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Með Borgun tekur þú  
við öllum kortum  
– hvar og hvenær sem er
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Inngangur
að lögfræði

Ketilbjöllur

3.350 kr.

8.390 kr.

3 nætur  
á Mývatni 46.370 kr.

Vefverslun á að 
virka alls staðar
Meira en helmingur Íslendinga notar netið með farsímum 
og spjaldtölvum. Er þín vefverslun tilbúin? 
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„Auðvitað er 
stórt skref  
að kaupa íbúð“ 
Ein mikilvægasta ákvörðunin sem við tökum er að fjárfesta í 

íbúð. Þess vegna skiptir máli að hafa fjölbreytta valkosti og góða 

ráðgjöf í takt við ólíkar þarfir. Kynntu þér allt sem skiptir máli  

um íbúðalán á landsbankinn.is/istuttumali.

Ýr Káradóttir
Viðskiptavinur Landsbankans

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA – RAFRÆNT

Kynntu þér málið á www.postur.is 

Með Skönnunarþjónustu Póstsins nýtir þú þér nútímatæknina 
 

og sendum þér rafrænt. Þú kemur skipulagi á póstinn þinn og 
getur nálgast hann þegar þér hentar.

NÚ GETUR ÞÚ FENGIÐ 
PÓSTINN RAFRÆNT
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Frá Ísafirði kemur fólk sem lætur 
til sín taka á öllum sviðum þjóð-
félagsins, forseti Íslands kemur 
frá Ísafirði sem og biskup Íslands, 
fyrsti ráðherra Íslands var áður 
sýslumaður á Ísafirði, frá Ísafirði 
koma miklir og mætir skipstjórar 
og sjómenn sem og fólk úr hinum 
ýmsu greinum atvinnulífsins og 
íþróttamenn. Tónlistar- og menn-
ingarlíf hefur verið með miklum 
blóma á Ísafirði um áraraðir og 
frá Ísafirði koma mikil tónskáld og 
tónlistarfólk.

Okkur Ísfirðingum ber að fræða 
börnin okkar og gesti um sögu 
Ísafjarðar.  Öll höfum við frá ein-
hverju skemmtilegu að segja, hver 
kannast ekki við frægðarsögur af 
íþróttagörpum, frá atvinnulífinu, 
af háskaförum á sjó og á landi, frá 
tónlistarlífinu.  Ísfirðingar hafa líka 
frá erfiðum atburðum að segja sem 
hefur þjappað samfélaginu saman 
sem einni stórri fjölskyldu. Þessu 
öllu ber okkur að segja börnum 
okkar og gestum frá.

Fyrir tæpum sjötíu árum stofn-
uðu framtakssamir einstaklingar 
og frumkvöðlar þess tíma átt-
hagafélag þar sem segir í 2. gr. í 
lögum félagsins „Tilgangur félags-
ins er að viðhalda kynningu milli 
Ísfirðinga búsettra í Reykjavík og 
nágrenni og efla tryggð þeirra 
við átthagana.“ Félagið fékk heitið 
Ísfirðingafélagið.

Vissulega eru breyttir tímar frá 
árinu 1945 þegar Ísfirðingafélagið 
var stofnað, en sömu gildin lifa 
ennþá og munu lifa um ókomna 
tíð og á þá máltækið „maður er 
manns gaman“ við. Í dag fara sam-
skipti fólks mikið fram í gegnum 
tölvur, síma og hina ýmsu vef- og 
fjölmiðla.  Engin af þessum tækni-
nýjungum kemur þó í staðinn fyrir 
að fólk hittist og eigi góða stund 
saman.

Hátíðin „Aldrei fór ég suður“ 
hefur slegið rækilega í gegn. Fólk á 
öllum aldri, frá öllum landshlutum, 
fjölskyldur, brottfluttir Ísfirðingar 
og gestir flykkjast til Ísafjarðar um 
páska, ár hvert. Er þá ekki hlutverk 
okkar Ísfirðinga að taka vel á móti 

gestum, fræða börnin okkar og 
gesti um bæinn og íbúa Ísafjarðar 
og sýna þeim hvar þjóðþekktir 
Ísfirðingar áttu og eiga heima?  
Sýna börnunum hvar afi og amma 
áttu heima í „eld“ gamla daga 
þegar ekkert sjónvarp, engar tölv-
ur og engir gsm símar voru til og 
börnin átta sig ekki á hvað var gert 
í þá gömlu góðu daga.

Auðvitað verðum við foreldar, 
afar og ömmur, „gamla settið“ að 
hlusta á börnin okkar, unga fólkið 
og taka þátt í tæknibyltingunni. 
Látum þau kenna okkur á nýju 
tækin, aðlögum okkur að breytt-
um tímum og skemmtum  okkur 
saman.

Átthagafélög eru ekki bara 
fyrir pabba og mömmu og afa og 
ömmu, átthagafélög eru líka fyrir 
ungt fólk.  Eflum Ísfirðingafélagið 
þar sem pabbi, mamma, afi, amma, 
börn og gestir skemmta sér saman.

Höldum tilgangi félagsins hátt 
á lofti og viðhöldum kynningu 
milli brottfluttra og allra Ísfirðinga 
og eflum tryggð okkar hvert við 
annað.

Verum stolt af uppruna okkar, 
berum höfuðið hátt, Ísafjörður er 
fallegur bær sem hefur alið og 
elur kraftmikið og hæfileikaríkt 
fólk.

Maður er manns gaman, 
skemmtum okkur saman.

Guðmundur Friðrik Jóhannsson, 
formaður Ísfirðingafélagsins.

Maður er manns gaman

VESTANPÓSTURINN
Útgefandi:

Bókabeitan ehf., Háteigsvegi 18,
105 Reykjavík

Guðmundur Fr. Jóhannsson, formaður:

Ritstjóri og ábyrgðarmenn:
Edda Pétursdóttir og  Jakob Falur Garðarsson.
eddapetursd@gmail.com

Auglýsingar:
Einar Guðmundsson.

Prentvinnsla:
Oddi umhverfisvottuð prentsmiðja

Selt í smásölu, kr. 1.800
m.a. á www.panama.is

Blaðinu er dreift til félagsmanna

Stjórn Ísfirðingafélagsins 2013-2014:
Guðmundur Fr. Jóhannsson, formaður
Edda Pétursdóttir
Jakob Falur Garðarsson
Jón Björn Sigtryggsson 
Ólafur Sigurðsson
Rakel Sævarsdóttir
Sigurða Sigurðardóttir
Sigurður G. Sigurðsson 

Forsíðumyndina tók Edda Pétursdóttir um 
páska fyrir utan hús hjá bjartsýnum íbúum á 
Hlíðarveginum.

141 776

 UMHVERFISMERKI

PRENTGRIPUR

Sóltún – 
sumarúthlutun

Munið að sækja um Sóltún fyrir sumarið.
Opið er fyrir umsóknir núna á  

soltun@is�rdingafelagid.is
Sjá nánar á 

www.is�rdingafelagid.is
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Messa 2014
Hin árlega messa Ísfirðingafélagsins verður haldin í Neskirkju,

sunnudaginn 18. maí nk. kl. 14.00.
Prestur verður sr. Örn Bárður Jónsson.
Kirkjukór Ísfirðingafélagsins syngur.

Nýir og áhugasamir kórfélagar eru sannarlega velkomnir í kórinn. Hafið samband við 
Þórhildi S. Sigurðardóttur í netfangið totla@simnet.is eða síma 8944237 og/eða Báru 

Elíasdóttur í netfangið baraella@gmail.com  eða í síma 8656374.
Að lokinni messu verður að vanda messukaffi í safnaðarheimili Neskirkju.

Aðalfundur 2014
Boðað er til aðalfundar Ísfirðingafélagsins í safnaðarheimili Neskirkju,

sunnudaginn 18. 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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,,Hvað er þetta með sólina hjá 
ykkur í Ísfirðingafélaginu?“ spyrja 
margir og ekki að undra þegar 
helstu hátíðir félagsins tengjast ljós-
gjafanum sjálfum. Við gleðjumst á 
Sólarkaffinu þegar hún birtist, og 
má lesa ræðu kvöldsins sem Bjarndís 
Friðriksdóttir málameistari, mann-
vinur og Hlíðarvegspúki flutti á 
hátíðinni.  Við gleðjumst þegar hún 
hverfur því að við vitum að hún 
kemur aftur og á Sólkveðjukaffinu 
hlýddu gestir á erindi Jónu Símoníu 
Bjarnadóttur, sagnfræðings og for-
stöðumanns safna Ísafjarðarbæjar 
um tilurð bókar sinnar og Guðfinnu 
Hreiðarsdóttur Þjóðlegt með kaffinu 
sem hér birtist ásamt fjölda mynda 
frá sólarhátíðunum.

Það er bjartsýni að setja páska-
liljur út á stétt í apríl en það er 
líka vilji til að fegra umhverfið. Í 
Vestanpóstinum í ár birtist þetta 
fallega hugtak bjartsýni í mörgum 
myndum og það sem hefur glatt og 
fegrað hið daglega líf og gerir enn.

Í viðtalinu fáum við svör við því 
hvað fær rússneska borgardömu og 
sunnlenskan sveitastrák til að setjast 
að milli hárra fjalla og vinna að list 
sinni. Ólína Þorvarðardóttir forvitn-
aðist um ævintýralegan bakgrunn og 
fjölbreytt viðfangsefni Nínu Ivanovu 
og Ómars Smára Kristinssonar á 
Ísafirði.  

Eiríkur Örn Norðdahl rithöf-
undur og bæjarlistamaður Ísafjarðar 
(2014-15) leikur sér með orð og 
hugmyndir í prósaljóði sínu sem 
ekki hefur áður birst á prenti. Þar er 
þemað á þá leið að vera sinnar gæfu 
smiður og hver veit nema einhver 
fái málshátt úr páskaegginu sínu í ár 
sem vísar til þess.

Saga kaupmanna á Ísafirði heldur 
áfram í blaðinu og í ár gefur Jakob 
Falur Garðarsson okkur innsýn í 
sögu Björnsbúðar. Þar segir hann frá 
dugnaði og bjartsýni forfeðra sinna 
við stofnun og rekstur verslunar-
innar sem varð fastur punktur í til-
verunni um áraraðir og kennileiti 
við Silfurtorgið.

Nýjar leiðir í kaupmennsku hafa 

áningastaði í Djúpinu og greinina 
prýða fallegar myndir.

Álftarungar sem spígsporuðu um 
Ísafjörð um tíma á sjöunda áratug 
síðustu aldar var bjargað af Ólafi 
Sigurðssyni skipstjóra úr skurði í 
Aðalvík þar sem þeir voru ósjálf-
bjarga. Gæska hans og bjartsýni á að 
þeir myndu braggast ef hann veitti 
þeim skjól varð til þess að þeir undu 
glaðir á Ísafirði um tíma og sonur 
hans Sigurður (Bíi) segir okkur þessa 
skemmtilegu sögu.

Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga,
sæta lánga sumardaga.

Þá er gott að trítla um tún og tölta á eingi,
einkum fyrir únga dreingi.

Folöldin þá fara á sprett og fuglinn sýngur,
og kýrnar leika við kvurn sinn fíngur.

Sú var tíð að ljóð nóbelsskáldsins 
Halldórs Kiljans Laxness átti ein-
staklega vel við vordaga í kringum 
Seljalandsbúið þegar þar var 
rekið kúabú af Ísafjarðarkaupstað. 
Samyrkjubú í anda félagshyggju og 
hefur Ólafur Sigurðsson tekið saman 
áhugaverðan pistil um þá bjartsýni 
sem höfð var að leiðarljósi.

Ritstjórn þakkar öllum sem hafa 
tekið jákvætt í erindi okkar og lagt 
hafa hönd á plóg við að gera blaðið 
í senn fjölbreytt og veglegt. Það er 
okkur mikils virði þegar blaðið er að 
mestu leyti unnið í sjálfboðavinnu. 
Viljum við einnig biðja þá sem eiga 
í handraðanum efni til blaðsins að 
hafa samband. 

Mitt svar við spurningunni, sem 
upp var borin í byrjun ritstjórnar-
pistils, er ætíð á sömu leið ,,það er 
vegna þess að við lítum björtum 
augum á tilveruna og horfum á hið 
jákvæða.“ Sól rís og sól sest, sól birtist 
og sól hverfur.

Fyrir hönd ritstjórnar,
með sólgulum og snjóhvítum 

páskaliljukveðjum,
Edda Pétursdóttir

Sól rís, sól sest – sól birtist, sól hverfur

riðið sér til rúms og hafa nokkrar 
ungar ísfirskar athafnakonur komið á 
fót vefverslun sem þær reka og sinna 
af elju og bjartsýni. Við fáum að kynn-
ast vefversluninni KAUPSTADUR.IS 
frænknanna Rakelar Sævarsdóttur 
og Aldísar Birgisdóttur, auk MUSES.
IS og einnig TÍBRÁ.IS vefverslun 
Bergrósar Kjartansdóttur.

Góðar minningar frá skógarlífi og 
bjartsýni vógu þungt þegar ákveðið 
var að endurreisa og byggja upp í 
Tungudal eftir snjóflóðin sem féllu 
þar um páska fyrir tuttugu árum. 
Auður Hagalín, Gunnlaugur Jónasson 
og Rósa Hallgrímsdóttir segja frá 
skógarlífinu fyrr og nú. Friðgerður 
Guðmundsdóttir (Dedda) sá um að 
hafa samband við Skógarbúa en hug-
myndina fékk undirrituð þegar hún 
fyrr á þessu ári fékk í hendur blaðið 
Tunguskógur – Blað Skógarbúa 1994. 
Velvilji Skógarbúa sem brugðust 
fljótt við hvetur til þess að fleiri sögur 
birtist í næsta blaði og eru nokkrar 
þegar í smíðum.

Eftir að vegurinn opnaðist um 
Djúp er orðið greiðfærara landleið-
ina allan ársins hring til Ísafjarðar. 
Betri vegir og þægilegri bílar gera 
það að verkum að oft er brunað alla 
leið í einum hvelli og ekkert stoppað. 
Páll Ásgeir Ásgeirsson rithöfundur og 
leiðsögumaður rekur sína uppáhalds 

Edda Pétursdóttir.
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Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • borgarblod@borgarblod.is

www.borgarblod.is
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Ómar Smári og Nína eru nægju-
samt lífsnautnafólk, listamenn og 
náttúrubörn sem hafa ekki bundið 
sína bagga sömu hnútum og sam-
ferðamenn. Þau hittust í Þýskalandi 
fyrir tveimur áratugum. Komu þang-
að sitt úr hvorri áttinni, tvær ungar 
og leitandi manneskjur með ólíkan 
bakgrunn og uppeldi. Rússneska 
borgardaman og sunnlenski sveita-
strákurinn áttu þó sameiginlegan 
neista sem bræddi sálir þeirra saman.  
Eftir námsdvöl í Þýskalandi, langdval-
ir í Landmannalaugum á sumrum og 
vetrardvalir í Æðey í Ísafjarðardjúpi 
hafa þau nú fest ráð sitt á Ísafirði.  
Við Hrannargötu keyptu þau þrjú 
gömul samliggjandi hús sem þau 
hafa gert upp og sameinað í eitt. Þar 
hafa þau heimili sitt og vinnuaðstöðu 
og una hag sínum vel,  vinna bæði 
við teikningu og hönnun, kortagerð, 
myndskreytingar og fleira og hafa 
yfrið nóg að gera sem stendur. 

Húsin þrjú við Hrannargötuna 
láta lítið yfir sér þótt nýuppgerð 
séu.  Aðaldyrnar snúa út að göt-
unni á dumbrauðu bárujárnsklæddu 
húsi, en til hliðar við innganginn er 
ofurlítið „bíslag“ eða kvistur niður 
við jörð sem hefur verið byggður 
undir forstofuglugganum og teygir 
sig fram á gangstéttina. Á þessum 
kvisti er kattalúga. Þetta er aðal-
inngangur heimiliskattanna tveggja. 
Annar þeirra – svartur fressköttur 
með hringaða fjárhundsrófu  – tekur 
kurteislega á móti gestinum í anddyr-
inu ásamt húsbændum sínum.  

Smári og Nína hafa komið sér vel 
fyrir þarna í Hrannargötunni, og 
eftir skoðunarferð um húsið er sest 
niður í fallegum garðskála þaðan 
sem sjá má fjallið Erni gnæfa tignar-
lega yfir húsþökunum. Þrílit læða 
sem virðir engan viðlits liggur letileg 
í kassa á gólfinu. Á borðinu rýkur 
upp af kaffibollum og innan seil-

Lífsnautn og listfengi – 
„allt er þetta gaman“

Vestanpóstur forvitnast um ævintýralegan bakgrunn og fjölbreytt 
viðfangsefni myndlistarfólksins og frumkvöðlanna Ómars Smára 

Kristinssonar og Nínu Ivanovu á Ísafirði.  
Viðtalið tók Ólína Þorvarðardóttir.

Rússneska borgardaman og sunnlenski sveitastrákurinn, Nína og Smári sem kynntust 
í Þýskalandi og una hag sínum vel á Ísa�rði.

,,Í myndlist ertu að lesa upplýsingar úr umhver�nu,  þú tekur þær og miðlar þeim síðan 
í gegnum myndformið. Myndlist fyrir mig er upplýsingasöfnun, túlkun og úrvinnsla. 
Leið til þess að skilja heiminn.“

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík
Sími: 511 1188 • borgarblod@borgarblod.is

www.borgarblod.is
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ingar eru rússneskir konfektmolar í 
fallegri skál. 

Við hefjum spjallið og athyglin 
beinist fyrst að Nínu.

Nína
Hún er elst fimm systkina, fædd 

árið 1967 í Moskvu, á hafta- og 
skömmtunartímum gömlu Sovét-
ríkjanna. „Foreldrar mínir eru húm-
anistar og listhneigt fólk sem höfðu 
aldrei mikið handa á milli“ segir hún. 
„Þau þurftu að taka að sér  allskyns 
aukavinnu til að sjá fyrir börnunum. 
Ég var elst og þurfti að aðstoða yngri 
systkini mín og hjálpa til við heimilis-
haldið. Þess vegna varð ég snemma 
sjálfstæð og stjórnsöm gagnvart karl-
mönnum“ segir hún glettin. 

„Það kemur sér mjög vel fyrir mig“ 
skýtur Smári inn í „því ég er yngstur í 
mínum systkinahópi, vanur dekri og 
umhyggju og vil gjarnan láta hugsa 
um mig“. Hann brosir til konu sinnar.

Nína var feimið barn og unglingur 
en afar fróðleiksfús og mikill bóka-
ormur. Hún byrjaði snemma að 
teikna og krota  og myndlistin höfð-
aði til hennar. Ellefu ára fór hún 
í myndlistarskóla og tónlistarskóla. 
Með tímanum varð myndlistin ofan 
á. „Ætli það hafi nú ekki bara stafað 
af minni eigin leti“ segir hún kímin 
„því það var minni heimavinna í 
myndlistarnáminu heldur en tón-
listarnáminu.“

Á uppeldisárum Nínu var upp-
lýsingamiðlun í Sovétríkjunum afar 
takmörkuð, og hún telur að það hafi 
haft áhrif á það hvernig myndlistará-
hugi hennar þróaðist. „Í búðum var 
takmarkað vöruúrval, kannski bara 
ein tegund af dósamat. Einu sinni 
kom ég í búð og þá var ekkert matar-
kyns í boði nema frosnir kolkrabbar. 
Þá var það keypt. Við borðuðum 
þetta dögum saman og þurftum að 
finna upp nýjar og nýjar aðferðir til 
þess að matreiða“ segir hún og hlær. 
„En þó að ég hafi kynnst skorti, leið 
ég aldrei skort sjálf. Heima hjá mér 
var alltaf matur á borðum. Annars 
finnst mér frekar tímasóun að veita 
eldamennsku og matarumræðu of 
mikla athygli - sérstaklega þegar nóg 
er til að borða.“

Forvitin og fróðleiksfús las Nína 
allar bækur sem hún kom höndum 
yfir.  „Ég varð mjög sólgin í allt les-
mál, hvort sem það voru áletranir 

á mjölpökkum og mjólkurfernum, 
bæklingar, blöð eða bækur. Ég las 
allt sem ég komst yfir af áfergju. 
Upplýsingar og fróðleikur voru  dýr-
mæti í mínum augum. Þetta smit-
aðist yfir á myndlistina hjá mér. Í 
myndlist ertu að lesa upplýsingar úr 
umhverfinu,  þú tekur þær og miðlar 
þeim síðan í gegnum myndformið. 
Myndlist fyrir mig er upplýsingasöfn-
un, túlkun og úrvinnsla. Leið til þess 
að skilja heiminn.“

Konseptlist og kommúnulíf
Nína kynntist tilraunakenndri og 

framsækinni myndlist og tók þátt í 
sinni fyrstu samsýningu á hugmyn-
dalist (conceptual art) 22 ára gömul. 
„Ég vissi þá strax hvað ég var að gera 
og til hvers“ segir hún. „Konseptlistin 
eða hugmyndalistin hefur átt hug 
minn frá fyrstu stundu.  Ég lít á 
listina sem leið að markmiði. Ég  
leita svara í gegnum listsköpunina, 
leita svara í myndrænu formi. Ef ég 
finn myndrænt svar þá get ég hald-
ið áfram í næsta verk,“ segir hún. 
„Sem áhorfandi sérðu alltaf mun á 
verkum, hvort það liggur eitthvað 
persónulegt á bak við þau eða ekki. 
Oft er á bak við abstrakt myndlist 
hræðsla við mennskuna, hið mann-
lega eðli. Sumum hættir til að fela 
sig bak við dauð form og skapa þar 
með nokkurskonar legsteina, í stað 
þess að taka á kvikunni sjálfri, lífinu.“

Á þessum tíma var Nína flutt að 
heiman og farin að búa og vinna 
með fleiri listamönnum, en framtíð-
in var óráðin og aðstæður óstöðugar.  
Þá höguðu atvikin því þannig að fyrir 
undarlega tilviljun kynntist hún vel-
gjörðarkonu sem breytti aðstæðum 
hennar til hins betra. „Það var gömul 
kona um nírætt sem hét Olga og 
hafði verið leikkona um sína daga 
hjá leikstjóranum Stanislavsky. Einn 
daginn þegar ég var í heimsókn hjá 
myndlistarmönnum sem ég þekkti, 
barst reykjarlykt upp stigann. Það 
hafði kviknað í eldhúsinu hjá gömlu 
konunni á hæðinni fyrir neðan. Ég 
hljóp niður til aðstoðar og okkur 
tókst að slökkva eldinn og forða elds-
voða. En þarna kynntumst við Olga, 
og hún bauð mér að búa í íbúðinni 
með sér.  Þá sem nú var mikill hús-
næðisskortur í Moskvu og algengt að 
stórum íbúðum væri skipt milli fjöl-
skyldna. Olga átti 2 herbergi í 11 her-

bergja íbúð þar sem bjuggu 8 aðrir 
einstaklingar, sumir ólöglega en aðrir 
sem formlegir leigjendur. Þarna voru 
2ja barna fjölskylda, gömul leikkona, 
nemendur,  doktor í þýsku, geðsjúkl-
ingur og  smákrimmi. Sjálf borgaði 
ég aldrei leigu, heldur bara rafmagn 
og ég veit ekki enn þann dag í dag 
hver eiginlegur húseigandi var. Þetta 
skrautlega sambýli eða „komunalka“ 
eins og við köllum það á rússnesku, 
kom sér mjög vel fyrir mig á þessum 
tímapunkti, og þarna bjó ég í tæp 
fjögur ár.“ 

En það átti ekki fyrir Nínu að liggja 
að festa framtíðarrætur í heimaborg 
sinni.  Fyrir undarlega röð tilviljana 
lá leið hennar síðar til Þýskalands þar 
sem hún kynntist lífinu í Evrópu   og 
mannsefninu sínu. 

Ómar Smári
Hann  er af öðru bergi brotinn, 

fæddur 1967 Í Gíslholti í Holtum, 
Rangárvallasýslu þar sem hann „óx 
úr grasi í bókstaflegri merkingu“ eins 
og hann orðar það.

„Ég á að vísu mörg systkini eins og 
Nína, en þar sem ég er lang yngstur 
er ég hálfgert einbirni“ segir hann. 
„Það vantaði frekar fólk í kringum 
mig en hitt, enda mikill aldursmun-
ur á okkur systkinunum. Það segir 
sína sögu að það var ekki fyrr en í 
jarðarför föður míns árið 1995 sem 
systkinahópurinn hittist allur.“ 

Ómar Smári gekk í barnaskóla 
í Laugalandi í Holtum, en þaðan 
lá leiðin í Fjölbrautarskólann á  
Selfossi. „Þar hét ég allt í einu Ómar, 
en hafði heitið Smári fram að því“ 
segir hann kíminn. Hann kveðst þó 
kunna vel við bæði nöfnin „og svara 
þeim báðum“. 

„Ég er afsprengi minnar kynslóð-
ar, dekurbarn, hingað kominn vegna 
þess að ég hef átt val í lífinu“ segir 
hann. „Nína var feimin og einræn, 
en ég sóttist eftir félagsskap. Hún 
þekkir skort en ég hef aldrei þurft 
að búa við skort af neinu tagi, gat til 
dæmis valið skóla að vild.“

Fyrstu skref Ómars Smára sem 
myndlistarmanns fólust í því að 
teikna fyrir systkini sín og aðra í fjöl-
skyldunni.  En líkt og Nína kynntist 
hann líka velgjörðarmanni á unga 
aldri sem beindi honum á rétta braut 
. Sá velgjörðarmaður var myndlistar-
maðurinn Gunnar Örn Gunnarsson 
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sem fluttist að Kambi í Landssveit.  
Smári minnist hans með mikilli hlýju 
og þakklæti.

 „Það var Gunnar Örn sem kynnti 
mig fyrir myndlistinni. Hann fluttist í 
sveitina þegar ég var á unglingsárum, 
og var mér sem himnasending.  Ég 
sogaðist að þessum merkilega manni 
og hann tók mér opnum örmum, 
sagði mér sögur, sýndi mér myndir 
eftir sjálfan sig og aðra, skoðaði með 
mér myndlistarbækur og fræddi mig 
um heima og geima, ekki síst aðra 
myndlistarmenn, sköpunina og list-
þörfina. Ég varð tíður gestur í Kambi 
og þar leið tíminn svo hratt að oft 
var komin nótt þegar ég sneri heim. 
Þetta var minn listaháskóli gefinn 
með persónulegum hætti beint í æð, 
og hefur haft jafnmikil ef ekki meiri 
áhrif en allir skólarnir sem ég hef 
farið í síðan“ segir Smári. „Gunnar 
Örn keypti jörð, var hestamaður og 
trúmaður.  Hann rann inn í samfé-
lagið þarna í sveitinni þar sem hann 
var vel metinn og viðurkenndur af 
sveitungum. Það hefur líklega gert 
mér léttara fyrir að feta myndlistar-
brautina að Gunnar Örn var góð 
fyrirmynd. „ 

Nautnin í listinni
Eftir framhaldsskóla hélt Ómar 

Smári í kennaranám til Reykjavíkur. 
Hann segir það nám hafa verið 
„mistök“ að öðru leyti en því að 

„þar kynntist ég myndlistartækni og 
fékk myndlistarbakteríu, sem varð 
til þess að ég fór í myndlistarnám 
til Þýskalands, og kynntist þá Nínu.  
Annars ímyndaði ég mér aldrei að 
myndlist gæti orðið mitt framtíðar-
starf, þrátt fyrir kynni mín af Gunnari 
Erni. Ég ætlaði að finna mér eitthvað 
praktískt viðurværi eins og að verða 
kennari á Laugalandi, óminnugur 
þess að ég kann ekki að stjórna fólki 
og er ekki kennari. Ég fór hinsvegar 
á myndmenntabraut og tímdi ekki 
að hætta þar, því þar lærði ég margt, 
módelteikningu, grafík og margs-
konar þjálfun og aðferðir sem allt 
reyndist mjög góður undirbúningur 
fyrir Myndlista- og handíðaskólann. 
Enda flaug ég þangað inn þegar ég 
sótti um þar. Og þá varð nú gaman að 
lifa og andinn fór á flug“ segir hann 
og bætir við glaðbeittur „kannski þó 
aðallega vínandinn.“ 

Líkt og Nína fékkst Ómar um 
tíma við konseptlist. „Já, ég reyndi 
að skilja konseptið, en ég er ekki sá 
andans hugsuður sem eiginkona mín 
er. Verkin sem ég vann miðuðust við 
að ná nautn út úr þeim. Ég er fyrst 
og fremst nautnaseggur, líka í mynd-
listinni.  Sú tilhneiging tók stundum 
á sig expressjónískar myndir.  Ég fór 
út í að geðjast sjálfum mér og verkin 
urðu sjálfhverf, þróuðust svo yfir í 
rannsóknarverk.  Ég er bara hinn 
saklausi sveitamaður sem kem út í 
hinn stóra heim, safna að mér upp-

lifunum og breyti því svo í eitthvert 
verk. Allt sem ég geri er úrvinnsla 
gráðugs einstaklings.“ 

Leiðir liggja saman
Tilviljun réði því hvernig Nína 

og Smári kynntust.  Smári sá snepil 
á tilkynningatöflu í Myndlista- og 
handíðaskólanum, þar sem boðið 
var upp á skiptinám í Þýskalandi.  „Á 
þeim tíma voru fjórar sætar þýskar 
stelpur skiptinemar í skólanum, frá 
Hamborg, Kíl, Bremen og Hannover. 
Ég gekk á röðina og spurði hverja 
af annarri hvar skemmtilegast væri 
að vera. Svörin og viðmótið urðu 
þess ráðandi að ég sló til og valdi 
Hannover.“ 

Þau voru 27 ára gömul þegar 
þau kynntust í Hannover árið 1994. 
Undarlegur örlagavefur spann leiðir 
þeirra saman, og segja má að það 
sem hefði átt að hindra samfundi 
þeirra – feimni Nínu og ómann-
blendni – hafi á vissan hátt orðið til 
þess að þau hittust. 

