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Netbanki sem er mótaður
af viðskiptavinum sínum
Nýr netbanki Landsbankans hefur verið endurhannaður frá grunni og
byggir á ítarlegum notkunarmælingum og þeim aðgerðum sem viðskiptavinir nota mest. Kynntu þér nýjan netbanka á landsbankinn.is/netbanki.

Helstu aðgerðir við höndina

Landsbankinn

Einfaldari leiðir

landsbankinn.is

Hentar vel fyrir spjaldtölvur

410 4000
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Bókabeitan ehf., Háteigsvegi 18,
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Auglýsingar:
Einar Guðmundsson.
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PRENTGRIPUR

Prentvinnsla:
Oddi umhverfisvottuð prentsmiðja

Selt í smásölu, kr. 2.000
Blaðinu er dreift til félagsmanna
Stjórn Ísfirðingafélagsins
Guðmundur Fr. Jóhannsson, formaður
Dagný Björk Pjetursdóttir
Edda Pétursdóttir
Ólafur Sigurðsson
Rúnar Rafnsson
Sigríður Rósa Magnúsdóttir
Sigurða Sigurðardóttir
Sigurður G. Sigurðsson
Forsíðumyndina tók Sigurjón J. Sigurðsson á
Ísafirði 10. janúar 2015 við einstök birtuskilyrði og enn þá nokkuð í að sólin gægist
yfir fjallsbrún.

Sóltún –
sumarúthlutun
Munið að sækja um Sóltún fyrir sumarið.
Opið er fyrir umsóknir núna á
soltun@isfirdingafelagid.is
Sjá nánar á
www.isfirdingafelagid.is

Afmæli þú átt í dag
út af því við syngjum lag.
Sama daginn sem er nú
sannarlega fæddist þú.
Til hamingju með heilladaginn þinn
heillakallinn minn / heillakellingin.

Við merk tímamót er vaninn
að líta yfir farinn veg. Í ár er
Ísfirðingafélagið 70 ára og var af
því tilefni leitað til nokkurra formanna félagsins í gegnum tíðina
og þeir beðnir um að rifja upp
sína stjórnartíð í máli og myndum.
Blaðið er sannkallað afmælisblað. Fleiri fagna stórafmæli á
árinu og má þar nefna til sögunnar að Litli leikklúbburinn á 50
ára afmæli, Skíðavikan á Ísafirði
er haldin í áttugasta skiptið um
páskana, Fossavatnsgangan í ár er
sú sjötugasta í röðinni og Stóra
Púkamótið var haldið í 10. sinn sl.
sumar.
Á haustdögum heimsótti Herdís
Hübner hjónin Huldu Leifsdóttur
og Tapio Koivukari sem þá voru
stödd á Ísafirði. Ræddi við þau
um lífið og tilveruna í faðmi
fjalla blárra, við Eystrasaltið og í
Finnaskógi.
Bókabeitan er ungt bókaforlag
sem einbeitir sér að útgáfu bóka
fyrir börn og unglinga. Dress up
games er netfyrirtæki sem á uppruna sinn í leik með dúkkulísur.
Ungu athafnakonurnar Inga
Lára Guðmundsdóttir, Marta
Hlín Magnadóttir og Birgitta Elín
Hassell segja frá því hvernig hugmynd þeirra varð að veruleika og
leiddi til sjálfstæðs atvinnurekstrar.
Minningabrot frá skógarbúum í
ár eru frá Ásdísi Guðmundsdóttur
og Lóu Högna sem segja frá sínu
skógarlífi, ljúfum jafn sem ljúfsárum minningum.
Á sínum stað eru myndir frá
hefðbundnum atburðum félagsins, vormessu og messukaffi,
Sólkveðjuhátíð og Sólarkaffi. Á
Sólkveðjuhátíðinni sagði Sigurður
Pétursson sagnfræðingur frá húsunum í bænum og kynnti bók

sína og Sigurjóns J. Sigurðssonar
Húsin í bænum - Ísafjörður. Hátíðarræðuna á Sólarkaffinu hélt Eiríkur
Böðvarsson og geta lesendur lesið
allar þær hnyttnu sögur sem þar
spruttu fram.
Ritstjóri þakkar þeim fjölmörgu
sem hafa hjálpað til við útgáfu
Vestanpóstsins í ár. Handtökin eru
mörg og huglæg vinna ómælanleg. Það sem einkennir viðmót
þeirra sem leitað hefur verið til er
jákvæðni og liðlegheit. Án þessa
yrði ekkert blað því nánast öll
vinna er innt af hendi án greiðslu.
Vil ég nota tækifærið og þakka af
heilum hug ykkar framlag.
Vil ég að lokum hvetja þá sem
eiga efni til birtingar í næsta blað
eða luma á góðri hugmynd að
hafa samband við ritstjóra.
Allt þér gangi vel í vil,
vertu áfram lengi til,
allt þér verði hér í hag.
Höldum upp á þennan dag.
Til hamingju með heilladaginn þinn
heillakallinn minn / heillakellingin.
Hægt er að bæta um betur og
syngja í staðinn heillafélagið í
síðustu línunni, þ.e. að fengnu
leyfi Þórarins Eldjárns sem samdi
textann við þetta skemmtilega
afmælislag sem sungið er við lag
Atla Heimis Sveinssonar tónskálds.
Páskakveðjur.
Edda Pétursdóttir, ritstjóri.
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Messa 2015
Hin árlega messa Ísfirðingafélagsins verður haldin í Neskirkju,
sunnudaginn 17. maí nk. kl. 14:00.
Prestur verður biskup Íslands séra Agnes M. Sigurðardóttir.
Kirkjukór Ísfirðingafélagsins syngur.
Nýir og áhugasamir kórfélagar eru velkomnir í kórinn. Hafið samband við
Þórhildi S. Sigurðardóttur (totla@simnet.is eða síma 894 4217) og/eða Báru Elíasdóttur (baraella@gmail.com eða í síma 865 6374).
Að lokinni messu verður að vanda messukaffi í safnaðarheimili Neskirkju..

Aðalfundur 2015
Boðað er til aðalfundar Ísfirðingafélagsins í safnaðarheimili Neskirkju,
sunnudaginn 17. maí kl. 16:30 í kjölfar messukaffis.
1. Venjulega aðalfundarstörf.
2. Önnur mál:
– Umboð stjórnar til að selja Sóltún?
– Umboð stjórnar til að kaupa orlofshús eða orlofsíbúð á Ísafirði?
– Á Ísfirðingafélagið að eiga orlofshús/íbúð?
Félagar eru hvattir til að fjölmenna á aðalfundinn.
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Að gefa sig að Ísfirðingafélaginu
Guðmundur Friðrik Jóhannsson formaður Ísfirðingafélagsins frá 2011
Ísfirðingafélagið var stofnað 22.
apríl 1945 í Tjarnarcafé í Reykjavík
og verður því 70 ára á árinu 2015.
Nokkrir Ísfirðingar komu saman
árið 1945 og „höfðu sannfærst um að
það væri almenn ósk Ísfirðinga, sem
fluttir voru búferlum til Reykjavíkur
og nágrennis, að stofna til samfunda
einstöku sinnum og væri þá æskilegast að til væri formlegur félagsskapur, sem annaðist allan undirbúning og framkvæmdir ...“
Á stofnfundinum var skemmtidagskrá að lokinni stjórnarkosningu og
samþykkt lög hins nýstofnaða félags.
Þar var sunginn Ísfirðingasöngurinn
„Í faðmi fjalla blárra“ við undirleik frú Önnu Ragnars. Því næst
spiluðu á gítar og sungu sex stúlkur,
síðan fór Lárus Ingólfsson með gamanvísur og loks söng Guðmundur
Jónsson nokkur lög. Að endingu var
svo dansað til kl. 1:30. (Útdráttur úr
fundargerð Ísfirðingafélagsins).
Á þessum tíma hittist fólk til að
gera sér glaðan dag og vera í sambandi, til að fá fréttir af vinum og
vandamönnum. Á þessum tíma var
ekki sími í hverju húsi, að ég tali
nú ekki um gsm-síma, sjónvarpið
var ekki komið til landsins og tölvur
ekki til. En eins og máltækið segir
„Maður er manns gaman“. Það jafnast ekkert á við að fólk hittist, eigi
saman góða stund, kyssist og kjassist
svolítið, segi sögur, hlæi saman og
dansi fram á nótt.
Dagskráin á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins árið 2015, í tónlistarhúsinu Hörpunni, var sérlega glæsileg
í tilefni af 70 ára afmæli félagsins. Dagskráin var þó ekki svo mjög
frábrugðin dagskránni á stofnfundi
félagsins fyrir 70 árum. Sunnukórinn,
ásamt gestum Sólarkaffisins, söng
Ísfirðingasönginn „Í faðmi fjalla
blárra“ við undirleik frú Siggu
Ragnars, Eiríkur Böðvarsson fór með
gamanmál og hljómsveitin Grafík
spilaði fyrir dansi. Uppsetningin að
skemmtidagskránni frá stofnfundi
félagsins árið 1945 hefur því haldið
sér og er enn í dag undirstaða að
Sólarkaffi félagsins.
Í 2. gr. í lögum Ísfirðingafélagsins

Guðmundur Friðrik Jóhannsson
frá stofnfundinum þann 22. apríl
1945 segir: „Tilgangur félagsins er
að viðhalda kynningu milli Ísfirðinga
búsettra í Reykjavík og nágrenni og
efla tryggð þeirra við átthagana.“
Þessi grein er enn í lögum félagsins,
endurskoðuð 25. mars 1995 og á
jafnvel við í dag og við stofnun þess.
Í dag er starfsemi félagsins
í föstum skorðum og hefur verið
um áraraðir. Tímarnir hafa breyst
mikið frá stofnun félagsins og töluvert mikið síðustu árin með tilkomu
gsm-síma og tölvunnar. Með tilkomu
þessara tækja hefur samskiptamáti
fólks breyst mikið, fólk er í stöðugu
sambandi auk þess sem framboð á
dægrastyttingu hefur aukist mikið.
Meginuppistaðan í félagatali
Ísfirðingafélagsins sem og annarra
átthagafélaga, er fólk á miðjum aldri
og eldra. Ísfirðingafélagið hefur búið
að sterku félagatali fyrri ára en nú er
komið að þeim tímamótum að það
þarf að huga að fjölgun í félaginu.
Hinn nýi samskiptamáti nútímans
býður upp á tækifæri til eflingar á
félaginu og starfsemi þess. Með tilkomu facebook- og heimasíðu félagsins er fljótlegt að koma viðburðum
á vegum félagsins til skila til félagsmanna og vina, byggja upp stemmningu fyrir ákveðna viðburði og

breiða út um víðan völl. Jólakveðjur
nútímans eru mikið til komnar á
tölvutækt form þar sem fólk sendir
kveðjur á tölvutæku formi, myndir,
tónlist, texta svo fátt eitt sé nefnt.
Stjórn félagsins hefur samt sem áður
haldið í þann sið að útbúa jólakort
fyrir félagsmenn til að senda til vina
og vandamanna. Nettenging hefur
verið sett upp í Sóltúnum orlofshúsi
félagsins á Ísafirði, til að svara kalli
nútímans.
Undanfarin ár hefur verið lögð
áhersla á að hvetja til að árgangar
brottfluttra Ísfirðinga og heimamanna taki sig saman og fjölmenni
á viðburði félagsins. Það tekur alltaf
tíma að koma slíkum siðum á en
það er nú farið að skila sér vel og á
Sólarkaffinu 2015 fjölmenntu margir
árgangar og skemmtu sér saman.
Sólarströnd, orlofsíbúð Ísfirðingafélagsins á Spáni, var seld í árslok
2013 þar sem ásókn félagsmanna til
notkunar á íbúðinni var lítil og það
þótti jafnframt ekki þjóna tilgangi
félagsins að eiga orlofsíbúð erlendis.
Það hafa komið upp hinar ýmsu
hugmyndir um hvernig megi ná til
yngri kynslóðarinnar. Stjórnin hefur
haldið í hefðir félagsins varðandi viðburði og ekki breytt út af venjunni
enda ekki talið ástæðu til þar sem
þessar hefðir hafa reynst vel. Það
verður hins vegar að horfa til þess
að ef við viljum ná til yngra fólksins
líka þá þarf væntanlega að huga
að nýjum viðburðum sem yrðu þá
til viðbótar þeim sem fyrir eru. Í
þessu tilviki hefur komið til tals að
halda diskótek fyrir yngri kynslóðina. Spurningakeppnir hafa löngum
verið vinsælar meðal landans og nú
fer sem hæst spurningakeppni átthagafélaganna þar sem nítján félög
etja kappi og svara spurningum. Sýnt
er frá keppninni í sjónvarpi, sannarlega góð og skemmtileg hugmynd.
Maður er manns gaman og þótt
tímarnir breytist og hin ýmsu tæki
komi, kemur ekkert í staðinn fyrir
að fólk hittist og skemmti sér saman.
Það hefur sýnt sig að Ísfirðingafélagið
stenst tímans tönn og viðheldur og
eflir tengsl milli allra Ísfirðinga.
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Ísfirðingafélagið er fólkið sem
starfar og styður við félagið, mætir
á viðburði félagsins og tekur þátt í
að skemmta sér og vinum og vandamönnum. Að gefa sig að störfum
fyrir Ísfirðingafélagið gerir maður
vegna áhuga á að starfa með góðu
fólki að sameiginlegu áhugamáli, til
að gleðja og skemmta fólki, til að
viðhalda kynningu milli brottfluttra
Ísfirðinga og efla tryggð þeirra við
átthagana, eins og segir í lögum
félagsins.
Að vísu er erfitt að gera öllum til
hæfis og raunar ómögulegt, enda
er það ekki tilgangur félagsins. Það
er í raun ekki tilgangur stjórnar

Ísfirðingafélagsins að skemmta
Ísfirðingum heldur er hlutverk
stjórnar félagsins, eins og segir í
undirbúningi að stofnun þess árið
1945, að annast undirbúning að samfundum félagsmanna. Það er hins
vegar hlutverk allra félagsmanna að
skemmta hver öðrum, að viðhalda
kynningu milli Ísfirðinga búsettra í
Reykjavík og nágrenni og efla tryggð
þeirra við átthagana. Hinir ýmsu viðburðir félagsins samanstanda af mismunandi dagskrá til að skemmta
fólki en fyrst og fremst verður fólk að
skemmta sér sjálft. Sólarkaffi og aðrir
viðburðir Ísfirðingafélagsins eru settir fram af stjórn félagsins hverju sinni,

en það er hlutverk okkar Ísfirðinga,
brottfluttra sem og heimamanna,
vina og vandamanna að mæta á þessa
viðburði og skemmta hvert öðru.
Kæru Ísfirðingar, vinir og vandamenn, stöndum nú saman um
Ísfirðingafélagið, verum dugleg að
styrkja félagið með því að mæta á
viðburði þess, gerumst meðlimir
í félaginu, fáum hið glæsilega rit
Vestanpóstinn með félagsgjaldinu og
skemmtum okkur saman.
Til hamingju með 70 ára afmæli
Ísfirðingafélagsins.
Guðmundur Fr. Jóhannsson

Formenn Ísfirðingafélagsins í gegnum tíðina:
Elías Halldórsson 1945-1946
Jón H. Leós 1946 -1963
Ólafur J. Einarsson 1963-1970
Ólafur Hannibalsson 1970-1977
Friðrik Ottósson 1977-1986
Sveinbjörn Bjarnason 1986-1988

Einar S. Einarsson 1988- 1999
Ólafur Hannibalsson 1999-2007
Jakob Falur Garðarsson 2007-2010
Áróra Gústafsdóttir 2010-2011
Guðmundur Fr. Jóhannsson 2011-

Stjórnarmenn og skoðunarmenn reikninga frá stofnun félagsins árið 1945 til
dagsins í dag, í þeirri röð sem þeir komu til starfa. Formenn félagsins gegndu
oft stjórnunarstörfum fyrir eða eftir sína formannstíð:
Sveinn Helgason
Jón Jóhannesson
Magnús Thorberg
Auðunn Hermannsson
Ása Guðmundsdóttir
Helgi Guðbjartsson
Einar Ásgeirsson
Sólveig Sveinbjarnardóttir
Jón Arinbjörnsson
Karl O. Bang
María Helgadóttir
Ólafur Einarsson
Sveinn Elíasson
Helga Jessen
Bjarni Jóhannesson
Ingvar Jónasson
Fjóla Sigmundsdóttir
Magnús E. Baldvinsson
Sveinbjörn Kristjánsson
Finnbjörn Þorvaldsson
Magnús Aspelund
Helga Þórðardóttir
Guðmundur Lúðvígsson

Ásgerður Bjarnadóttir
Rögnvaldur Þórðarson
Ásgeir Þorvaldsson
Gunnar Sigurjónsson
Jens Sumarliðason
Finnur Magnússon
Guðfinnur Kjartansson
Högni Torfason
Jóhannes Jensson
Rannveig Margeirsdóttir
Birna Eyjólfsdóttir
Jón Ásgeir Jónsson
Gunnlaugur Ó. Guðmundsson
Helga Bjarnadóttir
Una Halldórsdóttir
Bjarni Brynjólfsson
Unnur Konráðsdóttir
Þorgeir Hjörleifsson
Örn Bárður Jónsson
Sigurður Jóhannsson
Marías Þ. Guðmundsson
Hildigunnur Lóa Högnadóttir
Kolbrún Sveinbjörnsdóttir

Baldur Hreinsson
Guðlaugur Sigmundsson
María Björk Traustadóttir
Gunnar Halldórsson
Hörður Kristjánsson
Margrét Þorbjarnardóttir
Ómar Torfason
Sigrún Viggósdóttir
Kristinn Einarsson
Páll Ásgeir Ásgeirsson
Ólafur Sigurðsson
Ólafur Gestsson
Ólöf Reynisdóttir
Sigurða Sigurðardóttir
Sigurður G. Sigurðsson
Greipur Gíslason
Rakel Sævarsdóttir
Edda Pétursdóttir
Jón Björn Sigtryggsson
Dagný Björk Pjetursdóttir
Rúnar Rafnsson
Sigríður Rósa Magnúsdóttir
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Nauðsynlegt félag ...
Áróra Gústafsdóttir formaður 2010-2011
Þegar ég er beðin að gera króníku
eða rifja upp setu mína sem formaður Ísfirðingafélagsins þá verður
þetta eina ár eitthvað svo kjánalegt
miðað við þá sem á undan mér hafa
verið. Aðstæður í mínu lífi höguðu
því þannig að eftir eitt ár tók Gummi
Jóa Sím. við og hann er enn. En
hvernig datt ég inn í þetta? Þetta
byrjaði á símtali við Jakob Fal, mig
vantaði Vestanpóstinn með viðtalinu
við pabba.
Í þessu símtali við Jakob plataði
hann mig í stjórn Ísfirðingafélagsins.
Jakob er þekktur sölumaður og
,,kremmer“ af guðs náð þannig að
það vafðist ekki fyrir honum að innvikla mig í þetta. Félagsskapurinn var
skemmtilegur og verkefnin sömuleiðis. Þegar Jakob vildi losna undan
formennskunni kom hann að máli
við mig og bað mig að taka keflið.
Það verður að segjast eins og er að
það spilaði stóran part fyrir mig að
engin kona hafði verið formaður
áður. Ég gat einhvern veginn ekki
skorast undan þegar kona var loksins
beðin að bjóða sig fram. Ég var
á þessum tíma í 70% starfi, 100%
námi í listfræði og að klára nám sem
svæðanuddari. Það hefði verið skynsamlegra fyrir mig að afþakka þetta

Áróra Gústafsdóttir setur Sólarkaffi 2011.
boð hans Jakobs. En svona er þetta,
ég stoppaði stutt við sem formaður,
mér bauðst að fara sem skiptinemi til
Bandaríkjanna strax árið eftir þannig
að ég var aðeins eitt ár.
Það sem mig dreymdi um í minni
tíð var að losa félagið við íbúðina á
Spáni. Fá Ísafjarðarbæ til að taka yfir
Sóltún og varðveita það og í staðinn að kaupa tvær íbúðir á Ísafirði
þar sem aðgengi væri betra. Sóltún
hentar hvorki barnafjölskyldum né

Sólarkaffi 2011. Áróra tekin við sem formaður og hringir inn á Sólarkaffi með forvera
sínum Jakobi Fal.

eldra fólki. Það er eftirsókn í að
dvelja í Sóltúni á vissum tímum. Það
væri eflaust betri nýting ef þetta væri
íbúð með betra aðgengi. Tvær íbúðir
væri heldur ekki amalegt að hafa til
umráða.
Því miður gengu þessi áform mín
ekki eftir. Fasteignamarkaðurinn á
Spáni var alveg dauður á þessum
tíma og er enn að ég held, það
er mikið offramboð á húsnæði á
Spáni. Hugrenningarnar með Sóltún komust heldur ekki lengra.
Það er mér hulin ráðgáta af hverju
Ísfirðingafélagið á íbúð á Spáni þar
sem félagið er átthagafélag með
þann tilgang að styrkja böndin vestur, líklega er það í anda fyrirhrunsáranna. Þar sem allir og amma þeirra
fjárfestu erlendis.
Eins og fyrr segir sat ég aðeins eitt
ár og urðu því engar stórvægilegar
breytingar í minni tíð. Formaðurinn
er meira eins og verkefnisstjóri, deilir
verkefnum og svo vinnur stjórnin
sem heild. Á fyrsta fundi vetrar skipti
stjórnin með sér verkum og þannig
var það áfram. Við unnum áfram
með breytingar á Sólarkaffinu sem
unnið hafði verið í áður þannig að
þær voru svo sem ekki nýjar. Það
var verið að reyna að fá yngra fólk á
Sólarkaffið.
Það er mjög skemmtilegt að starfa
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Í nokkur ár var Sólkveðjukaffið að hausti
haldið í Skíðaskálanum í Hveradölum,
en í fjöldamörg ár þar á undan var það
haldið í Eden í Hveragerði.
með félaginu, það er samstilltur
hópur sem vinnur að hag félagsins
og mjög skemmtilegt að fá að koma
að þeirri vinnu.

Þetta er nauðsynlegt félag
Tilgangur félagsins endurspeglast
í starfseminni, þ.e. að skapa tækifæri
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fyrir fólk að rækta böndin og hittast,
öll starfsemin ber þess merki. Mér
finnst það heppnast með ágætum.
Fyrir mig er Vestanpósturinn mikilvægur partur af þessu. Skrifleg heimild um starf félagsins. Það er mjög
gott að hafa vettvang þar sem farið
er yfir starfsemina og við fáum að
skyggnast inn í líf brottfluttra. Það eru
skemmtilegar myndir sem hafa komið
í Vestanpóstinum í gegnum árin.
Þetta hefur líka teygt sig inn á
Fésbókina þar sem Púki Vestfjörð
er með skemmtilega myndasíðu.
Það er gaman að skoða myndir og
sögu, sjá breytingar sem hafa orðið.
Það er búið að skanna inn helling
af myndum sem eru aðgengilegar
á vef Ljómyndasafns Byggðasafns
Ísafjarðar http://www.safnis.is/is/
ljosmyndasafnid-isafirdi/ og þar eru
margir fjársjóðir. Þetta hefur líklega
eitthvað með aldurinn að gera, ég
get sökkt mér í gamlar myndir alveg
lon og don.

Sem brottfluttur Ísfirðingur með
lítil tengsl vestur hefur það gefið mér
færi á að viðhalda tengslum sem annars hefðu kannski glatast. Ég á ekki
fólk á Ísafirði lengur. Foreldrar mínir
fluttu suður og búa í Hveragerði,
ég á einn bróður á Suðureyri, hann
er síðasti fjölskyldumeðlimurinn
fyrir vestan. Við hjónin sem erum
bæði að vestan gerðum tilraun til að
eiga húsnæði þar til að geta komið
oftar. Gerðum meira að segja tilraun
til að flytja, en þar var enga vinnu
að hafa fyrir mig og varð því ekkert úr því. Á endanum seldum við
íbúðina og höfum ekki farið mikið
vestur síðan, nema í okkar árlegu
gönguferð.
Það var mjög gaman að koma á
Sólarkaffi í ár þar sem met-mæting
var. Skemmtilegt að hitta allt fólkið.
Ísfirðingafélagið byggir á því að fólk
sé til í að taka þátt. Maður er manns
gaman.
Áróra Gústafsdóttir
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Römm er sú taug...
Jakob Falur var í stjórn Ísfirðingafélagsins árin 2007-2014,
þar af formaður 2007-2010 og ritstjóri Vestanpóstsins 2008-2014.
Síðsumars árið 2006 sitjum við
nokkur saman í góðra vina hópi og
ræðum lífsins gagn og nauðsynjar, eins
og gengur. Flest ef ekki öll í hópnum
fædd og/eða uppalin á Ísafirði, þar á
meðal ég, Baldur Trausti Hreinsson
og Ólafur Sigurðsson. Baldri varð tíðrætt um Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins
og peppaði okkur Óla upp í hæstu
hæðir með hvað hægt væri að gera
með Sólarkaffið, hvað það væri stórkostlegur vettvangur til þess að slá í
geggjað partý sem hefði meiri skírskotun og meira aðdráttarafl fyrir
ungt fólk en raun bæri vitni. Úr varð
að við þremenningarnir gengum á
fund þeirra Guðfinns Kjartanssonar
og Ólafs Hannibalssonar og seldum
þeim þá hugmynd að við fengjum
að leggja stjórn Ísfirðingafélagsins
lið við undirbúning og framkvæmd
Sólarkaffis 2007.
Satt best að segja held ég að þeir
félagar hafi verið Guðs lifandi fegnir að einhver sýndi því áhuga að
koma að þessu borði, því allir sem
til þekkja vita hve langt og óeigingjarnt starf í þágu Ísfirðingafélagsins
sá hópur sem á þessum tíma var í
forsvari fyrir félaginu hafði unnið í
háa herrans tíð. Í þessu samhengi
þykir mér rétt að nefna til viðbótar við Guðfinn og Ólaf þau Einar
S. Einarsson, Helgu Bjarnadóttur,
Kolbrúnu Sveinbjörnsdóttur og
Gunnar Halldórsson. Öll hafa þau
lagt af mörkum ómetanlegt starf í
þágu Ísfirðingafélagsins sem seint
verður fullþakkað.

Nýtt fólk í stjórn vorið 2007
Mál þróuðust því þannig að við
tókum af fullum krafti þátt í undirbúningi og framkvæmd Sólarkaffis
2007 og tókum svo, ef þannig
má komast að orði, formlega við
Ísfirðingafélags-kyndlinum á aðalfundi þá um vorið. Ég var kosinn
formaður og aðrir nýir í stjórn voru
Baldur Hreinsson, Ólafur Sigurðsson,
Páll Ásgeir Ásgeirsson og Stefanía
Ólöf Reynisdóttir. Óli er sá eini okkar

Á Sólarkaffi 2008 var Guðfinnur R. Kjartansson heiðraður fyrir áratuga þjónustu,
ósérhlífni og velvild í garð félagsins. Guðfinni voru gefnir forláta ermahnappar,
smíðaðir sérstaklega fyrir hann af Dýrfinnu Torfadóttur, með stílfærðu skjaldarmerki
Ísafjarðar á hvorum hnappi. Í fjarveru Guðfinns tóku þær mæðgur, Erla Axelsdóttir,
eiginkona Guðfinns, og Sonja, dóttir hans, við viðurkenningunni Guðfinni til handa
undir dúndrandi lófaklappi veislugesta.
Á Sólarkaffi 2008 var einn
hápunktur kvöldsins lítill
leikur sem settur hafði verið
saman í samvinnu við bb.is
og leitað að besta ísfirska
dægurlaginu vikurnar á
undan. Fimm lög höfðu
verið valin í forvali af
valinkunnum hópi ísfirskra
dægurlagasérfræðinga, þ.e.
BG og Ingibjörg - Þín innsta
þrá, Grafík - Mér finnst rigningin góð, Mugison - Murr
murr, Reykjavík! - All Those
Beautiful Boys, og loks Ýr Kanínan. Niðurstaðan var
mjög afgerandi og var Þín
innsta þrá með BG og Ingibjörgu óumdeilanlega valið
besta ísfirska dægurlagið.
Elín Smáradóttir flutti lagið
síðan með undirleik Appollo
drengja með glæsibrag – og
allir stóðu upp og sungu
með. Ógleymanlegt.
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sem enn er í stjórn og hann hefur
verið gjaldkeri félagsins frá aðalfundinum 2007. Af þeim sem voru í fyrri
stjórn héldu Gunnar Halldórsson og
Helga Bjarnadóttir sem betur fer
áfram í stjórninni, til þess að hafa
eitthvert vit fyrir okkur hvolpunum.
Á þeim undanförnu árum sem ég
hef komið að starfi félagsins hafa að
auki fyrrnefndra verið öflug í forystusveit félagsins þau Greipur Gíslason,
Guðmundur Fr. Jóhannsson, Sigurða
Sigurðardóttir, Edda Pétursdóttir,
Sigurður G. Sigurðsson og Áróra
Gústafsdóttir.
Segja má að við höfum komið
að starfi Ísfirðingafélagsins með eitt
grunnstef að leiðarljósi: að höfða
sem frekast væri unnt til yngri kynslóða, að ná fólki á okkar aldri í
félagið en um leið að byggja á þeim
góða grunni sem starf félagsins hefur
lengi staðið á. Við ætluðum aldrei að
taka við forystu í þessu góða félagi
og umbylta öllu sem fyrir var, heldur
virða grunninn sem byggður hafði
verið. Þannig settum við til dæmis
niður okkar megináherslu að byggja
á því að Sólarkaffi ætti að vera „partýið“ á starfsárinu og höfða frekar til
yngri kynslóða. Að sama skapi að
messan og Sólkveðjukaffi væru hefðbundndar kaffisamkomur sem frekar
höfðuðu til eldri félagsmanna. Loks
að Vestanpósturinn fjallaði í ríkari
mæli um efni sem jafnframt höfðaði
til yngri lesenda. Þá mörkuðum við
tiltölulega fljótt þá stefnu að selja
íbúðina á Spáni og einbeita okkur
frekar að rekstri og viðhaldi Sóltúna
á Ísafirði.

Á Sólarkaffi 2007. Jakob Falur var veislustjóri og tekur við blómvöndum frá formanni
félagsins, Ólafi Hannibalssyni. Kannski má segja að formennskukyndillinn hafi í
raun verið afhentur þarna um leið.
efni og við eum þrjú sem höfum
borið ábyrgð á útgáfu Vestanpóstsins
undanfarin ár, þ.e. fyrst ég og Páll
Ásgeir og svo tók Edda Pétursdóttir
við af Páli. Við Edda höfum gefið
blaðið út undanfarin ár og átt sérlega
gott og ánægjulegt samstarf. Og nú í
ár er blaðið alfarið hennar.
Á þeim tímamótum sem félagið
stendur nú á bað Edda mig, já og
aðra fyrrverandi formenn, að fara
almennt yfir starf félagsins, hvað
félagið okkar standi fyrir í raun og
veru. Ég held að ég hafi fundið
mitt svar í fyrsta leiðaranum sem ég
skrifaði í Vestanpóstinn, undir fyrir-

sögninni Rætur og minningar, en þar
sagði m.a.:
Við erum stór og fjölbreyttur hópur sem saman myndum
Ísfirðingafélagið. Í raun og sanni
sem ein stór fjölskylda, sem gæti
þó að ósekju verið stærri, því fer
fjarri að allir þeir sem eiga rætur
og minningar úr faðmi fjalla blárra
séu félagar í Ísfirðingafélaginu.
Það er því eilífðarverkefni að laða
fleiri að félaginu og er eitt af því
sem ný stjórn félagsins ætlar sér að
leggja áherslu á. Við viljum fylkja
sem flestum undir fána félagsins, til að efla það enn frekar og

Vestanpósturinn mitt
aðalverkefni
Það að stýra félagi sem Ísfirðingafélaginu var af minni hálfu alltaf í
grunninn tiltölulega einföld verkefnisstjórnun. Nokkuð ljóst lá fyrir
hver hin helstu verkefni starfsársins
voru (og eru), þ.e. Sólarkaffi, messa
og vorkaffi, Sólkveðjukaffi, útgáfa
jólakorta, útgáfa Vestanpóstsins og
loks vefmál. Við gerðum strax einhvern eða einhverja ábyrga fyrir
hverju verkefni fyrir sig, nokkuð sem
ég tel algjört lykilatriði. Þó formaður
sé gjarnan með í flestu eða öllu
þá gengur ekki að hann dragi alla
vagnana. Vestanpósturinn hefur öll
mín ár í stjórn verðið mitt aðalverk-

Klassískt umræðuefni á Sólarkaffi er hvernig pönnukökurnar brögðuðust. Sólarkaffi
var í fyrsta skipti haldið á Nordica Hotel árið 2009 og kokkarnir lögðu sig sérlega vel
fram við baksturinn, sem heppnaðist aldeilis ljómandi vel það árið.

