
flokalundur@flokalundur.is
www.flokalundur.is

Harðfiskverkun Einars
Guðbjartssonar

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

I

S A

ÍS A

VELTISKILTI

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

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

Hafnarstræti 6 · Ísafirði
Sími 456 3990

Sími 434 7880

IS

DENGSIehf.

SSA A

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300

Fiskmarkaður
Suðurnesja hf
Ísafirði

Vöru-, krana og körfubílar
Laugi ehf.

Landsbanki Íslands
Pólgötu 1 • Ísafirði • Sími 410 4156

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf.
Mávakambi 2 - 415 Bolungarvík
Sími 456 7478

Hafnarstræti 9, 400 Ísafjörður • Sími 456 5460

Sími 892 2079

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

Tannlæknastofan
Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

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

Vélsmiðja Ísafjarðar

Sundahöfn • Sími 456 3910

Þórsberg ehf.
Strandgötu 25 • 460 Tálknafirði

Félag opinberra starfsmanna
á Vestfjörðum
Aðalstræti 24, Ísafirði, sími 456 4407

Bæjar- og Héraðsbókasafnið Ísafirði
Strandgötu 1 • 740 Neskaupstað • Sími 4 700 802, GSM 856 0802

Eyrartúni, 400 Ísafirði, Sími 450 8220
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Gylfi Ólafsson:

Af samfélagsminningum
Veðrið var fallegt þegar ég stökk
út úr bakaríinu og rakst á Katrínu
bekkjarsystur mína Árnadóttur á
göngu með móður og sonum.
„Sælinú, á hvaða leið eruð þið?“
spurði ég.
„Daginn daginn, við erum að
fara í bakaríið að kaupa kringlur.“
„Já, ég var einmitt að koma
þaðan,“ segi ég og byrja svo að segja
þeim frá „Gylfa spesjal.“
Þegar ég er á Ísafirði fæ ég mér
alltaf Gylfa spesjal í morgunkaffinu.
Gylfi spesjal er gömul hefð og ný,
ísfirsk smábæjarstemning í hnotskurn. En áður en ég get frá spesjalnum, þurfum við að koma við
á Spáni, Gamla Bakaríinu, Stúdíó
Dan og meira að segja snertilenda
uppi á Seljalandsdal.
***
Byrjum á Spáni. Ég bjó einu sinni
á Spáni. Í Madríd. Í tíu mánuði.
Kunni nokkuð fyrir mér í spænsku
áður en ég fór þangað og gat því
lesið og talað þokkalega. Veðrið
fannst mér fínt og fólkið vinalegt.
En allt sjónvarpsefni fannst mér
leiðinlegt og á margan hátt fann
ég mig ekki í landinu. Ég var hálfpartinn eins og ljónið í líkingu
heimspekingsins Wittgensteins;
kunni orðin en skildi ekki hvað þau
merktu. Brandarana skildi ég ekki,
vísanirnar eða samhengið. Og þá
sjaldan að ég skildi vísanirnar þóttu
mér brandararnir frekar ófyndnir.
Sumarið eftir Spánardvölina kom
ég eins og alltaf heim til Ísafjarðar
til að vinna. Á Ísafirði á ég heima,
og á Ísafirði er ég heima. Þó ég
þekki oft á tíðum giska fá andlit
á myndasíðum Vestanpóstsins úr
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins, þekki
ég frekar marga á Ísafirði. Þar skil
ég tengingar — ég fatta brandarana. Samfélagsminningarnar eru
líka minningarnar mínar.
En samfélagsminningar eru
skrítnar skepnur.
Mér í barnsminni — með öllum
fyrirvörum sem gera þarf til barns-

minnisins og brigðulleika þess —
er til dæmis Nína, þessi sem vann
í Stúdíó Dan á tíunda áratugnum.
Hún var áberandi í bæjarlífinu sem
vaxtarræktarkona. Hún gerði skurk
í að koma Ísfirðingum í betra form
og hjálpaði einum og einum að
verða afreksfólk í vaxtarrækt.
Henni til heiðurs byrjaði Gamla
bakaríið að selja svokallaðar
Nínubollur. Nínubollurnar voru

hollari en aðrar bollur, og án þess
að ég hafi rannsakað það sérstaklega býst ég við að þær innihaldi
lítinn sykur og salt og aukaskammt
af trefjum. Það er líklega ekkert
spelt í Nínubollunum, speltið varð
ekki móðins fyrr en miklu seinna.
En Nína bjó ekkert lengi á
Ísafirði. Og sporin sem hún skildi
eftir voru kannski ekki ýkja djúp
frekar en sporin sem ég hef skilið
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eftir mig á Ísafirði. Ja, nema þá fyrir
það að Nínubollurnar eru ennþá
bakaðar í bakaríinu, eftir sömu
uppskrift.
Stundum kaupi ég Nínubollur
þegar ég fer í bakaríið, og þá kaupi
ég tvo smurosta (litlu 10 gramma
dósirnar). Miklu oftar kaupi ég
hinsvegar kringlu og smurost. Svo
vanafastur var ég orðinn þegar ég
kom í morgunkaffinu í vinnunni á
Vesturferðum eða Ríkisútvarpinu,
að ég bað um það venjulega.
Kringla, kókómjólk og smurostur
að hætti hússins.
Það venjulega varð smám saman
að Gylfa spesjal. Nafnið á fyrirbærinu
var auðvitað ekki vísun í sérstakan
saksóknara, heldur í fjólubláan
spesjal, mikilvægan áburð í áburðatösku sérhvers skíðagöngumanns.
Þegar ég kem í bakaríið á vorin
tryggi ég að afgreiðsludömurnar
séu með á nótunum og viti hvað
Gylfi spesjal sé. Það tekur kannski
tvo daga. Eftir það eru allar með
á nótunum. Og þá sjaldan að mig
langar í eitthvað annað en Gylfa
spesjal, vísa ég í bílalúguna Krílið
(þetta er langsótt vísun, kannski
jafn langsótt og þessi með fjólubláa
spesjalinn; það er algengur talsmáti
meðal fólks á rúntaldri að fara í
Krílið og kaupa Kroppsælu mínus
lauk plús sósu) og bið um til dæmis
Gylfa spesjal mínus kringlu plús
Nínubollu.
Og þá erum við loksins komin af

vetrarveginum upp á þjóðveginn,
ef mér leyfist að nota svo landsbyggðarmiðað myndmál. Sviðið er
sumsé Aðalstrætið, Katrín og fjölskylda eru að fara í bakaríið og
ég er með Gylfa spesjal í hægri
hendinni á leiðinni niður í útvarp.
„Fáið ykkur Gylfa spesjal, strákarnir verða að prófa það,“ segi ég.
Það er smá þögn.
„Að þú viljir búa einhversstaðar
annarsstaðar,“ segir Kristín móðir
Katrínar þá. Ég brosi. „Fáið ykkur
allavega Napóleonshatt eða eitthvað. Jæja, ég þarf að rjúka, hafið
það gott.“
Ég er gleyminn. Það er til dæmis
gefið að Kristín sagði þetta ekki
orðrétt svona, heldur eitthvað á
þessa leið. En ég mundi allavega
eftir þessu svari hennar. Það hafði
enda víða skírskotun, og tengist
eilífum vangaveltum um hvar
maður á að búa í framtíðinni; hvort
maður ætlar að búa á Íslandi eða
útlöndum og ef á Íslandi þá hvort
Ísafjörður verði fyrir valinu eða einhver annar staður, í þéttu býli eða
gisnu. Kristín átti við að á Ísafirði
ætti ég heima. Og maður á að búa
heima hjá sér.
Það er gildi í samfélagsminningunum, sameiginlega bakgrunninum. Að þessu leyti er Ísafjörður
ekkert frábrugðinn öðrum stöðum
í heiminum. Í einu af þúsundum
útibúa Pressbyrån hér í Svíþjóð var
ég fastagestur fyrir tveimur árum
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síðan og spjallaði oft við stelpuna
sem seldi mér nærbuxnaskol og
kanilsnúða. Svo hætti hún að vinna
á Pressbyrån og ég kláraði námið.
Síðan höfum við ekki sést. Að
þessu leyti eru smábæir eins og
Ísafjörður frábrugðnir. Á Ísafirði
hitti ég afgreiðslufólkið í fjölskylduboði eða sé það tilsýndar á barnum
á kvöldin. Maður tengist þeim,
eða einhverjum þeim nákomnum,
með öðrum þráðum. Reipi ofið úr
mörgum þáttum er sterkt.
***
Ekkert jafnast á við að meðfram
Skutulsfjarðarbrautinni.
Með tilkomu nýja stígsins hefur
umferð gangandi og hjólandi aukist töluvert og líklega hlotist af
bætt umferðaröryggi. En ekki allt
sem stígurinn hefur haft í för með
sér, hefur verið til aukins öryggis.
Þannig á ég það til að líta af stígnum tugsekúndum saman þegar ég
píri inn um rúður bíla sem koma
á hraðferð á móti mér. „Hver ætli
sé að keyra þarna,“ hugsa ég. Suma
bílana þekkir maður úr langri fjarlægð. Suma ekki. „Bíddu, er þetta
ekki Sigga?“ hugsar maður. „Og á
hvaða bíl?“
Ökumaðurinn stefnir að sama
skapi lífi og limum sínum og samferðamanna í hættu með því að
líta af veginum og hætta að hugsa
um hætturnar sem skapast af því
að þjóta eftir malbikinu á 60 kílómetra hraða. „Bíddu, er Gylfi kominn aftur í bæinn?“ Svo þarf að
taka ákvörðun um hvort það eigi
að veifa eða ekki, sem er félagsfræðileg eilífðarspurning sem ekki
gefst tóm til að fara í saumana á
hér. „Bíddu, hvað er Gylfi að fara
að gera inn í fjörð?“ spyr farþeginn
í framsætinu án þess að fá svar frá
bílstjóranum. Samtímis hugsa ég
með mér: „Jájá, er Sigga komin
með bílpróf? Óskaplega líður tíminn hratt. Ég man eins og gerst
hefði í gær þegar hún var með hor
í nös að dorga niðrá bryggju.“
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Fjöldi bíla sem meðalísfirðingurinn þekkir hleypur á tugum. Það er
fylgifiskur þess að búa í smábæ. Bíla
sem eru eins þekkir maður í sundur á skíðaboga eða bókstöfunum í
bílnúmerinu. Einu sinni átti pabbi
Pajero-jeppa sem var grár. Það voru
að minnsta kosti tveir aðrir slíkir
bílar í bænum. Ég býst við að þeir
hafi verið ófáir sem vissu að bílnúmer hótelstjórans var NA-541, til
aðgreiningar frá hinum bílunum
tveimur. Og rauði Patrolinn hans
Jóns Reynis Sigurvinssonar skólameistara átti sér tvíbura í bænum
með bílnúmer sem byrjaði á EE. Ég
var ekki hattkunnugur EE-fólkinu,
en þeim sem var á bíl Jóns Reynis
þótti mér tilhlýðilegt að heilsa með
honnör eða hversdagslegu nikki.
Það er mikilvægt að þekkja bílana
í sundur, því á hraðbrautarhraðanum 60 km/klst er hver sekúnda
mikilvæg í að ákveða fyrst hvort
maður eigi að veifa og síðan veifa
áður en bílinn er farinn framhjá.
Smábæirnir eru kannski margir hverjir líkir að þessu leyti. En
Ísafjörður er smábærinn minn. Ég
þekki þar bílana, skil brandarana