„Þegar ég hætti að hugsa um 
sjálfa mig eingöngu hætti ég að vera 
feimin“ segir Nína. „Áður faldi ég 
mig oft á bak við bækur, faldi mig 
þannig fyrir öðru fólki.  Sat í neðan-
jarðarlestunum með bók í hönd, 
alltaf í sjálfsnámi. Þannig lærði ég 
ensku.  En þessi galli minn, feimnin 
og félagsfælnin, varð samt til þess 
að skapa ný tengsl og opna mér 

Enn mörg ár þangað til þau hittast. Nína á tali við Shakespeare í Moskvu og Smári te�ir við Geir Guðmundsson í pásu frá salt�sk-
verkun í Bolungarvík.
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„Sem frjáls og lifandi listamaður 
gleymdi ég yfirleitt að kaupa inn á 
daginn og fór oft eftir nauðsynjum í 
næturbúðina. Eina nóttina rekst ég 
þar á þennan lífsþorstamann, þar 
sem hann stendur með stórt skæ-
rappelsínugult grasker í fanginu í 
grænmetisdeildinni og spyr hvernig 
eigi að elda þetta“ segir Nína.  „Í 
annað skipti hittumst við klukkan 
sex að laugardagsmorgni, þegar allir 
listamenn eru steinsofandi, ég var þá 
með aukavinnu við heimilishjálp og 
á leið í vinnuna, en Smári á leið á 
Flóamarkað.“ 

Svo gerðist það 8. nóvember 1994 
að Nína bauð Smára í te. Síðan hefur 
sá dagur verið „þeirra dagur“  því 
þann dag brann saman með þeim. 
Smári mætti í kvöldte og fór heim eftir 
morgunmat. Eftir þetta gisti hann sam-
tals í tvær nætur í leiguhúsnæði sínu. 

 Nína segist ekki hafa haft mikinn 
áhuga á samböndum á þessum tíma 
og var ekki í leit að ástinni. Smári 
fór heldur ekki til Þýskalands til að 
ná sér í konu, heldur með þann 
fróma ásetning „að læra málið, iðka 
listina og ekkert rugl“ eins og hann 
orðar það. En sá ásetningur ruglaðist 
aðeins. 

 „Við gáfum okkur eitt loforð í upp-
hafi, það var að vera félagar og bind-
ast ekki tilfinningalega. Það mistókst 
auðvitað hrapallega en gerði það að 
verkum að við höfðum engar óraun-
hæfar væntingar hvort til annars, og 
ótryggð eða ósannindi voru ekki inni 
í myndinni. Tilfinningarnar tóku 
yfirhöndina af alefli. Nína fylgdi mér 
til Íslands án þess að vita nákvæm-
lega hvað eða hvar þetta land var“ 
segir Smári. 

Ári síðar giftu þau sig á Íslandi. 
Nína dvaldi hér á landi meðan Smári 
lauk námi, og síðan fór hann með 
henni til Þýskalands, meðan hún 
lauk sínu námi.

leið til Evrópu, svo undarlega sem 
það hljómar. Þannig var, að maður 
frá Hannover var að undirbúa sam-
sýningu fyrir ungt fólk víða að úr 
Evrópu. Hann kom til Moskvu að 
finna þátttakendur í þessa stóru sýn-
ingu. Ég var sú eina í hópi mynd-
listarmannanna í kringum mig sem 
talaði ensku, eftir allt sjálfsnámið í 
lestunum. Það kom því í minn hlut 
að sýna honum hvað var að gerast í 
myndlistinni og um leið gat ég kynnt 
fyrir honum mín eigin verk. Það varð 
til þess að hann bauð mér að koma 
á sýninguna í Hannover, og þannig 
vildi það til að ég fór þangað.“ 

Nína hélt til í Hannover og næstu 
árin, var hún atvinnulistamaður í 
Þýskalandi, hélt árlegar sýningar og 
var með miðstöð sína þar. Verkin 
hennar seldust vel og hún gerði líka 
margar innsetningar.  „Þær seljast 
ekki neitt, en draga athyglina að lista-
manninum“ segir Nína. Hún lærði 
þýsku, betrumbætti enskukunnáttu 
sína og hélt uppteknum hætti við 
að lesa bækur. „Ég þurfti að ferðast 
mikið í tengslum við myndlistina og 
á þessum tíma gat verið þrautinni 
þyngra að fá vegabréfsáritanir,  og 
allskyns stúss og vesen sem fylgdi 
þessu.  Eftir nokkur ár sem atvinnu-
listamaður ákvað ég þess vegna að 

létta mér lífið og fara í nám. „ 
Á sama tíma er Smári að koma til 

Hannover „til þess að njóta frelsis og 
vera unglingur“  eins og hann orðar 
það, og fundum þeirra Nínu ber 
saman. 

Örlögin spinna þráð
„Örlögin reyndu mjög að koma 

okkur saman“ segir Smári, því  að við 
vorum ekki saman í tímum og Nína 
er næturvera, þannig að leiðir okkar 
lágu ekki saman í skólanum. Hins 
vegar vorum við að rekast á hvort 
annað um alla borg, í þessari 500 
þúsund manna borg sem virtist of 
lítil fyrir okkur.“ 

Það var samt í skólanum sem 
Nína kom auga á Smára, á samfundi 
myndlistarnema . „Ég tók strax eftir 
honum. Hann var eini „lifandi“ mað-
urinn í herberginu, með glampa í 
augunum. Mér fannst allir aðrir vera 
gráir í kringum hann, og hann einn 
í lit.  „Svolítið merkilegt“ bætir hann 
við og blikkar til hennar „því ég var 
sá eini sem var í gráum jakka“. Þau 
hlæja bæði.

Upp frá þessu fóru þau að rekast 
hvort á annað við einkennilegustu 
aðstæður. Til dæmis í einu nætur-
búð borgarinnar á lestarstöðinni.  

Við tóku ævintýraleg 
ár sem skiptust milli 
vetrardvala í Æðey og 
sumardvala í Land-
mannalaugum, þar 
sem þau seldu vatna-
�sk til ferðamanna. 
Sú þjónusta þróaðist 
smám saman frá því 
að vera þjónusta í 
einum Landróver-
jeppa  í verslunar- og 
veitingaþjónustu í 
tveimur fjallarútum.
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Náttúrubörn og ferðaþjónar
Að námi loknu í Þýskalandi og á 

Íslandi stóð þeim báðum til boða 
að taka meistaranám í Hannover. Af 
því varð þó ekki. „Bogga systir, sem 
þekkti tilhneigingar bróður síns, var 
þá búin að hringja og láta okkur vita 
að það væri starfsmannaskortur í 
Æðey og að þar vantaði vetrarfólk“ 
segir Smári.  Hugmyndin kitlaði, og 
eftir svolitla umhugsun ákváðu þau 
að sækja um stöðuna og að henni 
fenginni að prófa  að vera út af fyrir 
sig einn vetur sem staðarhaldarar í 
Æðey. Veturnir urðu sjö.

Í Æðey las Nína sína fyrstu bók á 
íslensku. Hún lærði málið og varð  
„sjálfmenntað tölvuséní“ eins og 
Smári orðar það.  „Ég hef verið á 
Vestfjörðum síðan og vil vera svo 
lengi sem það flæðir ekki yfir eyrina 
vegna hlýnunar jarðar“ segir hún.

Við tóku ævintýraleg ár sem skipt-
ust milli vetrardvala í Æðey og sumar-
dvala í Landmannalaugum, þar sem 
þau seldu vatnafisk til ferðamanna. 
Sú þjónusta þróaðist smám saman 
frá því að vera þjónusta í einum 
Landróverjeppa  í verslunar- og veit-
ingaþjónustu í tveimur fjallarútum.

„Þetta kom þannig til að fjölskyld-
an mín hafði áður stofnað fyrirtækið 
„Fjallafang“ um grisjun í ofsetnum 
veiðivötnum.  Afurðirnar voru seld-
ar inni á afréttinum. Þarna hafði 
ferðaþjónustan slitið barnsskónum 
og verslun og þjónusta við ferða-
menn jókst jafnt og þétt“ segir Smári. 
Þannig vildi það til að hin unga 
listakona og borgardama var fyrr 
en varði farin að grisja silungsvötn 
með sínum heittelskaða og aðstoða 
við að koma afurðunum í sölu. En 
hún var ekki hrifin af því að ganga 
með bleikjuflök í kæliboxi milli 
tjalda í Landmannalaugum. Hún sá 
strax að það þyrfti að stofna búð 
um afurðirnar og koma  skipulagi á 
afhendinguna. „Það þurfti sósíalista 
til koma með kapítalíska hugmynd“ 
segir hún kímin „að setja upp versl-
un fyrir ferðafólk með heitu kaffi 
og veitingum og koma upp föstum 
afhendingartímum. Þetta gerðum 
við. Um leið og föst áætlun varð til 
beið fólk í röðum eftir ferskum fisk-
inum“. 

Og umfang viðskiptanna jókst. 
Fólk vildi kaupa smjör til að steikja 
upp úr, meðlæti og eitthvað að 
drekka með matnum „og fljótlega Garðaríki 2006, 2007 og 2012.
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gott að komast í kyrrðina í Æðey 
yfir vetrartímann og hvíla sig þar 
eftir að hafa „hitt hálfa þjóðina og 
tugi þúsunda erlendra ferðamanna í 
Landmannalaugum á sumrin“ eins og 
Smári orðar það.  Um síðir fengu þau 
nóg af verslunarrekstrinum á hálend-
inu og gáfu loks sinn hlut í honum.  

Þau settust að á Ísafirði, og fljótlega 
eftir það tók Smári að ferðast um land-
ið og skrifa um það Hjólabækurnar 
sem fengið hafa góðar viðtökur. Þær 
eru nú orðnar þrjár.

„Við höfðum oft haft viðkomu 

á Ísafirði í milliferðum okkar, og 
hrifumst af staðnum“ segir Smári.  
Hann segir að margt hafi orðið til 
þess að þau ákváðu að setjast að á 
Ísafirði. „Hér er svo fallegt, Nína 
fær aldrei nóg af því að horfa út um 
gluggana. Ég man þegar ég kom eitt 
sinn akandi vestur, og kom út úr 
göngunum í Tungudal þar sem eyrin 
blasti við í fallegu veðri. Þá hugsaði 
ég að það væri gaman að geta einn 
daginn hugsað „ég er kominn heim“. 
Svo rættist það. Hér á ég þrjár systur í 
grenndinni sem er ekki verra.“

Stóriðjulausir Vest�rðir og 
vistvæn ferðamennska

Áður en þau Nína og Smári 
ákváðu endanlega hvar þau skyldu 
búa, lengdu þau ferðir sínar milli 
Landmannalauga og Æðeyjar og 
skoðuðu ýmsa staði með búsetu í 
huga. Um tíma kom Siglufjörður 
til greina, en Ísafjörður varð ofan 
á. Það sem hafði hvað mest áhrif 
á ákvörðun þeirra var þó ekki ein-
ungis umhverfið og bæjarbragurinn, 
heldur stefnan um stóriðjulausa 
Vestfirði, sem þeim hugnaðist vel. 
„Þessi stefnuyfirlýsing heillaði okkur“ 
segir Smári „og hún réði eiginlega 
úrslitum.“ Hann segir það hafa orðið 
mikil vonbrigði þegar umræðan fór 

varð Landróverinn of lítill. Fjallafang 
varð sér þá úti um Hanómag og 
sölurýmið margfaldaðist og opnun-
artíminn sömuleiðis. Í stað nokk-
urra mínútna eftir klukkan sex á 
kvöldin var nú haft opið milli 12.30 
og 19.30. Þannig jukust umsvifin. Við 
fórum að selja heitt kaffi, þó að við 
þyrftum að sækja vatnið í skálann. 
Svo varð Hanómaginn allt of lítill 
líka, enda hlustuðu Fjallafangarar á 
óskir hungraðra ferðamanna“ bætir 
hún við.  „Við urðum okkur úti um 
rútu, sem eitt sinn ók verkafólki frá 
Ísafirði til Hnífsdals, en varð síðar 
sumarbústaður í Mjóafirði, safngrip-
ur á Garðsstöðum og loks verslun í 
Landmannalaugum. Útbúin var setu-
stofa aftast í vagninum, þá verslun, 
inn af henni, eldhús og lager. Svo 
urðu rúturnar tvær. Þá gátum við 
haft lagerinn og kaffigestina í ann-
arri rútunni.“

„Það sem er merkilegast í þessari 
sögu er letin í Nínu“ segir Smári 
og lítur stríðnislega til konu sinnar.  
„Hún nennti ekki að standa úti í 
öllum veðrum og selja  og þannig 
varð til verslun á hjólum, sem byrjaði 
í stuttum Landróver og endaði í 
tveimur stórum amerískum skóla-
rútum“. Nína samsinnir þessu: „Já, 
gallar geta leitt til góðs“ segir hún.  

Ferðaþjónustuharkinu fylgdi erill 
og annríki. Þeim þótti þess vegna 

BógskrúfurSand og slógdælurRafstöðvar og trilluvélar
Isuzu - Doosan
FPT   - Baudouin

Hjallahraun 2 - 220 Hfj.
s. 562 3833
www.asafl.is
asafl@asafl.is

Aflvélar - Stýrisvélar - Skrúfubúnaður - Gírar - Hljóðkútar - Dælur - Ásþétti - Snúningsliðir - Rafstöðvar - Bátakranar - Zink

Hjólabækurnar sem Smári hefur skrifað og Vest�rska forlagið gefur út eru liður í því að 
ýta undir vistvæna ferðamennsku sem er þeim báðum hugleikin.

Nýlega lauk Nína við að myndskreyta 
 fallega sönglagabók, Trommur og töfra-
teppi. 
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af stað um olíuhreinsistöð í 
Arnarfirði og hin frómu áform 
um stóriðjuleysið gufuðu upp. 
„Hugmyndin um stóriðjuna í 
Arnarfirði var eiginlega olíuslys 
– hún var mengunarslys í huga 
fólks. Ég sé fyrir mér olíumak-
aða heila“ segir hann og bætir 
við „að geta blásið hugsjóninni 
um stóriðjulausa Vestfirði út af 
borðinu um leið og óljós hug-
mynd var komin fram um þetta 
ferlíki, það sýnir hvað hugsjónir 
og gildi geta verið létt á vogar-
skálum við minnsta átak.“

Smári og Nína eru náttúru-
verndarfólk. Þau hafa áhyggjur 
af sívaxandi ferðamannastraumi 
á viðkvæmum stöðum eins og hálend-
inu og benda á að þörf sé á aðgæslu 
og skipulagi í umgengni ferðaþjón-
ustunnar við landið. Vera þeirra í 
Landmannalaugum varð ekki síst til 
þess að opna augu þeirra fyrir þessu.

„Í Landmannalaugum kynntumst 
við fegurð landsins og dásemdum 
náttúrunnar, en líka gróðahyggju 
og skeytingarleysi. Það er of  mikið 
taumleysi í ferðaþjónustunni á 
Íslandi, þó að þeir sem hafa atvinnu 
af ferðamennsku vandi sig flestir, 
þá þarf að huga betur að heildar-
áhrifum þess sem verið er að gera. 
Íslendingar mættu líka vanda betur 
eigin ferðavenjur. Þeir geta verið 
ótrúlega hugsunarlausir gagnvart 
umhverfinu og sýna náttúrunni 
fautaskap og hirðuleysi, vilja komast 
leiðar sinnar hvað sem það kostar, 
aka utan vega og skeyta sáralítið 
um afleiðingarnar. Það tók mikla 
andlega orku að kynnast þessari hlið 
ferðamennskunnar, ekki ólíkt því að 
vera staddur á vígvelli. Það slítur sál-
inni að vera á fegursta stað landsins 
og sjá hvernig fautarnir koma fram 
gagnvart landinu og böðlast yfir allt 
og alla“ segir Smári.

Nína samsinnir og bætir við: „Það 
fólk sem vill komast hvert á land sem 

er í bílum er ekki að njóta náttúrunn-
ar til fulls. Það misskilur frelsið og 
misnotar það. Hér þarf að stórauka 
fræðslu til almennings í umhverfis-
málum og kenna fólki umgengni við 
landið.  Vissulega getur verið gaman 
að vera á fallegum stað eins og í 
Landmannalaugum  og liðsinna þar 
ferðafólki. En þetta þarf réttan takt 
eins og annað. Gróðafíknin í ferða-
þjónustunni er orðin of mikil. Og 
þegar maður er farinn að afgreiða 
manneskju á hverri einustu mínútu, 
þá fer sjarminn að fölna af samvistum 
við land og fólk. Þá er maður bara 
orðinn hamstur á hjóli Mammons, 
og það er ekki spennandi.“

Auðheyrt er á þeim báðum að 
þau telja að Íslendingar þurfi að 
leggja mun ríkari áherslu á vistvæna 
atvinnustarfsemi. „Lítið fyrirtæki 
getur borið sig og skilað ávinningi  
og gert sama gagn, ef ekki meira 
en stór bygging úr gleri og stáli 
sem sett er föst niður á einhvern 
stað.  Á hálendinu er til dæmis þörf 
fyrir hreyfanlega og lipra þjónustu, 
sem margir geta haft viðurværi af. Í 
raun væri hægt aðreka heilt samfélag 
með þessu hugarfari. Við búum í 
landi sem útheimtir sveigjanleika, 
þar sem náttúruhamfarir geta orðið 

og aðstæður breyst á örskots-
stundu. Það þarf að vera hægt 
að rifa seglin og breyta áætlun-
um með skömmum fyrirvara“ 
segja þau. 

Hjólabækurnar sem Smári 
hefur skrifað og Vestfirska 
forlagið gefur út eru liður í 
því að ýta undir vistvæna ferða-
mennsku sem er þeim báðum 
hugleikin. Smári teiknar mynd-
irnar og kortin, tekur flestar 
ljósmyndirnar og skrifar text-
ann, Nína hannar og brýtur um.  
Framtakið hefur mælst vel fyrir 
og verkefnið hefur undið upp 
á sig. Smári er nú að vinna að 
hjólakorti yfir allt Ísland fyrir 

félagsskap sem nefnist  „Hjólafærni 
á Íslandi“. Á sama tíma hefur Nína 
nóg að gera við myndskreytingar og 
umbrot.  Auk þess er hún um þessar 
mundir leiðbeinandi í „Opinni vinnu-
stofu“ sem sett hefur verið á laggirnar 
við Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar 
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði. Nýlega 
lauk hún við að myndskreyta fallega 
sönglagabók, Trommur og töfrateppi, 
eftir Soffíu Vagnsdóttur. Þau eru oft 
spurð hvort það sé ekki óviss afkoma 
að ætla að lifa af listinni einni saman, 
en þá bregður fyrir brosi hjá báðum.  
Þau anna ekki eftirspurn og hafa 
aldrei þurft að auglýsa. 

„Við erum svo heppin að fá að 
vinna við það sem er okkar líf og 
yndi“ segir Smári. „Þó að við yrðum 
milljarðamæringar myndum við ekki 
afþakka þau verkefni sem bjóðast hér, 
því þau veita okkur ánægju. Fyrir 
vikið erum við orðin hluti af vestfirsku 
samfélagi, gróin saman við mannlífið 
hér og viljum vera það áfram.“ 

Seint verður sagt að lífshlaup þess-
ara skemmtilegu athafnahjóna geti 
talist „dæmigert“ fyrir fólk á þeirra 
aldri. Þau hafa séð meira og fengist 
við fleira en flest þeirra samtíðarfólk. 
Sátt við sinn hlut horfa þau bjartsýn 
fram á veg tilbúin fyrir viðfangsefnin 
sem bíða í óráðinni framtíð. „Lífið 
er bara eins og hjólreiðatúr upp og 
niður brekkurnar“  segir Smári. „Það 
skiptir engu í hvaða röð hlutirnir 
gerast, hvort leiðin að settu marki 
liggur upp eða niður, hvort hún er 
stutt eða löng, svo framarlega sem 
leiðangurinn veitir ánægju. Allt er 
þetta gaman.“

Myndir: Ólína Þorvarðardóttir og úr 
einkasafni Nínu og Smára

Nína og Smári vinna bæði við teikningu og hönnun, 
kortagerð, myndskreytingar og �eira og hafa yfrið nóg að 
gera sem stendur. 

Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð



Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð
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Að drukkna. 
Að drukkna í legi. 
Að drukkna í uppþvottalegi. 
Að drukkna í svefni. 
Að drukkna í uppþvottasvefni. 
Sofandi í uppþvottalegi. 
Móðuharðindin. Móðuharðindin. 
Að drukkna í móðuharðindum. Móður af harðindum. 
Að drukkna í móðuharðindum með lekanda og ilsig. 
Með lekanda, ilsig, lús og gyllinæð. 
Sofandi. 
Að drukkna sofandi í gyllinæð, vakandi í móðuharðindum og uppþvottalegi. 
Að kafna í fjarðarbotni. Blána og hvítna. 
Verða úti á Kanarí. Þegar það er kalt á Kanarí. 
Að gleyma að skipta um nærföt. 
Að gleyma að taka með sér smokka. 
Að gleypa munnskolið. 
Að drukkna í munnskoli með magasár og fótaóeirð. 
Að liggja andvaka með opið beinbrot á upphandleggi, ígerð og brostið hjarta. 
Að liggja andvaka með brostið hjarta marínerað í uppþvottalegi. 
Að drukkna í blóði. Uppi á heiði. Að drukkna uppi á heiði. 
Að fá matareitrun og gubba alla nóttina. 
Að gubba alla nóttina. Gubba smokkum. Að hlusta á ungabörn gráta alla nóttina á meðan maður 

gubbar gyllinæð, munnskoli og smokkum. 
Að drukkna í kæstri skötu, drukkna í brennivínsstaupi og súrsuðum hákarli. 
Að verða úti uppi á heiði á sólríkum degi. Að verða úti og drukkna. Að verða úti og kafna. Að fá 

hjartaáfall í sundi. 
Að fá sinadrátt í sundi. 
Að fá krampa í sundi. 
Að festast í ristinni. Í sundi. 
Að fá lost. 
Að fá flog. 
Í sundi. 
Að drukkna í miðju flogi. Að kafna í miðju flogi. Roðna, blána, hvítna og kafna í miðju flogi. 
Að lenda í aðkasti á internetinu. 
Að verða fyrir árásum á internetinu. 
Að verða fyrir einelti. 
Að lenda í einelti. Á internetinu. Í sundi á internetinu. 
Að ná honum ekki upp. Á versta tíma. 
Að ná honum ekki niður. Nokkurn tíma. 
Að elta hann. Að láta elta hann. Að fá illt í hann. Að fá drep í hann. 
Að fá drep í rassgatið. Að drepast úr hungri. Að svelta einhvern. Fá spark í punginn og svelta  

einhvern. 
Að liggja andvaka vegna pungsparks, vegna gyllinæðar og rifins smokks. Að liggja andvaka út af  

höfuðverki. Að liggja andvaka af eineltismartröðum. Að verða fyrir einelti á meðan maður liggur andvaka. 
Að verða fyrir einelti á meðan maður stendur í skilnaði. Að verða fyrir einelti á meðan maður er að reyna 
að fæða barn. Að verða fyrir einelti á meðan maður er að sofa hjá. Að verða fyrir einelti á nóttunni. Að 
verða fyrir einelti frá foreldrum sínum. Að eiga ekki í nein hús að venda. Að eiga hvergi stað til að halla 
höfði sínu. Að geta ekki kúrað því þá verður maður andvaka. 

Að drepast. 
Að drepast úr samviskubiti. 

Eiríkur Örn Norðdahl 
rithöfundur, þýðandi og ljóðskáld er Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar 2014-2015.

Eiríkur (1978) hefur m.a. gefið út fjórar skáldsögur, sú nýjasta Illska hlaut bæði íslensku bókmenntaverðlaunin 
og Bókmenntaverðlaun starfsfólks bókaverslana árið 2012 og er tilnefnd af Íslands hálfu til Bókmenntaverðlauna 
Norðulandaráðs nú í ár.
Ljóðið (textinn) sem hér fer á eftir veitti Eiríkur Vestan póstinum góðfúslegt leyfi til að birta, það hefur ekki komið út á 
prenti áður en var flutt í febrúar sl. á Hörmungar dögum á Hólmavík.
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Að drepast úr krabbameini. 
Að drepast í hnénu. 
Að drepast í báðum hnjám. 
Að drepast fyrir neðan mitti. 
Að drepast fyrir neðan háls. 
Að drepast fyrir aldur fram. 
Að drepast of seint. Að hjara. Að hjara með gyllinæð og kalka. Að hjara og kalka og geta ekki sofið. 

Að hjara og láta dónalegar hjúkkur skeina sér og grafa í rotnuðum legusárum með litlum stálskóflum. Að 
drepast. Þá er betra að drepast. Þá er betra að vera ungur og liggja andvaka af áhyggjum. Þá er betra að ná 
honum ekki upp. Þá er betra að drepast. 

Að syngja falskt. Það er vont að syngja falskt. Sker í eyrun. 
Það er vont að káfa á einhverjum sem vill það ekki. Það er vont að láta káfa á sér þegar maður vill  

það ekki. Vont, vont, vont. 
Það er vont að verða fyrir bíl. Það er vont að keyra á einhvern. Það er vont að þurfa að horfast í augu 

við aðstandendur. Vont að þurfa að útskýra það fyrir börnunum sínum. Að pabbi sé morðingi. Að mamma 
 sé morðingi. Að við séum morðingjar, við foreldrarnir. Það séu ekki allir morðingjar en við séum 
morðingjar. Það er vont að hafa drepið einhvern með hníf. Vont að hafa skotið einhvern í hausinn. Eða 
 kviðinn. Vont að hafa kyrkt einhvern, vont að hafa handleggsbrotið einhvern, vont að hafa brotið í 
einhverjum hnéskeljarnar, matað hann á saur, nauðgað mömmu hans og smitað hana af eyðni. Það er vont 
 að detta og meiða sig. Vont að hrinda. Það má ekki hrinda. Má ekki smita af eyðni. 

Það er vont að fá eyðni. Vont að fá ebóla og svínaflensu, vont að fá stóru bólu og spænsku veikina,  
vont að fá mislinga, vont að fá rauðu hundana og svarta dauða. Ekki fá rauðu hundana og svarta dauða. 
Ekki verða þess valdur að neinn annar fái rauðu hundana eða svarta dauða. Vertu góður og vandaðu þig. 
Það er auðvelt að vera vondur óvart. 

Að drukkna og liggja andvaka ólétt með blóðkreppusótt. Að liggja andvaka af áhyggjum og  
niðurgangi. Að komast ekki lengra í Tetris, Candy Crush og Angry Birds. Að vera alveg að missa vitið.  
Bara á nippinu. Að vera afundinn. Að komast ekki lengra en 5 kílómetra á hlaupum. Að geta ekki lyft 
meira en 70 í bekkpressu. Að fá illt í bakið af kóbrastellingunni. Að geta ekki snert á sér tærnar. Að fitna. 
Að fitna. Að fitna. Að eldast og fitna og fá alls kyns húðkeppi og drepast síðan ósjálfbjarga aumingi. 
Ósjálfbjarga feitur aumingi. Með hor. Og sýfilis eftir hjúkkuna sem rotnar vonandi í fangelsi. Að rotna í 
fangelsi. Að rotna á elliheimili. Að rotna í gröfinni. Að drepast í svefni. Að kafna í svefni. 

Að kafna á geðsjúkrahæli. Að halda að maður sé að kafna á geðsjúkrahæli þegar maður er alls ekkert 
að kafna á geðsjúkrahæli. Að komast ekki út af geðsjúkrahæli. Komast ekki út um rimlagluggana. Komast 
ekki gegnum stálhurðina. Öskra af lífs og sálar kröftum án þess að nokkur heyri til manns. Að gefast upp. 
Að geta ekki meira. Hlaupa á bólstraða veggi og nudda blóðinu í roðið og bólgið holdið. 

Að fróa sér grátandi. Að ríða grátandi. Láta ríða sér grátandi. Láta fróa sér grátandi. Að fá grjót í  
höfuðið. Að vera vondur við aðra. Að leyfa öðrum ekki að vera með í leiknum. Að hrinda öðrum niður af  
hól. Að ýta þeim af rólunni. Grátandi. Að troða upp í þá sandi. Troða sandi í buxurnar þeirra. Að fróa sér 
einn. Einn. Einn. Fitna og fróa sér einn. Yfir sjónvarpinu. Yfir Facebook. Á klósettinu. Við opinn glugga  
svo maður heyri í vegfarendum. Stynja lágt og velta því fyrir sér hvort nokkur heyri til manns. Standa  
nakinn við gluggann í eitt augnablik í von um að æsast en æsast ekki. Æsast aldrei. 

Að hafa engar langanir. Að hafa engar þrár. Að elska ekki og hata ekki og finna ekki yfir höfuð til.  
Að drepast úr löngunum og þrám. Drepast úr æsingi. Fá hjartaáfall í miðjum samförum. Að fá hjartaáfall 
við upphaf samfara. Fá hjartaáfall að þeim loknum. Fá hjartaáfall einn heima. Yfir sjónvarpinu. Yfir 
Facebook. Á klósettinu. Með gyllinæð og fótaóeirð, andvaka á gamlárskvöld, hundur nágrannans búinn að 
missa vitið og allir á hvínandi fylleríi nema þú, sem finnst ekki fyrren mörgum dögum síðar. Kannski ekki 
fyrren á Þrettándanum. 