12
styrkja. Styrkur Ísfirðingafélagsins
liggur í okkur sjálfum og því fleiri
sem við erum, því betra. Við erum
félagar í Ísfirðingafélaginu m.a.
vegna þess að við viljum halda
merki Ísafjarðar sem hæst á lofti.
Við viljum vinna litla plássinu
á Eyrinni sem mest gagn – og
eigum í raun að líta á okkur sem
sendiherra Ísafjarðar hvar sem við
komum.

Sendiherrar Ísafjarðar
Það er nú bara þannig. Við
eigum í raun að líta á okkur sem
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sendiherra Ísafjarðar hvar sem við
komum. Þetta er auðvitað kjarninn
í starfi Ísfirðingafélagsins. Að félagið
sé sendiráð Ísafjarðar í Reykjavík
og við félagsmennirnir sendiherrarnir. Og auðvitað á félagið að gera
miklu meira af því að hampa okkar
fólki. Við eigum sem kostur er að
leggja ungum Ísfirðingum lið, líkt
og gert hefur verið um langa hríð
með mennta- og menningarstyrkjum
félagsins. Við eigum að hafa það
sem reglu að hafa unga ísfirska listamenn á viðburðum félagsins hér í
Reykjavík. Við eigum að efla félagið
þannig að auðveldara verði á öld

samfélagsmiðla og rafrænna samskipta að auglýsa fyrir félagsmönnum listviðburði ísfirskra listamanna
hér fyrir sunnan. Félagið á að gera
gangskör að því að ná og vera í
rafrænu sambandi við alla félagsmenn. Það á að vera hægt að senda
hvatningu til allra félagsmanna líkt
og hendi sé veifað, hvatningu til að
koma á íþróttaviðburð þegar mikið
liggur við, að koma á bókakynningu
þegar ný bók kemur út, þegar Litli
leikklúbburinn eða Sunnukórinn
er í bænum og svo framvegis. Við
erum nefnilega ein stór fjölskylda og
Ísfirðingafélagið er vettvangur okkar

Við lögðum áherslu á að fá
ungt ísfirskt listafólk til liðs
við okkur og var Greipur
Gíslason verkefnisstjóri Sólarkaffis, ef svo má segja, í mörg
ár. Á myndinni hér til hliðar
er hann með Herdísi Önnu
Jónasdóttur. Einnig eru hér á
myndunum Halldór Smárason, Skúli mennski, Þórunn
Arna Kristjánsdóttir og Hjörleifur Valsson.
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allra sem eigum rætur og minningar
í faðmi fjalla blárra.
Mér þykir vænt um félagið og hef
frá fyrsta degi verið með ýmsar og
háar hugmyndir um hvert beri að
stefna með félagið. En auðvitað er
það svo með félag sem þetta, þó félagarnir séu margir, að starfið, þegar
upp er staðið, er að mestu borið
uppi af fáum fórnfúsum einstaklingum sem hafa á sama tíma mörgum
öðrum hnöppum að hneppa. Við
eigum því að vera þakklát þeim sem
gefa sig að því að koma að rekstri
félagsins hverju sinni.
Ég hef nú horfið úr stjórn félagsins og með þeim Vestanpósti sem
þessi skrif birtast í, skömmu fyrir
páska 2015, er kominn út fyrsti
Vestanpósturinn sem ég kem ekki að
útgáfunni á síðan vorið 2008. Ég hef
haft alveg einstaklega gaman af því
að vera í forystu þessa frábæra félags,
en ekki síður hef ég haft gaman af því
að standa í bröltinu við það að gefa
Vestanpóstinn út. Það að gefa út blað
sem Vestanpóstinn kemur ekki af
sjálfu sér og kostar mikla vinnu, mörg
símtöl og marga greiða frá hinum
fjölmörgu velunnurum félagsins. Ég
get þó ekki horft til baka yfir þau
tölublöð Vestanpóstsins sem ég hef

verið í forsvari fyrir án þess að nefna
einn mann til sögunnar, en það er
Jón Aðalbjörn Bjarnason. Samstarf
okkar Jóns Aðalbjörns hefur verið
alveg einstaklega skemmtilegt og öll
sú vinna og allt það grúsk sem hann
hefur lagst í fyrir Vestanpóstinn verður seint fullþakkað. Ísfirðingafélgið
getur seint þakkað hans framlag til
blaðsins og því var vel við hæfi að
heiðra hann nú á Sólarkaffinu 2015.
Ég vil að endingu þakka öllum í
forystusveit Ísfirðingafélagsins fyrir
frábært samstarf um leið og ég óska
félaginu, Vestanpóstinum og öllum
aðstandendum velfarnaðar.

Dolfallnir ritsjórar.

Úrsögn úr félaginu ekki tekin til greina
Það er stundum sagt að það sé ekki með nokkru móti hægt að hætta í
Ísfirðingafélaginu. Enda á það ekkert að vera hægt. En skömmu eftir að
ég var tekinn við sem formaður hringir Sigurða Sigurðardóttir (dóttir Sæu
og Sigga Jó.) gagngert til þess að segja sig úr félaginu. Það var hundur í
henni, eitthvað sem tengdist úthlutun í Sóltún og hún taldi að best færi
á því að segja skilið við félagið. Ég sá alla vankanta og meinbugi á því að
samþykkja úrsögn hennar úr félaginu og eiginlega léði ekki máls á því að
taka við úrsögn. Mér þykir bæði vænt um og gaman að geta þess að ég
sannfærði Sigurðu um að frekar en að hætta ætti hún að hafa áhrif og gefa
kost sér í stjórn á næsta aðalfundi – nokkuð sem hún og gerði. Síðan hefur
hún verið óslitið í stjórn og unnið vel og dyggilega að málefnum félagsins.

12v 0,8A

12v 5,5A

Páskaopnun sundlauga
í Ísafjarðarbæ
DAGSETNING

ÍSAFJÖRÐUR

SUÐUREYRI

FLATEYRI

ÞINGEYRI

Mánudagur

07.00 - 21.00

LOKAÐ

LOKAÐ

08.00 - 10.00 & 17.00 - 20.00

Þriðjudagur og
miðvikudagur

07.00 - 21.00

13.00 - 19.00

13.00 - 19.00

08.00 - 10.00 & 17.00 - 20.00

Skírdagur

10.00 - 18.00

13.00 - 19.00

13.00 - 19.00

10.00 - 16.00

Föstudagurinn langi

10.00 - 18.00

13.00 - 19.00

13.00 - 19.00

10.00 - 16.00

Laugardagur

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

13.00 - 19.00

10.00 - 16.00

Páskadagur

10.00 - 15.00

10.00 - 16.00

11.00 - 16.00

10.00 - 16.00

Annar í páskum

10.00 - 15.00

LOKAÐ

LOKAÐ

10.00 - 16.00
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Guðfinnur R. Kjartansson:

Sögulegur aðalfundur
Svo bar við þann 28. október 1988 að undirritaður fékk óvænta upphringingu frá formanni Ísfirðingafélagsins, Sveinbirni Bjarnasyni,
árla þess dags sem síðar átti eftir að marka mikil þáttaskil í sögu
þessa merka átthagafélags.
Formaðurinn innti mig eftir því
hvort ég ætlaði ekki að mæta á aðalfund félagsins sem halda ætti þá
síðar um daginn. Ég tjáði honum að
við hjónin værum að fara í áttræðisafmælið hennar „Siggu gömlu“, eins
og við fyrrum vinnufélagar Sigríðar
Kr. Johnson, hjá H. Ólafsson og
Bernhöft, kölluðum hana. Sveinbjörn
lagði engu að síður hart að mér að
mæta. Ég áttaði mig ekki alveg á hvað
bjó að baki þessari dularfullu beiðni.
Ég hafði aldrei áður mætt á fund
hjá Ísfirðingafélaginu, var ekki einu
sinni skráður félagi og aldrei greitt
árgjald. Ég tjáði honum þetta, en
hann kvað það engu máli skipta, það
væri hvort sem er engin félagaskrá til
og engin árgjöld innheimt. Starfsemi
félagsins snerist bara um það eitt að
halda hið árlega Sólarkaffi. Annað
væri það nú ekki.
Af því að formaðurinn var gamall
æskufélagi minn, frændi og góður
vinur á Ísafjarðarárum okkar lét ég
að lokum tilleiðast, sagði honum að
við hjónin myndum renna við, en
stoppa mjög stutt, yrðum uppábúin
og á leið í afmælisveisluna sem ætti
að hefjast um svipað leyti.
Þegar á fundinn kom varð fljótt
ljóst hvar fiskur lá undir steini og
hver ástæðan var fyrir hinni skyndilegu boðun minni á hann. Eftir
að Sveinbjörn hafði sett fundinn
og boðið fundarmenn velkomna,
greindi hann frá því að hann gæti því
miður ekki gefið kost á sér áfram sem
formaður vegna náms og vinnu. Og
það sem meira væri, engir stjórnarmanna væru tilbúnir til áframhaldandi stjórnarsetu utan einn. Hann
kvaðst vera búinn að ræða við allmarga menn og enginn vildi gefa
kost á sér til starfans. Við blasti einn
allsherjar vandræðagangur við formanns- og stjórnarkjör.
Ég skildi varla neitt í neinu. Var þar

Guðfinnur R. Kjartansson.
að auki mjög tímabundinn og vildi
hespa fundinn af til að geta mætt í
fyrrgreint stórafmæli. Eftir nokkurt
japl og fuður spurði ég Sveinbjörn
hvort honum hefði ekki hugkvæmst
að tala við Einar S. Einarsson. Hann
kvað nei við því, sagðist ekki þekkja
þann ágæta mann nógu vel til þess
að fara þessa á leit við hann.
Til að binda enda á þetta ófremd-

ÞRÍEYKIÐ - Guðfinnur; Einar og Högni.

arástand stakk ég þess vegna upp á
því að við kysum bara Einar S. sem
formann að honum forspurðum.
Hann færi létt með að bæta því á
sig, munaði ekkert um það í sínu
mikla annríki. Þá risu nokkrir fundarmanna upp og töldu það af og frá
að kjósa fjarstaddan mann formann í
félaginu án hans vitundar. Hvað var
nú til ráða?
Í mikilli tímaþröng hét ég því
nauðbeygður að ef allt um þryti og
Einar neitaði að taka við keflinu
skyldi ég axla embættið tímabundið.
Fundarmenn sættu sig ekki alveg við
þessi málalok og óskuðu eftir að ég
hringdi til Einars og leitaði eftir samþykki hans.
Þetta var fyrir tíma farsíma, svo
ég varð að leita uppi borðsíma þar
á staðnum. Kvíðinn og með krosslagða fingur sló ég inn símanúmerið
í von um að Einar væri heima. Hann
svaraði sem betur fór strax og ég
lagði málið fyrir hann með ákveðni
og kvað mikið við liggja. Við værum
báðir rótgrónir Ísfirðingar inn að
beini, hét því að ég skyldi verða hans
hægri hönd.
Þrátt fyrir það taldi forstjórinn
sig ekki hafa tök á því að axla þetta
embætti svona fyrirvaralaust og svo

Blýantsteikning: Svala Sóleyg
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Heillakveðja forseta Íslands til Ísfirðingafélagsins sem ESE minnist á í grein sinni.

viðarparket
Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.590 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt
2-lock
endalæsing

væri 1. apríl heldur ekki nema einu
sinni á ári. Nú voru góð ráð dýr eins
og sagt er, svo ég sagði: „Einar, þú
getur ekki neitað þessari frómu bón,
ég er búinn að lofa þér í starfið!“
Ég þekkti Einar frá fornu fari
og hans miklu athafna- og atorkusemi, svo ég lagði hart að honum
að bregðast mér ekki á ögurstundu,
þetta yrði lítið mál. Ég hafði reyndar
stungið upp á honum sem forseta
Skáksambandsins 1975 sem hann
gegndi með miklum sóma um árabil. Að lokum féllst hann á erindið,
gaf skákina eins og hann var vanur,
með miklum semingi þó. Mér var
að sjálfsögðu mjög létt og ég fór
sigrihrósandi inn á fundinn á ný og
upplýsti um þessi farsælu málalok og
uppskar gott lófaklapp að launum.
Þá var komið að næsta og ekki
minna vandamáli, allir aðrir stjórnarmenn að Gunnari Sigurjónssyni,
gjaldkera, undanskildum ætluðu líka
að yfirgefa stjórnina. Enginn undirbúningur virtist hafa verið gerður til
að útvega nýja menn. Ég var satt að
segja orðinn ansi taugaveiklaður og
altof seinn í afmælið hennar „Siggu
gömlu“. Erla kona mín var líka farin
að ókyrrast og orðin þreytt á þessu.
Vandræðagangurinn virtist aldrei
ætla að taka enda.
Til að leysa hluta vandans stakk
ég upp á vini okkar Einars, Högna
Torfasyni, og sjálfum mér. (Högni
var fjarstaddur.) Jafnframt að mér
yrði veitt umboð til að finna og skipa
aðra stjórnarmenn að eigin vali. Á
þessa óvenjulegu tilhögun var fallist
að endingu, enda fátt annað hægt að
gera í stöðunni. Skák og mát.
Ég beið ekki boðanna og yfirgaf
fundinn með það sama, hlaupandi
við fót ásamt eiginkonunni. Hugsaði
á þeirri stundu ekkert nánar út í
hvað biði mín og þeirra sem myndu
axla ábyrgð á þessu gamalgróna átthagafélagi með mér og vinna að
endurreisn þess. Í hönd fór hins
vegar mikill uppgangstími svo segja
má að þessi sögulegi aðalfundur hafi
skipt miklum sköpum fyrir félagið og
framtíð þess, sem það býr enn að.
Stjórnartími Einars spannaði 12
ár en minn 18 ár. Segja má að minn
tími hafi komið og farið með hvelli
sem er „helt anden sag“.
GRK
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Einar S. Einarsson:
Formaður Ísfirðingafélagsins 1988 -1999

SÓLRISUSTJÓRNIN
„Elfur tímans áfram streymir – ævin líður fljótt.
Minnið allt hið góða geymir – gleymist annað skjótt!“
Svala Sóleyg Jónsdóttir

Einu sinni þekkti ég mann sem hafði svo mikið að gera að haft var á orði að hann
gæfi sér ekki einu sinni tíma til að líta upp – og hvað þá um um öxl. Þetta var
síðar heimfært upp á sjálfan mig. En nú eru tímarnir breyttir, aldurinn hefur færst
yfir og kannski orðið tímabært að skyggnast örlítið um öxl til liðinnar langrar tíðar
og setja nokkur orð á blað.
Mér fellur þó margt annað betur
en að skrifa um sjálfan mig eða eigin
störf, afrek ef einhver eru eða eitthvað sem miður hefur farið. Þegar
hin ötula Edda Pétursdóttir frá ritstjórn Vestanpóstsins bankaði upp á
hjá mér um daginn og færði mér
fundargerðir frá formannstíð minni
til upprifjunar varð mér ekki undankomu auðið. Enda má segja að stjórnartími minn í Ísfirðingafélaginu með
góðu samstarfsfólki hafi verið einkar
viðburðaríkur, minnisstæður og uppbyggilegur á margan hátt einkum
þegar hagur þess tók að eflast og
vegur þess að vaxa.
Segja má að stuttu eftir að
„Neyðarstjórnin“ tók við þá hafi sól
félagsins tekið að rísa og skein
orðið býsna skært tíu árum eftir
að þríeykið, Guðfinnur, Högni
Torfason og ég, fengum félagið í
fangið, eins og fjallað er um nánar
í grein GRK hér í blaðinu. Því fer
kannski betur á að kenna hana við
„Sólrisu“ en neyð, ef ástæða þykir
til að vitna til hennar á annað
borð. Með myndun hennar upphófst sannkallaður uppgangs- og
endurreisnartími í starfi félagsins,
þó ég segi sjálfur frá. Síðan hefur
„mikil gróska“ einkennt starfsemi
þess eins og títt var til orða tekið á
aðalfundum félagsins á fyrri árum.
Fjölmargir nýir þættir og viðburðir
sem teknir voru upp á þessum árum
hafa síðan haldist og orðnir fastir
liðir í félagslífinu.
Það skipti að sjálfsögðu sköpum
að ég átti því láni að fagna að
hafa góða og samhenta stjórn að
baki mér og drífandi samstarfsmenn.

Einar S. Einarsson.
Ber þar fyrst að nefna Guðfinn R.
Kjartansson, sem var aðaldriffjöður
félagsins „maðurinn á bak við tjöldin“

í stjórninni öll þessi ár og lengur.
Ábyrgð hans var líka mikil hafandi
steypt okkur út í þetta verkefni í
skyndingu, með skírskotun til þess
við værum svo miklir Ísfirðingar
inn við beinið, að okkur bæri og
rynni blóðið til skyldunnar að veita
átthagafélagi þeirra forystu, þegar
flestir ætluðu að hlaupa frá borði og
við lá að það myndi reka stjórnlaust
fyrir straumi. Hlutskipti sem ekki yrði
undan vikist þrátt fyrir mikið annríki
okkar í daglegu starfi á þeim tíma,
hann forstjóri NESTIS og ég VISA.
Svona eftir á að hyggja má reyndar
segja að það hafi verið mikill snilldarleikur hjá Sveinbirni Bjarnasyni, fráfarandi formanni, að kalla Guðfinn
til liðs við sig á ögurstundu og meiriháttar lán fyrir félagið.
Hvorugur okkar hafði verið
virkur í Ísfirðingafélaginu áður,

Vorið 1999 baðst ESE undan endurkosningu í Ísfirðingafélaginu eftir
12 ára starf sem formaður. Vil ég nota tækifærið og þakka honum
fyrir giftudrjúga forystu hans á þessum árum. Í formennskutíð hans
hefur félagið dafnað, félagsstarfsemin eflst og fjárhagurinn tekið undraverðum stakkaskiptum. Munar þar mestu um kaupin á Sóltúnum sem er
megineign félagsins. Auk þess hafa tvær hátíðir (fyrir utan Sólarkaffið að
vetri) verið að festa sig í sessi sem samkomur Ísfirðinga á undanförnum
árum, Kirkjuhátíðin að vori og Sólkveðjuhátíðin að hausti. Ísfirðingar
hafa því átt þess kost að hittast oftar en fyrr með skipulögðum hætti
við fjölbreyttari kringumstæður. Þeir hafa líka nýtt þessi tækifæri vel,
því þessar samkomur eru fjölsóttar. Auðvitað hefur Einar ekki staðið
einn að málum í þessu efni. Hann hefur átt því láni að fagna að hafa
að baki sér samhenta stjórn, og ég hygg að á engan sé hallað þótt ég
tiltaki þar sérstaklega áhuga og kraft Guðfinns R. Kjartanssonar.
Ólafur Hannibalsson í Vestanpóstinum 2000
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„SÓLRISUSTJÓRNIN“ á tíunda áratugnum. Fremri röð frá vinstri: Rannveig Margeirsdóttir, ritari, Einar S. Einarsson, formaður, og Guðfinnur R. Kjartansson. Aftari
röð frá vinstri: Gunnar Sigurjónsson, gjaldkeri, Helga Bjarnadóttir, umsjónarmaður
Sóltúna, Bjarni Brynjólfsson, ritstjóri, og Jóhannes Jensson, umsjónarmaður eigna.
en við starfað náið saman að skákmálum, Guðfinnur sem formaður
Taflfélags Reykjavíkur og ég sem forseti Skáksambands Íslands, þar sem
Högni Torfason var minn varaforseti. Gunnar F. Sigurjónsson, gamall
félagi minn og fermingarbróðir,
gegndi líka stóru hlutverki fyrstu árin
sem gjaldkeri að öðrum ólöstuðum,
enda hagvanur í stjórninni. Reyndar
var það svo að á Sólarkaffinu 1988
hafði Högni verið fenginn til að flytja
hátíðarræðuna. Ég var þar mættur
ásamt föður minum öldnum. Gott
ef Guðfinnur var þar ekki líka ásamt
konu sinni, svo segja má að við
höfum ekki komið algjörlega af
fjöllum hvað Ísfirðingafélagið og
mikilvægi þess snerti fyrir tengsl
brottfluttra sveitunga okkar sín á
milli og átthaganna fyrir vestan.
Þegar við tókum við stjórninni var

stuttur tími til stefnu til undirbúnings næsta Sólarkaffis. Sú hátíð hafði
þá verið haldin í Súlnasal Hótel Sögu
um nokkurt skeið með dvínandi
aðsókn og umtalsverðum kostnaði,
svo félagið var komið í skuldir. Því
var ákveðið að sýna aukið aðhald,
lækka flugið tímabundið og halda
næstu árshátíð í ódýrari salarkynnum, veitingahúsinu Glæsibæ, síðan
á Broadway og loks á Hótel Íslandi
þegar aðsókn fór að aukast á ný.
Högna Torfasyni, sem gömlum fréttamanni og fyrrv. ritstjóra
Vesturlands, fannst það liggja beint
við að hefja útgáfu félagsrits til að
bæta tengslin við félagsmenn. Útgáfa
þess átti eftir að verða afdrifarík
ákvörðun og heilladrjúg. Félagsritið
VESTANPÓSTUR hefur nú komið
út árlega í aldarfjórðung og aukist
mjög að vöxtum. Hefur sannað gildi

Með fortíðina í farangrinum:
Okkar gamli Ísafjörður hefur lengi mátt búa við það vandamál að missa
stóran hluta af uppvaxandi æskufólki úr bænum. Fáir rata heim aftur
nema þá sem gestir fyrri tilveru og þá til þess að minnast við gamla
bæinn sinn um stund. Hinir brottfluttu lenda í því að verða ævilangir
næturgestir í fjarlægum sóknum, heima eða erlendis. Næturgestir fyrir þá
sök að Ísfirðingar halda áfram að vera Ísfirðingar alla tíð þó þeir búsetji
sig annars staðar. Fjarri heimaslóð á gamli bærinn hug þeirra og hjarta.
Þeir finna til samkenndar og hittast til þess að rifja upp ljúfar minningar um dagana heima og tala þá um fólkið, fjöllin og fjörðinn. Alla ævi
er Ísafjörður uppspretta væntumþykju í þeirra huga og góðra minninga ...
Bragi Einarsson, Vestanpósturinn 1999

sitt og reynst hið merkasta rit fullt
af fjölbreyttu sögulegu efni, fróðlegum viðtölum og ómetanlegum
myndum, sem margar segja meiri
sögu en mörg orð. Segja má að
með tilkomu ársritsins hafi skapast
grundvöllur fyrir innheimtu árgjalds
sem síðan lagði svo grunn að fjárhagslegri endurreisn félagsins. Eftir
að Högni Torfason ritstjóri féll frá
langt um aldur fram 1990 kom Bjarni
Brynjólfsson inn í stjórnina og ritstýrði Vestanpóstinum um árabil,
ásamt Guðfinni, og fékk til liðs við
sig þaulvana blaðamenn, sem eiga
miklar þakkir skildar. Í þessu sambandi má ekki gleyma að geta þess
að hin drjúga hjálparhella okkar
Högna, frá fyrri tíð í tengslum við
útgáfumál Skáksambandsins, Einar
H. Guðmundsson, tók að sér að afla
auglýsinga og styrktarlína í blaðið
sem reið baggamuninn varðandi
útgáfu þess. Og það sem meira er,
og ber að þakka, hann er enn að nú
aldarfjórðungi síðar!
Ýmsir aðrir góðir menn voru viðriðnir félagið, eins konar bakhjarlar
þess sem og hvöttu stjórnina til dáða,
meðal annars þeir: Gunnlaugur
Ó. Guðmundsson; Marías Þ. Guðmundsson; Þorgeir Hjörleifsson og
ekki hvað síst Sveinn Elíasson, sem
tók títt púlsinn hjá Guðfinni til að
fylgjast með hvað væri á döfinni.
Hinir fyrrnefndu voru endurskoðendur félagsins og fundarstjórar á
aðalfundum til skiptis. Margir fleiri
lögðu líka gjörva hönd á plóg sem of
langt mál yrði upp að telja. Rannveig
Margeirsdóttir kom inn í stjórnina
með okkur strax í upphafi og gegndi
starfi ritara lengi vel.
Guðfinnur var frumkvöðull að því
að félagið myndi og skyldi eignast
sitt orlofshús og gestaíbúð fyrir vestan. Þessi draumur okkar og markmið varð vonum fyrr að veruleika.
Þegar SÓLTÚN, hið snotra kirkjulaga smáhýsi Guðmundar heitins frá
Mosdal, efst í Bæjarbrekkunni við
Hlíðarveg, bauðst til kaups snemma
árs 1992, biðum við ekki boðanna
og keyptum það, enda hafði þá fjárhagur félagsins þegar eflst verulega. Það átti 3 milljónir í sjóði
bæði af innheimtu félagsgjalda og
hagnaði af Sólarkaffinu. Jafnframt
fengum við lánafyrirgreiðslu hjá
Landsbankanum á Ísafirði og bæjarstjórnin felldi niður fasteignagjöldin.

Vestfirðingar, gleðilega páskahátíð
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Tússteikning: Svala Sóleyg 1967

Lífið er saltfiskur - frá 50 ára afmælishátíðinni vestra 1995.

Fjárfestingin með húsbúnaði nam
um 6,5 mill. kr. á þávirði. Mér er
minnisstætt velheppnað síðdegishóf
sem við héldum þegar húsið var
opnað og tekið í notkun. Þar voru
ýmsir góðborgarar og fulltrúar bæjarstjórnarinnar mættir og lífleg ræðuhöld. Heiðurskonan Rut í Gamla
bakaríinu sá um veitingar. Til marks
um það hvað bæjarstjórnin mat þetta
framtak mikils hélt hún, með Smára
Haraldsson bæjarstjóra í broddi fylkingar, okkur sem þar vorum stödd
úr stjórninni veglegt kvöldverðarhóf.
Helga Þ. Bjarnadóttir, sem kom inn
í stjórnina 1991 og fyllti skarð Birnu
Eyjólfsdóttur, eftir sviplegt fráfall
hennar haustið áður, tók að sér
umsjón með útleigu Sóltúna og
sinnti því árum saman af kostgæfni.
Kristjana Sigurðardóttir var ráðin
staðarhaldari vestra.
Liður í fjáröflun til að standa
undir viðhaldi á Sóltúnum og til
annarra þátta var að prenta og selja
jólakort með myndum að vestan.
Fyrst með fallegri mynd af Sóltúnum
í vetrarbúningi. Öllum á félagaskrá
voru send 10 kort kaups ásamt hlýrri
kveðju. Kortasalan varð félaginu
drjúg tekjulind þrátt fyrir að nokkur
afföll yrðu eins og gengur. Og enn
í dag aldarfjórðungi síðar berast
þau inn um póstlúgur félagsmanna á
aðventunni.
Þar sem mikill uppgangur hafði
verið í starfinu og fjárhagsleg staða
félagsins orðin býsna góð eftir þriggja
ára starf, var sú stefna mörkuð að
vel færi á að sýna góðan hug þess
til Ísafjarðar í verki með því að
veita árlega styrki til menningar- og
líknarmála á staðnum. Vorið 1992
var skólunum þar skrifað og greint
frá því að Ísfirðingafélagið myndi
hér eftir veita árlega þrenn námsverðlaun og viðurkenningarskjöl til
úrvalsnemanda hvers skóla „sem sýnt
hefði lofsverða ástundun og framfarir
í námi, jafnframt því að hafa verið
virkur í félagslífi skólans og/eða borið
hróður skólans út á við“. Þetta þótti
nýstárleg viðmiðun og vel til fundið. Til verðlaunanna var stofnað í
minningu heiðursfólksins: Hannibals
Valdimarssonar í Grunnskólanum;
Jóns Leós í Menntaskólanum og Birnu
Eyjólfsdóttur í Tónlistarskólanum.
Jafnframt var þá veittur styrkur til
vistheimilisins Bræðratungu í minningu Högna Torfasonar, en þau
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tvö síðasttöldu höfðu bæði látist árið 1990, eftir skamma setu
í stjórninni. Almenn gleði ríkti í
bænum og meðal félagsmanna með
þessi kaup og framlag félagsins til
líknar- og menningarmála á staðnum. Síðar auðnaðist félaginu líka
að veita tvo myndarlega styrki til
hinnar nýju Ísafjarðarkirkju vegna
kaupa á stólum og öðrum búnaði.
Ennfremur var veittur fjárstyrkur til
Edinborgarhússins, þegar það gekk
í endurnýjun lífdaganna. Svo ýmislegt var gert á þeim árum til að
auka tengsl brottfluttra Ísfirðinga
við gamla bæinn og sýna góðan hug
í verki.
Vel gekk að halda sólrisu- og
árshátíð félagsins á þessum árum,
Sólarkaffið sprengdi hvert samkomuhúsið af öðru utan af sér og var
nú komið á Hótel Ísland í Ármúla,
þar sem hátt í 1000 manns fylltu
þann stóra stað alveg upp í rjáfur
þegar best lét og á dansleiknum
á eftir. Ísfirðingar voru líka teknir
að fjölmenna að vestan. Kolbrún
Sveinbjarnardóttir bar hitann og
þungann af skemmtanahaldinu og
eins Jóhannes Jensson, sem hafði
verið með okkur í stjórninni frá
upphafi. Gamalkunnir ræðuskörungar úr hópi Ísfirðinga, hér syðra
eða að vestan, fóru þar á kostum
og ýmislegt annað tekið upp sem
síðan hefur haldist. Meðal annars
sú nýlunda að útnefna heiðursgest
kvöldsins. Þar varð Guðmundur
Benediktsson, prentsmiðjueigandi,
fyrstur fyrir valinu, sem sá um
prentun Vestanpóstsins, einnig Anna
Helgadóttir „í Mjólkurbúðinni“ og
síðar m.a. Halldóra Ingólfsdóttir
Eldjárn, fv. forsetafrú og Þorbjörg
Bjarnadóttir ofl. til að nefna einhverja.
Mikil hugmyndaauðgi virðist hafa
einkennt störf stjórnarinnar á þessum árum. Ákveðið var að brydda
upp á ýmsum nýungum til að gefa
Ísfirðingum kost á að hittast oftar
en fyrr með skipulögðum hætti við
fjölbreyttari kringumstæður. Una
Halldórsdóttir kom með þá tillögu vorið 1994 að efnt yrði til
Ísfirðingamessu og haldið kirkjukaffi. Fyrrum Sunnukórsfélagar og
aðrir söngelskir yrðu fengir til að
liðka raddböndin og annast söng.
Ísfirskir prestar yrðu fengnir til að
prédika. Sr. Örn Bárður Jónsson,

FJÓRIR FORMENN: Einar S. Einarsson heiðrar forvera sína á 50. Sólarkaffinu 1995
Frá vinstri: Ólafur J. Einarsson, Ólafur Hannibalsson, Einar S. og Sveinbjörn Bjarnason.
í Neskirkju, tók þessari málaleitan
fagnandi. Þetta hefur síðan orðið
að árlegum viðburði og velsóttum.
Ýmsir prestar hafa annast þessar
athafnir, má þar m.a. nefna sr. Agnesi
Sigurðardóttur, núverandi biskup
Íslands, sr. Sveinbjörn Bjarnason,
fv. formann félagsins og sr. Hjört
Hjartarson, svo einhverjir séu nefndir frá þessum fyrstu árum þessa siðar.
Félagskonur bökuðu með kaffinu.
Síðan hefur Kirkjukaffið orðið fastur

Greinarhöfundur ásamt Millu systur
sinni 1940.

og ómissandi viðburður einkum fyrir
eldri kynslóðina.
Þegar 50 ára afmæli félagsins
nálgaðist var farið að hyggja að ýmsu
til að halda upp á það með pomp
og prakt. Einnig að skoða hvað mætti
gera eða færa til betri vegar. Með tilkomu nýrra þátta í starfseminni var
talið nauðsynlegt að endurskoða lög
félagsins, sem voru barn síns tíma
orðin hálfrar aldar gömul. Ákveðið
var m.a. að gera 2. grein þeirra um
tilgang félagsins ítarlegri, kveða þar
á um útgáfu Vestanpóstsins, rekstur
Sóltúna og annað samkomuhald.
Fjölgað var í stjórninni um tvo, úr
5 í 7, auk 2ja til vara. Þá var þess
freistað að auka samheldni hennar
með því að stjórnarmenn yrðu eftirleiðis kosnir til tveggja ára í senn og
að einungis helmingur þeirra eða
þrír gengi úr henni árlega en ekki
allir í einu. Síðan yrðu þeir sem
gæfu kost á sér til áframhaldandi
starfa endurkosnir á ný. Hin nýju lög
félagsins voru síðan samþykkt á 50.
aðalfundinum 25. mars 1995.
Einnig þótti það tímabært og fara
vel á því að Ísfirðingafélagið eignaðist sitt eigið auðkennismerki, þó
skjaldarmerki Ísafjarðar hefði dugað
því vel fram til þessa. Úr ráði varð að
fá hinu þekktu myndlistarkonu og
hönnuð Kristínu Þorkelsdóttur til
verksins, sem teiknað hafði mynt og
peningaseðla landsins og ég var í
góðu sambandi við. Útkoman varð
glæsileg eins og vænta mátti. Seglskip
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ritstjóri, tileinkað félaginu kvæði sitt
„Örlögin við ystu tanga“ af þessu tilefni. Hápunktur dagskrárinnar, eftir
að sr. Örn Bárður Jónsson hafði flutt
samúðarkveðjur til Súðvíkinga vegna
snjóflóðsins nokkrum dögum áður,
var svo hátíðarræða Jóns Baldvins
Hannibalssonar en síðan frumflutti
Bryndís Schram öll afmælisljóðin af
mikilli innlifun með slíkum tilþrifum
að tár sáust á hvarmi. (Ljóðin má lesa í
VP 1996 á bls. 58).