og kann sögurnar á bakvið gælunöfnin. Og þó að Nína hafi líklega
yfirhöndina í bakarístengdum samfélagsminningum — það er ólíklegt
að Gylfi spesjal nái mikilli og langlífri útbreiðslu — er kannski vonandi að fólk muni eftir manni og
að maður sé á einhvern annan hátt
hluti af samfélagsminningunum.
Ég á mér ekki marga eða háfleyga
drauma. En einn þeirra er að þegar
ég í framtíðinni hjóla meðfram
Skutulsfjarðarbrautinni á lognkyrri
júlínóttu stefni fólk lífi sínu í hættu
við að horfa á eftir mér og ákveða
hvort það eigi að veifa. Ég á mér
þann draum að öryggi annarra vegfarenda sé að engu virt þegar ökumenn þeytast á 60 kílómetra hraða
án þess að horfa fram fyrir sig,
heldur horfa á mig á hjólastígnum
og gleyma sér við að velta fyrir sér
hvar ég sé nú byrjaður að vinna,
hvert ég sé að fara, og af hverju í
ósköpunum ég sé á ferðinni svona
seint að kvöldi.

Árétting:

Jólakort en
ekki árgjald
Þau leiðu mistök urðu við
útsendingu jólakorta Ísfirðingafélagsins fyrir síðustu jól
að í heimabanka félagsmanna
kom reikningur sem bar með
sér að vera vegna árgjalda
félagsins. Svo var ekki, heldur
var um að ræða hefðbundinn
reikning með jólakortunum,
sem félagsmönnum var og
er í sjálfsvald sett hvort þeir
greiði og styðji þar með við
félagið. Með Vestanpóstinum
nú kemur aftur á móti í heimabanka félagsmanna reikningur
fyrir árgjöldum 2012. Hér með
er beðist velvirðingar á þessu.

Höfundur er hagfræðingur
í Stokkhólmi.

Stillholti 16-18 - 300 Akranesi - s. 464 3460 & 862 6060 - www.diditorfa.com

Sölustaðir:
Kraum, Reykjavík
Listhús Ófeigs, Reykjavík
Gullauga, Ísafirði
Epal, Fríhöfnin Keflavík
Gullsmiðir, Stillholti, Akranesi
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Hlynur Þór Magnússon:

Svo hverful er heimsins dýrð

lega eins og hún leggur sig. Það
er bara ein ætt sem mér er hlýrra
til – Hjallaætt í Þorskafirði enda
er ég sjálfur af henni eins og listakonan Agnes Aspelund og séra
Agnes dóttir séra Sigurðar heitins
frá Skerðingsstöðum í Reykhólasveit
prófasts á Ísafirði Kristjánssonar.
Pensillinn, Goggi og Lóa. Gestur
Halldórsson og Ingibjörg. Hótel
Ísafjörður, Áslaug og Óli. Já, Áslaug
er komin af Hannesi Hafstein sem
var sýslumaður Ísfirðinga áður en
hann varð fyrsti íslenski ráðherrann
ekki alls fyrir löngu. Og önnur
Áslaug – Áslaug Jóhanna og Maggi
og allt þeirra fólk.
Jónas Magg prúðbúinn bak við
diskinn að afgreiða Magnús Reyni
og aðra skemmtilega náunga sem
komu í búðina nú löngu horfnu til
að spjalla um daginn og veginn.
Björn Teitsson, Smári, Lena hans
Odds, amma minnar elskulegu
Albertínu Friðbjargar, Sigga Björns,
Valdís Stefánsdóttir, Jón Reynir,
Guðjón Ólafsson, Guðmundur
Einarsson, Sonja matráðskona hans
Kristjáns í slökkviliðinu og Adda
hans Erlings Sörensen flautuleikara
og allt það gengi í Menntaskólanum
á Ísafirði.
Krakkarnir sem ég reyndi að
kenna eru mér þó ofar í huga. Sú
upptalning myndi sprengja þetta
blað. Nefni aðeins mæðgurnar einstöku Báru Einarsdóttur og Huldu

Bragadóttur. Þær voru efstar og
jafnar á stúdentsprófi upp á tvo
aukastafi og við Björn vorum lengi
nætur að yfirfara öll gögn og einkunnir í öllum áföngum og leggja
saman og deila (þá var þetta ekki
í tölvu) svo að alveg öruggt væri að
þetta væri virkilega rétt. Við höfðum
sjaldan orðið hissari enda var önnur
í öldungadeild og hin í dagskóla og
alls ekki samferða í náminu.
Krakkarnir, sagði ég. Kjeddlíngarnar í öldungadeildinni voru líka
(og eru enn) elsku krakkarnir mínir.
Skemmtilegast fannst mér í tímum
hjá þeim og ég vona að þeim hafi
ekki alltaf leiðst voðalega mikið hjá
mér. Þær sem vilja ef til vill skammast finna mig í símaskránni. Betra er
seint en aldrei.
Verð að taka fram, að mér voru þó
löngum meira í hug þeir nemendur
sem minna máttu sín af einhverjum
ástæðum. Kannski einhverja rámi í
það enn í dag, veit það ekki.
Bókaverzlun Jónasar Tómassonar
og Gunnlaugur og allt það fólk,
Björnsbúð og bræðurnir Garðar og
Aðalbjörn og allt það fólk.
Fyrst eftir að ég kom til Ísafjarðar
hélt ég hálfpartinn að þar væri múslimska ríkjandi. Kom á bæjarskrifstofuna og þar var fólk að kalla
Allah, Allah! Kom í Björnsbúð í
sömu ferð og spurði um eitthvað
og fékk þetta svar: Ég þarf að spyrja
Allah, hann er niðri í kjallara.
Netagerðin og Magni og Svana
og allt það fólk. Reyndar allt
Góustaðafólkið.
Kristinn Jón Jónsson, sá vandaði
og góði maður.
Jóhann T. Bjarnason, sá vandaði
og góði maður.
Helga Guðrún Eiríksdóttir, mín
góða og skemmtilega vinkona alla
tíð.
Jón Páll Halldórsson. Af hverju
eiginlega – hef spurt sjálfan mig
margoft – af hverju er hann ekki
heiðursborgari eftir ómetanlegt og
blátt áfram ótrúlegt hálfrar aldar
eða meira menningarstarf í þágu
Ísafjarðar?
Gamla bakaríið og Ruth Tryggvason, sú elskulega og kraftmikla og
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Veturinn minn eini fyrir vestan
var orðinn að tveimur áratugum
þegar upp var staðið og haldið brott.
Suður á ný, með kaffi- og pissupásu
á Reykhólum við Breiðafjörð. Þar
er ég enn og verð trúlega fram í
rökkur.
Veturinn langi fyrir vestan rennur
fyrir mínum innri augum „líkt eins
og mynd á þili“.
Jakob Falur úr Björnsbúð bað um
sjálfhverf minningabrot frá Ísafirði.
Hann skal sko fá sjálfhverfu í hausinn.
Þegar ég kom í fyrsta sinn til
Ísafjarðar haustið 1985 og var að
vandræðast á bryggjunni með
búslóðina vék sér að mér bláókunnugur maður hæglátur og sagðist
heita Kristján, hvort hann gæti
aðstoðað mig, hvort hann ætti ekki
að sækja vörubíl til að flytja dótið
mitt. Þegar allt var komið upp í bæ
spurði ég manninn hægláta hvað ég
ætti að borga fyrir bílinn og burðinn
og alla hjálpina.
Ekki neitt, sagði hann eins og
ekkert væri sjálfsagðara.
Svo kom í ljós að þetta var Kristján
K. Jónasson. Auðvitað kallaður Kitti
eða Kitti Jónasar eða Kitti Jónu
Petólínu að ísfirskum hætti.
Lengi býr að fyrstu gerð. Þessi
fyrstu kynni mín af Ísafirði hefðu
ein og sér nægt til þess að minnast
bæjarins í faðmi fjalla blárra með
hlýju og þakklæti alla tíð.
Þegar ég kom til Ísafjarðar þekkti
ég þar aðeins tvo menn frá fyrri
tíð syðra, Björn Teitsson og Smára
Haraldsson.
En svo kom eitt af öðru sem núna
líður um hugann – líkt eins og
mynd á þili.
Strax um haustið gekk ég í Litla
leikklúbbinn. Ekki vegna metnaðar
til afreka í leiklist heldur til að kynnast fólki. Þar kynntist ég góðu og
hlýju og skemmtilegu fólki.
Svo bættust við ýmis önnur félög
og samtök. Líka með góðu og hlýju
og skemmtilegu fólki.
Mannlífið yfirleitt með góðu og
hlýju og skemmtilegu fólki.
Líkt eins og mynd á þili ...
Póllinn og ætt Gromsara eigin-