Að ganga asnalega. Að líta asnalega út. Með skarð í vör. Með sprungna vör og glóðarauga. Með  
valbrá. Með ör og vörtur. Með visinn handlegg. Vagl í auga. Misstór brjóst. Bogið typpi. Siginn rass. 
Klumbrufót. Skakkar hnéskeljar. Risavaxið nef. Hökulaus með skakkt bit. Að vera aumingi með rass fyrir 
andlit. Siginaxla með pectus excavatum og inngróin punghár. 

Með rakaða píku og spaslað andlit. Með rakað andlit og spaslaða píku. Í alltof dýrum fötum og alltof 
gömlum fötum og alltof stórum fötum og alltof eitthvað akkúrat. Alltof vinalegur. Alltof brosmildur. Alltof 
alvarlegur. Alltof kjánalegur. Alltof tilgerðarlegur. Alltof háfleygur. Alltof lágkúrulegur. Alltof ör. Alltof 
hægur. Alltof uppgefinn og ofvirkur. Það er vont að vera alltof ofvirkur. Ekki samt gefast upp, ekki missa 
vonina. Það geta allir farið í ræktina. Allir farið í jóga og hugleitt fyrir götin á sálinni. Stoppað í götin. Það  
geta allir fengið sixpakk. Það geta allir misst kíló. Það geta ekki allir eignast börn en það geta allir misst  
kíló. Það geta ekki allir spilað á píanó en það geta allir komið sér í form. 

Við hljótum öll að vera sammála um að eymdin er engum að kenna nema okkur sjálfum. Syndin er  
engum að kenna nema okkur sjálfum. Við höfum kallað þessar hörmungar yfir okkur. Þetta er engum að  
kenna. Engum. Nema okkur sjálfum. 
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Ég er kannski ekki fæddur í 
Björns búð, en hún var sannarlega 
mitt heima frá blautu barnsbeini og 
fram á þrítugsaldurinn. Þessi litla 
búð, sem í rétt tæpa eina öld stóð 
við Silfurtorg, á horni Silfurgötu og 
Aðalstrætis, á langa og merkilega 

sögu sem mig langar að tæpa á í 
grófum dráttum. Auðvitað verður 
frásögn sem þessi aldrei annað en 
örlítið innlit, rétt kíkt innfyrir dyrnar 
ef svo má segja. Mínar minningar úr 
Björnsbúð ná aðeins rétt aftur fyrir 
árið 1970 eða svo, enda ég fæddur 

á miðju ári 1966. Þá voru kaup-
menn í Björnsbúð bræðurnir Garðar 
faðir minn, og Aðalbjörn, Alli. Þeir 
koma úr hópi 13 systkina, úr hópi 
krakka sem ólust upp í Björnshúsi 
í Smiðjugötunni. Sama má væntan-
lega segja um þau börn og mig, að 
þau ólust í raun upp á búðargólfinu, 
því Björnbúð var hluti af sögu fjöl-
skyldunnar um svo langan tíma. Í 
þessari samantekt dvel ég helst við 
upphafsárin og frásögn af langafa 
mínum, Birni Guðmundssyni, upp-
hafsmanninum og stofnandanum, 
hinum eina sanna Birni í Björnsbúð. 
Frásögnin byggir nokkuð á efni 
sem pabbi tók saman fyrir nokkrum 
árum. Þá birti ég til gamans nokkrar 
gamlar auglýsingar, staldra eitthvað 
við opnun nýju búðarinnar og fleira.

Að uppha�nu
Björnsbúð er kennd við langafa 

minn, Björn Guðmundsson. Hann var 
fæddur 25. apríl 1850 á Broddanesi 
í Broddaneshreppi. Foreldrar hans 
voru Guðmundur Sakkaríasson, þá 
vinnumaður hjá tengdaföður sínum 
í Broddanesi og kona hans Guðný 
Tómasdóttir. Fyrir flesta var lífsbar-
áttan hörð á þessum tíma. Langafi 
var lánsamur og fékk tækifæri sem 
stóð sannarlega ekki öllum til boða. 
Hann fer frá foreldrum sínum vetur-
inn 1868, þá 18 ára gamall, til gull- 
og silfursmíðanáms hjá Sumarliða 
Sumarliðasyni í Æðey. Þar lýkur hann 
iðnnámi og fær sveinsbréf árið 1873, 
en dvelur áfram og starfar í Æðey í 
nokkur ár.

Árið 1881 flutti Björn til Ísafjarðar, 
þá 31 árs gamall. Mikil gróska er þá 
á Ísafirði og á áratugnum 1880-1890 
fjölgar íbúum úr 518 í 830. Þegar Skúli 
Thoroddsen var skipaður sýslumaður 
í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti á 
Ísafirði 1885, er Ísafjörður annar 
stærsti kaupstaður á landinu, með 
711 íbúa og árið 1920 eru Ísfirðingar 
1969 manns. Eftir að Björn langafi 
er kominn í bæinn hefur hann strax 

Jakob Falur Garðarsson:

Fastur punktur í tilverunni
Stiklað á stóru í sögu Björnsbúðar

Gamla Björnsbúð ri�n. Myndin er tekin í júní 1965 en nýja búðin opnaði aðeins hálfu 
ári síðar, eða í desember sama ár. Tvílyfta steinsteypta viðbyggingin frá 1920 sést hér vel.

Júní 1965. Niðurri� gömlu búðarinnar nærri lokið. Þórustaðir í baksýn.
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hafist handa við að 
koma sér fyrir. Hann 
verður sér úti um 
hús við Smiðjugötu, 
vel byggt timburhús 
klætt bárujárni og á 
þetta eftir að verða 
hans framtíðar-
heimili. Hús þetta 
við Smiðjugötu átti 
svo eftir að stækka 
í báða enda eftir 
því sem fjölskyldan 
stækkaði og þá ekki 
síður þegar sonar-
börn hans fóru að 
koma í heiminn eitt 
af öðru. Björn giftist 10. nóvember 
1884 Elísabetu Jónsdóttur Hún dó 
árið 1895, aðeins 47 ára að aldri. 
Foreldrar hennar voru Jón Árnason, 
bóndi á Laugabóli við Djúp og þriðja 
kona hans, Ingibjörg Finnsdóttir. 
Björn og Elísabet eignuðust sjö 
börn, sex syni og eina dóttur. Fyrstir 

voru tveir drengir og hétu þeir 
báðir Guðmundur. Dóu þeir báðir 
á unga aldri. Þriðji sonurinn var 
Kristján. Hann útskrifaðist læknir frá 
Kaupmannahafnarháskóla og bjó og 
starfaði í Álaborg í Danmörku. Fjórði 
sonurinn, Guðmundur, bjó alla tíð á 
Ísafirði og tók við sem kaupmaður í 

Björnsbúð. Fimmti sonurinn, Ásgeir, 
dó ungur. Sjötta barnið, drengur, dó 
áður en hann hlaut nafn og sjöunda 
barnið, Ólöf, komst á legg og giftist 
Axel Ketilssyni kaupmanni á Ísafirði. 
Áður hafði Björn eignast dóttur, 
Jónu Vigdísi, með Mörtu Ragnheiði 
Kristjánsdóttir.

Björn langafi var 
sæmdur riddarakrossi 
hinnar íslensku fálka-
orðu 1. desember 
1926, en Ísfirðingar 
sendu „hinni háu 
Orðu nefnd Ríkisins“ 
eftirfarandi skjal:

Vjer undirritaðir 
Ísfirskir borgarar leyf-
um oss hjer með að 
mæla með því við 
hina háu Orðunefnd 
Ríkisins, að kaup-
maður BJØRN GUÐ-
MUNDSSON hjer 
í bæ verði sæmdur heiðursmerki 
Fálkaorðunnar í viðurkeningarskyni 
fyrir 45 ára merkilegt starf hans í 
þessum bæ. Björn Guðmundsson 
kom hingað til Ísafjarðar árið  1881 og 
settist hjer að sem handverksmaður. 
Rak hann iðn sína í nokkur ár 
en gerðist síðan kaupmaður og 
útgerðarmaður og stendur verslun 
hans enn með besta gengi.  Hefir 
hann allan þennan langa starfstíma 
verið með allra bestu gjaldendum 
Ísafjarðar til bæjar- og landssjóðs, og 
byrjaði þó atvinnurekstur sinn með 

tvær hendur tómar, en 
er nú vel í efnum. Þótt 
jafnan hafi haft mjög 
þungt hús fram að 
færa og komið börnum 
sínum vel til menta.

Það sem auðkent 
hefir störf Björns Guð-
mundssonar er fram 
úr skarandi áreið-
anlegleiki og forsjálni. 
Talið hefir hann skyldu 
sína sem kaupmaður 
að hafa á hverjum 
tíma allmikið forðabúr 
nauðsynjavara fyrir við-

skiptamenn, og hefir það á stundum 
orðið samborgurum hans fullkomið 
bjargræði. Kom það til dæmis í ljós 
er stríðið skall á, að verslun hans var 
mjög birg af nauðsynjavörum og varð 
það að miklu happi fyrir kaupstað og 
nágrenni.

Vorið 1918 voru hjer hin mestu 
harðindi og almennur fóðurskortur. 
Ljet bæjarstjórn þá fram fara skoðun 
á fóðurbirgðum og talningu búfén-
aðar. Kom þá í ljós að fyrir miklum 
hluta búpenings í kaupstaðnum lá 
ekki annað en niðurskurður. Fór 

nefnd úr bæjarstjórn til Björns 
Guðmundssonar, er að vanda var 
birgur af þessum nauðsynjum, og 
bað hann hjálpar. Ljet hann afhenda 
sjer skrá yfir fjenað og fóðurbirgðir í 
kaupstaðnum og tók að sjer að birgja 
hvern upp með hey og fóðurbæti 
meðan til ynnist. Reyndust birgðir 
hans svo drjúgar, að allur búpening-
ur kaupstaðarins gekk vel undan, og 
er fullvíst, að hann bjargaði bænum 
og fjölda borgara úr þeim vanda, er 
nema mundi mikilli fjárhæð, og þó 
verður aldrei til peninga metinn.

Sú forsjálega lífsregla, að vera 
ekki einasta sjálfum sjer einhlýtur, 
heldur og öðrum þrautatrygging, 
hefur auðkent Björn sem borgara og 
atvinnurekanda. Teljum vjer hann í 
því ekki einasta hafa verið stórnýtan 
kaupstaðar- og þjóðfjelagsborgara, 
heldur einnig þá fyrirmynd, er verð-
skuldi viðurkenningu hins opinbera.

Björn hefir verið svo mikill elj-
unarmaður, alt framan úr æsku, að 
aðeins fágæt orka líkamsbyggingar 
og skapsmuna fær undir ristið. Hann 
er fæddur árið 1850 og því  76 ára 
að aldri.

Björn sæmdur fálkaorðunni 

Frásögn í Skutli, desember 1965, af opnun nýju búðarinnar.
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Verslun Björns Guðmundssonar 
Rekstur verslana á Ísafirði í lok 

19. aldar byggðist að verulegu leyti 
á sjávarútvegi, fiskverkun og útflutn-
ingi sjávarfanga. Um 1890 fer versl-
unum að fjölga og árið 1906 eru þær 
orðnar 24. Margar þessara verslana 
voru þó smáfyrirtæki og skammlífar. 
Lóðin bak við Björnshús í Smiðjugötu 
lá meðfram Tangagötu. Þar kom 
Björn sér upp aðstöðu fyrir iðn sína, 
gull- og silfursmíðina. Fljótlega er 
byggt fjós á hluta lóðarinnar ásamt 
hlöðu og loks allmikið pakkhús, áfast 
hlöðunni, sem tók fljótt á sig mynd 
lítillar verslunar. Á þessum árum 
hefur Björn verið virkur maður og 
víða tekið til hendi, t.d. um tíma sem 
verkstjóri hjá Ásgeirsverslun. Hann 
leigir Kaupfélagi Ísfirðinga aðstöð-
una í pakkhúsinu og gerist þá deild-
arstjóri þess félags fyrir neðri bæinn. 
Þar fer fyrst fram vöruskiptaverslun 
og sá Björn um þau viðskipti fyrir 
hönd félagsins, en um opna búð var 
ekki að ræða.

Þegar hér er komið hefur Björn 
öðlast mikla reynslu og kynnst náið 
helstu þáttum viðskipta, kaupum 
afurða, sölu þeirra og innkaupum 
á erlendum varningi. Einnig hefur 
hann kynnst hinum nánu samskipt-
um bænda og kaupmanna og for-
svarsmanna þeirra. Nú fer líka að líða 
að því að Björn fari sjálfur að hasla 
sér völl á þessu sviði. Fyrsta skrefið í 
þá átt er tekið árið 1894. Þá kaupir 
hann verslunarleyfisbréf sem gefið 
er út 29. janúar af Lárusi Bjarnasyni 
settum bæjarfógeta á Ísafirði. 
Kaupfélag Ísfirðinga hefur þá flutt 
úr pakkhúsi Björns í Félagsbakaríið, 
hús Bökunarfélags Ísfirðinga. 

Um aldamótin voru hvalveiðar 
Norðmanna all umfangsmiklar. Mikil 
atvinna spannst í kringum þær og 
kaupgeta jókst. Almenningur, og 
verslunareigendur einnig, fór að 
kynnast kostum þess að geta átt við-
skipti með beinhörðum peningum. 
Enskur kaupmaður, Pike Ward að 
nafni kom til Ísafjarðar og hóf að 
kaupa fisk við Djúp. Með komu hans 
ásamt umsvifum Norðmanna verða 
umskipti í verslunarháttum. Menn 
kynnast kostum þess að hafa peninga 
handa á milli í viðskiptum og nú 
vill hinn almenni borgari að þessi 
háttur verði alfarið tekinn upp. Árið 
1901 lögfestir Alþingi að greiðsla 
verkalauna skyldi innt af hendi í pen-

Garðar í Björnsbúð. Myndin er tekin af Púka Vestfjörð í nýju búðinni, skömmu eftir 
opnun.

Þær voru ófáar NES baunadósirnar sem voru seldar á hverjum degi. Mynd: Púkinn.
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ingum. Umsvif Wards vaxa á þessum 
árum og hefst nokkur samvinna við 
Björn. Koma þeir sér upp aðstöðu til 
að taka á móti fiski, meðhöndla og 
ganga frá til útflutnings. Ásamt öðru 
sinnir hann nú viðskiptum í pakk-
húsinu við Smiðjugötu og í blaðinu 
Vestra, 1. tbl. 30. október 1901, aug-
lýsir Björn „nauðsynjavörur ódýrara, 
móti peningum, en nokkur önnur 
verslun hjer í bæ“. Kannski er þarna 
fyrsta auglýsingin frá Björnsbúð 
komin.

Annar borgari, sem mikið lét að 
sér kveða á þessum tíma, var Sigfús 
H. Bjarnason, kaupmaður og kon-

súll. Hann verslaði á þessum árum 
í húsi sem stóð á horni Silfurgötu 
og Aðalstrætis. Það hús lét Sigfús 
byggja, líklega um 1889-1890. Árið 
1903 standa mál hjá Sigfúsi þannig 
að hann vill losa sig út úr verslunar-
rekstrinum. Hann leitar til Björns og 
hvetur hann til að kaupa af sér húsið, 
sem hann gerir. Sagt er að Björn 
hafi greitt andvirði hússins með gull-
krónum, líklega enskum gullkrón-
um úr viðskiptum Björns og Wards. 
Afsalsbréf af húsinu er undirritað 
18. mars 1903 og í ársbyrjun 1904 
opnar Björn dyr Björnsbúðar í fyrsta 
sinn í þessu húsi, á horni Silfurgötu 

og Aðalstrætis. Búðin var ekki stór, 
45-50 m2, en stóð samt vel fyrir sínu. 
Um 1920 er byggð tvílyft viðbygging 
við norðurgafl hússins. 

Fjölskyldan í Björnshúsi
Guðmundur, afi minn, sonur 

Björns, fór suður til náms í Verzlun-
ar skóla Íslands og lauk þaðan prófi 
árið 1913, þá 25 ára gamall og 
búinn að finna sinn lífsförunaut, 
Aðalheiði Guðmundsdóttur. Amma 
Aðalheiður var fædd 17. júní 1888 
og þau gifta sig í janúar 1912, þá 
24 ára gömul. Þegar hér er komið 

Á árunum kringum fyrri heims-
styrjöld eru mikil harðindaár með 
snjóþyngslum, grasbresti og kali í 
túnum og ekki bætti frostaveturinn 
1918 úr skák. Um og eftir 1920 
fer svo að rætast úr og við tekur 
nýtt skeið, þar sem fer að gæta 
aukinnar bjartsýni. Kaupmennirnir 
í Björnsbúð fylgja að sjálfsögðu 
þessari bjartsýnisöldu og nýta sér 

þá auknu möguleika og tækifæri sem 
skapast hafa, svo sem bættar sam-
göngur og opnun banka. Fer þess 
fljótt að gæta í rekstri búðarinnar. 
Lögð var megináhersla á að versla 
með hefðbundnar nauðsynjavörur, 
svo sem hveiti, rúgmjöl, haframjöl, 
sykur, þ.m.t. molasykur og kandís 
o.fl. Auk þessa voru á boðstólum 
aðrar nauðsynjar, s.s. gúmmístígvél, 
gúmmískór, hrífur, efni í hrífutinda 
(svonefnt brúnbrís). Hér mætti e.t.v. 
bæta við rjólinu (skorið niður í nef-
tóbak), selt bæði í heilum bitum sem 
voru 200-300 gr. og bútum af breyti-
legri lengd. Skorur í afgreiðsluborði 

mörkuðu lengd rjólbitanna og þá 
um leið verðið. Ekki má gleyma bless-
uðu kaffinu, þessum „lífsins elexír“. 
Auk þessarar almennu og algengu 
hversdagsvöru fara nú að sjást í hill-
um búðarinnar vörur sem lítið eða 
ekki höfðu sést áður, svo sem lamp-
ar af ýmsum gerðum og stærðum, 
lampaglös af réttum stærðum þurftu 
að vera til og þá um leið kveikir 
ásamt fylgihlut, svokölluðum brenn-
ara (með hverjum kveikurinn var 
skrúfaður upp og niður). Steinolía 
á lampana varð að sjálfsögðu að vera 
til. Kom fólk með brúsa, sem dælt 
var í á bakvið. Mátti því oft sjá tóma 
olíubrúsa meðfram vegg framan við 
afgreiðsluborðið en viðskiptavinir 
skildu stundum brúsa eftir og sótti 
svo síðar. Enn ein vörutegund sem 

rétt er að nefna, en það var gler-
vara af ýmsu tagi, glös, könnur, 
stakir diskar, kaffibollar í mörgum 
litum og gerðum og þess háttar. 
Voru oftast keypt fjögur, átta eða 
fleiri pör af bollum í einu. Var þá 
talað um svo og svo mörg skrúf, eitt 
skrúf = 4 pör, (þ.e. bolli og undir-
skál), 2 skrúf = átta pör.

Ein fyrsta, ef ekki fyrsta, auglýsing 
Björnsbúðar birtist í Vestra í október 
1901.
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sögu og afi minn tekinn við sem 
kaupmaður í Björnsbúð, er svo sem 
ekki alveg kyrrt og hljótt í kringum 
Björn langafa. Stórfjölskyldan býr 
saman í Björnshúsi í Smiðjugötu. 
Fyrir 1920 hafa amma og afi eign-
ast sjö börn, Björn f. 1911, Gunnar 
f. 1913, Guðmund (Mumma) f. 
1914, Elísabetu f. 1915, Huldu f. 
1916, Guðrúnu (Gurru) f. 1917, og 
Aðalbjörn (Alla) f. 1919. Enn eiga 
eftir að bætast í hópinn þau Kristján 
(Diddi) f. 1921, Kjartan f. 1922, 
Garðar f. 1924, Aðalheiður f. 1925, 
Kristjana (Didda) f. 1927 og Sigurður 
f. 1928. Björnshús hafði nú verið 
stækkað í báða enda. Suðurendinn 
var viðbygging úr steinsteypu á tveim-
ur hæðum og viðbygging við norður-
gaflinn þar sem bættust við tvö góð 
herbergi sitt á hvorri hæðinni ásamt 
baði. 

Búðin
Verslun og viðskipti eru nátengd 

og samofin atvinnulífinu. Ef erfið-
lega gengur í atvinnulífinu kemur 
fljótt fram samdráttur í verslun. 
Björn langafi var eins og gefur að 
skilja nátengdur þessum þáttum. 
Mestöll hans viðskipti fóru fram 
með vöruskiptum, mestmegnis við 
Danmörku. Í Kaupmannahöfn var 
heildsali sem sá honum fyrir erlendri 
vöru og þessi heildsali var jafnframt 
umboðsmaður hans. Viðskipti þeirra 
voru góð og gengu snurðulaust fyrir 
sig. Þó er ljóst að millistríðsárin voru 
erfiðleikaár. Mikil gengislækkun varð 
árið 1925 og það verð sem fékkst 
fyrir afurðirnar dugði engan veg-
inn fyrir kostnaði. Til að bæta gráu 
ofan á svart varð mikil verðlækkun 
á erlendum mörkuðum. Þessi áföll, 
ásamt fleiru sem þessu tengdist, voru 
svo þung og komu svo snöggt að fá 
fyrirtæki fengu staðist. Segir það sína 
sögu að á árunum 1926 og 1927 urðu 
margir ísfirskir útgerðarmenn gjald-
þrota og neyddust til að hætta rekstri. 

Langafi minn fór ekki varhluta af 
þessum erfiðleikum. Það fór fyrir 
honum eins og mörgum öðrum að 
hann varð fyrir miklu fjárhagstjóni. 
Þá hefur hin barnmarga fjölskylda 
í Björnshúsi vafalaust aukið á 
áhyggjur hans. Þeir feðgar höfðu 
unnið náið saman gegnum árin, en 
Björn var samt alltaf sá sem hélt um 
stjórnvölinn. Þungt og þurftarfrekt 

heimilishald var farið að segja til 
sín og róðurinn farinn að þyngjast, 
eða eins og segir í minnipunktum 
pabba: „Björn hefur eygt von þegar 
honum varð hugsað til drengja 
Guðmundar og skynjað, að sá sem 
öllu ræður, ætlar öðrum að leysa úr 
þeim vanda sem bíður.” Björn lést í 
byrjun árs 1932 og árin sem nú fóru 
í hönd voru erfið. Guðmundur afi 
minn var viðkvæmur, rólegur í fasi 
og háttum. Sagt var um hann að 
hann væri góður og mildur maður. 
Þau áföll sem þarna dundu yfir, 
að viðbættum föðurmissinum, hafa 
haft djúpstæð áhrif á hann. 

Það er greinilegt að pabbi og 

bræður hans hafa ekkert verið að 
bíða eftir því að verða fullgildir vinnu-
kraftar. Eftir því sem þeim óx fiskur 
um hrygg fóru þeir að skottast kring-
um búðina. Elsti sonurinn, Björn 
föðurbróður minn, gerðist smátt 
og smátt afgreiðslumaður hjá afa 
og liðtækur vinnumaður í búðinni. 
Á stríðsárunum komu til Ísafjarðar 
stór flutningaskip og losuðu bátar 
afla sinn í þessi skip. Björn gerð-
ist skipsmaður á einu þessara skipa 
og sigldi víða um höf. Hann settist 
síðar að í New York, giftist seint og 
átti ekki börn. Gunnar föðurbróðir 
minn, helgaði sig aftur alfarið versl-
unarstörfum. Hann lauk prófi frá 

Á brúðkaupsafmæli mömmu 
og pabba, 17. september 2013, 
afhjúpuðum við minningarhellu í 
gangstéttinni á Silfurgötuhorninu 
við Björnsbúð. Tæplega 120 árum 
eftir að verslunarbréf langafa var 
gefið út og 110 árum eftir að hann 
keypti húsið á horni Silfurgötu 
og Aðalstrætis. Við í fjölskyldunni 
mættum miklum velvilja og 
vinsemd hjá bæjaryfirvöldum 
þegar við fórum þess á leit að 
fá að setja minningarhelluna í 
gangstéttina og Daníel Jakobsson, 
bæjarstjóri, afhjúpaði helluna með 
viðhöfn ásamt pabba, Garðari 
Guðmundssyni. Hellan er hönnuð 
af Áslaugu Jónsdóttur, rithöfundi 
og myndlistarmanni.

Minningarhella afhjúpuð
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri og Garðar Guðmundsson afhjúpa minningarhell-
una. Mynd: Benedikt Hermannsson

Á hellunni er á knappan hátt minnst á 
kaupmenn í Björnsbúð og fasta punkt-
inn í tilverunni. Mynd: Benedikt Her-
mannsson
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Verzlunarskólanum í Reykjavík og 
gerðist fljótt hægri hönd afa uns 
hann tók við stjórnartaumunum árið 
1945. Gunnar giftist Helgu (Heddu) 
Hermundardóttur og var kaupmað-
ur í Björnsbúð um árabil. Hann lést 
um aldur fram árið 1959.

Mamma, pabbi, Alli og við 
strákarnir

Lífið á horni Silfurgötu hélt áfram 
og var fyrir löngu orðið „fastur punkt-
ur í tilverunni“ hjá bæjarbúum. Alli, 
föðurbróðir minn, og pabbi voru 
kaupmenn í Börnsbúð síðustu ára-

tugina sem búðin var í rekstri okkar 
í fjölskyldunni. Það voru þeir sem 
réðust í það stórvirki að byggja nýtt 
verslunar- og íbúðarhúsnæði. Af frá-
sögnum bæjarblaðanna frá þessum 
tíma er ljóst að bæjarbúar hrifust af 
hve hratt hin nýja Björnsbúð reis, en 
gamla búðin var rifin í júní 1965 og 
ný Björnsbúð opnuð fyrir viðskipta-
vini rétt fyrir jólin sama ár. Með 
opnun nýju búðarinnar var stigið 
stórt skref. Horfið var frá afgreiðslu-
formi fyrri tíma og nýtískuleg 
nýlenduvöruverslun opnuð, hönnuð 
og innréttuð samkvæmt nútímakröf-
um. Margar skemmtilegar ljósmyndir 

Allt er í heiminum hverfullt og 
þó svo að Björnsbúð hafi verið fastur 
punktur í tilveru okkar allra, þá var 
hún ekki undantekningin sem sann-
ar þessa ófrávíkjanlegu reglu lífsins. 
Okkur var undarlega innanbrjósts, 
helgi eina í vetur, eftir að okkur 
hafði verið sagt að Björnsbúðin 
okkar sem að alltaf hafði verið á 
sínum stað, kæmi ekki til með að 
vera þar framvegis. Hún ætti ekki 
nema einn stakan mánudag eftir. 
Sum okkar gerðu sér sérstaka ferð 
til að kveðja búðina hlýlegu og líta 
starfsfólkið hinsta sinni í sínu rétta 
umhverfi, en sum okkar gátu alls 
ekki fengið það af sér.

Margs er að minnast, margs er 
að sakna. Björnsbúð var alltaf barn-
góð búð og við fengum að njóta 
þeirra forréttinda að kynnast því 
af eigin raun. Við lærðum að ef 
eitthvað vantaði og það var ekki til 
í Björnsbúð, þá vantaði það ekki 
lengur. Öll upplifðum við það að 
Garðar eða Jónína laumuðu að 
okkur einhverju gómsætu þegar 
reikningurinn var gerður upp. Öll 
rugluðum við í bræðrunum Jakobi, 
Birni og Atla og sniðugir brand-
arar þeirra klukkan hálf tíu að 
morgni dugðu manni oft langleið-
ina í gegnum grámyglulegan hvers-
daginn. Öll þekktum við megnið af 
hinu starfsfólkinu og þótti mikið til 
flestra koma þó að menn plumm-
uðu sig auðvitað misvel í græn-
röndóttu Björnsbúðarsloppunum.

Þó að Björnsbúðin væri stofnsett 

á liðinni öld þá sló hjarta hennar í 
takt við tímann. Okkur er minnisstætt 
þegar lagður var nýr dúkur á gólfið, 
og svo vel var að allri framkvæmd 
staðið að nokkrum dögum síðar 
var hann orðinn svo kunnugur að 
maður hefði allt eins getað haldið að 
hann hefði verið þarna frá öndverðu. 
Fyrir nokkru var svo búðarkössunum 
tveimur skipt út. Kassarnir nýju, 0001 
og 0002, sem voru framúrstefnulegt 
afsprengi tölvualdar af svo full-
kominni gerð að leitun var að öðru 
eins. Þrátt fyrir það þá féllu þeir svo 
vel inn í hina gamalgrónu verslun 
að pípið í strikamerkisskannernum 
fékk okkur á fáeinum dögum til 
að gleyma þögnuðu pikkinu. En 
þó að rafmagnið, lífgjafi þessara 
völundarvéla léti sig vanta um 
stundarsakir þá kipptu menn sér 
ekkert upp við það og drógu fram 
eldri kollega þeirra sem að aðeins 
voru knúnir af öruggu handtaki 
kaupmannsins en leystu sín störf 
ágætlega í rökkrinu.

