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Viltu taka við 
greiðslum á netinu?
Borgun býður fjölbreyttar lausnir og góða 
þjónustu fyrir þá sem vilja taka við öllum 
greiðslukortum gegnum vefsvæði eða app.

Kannaðu málið á borgun.is
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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

STYTTRI FERÐALÖG
LENGRI FAÐMLÖG

   

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sigurður Friðrik Gíslason
Viðskiptavinur Landsbankans

„Ég vil geta
valið leiðirnar 
sem ég fer“

Með lögbundnum lífeyrissparnaði hjá Íslenska lífeyrissjóðnum  
geturðu valið ávöxtunarleið sem hentar þér og stjórnað því hvernig  

þú ráðstafar sparnaðinum e�ir að þú hættir að vinna. 
landsbankinn.is/lifeyrissparnadur
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Þannig verður Vestanpósturinn að veruleika 
ár hvert, huldan góða er við völd. Það þarf  
kraft og hvatningu og vonandi tekst okkur 
sem stöndum að blaðinu að hrífa lesendur og 
kynda andans bál, þannig að efni fyrir næsta 
blað streymi til okkar. Ljóðið Ísafjörður eftir 
Guðmund Guðmundsson skólaskáld er í senn 
blítt og kröftugt. Fyrsta erindið er kunnuglegt 
en hin tvö ekki eins.

Hún bendir drós og drengjum
á dagsins tignarbrá.
Og lög frá stilltum strengjum,
þá stíga skær og há.
Hún kveður kraft í alla
og kyndir andans bál,
þau hvetja, hrífa, kalla
þau háu Bjarkarmál.

Við arineld þinn stöndum
vér, unga tímans dís,
með lyftum hug og höndum,
á himin dagur rís.
Vér bindumst traustum tengslum,
að tryggja hér vort ból.
í djúpum dalaþrengslum, 
þótt dragi fyrir sól. 

Alda Brynja Birgisdóttir og Lee Nelson, stofnendur Sirkuss Íslands, eru í 
viðtalinu í ár. Þau sannarlega hvetja og hrífa, er þau segja frá ævintýralegum 
tilviljunum og tengingu við Ísafjörð.

Ásdís Hermannsdóttir og Rannveig Halldórsdóttir rifja upp minningar 
Skógarbúa þar sem stilltir voru strengir, sól og samstaða ríkti. Í pistlum þeirra 
er meðal annars sagt frá Beddanum, fjallgöngum og mjólkurleiðangri á 
Seljalandsbúið. 

Við bindumst traustum tengslum með hjálp hefðbundinna atburða Ísfirðinga-
félagsins og eiga myndir frá þeim samverustundum sitt fasta pláss í blaðinu. 
Erindi Sigríðar Ragnarsdóttur á Sólkveðjukaffinu um Andreu Friðriku 
Guðmundsdóttur sem nýtti kosningarétt sinn árið 1894 og ræða Margrétar 
Geirsdóttur frá Sólarkaffinu eiga mjög líklega eftir að lyfta anda margra 
lesanda.

Þótt dragi fyrir sól í djúpum dalaþrengslum verður að segja að eldur sögunnar 
tryggir hér vort ból. Sagnfræðingar eiga drjúgan hluta blaðsins. Hlynur 
Þór Magnússon skrifar um bók Jóns Páls Halldórssonar um ótrúlegt 
mannlíf  Inndjúpsins. Einnig er umfjöllun um þriggja binda verk Sigurðar 
Péturssonar, Vind í seglum, sögu verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum, þar sem  sagt 
er frá heildarverkinu í máli og myndum. 

Myndasyrpa systranna Friðgerðar og Fanneyjar Ómarsdætra er fjár-
sjóður minninga og Jón Aðalbjörn Bjarnason hefur lagt mikla vinnu í að 
lýsa og skyggja passamyndir frá miðbiki síðustu aldar svo þær séu birting-
ar hæfar og geti glatt augað og getspaka lesendur.

Ný þáttaröð lítur dagsins ljós í blaðinu þar sem hús á Ísafirði verða í 
brennidepli og er vel við hæfi að fyrst á dagskrá sé sjálft Húsið. Það er Sig-
urð ur Pétursson, sagnfræðingur, sem hefur tekið saman sögu þess í gegn um 
tíðina.

Það liggja mörg símtöl og tölvupóstar við gagnaöflun og huglæg vinna er 
óskráð. Viðmót þeirra sem leitað er til er einstakt og allir boðnir og búnir 
þó engin greiðsla sé fyrir ómælda vinnu. Fyrir það viljum við ritstjórarnir 
þakka. Vil ég einnig nota tækifærið og þakka meðritstjóra mínum Mörtu 
Hlín Magnadóttur traust samstarf. 

Félagsmenn og velunnarar eru hvattir til hafa samband við ritstjóra ef  
þeir luma á efni eða hugmyndum til birtingar í næsta blað að ári.

 
Páskakveðjur.

Edda Pétursdóttir, ritstjóri.

Huldan góða 
við völd

VESTANPÓSTURINN
Útgefandi:
Bókabeitan ehf.

Ritstjórar:
Edda Pétursdóttir og 
Marta Hlín Magnadóttir

Ábyrgðarmaður
Edda Pétursdóttir
eddapetursd@gmail.com

Auglýsingar:
Einar Guðmundsson

Umbrot: 
Þorkell J. Sigurðsson

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 Jeaneen Lund á Ísafirði 
sumarið 2014. www.jeaneenlund.com
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Sóltún – 
sumarúthlutun

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

soltun@isfirdingafelagid.is
Sjá nánar á 

www.isfirdingafelagid.is
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Messa 2016
Hin árlega messa Ís�rðingafélagsins verður haldin í Neskirkju,

sunnudaginn 22. maí nk. klukkan 11:00.
Sóknarpresturinn á Ísa�rði sr. Magnús Erlingsson ásamt sr. Skúla Sigurði Ólafssyni sóknarpresti 

í Neskirkju sjá um messuna.
Kirkjukór Ís�rðingafélagsins syngur.

Hvetjum áhugasama kórfélaga og einnig nýja að hafa samband við Báru Elíasdóttur, 
baraella@gmail.com eða í síma 865-6374.

Að lokinni messu verða veitingar í safnaðarheimili Neskirkju.
Athugið að messan í ár hefst kl. 11:00.

Hvetjum félagsmenn og velunnara að eiga notalega stund saman.

Aðalfundur 2016
Boðað er til aðalfundar Ís�rðingafélagsins í safnaðarheimili Neskirkju, 

sunnudaginn 22. maí kl. 13:30 eða í kjölfar veitinga. 
 1.  Venjuleg aðalfundarstörf.

 2.  Önnur mál

Félagar eru hvattir til að fjölmenna á aðalfundinn.
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Eitt sinn barn, ávallt barn. Gleym um 
okkur um stund og ræktum barnið 
í okkur. Leikum okkur svolítið, við 
þurfum á því að halda, við vinnum 
langan vinnudag, komum þreytt heim 
og hvað er þá betra en að leika sér 
svolítið? Við þurfum að rækta barnið 
í okkur.

Ég var svo heppinn að alast upp 
við góðar aðstæður til íþróttaiðkunar. 
Foreldrar mínir studdu mig með 
ráðum og dáð, efnislega sem andlega, 
eitthvað sem er ekki sjálfsagt hverju 
barni. Það á að vera öllum börnum 
sjálfsagður hlutur að eiga möguleika 
á að stunda íþróttir, en við nánari 
skoðun er það kannski ekki þannig.

Það er margsannað með ýmsum 
rannsóknum að íþróttir eru mjög 
góðar fyrir alla, hvort sem eru börn eða 
fullorðnir. Íþróttir eru uppbyggjandi 
fyrir sál og líkama, leggja grunn að 
hraustum og sterkum líkama, góðri 
andlegri heilsu og styrkja hvert barn 
félagslega.

Ég er grjótharður Harðverji og 
verð um alla tíð. Íþróttirnar gáfu mér 
mjög mikið á mínum uppvaxtarárum 
og gera enn, ég fékk mikinn stuðning 
frá foreldrum mínum, íþróttafélögum, 
fyrirtækjum og öðrum velunnurum 
og kann ég þeim öllum bestu þakkir 
fyrir. Íþróttir snúast að stórum hluta 
um efnislega stöðu foreldra barna, 
það er dýrt að halda uppi góðu og 
öflugu íþróttastarfi. Íþróttafélagið 
Vestri var stofnað á Ísafirði 16. 
janúar síðastliðinn. Félagið varð til 
við sameiningu fimm íþróttafélaga 
í Ísafjarðarbæ og í Bolungarvík. 
Félögin sem eiga aðild að Vestra eru 
Boltafélag Ísafjarðar, Sundfélagið 
Vestri á Ísafirði, Blakfélagið Skellur 
á Ísafirði, Körfuboltafélag Ísafjarðar 
og knattspyrnudeild UMFB í 

börnunum okkar. Gerum þjóðfélagið 
betra, tökum höndum saman um að 
byggja börnunum okkar gott samfélag, 
gerum börnin okkar að góðum 
einstaklingum.

Það hefur komið fram í mörgum 
könnunum að ein af  bestu stundum 
barna er þegar foreldrar gefa þeim 
tíma og leika með þeim. Eru það ekki 
líka bestu stundir okkar foreldranna 
þegar börnin vilja vera með okkur?

Öll eigum við áhugamál og vini 
sem næra okkur á sál og líkama. Allt 
þetta þarf  að rækta svo það virki, og 
allt kostar það peninga. Það kostar 
að eiga vini, það kostar að rækta 
sál og líkama en það gerir lífið bara 
svo miklu, miklu skemmtilegra og 
gerir okkur kleift að lifa lífinu lifandi. 
Gefum svolítið af  okkur og gleðjumst 
með öðrum. Við Ísfirðingar viljum 
allir veg Ísafjarðar sem mestan og 
bestan, blómlega byggð með traustu 
atvinnulífi, öflugu íþróttastarfi, góðu 
skólastarfi og líflegu menningarlífi.  

Ísfirðingar, látum okkur málin á 
Ísafirði varða, hvort sem við búum á 
Ísafirði eða ekki. Tökum afstöðu og 
styðjum við samfélagið, styðjum við 
börnin þannig að þau eigi tækifæri til 
að undirbúa sig sem best undir lífið. 
Það er hægt að gera á svo margan 
hátt, styðja við hin ýmsu félög með 
þátttöku í starfsemi þeirra, leggjum 
félögunum til félagsgjöld, mætum á 
viðburði á þeirra vegum og hvetjum 
félagsmenn til dáða.  

Stöndum saman, hvetjum börnin 
okkar, gerum lífið betra með samstilltu 
átaki. Margar hendur vinna létt verk.

Guðmundur Friðrik Jóhannsson
formaður Ísfirðingafélagsins

Samstaða
Guðmundur Friðrik Jóhannsson, formaður Ísfirðingafélagsins frá 2011

Bolungarvík. Hér er verið að taka 
höndum saman, hagræða í rekstri, 
byggja stærri og sterkari einingu til að 
takast á við áskoranir nútímans. 

Nú þurfum við Ísfirðingar að standa 
saman hvar í liði sem við stöndum, 
konur og karlar, fyrirtæki sem hin ýmsu 
samtök, um að byggja upp sterkt og 
öflugt íþróttalíf  á Vestfjörðum, þannig 
að öll börn, óháð efnum og aðstæðum, 
geti stundað íþróttir. Leggjum þessu 
málefni lið, sýnum samstöðu.  

Íþróttafélögin eru fólkið sem tekur 
þátt í starfsemi viðkomandi félaga, 
með því að taka þátt í starfseminni 
á einn eða annan hátt. Það getur 
verið með ýmsu móti, efnislegum 
stuðningi, vinnuframlagi, þátttöku í 
mótahaldi sem starfsmaður, leikmaður 
eða áhorfandi.

Gerum lífið betra. Með auknum 
kröfum á hraðari og kappsamari 
tímum þurfum við að gæta að 

Guðmundur Friðrik Jóhannsson

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

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

HEIMKOMUHÁTÍÐ
Við viljum bjóða þér á Heimkomuhátíðina sem haldin verður 
laugardaginn 26. mars milli kl. 16:00 og 17:30 í Vestrahúsinu, húsnæði 
Háskólaseturs Vestfjarða. Tilgangurinn er að sýna öllum þeim sem 
eru staddir á Ísafirði á páskunum hve atvinnulífið er gróskumikið og 
fjölbreytt og hvað nútímasamfélagið hefur upp á að bjóða.

Heimkomuhátíðin hlaut hvatningarverðlaun SFS árið 2015

Fyrirtækjakynningar - Örfyrirlestrar - Hugmyndahorn - Tónlist

Súðavíkurhreppur Ísafjarðarbær
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Axel Eiríksson
úrsmíðameistari

STÁLÚR – SJÁLFTREKKT – NÁKVÆM OG VÖNDUÐ VERK – HERT GLER – SVARTAR EÐA SILFURLITAÐAR SKÍFUR – VANDAÐAR LEÐURÓLAR

Hönnuð og 
framleidd 
í samvinnu við 
Axel Eiríksson

GULL-ÚRIÐ MJÓDD
Álfabakka 16 - sími 587 4100

STÁLÚR
VERÐ FRÁ 78.000 KR.



Malasía, Jamaíka, Ísland
Alda Brynja fæddist í Penang í 
Malasíu árið 1975 og er langyngst 
fjögurra systkina. Eldri systkini hennar 
eru Guðmunda Anna sem er elst, þá 
Þórður og Salome Rannveig sem er 
næstyngst. Í Malasíu bjó hún fyrstu 
tvö æviárin og næstu tæplega tvö árin 
á Jamaíka, en faðir hennar starfaði 
lengi hjá Sameinuðu þjóðunum, m.a. í 
þessum löndum. „Ég er ættuð frá Ísafirði 
bæði í föður- og móðurætt. Birgir 

Hermannsson, pabbi minn, er yngsti 
sonur Hermanns Hermannssonar og 
Salóme Rannveigar Gunnarsdóttur. 
Þau fluttu til Ísafjarðar, í Mjógötuna, 
úr Ögurvík við Ísafjarðardjúp þegar 
pabbi var ungur strákur.“ Að sögn 
Öldu Brynju kynntust pabbi hennar 
og mamma í Barnaskólanum á Ísafirði 
þar sem þau voru bekkjarfélagar. Og 
hún heldur áfram með ættartöluna: 
„Mamma heitir Alda Sigtryggsdóttir og 
ólst upp í Silfurgötu 8a en þangað kom 
ég oft á sumrin til ömmu, Hjálmfríðar 
Sigurástar Guðmundsdóttur 
frá Súg andafirði, og afa, 
Sigtryggs Krist mundar 
Jörundssonar frá Ingjalds-
sandi. Þau náðu að eiga 70 
ára brúðkaupsafmæli, sem 
er ótrúlega merkilegt. Þau 
eignuðust 11 börn alveg 
eins og föðuramma mín og 
-afi. Foreldrar mínir eiga því 
sterkar rætur á Ísafirði og 
báðar fjölskyldur fjölmennar 
eins og nærri má geta þegar 
systkinin eru svona mörg. 
Það var alltaf  líf  og fjör að 
koma til Ísafjarðar.“

Alda Brynja er alin upp 

í vesturbæ Reykjavíkur og gekk í 
Melaskóla og Hagaskóla. Þaðan lá leið 
hennar í Kvennaskólann í Reykjavík. 
Eftir stúdentspróf  tók hún sinn tíma til 
þess að ákveða framtíðina en endaði 
með að læra líffræði við Háskóla Íslands 
og taka kennsluréttindi í framhaldinu. 
„Mér fannst náttúrufræði einfaldlega 
alltaf  skemmtilegasta fagið,“ segir 
Alda Brynja en þegar hún og Lee 
kynntust var hún náttúrufræðikennari 
á unglingastigi og átti í raun ekki von 
á öðru en að það yrði hennar ævistarf. 

Ástralía og Ísland
„sirkus- og ástarævintýri“

Vestanpósturinn leit inn til sirkushjónanna Öldu Brynju Birgisdóttur og 
Lee Robert John Nelson og forvitnaðist um tilurð Sirkuss Íslands, fjölbreytt 

viðfangsefni, tilviljanir lífsins og tenginguna vestur. 

Fjölskyldumynd tekin áður en Alda Brynja fæddist. 
Alda Sigtryggsdóttir, Guðmunda Anna, Þórður, Birgir 
Hermannsson og Salome Rannveig.

Alda Brynja og Lee. Ævintýralegar eru til-
viljanir lífsins.

Bjarmi sólarupprásarinnar við Ægisíðuna á heiðskírum vetrarmorgni blasir við þegar ég keyri 
vestur í bæ til fundar við sirkushjónin Öldu Brynju Birgisdóttur og Lee Robert John Nelson. 
Himinninn er fallegur og í andartakinu er ég gripin minningu um birtuna í Djúpinu sem er 
engri lík. Tengingin vestur er svo sterk, þaðan sem Alda Brynja er ættuð og þangað sem Lee 
hefur sterkar taugar. Það er hann sem kemur til dyra og býður mér inn. Alda situr í stofunni 
með sængurver í kjöltunni og mundar nál og tvinna. „Já, gjarnan kaffi,“ svara ég spurningu 
Lee áður en við setjumst við borðstofuborðið og Alda færir sig úr sófanum, enn að staga í 
sængurverið. Það er skrifstofutími hjá Sirkus Íslands, skrifstofan er þar sem þau eru stödd 
hverju sinni og við látum ekki nokkur símtöl trufla.

Undanfarin sumur hefur Sirkus Íslands flakkað milli landshluta og hvíta og rauða tjaldið 
risið upp í nokkra daga hér og þar um landið. Til þessa hefur því verið tjaldað í Stykkishólmi, 
Reykjanesbæ og Vestmannaeyjum, einnig á Selfossi, Blönduósi, Siglufirði, Akureyri, Húsavík 
og Fáskrúðsfirði. Á Ísafirði var það í vikutíma sumarið 2014. Hjónin segja að planið sé að hvíla 
tjaldið næsta sumar en Sirkus Íslands verður engu að síður á ferð og flugi í kringum landið milli 
bæjarhátíða. 

„Það var einstaklega notalegt að vera á Ísafirði,“ segir Lee, honum finnst eins og fjöllin þar 
umvefji sig og segist vilja koma þangað miklu oftar en þau nái að gera. Alda Brynja samsinnir 
því enda finnist henni alltaf  gaman að koma og heilsa upp á skyldfólkið sitt fyrir vestan.
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Sumur á Ísafirði
„Ég vann öll sumur á Ísafirði sem 
unglingur og hef  unnið í flestum 
frystihúsunum þar: Íshúsfélaginu, 
Norð urtanganum, Hraðfrystihúsinu í 
Hnífsdal og líka þeim minni. Skýrasta 
minningin úr frystihúsunum var þegar 
ég vann í litlu frystihúsi í eigu Halldórs 
Hermannssonar og fleiri aðila. Þá 
vorum við nokkur á stangli við borð 
að skera úr og snyrta fiskinn. Svo 
mikill hávaði barst úr vélasalnum við 
hliðina að ógjörningur var að tala við 
manneskjuna við sama borð svo allir 
voru með heyrnartólin á og ekkert 
spjallað þar. Allt í einu heyrðust há og 

skýr köll innan úr vélasalnum svo hvert 
orð var greinanlegt. Kom í ljós að 
þar var Halldór Hermannsson, bróðir 
hans pabba, að gefa fyrirmæli. Hann 
náði að tala á tíðni sem yfirgnæfði og 
barst um allt þrátt fyrir vélarniðinn. 
Ég gat ekki talað við manneskjurnar 
við hlið mér fyrir hávaða en rödd 
hans barst alla leiðina úr vélasalnum 
sjálfum. Þessu gleymi ég aldrei.“ 

Við ræðum um hvað vinna á 
unglingsárum gefur mikið, ekki 
einungis í launaumslagið heldur öll 
reynslan og að fá tækifæri á að kynnast 
ólíku fólki, mismunandi karakterum 
á öllum aldri. Alda Brynja verður 
dreymin á svipinn þegar hún hugsar 
vestur. „Mér þótti alltaf  og finnst enn 
svo gott að koma vestur á sumrin. Á 
góðum sumardögum er ég þess fullviss 
að hvergi í heiminum sé betra að 
vera. Mér hefur alltaf  fundist ég svo 
heppin að hafa þessar rætur vestur og 
fá að upplifa það hvernig er að lifa og 
hrærast í svona litla samfélagi vestur á 
fjörðum. Það var mjög þroskandi fyrir 
ungling alinn upp í Reykjavík að fá að 
kynnast því.“ 

Miðjubarn í Ástralíu
Á sama ári, þ.e. 1975, fæddist strákur 
í Ástralíu „hinum megin við sundið 
frá Malasíu“ eins og Alda tekur til 
orða, og var nefndur Lee Robert 
Nelson. Foreldrar hans eru Robert 
John Nelson og Lindy Anne Nelson. 
Hann á tvö systkini og er miðjubarnið. 

Stundum er sagt um miðjubörnin 
að þau gleymist, eða ef  það er orðað 
með öðrum hætti, að þau fái frelsi til 
að gera ýmislegt sem hin systkinin fá 
ekki að gera. Kraftmikill strákur sem 
fluttist frá Melbourne til Perth á unga 
aldri fékk útrás fyrir hreyfiþörfina og 
var liðtækur í íþróttum, sér í lagi 
fótbolta og krikket. 

Lee geislar þegar hann byrjar að 
tala um krikket og segir að það sé 
frábær íþrótt. „Já, leikirnir geta tekið 
marga klukkutíma,“ skýtur Alda Björg 
inn í og vottar fyrir háði í röddinni. 
„Marga daga, stundum,“ svarar Lee 
sposkur og heldur áfram: „Þetta er 
eins og að fara í veiðitúr, það getur 
tekið langan tíma að ná fram sigri, 
það þarf  að sýna þolinmæði en það er 
líka svo gaman þegar það tekst, alveg 
eins og í veiðiferðinni.“ Lee æfir enn 
krikket með Krikketsambandi Íslands 
og segir stoltur frá því með glettnu 

brosi á vör að hann sé titlaður forseti 
sambandsins. Já, hann þurfi ekkert 
að fara í framboð til forseta, einn 
forsetatitill nægi honum! 

Lærður í sirkuslistum
Miðjubarnið Lee fékk að leika sér á 
götunni í Perth, þar kynntist hann 
götulistamönnum og þar með voru 
örlögin ráðin. „Það var örugglega 
pirrandi fyrir þá að hafa mig alltaf  
hangandi utan í sér, en ég byrjaði að 
apa upp eftir þeim og þeir byrjuðu 
á að kenna mér eitt og annað. Ég 
sá að ég gat gert ýmislegt, það 
veitti mér sjálfstraust, sem aftur jók 
sjálfsöryggið sem vantaði svolítið á 
þessu tímabili. Það má segja að ég hafi 
verið heppinn, þarna fann ég mína 
hillu í lífinu og vissi að hverju ég vildi 
stefna. Eini sirkusskólinn sem var í 
Eyjaálfu á þessum tíma var staðsettur 
í Christchurch á Nýja-Sjálandi og 
þangað fór ég um leið og ég hafði 
aldur til. Ég var þá þegar orðinn 
góður götulistamaður en ég vildi fá 
alþjóðlega viðurkenningu.“

Sirkusskólinn sem Lee gekk í varð 
illa úti í jarðskjálftunum sem urðu 
í september 2010 og febrúar 2011. 
Hann hefur verið opnaður aftur á 
öðrum stað en eingöngu sem skóli 
sem býður upp á námskeið fyrir 
alla aldurshópa. Sirkusdeildin fyrir 
verðandi atvinnumenn sem áður var í 
skólanum fluttist til Wellington.