ÍSAFJARÐARDAGAR - Myndir frá 50 ára afmælishátíðinni á Silfurtorgi 1995.

á siglingu í sólsetri milli fjalla blárra,
svo á betra varð vart kosið. Í framhaldi þar af voru prentaðir borðfánar og brenndir postulínsplattar
með hinu nýja merki í tengslum
við hálfrar aldar afmæli félagsins
og hafðir til sölu. Afmælisútgáfan af
Vestanpóstinum var myndarleg að
vöxtum og skartaði hinu nýja félagsmerki á forsíðu.
50. Sólarkaffið árið 1995 var haldið
með sérstöku hátíðarsniði til að minnast þessara merku tímamóta, eins og
vera bar. Hótel Ísland var sneisafullt.
Hljómsveit BG var fengin að vestan
til að leika fyrir dansi og sjálfur Villi
Valli mættur til að leika ljúfa tónlist
undir borðum meðan gestir gæddu

sér á rjúkandi heitu kaffi og rjómapönnukökum að hefðbundnum sið.
Sérstök afmæliskveðja frá forseta
Íslands, frú Vígdísi Finnbogadóttur,
barst félaginu af þessu tilefni, þar
sem hún óskaði því og Ísfirðingum
öllum velfarnaðar og farsældar í
bráð og lengd. Skjalið er nú varðveitt innrammað á vegg í Sóltúnum.
Tvö ljóðskáld höfðu verið fengin til
að yrkja afmælisljóð til félagsins. Þeir
Rúnar Kristjánsson á Skagaströnd,
og Hafsteinn Sigurðsson á Selfossi.
Bæði alveg gullfalleg ljóð. Það fyrra
með þemanu „Því allar rætur eigum
við í Ísafjarðarbæ“ og það síðara
„Okkar kæri Ísafjörður“. Auk þess
hafði Helgi Sæmundsson, skáld og

Til að minnast 50 ára afmælisins enn frekar var kynnt sú fyrirætlan félagsins að efna til sérstakrar
Afmælishátíðar fyrir vestan þá um
sumarið. Eins konar Ísafjarðardaga
til að gefa sem flestum tilefni til að
fara í pílagrímsferð vestur og heimsækja fornar slóðir. Myndarleg helgarhátíð var svo haldin þar helgina
21.-23. júlí og skipulögð í samvinnu
við ferðamálafulltrúa bæjarins, Ingu
Ólafsdóttur, Litla leikklúbbinn og
aðra heimamenn. Áhersla var lögð
á að sýndir væru fornir atvinnuhættir, sólþurkun saltfisks á reitum
og annað þar fram eftir götunum.
Hátíðin var sett með ræðuhöldum á
Silfurtorgi, skemmtidagskrá og útimarkaði. Skipulögð var gönguferð
um bæinn undir leiðsögn, farið í
siglingu inn í Djúp með viðkomu í
Vigur. Dagskránni lauk með hátíðarmessu i kirkjunni. Fjölmargir lögðu
leið sína vestur af þessu tilefni og
ég er ekki frá því að þetta hafi
orðið kveikjan að ýmsu því sem nú
er í boði þegar skemmtiferðaskip
heimsækja bæinn og leggjast þar
að bryggju með hundruð erlendra
gesta.
Það er bæjarsiður fyrir vestan að
fagna komu sólarinnar og drekka
sólarkaffi, þegar hún nær að skína
inn um glugga húsanna á eyrinni
á ný eftir mesta skammdegið. Því
þá ekki að kveðja hana líka með
hátíðlegum hætti. Til að kóróna
afmælishátíðarhöldin 1995 var held
ég að mínu frumkvæði bryddað
upp á Sólkveðjuhátíð að hausti. Það
lá beint við að hún yrði haldin í
EDEN, þar sem Bragi bróðir minn
rak garðyrkjustöð sína og veitingahús, einn vinsælasta ferðamannastað landsins á þeirri tíð, umvafinn blómaskrúði. Af því tilefni var
Hafsteinn Stefánsson, skáld, fenginn
til að yrkja kvæðið „Minni sólarinnar“
sem hann frumflutti þar og lesa má í
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Vestanpóstinum 1996. Fleira var þar
til skemmtunar gert eins og gengur,
en mest um vert var bara fyrir fólk
að hittast yfir kaffibolla, því maður
er manns gaman. Þessi viðburður
hefur einnig fest sig í sessi og hefur
verið haldinn árlega síðan, nú síðast í
Víkinni, Sjóminjasafninu í Reykjavík.
Árin sem við tóku urðu rólegri enda
hafði mikið áunnist og festa komin í
starfsemina. Góð og hæg endurnýjun
varð í stjórninni. Hjónin Þorgeir
Hjörleifsson og Una Halldórsdóttir
tóku sæti í henni tímabundið.
Hildigunnur Lóa Högnadóttir leysti
Rannveigu af sem ritari 1997 og fleiri
mannaskiptu urðu. Eitt er að standa
í stafni og annað að vera á dekki.
En það er á engan hallað þó það
sé nefnt aftur að án hins eljusama
Guðfinns R. Kjartanssonar, hefði lítið
gerst í minni stjórnartíð. Hann var
algjör prímus mótor, hélt utan um
félagaskrána öll þessi ár, prentaði út
límmiða á allan póst, gaf út gíróseðla
og sendi á mannskapinn, allt upp á
gamla mátann fyrir innreið rafrænna
viðskipta og dró ekki af sér. Þetta
skipti sköpum fyrir fjárhagslega endurreisn félagsins sem það býr enn að.
Öllum stjórnum er það sammerkt
að vilja láta gott af sér leiða. Í okkar
tilfelli að stuðla að átthagatengslum
og skipulögðum samfundum „gamalla“ Ísfirðinga á öllum aldri. Eftir
að hafa ásamt öðrum verið í forystu
félagsins í 12 ár fannst mér að minn
tími væri liðinn. Það fer líka vel á
því að breyta til, skipta um vettvang,
hvort sem er í forystu félags eða fyrirtækis. Svo segir líka að nýir vendir
sópi best, enda þótt komið hafi í
ljós eins og stundum áður að það
væri minna framboð en eftirspurn af
formannsefnum. En traustir vendir
eru kannski það sem mestu máli
skiptir þegar upp er staðið eins og
sannaðist þegar hinn gamalreyndi
Ólafur Hannibalsson, forveri minn,
axlaði formennskuna á ný.
Starf Ísafirðingafélagsins lýtur fyrst
og fremst að því að viðhalda gömlum
kynnum og rækta sambandið við
gamla bæinn, sem nú er orðinn
mun víðáttumeiri en áður var. Fyrir
vissa byggðakjarna innan hans gegna
önnur átthagafélög líka mikilvægu
hlutverki sem er af hinu góða. Ef
marka má af aðsókninni að síðasta
Sólarkaffi í Hörpu stendur félagið
nú með miklum blóma og er það

Gamlar minningar vakna þegar gengið er á ný um götur bæjarins.
rekið með myndarbrag sem ber að
fagna. Ég óska því velfarnaðar í framtíðinni.
Orlofshúsið SÓLTÚN er í senn
óðalssetur félagsins og minnisvarði
um „Sólrisustjórnina“ sem ég kýs að
kalla svo, enn þó fyrst og fremst um

tryggð þeirra sem í fjarlægð búa en
vilja samt veg Ísafjarðar sem mestan,
eða eins og segir í nýlegu ljóði Matta
Kristins: „Í huga mínum held ég vörð
um heimabæinn bjarta og geymi ávallt
Ísafjörð innst í mínu hjarta.“
ESE

24

VESTANPÓSTUR 2015

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis og félaginu
til hamingju með 70 árin 2015

Valdimar Gíslason sf.

Aðalstræti 20 • 415 Bolungarvík • Símar: 456 7195 og 892 1417

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

Tálknafjarðarhreppur
Miðtúni 1 • 460 Tálknafirði • Sími: 456 2539

Fiskmarkaður Patreksfjarðar
Þórsgötu 9 • 450 Patreksfirði • Sími: 456 1331
Fax: 456 1332 • Farsími: 895 8931

Aðalstræti 24
400 Ísafjörður
Sími 456 3226

FRYSTIKERFI ehf
Suðurgötu
ehf
FRYSTIKERFI

9 • Ísafirði • Sími 456-5711

VÍKUR ÓS ehf
TJÓNASKOÐUN • BÍLARÉTTINGAR • BÍLAMÁLUN
Sími: 587 7760 • Bæjarflöt 6 • 112 Reykjavík

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
Sendir grönnum sínum bestu kveðjur
Bæjarstjórinn

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

Súðavíkurhreppur

Hótel Djúpavík á Ströndum • Sími 451 4037

Orkubú Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 450 3211

Símar: 456 6600
og 892 4844

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

Grundarstræti 3 • 420 Súðavík
Sími 450 5900

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

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

Hjallavegi 7 • Ísafirði • Sími: 456 3879
Fax: 456 4879 • Farsímar: 892 1879
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Óvæntur frami
Ólafur Hannibalsson formaður árin 1970-1977 og 1999-2007
Ekki man ég hvenær ég fyrst sótti
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins, líklega
árið 1966 þegar Ísfirðingafélagið í
Reykjavík minntist þess sérstaklega
að þá voru liðin 100 ár frá því að
Ísafjörður fékk kaupstaðarréttindi. Á
þessum árum var maður að koma sér
fyrir í höfuðstaðnum, koma sér upp
fjölskyldu og þaki yfir höfuð hennar
og ekki efst á baugi að sækja skemmtanir og samkomur.
Svo var það í byrjun árs 1970, að
ég var staddur niðri við Tjörn að
gefa öndunum með elstu börnunum
mínum tveimur í svartasta skammdeginu og gerði úrhellisrigningu. Ég
hugsaði strax til þess að leita skjóls
og kaupa eitthvað heitt og girnilegt
ofan í börnin. Ég minntist þess þá að
aðalfundur Ísfirðingafélagsins hafði
verið auglýstur í Mogganum klukkan
þrjú þennan janúardag í Tjarnarbæ
(Oddfellowhúsið). Þá var ekki margt
um veitingastaði í þessu nágrenni svo
að mér fannst liggja beint við að gá
hvort ekki mætti nýta þetta tækifæri
til að koma sér og börnunum í skjól
og fá sér eitthvað heitt og með því.
Það var ekki fjölmenni sem við mér
blasti þegar ég kom inn, greinilega
stjórn félagsins, kannski ekki alveg
öll, og ekkert umfram það. Ekki get
ég sagt að ég hafi beinlínis þekkt
nokkurn, en ég kannaðist svona
við svipinn á sumum þótt öll væru
þau eldri en ég. Þá yngstu þekkti
ég í sjón, en það voru Finnbjörn
Þorvaldsson, þá landskunnur spretthlaupari og afreksmaður í íþróttum
og Sveinbjörn (Svenni) sonur Kitta
Ljúfs trillukarls í Sólgötunni og bróðir leikbróður míns Gumma Porra.
Einnig kannaðist ég við þann elsta í
hópnum, Jón Leós bankagjaldkera,
samtímamann foreldra minna, en
bróður Gústa Leós, skókaupmanns,
sem umsjón hafði haft um hríð með
okkur ylfingunum í Skátafélaginu
Einherjum. Auk þess vorum við úr
sömu götu, Hrannargötunni, en þar
bjó Leósfólkið í áratugi. Á mínum
uppvaxtarárum var fjölmenni púka
í götunum þremur, Mánagötu,
Hrannargötu og Sólgötu, og héldu
vel saman undir einbeittri forystu

Ólafur Hannibalsson.
Péturs Sigurðssonar, sem löngum
var viðurnefndur púkaforseti. Fjólu
Sigmunds (eiginkonu Halldórs
Péturssonar, teiknara) kannaðist ég
líka við úr Sólgötunni, barnabarn
Dóra pól (Halldórs Ólafssonar í
Sólgötunni) sem einhverntíma hafði
verið lögreglumaður og kenndur
við það starfsheiti síðan, þótt hann
fengist við flest önnur störf. Mamma
og hann töldu til einhvers skyldleika
þótt ekki væri hann náinn.
Er ekki að orðlengja það, að innan
skamms settist við borð hjá mér
maður sem ég kannaðist við í sjón
og kynnti sig sem Ólaf J. Einarsson
formann félagsins. Tókum við spjall
saman og kom hann þannig máli
sínu, að nú hefði hann verið formaður í sex ár og fyndist tími til
kominn að einhver tæki við keflinu,
hvort ég vildi ekki ganga í félagið
og hann mætti stinga uppá mér sem
formanni. Hann hefði áður kannað
málið hjá stjórninni og væru engin
þeirra fús að taka þetta að sér. Þetta
kom satt best að segja flatt upp á
mig og þótt ég færðist undan, þætti
þetta nokkuð bratt farið í hlutina, þá
tók nafni minn það ekki til greina,
heldur vatt sér í að setja fund og
hespa af hin venjulega aðalfundarstörf, færðist undan endurkjöri og
bar fram tillögu um mig sem for-

mann nýrrar stjórnar. Var tillagan
samþykkt einróma.
Þannig atvikaðist það að næstu
sex árin var tíma mínum í upphafi
hvers árs ráðstafað til undirbúnings
Sólarkaffis. Þetta fólk, sem þarna
var statt, átti eftir að verða góðir
kunningjar mínir og samstarfsmenn
og á ég eingöngu góðar minningar
frá okkar samstarfi og samfundum.
Stjórnarfundir voru strjálir og ómarkvissir, mikið spjallað og rifjuð upp
atvik að heiman frá fyrri tíð. Eins og
áður sagði var Jón Leós þeirra elstur,
fæddur 1901 og hafði áður verið formaður félagsins um áratugaskeið.
Hann sagði margar óborganlegar
sögur frá íþróttaiðkun og fótboltakappleikjum á Ísafirði allt aftur í fyrri
heimsstyrjöld. Ólafur J. Einarsson
fráfarandi formaður var fæddur
1920, sonur Einars fiskmatsmanns
Eyjólfssonar, vegapúki. Á árum seinni
heimsstyrjaldarinnar afgreiddi hann
í verslunum kaupfélagsins og síðar J.
S. Edwald í Miðkaupstaðnum. Flutti
ungur suður og varð framkvæmdastjóri Pharmaco hf. Ritari félagsins
var Friðrik Ottósson vélstjóri, sem tók
svo við formennskunni eftir að ég
fluttist vestur í Selárdal. Gjaldkeri var
Helga Jessen, kona Ingólfs í Söginni,
ein af þessum ísfirsku hefðarkonum,
sem var einstök forréttindi að kynnast. Hún lét þó fljótlega af störfum
og tók Magnús Aspelund við starfi
hennar. Magnús E. Baldvinsson (f.
1923), úrsmiður á Laugaveginum,
var einn af þessum rótgrónu Ísfirðingum, sem ávallt fjölmenntu á
Sólarkaffi meðan heilsan leyfði.
Samt var hann aðeins um eða innan
við fermingu, þegar hann fluttist
suður. Hann var meðstjórnandi ásamt
Fjólu (f. 1922). Endurskoðendur
reikninga félagsins voru Finnbjörn
Þorvaldsson (f. 1924) aðalbókari
og skrifstofustjóri hjá Loftleiðum,
og Sólveig Sveinbjarnardóttir (Solla
Sveinbjarnar, f. 1907), kona Lofts
Bjarnasonar í Hvalnum og móðir
Kristjáns, sem einatt er líka kenndur
við þá vinsælu skepnu. Solla var úr
Smiðjugötunni, jafnaldra Rúts föðurbróður míns og hafði unun af að
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segja mér ýmsar sögur af viðburðum
í þeirri götu á uppvaxtarárum þeirra.
Eins og sjá má af þessari upptalningu
voru flestir stjórnarmanna af kynslóðinni eftir fyrrastríð og því talsvert eldri en ég. Hafi það vakað fyrir
mönnum að yngja upp í félaginu og
fá nýjar kynslóðir til liðsinnis varð
það að bíða betri tíma.
Eitt umræðuefni bar öðrum fremur á góma. Það var hvort víkka ætti
út starfsvið félagsins. Jón Leós kvað
ævinlega allar slíkar vangaveltur í
kútinn; best að halda sig við upprunalegan tilgang um að vera vettvangur
fyrir samkomu brottfluttra Ísfirðinga
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einu sinni á ári. Ef menn vildu finna
hobbýiðkunum sínum farveg í nýjum
heimkynnum þá færi best á því að
ganga í félög heimamanna á þeim
sviðum, svo sem íþróttafélög, skákfélög, briddsklúbba o.s.frv. Þegar vel
hafði gengið og fé safnaðist í sjóði
heyrðust ævinlega raddir um hvort
ekki ætti að verja féð fyrir verðbólgunni með því að koma upp samkomusal eða athvarfi fyrir starfsemi
félagsins, eins og sum átthagafélög
höfðu gert. Jafnharðan komu fram
mótbárur um að rekstur slíkra félagsheimila gengi nú svona og svona og
áður en menn varði hefði starfsemi

(Fengið úr blaði Samtaka móðurmálskennara, Skíma 1.tbl. 21. árgangur 1998).

félagsins snúist um það, að reka
slíkan samkomusal eða félagsheimili.
Sólarkaffið hélt því áfram að vera
eina viðfangsefni félagsins í minni formannstíð og þeirra sem á eftir komu.
Svo var það rúmum tveimur áratugum síðar að Guðfinnur Kjartansson
hringdi í mig og spurði beint út hvort
ég mundi fáanlegur til að taka aftur
að mér formennsku í félaginu, Einar
S. Einarsson hefði ákveðið að sækjast
ekki eftir endurkjöri. Mér var þá vel
kunnugt að þeir stallbræður Einar
og Guðfinnur höfðu unnið mikið og
gott verk undanfarinn áratug, útvíkkað starfsemi félagsins og komið í
fastar skorður. Ég sagðist því tilbúinn
að brúa bil um einhvern tíma, en
ég setti það skilyrði, að Guðfinnur
héldi áfram utan um allan rekstur
félagsins og hýsti starfsemi þess eins
og verið hefði. Guðfinnur gekk fúslega að því og á aðalfundi 1999 var
ég kosinn formaður og gekk þar
með til liðs við þann sterka hóp, sem
leitt hafði starf félagsins undanfarin
ár. Auk Guðfinns ber þar að nefna
Helgu Bjarnadóttur ritara, sem sá
um að fundargerðir allar væru í
góðu lagi auk þess að annast umsjón
með orlofshúsi félagsins á Ísafirði og
afgreiðslu umsókna félagsmanna um
vikudvöl í því. Þá verður að nefna
Kolbrúnu Sveinbjarnardóttur, sem
lengst af bar titilinn skemmtanastjóri
og var heldur betur liðtæk við samsetningu skemmtiatriða á Sólarkaffi,
sem undantekningalaust var ákaflega
vel heppnuð. Hörður Kristjánsson sá
um útgáfu Vestanpóstsins á þessum
árum af miklum myndarskap, en
útgáfa hans er í senn undirstaða
félagatals, flaggskip félagsins út á við
og ómetanleg heimild um líf í heimabyggðinni í blíðu og stríðu. Það gleður gömul augu að sjá að yngra fólkið
sem tók við forystu félagsins eftir
okkur gerir sér grein fyrir því hvílík
lyftistöng blaðið er félaginu og hefur
lagt rækt við að halda þeirri útgáfu
áfram af miklum myndarskap.
Upphaflega var félagið myndað
um það eitt að halda Sólarkaffi. Í formannstíð Einars bættust tvær hátíðir
við: Sólkveðjuhátíð að hausti og
kirkjukaffið á vorin. Starfsemi þess
spannar því allan ársins hring, er
fjölbreytt og miklu formlegri en var
fyrr á árum.
Ólafur Hannibalsson
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Eyrarpúki og skógarpúki
rugla saman reytum
Ísfirðingar kannast flestir við hjónin Huldu Leifsdóttur myndlistarkonu frá Ísafirði og finnska rithöfundinn Tapio Koivukari. Þau voru á ferðinni fyrir vestan í
haust og Vestanpósturinn notaði tækifærið og fékk þau í spjall til að segja svolítið frá sjálfum sér og lífi sínu og starfi, Ísafirði og Rauma, Íslandi og Finnlandi.
Við setjumst saman yfir kaffisopa eina kvöldstund í Gamla
apótekinu þar sem þau hafa
aðsetur í nokkrar vikur. Út um
gluggann horfum við á haustlitina speglast í pollinum. Við
byrjum á byrjuninni og spyrjum
fyrst um uppvöxt og uppruna.
Það er Hulda sem byrjar:
Rækjur í morgunmat
„Ég er innfæddur Ísfirðingur,
fæddist í litla húsinu á horni
Mánagötu og Fjarðarstrætis. Foreldrar mínir eru Leifur Jónsson og Alda
Guðmundsdóttir. Pabbi var fæddur
og uppalinn í Mánagötunni en
mamma er Norðfirðingur. Þannig að
ég er mjög sterk blanda, Vestfirðingur
og Austfirðingur. En ég rek reyndar
ættir mínar í alla fjórðunga Íslands.
Við vorum níu manns í þessu litla
húsi. Ég er næst yngst af níu systkinum en við ólumst upp sjö saman.
Það var sko fjör og gaman. Ein systir
mín var gefin, ættleidd og elsti bróðir
minn ólst upp hjá ömmu og afa. Þetta
var verkamannafjölskylda, pabbi á sjó
og mamma húsmóðir. Pabbi vann
auk þess ýmis störf í landi, gekk í
alla vinnu og þegar við vorum vaxin
úr grasi fór mamma líka út að vinna
og vann mikið í Rækjustöðinni. Hún
var oft á næturvöktum þannig að við
fengum oft alveg glænýjar rækjur í
morgunmat. Mér finnst alveg sérstaklega gaman að segja Finnum frá því
að ég komi úr verkamannafjölskyldu
og við höfum borðað rækjur ofan á
brauð á hverjum degi. Þá reka þeir
upp stór augu, því rækjur eru auðvitað dýr vara og þeim finnst skrítið
að verkalýðurinn á Íslandi hafi lifað
þvílíku lúxuslífi! Litla húsið sem ég
ólst upp í var alltaf hlýtt og gott.

Í faðmi fjalla blárra.
Hreint og fínt og ilmandi matar- og
kökuilmur og mamma var alltaf til
staðar fyrir okkur.
Það var mjög frjálst líf hjá krökkum á Ísafirði á þessum tíma, það

Á Eystrasalti.

var yndislegt. Við ólumst upp á götunni, í fjörunni og á bryggjunni. Ég
man sérstaklega vel eftir fjörunni,
ég hafði alveg unun af því að leika
mér þar, oft ein. Ég var þá að safna
steinum og glerbrotum, sem ég geri
reyndar enn, það fer aldrei af manni.
Og síðan á bæjarbryggjunni, þar var
maður oft að veiða sem púki. Ég man
svona augnablik þegar maður fór
alveg inn í algleymið við að horfa á
litina í marglyttunum. Ég naut þess
að skoða liti og mynstur eins og í
marglyttum, steinum og glerbrotum.
Svo tók ég þátt í Hjálpræðishernum
og Salem því það var mikið trúarstarf
fyrir krakka í bænum. Ég man eftir
mínu uppeldi svona, heilbrigðu og
góðu. Stundum töluðum við um að
við værum fátæk og það getur verið
að eldri systkini mín muni eftir því
en þegar ég var að alast upp, þá voru
bara góðæristímar. Það var nóg af
öllu.“

Á sama tíma – aðeins austar
Nú tekur Tapio við og blæbrigðarík, kórrétt íslenskan rennur út úr
honum eins og hún hafi aldrei gert
annað:
„Það er margt ólíkt í uppvexti
okkar Huldu en líka margt svipað.
Ég kem frá Rauma í Finnlandi sem
er 36 þúsund manna bær, sjávarpláss, iðnaðarbær og hafnarbær og
að mörgu leyti má segja að Rauma sé
eins konar Ísafjörður Finnlands. Það
er margt líkt í hugarfari fólksins og
þetta eru litlir bæir sem báðir eiga
sér merkilega sögu. Rauma hefur t.d.
kaupstaðarréttindi síðan á miðöldum
og er aðeins litlu yngri en Turku sem
er elsta borg landsins.
Hulda kemur úr stórri fjölskyldu
en ég er einbirni. Foreldrar mínir
voru báðir útivinnandi. Pabbi var
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Frændfólkið í Rauma

Allur púkaskarinn að borða. Mamma stóð alltaf.
mikill hagleiksmaður, starf hans
hét víst tækniteiknari en í minni tíð
fékkst hann aðallega við að hanna
mót til að steypa vatnskrana og svipaða hluti, finna út hvar samskeytin
ættu að koma og svoleiðis. Hann
lærði málmsmíði og var svo sendur á
teikninámskeið, því það vantaði fólk
með þá kunnáttu eftir stríðið. Í dag
eru sjálfsagt einhver tölvuforrit sem
vinna þetta verk. En ég hef heyrt frá
öðrum að hann þótti mjög flinkur,
hann var hagleikssmiður og smíðaði
t.d. húsgögn fyrir okkur úr eik og
hann smíðaði líka bát sem við Hulda
eigum enn. Ég hef mikið reynt að
sækja til hans og feta í hans fótspor
að þessu leyti. Pabbi var innfæddur
Raumverji og átti rætur að rekja til
eyjanna undan ströndinni.
Mamma mín var kennari að ævistarfi og hún var frá Kirjálahéraði.
Foreldrar hennar voru kennarahjón
í litlu þorpi þar. Móðurafi minn
rakti ættir sínar alla leið til Úkraínu,
forfaðir hans kom til Finnlands og
stofnaði verslun. En mamma var
mjög ung þegar hún þurfti að flýja
heimili sitt í stríðinu. Það var áfall og
því fylgdi sorg en það var samt alltaf
hún sem var lífsglöð, félagslynd og
söngelsk eins og sagt er að fólk frá
Kirjálahéraðinu sé.
Fjaran var líka minn leikvöllur eins

og hjá Huldu en svo var skógurinn
líka vinsæll hjá okkur krökkunum í
hverfinu. Og þegar pabbi átti frí þá
fórum við eitthvert á bátnum. En ég
var líka mikill bókaormur, las mikið
og mér gekk vel í skóla. Sem púki
var ég ekki mikið í skipulögðu barnastarfi en síðar, svona um fermingu
fór ég að taka þátt í æskulýðsstarfi
þjóðkirkjunnar og þar var ég aðstoðarleiðbeinandi í sumarbúðum fyrir
fermingarkrakka. Ég var alltaf að
segja sögur við varðeldinn á kvöldin
og oft voru þær trúarlegar en oft
voru það líka þjóðsögur sem ég hafði
heyrt frá föðurfólkinu mínu. Þarna
kynntist ég töfrum sagnanna, hvernig áhrif þær geta haft á annað fólk.

Hulda og systkini standa í aldursröð; Kolbrún, Brynja, Svana, Ómar, Haraldur,
Hulda, Ágúst, Sigurrós og Sigurður á
mynd á veggnum.

Pabbi átti einn bróður og tvær
systur. Systkinin höfðu verið fleiri en
tveir bræðranna dóu mjög ungir og
ein systirin dó upp úr tvítugu. Við
höfðum mikil samskipti við þetta
föðurfólk mitt. Önnur systir pabba
átti sumarbústað sem við fórum oft í.
Þar var fjaran mín. Þar var ég að leika
mér að safna merkilegum steinum í
fjörunni eða senda út báta sem ég
hafði tálgað úr furuberki.
Ég var mikið innan um eldra fólk,
pabbi var yngstur af sínum systkinum
og eignaðist mig frekar seint þannig
að börn systkina hans voru orðin
fullorðið fólk þegar ég kom, svo að
það voru ekki margir á mínu reki í
fjölskyldunni. Önnur föðursystir mín
var ljósmóðir en átti engin börn sjálf
og hin systirin átti einn strák sem er
mun eldri en ég.“
Tapio hlær við og heldur áfram:
„Mér hlýnar um hjartarætur þegar
ég hugsa til hennar Enju frænku
minnar, hún var mjög sérstök, frekar
bitur, hún drakk viskýgrogg og reykti
eins og strompur og sagði óteljandi
sögur á gamalli mállýsku. Ég lærði
gömlu mállýskuna af henni. Pabbi
var búinn að temja sitt mál en það
kom allt óheflað upp á gamla mátann hjá henni. Hún var mikill karakter, mjög ákveðin og treysti fáum,
t.d. í sumarbústaðnum þá tíndi hún
sjálf allt hrísið og könglana, þótt það
væri erfitt, þá gerði hún það samt
og enginn gat gert það eins vel og
hún að hennar mati. Og hún var líka
mikil bókamanneskja.“
„Foreldrar mínir voru líka mikið
bókafólk,“ segir Hulda. „Þau fóru
reglulega á bókasafnið og á kvöldin
lágu þau í bókum. Mín kynslóð var
þannig að það var mjög venjulegt að
fá 11-12 bækur í jólagjöf. Þannig að
ég er alin upp við það líka, að lesa.
Það voru alltaf sannkölluð bókajól
hjá okkur. Og allir mjög ánægðir
með að fá svona margar bækur í
jólagjöf, það þótti okkur æðislegt.“
Hulda heldur áfram: „Ég var í alls
konar félagsstarfi en mér þótti alveg
afskaplega leiðinlegt í skóla. Það er
svo sterkt í minningunni. Ég vildi
helst fara á bókasafnið og læra þar.
Þar var minn skóli og þar undi ég
mér vel. Í minningunni finnst mér
að það hafi allt frumkvæði verið
tekið af manni. Það var svo mikil
sköpun inni í mér og hún mátti
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ekki koma út. En sem betur fer eru
breyttir tímar.“

Föðurmissir
„Faðir minn dó þegar ég var 16
ára og það var náttúrulega skelfilegt
áfall. Hann var bara 52 ára þegar
hann fórst inni í Djúpi á rækjubátnum Þórólfi bræki. Bátnum hvolfdi í
blíðuveðri 4. maí 1976. Gústi bróðir
hafði fengið að fara með í þennan
túr, hann var bara 14 ára. Hann og
skipstjórinn, Sigurður Ólafsson, kallaður Freysi , komust í björgunarbát
en pabbi ekki.
Ég fór strax út að vinna þegar
ég var búin í gaggó. Auðvitað fóru
margir vinir mínir í menntaskóla
en ég fór beint í Íshúsfélagið að
vinna. Þá var hérna gulltímabil
sjávarútvegsins og fólk var bara að
bjarga verðmætum, það var brjálað
að gera. Ég vann frá 7 til 6 og kom
alltaf heim í hádeginu og fékk mér
blund í matartímanum. Þetta var
skemmtilegur tími.
Ég keypti mér mínar fyrstu hljómflutningsgræjur 17-18 ára. Það voru
bara strákar sem gerðu svoleiðis og
það þótti rosa töff að stelpa skyldi
eiga græjur, það var svo sjaldgæft!
Allt mitt kaup fór í hljómplötur og
böll, vín og djamm. Og auðvitað

„Mottóið mitt í lífinu hefur verið að
kyssast við eldhúsvaskinn.“ Mamma
og pabbi gerðu það alltaf, sama hvað
þau rifust mikið og það heyrðist langa
leið, þau kysstust allaf við eldhúsvaskinn. Þetta sagði ég við dóttur mína
þegar hún byrjaði að búa og þetta segi
ég við ungt fólk m.a. við brúðkaup. Ég
og Tapio kyssumst alltaf við eldhúsvaskinn.