Fáðu þér bita!
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fallega og skemmtilega kona og allt
hennar fólk.
Gróa og Dúi, Sjallinn og Krúsin.
Stöku sinnum kom ég þangað þegar
mig langaði í appelsín eða þannig.
Jón Sigurpálsson og Margrét
Gunnarsdóttir, Neðstikaupstaður,
kontrabassi og slagharpa.
Mín hjartkæra Geigei og Jón
Guðjónsson og þeirra góða fólk.
Öðlingskonan bráðskarpa og
hlýja Inga Dan frá Tannstöðum í
Hrútafirði, nátengd mínu fólki.
Úlfar í Hamraborg, sá einstaki
maður, og allt hans fólk.
Sigga og Jónas, bæði með tónlistina og tónlistarsöguna í blóðinu
sem erfist greinilega áfram.
Greta og Pétur fræðslustjóri og

hundurinn Björn Johnsen, ættaður
úr Vestmannaeyjum eins og nafnið
bendir til, kallaður Bangsi, sem við
Pétur bárum til grafar og jarðsettum
og jarðsungum í hríðarkalsa þar
sem núna er varnargarðurinn mikli
ofan við Seljaland. Þar hvílir einnig tíkin þeirra Höllu og Hafsteins
Vilhjálmssonar. Aldrei hefur hundum verið orpinn veglegri haugur.
Nú líst mér á, eins og sagt er.
Þetta er ekki nógu sjálfhverft. Bara
upptalning á hinu og þessu sem
ég met mikils – og man á annað
borð. Handahófskennd upptalning
í fljótheitum. Myndin á þilinu spilast hratt.
Á ég að gerast voða sjálfhverfur
augnablik?

15 kr.
afsláttur
af lítranum í 10. hvert skipti sem þú dælir
25 lítrum eða meira með ÓB-lyklinum.
Sæktu um ÓB-lykil núna á ob.is.

1. Sérafslættir (-10 kr. í fyrsta skipti, -10 kr. á afmælisdaginn
afmælisdaginn og -15 kr. í 10. hvert skipti) koma ekki til
viðbótar við aðra afslætti eða önnur viðskiptakjör. Nánar á ob.is.
2. Til að safna Vildarpunktum Icelandair þarf lykillinn að vera tengdur við Visa eða American Express
Vildarkort Icelandair. Einnig er hægt að tengja lykilinn Viðskiptakorti Olís og safna Vildarpunktum.
Punktasöfnun er 1,5% af upphæð, sem gerir um 3,75 kr. afslátt í formi Vildarpunkta Icelandair.

Þá nefni ég frægan sigur Bæjarins
besta í Spurningakeppni fjölmiðlanna hér um árið þar sem att
var kappi við stærstu fjölmiðla og
fréttastofur landsins. BB var eini litli
miðillinn og eini landsbyggðarmiðillinn í keppninni. Í fyrstu umferð
átum við fréttastofu RÚV með húð
og hári. Þar keppti þáverandi og
núverandi fréttakona sem var í
byrjun dálítið yfirlætisleg gagnvart
þessum útnáragaurum. En bara í
byrjun.
Eða þegar ég fór á hausinn? Bara
svona til mótvægis við Spurningakeppni fjölmiðlanna.
Nú eða þegar Ísfirðingarnir gömlu
Jón Baldvin og Ólafur Ragnar byrjuðu sína umtöluðu fundaferð um
landið undir heitinu Á rauðu ljósi
og troðfylltu Alþýðuhúsið að sjálfsögðu. Ekki skildi ég hvers vegna ég
var beðinn að vera fundarstjóri og
skil það ekki enn í dag. Ég – fundarstjóri hjá þessum mönnum – í sjálfu
Alþýðuhúsinu á Ísafirði!
Greta og Pétur bjuggu á neðri
hæðinni að Túngötu 17 en ég uppi.
Húsið norskt einingahús sem hafði
verið hvalveiðistjórabústaður á
Uppsalaeyri en tekið ofan og flutt á
Ísafjörð um 1930, allir viðir merktir.
Húsið gisið og þegar Greta bakaði
flatkökur barst ilmurinn upp og svo
hringdi hún upp og spurði hvort ég
vildi ekki skreppa niður og fá mér
heita köku. Eitt sinn setti ég kartöflur á hlóðir og sofnaði frá þeim
– kannski verið búinn að drekka
of mikið appelsín. Vaknaði löngu
síðar við þessa indælu flatkökulykt
og hugsaði að núna færi Greta að
hringja. En hún hringdi ekki núna.
Vatnið var soðið upp af kartöflunum
og þær að brenna við.
Núna býr Elfar Logi að Túngötu
17. Hann er frá Bíldudal. Fjölskylda
hans rekur veitingahúsið Vegamót
og hefur gert áratugum saman. Það
er húsið hans afa míns á Bíldudal.
Þegar Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sá skemmtilegi og eldklári gaur
– Gromsari – var að byrja á Bæjarins
besta kom ég honum inn í starfið
og setti honum fyrir opnuviðtalsefni að spreyta sig á. Sagði honum
nokkra punkta um Ísfirðing sem var
kominn heim á ný eftir háskólanám
erlendis. Hálfdán Bjarki hringdi í
manninn og kom svo til mín undarlegur á svipinn og sagði: Honum
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finnst nú fullsnemmt að taka aftur
opnuviðtal, þú ert nýbúinn að því
sjálfur.
Já, svona er ég stundum lokaður
á líðandi stund eða viðutan eða
hvað það nú er, og hef alltaf verið.
Viðtalsmaður þessi var Heimir
Gestur Hansson, fyrrum nemandi
minn rétt eins og Hálfdán Bjarki
síðar.
Annað varðandi Hálfdán Bjarka
úr því að hann bar á góma: Ég
passaði að vekja hann í lok kennslustunda svo að hann missti ekki af
frímínútunum. Svona er ég tillitssamur.
En einhvern veginn man ég betur
eftir flestu öðru en mér sjálfum. Ég
er lítt sjálfhverfur að eðlisfari (að
eigin dómi) – en samt nógu andskoti sjálfhverfur til að taka það
fram.
Hvar er Ásgeir skipherra Ásgeirsson og þeir feðgar? Hvar eru
Árni faktor og bræður hans af ætt
Gilsbekkinga sem öllu réðu á Ísafirði
fyrir meira en hundrað árum? Hvar
eru Skúli og Theodóra Thoroddsen?
Hvar er Tryggvi Jóakimsson? Hvar er
Guðmundur frá Mosdal? Hvar er
Haraldur Leósson? Hvar er Guðrún
Vigfúsdóttir? Hvar er Dokkan?
Hvar er skipasmíðastöðin hans
Bárðar G. Tómassonar frá Hjöllum
í Skötufirði? Hvar er Bókaverzlun
Matthíasar Bjarnasonar? Og hvar er
búðin hans Jónasar Magg?
Hvar er allt?
Það eru engir fastir punktar í tilverunni. Nema kannski fjöllin bláu
með faðminn þétta.
Nei, ekki einu sinni þau.
Fjöllin bláu og faðmur þeirra
sverfast með tímanum og hverfa.
Eins og allt.
Svo hverful er heimsins dýrð.
Að því kemur að spyrja má: Hvar
eru fjöllin?
En þá verður enginn sem spyr.
Komið endilega við á Reykhólum
við Breiðafjörð í kaffi- og pissupásu
og heilsið upp á gamla sorrí Grána
meðan skíma af degi er enn á lofti.
Fjöllin hlaupa ekkert alveg strax.
____
Höfundur bjó lengi á Ísafirði, starfaði lengstum við kennslu
við Menntaskólann og blaðamennsku á Vestfirska fréttablaðinu og
Bæjarins besta.

Hlíðarvegspúkar
Bjarndís Friðriksdóttir, Hlíðar vegspúki, sendi blaðinu
þenna skemmtilega texta,
með eftirfarandi bréfi:
Sæll Jakob og takk fyrir spjallið.
Sendi þér lagið um Hlíðarvegspúkana sem ég bað hana Guðríði
Guðmundsdóttur um að semja
fyrir mig. Það var svona i minningu mömmu, pabba og systkina
minna, Helgu Mæju og Gumma
Atla og gaf Hlíðarvegspúkunum
það. Það er óspart sungið, enda
Hlíðarvegspúkapartýið búið að
lifa í 15 ár í sumar. En það er
svo skrýtið, þar sem ég hélt að
þetta væri bara þekkt af okkur,
þá hafa ótrúlega margir gamlir
Ísfirðingar beðið mig og okkur
um þennan texta, enda tilheyrir
hann okkur öllum þannig :)
Hún Guðríður hefur samið
margan flottan braginn, bæði er
hún var í íshúsinu, þá samdi hún
fyrir allar árshátiðir og svo fyrir
félagasamtök og fleira. Er bara
flott. Kærar kveðjur, Bjarndís.

Lag: Undir bláhimni.