En nú er af það sem áður var. 
Við munum ekki jánka þegar að 
Björn spyr „og mamma borgar eða 
hvað“ og kralla nafnið okkar því til 
stað festingar. Við eigum ekki eftir 
að þurfa að ráfa þrjá hringi því við 
munum ekkert hvað við áttum að 
kaupa eða af því að við gleymdum að 
stoppa í hreinlætisálmunni í hinum 
tveimur til að kaupa uppþvottabursta 
eða stíflueyði. Við eigum trúlega ekki 
eftir að standa frammi fyrir því að 
þurfa að velja úr fimm spægipylsuteg-

undum í ljósi þess að það er ekki til 
nein skinka. Við eigum ekki eftir að 
heyra þá bræður hringja dyrabjöll-
unni og hrópa „sendingin“.

Björnsbúðin okkar er farin og 
kemur aldrei til baka. Stórt skarð 
hefur verið höggvið í okkar dag-
lega líf og við verðum að ljúka 
okkar lífsgöngu án hennar. En við 
getum hallað okkur að minning-
unum þegar á móti blæs og huggað 
okkur við það að einhvers staðar 
í hinum stóra heimi er kannski 
til lítil búð þar sem ekki fást allar 
gerðir af kæfu en hægt er að fá 
bros í kaupbæti og fá að laumast 
inn bakdyramegin á jóladag til að 
ná í svínslærið sem gleymdist að 
kaupa og fá að stinga einhverju í 
frystinn sem ekki kemst í kistuna 
heima. Kannski á einhvert okkar 
eftir að reka þar inn nefið og hugsa 
um leið til Björnsbúðarinnar okkar 
og samgleðjast áhyggjulausum 
kúnnunum sem vita hugsanlega 
ekki hvaða búð getur verið næst.

Elsku aðstandendur Björnsbúð-
ar  innar okkar. Við vitum að þó 
eftirsjá okkar sé stór, þá er hún svo 
lítil samanborið við ykkar. Vonandi 
hafið þið hæfileika og styrk til að 
mæta þessum nýju aðstæðum og 
megi ykkur vegna vel í hverju því 
sem þið eigið eftir að taka ykkur 
fyrir hendur. Megi Björnsbúð vera 
fastur punktur í hjörtum okkar.

Eiríkur, Dóra, Judith og Greipur.
Þessi „minningargrein“ var birt í 

skólablaði MÍ árið 1997

In Memoriam

Jón Aðalbjörn, Hedda og Björn Gunn-
arsson.
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Við Silfurgötu, við hlið Björns-
búðar, stóð húsið Þórustaðir. Það 
hús kemur við sögu Ísafjarðar og 
sögu Björnsbúðar. Silfurgata 3 er 
fyrsta barnaskólahús Ísfirðinga, 
reist sumarið 1875. Bókasafn 
Ísfirðinga hefur líklega verið þar 
fyrstu 2 árin. Nafn Þóru J. Einarsson 
kemur við sögu Björnsbúðar þegar 
hún eignast þetta hús, um 1920. 
Þóra var lærð hjúkrunarkona og 
var sú fyrsta úr þeirri stétt sem 
kölluð var til starfa í bænum. Hún 
var ráðin forstöðukona sjúkrahúss-
ins 1911 og gegndi því til ársins 
1917. Í þessu húsi, Silfurgötu 3, 
hefur Þóra síðan rekstur veitinga- 
og gistihúss og heldur honum 
áfram fram á síðari heimsstyrjöld. 
Á þessum tíma hefur hún komist 
yfir góða lóðarspildu vestan við 
Þórustaði. Þessi lóð lá alveg að 
lóðarmörkum Björnsbúðar og því 
ekki undarlegt að feðgarnir Björn 
og Guðmundur hafi litið þennan 
skika hýrum augum. Mikil þörf var 
orðin á auknu plássi til þess að geta 
sinnt sölu sauðfjárafurða. Ekkert 
bendir til annars en að þarna hafi 
feðgarnir átt góðan granna. Björn 
hefur imprað á þessu við Þóru og 

fljótlega komist að samkomulagi að 
selja Birni hluta lóðarinnar. Þetta er 
árið 1926. Þessi lóð var síðan lokuð 
af með þili meðfram Silfurgötu, en 
skúr þaðan og í vinkil að búðinni. 
Stór rennihurð var á þilinu með-
fram Silfurgötu. Þessi lokaði reitur 

sem þarna myndaðist, gekk síðan 
undir nafninu Portið. Það er svo 
löngu seinna eða 1984 að við kaup-
um Þórustaði. Um haustið það ár 
var húsið rifið og lóðin nýtt sem 
bílastæði og sem aðkoma að vöru-
móttöku.

Silfurgata 3 – Þórustaðir

Þórustaðir. Myndin er tekin af Hrafni Snorrasyni, rétt áður en húsið var rifið árið 
1984.

Verslunarsögu fjölskyldunnar lýkur. Síðasti dagurinn okkar í Björnsbúð var 31. janúar 
1997, réttum 103 árum eftir útgáfu verslunarbréfs Björns Guðmundssonar. Atli, Jakob 
Falur, Björn, Garðar og Jónína. 

Guðmundur Björnsson, kampakátur í 
opnunarhó� nýju búðarinnar og mynd 
af Birni hangir á veggnum. Tengdadóttir 
Björns, Hedda, hvíslar í eyra.



26 VESTANPÓSTUR 2014

eru til úr opnunarhófi búðarinnar 
og fylgja nokkrar þeirra hér með, 
sem og ljósmyndir úr búðinni sem 
Púki Vestfjörð tók á sínum tíma og 
heimilaði góðfúslega að birta með 
þessari grein.

Ég á augljóslega engar minningar úr 
gömlu Björnsbúð, en ég og fjölskylda 
mín vorum vakin og sofin í þessari 
búð þar til við settum punkt. Það 
kom að því að það var settur punktur 
aftan við fasta punktinn í tilverunni, 
ef svo má segja, en það var í árs-
byrjun 1997 sem við seldum rekstur 
búðarinnar, 103 árum eftir að langafi 
fékk útgefið verslunarleyfi og hóf sinn 
verslunarrekstur í Smiðjugötunni og 
93 árum eftir að Björnsbúð opnaði 
í Silfurgötunni. Við seldum búðina 
í fullum rekstri og nokkrum árum 
síðar var Björnsbúð endanlega lokað. 
Það sem er svo skemmtilegt við að 

rifja upp, sérstaklega hér á síðum 
Vestanpóstsins, er hvað þessi búð 
okkar hefur verið þéttofin mannlífinu 
í bænum í gegnum tíðina. Ég fer t.d. 
ekki svo á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins 
að ég hitti ekki einhvern sem kemur 
að máli við mig og segir mér sögur 
úr Björnsbúð. Ótrúlegur fjöldi hefur 
unnið í búðinni og ótrúlegur fjöldi 
á góðar minningar úr þessari litlu 
búð, sem m.a. birtist í „minningar-
greininni“ sem ungir menntskæling-
ar skrifuðu á sínum tíma og er nú 
endurbirt hér í blaðinu. Björnsbúð 
var sannarlega fjölskyldufyrirtæki. 
Við unnum þarna saman, mamma, 
pabbi, Alli frændi og við bræðurnir, 
ég, Björn og Atli og Haddi frændi á 
skrifstofunni. Og auðvitað litaði þessi 
búð og lífið í kringum hana líf okkar 
á margvíslegan hátt - og gerir á vissan 
hátt enn.

Þær eru margar skemmtilegar 
sögurnar sem tengjast Björnsbúð. 
Ein er mér kærari en margar 
aðrar og er frá þeim tíma er ég var 
aðstoðarmaður Sturlu Böðvarssonar 
samgönguráðherra. Þannig er 
mál með vexti að ráðherrann er á 
mikilvægum fundi á Ísafirði og með 
í för eru allir helstu embættismenn 
samgönguráðuneytisins og stofn-
ana þess, sem og þingmenn 
kjördæmisins. Þessi fríði flokkur 
er saman kominn undir vegg 
Útvegsbankans, þ.e. þingmenn-
irnir, ráðuneytisstjórinn, vegamála-
stjóri, skrifstofustjórar úr ráðuneyt-
inu og fleiri stórmenni úr höfuð-
borginni. Allir standa í hnapp 
undir veggnum og fylgjast með 
Finnboga Hermannssyni taka við-
tal fyrir Sjónvarið við ráðherrann 
á miðju torginu. Ráðherrafrúin, 
Hallgerður Gunnarsdóttir, var 
með í för og hafði kíkt inn til 
Svanbjörns í Bimbó. Hún sagði 
kímin frá því síðar um daginn að 
hún hafði heyrt kúnna í versluninni 
spyrja Svanbjörn hvaða lið þetta 
væri eiginlega þarna úti á torgi. 
Svanbirni varð litið út og sagði svo: 
Æ þetta er strákurinn hans Garðars 
í Björnsbúð og einhverjir kallar úr 
Reykjavík með honum.

Strákurinn 
hans Garðars 
í Björnsbúð

Garðar í Björnsbúð, heldur ræðu í opnunarhó� nýju búðarinnar, í 
desember 1965.

Bræðurnir og kaupmennirnir, Garðar og Alli í Björnsbúð við 
opnun nýju búðarinnar í desember 1965. Á milli þeirra er 
Aðalsteinn Richter arkitekt hússins.

Teikning eftir Pétur Guðmundsson af gömlu Björnsbúð.
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HAPPDRÆTTI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings

AKK FYRIR
STUÐNINGINN

Í 80 ÁR!
Happdrætti Háskóla Íslands fagnar nú 80 ára afmæli en fyrsti útdráttur fór fram í Iðnó þann 10. mars 1934. 

Frá uppha� hefur happdrættið verið órjúfanlegur þáttur í uppbyggingu háskóla í fremstu röð. Með þátttöku 

sinni hafa viðskiptavinir �ármagnað 22 byggingar Háskóla Íslands, ýmis tækjakaup, viðhald og rannsóknarstarf. 

Blómstrandi samfélag vísinda og fræða nýtur góðs af á hverjum degi.

Við þökkum viðskiptavinum okkar ómetanlegan stuðning og samfylgd í 80 ár.
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sigur þegar upp náðist stór steinn 
og hægt var að setja mold í holuna 
og gróðursetja tré. Ræktunin gekk 
ekki áfallalaust því á þessum tíma 
gengu kindur lausar og átu gróður-
inn þrátt fyrir að við reyndum að 
girða til að halda þeim fyrir utan, 
þær stukku bara yfir girðinguna. Við 
ræktuðum líka kartöflur, rófur og 
fleira grænmeti. Á lóðinni er birki-
hrísla sem kindurnar nöguðu niður 
að rót á hverju vori, síðan þær hættu 
að ganga lausar hefur hún vaxið og 
er nú stór og gróskumikil.

Fjölskyldan nýtti hverja lausa 
stund á sumrin til að dvelja á þessum 
yndislega stað og á veturna fórum 

Ég var alin upp í sveit og hafði 
mikla þörf fyrir að vera í tengslum 
við náttúruna. Í Tungudal fann ég 
sterkt fyrir náttúrunni og naut þess 
að dvelja þar, hlusta á söng fuglanna, 
tína ber, hlusta á  læki og ár og finna 
ilm gróðursins. Fljótlega fórum við 
að huga að því að reyna að fá lóð 
undir bústað, í kringum 1970 feng-
um við melholt í neðri skógi. Byrjað 

Töfrar Tungudals
Á 7. áratugnum bjuggum við Héðinn maðurinn minn, ásamt þremur 

börnum okkar á Ísafirði. Fjölskyldan fór oft inn í skóg á sunnudögum 
með nesti og teppi,  þá uppgötvaði ég töfra Tungudals.

var að byggja bústað en Héðinn var 
mjög laginn og duglegur við smíðar. 
Við sáum að mestu leyti sjálf um 
smíðarnar og ekki leið á löngu þar til 
lítill og fallegur bústaður var tilbúinn 
sem við nefndum Lækjarhvamm eftir 
ljúfum læk sem rennur um lóðina. 
Þá var farið að huga að ræktun sem 
ég var mjög spennt fyrir. Það var 
mikið grjót í lóðinni og það var sætur 

Búið að hreinsa og nýr bústaður beið samansettur við Grænagarð.

Við melholt í neðri skógi reis lítill bústaður 
sem við sáum að mestu leyti sjálf um að 
smíða.

Fjölskyldan nýtti hverja lausa stund á sumrin til að dvelja á þessum yndislega stað og 
á veturna fórum við oft inn eftir á gönguskíðum.

við oft inn eftir á gönguskíðum. 
Oft var fjölmenni í Lækjarhvammi, 
þangað komu fjölskylda og vinir 
og var þá slegið í pönnukökur eða 
grillað. Grillmenningunni kynnt-
umst við í Noregi hjá systur minni 
og okkar fyrsta kolagrill höfðum við 
með okkur þaðan. Bústaðurinn var 
einnig notaður til fundahalda hjá 
Kvennalistanum þegar hann bauð 
fram í Vestfjarðakjördæmi.

Vegna starfa minna sem ljósmóð-
ir gátum við ekki flutt búferlum í 
bústaðinn á vorin eins og svo margir 
sumarbústaðaeigendur í Tunguskógi 
gerðu. Á þeim tíma var ekki til farsími 
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og þegar ég var á vakt varð ég að vera 
í símasambandi.

Sumarið 1993 var farið í endur-
bætur á bústaðnum þar sem þörf 
var orðin á því. Breytingar höfðu 
orðið á högum mínum, Héðinn var 
látinn fyrir nokkru og börnin flutt 
suður. Ég var farin að undirbúa mig 
að flytja suður líka og var komin í 
lítið húsnæði og hafði flutt hluta af 
búslóð minni inn eftir í bústaðinn. 
Fjölskyldan ætlaði að hafa bústaðinn 
sem samastað fyrir vestan.

Um páskana árið 1994 komu 
dætur mínar, tengdasynir og barna-
börn vestur til þess að taka þátt í 
skíðavikunni. Til stóð að dóttir mín 
og tengdasonur gistu í bústaðnum 
þessa páska. Daginn áður en þau 
komu vestur fórum við í bústaðinn 
til þess að setja rafmagnið á og hita 
upp. Þá fundum við dauða mús inni 
í bústaðnum, það hafði aldrei áður 
gerst að mýs kæmust inn. Vegna 
þessa ákváðu þau að gista ekki í 
bústaðnum, sem betur fer því bústað-
urinn splundraðist í snjóflóðinu sem 
féll á skíðasvæðið á Seljalandsdal 
og sumarbústaðabyggðina aðfaranótt 
5.apríl. Það var óraunverulegt að 
koma á sumarbústaðasvæðið og sjá 
eyðilegginguna eftir flóðið. Magnið 
af snjó var gífurlegt og brak og innbú 
úr bústöðunum var á víð og dreif. 

Fjölskyldan ákvað strax að byggja 
upp aftur og festi kaup á tilbúnum 
bústað sem til stóð að setja á steypta 
grunninn sem eftir stóð, sumarið 1995. 
Bústaðurinn beið þess við Grænagarð 
að vera fluttur inn í Tungudal þegar 
snjóflóð féll þar í janúar 1995 með 
þeim afleiðingum að bústaðurinn 
eyðilagðist. Eftir þessi áföll var beygur 
í fjölskyldunni og spurning hvort 

byggja ætti  bústað aftur í Tunguskógi 
eða fyrir sunnan. Ég hafði flutt suður 
haustið 1994 og var því öll fjölskyld-
an komin suður. Við fórum vestur 
á hverju sumri og fundum fyrir því 
að okkur vantaði samastað fyrir alla 
fjölskylduna þar sem nú var enginn 
bústaður í Lækjarhvammi.

Haustið 1997 var aftur byggt á 
gamla grunninum, við létum verk-
taka reisa fyrir okkur bústaðinn. 
Þegar ég kom vestur vorið eftir til 
að vera í bústaðnum fannst mér ég 
vera komin í Paradís. Bústaðurinn 
var óinnréttaður og hvorki var þar 
vatn né rafmagn en lækurinn hjalaði, 
gróðurinn ilmaði og fuglarnir sungu. 
Næstu sumur innréttaði fjölskyldan 
bústaðinn og í dag er notalegt að 
dvelja þar jafnt sumar sem vetur.

Ég fer vestur öll sumur og síðan ég 
hætti að vinna dvel ég í bústaðnum 
frá maí til september. Ég set niður 
kartöflur á vorin og nýt þess að 
taka upp á haustin. Einnig hef ég 
prófað ýmislegt í ræktun og mér 
hefur m.a. tekist að rækta rósir. Aðrir 
í fjölskyldunni eru mjög duglegir 
að fara vestur í fríum og dvelja í 
Lækjarhvammi. Ég hef ennþá mikla 
ánægju af því að leika mér í moldinni 
og gróðrinum, tína ber og jurtir 
og fara í göngutúra um nágrennið. 
Það er alltaf yndislegt að dvelja í 
Tungudal og njóta töfranna, hlusta á 
söng fuglanna, heyra niðinn í ám og 
lækjum, finna ilminn af gróðrinum 
og renna saman við jörðina.

Gunnvör Rósa Hallgrímsdóttir

Lækjarhvammur er nefndur eftir ljúfum læk sem rennur um 
lóðina.

Nýi bústaðurinn var að lokum reistur á gamla grunninum, tölu-
vert stærri en eldri Lækjarhvammur.

,,Þegar ég kom vestur vorið eftir að nýi bústaðurinn var tilbúinn fannst mér ég vera 
komin í Paradís."
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Undirritaður upplifði  í æsku 
sinni, að búa í sumarbústað, sem 
fjölskyldan átti í Tungudal. Var flutt 
þangað inneftir eftir skóla að vori og 
dvalist fram á síð- sumar. Samgöngur 
fóru að mestu fram á reiðhjólum og 
bæjarferðir ekki mjög  tíðar. Þannig 
leið bernskan í sól og sumaryl að 
mér finnst í skóginum. Síðan breytt-
ust heimilisaðstæður og skógardvöl 
lagðist af um tíma.  

Þegar maður svo fullornaðist og 
eignaðist konu og síðan börn eitt 
af öðru voru teknir upp fyrri siðir. 
Fjölskyldan flutti í sumarbústaðinn 
í  skóginum og þar dvaldi húsfreyja 
sumarlangt með börn og stundum 

gesti, en húsbóndi sótti vinnu sína í 
bæinn að vanda og var farartæki fyrst 
mótorhjól en síðan kom bíllinn og 
samgöngur urðu greiðari og tíðari. 

Menn undu þessu vel, bæði full-
orðnir sem börn, enda umhverfið 
allt hið ákjósanlegasta. Heimilishald 
var í fyrstu þó að ýmsu frábrugðið 
því sem almennt tíðkaðist heimafyrir, 
ekki var vatnssalerni, ekki sturta ekki 
ísskápur og enginn sími. En menn 
undu glaðir við sitt.

Það var því mikið áfall, eiginlega 
algert sjokk, þegar það fréttist í 
apríl 1994 að snjóflóð hefði fallið 
af Seljalandsdal niður í Tungudal 
og þurrkað burt alla sumarbú-
staðabyggðina þar, 39 hús og þar 
með okkar hús. Ekkert eftir, aðeins 
veggpartar og stólabrot og beygluð 
eldhúsáhöld í snjónum niður alla 
hlíð, meira að segja hnífapörin 
snúin og skæld. Allt farið og sökn-
uður ríkti.

Þegar svo upplýst var af yfirvöldum 
að heimilt væri, með skilyrðum  þó, 
að endurreisa byggðina í dalnum, 
þá var það auðveld ákvörðun fjöl-
skyldunnar  að ráðast í byggingu nýs 
sumarhúss og þegar við bættust upp-
lýsingar um að bætur yrðu greiddar 

Nú þarf ekki lengur að hlaupa upp í 
Birkihlíð til að fá að hringja á Ísafjörð  

– löng og tvær stuttar -

Birkihlíð, Grenihlíð, Birkilundur og 
Þrastahlíð.

Afmælisveisla í Grenihlíð.

Það var auðveld ákvörðun að endurreisa Grenihlíð.
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sem næmu brunatryggingu hússins, 
var ekki til setunnar boðið.

Voru ráðnir smiðir til að reisa og 
smíða og með aðstoð ötulla heima-
manna, barna og tengdabarna reis á 
einu sumri á lóðinni okkar nýtt hús, 
bar svipmót hins gamla, en nokkrum 
fermetrum stærra og nokkrum senti-
metrum hærra undir loft. Flott hús 
með þægindum, góðir skápar í eld-
húsi og ísskápur, kabyssa í stofuhorni 
og sturta með heitu vatni og ekkert 
sjónvarp!

Og nú hófst á ný indælt líf í sumar-
bústaðnum, en öðruvísi. Skráðir eig-
endur voru orðnir aldraðir og aðeins 
tveir í heimili. Hinsvegar höfðu bæst í 
fjölskylduna tengdabörn og hópur af  
barnabörnum og allir kunnu að meta 
nýja sumarbústaðinn og dáðu hann. 

Óslitin dvöl yfir sumar var liðin tíð, 
en í þess stað styttri heimsóknir, yfir 
helgi eða í 2-3 vikur allt eftir óskum 
eða pöntunum  fjölskyldumeðlima 
og gekk alltaf upp. Oft bara eftirmið-
dagsdvöl í góðu veðri, því þetta var 
svo stutt að fara,  frá vetraríbúð aðeins 
fimm og hálfrar mínútu aksturstími 
á löglegum hraða í sumarbústað! 
Staðreynd, sem kemur ýmsum  sum-
arbústaðaeigendum í Borgarfirði og 
Grímsnesi á óvart og vekur öfund.

Fyrir utan næturgistingu, er sum-
arhúsið vettvangur svo margskonar 
viðburða  hjá fjölskyldunni og vinum 
þeirra. Ýmiskonar hátíðahöld, afmæli 
og skírnarathafnir, útskriftir og aðrar 
uppákomur. Menn mæta af ein-
hverju tilefnir með félögum sínum, 
bekkjarfélögum, vinnufélögum, 
íþróttafélögum, skátafélögum og 
hvaðeina og allir róma fegurð og 
þægindin í sumarbústaðnum, sem 
heitir GRENIHLÍÐ, eftir trjánum 
sem eru þar allt í kring og eigendur 
fyllast stolti.  Það eru mikil forrétt-
indi að eiga sumarbústað í Tungudal 
og maður gerir sér það ljóst.

Einn var þó settur fyrirvari með 
búsetu; það er bannað gista í húsinu 
að vetri, frá desember til apríl af 
öryggisástæðum. Eitt snjóflóð þýðir 
að það getur komið annað, eftir 1 
ár eða eftir 100 ár, enginn veit. En 
þó bannað sé að gista er heimilt að 
koma við t.d. eftir skíðagönguferð um 
Dalinn og þá gegnir húsið hlutverki 
skíðaskála með tilheyrandi þjónustu. 
Fastur liður er líka að fjölskyldan 
hittist þar á páskum í súkkulaðiveislu 
og meðlæti og eiga gestir helst að 
koma skíðandi frá Seljalandsdal ofan 
hlíð gegnum kjarrið og klára það 
sumir með bravúr en aðrir kútvelt-

ast. En allir komast á leiðarenda og 
gleðin ríkir.

Já það var mikill lúxus að eiga 
sumarbústað í Tungudal bæði fyrr 
og síðar og er það enn, þó margt 
hafi breyst eins og allt í tilverunni.  
Nú þarf ekki lengur að hlaupa upp í 
Birkihlíð til að fá að hringja á Ísafjörð,  
–löng og tvær stuttar-  ef koma þurfti 
áríðandi skilaboðum á milli, því þegar 
fjölskyldan er mætt í húsið þá liggja á 
eldhússkenknum  svona 6-7 farsímar í 
röð fyrir utan þá sem eru fyrir framan 
nefið á eiganda sínum.

Ísafirði, 10. mars 2014
   Gunnlaugur Fr. Jónasson.

Stórfjölskyldan samankomin á góðum sumardegi.

Grenihlíð, byggð árið 1937.

Þó bannað sé að gista að vetri er heimilt að koma við eftir skíðagönguferð.
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Kaf�ko�nn sem vildi verða stór
Auður H. Hagalín rekur sögu kaf�kofanna að Hóli í Tunguskógi

Friðgerður Guðmundsdóttir hafði samband á dögunum fyrir hönd ritstjórnar 
Vestanpóstsins og falaðist eftir frásögn úr Skóginum, t.a.m. að rekja sögu

kaffikofanna okkar Snorra, kofa með stórt hjarta, þar sem margir hafa staldrað 
við og þegið kaffitár ef tími gafst. Tuttugu ár liðu þar til smíði bústaðar hófst og 
eflaust hafa margir vegfarendur velt fyrir sér hvernig svo fjölmenn stórfjölskylda 

gæti hafst svo lengi við á lóðinni einni saman, í misgóðu veðri – og  það með 
timburpall litlu stærri en matarborð að grunnfleti?

Þegar ég var barn, var alltaf ævin-
týri að fá að fara inn í Skóg. Stundum 
var farið með Kristni í Hnífsdal á 
svarta fína bílnum hans þar sem hægt 
var að setja upp aukasæti, mig minnir 
að farið hafi kostað eina krónu. Ýmist 
var förinni heitið upp að Fossi, í 
Simsonsgarð eða í heimsókn til vina 
sem áttu sumarbústað í Skóginum 
að ógleymdum útilegum í Birkihlíð 
á gagnfræðaskólaárunum. Á síma-
árum mínum var stundum dvalið 
í bústað símamanna, Sunnuhlíð, 
með gamla veggsímanum en hring-
ingin í Sunnuhlíð voru þrjár stuttar, í 
Birkihlíð var einnig sími, sömuleiðis 
hjá Kjartani lækni og hjá apótekar-
anum, man ekki eftir að fleiri hefðu 
síma á þeim tíma.

Komdu inn í kofann minn
Það var svo veturinn 1989-90 sem 

við fjölskyldan eignuðumst Hól 
í Tunguskógi. Börnin okkar voru 
reyndar við það að fljúga úr hreiðr-
inu en engu að síður tóku þau öll 
strax miklu ástfóstri við staðinn og þá 
ekki síður barnabörnin eftir því sem 
þau komu til sögunnar. Þegar við 
tókum við Hólnum stóð þar grænn 
og fremur lúinn kofi og fauk hann 
hreinlega út í buskann í fyrsta óveðri 
vetrarins! Ekki höfðum við hugsað 
okkur að reisa hefðbundinn sumar-
bústað en langaði að útbúa aðstöðu 
þannig að hægt væri með góðu móti 
að dvelja daglangt á staðnum. Hafizt 
var handa og kaffikofi númer 1 reist-
ur. Þar var salernisaðstaða, vaskur og 
rennandi vatn. Við notuðum gastæki 
til að hita vatn og þar voru jafnvel 
bakaðar vöfflur. Svo var lítill sólpallur 
og þar með var komin prýðis aðstaða 
þar sem ungir og aldnir gátu unað 
löngum stundum og notið útiver-

Elísabet, Auður, Þorgeir, Snorri og Hæi við kaf�kofa númer 2.

Fullt að gera í leiktækjunum. Í rennibraut eru Karen og Tara. Niðri eru Kristín og 
Hrafnhildur Eva.
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unnar í góðri sátt við náttúruna. 
Húsbóndinn bætti svo við sandkassa 
og ýmsum leiktækjum fyrir ungviðið 
en fyrir var lítill leikkofi sem á sínum 
tíma var byggður af Högna Sturlusyni 
og hefur hann staðið af sér bæði 
snjóflóð og hvers kyns óáran.

Á brattann að sækja
Í apríl 1994 varð svo snjóflóðið í 

Tunguskógi sem hreif með sér flestar 
byggingar sem þar stóðu og er sú 
saga okkur öllum kunn. Kaffikofinn 
fór auðvitað og flaggstöngin kubb-
aðist sundur en sá missir var lít-
ill í samanburði við missi annarra. 
Tungudalurinn eins og hann leit út 
eftir snjóflóð er sýn er seint gleymist. 
Á þeirri stundu var erfitt að ímynda 

Auðar og Snorra börn; Hermann Þór, Snorri Már, Heimir, Ingibjörg og Hrafn.Hvað komast margir upp á Ebba? Hér er 
reynt að slá metið, sem er 7 manns.

Grillað fyrir neðan litla Hól. Frá vinstri; Hermann Þór, Herdís 
Guðmundsdóttir frá Sæbóli, Guðmunda Þorbergsdóttir, Snorri, 
Ingibjörg Finnsdóttir og Edda María.

Ingibjörg, Edda María, Salmar Már, Auður, Guðbjörn Salmar og 
Auðunn Bragi.

Varðeldur; ein af fyrstu myndunum frá Hóli. Hér sést græni ko�nn sem fauk svo um 
veturinn. Í hans stað hafa komið tveir kaf�kofar.
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Vor •  Sumar • Haust • Vetur • Ísland

�allasteini.is
Alpakóngurinn

lÍs en ku

ALPARNIR
s

lÍs en ku

ALPARNIR
s

KÚLUTJALD
2-3ja manna tjald

Trekking
Kuldaþol: -20˚C
þyngd: 1,65 kg.

13.995 kr. 11.196 kr.

Faxafen 8  •  108 Reykjavík  •  Sími 534 2727  

24.995 kr. 19.996 kr.

22.995 kr. 18.396 kr.

PINGUIN Activent 55

PINGUIN Explorer 75

Góð gæði

Betra verð

FERMINGARDAGAR

SCOUT, 2500mm vatnsheld

24.995 kr. 19.996 kr.
Micra
Kuldaþol: -14˚C
þyngd: 0,95-1,0 kg.

16.995 kr. 13.596 kr.

16.995 kr. 13.596 kr.

Aura
Kitchen-to-go
Ferðaeldhús

16.995 kr. 13.596 kr.