Björk og Silvía Nótt 
Áður en Lee settist að hér á landi 
átti hann farsælan feril sem sirkus-
listamaður. „Einn góðan veðurdag 
fékk ég nóg af  því að búa í ferðatösku, 
það var nefnilega þannig að fyrst fór 
ég þangað sem mig langaði til að fara, 
síðan þegar ég hafði lokið náminu 
fór ég þangað sem mér var boðið að 

Á flandri í bænum; Lee og Brynja Lind.

Kátir bræður, Einar Logi og Róbert Þór.

Lindy Anne móðir Lee og faðir hans Robert 
John með yngsta fjölskyldumeðliminn Róbert 
Þór á milli sín.
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sýndarhjónaband. „Við giftumst 
á pappírunum til þess að ég gæti 
verið hér og í leiðinni komist að því 
hvort grundvöllur væri fyrir þessu 
sambandi,“ segir Lee. Það kom 
svo í ljós að grundvöllurinn var til 
staðar og ári seinna giftust Alda 
Brynja og Lee með pompi og prakt. 
Á brúðkaupsmyndunum má sjá að 
hann er meira að segja í íslenska 
hátíðarbúningnum.

Öll hvert með sitt eftirnafnið
Fjölskyldan hefur stækkað og börnin 
eru þrjú; Einar Logi Magnússon er 
15 ára og er að klára grunnskólann í 
vor, Brynja Lind Leesdóttir er nýorðin 
fimm ára og Róbert Þór Nelson er 
eins og hálfs árs, fæddur á sjálfan 
lýðveldisdaginn 17. júní sem er 
annasamasti dagur fjölskyldunnar eins 
og Alda Brynja bendir á. Börnin eru 
öll hvert með sitt eftirnafnið. „Sem 
þykir nokkuð furðulegt á mínum 
slóðum,“ segir Lee og hlær þegar hann 
bætir við, „og lætur konuna mína ekki 
líta vel út.“ En til að bæta upp það 
sem gæti verið mistúlkað útskýrir hann 
nánar: „Sá yngsti, Róbert Þór, heitir í 
höfuðið á pabba og er Nelson, pabbi 
er svo glaður með það þar sem Róbert 
er eina barnabarnið sem viðheldur 
eftirnafninu. Börn systur minnar taka 
eftirnafn mannsins hennar og bróðir 
minn á ekki börn og því fannst okkur 
tilvalið að Róbert væri Nelson. Það 
passar betur fannst okkur að Brynja 
Lind væri Leesdóttir en Nelson og 
pabbi Einars Loga heitir Magnús. 
Þetta er bara skemmtilegt allt saman. 
Svo erum við komin yfir meðaltal í 
barneignum á Íslandi,“ klykkir Lee út 
með og lítur stoltur á Öldu Brynju.

Alda segir að hún muni eftir 
viðbrögðum sínum þegar hún sá nafn 
Lee skrifað í fullri lengd. „Já, sæll 
– furðulegt að heita svona mörgum 
nöfnum,“ hugsaði hún. Í ljós kemur lítil 
saga úr æsku Lee. Á 13 ára afmæli sínu 
óskaði hann eftir að fá í afmælisgjöf  að 
bæta millinafni pabba síns, John, við 
nafnið sitt. Og þar sem þetta var það 
eina sem hann vildi í afmælisgjöf  það 
árið varð honum að ósk sinni. 

Sirkus Íslands
„Þegar ég giftist þá gerði ég mér grein 
fyrir að ég myndi vera hérna áfram og 
geta mín til að afla peninga byggðist 

koma. Svo þegar ég var búinn að 
flakka í mörg ár á milli hátíða út um 
allan heim fann ég að nú var tímabært 
að breyta til.“

Hann rifjar upp að á þessum tíma-
punkti var hann staddur á dásamlegri 
hátíð í Japan sem heitir Gullna vikan, 
eða The Golden Week. Hún er haldin 
árlega þegar kirsuberjatrén eru í 
blóma, mikil fjöl skylduhátíð þar sem 
fjórir al menningsfrídagar falla inn á 
tíma bilið frá 29. apríl til 5. maí. 

„Ég fór að skoða samningana sem 
ég var með í höndunum og þar var 
ekkert nýtt. Ég var búinn að skemmta 
á öllum þessum hátíðum vítt og breitt 
um heiminn. Allt í einu fannst mér 
þetta orðið leiðigjarnt og nokkuð 
fyrirsjáanlegt og vildi fara á nýjar 
slóðir, eitthvert norður á bóginn. Ég 
keypti flugmiða aðra leiðina til Íslands, 
hitti Öldu og hér er ég enn,“ segir Lee 
og hlær við. 

Eftir þessa frásögn liggur beinast 
við að spyrja hvers vegna Ísland hafi 
orðið fyrir valinu og hann er ekki lengi 
að svara. „Ég get farið hvert sem er í 
heiminum, það er eitt af  því sem er 
svo yndislegt við starfið mitt. Þegar ég 
horfði á landakortið til að skoða staði á 
norðurhveli jarðar sem ég gæti hugsað 
mér að fara til þá poppaði Ísland upp 
í hugann. Það var í raun tilviljun eins 
og margt í lífinu. Ég hlustaði mikið á 
Björk sem unglingur og svo rifjaðist 
upp brjálaða stelpan sem tók þátt í 
Evróvisjón í Aþenu, Silvía Nótt. Og 
ég hugsaði: Hún er líka frá Íslandi, 
þar hlýtur að vera eitthvað spennandi 

Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni. Lee með 
Brynju Lind á Austurvelli.

sem vert er að kíkja á fyrst þessar tvær 
koma þaðan.“

Ikea bjargar málunum 
Sirkusævintýrið á Íslandi byrjaði 
þannig séð fyrir áratug þegar Lee 
kom hingað til lands og skemmti fólki 
á götum úti í gervi trúðsins Wally en 
ekki bara sirkusævintýrið heldur líka 
ástarævintýri Öldu Brynju og Lee.

Hvert annað en á skemmtistaðinn 
Sirkus fer trúðurinn Wally þegar hann 
á lausa stund. „Þar kom aðvífandi að 
mér þessi rosaflotta stelpa og spurði 
mig hvort ég væri frá Las Vegas og 
þar með voru örlögin ráðin. Þetta var 
á sólríkum sumareftirmiðdegi.“

„Ég man að þetta var á þriðjudegi, 
á þessum brjáluðu uppgangsárum hér 
og Lee var þarna með vini sínum,“ 
bætir Alda Brynja við. „Dæmigerð 
djammsaga, nema það var virkur 
dagur og hér erum við tíu árum 
seinna.“ 

Þar sem Lee var ekki með land-
vistarleyfi til að byrja með var hann 
á eilífu flakki til og frá landinu en svo 
kom Ikea og bjargaði málunum. „Ég 
var staddur í Höfðaborg eins og oft 
áður að sýna á hátíð og þá var hringt 
frá Íslandi og ég beðinn um að koma 
og skemmta við opnun Ikea í Garðabæ. 
Mig langaði til Íslands og hitta Öldu, 
nefndi upphæð sem var ansi há, hún 
var samþykkt og ég fór upp í næstu vél. 
Síðan giftum við okkur.“

Í upphafi var þetta samt eiginlega 
Glöð stóra systir, Brynja Lind með Róbert 
Þór nýfæddan í fanginu.
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á götuskemmtunum. Sumarið hér er 
mjög stutt, tveir mánuðir. Mér var því 
vandi á höndum. Ég hafði aldrei verið 
í fastri vinnu. Ég er mjög sjálfstæð 
manneskja og vissi því að ég yrði 
ekki góður starfskraftur hjá öðrum. 
Ég ákvað því að setja upp plaköt úti 
um alla borgina um ókeypis tíma í því 
að standa á höndum og námskeið í 
Kramhúsinu. Og ég byrjaði að kenna 
fólki það sem ég kunni, og það bara 
óx. Og núna er ég með á bilinu 15 til 
20 manns í vinnu hjá Sirkus Íslands og 
ég veit í raun ekki hvernig það gerðist, 
en það gerðist.“ 

Alda Brynja starfar einnig 
við sirkusinn og hefur ekki verið 
náttúrufræðikennari síðastliðin 
þrjú ár. „Ég var komin í hlutastarf  
í grunnskólakennslunni en síðan 
var ég farin að borga öðrum fyrir 
sirkusstörfin mín, meira en ég fékk 
fyrir kennsluna, þannig að það var 
sjálfhætt á meðan það er í boði að vera 
minn eigin herra. Ég byrjaði að húlla 
þegar ég kynntist Lee, hann kenndi 
mér en ég var með fimleikagrunninn 
frá æsku sem kom sér vel.“ Alda 
Brynja æfði fimleika hjá KR frá því á 
barnsaldri og segir að það hafi verið 
fyrsta ástríðan í lífinu. Þegar hún 
byrjaði að æfa með sirkusnum, hátt á 
þrítugsaldri, naut hún þess í botn að 
ná aftur tengslum við fimleikastelpuna 
í sér. „Það var gaman að vera með 
í fyrstu sýningunni á sínum tíma en 
ég hef  aldrei verið týpan sem nýtur 
sín á sviði og vill láta á sér bera. Því 
var það mjög súrrealískt að standa á 
sviðinu við Arnarhól á 17. júní fyrir 
framan mörg þúsund manns. En núna 
erum við bara að reka sirkusinn, það 
er skrifstofutími á morgnana, síðan 
taka við æfingar í hádeginu og fram 
eftir degi. Inni á milli eru sýningar og 
sumrin eru náttúrulega sér á parti því 
þá er brjálað að gera.“

Sirkusskóli
Sirkus Íslands hefur starfrækt sirkus-
skóla í sex ár og býður upp á alls konar 
námskeið. Að sögn Öldu Brynju og 
Lee gengur skólinn vel og hefur vaxið 
ár frá ári. Það er kominn kjarnahópur 
sem er farinn að skilja menninguna á 
bak við sirkusinn og þegar er hafinn 
undirbúningur fyrir vorsýningu 
skólans sem verður í Borgarleikhúsinu. 
„Við höfum verið með vorsýningu 
áður, en þetta er að vaxa og er að 

verða virkilega metnaðarfullt. Það er 
mikilvægt að hafa yngri flokk sem 
tengist sirkusnum,“ segir Lee.

Auðheyrilega er það hjónunum 
hjartans mál að breiða út fagnaðar-
erindi sirkusmenningarinnar hér á 
landi og Alda Brynja telur að nú séu 
hátt í 50 krakkar í sirkusskólanum 
á tveimur stigum, grunn- og fram-
haldsdeild. „Að auki erum við 
með sérhæfðari námskeið á víð og 
dreif  um höfuðborgarsvæðið. Til 
að mynda svokallað silkinámskeið, 
sem eru loftfimleikar, í Dansskóla 
Hafnarfjarðar, og krakkanámskeið í 
Ísaksskóla, sem hefur verið í nokkur 
ár.“ Lee telur að það sé möguleiki á 

ýmiss konar útvíkkun í tómstundum 
fyrir krakka og unglinga og Alda grípur 
boltann á lofti: „Sirkus er svo margþætt 
fyrirbæri, það eru ekki allir krakkar 
sem vilja vera í keppnisíþróttum og 
í sirkus ertu að æfa íþrótt en á sama 
tíma að gera eitthvað sem þér þykir 
skemmtilegt.“

Lee er afar stoltur af  þeim þremur 
ungu íslensku sirkuslistamönnum 
sem eru í sirkusnámi við listaháskóla 
erlendis. Allir hafa verið með í 
sýningum Sirkuss Íslands undanfarin 
sumur og mun sá fyrsti útskrifast í 
vor eftir fjögurra ára háskólanám í 
sirkuslistum.

Alda Brynja og Lee segja að það 
hafi í raun verið ótrúlegt hvað vel hafi 
gengið að fylla sirkustjaldið sýningu 
eftir sýningu og það alveg frá byrjun. 
Þau vilja meina að orðsporið hafi átt 
þar drýgstan þátt því þau auglýstu ekki 
í fjölmiðlum, létu einungis tilkynningar 
inn á samskiptamiðlana og treystu á 
að hratt flygi fiskisagan. Það reyndist 
rétt. „Ég er bæði stoltur og undrandi 
á að það sé í raun og veru sirkus á 
Íslandi. Því er að þakka hvað landinn 
hefur tekið okkur vel. Við reynum líka 
að standa undir væntingum með því 
að spila ekki sömu plötuna aftur og 
aftur. Ég held einnig að Íslendingar 
séu hreyknir af  því að hafa sirkus 
í landinu og það er ánægjulegt að 
núna eru sirkuslistir viðurkenndar sem 
listform.“

Hjónin nefna hvað það hafi verið 
mikilvæg viðurkenning þegar sex 
listamenn úr Sirkus Íslands fengu 
úthlutað listamannalaunum í upphafi 
ársins úr flokki sviðslistafólks til þess að 
vinna að nýrri fjölskyldusýningu. 

Ekki seinna vænna að taka nokkrar sveiflur. 
Bræðurnir Einar Logi og Róberrt Þór úti á 
róló.

Trúðurinn Wally í fimu stökki.
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Einlægir áhorfendur
Það leynir sér ekki að Lee er afar 
þakklátur fyrir hvað Íslendingar 
tóku honum opnum örmum þegar 
hann fyrst kom til landsins og birtist 
í miðbænum sem trúðurinn Wally. 
Hann útskýrir það nánar. „Sko, það 
sem er ein mesta áskorunin fyrir 
götulistamenn er að fá fólk til að 
treysta, það er að fá fólk til að treysta 
manni til að geta skemmt því og vinna 
þannig að sameiginlegu markmiði sem 
er að hafa gaman og njóta. Íslendingar 
eru dásamlegir áhorfendur, þeir eru 
svo einlægir og þeir treysta. Það var 
aldrei neitt mál að fá fólk til að taka 
þátt. Ein setning nægði þegar ég bað 
fólk að stíga nær, þá þustu allir strax 
í kringum mig. Það sýndi traust og 
því var frá upphafi mjög ánægjulegt 
að skemmta Íslendingum. Auk þess 
man ég að þegar ég kom fyrst þá var 
eins og ég hefði gengið í endurnýjun 
lífdaga, brandararnir mínir sem voru 
orðnir flatir annars staðar voru eins og 
nýir hér og það gaf  mér mikið. Bæði 
ánægju og salt í grautinn.“

Ástralía eða Ísland
„Ísland er heimili mitt af  því að 
fjölskyldan mín er hérna og vinir 
mínir líka. Allt sem skiptir mig 
máli er hér,“ segir Lee. „Mér finnst 
yndislegt hvað allir eru nánir hér, allir 
þekkja alla með nafni og samhjálpin 
er mikilvæg. Hér skiptir samfélagið 
fólk máli og mér finnst gott að vera 
hluti af  því. Í Ástralíu, og víðar, er 
hugsunarhátturinn meira í þá átt að 

hver sé sjálfum sér næstur. Ég gæti 
trúað að það verði einnig þannig á 
Íslandi en það gerist hægar held ég. 
Það sem ég er að meina er að hér 
gerir þú ekki eitthvað sem kemur 
þér til góða ef  það bitnar harkalega 
á öðrum, fyrir utan bankamennina 
í aðdraganda hrunsins. Á Íslandi er 
fjölskyldan sterk eining og ég vil lifa í 
þannig samfélagi. Ég á einungis eitt líf  
og mér finnst ég ná að áorka meira hér 
en nokkurs staðar og það finnst mér 
aðlaðandi.“

Hann situr hugsi dálitla stund og 
segir síðan: „En lífið er óútreiknanlegt 
og þegar foreldrar mínir eldast veit 
ég ekki hvort ég fari aftur til Ástralíu. 
Ég verð að taka á því þegar þar að 
kemur.“ 

Alda Brynja sem hefur brotið 
saman sængurverið og er að ganga frá 
því hefur heyrt þetta síðasta og kallar: 
„Hann þarf  þá að fara einn, það er 
allt of  heitt í Ástralíu til að búa þar.“ 
Þannig að fæðingarlandið Malasía 
hefur ekki gefið Öldu Brynju þol fyrir 
miklum hita.

Þau reyna að fara reglulega eða 
á nokkurra ára fresti í heimsókn 
yfir hálfan hnöttinn og foreldrar 
Lee hafa komið nokkrum sinnum 
til Íslands. Bróðir hans, Jason, hefur 
verið duglegur að koma og þegar 
viðtalið fer fram er hann til þess að 
gera nýfarinn af  landi brott. Hann 
starfar sem grunnskólakennari og 
er skólastofan hans hvorki meira né 
minna en 4.000 km² að flatarmáli. 
Kennslan fer fram í fjarnámi og þess 
á milli keyrir hann þúsundir kílómetra 
til að heimsækja nemendurna sex sem 
deila þessari gríðarstóru skólastofu. 
Laura, systir þeirra, kom einu sinni 
áður en hún eignaðist börn sín tvö. 
Ástralía er gríðarlega stórt land, 
útskýrir Lee, og búa foreldrar hans í 
Perth á vesturströndinni og systkini 
hans hvort á sínum staðnum og mörg 
þúsund kílómetrar á milli. 

Sirkus Íslands leysir Billy 
Smart af  hólmi
Mér leikur forvitni á að vita hvort þau 
hafi fengið einhver viðbrögð frá því 
að Sirkus Íslands var í sjónvarpinu 
á gamlárskvöld. Mikil kúvending 
frá Sirkus Billy Smart sem hefur 
verið sýndur næstum frá upphafi 
sjónvarpsútsendinga á Íslandi síðasta 
kvöld ársins.

Þegar Alda Brynja byrjaði að æfa með Sirkus Íslands naut hún þess í botn að ná aftur tengslum 
við fimleikastelpuna í sér.

Alda Brynja með Róbert Þór sem er fæddur á 
sjálfan þjóðhátíðardaginn, annasamasta degi 
ársins hjá fjölskyldunni.
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Lee segir að þau hafi ekki beint 
fengið viðbrögð. „Nema að krakkarnir 
á leikskóla Brynju komu til mín 
núna eftir nýárið sögðu – ég sá þig í 
sjónvarpinu, ég sá þig í sjónvarpinu 
– svo ég held að margir hafi horft á 
sirkusinn á gamlárskvöld.“ Alda skýtur 
því inn í að börnin hafi allavega horft 
og Lee heldur áfram: „Já, kannski 

stofutíma Sirkuss Íslands að ljúka í 
dag og kominn tími til að kveðja. 
Æfing ar dagsins fara að hefjast og 
kennsla á hinum ýmsu stöðum á 
höfuð borgarsvæðinu. Alda Brynja og 
Lee eru svo sannarlega með marga 
bolta á lofti, húlla og júggla saman í 
gegnum lífið með elju og bjartsýni að 
leiðarljósi.

Edda Pétursdóttir tók viðtalið.
Myndir eru úr einkasafni 

Öldu Brynju og Lee.

12v 0,8A 12v 5,5A

er fullorðna fólkið upptekið og þá er 
gott að börnin horfi á góðan sirkus á 
meðan.“

„Það var allt öðruvísi að sjá þetta 
svona í sjónvarpinu, en við vorum 
ánægð með útkomuna,“ segir Alda og 
Lee bætir við: „Það vekur dálítinn ugg 
að koma sér í þessa stöðu, sjónvarp er 
svo endanlegt og við þurftum að vera 
meðvituð um að þetta var ekki lifandi 
sirkus. Það var skrýtið að horfa á 
sjónvarpið, en ég held að það hafi ekki 
eyðilegt neitt fyrir sirkusnum.“

Lee ljómar allur þegar hann talar 
um líf  sitt og lifibrauð. „Sirkus snýst 
svo mikið um tengsl við áhorfendur 
á meðan á sýningu stendur, þú heyrir 
hvað gengur og hvenær er hlegið og 
hvenær ekki, rétt eins og í leikhúsi. 
Listamennirnir reyna sitt ýtrasta og 
það er þessi háski, að vera millisekúndu 
frá því að mistakast, sem gefur spennu 
og andrúmsloft sem er engu líkt. Slíka 
upplifun fær fólk ekki nema vera á 
staðnum. Það hefur gefið okkur mikið 
að geta flakkað um landið og kynnt 
Sirkus Íslands fyrir landsmönnum 
öllum og ekki bara verið í Reykjavík. 
Enda heitir sirkusinn okkar Sirkus 
Íslands og er sirkus allra landsmanna.“

Það er komið undir hádegi, skrif-

Margt er hægt að gera með húllahringinn eins 
og Alda Brynja hefur sannað.

Gaman, saman í sirkus.
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Góðan daginn og gleðilega sólkveðjuhátíð
Það er mér sannkallaður heiður og ánægja að vera boðið 
að koma til ykkar og taka þátt í þessari sólkveðjuhátíð. Ég 
var einnig gestur á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins í janúar 
síðastliðnum, sem var einnig sérdeilis skemmtilegt.

Ræða mín hér á eftir er að grunni til sú sama og ég flutti 
á 17. júní hátíðarhöldunum á Ísafirði í sumar, með örlitlum 
breytingum þó.

Mig langar að bjóða ykkur í smáferðalag með mér – 
tímaferðalag um 130 ár, tvo mannsaldra, aftur í tímann.

Við erum stödd í Ísafjarðarkaupstað þann 2. janúar 
1884.

Í Miðkaupstaðnum, í lágreistu timburhúsi við Aðalstræti, 
húsi Björns Árnasonar gullsmiðs, er tæplega fertug 
kona að búa sig í sparifötin. Það er hríðarhraglandi og 
kuldanæðingur úti, svo að hún þarf  að klæða sig í þykka 
kápu utan yfir peysufötin og henda yfir sig sjali áður en hún 
leggur í hann. Og auðvitað setur hún upp hatt. 

Ferðinni er heitið á kjörstað en í dag fara fram kosningar 
til bæjarstjórnar í Ísafjarðarkaupstað. 

Fyrir tveim árum, árið 1882, öðlaðist fámennur hópur 
íslenskra kvenna rétt til að kjósa í bæjarstjórnarkosningum. 
Þetta eru ekkjur og ógiftar konur, sem orðnar eru 25 ára, 
konur sem eru sjálfum sér ráðandi og eiga einhverjar eignir. 
Líklega eru ekki margar slíkar hér í bæ, en konan sem er 
að leggja út í frostið og hríðina þennan janúardag árið 
1884 er ein þeirra. Hún verður fyrsta íslenska konan til að 
nýta sér þennan rétt eftir að lögin voru sett og þar með er 
nafn hennar komið á spjöld sögunnar. Hún heitir Andrea 
Friðrika Guðmundsdóttir, hefur verið búsett á Ísafirði í 
nokkur ár og er skráð í manntali sem „húskona sem lifir af  
hannyrðum“. 

Það sópar að þessari hnarreistu konu er hún gengur 

Viljinn til að hafa áhrif
Hátíðleg stund þegar sólin 

var kvödd – í bili
Sólkveðjuhátíð Ísfirðingafélagsins var haldin 25. október 2015 

í safnaðarheimili Neskirkju.

Sigríður Ragnarsdóttir, tónlistarkennari og skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar, flutti 
erindi sem hún hafði áður flutt fyrir vestan á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Erindið átti 
vel við þar sem því var fagnað á síðasta ári að 100 ár voru liðin frá því að konur fengu 
kosningarétt á Íslandi. Erindi Sigríðar er hér birt í heild sinni og segir þar frá Andreu 
Friðriku Guðmundsdóttur, saumakonu á Ísafirði, sem fór á kjörstað fyrir 130 árum til að 
kjósa og vildi þannig hafa áhrif  og leggja sitt lóð á vogarskálarnar fyrir betri og bjartari 
framtíð þjóðarinnar.

Tónlistarmaðurinn Bergrós Halla Gunnarsdóttir, (dóttir Gunnars Theódórs og Elínar 
Huldar, barnabarn Steina Jóakims og Bríetar), söng nokkur lög við eigin gítarleik og sagði 
viðstöddum af  einlægni frá lagavali sínu. 

Gestir sólkveðjuhátíðarinnar gæddu sér á smurbrauði og hnallþórum og áttu saman góða 
stund eins og sjá má á myndunum sem Brynjólfur Óskarsson tók. Eldri myndirnar eru frá 
Ljósmyndasafni Ísafjarðar.