Tapio er einbirni og hér er hann á ferðalagi með foreldrum sínum í æsku.
líka föt sem maður keypti í tískuversluninni Eplinu sem var útibú frá
Karnabæ og ég var þar að vinna um
skeið. Hljómplötubúðin var í sama
húsi og Rabbi heitinn trommuleikari, frændi minn, var að vinna. Hann
hafði mikil áhrif á minn tónlistarsmekk á þessum árum. Og auðvitað
var maður mikill Ýrar-aðdáandi.
Ég var mikil bónusmanneskja, var
dugleg og þénaði vel. Ég var mjög
vandvirk og fljót. Ég man ennþá lyktina af glænýjum þorski, það var lykt
sem ég mun aldrei gleyma. Rosalega
góð. En ekki slorlyktin, nei hún er
ekki góð. Ekki lyktin sem var af
sloppnum þegar maður kom heim.
En þetta var góður tími, gaman að
þéna pening.“
Þegar ég var 18-19 ára, keypti ég
allt ritsafn Halldórs Laxness. Ég fékk
það á víxlum og á m.a.s. kvittunina
enn. Það þóttu mér góð kaup og ég
á það ennþá. Skömmu síðar flutti
ég til Svíþjóðar og átti heima þar í
nokkra mánuði, bara til að prófa.
Það hlæja allir að þeirri ferð minni í
dag vegna þess að ég tók sex þunga
bókakassa með mér, m.a. allt þetta
ritsafn. Andlitið datt af fólkinu!“

„En það hefur komið að góðum
notum,“ skýtur Tapio inn í.
„Já, það hefur komið að góðum
notum, Tapio hefur lesið það líka.
Ég var samt aldrei mikill Laxnessaðdáandi. Ég byrjaði að lesa en stafsetningin sem hann notaði fór svo
rosalega í taugarnar á mér að ég bara
vissi ekki hvert ég ætlaði. Ég var svo
þrjósk, ég sagði: Ég les þetta ekki!“
„Ég breyti þessu málfari alltaf yfir
á vestfirsku í huganum,“ segir Tapio
og hlær.
„Ég var samt ekki bara að hugsa
þetta sem fjárfestingu, mig langaði

Tapio í bolnum góða, Aldís og Hulda í
sinni fyrstu heimsókn til Finnlands.
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hafi verið misjöfn reynsla. Ég hef lært
að meta eftir á þennan hugsunarhátt
sem maður lærði að stundum gerir
maður bara hlutina án þess að malda
í móinn, án þess að segja að manni
þyki þetta leiðinlegt, maður bara
girðir sig og fer í stígvélin og gerir
það sem á að gera. Maður lærir að
starfa í hópi, hugsa um sína pligt og
tilkynna öðrum að hér sé allt í lagi,
hér sé allt klárt eða hér hafi eitthvað
komið upp á... eins og rússneskur
skriðdreki eða eitthvað þvíumlíkt –
sem ég náði ekki að skjóta!“ Tapio
hlær. „Þetta er hugarfar sem maður
getur notað í mörgu öðru samhengi.
Það er það jákvæða sem maður fékk
þar.
Fjölskyldan siglir saman. Siglingar voru
og eru stór hluti af lífsmynstri sumarsins.
Yfirleitt er siglt um Eystrasaltið.

auðvitað að lesa þetta. Og með tímanum hef ég lesið eina og eina.“

Skólinn og herinn
„Mér leiddist ekki í skóla,“ segir
Tapio, „ég var frekar duglegur námsmaður, sérstaklega í menntaskóla og
útskrifaðist með sæmilega einkunn
og svo ...“
Hér gefur Hulda manni sínum
olnbogaskot, hlær og segir: „Segðu
nú sannleikann!“
„Jæja þá, ég tók semsagt stúdentsprófið með hæstu einkunn sem var
í boði. Við vorum eitthvað um 60 í
okkar árgangi og þrír sem gerðu það
sama. Tveir frá stærðfræðibraut og
ég frá málabraut.
Svo tók ég herskylduna. Mín kynslóð ólst upp í skugga stríðsins eða
minningu stríðsins, því foreldrar
okkar höfðu lifað stríðið. Mamma
mín hafði misst heimili sitt í stríðinu
og pabbi var þar í eitt og hálft ár í
stríðslok sem óbreyttur hermaður.
Hann sagði stundum lítillega frá því
hvernig það hefði verið en svona
lagað hefur djúp áhrif á fólk, bæði
að vera flóttamaður og þátttakandi í
stríði. Ég held það séu mjög fáir sem
koma þaðan án þess að hafa orðið
fyrir áhrifum. Menn máttu ekki vera
að því að velta sér upp úr þessu en
börnin þeirra, næsta kynslóð hefur

velt þessu þeim mun meira fyrir sér.
Ég fékk seinna að aðstoða Sigurð
Karlsson við íslensku þýðinguna á
bókinni Óþekktur hermaður eftir
Väinö Linna sem fjallar um menn
í stríði en sú bók er mjög mikilvæg
fyrir Finna. Strákar á mínum aldri
kunna yfirleitt marga kafla nánast
utanbókar, við getum farið í svona
spurningakeppni um hver sagði hvað
þegar eitthvað gerðist o.s.frv. Þetta
er eitthvað sem situr mjög djúpt í
manni.
Ég fór sem sagt í herþjónustu
og ég útskrifaðist þaðan eftir ellefu
mánuði sem undirliðþjálfi í brynvarnarsveit. Þetta var nú kannski ekki
beinlínis gaman en segja má að það

Fjölskyldan á bryggjunni á Ísafirði.
Myndin birtist í BB þegar Hulda, Tapio
og Ísak Kristján komu með skemmtiferðaskipinu Kristina Regina og þar beið Aldís
ferðalanganna.

Guðfræði og ilmur af verðmætum
Svo fór ég í háskóla og byrjaði í
guðfræði með þeim ásetningi að ég
ætlaði mér að gerast prestur. Það
kom margt annað til greina eins og
málvísindi eða eitthvað svoleiðis en
þá hefði maður þurft að verða eftir
í Helsinki eða einhverri háskólaborg
en ég hugsaði að ef ég tæki guðfræðina, þá gæti ég farið hvert sem
er, orðið prestur á Álandseyjum eða
í Lapplandi ef mér sýndist svo. Ég
hafði ekki beinlínis útþrá allavega
ekki til útlanda, bara til útjaðra
Finnlands eins og Álandseyja eða
upp til Lapplands eða svoleiðis. En
það var samt eitthvað svona kraumandi undir niðri.
Það var mjög gaman í háskóla en
ég fann að þröskuldurinn fór hækkandi varðandi það hvort prestskapur
væri rétta starfið fyrir mig, hvort ég
væri nógu þroskaður einstaklingur til
þess og það gerðist tvennt líka.
Ég fór að bjarga verðmætum eins
og Hulda. Ég vann með skóla við
útskipun á höfninni í Helsinki og
líka í Rauma og þeirri minningu
fylgir ilmur af fersku timbri eða
hráu kaffi, óristuðu kaffi, það var
í 70 kg sekkjum og það voru alltaf
tveir menn sem tóku sekkina saman.
Kaffiilmurinn barst í gufunni upp úr
lestinni. Þetta var fínt djobb svona
að vetri til og mjög skemmtilegur
tími.
Hitt sem gerðist þar var að ég
fór að skrifa í námsmannablað sem
guðfræðingafélagið gaf út. Þar voru
margir sem gerðust seinna atvinnu-
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blaðamenn og mikill metnaður var
lagður í blaðaútgáfuna. Mér fannst
gaman að vera með þarna en samt
sá ég að ég vildi ekki gerast blaðamaður. Það var fljótlega ljóst að ég
vildi helst skrifa sögur og kærastan
sem ég átti þá, hún hvatti mig til að
íhuga að gerast rithöfundur, það var
mikilvæg hvatning sem ég þurfti á að
halda. Það má hún eiga!
Svo útskrifaðist ég sem guðfræðingur, ég hafði tekið kennsluréttindi
og hugsaði mér að skrifa meðfram
annarri vinnu. Fljótlega eftir þetta
skildi ég við konuna mína. Þá allt í
einu fattaði ég að nú var ég orðinn
laus og liðugur og ekkert sem aftraði
mér svo nú gat ég gert það sem mig
langaði til.
Útþráin hafði lengi blundað í mér
en öfugt við marga sem vilja fara

„Á þessum tíma var ég búin að
eignast kærasta,“ segir Hulda. „Ég var
orðin tvítug og flutti til foreldra hans
þegar mamma flutti til Reykjavíkur
en skömmu síðar fluttum við líka
suður. Svo þegar Reykjavík var orðin
leiðinleg þá fluttum við til Ísafjarðar
og svo var hann leiðinlegur og þá
fluttum við aftur suður og svona, við
vorum eins og jójó á milli.
Þessi ár er ég rosalega týnd, í
algerri tilvistarkreppu, mjög lengi.
Það byrjaði eiginlega þegar faðir
minn dó, þegar ég var 16 ára. Þá byrjaði ég að drekka vín og þróa minn

alkóhólisma, svo maður setji nú allt
á borðið í þessu viðtali. Á þessum
tíma drukku unglingar þannig, það
var bara vodki og önnur sterk vín.
En það er eins og ég hafi ekki þolað
alkóhól, ég er með ofnæmi fyrir því.
En ég vissi það ekki þá.
Þegar ég missti pabba minn þá
fékk ég dauðann á heilann, svo ég
lagðist í grúsk og byrjaði að leita í
sjálfshjálparbækur og las allt sem ég
komst yfir. En ég fann ekkert rosalega
mikið. Það var ekki mikið til en ég
man til dæmis eftir Norman Vincent
Peale og ég var að lesa „Sjálfsstjórn
í stormviðrum lífsins“ og eitthvað
álíka,“ segir Hulda og hristir höfuðið
hlæjandi. „Það var það eina sem til
var. Ég var reyndar byrjuð á þessu
fyrr vegna þess að þegar ég var 11–12
ára þá eignaðist ég mína fyrstu dulrænu bók. Þannig að ég hef alveg frá
barnsaldri verið að leita í bækur um
dulræn og andleg efni og sjálfshjálp.
Þegar ég bjó í Reykjavík var ég
í alls konar vinnu; bakaríi, prentstofu, veitingastaðnum Múlakaffi, á
saumastofu og í Bæjarútgerðinni í
Reykjavík. Ég kom líka við í heilsubúð, sem var þá nýjasta nýtt og þar
var verið að nota leisertækni til að ýta
á orkupunkta. Áhugi minn á heilsufræðinni og grasafræðinni og öllu
því kviknaði sjálfsagt þar.
En það var mjög sérstakt að hvar
sem ég var að vinna, gerðist ég alltaf
trúnaðarkona staðarins, eiginlega
óvart. Ég stóð alltaf upp og talaði ef
mér fannst vegið að fólki og var alltaf
að hugsa um rétt fólksins.
Ég var alltaf að grúska í myndlist-

Nýliðinn.

Rithöfundurinn með debut verkið.

Tapio að smíða rúm.

„Við giftum okkur í stolinni kirkju í Súðavík.“
suður á bóginn, þá vildi ég fara norður, annað hvort til Norður-Noregs
eða til Íslands.“

Í stormviðrum lífsins
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Feðgarnir undirbúa viðarstaflann fyrir veturinn.
inni og hef reyndar verið síkrotandi
frá því ég man eftir mér. En þegar ég
var 26 ára á Ísafirði, þá tók ég þátt í
sýningu með Myndlistarfélaginu. Þá
var ég ekkert búin að fara á námskeið
eða neitt, bara sjálfmenntuð. Það
var rosalega gaman. Ég var að gera
collage-myndir. Ég man eftir fyrstu
collage-myndinni sem ég gerði, hún
var um efnishyggju og af hverju
manneskjan er föst í efnishyggjunni.
Á myndinni var manneskja og fangelsi og svo klippti ég út alls konar
auglýsingar um materialisma og setti
allt í kring. Seinna fór ég á myndlistarnámskeið hjá Leó (Jóhannssyni
ljósmyndara) og Eriku. Hún var frá
Austurríki og þau eru hjón í dag. Það
var mjög gaman.
Auðvitað var maður orðinn mjög
pólitískur á þessum tíma, ég gerðist herstöðvarandstæðingur um tvítugt og náði að taka þátt í einni
Keflavíkurgöngu. Það var frábært,
það var sko stemning! Ég var orðin
femínisti þegar ég var 11 ára, þá voru
rauðsokkurnar að byrja og þær höfðu
rosaleg áhrif á mig. Ég byrjaði í eldhúsinu heima og setti upp lista: Gústi
átti að vaska upp þennan dag, Ómar
þennan, Halli þennan og ég þennan.
Ég vildi ala bræður mína upp í því að
þeir ættu að vinna nákvæmlega sömu
verk og ég. En ég horfði upp á það
í kringum mig að stelpur gerðu alla
hluti innan heimilisins en strákarnir
ekki neitt. Og ég var að alast upp í
strákahópi og fannst ég þurfa að láta
til mín taka þar.

Ég byrjaði svo að vinna með
Alþýðubandalaginu hérna í bænum.
Pabbi var Alþýðubandalagsmaður
og mamma líka. Ég man eftir að
það var mikið talað um pólitík á
heimilinu, ekki síst þegar Gummi
Gísla og Ragna Sólberg komu í heimsókn en þau voru miklir vinir pabba
og mömmu. Mér fannst það líka
bara mjög eðlilegt að verkamannafjölskylda fylgdi Alþýðubandalaginu,
það var bara sjálfsagt.
En það gekk mikið á. Ég eignaðist
barn 24 ára, fór í meðferð 27 ára og
skildi við kærastann 29 ára. Árin milli
25 ára og þrítugs voru mjög erfið og
ég hrundi gersamlega andlega. En ég
öðlaðist svo nýtt líf eftir það. Ég kom
aftur vestur eftir skilnaðinn og byrjaði að byggja líf mitt upp aftur með
hjálp AA-samtakana . Ég er óvirkur
alkóhólisti og er stolt og þakklát í
dag að hafa fengið þessa reynslu. Ég
var svo búin að vera einstæð í tvö ár
þegar Tapio kom frá Finnlandi og við
kynntumst.“

Ráðhússbygging og verbúðarslark
„Við kynntumst reyndar ekki
alveg strax þegar ég kom til landsins,“ segir Tapio. „Eins og ég sagði
áðan, þá er margt sem er svipað
og margt sem er ólíkt í lífi okkar
Huldu. Ég var líka starfandi í pólitískum hópum sem voru ósköp
líkir Alþýðubandalaginu og margir
þeirra sem ég kynntist þar fóru

seinna að starfa með vinstri flokkunum í Finnlandi.
Og þegar ég tók ákvörðun um
að koma til Íslands var líka einhvers
konar tilvistarkreppa hjá mér. Ég var
búinn að eyða átta árum í háskólapróf sem ég vissi ekki hvað ég ætlaði
að gera með, ég var fráskilinn en
sem betur fer ekki með börn úr því
sambandi. En það var komin í mig
einhver frelsisþrá og útþrá. Og ég
var ákveðinn í því að ég ætlaði mér
að gerast rithöfundur. En hvernig
átti nú að raða þessum pússluspilum
saman? Það var ansi góð spurning.
Ég kom til Íslands og reyndi að
fá einhverja vinnu. Það var í febrúar
´89. Ég tók þátt í að byggja ráðhúsið
í Reykjavík en fór svo til Flateyrar að
vinna í grálúðu. Vinnudagurinn var
langur og það var allt í lagi, vinnan
sem slík var ekki ýkja merkileg. Ég
var líka orðinn vanur að vinna með
alls konar fólki, t.d. á eyrinni. Sumir
þarna voru ansi skrautlegir og nú var
ég á verbúð og bjó með þeim, deildi
jafnvel herbergi með þeim. Það var
svolítið öðruvísi og stundum erfitt.
Það var mikið drukkið á hverri helgi
og svoleiðis. Ég var alveg búinn eftir
þetta og fór svo aftur til Finnlands.
Mér var eiginlega hóað í vinnu,
kunningi minn bað mig að koma því
það sárvantaði fólk þarna úti. Ég var
námsráðgjafi í grunnskóla rétt hjá
Helsinki. En mér fannst þetta svolítið
grátt gaman að maður sem var gjörsamlega áttavilltur og fór á fyllerí á
hverri helgi væri svo að vinna við að
veita börnum leiðsögn um hvað þau
ættu að gera við líf sitt!“ Tapio hristir
höfuðið og skellihlær.

Stál og hnífur
„En íslensk kona sem ég hafði
kynnst á ferðalaginu, Stína Sverris
úr Mývatnssveit, sem varð seinna
kennari á Ísafirði, hún var í námi í
Finnlandi og sagði mér að ég gæti
sótt um kennarastöðu á Íslandi. Þessi
ábending varð til þess að ég ákvað
að prufa og skrifaði umsóknarbréf til
skólastjóra á þeirri íslensku sem ég
kunni þá. Ég skil það bréf reyndar
alveg ennþá!“ segir Tapio hlæjandi.
„Það var svona eitthvað í áttina. Ég
tók tíu ljósrit og sendi til grunnskóla
víða um land. Svo hugsaði ég: Á ég
að vera að senda til Ísafjarðar? Ég
mundi eftir einhverri ballferð frá

35

VESTANPÓSTUR 2015

Hulda og Manga.
Flateyri í skammdeginu og hugsaði
bara: neeei... En svo var eins og
hvíslað að mér: Vilt þú í alvöru til
Íslands? Þá skaltu sækja um líka á
Ísafjörð. Eina jáið kom frá Ísafirði.
Þarna kom líka upp þessi hermannsmórall; ef við ætlum að gera eitthvað,
þá klárum við það.“
„Ég upplifði það líka einu sinni
að vera í verbúð,“ grípur Hulda inn
í. Það var í Þorlákshöfn. Þá var Bubbi
Morthens á fullu og þá var pönktímabilið að renna upp. Tvær stelpur sem
ég bjó með voru búnar að raka á sér
höfuðið og lita skallann, þær voru
skrautlegar.“
„Stál og hnífur var fyrsta íslenska
lagið sem ég lærði að raula með,“
segir Tapio og hlær við.
„Svo kom ég til Ísafjarðar og fór
að kenna við grunnskólann. Við
bjuggum saman í skólastjórahúsinu
sem þá stóð í horninu á skólalóðinni,
ég, Friðrik Lúðvíksson og Jón Páll
Haraldsson og kenndum allir við
skólann. Svo var það hún Bryndís
Friðgeirs sem Stína hafði mælt með,
hún spurði hvort ég væri einhvern
tíma til í að hjálpa sér að leggja parket í stofuna hjá þeim. Þetta tók eina
helgi og þarna vorum við Bryndís og
svo Raggi Óskars af því að Már var á
síld fyrir austan og svo kom einhver
kona þarna úr íbúðinni beint á móti,
vinkona Bryndísar, há og grönn kona
og hún var að segja frá draumi sem
hana hafði dreymt. Og ég hugsaði að
þetta væri nú svolítið undarleg kona
en ákvað svo samt að athuga hana
betur.“

Flókakonan.

Grasakonan.

Guð og sósíalisminn

saman að vera kristinn og vinstri
sinnaður.“

„Ég man eftir því þegar ég sá Tapio
í fyrsta skipti,“ segir Hulda. „Hann
var í háum leðurstígvélum, dökkum
ullarjakka, með duggarahúfu og
reykti pípu. Mér fannst hann virka
svolítið hættulegur og eiginlega bara
kynæsandi. Spennandi. Þannig að ég
hugsaði að ég yrði nú að tékka betur
á honum þessum. En svo bara gerðumst við vinir í rólegheitum og kynntumst. Ég var að vinna á elliheimilinu
á Ísafirði og ég man að áður en ég
kynntist Tapio, þá var gömul kona þar
sem sagði við mig að hún sæi alltaf
einhvern prest í kringum mig. Hún
hét Helga, hún skynjaði eitthvað og
sagði þetta en ekkert meira.
Við tókum því rólega og gáfum
okkur góðan tíma en byrjuðum svo
að búa hér á Ísafirði. Þá var ég
í pólitík á fullu, var kosningastjóri
Alþýðubandalagsins fyrir alþingiskosningar og Tapio var mikið með
þar.“
„Kosningabaráttan hér var svolítið
sérstök,“ segir Tapio. „Séra Karl (V.
Matthíasson) kom oft á kosningaskrifstofuna og heilsaði ávallt með
orðunum: Lifi byltingin! Ég hafði
vanist því í Finnlandi að yfirleitt voru
vinstri menn andsnúnir trúnni og
margir sem sögðu að kristinn maður
gæti ekki verið sósíalisti eða kommúnisti. Þannig að þegar ég lenti hjá
Alþýðubandalaginu á Ísafirði, þá
fannst mér ég vera kominn á réttan
stað. Þetta voru kristnir allaballar.
Okkur fannst það passa mjög vel

Húsið kallaði okkur til Rauma
„En við fluttum til Finnlands ’93,“
segir Hulda. „Við vorum þá búin að
búa saman í tvö ár á Ísafirði og mig
var farið að langa í ævintýraleit. Mig
langaði að fara og kynnast landinu
hans og heimabæ.“
„Föðursystir mín, ljósmóðirin,
sat þá uppi með gamalt hús,“ segir
Tapio. „Tengdamamma hennar hafði
átt húsið en hún var farin og maðurinn hennar líka svo hún sat uppi með
hús sem hún þurfti ekki á að halda.“
„Þannig að það var eiginlega húsið
sem kallaði á okkur. Það kallaði
okkur heim,“ bætir Hulda við.
„Mér bauðst líka kennarastaða
þá,“ segir Tapio, „þótt það væri 20%
atvinnuleysi í Finnlandi. Mamma var
skólastjóri á eftirlaunum og hún tosaði í einhverja spotta, svo ég fór að
kenna trúarbragðafræði í lókal gagnfræðaskóla. En þetta var afleysingastaða svo ég hætti eftir árið.“
„Aldís mín var þá 9 ára gömul,“
segir Hulda, „hún fór beint í skóla og
það gekk mjög vel hjá henni, hún var
svo frökk og ákveðin. Hins vegar einangraðist ég algerlega. Atvinnulaus,
alveg mállaus og gersamlega einangruð. Þessi fyrstu sjö ár mín úti
voru erfiður tími sem ég segi alltaf að
hafi verið minn háskóli.
Ég var mjög lengi atvinnulaus en
fékk svo vinnu í gróðurhúsi, það
var fínt. Ég fékk reyndar líka vinnu
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í pínulitlu frystihúsi við sjóinn. Við
vorum að vinna fisk sem er skyldur
karfa og ég var mjög góður flakari,
ég hef þetta í mér og var mjög
fljót. En mér þótti þetta mjög erfitt
og hugsaði: Hvað er ég að gera?
Komin hingað til Finnlands og farin
að vinna í fiski! Mér fannst þetta bara
ekki passa. En ég varð að hafa einhverja vinnu og þetta var bara stuttur
tími.“
„Þegar ég hætti að kenna fór ég
að vinna á eyrinni í lausamennsku,
maður mætti á hverjum morgni upp
á von og óvon og stundum var nóga
vinnu að fá en það var líka ansi hart
þegar liðu margar vikur og maður
fékk ekki nema kannski einn dag í
viku,“ segir Tapio.
Hulda hlær. „Þá kom hann heim
í hádegismat og ég búin að steikja
síld og það var voðalega rómantískt.
Maður lærði líka að vera svolítið
fátækur.“
„Við áttum ekki mikið milli handanna,“ segir Tapio, „en við áttum
hús og eldivið þannig að okkur var
borgið.“
„En húsið var mjög gamalt,“ segir
Hulda, „við vöskuðum upp í tveimur
vaskafötum og svoleiðis. Við erum
búin að búa í þessu húsi í 21 ár og
við erum ennþá að gera það upp.
Það verður aldrei búið, það er bara
hluti af okkur.“

Ritstörfin
„Ég fékk aftur kennarastarf og svo
fór ég að þýða íslenskar bókmenntir yfir á finnsku. Ég hafði reyndar
byrjað á Íslandi, 1990. Þá þýddi ég
Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón, eftir Vigdísi
Gríms. Ég valdi svona „auðvelt“ verk
til að byrja á,“ segir Tapio og skellir
upp úr.
„Ég hafði verið að skrifa svolítið
gegnum tíðina,“ heldur hann áfram
„og skrifaði fyrstu bókina mína
um dvölina á Flateyri. Hún segir
frá Finna sem er fyrst að vinna í
byggingavinnu fyrir sunnan og svo
í verbúð í litlu þorpi. Þannig að ég
notaði mikið úr eigin reynslu. Þetta
er svolítið hrá bók, hún er eiginlega orðin þjóðháttafræði, hún er
heimild um þennan tíma, um heim
sem er horfinn. Það er kannski aðalgildi þessarar bókar. Svolítið stál og
hnífur!“
„Það má geta þess að það er sagt
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segir: Hvurslags er þetta?!“ segir
Tapio hlæjandi.

Myndlistin

Hulda með móður sinni Öldu, í Reykjavíkurferð.
frá bruna í bókinni,“ skýtur Hulda
inn í.
„Já, það var frystihús sem brann
í bókinni. Fulltrúi eigandans
hafði ráðið Finnann til að kveikja
í. Lokasenan er þannig að bændafjölskylda á Ströndum var að safna
rekaviði og þau fundu meðvitundarlausan mann í fjörunni. Það var þá
Finninn sem hafði drukkið frá sér
ráð og rænu eftir að hafa kveikt í
frystihúsinu og fengið borgað fyrir
það. Hann fór á fyllerí og var rændur
og hent niður í fjöru og svo lá hann
þarna eins og Askur. Og svona táknfræðilega þá fæddist hann þarna upp
á nýtt hjá þessum bændum.
En þetta frystihús sem ég hafði
í huga, brann svo tveimur árum
seinna. Þá var ég á Ísafirði. En ég
fæddist eiginlega upp á nýtt hér á
Ísafirði, því hér komu pússluspilin
aftur saman.
Svo reyndi ég að skrifa á 10. áratugnum, skáldsögu sem ég byrjaði á
hér en sú saga vildi aldrei láta skrifa
sig. Svo ég var mikið í þýðingum og
fór aftur að kenna og sendi svo loks
frá mér eitt örsagnasafn. Árið 2000
fékk ég hálfs árs starfslaun til þess að
byrja að skrifa ættarsögu sem átti í
upphafi að verða ein bók en endaði
sem þríleikur. Þá gat ég loksins haft
skriftir að aðalstarfi og hef gert það
síðan. Á sumrin vinn ég líka svolítið
við smíðar.
Ég hef sent frá mér alls 8 skáldsögur, 3 smásagnabækur og eitthvað
af útvarpsleikritum og leikgerðum
og svoleiðis. Ég skrifaði leikgerð
eftir þríleiknum í samstarfi við leikstjórann. Það kom af sjálfu sér, þá
var þetta fólk búið að eiga heima
í hausnum á mér í tíu ár og ég var
farinn að heyra í því. Eitthvað gerist
og þá heyri ég strax að amma gamla

„Ég fór loks í myndlistarskóla,“
segir Hulda. „Ég tók tveggja ára
grunnnám í myndlist í Pori sem er
50 km frá Rauma. Ég byrjaði þriðja
árið en af ýmsum ástæðum flosnaði
þriðji bekkurinn upp og hópurinn
útskrifaðist ekki. En ég hafði þó
þessi tvö ár. Svo fór ég á námskeið í
þæfun og þá fann ég eitthvað sem ég
virkilega vildi vinna með. Ég fékk ullina algerlega á heilann, var að þæfa
og halda sýningar og var mjög lengi
að vinna með ullina, gera flókaverk,
veggteppi og skúlptúra. Þetta var
örugglega 12 ára tímabil. En ég er
alveg hætt í því, nú mála ég bara í
akrýl.
Ég hef aldrei getað lifað af listinni
og geri það ekki enn. En hún er hluti
af manni og maður getur ekki hætt;
verður að skapa. Og ég hef alltaf
verið þannig að það sem ég læri, verð
ég að kenna öðrum. Það er svolítill
kennari í mér. Þegar ég fór að læra
flókann, fékk ég að kenna þæfun á
listabraut í lýðskóla. Þar þurfti ég að
tala finnsku og ég var alveg skelfingu
lostin, því mér fannst finnskan mín
ekki vera nógu sterk. En ég varð
að byrja að tala. Ég var bara með
orðabók og fletti upp. Og ef mig
vantaði eitthvað, þá sagði ég: Bíðið
aðeins, og fór í bókina. En þarna
var oft fólk af ýmsu þjóðerni svo ég
talaði ensku líka og þetta var mjög
skemmtilegur tími. Í sjö ár fékk ég
alltaf einhverja smávinnu þarna við
að kenna flókagerð.
Þessa dagana er ég með myndir
á samsýningu raumískra listamanna
í Turku. Þar stendur yfir bókamessa
og menningarhátið. Ég tek oft þátt í
samsýningum, þær eru líklega orðnar 5 eða 6 á þessu ári. Það heldur
manni við efnið og í tengslum við
aðra listamenn. Ég er í myndlistarfélaginu í Rauma og það er mjög
mikilvægt. Þá einangrast maður ekki.
Það er orðið langt síðan ég hélt
einkasýningu, líklega 4-5 ár. En ég
er að skipuleggja ljósmyndasýningu.
Það væri gaman að geta komið með
hana til Ísafjarðar. Ég hef komið
með eina sýningu hingað, það var
Möngusýning, flókaverk, hún var
gríðarlega stór. Það var mjög ánægju-

37

VESTANPÓSTUR 2015

legt og ég seldi mjög vel.
Það var einhver sem spurði mig
á sýningunni hvernig ég ynni þessi
verk og ég lýsti ferlinu við þæfinguna
fyrir honum, nákvæmlega eins og ég
væri að vinna í fiski. Maður þarf að
vera rosalega nákvæmur en vinna
samt rosalega hratt og af miklum
krafti. Þetta var bara alveg eins og
þegar ég var að vinna í fiski.
Eina flókasýningu gerði ég sem
var farandsýning og fór um Finnland
á vegum Norræna félagsins. Þá tók
ég fyrir ð-ið, íslenska stafinn, hvernig hann hefur breyst í tímans rás.
Hvernig langafi minn skrifaði ð og
hvernig dóttir mín skrifar það. Og
þá blæddi úr lófunum á mér undan
ullinni, það gekk svo mikið á. Ég var
alveg búin. Blóð, sviti og tár! Svo
ullartímabilið er búið í mínu lífi,“
segir Hulda.