SALOMON 
snjóbrettapakkar 
með 35% afslætti

BLACK DRAGON 
snjóbrettapakkar 
með 30% afslætti

Salomon snjóbrettapoki

Allt frá fjöru til fjalla

sér að aftur yrði í dalnum líf og fjör 
með blóma angan. En hreinsunar-
starfið hófst og samfélagið var ákveð-
ið í að láta ekki hugfallast, heldur 
byggja upp aftur. Það var okkur 
hvatning og fordæmi til eftirbreytni. 

Brátt var því hafizt handa við að 
reisa kaffikofa númer 2, með svipuðu 
sniði og þann fyrri, örlítið stærri þó. 
Eitt barnabarnanna sagði: „Æ, gátuð 
þið ekki haft hann bara 10 sentimetrum 
lengri, þá hefði verið hægt að sofa í 
honum?“ Nýjum kaffikofa fylgdi auð-
vitað nýr sólpallur, ögn rýmri en fyrir-
rennarinn. Fyrir kom, að brast á með 
rigningu eða jafnvel snjókomu þegar 
verið var að smíða eða taka upp kart-
öflurnar og þá var hægt að þjappa sér 
saman í litla kaffikofanum, hita kaffi 
og ylja sér, í versta falli var bara farið 
heim í hlýindin, ekki er vegalengdin 
til trafala.

Sjaldan er einn naglinn stakur
Sem fyrr átti fjölskyldan, jafnt 

börn sem eldra fólkið margar ljúfar 
stundir á Hólnum. Nafnið Hóll var á 
afsalinu þegar við keyptum og í fyrstu 
ræddum við að finna annað nafn á 
staðinn en einhvern veginn fannst 
okkur að það ætti bara prýðilega við 
og var því látið halda sér og svo var 
nú Ríótríós lagið um hamaganginn á 
Hóli svo ósköp vel viðeigandi.

Árið 2006 þegar við hjónin vorum 
hætt að vinna úti, var nú ekki laust 
við að smiðinn vantaði verkefni og 

var farið að ræða um smíði sumarbú-
staðar á Hóli. Eftir töluverðar vanga-
veltur og „spekúlasjónir“ var ákveðið 
að ráðast í þær framkvæmdir. Er 
óhætt að segja að þar hafi margar 
hendur komið að verki, stórfjölskyld-
an öll, nær og fjær, karlleggur sem 
kvenleggur, allir voru með og aldeilis 
hamagangur á Hóli. 

Ö�ugt gæðaeftirlit
Verkstjórinn gerði miklar kröfur 

og varð að vanda vel til verka, ekki 
laust við að sumum þætti hann 

stundum full smámunasamur eins 
og til dæmis þegar verið var að 
pússa skrautkubbana á gluggana. 
Við vorum þrjár skvísur við þann 
starfa og hömuðumst við að pússa. 
Svo kom verkstjórinn til að yfirfara 
verkið, renndi fingurgómum eftir 
kubbunum og er skemmst frá að 
segja að oftast urðum við að pússa 
a.m.k. þriðjunginn betur. 

Síðastliðið sumar var svo hið fyrsta 
sem hægt var að dvelja í bústaðnum 
allt sumarið og má fullyrða að fátt 
jafnast á við að vakna inn í bjartan 
sumarmorgun við fossnið og fugla-
söng. Það var ekki amalegt að hafa 
heitt vatn og rafmagn. Enn er mörgu 
ólokið til að bústaðurinn sé fullbú-
inn, en það kemur.

Mjór er mikils vísir
Töluverður næðingur er við efri 

hluta lóðarinnar. Byrjuðum við á 
því að fá til liðs við okkur jarðýt-
umeistarann Ebenezer Þórarinsson, 
hann Ebba og jafnaði hann aðeins 
brekkuna í efri hluta lóðarinnar. 
Við það verk kom gríðarstór steinn 
upp úr lóðinni og var strax ákveðið 
að hann hlyti þar framtíðarstað, var 
hann nefndur í höfuðið á þeim sem 
fann hann og gengur síðan undir 
nafninu „Ebbi“ og hefur gegnt stóru 
hlutverki í klifri og príli ungviðisins. 
Þá var farið að gróðursetja og reyna 
að mynda skjól. Ósköp hægt gekk 
í fyrstu en litlu títlurnar sem við 
gróðursettum fyrst eru nú farnar að 
veita skjól og smátt og smátt höfum 
við reynt að bæta við plöntum en 
verðum þó líklega seint talin miklir 
garðyrkjumeistarar. Kartöflur, rabar-
bari og nokkur jarðarber eru helztu 
afurðir en allt veitir þetta ómælda 
gleði og ánægju.

Aldarfjórðungur á augabragði
Í haust verða 25 ár liðin frá komu 

Hóls í fjölskylduna. Við ritun þessa 
greinarkorns flettum við gegnum 
aragrúa skemmtilegra ljósmynda 
frá samverustundum á Hólnum. 
Dýrmætastar eru minningarnar af 
griðastað kaffikofanna. Myndirnar 
færa heim sanninn hve hraðfleygur 
tíminn er. Kaffikofi númer 2 stend-
ur enn fyrir sínu og nýtist vel sem 
geymsla. Hver veit nema hans bíði 
veigameira hlutverk í framtíðinni!

Hrafn, Hermann Þór og Snorri spá og spekúlera.

Við smíði fyrri kaf�kofans. Uppi eru 
Edda María, Guðbjörn Salmar og Auð-
unn Bragi. Niðri er Ingibjörg, Snorri og 
Auður.



Vor •  Sumar • Haust • Vetur • Ísland

�allasteini.is
Alpakóngurinn

lÍs en ku

ALPARNIR
s

lÍs en ku

ALPARNIR
s

KÚLUTJALD
2-3ja manna tjald

Trekking
Kuldaþol: -20˚C
þyngd: 1,65 kg.

13.995 kr. 11.196 kr.

Faxafen 8  •  108 Reykjavík  •  Sími 534 2727  

24.995 kr. 19.996 kr.

22.995 kr. 18.396 kr.

PINGUIN Activent 55

PINGUIN Explorer 75

Góð gæði

Betra verð

FERMINGARDAGAR

SCOUT, 2500mm vatnsheld

24.995 kr. 19.996 kr.
Micra
Kuldaþol: -14˚C
þyngd: 0,95-1,0 kg.

16.995 kr. 13.596 kr.

16.995 kr. 13.596 kr.

Aura
Kitchen-to-go
Ferðaeldhús

16.995 kr. 13.596 kr.

SALOMON 
snjóbrettapakkar 
með 35% afslætti

BLACK DRAGON 
snjóbrettapakkar 
með 30% afslætti

Salomon snjóbrettapoki

Allt frá fjöru til fjalla



36 VESTANPÓSTUR 201436

Ég fæddist og ólst upp í Ísa fjarðar-
djúpi á sjötta og sjöunda áratug 
20. aldarinnar. Þá var búskapur 
og lífshættir allir í Djúpi áþekkir 
því sem þeir höfðu verið frá alda-
mótunum næstu þar á undan. 
Við vorum semsagt komin um 
það bil hálfa leið inn í nútímann. 
Flest er breytt í Djúpi minnar æsku 
frá því sem áður var. Á örfáum bæjum 
er búið allt árið en víðast hvar er frí-

Uppáhalds áningarstaðir 
mínir í Djúpinu

stundabyggð eða sumardvöl afkom-
enda komin í staðinn. Í stað búskap-
ar hefur náttúran sótt fram og náð 
völdum á ný með minnkandi beit-
arálagi. Grasið vex yfir gamlar götur 
og yfir sveitum öllum er einhver sér-
stæð kyrrð og fegurð sem augu mín 
sjá gegnum minningar æskunnar. 
Hvergi finnst mér fallegra en í 
Ísafjarðardjúpi þótt ævistarf mitt hafi 
að stórum hluta verið tengt ferða-

lögum og vandfundinn sá afkimi 
Íslands sem ég hef ekki heimsótt og 
ferðast um í leik eða starfi. Mig lang-
ar til þess að telja upp nokkra eftir-
lætis áningarstaði mína í Djúpinu og 
finnst fara best á því að byrja yst að 
norðan  á vegarenda í Unaðsdal.

Dalur unaðar
Þegar maður stendur í fjörunni 

í Unaðsdal blasir Ísafjarðardjúp 
einhvern veginn allt svo vel við. 
Fjallaröðin sunnan Djúps eins og 
skipulagðar húsaburstir  snúa stöfnum 
til norðurs en lognið merlar á Djúpinu 
sjálfu og hlíðarnar á Snæfjallaströnd 
veita skjól fyrir norðanáttinni. Kirkjan 
í Unaðsdal virðist ofurlítið einmana 
þar sem hún stendur á fjörukamb-
inum eins og útvörður kristnihalds 
á þessum kaldranalega stað sem ber 
samt svo aðlaðandi nafn. Hér hefjast 
stundum æsilegir leiðangrar norður 
í eyðibyggðirnar í Jökulfjörðum 
og Grunnavík og enn vísa fúnir 
símastaurar veginn yfir Dalsheiði yfir 
að Dynjanda.

Hið kalda lón
Kaldalón er einskonar ósnert nátt-

úruperla í Djúpi. Þar sést nær ekk-
ert sem minnir á mannanna brölt 
annað en vegurinn sem liggur í sveig 
gegnum lónið. Að austanverðu hefur 
verið komið upp hentugum áningar-
stað við minnismerki um Sigvalda 
Kaldalóns tónskáld sem var héraðs-
læknir með aðsetur á Ármúla og 
samdi mörg sinna fegurstu laga hér. 
Það er gott að sitja á bekk með nestið 
sitt við minnismerkið og horfa yfir 
leirurnar í Kaldalóni en þar er fjöl-
skrúðugt fuglalíf. Hálfgrónar jökul-
öldur þekja dalbotninn en að baki 
þeim teygir ískaldur hrammur jökuls-
ins sig langleiðina niður á láglendið. 

Ísafjarðarbotn
Mér finnst alltaf gaman að koma í 

botn Ísafjarðar. Þetta eru eins konar 
óbyggðir, afréttarland æsku minnar. 
Þarna verpir örn á klettastapa og 
algengt að sjá hann baksa þunglama-

Gamalt spil á fjörukambi í Ögri. Handan Djúps er Snæfjallaströnd með réttnefni.

Kaldalón er einstök náttúruperla þar sem mætast kaldur jökull og kjarrivaxnar hlíðar.
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legan lágt yfir fjörunni í leit að æti. 
Rétt norðan við brúna á Ísafjarðará 
leynist fjárhellir með hleðslum í 
kletti fyrir neðan veginn sem gaman 
er að skoða. Þar ráku bændur saman 
fé til rúnings úr botni fjarðar. Hér 
var og er eftirsótt berjaland og ég 
man eftir mér á sunnudegi eftir slátt 
með stórfjölskyldunni með tóman 
mjólkurbrúsa og tiltæk ílát að safna 
vetrarforða.

Reykjanes
Það er afar skemmtilegt tímaferða-

lag að stansa í Reykjanesi og ganga 
um staðinn. Helsta aðdráttarafl 
staðarins er auðvitað hin merkilega 
sundlaug sem áratugum saman var 
ein sú stærsta á landinu. Hingað 
voru börn frá Ísafirði flutt til 
sundkennslu og hefur líklega 
stundum verið fyrsta sinn sem þau 
fóru að heiman. Hér var saltvinnsla 
á tímum Innréttinganna, hér var 
umsvifamikil ylrækt á stríðsárunum 
sem þýskur njósnari veitti forstöðu 
og á göngum yfirgefinna heimavista 
hanga skólaspjöld þar sem forvitnir 
ferðalangar geta fundið æskumyndir 
þjóðfrægra manna.

Grettisvarða
Vatnsfjörður er svo söguríkur stað-

ur að um hann hefur verið skrifuð 
þykk bók. Það gerði Guðrún Ása 
Grímsdóttir og er hrein unaðslesn-
ing. Ferðalangur þreyttur af löngum 
akstri ætti að stefna til fjalls og ganga 
upp að Grettisvörðu sem stendur á 
hjöllunum fyrir ofan bæ í Vatnsfirði. 
Sagt er að Grettir Ásmundarson hinn 
sterki hafi hlaðið vörðuna og víst er 
að svo stórir steinar eru í henni í axl-
arhæð að ekki er undarlegt að mönn-
um hafi dottið það í hug.  Varðan 
er nærri tveggja metra há, alldigur 
og stæðilegri en vörður almennt 
eru. Ofan í hana er laut eða dæld 
og algengar kenningar um tilgang 
hennar segja að hún sé einskonar 
varðturn frá Sturlungaöld og menn 
hafi kveikt eld efst í henni. Hér er 
ekki rúm fyrir allar efasemdirnar 
sem ritari hefur um þær kenningar. 
Frá Grettisvörðu er fallegt útsýni yfir 
hinn forna sögustað og ágætt að 
horfa út á Djúpið þar sem Björn 
Jórsalafari sigldi forðum. Hver sem 
tilgangur vörðunnar var þá mun hún 

Kirkjan í Unaðsdal vakir y�r spegilsléttu Djúpinu. 

Rústirnar af bænum á Kleifum í Seyðis�rði. Enn er útsýnið y�r fjörðinn og til hins 
tígullega Hests jafn fallegt og fyrrum.

Sérkennilegt „blöðrugrjót“ er víða að �nna í fjörum við Djúp. Þetta er í Ögurnesi sem er 
líklega besti staðurinn til þess að skoða þetta sérkennilega fyrirbæri. Gas sem lokast inni 
í blágrýtiskviku myndar blöðrurnar en sjórinn opnar þær.
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standa þegar allir sem þetta lesa eru 
orðnir hismi og aska.

Hjallur og bryggja í Vatns�rði
Neðst á tanganum í Vatnsfirði 

stendur fornlegur hjallur talsvert 
reisulegur. Hann er í umsjá og varð-
veislu Þjóðminjasafnsins enda eitt best 
varðveitta sýnishorn af slíkum sjóhjalli 
sem menn þekkja. Þar fyrir neðan er 
bryggja ein ágæt sem er hluti af fornu 
samgöngukerfi Ísafjarðardjúps þegar 
ekki var vegasamband við Ísafjörð og 
Djúpbáturinn eða Fagginn var lífæð, 
samgöngukerfi og félagslegur sam-

skiptamiðill í senn.  Fagranesið kom í 
Vatnsfjörð tvisvar í viku í æsku minni , 
tók mjólkurbrúsa, póstpoka og böggla 
ásamt bílum og öðru sem til féll. Upp 
var skipað tómum brúsum, póstpok-
um og pappakössum úr Kaupfélagi 
Ísfirðinga sem innihéldu allar heims-
ins lystisemdir. Kallarnir í sveitinni 
hittust á bryggjunni, skiptust á frétt-
um og stríðnislegum athugasemdum, 
reyktu pípu og áttu hugsanlega við-
skipti við hásetana á Djúpbátnum 
sem skutust í tiltekna búð á Ísafirði 
fyrir menn ef þeir voru beðnir vel. 
Það er gott að sitja á bryggjunni 
og hlusta á þögnina og rifja upp 

minningar úr æsku þegar fásinnið 
gerði smáa atburði stóra og eftir-
minnilega því heimurinn hafði ekki 
spillt huga barnsins. Þar get ég enn 
heyrt hljóðið í traktorum bernsku 
minnar, fundið daufan ilm af Prins 
Albert og heyrt hlátrasköll í golunni, 
skröltið í tómum mjólkurbrúsum  og 
marrið í púðanum sem Kristján stýri-
maður lagði milli bryggjunnar og síðu 
bátsins. Svo verður allt hljótt á ný.

Myndrænt eyðibýli í Svein-
húsum

Í mynni Þúfnadals framan við 
Vatnsfjörð stendur eitt myndrænasta 
eyðibýli við Ísafjarðardjúp og heitir 
Sveinhús. Þar var búið fram á miðjan 
sjöunda áratuginn í bæ sem var um 
margt líkur torfbæ um húsaskipan 
og samsetningu en íbúðarhúsið sjálft 
var samt úr timbri með járnþaki. 
Þarna bjuggu Jóhannes og Rannveig 
þar til aldur og heilsuleysi neyddi 
þau til að flytja á mölina í Reykjavík. 
Ég man eftir bæjargöngunum 
í Sveinhúsum sem voru dimm og 
svöl með veggjum úr torfi og grjóti. 
Ég man eftir Rannveigu með gult 
hár og litaðar augabrúnir sem gaf 
ungum pilti í sendiferð piparköku 
og mjólkurglas. Ég man eftir 
Jóhannesi með grænskellóttan 
mjólkurbrúsa bundinn á bakið þar 
sem hann stendur í vegkantinum og 
Fagranesið er á leiðinni. Vélaöldin 
kom aldrei í Sveinhús og en 
Jóhannes átti kerru fyrir einn hest. 
Nú sígur gamli bærinn í Sveinhúsum 
hægt og hljóðlega ofan í svörðinn 
þaðan sem hann er að mestu kom-
inn. Þangað er fallegt að koma þegar 
kvöldsólin skín á máð bæjarþilið og 
Sveinhúsavatnið glampar eins og 
spegill við túnfótinn.

Ögurnes
Stórbýlið Ögur á sér afar áhuga-

verða sögu. Þar er gaman að fara 
heim að kirkjunni og ganga um 
garðinn og virða fyrir sér handa-
verk stórhuga dugnaðarbænda 
sem hlóðu túngarða, byggðu fjár-
hús og réru til sjávar. Hér er sögu-
svið Fóstbræðra sögu og Gerplu ef 
menn vilja slíkar bókmenntir frekar. 
Hér ríkti Ari sýslumaður sem lét 
drepa Spánverjana og hér var Jón 
Baldvin kúarektor. Þannig er þráður Horft út Djúp úr mynni Skötufjarðar. Vigur blasir við.

Útsýn af hlaðinu í Vatns�rði y�r til Sveinhúsaness. Á tanganum stendur forn hjallur 
varðveittur af Þjóðminjasafni og sláturhús sem Kaupfélag Ís�rðinga starfrækti fram 
y�r 1970.



Út er komin bókin Bergrúnir
sem hefur að geyma heimildir
um líf  og annir hjónanna
Erlu Guðmundsdóttur
frá Hnífsdal og 
Gísla S. Sigurðssonar 
frá Akranesi. 

Bókin er í hörðu spjaldi,
rúmar 250 bls. og í henni eru
um 160 ljósmyndir, margar
þeirra frá eldri tíma og hafa
ekki birst áður. 

Höfundar eru systkinin 
Guðrún Sigríður Gísladóttir 
og Gunnar Valur Gíslason.

Hér er að finna brot úr bernskuminningum Erlu frá uppvaxtarárum hennar í Hnífsdal á fjórða og    
fimmta áratug síðustu aldar. Hér segir Erla frá skólaárum sínum fyrir vestan, snjóflóðahættunni í Hnífs-
dal, sterkum ættmæðrum sínum frá Bæjum á Snæfjallaströnd og föðurfólki sínu frá Einfætingsgili í 
Strandasýslu.
Erla var farþegi með Laxfossi á aldurtiladegi skipsins þegar það strandaði á Kjalarnesi 18. janúar 1952 
í miklu óveðri sem Guðjón Vigfússon, stýrimaður í þessari ferð og síðar skipstjóri á Akraborginni, lýsti 
í æviminningum sínum sem einu versta fárviðri sem hann hafi kynnst á fimmtíu ára sjómannstíð sinni. 

Bókin geymir ýmsar frásagnir og þjóðlífsþætti Gísla frá bernskuárum hans í Deildartungu sem stendur 
við Bakkatún 18 á Akranesi. Bæjarmyndin leit þá allt öðru vísi út en um þessar mundir og til að skyggn-
ast inn í umhverfið sem hann ólst upp í þurfum við að hverfa rúm sjötíu ár aftur í tímann. Frásögnin 
er einstök, sem Gísli skráði eftir móður sinni, Guðlaugu Ólafsdóttur, þegar afi hennar, bóndinn Ólafur 
Ólafsson, var skorinn upp við sullaveiki í baðstofunni á Hofsstöðum í Stafholtstungum, liggjandi á hurð 
sem var sótt út í fjárhús og „ekki þurfti að nota í annað þessa stundina“.
Gísli hefur í gegnum tíðina ort mikið af  ljóðum, allt frá tækifærisljóðum til heilla ljóðabálka um hin 
ýmsu þjóðfélagsmál. Mörg bestu ljóða hans er að finna í þessari bók. 

Hægt er að panta bókina á netfanginu bergrunir@gmail.com Frekari upplýsingar veita Guðrún 
Sigríður (s. 431 4142), Sigurlaug (s. 891 9498) og Gunnar Valur (s. 822 4403).

Höfundar
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menn glaðir við sitt, réru til fiskjar og 
verkuðu fisk. Svo þegar ekki gaf var 
dansað á salthúsgólfinu svo undir tók 
í klettunum fyrir ofan nesið.

Hestfjörður
Hestfjörður var síðasti fjörðurinn 

sem vegur var lagður um og mun 
hafa verið þjóðhátíðarárið 1974 sem 
Djúpvegur var að nafninu til kominn 
alla leið til Ísafjarðar. Lítið hefur 
verið búið í Hestfirði gegnum ald-
irnar og náttúra fjarðarins fyrir vikið 
lítið snert af mannavöldum. Frammi 
í fjarðarbotninum leynast gríðarháir 
fossar í gljúfrum sem blasa ekki við af 
veginum og áhugavert að heimsækja 
þá gljúfrabúa.

Sögusvið björgunar
Lítill sumarbústaður í botni 

Seyðisfjarðar blasir við þegar 
ferðalangur kemur yfir eiðið milli 
Hestfjarðar og Seyðisfjarðar undir 
hamraþiljum hins fagra Hests sem 
er sennilega fallegasta fjall við Djúp. 
Undir þessum sumarbústað húkti 
Harry Eddom kaldur og þrekaður 
þegar hinum svokallaða Togarabyl 
slotaði en hann gekk yfir 4. febrúar 
1968. Jón Guðmann Guðmundsson 
frá Kleifum í Seyðisfirði var að ganga 
til kinda og rakst á Eddom og studdi 
hann eða bar heim að Kleifum. 
Eddom var sá eini sem bjargaðist af 
breska togaranum Ross Cleveland 
sem sökk í Djúpinu þessa nótt, annar 
togari strandaði og Heiðrún ÍS frá 
Bolungarvík fórst með allri áhöfn. 
Uppi í hlíðinni andspænis bústaðn-
um standa rústirnar af Kleifum og 
vel þess virði að stíga út úr bíl á 
þessum söguslóðum og hugsa um 
líf og dauða mannanna andspænis 
kröftum náttúrunnar. 

Horft út Djúp úr Ögurnesi. Burstir fjalla í fjarska, Traðarhyrna og Óshlíð.

Gömul og stílhrein fjárhús í Ögri.

Vigur undir sól að sjá.

Forn hringlaga kirkjugarður í Vatns�rði.

sögunni, litríkur og fjölþráðóttur. 
Þarna er gamla samkomuhúsið 
þar sem hin héraðsfrægu Ögurböll 
voru haldin. Þar sá ég fullorðna 
karlmenn fljúgast á í fyrsta sinn á ævi 
minni, kyssti stúlku sem ég þekkti 

eiginlega ekki neitt og dansaði við 
tóna BG. eða einhverrar útgáfu 
af þeirri fornfrægu hljómsveit. 
Steinsnar utan á nesinu er hægt að 
ganga niður í Ögurnes þar sem eitt 
sinn var vaxandi smáþorp. Þar undu 
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Arnarneshamarinn
Gatið í Arnarneshamrinum er ekki 

gat í kletti í augum okkar Vestfirðinga. 
Það eru elstu jarðgöng eða veggöng 
á Íslandi og endurspegla stórhug og 
framfaraást okkar. Þrefalt húrra fyrir 
því. Það er gaman að gera stuttan 
stans við Arnarneshamarinn og virða 
fyrir sér ægifagurt útsýnið yfir til 
Bjarnarnúps og Jökulfjarða og búa 
sig andlega undir það að höfuðborg 
Vestfjarða blasi við í næstu beygju. 
Ísafjörður lifi.

Silfurtorgið
Hvergi er betra að tengjast hrein-

um vestfirskum veruleika en þegar 
bíllinn loksins nemur staðar á Eyrinni 
og maður stígur riðandi af löngum 
akstri út.  Ef maður er heppinn þá er 
sólskin og logn á Ísafirði. Pollurinn 
liggur sléttur eins og spegill í faðm-
lagi eyrarinnar og yfir kaupstaðnum 
er friður og ró með undirliggjandi 
æsingi. Silfurtorgið er hjarta bæjar-
ins og nefið togar mann fljótlega inn 
í Gamlabakaríið sem er einskonar 
gastrónómískt anddyri himnaríkis. 
Svo sest þreyttur ferðalangur á stein-
klump úti á torginu með snúð og 
kókómjólk í sólinni og þá er þess 
ekki langt að bíða að einhver segir: 
Nei! Þú hér! Blessaður.

Páll Ásgeir Ásgeirsson er ríflega 
miðaldra rithöfundur og 
leiðsögumaður. Hann er 

sonarsonur Svanbergs á Engi og 
bjó um hríð á Ísafirði 

á níunda áratugnum.

Gamli bærinn í Sveinhúsum er að hverfa í svörðinn. 
Búið var í þessum bæ til 1964.

Sólin og þokan takast á um y�rráðin snemma morguns í Skötu�rði.

Íbúð Ísfirðingafélagsins á Spáni seld
Íbúð Ísfirðingafélagsins í Torrevieja á Spáni hefur verið seld.  
Íbúðin var keypt seinni hluta árs 2005 og afhent félaginu snemma 
á árinu 2006.  Á aðalfundi félagsins árið 2012 var ákveðið að 
huga að því að selja íbúðina þar sem það þótti ekki þjóna tilgangi 
félagsins að eiga og reka íbúð á Spáni, ætluð félagsmönnum til 
leigu.

Það er von stjórnar félagsins að félagsmenn hafi notið dvalarinnar 
í íbúðinni.  

Virðingarfyllst
f.h. Ísfirðingafélagsins
Guðmundur Fr. Jóhannsson
formaður

Silfurtorgið á Ísa�rði þar sem fjallabrúnir og stafnar fallegra húsa gnæfa y�r höfðum 
ferðamanns er besti áningarstaðurinn.
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Gísli Einarsson, sími: 899 4098
Jóhannes Jónsson, sími: 894 8822

Miðstöð símenntunar
og háskólakennslu á Vestfjörðum

Umhverfið er framtíðin,

gættu þess vel

estfjarða • Góuholti 14 • 400 Ísafirði

Rafmagnsverkstæði • Rafverktaki • Raflagnaþjónusta

Skólastíg 4 • 415 Bolungarvík •
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Það var sumarið 1962 eða 63 að 
mig minnir að faðir minn Ólafur 
Sigurðsson, skipstjóri var á veiðum í 
Aðalvík. Hann fór í land um kvöldið 
og þar sem hann gengur um rekst 
hann á fimm álftarunga sem voru 
ósjálfbjarga ofan í skurði. Hann náði 
þeim upp og skimaði eftir foreldr-
unum. Enginn fullorðinn fugl var í 
nágrenninu svo það varð úr að hann 
tók þá með sér um borð og sem leið 
lá heim til Ísafjarðar. 

Á þessum tíma vorum við hjónin 
nýflutt á Seljalandsveg 72, ég var 
með stóran bílskúr og þangað kom 
faðir minn með fuglana. Ég man að 
ungarnir hresstust mjög fljótt og um 
haustið héldum við að þeir myndu 
fljúga á braut en svo varð ekki og 
voru þeir í skúrnum og nágrenni 
hans um veturinn. 

Sumarið eftir voru þeir heima við 
og voru farnir að fara í göngutúra í 
bæinn. Þeir voru mjög gæfir og fólk 
fór að gauka að þeim mat, þeir voru 
líka ákveðnir og voru jafnvel farnir 
að gogga á hurðir hjá þeim sem voru 
gjafmildastir og þar sem von var á 
góðum bita. 

Eitt sinn voru þeir eitthvað ágeng-
ir við gæsir innan við Engi og var 
kvartað. Pabbi fór af stað og ætlaði að 
hrekja þá þaðan svo gæsirnar fengju 
frið en þær vildu ekki hlýða og flögr-
uðu yfir skurð. Faðir minn stökk á 
eftir þeim en ekki vildi betur til en 
hann náði ekki yfir breiðan skurðinn, 
lenti illa og rifbeinsbrotnaði.

Þeir voru hrekkjóttir og var einum 
sérstaklega uppsigað á bíla sem leið 
áttu hjá og vildi glefsa í dekkinn 
þannig að sumir bílar stoppuðu og 
einu sinni gekk það svo langt að 
eg varð að fara út og taka hann svo 
bíllinn gæti haldið áfram, en í hvert 
skipti sem maðurinn fór út til að 

reka hann frá snérist fuglinn á móti 
honum svo hann stökk aftur inn í 
bílinn. 

Ég man aldrei eftir að þeir veittust 
að okkur í fjölskyldunni. Það var eins 
og þeir teldu sig meðal fjölskyldu-
meðlima og það var oft sem þeir áttu 
það til að elta mig og konuna mína 
ef við ætluðum gangandi niður í bæ. 

Það komu oft kvartanir um að þeir 
væru á þessum stað eða öðrum og 
fólk væri hrætt við þá og urðum við 
oft að fara og sækja þá. Á tímabili 
voru þeir farnir að venja komur sínar 
bak við Uppsali, sérstaklega um helg-
ar. Grunar mig að menn sem voru á 
dansleikjum hafi verið farnir að gefa 
þeim eitthvað sem þeir sóttu í. Þá 
kom oft fyrir að lögreglan hringdi og 
skipaði okkur að ná í þá. Einn sunnu-
dagsmorgun var hringt og sagt að 

einn væri dauður bak við Uppsali og 
kom í ljós að hann var með brotinn 
haus, líklega rotaður með flösku. 