Í skjóli fjallanna fögru og bláu
ríkir friður og gleði í sál,
í Naustahvilftinni hamrarnir háu
hvísla í golunni seiðandi mál.
Hérna eyddum við æskunni saman
alla daga var skemmtilegt þá,
þá var lífið allt glaumur og gaman
með glampandi framtíðar þrá.
Þegar hittum við Hlíðarvegspúka
fara hjörtun strax örar að slá,
þá brandarar fimlega fjúka
og fortíðin verður svo blá.
Oft hlutum við skrámur og skeinur
og skjálfandi hlupum þá heim
þar fengum við kakó og kleinur
og kokhraust við sporðrenndum þeim.
Þó að árin þau yfir nú færist
ennþá myndin í hjartanu býr,
upp í Stórurð enn blómhnappur bærist
þegar blærinn hann kyssir svo hlýr.
Gleiðarhjallinn af töfrum nú titrar
og tíbráin leggst yfir sjó,
í Pollinum kvöldgeislinn glitrar
hér er gleði og friður og ró.
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Listahátíðin WAF – Westfjord Art Fest

Westfjord Art Fest var haldin
á Ísafirði dagana 20.-23. apríl 2011
á vegum netgallerísins Muses.is.
Aðstandendur fengu góðan stuðning
frá Menningarmiðstöðinni Edinborg,
Ölgerðinni og Sæfara. Markmið með
WAF var að færa gestum og heimamönnum lifandi listaveislu með
ungum, efnilegum og framsæknum
listamönnum en það sem einkenndi
listamennina á þessari fyrstu hátíð var
ótrúlegur sköpunarkraftur, fjölbreytni,

metnaður og lífsgleði. WAF var sett upp
á tveimur stöðum á Ísafirði annarsvegar
í Rögnvaldarsal í Edinborgarhúsinu og
hinsvegar í húsnæði Siglingaklúbbsins
Sæfara á Suðurtanga.

Þann 20. apríl opnaði hluti sýningarinnar sem var í Rögnvaldarsal
en þar voru verk eftir átta listamenn með ólíkan stíl og bakgrunn, innblástur listamanna kom
allt frá götulistinni til listmálara
eins og Odd Nerdrum og William

Turner. Ólafur Orri
Guðmundsson sýndi
fígúratíft málverk
sem var umvafið
teikningum
eftir
götulistamennina
Reyni Þór Jónsson,
Sigga Jack og Magnús
Snorra Magnússon.
Hugleikur Dagsson
sýndi yfir 30 teikningar unnar út frá
íslenskum dægurlagatextum. Þrándur
Þórarinsson sýndi
olíumálverkið Mara
og Mýrmann sýndi
fjögur olíumálverk
bæði landslag og
stillur.
Halldór
Sturluson sýndi tvö
erótísk verk unnin
með blýant á viðarplötu. Á sýningunni
ríkti góður andi, salurinn sjálfur
var hlýlegur og vinalegur, þar var
flygill og gestir tóku gjarnan lagið
ef þannig lá á þeim. Verkin hans
Hugleiks innihalda mikinn húmor
og var gaman að fylgjast með því
þegar hlátrasköll frá gestum bárust
um salinn.
Húsnæði Sæfara á Suðurtanga
varð að einum stórum gjörningi
en að honum stóð hópur sem
kallar sig Party Planet Productions
og listamennirnir Ólafur Orri
Guðmundsson, Geir Helgi Birgisson, Ragnar Fjalar Lárusson,
Valdimar G. Guðmundsson og
Ágúst Atlason. Húsnæðinu var
breytt í Party Planet með tilheyrandi ljósaskilti sem hengt var utan
á húsið, plötuspilarahorni, málverkum, videóverkum, ljósmyndashowi, skúlptúrum, stuttmyndum,
bílskreytingum, nýlenduverslun og
graffiti á veggjum. Sýningin opnaði
kl 18:00 á skírdag en þá var boðið
uppá ískaldan Egils öl og popp
með. Party Planet Productions
sýndu nokkur málverk, teikningar
og skúlptúra allt með sterkri tilvísun í götulistina. Ólafur Orri
Guðmundsson sýndi þrjú stór málverk tvö þeirra voru abstrakt en það

81

VESTANPÓSTUR 2012

þriðja fígúruverk með poppuðum
karakterum úr sjónvarpsþáttunum
„Sesame Street“. Ljósmyndum
eftir Ísfirðinginn Ágúst Atlason
sem hann tók úr Skutulsfirðinum
var varpað á vegg í salnum. Geir
Helgi Birgisson og Ragnar Fjalar
Lárusson sýndu videóverk en verkið var samsett úr hreyfiverkum,
unnum úr .gif teikningum. Geir
frumsýndi einnig stuttmyndina
„Fiskimann“ ásamt Valdimar G.
Guðmundssyni. Myndin er mockumentary um íslenskan sjóara sem
leiðir Kanadamann í allan sannleikann um Ísland og íslenska sjávarútvegsmenningu.
Framtíðarsýn Muses.is er að gera
WAF að árlegum viðburði þ.e. að
bæta við flóru dagskrár sem fyrir
er á Skíðaviku Ísfirðinga. WAF
2012 verður aftur haldin sömu
daga og Aldrei fór ég suður en
forsvarsmenn AFS hafa tekið vel í
þessa hugmynd og nú í ár verður
vídeoverkum m.a. varpað á tónleikasvæðinu þeirra. Aðrar staðsetningar verða Edinborgarhúsið,
Norska Bakaríið og Sóltún. WAF

2012 samanstendur af 18 málverkum sem eru öll 1m x 1m
að stærð eftir 18 mismunandi
myndlistarmenn og 5 vídeoverk.

Hátíðin er unnin með stuðningi
frá Menningarráði Vestfjarða,
Menningarmiðstöðinni Edinborg,
Ögur Travel og Ísfirðingafélaginu.

Allir
vestfirðingar
sérstaklega
velkomnir

B

•

R

•

•
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Vindur í seglum
Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum
I. bindi 1890-1930

Vindur í seglum segir frá fyrstu verkalýðsfélögum
sem stofnuð voru á Vestfjörðum, viðbrögðum

atvinnurekenda, kröfum verkafólks, hatrömmum
pólitískum átökum, fyrstu rauðu bæjarstjórninni á
Íslandi, verkfallsbaráttu og kosningasvindli.

Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum I

Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum
1. bindi 1890–1930

VINDUR Í SEGLUM

Fyrsta bindi sögu verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum kom út á síðasta
ári. Bókin nær yfir tímabilið 1890-1930 og segir frá fyrstu verkalýðsfélögum sem stofnuð voru á Vestfjörðum,
viðbrögðum atvinnurekVINDUR Í SEGLUM
enda, kröfum verkafólks, hatrömmum pólitískum átökum, fyrstu
rauðu bæjarstjórninni á Íslandi, verkfallsbaráttu og kosningasvindli.
Vindur í seglum lýsir tímum umbreytinga og uppbyggingar á
Vestfjörðum. Í kjölfar skútuútgerðar og vélbáta mynduðust þorp
og bæir við ströndina og ný viðhorf ruddu sér leið inn í vestfirskt
samfélag. Lýst er breytingum í atvinnuháttum, þróun samfélagsins
til þess tíma að verkafólk og sjómenn mynduðu samtök og kröfðust
áhrifa undir merkjum jöfnuðar og réttlætis.
Fjallað er um örlög fyrstu verkalýðsfélaganna á Ísafirði, Þingeyri
og Bíldudal og viðbrögðum atvinnurekenda, hvernig verkalýðsfélögin og jafnaðarmenn komust til valda á Ísafirði; hvernig verkalýðshreyfingin fetaði sín fyrstu skref í andstöðu við atvinnurekendavaldið í Hnífsdal og Bolungarvík, á Flateyri, í Súðavík og á
Patreksfirði. Þá segir frá stofnun Alþýðusambands Vestfjarða og
fyrstu starfsárum þess.
Höfundurinn Sigurður Pétursson er Ísfirðingur. Hann lauk
cand. mag. prófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands árið 1990. Eftir
hann liggja ritgerðir og greinar um sögu verkalýðshreyfingar og
sjávarútvegs. Áður kom út eftir hann bókin Aldarsaga Sparisjóðs
Bolungarvíkur 1908-2008. Sigurður vinnur nú að framhaldi verkalýðssögunnar. Annað bindi mun ná til áranna 1930-1970 og kemur
út á næsta ári. Útgefandi er Alþýðusamband Vestfjarða.

VINDUR Í SEGLUM
Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum
1. bindi 1890–1930

Sigurður Pétursson sagnfræð
ingur er Ísfirðingur. Hann lauk
cand. mag. prófi í sagnfræði
frá Háskóla Íslands árið 1990.
Eftir hann liggja ritgerðir og
greinar um sögu verkalýðshreyfingar og sjávarútvegs
og bókin Aldarsaga Sparisjóðs
Bolungarvíkur 1908–2008.
Sigurður var framhaldsskólakennari, en hefur undanfarin
ár unnið að ritun sögu verkalýðshreyfingarinnar á vegum
Alþýðusambands Vestfjarða.
Vindur í seglum er fyrsta bind
þeirrar sögu.

Í bókinni er lýst tímum umbreytinga og

leið inn í vestfirskt samfélag. Verkafólk og sjómenn
mynduðu samtök og kröfðust áhrifa undir merkjum
jöfnuðar og réttlætis.
Fjallað er um örlög fyrstu verkalýðsfélaganna

á Ísafirði, Þingeyri og Bíldudal; hvernig
verkalýðsfélögin og jafnaðarmenn komust til valda
á Ísafirði; hvernig verkalýðshreyfingin fetaði sín

Sigurður Pétursson

uppbyggingar á Vestfjörðum. Þorp og bæir
mynduðust við ströndina og ný viðhorf ruddu sér

fyrstu skref í andstöðu við atvinnurekendavaldið í
Hnífsdal og Bolungarvík, á Flateyri, í Súðavík og á

Patreksfirði. Þá segir frá stofnun Alþýðusambands
Vestfjarða og fyrstu starfsárum þess.