Andrea Friðrika saumakona rak sitt eigið fyrirtæki og var með ungar 
stúlkur í læri og vinnu.

Andrea Friðrika Guðmunds-
dóttir, húskona sem lifir af  
hannyrðum,  skörungur með 
vilja til að hafa áhrif.
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upp í bæinn, hún lítur ekki við búðargluggunum sem eru 
fullir af  spennandi varningi, hún á brýnna erindi en svo. Á 
kjörstað er allstór hópur karla saman kominn, þeir spjalla 
og spekúlera í kjörsókn og kosningaúrslitum og vasapelinn 
gengur á milli í tilefni dagsins. Það slær sem snöggvast 
þögn á hópinn er hin tígulega og svipmikla kona kemur 
að og gengur inn eins og ekkert sé sjálfsagðara. En þögnin 
varir ekki lengi, menn hnippa hver í annan og hvíslast á, 
og ljóst er að ekki eru allir sáttir við þessa uppákomu. En 
hún lætur það ekki á sig fá, tekur við kjörseðlinum, fer inn 
í kjörklefann og merkir við. Síðan skilar hún seðlinum, lítur 
sem snöggvast í kringum sig á allan karlahópinn sem starir 
á hana eins og naut á nývirki. Hún réttir úr sér, vefur um 
sig sjalinu og gengur aftur út í hríðina.

Mikilvægt skref
Sú mynd úr fortíðinni sem ég hef  brugðið upp hér er 
auðvitað minn eigin hugarburður. Hið eina sem ég veit 
með vissu um þennan dag er að það var ekki sólskin og 
að Andrea Friðrika nýtti sér kosningaréttinn. Enginn veit 
hvernig henni var innanbrjósts er hún fékk kjörseðilinn í 
hendur og setti krossinn sinn, en vart hefur hún gert sér 
fulla grein fyrir sögulegu mikilvægi þessa augnabliks.

Ég ímynda mér samt að fyrir hana persónulega hafi 
þetta verið mikilvægt skref  þó ekki sé vitað til að hún hafi 
talað fyrir kvenfrelsi eða barist fyrir réttindum kvenna 
opinberlega. 

Daginn sem Andrea fór í bæinn að kjósa hafði hún 
einungis búið þrjú ár á Ísafirði. Hún var fædd í Keflavík árið 
1845, næstyngst sex barna. Þegar hún var sjö ára lést móðir 
hennar, heimilið var leyst upp og systkinunum komið fyrir 
hjá vinum og vandamönnum. Andrea Friðrika virðist hafa 
verið heppin með fósturheimili og þar hlýtur hún sína fyrstu 
tilsögn í saumaskap, sem síðar verður hennar lifibrauð. Áður 
en hún flyst til Ísafjarðar árið 1881 hefur hún verið búsett 
nokkuð víða, m.a. í Stykkishólmi og í Reykjavík og haft ofan 
af  fyrir sér sem vinnukona og síðar með saumaskapnum. Ekki 
er vitað hvers vegna Ísafjörður varð fyrir valinu en hafa ber í 
huga að á þessum árum var mikill uppgangur í atvinnulífinu 
á Ísafirði og því eftirsóknarvert að búa þar. Andrea settist að 
á Ísafirði og bjó þar til dauðadags árið 1911. Hún sá fyrir sér 
með alls kyns saumaskap og með tilsögn í fatasaumi og fínum 
hannyrðum. Andrea var alla tíð ógift og „átti sig sjálf“. Hún 
var sjálfstæðari efnahagslega en flestar kynsystur hennar á 
þessum tíma og ég leyfi mér að álykta að þess vegna hljóti 
hún einnig að hafa verið sjálfstæð í skoðunum og aðhyllst 
kvenfrelsi.

Vegna starfs síns hefur hún verið þaulkunnug mörgum 
heimilum og aðstæðum kvenna og kannski einnig verið 
fyrirmynd ungra kvenna í bænum. Um árabil kenndi 
hún ungum stúlkum hannyrðir og það má vissulega gera 
því skóna að kvenfrelsi og réttindabaráttu kvenna hafi 
stundum borið á góma í kennslustofunni því almennt voru 
konur nánast réttindalausar og höfðu lítil ráð til að hafa 
nokkur áhrif  á til batnaðar.

Hvernig var annað hægt fyrir konu í hennar stöðu en 
að velta fyrir sér því hróplega misrétti sem ríkti á milli 
kynjanna hvert sem litið var í samfélaginu, sama hvort 
um var að ræða menntunarmöguleika, hjúskaparhagi, 
atvinnufrelsi eða launakjör?

Skúli Thoroddsen var baráttumaður 
fyrir réttindum kvenna á Íslandi sem 
og kona hans Theódóra Thoroddsen 
skáld. Skúli var sýslumaður á 
Ísafirði í nokkur ár frá 1885.

Theódóra með tveimur af  börnum sínum. Hún eignaðist þrettán börn.
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Sannfæring mín er sú að Andrea Friðrika hefur haft 
mikinn og einbeittan vilja til að hafa áhrif í samfélaginu 
– hafa áhrif  til hins betra, ekki síst fyrir konur. 

Á þessum tíma, þ.e. níunda áratug 19. aldar, er að hefjast 
baráttan fyrir auknum réttindum kvenna um allan heim, 
einnig hér á Íslandi.  

Hér á Ísafirði hefur umræðan um kvenfrelsi áreiðanlega 
verið fjörug á þessum árum. Árið 1885, þ.e. ári eftir að 
Andrea saumakona fór í bæinn til að kjósa, tók Skúli 
Thoroddsen við sýslumannsembættinu á Ísafirði, en hann 
var einn þekktasti baráttumaður Íslendinga fyrir auknum 
réttindum kvenna. Eiginkona hans, Theódóra skáldkona, var 
ekki síður þekkt fyrir frjálslyndi í skoðunum. Árið 1885 skrifar 
kvenréttindafrömuðurinn Bríet Bjarnhéðinsdóttir sína 
frægu grein í tímaritið Fjallkonuna undir þessari látlausu 
yfirskrift: „Nokkur orð um menntun og rjettindi kvenna.“  Segja 
má að þar með sé réttindabaráttu kvenna á Íslandi hrundið 
af  stað.  

Snarpar umræður
Heima hjá Skúla og Theódóru var mikill gestagangur og 
ég sé fyrir mér snarpar og skemmtilegar umræður um 
kvenfrelsi heima í stofunni þeirra. Grein Bríetar hefur 
eflaust orðið tilefni margra slíkra samræðna, og mér finnst 
sennilegra en ekki, að Andrea saumakona hafi tekið þátt í 
þeim. Hún og Theódóra hljóta að hafa verið vel kunnugar 
hvor annarri þótt aldursmunurinn væri nokkur.

Árið 1888 er borin upp á Þingvallafundi áskorun 100 
vestfirskra og þingeyskra kvenna þar sem þær fara fram 
á kosningarétt og kjörgengi fyrir konur. Ég ímynda mér 
stundum að langalangamma mín í Mývatnssveit og dætur 
hennar hafi verið í þessum hópi, enda miklir kvenskörungar 
þar á ferð og kvenfrelsissjónarmið nutu mikils fylgis í 
Þingeyjarsýslu á þessum tíma. Sjálf  hef  ég lengi verið 
lúmskt og algjörlega óverðskuldað stolt af  þessu framtaki 
kvennanna, þar sem ég tel mig vera Þingeying að uppruna en 
Vestfirðing að uppeldi. Og það voru einmitt þeir Skúli 
Thoroddsen sýslumaður og Mývetningurinn Pétur Gauti 
Jónsson, langafi minn, sem lögðu fram áskorunina og fengu 
hana samþykkta á fundinum. 

Hugmyndir um réttindi kvenna og kvenfrelsi hafa 
alltaf  átt erfitt uppdráttar alls staðar og Ísafjörður og 
Þingeyjarsýsla voru þar engar undantekningar þótt þar hafi 
vissulega verið margt hugsjónafólk. 

Móðir mín var alin upp í hinu þingeyska andrúmslofti 
lýðræðis- og mannréttindahugsjóna og stuðningur við 
kvenréttindabaráttu var ómeðvitaður hluti af  heimilis-
bragnum og uppeldinu heima hjá mér í Smiðjugötunni. 

Á Ísafirði bernsku minnar voru konur ákaflega áberandi 
í samfélaginu, þær héldu fiskverkuninni gangandi, 
sjómannskonurnar stýrðu stórum heimilum hjálparlaust 
og mér finnst stundum eins og búðirnar hafi flestar verið 
reknar af  dugandi athafnakonum, Sigríði í Dagsbrún, Jónu 
Kjartans, Iðunni Eiríks, Helgu Ebba, Bubbu og Jönu, svo 
einhverjar séu nefndar. Samt var karlaveldið svo inngróið 
samfélaginu að óhugsandi var að hugmyndir um kvenfrelsi 
nytu skilnings almennt.

Síðar á ævinni, sérstaklega í starfi mínu með Kvenna-
listanum, kynntist ég fjölda vestfirskra kvenna á ýmsum 
aldri með fjölbreyttan bakgrunn sem allar höfðu það að 

markmiði að bæta hag kvenna og trúðu því að besta og 
raunhæfasta leiðin til að bæta þjóðfélagið væri sú að konur 
fengju völd. 

Hugmyndir um reynsluheim kvenna fengu samt ekki 
mikinn hljómgrunn í sjávarþorpunum fyrir vestan. Á 
kosningafundum var óspart gert grín að hugmyndum okkar 
um samræðupólitík, fjölbreyttara atvinnulíf, ferðaþjónustu, 
handverksiðnað og eflingu smáfyrirtækja. Vart væri þörf  á 
slíku í samfélagi þar sem sjávarútvegur og fiskiðnaður stóðu 
í miklum blóma og voru að því er virtist óhagganlegar 
grunnstoðir samfélagsins. En tíminn hefur raunar leitt 
annað í ljós. 

Það liðu meir en 30 ár frá því Andrea saumakona nýtti 
sér réttinn til að kjósa og þar til konur fengu loks fullan 
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kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Það gerðist fyrir 
100 árum, með nýrri stjórnarskrá, sem staðfest var af  
konungi 19. júní 1915. Á þessu ári hefur þeirra tímamóta 
verið minnst um allt land, með hátíðarhöldum, bókum, 
greinum, ræðum, sýningum, sjónvarpsþáttum og svo mætti 
áfram telja.

Vörður sem vakið hafa heimsathygli
Á þessum 100 árum hefur orðið gerbreyting á stöðu 
konunnar í íslensku samfélagi. Það eru margar mikil-
vægar vörður á þeirri leið, sem flest okkar þekkja, 
Kvennaframboðin 1908-1926, fyrsta konan kjörin á Alþingi 
1922, fyrsti kvenráðherrann, Ísfirðingurinn Auður Auðuns, 
árið 1970, kvennafrídagurinn fyrir 40 árum, jafnréttislögin 
1976, kosning Vigdísar forseta 1980, hugmyndafræðin 
um kvennamenningu og stofnun Kvennalistans 1983, svo 
eitthvað sé nefnt. 

Sumar af  þessum vörðum hafa vakið heimsathygli og 
manni virðist stundum að íslenskar konur hljóti að njóta 
jafnréttis fram yfir flestar aðrar konur í heiminum, að 
minnsta kosti í orði. 

En baráttunni er engan veginn lokið og enn er þörf  fyrir 
hugarfarsbreytinguna margumtöluðu.  

Konum gengur hægt að öðlast völd í atvinnulífinu, 
launajafnrétti á langt í land, störf  kvenna eru ekki metin 
á við karlastörf, ofbeldi gegn íslenskum konum virðist hafa 
færst í aukana – eða er það kannski bara að koma upp á 
yfirborðið?  

Á tímabili kom mikil lægð í baráttuna fyrir jafnrétti og 
það þótti hallærislegt að vera femínisti. Á síðustu misserum 
hefur nýtt líf  færst í umræðuna um jafnrétti og kvenréttindi 
og mér virðist ungar konur meðvitaðri um þessi réttindi en 
verið hefur um langt skeið.  

Í þriðja heiminum hafa konur víða enn ekki öðlast 
grundvallarréttindi til menntunar og stjórnar á eigin 
lífi, ákvarðanatöku og frjálsræðis. Konur eru algengustu 

fórnarlömb ofbeldis í stríði, þær eru pyntaðar, þeim er 
nauðgað og þær eru drepnar. Konur eru seldar mansali út um 
allan heim, þrælahald kvenna er í dag ein gróðavænlegasta 
atvinnugreinin í allri veröldinni. Við öll, hver og einn 
einstaklingur, verðum að vera vakandi, við berum öll 

ábyrgð á að grundvallarmannréttindi 
séu virt hvarvetna, ekki bara á Íslandi. 
Það er stundum erfitt að sjá á hvern 
hátt við getum rétt systrum okkar í 
fjarlægum löndum hjálparhönd eða 
stuðlað að bættum hag kvenna sem búa 
við slík ógnarkjör, en við megum aldrei 
hætta að reyna, aldrei tapa voninni eða 
trúnni á mannkynið.

„Kvenréttindi eru mannréttindi.“ 
Þessi fleygu orð lét Hillary Clinton 
falla á Peking-ráðstefnunni fyrir 20 
árum. Sporgöngukonur í íslenskri 
kvenréttindabaráttu, Bríet, Theódóra, 
Andrea Friðrika og allar hinar, hefðu 
sjálfsagt allar tekið heils hugar undir 
þessa fullyrðingu.

Á þessum tímamótum, á 100 
ára afmæli kosningaréttar kvenna, 
minnumst við þessara kvenna með 
þakklæti. Það voru þær, ásamt öðru 
hugsjónafólki, sem ruddu brautina að 
því jafnrétti sem við njótum í dag, allt 
frá janúarmorgninum kalda, þegar 

Ætli þetta hafi verið hluti af  leið Andreu á kjörstað árið 1884?

viðarparket

Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.590 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt
2-lock 
endalæsing
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Andrea saumakona gekk í bæinn og lagði lóð sitt á 
vogarskálarnar fyrir betri og bjartari framtíð fyrir íslenskar 
konur.

Sérstakar þakkir fær Guðfinna M. Hreiðarsdóttir sagn-
fræðingur fyrir að leyfa mér afnot af  grein sinni um Andreu 
saumakonu: „Heiður þeim, sem heiður ber ...“ Andrea Friðrika 
Guðmundsdóttir saumakona“, sem birtist í Ársriti Sögufélags 
Ísfirðinga 2014–2015. 

Þakka gott hljóð.
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og við börnin hlupum um skóginn í 
leit að ævintýrum daglangt. Ævintýrin 
voru mörg og  margvísleg í þá daga. 
Það var t.d. mjög vinsælt að veiða 
síli í fötur og krukkur í lækjunum í 
kring. Farið var í allskyns hópleiki bæði 
kvölds og morgna eins og t.d. fallin 
spýta, feluleiki, brennibolta og fleiri 
og fleiri. Oft var farið í fjallgöngur og 
þótti ekkert tiltökumál að leyfa eldri 
börnunum að taka þau yngri með 
sér í þær. Mjög vinsælt þótti að fara 
upp að Siggakofa og upp á Háubrún 
og jafnvel alla leið upp á Hnífana 
en þá var nú varlegar farið enda yfir 
stóra og oft vatnsmikla á að fara. 
Mæðurnar voru alltaf  til staðar og 
höfðu jafnvel meiri tíma aflögu með 
börnum sínum þar sem lífið gat oft 
verið frjálslegra í skóginum þó svo að 
ég efist ekki um að þær hafi haft nóg 
að gera við þvotta, matseld og tiltekt 
þar líka sem og í bænum. Þetta var 
gaman og á fjölskyldan öll yndislegar 
minningar. Með árunum bættust þrjú  
börn í viðbót við hópinn hjá Katrínu 
og Halldóri og upplifðu þau öll sín 
ævintýri. 

Nýr eftir fyrirmynd þess 
gamla
Það var því engin spurning í huga 
fjölskyldunnar eftir að snjóflóðið féll 
í apríl 1994 að byggja upp aftur. Í 
fyrstu var hugsunin hógvær ef  svo má 
að orði komast og talað um að nóg 

Sumarið 1963 keyptu hjónin Halldór 
Hermannsson og Katrín Gísladóttir 
sumarbústað í Tunguskógi sem þau 
nefndu Svalbarð eftir æskuheimili 
Halldórs í Ögurvík. Bústaðinn keyptu 
þau af  þeim hjónum Páli Pálssyni 
skipstjóra og Ólöfu Karvelsdóttur sem 
þá höfðu átt hann í nokkur ár en 
Jón Ö. Bárðarson hafði upphaflega 
byggt hann. Hugur þeirra Katrínar og 
Halldórs hafði staðið til þess í nokkurn 
tíma að eignast sumarbústað og fengu 
þau þarna kærkomið tækifæri til að 
láta drauminn rætast. Á þessum tíma 
voru þau með fjögur börn en þrjú áttu 
enn eftir að bætast í hópinn. 

Bústaðurinn hefur frá upphafi verið 
mikið notaður og flutti Katrín inneftir, 
eins og sagt er, strax á vorin með börn 
og bú og dvaldi þar sumarlangt meðan 
Halldór stundaði sjóinn. Vörubíll var 
fenginn til að flytja helstu nauðsynjar 
af  heimilinu í bænum og inn í bústað. 
Fleiri sumarbústaðaeigendur höfðu 
þennan háttinn á og má þar t.d. nefna 
Láru, systur Katrínar, og Gunnlaug 
Jónasson, mann hennar. Þau dvöldu 
þar einnig sumarlangt með börnin 
sín og var mikill samgangur á milli 
fjölskyldnanna. Gunnlaugur var 
einnig Katrínu innan handar með 
að flytja henni nauðsynjar úr bænum 
enda enginn bíll til staðar. Mjólkin 
var hinsvegar sótt til Guðmundar á 
kúabúinu og fengu eldri börnin oft 
það hlutverk að sækja hana. Þau fóru 
glöð í bragði með brúsa í hönd og 

SVALBARÐ
Þurfti vörubíl til að flytja helstu nauðsynjar fyrir sumarið 

Rannveig Halldórsdóttir segir frá bústað foreldra sinna í Skóginum

Búleikur og kaffiboð í Skóginum.

voru það oft miklar ævintýraferðir. Sú 
sem þetta ritar man þó helst eftir því 
hversu hrædd hún var við hundinn 
og heimalningana á bænum. Fyrstu 
árin var sumarbústaðurinn kyntur upp 
með kolum en það þótti mikil framför 
þegar olíukyndingin kom. Það kom 
ekki rafmagnskynding á Svalbarð fyrr 
en nýi bústaðurinn var risinn. 

Allir upplifðu sín ævintýr
Þegar hugsað er til þessara ára þegar 
dvalið var inni í skógi allt sumarið 
án bæjarferða þá dettur manni helst 
í hug lýsingarorðið yndislegt. Það er 
eins og það hafi verið sól alla daga 

Nýi bústaðurinn var teiknaður eftir fyrirmynd þess eldra. Vart er hægt að 
greina muninn á þessari mynd fyrir utan gróðurinn sem hefur hækkað. Sunnudagsheimsókn, og alltaf  sama blíðan.

22 VESTANPÓSTUR 2016



væri jafnvel að byggja lítinn kofa og 
vera bara innfrá á góðviðrisdögum 
og keyra til baka í bæinn að kvöldi. 
En fljótlega breyttist sú hugsun og 
fólk varð stórhuga. Teiknaður var 
nýr bústaður eftir fyrirmynd þess 
gamla og smiður fenginn til þess 
að aðstoða fjölskylduna við að reisa 
húsið. Allir sem vettlingi gátu valdið 
hjálpuðu til við bygginguna og um 
verslunarmannahelgina sumarið 1996 
eða rúmum tveimur árum eftir flóðið 
var fyrsta grillveislan á nýja Svalbarði 
haldin. Núorðið telur fjölskyldan 
börn, tengdabörn, barnabörn og 
barnabarnabörn, þannig að hópurinn 
er orðinn stór og stækkar enn. Allir 
góðviðrisdagar eru auðvitað nýttir í 
skóginum enda hæg heimatökin þar 
sem Tunguskógur liggur steinsnar frá 
bænum. Það hefur einmitt alltaf  verið 
mjög heillandi staðreynd þótt öðrum 
hafi þótt skrítið að hafa þessa nálægð 
við bæinn. Mjög algengt er að skella 
sér inn í skóg ef  sólin lætur sjá sig og 
dytta að, grilla eða bara fara í sólbað.

Fjallgöngur illmögulegar 
vegna trjáa
Auðvitað er ólíku saman að jafna 
notkun sumarbústaðarins fyrr og 
nú en enn sem fyrr er þetta helsti 
samverustaður fjölskyldunnar á 
sumrin. Leikir barnanna hafa auðvitað 
eitthvað breyst þó að rólurnar og 
sandkassinn standi alltaf  fyrir sínu. 
Hinsvegar eru fjallgöngur fyrri tíma 

illmögulegar þar sem hlíðarnar eru 
mjög þéttvaxnar grenitrjám og leiðin 
upp að Siggakofa gæti hreint orðið 
mjög „blóðug“. Grillveislurnar, sem 
þekktust ekki í skóginum í gamla 
daga, eru nú allsráðandi á sumrin og 
ósjaldan tilefni til mannamóta. Mikið 
er um það ennþá að fólk búi að 
staðaldri í bústöðunum á sumrin og 
stundi sína vinnu þaðan enda allir 
á bílum nú til dags. En það sem 
mestu máli skiptir bæði fyrr og nú 
eru samverustundir fjölskyldunnar í 
sumarbústaðnum. Í fyrstu voru það 
Halldór og Katrín með börnin sín 
sem nutu góðs af. Er þau uxu úr grasi 
eignuðust þau börn sem komu með 
mömmu sinni og pabba að heimsækja 
ömmu og afa og nutu góðs af  og nú 
eru þau farin að eignast börn sem 
heimsækja langömmu og langafa og 
njóta góðs af.Oft var margt um manninn enda stórfjölskyldan fjölmenn og börnin mörg.

Alltaf  sól í Skóginum og ljúft að sitja á nýja pallinum. Ranna með mömmu sinni og Beggu, 
stóru systur.

Barnabörnin fá kræsingar hjá afa og ömmu.
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„Hvernig sæki ég að þér?“ var spurt 
í símtali til mín snemmsumars 2015 
þegar við Árni minn vorum í fyrri 
sumardvölinni okkar í Skóginum. 
„Hvergi betur,“ svaraði ég, „ég er í 
Draumalandinu.“ Og þannig er því 
varið, hvergi líður mér betur en í 
Skóginum með fjölskyldunni minni. 

Að fara heim, þá fer ég í Skóginn. 
Ég leyfi mér að vitna í samtal við 
Björn bróður sem við systkinin áttum 
meðan hann átti í veikindum sínum. 
Þá sagði hann mér að þegar honum 
liði sem verst þá færi hann í huganum 
heim, inn í Skóg, í „lautina hennar 
mömmu“ og hvíldi sig þar. 

Þvílík forréttindi fyrir okkur 
krakkana sem áttum sumardaga 
bernsku okkar í Skóginum. Auðvitað 
gerðum við okkur enga grein fyrir 
því þá, það var samt sem áður árlega 
beðið eftir því að „flytja í Skóginn“, en 
það var gert – í minningunni – um leið 
og snjóa leysti og skólinn var búinn. 
Sængum, sumarfatnaði og öllu því sem 
nauðsynlegt var til sumardvalar, þ. á 
m. stórum, hvítum léreftspoka fullum 
af  hörðum kringlum, var pakkað á 
„Beddann“ eða Bedfordinn, bílinn 

Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð

sem pabbi keyrði fyrir Kaupfélagið, 
og fjölskyldan flutti í Skóginn – ásamt 
fjölda annarra fjölskyldna. 