Þriðja sumarið vor þeir svo farnir 
að sækja meira út á sjóinn og hafa 
samskipti við aðra fugla en alltaf 
komu þeir heim á milli. Eftir því 
sem leið á sumarið fóru þeir að vera 
lengur og lengur í burtu og um 
haustið var bara einn sem alltaf kom 
heim í bílskúr. En að lokum kom 
hann og kvaddi með miklu gargi og 
hringflugi yfir húsið, flaug svo að 
lokum niður að sjó og sáum við þá að 
þar var fugl sem beið hans. 

Við urðum ekki mikið vör við þá 
eftir þetta en mig minnir að einn 
eða tveir þeirra hafi verið á vappi 
ofan við húsið sumarið eftir en síðan 
ekki meir. 

Mér hefur alltaf síðan þótt álftin 
vera fugl fuglanna og hef mjög oft 
fengið gamalt brauð í bakaríum og 
farið með inn í fjörð og gefið þeim 
og um leið tekið eftir því að þegar 
ég nálgast fjöruna koma þeir á fullri 
ferð nær landi.  Það var engu líkara 
en að þeir þekktu orðið bílinn.

Sigurður Ólafsson (Bíi)
Myndir úr einkasafni Grétars 
S. Péturssonar og Sólveigar S. 

Kristinsdóttur.

Álftarungarnir sem 
spígsporuðu um bæinn

Sigurður Ólafsson rifjar upp 
söguna um álftarungana sem 
faðir hans fann ósjálfbjarga í 

skurði í Aðalvík og fjölskyldan 
fóstraði heima í bílskúrnum á 

Seljalandsvegi um tíma.

Jón Hermannsson, Hulda og Ágúst Öldu- og Leifsbörn fylgjast stóreyg með álftunum.

Álftarungarnir á vappi í bænum, hér í 
Fjarðarstræti á mótum Hrannargötu.
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Bergrós með móðursystrum sínum Margréti og Rósu á merkum 
tímamótum þegar vefsíða hennar TÍBRÁ.IS var opnuð.

Tíbráin er dulúðugt, undravert 
og töfrandi náttúrufyrirbæri sem 
Bergrós hefur alltaf heillast af og svo 
hljómar það líka svo vel í eyrum. Þess 
vegna ákvað hún að nefna fyrirtæki 
sitt Tíbrá og vefsíðuna TÍBRÁ.IS og 
höfða til þessa náttúrulega fyrir-
bæris sem í raun er uppstreymi 
,,í minni veröld uppstreymi hug-
mynda“. Tíbráin birtist í nátt-
úrunni við ákveðnar aðstæður, 
t.d. þegar hlýtt er úti og í fjarsk-
anum er engu líkt nema að jörð-
in fari á hreyfingu, dragi and-
ann og upp streymir frá henni 
fyrir einhverja galdra fljótandi 
efnismassi sem tekur á sig undar-
legar vantskenndar og silfurglitr-
andi myndir. Þetta töfrandi og 
ævintýralega fyrirbæri er ekki 
hægt að höndla, bara upplifa 
og skynja, því það hverfur fyrr 
en varir líkt og regnboginn, 
segir Bergrós. ,,Markmið mitt 
og von með hönnun minni er 

einmitt þetta að fólk skynji eitthvað í 
kringum verkið sem ég er að skapa, 
eitthvað órætt sem svífur í kring, að 
það veki einhver hughrif sem ekki er 
hægt að útskýra eða höndla frekar 
en tíbránna eða regnbogann. Þegar 

það tekst þá fæ ég drifkraftinn til að 
halda áfram. Með verkum mínum er 
ég í raun alltaf að segja sögur. Það er 
alltaf eitthvað sem býr að baki hvers 
verks sem ég skapa, eitthvað sem 
ég verð bara að segja frá, hvort sem 

það er sagt með orðum, 
penna, ull, málmum eða 
öðru. Þessu nærist ég á og 
ræð ekki við það‘‘.

Bergrós er ættuð úr 
Jökulfjörðum og frá 
Hornströndum. Hún er 
fædd árið 1968 á Gamla 
sjúkrahúsinu á Ísafirði og 
ólst upp ásamt eldri systk-
inum sínum, Hallgrími 
(Lalla), Kristínu og 
Davíð Birni, í ,,gula hús-
inu“ á Seljalandsveginum 
(númer 29) sem var eina 
húsið fyrir neðan veg og 
hét Héðinshöfði. Bjarni er 
hálfbróðir og elstur þeirra 
systkina, samfeðra. 

Bergrós Kjartansdóttir 
og Tibra.is

Vefurinn tíbrá.is er vefverslun sem Bergrós Kjartansdóttir frá 
Ísafirði á og rekur. Þar er hægt að kaupa uppskriftir af handprjón-
uðum flíkum, band í þær, prjóna o.fl. og einnig er hægt að kaupa 
sumar flíkurnar tilbúnar. ,,Galdurinn við vefsíðuna er sá að þegar 
þú kaupir af mér uppskrift á síðunni þá birtist hún í pósthólfinu 

þínu eftir nokkrar sekúndur‘‘ segir Bergrós.

Fáðu þér bita! 
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Um borð í bát bræðra sinna, KRISTÍNU, sem ber nafn systur 
Bergrósar og ömmu, með prjónana en þannig líður henni best og 
sama hvernig viðrar.

Flíkur sem birtust í blaði LOPA 33 sl. sumar. Herrapeysan 
ber heitið RÖKKUR og kjóllinn MERLA. Þær eiga sína sögu 
eins annað sem Bergrós skapar. 



Fáðu þér bita! 
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Foreldrar Bergrósar sem 
bæði eru látin eru María 
Hallgrímsdóttir (Lóa) frá 
Dynjanda í Jökulfjörðum, 
dóttir hjónanna Hallgríms 
Jónsonar hreppstjóra og 
Kristínar Benediktsdóttur 
ljósmóður, og Kjartan 
Hólm Sigmundsson frá 
Hælavík á Hornströndum 
sonur hjónanna Bjargeyjar 
Halldóru Pétursdóttur 
og Sigmundar Ragúels 
Guðnasonar. Bergrós 
býr í Reykjavík og á þrjá 
drengi með manni sínum 
Jóni Rósmanni Mýrdal og þeir heita 
Bjarmi Alexander, Blær Víkingur og 
Brimar Jónatan.

Eftir stúdentspróf frá MÍ 1988 
lá leiðin í Háskóla Íslands og tók 
Bergrós BA próf í almennri bók-
menntafræði og þjóðfræði, ásamt 
hagnýtri fjölmiðlun á meistarastigi. 
Hún vann lengi sem verslunarstjóri 
hjá Tinnu sem jafnframt gaf út 
eitt þekktasta prjónablað á Íslandi 
á sínum tíma. Síðan lá leiðin í 
Iðnskólann í Hafnarfirði í listnám og 
þaðan í Iðnskólann í Reykjavík, nú 
Tækniskólinn, í gull-og silfursmíði 
og er á lokaspretti við að ljúka náms-

samningi hjá Dýrfinnu Torfadóttur. 
Áður en námssamningurinn hófst 
fyrir rúmu ári vann Bergrós hjá ÍSTEX 
(Íslenskum Textíliðnaði) sem aðal-
hönnuður við prjónatímarit þeirra, 
LOPI í fjögur ár. Þegar skólanum 
lauk í gull-og silfursmíðinni fékk hún 
símhringingu frá Ístex og var boðið 
þetta starf. ,,Ég var búin að reyna að 
komast á samning í gullsmíðinni en 
það var erfitt enda efnahagshrunið 
skollið á íslensku þjóðina. Þannig 
að ég þáði starfið og sé nú ekki eftir 
því. Algjört draumastarf fyrir mig að 
hanna flíkur úr íslensku ullinni‘‘. 

Í hönnun sinni leitar hún mikið í 

uppruna sinn, bernskuna þar 
sem hún hljóp um milli fjalls 
og fjöru, í bókmenntir og 
ljóð, þjóðsögur og ævintýri, í 
tónlist og myndlist, fólkið sitt, 
umhverfi og upplifanir. Hún 
fer ótroðnar slóðir í munstur-
gerð og vill skapa spennandi 
stemmingu, eitthvað seiðandi 
og órætt sem hver einstak-
lingur getur líka gert að sínu.

Bergrós leggur oft mikla 
vinnu í munstrin sín og notar 
þau því á fleiri en einn veg. 
Sama grunnmunstrið er oft í 
tveimur til þremur flíkum en 

með annarri útfærslu eða litasam-
setningu. Þannig getur prjónarinn 
sjálfur blandað saman hluta af hönn-
un úr einni flík við aðra og fengið 
út alveg nýja flík sem engum öðrum 
hefur dottið í hug að setja saman.

Á síðunni tibra.is er m.a. hægt að 
sjá hinar ýmsu leiðbeiningar, band-
upplýsingar og fróðleik, kaupa band, 
prjóna og handáburð fyrir prjónara. 
Markmið vefsíðunnar er að vera lif-
andi og bætast við nýjar uppskriftir, 
upplýsingar, fróðleikur og leiðbein-
ingar jafnt og þétt.

Myndir úr einkasafni Bergrósar.

Tvær peysur úr fjársjóðskistu Bergrósar. Dömupeysan nefnist Heimsljós og herrapeysan sem ekki hefur komið út á prenti áður en er 
væntanleg á árinu nefnist Norðurljós.



Sölustaðir:Sölustaðir:
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Síðasta ár hefur verið mjög við-
burðaríkt hjá ísfirsku frænkunum 
Aldísi Maríu Valdimarsdóttur og 
Rakel Sævarsdóttur. Þær hafa unnið 
saman að því að kynna íslenska 
hönnun Íslendingum í gegnum vef-
síðuna Kaupstaður.is og stefna nú 
að því að færa út kvíarnar og bjóða 
íslenska hönnun um allan heim. 

Þær eiga báðar ættir að rekja til 
Ísafjarðar, Aldís er dóttir Huldu 
Leifsdóttur og Valdimars Birgissonar 
en Rakel er dóttir Svanhvítar 
Leifsdóttur og Sævars Birgissonar. 
Aldís og Rakel eru stofnendur og eig-
endur vefverslunarinnar Kaupstaður.
is sem er vefverslun sem sérhæfir sig 
í íslenskri hönnum. „Okkar markmið 
er að koma spennandi framleiðslu frá 
íslenskum hönnuðum á markað á metn-
aðarfullan hátt. Við setjum stefnuna á 
að vera stærsti rafræni vettvangurinn 
fyrir allt sem er íslenskt, framsækið og 
girnilegt. 

Okkur fannst vanta vettvang fyrir 
hönnuði til að kynna vörurnar sínar á 
markvissan hátt. Margir hönnuðir eiga 
erfitt með að koma sér á framfæri, eða 
hafa einfaldlega ekki tíma til þess og 
þess vegna viljum við aðstoða við það. 
Verkefnið hefur svo undið upp á sig og 

við erum að þýða síðuna á finnsku og 
stefnum að því að kynna íslenska hönn-
um í mekka hönnunar í heiminum,“ 
segir Rakel.

Mikill áhugi í Finnlandi
Aldís bjó í Finnlandi í ellefu ár 

María Valdimarsdóttir og Rakel Sævarsdóttir  
kaupstadur.is / muses.is 

Íslensk hönnun á erindi um allan heim
og má segja að finnska sé hennar 
annað móðurmál. Hún segist hafa 
fundið fyrir vaxandi áhuga á íslenskri 
hönnun og myndlist í Finnlandi og 
þar séu miklir sóknarmöguleikar. 
„Finnar eru mjög áhugasamir um Ísland 
en þeir eru mjög kröfuharðir þegar kemur 
að hönnun. Það er litið allt öðruvísi á 
hönnun í Finnlandi en til dæmis hér 
á landi. Þeir kaupa mun meira af sér-
hannaðri vöru og leggja mikið upp úr 
hönnun og stíl. Þetta er svo nýtt fyrir 
okkur Íslendingum ennþá og við erum 
enn að læra að kunna að meta góða 
og fallega hönnun. Það kannast allir 
við rótgróna finnska hönnun eins og 
Iittala og Marimekko sem er orðið nátengt 
finnskri menningu. Það voru í raun for-
réttindi að fá að alast upp í landi þar sem 
hönnun er sjálfsögð, segir Aldís. 

Færa myndlist nær almenningi
Rakel merkir mikinn áhuga á 

Íslandi í gegnum listamanninn 
Hugleik Dagsson en hún hefur selt 
verk eftir hann í gegnum netgalleríið 
sitt Muses.is. „Muses.is er netgallerí með 
myndlist eftir upprennandi listamenn 
en ég fékk þá hugmynd að miðla hand-
verki, hönnun og myndlist á rafrænan 
hátt í framhaldsnámi mínu í Hagnýtri 
menningarmiðlun árið 2009. Ég byrjaði 
á myndlistinni og opnaði   Muses.is ári 
eftir að námi mínu lauk með sýningu 
á Ísafirði Westfjord ArtFest og síðan þá 
höfum við sett upp átta sýningar í hinum 
ýmsu rýmum eins og gömlu Sanitas gos-
verksmiðjunni, Bakkaskemmu þar sem 
nú er Sjávarklasinn og Norræna húsinu. 
Síðustu sýningu okkar lauk í septem-
ber, í Safnahúsinu á Ísafirði en það var 
fyrirtækið Dress Up Games sem gerði 
okkur fært að setja upp þá sýningu.
Okkar markmið er að færa myndlist 
nær almenningi með rafrænum hætti 
en einnig höfum við valið óhefðbundin 
rými til þess að setja upp sýningar og 
heimasíðan Muses.is er mjög aðgengileg 
fyrir alla. Við værum auðvitað ekkert án 
þeirra hæfileikaríku listamanna og hönn-
uða sem gefa síðunum líf. Svo lengi sem 

Frænkurnar Aldís og Rakel stefna að því 
að bjóða upp á íslenska hönnun um allan 
heim í gegnum vefsíðu sína. Ljósmyndari 
Birgir Sævarsson.
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þessi mikla gróska á sér stað í íslenskri 
myndlist og hönnun þá er okkar framtíð 
björt og við hlökkum svo sannarlega til 
næstu verkefna.“

Tækifæri fyrir upprennandi 
hönnuði og listamenn

Netverslanir og samfélagsmiðlar, 
bjóða upp á mikil tækifæri fyrir 
óþekkta hönnuði og þá sem búa á 
afskekktum mörkuðum, til að selja 
hönnun sína erlendis. Stelpurnar 
segja það ávinning fyrir hönnuði og 
listamenn að tilheyra síðum eins og 
Muses.is eða Kaupstaður.is. „Það er 
ekki hægt að vera allsstaðar þá er ég að 
meina að vera með heimasíðu, Facebook, 
Twitter, Instagram og öðrum samfélags-
miðlum en ef þú ætlar þér að vera ein-
hversstaðar þá verðurðu að vera virkur. 
Það getur verið bæði kostnaðarsamt og 
tímafrekt að uppfæra samfélagsmiðlana 
og heimasíðu en með því að vera partur 
af vettvangi eins og Kaupstað og Muses 
er viðkomandi hluti af stærri heild en 
tapar þó ekki sinni sérstöðu. Á báðum 
þessum síðum eru listamenn og hönnuðir 
með prófílsíðu þar sem þeirra sköpun er 
kynnt “ útskýrir Rakel „Sem heild eigum 
við mikla möguleika á sölu erlendis og 
við ætlum okkur að byrja á einu landi 
í einu, við höfum nú þegar fengið góða 
reynslu af sölu til Finnlands í gegnum 
Muses.is en við hefjum markaðsstarf fyrir 
Kaupstað í Finnlandi sem fyrst.“ 

WestfjordArtFest ekki í ár
Muses.is hefur haldið listsýningar 

um páskana á Ísafirði síðustu ár. 
Engin sýning verður þó í ár og 
stelpurnar segja það aðallega vegna 
fjárskorts. Þær hafi svo sannarlega 
áhuga en starfið sé tímafrekt og það 
hafi nánast verið unnið í sjálfboða-
vinnu hingað til. Við höfum fengið 
styrki frá Menningarsjóði Vestfjarða, 
Íslandsbanka, Ísfirðingafélaginu, 
Ölgerðinni og nokkrum öðrum fyrir-
tækjum sem við erum mjög þakklátar 
fyrir en til þess að setja upp svona 

Helga Gvuðrún Friðriksdóttir barnabarn 
Jóakims Pálssonar frá Hnífsdal er partur 
af  hönnunarteyminu Orri Finn design 
sem hannaði hringinn Akkeri.

sýningu þarf meira fjármagn. Við 
viljum hafa sýninguna á hverju ári en 
það væri kannski góð lausn að halda 
sýninguna annað hvert ár. Þetta verð-
ur í fyrsta skipti sem Rakel mun ekki 
setja upp sýningu um páska á Ísafirði 
síðan árið 2007. „Við ætlum að sækja 
um styrk til þess að setja upp sýningu á 
næsta ári, en það þarf ótrúlega þrjósku 
og mikla ástríðu til að standa í svona 
sýningarhaldi. Í ár höfðu aðstandendur 
Aldrei fór ég suður samband við okkur 
sem okkur þótti vænt um, og það sagði 
okkur að við höfum verið að lífga eitthvað 
uppá bæinn þessi ár. Halldór bæjar-
stjóri var ótrúlega öflugur þegar hann 
var, bara með því að vera í sambandi 
og einnig aðstoða. Menningarmiðstöðin 
Edinborg fyrst með Margréti í forsvari 
og nú Ólöfu Dómhildi hafa ávallt verið 
tilbúnar að leggja okkur lið og er það 
ómetanlegt,“ segir Rakel. 

„Listsýningar eru hluti af Skíða-
vikunni“ 

Stelpurnar vilja meina að 
WestfjordArtFest eigi heima í sam-
floti með Aldrei fór ég suður og 
Skíðavikunni og styrki upplifun gesta 

af hátíðahöldum um páska á Ísafirði. 
„Gestir sem koma vestur leita sér að ein-
hverju að gera yfir daginn sérstaklega 
þeir sem ekki fara á skíði en svo höfum 
við auðvitað lent í því að það er ekki snjór 
á skíðasvæðinu. Á þessum árum höfum 
við tekið á móti ótrúlegum fjölda gesta. 
Listsýningar eru hluti af Skíðavikunni 
og margir segja það vera fastan lið að 
koma á sýningu hjá okkur. Vonandi 
gengur allt upp og við komum sterk inn 
á næsta ári.“ 

Myndir úr einakasafni Aldísar og 
Rakelar.

Norska bakaríið þar sem Westford ArtFest var haldin síðustu tvö ár.



Hafnarstræti 6 · Ísafirði
Sími 456 3990

Vélsmiðja Ísafjarðar Sundahöfn • Sími 456 3910

Vöru-, krana og körfubílar
Laugi ehf.

Sími 892 2079

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

Tannlæknastofan
Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

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

Landsbanki Íslands
Pólgötu 1 • Ísafirði • Sími 410 4156

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300

Fiskmarkaður
Suðurnesja hf.

Ísa�rði

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf.

Mávakambi 2 - 415 Bolungarvík
Sími 456 7478

FISKVINNSLAN ÍSLANDSSAGA hf.

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

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

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

Þórsberg ehf.
Strandgötu 25 • 460 Tálknafirði

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

DENGSI ehf.

Strandgötu 1 • 740 Neskaupstað • Sími 4 700 802, GSM 856 0802

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
árið 2014

Hafnarstræti 9, 400 Ísafjörður • Sími 456 5460

Rörás ehf.
Suðurtanga 2, 400 Ísafirði, sími: 456 3345

Valur Richter 864 1341, Össur Össurarson 898 3802

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

50 VESTANPÓSTUR 2014

Reykhólahreppur
Reykhólum • Króksfjarðarnesi
Sími: 434 7880
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Ég á Ísafjörð og Ísafjörður á mig
Góða kvöldið ágætu Ísfirðingar og gestir, mikið er 

gaman og gott að sjá ykkur hér i kvöld og er mér ánægja 
og heiður að vera hér.

Hverra manna spyrjum við gjarnan fyrir vestan er við 
kynnumst fólki, kannski eðlislæg forvitni síðan að sam-
göngur voru strjálli eða bara maður er manns gaman. Fyrir 
þá sem vita ekki hver ég er, ég er ekki eingetin eins og kom 
fram í auglýsingum, er ég dóttir Finnborgar Jónsdóttur, 
Sissu, sem ættuð var úr Önundar-og Súgandafirði, og 
Friðriks Tómasar Bjarnasonar málarameistara, alltaf kall-
aður Diddi málari eða Diddi á Horninu. Við vorum sex 
systkinin, elstur er Jón Björn málarameistari svo Helga 
Maja systir mín, svo ég næst, þá Guðmundur Atli, næst 
Steinþór Dúi veitingamaður, bíóstjóri og málari, svo 
Helgi Mar yngstur, sprengjusérfræðingur og málari. Við 
misstum ástkær systkini okkar Helgu Maju sem lést af 
slysförum aðeins 10 ára og Guðmund Atla sem lést af 
hvítblæði 29 ára. Ég á svo soninn Kristján Inga tækni-
fræðing og rafvirkja og auðvitað á ég heimsins flottasta 
son, bræður og fjölskyldu. 

Ég á Ísafjörð og Ísafjörður á mig, sagði ég við Konna 
frænda fyrir meira en 35 árum er hann spurði af hverju 
ég flytti ekki suður. Lífið á Ísafirði, sagan, bernskan, 
nálægðin, vináttan og samheldnin. 

Hornapúki og stolt af því
Föðurafi minn og amma sem ég ber nafn af,  Bjarni 

og Dísa eignuðust 13 börn og eru aðeins fjögur eftir-
lifandi en þau eru Dídí, Eyjólfur, Dúdú í USA og Jón 
Aðalbjörn sem þið þekkið nú flest öll. Dídí og Nonni 
eru stödd hér i kvöld og bið ég gesti að gefa þeim gott 
klapp, þau bjuggu um árabil á Horninu á Ísafirði og þeir 
sem vita ekki hvar það er, þá er það húsið beint á móti 
gamla pósthúsinu, og fjölskyldan mín iðulega kennd við 
og kallaðir Hornapúkar. Pabba þótti mjög vænt um þessa 
nafnbót, Diddi á Horninu, og bræðrum hans, Jóa og 
Nonna ljósmyndara líka. Ég er líka alltaf mjög stolt er ég 
er kölluð Hornapúki. Þau systkinin og fjölskyldan voru   
samheldinn og náinn hópur. Í fjölda ára voru þau í sam-
býli á Horninu við Bertu og Marzellíus skipasmið. Það 
myndaðist órofa vinátta hjá þessum fjölskyldum, ömmu 
og Bertu, börnum þeirra eins og hjá pabba mínum og 

Sólarkaf�ð var veglegt að vanda
Sólarkaffið í ár var haldið föstudaginn 24. janúar á Grand Hótel í Reykjavík. 

Veislustjórinn Konni Eyjólfs lék á alls oddi og reytti af sér brandarana. Frænka 
hans og einlægur gleðigjafi, Bjarndís Friðriksdóttir málarameistari, mannvinur 
og Hlíðarvegspúki var ræðumaður kvöldsins. Helgi Björns flutti nokkur lög og 
sprellaði eins og honum er lagið. Hljómsveitin Trap, ásamt gestum hélt síðan 

uppi dansstuði fram á nótt. Veglegir happadrættisvinningar voru dregnir út og 
rjómapönnukökurnar í ár voru með bláberjasultu. Ræðu Bjarndísar má lesa 

hér í heild sinni og líta augum myndir úr einkasafni hennar. 
Rúnar Már Jónatansson var ljómyndari kvöldsins. 

Bjarndís með einkasyninum Kristjáni Inga.

Þétt setið í sófanum.
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Öddu Massa og fóru þau saman á sitt fyrsta fullorðinsball, 
hún í nýjum síðkjól og pabbi í sínum fyrstu jakkafötum, 
og síðan hafa hjörtu okkar Helgu Svenna og fleiri afkom-
enda slegið i takt og vorum við einu stelpurnar sem unnu 
i Skipasmíðastöðinni hjá Massa, hún á skrifstofunni og 

ég að mála bátana í slippnum ásamt fleirum. Nú eru leik-
félagar heima á Ísafirði tveir ungir sjö ára drengir, Friðrik 
Tómas sonur Dúa bróður og Gróu og Albert Marzellíus 
barnabarn Högna Massa, og ég held að það sé ekki víða 
sem fjögurra kynslóða vinátta lifir, það er það sem gerir 
nándina á stöðum eins og Ísafirði sérstaka, samheldnin 
sem fólk á stærri stöðum hefur bara ekki tíma til að rækta 
t.d. vegna fjarlægðar.

Það er kannski að bera i bakkafullan lækinn að Hrolli 
skólabróðir minn var hér i fyrra og ég núna, en það er af 
nógum Hlíðarvegspúkum að taka og Hornapúkum líka. 
Fyrir mörgum árum er þær vinkonurnar mamma mín, 
Sjöfn hans Jóa Þorsteins, Milla hans Gumma Kýlis og Bía 
Gísla voru í einum af sínum morgunhittingi, búnar að setja 
kartöflurnar í pottinn, var skotist í vinkonu morgunkaffi, 
þá töldu þær 39 börn undir fermingu á Hlíðarveginum, 
bara frá nr. 1 út að Hallabrekku. Það var engin p-pilla í 
gangi þá, allir með 5, 6, 7 og 8 börn, Gummi Óla engla 
og Gugga Valgeirs áttu metið  átta stykki og svo allir púk-
arnir þeirra Sjafnar og Jóa, Úffu og Eyjólfs, Sigga Sveins og 
Deddu, Hjartar Stapa og Bíu,  Þóru og Jónatans, Jönu og 
Viggós, Millu og Gumma, Þórólfs og Guðrúnar, Finns og 
Mæju Gunnars og svona mætti lengi telja, og ÞÁ var eftir 
hópurinn fyrir utan Hallabrekku.

Þegar kallað var ,,matur“ þá tæmdist gatan
Það var stórkostlegt að fá að alast upp á Hlíðarveginum, 

allt þetta frelsi úti frá morgni til kvölds leiksvæðin voru 
túnin fyrir ofan blokkina, Stóra Urðin, sjúkrahústúnið 
Blómagarðurinn, Torfnesið, og það var vinsælt að sveifla 
sér á köðlum sem bundnir voru uppí rjáfur inn í Víking 
og láta sig gossa á netahrúgurnar en maður varð að hlýða 
þegar kallað var ,,matur“  þá tæmdist gatan. Nógir leik-
félagar, það var ekkert verið að skilja útundan, þá mættu 
mömmurnar og þeirra orð voru lög. Það var litskrúðugt 
mannlíf, sterkir karakterar, mörg bernskubrekin og 
ótrúlega græskulaus prakkarastrik. Við vorum bara lif-
andi krakkar og allir fengu að njóta sín. Okkur fannst við 
kannski ekkert vera að stela rófum úr garðinum hjá Kitta 
á Garðsstöðum og Siggu og Jóku stautu, eða þegar við 
gerðum út leiðangur að ná jarðarberjunum úr garðinum 

Glatt á hjalla á Hlíðarvegshátíð.

Hlíðarvegspúkar stórir og smáir.

Feðgin, feðgar og systkini: málarameistararnir Jón 
Björn, Friðrik og Bjarndís.

Nokkrar af skvísunum úr árganginum besta.
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hjá Hildi Súdda á Urðarveginum. Við vorum bara að 
hjálpa þeim að borða þetta svo þetta skemmdist ekki. Þau 
voru jú bara tvö og gátu ekki étið þetta allt ein. 

Vinaböndin og æskutaugar hafa haldist alveg ótrúlega 
fallega þétt, eitthvað sem mölur og ryð fá ei grandað. Við 
höfum haldið frá ´97 árlegt Hlíðarvegspúkamót en það 
féll niður sl. sumar en við höldum það áfram, meðan það 
eru að koma 80 til 170 manns. Á þessum púkamótum er 
löngu búið að kryfja lífið og tilveruna, þið eruð eins og 
mafían þessir helvítis Hlíðarvegspúkar segja sumir, og þið 
öll ofvirk og mikil fyrir ykkur. Það getur bara vel verið 
segi ég en ég held að við séum ekki ofvirk heldur bara 
VELVIRK, hefðum sjálfsagt öll verið sett á rítalín í dag. 
Það er líka löngu búið að kryfja það og komin niðurstaða 
í það af hverju sumir púkanna á Ísafirði eru kenndir við 
mömmurnar Siggi Guggu, Siggi Bíu, Nonni Dídíar, Gussi 
Millu, en við hin ekki, það er einfalt, pabbar þeirra voru 
sjómenn, og mömmurnar réðu. 