Sigurður Pétursson

Vindur-kápa.indd 1

Tvísýnn vetur
Hér birtast tveir stuttir kaflar úr
bókinni Vindur í seglum sem segja
frá baráttu Verkamannafélagsins
Baldurs á Ísafirði fyrir samningsrétti og pólitískum afskiptum af
bæjarmálum veturinn 1921-1922.
Fundagerðabók Baldurs er ekki
margorð um það sem gerðist veturinn 1921-1922 í kaupgjaldsmálum
verkafólks á Ísafirði. Fram kemur
að um haustið er atvinnuástand
bágborið og skorað er á bæjaryfirvöld að leggja strax fram fé til
atvinnubóta fyrir þá sem ganga
atvinnulausir svo fjölskyldur þurfi
ekki að leita sveitastyrks. Í sama
mánuði er upplýst að Verslunin
Karl & Jóhann, einn aðalatvinnu-

rekandinn í bænum, hafi lækkað
dagvinnulaunin úr 1,20 í 0,90 aura.
Á næsta fundi spyr formaður félagsins hvort eigi „að láta það líða
framhjá hljóðalaust“, eða skipa viðræðunefnd við atvinnurekendur.
Samþykkt er ályktun um að mótmæla kauplækkunum, því kaup
hafi ekki lækkað í Reykjavík og
vöruverð hafi ekki lækkað „eins
mikið.“ Formaður félagsins ritaði
grein í Alþýðublaðið til að vekja
athygli á málinu svo almenningur
geti „látið sér víti atvinnurekenda á
Ísafirði að varnaði verða.“ Ekki varð
um frekari vörn að ræða af hálfu
félagsins. Atvinnurekendur fengu
sínu framgengt og lækkuðu launin.
Og þeir gengu á lagið. Í febrúar

3/22/11

1922 er bókað að atvinnurekendur
séu farnir að semja við einstaka
menn með þeim skilyrðum að þeir
séu „óháðir verkamannafélaginu“.
Baldursfélagar samþykktu að opinbera ekki um úrsagnir úr félaginu.
Baldur varð að nokkurskonar leynifélagi. Og félagsmenn treystu sér
ekki til að setja fram nýjan kauptaxta eða láta hart mæta hörðu „að
svo stöddu.“ Kaupið var lækkað
niður í 80 aura á tímann, 1,10 í eftirvinnu og 1,40 í næturvinnu, segir
Finnur Jónsson í grein sem hann
birti í Alþýðublaðiðinu. Verkafólk
var neytt til að undirrita samninga
upp á þessi kjör sem atvinnurekendur ákváðu einhliða og auk þess
var sett það skilyrði í „samninginn“ að verkamenn yrðu að vera
„óháðir“ verkamannafélaginu. Þeir
sem undirrituðu þennan samning
fengu ekki afrit af honum, svo innihaldið upplýstist aðeins gegnum
vitnisburði þeirra sem fengu hann
að sjá. Þar var einnig að finna
klausu sem sagði að verði stofnað
nýtt verkalýðsfélag, á nýjum grundvelli, væru atvinnurekendur fúsir
til að styðja það. Finnur Jónsson
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Finnur Jónsson, póstmeistari á Ísafirði,
formaður Verkalýðsfélagsins Baldurs
1921-1932, alþingismaður Ísfirðinga
1933-1951, félags- og dómsmálaráðherra 1944-1946. Annar helsti forystumaður jafnaðarmanna á Ísafirði
eftir 1920. Ljósmynd M. Simson /
Ljósmyndasafnið Ísafirði.
formaður Baldurs skrifar:
Réttur til að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi er
hverjum borgara ríkisins gefinn,
með stjórnarskránni. Sá réttur er á
engan hátt minna verður, né ónauðsynlegri, en kosningarétturinn og
önnur algeng mannréttindi. Mun
það álítast eigi alllítil skerðing á
frelsi að láta hann af hendi svo sem
krafist er í samningum þessum. En
hungrið sverfur að, og frumburðarrétt sinn er sagt að Esaú hafi selt
fyrir einn bunaskerf. Verður manni
að spyrja. Hvað kemur næst?
Finnur spáir því að þroski og
þróttur alþýðusamtakanna verði
ekki stöðvaður með þessum hætti,
nema um stundarsakir: „Öldur
óánægjunnar lyfta mönnum áfram
til framfara. Andstaða gegn sjálfsögðum framförum hefur sömu
áhrif og straumur á stórsjó, sjórinn
verður úfinn og illur viðureignar,
og ýfingarnar því meiri, sem andstaðan er sterkari.“
Þar með er ekki öll sagan sögð.
Atvinnurekendur reyndu ekki
aðeins að knésetja verkamannafélagið með því að neita því um
samninga og neyða verkamenn til
að segja sig úr félaginu, gegn því

Magnús Ólafsson prentari, íshússtjóri,
templari, leikari og bæjarfulltrúi jafnaðarmanna 1921-1930. M.Simson /
Ljósmyndasafnið Ísafirði.

Eiríkur Einarsson skipstjóri, formaður
Sjómannafélags Ísfirðinga og bæjarfulltrúi jafnaðarmanna 1922-1934.
M.Simson /Ljósmyndasafnið Ísafirði.

að fá vinnu. Finnur Jónsson rifjaði
upp síðar:
Atvinnurekendur bjuggu til svartan lista yfir 20 – 30 verkamenn, sem
þeir ætluðu annað tveggja að svelta
burt úr bænum, eða á sveitina. En
þurfamenn höfðu þá eigi kosningarétt. Þegar fiskvinna hófst vorið
1922, vildu atvinnurekendur því
aðeins ráða menn í vinnu, að þeir

segðu sig úr Baldri. Nokkrir létu
kúgast, heldur en að svelta, en allir
nauðugir. Mér er í minni þegar
aldraður vinur minn, sem unnið
hafði hjá sama fyrirtæki um margra
ára skeið, sendi félaginu ársgjaldið
sitt og dálitla gjöf í sjúkrasjóð ásamt
úrsögn og bað mig um leið að
strika sig ekki út úr félaginu. Þá
fékk stjórnin heimild til að halda

Síldarsöltun á Ísafirði 1916-1920. Eftir verðfall á síld 1919 lentu margir útgerðarmenn í vandræðum og harka hljóp í samskipti verkafólks og atvinnurekenda.
Ljósmyndasafnið Ísafirði.
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Haraldur Guðmundsson bankamaður og bæjarfulltrúi jafnaðarmanna
á Ísafirði 1920-1924, alþingismaður Ísfirðinga 1927-1931 og síðar
Seyðfirðinga og Reykvíkinga, fyrsti
ráðherra Alþýðuflokksins 1934-1938.
Vilmundur Jónsson flytur framboðsræðu á útifundi í Hafnarstræti, til vinstri
Jónas Jónsson frá Hriflu formaður Framsóknarflokksins, á milli þeirra Jónas
Tómasson tónskáld. Mynd úr bókinni: Vilmundur Jónsson. Með hug og orði II.
Reykjavík 1985.

úrsögnum leyndum þó þær bærust. Félagið var orðið leynifélag
sakir ofríkis atvinnurekenda. Þá
hættu úrsagnir að koma. Félagið
var lamað, en var þó alltaf lifandi.
Veturinn 1921-1922 var því háð
hörð varnarbarátta hjá verkalýðsfélögunum. Bæði sjómenn og
verkamenn urðu að gefa eftir gagnvart atvinnurekendum í kjaramálunum. Á öðru sviði var hinsvegar
ekkert gefið eftir. Það var á hinu
pólitíska sviði. Í kosningum höfðu
allir sama rétt, þegar hér var komið.
Kosningarétturinn var orðinn
almennur og kosningin leynileg.
Þar hafði hver maður, karl og kona,
aðeins eitt atkvæði, óháð stétt og
stöðu. Eftir að Alþýðuflokkurinn
komst til áhrifa í bæjarstjórn á
Ísafirði notaði hann aðstöðu sína til
að rétta hlut verkafólks.
Verkamennirnir af svarta listanum voru látnir sitja fyrir um bæjarvinnu. Bæjarstjórn gerði samninga
við félagið um kaupgjald, réðist í
stór fyrirtæki, greiddi taxta þess og
hafði íhlutun um að þeir atvinnu-

rekendur, sem eignir bæjarins notuðu, gerðu slíkt hið sama.
Verkalýðsfélagið Baldur varð
helsti bakhjarl nýrrar forystu í
bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar.
Þannig var þess hefnt í kosningum,
sem tapaðist í kjarabaráttunni.