Og þá byrjaði nýtt líf. Í Skóginum 
var sérstakt samfélag, allt annað en úti 
í bæ. Þar áttum við krakkarnir jafnvel 

aðra vini en á veturna, aðra leikfélaga. 
Og, já, lífið var leikur, í minningunni 
sól alla daga, einstaka rigningardagur 
sem var þá nýttur í dúkkulísuleiki 
eða litabækur.Mamma og pabbi, Bíbí 
og Hermann, reistu bústaðinn sinn 

Í Draumalandinu – Sléttuhlíð
Ásdís Hermannsdóttir rifjar upp minningar úr Skóginum

Afmæli í Skóginum.

Vorferð í Skóginn á Beddanum. Á pallinum: Bóbó, Finnur, Einar, Þyrí amma, Addý, og Gógó. 
Fyrir aftan þær Björn og Frændi. Sigrún og Þyrí yngri í bílnum og Ása veifar yfir þakið.

Dyttað að.
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aðfaranótt lýðveldisdagsins, 17. júní 
1944. Þetta þótti okkur krökkunum 
rosalega merkilegt. Áður höfðu þau 
oft dvalið í Sunnuhlíð, sumarbústað 
símamanna. Þegar sumarbústaðurinn 
okkar, sem þau nefndu Sléttuhlíð, 
var byggður, voru Þyrí amma (systir 
móðurafa míns) og Frændi, maðurinn 

hennar (Einar klæðskeri) búin að 
byggja sinn bústað, Skógarhlíð, og 
okkar bústaður stóð – og stendur 
– við hliðina á þeirra. Samskiptin 
voru afar náin milli þessara tveggja 
fjölskyldna, að mörgu leyti vorum við 
ein stórfjölskylda. Pabbi og Frændi 
keyrðu saman til vinnu á morgnana 

og komu heim á kvöldin með björg í 
bú. Mamma, Sigrún frænka og Þyrí 
amma sáu um liðið á daginn. Yngvi, 
maðurinn hennar Sigrúnar, hafði 
svolitla sérstöðu í þessu máli, því hann 
vann hjá Rafmagnsveitum ríkisins, og 
var út um alla Vestfirði í flotta blæju-
rússajeppanum sínum, við eftirlit á 
rafmagnslínum. Stundum var hann í 
burtu dögum saman, stundum kom 
hann í mat í hádeginu! Ævintýrablær 
yfir því.

Eins og lítið þorp
Já, ég nefndi áður að Skógar samfélagið 
hefði verið sérstakt, eins og lítið þorp. 
En þetta litla „þorp“ hafði þá sérstöðu 
að það skiptist í „hverfi“. Það var 
að sjálfsögðu eins og enn í dag, efri 
og neðri Skógur. Svo skiptist efri 
Skógurinn í húsin fyrir utan og innan 
læk (Kornuá) og fyrir ofan og neðan 
brekku/r. Samt skaraðist þetta eftir 
leikfélögum og eftirfarandi upptalning 
miðast við okkur yngri systkinin, Guðmundur, pabbi, mamma og Margrét.

Mamma og Gógó með barnaskara á pallinum

Mamma vökvar blómin sín.

Hermann á uppleið.
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Grillað í Skóginum.

Síðasta ferðin á pallinn – eftir snjóflóðið.

þ.e. Addý, Bóbó og Björn. Okkar 
nærsamfélag var fyrst og fremst Þyrí 
amma og Frændi, Sigrún og Yngvi, 
Þyrí, Geir og Einar hennar Siggu, 
sem var systir Sigrúnar (tvíburarnir 
Auður og Einar, seinni tíma leikföng). 
Svo komu Gógó og Gunnlaugur í 
Kaupfélaginu (þar sem pabbi og 
Gunnlaugur voru samstarfsmenn) og 
krakkarnir þeirra, Ásta, Ingibjörg og 
Gunnar; Svenni (í Sjoppunni) og Adda 
og þeirra krakkar: Helga, Kristján, 
Denni, Berta, Halldór og Massi; 
seinna í þeirra bústað Úlfur læknir og 
Benedikta og þeirra krakkar: Katrín, 
Dený, Pimmi og Kristín; Ebba og 
Gunnar og þeirra krakkar: Gullý og 
Hanna Lára (litli bróðir ófæddur); 
Einar skipstjóri og Betty og þeirra 
krakkar: Elísabet, Kútti, Magga, 
Kiddi, Konni; Gunna Sólveigar og 
Kolla; Palli Páls skipstjóri og Lóa og 
Gunna, Ollý og Gulla. Óli og Kristján 
eldri. 

Svona voru dagarnir: Maður 
vaknaði í sól og blíðu… oftast. Morg-
unmatur, pabbi og Frændi farnir í 
vinnuna, pabbi keyrði Wolsleyinn 
hans Frænda, gasalega drossíu, svart-
lakkaða með rauð leðursæti! Svo var 
bara farið út að leika sér, stelpurnar í 
búleik í „Kofanum“, sem pabbi hafði 
reist í garðinum okkar. Það var lítið, 
alvöru hús með glugga og gardínum, 
borði, stólum og hillu undir búsáhöld 
og fyrir framan pallur og flaggstöng 
þar sem flaggað var hvern sunnudag 
með fána sem mamma hafði saumað, 
flaggað eins og – sem betur fer – 

alvöru Skógarbúar gera enn þann 
dag í dag. Strákarnir fóru út í Skurð 
í bílaleik. Skurðurinn var gamall 
ræsiskurður þar sem strákarnir höfðu 
búið til sitt eigið þorp með vegum og 
brúm og léku sér með flotta vörubíla 
sem pabbar þeirra höfðu smíðað 
fyrir þá. Þar höfðum við stelpurnar 
engan aðgang – máttum í mesta lagi 
standa á bakkanum og horfa á. Á 
sérstökum góðviðrisdögum var farið 
í hópferð niður í neðri Skóg og vaðið 
í ánni og jafnvel hægt að synda í hyl 
á einum stað!Á hverju sumri voru 
farnar nokkrar ferðir upp í Siggakofa 
með nesti. Það var hægt áður en hlíðin 

var eyðilögð með greni- og furutrjám 
sem plantað var fyrir ofan bústaðina. 
Þarna voru nokkrir stígar upp hlíðina 
sem við þekktum eins og lófa okkar. 
Hlíðin var jafnframt besta berjalandið 
í Skóginum, sem hvarf  undir trén. 

Um helgar breyttist lífið; þá voru 
pabbarnir heima! Strákarnir fengu að 
hjálpa til við að smíða, mála og lagfæra 
hitt og þetta með pöbbunum. Hjá 
okkur systkinunum var hápunkturinn 
að mamma klæddi okkur í sparifötin, 
slaufur í hár og svo fengum við að fara 
í bíltúr með Frænda á Wolsleynum 
út í bæ: kaupa rjóma og wienerbröd 
í Gamla. Algjör toppur! Meðan 

Vetrarheimsókn í Skóginn.

27VESTANPÓSTUR 2016



Pabbi baðar Sappó. Ása og Ásthildur fylgjast með ásamt tveimur strákum, Sigrún í bakgrunni.

Sumarhelgi.

botninum og svo var þeim komið fyrir 
við ylinn frá kabyssunni og reynt að 
koma lífi í þá með smjöri og brauði. 
Oftast tókst þetta og sérstaklega 
munum við systkinin eftir einum sem 
dvaldist það lengi að hann var orðinn 
heimilisvanur. Pabbi útbjó fyrir hann 
litla rólu og passað var vel upp á að 
fuglinn slyppi ekki út. Við vorum 
meira að segja búin að skíra hann: 
Pjúsi. Verst var að hann át stóran hluta 
af  Lísu-blóminu hennar mömmu … 
En það hlaut að koma að því að Pjúsi 
leitaði út í frelsið og Björn bróðir hljóp 
á eftir honum og kallaði: „Pjúsi, Pjúsi 
minn, komdu aftur… “ En stundum 
þurfti líka að jarða fugla og var það 
þá gert með viðeigandi athöfn, farið 
með bæn og sungnir sálmar og settur 
lítill kross.

Salatblöð með sykri og rjóma
Ef  Skógarbúi átti afmæli var flagg-
að og ein af  myndunum sem fylgja 
með sýnir afmælishóp. Ég minnist 
afmælisveislu hjá Svenna og Öddu 
þar sem við sátum öll á teppi og 
fengum kók í gleri í fyrsta skipti! 
Og íspinna á eftir... þetta voru 
algjörar nýjungar. Hjá Betty fengum 
við pylsur í pylsubrauði og sóttum 
saltaðar kinnar og gellur í stóra tunnu 
sem Einar skipstjóri veitti frjálsan 
aðgang að. Við krakkarnir elskuðum 
þennan mat. Hjá Gunnu Sólveigar 
fékk ég salatblöð með sykri og rjóma.
Stundum gáfu mömmurnar sér „frí“ 
og skruppu í kaffi hver til annarrar 
eins og myndin af  mömmu og Gógó 
sýnir. Það var alveg viðburður því þær 
höfðu auðvitað meira en nóg að gera, 
allflestar með 5-6 börn. Allir þvottar 
voru handþvegnir á þvottabretti í bala, 
skolað í ísköldu vatni og hengt beint á 
snúrurnar. Svo var straujað úti á palli á 
góðviðrisdögum – og ég man líka eftir 
mömmu með saumavélina úti. Allur 
rabarbari var nýttur, tínd aðalbláber 
og krækiber, saftað og sultað. Rosalega 
spennandi var að taka upp kartöflur 
í kvöldmatinn og sjá hve mikið kæmi 
undan hverju grasi, fylla pottinn og 
láta ískalt vatnið buna í pottinn og 
hreinsa moldina. Á haustin var svo allt 
tekið upp og þurrkað á pallinum.

Einn af  stórviðburðum sumarsins 
voru verslunarmannahelgarnar með 
Skógarbrennunni fyrir alla Skógarbúa 
og balli fyrir fullorðna fólkið 
í Birkihlíð þar sem Addi Tryggva 

sunnudagssteikin kraumaði skrapp 
mamma upp í hlíð og tíndi aðalbláber 
í eftirmat. Svo sátu allir úti á palli – 
allaf  sól auðvitað – og pabbi bakaði 
vöfflur. Stundum var gestkvæmt á 
góðviðrisdögum, fólki í bænum þótti 
eftirsóknarvert að skreppa inn í Skóg í 

bíltúr og ekki var verra ef  hægt var að 
heilsa upp á vini og vandamenn. 

Minningarnar eru óteljandi – og 
erfitt að velja úr. Á ferðum okkar um 
Skóginn fundum við stundum slasaða 
fuglsunga. Við fórum með þá heim og 
mamma útbjó skókassa með bómull í 
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Útsýnið sem var.

Við kofann að vori.

spilaði á harmonikkuna fram undir 
morgun. Ég var allt of  ung til að ná að 
upplifa þessi frægu Skógarböll, því við 
krakkarnir vorum sendir heim þegar 
ballið byrjaði. Bömmer!Já, þetta var 
unaðslífið í Skógi bernskunnar. Árin 
liðu, unglingsárin komu með sínum 
breytingum. Við krakkarnir fórum að 
vinna úti í bæ við hin ýmsu störf  eins 
og í boði var. Passa krakka, vinna í 
búðum eða fiski. Eitt sumarið unnum 
við Elísabet Einars á leikskólanum 
eftir hádegi. Þá löbbuðum við út í 
bæ, sem var náttúrlega miklu lengri 
leið en í dag … annað var ekki í 
boði. Eins ef  við vildum fara í bíó 
á sunnudagskvöldum, þá var okkur 
kannski skutlað út eftir en við urðum að 
ganga heim – að drepast úr myrkfælni.

Eftir að ég flutti frá Ísafirði hef  
ég komið í Skóginn á nánast hverju 
sumri, utan eins eða tveggja meðan 
ég bjó í Danmörku og eitt sumar eftir 
flóð. Börnin mín elskuðu öll að fara í 
Skóginn til ömmu og afa og eiga sínar 
dýrmætu minningar þaðan. Og nú 
sækjast börnin okkar eftir því að koma 
með ömmu- og afabörnin! 

Ég valdi að helga þessa grein 
æskuminningum mínum. Allt breyttist 
vorið og sumarið 1994. Fyrst snjóflóðið, 
svo dó pabbi og mamma nákvæmlega 
10 vikum síðar. Ef  áfallahjálp hefði 
verið „uppfundin“ þá, þá hefðum við 
systkinin þurft á henni að halda. Ég 
vil leyfa mér að nota þetta tækifæri og 
þakka öllum Ísfirðingum þá virðingu 
sem þeir sýndu minningu mömmu 
og pabba og einstaka velvild í garð 
okkar systkinanna. Það tók okkur því 
miður langan tíma að ná lendingu 
með lóðina en nú eigum við yndislegt 
hús á nákvæmlega sama stað og gamla 
húsið stóð, enda byggt af  gæðasmiði. 
Frá fyrstu stundu hefur okkur liðið þar 
nánast eins og í gamla húsinu. 

Í mörg sumur áður en við fengum 
nýtt hús komum við og tjölduðum 
á lóðinni og elduðum á pallinum og 
nutum þess að eiga Sigrúnu frænku að 
í bústaðnum við hliðina. Þessar ferðir 
voru okkur ómetanlegar. Nú stefnum 
við að systkinamóti með börnum, 
barnabörnum og barnabarnabörnum 
sumarið 2017 í Skóginum en það ár 
hefði pabbi orðið 100 ára og mamma 
95.
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Þekkir þú fólkið  
á myndunum?
Jón Aðalbjörn Bjarnason ljósmyndari hefur í 
gegnum tíðina verið örlátur á myndir sínar til 
birt ingar á síðum Vestanpóstsins. Fyrri hluti 
þessarar myndaseríu birtist í Vestanpóstinum árið 
2013 og nú fáum við að sjá síðari hlutann. Miðað 
við þá þekkingu og tækni sem til staðar er í dag 
gæti virst sem uppsetning slíkrar myndaseríu sé 
auðveld vinna en svo er þó ekki. Jón Aðalbjörn 
hefur lagt mikla vinnu og yfirlegu í að ná fram 
þeim góða heildarblæ sem hér má sjá. 

Upprunalegu myndirnar voru litlu stærri en 
frímerki en gátu þó orðið prýðilegar að gæðum 
ef  allar aðstæður voru góðar. Mjög lítið þurfti 
hins vegar til að filmurnar yrðu lélegar og má þar 
nefna lýsingu, birtu, hitastig og framköllunarefnin. 
Síðast en ekki síst var það svo vatnið sem oft var 
lélegt, enda stundum blandað sandi eða öðrum 
jarðvegsefnum. 

Eins og fram kom í Vestanpóstinum 2013 
eru þetta passamyndir frá fyrri tíð en árið 1947 
voru gefin út lög um að hver einstaklingur, 12 
ára og eldri, skyldi bera nafnskírteini. Skírteinin 
voru afhent af  viðkomandi lögreglustjóra án 
endurgjalds en skírteinishafi þurfti að leggja til nýja 
mynd og greiða sjálfur tilheyrandi kostnað. Þetta 
urðu að sjálfsögðu uppgrip fyrir ljósmyndastofur. 

Skilaboð frá Jóni Aðalbirni 
ljósmyndara:
Ágæti lesandi Vestanpóstsins! Skerptu nú á 
minni þínu og reyndu að freistast ekki til að 
kíkja í svörin. Notaðu þér heldur þrautina, 
skoða hverja mynd rækilega og reyndu að 
rifja upp hve marga þú þekkir og hvað þeir 
heita. Kannski eru þetta bekkjasystkini þín 
frá því fyrir tæpum 70 árum. Gangi þér vel.

Svörin eru að finna aftar í blaðinu.

Hugsanlega hefur eitthvað misfarist í 
nöfnum og eru allar leiðréttingar vel þegnar, 
eða ef  einhver hefur áhuga á að ræða við 
mig um myndirnar. 

Með kveðju,
Jón Aðalbjörn, sími 864 3020.
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Tónlistarskólinn á Ísafirði 

Davíð Sighvatsson er fæddur 1995 og 
hefur lært á píanó um árabil en einnig 
sótt tíma í söng og saxófónleik. Hann 
hefur leikið með Lúðrasveit skólans um 
árabil og stundað bóklegt nám af  kappi. 
Vorið 2015 hélt hann burtfarartónleika 
frá Tónlistarskólanum á Ísafirði og 
stundar nú nám við Listaháskóla 
Íslands með tónsmíðar í forgrunni.

Foreldrar Davíðs eru Sighvatur 
Jón Þórarinsson, bóndi á Höfða í 
Dýrafirði, og Kristín Álfheiður 
Arnórs dóttir, en hún er dóttir Elínar 
Jónsdóttur píanókennara, gift Einari 
Ingvarssyni. Þau búa á Ísafirði.

Hálfdán Jónsson er fæddur 1996 og 
hefur lært á klassískan gítar frá sjö ára 
aldri. Fyrir utan að stunda bóklegt nám 
af  dugnaði hefur hann að auki leikið 
í gítarsveitum skólans. Hálfdán hélt 
burtfarartónleika frá tónlistarskólanum 
sl. vor, sá fyrsti frá upphafi skólans sem 
gert hefur slíkt á gítar.

Foreldrar Hálfdánar eru Jón 
Snorrason, búsettur erlendis, og Hulda 
Bragadóttir, organisti Ísafjarðarkirkju 
og aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla 
Ísafjarðar, búsett á Ísafirði. Hulda er 
dóttir Braga Þorsteinssonar og Báru 
Einarsdóttur á Ísafirði.

Grunnskólinn á Ísafirði 

Hákon Ernir Hrafnsson og Arndís 
Þórðardóttir luku 10. bekk sl. vor og 
féllu verðlaunin þeim í skaut fyrir 
lofsverða ástundun, framfarir í námi 
og virka þátttöku í félagsstarfi. Hákon 
Ernir er sonur Hrafns Snorrasonar, 
þjónustufulltrúa í Íslandsbanka, og 
Rannveigar Björnsdóttur hjúkrunar-
fræðings. Arndís er dóttir Þórðar 
Eysteinssonar pípara og Sigríðar 
Kjartansdóttur.

Menntaskólinn á Ísafirði 

Handhafi verðlaunanna við stúdents-
útskrift 2015 var Salóme Katrín 
Magnúsdóttir. Hún stóð sig vel í náminu 
en var einnig mjög öflug í félagslífi 
skólans. Salóme tók til að mynda þátt 
í Söngkeppni MÍ öll námsárin sín, þar 
af  bar hún sigur úr býtum í tvígang og 
fór sem fulltrúi skólans á Söngkeppni 
framhaldsskólanna. Einnig tók hún 
þátt í þremur uppfærslum Leikfélags 
NMÍ og var í burðarhlutverkum. Þá 
var hún formaður ritnefndar einn 
vetur og ritstjóri skólablaðsins. Utan 
skólans hafði Salóme einnig mörg járn 
í eldinum og stundaði t.a.m. dans- og 
hljóðfæranám í LRÓ samhliða náminu 
í MÍ.

Salóme Katrín er dóttir hjónanna 
Ragnheiðar Halldórsdóttur og 
Magnúsar Haukssonar. Hún á 
tvo bræður, þá Hauk Sigurbjörn 
Magnússon sem útskrifaðist frá MÍ 2001 
og Guðmund Björgvin Magnússon 3. 
árs nema í skólanum.

Námsverðlaun Ísfirðingafélagsins 
vorið 2015

Hákon Ernir Hrafnsson og Arndís Þórð ar-
dóttir.

Davíð Sighvatsson      Hálfdán Jónsson

Salóme Katrín Magnúsdóttir.

Frá árinu 1992 hafa verið veitt verðlaun í nafni Ísfirðingafélagsins við skólaslit á vori 
til nemenda Tónlistarskóla Ísafjarðar, Grunn skólans á Ísafirði og Mennta skólans á 
Ísafirði. Til verðlaunanna var stofnað í minningu Birnu Eyjólfsdóttur til nemenda 
Tón listarskólans á Ísafirði, í minningu Hannibals Valdimarssonar til nemenda við 
Grunnskólann á Ísafirði og í minningu Jóns Leós til nemenda Menntaskólans á Ísafirði. 
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2016

Aðalstræti 24
400 Ísafjörður
Sími 456 3226

 Orkubú Vestfjarða
 Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 450 3211

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

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

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

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

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
 Sendir grönnum sínum bestu kveðjur  
 Bæjarstjórinn

Súðavíkurhreppur

Suðurgötu 9 • Ísafirði • Sími 456-5711

Valdimar Gíslason sf.
Aðalstræti 20 • 415 Bolungarvík • Símar: 456 7195 og 892 1417 

Birnir ehf. útgerðarfélag
Þuríðarbraut 11 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7500

Vegamót – Bíldudal
Tjarnarbraut 2 • Sími: 456 2232 • 465 Bíldudal

Góðar veitingar allt árið

Tálknafjarðarhreppur
Miðtúni 1 • 460 Tálknafirði • Sími: 456 2539

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

FRYSTIKERFI ehf

FRYSTIKERFI ehf

Fiskmarkaður Patreksfjarðar
Þórsgötu 9 • 450 Patreksfirði • Sími: 456 1331

Fax: 456 1332 • Farsími: 895 8931 

Símar: 456 6600 
og 892 4844

Hótel Djúpavík á Ströndum • Sími 451 4037
Grundarstræti 3 • 420 Súðavík  Sími 
450 5900

Málningarlagerinn
Skólastíg 15 • 415 Bolungarvík • Sími: 898 6704

Jóhann Ævarsson, málarameistari
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Magnús og Camilla Torfason 
Húsið Hrannargata 2 var byggt árið 
1905 fyrir Magnús Torfason sýslumann 
og bæjarfógeta og fjölskyldu hans. 
Húsið er tvílyft timburhús með kjallara. 
Á efri hæðinni eru myndarlegir kvistar. 
Húsið er sagt innflutt, tilsniðið frá 
Noregi. Þegar það var nýlega risið var 
það hætt komið vegna bruna handan 
götunnar. Þá brann samkomuhús 
Góðtemplarareglunnar sem byggt var 
árið 1896 á horninu á Hafnarstræti. 
Sprungu nokkrar rúður í Hrannargötu 
2 og gaflinn sem snýr að götunni 
sviðnaði. Vegna hagstæðrar vindáttar 
tókst að bjarga húsinu. 

Magnús Torfason (1868-1948) 
var sýslumaður í Ísafjarðarsýslu og 
bæjarfógeti á Ísafirði frá 1904 til 1921. 
Hann tók við embættinu af  Hannesi 
Hafstein, sem varð fyrsti ráðherra 
Íslands þetta sama ár. Magnús var 
með skrifstofur embættisins á hluta 
neðri hæðar hússins. Hann kom 
mikið við sögu bæjarins á sínum 

tíma og var kosinn þingmaður Ísa-
fjarðarkaupstaðar 1916 til 1919. Eftir 
að hann flutti úr bænum 1921 varð 
hann sýslumaður í Árnessýslu og sat 
á þingi fyrir Árnesinga 1923 til  1937.

Kona Magnúsar var Thora Petrine 
Camilla Stefánsdóttir (1864-1927), 
dóttir Stefáns Bjarnarsonar sýslumanns 
á Ísafirði 1858 til 1879. Hún skrifaði 
sig Camilla Torfason. Camilla var 
fyrst íslenskra kvenna til að ljúka 
stúdentsprófi frá Menntaskólanum í 
Reykjavík og nam auk þess um tíma við 
Kaupmannahafnarháskóla. Hún hafði 
forgöngu um stofnun Kvenfélagsins 
Ósk árið 1907 og var fyrsti formaður 
þess. Upphafið var að Camilla bauð 
nokkrum konum til sín í kaffi til að 
undirbúa jólaskemmtun fyrir börn 
sem fram fór á þrettándanum árið 
1907. Í framhaldi af  því var félagið 
stofnað og hélt jólaskemmtun í marga 
áratugi, auk þess að standa fyrir 
stofnun húsmæðraskóla á Ísafirði og 
vinna að velferð sængurkvenna, sjúkra 
og fátækra bæjarbúa.