Besti árgangurinn
Svo tók barnaskólinn og æskuárin við og þar lendi 

ég líka í einstaklega samheldnum og flottum árgangi, já 
þeim besta, sem bast vinaböndum 7 ára og þau hafa bara 
orðið nánari með hverju árinu sem líður, og höfum við 
haldið saman hópurinn upp á allskonar hitting ferming-
ar, gagnfræða og við oft hist árlega við sem erum búsett 
heima og EKKI alltaf þurft tilefni, bara að vera saman, 
svo höfum við haldið saman uppá  35, 40, 45, 50, 55 árin 
(asskoti erum við farin að telja hátt). Og munum við nú 
í haust halda saman upp á stórafmæli. Þeir æskuvinir 
mínir Þorsteinn Jó, Siggi Guggu og Siggi Bíu, spyrja hvað 
þessi árgangur hafi eiginlega fengið með móðurmjólk-
inni? Strax 7 ára kynnist ég æskuvinkonum mínum Rósu 
Þorsteins eða Rósu i Gamla og Möggu hans Odds Örnólfs 
og höfum við verið vinkonur frá fyrsta degi eða í 54 ár, 
og við Rósa höfum samband oft i viku, þetta er dýrmætt 
og ekki sjálfgefið. Einar Hreins skólabróðir minn hélt 
þangað til að Konni flutti suður að við værum tvíburar, 
við komum alltaf saman í skólann og fórum saman. Eitt 
sinn er við vorum að undirbúa eitt skólamót hjá okkur 
og skólabróðir okkar og vinur Gísli Gulla i Bókhlöðunni, 
algjör gullmoli og prúðmenni hefur séð um halda utan 
um netföng og senda póst fyrir okkur, og er ég kem 
á fund á tæknideildina hjá Gísla er vinnufélagi hans 
Hallvarður Aspelund þar, og flestir sem þekkja okkur vin-
konur vita að við getum orðið óðamála ef okkkur liggur 
mikið á hjarta, þá spyr Hallvarður ofur rólega ,,Bjarndís, 
er Gísli í nefndinni með þér og Rósu?“  ég hélt það nú, 
þá skaut Hallvarður: „Já, hvenær kemst hann að - þegar 
þið Rósa stoppið að tala til að draga andann?“ Svo heldur 
Halldór vinur minn Jóns Páls úti flottustu heimasíðu á 
landinu fyrir árganginn okkar. 

,,þetta er eftir pabba minn“
Einu sinni þegar vorum 9 ára erum við í söngtíma hjá 

Ragnari H og erum að syngja Fyrr var oft i koti kátt, úr 
Skólaljóðunum og sé að lagið er eftir Friðrik Bjarnason 
og textinn eftir Þorstein Erlingsson. Og er við förum 
úr tímanum segi ég við krakkana í hjartans barnslegri 

Besti árgangurinn samankominn.

Með Dúa bróður og veiðistöngina.

Hátt uppi - sést vel y�r.

Bjarndís og Gunnar Sumarliða í sumarblíðu á Hrafnseyri við 
Arnarfjörð.
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Það fóru allir púkarnir snemma að vinna og fengum 
við mörg fyrstu vinnuna við að pilla í rækjuvinnslunni á 
Torfnesi hjá Böðvari og fínt að pilla kíló á dag og fá smá 
aukapening, ég held að flest allir efri bæjarpúkanna hafi 
farið í efra Íshúsið til Jonna sem kenndi svo sannarlega 
öllum að vinna og ekkert slugs, blessuð sé minning hans, 
og allar kerlingarnar í Íshúsinu elskuðu hann. Þannig var 
lífið og það gátu alltaf allir fengið vinnu og var metnaður 
hjá krökkum að eiga pening upp á haustið. 

Ég fór að vinna með pabba fermingarárið mitt fyrst að 
mála bátana og síðan áfram og tók sveinspróf 1975 og er 
ég næ í Sveinsbréfið mitt á sýsluskrifstofuna er þar sýslu-
fulltrúi, lítill kyllir að sunnan og sagðist ekki geta skrifað 
upp á sveinsbréf fyrir mig, nú segi ég, ég fékk 9, já en 
hann sagðist nú þurfa að skoða hvort ég væri sveinn eða 
sveina, þá sagði ég honum að hann skyldi nú ekkert vera 
að ráðast í hluti sem hann réði ekki við.  

Ætla nú ekki að ræða ísfirska pólitík en hún var 
fjörugri þá og skemmtilegri  en hún er núna, eins og allir 
vita. Má til með að segja frá einni af Tedda Norðkvist, 
ljúfur drengur sem kenndi okkur ensku í Iðnskólanum, 
hann var i framboði fyrir Framsókn og hvatti okkur 
í bekknum eindregið til að mæta á framboðsfund í 
Alþýðuhúsinu eitt kvöldið. Við fjölmenntum og þá sitja 
frambjóðendur á sviðinu, kratar og kommar vinstra 
megin, Teddi i miðjunni og íhaldið hægra megin. Það 
færist harka í umræðurnar þá stendur Teddi upp og 
vaggar sér aftur á hælana, bendir með þumlinum til 
vinstri og svo til hægri og segir við salinn ,,þetta er allt í 
lagi, þið getið ekki unnið saman svo þið verðið að hafa 
okkur litlu framsóknarmaddömuna með í meirihluta“ þá 
kallar einn þekktur fundarmanna hátt utan úr sal ,,þið 
framsóknarmenn eruð eins og hóra, seljið ykkur bara 
dýrt fyrir stólinn“, þá svaraði Teddi snöggur upp á lagið 
,,já, við erum kannski dýr hóra en við erum góð hóra“. 

Í gegnum tíðina í málningarvinnunni hef ég unnið 
með mörgum góðum og skemmtilegum félögum, pabba, 
bræðrum mínum -allir málarar, syni mínum sem tekur 
iðulega í pensilinn með mömmu, Óla Eyjólfs, Magga 
Sölu, Gunnari Sumaliða, sem eru og voru mér alveg ein-
stakir tryggðarvinir, Gogga Bæsa, Jóa Fúsa vini mínum, 
Dadda brasa, Burra Finnbjarnar sem vinnufélagarnir 
spáðu í hvort héti Bifreiður! Í gegnum tíðina höfum 
við mikið unnið vestur á öllum fjörðum og hefur það 
verið mér gefandi og skemmtileg lífsfylling að kynnast 
öndvegisfólki þar. Ég hef mikið unnið á Hrafnseyri þar 
sem sagan drýpur af hverju spori og Mjólkárvirkjun síðan 
1968, og er löngu orðin smá Arnfirðingur í mér. Kristján 
Orkubússtjóri gantaðist með það á aðalfundi Orkubúsins 
fyrir nokkrum árum, allt sem er viðhald og viðhaldskostn-
aður er hún Bjarndís mín. Þá sagði Dodda mín, konan 
hans, ég er nú ánægð með að þú ert viðhaldið hans, en 
þú færð laun fyrir það ekki ég.  

Það eru margar óborganlegar og skemmtilegar sögur, 
af mannlífinu mönnum og málefnum sem hafa lifað og 
viðurnefnum á fólki. Pabbi var eitt sinn að mála hjá Jónu 
í Ísól og Kjartani lækni og átti að mála ganginn og fleira. 

einlægni því ég hélt að það væri bara til einn Friðrik 
Bjarnason ,,þetta er eftir pabba minn“ og þeim fannst 
mikið til koma, svo gleymdi ég bara að spyrja pabba í erli 
dagsins hvenær hann hefði samið þetta. Og i næsta tíma 
hjá Ragnari H spurði Ásgeir apótekarans vinur minn, 
hvort pabbi hennar Bjarndísar hefði samið fleiri lög en 
þetta, þá hváði Ragnar og hnussaði: ,,hann Diddi málari, 
nei hann getur ekki samið lög, hann er að mála heima 
hjá mér og raular lög en hann er alveg vita laglaus“, þar 
með var draumurinn búinn. Við áttum að skrifa tónstafi 
og ég alveg innilega laglaus skrifaði bara Þ með allskonar 
dúlleríi og Ragnar sagði ,,þetta er flott teiknað hjá þér 
Bjarndís“. Þetta minnir mig á að í dag var ég á biðstofu 
hjá augnlækni, kemur gamall maður og gengur um og 
hann er að bisa við að taka verkjastíl úr eyranu á sér, og  
elskuleg konan i afgreiðslunni segir við hann ,,ertu að 
taka stíl úr eyranu á þér?“ Er þetta stíll segir hann, nú 
þá veit ég nú hvar heyrnartækið er niðurkomið tautaði 
hann. 
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Jóna spyr hvort ekki sé hægt að laga gulan lit, svona lit svo 
það væri eins og sólin baðaði ganginn, en á þessum tíma 
voru blái, blágræni og brúni allsráðandi. Pabbi hélt það 
nú og lagaði fyrir hana lit sem hafði nú ekki mikið sést, 
og er hann var búinn var Jóna mjög hrifin og ánægð en 
efaðist eitthvað um hvað vinkonum hennar fyndist, svo 
hún spurði pabba snögg upp á lagið á sinn hátt. ,,Diddi, 
Diddi, ef kellingunum finnst liturinn flottur má ég þá 
segja að ég hafi valið hann, en ef þeim finnst hann ljótur 
má ég þá segja að þú hafir valið hann?“ 

Jón Björn bróðir og Geir Gvendar Karls fóru til 
Ástralíu á sínum tíma í ævintýraferð og unnu þar, um 
jólin það árið kom jólakort frá honum til Dadda Brasa 
og það var ekki flókin áletrunin - Daddi Brasi og fjölsk. 
PUNGSTÖÐUM Ísafirði - hann vissi að Daddi var nýflutt-
ur í húsið sem Elí pung hafði átt.

Margar málarasögur hafa fæðst i gegnum tíðina eins 
og þegar Steingrímur Hermansson var ráðinn kokkur á 
Guðrúnu Jóns hjá Jóa Júl, en hann hafði verið að skoða 
bátinn með Jóa, og þar voru málararnir frá pabba Daddi 
brasi og Maggi Sölu að störfum. Daddi gantaðist við 
Magga að Steingrímur væri nýi kokkurinn og Maggi bauð 
honum umsvifalaust um borð að skoða bátinn og nýju 
vinnuaðstöðuna.

„komdu með EFFFFFið helvítið þitt“
Eiríkur vinur minn Böðvars góður sögumaður hafði 

verið i heimsókn á Landspítalanum að heimsækja föður 
sinn er Ísfirðingar spiluðu í úrvaldeild í körfubolta fyrir 
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nokkrum árum og áttu að leika um kvöldið til úrslita 
um 1. sætið. Átti að sjónvarpa leiknum um kvöldið og 
er Eiríkur kveður pabba sinn til að fara á leikinn ítrekar 
hann að hann sé búinn að stilla sjónvarpið og leikurinn 
sé að byrja og hann verði að horfa á hann. Daginn eftir 
kemur Eiki í heimsókn og spyr pabba sinn hvort honum 
hafi ekki fundist leikurinn spennandi, þá sagði pabbi 
hans ,,ég beið og beið eftir að hann byrjaði, ég sá aldrei 
neinn Ísfirðing, þetta voru bara svertingjar að spila svo 
ég slökkti bara á sjónvarpinu. Svona lifa glettnar sögur 
af mönnum og málefnum og eru oft alveg óborgan-
legar og gefa lífinu lit, eins og  þegar sami Böðvar kom á 
Flugfélagið til Jóns Karls en skrifstofa þess var þá í Elíasar 
Páls húsinu, þar sem Stjórnsýsluhúsið stendur nú. Það 
hafði ekkert verið flogið í marga daga á Ísafjörð sem var 
alvanalegt og þá var alltaf settur miði í gluggann með 
stórum stöfum EKKERT FLOGIÐ Í DAG. Sagan segir að 
Jón Karl hafi heyrt eitthvað krafs á rúðunni og kíkt út, 
þá hafi Böðvar krafsað F-ið af svo að eftir stóð EKKERT 
LOGIÐ I DAG og svo hljóp Böðvar upp Hafnarstrætið 
með EFFFið  i hendinni og Jón Karl hlaupandi á eftir yfir 
snjóskaflana og kallaði ,,komdu með EFFFFFið helvítið 
þitt“. 

Ísafjörður eins og lítil heimsborg
Það er gott að búa á Ísafirði, gott mannlíf með mikilli 

menningu og þar eru rótgrónir bæjarbúar, flottir og 
skemmtilegir kvistir í mannlífsflórunni sem setja svo 
sannarlega svip á bæjarlífið, og auðvitað er hann fal-
legasti bærinn með sinn sjarmerandi miðbæ, gömul hús 
og flottar svipsterkar götur, einstakur, með alveg ótrúlega 
víða félagsvirkni, þar er allt, klúbbar, kórar, kvenfélög, 
leikklúbbar, já nefndu það. 

Strákarnir mínir Kristján Ingi og Helgi Mar voru 
báðir sprengjarar í Vestfjarðargöngunum og fóru svo í 
Hvalfjarðargöngin skömmu seinna. Þeir höfðu gaman 
af að segja frá því að sprengjumönnunum, sem höfðu 
verið fyrir vestan hafi hálfpartinn brugðið er þeir komu 
á Skagann í 5000 manna bæjarfélag og fundu engan 
miðbæ, þá var ekki bíó þar, rólegt yfir mannlífinu og lítið 
um að vera, hafi fundist Ísafjörður eins og lítil heimsborg 
til samanburðar. 

Hvar eru forystujaxlarnir?
Það hefur margt breyst i atvinnuumhverfinu, margt 

farið og annað komið og vitnar yfirskrift á grein sem 
Magnús Reynir, drengur góður og alveg frábær penni, 
sendi í BB nú í janúar Hverjir gæta hagsmuna Vestfirðinga? 
- Kannski vantar okkur svona forystujaxla sem berjast 
fyrir okkur og trúa á það, eins og þeir sem á sínum tíma 
börðust fyrir því að við fengjum flugvelli, togara í hvert 
sjávarpláss og héldum okkar afla, jarðgöng, og byggð-
irnar blómstruðu. Já hvar eru þeir NÚNA? Ef ég væri 
einn dag á Bessastöðum væri ég fyrir löngu búin að sæma 
stórriddarakrossi fólki eins og Ólafi B Halldórssyni á 
Ísafirði sem hefur af einstakri elju byggt upp Vestra húsið, 
Ísfirðing gamla íshúsið  ásamt meðeigendum sínum og 
er það orðið að glæsilegu Háskóla-og Þróunarsetri sem 
hefur vakið verðskuldaða eftirtekt víða um heim, Guðna 
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Mjallargötu 1 • 400 Ísafirði • Sími: 450 3300

Sími: 456 6330

Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.
Aðalstræti 84 • 450 Patreksfirði • Sími: 456 1124

Nanna ehf.
Hafnarsvæði • 450 Patreksfirði • Sími 456 1102



59VESTANPÓSTUR 2014 59



60 VESTANPÓSTUR 2014

Einarssyni framkvæmadarstjóra í Súgandafirði sem sér 
fallega um bæinn sinn, var einn aflahæsti skipstjórinn 
en var ekkert að fara með kvótaauðinn sinn suður og 
sitja einn að honum á sínum rassi, og hlúir að fólkinu 
sínu. Og er hann meiri bæjarstjóri hjá fólkinu sínu en 
bæjarstjórinn í  Ísafjarðarbæ og fjármagnar ásamt fleirum 
augnaðgerðir víða í fátækustu ríkjum Afríku, og Hallgrími 
Sveinssyni og Guðrúnu Steinþórsdóttur, heiðurshjón sem 
voru staðarhaldarar á menningarstaðnum Hrafnseyri í 40 
ár og ráku með reisn og reka nú Vestfirska forlagið sem 
gefur út tugi bóka árlega. Þetta er fólkið sem setur svip á 
samtímann og samfélagið. EN  þetta er nú mín skoðun, 
en ég er bara mjög ánægð hvað við Ísfirðingar erum 
rausnarleg, við lánuðum þjóðinni forsetann okkar og 
biskupinn okkar, og auðvitað er Agnes úr okkar árgangi, 
og við afskaplega stolt af henni og þeim.  

Geturðu spilað lagið Fimm hundruð manns á 
þúsund skóm?

Hann Óli Eyjólfs málari vann hjá pabba í fjölda ára, 
ekta drengur, mikill vinur minn og fóstbróðir, skemmti-
legur og snöggur í flottum tilsvörum sem lifa  og margar 
léttar sögur til af honum sem gefa lífinu lit. Eins og er 
hann stóð á Sjúkrahústúninu og skoðaði minnisvarðann 
um Ragnar H, hann var búinn að fá sér einn bjór kannski 
tvo, gekk i kringum steininn, hallaði undir flatt, kinkaði 
kolli og sagði svo ,,þetta er bara ekkert líkt honum 
Ragnari H“ og gekk í burt. Eitt sinn var hann á balli 
með BG og Ingibjörgu og þá var algengt að fólk sendi 
miða til að biðja hljómsveitina að leika óskalög en sumir 
komu bara upp að sviðinu. Þá var mjög vinsælt lagið Five 
hundred miles away from home með Tom Jones. Óli kom 
til Ingibjargar og sagði ,,heyrðu Ingibjörg mín getið þið 
spilað lagið fyrir mig,  ÆÆÆÆ hvað heitir það nú aftur, já 
hérna lagið ja lagið Fimm hundruð manns á þúsund skóm“. 

Það hafa margir litríkir karakterar sett svip á lífið og 
ein var hún Júlla í Búð, hörku kelling sem þurfti að hafa 
fyrir lífinu, dugnaðarforkur, sérstök og hún var vinur vina 
sinna. Við vorum að mála Félagsheimilið í Hnífsdal og 
átti að fara að vígja það þá kom hún höfðingi að fornum 
sið og gaf Félagsheimilinu 250 bollasett, Og fyrst þegar 
sjónvarpið kom og fréttirnar byrjuðu klæddi mín sig upp 
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og setti pappírsrúllur í hárið, mín ætlaði nú ekki að láta 
fréttamennina sjá sig eins og druslu í gegnum sjónvarpið. 

Hér er svo ein lauflétt, Hrólfur og Erna voru vistmenn 
á hælinu, dag einn kastaði Hrólfur sér úti laugina og 
sökk til botns. Erna stökk útí og bjargaði honum. Þegar 
yfirlæknirinn frétti af björgunarafreki Ernu ákvað hann 
að útskrifa hana þar sem hún væri búin að ná jafnvægi 
og snerpu á ný. Daginn eftir fór hann til fundar við Ernu 
og sagði ,,jæja Erna mín, ég hef bæði góðar og slæmar 
fréttir. Góða fréttin er að ég ætla að útskrifa þig af hælinu 
þar sem þú sýnir góð merki um bata og að þú bjargaðir 
honum Hrólfi. Slæma fréttin er hins vegar sú að hann 
Hrólfur er dáinn, hann hengdi sig karlgreyið í beltinu 
sínu í gærkvöldi eftir að þú bjargaðir honum“. Þá sagði 
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Erna ,,nei, nei, hann hengdi sig ekkert, ég festi hann upp 
til þerris i gærkvöldi - hvenær má ég fara heim?“

Vildi láta ykkur vita
Góðir gestir, hann Sammi Einars rakari á Ísafirði gaf út 

bók um jólin Rakarinn sem lék við hvern sinn fingur, léttar 
sögur af mönnum og málefnum og með viðurnöfnum 
sem hafa löngum loðað við heimafólk og hef ég vitnað i 
hana. Ég er nú ekkert að auglýsa hann en vildi láta ykkur 
vita, að hann hefur gefið út 2 aðrar bækur, því þær eru 
skemmtilegar og fást i Bókhlöðunni. Ég fór annað slagið 
á rakarastofuna að láta klippa mig því það var virkilega  
skemmtilegt að spjalla við þá Samma og Villa, þeir báðir 
höfðingjar. Og hér er ein sagan úr bókinni hans um hann 
Maggút sem mér finnst alger bæjarprýði, svo innilega 
eðlilegur og samkvæmur sjálfum sér, góður maður sem 
setur svo sannarlega fallegan svip á bæjarlífið. Sögur 
höfðu gengið um bæinn af framhjáhaldi og frjálslegu 
ástarlífi fólks sem var tengt Stjórnsýsluhúsinu. Sagan ger-
ist á Mjallargötuhorninu snemma á laugadagsmorgni þar 
sem Siggi Súdda var að njóta kyrrðar og fegurðar sum-
arsins, þá kemur Maggút á þeysireið á hjólinu sínu upp 
Hafnarstrætið og kallaði þannig að það undirtók í auðu 
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www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

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

Eyjólfur 
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki

RAFRÓS ehf
Bakkabraut 12, Kópavogi, Sími: 544 4099

Bílasími: 893 5565
Almenn raflagnaþjónusta 

Nýlagnir – Teikningar
Endurnýjun á eldra húsnæði

Dyrasímar



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

Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyri ehf.

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

GG – Málningarþjónusta ehf.

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

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

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

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

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

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

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur

Hafnargötu 37 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7108

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

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

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

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

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
árið 2014

Malbikunarstöðin Norðurbik ehf.
Ægisnes • 603 Akureyri • Símar: 896 1390 og 896 1340

Hólmadrangur ehf.
Kópnesbraut 2 • 510 Hólmavík • Sími: 455 3200

Skrifstofa, fax: 455 3209
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Bókhaldsstofan Tálknafirði
Strandgötu 40 • 460 Tálknafirði • Sími: 456 2582
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Árgangur 1954
Enn við komin erum saman
þá alltaf ríkir fjör og gaman.
Við alltaf munum æsku ljúfa daga
þegar öll í skóla við byrjuðum að kjaga,
við vorum alltaf afskaplega hress
eflaust jók það kennaranna stress.
Það var gaman þetta er alveg satt
þegar út um gluggann “kladdinn”datt,
og töluvert það tók á kennarann
þegar teiknibólu hann fékk í sitjandann,
við elskuðum hann engu að síður þó
en inn í okkur lítill púki bjó.
Þá var alltaf eitthvað hægt að gera
áhyggjur við þurftum ekki að bera,
þá sérhver dagur leið við leiki og gaman
við lifðum bara til að vera saman.
En síðan tóku unglingsárin við
og ekki var þá minna gamanið,
skólahljómsveit reif upp rokkið þar
og Rabbi Jóns hann barði trommurnar.
Kvikmyndin um þennan árgang er
AFREKSVERK, það skilja allir hér.
Mummi Þór þá aldrei af sér dró
að erfiðleikunum hann bara hló.
Þótt árum fjölgi, ennþá erum við
innst i hjörtum samhent púkalið,
ýmsir líta yfir árganginn
og óska að mega ganga í söfnuðinn.
Á svipuðum tíma öll við erum getin
það er augljóst mál, þá var hollur matur étinn.
Já árin breyta okkur fjarska lítið
er þetta ekki dásamlegt og skrýtið,
þó hárum fækki og fölni liturinn
þá finnst í okkur sami krafturinn.
Hrukkurnar þær myndast ein og ein
þær gera jú ekki nokkrum manni mein,
það er nú svo, við erum bara við
og munum ávallt standa hlið við hlið.
Áföllum við aldrei sleppum frá
aðstoð veita góðir vinir þá,
í hópnum fækkað hefur gegnum árin
þá hjálpum við hvort öðru að þerra tárin.
Við minnumst þeirra sem héðan eru horfin
í hjörtu okkar mynd af þeim er sorfin,
þau gleymast ekki þó gleðin taki völd
og gleðjast efalaust með okkur hér í kvöld.
Svo lífsglöð, hress og yndisleg við erum
og aldurinn með virðuleika berum,
en nú er mál að ljúka lestrinum
við lifum öll í sælum minningum.

                 Guðríður Guðmundsdóttir

strætinu ,,þaaað eeeruu aaallir að rííiða ööööllum þarna 
í Stjórnsýsluhúsinu, þaað get ég sagt þér“ (Siggi glotti) og 
bætti svo við ,,þaað þarf ekkert að segja þér það, þú veist 
allt um það“ og svo var hann rokinn.

,,við lifum öll í sælum minnngum"
Jæja góðir gestir. Nú fer að líða að lokum og langar 

mig að fara með nokkrar línur úr ljóði sem Guðríður 
Guðmundsóttir orti um árganginn minn fyrir nokkrum 
árum til minningar um þau skólasystkini mín Katý 
Guðmunds, Rabba Jóns, Mumma Þór, Árna Guðmunds, 
Kristinn Hermanns sem hafa kvatt okkur, og til heiðurs 
þeim skólasystkinum mínum sem eru hér i kvöld.

Svo vil ég að lokum þakka kærlega fyrir mig kæru 
Ísfirðingar og góðar stundir.
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FESTINA

Fagleg þjónusta fyrir:
Úr – Klukkur – 
Áletrun – Skartgripi

Úrval af úrum frá:
FESTINA – DKNY –  BOSS 

– ORIENT – CASINO – 
TISSOT – CERTINAFallegir silfurskartgripir frá LUMANI
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Jóna Símonía Bjarnadóttir

Þjóðlegt með kaf�nu
myndir tók Þorsteinn Traustason

Harð�skur í stað daglegs brauðs

Hugmyndin um að gefa út handhægar bækur um 
íslenksan mat hafði gerjast með okkur Guðfinnu 
Hreiðarsdóttur í dálítinn tíma, eitthvað sem ferðamenn 
gætu tekið með sér, létt og ekki dýrt. Drifum svo í að 
koma fyrstu bókinni út í sumar, Þjóðlegt með kaffinu.  

Þegar við vorum að velja uppskriftir kom auðvitað upp 
spurningin hvað er íslenskt kaffibrauð – hvað getum við 
sagt að sé þjóðlegt kaffibrauð?

Íslendingar tóku með sér matarmenningu frá þeim 
löndum sem þeir komum frá, þ.e.a.s. Noregi, skosku eyj-
unum, Skotlandi og Írlandi. Aðstaðan til eldunar mark-
aði jú það sem hægt var að gera – auk þess hvaða hráefni 
hægt var að fá. Þannig bjuggu Íslendingar við mjölskort 
eftir miðaldir sem skýrir af hverju okkar daglega brauð 
verður með nokkuð öðrum brag en annarsstaðar í 
Evrópu svo ekki sé minnst á hátíðarbrauðið – mjöl var 
vara sem varð að nýta mjög vel og nýttist betur í grauta en 
brauðgerð. Í stað hins daglega brauðs sem Evrópubúar 
neyttu átum við harðfisk með smjöri.

Það var ekki fyrr en um aldamótin 1900 að eldavélar 
urðu algengar á heimilium en fram að því var matur og 

þar með talinn bakstur aðallega eldaður á hlóðum sem  
kynntar voru með mó og taði. Skortur á eldiviði kom í 
veg fyrir leirofna eins og víðast tíðkaðist annarsstaðar í 
Evrópu.

Hlóðir eru ekki hentugasta eldunaraðstaða fyrir tertur 
þó vissulega þekkist að það hafi verið gert en tilvalið er 
að baka flatbrauð s.s. rúgkökur og hveitikökur og steikt 
brauð eins og laufabrauð, lummur og svo pottbrauð 
eins og rúgbrauð sem var sýrt (súrdeigsbrauð). Steikt 
brauð þekkist víða sem hátíðarbrauð en hjá okkur 
eru t.d. pönnukökur mun þynnri en annarsstaðar svo 
ekki sé minnst á laufabrauðið. Steikt brauðmetið var 
hátíðarmatur alla 19. öldina – hér er átt við laufabrauðið, 
lummur, kleinur, pönnukökur, eplaskífur og vöfflur en 
kleinur koma t.d. fyrir í dönskum miðaldaheimildum 
og uppskriftir af þeim er gjarnan að finna í dönskum 
og sænskum jólabókum og tímaritum nú til dags.  – og 
allir þekkja eplaskífur sem við tengjum nú alfarið við 
Danmörku og danska jólahefð.

Heldri manna húsfreyjur áttu sumar hverjar tertu-
pönnur eða bökunarpotta  sem voru gjarnan á þrífæti, 
pottur með loki sem hægt var að setja á hlóðirnar og 
skara að til að fá bæði undir-og yfirhita. Það þekktist að 
þannig væru bakaðar tertur og smákökur fyrir jólin að 
dönskum sið. Það verður þó ekki algengt fyrr en með 
tilkomu eldavéla um 1900 og meira framboðs af baksturs-
vörum.  Eftir tilkomu ofna fer að bera mun meira á 
kökum á hátíðum eins og um jól og tóku þær svolítið yfir 
– þannig þótti sjálfsagt að hafa gyðingakökur, hálfmána, 
vanilluhringi og piparkökur auk tertu.  

Hnallþórurnar
Fyrsta rjómatertan sem er þekkt er okkar klassíska 

vínarterta eða lagakaka / lagterta /randalín sem margir 
baka enn fyrir jólin. Þegar vel áraði var tertan borin 
fram með rjóma, fyrst sneidd og svo settur á rjómi sem 
stundum var svo skreyttur með skrautsykri eða matarlit. 
Þegar líður á 20. öldina verða terturnar æ mikilfenglegri 
og það sem Halldór Laxness gaf nafninu Hnallþórur.  
Um 1950 voru kökurnar eitt aðalmálið um jól – steikin 

Sólkveðjukaffi Ísfirðingafélagsins var haldið í Víkinni - Sjóminjasafninu í Reykjavík, 
sunnudaginn 29. september 2013. Jóna Símonía Bjarnadóttir, sagnfræðingur og 
forstöðumaður safna Ísafjarðarbæjar sagði gestum frá bók sinni og Guðfinnu 

Hreiðarsdóttur sagnfræðingi, „Þjóðlegt með kaffinu“.  Fjallaði hún m.a. um hvað gerði 
það að verkum að kaffibrauð Íslendinga var lengi vel mun einfaldara en tíðkaðist í 

Evrópu og af hverju bakkelsi er yfirhöfuð þjóðlegt. Gestir fengu að sjálfsögðu þjóðlegt 
meðlæti með kaffinu í anda erindisins á veitingahúsinu Bryggjunni og fyrir gesti sungu 

Agnes Ósk Marzellíusardóttir og Dagný Hermannsdóttir nokkur ljúflingslög.