Grasakonan verður til
„Það er mikill garður kringum
húsið okkar og hann var í mikilli
órækt þegar við komum þangað. Það
hafði lengi verið áhugamál mitt að
rækta garð og ég elska garðyrkju og
allt sem viðkemur gróðri. Ég hafði
unnið hér á Ísafirði með Ásthildi
Þórðar þegar hún var að byrja í garðyrkjunni. Ég var með henni þegar við
fluttum grenitrén sem standa núna
á sjúkrahústúninu. Við vorum alveg
dauðhræddar um þau: Skyldu þau
lifa þetta af? En ég er búin að fara og
heilsa þeim og þeim líður ágætlega.“
Hulda hlær við.
„Ég var alltaf að hugsa að ég yrði
nú að læra finnsku og fólk var að
benda mér á að lesa Andrésblöð og
læra tungumálið þannig. En ég get
aldrei gert neitt sem mér er sagt, ég
verð alltaf að fara mínar eigin leiðir.
Það verður að vera eitthvað sem
vekur ástríðuna upp hjá mér. Þannig
að ég fór í garðyrkjublöðin og ég
lærði heilmikla finnsku gegnum þau.
Að rækta upp þennan garð hefur
algerlega verið mín ástríða. En ég fór
hægt í þetta og var ekkert að kaupa
dýrar plöntur. En smám saman hef
ég safnað lækningajurtum og rósum.
Þá vel ég harðgerðustu rósirnar sem
lifa allt af, eru ætar og hafa lækningarmátt líka.
Húsið stóð á eyju en það er búið
að byggja út í hana og jarðvegurinn
er mjög grýttur. Tapio getur staðfest

Pabbi og mamma í eldhúsinu.
það að ég hef oft þurft að kalla á
hann að koma og taka grjóthnullungana upp úr, til þess að fá nýja
mold. Svo verð ég alltaf moldarbrjáluð á hverju vori og heimta að fá
nýja mold í garðinn. En það hefur
verið mikill lærdómur að rækta upp
þennan garð. En það er með hann
eins og húsið, þetta klárast aldrei.
Út frá þessu varð ég þessi grasakona,
það hefur kannski alltaf legið í mér,
þegar ég var ung tíndi ég fjallagrös
og blóðberg. Ég lærði það af gömlu
konunum á elliheimilinu og náði oft
í grös handa þeim. Það leiðir hvað
af öðru.
Þá fór ég út í að gera náttúrusápur
og hef verið að gera þær í átta ár.
Byrjaði á eldhúsborðinu heima. Fyrst
áttu þetta bara að vera gjafir handa
mínum nánustu, jólagjafir og svona.
Síðan byggði Tapio heilt hús í garðinum hjá okkur því ég þurfti að fá
vinnuaðstöðu, bæði fyrir myndlistina
mína og sápugerðina, ekki gat ég
endalaust verið með þetta á eldhúsborðinu.“ Tapio grípur inn í og segir
að hún megi reyndar alveg vera með
sápugerðina á eldhúsborðinu, sín
vegna.
„Ég hafði fengið listaaðstöðu niðri
í gamla bæ til að gera flókaverk og
listaverk, og var þar um tíma. En svo
sá ég að þetta leiddi ekki til neins.
Þarna var ég að borga leigu og það
gekk ekki. Svo ég fór aftur heim
og þá fengum við þá hugmynd að
byggja hús með vinnuaðstöðu.“
„Þegar það var búið þá gerði ég
annað svona hús í garðinn hjá kunningjum okkar og þá fyrir kaup, þannig að þetta þjálfaði mig svo að ég

get tekið að mér smá byggingaverk,“
segir Tapio.
Ég var komin með mitt atelier
og á svipuðum tíma fór ég að læra
grasalækningar í gegnum netið.
Sápurnar voru komnar, út frá þeim
fór ég í grasalækningar og þaðan yfir
í snyrtivörur og þannig varð til þetta
litla fyrirtæki mitt sem heitir Huldan
og sem stækkar ár frá ári. En ég
vil ekki vera bissnisskona í brjáluðu
stressi, ég vil bara vinna með hráefni
úr nágrenninu og vera á mörkuðum
með handverksfólki. Fólk er að spyrja
mig af hverju ég panti ekki umbúðirnar frá Eistlandi eða Kína, en ég
vil heldur styrkja mína heimabyggð,
enda ef við verslum ekki hér, höfum
við enga þjónustu,“ segir Hulda af
sannfæringu.
„Ef framleiðslan fer öll til Kína
verður ekkert fólk í Evrópu sem
hefur efni á að kaupa hana,“ bætir
Tapio við.
„Ég fór að stunda jóga fyrir 12
árum. Ég var alltaf að reyna að gera
sjálf jóga eftir bókum en það er víst
ekki hægt að læra allt í gegnum
bækur. En ég vildi dýpka jógakunnáttuna og fór í jógakennaranám og
er núna að útskrifast sem jógakennari. Lífið leiðir mann áfram. Ég verð
þá að vera jógakennari á finnsku,
það er áskorun,“ segir Hulda.
Við erum líka orðin skógarbændur
og höfum eignast okkar skóg sem við
ætlum að hugsa um, grisja, planta og
nýta. Þar get ég nýtt heilmikið af villijurtum fyrir sápugerð og snyrtivörur.

Ævintýradrengurinn Ísak
Ísak kom til okkar 2004. Ég var
heimavinnandi með hann fyrstu þrjú
árin og var lítið að gera í listinni eða
neinu öðru. Að vera húsmóðir og
móðir hefur alltaf verið starf fyrir
mér. Við gátum ekki eignast barn.
En það var hringt í okkur og frænka
Tapios spurði hvort við vildum taka
barn að okkur. Við vorum fljót að
segja já. Þegar kemur svona gjöf til
manns, þá er erfitt að segja nei. Við
vorum viðstödd fæðinguna og Tapio
klippti á naflastrenginn. Þetta var
stúlka sem við þekkjum og höfum
alltaf þekkt. Tapio er guðfaðir hennar.“
„Þessi fjölskylda er söguleg fyrirmynd fyrir eyjabækurnar mínar, þríleikinn,“ segir Tapio, „kveikjan að

38
þeim er saga blóðlangafa Ísaks, þótt
þær verði æ meiri skáldskapur eftir
því sem líður á söguna. En margir
hafa samt þekkt fjölskylduna í bókinni, ég fór t.d. í sextugsafmæli í
fjölskyldunni og karlmenn stóðu þar
úti á hlaði að reykja og þá sagði
einn þeirra við mig: „Fullfrískur karlmaður sem hvorki keyrir vörubíl né
er á sjó? Hvað gerirðu þá eiginlega?“
En ég sagðist vera hirðskáld þessarar
fjölskyldu.“
„Móðirin var ung og ófrísk eftir
giftan mann. Hún var að læra stýrimanninn og var á fragtskipum. Hún
sá að hún væri ekkert að koma í land
og gæti ekki farið að ala upp barn.
Hún vissi af okkur og lét frænku
sína hringja í okkur. Hún vildi gefa
barnið frá sér en ekki hverjum sem
var. Hún valdi okkur. Við fylgdumst
með henni síðustu mánuði meðgöngunnar og hann var búinn að fá
nafn og allt áður en hann fæddist.
Við sögðum honum alltaf sama
ævintýrið, um stúlkuna sem var ófrísk
eftir stýrimanninn á skipinu en gat
ekki haft barnið af því að hún var
alltaf að sigla um öll heimsins höf.
Svo átti hún frænku sem bjó í piparkökuhúsi inni í skógi og hún þekkti
hjónin sem bjuggu í bláa húsinu. Svo
fæddi hún drenginn og hann fór til
fólksins í bláa húsinu. Við sögðum
honum þessa sögu reglulega fyrstu
tvö árin, þangað til hann sagði allt
í einu: Þetta er ég sem er í þessari
sögu! Þannig að þetta hefur aldrei
verið neitt leyndarmál, enda höfum
við alltaf haft samband af því að við
þekktum þetta fólk alveg og þetta
hefur verið náin fjölskylda alla tíð.
Það var svolítið fyndið þegar
við fórum í félagsmálaapparatið í
Finnlandi og sögðum: Við erum búin
að fá barnið, hvað eigum við að gera
núna? Þá varð kerfið alveg ruglað –
heyrðu, þið byrjið á vitlausum enda!
Þið eigið að koma fyrst til okkar og
biðja um barn. En við gerðum þetta
bara eins og gert var í gamla daga – í
gegnum fjölskylduna.“
„Í minni fjölskyldu myndum við
segja að eyjafólkið hefði samið um
þetta sín á milli en meginlandsbúar
mættu bara halda kjafti,“ segir Tapio
hlæjandi.
„Þetta var svona þegar mamma og
pabbi gáfu Sigurrósu inn á Ármúla,“
segir Hulda, „það var bara skrifað
undir pappírana á eldhúsborðinu. Og
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Tapio með móður sinni á leið til Stokkhólms.
þau fóru með ungbarnið inn í sveit.
Við vorum að gera það sama en þá
tjúllaðist kerfið. Þetta passaði ekki!“
„Nú er vinsælt að tala um opna ættleiðingu sem þýðir að blóðforeldrar
eigi að vita um barnið og geta heimsótt það annað slagið og barnið fær
að vita hverjir blóðforeldrar þess eru
og svoleiðis. Og þetta hefur reynst
vel. Svo við vorum annaðhvort að
gera þetta á gamaldags hátt – eða við
vorum brautryðjendur,“ segir Tapio.
„Ísak kom til okkar í aprílmánuði
og í maí varð Aldís stúdent,“ segir
Hulda. „Og þegar hún var orðin
stúdent þá stóð hún upp og sagði:
„Nú fer ég heim. Ég er Íslendingur.“
Þannig að um leið og hún fór að
heiman, þá kom hann. Nú er hún
komin með sína eigin fjölskyldu, son
og mann frá Bolungarvík og búa þau
í Reykjavík.“
„Við höfðum auðvitað talað um
hvað við ætluðum að gera þegar við
værum orðin ein, sinna listinni og
njóta frelsisins og svoleiðis en maður
segir ekki nei þegar lífið býður manni
svona gjöf,“ segir Tapio.
„Þetta var algerlega guðs gjöf. Við
vorum búin að reyna lengi að eignast
barn en við gátum það ekki og við
vorum búin að láta það í hendur
guðs: Jæja, nú tekurðu þetta frá
okkur og þú stjórnar þessu. Og þegar
við vorum búin að sleppa þessari
hugsun, þá gerðist þetta kraftaverk.
Og þá segir maður ekki nei. Og auðvitað höfum við getað sinnt listinni
líka eftir að hann kom. Ég er t.d.
búin að eignast heila vinnustofu eftir
það og Tapio skrifar og skrifar.“

Straumar að handan
„Ég er núna að safna efni í nýja
bók,“ segir Tapio. „Nýja bókin verður

númer tvö í bókatvennu, Ariasman
fjallar um Spánverjavígin en í þeirri
næstu eru galdrabrennurnar teknar
fyrir. Hulda gerði flókasýningu um
fígúru sem heitir Manga, en ég er
að skrifa um Galdra-Möngu, sögu
Margrétar Þórðardóttur á Ströndum.
Við erum núna að fara á Strandir
til að kanna aðstæður og ætlum að
vera þar í hálfan mánuð. Manga var
grunuð um galdra og kærð en hún
slapp.“
„Galdra-Manga vill að saga sín
verði skrifuð. Hún sækir á Tapio.
Hún kom til mín og var mjög lengi
hjá mér en svo var það tímabil búið.
Og þá hoppaði hún yfir til hans,“
segir Hulda og hlær.
„Já, það er nú stundum svona
með bækurnar að það er sumt hálfdraugalegt sem gerist í tengslum við
þær. Það voru mörg atriði í sambandi við undirbúning bókarinnar
um Spánverjavígin sem voru svona,“
segir Tapio.
„Þá fórum við m.a. um Baskahéruðin á Spáni og auk þess víða
um Vestfirði að grúska,“ segir Hulda,
„alveg eins og við erum að gera núna
fyrir næstu bók sem hann er að
skrifa. Tapio vill alltaf fara á sögustaðina, þefa þar og skima og upplifa og
sjá allt. Það er rosalega gaman fyrir
mig að fara með honum. Sérstaklega
núna af því að þetta eru náttúrulega
mínar heimaslóðir.“
„Það er eitt sem er sérstaklega
minnisstætt,“ segir Tapio. Við fórum
á flestalla staði þar sem basknesku
hvalfangararnir höfðu verið, bæði
á Spáni og Íslandi og svo heimsóttum við Maju í Ögri og hún sýndi
okkur kirkjuna og hvar Ari í Ögri átti
heima og svona. Samkvæmt sögunni
hafði lík skipstjórans rekið á land í
Ögri og við fórum niður í fjöru og
vorum að velta fyrir okkur hvar það
hefði hugsanlega komið á land. Við
fórum með faðirvorið og Maríubæn
á basknesku til minningar um þessa
hvalfangara og við sátum þarna í
smátíma og ætluðum svo að halda
áfram. Allt í einu varð mér litið út
á Djúpið. Þá var þar kominn hvalur
sem synti með sporðaköstum skammt
frá landi, hnúfubakur. Það var býsna
góð tímasetning og mögnuð upplifun fyrir okkur.“
Herdís Hübner tók viðtalið og myndir
eru úr einkasafni Huldu og Tapios.
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Sólarkaffi á 70 ára afmælisári
í Norðurljósasal Hörpu
Sólarkaffið var haldið laugardagskvöldið 24. janúar í Norðuljósasal Hörpu í
Reykjavík. Dagný Björk Pjetursdóttir sá um veislustjórn og Eiríkur Böðvarsson flutti
hátíðarræðu kvöldsins og hana má lesa hér í framhaldi. Sunnukórinn kom að vestan
og heiðraði viðstadda með söng undir stjórn Dagnýjar Arnalds og Sigríðar Ragnars
meðleikara. Örn Árnason leikari og Jónas Þórir píanóleikari skemmtu gestum og
hljómsveitin Grafík með Helga Björns kom saman og hélt uppi dansstuði fram eftir
nóttu. Happdrættið var á vísum stað og vinningar sérlega veglegir á 70 ára afmælishátíðinni. Ríflega 500 manns komu á sjálfa hátíðardagskrána og fleiri bættust við á
dansleikinn. Pönnukökurnar voru eins og oft áður umdeildar en að þessu sinni voru
þær með rabarbarasultu og ögn af rjóma. Velunnarar félagsins Jón Aðalbjörn ljósmyndari og Lilja kona hans voru heiðursgestir en áttu ekki heimangengt. Þeim var
færður virðingarvottur fyrir sitt framlag til félagsins og Vestanpóstsins, sérhannaðan
grip sem Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður hannaði og smíðaði. Spessi var ljósmyndari
kvöldsins og bera hans góðu myndir höfundareinkenni hans.

Hátíðarræða Eiríks Böðvarssonar:
Gott kvöld, góðir Ísfirðingar og aðrir gestir, og gleðilega
afmælishátíð!
Það var svolítið skondið í aðdraganda þessarar hátíðar
að sjá það í BB að virkasta „kommentera“ vestra fannst
undarlegt að ég sé tillaður Ísfirðingur. Ég sé fluttur
suður, og sé því að hann best viti Reykvíkingur. Þetta
fannst mér afar undarleg skilgreining og lét það í ljós á
sama vettvangi. Gefum okkur það samt að þetta sé rétt
hjá honum, að við hættum að vera þaðan sem við erum
fædd og uppalin, þá væri nærtækast fyrir mig að flytja
samkomunni kveðju frá Hafnarfirði, þaðan sem ég bý nú
um stundir. Þá er samt eftir vandamálið, hverjir eiga að fá
kveðjuna? Eru það bara þau sem komu að vestan og ekki
hin? Hann telur sig vera Hnífsdæling þar sem hann er nú
búsettur og merkir sig með mynd af krumma. Ég fullyrði
að Hnífsdælingar vilja ekki eigna sér þennan krumma,
þeir hafa átt krumma og það tvo, tvíburana Jón heitinn
og Kristján bróður hans. Orginal krumma! Og hana nú!

,,Ekki fara yfir strikið, Eiríkur minn“
Þegar ég hóf að velta fyrir mér þessum ræðuhöldum hérna í kvöld, álpaðist ég inná heimasíðu
Ísfirðingafélagsins, og þar er ég kynntur til leiks með
þessum orðum: „Eiki Bö segir skemmtisögur.“ Ekki leist
mér á blikuna, verandi nýbúinn að hitta föðursystur mína
hana Hönnu, sem sagði við mig: „Hann Daddi bróðir
(pabbi) fór nú oft yfir strikið í þessum sögum sínum. Ekki
fara yfir strikið, Eiríkur minn.“ Svo mörg voru þau orð.
Sem sagt ógjörningur fyrir mig að halda hefðbundna
tölu um ágæti fæðingarbæjarins, og hæpið að fara með
sögurnar hans pabba sem liggja víst vitlausum megin við
eitthvert strik! Nú voru góð ráð dýr! Ég hóf að gramsa í
kollinum á mér eftir einhverju efirminnilegu sem ég hef
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Jón Aðalbjörn
Bjarnason ljósmyndari og Lilja
Sigurðardóttir
velunnarar félagsins
voru heiðursgestir
Sólarkaffis en áttu
ekki heimangengt.
Þeim var færður
virðingarvottur,
fyrir tryggð sína og
framlag til félagsins,
sem hannaður og
smíðaður af Dýrfinnu Torfadóttur.

upplifað sjálfur, eða heyrt af Ísfirðingum. Ætlun mín er
ekki að meiða fólk eða aðstandendur þess. Miklu heldur
að koma því á framfæri hvað fólk getur verið skemmtilegt! Að ætla sér að segja skemmtisögur af Ísfirðingum
hlýtur að hitta þannig á þennan tæplega 600 manna sal
að einhver er ekki alveg sáttur. Ég bið þann hinn sama
að upplifa aðeins ánægjuna við að samferðafólki finnist
skemmtilegt að hafa átt þá sem samborgara í þessu litla
samfélagi okkar fyrir vestan.
Ég bjó við þau forréttindi í æsku að geta leikið mér
og unnið eftir atvikum í rækjuverksmiðjunni hjá pabba á
Torfnesi. Þar var vinur minn Viggó Norðquist verkstjóri
og virtist hann sætta sig við veru mína sem hefur örugglega á stundum verið heldur erfið fyrir minn mann. En
ljúfmennskan og góðsemin var slík að ég minnist þess
varla að hafa reitt hann til reiði, þó tilefnin hafi eflaust
verið ærin. Í handpilluninni í gamla daga var Bjarni
Box aðaltöffarinn, systursonur Ella Sveins. Bjarni fól
mér margvísleg verkefni, sem flest tengdust því að stríða
kellingunum. Þær sem unnu í rækju urðu umsvifalaust
kellingar, allavega aldrei kallaðar annað. Þegar Hanna
Dóra og Pétur Guðmunds listmálari með meiru voru að
draga sig saman kornung, rétt um fimmtán ára aldurinn
minnir mig, fól Bjarni mér það verkefni að spyrja Billý
mömmu Hönnu Dóru að því hvort rétt væri að þau væru
farin að sofa saman! Vissi held ég ekki á þeim tíma að fólk
almennt stundaði þá iðju, hvað þá að það gerðist eitthvað
merkilegt hjá sofandi fólki! Billý snöggreiddist og spurði
mig hvernig mér dytti svona vitleysa í hug barninu! Ég
gaf mig við þessi ofsafengnu viðbrögð og sagði að Bjarni
hefði beðið mig um þetta. Það sem ég ýmist man að hún
sagði, eða réttara sagt skildi, því öskrin voru yfirgengileg,
að þetta væri nú þakklætið fyrir fölsku tennurnar, en eftir
eftirgrennslan hjá Hauki Dan, hafði starfsfólkið ásamt
verksmiðjunni splæst í falskar fyrir Bjarna í tvítugsafmælisgjöf. Bjarni drakk eina skúffu af kók á dag á þessum
árum og tennurnar ónýtar með öllu.

„Spurðu bara hann pabba þinn, elskan“
Ég sá kellingunum stundum fyrir sígarettum, en
þær reyktu margar allhressilega. Stutt var að fara, uppí
sjoppuna Þórshamar sem var uppá Seljalandsveginum.
Í einni af ferðunum rakst ég á Magnfreð og fleiri kalla í
bæjarvinnunni og þar sem ég fer framhjá honum kallar
hann til hinna sem voru að grafa skurð með honum:
„sjáiði nú litla íhaldsorminn.“ Þetta orð eða uppnefni
eða hvað þetta nú var, vissi ég ekki hvað þýddi. Var í þetta
skiptið að kaupa sígarettur fyrir Sissu hans Didda málara,
og spurði hana hvað þetta þýddi. Ekki tók þá betra við:
„Spurðu bara hann pabba þinn, elskan.“ Það var svo ekki
fyrr en löngu seinna að ég skildi hversu hrikaleg þessi
nafnbót var!
Á síðustu árunum uppá Torfnesi, heimilaði pabbi
bænum að byrjað yrði að byggja Hlíf, þó að samningum
milli hans og bæjarins um lóðaskipti hefðu ekki verið
lokið. Ingimar Óla bilstjóri var örugglega einn af þeim
sem var mest í mun að byggingin gæti hafist um leið og
hægt væri, vissi af þessari greiðasemi pabba, og kíkti inná
kontorinn hans áður en gamli átti að taka fyrstu skóflustungu að byggingunni. Pabbi sagði þetta ekki stórmál,
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en spurði gamla hvort hann vissi ekki örugglega af því að
ekki stæði til að byggja elliheimili, heldur eitthvað annað,
sem ég held að pabbi hafi nú ekki verið of klár á sjálfur.
Ingimar ruglaðist greinilega við þetta, því þegar hann tók
skóflustunguna bað hann „guð að blessa þetta elliheimili
aldraðra“. Pabbi hafði nú hálfgerðan móral yfir þessu, að
hafa ruglað gamla manninn í ríminu.

„Munið eftir að klóra ykkur“
Lífið gekk sinn vanagang í verksmiðjunni, nema hvað
einn daginn hafði Viggó áhyggjur af því að fólk dýfði ekki
höndunum í klór áður en vinna við rækjuna hófst. Minn
skrifaði feitletrað með tússi á spjald og festi kirfilega uppá
vegg: „Munið eftir að klóra ykkur.“
Þegar verksmiðjan flutti starfsemi sína niður á
Sundahöfn var úr miklu meira skemmtiefni að moða.
Bæði var starfsfólkið fleira og einhvernveginn komu fleiri
húmoristar til starfa þar. Fremstur meðal jafningja var
örugglega Hrafn Norðdahl, innfluttur en vafalaust einn
mesti Ísfirðingur sem bæinn byggir. Það er þó þannig
með uppátækin hans Krumma að þau myndu flest lenda
handan línunnar sem áður er minnst á.
Í jólastoppi á sama degi og jólaglöggið var haldið í verksmiðjunni, voru strákarnir upp á kaffistofu þegar heyvagn
er dreginn upp að gamla sláturhúsi Kaupfélagsins, sem
er handan götunnar fullur af beljum. Dettur þá Svenna
heitnum Páls oftast kenndum við Vestmannaeyjar, þaðan
sem hann fluttist eftir gos, það snjallræði í hug að fá lánaða eina belju. Hleypur yfir í sláturhús og semur við einhvern þar um að fá eina belju lánaða í einn til tvo tíma.
Hann muni síðan skila henni aftur. Fer Svenni síðan með
hana inní verksmiðju að neðanverðu, inní kæli og bindur
hana þar við lyftara. Hefst nú mikið ráðabrugg á kaffistofunni um það hvernig sé hægt að plata Viggó niður
í kæli. Dettur einhverjum í hug að spyrja Viggó að því
hvort hann hafi ekki fundið ammóníaklykt niðri í dag.
Viggó rýkur niður, ekkert nema samviskusemin eins og
alltaf. Kemur síðan upp aftur eins og eldhnöttur í framan
og segir stundarhátt yfir kaffistofuna: „Það er kýr í kælinum.“ Allir fóru að tala um að kallinn væri orðinn ruglaður eða hreinlega fullur, „kýr í kælinum,“ aldrei heyrt
annað eins rugl! Menn náðu að halda honum það lengi
uppi að nægur tími var fyrir Svenna til að skila beljunni.
Þegar skarinn var kominn niður var náttúrulega engin
kusa þar! Og fullyrtu allir að svo hefði aldrei verið! Meiri
kvikindin sem menn geta verið! En Viggó blessaður var
nú þannig gerður að hann hafði sennilega mest gaman
af svona sýningum þegar upp var staðið.
Á haustmánuðum 1985 var haldið uppá 30 ára starfsafmæli verksmiðjunnar með pompi og prakt. Mættu nokkrir
af helstu viðskiptamönnum erlendir og innlendir ásamt
að sjálfsögðu starfsfólki og fiskimönnum sem í viðskiptum
voru. Var vel tekið á því og gerðust menn nokkuð vel hífaðir. Var mikið gert að gamni sínu, gengið á milli borða og
sagðar sögur. Högni Þórðarson útibússtjóri Útvegsbankans
var hrókur alls fagnaðar og lá vel á mínum. Þegar ég var
eitthvað að kjafta þarna við borðið hans, bað hann mig að
segja brandarann af sér. Ég mundi ekki í fljótu bragði eftir
neinum sem hann gæti átt við. Brandarinn af honum! Nú
voru góð ráð dýr. Jú, ég lét einn flakka, örugglega í fyrsta
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skipti svo Högni heyrði: „Vitið þið afhverju hann Högni
er svona lítill?“ Enginn sagði neitt. „Jú, það féll nefnilega
á hann víxill.“ Högna brá heldur en hóf svo upp mikinn
hlátur og sagðist nú ekki hafa átt við þennan. En „hann er
ágætur, Eiríkur minn.“
Starfi mínu fylgdu nokkuð mikil ferðalög innan lands
og utan. Fyrir sunnan gistum við flestir kollegarnir á Hótel
Sögu. Vorum við oft samferða við Gunnar Þórðarson
vinur minn. Einhverju sinni var Guðmundur Agnarsson
á sama tíma og við á hótelinu, og með honum í för
stjórnarformaðurinn hans Halldór Hermannsson, sá eini
sanni. Var ákveðið að við Gunnar myndum borða með
þeim um kvöldið í Grillinu ásamt Kjartani Gunnarssyni í
Féfangi. Voru þeir búnir að vera að díla eitthvað við hann
fyrr um daginn. Gerðu menn vel við sig, að sjálfsögðu
í boði Féfangs, og pöntuðu sér allir nautasteik. Þegar
steikin kom til okkar á diskunum var Dóri náttúrulega
í stólpa samræðum á einhverju borði úti í sal. Var náð í
hann og þegar hann skar í steikina var hún alltof blóðug
fyrir hans smekk. Lét hann þjóninn heyra það á skilmerkilegri íslensku, „að fyrir vestan eldum við matinn,
hendum þessu ekki svona óelduðu á borð fyrir fólk“.
Þjónninn tók diskinn aftur og Dóri rauk með það sama
yfir á hitt borðið aftur og hélt áfram spjalli sínu þar. Þá
hugkvæmdist Kjartani að láta sína blóðugu steik í plássið
hans Dóra og tók hina tvíelduðu til sín. Síðan var náð í
Dóra, hann setti á sig smekkinn og lá vel á kalli þar sem
hann brá hnífnum í kjötið. Það var líka eins gott að hann
setti á sig smekkinn (servéttuna), því nú slettist blóðið
sem aldrei fyrr. Nú var mínum nóg boðið, stakk gafflinum
í kjötið, og henti í áttina að kokkunum, þar sem þeir
voru að elda þarna í opnu rými, ekki langt frá. Lenti kjötstykkið í baki eins kokksins, og varð bakið á manninum
eins og einn stór túrblettur. Urðum við því miður frá
þessu borðhaldi að hverfa, því nærveru okkar var ekki
óskað lengur.
Það var skemmilegt á Sögu. Einhverju sinni er ég
gisti þar þurfti vinur minn Hinrik Matthíasson að ná í
mig snemma dags. Honum hefur allavega fundist það
snemmt sjálfum, því þegar ég svaraði var aðeins sagt í
símann með spurnartóni: „Risinn?“ „Já,“ sagði ég, og
spurði á móti: „Og þetta er þá dvergurinn?“ Þetta fannst
Hinna fyndið. Ég væri löngu búinn að gleyma þessu, ef
hann væri ekki alltaf að minna mig á þetta.

„Hestamenn óhressir með Jónas Þóri, mætti ekki
á jólaglöggið!“
Ég hafði hugsað mér að segja frá uppákomu á Sögu
sem tengist Jónasi Þóri sem ætlar að spila undir hjá
honum Erni Árna á eftir. Þegar ég sá svo um daginn að
þeir höfðu bæst á dagskrá þessa kvölds var ég að hugsa
um að hætta við. En þá hugsaði ég með mér, að gaman
væri að sjá hvernig hann brygðist við eftir 30 ár. Allavega
ætti að vera orðinn nægur tími til að fyrirgefa mér uppátækið! Þannig að niðurstaðan var að láta þessa sögu
koma.
Þannig var í þá daga að hann sá um að leika undir
borðum upp í Grilli á kvöldin. Þar sem ég er að fara fram
sennilega á toilettið hringir sími í sífellu við útihurðina
úr Grillinu án þess að einhver geri sig líklegan til að

VESTANPÓSTUR 2015

svara. Ég ákveð að svara, og viti menn það er spurt um
tíðræddan Jónas. Mín fyrstu viðbrögð voru að sjálfsögðu
að leita að honum, en þar sem hann var hvergi sjáanlegur
gekk ég að símanum og þóttist þá vera hann. Maður í
símanum kynnti sig sem formann Hestamannafélagsins
Fáks, og spurði hvort ég (Jónas) væri tilbúinn að spila
fyrir þá á jólaglöggi á tilgreindu kvöldi. Ég taldi það
gerlegt ef semdist um verð. Svo yrði það einnig að vera
skattfrjálst! Hófust síðan samningar, og í miðjum klíðum
gekk Jónas í salinn. Voru nú góð ráð dýr! Ekki mátti
heyrast í píanóspili í miðju samningaferlinu! Ég bað
manninn að bíða eitt augnablik, gekk að Jónasi og bað
hann að hinkra aðeins með spilirí, ég væri nefnilega að
tala við útlönd. Hann skildi það afar vel og hinkraði eftir
mér. Lauk ég síðan samtalinu og var frágengið að ég
spilaði hjá Fáki þetta umrædda kvöld. Síðan fór ég vestur
eins og gengur. Var svo búinn að gleyma þessu þegar ég
rakst á litla klausu í dagblaði eftir áramótin þar sem stóð:
„Hestamenn óhressir með Jónas Þóri, mætti ekki á jólaglöggið!“ Ég fékk vægt taugaáfall, en jafnaði mig aðeins
þar sem fram kom einnig í fréttinni: „Félagsmaður hljóp
í skarðið með ágætum.“ En nú er sem sagt upprunnin
stóra stundin. Mun hann fyrirgefa mér eður ei?