Húsmæðraskólinn Ósk 
Húsmæðraskólinn Ósk starfaði í 
húsinu árin 1914 til 1917. Skólinn var 
settur á fót árið 1912 fyrir forgöngu 
Camillu Torfason og kvenfélagsins 
Ósk. Forstöðukona var Fjóla Stefáns-
dóttir og fyrstu árin var skólinn til 
húsa í Pólgötu 8. Camilla Torfason 
var formaður skólanefndar til ársins 
1914, er hún skildi við mann sinn og 
flutti úr bænum. Magnús bæjarfógeti 
gerði þá skólanefndinni tilboð um 
leigu á húsinu, öllu nema skrifstofum 
og tveim herbergjum á eftir hæðinni. 
Húsmæðraskólinn starfaði í húsinu 
næstu þrjá vetur, 1914 til 1917. Var 
þar bæði skólahúsnæði og heimavist.

Þorsteinn Guðmundsson 
klæðskeri og Þórdís 
Egilsdóttir listamaður
Fljótlega eftir að Magnús Torfason 
flutti úr bænum 1921 keypti Þorsteinn 
Guðmundsson (1871-1956) klæðskeri 
húsið. Áður bjó Þorsteinn í Ásbyrgi við 
Brunngötu, sem hann lét byggja árið 
1910. Þorsteinn og kona hans Þórdís 
Egilsdóttir bjuggu á efri hæðinni en á 
þeirri neðri rak Þorsteinn saumastofu 
með fjölmennu starfsliði og verslun 
með fataefni og karlmannafatnað. 
Þrír stórir gluggar á austurgaflinum 
voru sýningargluggar fyrir verslunina. 
Þorsteinn rak verslun og saumastofu 
í húsinu ásamt Gunnari syni sínum í 
nær þrjá áratugi. Elís Ólafsson klæðskeri 
starfaði hjá Þorsteini og bjó á heimilinu. 
Hann var einn af  frumkvöðlum í 
Blóma- og trjáræktarfélaginu sem 
lagði grunninn að Blómagarðinum við 
Torfnes, Jónsgarði. Elís bjó í húsinu allt til 
dauðadags og setti svip sinn á bæjarlífið 
þegar hann gekk prúðbúinn með hatt og 
staf  til starfa sinna niður í bæ.

Þórdís Egilsdóttir eiginkona Þorsteins 
klæðskera var landsþekkt hannyrða- 
og vefnaðarkona. Hyrnur hennar og 
langsjöl auk útsaumsmynda voru til 
sýningar hér heima og erlendis. Þórdís 
gerði veggteppi sem sýnd voru á 
Heimssýningunni í New York árið 1939.

HÚSIÐ
Hrannargata 2, Ísafirði

Gatan hét áður Templaragata en árið 1929 var nöfnum á götum 
bæjarins breytt og Templaragata fékk nafnið Hrannargata.

Myndina tók Sigurjón J. Sigurðsson árið 2013.
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Ágúst Pétursson og Nýjabúð
Eftir að Þorsteinn hætti rekstri 
í Hrannargötu 2 var húsið leigt 
undir ýmsa verslun í nokkur ár, 
þar til Ágúst Pétursson (1904-1989) 
kaupmaður eignaðist húsið og 
flutti þangað matvöruverslun sína 
úr Glámu, Sólgötu 11. Bæjarbúar 
kölluðu verslunina Nýjubúð, en 
opinbert heiti var Verslun Ágústar 
Péturssonar. Verslunin seldi allar 
almennar matvörur og nýlenduvörur. 
Í kjallaranum var kjötvinnsla sem 
Ragnar Pétursson, bróðir Ágústs, sá 
um. Ágúst rak jafnframt sláturhús niðri 
við Dokkuna, neðan við Sundstræti þar 
sem rækjuvinnsla Kampa er nú. Ágúst 
bjó sjálfur á efri hæð hússins ásamt 
Kristínu Bjarneyju Ásgeirsdóttur 
konu sinni og dótturinni Guðrúnu 
Elísabetu verslunarmanni. Einnig bjó 
þar Petrína Georgsdóttir frænka þeirra 
ásamt Salómon Sigurðssyni sjómanni 
og sonum þeirra. Verslun Ágústar 
Péturssonar starfaði allt til ársins 
1969. Á þeim tíma voru settir tveir 
stórir verslunargluggar á framhlið 
hússins. Þegar matvöruverslunin hætti 
settu þær frænkur Petrína og Guðrún 
Elísabet upp blómaverslun í húsinu, 
sem starfaði skamma hríð.

Hjólið, tísku- og 
hljómplötuverslun
Verslunin Hjólið var um tíma helsta 
tísku- og hljómplötuverslun bæjarins 
og seldi meðal annars vörur frá 
versluninni Karnabæ í Reykjavík. 
Hjólið starfaði frá 1972 til 1975, 
en varð þá gjaldþrota. Haldið var 
opinbert uppboð á vörum versl-
unarinnar, undir stjórn Þorvarðar 
Kjerúlf  Þorsteinssonar sýslumanns og 
fulltrúa hans. Stóð uppboðið í nokkra 
daga, fjölmenni mætti hvern dag og 
stemming ríkti á staðnum, því bæði 
var möguleiki á góðum kaupum og 
auk þess var um að ræða óvænta 
tilbreytingu í skammdeginu.

Ljósmyndastofa og Venus
Ljósmyndastofa Leós var næst 
til húsa í Hrannargötu 2, í fyrstu 
með Versluninni Venus, sem seldi 
ljósmyndavörur, ramma og sjónauka 
og var í eigu Grétars Péturssonar. Leó 
J. Jóhannsson rak ljósmyndastofu í 
húsinu um nokkur ár og var það eina 

ljósmyndastofan í bænum á þeim tíma. 
Leó flutti síðar til Austurríkis. Eftir að 
ljósmyndastofan hætti var í húsinu 
margskonar verslun og þjónusta. 
Þar var snyrtistofa, hárgreiðslustofa, 
lögfræðistofa, gjafavöruverslun, tölvu-
verslun, kosningaskrifstofa, hús-
dýraverslun og sitthvað fleira. Síðar 
var húsinu breytt, þannig að neðri 
hæðin var tekin til íbúðar. Löngu 
áður hafði húsið verið múrhúðað eða 
forskallað. Þegar leið að aldar afmæli 
hússins var forskalningin farin að gefa 
sig og ytra byrði þess orðið ósjálegt. 
Raddir tóku að heyrast um að rífa 
skyldi húsið, en til þess kom ekki.

Veitingastaðurinn Húsið
Með tilkomu nýrra eiganda árið 2010 
gekk húsið Hrannargata 2 í endur nýjun 
lífdaga. Halldór Eraclides og Sigurlaug 
Bjarnadóttir létu endurgera húsið í 
upprunalega mynd og stofnsettu þar 
veitinga- og gistihús. Veitingastaðurinn 
Húsið var opnaður vorið 2012 og 
naut strax mikilla vinsælda bæði 

heima manna og ferðafólks, fyrir góða 
matseld en ekki síður það vinalega 
andrúmsloft sem þar ríkir. Í Skúrnum 
á lóðinni er veitingasalur og ölstofa, 
þar sem oft er glatt á hjalla þegar 
sýndir eru fótboltaleikir á skjá. Á efri 
hæð Hússins er gistiheimilið Koddinn, 
sem býður gestum þægilega aðstöðu 
og óviðjafnanlegt útsýni yfir Pollinn á 
Ísafirði.

Þannig hefur Hrannargata 2 þjónað 
mörgu hlutverki í meira en eina öld og 
prýtt bæjarmyndina á Ísafirði.

Sigurður Pétursson 
sagnfræðingur 

tók saman.

Heimildir:
Jón Páll Halldórsson. Kaupmaður á hverju 
horni. Þættir úr sögu verzlunar á Ísafirði 1944 
til 1993. Ísafirði 2007, 71-72, 103-104, 185.
Jón Þ. Þór. Saga Ísafjarðar og Eyrarhrepps hins 
forna II. bindi, bls. 174-175, 230-234.
„Ný verslun opnuð á Ísafirði.“ Vesturland 
1.12.1972. 
„Ný verslun.“ Vesturland 9. október 1976.
„Guðrún Elísabet Ágústsdóttir. Minning.“ 
Morgunblaðið 22. ágúst 1987.

Vetrarmynd af  Hrannargötu 2 frá stríðsárunum 1940-1945. Sjá má hvítan kross málaðan 
á þakið á Elliheimilinu við Mánagötu, til varnar loftárásum. Ljósmyndari M. Simson, 
Ljósmyndasafn Ísafjarðar.

Hús Þorsteins klæðskera í Hrannargötu. Ljósm. Sigfús B. Halldórsson, Ljósmyndasafn Ísafjarðar.
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Ræða Margrétar
Kæra Sólarkaffi. 
Við vorum að ræða það um daginn, dótturdóttir mín 
Margrét Bára og ég, hvernig maður ætti að byrja á ræðu. 
,,Amma, mér finnst að þú eigir að segja: Kæra Sólarkaffi.“ 
Ömmur hlýða. En, ágætu Ísfirðingar og aðrir gestir. Ég 
fékk þann heiður að fá að ávarpa ykkur fyrir einskæra 
eftirgangssemi. Ég er lengi búin að berjast fyrir að fá þetta 
tækifæri en hvorki hefur gengið né rekið. Allt þar til ég náði 
að króa Eddu Pétursdóttur af  úti í Ljubljana og lét hana 
lofa mér að hún skyldi gera allt sem hún gæti til þess að 
koma mér að. Edda Pétursdóttir virkar!

Aðeins um ræturnar. Ég er dóttir Helgu Guðrúnar 
Sigurðardóttur sem lést árið 1991 og Geirs Guðbrandssonar 
sem lést árið 2000. Ég er fædd á gamla sjúkrahúsinu í maí 
árið 1960, alin upp í Sólgötu 5, húsi sem langafi minn 
Halldór Ólafsson byggði og var fyrsta steinsteypta húsið á 
Ísafirði. Því hét gatan lengi eftir því; Steypuhúsgata. Þar 

sleit ég barnsskónum með þremur systkina minna, Sigrúnu 
Ósk Bergsdóttur og Þorsteini og Halldóri Geirssonum. Ég 
átti alveg hreint yndislega foreldra – systkini mín urðu hins 
vegar ekki yndisleg fyrr en ég var orðin að minnsta kosti 
átján ára. Þorsteinn bróðir minn, eða Steini, lést árið 2013.  

Fyrst hélt ég sem sagt að ég ætti þrjú systkini. Það átti 
eftir að breytast. Ég á fimm systkini. Tveimur bræðra 
minna kynntist ég ekki fyrr en eftir lát föður míns. Þeir 
heita Eyþór og Guðbrandur. Mikið sem ég er lánssöm að 
hafa kynnst þeim. Þegar ég var að ræða það við Ellu Boggu 
móðursystur mína, á sínum tíma, hvað pabbi virðist hafa 
verið mikill sjarmör, þá sagði hún: ,,Veistu að hann pabbi 
þinn var svo feiminn.“ Já, einmitt! Kanntu annan?

Maðurinn minn heitir Marzellíus Sveinbjörnsson, sonur 

Sólarkaffið
Sólarkaffið var haldið föstudagskvöldið 29. janúar í Gullteigi á Grand Hótel. Það er einróma 
álit að það hafi heppnaðist einstaklega vel og menn skemmtu sér hið allra besta. Margrét 
Geirsdóttir (Magga Geirs), sviðsstjóri fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar, kórstjóri og söngkona 
með meiru, var ræðumaður kvöldsins og fór hreinlega á kostum svo gestir veltust um af  hlátri 
þegar hún færði okkur aftur til bernskunnar á einstaklega skemmtilegan, ljúfan og fyndinn 
hátt. Það var vel mætt bæði á skemmtunina sjálfa og svo bættust margir við á ballið en 
hljómsveitin Húsið á sléttunni, með Halldór Smárason og þá Olgeirsbræður úr Bolungarvík 
í framlínunni, lék fyrir dansi og verður að segjast að dansgólfið var of  lítið, svo vel trekktu 
tónar þeirra fólk í dansinn. Rúnar Rafnsson, sölumaður og diskótekari (sonur Sigrúnar og 
Bjössa Charles), var með tögl og hagldir við veislustjórn og lét ófáar smellnar sögur fylgja 
kynningum sínum. Veislugestir tóku andköf  á meðan Hans og Grétar (Sindri og Nonni) léku 
listir sínar í akróbatik-atriði frá Sirkus Íslands. Heljarstökk, lyftur og snúningar á alla kanta, 
ásamt því að veislugestir voru teknir með í leikinn.

Happdrættið var á sínum stað og vill stjórnin færa öllum sem gáfu vinninga 
þakklæti fyrir sitt framlag.

Geir Harðarson tók myndirnar á Sólarkaffinu í ár. 
Myndir sem fylgja ræðu Margrétar eru úr einkasafni hennar.

Oft hljóp ég eftir kirkjuveggnum og enn oftar var farið í leiðangra 
handan við vegginn.

Ég og Massi með dætrum okkar, Helgu Margréti, Önnu og Agnesi 
Ósk, ásamt Margréti Báru barnabarni okkar og gersemi.
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Dýrfinna Akranesi 
Stillholti 16-18,
300 Akranesi  
Sími: 464 3460 & 862 6060 
www.diditorfa.com
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Ófeigur Gullsmiðja ehf.
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Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, eða Svenna Sveinbjarnar, 
og Jónínu Jóhönnu Kristjánsdóttur, eða Öddu Massa. Við 
eigum þrjár dætur, Helgu Margréti, Önnu og Agnesi Ósk. 
Eitt barnabarn er komið, Margrét Bára. Gersemin mín.

Það hefur tíðkast við þetta tækifæri að ræðumenn rifji 
upp gamla tíma á Ísafirði, ég ætla ekki að gera neina 
undantekningu þar á. Ég tek það fram að allt sem ég segi 
hér er sagt án ábyrgðar – eins og ég man þetta. Hafið það 
endilega í huga.

Í þessum orðum mínum ætla ég meðal annars að gera 
eina játningu, lýsa eftir horfnum fatnaði og óska eftir að 
fótafimur maður gefi sig fram.

Einn góðan veðurdag, líkast til árið 1968 eða 1969, 
skokkaði lítil stúlka út Sólgötuna og var að sparka grjóti. 
Hún sparkaði reyndar í allt sem var hnöttótt, pabbi hennar 
kallaði hana Möngu tuðru. Ég held að það hafi ekki verið 
búið að malbika Sólgötuna. Svo var tekin góð sveifla og 
grjótinu sparkað… það sveif  í löngum, fallegum boga. Þið 
sem hafið brotið rúðu, óvart, vitið hvað hljóðið er hræðilegt. 

Sem sagt, það var opinn gluggi í kjallaranum á Sólgötu 8, 
opnanlega fagið náði langt út á gangstéttina og grjótið lenti 
auðvitað í rúðunni miðri. Stúlkan varð skelfingu lostin og 
tók á sprett út götuna, upp með Glámu og upp að Odda. 
Þar sneri hún við og mætti íbúanum í kjallaranum sem var 
kominn út. Það var Rúna Viggós. Sú var öskureið! Hún 
sagði: ,,Sástu hver gerði þetta?“ ,,Nei, ekki alveg,“ sagði 
stúlkan, „ég hljóp á eftir þeim en ég náði þeim ekki – þeir 
voru þrír.“ Rúna var býsna æst. Hún kíkti fyrir hornið og 
sá  engan. Auðvitað sá hún engan!

Rúna Viggós: Ef  þú ert hérna þá ætla ég að segja þér 
að það var ég sem braut rúðuna. Elsku Rúna mín. Ég 
biðst innilega afsökunar þó seint sé. Ég er fús til að greiða 
skaðabætur. 

Í minningunni var auðvitað alltaf  gott veður á Ísafirði. 
Bílar voru fáir og það skapaðist lítil hætta af  þeim. Maður 
passaði sig samt alltaf  á Böðvari Sveinbjörnssyni og Kitta 
frá Garðsstöðum, einhvern veginn giltu umferðarreglur 
ekki þegar þeir voru á ferðinni.  

Það verður þó að virða öllum til vorkunnar, sem eru 
á annað borð á ferð um Eyrina,  að það ríkir einhver 
undarleg stefna í einstefnumálum á Ísafirði.

Í Sólgötu 1 bjó Magnúsarfólkið, skyldfólk mitt. Í Sólgötu 
3 bjuggu Todda, Guðmundur og Margrét – Magga Todd. 
Í suðurenda Sólgötu 5 bjó hún Sala,  yndislega góð og 
gömul kona sem gaf  manni brauð með smjöri og þykku 
lagi af  strásykri. Maður henti því nú um leið og maður 
kom út. Í Sólgötu 5, miðjunni, bjó fjölskyldan mín. Í 
norðurenda Sólgötu 5 voru á neðri hæðinni Níels og 
Hansína. Á efri hæðinni Siggi og Döffí. Í Sólgötu 7 bjuggu 
Rúrik og Lauga og dætur þeirra þrjár, María, Helena 
Snæfríður og Hulda Rós. Þau áttu ísskáp. Ísskápurinn 
var af  gerðinni Zanussi. Við áttum ekki ísskáp fyrr en 
seinna. Það var merkisviðburður þegar það kom ísskápur á 
heimilið. Í hinum enda Sólgötu 7 rámar mig í að hafi búið 
Kitti Ljúfur en svo man ég eftir Hjalta, Dúnnu og fullt af  
púkum með hor – meira að segja tvíburum. Seinna áttu þar 
heima sómahjónin Þuríður og Agnar. Í Sólgötu 2 var hann 
Kristján sem var svo skemmtilegur karl með ótrúlega þykkt 
yfirvaraskegg og augu sem ljómuðu af  fjöri. Hann hafði 
gaman af  að spjalla við litla púka.   

Svo var Gúttó. Ég hafði opinn glugga í herberginu mínu 
á laugardagskvöldum og heyrði í hljómsveitinni og fólkinu 
skemmta sér.  

Einu sinni sem oftar var ég uppi á þaki fyrir ofan 
innganginn á Gúttó á laugardagskvöldi þegar fólk dreif  
að á ball. Ég hallaði mér fram og byrjaði að spýta – ekki 
hrækja – spýta á fólkið þegar það var beint fyrir neðan mig. 
Það er ekki laust við að fólk hafi tekið því illa. Einn tók því 
mjög illa og stökk af  stað inn Sólgötu, inn í portið milli 3 
og 5, upp á kirkjugarðsvegg. Ég sá að hann ætlaði að ná í 
púkaskrattann. Hann stefndi yfir vegginn við Gúttóholuna. 
Þá stökk ég af  stað og fór upp á þakið yfir danssalnum, 
hann ætlaði á eftir. Þá klifraði ég upp á þakið á stóra Gúttó 
en hann gafst upp. Sjúkk! Þar munaði mjóu. Því miður man 
ég ekki hver þetta var en ég gat ekki annað en dáðst að því 
hvað hann var léttur á sér og snar í snúningum. Endilega 
gefðu þig fram ef  þú manst eftir þessu – hver sem þú ert.

Í næsta nágrenni við Sólgötu 5 voru margir spennandi 
staðir. Kirkjugarðurinn stóð uppúr og stendur hjarta mínu 
nær en aðrir staðir.Mamma og pabbi, Geir og Helga.

Við systkinin prúðbúin; Þorsteinn (Steini) og Halldór í jakkafötum, ég 
stend fyrir miðju og Sigrún Ósk fyrir aftan.
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Mér fannst afskaplega gaman að ganga um kirkjugarðinn 
og lesa á legsteina. Ég var farin að vita nokkuð grannt hvar 
lokahvíla flestra var. Sumir legsteinanna voru mjög gamlir 
og erfiðir, letrið orðið óskýrt eða bara illskiljanlegt. Það var 
sérstakur sigur í hvert sinn sem tókst að lesa sig í gegnum 
erfiðu legsteinana. Í kirkjugarðinum hvílir fjöldi forfeðra 
minna. Stundum gat maður bent ókunnugum á leiði sem 
leitað var að. Það var gott. Kirkjugarðurinn var góður 
staður, mér leið vel þar. Það er kannski þversögn að segja 
að kirkjugarðurinn hafi verið fullur af  lífi, en mér fannst 
það samt.

Bakatil við gömlu kirkjuna, við kirkjugarðsvegginn sem 
skildi að kirkjugarðinn og lóðir húsanna við Sólgötu 3, 5 og 
7, var steyptur skúr. Spennandi skúr vegna þess að ég vissi 
ekkert hvað hann geymdi.  

Við vorum leikin, Sólgötupúkarnir, að hlaupa eftir 
kirkjugarðsveggnum og fataðist sjaldan. Kirkjugarðsmegin 
var á nokkrum stöðum steyptur stuðningur við vegginn sem 
reyndist vel þegar þurfti að fara upp á vegginn. Sérstaklega 
þegar þurfti að hlaupa hratt á flótta undan snörum manni.

Starfsmaður kirkjunnar var Svenni, kallaður Svenni 
skott eða Svenni skotti. Í minningunni er hann lítill, 
sköllóttur með fáar tennur en mjög stórt nef, hjólbeinóttur. 
Bækistöðvar Svenna voru í skúrnum sem var svo spennandi. 
Svenni var kvikur og ótrúlega fljótur að hlaupa. Við vorum 
óvinir.  

Svenna líkaði afskaplega illa að hlaupið væri eftir 
veggnum. Enn verra þótti honum þegar hlaupið var niður 
í kirkjugarð. Maður þurfti að hafa varann á við þessa leiki 
og fylgjast vel með hvar Svenni var staddur. Hann átti það 
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til að skjótast, á ljóshraða að manni fannst, út úr skúrnum 
eða að baki legsteins og reyna að ná til manns. Það tókst 
honum reyndar aldrei, þó stundum stæði tæpt. Svenni 
fór nefnilega aldrei upp á vegginn. Hólpin á veggnum. 
Seinna þegar manni óx móður var óskaplega skemmtilegt 
að hlaupa upp á vegginn undan Svenna, yfir á skúrþakið 
og hoppa þar. Þá var líka stundum ágætt að athuga hvort 
hann væri inni í skúrnum með því að fara upp á þakið og 
hoppa nokkrum sinnum. Hann var fljótur að skila sér út, 
væri hann í skúrnum. Rosalega varð hann stundum reiður. 
Skelfilega hefur maður verið leiðinlegur.

Ég man ekki hvað varð til þess að við tókum tal 
saman. Einu sinni sem oftar sat ég uppi á veggnum, með 
fæturna dinglandi kirkjugarðsmegin. Svenni var við störf  

í kirkjugarðinum nálægt veggnum. Allt í einu vorum við 
farin að spjalla um daginn og veginn. Ég man hvað ég var 
hissa á að hann væri viðræðugóður. Og ekkert vondur. Og, 
hann nennti að spjalla við púkann.

Eftir þetta ræddum við oft saman, ég var farin að fara 
ofan af  veggnum og spjalla við hann í kirkjugarðinum. 
Hann átti það líka til að kalla hlýlega til mín, væri ég á 
veggnum. Aldrei erfði hann við mig öll leiðindin sem ég olli 
honum áður. Við vorum vinir.  

Einu sinni var ég búin að útvega mér marga risastóra 
pappakassa undan heimilistækjum og drösla þeim 
heim. Auðvitað fór ég svo með þá yfir í garðinn minn, 
kirkjugarðinn. Þar fann ég mér gott horn og fór að búa til 
kofa úr kössunum. Ég var svo upptekin við þessa iðju að ég 
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sá ekki fyrr en of  seint að jarðarför var að ljúka og líkfylgdin 
stefndi beint í áttina til mín. Ég skaust þá inn í kofann og 
mikið afskaplega lét ég lítið fyrir mér fara.