Pólitískt verkalýðsfélag
Árið 1920 var viðburðaríkt á
fleiri sviðum. Pólitísk vindátt var að
breytast, verkalýðsfélögin að styrkjast og harður kjarni jafnaðarmanna
að myndast í höfuðstað Vestfjarða.
Þetta kom berlega í ljós við næstu
bæjarstjórnarkosningar í janúar
1921. Verkamannafélagið Baldur
lék nú aðalhlutverk í framboði jafnaðarmanna, enda komin ný forysta í félagið. Undirbúningsnefnd
vann að framboði og ræddi meðal
annars við Iðnaðarmannafélagið
um samstarf, en félagið hafnaði
því. Magnús Ólafsson prentari var sagður viljugur til framboðs og Jón H. Sigmundsson trésmíðameistari einnig, en hann var

í félagi iðnaðarmanna. Þá hafði
verið leitað til Kristjáns Jónssonar
frá Garðsstöðum og hann ekki
neitað. Eftir allnokkrar umræður
fengu þessir þrír flest atkvæði í
prófkosningu á fundi félagsins; 38,
34 og 33 atkvæði. Nefnd var kosin
til að semja stefnuskrá fyrir framboðið. Þegar til kom var Kristján frá
Garðsstöðum ekki í framboði.
Magnús Ólafsson og Jón H.
Sigmundsson náðu báðir kosningu
af lista Baldurs og jafnaðarmanna.
Tveir aðrir listar komu fram, á
öðrum var Eiríkur Kjerúlf læknir
efstur, en á hinum Sigurður Jónsson
skólastjóri. Eiríkur Kjerúlf var kosinn af borgaralistanum. Með þessari kosningu voru fulltrúar jafnaðarmanna og verkamannafélagsins
komnir í meirihluta í bæjarstjórn,
þó að ekki sé hægt að telja Sigurð
H. Þorsteinsson til jafnaðarmanna.
Haustið 1921 var kosið í niðurjöfnunarnefnd bæjarins og ritað
í fundargerð Baldurs að Stefán
Stefánsson
og
Guðmundur
Kristjánsson hafi náð kjöri sem fulltrúar Baldurs. Í framhaldi af þessari kosningu kom upp „Brotamál“
einsog það heitir í fundargerð.
Fram kemur tillaga um að víkja
Páli Stefánssyni úr félaginu þar sem
sannað þyki að hann sitji í fram-
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Jón H. Sigmundsson húsasmíðameistari og forystumaður í Iðnaðarmannafélaginu, bæjarfulltrúi jafnaðarmanna 1921-1938. Björn Pálsson
/Ljósmyndasafnið Ísafirði.

Jónas Tómasson tónskáld og bóksali,
bæjarfulltrúi jafnaðarmanna 19201923. M.Simson /Ljósmyndasafnið
Ísafirði.

Vilmundur Jónsson, héraðslæknir,
síðar landlæknir, helsti forystumaður
jafnarðarmanna á Ísafirði, alþingismaður bæjarins 1931-1933 og NorðurÍsfirðinga 1933-1934 og 1937-1941.
Bæjarfulltrúi 1922-1931.

kvæmdanefnd „andstæðinga félagsins“ til undirbúnings kosningum.
Við leynilega atkvæðagreiðslu var
tillaga um brottrekstur samþykkt
með 54 atkvæðum gegn 4. Á sama
fundi var kosin nefnd í félaginu til að
stilla upp manni við aukakosningar
eins bæjarfulltrúa. Finni Jónssyni
formanni Baldurs var stillt upp og
náði hann kjöri. Á næsta fundi
barst úrsögn frá Páli Stefánssyni, en
fundurinn samþykkti samt að reka
hann úr félaginu vegna brota, með
55 atkvæðum gegn 2. Á sama fundi
kom fram að andstæðingarnir væru
að skipuleggja „borgaraflokk“ og
samþykkt var að stjórn félagsins
kallaði saman „Alþýðuflokksfund“
þegar henta þætti.
Þrjá bæjarfulltrúa átti að kjósa
í janúar 1922. Strax á fyrsta fundi
ársins í Baldri er samþykkt að reka
Kristján H. Kristjánsson úr félaginu,
fyrir að vinna á móti félaginu með
yfirlýsingum á almennum borgarafundi og samþykkt að kjósa viðræðunefnd til að eiga tal við Óla
G. Halldórsson. Það er greinilegt
að aukin harka er komin í afstöðu
félagsmanna, um leið og harka
atvinnurekenda hefur aukist í
garð félagsins og meðlima þess.
Jafnaðarmenn gulltryggðu meirihluta sinn í bæjarstjórninni með

sigri í kosningunum. Vilmundur
Jónsson læknir og Eiríkur Einarsson
formaður Sjómannafélagsins náðu
kjöri á móti einum fulltrúa borgaraflokksins.
Jafnaðarmenn höfðu nú unnið
allar bæjarstjórnarkosningar frá
árinu 1920 og aukakosningarnar
haustið 1921 að auki. Í janúar 1922
voru bæjarfulltrúar jafnaðarmanna
orðnir sjö á móti tveim fulltrúum

borgaraaflanna. Ísafjörður varð
fyrsti Rauði bærinn á Íslandi.

Heimildir:

Fundagerðabók Verkmannafélagsins/
Baldurs 1916-1924.
F(innur) J(ónsson). „Samningsrof.“
Alþýðublaðið 3.des.1921.
Finnur Jónsson. „Verkalýðsfélagið
„Baldur“ á Ísafirði 25 ára í dag.“
Alþýðublaðið 1. apríl 1941.
Kjörbók Bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar 1905-1925.

Lífið var saltfiskur. Frá saltfiskreitum í Neðstakaupstað á Ísafirði. Póstkort í eigu
Guðmundar G. Níelssonar.
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Rúnar Helgi Vignisson:

Sonur landvers og skers
Má ég koma með? er lykilspurning úr bernsku minni. Henni var
beint að föður mínum skipstjóranum og stundum var móðir mín
gerð að þrýstihóp. Spurt var hvort
ég mætti koma með niður í bát þá
sjaldan hann var í landi. Sem betur
fer var svarið ótrúlega oft jákvætt,
svona eftir á að hyggja, og ósjaldan
klöngraðist ég með honum um
borð í Guðrúnu Jónsdóttur og síðar
Júlíus Geirmundsson. Stundum var
báturinn fulllangt frá bryggjunni
fyrir stutta fætur og þá kom fyrir
að ég var handlangaður á milli,
hékk eitt augnablik á milli skips og
bryggju. Það fól í sér vissan háska,
en traust mitt á föður mínum og
hásetum hans var svo mikið að ég
varð aldrei verulega smeykur.
Ég veit ekki hvað faðir minn var

Rúnar Helgi Vignisson.

að gera niður í bát öll þessi skipti.
Mig minnir að stundum hafi vélstjóri verið með í för og að vélar
hafi verið ræstar. Stundum þurfti
að færa bátinn, setja hann utan
á annan bát, færa hann jafnvel á
milli kæja. Þetta var á þeim tíma
sem margir bátar voru gerðir út
frá Ísafirði. Oft var útgerðarmaðurinn á svæðinu, hann Jói Júl, og af
honum lærði ég að blóta hressilega. Minnisstæðar eru líka ferðir
með mömmu á kontórinn hans í
Hafnarstrætinu að sækja hlutinn
hans pabba.
Nokkrum sinnum fékk ég að fara
með þegar kompásinn var réttur af.
Þá var siglt út á Prestabugt ásamt
Símoni Helgasyni og teknir nokkrir
hringir. Á leiðinni til baka fékk ég
stundum að taka í stýrið þegar farið

Á dekkinu á Guðrúnu Jónsdóttur. Frá vinstri: Daði Hinriksson, Þórir Hinriksson, Reynir Torfason, Valdimar Jónsson,
Vignir Jónsson skipstjóri og faðir greinarhöfundar, Sigurður Gunnarsson, Bernharð Överby, Tryggvi Guðmundsson, Björn
Björnsson og Einar Jóhannsson. Grunur leikur á að greinarhöfundur kunni að vera í glugganum lengst til hægri. Myndina
tók Guðmundur Sveinsson haustið 1963. Sumarið eftir var Guðrún Jónsdóttir 12. aflahæsta skip síldveiðiflotans og voru
hin 11 öll stærri.

Í

Kæru félagsmenn!
Munið nýju heimasíðuna
okkar og netfangið
www.isfirdingafelagid.is –
isfirdingafelagid@
isfirdingafelagid.is

Það ber árangur
að auglýsa
hjá okkur!

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • borgarblod@borgarblod.is
www.borgarblod.is
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Aflahlutur greinarhöfundar í júní og júlí 1971 sem háseta á grásleppuveiðaranum Sæbjörgu.
var inn Sundin. Það var minn tölvuleikur. Mér fannst líka gaman að
fylgjast með athöfnum föður míns
þegar lagt var að bryggju. Hvernig
hann stakk höfðinu út um hliðarglugga á brúnni og kallaði hnitmiðaðar skipanir og allt það. Þetta
var tilkomumikill heimur. Heimur
karlmanna. Heimur alvörunnar.

Hékk á lunningunni
Ég veit ekki hvort ég man það
eða hvort mér hefur verið sagt
það en ég ku hafa hangið á lunningunni þegar skip föður míns

lagði frá Bæjarbryggjunni á leið til
síldveiða eitt sumarið. Það þurfti
að rífa mig af svo hann gæti lagt
frá og fólkið vorkenndi víst móður
minni að þurfa að fara með þennan grenjandi krakka heim. Ef einhver getur staðfest þessa sögu má
hann eða hún hafa samband. En ég
er viss um að ég man saknaðartilfinninguna þegar ég horfði á eftir
skipinu.
Ekki fer sögum af því hvað faðir
minn hugsaði. Það var ekki gefið
upp. Hann fór víst á síld viku eftir
að ég fæddist og þegar Arna systir
fæddist árið eftir fékk mamma að

fara degi fyrr heim af fæðingardeildinni af því pabbi þurfti að
fara á sjóinn. Þegar Jón Páll bróðir
fæddist mátti pabbi sætta sig við
að sjá hann ekki fyrr en hann var
orðinn mánaðargamall. Var fyrir
austan land það síðsumar, ekkert
nema sjór svo langt sem augað
eygði og svo kemur fréttin í formi
símskeytis sem lesið er fyrir hann í
gegnum Seyðisfjarðarradíó: Sonur
fæddur, allt gekk vel. Svo var kastað
eða hvað það nú var sem gera
þurfti.
Einu sinni kom pabbi á drekkhlöðnum Júlíusi Geirmundssyni til
Bolungarvíkur. Við mamma fengum far með útgerðarmanninum út
eftir til að taka á móti honum. Það
hefur verið háskaför! Pabbi varð
glaður að sjá mig en ég ímynda
mér að hann hafi verið glaðastur
að sjá mömmu sem var mikil skvísa
þá sem nú. Það hlýtur að hafa ært
óstöðugan að vera án hennar mánuðum saman og geta ekkert kíkt
inn í hana, eins og Mugison orðar
það.
Stundum heyrðum við í pabba í
gegnum talstöðina. Þá fékk maður
að fara í símann og segja nokkur
orð en var auðvitað dauðfeiminn
við þennan mann sem maður sá
ekki nema endrum og sinnum. Og
svo gátu aðrir hlustað á samtalið.
Ég man að einu sinni spurði ég
hann hvort ég mætti mála hjólið
mitt. Þá hefur mamma geymt þetta
valdsvið handa honum, svona til að
hann fengi einhverja hlutdeild í
uppeldinu. Ég fékk leyfið og lakkaði hjólið.
Og einu sinni geymdi ég handa
honum tvö blá ópöl í nokkrar vikur.