Addi var alltaf flottastur!
Þá er komið að því að segja frá uppákomum tengdum
skíðahópnum sem ég var í á Ísafirði. Í þessum óformlega
félagsskap sem varð til á Seljalandsdalnum voru: Addi
Geir og Tryggvi Guðmunds, Gunnar Þórðarson, Jóhann
heitinn Símonarson, Ásbjörn lyfsali og bróðir hans
Snæbjörn, Sólberg Jónsson Bolungarvík, Örn Ingólfsson,
Simbi Annasar og stundum komu strákarnir okkar Jóa
Sím með, Haukur sonur minn og Guðmundur formaður
Ísfirðingafélagsins. Það verður nú að viðurkennast að
flest það skemmtilega eða heldur það óvænta tengdist
Adda Geir. Hann verður bara að sætta sig við það! Hann
var búinn að biðja mig um að sleppa sér, og þó að við
séum miklir vinir þá bara get ég það ekki. Það væri einfaldlega ekki frá neinu að segja!
Fyrri sagan mun hafa gerst í febrúar 1996. Fórum við
þá til Selva á Ítalíu. Einn daginn var ákveðið að fara uppá
jökul, það var heljarinnar ferðalag á milli bæja, en að
sjálfsögðu allt farið upp og niður dali á skíðum. Upp í
háu skarði þurfti sem sagt að fara langa ferð niður og yfir
dalinn til að komast í síðustu lyftuna, sem myndi flytja
okkur á jökulinn. Skoraði Addi á strákinn minn Hauk
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í keppni niður og yfir og lagði undir veitingar á næstu
stoppistöð. Strákurinn samþykkti það og fór fararstjórinn í þessari jöklaferð Tryggvi Guðmunds af stað fyrstur.
Haukur stakk Adda fljótlega af og eftir tiltölulega stutt
rennsli komu þeir Tryggvi og við hinir að stórum hól
og sáu þá að hinsvegar við hólinn var vegur, þannig að
menn stoppa þarna. Addi var alltaf kappsamur á skíðunum, veit ekki hvort hann sá sér leik á borði að vinna
Hauk, öskrar eitthvað í áttina að okkur, að „þetta sé nú
meiri letin nýbúnir að stoppa“, kemur að vegbrúninni
og flýgur yfir á miðjan malbikaðan veginn, og sjáum við
félagarnir eldglæringar þegar kantarnir undir skíðunum
ásamt sólunum flettast af. Addi má eiga það að hann
náði einhvernveginn að hoppa sig áfram þannig að hann
lenti ekki á maganum. Tryggvi og Haukur köstuðu sér í
snjóinn og grenjuðu af hlátri, og átti Addi erfitt með að
fyrirgefa Tryggva þessi ofsafengnu viðbrögð, en stráknum
var strax fyrirgefið. Nú voru góð ráð dýr, staddir á miðjum
fjallvegi og skíðin hjá Adda ónýt. Varð að panta leigubíl
fyrir kappann, og tók það Adda 5 eða 6 klukkutíma að
komast heim á hótel, þar sem við vorum komnir suðurfyrir fjallgarðinn sem bærinn okkar stóð við. Addi var
alltaf flottastur!
Eitt sumarið kom ég í heimsókn til Adda Geirs sem
oftar. Við höfðum farið út á skíði þá um veturinn, en
hann og vinur hans Jói heitinn Sím farið aukaferð til
Aspen í Colorado. Honum var mikið niðri fyrir þegar við
vorum að spjalla, hann vildi treysta mér fyrir leyndarmáli
varðandi ferðina þeirra Jóa. Málið var að eftir nokkra
daga vestra uppgötvuðu þeir að þeir væru á viku samkyn-
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hneigðra karla. Þeim var farið að finnast margt skrítið,
verjur á báðum náttborðum, aldrei konur í heitum pottum og á veitingastöðum og bara yfirleitt, hvergi konur!
En hverjum átti að detta í hug að sérstakir hommadagar
væru í gangi? Þeir munu hafa sammælst að segja engum
frá þessari skrítnu skíðaferð þeirra félaganna. Fannst
þetta heldur hallærislegt. Jói hélt trúnaðinn en Addi lét
undan og sagði mér frá og fannst mér eins og honum
létti! Varð að treysta vini sínum fyrir þessu. Líður nú og
bíður. Ég stóð mig svona og svona í að þaga yfir leyndarmálinu, treysti Gunnari hans Tryggva Guðmunds fyrir
þessu, þannig að flestallir félagarnir höfðu heyrt af
þessum hremmingum þeirra. Við erum sem sagt staddir
út á Keflavíkurflugvelli að fara í næstu ferð og sitjum í
makindum á barnum undir stóra hallandi glugganum,
sem margir ættu að kannast við. Addi fór ekki í þessa
ferð. Erum að spjalla saman, þegar mér verður litið til
Jóa þar sem hann kemur á siglingu með tvo bjóra og sest
hjá Ásbirni apótekara. Þá veltur uppúr mér löngubúinn
að gleyma einhverju leyndarmáli: „Strákar, sjáiði, Jói strax
farinn að para sig.“ Minn maður gat nú verið snöggur
upp, og kallaði stundarhátt yfir mannskapinn: „Hver
sagði mannskrattanum frá Aspen-ferðinni?“ Ég næ að
kalla inní til Jóa: „Jói minn, voru fleiri pör en þið Addi
að vestan?“ „Helvítið hann Addi.“ Var mikið hlegið og
fyrirgaf Jói mér í flugvélinni út.
Í bæ eins og Ísafjörður var í denn, varð maður var við
ýmislegt sem skeði og heyrði af, án þess að vera þátttakandi, fyrr mætti nú raunar vera! Eitt af því eru sagnir
af Gunnari og Ebba. Fyrir þá yngri skal útskýrt að það var
fyrsta flutningafyrirtæki Ísfirðinga sem ók milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur, og bar nafn eigenda sinna. Saga þeirra
er stórmerkileg. Hlutirnir gerðust bara, eða réttara sagt,
menn lentu bara í hinu og þessu. Það er t.d. með miklum
ólíkindum hvað þeir lentu oft í því að gista á sveitabæjum
jafnvel eftir fjögurra fimm tíma akstur! Þetta er alveg með
ólíkindum! Svo að lenda nánast viðstöðulaust á böllum
syðra allt sumarið. Til marks um þetta fór Kitti Muggs
eina ferð í maí – júní eitt vorið og ætlaði síðan á síld
eða vinna annað það sumarið. Hann skildi eftir í gistiaðstöðunni hjá félögunum jakkaföt, og þegar hann fór aðra
ferð um haustið voru þau orðin útdönsuð, ónýt! Ótrúlegt
hverju þessi föt komu til leiðar.
Vinur minn Kristinn Ebba sagði mér að hann hefði
nánast alltaf verið spurður að því þegar hann var lítill
„hvort hann væri sonur Gunnars og Ebba?“ Fyrst sagðist
hann hafa reynt að koma því á framfæri að „hann Ebbi er
pabbi minn“, eða „ég er sonur Ebba“, en svo segist hann
hafa gefist upp. Svona samtvinnaðist allt í kringum vinina
Gunnar og Ebba. Einhvern tíma spurði ég Kristin að því
hvað strákurinn hans héti. Hann sagði nú sögu að segja
frá því. Málið var að maður birtist Möggu hans Kristins
margoft í draumi á meðgöngunni. Hver haldið þið að
það hafi verið? Jú auðvitað Gunnar þannig að vitaskuld
heitir drengurinn Gunnar! Það segir sig sjálft!

„Segðu henni mömmu þinni að við eigum til egg
fyrir hana“
Í gamla daga var svotil alltaf verslað í Björnsbúð fyrir
heimili okkar í Túngötunni. Þjónustan góð, Garðar og
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Alli einstakir á sinn ljúfa hátt. Öllu reddað. Nánast alltaf
til egg fyrir okkur, þó hvergi væri egg að sjá! Gjarnan
hvíslað í eyra manns: „Segðu henni mömmu þinni að við
eigum til egg fyrir hana.“ Þeir voru nú stundum svolítið
fljótfærir blessaðir, eins og þegar þeir auglýstu: „Ef ykkur
vantar gæs í jólamatinn getum við útvegað ykkur hana.“
Húmoristarnir ekki langt undan til að snúa útúr öllu.
Önnur verslun í bænum var ekki síður merkileg, þó
þau sem yngri eru kannist e.t.v. ekki við hana. Nefnilega
Finnsbúð í Hafnarstræti. Hún hafði sérstöðu hvað varðar
framboð af ís og ferskum ávöxtum. Hún er þó kannski
merkilegust fyrir annað en verslunina sjálfa, því þar
var farið nákvæmlega yfir meintar rangfeðranir barna
í bænum, heilmiklir útreikningar á fjarvistum á mögulegum getnaðartíma, og síðan voru felldir úrskurðir.
Þarna voru saman komnir Björgvin Sighvatsson, Stebbi
Stebb, pabbi, Óli Þórðar, Magnús Reynir og fleiri sem
létu sér annt um þennan málaflokk. Heldur fór í taugarnar á kaupmanninum Finni ef einhver kúnni slæddist
inní verslunina þegar umræður voru á viðkvæmu stigi.
Hljóp hann þá á milli kassanna sem lágu eftir ákveðnu
kerfi á gólfinu, nánast eins og í jakahlaupi, og afgreiddi
í miklum flýti þannig að hann missti ekki snillingana
út aftur á viðkvæmu stigi umræðna. Löngu síðar var
DECODE stofnað m.a. til að annast slíka starfsemi sem
þarna fór fram.
Það er svolítið erfitt að átta sig á því hvenær nóg er
komið af ræðuhöldum. Einhverjum finnst sjálfsagt komið
gott, á meðan aðrir eru tilbúnir í eina enn. Fyrir þá kemur
hér ein stutt í lokin og er einmitt tengd þessu vandamáli
hve lengi skal á haldið. Ólafur Bjarni Halldórsson sá
mæti Ísfirðingur hélt uppá sjötugsafmæli sitt af miklum
myndarskap fyrir ekki löngu síðan. Það sem var kannski
frábrugðið flestum afmælisveislum var að afmælisbarnið
hélt sjálft aðalræðuna. Fór Óli mjög nákvæmlega yfir
æviskeið sitt, en þurfti að gera hlé á máli sínu um stund á
meðan veislugestir fluttu sig inn vegna kólnandi veðurs.
Hafði þá ræðan staðið í 45 mínútur og var komið þar
sögu, að afmælisbarnið var að nálgast fermingaraldurinn!
Geri aðrir betur!
Góðir veislugestir.
Nú liggur fyrirgefning Jónasar Þóris fyrir, og fyrir það
er ég þakklátur. Ég fer einnig framá fyrirgefningu hinna
sem fannst óþarfi að koma hér við sögu. Látinna vina og
samferðamanna sem hér er minnst á að framan, minnist
ég með þakklæti fyrir samfylgdina, og bið Guð að blessa
minningu þeirra.
Ég þakka fyrir mig og óska öllum góðrar skemmtunar.
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Bréfadúkkulísur æskunnar verða
dúkkulísuleikir á tölvutæku formi
Inga María Guðmundsdóttir er stofnandi fyrirtækisins Dress up games og hugmyndasmiður netsíðunnar dressupgames.com
Þegar Vestanpósturinn leitaði eftir viðtali við Ingu Maríu fór hún að velta því fyrir sér hvað
netið býður upp á marga möguleika fyrir fólk sem vill og getur skapað sér starfstækifæri
og búið hvar sem er.
,,Ég sjálf get flutt hvert sem er með tölvuna mína en kýs að vera á Ísafirði.“
Jóna Símonía Bjarnadóttir spjallaði við Ingu Maríu og myndirnar eru úr einkasafni.
Inga María Guðmundsdóttir er
fædd á Ísafirði 1969, dóttir hjónanna
Þorbjargar Ingadóttur, sem alltaf
var kölluð Dodda, og Guðmundar
Ingibjartssonar. Dodda vann lengstum í Niðursuðuverksmiðjunni og
síðar á Hlíf en Guðmundur vann
hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga og muna
margir vafalaust eftir honum á vörubíl félagsins. Bróðir Ingu Maríu er
Bjarni Guðmundsson verkfræðingur
sem búsettur er í Hafnarfirði og á
hann tvö börn.

Æskan:
– Ég er efribæjarpúki og ólst upp
í Túngötu 13. Túngatan var þá
mikil umferðargata og þetta horn
Eyrargötu, Túngötu og Hallabrekku
stórhættulegt enda mjög blint. Það
urðu reglulega árekstrar á þessu
horni og hljóðin í ískri dekkja og
þungum höggum mjög kunnugleg.
Girðingin okkar var keyrð niður
tvisvar, ef ekki þrisvar, þegar bíl var
keyrt inn á blettinn fyrir framan
húsið okkar.

Dress-up mynd af Ingu og æskuvinkonu
hennar Guðnýju Hönnu Harðardóttur
að klæða sig upp á.
til Reykjavíkur þar sem ég hóf nám í
bókasafnsfræði en leist ekki betur á
en svo að ég hætti eftir tvo daga. Ég
mátaði mig í félagsfræði og sálfræði
þar til ég fann mig endanlega, þar
sem ég byrjaði – í bókasafnsfræðinni.
Leiðin lá svo aftur vestur árið 1995
og þar var ég að vinna með náminu í
tvö ár áður en ég útskrifaðist.

Skólagangan:
– Ég gekk í Barnaskólann eins og lög
gera ráð fyrir og alla mína tíð í þeim
góða skóla hafði ég bara tvo kennara, Sigrúnu Guðmundsdóttur fyrstu
þrjú árin og Matthías Kristinsson
seinni þrjú. Síðan lá leiðin í næsta
hús, í Gaggó þar sem ég hafðist
við, misáhugasöm, til 1985. Þegar
skyldunámi lauk lá beinast við að
halda skólagöngunni áfram á
Torfnesi og ég lauk stúdentsprófi
frá MÍ árið 1989. Þá lá leiðin suður

Bíllinn sem keyrði inn í garð hjá æskuheimili Ingu, hættulega horninu við Túngötu og Hallabrekku.

– Ég vann í Landsbankanum og
fékk svo hlutastarf á bókasafninu
hjá Jóhanni Hinrikssyni. Ætli það
hafi ekki verið um aldamótin sem
ég komst loks í fulla vinnu í faginu
sem ég er menntuð til, vann sem
skjalastjóri Ísafjarðarbæjar hálfan daginn (sú fyrsta í því embætti) og á
bókasafninu hinn helminginn. Ég má
til með að nefna þann frábæra og
langþráða áfanga þegar við gátum
loks pakkað niður bókunum og
flutt úr „bráðabirgðahúsnæðinu“ á
Sundhallarloftinu og á Gamla sjúkrahúsið sem fékk þá hlutverk Safnahúss.
Það gerðist árið 2003, fjórtán árum
eftir að sjúkrahúsið flutti í nýtt húsnæði. Og talandi um Gamla sjúkrahúsið, þar vinn ég enn en núna vinn
ég við eigið fyrirtæki sem heitir Dress
up games en er ef til vill betur þekkt
sem dressupgames.com.

Um síðuna dressupgames.com:
Nú þekkja þig einmitt margir sem
bókasafnskonuna með dúkkulísurnar.
Hvernig hófst þetta allt saman?
– Ég þurfti að vera frá vinnu í nokkurn tíma árið 1998 vegna veikinda og
datt í hug að stytta mér stundir með
því að láta gamlan draum rætast og
læra að búa til vefsíðu. Ég hafði uppgötvað fjölda dúkkulísuleikja hér og
þar á netinu fyrir Báru bróðurdóttur
mína. Ég hafði gaman af þessum
leikjum, og Bára líka. Mér fannst
líklegt að fleiri gætu haft gaman af
þeim og datt í hug að safna leikjunum á eina síðu.
– Í upphafi var síðan tvískipt, það
voru leikir fyrir börn en líka fyrir full-
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Inga sem var á framboðslista fyrir Í-listann í bæjarstjórnarkosningunum sl. vor var
stödd á Guernsey þegar kosningin fór fram.

Inga María hitti þennan á ferðalagi á
eyjunni Guernsey í maí í fyrra.
orðna (ekki dónalegir!). Hún fékk
fyrstu árin frekar athygli sem grínsíða og gekk kannski mest út á að
klæða þekkt fólk og gera grín að því.
Svo þróaðist hún smátt og smátt
í þá átt að vera meira fyrir börn.
Árið 2000 urðu svo þau tímamót að
ég keypti lénið dressupgames.com
og upp frá því fór þetta að verða
meiri alvara en áður, ég fór að setja
auglýsingar á vefinn til að reyna að
afla tekna til að greiða fyrir vistun
síðunnar.
Það er gaman að segja frá því að
síðan var aldrei auglýst, hún spurðist
bara milli manna. Nú eru fyrstu notendur síðunnar orðnar fullorðnar
konur og ég fæ reglulega skilaboð

á samfélagsmiðlum og í tölvupósti
þar sem konur rifja upp kynni sín af
síðunni þegar þær voru börn. Það
þykir mér ótrúlega skemmtilegt og
gefandi.
En hvenær fórstu svo alfarið að vinna
við fyrirtækið?
– Ég minnkaði smám saman við mig
vinnu og það var svo árið 2007 að
ég stofnaði fyrirtækið og hætti á
bókasafninu. Gamla sjúkrahúsið er
þó ennþá vinnustaðurinn minn því
ég leigi aðstöðu þar.

Af hverju dúkkulísuleikir?
– Ég hef alla tíð haft gaman af slíkum
leikjum og lék mér mjög mikið í
þeim sem barn, átti barbie-dúkkur,
dúkkulísur, þessi leikföng sem eru
yfirleitt tengd við stelpur – leikjavalið
kom því af sjálfu sér. Einnig fannst

mér vanta leiki sem gætu höfðað
til stúlkna. Það var meira en nóg af
skot- og bílaleikjum en ég vildi gera
þessum dæmigerðu „stelpuleikjum“
hærra undir höfði.
– Ég hef líka aðeins öðruvísi hugmyndir um svona leiki en margir
fullorðnir. Dúkkulísuleikir hafa
verið gagnrýndir fyrir að ganga bara
út á föt og leggja of mikla áherslu
á útlit. En ég hef fengið mörg tækifæri til að fylgjast með börnum leika
sér í svona leikjum og fyrir þeim eru
þetta miklu frekar hlutverkaleikir.
Meðan þau eru að klæða dúkkuna
(karakterinn) þá er heilmikið að
gerast í hausnum á þeim, þau eru að
búa til baksögu fyrir dúkkuna, eða
karakterlýsingu. Hver er hún? Hvert
er hún að fara? O.s.frv. Við fullorðna fólkið eigum oft erfitt með að
sjá möguleikana í því hvað er hægt
að gera með eina dúkku, nokkur
föt og hluti sem fylgja, við erum ef

„Hugmyndirnar koma oft úr eigin lífi.“ Hér er Inga stödd á fuglasýningu erlendis sem varð síðan uppspretta að leik um fugla.

Dýrfinna Akranesi
Stillholti 16-18,
300 Akranesi
Sími: 464 3460 & 862 6060
www.diditorfa.com

Hálsmen, vernd - kr. 28.500

Gullauga ehf
Hálsmen, lukkuhringir kr. 17.800 lokkar - kr. 12.500

Hafnarstræti 4,
400 Ísafirði
Sími: 456 3460

Ófeigur Gullsmiðja ehf.
Næla, birki - kr. 10.800

Skólavörðustíg 5,
101 Reykjavík
Sími: 551 1161

UMHVERFISVOTTUÐ
PRENTSMIÐJA

Umbúðir sem
auka aflaverðmæti

Oddi hefur gegnum tíðina unnið með íslenskum fyrirtækjum í fiskvinnslu og útgerð að því að þróa lausnir
sem svara gæðakröfum viðskiptavina um allan heim. Við framleiðum umbúðir sem ná utan um alla
framleiðslu og rekstur sjávarútvegsfyrirtækja.
Afurðir þínar eru í öruggum höndum hjá Odda.

Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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Notendur síðunnar eru af ýmsum toga. Hér má t.d. sjá skjáskot af Twitter þar sem
ung kona rifjar upp gamla tíma og gleraugnabúð sem vill vekja athygli á gleraugnaleiknum, sem er ætlaður til þess að fá stelpur til að sættast við eigin gleraugu.
til vill búin að tapa þessu barnslega
hugmyndaflugi.
Ég veit að marga leikur forvitni á að
vita út á hvað vinnan þín gengur?

konur í þröngum fötum og eggjandi
stellingum. Mér finnst stundum að
þarna séu ungir karlar að búa til
leiki fyrir sjálfa sig en gleyma notandanum.

– Vinnan mín gengur út á að finna
dúkkulísuleiki sem uppfylla ákveðin
skilyrði sem ég set sjálf og svo framleiði ég sjálf leiki og það hefur aukist
hin síðari ár. Ég er reyndar ekki sjálf
að teikna og forrita en ég fæ hugmynd sem ég sendi til teiknara sem
svo býr til leikinn. Ég er með fólk í
þessari vinnu víða um heim, núna er
ég t.d. með fólk í Kína, Úkraínu og
Finnlandi að búa til leiki fyrir mig.
Svo er ég núna að prufa að ráða fólk
að utan til að skrifa lýsingar fyrir
leikina, það verður áhugavert að sjá
hvernig það tekst.

– Við tölum oft um fyrirmyndir, að
dúkkur eigi að vera góðar fyrirmyndir fyrir börn. Ég hef það fyrir stefnu
að reyna eins og ég get að velja leiki
sem sýna fjölbreytileika í vexti og
húðlit. Það merkilega er þó að ef
leikur er með konum í yfirstærð þá
verður sá leikur aldrei eins vinsæll
og barbie-leikir. Þetta gerist þrátt
fyrir að notendur tali oft um að það
vanti meiri fjölbreytni. Ég hef hugsað
mikið um þetta og ég held helst að
við þurfum að horfa á þessa leiki sem
létta afþreyingu, svona eins og þegar
við fullorðnu horfum á misgáfulega

Þú nefndir áðan skilyrði sem þú setur,
getur þú skýrt það nánar?
– Ég hef alltaf haft þá skoðun að
leikir á síðunni sýni stelpur og konur
í jákvæðu ljósi. Þannig að ekki er að
finna fegrunaraðgerðaleiki á síðunni
minni eða leiki sem ganga út á að
gera „ljóta“ konu „fallega“. Mér finnst
leikjaframleiðendur farnir að ganga
býsna langt í því að koma leikjum á
framfæri, konur eru ýktar mikið. Ég
get nefnt dæmi um fótboltakonu á
háum hælum og mjög brjóstamiklar

Skjáskot af leik sem sýnir bókavörð í sögustund.

þætti í sjónvarpinu og greinar í glanstímaritum. Börn vilja fá að gleyma
sér augnablik og ekki spá í boðskap.
Þar með er ekki sagt að við leikjaframleiðendur þurfum ekki að vera
ábyrgir, alls ekki. Hér er fín lína sem
þarf að þræða.
– Margir leikir sem ég finn eru þannig að konan er í hefðbundnum hlutverkum t.d. þjónustustúlka, einkaritari o.s.frv. Ef leikirnir eru góðir
þá á ég til að setja þá á síðuna hjá
mér en breyti þá leikjalýsingunni
og titlinum, þannig að einkaritarinn eða aðstoðarstúlkan verður yfirmaður á sínum vinnustað. Aðeins að
hrista upp í staðalímyndinni! Margir
leikir koma t.d. frá Asíu eða AusturEvrópu þar sem viðhorfið til kvenna
og kvennastarfa er ef til vill annað
en okkar. En allt er þetta vandmeðfarið enda ekkert að því að starfa
sem einkaritari eða þjónustustúlka
en maður sér hvað staðalímyndir eru
sterkar.
Hvernig færðu hugmyndir að leikjum?
– Mér finnst mjög gaman að láta framleiða fyrir mig leiki. Hugmyndirnar
koma oft úr eigin lífi. Eitt dæmi er
t.d. ferð sem ég fór á fuglasýningu
erlendis og úr varð leikur þar sem
kona sýnir fugla. Annað dæmi um
að leikir endurspegli atvik úr eigin
lífi er leikur þar sem aðalpersónan
er bókavörður að sjá um sögustund
á bókasafni.
En þarf ekki mikla tækniþekkingu til
að vinna við svona síðu?
– Ekki endilega, það er alltaf hægt
að fá aðkeypta þjónustu eða að hugmyndamanneskja fari í samstarf með
tæknimanneskju og viðskiptamanneskju, eða eitthvað þáleiðis. En örar
tæknibreytingar krefjast þess vissulega að maður sé stöðugt að fylgjast
með og svo lærir maður ýmislegt
með tímanum. Síðan þarf t.d. núna
að aðlagast símum og spjaldtölvum
en allir leikir sem eru núna á síðunni styðjast við flash-tækni sem ekki
er aðgengileg í þessum tækjum. Ég
er núna í samstarfi við fyrirtæki í
Reykjavík um að nútímavæðast. Þá
hefur vinna við vefinn, sem byrjaði í
Túngötu 13 á Ísafirði, farið í gegnum
hendur fólks um allan heim og er nú
aftur komin heim!

STÓRAR SENDINGAR

– VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ
Með öflugu dreifikerfi Póstsins kemur þú þínum vörum
hratt og örugglega, hvert á land sem er. Hvort sem um
ræðir stakar vörur eð bílfarma, þá hefur Pósturinn
lausnina. Eitt símtal og við erum að dansa.

www.postur.is

Silfurtorgi, 400 Ísafirði, sími: 440 2430
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Bókabeitan
er ungt bókaforlag sem einbeitir sér að útgáfu bóka fyrir börn og unglinga. Tvær ungar konur standa að baki forlaginu og önnur þeirra er
frá Ísafirði; Marta sem er dóttir Svönu Þórðar (Tóta í Kaupfélaginu) og
Magna í Netagerðinni en Birgitta er öngra manna, þar sem hún er að
sunnan, norðan og austan! Eins og stöllurnar gantast með þegar Vestanpósturinn bað þær um að segja frá tilurð samstarfsins og hugsjónum.
Hvernig hugmyndin kviknaði
Örlögin leiddu okkur saman í
Kennaraháskóla Íslands þar sem við
plottuðum fljótlega fyrstu ritgerðina
um mikilvægi lesturs. Það viðfangsefni varð svo eins og rauður þráður í
samvinnu okkar öll árin í námi en við
notuðum hvert tækifæri til að vinna
saman ritgerðir og verkefni um þessa
ástríðu okkar, bókmenntir og lestur.
Það má segja að mottóið okkar sé að
lesi börn sér til ánægju þá séu þeim
allir vegir færir í skólakerfinu sem og
lífinu sjálfu.
Þegar B.Ed. gráðu var lokið (og
sameiginlegri lokaritgerð um mikilvægi bóklesturs) tókum við þá
ákvörðun að klára dæmið og fara í
meistaranám. Að því loknu höfðum
við sankað að okkur ógrynni af upplýsingum um lestur og mikilvægi lesturs og komist endanlega að þeirri
niðurstöðu að lestur væri svarið við
öllum heimsins vandamálum. Það
sem var kannski mikilvægasta uppgötvunin var að til að fá börn og
unglinga til að lesa þurfa þau að hafa

Fyrsta útgáfuhófið sem við héldum var í
verslun Eymundsson í Austurstræti árið
2012 en þar fögnuðum við fyrstu bókinni
um Kamillu Vindmyllu, fjórðu bókinni
í bókaflokknum um krakkana í Rökkurhæðum og fyrstu bókinni um Grimmsystur.

val – þau þurfa sjálf að fá að velja
lesefnið eftir sínu áhugasviði, rétt
eins og við hin fullorðnu. Þar sem
lokaritgerð Birgittu fjallaði um mikilvægi lesturs á unglingastigi og lokaritgerð Mörtu um mikilvægi lesturs
á miðstigi (svona í grófum dráttum),
þá höfðum við farið yfir nánast allt
útgefið efni fyrir aldurshópinn 8 – 16
ára síðustu tveggja til þriggja áratuga
og sáum að það var pláss fyrir meira
úrval af lesefni fyrir þennan hóp.
Vorið 2011, úrvinda eftir ritgerðaskrif, sátum við við borðstofuborðið
heima hjá Mörtu og veltum fyrir
okkur framtíðinni og hvernig við
gætum sem best nýtt okkur þessa
þekkingu. Einhvern veginn varð ofan
á að við ákváðum að skrifa bækur
sem krakkar hefðu áhuga á að lesa.
Spennandi bækur, einfaldar og þægilegar aflestrar. Bækur sem krakkar
lesa af því að þá langar til þess en
ekki af því að þeir EIGA að lesa
þær. Við stöllur höfum mjög ólíkan
lestrarbakgrunn því á meðan Marta
las norrænar vandamálabækur var
Birgitta á kafi í amerískum hryllingssögum, það var því alls ekki ljóst
hvort við gætum endilega skrifað
saman skáldsögur þó sameiginleg
ritgerðaskrif hefðu gengið svona
glimrandi. Því væri hentugt að geta
tengt bækurnar okkar á einhvern
annan hátt og helst þannig að þær
gætu fallið í ólíka flokka; spennu,
hryllings, drauga, fantasíu …

Rökkurhæðir verða til

Marta og Birgitta á skrifstofunni í Dugguvogi 17 þar sem þær eru líka með lager.

Þarna við borðstofuborðið í
Stigahöllinni ákváðum við semsagt að búa til okkar eigið samfélag. Ein af kveikjunum var bókin
Börnin í Húmdölum sem við kynntumst í bókmenntakúrsi vestur á
Melum en á seinni hluta námsins
var Kennaraháskólinn kominn undir
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Háskóla Íslands. Við komumst að
því að við áttum einhversstaðar sameiginlega hugsunarblöðru og út úr
henni spratt úthverfið Rökkurhæðir
nánast fullmótað. Við vorum semsagt
frá fyrstu stundu sammála um hvar
Rústirnar voru staðsettar, kirkjan,
skólinn, leikskólinn ...
Við notuðum vorið og sumarið til
að skrifa hvor sína söguna inn í þetta
umhverfi og svo skemmtilega vildi til
að söguhetjurnar okkar voru vinkonur. Við lásum yfir og lagfærðum hvor
hjá annarri, sem við vorum orðnar
þaulvanar að gera, og samhliða því
tengdum við svo saman bækurnar
– mótuðum bekkina og vinahópinn
og fylltum upp í smáatriði í umhverfinu. Það var svo ekki fyrr en bækur
þrjú og fjögur voru langt komnar
sem við áttuðum okkur á því að við
vissum varla lengur hvor átti hvaða
hugmynd eða kafla svo að úr varð að
við fórum að skrifa okkur báðar fyrir
næstu bókum. Sú sem heldur utan
um og „stjórnar“ bókinni fær að hafa
sitt nafn á undan á bókakápunni. Nú
er komið í ljós að flokkurinn mun
telja sjö sjálfstæðar bækur (sú síðasta
kemur út í haust) og hringnum verði
lokað með æsispennandi þríleik sem
byggir á fyrstu bókunum, samtals
verða þetta því tíu bækur þegar upp
er staðið. En aftur að upphafinu.
Í ágúst/september vorum við
ekki bara með tvær bækur tilbúnar,
heldur risastórt „konsept“ sem okkur
langaði að fylgja eftir. Við stóðum
frammi fyrir því að stofna fyrirtæki og
gefa sjálfar út bækurnar eða ganga á
milli forlaga og reyna að fá einhvern
í lið með okkur. Með góðan stuðning
frá eiginmönnunum ákváðum við
semsagt að taka erfiðari leiðina en
hvorug okkar hafði svo mikið sem
unnið í bókabúð – hvað þá staðið í
fyrirtækjarekstri.
Í september 2011 stofnuðum við
því Bókabeituna og fórum á fullt
að koma þessum afkvæmum okkar
í heiminn. Finna prófarkalesara og
umbrotsmann, fá tilboð í prentun,
ákveða kynningar, baktexta, útlit
bókanna … og þá er gaman að segja
frá því að allar kápurnar, nema þá
nýjustu, prýða börnin okkar.

Vaxtarverkir
Eftir að fór að rofa til í höfðunum
eftir fyrsta jólabókaflóðið okkar var

Það er að skapast hefð fyrir því að
FÍBÚT (Félag íslenskra bókaútgefenda)
haldi bókamessu í Ráðhúsi Reykjavíkur
í nóvember þar sem útgefendur koma
saman, sýna bækur ársins og standa fyrir
bókatengdum uppákomum. Þessi mynd er
tekin þegar við tókum þátt í fyrsta skiptið
árið 2013.
kominn tími til að ákveða næsta
skref. Það var morgunljóst að til að
fyrirtækið stæði undir tveimur starfsmönnum í fullu starfi (þ.e. Mörtu og
Birgittu) yrði það að gefa út fleira
en Rökkurhæðir. Með það í huga
fórum við á stúfana og duttum niður
á Grimmsystur – frábærar ævinýraspennusögur fyrir krakka 7-12 ára.
Og þá hófst annað ferli sem hvorug
hafði nokkra reynslu af, að verða
okkur úti um útgáfurétt, semja um
lágmarksréttindagreiðslur, afnot af

myndefni og kápum og margt fleira.
Svo tókum við til við að þýða. Um
svipað leyti hafði svo samband við
okkur ungur maður með handrit
sem hann vildi sýna okkur. Þetta
var Hilmar Örn Óskarsson með
Kamillu Vindmyllu og vini hennar
(og óvini). Þó það hefði ekki verið á
skammtímaplaninu að gefa út fleiri
bækur þá heillaði Kamilla okkur
báðar langt upp úr skónum og við
gátum ekki annað en að stokkið til.
Við vorum því skyndilega komnar
á kaf í útgáfustarfsemi, eitthvað
sem hafði varla verið rætt þegar við
stofnuðum Bókabeituna utan um
Rökkurhæðirnar okkar.