Mörgum árum síðar, þegar pabbi var nýbúinn að gera 
fínt herbergi fyrir mig niðri í kjallara, kom séra Jakob 
Hjálmarsson, frændi minn, í heimsókn. Hann spurði 
mig ljúflega hvort ég heyrði aldrei klórað í vegginn 
við höfðagaflinn hjá mér. Nei, ég kannaðist ekki við 
það. Þá sagði hann: ,,Ja, þú sefur í sömu hæð og líkin í 
kirkjugarðinum og örstutt á milli.“

Dísa og Viggó áttu heima í Hrannargötunni og á 
hæðinni fyrir ofan þau átti Ragna Eiríks heima. Þetta voru 
sérlegir vinir mínir og á þessum heimilum var mér tekið 
opnum örmum og leið eins og prinsessu. 

Í Hrannargötunni bjuggu líka Sigurleifur og Inga 
Straumland, mikið var gott að koma til þeirra. Ég var alltaf  
svolítið stressuð þó að fara inn til þeirra af  því að á efri 
hæðinni bjuggu Hildigunnur og Halldór og þau voru ekki 
alltaf  hress þegar ég var búin að sparka fótboltanum oft yfir 

girðinguna á bílaplaninu. Þau áttu nefnilega kartöflugarð 
sem þau gættu eins og gimsteins. Það var alltaf  óþægilegt 
að vera staðinn að verki við að sækja boltann sinn, inni í 
miðjum kartöflugarði í fimmta sinn sama daginn. Ég var 
mjög smávaxin og létt lengi. Einu sinni var afmæli hjá 
Kristínu Sigurleifs og allir fóru í feluleik. Leifur ákvað að 
blanda sér í leikinn, tók mig og setti mig upp í efri skáp 
í svefnherberginu þeirra. Þar mátti ég dúsa, enginn fann 
mig og mér var farið að leiðast verulega. Ég gleymi ekki 
hlátrasköllunum í Leifi þegar hann var að gefa krökkunum 
vísbendingar um hvar ég væri.  

Ein af  ljúfu minningunum tengist Kitta lóðs, Kristjáni 
Jónssyni. Hann gekk alltaf  yfir bílaplanið á leið sinni heim 
í hádegismat. Alltaf  skyldi hann stoppa og spila fótbolta við 
mig litla stund. Með vindilinn í munnvikinu.

Stundum, þegar ég var lítil, fannst mér fullorðið fólk 
alveg stórskrítið. Ég man að ég var einu sinni á skíðum 
með ólabindingum í kirkjugarðinum. Það var fínt að nota 
göngustígana til að skíða og í þetta sinn var mjög gott færi. 

Frí heimsending af www.aurum.is Bankastræti 4  I  sími: 551 2770
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Ég var stödd í garðinum gegnt Íshúsfélaginu og skíðaði 
af  miklum móð. Þá var kona að ganga eftir gangstéttinni 
hinum megin við kirkjugarðsvegginn. Hún stoppaði, rasandi 
hneyksluð, og sagði að þetta væri alveg skelfileg hegðun. Ég 
horfði á hana forviða og var eitt spurningarmerki í framan 
– ég var jú á mínu svæði! ,,Að leika sér í kirkjugarði!“  

Já, fullorðið fólk var stórundarlegt.
Einu sinni vorum við Edda Péturs og Hulda Leifs uppi 

á Gúttóþaki. Ég var lítil, Edda var minni og saman náðum 
við sirka upp í hæð Huldu. Það hafði snjóað gífurlega og 
Gúttóholan, sunnan megin við danssalinn, var stútfull af  
snjó. Ósnertum og freistandi. Edda stökk fyrst. Hún stökk 
– og hún hvarf ! Við kölluðum en það kom ekkert svar. Við 
kölluðum aftur. Ekkert svar. Þá urðum við logandi hræddar 
og stukkum niður í skaflinn. Það tók okkur svolítinn tíma 
að grafa Eddu upp, náðum öllu nema öðru stígvélinu. Við 
vorum hins vegar svo slegnar og þrekaðar eftir atburðinn 

að við fórum heim í Sólgötu 5 til að fá okkur að drekka 
og sóttum ekki stígvélið fyrr en við vorum búnar að jafna 
okkur.

Ég átti mjög uppátækjasama bræður og María 
Rúriksdóttir elti – skilst mér. Eftir jarðarfarir var algengt 
að bræður mínir færðu elsku mömmu falleg blóm, tekin 
fersk af  leiðunum. Þeir færðu henni jafnvel heilu kransana 
þegar mikið lá við. Þetta var orðin hálfgerð martröð og það 
endaði með því að þeir voru læstir inni þegar fram fóru 
jarðarfarir. Einu sinni voru þeir týndir og fundust ekki þrátt 
fyrir mikla leit og alveg að byrja jarðarför. Mamma fylgdist 
svo í örvæntingu með líkfylgdinni út í kirkjugarð eftir 
útförina, því hverjir ætli hafi fylgt kistunni – að því er virtist 
bugaðir af  sorg – aðrir en bræður mínir, Steini og Halldór. 

Þeir voru framtakssamir bræður mínir og rosalega hrifnir 
af  málningu. Maja líka.  Einu sinni fundu þau svarta 
málningu en vantaði eitthvað til að mála. Þá datt þeim 

VESTANPÓSTUR 201644



Krosshamar ehf.
Fjarðarstræti 27A, 400 Ísafirði, símar: 456 4362 og 893 8062

Fiskmarkaður Suðureyri ehf.
Hafnarstræti 12, 415 Bolungarvík, sími: 863 9003

GG – Málningarþjónusta ehf.

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

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

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

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

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

Jakob Valgeir ehf.
Grundarstíg 5 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7700

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur

Hafnargötu 37 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7108

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

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

Ísafjarðarflugvelli

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

422 8000

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2016

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

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

Skrifstofa, fax: 455 3209

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

Suðurgötu 9 • 400 Ísafoirði  
Sími 456 4580

45VESTANPÓSTUR 2016



það snjallræði í hug að fara út í kirkjugarð og gera nokkur 
leiði fín. Máluðu þau svört. Það voru framlágir foreldrar, 
mamma, pabbi, Lauga og Rúrik, sem máttu lauma sér út í 
kirkjugarð nóttina eftir til að mála hvítt aftur.

Hún Maja Rúriks var alltaf  svo sæt og fín. Einu sinni 
kom hún til bræðra minna í nýjum kjól, með tíkarspena 
og slaufur í gullnu hárinu. Þeir urðu mjög öfundsjúkir, svo 
öfundsjúkir að þeir máluðu Maju græna. Það var græni 
liturinn sem var á gluggakörmunum á Sólgötu 5.

Einu sinni sem oftar hófst leit að þessum þremur, þau 
voru hreinlega horfin. Fyrst var svona svipast um, svo 
var leitað, svo var gerð dauðaleit. Ekki fundust púkarnir. 
Svo var farið út í kirkjugarð til að leita betur og svo… 
uss, heyrið þið ekki í þeim? Það var gengið á hljóðið, þau 
færðust nær því, það kom að neðan! Svo fundust þau ofan 
í grafreit í bílaleik á milli kistanna. Þessi grafreitur hefur 
verið læstur æ síðan.

Mamma og pabbi áttu ekki sjö dagana sæla með bræður 
mína tvo. Ég var alltaf  stillt og góð, var ég búin að segja 
það áður?

Steini bróðir var heltekinn af  því að teika bíla. Hann 
var á eilífum rúnti út um allan bæ, hangandi aftan í öllum 
bílum sem hann sá. Það var auðvitað mikið kvartað við 
mömmu og það var búið að tala við hann Steina í góðu, í 
illu og öllu þar á milli. Einn daginn heyrir mamma hrikaleg 
læti niðri við Sólgötuhorn og kíkir út. Þá sér hún hvar Steini 
kemur á harðaspretti og á eftir honum kemur Þórður Júl 
í loftköstum, alveg brjálaður. Rétt í því að Steini kemur 
stökkvandi upp tröppurnar að útidyrunum, lokaði mamma 
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og læsti Steina úti. Þetta var síðasta úrræði hennar, að láta 
Steina taka afleiðingunum. Þórður las mjög hraustlega, á 
kjarngóðri íslensku, yfir Steina. Það var niðurlútur drengur 
sem kom inn þegar ræðunni lauk og mamma opnaði. Steini 
hætti ekki að teika bíla.

Ég verð að skjóta hér inn lítilli frásögn af  frændunum 
Eyjólfi Agnarssyni og Oddi Gunnarssyni. Þeir voru kallaðir 
Eyi og Ossi. Það var verið að kenna þeim Faðirvorið. Eigi 
leið þú oss í freistni. Þá greip Ossi fram í og sagði: ,,Nei!“ 
,,Eyi á ekki að leiða Ossa. Ossi á að leiða Eya af  því Ossi 
er eldri.“ 

Afi minn, Guðbrandur Kristinsson, var einn af  
stofnendum Harðar, knattspyrnufélagsins. Ég skýt því hér 
inn að Hörður var miklu betri en Vestri! Það var mikið áfall 
í fjölskyldunni þegar Kalli, föðurbróðir minn, gekk í Vestra. 
Fjölskyldan hefur eiginlega aldrei jafnað sig á því áfalli. Ég 
get sagt ykkur að þetta var alvöru. Vestri á koppnum, sigldi 
út á haf. Þá kom Hörður og kýld´ann í kaf. Já, þetta var 
tekið alla leið.

Ég var nú ekki hrifin af  dúkkum en einu sinni gáfu 
foreldrar mínir mér dúkku í afmælisgjöf. Mér fannst hún 
flott en því miður fylgdu henni bara ein nærföt. Nokkrum 
dögum síðar var ég á vappi fyrir utan Sólgötu 5 með 
dúkkuna þegar Todda kom í gættina heima hjá sér og bað 
mig að koma. Hún horfði á dúkkuna og svo á mig og spurði 
svo hvort hún mætti fá dúkkuna lánaða. Ég horfði á Toddu 
eins og naut á nývirki. Hvað var konan að meina, ætlaði 
hún að fara að leika sér með dúkku? Ég þorði auðvitað 
ekki að neita og afhenti henni dúkkuna með semingi. Svo 
þaut ég inn til mömmu til að segja henni að hún Todda 
væri nú bara orðin eitthvað rugluð. Hún fékk dúkkuna 
mína lánaða! Nokkrir dagar liðu og ekki þorði ég að fara 
og heimta dúkkuna mína aftur. En svo kallaði Todda í mig. 
Og vitið þið hvað? Hún var búin að sauma nokkra algalla 
á dúkkuna mína og ég get sagt ykkur að fötin voru svo flott 
að það var ævintýralegt. Seinni part sumarsins vorum við 
búnar að vera að leika okkur á bak við hús með dúkkur, 
Helena Rúriks og ég, en þurftum að skreppa aðeins. Á 
meðan fór ,,einhver“ (ég held ég viti hver þú ert!) og stal 
fötunum sem Todda hafði saumað, öllum nema einum kjól. 
Og nú segi ég: Ég skora á þig, sem tókst fötin dúkkunnar 
minnar, að skila þeim aftur. Það er ekki of  seint!  

Einu sinni sinnaðist mér og Laufeyju Arnórs alvarlega. 

Hún er dóttir Ingu Sigmunds og Arnórs heitins Jónssonar. 
Þetta var alvarlegt, hún hljóp undan mér á harðaspretti, ég 
á eftir með snjókúlu með grjóti inni í miðjunni. Sú skyldi 
fá það! Í sama augnabliki og ég henti kúlunni, opnaði hún 
útidyrahurðina heima hjá sér. Ég smellhitti Ingu Sigmunds, 
sem stóð í sakleysi sínu við eldavélina. Svakalega hljóp ég 
hratt til heim.  

Einu sinni vorum við Gautur Ágúst heitinn, sonur Ínu 
og Úlfars, úti á bílaplani á bak við gamlan vörubíl sem var 
búinn að standa þar lengi. Við vorum að spjalla saman 
í rólegheitunum en af  og til stóðum við upp og hentum 
snjókúlum í þakið heima hjá Önnu Ingimars og Gísla 
heitnum Jósefs sem bjuggu í Hrannargötunni. Gísli var svo 
skemmtilega ör og alveg sérlega auðvelt að espa hann. Besti 
maður.  

Við vorum eiginlega orðin hissa á að það kæmu engin 
viðbrögð, ólíkt öllu sem við áður þekktum. En allt í einu 
kemur hann á alveg hreint ótrúlegum spretti út úr húsinu 
og ég get sagt ykkur að hann hljóp hratt. Við Gautur rétt 
náðum inn í Sólgötu 5, áður en hann náði í skottið á okkur. 
Við vorum svo hrædd að við hættum ekki að hlaupa fyrr 
en við vorum komin upp á háaloft. Hver ætli hafa lent í að 
,,sjatla“ málin? Mamma. 

Sem minnir mig á að einu sinni var Gísli búinn að 
kaupa tjaldvagn. Hann var búinn að prufutjalda honum á 
bílaplaninu. Ég var græn og gul af  öfund af  því þau voru að 
fara hringinn. Gísli gerði eiginlega allt mjög hratt. Fjórum 
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dögum síðar hitti mamma Önnu og spurði hvenær ætti nú 
að leggja í hann. ,,Leggja í hann?“ sagði Anna. ,,Við erum 
komin heim aftur – og stoppuðum einn dag í Reykjavík!“

Veturinn eftir að ég tók bílpróf  þurfti ég dag einn að 
skutlast niður í bæ og fékk bílinn lánaðan. Færðin var 
þannig að það var harður snjór yfir öllu og eins og að keyra 
á þvottabretti. Þið þekkið þetta. Rétt þegar ég var lögð af  
stað sá ég að Jóakim Pálsson var á eftir mér, ég beygði út 
Hrannargötu og Jóakim á eftir. Hva, er hann að elta mig?  
Ég beygði niður Fjarðarstrætið og inn Pólgötu, Jóakim á 
eftir. Ég var orðin svolítið hrædd. Þá fór ég að beygja þvers 
og kruss allar götur á Eyrinni, Jóakim á eftir mér. Ég var 
orðin skíthrædd og keyrði í loftköstum heim í Sólgötu, 
snarbremsaði fyrir utan heima, Jóakim á eftir. Ég stökk 
út úr bílnum og upp á tröppur, þá heyrði ég hann kalla: 
,,Heyrðu dúllan mín, það er sprungið hjá þér.“

Það voru ýmsar hættur sem leyndust á Ísafirði. Í mínu 
nánasta umhverfi var ég auðvitað alveg örugg. En niðri í 

bæ var ástandið stórhættulegt. Maður var alveg á nálum 
ef  maður hætti sér af  bæ, skíthræddur við brjálaðan 
rauðhærðan strák sem réð lögum og lofum í neðri bænum 
– átti ömmu sem átti blómabúð.

Ekki var hættan minni í efri bænum, þar voru stórhættuleg 
gengi. Og t.d. að ætla að heimsækja ömmu og afa sem 
bjuggu á neðri hæðinni á Hlíðarvegi 17. Já, þá þurfti að 
passa sig á tveimur stórhættulegum stelpum, Örnu Vignis 
og Elfu Sigurðar. Það fór allt eftir dagsforminu hjá þeim 
hvort manni var leyft að komast að húsi ömmu og afa. En, 
en á móti þá þurftu þær að vara sig ef  þær nálguðust mitt 
svæði. Minn heimavöll!

Mér finnst við púkarnir hafa verið mjög uppteknir, alltaf  
nóg að gera. Auðvitað var það háð árstíðunum hvað var 
vinsælast þá stundina. Öll sumur var hafist handa við að 
smíða árabáta og mikill metnaður lagður í að gera þá sem 
flottasta. Smíða, tjarga, mála. Það voru margir alfatnaðirnir 
sem eyðilögðust. Bátarnir voru drápsfley. Yfirleitt fórum við 
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tvö í einu út að sigla, annað réri lífróður en 
hitt jós eins og enginn væri morgundagurinn. 
Oft stóð þetta tæpt. Björgunarvesti? Sagði 
einhver björgunarvesti? Nei, ég hélt ekki.

Svo var það jakahlaupið, og svo að vera 
með eina stiku að ýta sér á ísjaka. Stundum 
missti maður botns með stikunni og þá voru 
bara góð ráð dýr. Ég má vart til þess hugsa hvað ég hefði 
gert ef  mínar stelpur hefðu svo mikið sem reynt þetta!

Fótbolti. Dásemdaríþrótt, það þótti Möngu tuðru. Ég 
hélt með Leeds United og held enn með Leeds United og 
trúi því og treysti að þeirra tími muni koma. 

Við vorum löngum stundum í fótbolta á sjúkrahústúninu 
eða inni á gamla róló. Svo var auðvitað stanslaus fótbolti á 
bílaplaninu. Stóru strákarnir – þeir bestu – fengu að velja 
sér í lið. Fyrstu árin tilheyrði maður restinni. Þið vitið, þú 
mátt taka rest. Svo fór nú að rætast úr því og mikið var 
stoltið þegar maður var hættur að vera rest.  

Doddi, sonur Jóa á Essó og Gullu Matt, og Steini 
bróðir voru vinir, perluvinir. Saman voru þessir drengir 
ein óendanlega löng og hræðileg martröð. Uppátækin, 
maður lifandi! Doddi ætti svo sannarlega að skrifa niður öll 
uppátækin þeirra. Mikið held ég að foreldrarnir hafi þurft 
að líða.

Fyrir neðan Gústabúð var Mánakaffi. Ég minnist þess 
hvað það var rosaleg nýjung þegar farið var að selja ís úr 
vél á Mánakaffi. En maður fékk ekki ís, bara si-svona.  Jólin 
áður höfðu bræður mínir fengið nýtt og spennandi spil, 
Matador. Einu sinni sem oftar voru þeir að spila Matador. 
Haldið þið að ég hafi fengið að vera með? Nei! En allt í 
einu urðu þeir blíðir og góðir og spurðu hvort ég vildi ekki 
fá pening úr spilinu og fara og kaupa mér ís á Mánakaffi. 
Ég hélt það nú! Þaut eins og elding niður á Mánakaffi með 
,,peninginn“ og sagðist kotroskin ætla að fá ís. Ég held að 
Guðrún Häsler hafi verið að vinna. Henni fannst þetta 
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ósköp sætt og lét mig fá ís. Ég gekk út með ís í brauðformi 
og ég ætla ekki einu sinni að reyna að lýsa upplitinu á 
bræðrum mínum þegar þeir sáu mig með ísinn. Þeir þutu 
eins og elding heim til að sækja sér Matadorpening og inn 
á Mánakaffi fóru þeir. Þeir fengu ekki sömu móttökur og ég. 
Eiginlega fengu þeir slæmar móttökur og það voru sneyptir 
strákar sem voru reknir út af  Mánakaffi og ég heyrði að það 
var kallað á eftir þeim að þeir væru of  stórir til að haga sér 
eins og smábörn. Ísinn var mjög góður.

Ég átti stóran frændgarð á Ísafirði – föðurfólkið mitt var, 
að ég get sagt, rótgrónir Ísfirðingar. Halldór, elskulegur 
föðurbróðir minn heitinn, var einn af  þeim. Hann lenti í 
því óláni að það þurfti að taka af  honum annan fótinn. Eftir 
það sagðist hann alltaf  vera með annan fótinn í Reykjavík. 
Það var sko maður með húmor, hann frændi minn.

Einu sinni komu Sigrún systir og nokkrar vinkonur 
hennar ábúðarmiklar til mömmu. Það var hvíslað og 
pískrað og ég mátti ekki heyra. Svo fengu þær að fara inn 
í stofu og bara læst á nefið á mér. Óréttlátt, ósanngjarnt, 
ömurlegt! Ég var alveg friðlaus og tók á það ráð að hlera, 
var með eyrað þétt upp að skráargatinu. Svo heyri ég: ,,Er 
andi í glasinu?“ (Djúp þögn). ,,Er andi í glasinu?“ (Djúp 
þögn). ,,Er andi í glasinu?“ Þá var ég nú alveg búin á því og 
æpti í gegnum skráargatið: ,,Er vatn í glasinu?“ Vá! hvað ég 
þurfti að forða mér hratt.  

Góða skemmtun í kvöld, kæru Ísfirðingar, og 
takk fyrir mig.
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Þannig kemst Jón Páll Halldórsson að 
orði í inngangi nýjustu (og síðustu?) 
bókar sinnar, sem út kom á liðnu hausti 
og Sögufélag Ísfirðinga gaf  út. Hún 
ber heitið Inndjúpið og undirtitilinn 
Bæir og búendur í innanverðu Ísafjarðardjúpi, 
Snæfjallaströnd, Langadalsströnd, Vatns-
fjarðarsveit og Ögursveit. Farin er bæja-
röðin réttsælis frá Gullhúsám yst á 
Snæfjallaströnd og endað á Grugghrygg 
í Hestfirði, þar sem Ögur sveitin endar. 
Megináherslan er á sögu þessa svæðis 
í liðlega öld, eða frá því um 1900 og 
fram á síðustu ár.

Þó að í undirtitli sé talað um bæi 
og búendur, þá segir hann ekki nærri 
allt. Í bókinni fjallar Jón Páll einnig 

Inndjúpið – stór bók að innan 
en hófleg í hendi

Þegar saga þessara byggðarlaga er rifjuð upp, birtist á sjónarsviðinu ótrúlegt mannlíf, 
sem nú er horfið. Það fólk, sem þarna ólst upp og bjó í áratugi, tilheyrir óvílsamri 
kynslóð, sem lyfti grettistaki við erfiðar aðstæður. Það sá miðaldirnar hverfa. Það 
átti þess hins vegar ekki kost að taka þátt í innreið nútímans í íslenzkt samfélag eins 
og íbúar margra annarra byggðarlaga. Fyrir seinna stríð voru þarna engir vegir, 
engar brýr, engar bryggjur eða hafnarmannvirki, svo að dæmi séu tekin. Sími var 
aðeins á nokkrum bæjum. Allar samgöngur á landi voru með þarfasta þjóninum, 
hestinum. Djúpbáturinn hélt uppi samgöngum við höfuðstaðinn – Ísafjörð – tvisvar 
í viku, en að öðru leyti voru samgöngur á sjó á árabátum. Fyrri hluta aldarinnar 
settu erfiðar samgöngur svip sinn á allt mannlíf  í Inndjúpinu og settu víðtækari 
samskiptum íbúanna við önnur byggðarlög ákveðnar skorður. Hver hreppur varð að 
búa að sínu og byggja upp sína eigin atvinnu- og þjónustustarfsemi vegna vegaleysis.

Halldór Jónsson fyrir framan gamla bæinn á Arngerðareyri um 1920. Eigandi myndar: Inga Lára Baldvinsdóttir.

Íbúðarhúsið og útihúsin í Unaðsdal. Ólafur Hannibalsson og Kjartan Helgason bóndi í Dal 
flytja heim hey.
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m.a. um atvinnuhætti til landsins og sjávarins, samgöngumál, 
símamál, vatnsaflsvirkjanir og samkomustaði, sem og Inn-
djúpsáætlunina frægu, svo að nokkuð sé nefnt. Gerð er grein 
fyrir stöðugri hnignun fastrar byggðar allt fram á þennan dag, 
þegar ferðaþjónusta er hinn nýi vaxtarbroddur mannlífsins í 
Inndjúpinu. 

Burðarásinn er hins vegar fólkið sem bjó á hverjum bæ, 
jafnframt því sem nokkuð er fjallað um staðhætti og landkosti 
(og ókosti) eftir atvikum. Getið er margvíslegra ættartengsla 
og nefndir til sögunnar ótalmargir afkomendur fólksins sem 
þarna bjó. Nafnaskráin í bókarlok segir sitt: Þar eru nærri 
þúsund nöfn. 

Myndefnið er ríkulegt. Lauslega talið eru myndir af  
fólki, bæjum, atvinnulífi og mannlífi fyrr og síðar hátt í tvö 
hundruð. Fáeinar þeirra fylgja hér. 

Eins og gefur að skilja leitaði höfundur víða fanga og naut 
liðveislu og yfirlestrar skilríks fólks með sérstaka þekkingu á 
hverju svæði. Jafnframt eru tilfærðar hátt í hundrað ritaðar 
heimildir, prentaðar og óprentaðar. 