Með Jóni B.
Jón B. afi var skipstjóri líka og
um tíma átti hann ógurlega sjarmerandi trillu. Hún hét Heppinn og
var hvít á lit með grænum röndum.
Ég hef varla verið orðinn tíu ára
þegar hann samþykkti að taka mig
með í róður einn sumardag. Við
héldum af stað í logni og blíðu
snemma morguns, ég sé litlu trilluna fyrir mér þar sem hún líður út
kyrran fjörðinn og heyri notalegt
skjögtið í henni. En viti menn,
þegar út í fjarðarmynnið kemur
skella allt í einu á henni öldur sem
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mér finnst gnæfa yfir hana. Ég varð
svo skelkaður að ég stakk höfðinu inn í stýrishús eins og strútur
stingur höfðinu í sandinn. Afi hló
stundum góðlátlega að því síðar.
Hann dró línuna einhvers staðar
norður undir Snæfjallaströnd og
ég fylgdist með. Á leiðinni til baka
fékk ég að stýra meðan hann gerði
að. Þegar í Sundin kom var ég
orðinn svolítið góður með mig og
hugðist gera mér það til skemmtunar að fara mjög nálægt einni
baujunni. Þegar afi uppgötvaði það
kom hann og beygði í snarheitum
frá. Það er í eina skiptið sem ég hef
séð honum brugðið.
Svo varð uppi fótur og fit einn
sumarmorgun þegar í ljós kom
að trillan hans hafði sokkið við
Bæjarbryggjuna. Ég hljóp niður á
bryggju og stóð þarna og horfði
á hana á botninum. Það var svo
skrýtið að sjá hana þarna í kafi og
gott ef hjartað sleppti ekki úr slagi
í brjóstinu litla. Afi hló bara við
eins og hann gerði vanalega þegar
eitthvað bjátaði á. Sennilega hefur
trillan skorðast undir bryggjubita
þegar flæddi að. Afi fékk vörubíl
til þess að draga trilluna eftir botninum upp í fjöruna fyrir neðan
Neista. Síðan jós hann úr henni og
fékk Jón Valdimarsson til þess að
græja vélina.

Ellefu ára stýrimaður
Í tvö sumur var ég stýrimaður á
Sæbjörgu, trillu Jónasar Björnssonar
sem lengi rak dekkjaverkstæði á
Ísafirði. Þetta voru sumrin sem ég
var ellefu og tólf ára. Jónas stundaði grásleppuveiðar og annan eða
þriðja hvern dag rerum við saman
að vitja neta og leggja. Miðin voru
við Arnarnes, út af Skarfaskeri og
undan Súðavíkurhlíðinni. Jónas var
með skektu sem hann dró netin á
en ég dólaði á trillunni á meðan,
oftastnær í grennd við endabaujuna en stöku sinnum stalst ég til
að taka nokkra hringi. Þegar Jónas
var búinn að draga gaf hann mér
merki og ég sigldi upp að skektunni og tók hana í tog.
Einu sinni brást mér dómgreindin. Þá vorum við að draga úti á
Súðavíkurhlíð og ég beið við endabaujuna sem var ansi nálægt landi.
Ég gerði því skóna að nógu aðdjúpt

væri til þess að ég mætti bíða ögn
landmegin við baujuna. Ég sá að
Jónas reisti sig einu sinni upp í
skektunni og horfði til mín, gott
ef hann pataði ekki eitthvað með
hendinni. Þarna voru líka aðrir grásleppukarlar og þeir virtust horfa
til mín. Að lokum náði ég skilaboðunum og dýpkaði aðeins á mér.
Ég slapp með skrekkinn. Jónas
setti ekki ofan í við mig, heldur
útskýrði fyrir mér að vissara væri að
halda sig dýpra í tilfelli sem þessu.
Það traust sem hann sýndi mér þessi
sumur svona kornungum, feimnum
og blautum á bak við eyrun þykir
mér einstakt. Sýnir hvað hægt er að
láta börn gera ef þeim er sagt vel
til. Ekki dugði þetta þó til þess að
ég yrði sjómaður.

Grunntónn tilverunnar
Ef tekið er mið af forfeðrum
mínum hefði legið beinast við
að ég yrði sjómaður. Faðir minn
var sjómaður um tíma, Jón B. afi
var sjómaður lengst af og trúlega
faðir hans líka. Hinum megin var
Helgi í Dal útvegsbóndi og reri
m.a. á heimasmíðaðri trillu sem
hann kallaði Una. Það hefði því
verið rökrétt framvinda að ég færi
í Stýrimannaskólann og tæki við
Júlíusi Geirmundssyni. Hefði ekki

verið ónýtt að reka hausinn út um
gluggann stjórnborðsmegin á frystitogaranum þegar lagt væri að með
aflaverðmæti sem næmi tugum ef
ekki hundruðum milljóna króna.
En það heillaði ekki, auk þess sem
mannþekkjarinn faðir minn réð
mér frá því.
Má ég koma með? er spurning
sem segir margt um samskipti sjómanna við börnin sín. Í henni
felst fjarveran sem getur verið
báðum erfið og löngunin til þess
að bæta sér hana upp. Heimur
föðurins var heillandi þótt hann
væri fullur af lífsháska, það sýndu
myndirnar sem pabbi tók einu
sinni í haugasjó. Ég kaus að róa
á önnur mið, eins og faðir minn
hefði trúlega gert í mínum sporum,
en eigi að síður hefur sá heimur
sem maður er sprottinn úr mótað
mann. „Föðurland vort hálft er
hafið,“ segir í gömlum sálmi og
hvort sem bornir og barnfæddir
Djúpmenn sóttu sjóinn eða ekki,
var hafið umgjörð lífsins, í senn
gjöfult og frekt, því skip fórust líka
í æsku minni, þetta var ekki eilíf
grásleppuveiði á lygnum sjó eins
og ætla mætti af þessum minningabrotum.
En öldugjálfur er grunntónn tilverunnar þegar maður hefur alist
upp í sjávarplássi – hlustið bara.

Heimasíða

www.isfirdingafelagid.is
Netfang

isfirdingafelagid@isfirdingafelagid.is
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Vala Dröfn Hauksdóttir, Urðarvegspúki:

Svipmyndir úr Gaggó 1978 til 1981

Ólöf Bolla og Bergljót spá í myndaröðun.

1978-1979, 7. bekkur.
Ef ég man rétt þá var árganginum skipt í þrjá bekki
þetta skólaárið. Inn í hópinn bættust nokkrir norðurbæingar (Hnífsdælingar) sem komu með skólarútunni dag hvern. Einnig fengu krakkarnir sem bjuggu
fyrir innan Seljalandsveg „eitthvað“ að nota skólabílinn. Í vondum veðrum þótti manni þetta argasta óréttlæti en gat nú svosem ekki sagt margt búandi efst í ytri
Urðarvegsbrekkunni.
Nokkuð var af ungum kennurum í GÍ á þessum
árum, trúlega nýútskrifaðir, því ég er síðar meir búin
að komast að því að sumir þeirra eru ekkert mikið
eldri en við.
Bergljót Skúla var umsjónarkennari í bekknum

...þangað til Begga dró fram hamarinn og skipaði þeim að
fara að gera eitthvað.

Sigurður Arnar Jónsson og Sveinn K. Sveinsson voru meira
svona að skemmta sér, eða fíflast, allt svona eftir því hvernig
við lítum á málið....
mínum. Hún byrjaði skólaárið á að láta okkur skreyta
stofuna okkar, frábær leið til að hrista okkur saman. Við
krakkarnir litum eflaust ekkert á það þannig. Bergljót
er dóttir Skúla Benediktssonar sem var íslenskukennari í Gaggó á sama tíma.

Meðal kennara á þessum tíma voru þessir kumpánar. Frá
vinstri: Finnur Finnsson, Edward Taylor og Skúli Ben. Þessi
mynd er tekin á 1. des. hátíð skólans í Félagsheimilinu í
Hnífsdal. Finnur kenndi teikningu og smíði. Eddi kenndi
ensku og Skúli íslenskuna. Minn árgangur var sá fyrsti þar
sem stúlkum bauðst að velja á milli smíði og handavinnu, á
síðsta ári grunnskólagöngu ef ég man rétt. Ég var snögg að
velja smíðina, búin að fá alveg nóg af nál og tvinna.

Vestfirðingar, gleðilega páskahátíð
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Efsta röð frá vinstri: Sigurður Arnar Jónsson, Jóhann Jónasson, Margrét Þóra Ólafsdóttir, Úlfar Sigurðsson, Kári Jóhannsson,
Sveinn Kr. Sveinsson, Rannveig Halldórsdóttir, Einar Halldórsson, Stefán Hagalín Ragúelsson, Kristján Sigurðsson.
Miðröð frá vinstri: Aðalheiður Jensdóttir, Karl K. Ásgeirsson, Vala Dröfn Hauksdóttir, Páll Halldór Halldórsson, Snorri Már
Snorrason, Ólöf Bolladóttir, Veigar Gíslason, Kristmundur Jónsson, Karitas Halldórsdóttir, Sigríður Jósefsdóttir.
Neðsta röð frá vinstri: Svanhildur Vilbergsdóttir, Sigrún Þórólfsdóttir, Sigríður Lára Guðmundsdóttir, Edward Taylor, Ingileif
Ástvaldsdóttir, Eyleif Hauksdóttir, Oddný Kristín Oddsdóttir.