Bókabeitan, Björt og Töfraland
Flokkurinn barna- og unglingabækur er fáránlega víður þegar
maður hefur í huga ekki bara aldur,
heldur líka þroskastig lesendahópsins. Það er eiginlega alveg út í hött
að hafa „Harry Potter“ og „Kúkað í
koppinn“ innan sama vinsældalistans
og í sama skoti bókaverslana. Enda
erum við báðar sannfærðar um að
fleiri unglingar sýndu bókum áhuga
ef þeir þyrftu ekki að þræða smábarnadeildina til að finna bækur ætlaðar sér.
Þegar styttist í þriðju jólavertíðina

Marta og Birgitta á íslenska standinum á bókamessunni í Frankfurt haustið 2014 þar
sem þær voru með bæklinginn sinn og sýnishorn af bókunum. Í þessari fyrstu ferð sinni
á bókamessuna í Frankfurt seldu þær einmitt réttinn af Rökkurhæðum til Arena Verlag í
Þýskalandi. Fyrstu þrjár Rökkurhæðabækurnar koma s.s. út í Þýskalandi 2016.
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allar sameiginlegt að geta hentað
til lestrar fyrir ungmenni frá 15 ára
aldri.

Framtíðarsýn – lokaorð
Við stukkum af stað fyrir fjórum
árum fullar af eldmóði með það
markmið að bjarga börnum og unglingum frá hinu hræðilega ólæsi með
því að gefa út frábærlega spennandi,
skemmtilegar og umfram allt vandaðar bækur. Markmiðið er enn það
sem drífur okkur áfram en við höfum
lært að meira þarf til en hugsjónina
eina ef fyrirtæki á að standa undir
sér. Bækur fyrir börn og unglinga
eru þyngri í rekstri en bækur fyrir
fullorðna þar sem lesandinn kaupir
sér sjaldnast bókina sjálfur heldur
er háður því að fá hana að gjöf fyrir
utan þá kröfu að þær bækur kosti
minna þrátt fyrir að það kosti það
sama, ef ekki meira, að búa þær til.
Mesta hreyfingin á þessum bókum er
oft á bókasöfnunum þar sem útgefandinn fær lágmarksgreiðslu fyrir
bók sem er svo lesin af 100 börnum
(eða fleirum). Eins sárt og það er
að viðurkenna það þá eru margar
góðar, og vinsælar, bækur sem standa
ekki undir kostnaði, hvað þá öllu
umstanginu og utanumhaldinu sem
þarf til að koma þeim til lesendanna.
Við höldum samt ótrauðar áfram
enda höfum við á þessum rétt rúmlega þremur árum safnað að okkur
góðu samstarfsfólki, frábærum höfundum og teiknurum sem hefur gert
okkur kleift að gefa út fullt af góðum
og skemmtilegum bókum, íslenskum
og þýddum.
Myndir úr einkasafni Mörtu og Birgittu.
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okkar voru titlarnir orðnir tólf og við
sáum að þó bækurnar okkar væru
ekki margar þá féllu þær í mjög
svo fjölbreyttan aldurshóp. Þar sem
grunnurinn er alltaf sá að við viljum
hvetja til lestrar og gera lesandanum
sem allra auðveldast að finna lesefni
við sitt hæfi fannst okkur Bókabeitan
vera farin að teygja sig yfir ansi vítt
svið og sýnin orðin frekar gruggug.
Við settumst því aftur við borðstofuborðið í Stigahöllinni, að þessu sinni
með það fyrir augum að marka skýra
stefnu fyrir fyrirtækið. Við ákváðum
að stokka upp og skilgreina betur
þessa ólíku aldurshópa. Niðurstaðan
varð sú að við stofnuðum tvö vörumerki til viðbótar til þess að aðgreina
bækurnar og lesendahópinn.
Bókabeitan heldur áfram að gefa
út bækur fyrir lesendur á miðstigi
og upp í unglingastig, leiðarljósið er
að bækurnar séu skemmtilegar og
spennandi og umfram allt – aðgengilegar öllum. Þar er lagt mikið upp
úr því að letur, línubil, spássíur og
öll ytri umgjörðin sé þannig að hún
trufli ekki lesandann í að njóta innihaldsins. Töfraland gefur út bækur
fyrir yngstu börnin og eina og eina
bók sem myndi ekki teljast skáldsaga. Þar kom t.d. út Lærum að
tefla, kennslubók fyrir byrjendur í
skák og Íslensku smábarnabækurnar, ásamt bókum sem er gaman að
lesa fyrir (og með) þessum yngstu.
Bókaútgáfan Björt, sem er óðum
að verða umsvifamesta útgáfan, er
svo með bækur fyrir fullorðna og
unglinga, þennan young adult-hóp
sem hefur verið svo erfitt að finna
íslenskt nafn á. Þangað veljast bækur
sem mætti flokkast sem unglinga,
ungmenna og fullorðins en eiga það

Fáðu þér bita!
PIPAR/
PIPAR
PIPAR/
R /TBWA
TB
TBW
BWA • SÍA
ÍA
A • 11245
1124
124
245
54
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Sigurður Pétursson sagnfræðingur

Húsin í bænum - Ísafjörður
Sólkveðjukaffi Ísfirðingafélagsins var haldið á Grand Hóteli í Reykjavík, sunnudaginn 19. október 2014. Sigurður Pétursson sagnfræðingur sagði viðstöddum
frá bókinni Húsin í bænum - Ísafjörður, sem hann og Sigurjón J. Sigurðsson,
ritstjóri BB og bb.is, unnu að í sameiningu og bókaforlagið Skrudda ehf. gefur út.

Ísafjörður er höfuðstaður Vestfjarða. Bærinn er einn af elstu kaupstöðum landsins. Bærinn hefur
varðveitt hús og húsaþyrpingar frá
öllum byggingaskeiðum þéttbýlis á
Íslandi, frá því fyrir 1800 og allt
til okkar daga. Frá verslunarhúsum
einokunartímans í Neðstakaupstað
og fríverslunar í Hæstakaupstað, frá
gamla bæjarkjarnanum á eyrinni til
fínu þvergatnanna ofan við Pólgötu,
frá fyrstu steinhúsum til stofnana
nútímans. Saga Íslands og Ísafjarðar
endurspeglast í húsum bæjarins,
íbúum þeirra og mismunandi hlutverkum.
Bókin Húsin í bænum – Ísafjörður
var gefin út til að koma þessari sögu
fyrir sjónir almennings. Sigurjón J.
Sigurðsson átti hugmyndina og tók
allar myndirnar í bókinni, en undirritaður skrifaði um húsin.
Á Suðurtanganum versluðu fyrst
þýskir Hansakaupmenn á 15. og 16.
öld og síðar var þar miðstöð einokunarverslunar danska konungsins

í meira en 250 ár. Frá þeim tíma
eru elstu húsin í Neðstakaupstað,
fjögur timburhús frá 1750-1780, sem
er elsta húsaþyrping á Íslandi.
Verslunarsvæði Ísafjarðar náði
um allt Ísafjarðardjúp, Jökulfirði,
Hornstrandir, Súgandafjörð og vestur í Önundarfjörð. Á þessu svæði var
sjávarútvegur mikilvægasti atvinnuvegurinn. Bændur sóttu sjóinn ásamt
vinnumönnum og kotkörlum, lögðu
hertan eða saltaðan þorsk inn í verslunina og tóku út nauðsynjar hjá
kaupmanninum á Ísafirði. Gjöful
fiskimið voru uppstretta auðs og
undirstaða verslunar og þéttbýlis.
Tímabilið 1880-1940 var blómatími Ísafjarðar. Þegar bærinn fékk
kaupstaðarréttindi árið 1866 voru
íbúar á Tanganum aðeins 260, en
um aldamótin 1900 var hann annar
fjölmennasti kaupstaður á landinu á
eftir Reykjavík, með um 1200 íbúa.
Uppgangur í kjölfar skútuútgerðar
og saltfiskvinnslu gerði Ísafjörð að
miðstöð atvinnulífs, stjórnmála og
menningar.
Fyrstu göturnar á eyrinni urðu til
í útjaðri verslanalóðanna, þar sem
skútuskipstjórar og iðnaðarmenn settust að ásamt fjölskyldum í Tangagötu,
Smiðjugötu og við Sundstræti. Þar
bjuggu líka embættismenn, verslunarþjónar, sjómenn og verkakonur. Á
Ísafirði er heilt hverfi timburhúsa,
byggt á tímabilinu 1850-1940, þegar
lífið á Íslandi var saltfiskur.
Silfurtorg, sem nú er aðaltorg
bæjarins, tekur trúlega nafn sitt af
saltfisknum sem glitraði í sólskininu á sumrin, þegar verkakonurnar
breiddu saltaðan þorskinn til þerris á

saltfiskreitina. Síðar voru reisuleg hús
byggð á reitunum og bærinn eignaðist sitt torg og aðalgötu. Húsaröðin
við Hafnarstræti var byggð 1927-1930
í evrópskum stíl: Á götuhæðinni
eru verslanir og verkstæði iðnaðarmanna, sem sjálfir bjuggu á næstu
hæð með fjölskyldum sínum, en uppi
í risinu voru vinnukonuherbergin.
Steinsteypuöld var gengin í garð.
Jafnaðarmenn í forystu verkalýðsfélaganna og í samvinnnu við iðnaðarmenn og góðtemplara náðu meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðar árið
1921 og héldu honum í 25 ár. Þá
varð Ísafjörður fyrsti Rauði bærinn
á Íslandi. Jafnaðarmenn stofnuðu
samvinnuútgerð og létu smíða 7
stóra vélbáta, byggðu kúabú með 27
mjólkandi kúm, reistu sjúkrahúsið á
Eyrartúni, sem nú er safnahús bæjarins. Kaupfélagshúsið fékk bestu lóðina upp af Bæjarbryggjunni og verkalýðsfélögin byggðu Alþýðuhúsið,
samkomu- og bíóhús bæjarins. Síðar
kom módernisminn með blómagarðinum við Austurvöll og nýjum opinberum byggingum. Og eyrin breytti
um útlit með landfyllingum í allar
áttir. En inni í miðju hennar er
enn heillegasta byggð timburhúsa á
landinu, vel varðveitt hverfi í lifandi
tengslum við miðbæinn og höfnina.
Ísafjörður byggir enn tilveru sína
á fjölbreyttum sjávarútvegi og iðnaði
sem byggist á þróun hans. Opinber
þjónusta, skólar, sjúkrahús, verslun
og önnur þjónusta byggir á því
að Ísfirðingar og Vestfirðingar fái
áfram að nýta þá auðlind sem tilurð
bæjarins og þróun hefur alla tíð
byggt á: Fiskinn á miðum Vestfjarða.
Framtíðin í þeim efnum mun ráða
úrslitum um það hvort Ísafjörður
getur áfram borið sæmdarheitið
Höfuðstaður Vestfjarða með reisn.
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Hvað á bærin
n að heita?
Ísafjörður – Sk
utulsfjarðarey
ri – Eyri

lunarhöfn
1789-1816 : vers
: skútubær
 1816-1866
: höfuðstaður
 1866-1901
: vélbátar
 1902-1920
: rauði bærinn
 1921-1946
: n sköpun
 1946-1972
: skuttogarar
9
 1972-198
:?
 1990-2010

við Skutulsfjör

ð - Tanginn



Kaupmenn

og

embættismenn

a
Fyrsta sam ykkt
ið
bæjarskipulag
frá 1927
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Ragúel byggði sex
stór
timburhús 1904-1
906

24

Edinborgarhús

ið byggt árið 19

07

Ísafirði
Íbúafjöldi á
1067
 1900
1854
 1910
1980
 1920
2533
 1930





Sólgata 5

800

1940 – ... 2
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Sjúkrahúsið
Háborgin sem ekki
varð
› Ráðhús og kirk

ja

Gagnfræðaskólinn
 Grundargatan
 Sundhöllin
 Húsmæðraskól
inn


› Húsameistari ríkisins

Hafnarstræti – Silf
urtorg 1927-1931
: Evrópsk smábo
H. Sigmundsson
rg – Jugend stíll.
og Páll Kristjánss
Jón
on

son og Hertha
Haraldur Leós
son: Sigtún,
Schenk-Leós
fúnkisstíl 1936
fyrsta húsið í
aus í
- Áhrif frá Bauh
skalandi
41

Húsin í bænum - Ísafjörður

43
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis og félaginu
til hamingju með 70 árin 2015

Rörás ehf.

DENGSIehf.

VELTISKILTI

Suðurtanga 2, 400 Ísafirði, sími: 456 3345
Valur Richter 864 1341, Össur Össurarson 898 3802

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

Verslunin Ólöf

Bæjarskrifstofan Patreksfirði

Hafnarstræti 6, 400 Ísafjörður, sími 456 3991

Reykhólahreppur

Aðalstræti 63 • 450 Patreksfjörður • Sími: 450 2300

Sími 450 7100

Reykhólum • Króksfjarðarnesi
Sími: 434 7880

FISKVINNSLAN ÍSLANDSSAGAhf.

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300

Fiskmarkaður
Suðurnesja hf.
Ísafirði

Vöru-, krana og körfubílar
Laugi ehf.

Aðalstræti 14
Bolungarvík
Aðalgötu 8
Suðureyri

Landsbanki Íslands
Pólgötu 1 • Ísafirði • Sími 410 4156

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

Hafnarstræti 9, 400 Ísafjörður • Sími 456 5460

Sími 892 2079

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

Tannlæknastofan
Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

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

Vélsmiðja Ísafjarðar

Sundahöfn • Sími 456 3910

Þórsberg ehf.
Strandgötu 25 • 460 Tálknafirði

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

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

Eyrartúni, 400 Ísafirði, Sími 450 8220
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Myndir frá Sólkveðjuhátíð
myndirnar tók Brynjólfur Óskarsson
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Minningabrot úr Tunguskógi
– paradís Ísfirðinga –
Mjólkina sóttum við gangandi niður á Seljalandsbú og fyrstu árin
var kynt upp með spýtum og kolum

Hlíðarendi I - sannkallaður sælureitur.
Það var mikil gleði í fjölskyldunni
árið 1959 þegar við fengum afnot af
sumarbústað í Skóginum. Faðir minn
Guðmundur Guðmundsson, tók á
leigu bústað sem Oddur Örnólfsson
átti og var kallaður Brattahlíð.
Þar vorum við meira og minna allt
það sumar. Um haustið keypti pabbi
bústaðinn og var hann vel nýttur öll
sumur upp frá því. Hann vann úti
á Ísafirði, hjólaði í vinnuna og kom
meira að segja inneftir í matartímum
og var þá búinn að versla það sem
þurfti. Mjólkina sóttum við gangandi
niður á Seljalandsbú sem í daglegu
tali var nefnt kúabú.
Fyrstu árin var kynnt upp með
spýtum og kolum en seinna var sett
upp olíukynding. Stundum var kalt
á morgnana og var þá notalegt að
kúra undir sæng þar til búið var að
kveikja upp og tekið að hlýna. Móðir
mín Rebekka Jónsdóttir átti það til
að hita kakó og færa okkur í rúmið,
sérstaklega þó á sunnudögum.
Þegar foreldrar mínir tóku við
þessari lóð var enginn gróður á
henni nema gras, lyng og kjarr. Pabbi
byrjaði mjög fljótlega að gróðursetja

Hlíðarendi II eftir endurbyggingu.
trjáplöntur, greni, furu, birki og
aspir. Greni gróðursetti hann allan
hringinn umhverfis lóðina og var
tilgangurinn sá að mynda skjól og
minnka vinnu við viðhald á girðingunni þar sem hún lagðist á hliðina
undan snjóþyngslunum á hverjum
vetri. Í dag sést ekki í húsið fyrr en
inn á lóð er komið, trén eru orðin
svo stór og mynda gott skjól. Stór
kartöflugarður var við húsið og seldu
foreldrar mínir kartöflur á haustin til

Pabbi með myndarlegt kartöflugras en foreldrar mínir ræktuðu kartöflur og seldu
þær á haustin til að drýgja tekjurnar.

að drýgja tekjurnar. Laun voru ekki
há í þá daga.
Óhjákvæmilega kviknaði löngun
hjá mér, eiginmanni mínum Valdimar
Össurarsyni og sonum okkar til að
koma upp aðstöðu fyrir okkur til
að geta dvalið sumarlangt í þessari
paradís og þá helst í námunda við
foreldra mína og systkini. Hafist var
handa um 1970 við að viða að sér
efni í hús. Við fengum lóð norðan við
fyrrnefndan sælureit sem Brattahlíð
var og er. Okkar reitur skyldi heita
Hlíðarendi, enda bjuggumst við ekki
við að fleiri mundu láta sér detta í
hug að fara svona hátt upp í hlíð
með hús. Hlíðin var ekki árennileg
þarna til bygginga, grjótskriða hafði
fallið þar fyrr á árum og var okkar
fyrsta verk að fá jarðýtu til að hreinsa
burtu stærstu steinana. Illan grun hef
ég um að þar hafi bústaður álfanna
farið fyrir lítið og hef ég mörgum
sinnum beðist afsökunar á því. Nú
bið ég alltaf um leyfi ef ég þarf að
færa til grjót í námunda við húsið.
Á þessum árum var ekki mikið um
peninga til að láta í gæluverkefni
sem þetta. Gamalt hús í Bolungarvík
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Eyjólfur
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki

RAFRÓS ehf

Bakkabraut 12, Kópavogi, Sími: 544 4099
Bílasími: 893 5565

Almenn raflagnaþjónusta
Nýlagnir – Teikningar
Endurnýjun á eldra húsnæði
Dyrasímar

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

Gjögur
Bíldudalur
Reykjavík

Sauðárkrókur

562 4200
sími 5
www.ernir.is
www

Höfn

Pantone cool gray 10 og Pantone 300
cmyk
Blár C=100 M=57 Y=0 K=0
Grár C=25 M=0 Y=0 K=70

www.fsv.is
Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali
Hafnarstræti 1, Ísafirði
S: 456-3244, eignir@fsv.is

Strax kannað hvað væri heilt til uppbyggingar Brattahlíðar.

Brattahlíð rís á ný.

Stutt við Brattahlíð.

Dúddi bróðir fann útidyrahurðina niðri í móa og var glerið í
henni heilt.

var rifið gegn því að fá að nota úr
því allt sem nýtilegt var. Þaðan kom
efni í undirstöður og sperrur í þakið.
Sumarið 1972 var húsið orðið íbúðarhæft þó enn vantaði innréttingar og
sólpall sem áformað var að byggja
utandyra. Þetta var yndislegt hús,
stór stofa með eldhúskrók, tvö svefnherbergi og salerni. Verunnar nutum
við fram í fingurgóma, enda veður
með eindæmum gott og sólríkt þetta
sumar. Í ágúst stækkaði fjölskyldan
svo þegar fjórði sonurinn fæddist.
Í febrúar 1973 fórum við á þorrablót í Hnífsdal, sem ekki væri í
frásögur færandi nema vegna ótrúlegs fannfergis sem kyngdi niður á
örskömmum tíma svo varla var bílfært
inn á Ísafjörð eftir dansleikinn. Við
komumst þó heim við illan leik. Ekki
tók betra við á sunnudagsmorgni. Þá
var hringt og við látin vita að húsið
okkar í skóginum væri komið eitthvað
svo neðarlega í hlíðina. Við athugun
kom í ljós að flekasnjóflóð hafði fallið

og hrifið paradísina okkar með sér.
Húsið fylltist af snjó, þar með fór
hliðin úr því. Síðan varð rafmagnsstaur í vegi fyrir því og gekk hann inn
um stóru fallegu stofugluggana. Mikil
vinna fólst í að bjarga því sem bjargað
varð. Húsið, eða það sem eftir var af

Pabbi situr á útihurðinni í kaffipásu.

því, var rifið í frumeindir og svæðið
hreinsað þegar snjóa leysti.
Það tók okkur fimm ár að sættast
við að öll vinnan sem fólst í uppbyggingunni varð að engu á einni nóttu.
Þau ár voru þó nýtt til gróðursetningar trjáa og runna í lóðina, sem ennþá
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Hlíðarendi II - paradís jafnt á sumri sem vetri.

Handtökin voru mörg.
var hálfgert drullusvað eftir jarðýtuna. Synir mínir undu sér þar mjög
vel moldugir og blautir. Bílaleikur
var þeirra uppáhaldsleikur.
Þar kom að elsta syninum fannst
nóg komið af leti foreldranna og
fór að hreinsa gamla grunninn. Það
ýtti við okkur og ráðist var í að reisa
annað hús helmingi minna, á sama
stað. Það var hannað þannig að það
var eins og bátur á hvolfi að ofanverðu ef svo óheppilega myndi vilja
til að annað snjóflóð félli á þessum

stað. Byggingu hússins var að mestu
lokið þegar betri helmingurinn minn
hvarf á braut til æðri heima. En áfram
var haldið og með góðra manna og
kvenna hjálp, tókst að gera húsið
mitt að algjöru draumahreiðri. Þar
voru pabbi minn og mamma fremst
í flokki með uppörvun og aðstoð.
Þar hef ég átt yndislegar stundir, öll
sumur frá vori til hausts.
Þegar stóra snjóflóðið féll á sumarhúsin í Tunguskógi árið 1994 og eyðilagði um 40 hús slapp minn litli kofi.

Það var eins og einhver hefði staðið
við girðinguna mína og sagt: Hingað
og ekki lengra, hér er komið nóg.
Hús foreldra minna hrundi og
tvístraðist dót úr því niður alla
brekku. Pabbi minn, sem kominn var
á níræðisaldur var ekki á því að gefast
upp. Hann og móðir mín byggðu sitt
hús upp aftur á sama stað, eins og
flestir aðrir skógarbúar.
Skrifað í mars 2014
Ásdís Guðmundsdóttir.
Myndir úr einkasafni Ásdísar.

VíkingaSushi
ævintýrasigling

Ferjan Baldur

Flatey

Bein leið

Eyjan þar sem

Upplifðu gersemar

til Vestfjarða

tíminn stendur kyrr

Breiðafjarðar

www.saeferdir.is
Smiðjustígur 3 - 340 Stykkishólmur - Sími 433 2254
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Tunguskógur var paradís æsku minnar
Sumarbústaður Félags járniðnaðarmanna varð að Steinalundi Lóu og Birkis.
Eftir snjóflóðið vildu barnabörnin leggja sparipeningana sína í nýjan bústað.

Skógurinn var ævintýraheimur. Lóa,
Gréta Leós og Leó Júl.
Sem barn átti ég heima í skóginum á sumrin og var það eitt allsherjar ævintýri. Langaði mig alltaf til
að eignast bústað þar en Birki manninum mínum fannst það skrýtið að
fara inn eftir til að gista svona rétt hjá
heimili okkar og bænum. Þegar járniðnaðarmenn auglýstu sinn bústað
til sölu samþykkti Birkir að prufa og
keyptum við bústaðinn sem hlaut
nafnið Steinalundur.
Það var farið í miklar endurbætur
á bústaðnum og allar stundir notaðar til þess að vera þar og dytta að
og laga.

Þarna áttum við unaðsstundir.

Skógarbúar fögnuðu þegar ljóst var að byggt yrði aftur, Lóa hér með Rut og Hansínu.
Að koma inn í skóg var eins og
að koma í annan heim, ró og friður.
Og að vera með börnin þar var
dásamlegt. Þarna undum við okkur
jafnt sumar sem vetur. Birkir sagði
líka að hann hefði ekki trúað því
að hann ætti eftir að una sér svona
vel í þessum sælureit. Á veturna var
farið á snjósleða eða labbað inn
eftir og átti fjölskyldan þarna yndis-

legar stundir. Barnabörnin elskuðu
að vera í Steinalundi og þar var
haldið upp á afmælin þeirra og
barnabarnið okkar hún Anna Lóa
var skírð þar.
5. apríl 1994 líður manni seint úr
minni. Við vorum vakin til að vita
hvort fólk hefði gist í bústaðnum, sem
ekki var. Og jafnframt var okkur sagt
að snjóflóð hefði fallið í skóginum.

Óvissa var um framtíðina eftir snjóflóðið.
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis og félaginu
til hamingju með 70 árin 2015
Olíufélag Útvegsmanna hf.
Hafnarhúsinu, 400 Ísafjörður, sími: 456 3245

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

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

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

Vélsmiðja – Blikksmiðja

Bifreiðaverkstæðið Stormur ehf.

Sindragötu 8 • 400 Ísafjörður • Sími 456 4750

Aðalstræti 84 • 450 Patreksfirði • Sími: 456 1124

Þristur hf.

Oddi hf.
Patreksfirði
Eyrargötu • Sími 450 2100

Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

Nanna ehf.

Hafnarsvæði • 450 Patreksfirði • Sími 456 1102

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

Ísafjörður, Bolungarvík,
Þingeyri, Patreksfjörður

Lífeyrissjóður Vestfirðinga
Brunngötu 7 • 400 Ísafjörður • Sími 456 4233

Bókhaldsstofan Fagverk

Aldís Rögnvaldsdóttir - Heimasíða: fagverk.is

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

Sími: 456 6330

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

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

Ísafirði
Suðurgötu 9 • 400 Ísafjörður • s. 456 3711

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

Húsasmiðjan/Blómaval
Mjallargötu 1 • 400 Ísafirði • Sími: 450 3300
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Nýi bústaðurinn fluttur í heilu lagi frá Grindavík inn í Skóg með viðkomu á höfninni á Ísafirði.
Það var sorg í bænum þann dag
því Kristján Jónasson lést í flóðinu.
Eftir flóð var skógurinn eitt brak en
allir lögðust á eitt að hreinsa hann.
Óvissa var framundan. Hvað
mundi taka við? Fengjum við að
byggja aftur? Það var talað um að
ekki yrði byggt aftur en Birkir neitaði
að gefast upp og á endanum fékkst
leyfi með skilyrðum. Við máttum
ekki gista frá 15. desember til 15.
apríl sem allir skrifuðu undir. Þá var
farið að huga að bústað og var keyptur tilbúinn bústaður úr Garðabæ og
fluttur með skipi vestur í september
sama ár. Það var mikil gleði í fjölskyldunni þann dag. Barnabörnin
vildu leggja sparipeningana sína í
bústaðinn til að öruggt væri að það
kæmi annar bústaður. Aftur var farið
að gróðursetja tré og runna og mikil
vinna framundan hjá okkur. En fjölskyldan var samstíga um að gera
þetta að sælureit aftur og höfum við
notið þess að vera þarna öll sumur.
Lóa Högna, 2015.
Myndir úr einkasafni Lóu.

Nýi Steinalundur tilbúinn.

Fjölskyldan að skemmta sér, á góðum stundum við hljóðfæraleik söng, gleði og grill.
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Messa og messukaffi
Ísfirðingafélagsins í Neskirkju
Árleg messa Ísfirðingafélagsins í Neskirkju sunnudaginn 18. maí 2014 var
mjög vel sótt. Örn Bárður Jónsson prédikaði og þjónaði fyrir altari og
kirkjukór Ísfirðingafélagsins söng undir stjórn Þórhildar S. Sigurðardóttur
við undirleik Steingríms Þórhallssonar organista í Neskirkju.
Troðfullt var í safnaðarsal kirkjunnar í
kaffinu eftir messuna og svignaði hlaðborðið af hnallþórum.
Afar fámennt var á aðalfundinum sem var
haldinn í kjölfarið.
Myndirnar tók Brynjólfur Óskarsson.

VESTANPÓSTUR 2015
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VIÐ GERUM

BÍLINN KLÁRAN
FYRIR VETURINN

Hjá Olís fæst mikið úrval af vetrarvörum í hæsta gæðaflokki, s.s. rúðuvökvi,
frostlögur, rúðusköfur, perur, tjöruhreinsir, þurrkublöð og lása- og afísunarefni.
Lykilhafar Olís og ÓB fá 10% afslátt af bílavörum hjá Olís. Sé þess óskað sjá
starfsmenn Olís um að gera bílinn kláran fyrir veturinn.
Komdu við og njóttu framúrskarandi þjónustu á Olís.

Vinur við veginn
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Ísfirðingum góðs gengis og félaginu
til hamingju með 70 árin 2015

Krosshamar ehf.

H.V. Umboðsverslun ehf.

GG – Málningarþjónusta ehf.

Fiskvinnslan DRANGUR ehf.

Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyri ehf.

Kampi ehf. rækjuvinnsla

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

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

Malbikunarstöðin Norðurbik ehf.

Suðurgötu 9, 400 Ísafirði, sími: 456 4666

Aðalbraut 30 • 520 Drangsnesi • Sími: 451 3239

Sindragötu 1 • 400 Ísafirði • Sími 450 4040

Klofningur ehf.

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

Aðalgata 59, 430 Suðureyri, sími: 456 6293

Berti G. ehf.

Verkfræðistofan Skipatækni ehf.

Eyrargötu 4, 430 Suðureyri, sími: 456 6196

Lágmúls 5 • 108 Reykjavík • Sími 540 0500

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

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

422 8000

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

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

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

Bókhaldsstofan Tálknafirði
Strandgötu 40 • 460 Tálknafirði • Sími: 456 2582

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

Ísafjarðarflugvelli
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JÓN ÞÓR JÓNSSON
Sýning á verkum Jóns Þórs var haldin í Safnahúsinu á Ísafirði sl. sumar.
Hann hafði ætlað að taka á móti tíðindamanni Vestanpóstsins og segja frá
handverki sínu, lífi og starfi en lést áður en af því varð.
Árið 2014 voru haldnar tvær yfirlitssýningar á útsaumsverkum Jóns
Þórs Jónssonar, önnur í Safnahúsinu
á Ísafirði, hin í Gjábakka í Kópavogi.
Um var að ræða krosssaumsmyndir sem Jón Þór hafði saumað út
á undanförnum áratugum. Vöktu
þessar myndir athygli tíðindamanns
Vestanpóstsins og fengum við leyfi
ekkils Jóns Þórs, Guðmundar Inga
Guðnasonar, til að birta myndir af
nokkrum verkanna.
Jón Þór Jónsson fæddist á Ísafirði
8. desember 1942, sonur hjónanna
Helgu Engilbertsdóttur og Jóns B.
Jónssonar skipstjóra. Þau hjónin
voru meðal stofnenda útgerðarfélagsins Gunnvarar og var Jón B.
fyrsti skipstjóri félagsins. Jón Þór ólst upp
í græna húsinu í
Hafnarstrætinu sem
sungið er um í lagi
Grafíkur, en flutti
suður til Reykjavíkur
árið 1961. Hann lærði
til þjóns og vann sem

Fyrsti klukkustrengurinn sem
Jón Þór saumaði
átján ára gamall
á Gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði.

Jón Þór við iðju sína, hann átti þar til
gerðan stækkunarlampa en notaði frekar
sjoppugleraugun sín við útsauminn.
slíkur lengi vel, m.a. á Hótel Sögu,
Hótel Holti og á Gullfossi síðustu
árin sem skipið var í siglingum.
Jón Þór saumaði fyrsta klukku-

Það má vart á milli sjá hvort myndir Jóns
Þórs séu málaðar myndir eða útsaumsmyndir. Natnin og nákvæmnin er ótrúleg
og augljós eljusemi sem liggur að baki
hverri einustu mynd.

strenginn þegar hann lá á sjúkrahúsinu á Ísafirði 18 ára gamall og var að
jafna sig eftir uppskurð. Hann hóf
svo að sauma út krosssaumsverk fyrir
alvöru þegar hann rak félagsheimilið
Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi
á árunum 1973 til 1978. Hann saumaði líka mikið út þegar hann rak
Hannyrðabúðina á Ísafirði á árunum
1977 til 1981. Var verkunum þá stillt
út í glugga og seldust mörg þeirra
í kjölfarið. Sum verkanna saumaði
hann út þegar hann leysti af sem
kokkur á Júlíusi Geirmundssyni. Þá
síðustu lauk hann við í fyrra.
Haft er eftir Jóni Þór að honum
hafi þótt útsaumurinn skemmtilegri
eftir því sem myndirnar voru flóknari
og sporin minni. Myndefnið er af
ýmsu tagi en mest er um myndir af
fólki. Nú prýða þessar myndir og
ýmis önnur verk sem Jón Þór vann
heimili ástvina og annarra.
Jón Þór bjó síðustu árin í Kópavogi ásamt eiginmanni sínum. Hann
lést á líknardeild Landspítalans
21. janúar 2015.

Síðasta myndin sem Jón Þór gerði. Hann
taldi út í allar myndirnar, ekkert verka
hans er saumað út í áprentaðan java.
Bakhlið myndanna var nánast eins og
framhliðin og þurfti glöggt auga til að
sjá muninn.
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80. Skíðavikan á Ísafirði 2015

(fengið af vef Ísafjarðarbæjar:http://www.isafjordur.is/skidavikan/)

Miðvikudagur 1. apríl

10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og á Seljalandsdal opin
16:30

17:00

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.
Sprettganga Núps í Hafnarstræti.