Þegar litið er til þessa geysimikla efnis í máli og myndum, 
þá er eiginlega undarlegt að bókin skuli ekki vera miklu 
stærri að utanmáli. Segja má að hún sé stór að innan en 

Þessir karlar voru mótaðir af  
uppruna sínum
Helgi Kr. Jónsson, afi Samúels J. Samúelssonar læknis, 
byggði timburhús niðri við sjóinn á Snæfjöllum um 
aldamótin 1900 og bjó þar í ein tíu ár. Seinna bjó 
hann í Ögurnesi. Eftir það var húsið á Snæfjöllum 
notað sem skóli til 1932. Síðustu bændur á Snæfjöllum 
voru Rósinkar Kolbeinn Kolbeinsson frá Unaðsdal 
og Jakobína Rósinkara Gísladóttir, sem bjuggu þar 
til ársins 1948. Þau áttu tíu börn, sem öll ólust upp 
á Ströndinni. Meðal barna þeirra voru Ólafur, lengi 
sjómaður á Ísafirði, faðir Bergmanns í Bílatanga 
á Ísafirði, og Sigríður Margrét myndlistarmaður, 
búsett í Keflavík. Rósinkar og fjölskylda hans bjuggu 
í skólahúsinu, þar til fjölskyldan fluttist til Hnífsdals 
1948, og fóru Snæfjöll þá í eyði. 

Innan við Íralæk voru um tíma átta bæir á allbreiðum 
sjávarbakka milli Snæfjalla og Sandeyrar. Þessir bæir 
báru fæstir sérstök nöfn. Svæðið var nefnt einu nafni 
Berjadalsá. Í upphafi liðinnar aldar var þarna mikið 
mannval og má segja, að byggðin við Berjadalsá hafi 
verið eins konar uppeldisstöð dugmikilla sjómanna, 
en fljótlega eftir aldamótin lagðist byggð þar af  og 
fluttust flestir íbúarnir til Ísafjarðar. Nokkru fyrir innan 
Snæfjallatúnið stóð lítið hús, sem nefnt var Leiti. Þar 
bjuggu Júlíus Þórðarson og kona hans Ólöf  Gísladóttir 
frá 1901 í nokkur ár. Þau fluttu frá Hyrningsstöðum í 
Reykhólasveit og settust að á Ströndinni. Þar ólust 
þeir upp synir þeirra skipstjórarnir Gísli, Ólafur og 
Sigurvin og systkini þeirra. 

Síðar bjuggu á Leiti Bjarni Jónsson og Þórdís 
Arnórs dóttir. Þau voru foreldrar Jónu, konu Alexanders 
Einarssonar á Dynjanda. Bjarni var formaður á árabát 
og starfaði lengi við fiskmóttöku við Snæfjallasjó fyrir 
Ásgeirsverzlun á Ísafirði, sem þar átti fiskmóttökuhús 
á sjávargrundinni fyrir utan Leiti. Bjarni og Þórdís 
fluttu til Ísafjarðar um 1940 og reri Bjarni einn á 
skektu eftir það í nokkur sumur. Hafði hann aðstöðu 
á fjörukambinum við gömlu lögreglustöðina, fram af  
Pólgötunni. Þessir karlar voru mótaðir af  uppruna 
sínum og vildu halda áfram að róa til fiskjar eftir að 
þeir fluttu til Ísafjarðar. Þeir höfðu veiðimennskuna í 
blóðinu og þekktu Djúpið eins og buxnavasa sína. 

Það voru fleiri en Bjarni, sem komu sér upp aðstöðu 
við Fjarðarstrætið um miðbik aldarinnar. Jón Júlíusson, 
sonur Júlíusar Þórðarsonar á Leiti, kom sér upp 
aðstöðu fyrir neðan gamla Húsmæðraskólann og reri 
á trillu sinni í Djúpið til margra ára. Það gerði einnig 
Halldór Ólafsson, kenndur við Berjadalsá, fyrstu árin 
sín á Ísafirði. Hann kom sér upp aðstöðu fyrir útveg 
sinn á kambinum fyrir neðan Ölduna í Fjarðarstræti 
á Ísafirði. Ýmsir fleiri fetuðu síðan í fótspor þeirra. 
Aðrir völdu sér skiprúm á stærri skipum og enn aðrir 
hófu útgerð stærri báta. Það gerðu t.d. Bergmann frá 
Mýri og Jón Egilsson, sonur Egils Jónssonar, sem bjó á 
Kambsnesi. Þeir gerðu út vélbátinn Ver til margra ára.

(Jón Páll Halldórsson: Inndjúpið).

Hér er verið að afgreiða Fagranesið við erfiðar aðstæður á Eyri í 
Mjóafirði. Eigandi myndar: Gunnar Valdimarsson.

Djúpbáturinn Fagranes (I) var 70 brl., smíðaður í Molde í Noregi 
1934. Hf. Djúpbáturinn keypti Fagranes 1942. Það annaðist póstferðir 
um Ísafjarðardjúp 1943-1963 og fór öðru hverju til Jökulfjarða, norður 
á Strandir og vestur á firði. Það eyðilagðist af  bruna 1963.
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www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

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

Eyjólfur 
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki

RAFRÓS ehf
Bakkabraut 12, Kópavogi, Sími: 544 4099

Bílasími: 893 5565
Almenn raflagnaþjónusta 

Nýlagnir – Teikningar
Endurnýjun á eldra húsnæði

Dyrasímar

Flugfélagið Ernir
sími 562 4200

www.ernir.is

Flugfélag
sími 5

www
Bíldudalur

Reykjavík

Sauðárkrókur

Gjögur

Höfn

Þægindi alla leið

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

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

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

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
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hófleg í hendi. Ekki spillir að letrið er 
fremur stórt; hentar vel þegar sjónin 
er nokkuð tekin að daprast. Umbrot 
og myndvinnsla var í höndum 
Jóns Hallfreðs Engilbertssonar frá 
Tirðilmýri á Snæfjallaströnd; allt er 
þar vandað og snyrtilegt. 

Undirrituðum var mikill fengur að 
þessari bók, rétt eins og fyrri ritum 
Jóns Páls Halldórssonar um ólíka þætti 
í sögu Ísafjarðar og byggðanna við 
Djúp. Þetta mega teljast ómetanleg 
verk, fjársjóðir bæði fyrir nútímann og 
framtíðina. 

Lokaorð höfundar í eftirmála eru 
fremur hógvær, eins og við mátti búast: 

Þrátt fyrir missmíðarnar, sem í ljós 
kunna að koma, er það von mín og 
vissa, að einhverjir kunni að hafa 
ánægju af  nánari kynnum af  því fólki, 
sem byggði Inndjúpið á liðinni öld og 
þeim fróðleik, sem þessi samantekt 
hefir að geyma. 

Fyrri bækur 
Inndjúpið er fimmta bók Jóns Páls 
Halldórssonar. Fyrri bækur hans eru 
þessar (útgáfuár innan sviga), allar 
gefnar út af  Sögufélagi Ísfirðinga: 

Frá línuveiðum til togveiða – Þættir 
úr sögu útgerðar á Ísafirði frá 1944 til 
1993 (1999). 

Fiskvinnsla í 60 ár – Þættir úr sögu 
fiskvinnslu á Ísafirði frá 1934 til 1993 
(2003). 

Kaupmaður á hverju horni – Þættir 
úr sögu verzlunar á Ísafirði frá 1944 til 
1993 (2007). 

Flogið til Ísafjarðar – Þættir úr sögu 
flugsamgangna við Ísafjörð frá 1928 
(2012). 

Auk þess hefur Jón Páll ritað fjölda 
greina og samantekta í blöðum og 
tímaritum um ýmsa þætti í sögu 
Ísafjarðar og grannbyggða.

Rifjað við fjárhúsin í Þúfum. F.v. Páll Pálsson bóndi í Þúfum, Andrés Maríasson, Páll 
Sigurðsson, Halldór Jakob Þórarinsson, Elín Guðmunda Sumarliðadóttir, Ásthildur Pálsdóttir 
og Unnur Hermannsdóttir. Andrés var bróðursonur húsfreyju, Páll frændi húsbóndans, en 
Halldór, Elín og Unnur voru öll fósturbörn hjónanna í Þúfum. Eigandi myndar: Páll Ásgeir 
Ásgeirsson.

Vigurfólk matast á engjum í landi. Ljósmyndasafnið Ísafirði.

Guðbjörg Jensdóttir og Kristján Finnbogason, 
bændur á Litlabæ 1930-1960, en þá fluttu 
þau að Hvítanesi til sonar síns og tengdadóttur.

Þrír bændahöfðingjar: Jón á Birnustöðum, Þórarinn í Þernuvík og Þórarinn á Látrum.
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Vélsmiðja Ísafjarðar Sundahöfn • Sími 456 3910

Vöru-, krana og körfubílar
Laugi ehf.

Sími 892 2079

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

Tannlæknastofan
Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

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

Landsbanki Íslands
Pólgötu 1 • Ísafirði • Sími 410 4156

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300

Fiskmarkaður
Suðurnesja hf.

Ísafirði

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf.
Mávakambi 2 - 415 Bolungarvík

Sími 456 7478

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

Trésmiður ehf.
Austurvegi 7 • 400 Ísafirði • Sími 456 4075, 899 0742, 897 6775

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

Þórsberg ehf.
Strandgötu 25, 460 Tálknafirði, sími 450 2700

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

DENGSI ehf.

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

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2016

Hafnarstræti 9, 400 Ísafjörður • Sími 456 5460

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

Valur Richter 864 1341, Össur Össurarson 898 3802

Reykhólahreppur
Reykhólum • Króksfjarðarnesi
Sími: 434 7880

FISKVINNSLAN ÍSLANDSSAGAhf.

Fiskbúð sjávarfangs ehf.
Sindragötu 11 • 400 Ísafirði • Sími 456 4400

VELTISKILTI

Hótel Flókalundur
Gistihús - veitingastaður
Vatnsfirði, 401 Patreksfjörður
Sími 456 2011 
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Sögufélagið og 
Neðstikaupstaður 
Jón Páll átti sæti í stjórn Sögufélags 
Ísfirðinga 1960-2006, þar af  sem 
formaður frá 1979. Eftir 46 ára 
stjórnarsetu og 27 ára formennsku 
baðst hann undan frekara endurkjöri. 

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.

STÓRAR SENDINGAR
– VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ

www.postur.is 

Tvær skipshafnir á bátum Þórðar Ólafssonar, sem reru frá Odda í Ögurvík. Aftari röð f.v. Hjalti 
Einarsson, Kolbeinn Guðmundsson, Sigurjón Guðmundsson (formaður á Guðnýjunni), Páll 
Borgarsson og Ásgeir Þórarinsson. Fremri röð f.v. Jón Guðmundsson, Kristjana Helgadóttir (systir 
Kristínar), Þórður Ólafsson, útgerðarmaður í Odda og formaður á Farsæl, Kristín Svanhildur 
Helgadóttir, eiginkona Þórðar, og Gunnar Elíasson. Ljósm. Guðmundur Breiðdal 1928.

Útiskemmtun á Brúargrund í Kelduskógi. Eigandi myndar: Gunnar Valdimarsson.

Aðspurður hvers vegna hann hafi 
verið kjörinn í stjórn Sögufélags 
Ísfirðinga kveðst Jón Páll ekki vita það. 
„Sennilega hafa menn viljað yngja upp 
í stjórninni!“ 

Meðal þess merkasta sem eftir 
Jón Pál Halldórsson liggur, auk rit-
starfanna og hinnar þrotlausu 

vinnu í þágu Sögufélags Ísfirðinga 
alla þessa áratugi, verður að telja 
húsaþyrpinguna gömlu (og glæsilegu) 
í Neðstakaupstað á Ísafirði. Ekki 
byggði hann þau hús fjandakornið, 
kann þá einhver að segja. Nei, að vísu 
ekki, en barátta hans og hinna öflugu 
hugsjónamanna Gunnars Jónssonar 
(Gunnars í Brunabót), Guðmundar 
Sveinssonar í Netagerðinni, Ásgeirs S. 
Sigurðssonar og fleiri bjargaði þessum 
menningarverðmætum frá niðurrifi á 
sínum tíma. Eða ætli einhver vildi 
kannski frekar sjá þar íbúðablokkir 
núna?

Viðhorf, uppruni og ævistarf  
Jón Páll Halldórsson er borinn og 
barnfæddur Ísfirðingur. Í samtali 
við undirritaðan vegna þessarar 
samantektar segir hann: 

„Ég fæddist haustið 1929, um 
sama leyti og efnahagshrunið varð í 
Bandaríkjunum, sem síðan breiddist 
út til flestra landa vestan Atlantshafs 
og austan og setti mark sitt á atvinnu- 
og efnahagslíf  þeirra næsta áratuginn. 
Ég hefi því stundum sagt, að ég hafi 
alist upp í skugga kreppunnar, og 
haldið því fram, að hún hafi haft 
veruleg áhrif  á lífsviðhorf  minnar 
kynslóðar. Hún ólst upp við nægjusemi 
og að ávallt væri betra að hafa borð 
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Silfurtorgi, 400 Ísafirði, sími: 440 2430

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.

STÓRAR SENDINGAR
– VIÐ FÖRUM LÉTT MEÐ ÞAÐ

www.postur.is 



fyrir báru. Þetta mótaði lífsviðhorfið.“ 
Móðir Jóns Páls var Kristín Guð-

finnsdóttir, fædd á Litlabæ í Skötufirði, 
sonardóttir Einars Hálfdanarsonar á 
Hvítanesi. Faðir hans var Halldór 
Jónsson, fæddur á Fossum í Skutulsfirði, 
dóttursonur Jóns Halldórssonar á 

Öll mjólk frá bændum í Ísafjarðardjúpi var um langt árabil flutt á brúsum með Djúpbátnum 
til vinnslu á Ísafirði.

Heimilisfólk í Reykjarfirði í heyskap. F.v. Aðalheiður Auðunsdóttir, Sigurður Steinsson, Ingi 
Jóhannesson, Ólafía Salvarsdóttir, Salvar Ólafsson, Kristján Steinsson, Árni Þorgilsson, 
Steinunn Ingimundardóttir, Hákon Salvarsson og Finnur Valdimarsson. Ljósmyndasafnið 
Ísafirði.

Kirkjubóli í Skutulsfirði og ólst þar 
upp frá ferm ingu. 

„Ég er því Djúpmaður í báðar 
ættir. Að vísu kom móðuramma mín 
úr Skagafirði. Það er því sennilega 
eitthvert skagfirskt blóð í æðum 
mínum.“ 

Að loknu námi í Verzlunarskóla 
Íslands vorið 1948 gerðist Jón Páll 
skrifstofustjóri togarafélagsins 
Ísfirðings hf. á Ísafirði og vann þar 
til ársins 1961, eða allan þann tíma 
sem það fyrirtæki starfaði. Næstu árin 
starfaði hann við fiskvinnslu, útflutning 
á sjávarafurðum og innflutning á 
veiðarfærum og matvöru. 

Árið 1969 gerðist hann fram-
kvæmdastjóri Hraðfrystihússins 
Norðurtanga hf. og lauk starfsferli 
sínum þar árið 1996, hafði þá unnið 
við útgerð, fiskvinnslu og útflutning 
sjávarafurða í nærri hálfa öld. Á þessum 
árum sinnti hann einnig margvíslegum 
störfum fyrir samtök og fyrirtæki 
útvegsmanna og hraðfrystiiðnaðarins. 

„Þetta var skemmtilegt tímabil og 
ánægjulegt að fá tækifæri til að taka 
þátt í þeirri atvinnuuppbyggingu, sem 
varð á Ísafirði á þessum árum. Það 
yljar drengstaula, sem ólst upp í skugga 
heimskreppunnar miklu og þurfti að 
horfa upp á mikið atvinnuleysi í æsku 
sinni.“

Sagan og ritstörfin 
Allt frá skólaárum hefur Jón Páll haft 
áhuga á sagnfræði. „Áhuga minn á 
sögu byggðarlaganna á norðanverðum 
Vestfjörðum má ef  til vill rekja til 
kynna minna og samstarfs við Jóhann 
Gunnar Ólafsson bæjarfógeta, sem 
var fyrsti formaður Sögufélags Ís -
firðinga. Hann hvatti mig til ýmissa 
góðra verka, þar á meðal að vinna að 
varðveislu verslunarhúsanna í Neðsta 
og Hæstakaupstaðarhússins.“ 

Ársritið er eitt af  meginstefjunum 
í starfsemi Sögufélagsins. „Ég fékk 
fljótlega áhuga á að leggja ritinu lið 
og afla því efnis. Einnig hefi ég komið 
þar á framfæri ýmsu efni, sem snertir 
vestfirska sögu og mér hefir þótt 
athyglisvert.“ 

Aðspurður hvers vegna hann hafi 
ráðist í ritun bókanna fimm sem hér 
hefur verið getið segir Jón Páll: 

„Þegar ég lét af  störfum í Norður-
tanganum vantaði mig verkefni. Það 
var morgunljóst, að ekki yrði framhald 
á ritun Sögu Ísafjarðar, sem Jón Þ. 
Þór var búinn að taka saman til ársins 
1944 og kom á sínum tíma út í fjórum 
bindum. Ég hafði fylgst með verkinu 
frá upphafi og veitt honum aðstoð 
meðan hann vann að því verki og 
lært margt af  honum. Mér fannst því 
upplagt að taka saman atvinnusöguna 
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Var talinn víkingur að dugnaði
Um aldamótin 1900 bjuggu í Þernuvík Ebenezer 
Ebenezersson og Ásgeir Guðbjartsson. Tveir synir 
Ebenezers, Guðmundur og Ágúst, voru um árabil kunnir 
togaraskipstjórar í Grimsby. Báðir voru þeir miklir 
á velli, aflasælir mjög og farsælir skipstjórnarmenn. 
Guðmundur var þekktur undir nafninu „Big Icelander“ 
eða „Big Arthur“, sem væri hann í ætt við Arthur gamla 
konung. Ebenezer flutti síðar að Hvítanesi og stuttu síðar 
til Reykjavíkur. Ásgeir bjó einnig fá ár í Þernuvík, flutti 
þaðan að Markeyri í Skötufirði, síðan í Hnífsdal og loks til 
Ísafjarðar. Synir Ásgeirs voru skipstjórarnir Guðmundur 
Júní á Þingeyri, Sölvi á Flateyri og Guðbjartur á Ísafirði. 

Á árum áður var jafnan tvíbýli í Þernuvík, 
bæjarlækurinn skipti túnunum. Túnið var að mestu þýft 
og lítið um slægjur utan þess. Þórarinn Dósóþeusson hóf  
búskap í Þernuvík 1916 og bjó hann á stærri partinum, 
sem var tuttugu hundruð að fornu mati. Bjó hann í 
Þernuvík allt til ársins 1962, lengst af  ásamt konu sinni 

Halldóru Guðjónsdóttur, en hún féll frá 1953. Þau áttu 5 
börn. Þórarinn var bróðir Jóhannesar á Sveinhúsum og 
Tímótheusar í Bolungavík. 

Hannibal Guðmundsson hóf  búskap árið 1936 á 
minni jarðarpartinum, sem var aðeins fjögur hundruð, 
ásamt unnustu sinni Þorsteinu Kristjönu Jónsdóttur 
frá Birnustöðum. Seinna keypti Hannibal Efstadal á 
uppboði, tók íbúðarhúsið í sundur, flutti það á hestasleða 
um vetur niður allan dalinn og með árabát til Þernuvíkur, 
þar sem hann endurbyggði það. Hann heyjaði einnig 
í Efstadal síðari hluta sumars og flutti heyið á hestum 
heim í Þernuvík, sem er um 29 km vegalengd. Hannibal 
var talinn víkingur að dugnaði, fjölhæfur og handlaginn, 
enda hafði hann lengst af  fyrir stóru heimili að sjá. 
Bjuggu hann og Steinunn í Þernuvík til 1944, en þá fluttu 
þau að Hanhóli við Bolungavík. Þau eignuðust 15 börn, 
voru 7 þeirra fædd í Þernuvík en 8 á Hanhóli. Er stór 
ættbogi frá þeim kominn og er margt afkomenda þeirra 
búsett í Bolungavík.

(Jón Páll Halldórsson: Inndjúpið).

Standandi meðal annarra hjónin Líneik Árnadóttir og Hafliði Ólafsson í Ögri, Jón Jónsson frá 
Birnustöðum og Jón Guðmundsson. Sitjandi meðal annarra Guðríður og Halldór Hafliðabörn 
og Guðmundur Haraldsson. Ljósm. Halldór Hafliðason.

Byggðin í Ögurnesi árið 1929. Í bók Jóns Páls er gerð grein fyrir hverju húsi fyrir sig. Ljósm. 
Guðmundur Breiðdal.

Jón Páll Halldórsson með nýju bókina. 
Ljósm. Sigurjón J. Sigurðsson.

frá 1944. Þar þekkti ég vel til og taldi 
mig búa yfir margvíslegum heimildum 
og upplýsingum, sem aðrir hefðu 
hugsanlega ánægju af  að lesa um. 
Þegar ég hafði lokið við atvinnusöguna 
fannst mér upplagt að bregða mér inn 
í Djúp. Þar þekkti ég einnig nokkuð 
vel til.“ 

Jón Páll var fréttaritari Morgun-
blaðsins á sjötta áratug síðustu aldar; 
segja má að það hafi verið upphafið á 
ritstörfum hans. 

„Það var á margan hátt ánægjulegt. 
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Þá eignaðist ég mína fyrstu myndavél 
og tók á tímabili mikið af  myndum, 
sem birtust með skrifum mínum. 
Það var ekki algengt á þeim árum, 
að fréttaritarar tækju myndir, sem 
birtust með skrifum þeirra. Áherslan 
var á knappan stíl. Páll í Þúfum og 
fleiri voru snillingar í því að segja frá 
stórviðburðum í fáum orðum. Það er 
kúnst, sem ýmsir blaðamenn mættu 
tileinka sér.“ 

En skyldu fleiri bækur vera á 
döfinni hjá Jóni eða jafnvel fullbúnar 
í handriti? 

„Ég get fullyrt, að fleiri bækur eru 
ekki í smíðum hjá mér. Ég er búinn 
að koma frá mér því sem mig langaði 
að koma á framfæri. Um óprentuð 
handrit veit ég ekkert!“

Samantekt og viðtal: 
Hlynur Þór Magnússon, 

sagnfræðingur, og fyrrum 
blaðamaður og kennari.

Fáðu þér bita! 
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Höfundur Inndjúpsins og bækurnar hans fimm. Ljósm. Sigurjón J. Sigurðsson.

Sundlaugin í Reykjanesi um 1925.

Sauðfjárslátrun á Skarði. Hjalti Einarsson að hækla, Kristján á Litlabæ að flá, Kristjana 
Helgadóttir býr sig undir að sundra og Helgi bóndi á Skarði að aðskilja. Ljósm. Guðmundur 
Breiðdal 1928.
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Hamraborg ehf.
Hafnarstræti 7 • 400 Ísafirði

Sími 456 3166 • Fax 456 4766

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

Eyrargötu • Sími 450 2100

Bókhaldsstofan Fagverk
Aldís Rögnvaldsdóttir - Heimasíða: fagverk.is

Þverholt 1 • 270 Garðabær • Sími: 595 0113 • Fax: 595 0151

Oddi hf.
Patreksfirði

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

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

Vélsmiðja – Blikksmiðja
Þristur hf.
Sindragötu 8 • 400 Ísafjörður • Sími 456 4750

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

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

Essó skálinn - Opið 9–23,30

          Ísafirði 

Suðurgötu 9 • 400 Ísafjörður • s. 456 3711

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

Hafnargötu 12 • 240 Grindavík • Sími: 420 4400 • Fax: 420 4401

Ísafjörður, 
Patreksfjörður

Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2016

Húsasmiðjan/Blómaval
Mjallargötu 1 • 400 Ísafirði • Sími: 450 3300

Sími: 456 6330

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

Nanna ehf.
Hafnarsvæði • 450 Patreksfirði • Sími 456 1102

Hótel Bjarkarlundur
Bjarkarlundi • 380 Reykhólasveit • Sími 434 7762 og 434 7863                                     
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Messa og messukaffi í Neskirkju 
Séra Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, og Séra Skúli Sigurður Ólafs-
son, fyrrum sóknarprestur á Ísafirði og nú prestur við Neskirkju, þjónuðu fyrir 
altari í vormessu félagsins sunnudaginn 17. maí. Fjölmenni var við messuna og 
tími gafst til að hitta mann og annan í kaffinu eftir messu og njóta veitinga sem 
fram voru  bornar, eins og sjá má á myndunum sem Brynjólfur Óskarsson tók.