Bókin er lítið kver með 10 uppskriftum af þjóðlegum kaf�veit-
ingum, og auðvelt að kippa með í ferðalagið, bústaðinn eða úti-
leguna. 
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var þá gjarnan lambahryggur eða læri með brúnni sósu 
og brúnuðum kartöflum en svo voru nokkrar tegundir 
af smákökum, terta og svo Hnallþórur og auðvitað kaffi 
og heitt súkkulaði (sem stranglega bannað var að rugla 
saman við kakó).

Hnallþórur eru evrópskt fyrirbrigði sem samt voru hér 
kannski í einfaldari afbrigðum sökum skorts á efnum – 
hér var auðvitað algengast að hafa sykurbotninn, niður-
soðna ávexti og þá sennilega helst kokteilávexti – rjóma 
og svo var kakan skreytt t.d. með berjunum úr ávöxt-
unum og skrautsykri.

Þannig er okkar þjóðlega kaffibrauð byggt á hefðum 
frá öðrum löndum en svo er það svo að hvert land breytir 
eftir því sem möguleikar bjóða og því verður okkar 
kaffibrauð íslenskt sökum eldurnarhátta og efnisskorts. 

Það er skemmtilegt við þjóðlegt kaffibrauð, og er 
aðeins hugmyndin bak við bókina, er að í grunninn eru 
þetta sömu hráefnin – þ.e.a.s. hveit, sykur, egg, smjör 
og lyftiduft auk dropa og mjólkur – með grunnefnin í 
húsinu er hægt að bjarga sér með ýmis konar bakstur 
þegar gesti ber að garði. 

Svo gerir hver sína útgáfu af kökunum – sumir 
setja rúsínur en aðrir ekki, sumir setja möndludropa í 
hjónabandssæluna, aðrir vanilludropa eða enga, nota 
rabbarbarasultu eða sveskju, í pönnukökur er ýmist settur 
sykur eða ekki, vanilludropar eða sítrónu – nú eða sitt 
lítið af hvoru. Og um útgáfur af kökum er hægt að þrasa 
endalaust.

Þannig verður hver útgáfa síðan einstök og þegar 
við völdum í bókina söfnuðum við uppskriftum víða, 
sumar eru mjög gamlar og hafa verið bakaðar í sömu 
fjölskyldunni í áratugi, aðrar eru aðeins nýrri og hafa 
verið aðlagaðar að breyttum aðstæðum – s.s. rúgbrauðið 
sem tekur bara 4 tíma að baka og  flatbrauðið sem nú er 
bakað á pönnu en var áður bakað á hellunni á eldavél-
inni – nýtísku eldavélar ráða ekki við slíkt verk. 

Bókin er algerlega hönnuð á Ísafirði - ég sá um upp-
skriftir, Guðfinna myndaði og braut bókina. Hún fæst á 
íslensku, ensku, dönsku, frönsku  og  þýsku  – og ég boða 
framhald á þessari útgáfu – þ.e.a.s. við erum að vinna 
úr fleiri hugmyndum sem verða í sama broti og ættu að 
henta bæði innlendum og erlendum ferðamönnum.

Takk fyrir.

Í bókinni Þjóðlegar Hnallþórur, sem einnig er 
eftir þær stöllur Jónu Símoníu og Guð�nnu, 
er að �nna uppskriftir af tertum sem hafa 
verið vinsælar á veisluborðum landsmanna 
um langt skeið. Uppskriftirnar hafa gengið frá 
mæðrum til dætra og terturnar verið skreyttar 
og frambornar samkvæmt hefðinni. Bókinni 
er ætlað að rifja upp kynnin af hinum klass-
ísku hnallþórum og auðvelda áhugasömum 
baksturinn.

Mynd: Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir.
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Árið 1927 stofnaði Ísafjarðar kaup-
staður til búreksturs undir nafninu 
Seljalandsbúið og byggði upp mynd-
arlegt kúabú inn við Seljalandsós. 
Fyrirtækið var eitt af mörgum sem 
Alþýðuflokkurinn stofnaði til að 
sporna við mjög svo erfiðum hag 
Ísafjarðarkaupstaðar. Mjólkurskortur 
var tilfinnanlegur enda bærinn á 
þeim tíma í örum vexti en jafnframt 
einangraður og þá sérstaklega yfir 
veturinn. Eftir nokkurn undirbúning 
og umræðu ákvað bæjarstjórnin að 
byggja búið og réði þar mestu tauga-
veiki sem kom upp í bænum og rakin 
var til mjólkurbúa í Engidal. 

Seljalandsbúið stækkaði með 
árunum og varð að einskonar sam-

Seljalandsbúið
Inn við Seljalandsós stendur reisulegt íbúðarhús  

sem minnir lítið á fjós í dag. Færri vita núorðið að þar  
var í mörg ár rekið kúabú Ísafjarðarkaupstaðar.

yrkjubúi þess tíma. Fjós, hlaða, 
hænsnahús, verkfærahús og tvíbýlt 
íbúðarhús reis á Seljalandi og var 
búreksturinn óspart notað í áróðri 
jafnaðarmanna sem dæmi um vel 
heppnaða opinbera framkvæmd. 
Fyrirtæki sem stofnað var til í vel-
ferðarskyni og til að auka framboð 
af mjólk og lækka verð, bæjarbúum 
til hagsbóta. 

Seljalandsbúið var starfrækt af 
Ísafjarðarkaupstað frá 1927 til 1951, 
samfleytt í 24 ár. Á þeim tíma var stór 
hluti Tungudals ræstur og ræktaður 
upp fyrir véltækan slátt. Heyskapur á 
Seljalandsbúinu margfaldaðist fyrstu 
árin eins og mjólkurframleiðslan. 
Atvinnuleysi var mikið og voru jarða-

bætur unnar í samstarfi við bæjarbúa 
sem unnu í atvinnubótavinnu og 
þá var framtakið styrkt myndarlega 
af ríkinu. Í endurminningu fyrsta 
bústjórans á Seljalandsbúinu, Jens 
Hólmgeirssonar, segir hann að land-
námsstörfin sem þar voru fram-
kvæmd hafi veitt honum meiri lífs-
fyllingu heldur en flest annað sem 
hann hefði unnið við. Orðrétt lýsing 
hans á verkefninu gefur góða mynd 
af því sem ráðist var í „Fátt er ánægju-
legra en að eiga hlut að því að breyta 
fúamýrum og grýttum melum í blómleg 
tún og bylgjandi hafraakra. Að sá fræi 
eða höfrum í vel unnið moldarflag í 
mildri og draumljúfri vornæturkyrrð veit-
ir sannarlega djúpstæðan unað og gleði.“

Búrekstur Ísafjarðarkaupstaðar var 
alla tíð mjög umdeildur. Umfjöllun 
um Seljalandsbúið endurspeglar 
stormasöm ár í hagsögu Ísafjarðar 
og ekki síður hin hörðu pólitísku 
átök sem áttu sér stað í bænum á 
þessum árum. Jafnaðarmenn, með 
Alþýðuflokkinn í broddi fylking-
ar, fóru með völd í bænum nán-
ast samfleytt frá 1921 til 1945. Á 
þeim tíma jók bærinn verulega við 
opinberar framkvæmdir og þátttöku 
sína í atvinnurekstri og fékk viður-
nefnið „rauði bærinn“. Á þessum 
árum birtust endurtekið harðar rit-
deilur í bæjarblöðum á milli full-
trúa Sjálfstæðisflokksins og fulltrúa 
Alþýðuflokksins og ekki óalgengt 
að landsblöðin endurómuðu þær 
skoðanir sem þar birtust. Þar laust 
saman tveim andstæðum fylkingum 
sem tókust á um pólitísk grundvallar-
atriði einkareksturs og reksturs hins 
opinbera. Íhaldið talaði um þjóð-
nýtingaráform en í hugum jafnaðar-
manna lágu íhaldsmenn á meltunni 
og versluðu með svitadropa fólksins. 
Í þessum ritdeildum gengu gífuryrð-
in á víxl og voru menn uppnefndir 
sem búskussar og afhjúpaðir sem 
ósannindamenn. Seljalandsbúið var 
ýmist vel heppnað dæmi um blóm-Seljalandsbúið, ljósmyndari M. Simson um 1930
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Ummæli 
Alþýðuflokksmanna
Um þjóðnýtingu

„Síðan var það sem kunnugt er hin einasta stefna íhaldsins hér 
i bæ, ef stefnu skyldi kalla, að liggja á meltunni og hafast ekkert 
að annað en versla með svitadropa fólksins, sem framleiðslustörfin 
vann á sjó og landi.“

Guðmundur. G. Hagalín, 1939

Um einkareksturinn
„Engar líkur voru til, að búið yrði af einstaklingi rekið hallalaust, 

ef bærinn gæti ekki gert það líka, Hefði það því aðeins verið miðl-
ungi góð laun fyrir góða þjónustu, að skella tapi rekstursins á herðar 
bústjóranum.“

Guðmundur G. Hagalín, 1944

Um hallareksturinn
„En jafnaðarmenn lögðu aðgerðir sínar í landbúnaðarmálunum 

sem öðru undir dóm kjósendanna kosningar eftir kosningar og fengu 
jafnan sigur. Þeir eru sannfærðir um, að óbeini hagnaðurinn einn 
af rekstri Seljalandsbúsins er bæjarbúum margra tugþúsunda virði.“

Hannibal Valdimarsson, 1944

Um viðsnúning sjálfstæðismann
„Hinir gömlu og starblindu íhaldsmenn voru ákveðnir í því að 

láta kjarna málsins, tillitið til mjólkurþarfarinnar, alveg eiga sig, 
og gera heldur prinsiphlið þess afstöðuna til þjóðnýtts reksturs, að 
aðalatriði. Nú varð niðurstaðan þó sú, að aðalatriðið fékk að vera 
aðalatriði, og íhaldsflokkurinn ísfirski sem alltaf hefir fjandskapast 
við Seljalandsbúið, tók þátt i að auka hinn rauða búskap“

Hannibal Valdimarsson, 1946

Um uppbygginguna
„Fátt er ánægjulegra en að eiga hlut að því að breyta fúamýrum 

og grýttum melum í blómleg tún og bylgjandi hafraakra. Að sá fræi 
eða höfrum i vel unnið moldarflag í mildri og draumljúfri vornætur-
kyrrð veitir sannarlega djúpstæðan unað og gleði.“

Jens Hólmgeirsson, 1976

Ummæli 
Sjálfstæðismanna
Um samyrkjubúskapinn

„Fyrir þeirra augum eru sjálfstæðir borg-
arar óvinir bæjarfélagsins.  Markmið þeirra 
er félag ósjálfstæðrar „alþýðu“ undir einráðri 
stjórn. Af þessum ástæðum vilja þeir taka 
sem flest verkefni úr höndum borgaranna í 
hendur bæjarstjórnarinnar.“

Sigurður Kristjánsson, 1928

Um Seljalandsbúið
„Til Seljalandsbúskapsins var hálf illa 

stofnað og sumt til hans fremur illa fengið 
og virðist ætla að sannast á honum, enn 
sem komið er, hvað sem síðar verður, að illur 
fengur illa forgengur“

Matthías Ásgeirsson, 1930

Um stjórnarskiptin
„Grasið hætti að vaxa á túnum bæjarins 

þegar Sjálfstæðismenn tóku við forystu bæjar-
málanna og kýrnar steinhættu að mjólka 
þegar þær fréttu að kratarnir hefðu misst 
meirihluta sinn í bæjarstjórninni eftir tuttugu 
og fjögur ár.“

Matthías Bjarnason 1951

Um einkareksturinn
„Nokkru síðar gerðist sá atburður að þeir 

Heródes og Pílatus urðu vinir, kratar og 
kommúnistar á Ísafirði gengu í eina sæng. Þá 
gerast þau undur og stórmerki að þessir sósíal-
istísku flokkar, sem unna bæjar- og ríkisrekstri 
öllu framar, láta það vera sitt fyrsta verk að 
samþykkja tillögu Sjálfstæðismanna um leigu 
á kúabúi  bæjarins.“

Valtýr Stefánsson, 1951

legan búskap jafnaðarmanna eða 
botnlausa peningahít sósíalistanna, 
allt eftir því í hvaða flokki viðkom-
andi greinarhöfundur var. Og eins 
og oft vill verða, skiptu menn jafn-
vel um skoðun þegar þeir komust 
til valda og héldu hinu gagnstæða 
fram. Jafnvel mörgum árum eftir 
að Ísafjarðarkaupstaður hætti eigin 
rekstri var Seljalandsbúið notað í 
stjórnmálaáróðri sem dæmi um mis-
lukkaða opinbera framkvæmd eða 
vel lukkað velferðarframtak til handa 
fátækum barnmörgum fjölskyldum. 

Á meðal þeirra sem tókust á um 
Seljalandsbúið voru Finnur Jónsson, 
Vilmundur Jónsson, Hannibal 
Valdimarsson, Guðmundur H. Ísafjörður, ljósmyndari M. Simson um 1930
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HRAÐFRYSTIHÚSIÐ

ÍSAFIRÐI
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Ísafjörður
Hafnarstræti 1
Sími 456 3744

PÓLLINN HF.
Verslun  456 3092

Tannlæknastofa
Jóns Björns Sigtryggssonar

Tjarnargötu 2 • 230 Keflavík • Sími: 421 5615

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

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

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

Opið allan daginn alla daga • Verið ávallt velkominn

G. E. Sæmundsson hf.
Sindragötu 14, 400 Ísafjörður, sími 899 9947

Rakarastofa Samúels
Silfurgötu 9 • 400 Ísafirði • Sími: 862 3035

Kaffi Ísól
Austurvegi 1 • 400 Ísafirði • Sími: 456-6670 

Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902

SkipaSýn

Eiríkur og Einar Valur ehf.
Breiðvangi 4 • 220 Hafnarfirði 

Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
árið 2014

3X Technology ehf.
Sindragötu 5, 400 Ísafjörður
Sími: 450 5000

Verkfræðistofa 
Grandagarði 14, 101 Reykjavík
Sími: 561 9595

Hafnarstræti 1 • Ísafirði • Sími 560 5090

VESTANPÓSTUR 2014

Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251

UMHVERFI  
HÖNNUN  
SKIPULAG

Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar ehf.
Sindragötu 14 • Ísafirði

Kaffihúsið HÚSIÐ
Hrannargötu 2 • 400 Ísafirði • Sími: 456 5555
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Hagalín  ásamt öðrum Alþýðu flokks-
mönnum sem vörðu búskapinn með 
öllum tiltækum ráðum. Íhaldið veitti 
þeim mikið aðhald og má þar nefna 
Matthías Ásgeirsson, Jón Auðunn 
Jónsson, Arngrím Fr. Bjarnason og 
Matthías Bjarnason. Allt voru þetta 
mætir menn sem beittu fyrir sig 
rökum í stílfærðum greinum með 
hárbeitta gagnrýni. Sumir stigu þar 
sín fyrstu skref á löngum pólitískum 
ferli og gátu sér gott orð á landsvísu.

Inni í þessar deilur blönduðu sér 
að sjálfsögðu bústjórarnir sem lentu 
á milli steins og sleggju og töldu sig 
ítrekað þurfa að verja æruna og sverja 
af sér búskussastimpilinn. Fjórir 
bústjórar stýrðu Seljalandsbúinu á 
meðan bærinn rak það í sínu nafni. 
Þeir voru Jens Hólmgeirsson, Halldór 
Jónmundsson, Skeggi Samúelsson og 
Agnar Jónsson, sem leigði það af 
bænum þegar bæjarstjórnin ákvað að 
hætta búrekstrinum 1951. Allt voru 
þetta afbragðs kúabændur og heim-
ildir bera þess merki að þeir nutu 
virðingar þrátt fyrir umdeildar mein-
ingar um hagkvæmni rekstursins. 

Nú, tæpum 90 árum eftir að 
stofnað var til búrekstursins, er enn 
tekist á um þátttöku hins opinbera 

í atvinnurekstri og hagkvæmni 
þess. Stundum er sagt að sagan 
endurtaki sig ekki en án efa má læra 
margt af sögu Seljalandsbúsins. Var 
Seljalandsbúið „botnlaus peninga-
hít“ eða var hún vel heppnað velferð-
arframtak til að sporna við mjólkur-
skorti og lækka verð? Eiga sveitarfé-
lög að grípa inn í þegar hagsmunir 

byggðarlaga eru í húfi eða eiga 
markaðslögmálin og einkaframtakið 
að ráða afdrifum þess? Hver sem 
niðurstaðan er og verður þá á 
Ísafjörður litla og afmarkaða sögu 
búreksturs sem mætti gera betur skil 
í sögu Ísafjarðarbæjar.

Ólafur Sigurðsson tók saman
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Miðvikudagur 16. apríl
10:00-17:00 Skíðasvæðin á Tungudal og Seljalandsdal opin
13:00-17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. Lifandi 

páskaungar og þrautaleikur fyrir börn frá 0 til 14 ára. Verðlaun fyrir þá 
sem klára.

16:30 Setning skíðaviku á Silfurtorgi. Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar 
marserar ásamt meðlimum úr Skíðafélagi Ísfirðinga frá Ísafjarðarkirkju kl 
16:00 að Silfurtorgi þar sem setningin fer fram. Skíðafélag Ísfirðinga selur 
heitt kakó og pönnsur.

17:00 Sprettganga Núps í Hafnarstræti
23:00 Bjórbingó í Edinborg og Dj Wales heldur uppi dansstuði að því 

loknu til lokunnar.

Fimmtudagur 17. apríl - skírdagur - 
10:00-23:00 Skíðasvæðin á Tungudal og Seljalandsdal opin.
11:00 KFÍ og Nói Síríus halda 2 á 2 páskaeggjamót í íþróttahúsinu 

Torfnesi, unglingaráð KFÍ verður með kaffihlaðborð og kökubasar. 
12:00 Skíðaskotfimi á Seljalandsdal. Boðið verður upp á æfingu og 

kennslu í meðferð skotvopna kl 12:00 sama dag. Keppnin er fyrir 15 ára 
og eldri. 15-18 ára þurfa skriflegt leyfi forráðamanns.

13:00-17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. Lifandi 
páskaungar og þrautaleikur fyrir börn frá 0 til 14 ára. Verðlaun fyrir þá 
sem klára.

14:00 Fermingarmessa í Ísafjarðarkirkju
16:00 King of the mountain með mountain dew. Mótið gengur út á það að 

skíða á brettinu niður með glas fullt af mountain dew og sá sem er með 
mest í glasinu þegar hann er kominn niður vinnur. 

16:00 Lína Langsokkur, Höfrungur leikdeild sýnir vinsælasta barnaleikrit 
allra tíma Lína Langsokkur. Sýnt verður í félagsheimilinu á Þingeyri. 

Miðasölusími: 8679438, miðaverð 2700 kr
20:00 kvöldguðþjónusta í Flateyrarkirkju 
20:00-00:00 Kvöldopnun á Skíðasvæðinu Tungudal, flugeldasýning 
20:00 Stiga Rally í Tungudagl, vetrarsól gefur mjög vegleg verðlaun. 
21:00 Big jump snjóbrettamót í Tungudal 

Föstudagur 18. apríl - föstudagurinn langi -
10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og Seljalandsdal opin.
10:00 Helgiganga frá Flateyri í Holt. Lagt verður af stað frá Flateyrarkirkju 

klukkan 10:00 og gengið í Holt. Boðið verður upp á súpu og brauð í 
Friðarsetrinu að leiðarlokum. Þetta verður tíunda helgigangan í Holts-
prestakalli á föstudaginn langa. Fólk verður aðstoðað við að komast aftur 
í bílana sína. Ókeypis og allir velkomnir.

11:00-17:00 Furðufatadagur í Tungudal og Seljalandsdal. Íþróttaálfurinn 
og Solla Stirða mæta á svæðið.  Löng hefð er fyrir því að fjölskyldan 
skemmti sér saman í Tungudal á föstudaginn langa. Fólk er hvatt til að 
mæta uppáklætt. Kveikt verður í grillinu um hádegi, börnin geta látið mála 
sig við undirleik lifandi tónlistar og sælgæti mun rigna af himnum ofan. 

13:00 Hólskirkja, Pálmi Gestsson leikari les Passíusálma sr. Hallgríms  
Péturssonar á 400 ára  fæðingarafmæli sálmaskáldsins.   
Lestur Passíusálmanna hefst kl.13:00 og stendur fram eftir degi.

14:00 Lína Langsokkur, Höfrungur leikdeild sýnir vinsælasta barnaleikrit 
allra tíma Lína Langsokkur. Sýnt verður í félagsheimilinu á Þingeyri.

Miðasölusími: 8679438, miðaverð 2700 kr
16:00 Helgistund á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.
17:00 Lína Langsokkur, Höfrungur leikdeild sýnir vinsælasta barnaleikrit 

allra tíma Lína Langsokkur. Sýnt verður í félagsheimilinu á Þingeyri. 
Miðasölusími: 8679438, miðaverð 2700 kr

Skíðavikan 2014
20:00 Fjalla Eyvindur í Hömrum sal Tónlistarskóla Ísafjarðar. Kómedíu-

leikhúsið sýnir leikritið vinsæla Fjalla-Eyvindur. Hér er á ferðinni gaman-
söm sýning um einn þekktasta útlaga allra tíma. Höfundur og leikari Elfar 
Logi Hannesson.

Miðaverð 2000 kr, miðasölusími: 8917025
18:00-00:00 Aldrei fór ég suður – rokkhátíð alþýðunnar. Haldin í skemmu 

Gámaþjónustunnar.
24:00-04:00 Edinborg, Stuðdansleikur með Páli Óskari.

Laugardagur 19. apríl
10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og Seljalandsdal opin. 
10:00-15:00 Íþrótta og leikjadagur Höfrungs í Íþróttamiðstöð Þingeyrar. 

Í boði verður þrautaplan fyrir börnin, páskaeggjaleit, körfubolti og fótbolti 
fyrir alla

13:00 Páskaeggjamót HG í Tungudal og á Seljalandsdal fyrir börn fædd 
2002 og síðar. 

13:00-17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. Þrauta-
leikur fyrir börn, erfiðleikastig eftir aldri. Verðlaun fyrir þá sem klára.

13:00-16:00 Safnahúsið opið. Sýning á ljósmyndum Sigfúsar Eymunds-
sonar í sal Listasafnsins.

16:30 Kómedíuleikhúsið í samstarfi við Safnahúsið Ísafirði sýnir barna-
leikritið Halla í sal Listasafnsins. Leikritið er byggt á samnefndri ljóða-
bók eftir Stein Steinarr. Dansarinn Henna-Riikka Nurmi dansar og leikur 
hlutverk Höllu og Elfar Logi Hannesson leikur afann. 

Miðaverð: 2.000.- kr. Frítt inn fyrir stúlkur sem heita Halla og afar fá líka frítt 
inn á sýninguna.

Miðasölusími: 891 7025
17:30 Kómedíuleikhúsið í samstarfi við Safnahúsið Ísafirði sýnir barna-

leikritið Halla í sal Listasafnsins. Leikritið er byggt á samnefndri ljóða-
bók eftir Stein Steinarr. Dansarinn Henna-Riikka Nurmi dansar og leikur 
hlutverk Höllu og Elfar Logi Hannesson leikur afann. 

Miðaverð: 2.000.- kr. Frítt inn fyrir stúlkur sem heita Halla og afar fá líka frítt 
inn á sýninguna.

Miðasölusími: 891 7025
18:00-00:00 Aldrei fór ég suður – rokkhátíð alþýðunnar. Haldin í skemmu 

Gámaþjónustunnar.
20:30 Páskabingó í Simbahöllinni á Þingeyri, spennandi verðlaun í boði.
23:00-03:00 Edinborg, dansleikur með Skúla Mennska og 9 manna 

hljómsveit hans. 

Sunnudagur 20. apríl - páskadagur -
09:00 Páskamessa í Ísafjarðarkirkju. Kaffi og rúnstykki í safnaðarheimilinu 

eftir messu
09:00 Hátíðarmessa í Hólskirkju.
10:00-17:00 Skíðasvæðin á Tungusal og Seljalandsdal opin. 
11:00 Páskamessa í Suðureyrarkirkju.
14:00 Páskamessa í Hólskirkju. 
14:00 Garpamót í svigi í Tungudal og á gönguskíðum á Seljalandsdal.
24.00-04:00 Edinborg, dansleikur með Skúla Mennska og 9 manna 

hljómsveit hans ásamt gestum sem stíga á svið. 

Mánudagur 1. apríl - annar í páskum -
10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og Seljalandsdal opin.





82 VESTANPÓSTUR 2014

KAMMERSVEIT 
REYKJAVÍKUR 
og Smekkleysa 
sendu frá sér hljóm-
diskinn TENGSL 
með fimm kamm-
erverkum eftir 
HJÁLAMR H. 
RAGNARSSON. 
Hjálmar hefur fyrir 
löngu unnið sér 
sess sem tónskáld 
í fremstu röð hér á 
landi og má heyra 

á diskinum fjölbreytt tónverk sem spanna yfir tuttugu ár 
á ferli hans.

Með diskinum fylgir vandaður bæklingur í enskri og 
þýskri þýðingu þar sem eru allir ljóðatextar og ítarlegar 
upplýsingar um verkin.

Hjálmar H. Ragnarsson er sonur heiðurshjónanna og  
tónlistarfrömuða í Ísafjarðarbæ, Ragnars H. Ragnars og 
Sigríðar Jónsdóttur (Siggu Ragnars).

HELGI BJÖRNS 
brá undir sig betri 
fætinum sl. vor og 
hélt til Berlínar til 
að hljóðrita plötu 
með helstu lögun-
um sem HAUKUR 
MORTHENS gerði 
vinsæl á árum áður. 
Helgi hafði fyrir 
allmörgum árum 
komist í kynni við 
þýsku stórsveitina 

THE CAPITAL DANCE ORCHESTRA í Berlín og lengi 
staðið til að hljórita plötu með þeim. Verkefnið HELGI 
SYNGUR HAUK var þar tilvalið. 

HELGI syngur hér margar helstu perlurnar sem 
HAUKUR söng á árum áður og með afrakstrinum fylgir 
heimildarmynd á DVD um gerð plötunnar.

Helgi er Ísfirðingur og sonur hjónanna Maríu 
Gísladóttur og Björns Helgasonar.

Við mælum með ...

RÚNAR 
ÞÓRISSON,
gítarleikir í hljóm-
sveitinni Grafík, 
sendir frá sér sinn 
þriðja sólódisk. 
Áður hafa komið 
út diskarnir Ósögð 
orð og ekkert meir 
(2005) og Fall 
(2010). Lög og 
textar, upptöku-
stjórn, útsetningar 
og flutningur er í 

höndum Rúnars.  Auk þess nýtur hann m.a. liðsinnis 
dætra sinna, söngkvennanna Láru og Margrétar og 
tengdasonarins Arnars Þórs Gíslasonar.

Rúnar viðar að sér straumum og stefnum héðan og 
þaðan og byggir á reynslu sinni af bæði klassískri tónlist 
og rokki. Í textunum tvinnast saman hugleiðinar um 
ástina og lífið og þá vá sem steðjar að hvoru tveggja.

Rúnar er kvæntur Ísfirðingnum Örnu Vignisdóttur, 
dóttur Láru Helgadóttur og Vignis Jónssonar.

DRANGAR 
er ný hljómsveit 
sem er skipuð þeim 
Mugison, Jónasi Sig 
og Ómari Guðjóns. 
Ber hljómdiskurinn 
nafn hljómsveitar-
innar og hefur 
fengið góða dóma. 
Úrvalsverk framúr-
skarandi tónlistar-
manna.

Saga Dranga hófst 
í nóvember árið 2012 

þegar þeir Jónas og Ómar voru á tónleikaferð um 
landið. Þeir fengu Mugsion með sér á svið á tónleikum á 
Vagninum á Flateyri og varð þar til þetta þirgggja manna 
bræðralag. 

Félagarnir voru einnig í samstarfi við aðra í ferðalagi 
ÁHAFNARINNAR Á HÚNA í kringum landið í fyrrasum-
ar. MUGISON er forsprakki tónlistarhátíðarinnar Aldrei 
Fór Ég Suður og sonur Guðmundar Kristjánssonar, 
hafnarstjóra á Ísafirði.

(Byggt að mestu á Plötutíðindum 2013)

Í síðasta blaði var bryddað upp á að mæla með bókum sem höfðu 
nýlega komið út og tengdust Ísafirði á einhvern hátt. Í ár verður úrval 

tónlistar á hljómdiskum fyrir valinu. 



410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

„Auðvitað er 
stórt skref  
að kaupa íbúð“ 
Ein mikilvægasta ákvörðunin sem við tökum er að fjárfesta í 

íbúð. Þess vegna skiptir máli að hafa fjölbreytta valkosti og góða 

ráðgjöf í takt við ólíkar þarfir. Kynntu þér allt sem skiptir máli  

um íbúðalán á landsbankinn.is/istuttumali.

Ýr Káradóttir
Viðskiptavinur Landsbankans

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA – RAFRÆNT

Kynntu þér málið á www.postur.is 

Með Skönnunarþjónustu Póstsins nýtir þú þér nútímatæknina 
 

og sendum þér rafrænt. Þú kemur skipulagi á póstinn þinn og 
getur nálgast hann þegar þér hentar.

NÚ GETUR ÞÚ FENGIÐ 
PÓSTINN RAFRÆNT
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Með Borgun tekur þú  
við öllum kortum  
– hvar og hvenær sem er
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Inngangur
að lögfræði

Ketilbjöllur

3.350 kr.

8.390 kr.

3 nætur  
á Mývatni 46.370 kr.

Vefverslun á að 
virka alls staðar
Meira en helmingur Íslendinga notar netið með farsímum 
og spjaldtölvum. Er þín vefverslun tilbúin? 