1979-1980. 8. bekkur.

Á árshátíð 1979 tóku þeir sig til Skúli Ben og
Kjartan Sigurjónsson skólastjóri og fóru að
kveðast á upp á sviði. Ég man ekki betur en að
það hafi fallið í góðan jarðveg.

Það voru tveir 8. bekkir
þetta árið. Eddi Taylor
var umsjónarkennari í
mínum bekk. Allavega
26 börn í bekknum!
Ótrúlega flottur hópur
verð ég að segja! Þetta
árið voru teknar bekkjarmyndir í skólanum, þetta
er myndin af mínum
bekk.
Við höfum dreifst um
allt land í allskonar starfsstéttir. Sjómenn, bændur,
húsmæður, listamenn,
lögfræðingar, kennarar,
rafeindavirkjar, hönnuðir,
Veigar Gísla sló í gegn sem Meatloaf á sömu sjúkraliðar, tæknifræðárshátíð.
ingar og fleiri starfsstéttir
eiga fulltrúa úr okkar
röðum.
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1980-1981. 9. bekkur.

Þá var nú heldur betur fjör í árganginum. Verið að
safna fyrir skólaferðalagi og gelgjan komin í algleyming. Við vorum svo skemmtileg að Bergljót Skúla hætti
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við að hætta og ákvað að klára Gaggó með okkur. Hún
kenndi okkur dönsku. Það skilaði sér í sögulegum
tíðindum, meirihluti árgangsins valdi að taka samræmt
próf í dönsku frekar en ensku!

Við héldum bryggjuball! Höfðum mikið fyrir að skreyta og sumir tóku þemað meira alvarlega en aðrir. Árni Brynjar Ólafsson
mætti í sjógallanum og með pípuna.

Kalli, Jói og Árni voru mikið fyrir það að plötusnúðast á
þessum böllum okkar. Gömlu góðu kassetturnar og vínyllinn.
Kók í gleri. Ekkert plast, engar tölvur, engir iPoddar. Jói sýnir
græjunum mikinn áhuga, í dag er hann framkvæmdastjóri
3X stáls sem hannar og framleiðir ýmsar græjur. Að vísu
ekki á diskósviðinu. Hann Kalli sem þarna er með derhúfu
er einnig að vinna í 3X. Samstarfið hefur því enst hjá þeim
félögum.

Auðvitað var sjoppa á öllum diskótekum. Hér má sjá Möggu
Óla, Snorra Má og Eyju Hauks á sjoppuvaktinni. Sjoppan
var alltaf sett upp á 2. hæð fyrir framan kennarastofurnar.
Gos í gleri!
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis árið 2012
G. E. Sæmundsson ehf.
Sindragötu 14, 400 Ísafjörður, sími 456 3047

V. V. Hárskeri

Silfurgötu 9 • 400 Ísafirði • Sími: 456 3040
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

Hafnarstræti 2 • Ísafirði • Sími 456 3123

Hafnarstræti 1 • Ísafirði • Sími 560 5090

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

MS ÍSAFIRÐI
Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251

Tannlæknastofa
Jóns Björns Sigtryggssonar
Tjarnargötu 2 • 230 Keflavík • Sími: 421 5615

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

Ísafjörður

KRÍLIÐ - Sindragötu 6, Ísafirði

Hafnarstræti 1
Sími 456 3744

Sími: 456 3556 • Nætursala um helgar
Opið allan daginn alla daga • Verið ávallt velkominn

byggingavöruverslun

PÓLLINN HF.

Skeiði 1 • 400 Ísafirði
Sími: 456 3114

Verslun = 456 3092

Eiríkur og Einar Valur ehf.
Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902

3X Technology ehf.

Sindragötu 5, 400 Ísafjörður
Sími: 450 5000

Breiðvangi 4 • 220 Hafnarfirði
Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

SkipaSýn

fishing vessel design

Verkfræðistofa

Grandagarði 14, 101 Reykjavík
Sími: 561 9595
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Og við héldum grímuball. Hér má sjá Steinþór Gunnars
og Jakob Fal ásamt fleirum. En hvort þið þekkið þá er nú
spurning. Vélmennið vakti mikla athygli og endaði á að ná
fyrsta sæti í búningasamkeppni kvöldsins. Þarna held ég að
áhugi Palla hafi vaknað á græjum sem ferðast um! Það var
semsé hann Páll Halldór sem leyndist inn í kassanum og fékk
að launum blóm og koss frá Ingileif.

Kjartan Sigurjóns skólastjóri og sr. Jakob Ágúst Hjálmarsson.
Á 1. des. hátíð 1979 voru þeir fengnir upp á svið í drykkjukeppni! Kók úr pelum! Vakti mikla lukku. Menn hrúgast upp
að sviði eins og sjá má með myndavélarnar.

Ólafur heitinn Guðmundsson (standandi) var kennari í
gaggó á þessum tíma ásamt Ragnheiði Gunnarsdóttur og
Jóni Baldvin Hannessyni. Óli náði gífurlega vel til okkar og
eins hann Jón Baldvin. Eftirminnlegir kennarar í mínum
huga öllsömul.
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Um vorið greip okkur mikil útþrá og við enduðum
á að fara í flippgöngu um bæinn! Allir mættu í óhefðbundnum klæðnaði og svo var gengið um bæinn með
galsa og fjöri.

Guðrún Steinþórs og Sveinn (Denni) með snúrur og græjur
í fanginu. Hann valdi sér síðar þennan starfsvettvang, þ.e.
snúrur og græjur, þegar hann gerðist rafeindavirki.

Ingileif Ástvalds í Eyrargötunni, ómalbikaðri, á hælaháum skóm og ullarföðurlandi! Í dag er hún virðulegur
skólastjóri norður í landi.

Áður en haldið var af stað var sest niður og málin rædd.
Hrönn Harðardóttir þarna fremst á myndinni, væntanlega
í pelsinum hennar mömmu sinnar. Aftar má sjá t.d.
Margréti Friðþjófs, Gunnvöru Rósu Marvinsdóttur, Svein K.
Sveinsson, Pál Halldór Halldórsson, Hrefnu Bjarnadóttur
og fleiri.

Settumst niður í efri blómagarðinum og tókum nokkur lög. Þarna má m.a. sjá
Oddnýju Kristínu, Svanhildi Vilbergs og Huldu Rós Rúriksdóttur.
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Eyjólfur
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki

B

RAFRÓS ehf
S

B

Almenn raflagnaþjónusta
Nýlagnir – Teikningar
Endurnýjun á eldra húsnæði
Dyrasímar

Garðplöntustöð
Ásthildar
Seljalandsvegi 100, 400 Ísafirði
Símar; 6187751 og 6987751

Þægindi alla leið
Áætlunarflug: Fjórir áhugaverðir áfangastaðir.
Sauðárkrókur, Höfn í Hornafirði, Bíldudalur og
Gjögur.
Leiguflug: Við sérhæfum okkur í leiguflugi
fyrir þá sem vilja fyrsta flokks þjónustu, hratt
og örugglega.
Útsýnisferðir: Skemmtilegar ferðir hvert á
land sem er, sérsniðnar að þínum þörfum.
Flugfélagið Ernir
Flugfélag

Gjögur
Bíldudalur
Reykjavík

Sauðárkrókur
Höfn

562 4200
sími 5
www.ernir.is
www

Verið velkomin
í vorið til okkar!
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Um vorið var farið í ógleymanlegt ferðalag. Farið
var norður í land þar sem við skoðuðum m.a. Mývatn,
Kröflu, Dimmuborgir, Húsavík, Akureyri og fleira.

Óli Guðmunds og Kjartan ásamt Jóni Baldvin voru með okkur í ferðalaginu. Enginn kven-kennari, ekkert verið að spá í slíka
hluti á þeim tíma. Þessar myndir eru teknar í Mývatnssveitinni en þar gistum við í félagsheimili.

Jón Baldvin tók að sér myndatökurnar!
Allavega 24 vélar sem hann þurfti að
smella af! Kodamatic í lange baner!
Og auðséð hvað var vinsæl fermingargjöf tveimur árum áður: vasamyndavélarnar!

9. bekkur vorið 1981. Þessi mynd er tekin á Hólum í Hjaltadal.

Allur matur á að fara ...
með flutningabílum búnum sérhönnuðum kæli- og frystitækjum og geymast
í þar til gerðum vörugeymslum, vottuðum af gæðaeftirlitskerfi GÁMES. Vel
skipulagt flutningakerfi og reynsla í faglegum matvælaflutningum um allt
land tryggir að neytandinn fær vöru sína ferska innan 24-48 tíma og alla leið

... upp í munn og
ofan í maga!

www.landflutningar.is

SÍA
•
jl.is
•

Borgun gerir það eins auðvelt og hægt er.
Við vitum að engin tvö fyrirtæki eru eins og leggjum því áherslu
á sveigjanleika og breidd í þjónustu. Við byggjum á reynslu og
þekkingu á þörfum viðskiptavina okkar – stórra sem smárra.
Þannig færð þú eitt uppgjör yfir alla kortaveltu hjá okkur sem
veitir betri yfirsýn.
Með Borgun getur þú tekið við öllum helstu greiðslukortum heims
og verður því ekki af viðskiptum. Mikilvægast er þó að þjónustan
er örugg og dagurinn gengur hratt og vel fyrir sig. Þannig gerum
við vinnu viðskiptavina okkar eins auðvelda og hægt er.
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JÓNSSON & LE’MACKS

Það er alltaf
nóg að gera!