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.
13:00-18:00 Safnahúsið opið. Í salnum er sýningin „Veggir í sögu kvenna“
sjá http://safnis.is/
20:00

Litli leikklúbburinn sýnir leikritið Kallarðu þetta leikrit?! Í Edinborgarhúsinu.
Miðaverð kr. 3000, miðasölusími 8565455.

Fimmtudagur (skírdagur) 2. apríl

10:00-23:00 Skíðasvæðin í Tungudal og á Seljalandsdal opin.
11:00

12:00

KFÍ og Nói Síríus halda sitt árlega 2 á 2 páskaeggjamót í íþróttahúsinu Torfnesi. Kaffihús KFÍ með belgískum vöfflum og ljúffengu smurbrauði ásamt glæsilegum kökubasar til styrktar yngri flokkum félagsins.
Skíðaskotfimi á Seljalandsdal. 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.
20:00

Kvöldguðsþjónusta í Flateyrarkirkju.

21:00

Sögukvöld í Kaupfélagi Súgfirðinga, kaffihús.

Föstudagur (föstudagurinn langi) 3. apríl

10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og á Seljalandsdal opin.
11:00-17:00 Furðufatadagur í Tungudal og á Seljalandsdal.
Löng hefð er fyrir því að fjölskyldan skemmti sér saman í Tungudal og á
Seljalandsdal 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.
Íþróttaálfurinn og Solla stirða mæta í Tungudalinn.
10:00

Helgiganga frá Kirkjubóli í Valþjófsdal í Holt.
Lagt er af stað kl.10:00 frá Valþjófsdal og gengið í Holt. Boðið verður
upp á súpu og brauð í Friðarsetrinu að leiðarlokum. Þetta verður ellefta helgigangan í Holtsprestakalli á föstudaginn langa. Fólk verður
aðstoðað við að komast aftur í bíla sína. Ókeypis og allir velkomnir.

17:00

Leikdeild Höfrungs Þingeyri sýnir Galdrakarlinn í Oz í Félagsheimilinu Þingeyri.
Miðasala á allar sýningar er hafin. Miðasölusími: 8642974. Miðaverð kr. 2800, sama verð fyrir krakka, konur, karla og líka galdrakarla.

20:00

Leikdeild Höfrungs Þingeyri sýnir Galdrakarlinn í Oz í Félagsheimilinu Þingeyri.
Miðasala á allar sýningar er hafin. Miðasölusími: 8642974. Miðaverð kr. 2800, sama verð fyrir krakka, konur, karla og líka galdrakarla.

20:00

Órafmagnaðir tónleikar í Ísafjarðarkirkju.

22:00

Bræðingur í Alþýðuhúsinu, Saga Garðars, Hugleikur Dagsson og
Kæsti Safírinn.

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

Laugardagur 4. apríl

10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og á 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.
12:00-17:00 Pop up markaður í anddyri Dekurstofu Dagnýjar.
Fylgihlutir frá Ísafold og fatnaður frá Evuklæðum.
13:00

Páskaeggjamót HG í Tungudal og á Seljalandsdal fyrir börn fædd
2003 og síðar.

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

Leikdeild Höfrungs Þingeyri sýnir Galdrakarlinn í Oz í Félagsheimilinu Þingeyri.
Miðasala á allar sýningar er hafin. Miðasölusími: 8642974. Miðaverð kr. 2800, sama verð fyrir krakka, konur, karla og líka galdrakarla.

13:00-16:00 Safnahúsið opið. Í salnum er sýningin „veggir í sögu kvenna“
sjá http://safnis.is/
17:00-00:00 Aldrei fór ég suður – Rokkhátíð alþýðunnar.
21:00

Páskabingó í Simbahöllinni á Þingeyri, spennandi verðlaun í boði.

24:00-04:00 Edinborg, dansleikur með Sniglabandinu.

Sunnudagur (páskadagur) 5. apríl

10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og á Seljalandsdal opin.
14:00

Garpamót í svigi í Tungudal og á gönguskíðum á Seljalandsdal.

11:00

Páskamessa í Holtskirkju.

14:00

Páskamessa í Suðureyrarkirkju.

12:00-03:00 Biggi Olgeirs með pöbbastemmingu í Félagsheimilinu Bolungarvík.
Miðaverð kr. 1500.
24:00-04:00 Edinborg, dansleikur með Sniglabandinu
Mánudagur (annar í páskum) 6. apríl
10:00-17:00 Skíðasvæðin í Tungudal og á Seljalandsdal opin.

PIPAR\TBWA • SÍA • 150669

Skíðavikan á Ísafirði var fyrst haldin um páska árið
1935 og hefur Skíðavikan verið snar þáttur í menningarlífi Ísfirðinga frá þeim tíma er gestir sigldu til Ísafjarðar
með farþegaskipinu Súðinni og seinna Gullfossi til að
taka þátt í veglegum hátíðarhöldum.
Fjöldi gesta leggur árlega leið sína vestur um páska
og er oft haft á orði að íbúafjöldi Ísafjarðar tvöfaldist
í dymbilvikunni. Úrval listamanna, jafnt ísfirskra sem
aðkominna, hefur troðið upp á Skíðaviku í gegnum
tíðina og eiga margir sinn fasta sess í dagskrá vikunnar.
Það hefur alltaf verið markmið Skíðavikunnar að vera
með sem fjölbreyttasta dagskrá og miðast hún síður en
svo við áhuga á skíðaíþróttinni. Enda hefur það sýnt
sig að gestir hátíðarinnar koma alls staðar að og sama
hvort um er að ræða partíglaða unga nátthrafna, miðaldra brottflutta Ísfirðinga, útivistarfólk eða krakka með
páskaeggjadellu.
Lengst af einskorðaðist Skíðavikan við Ísafjörð en með
bættum samgöngum hefur dagskráin teygt anga sína til
nágrannabyggðarlaga Ísafjarðar síðustu ár með góðum
árangri og nær hún nú til Dýrafjarðar, Önundarfjarðar
og Súgandafjarðar auk Bolungarvíkur. Stærsti hluti dagskrárinnar fer fram á ágætu skíðasvæði Ísfirðinga í dölunum tveimur, í Tungudal og á Seljalandsdal. Á kvöldin
skemmta landsfrægar hljómsveitir og tónlistarfólk á
veitingastöðum bæjarins og fjölmargir aðrir menningarviðburðir prýða dagskrána, jafnt veraldlegir sem trúarlegs
eðlis.

IÐ BYGGJUM
Á ÞINNI ÞÁTTTÖKU
Fyrsti útdráttur Happdrættis Háskóla Íslands fór fram í Iðnó þann 10. mars 1934.
Frá upphafi hefur happdrættið verið órjúfanlegur þáttur í uppbyggingu háskóla í fremstu röð. Með þátttöku
sinni hafa viðskiptavinir fjármagnað 22 byggingar Háskóla Íslands, ýmis tækjakaup, viðhald og rannsóknarstarf.
Blómstrandi samfélag vísinda og fræða nýtur góðs af á hverjum degi.

PIPAR\TBWA • SÍA • 150669

Við þökkum viðskiptavinum okkar ómetanlegan stuðning í gegnum árin.

HAPPDRÆTTI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings

80

VESTANPÓSTUR 2015

Stóra Púkamótið 10 ára:

Að auðga og gleðja ...
Sumarið 2004 hittust gamlir félagar á förnum vegi á Ísafirði og tóku tal saman.
Þeir höfðu orð á því að það þyrfti að skapa vettvang fyrir gamla knattspyrnukappa frá Ísafirði til þess að koma saman og efla í leiðinni veg knattspyrnunnar
í sveitarfélaginu. Stuttu síðar ákváðu nokkrir brottfluttir Ísfirðingar að hittast
vikulega til að spila knattspyrnu í Reykjavík og þróaðist þá með þeim hugmyndin um Stóra Púkamótið sem hleypt var af stokkunum sumarið 2005.

Á fyrsta mótinu sumarið 2005
mættu um 50 leikmenn, 30 ára og
eldri, og álíka margir makar tóku
þátt í hliðardagskrá eina góða júlíhelgi. Þetta voru bæði gamlir leikmenn ÍBÍ og annarra liða á Ísafirði,
en einnig ýmsir aðrir sem hafa tengst
knattspyrnumálum í bænum með
einum eða öðrum hætti, auk fjölmargra gesta. Á þessu móti voru
þeir einstaklingar sérstaklega heiðraðir sem náðu þeim merka áfanga að
koma liði frá Ísafirði í fyrsta sinn upp
í efstu deild íslenskrar knattspyrnu
árið 1961.

Jói, Gummi, Halli og fleiri ….

Brottfluttir Ísfirðingar sem spila reglulega fótbolta í Reykjavík eru hér í búningum
Harðar og Vestra.

Hugmyndin að þessu framtaki
kviknaði sem sagt í spjalli þeirra
félaga Jóhanns Torfasonar og Guðmundar Ólafssonar og hafa þeir
ásamt Haraldi Leifssyni verið í forystu fyrir mótshaldinu í gegnum árin
en Haraldur hefur séð að miklu leyti
um utanumhald og framkvæmdastjórn. Auk þeirra hafa hafa Frímann
Sturluson og Pétur Guðmundsson
einkum lagt hönd á plóginn,
auk margra fleiri Harðarpúka og
Vestrapúka. Pétur hefur t.d. teiknað
merki mótsins.
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Garðplöntustöð
Ásthildar
Seljalandsvegi 100, 400 Ísafirði
Símar; 6187751 og 6987751

Verið velkomin
í vorið til okkar!

FESTINA

Fallegir silfurskartgripir frá LUMANI

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

Úrval af úrum frá:
FESTINA – DKNY – BOSS
– ORIENT – CASINO –
TISSOT – CERTINA

Fagleg þjónusta fyrir:
Úr – Klukkur –
Áletrun – Skartgripi
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Lúðvík Jóelsson tekur við bikar sem
besti leikmaður móts úr hendi Frímanns
Sturlusonar.

Bikarar fyrir þá bestu og
prúðustu
Hér veita þeir Jóhann Torfason, Haraldur Leifsson og Guðmundur Ólafsson viðtöku
viðurkenningu KSÍ fyrir grasrótarstarf. Með þeim á myndinni eru Geir Þorsteinsson
formaður KSÍ og Þórir Hákonarson framkvæmdastjóri KSÍ.

Hér tekur Pétur Sigurðsson við bikar sigurliðs úr hendi Kristins Þ. Kristjánssonar.
Framtakið hefur svo notið aðstoðar og framlags frá fjölmörgum einstaklingum og fyrirtækjum, auk mikillar velvildar frá bæjaryfirvöldum.
Framtak fimmmenninganna og félaga

þeirra hefur vakið athygli víða og fór
svo að Knattspyrnusamband Íslands
veitti framtakinu Grasrótarverðlaun
KSÍ árið 2007.

Frá árinu 2005 hefur mótið verið
haldið á hverju sumri og 40 til 70 leikmenn mætt auk maka. Yfirleitt hefur
verið leikin knattspyrna síðdegis á
föstudögum og laugardögum. Þá er
raðað niður í sem jöfnust sjö manna
lið og leikið í riðlum á gervigrasvellinum á Torfnesi. Liðin bera nöfn
gatna eða hverfishluta á Ísafirði, svo
sem Dokkupúkar, Krókspúkar og
Hlíðarvegspúkar.
Að mótinu loknu eru sigurvegarar
krýndir og valdir þeir sem skara fram
úr hvert sinn, svo sem besti leikmaður, prúðasti leikmaður og svo
framvegis. Hansína Einarsdóttir gaf
farandbikar til minningar um eiginmann sinn, Kristján Jónasson, sem
veittur hefur verið sigurliðinu hverju
sinni, en hún og Kristján stóðu lengi
í framlínu ísfirskrar knattspyrnu,
innan vallar sem utan.
Ættingjar Hafþórs Sigurgeirssonar
gáfu farandbikar fyrir besta leikmann mótsins, en Hafþór tók þátt
í fyrsta mótinu en lést stuttu síðar af
slysförum á sjó.
Ættingjar Guðmundar Jóhannssonar gáfu farandbikar fyrir prúðasta leikmanninn hverju sinni.
Guðmundur lék með meistaraflokki
ÍBÍ í kringum 1980 en lést langt um
aldur fram árið 1998.
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Magni Pétursson var fyrstur valinn prúðasti leikmaðurinn
og er hér á milli sona Guðmundar Jóhannssonar, þeirra Jóhanns Tómasar, til vinstri, og Tryggva Snæs.

Fjölmargir heiðraðir
Fjölmargir einstaklingar hafa hlotið áðurtalda bikara síðustu 10 árin,
auk sigurliðanna. Má þar nefna gamlar fótboltakempur og áður efnilega
leikmenn eins og Magna Pétursson,
Magnús Jóhannesson, Gunnar
Níelsson, Þórð Jensson, Guðlaug
Gunnarsson, Bjarnþór Sverrisson,
Pétur Guðmundsson, Hannes Hrafn
Haraldsson og Sigurð Pétursson.
Á mótinu hafa jafnframt ýmsir
verið heiðraðir og þeim þakkað fyrir
framlag sitt til knattspyrnunnar á
Ísafirði. Meðal þeirra sem hafa verið
heiðraðir og þeim þakkað fyrir mikið
og óeigingjarn starf í þágu knattspyrnunnar voru þrír af aðalforystu-

Björn Helgason, Pétur Sigurðsson og Jens Kristmannsson fengu
gullmerki Púkamótsins.

mönnum knattspyrnu- og íþróttamála á Ísafirði síðustu 50 árin, þeir
Jens Kristmannsson, sem lengi var
formaður Harðar, Pétur Sigurðsson,
sem lengi var formaður Vestra, og
svo Björn Helgason, sem var lengi
í forystu sem leikmaður, þjálfari og
íþróttafrömuður í bænum. Þeir voru
allir heiðraðir með gullmerki Stóra
Púkamótsins á tíu ára afmæli þess á
síðasta ári.
Næst á dagskrá er að heiðra þá
leikmenn sem komu liði Ísafjarðar
aftur í efstu deild íslenskrar knattspyrnu árið 1981.

Fiskréttaveisla Ólafsdætra
Að sjálfsögðu hefur veisla og
skemmtun einnig verið fastur liður

þar sem systurnar Margrét, Elín og
Hugljúf Ólafsdætur hafa borið fram
gómsæta fiskrétti úr besta hráefni frá
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf. Að
sjálfsögðu hefur annáluð þjónusta
Tjöruhússins, Edinborgarhússins og
fleiri staða einnig verið nýtt, bæði í
tengslum við veislur og skemmtanir.

Styrkir veittir
Samtímis knattspyrnuiðkuninni
og því að hóa saman gömlum og
yngri knattspyrnukempum hefur
fé verið safnað til að styrkja knattspyrnustarfið á Ísafirði, einkum
þjálfun barna og unglinga. Um fjórum milljónum króna hefur verið
veitt til uppbyggingar á Ísafirði.
Þar hefur þjálfun barna og unglinga verið styrkt, en einnig tækjakaup og verklegar framkvæmdir.
Meðal þess sem hefur verið styrkt er
gerð sparkvallarins við Grunnskóla
Ísafjarðar, en Ísafjarðarbær og
Knattspyrnusamband Íslands styrktu
einnig þá framkvæmd.

Bestu knattspyrnumenn Ísafjarðar

Hér eru ungir knattspyrnumenn á Ísafirði að vígja sparkvöllinn við Grunnskóla Ísafjarðar með aðstoð Halldórs Halldórssonar, þáverandi bæjarstjóra og Haraldar Leifssonar.

Árið 2009 var efnt til kosningar um
fremsta knattspyrnumann Ísafjarðar
á síðustu öld. Þrír voru tilnefndir,
þ.e. Halldór Sveinbjarnarson sem
lék aðallega með Herði um miðbik aldarinnar, Björn Helgason, sem
lék m.a. með Vestra, ÍBÍ, Fram og
íslenska landsliðinu upp úr miðri
síðustu öld og svo Ómar Torfason,
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Bestu knattspyrnumenn Ísafjarðar fyrr og síðar ásamt eiginkonum sínum: Frá vinstri
eru Ómar Torfason, Sigurlaug Hilmarsdóttir, eiginkona Ómars, María Gísladóttir,
eiginkona Björns Helgasonar og svo Björn.
sem lék með Vestra, ÍBÍ og Fram,
en hann lék einnig 39 leiki með
A-landsliði Íslands frá 1981 til 1990.
Kosningin fór fram á heimasíðu
Púkamótsins, www.pukamot.is, og fór
svo eftir æsispennandi kosningu að
Ómar Torfason og Björn Helgason
urðu jafnir.

Nokkrar slitnar hásinar,
lausir liðir…
Tilgangur með því að kalla gamlar
fótboltakempur saman er auðvitað
öðrum þræði að efla heilbrigði og
þrek. Það vill þó brenna við í þeim
átökum sem verða að eitthvað lætur
undan. Sem betur fer hefur það ekki
verið mjög alvarlegt. Þó hafa hásinar
slitnað í þrjú skipti, þar af í tvö skipti

Þorsteinn Jóhannesson læknir hugar að
slitinni hásin á Gunnari Bjarna Ólafssyni.

Hörður Högnason, Þorsteinn Jóhannesson og sjúkraflutningamaður hafa búnað
til taks á fyrsta mótinu en mest not urðu
af pokanum með „koníakskraftinum“.

hjá sama manninum, Gunnari Bjarna
Ólafssyni. Sagt er að báðar hásinarnar
á honum séu á eftir betri en nýjar.
Einn hefur farið úr axlarlið, Frímann
Sturluson, bæði í keppni og á æfingum. Hefur honum verið kippt í lið
bæði af útlærðum læknum og þaulvönum áhugamönnum, auk þess sem
hann hefur hrist höndina í lið sjálfur.
Þegar mótið byrjaði árið 2005
þótti vissara að hafa sjúkrabíl til
taks við völlinn, en eftir að í ljós
kom að það var ofrausn var látið
nægja að hengja poka með „koníakskrafti“ á girðinguna við völlinn
og var þeim leikmönnum sem voru
aðframkomnir sökum þreytu eða
slappleika gefinn örlítill skammtur
úr pokanum – og þeir svo sendir inn
á völlinn aftur.

Elsti atvinnumaður heims
Pétur Sigurðsson, fyrrum forseti
Alþýðusambands Vestfjarða og einn
af öflugustu knattspyrnumönnum á
Stóra Púkamótinu, undirritaði „atvinnumannasamning“ árið 2011.
Hann skuldbatt sig samkvæmt samningnum til að spila á mótinu þar til
hann yrði áttatíu og þriggja ára árið
2014. Pétur, sem leikið hefur í marki,
hefur slegið í gegn á mótinu síðustu
ár og oftast sýnt liprari takta en
menn sem eru langtum yngri. Sagt
var að samningurinn við Pétur hefði
verið gerður til að halda meðalaldri
leikmanna uppi.

Pétur Sigurðsson undirritar „atvinnumannasamning“ í viðurvist eiginkonu sinnar, Hjördísar Hjartardóttur, en Haraldur Leifsson og Frímann Sturluson fylgjast spenntir með.
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Barmmerki í tilefni 10 ára sögu
Púkamótsins
Pétur Guðmundsson listamaður
og einn af forvígismönnum mótsins
hannaði barmmerki Púkamótsins í
tilefni 10 ára sögu þess. Í merkinu
tengir hann saman litina í búningum
Harðar og Vestra, fjöllin í kringum
Ísafjörð, sjóinn og sjálfan knattspyrnuvöllinn. Framleidd voru um
300 eintök í fyrstu umferð og seldust
þau nánast öll á síðasta Púkamóti.
Salan á merkjunum var jafnframt
enn ein leiðin til að afla fjár til stuðnings ísfirskri æsku.

Framtíðin
Nú eru tíu ár liðin síðan fyrsta
mótið var haldið. Það er því komin
reynsla á þetta og mótið er orðinn
fastur liður í viðburðadagskrá sumarsins á Ísafirði. Þátttakendur í heild
með leikmönnum og gestum hafa
verið í kringum eitt hundrað í hvert
sinn og þeir sem koma lengra að
nota jafnan tækifærið og dvelja á
Ísafirði og í nágrenni í lengri eða
skemmri tíma. Félagar koma því
vestur, ekki aðeins til að leika knattspyrnu, heldur ekki síður til að hitta
gamla kunningja og njóta þess sem
Ísafjörður hefur upp á að bjóða.
Þetta hefur því verið ágætis viðbót
við hina ýmsu viðburði sem verið
hafa í gangi á Ísafirði og í nágrenni
til þess að styrkja ferðaþjónustu og
tengda starfsemi. Aðaltilgangurinn
er þó að stuðla að því að æskufólk
á Ísafirði og í nágrenni geti stundað
knattspyrnuæfingar við eins góðar
aðstæður og unnt er og notið bestu
leiðsagnar sem völ er á hverju sinni.
Aðeins með það að markmiði er
hægt að byggja upp framúrskarandi
lið með reglulegu millibili og halda
liðum frá Ísafirði í hópi bestu knattspyrnuliða á Íslandi. Sjáumst svo á
næsta Púkamóti sem verður haldið
dagana 26. og 27. júní í ár.
Skrásetjari: Stefán Jóhann Stefánsson
Myndir frá bb.is og úr einkasafni.

Hér eru myndir af ýmsum liðum á
Stóra Púkamótinu í gegnum tíðina og
frá ýmsum leikjum.
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Litli leikklúbburinn 50 ára
1965–2015

Vegleg afmælisdagskrá í tilefni stórafmælisins
Litli leikklúbburinn á Ísafirði
heldur upp á 50 ára afmæli sitt á
þessu ári. Og er margt á döfinni
næstu mánuði. Það verður ekki
eingöngu sett á svið leikrit.
Á afmælisdaginn sjálfan, þann
24. apríl, kemur út veglegt 50 ára
afmælisrit. Sama dag verður opnuð
sögusýning á Listasafni Ísafjarðar
(Gamla sjúkrahúsinu). Þar verður
farið yfir sögu Litla leikklúbbsins
á lifandi og skemmtilegan hátt.
Sýningin mun standa fram í júní.
Daginn eftir eða laugardaginn 25.
apríl verður sérstök afmælissýning
á „Kallarðu þetta leikrit?!“ og um
kvöldið munu gamlir sem nýir LL
félagar hittast og rifja upp góðar
stundir með leikklúbbnum, því von
er á að brottfluttir félagar geri sér
ferð vestur og taki þátt í gleðinni.
Stjórn Litla leikklúbbsins mun svo
afhenda Safnahúsinu á Ísafirði upptökur af leiksýningum, myndir, leikskrár, veggspjöld og fleira, til varðveislu.

Kallarðu þetta leikrit?!
Leikklúbburinn
frumsýndi
gamanleikinn „Kallarðu þetta leik-

Sýningar Litla leikklúbbsins eru núna í Edinborgarhúsinu og á klúbburinn meirihluta
í húsinu.
rit?!“ eftir Ágúst T. Magnússon í
Edinborgarhúsinu 21. mars sl. Um er
að ræða samtíma gamanleik með 3
hurðum og söngvum, kossaflensi og
kinnhestum. Í verkinu er fjallað um
tilveru lítils leikfélags úti á landi og
leikstjórans að sunnan, um háleitar
áætlanir leikfélagsins með nýskrif hirðskálds síns, sem leiðir af sér allan þann
misskilning er prýðir ekta gamanleik.
Leikritið var frumflutt á Seyðisfirði,
heimabæ höfundar, árið 2008 og
fékk góðar viðtökur. Þetta er því í

Sýning verður opnuð í Safnahúsinu á 50 ára afmælisdaginn þann 24. apríl og mun
hún standa fram á sumar.

annað sinn sem verkið er sett á svið.
Leikstjóri er Kári Halldór og tónlistarstjóri Stefán Jónsson.

Núverandi stjórn
Formaður Litla leikklúbbsins
er Steingrímur Rúnar Guðmundsson (Denni), gjaldkeri er Halla
Sigurðardóttir og ritari Harpa
Henrysdóttir. Meðstjórnendur eru
Jóhanna Ása Einarsdóttir og Ívar
Kristjánsson.

Litli

Leikklúbburinn
Ísafirði

50 ÁRA

1965 - 2015
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1965 - 1975
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Wurth á Íslandi ehf.
wurth@wurth.is
wurth.is
Sími: 530 2000

110 Reykjavík

210 Garðabæ

600 Akureyri

Vesturhrauni 5

Bíldshöfða 16
Tryggvabraut 22

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

Korngarðar 2 • 104 Reykjavík • Sími 525 7000 • Fax 525 7009 • www.eimskip.is

HRAÐFRYSTIHÚSIÐ
GUNNVÖR HF.
ÍSAFIRÐI
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir óska
Ísfirðingum góðs gengis og félaginu
til hamingju með 70 árin 2015

Kaffi Ísól

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

Austurvegi 1 • 400 Ísafirði • Sími: 456-6670

Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar ehf.
Sindragötu 14 • Ísafirði

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

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

UMHVERFI
HÖNNUN
SKIPULAG

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

Hafnarstræti 1 • Ísafirði • Sími 560 5090

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

ÍSAFIRÐI

Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251

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

Ísafjörður

Verslunin Jón og Gunna ehf.

Hafnarstræti 1
Sími 456 3744

Austurvegi 2 • 400 Ísafirði • Sími: 456 3464

PÓLLINN HF.

Kaffihúsið HÚSIÐ

Verslun = 456 3092

Hrannargötu 2 • 400 Ísafirði • Sími: 456 5555

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

3X Technology ehf.

Sindragötu 5, 400 Ísafjörður
Sími: 450 5000

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

SkipaSýn

fishing vessel design

Verkfræðistofa

Grandagarði 14, 101 Reykjavík
Sími: 561 9595
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1976 - 1985
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1986 - 1995

1996 - 2005

94

VESTANPÓSTUR 2015

2006 - 2015

Himbrimi Valdimar Guðmundsson
Júníus Meyvant Gudrid Hansdottir Kæsti Safírinn
Hugleikur Dagsson Saga Garðarsdóttir
Mugison Prins Póló Emmsé Gauti
Pink Street Boys Hemúllinn Rythmatik
Sigurvegarar Músíktilrauna
Amabadama Boogie Trouble
Valgeir Guðjónsson
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Fossavatnsgangan fagnar
80 ára afmæli í vor

Keppni hafin í 50 km göngunni. Fremstur á myndinni er Einar Ólafsson, Ólympíufari og margfaldur Íslandsmeistari.

Fossavatnsgangan 2015, dagskrá:
Miðvikudagur 29. apríl:

Fossavatnsgangan á Ísafirði fagnar
80 ára afmæli sínu nú í vor, en
gangan fór fyrst fram árið 1935. Það
er óhætt að segja að margt hafi breyst
frá því að sjö kappar lögðu af stað í
þessa fyrstu göngu frá Vatnahnjúk
í Engidal og yfir á Seljalandsdal.
Leiðin var um 18 km löng, en fyrstu
áratugina var Fossavatnsgangan jafnan í kringum 20 km, sem þó gat
sveiflast svolítið til eftir snjóalögum
og öðrum aðstæðum. Á níunda áratugnum var bætt við tveimur styttri
vegalengdum, 10 km og 7 km, en
árið 2004 voru í fyrsta sinn gengnir
50 km í Fossavatnsgöngunni.
Eftir að 50 km vegalengdin kom
til sögunnar fór Fossavatnsgangan að
vekja meiri áhuga og eftirtekt erlendis. Hún var tekin inn á mótaskrá
Alþjóðlega skíðasambandsins, FIS,
árið 2005 og erlendum þátttakendum fjölgaði jafnt og þétt. Undanfarin
ár hafa þátttökumet verið slegin nánast á hverju ári, nú síðast í fyrra þegar

kl. 20:00 :

MasterClass námskeið á Seljalandsdal. Skíðafólk
í heimsklassa veitir tilsögn þar sem farið er yfir
tækniatriði og fleira sem kemur að gagni í komandi
Fossavatnsgöngu. Ókeypis og öllum opið!

Fimmtudagur 30. apríl:
kl. 17:00:

25 km ganga með frjálsri aðferð („skaut“)

Föstudagur 1. maí
kl. 16:00
Brautarskoðun með leiðsögn
kl. 17:30
5 km ganga og 1 km ganga
kl. 16:00-21:00 Pastatilboð á Hótel Ísafirði

Laugardagur 2. maí
kl. 09:00
kl. 10:00
kl. 15:00-18:00
kl. 20:00-????

50 km ganga
25 km ganga, 10 km ganga
Fossavatnskaffi í Edinborgarhúsinu
Ísfirskt sjávarréttahlaðborð og stórdansleikur í
Edinborgarhúsinu

Sjá nánar á www.fossavatn.com
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Keppendur á leið upp á Háubrún. Fremstur er Ísfirðingurinn Einar Birkir Sveinbjörnsson, en aftar í röðinni er skíðadrottningin
Stella Hjaltadóttir (í svörtum galla með blátt buff/ennisband). Hægra megin í bláum galla er Strandamaðurinn Ragnar Bragason.
rúmlega 320 keppendur skráðu sig
til leiks, þar af yfir 50 útlendingar.
Annars var árið 2014 mjög gott
fyrir Fossavatnsgönguna. Það var ekki
bara slegið enn eitt þátttökumetið
heldur var gangan líka tekin inn í
Worldloppet, mótaröð sem samanstendur af 20 skíðamótum víðs vegar
um heiminn. Í þessum félagsskap
eru flest frægustu skíðagöngumót
veraldar, m.a. Vasagangan í Svíþjóð
og Birkibeinagangan í Noregi (sjá
worldloppet.com). Við inngönguna
í Worldloppet jókst áhugi útlendinga á Fossavatnsgöngunni enn meir.
Þegar þessar línur eru skrifaðar hafa
þegar yfir 200 útlendingar boðað

BOLUNGARVÍK — HORNSTRANDIR
vaXon.is ferðaþjónusta
vaXon.is bíður uppá:
-

Verið innilega velkomin hjá vaXon.is
Gunnlaugur Jónasson (Gulli Jónasar)
bóksali með meiru, kemur í mark í 10 km
göngunni.

vaXon.is ferðaþjónusta, Aðalstræti 9, Bolungarvík
862-2221
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komu sína í gönguna í vor og víða
orðið þéttskipað í gistirými. Vitað er
um gististaði sem þegar eru orðnir
uppbókaðir fyrir göngurnar 2016 og
2017!
En það gerðist fleira árið 2014.
Ráðist var í talsverðar breytingar á
skipulagi göngunnar, sem eiga að
skila sér í betra móti og betri þjónustu við þátttakendur. Nú eru bæði
start og mark í öllum vegalengdum
á Seljalandsdal, þannig að ekki þarf
lengur að brjótast upp á Botnsheiði
eða að Vatnahnjúk til að taka þátt.
Vegalengdir hafa verið lagaðar að
nýjum aðstæðum og eru nú 50 km,
25 km, 10 km, 5 km og 1 km. Það
er sem sagt eitthvað í boði fyrir alla,
unga sem aldna, vana sem óvana.
Lesendur Vestanpóstsins eru hér
með boðnir velkomnir á heimaslóðir
til að taka þátt í hátíðinni.
Það er enn hægt að skrá sig
og fá allar nánari upplýsingar á
fossavatn.com.

VESTANPÓSTUR 2015

Keppendur í 25 km göngunni bíða eftir að verða ræstir. Fremstur er Sigurður Jónsson
(Búbbi, sonarsonur Búbba prentara) og þar fyrir aftan Gunnar Bjarni Guðmundsson
(sonur skíðakappans Guðmundar Gunnars Jóhannessonar).

Þátttakendur gera sig klára í Fossavatnsgönguna 2014.

STYTTRI FERÐALÖG
LENGRI FAÐMLÖG

Biðin virkar endalaus ef faðmlagið þitt er lengi á leiðinni.
Við hjá Flugfélagi Íslands mælum með því að stytta
ferðalagið og leng ja faðmlagið. Taktu flugið.
flugfelag.is
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•
jl.is
•
JÓNSSON & LE’MACKS

Það eru til ótal gerðir af greiðslukortum og margir greiðslumátar.
Borgun býður upp á sérsniðnar
lausnir sem gera þér kleift að taka
við greiðslum á netinu með einföldum og öruggum hætti.

SÍA

Með Borgun getur þú rekið
vefverslun með einföldum
og öruggum hætti