63VESTANPÓSTUR 2016



VESTANPÓSTUR 201664



Miðstöð símenntunar
og háskólakennslu á Vestfjörðum

RAFVERK A.G. ehf
sími 456 7373

Rafmagnsverkstæði • Rafverktaki • Raflagnaþjónusta

Skólastíg 4 • 415 Bolungarvík • Sími 456 7373

Sími: 528 8800
drangey.is

Smáralind 

Stofnsett 1934

ÁGÆTU VESTFIRÐINGAR!

Verið 
velkomnir 
í Drangey 

í Smáralind

Mikið úrval af  
gjafavöru fyrir 
dömur og herra

Töskur

Hanskar 

Seðlaveski

Ferðatöskur

Tölvutöskur

Belti

Skart og skartgripaskrín

Góðar vörur

Sanngjarnt verð

Persónuleg þjónusta
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1 Jóhann J. Vilhjálmsson 2 Jón A. Bjarnason 3 Jón Gíslason 4 Jón Magnússon 5 Jóna Valg.  6 Jóna Valgerður   7 Jónasína Guðnadóttir 8 Jónína Einarsdóttir 9 Karl Jónsson 10 Karolína 11 Katrín Gísladóttir 

 12 Katrín Líkafrónsdóttir 13 Kolbrún Halldórsdóttir 14 Kristín Aðalsteinsdóttir 15 Kristín Einarsdóttir 16 Kristjana Kristjánsdóttir 17 Lára Hafliðadóttir   18 Lára Samúelsdóttir  19 Lydía Sigurlaugsdóttir 20 Magdalena 21 Málfríður Halldórsdóttir 22 Margrét  Kristjánsdóttir 

23 Margrét Magnúsdóttir 24 Margrét Ragnarsdóttir 25 Nanna Hálfdánardóttir 26 Ólafía Agnarsdóttir 27 Ólafur Þórðarson 28 Örn Bjarnason 29 Óskar Ásgeirsson 30 Petrína Georgsdóttir 31 Ragna Finnbogadóttir 32 Ragnar Áki Jónsson 33 Ragnar Jensson 

34 Rannveig Gísladóttir 35 Rósa Magnúsdóttir 36 Rósa Þórarinsdóttir 37 Sæunn Sigurjónsdóttir 38 Sesselja Brynjólfsdóttir 39 Sigríður Alfreðsdóttir 40 Sigríður Arinbjarnardóttir 41 Sigríður Brynjólfsdóttir 42 Sigríður Guðmundsdóttir 43 Sigríður K. Magnúsdóttir  44 Sigríður Magnúsdóttir 

45 Sigríður Matthíasdóttir 46 Sigríður Skúladóttir   47 Sigrún Halldórsdóttir 48 Sigrún Sigurgeirsdóttir 49 Sigrún Waage 50 Sigurborg Friðgeirsdóttir 51 Sigurður Guðmundsson 52 Sigurður Jóhannsson 53 Sigþrúður Gunnarsdóttir 54 Steinunn Hj. Ólafsdóttir 55 Stella Ingvarsdóttir 

56 Svala Veturliðadóttir 57 Svanhildur Jónsdóttir 58 Sverrir Hermannsson 59 Unnur Ketilsdóttir 60 Unnur Maríasdóttir 61 Valdimar Sveinbjörnsson 62 Veigar Guðmundsson  63 Vigdís Viggósdóttir 64 Þorbjörg Ingadóttir 65 Þorgerður Sveinsdóttir 66 Þórunn Þórðardóttir

    Höskuldsdóttir Kristjánsdóttir       Guðmundsdóttir

          Ingimundardóttir
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HAPPDRÆTTI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings

Fyrsti útdráttur Happdrættis Háskóla Íslands fór fram í Iðnó þann 10. mars 1934. 

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

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

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

Við þökkum viðskiptavinum okkar ómetanlegan stuðning í gegnum árin.

IÐ BYGGJUM 
Á ÞINNI ÞÁTTTÖKU

Þriðjudagur 22. mars 
15:00-17:00 Páskamarkaður Hvestu, handverk til sölu. Kaffi og 

meðlæti í boði.

20:00 Tónleikar í Edinborgarsal: Fleetwood Mac heiðurstónleikar 
til styrktar Unicef, vestfirskir tónlistarmenn koma saman og 
heiðra eina þekktustu rokkhljómsveit 7. áratugarins. 

Miðvikudagur 23. mars
16:30 Setning skíðaviku í miðbæ Ísafjarðar. Lúðrasveit 

Tónlistarskóla Ísafjarðar marserar ásamt meðlimum úr 
Skíðafélagi Ísfirðinga frá Ísafjarðarkirkju kl. 16:00 niður í bæ 
þar sem setningin fer fram. Skíðafélag Ísfirðinga selur heitt 
kakó og pönnsur.

17:00 Sprettganga Craft Sport í miðbæ Ísafjarðar. Sprettgangan 
byggir á langri hefð, en þar er keppt í miðbænum í 
gönguskíðaspretti. Útsláttarfyrirkomulag er á keppninni og 
aðal málið er að hafa gaman af.

13:00-17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. 
Lifandi páskaungar og þrautaleikur fyrir börn að 14 ára 
aldri. Verðlaun fyrir þá sem ljúka leiknum.

Fimmtudagur 24. mars  
11:00 Körfuknattleiksdeild Vestra og Nói Síríus halda sitt árlega 2 

á 2 páskaeggjamót í íþróttahúsinu Torfnesi. Café Karfa opið 
á sama tíma þar sem seldar verða belgískar vöfflur og annað 
ljúffengt bakkelsi til styrktar yngri flokkum deildarinnar. Á 
sama tíma verður glæsilegur kökubasar í Samkaupum til 
styrktar yngri flokkum deildarinnar.

12:00 Skíðaskotfimi á Seljalandsdal. Keppnin er fyrir 15 
ára og eldri. Athuga að 15-18 ára þurfa skriflegt leyfi 
forráðamanns, skráning fer fram á staðnum.

13:00-17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. 
Lifandi páskaungar og þrautaleikur fyrir börn að14 ára 
aldri. Verðlaun fyrir þá sem ljúka leiknum.

20:00 Kótelettu- og hæfileikakvöld í Félagsheimilinu Bolungarvík.  
Húsið opnar 19:30 og borðhald hefst kl 20:00. Það verður 
svokallaður ,,opinn mæk“ og hvetjum við sérstaklega þá 
sem vilja koma sér á framfæri til að mæta og stíga á stokk. 
Undirleikari verður á staðnum.

Föstudagur 25. mars
11:00-17:00 Löng hefð er fyrir því að fjölskyldan skemmti sér 

saman í Tungudal á föstudaginn langa. Fólk er hvatt til að 
mæta uppáklætt. Kveikt verður í grillinu um kl. 11:30, 
börnin geta látið mála sig, lifandi tónlistar og sælgæti mun 
rigna af  himnum ofan. Íþróttaálfurinn, Goggi Mega og 
Siggi sæti munu mæta á svæðið kl. 13:00.

13:00 og 17:00 Höfrungur leikdeild sýnir fjölskylduleikritið 
Kardemommubæinn í Félagsheimilinu Þingeyri. Miðasala 
hefst föstudaginn 11. mars. Miðasölusími: 864 2974 
Miðverð: 2.900 kr.

20:00-24:00 Aldrei fór ég suður/rokkhátíð alþýðunnar í nýju 
Kampa skemmunni Suðurtanga.

00:00-04:00 Dansleikur með Páli Óskari í Edinborg.

Skíðavikan 2016
Laugardagur 26. mars
10:00-15:00 Íþrótta- og leikjadagur Höfrungs í Íþróttamiðstöð 

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

11:00-15:00 Fjölskyldudagur á Seljalandsdal. Fólk er hvatt til 
að mæta uppáklætt. Kveikt verður í grillinu um hádegi og 
páskaeggjamót HG fyrir börn fædd 2004 og síðar verður 
um kl. 13:00 ekki þarf  að skrá sig. Strax að páskaeggjamóti 
loknu veður garpamót í göngu, fyrir fólk 30 ára og eldra, 
skráning fer fram á staðnum.  

12:00-15:00 Opið hús hjá mjólkurvinnslunni Örnu í Bolungarvík. 
Mjólkurvinnslan Arna opnar dyrnar upp á gátt og býður 
áhugasömum í heimsókn og smakk til sín að Hafnargötu 80 
í Bolungarvík. Gestum og gangandi verður boðið að rölta í 
gegnum verksmiðjuna og fræðast um starfsemina, fulltrúar 
Örnufjölskyldunnar verða á staðnum. Endilega kíkið við og 
látið lokkandi ilminn af  alvöru pokasíuðu skyri leiða ykkur 
inn í páskana. Við hlökkum til að sjá ykkur.

13:00-17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. 
Lifandi páskaungar og þrautaleikur fyrir börn að 14 ára aldri. 
Verðlaun fyrir þá sem ljúka leiknum.

13:00 Höfrungur leikdeild sýnir fjölskylduleikritið 
Kardemommubæinn í Félagsheimilinu Þingeyri. Miðasala 
hefst föstudaginn 11. mars. Miðasölusími: 864 2974 
Miðverð: 2.900 kr.

16:00-17:30 Heimkomuhátíð. Hátíðinni er ætlað að kynna þau 
fyrirtæki og einyrkja sem starfa á norðanverðum Vestfjörðum. 
Einnig verður kynning á öðrum þáttum sem hafa áhrif  á 
búsetu, hvað það er sem gerir samfélagið okkar að góðum 
stað til að búa á. Okkur langar til að sýna íbúum svæðisins, 
brottfluttum og aðkomufólki hvað atvinnulífið er fjölbreytt 
og hversu mikla möguleika nútímasamfélagið hefur upp á að 
bjóða. Heimkomuhátíðin hlaut hvatningarverðlaun SFS árið 
2015, en þeir sem til greina koma til að fá verðlaunin eru allir 
þeir sem hafa lagt sitt af  mörkum til að bæta og efla íslenskan 
sjávarútveg með einum eða öðrum hætti.

20:00-24:00 Aldrei fór ég suður/rokkhátíð alþýðunnar í nýju 
Kampa skemmunni Suðurtanga.

21:00 Páskabingó í Simbahöllinni á Þingeyri.

23:00-03:00 Agent Fresco, Úlfur Úlfur og Amabadama verða með 
dansleik í Edinborg.

Sunnudagur 27. mars
12:00 Páskaeggjamót HG í Tungudal, fyrir börn fædd 2004 og síðar.

14:00 Páskastelpustuð. Við stelpurnar á Ísafirði ætlum að fara 
saman á gönguskíði, tökum okkur stöðu á Seljalandsdal 
kl. 14:00 og prófum Fossavatnssporið. Hver og ein finnur 
sinn hraða og gengur þá vegalengd sem hentar henni þann 
daginn, það eina sem þarf  að hugsa um er að njóta. Sumar 
vilja kannski taka með sér nesti og stoppa á leiðinni.

14:00 Garpamót í samhliðasvigi í Tungudal, fyrir fólk 30 ára og 
eldri, skráning á staðnum.

00:00-04:00 Apollo og Eyþór Ingi verða með dansleik í Edinborg.
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HAPPDRÆTTI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings

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.

Við þökkum viðskiptavinum okkar ómetanlegan stuðning í gegnum árin.

IÐ BYGGJUM 
Á ÞINNI ÞÁTTTÖKU



Vindur í seglum 
– saga verkalýðs hreyfingar á Vestfjörðum

Árið 2011 kom fyrsta bindið út. Þar 
segir frá fyrstu verkalýðsfélögunum 
sem stofnuð voru á Vestfjörðum, 
viðbrögðum atvinnurekenda, kröfum 
verkafólks, hatrömmum pólitískum 
átökum, fyrstu rauðu bæjarstjórninni 
á Íslandi, verkfallsbaráttu og kosn-
ingasvindli. Ennfremur er lýst tímum 
umbreytinga og uppbyggingar á 
Vestfjörðum. Þorp og bæir mynduðust 
við ströndina og ný viðhorf  ruddu sér 
leið inn í vestfirskt samfélag. Verkafólk 
og sjómenn mynduðu samtök og 
kröfðust áhrifa undir merkjum jöfnuðar 
og réttlætis. Fjallað er um örlög fyrstu 
verkalýðsfélaganna á Ísafirði, Þingeyri 
og Bíldudal; hvernig verkalýðsfélögin 
og jafnaðarmenn komust til valda á 
Ísafirði; hvernig verkalýðshreyfingin 
fetaði sín fyrstu skref  í andstöðu við 
atvinnurekendavaldið í Hnífsdal og 
Bolungarvík, á Flateyri, í Súðavík og 
á Patreksfirði. Að lokum segir frá 
stofnun Alþýðusambands Vestfjarða 
og fyrstu starfsárum þess. 

Annað bindið kom síðan út árið 2014 
og í því segir frá baráttu verkafólks fyrir 
bættum kjörum á fyrri hluta 20. aldar 
sem gekk ekki þrautalaust fyrir sig. Við 
sögu koma átök við atvinnurekendur, 
innri deilur í verkalýðshreyfingunni 
og pólitískar væringar. Um leið er lýst 
þróun atvinnuhátta og samfélags í 
byggðum Vestfjarða á 20. öld. Þá segir 
frá verkafólki við sjóinn, samtökum þess 
og samfélagi: Tólf  verkalýðsfélögum í 
jafnmörgum byggðarlögum þar sem 
verkalýðshreyfingin náði fótfestu og 
verkafólk og sjómenn fengu í fyrsta 
sinn tækifæri til að hafa áhrif  á kjör 
sín og afkomu. Sögusviðið liggur 
um Vestfirði, frá Súgandafirði vestur 
til Patreksfjarðar, suður í Flatey á 
Breiðafirði og frá Borðeyri og norður 
um Strandasýslu til Djúpuvíkur.   

Í 3. bindi verksins sem kom út 
skömmu fyrir jól 2015 er sögusviðið 
Ísafjörður og Ísafjarðardjúp á tíma-
bilinu 1931-1970. Á fyrri hluta tíma-
bilsins voru verkalýðsbarátta og 
stjórnmálastarf  tvær eggjar á sama 
sverði. Fjallað er um Rauða bæinn 
Ísafjörð, átök og athafnalíf, baráttu 
verkafólks og sjómanna, brott nám 
Hannibals frá Bolungarvík, harð-
vítugt sjómannaverkfall og Hest-
eyrarhneykslið. Við sögu koma 
forystumenn verkalýðshreyfingarinnar 
á Vestfjörðum, Finnur Jónsson, 
Hannibal Valdimarsson, Guðmundur 
G. Hagalín, Björgvin Sighvatsson 
og hundruð vestfirskra karla og 
kvenna; verkafólk, sjómenn, vélstjórar, 
iðnaðarmenn og verslunarfólk.

 

Sigurður Pétursson sagnfræðingur hefur undanfarin ár unnið að 
verkinu Vindur í seglum, sögu verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum. 
Verkið er þrjú bindi og fjallar jafnframt um sögu fólksins sem 
byggði vestfirska bæi og þorp á mótunarskeiði íslensks þjóðfélags. 
Með hugsjónir jafnréttis og samstöðu að vopni vann alþýðan sér 
þegnrétt í samfélaginu. Þetta var kynslóðin sem byggði upp samtök 
verkafólks og sjómanna og tókst á við mikla áskorun við mótun 
nútímasamfélags á Íslandi. Með samtökum og samstöðu náðist að 
bæta kjörin og auka réttindi vinnandi fólks bæði á landi og á sjó.Sigurður Pétursson sagnfræðingur.
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Garðplöntustöð
Ásthildar

Seljalandsvegi 100, 400 Ísafirði 

Símar; 6187751 og 6987751

Verið velkomin
í vorið til okkar!

Axel Eiríksson
úrsmíðameistari

Hönnuð og framleidd 
í  samvinnu við 
Axel Eiríksson

GULL-ÚRIÐ MJÓDD
Álfabakka 16 - sími 587 4100

STÁLÚR
VERÐ FRÁ 78.000 KR.

STÁLÚR – SJÁLFTREKKT – NÁKVÆM OG VÖNDUÐ VERK – HERT GLER – SVARTAR EÐA SILFURLITAÐAR SKÍFUR – VANDAÐAR LEÐURÓLAR

Umhverfið er framtíðin,

gættu þess vel

Gámaþjónusta Vestfjarða • Góuholti 14 • 400 Ísafirði
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Gagnasafn sem vonandi 
nýtist til frekari rannsókna 
og skrifa
Í stuttu spjalli sem Vestanpóstur náði 
við Sigurð segir hann að gríðarleg 
vinna hafi legið í gagnaöflun fyrir 
ritun sögunnar. Við sameiningu 
verkalýðsfélaga á Vestfjörðum og 
stofnun Verkalýðsfélags Vestfirðinga 
árið 2002 var safnað saman gerða-
bókum, bréfum og skjölum frá félög-
unum allt frá Súðavík til Hólma-
víkur og Drangsness og Suðureyri 
til Patreksfjarðar, auk félaganna á 
Ísafirði. Bækur, bréf  og önnur skjöl 
allra félaganna voru flokkuð og 
kerfisbundið skráð, svo þau yrðu 
aðgengileg áhugafólki um sögu 
einstakra byggðarlaga og félaga í 
framtíðinni. Skjalasafnið er nú orðið 
mikið að vöxtum og geymir mikla 
sögu. Bækurnar Vindur í seglum eru að 
verulegu leyti unnar upp úr bókum og 
bréfum í skjalasafninu, auk annarra 
heimilda. Þó má segja að aðeins brot 
af  því efni hafi verið nýtt og margt sé 
þar í handraðanum, sem nýst gæti til 
frekari rannsókna og skrifa í sagnfræði 
og öðrum greinum í framtíðinni.

Elstu heimildirnar eru frá eldra 
félaginu á Þingeyri sem starfaði 1908-
1910 og frumheimildir frá stofnun 
fjölmargra félaga eru í safninu. Þar 
á meðal eru fyrstu fundargerðir 
Há setafélags Ísfirðinga, sem síðar hét 
Sjómannafélag Ísfirðinga og Verka-
mannafélags Ísafjarðar sem síðar hét 
Verkalýðsfélagið Baldur á Ísafirði. Bæði 
þessi félög voru stofnuð árið 1916 og 
verða því 100 ára nú á þessu ári.

Upphaflega var gert ráð fyrir að 
verkalýðssagan yrði í einu bindi, en 
þegar í ljós kom hvaða sögu baráttan 
hafði að geyma var fljótt ákveðið að 
bindin yrðu tvö. Þegar sú stefna var 
mörkuð að verkið tæki ekki aðeins yfir 
sögu verkalýðsfélaganna sjálfra, heldur 
atvinnu- og byggðasögu Vestfjarða um 
leið, vatt verkið upp á sig. Ný gögn og 
ómetanlegar myndir rak á fjörurnar 
og saga margra byggðarlaga, sem lítið 
hefur verið skrifað um, spratt fram. 
Þannig urðu bindin að lokum þrjú. 
Sigurður segir jafnframt að margt sé 
enn ósagt þó eitthvað þyki ef  til vill 
ofsagt. En hér liggur verkið fyrir og 
hefur lagt úr höfn, búið þeim seglum 
sem vonandi fanga lesandann og fleyta 
honum áfram á vit sögunnar. 

Saga fólksins sem byggði 
vestfirska bæi og þorp
Vindur í seglum er ekki aðeins saga 
einstakra verkalýðsfélaga, heldur 
jafnframt saga fólksins sem byggði 
vestfirska bæi og þorp á þeim tíma 
þegar íslenskt samfélag steig út úr 
dreifbýlisþjóðfélagi nítjándu aldar inn í 
nútíma velferðarsamfélag á tímabilinu 
1890-1970. Verkalýðshreyfingin var 
afsprengi og áhrifavaldur í þeirri 
þróun. Sagan vitnar um réttlítið fólk 
sem vann sér þegnrétt í samfélaginu 
með því að mynda samtök til að verja 
kjör sín og hagsmuni og krafðist áhrifa 
undir merkjum jafnréttis og samstöðu.

Með samþættri baráttu á vettvangi 
stjórnmála og kjaramála tókst verka-
fólki að knýja fram breytingar á 
samfélaginu. Á Ísafirði tók alþýðan 
völdin og mótaði atvinnulíf  og menn-
ingarlíf  um áratugaskeið. Á þeim 
tíma voru verkalýðsbarátta og stjórn-
málastarf  tvær eggjar á sama sverði. 
Tæki til að ná fram markmiði um 
jafnan rétt allra til að lifa með reisn. 
Til að nýta krafta sína og fá tækifæri til 
að þroska hæfileika sína til gagns fyrir 
samfélagið.

Því má ekki gleyma, segir Sigurður 
að lokum, að mikilvæg réttindamál sem 
talin eru sjálfsögð nú á dögum hafa 
náðst vegna mikillar baráttu og fórna 
hjá launafólki. Ekkert kom af  sjálfu sér, 
hvorki hærri laun fyrir næturvinnu, fastir 
matar- og kaffitímar, réttur til frídaga eða 
uppsagnarfrests, greiðslur í veikindum, 
orlof, sjúkrasjóðir né lífeyrissjóðir. Allt 
þetta kom til í samningum verka lýðs-
félaganna. Og staðreyndin er sú að 
þegar verkalýðshreyfingin og stjórn-
málaflokkar sem henni voru tengdir 
náðu áhrifum, unnust stærstu áfangar 
í réttindamálum almennings: Vöku-
lögin, verkamannabústaðir, al  manna-
tryggingar, atvinnuleysis bætur, launa-
jafnrétti og fæðingarorlof. Þessi saga má 
ekki gleymast. 

Vestanpóstur fékk góðfúslegt leyfi 
til að birta tvo kafla úr þriðja bindi 
verksins Vindur í seglum. Frásögn um 
það þegar Verkalýðsfélagið Baldur 
setti aðflutningsbann á áfengi 
til Ísafjarðar og lítið brot úr sögu 
versl  unarmannastéttarinnar þegar 
dómarinn var rekinn.

Edda Pétursdóttir tók saman.
Gamlar myndir eru af  ljósmyndavef  

Ljósmyndasafns Ísafjarðar.

Hjónin og læknarnir Vilmundur Jónsson og 
Kristín Ólafsdóttir vildu ekki að vínið flæddi 
yfir bæjarbúa.

Bæjarbryggjan um 1930. Þar lögðust strandferðaskipin að með fólk og fragt, oft var handagangur 
í öskjunni því margir ,,fóru oneftir“ til að sjá hverjir væru að koma eða fara.
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Þar sem þorri kjósenda í bænum hefir 
skorað á V.L.F. Baldur að hjálpa til við 
útrýming áfengis úr bænum, samþykkir 
félagið að leggja afgreiðslubann á skip 
allra þeirra manna og félaga, er áfengi, 
nema lyfja áfengi, flytja til bæjarins 
eða á hafnir við Ísafjarðardjúp og 
felur félagsstjórninni að tilkynna þetta 
öllum aðalútgerðafélögum og öðrum 
hlutaðeigendum, með tilmælum 
um það að þau neiti að flytja áfengi 
hingað.

Jafnframt kýs félagið 7 manna 
framkvæmdanefnd í málinu sem 
ásamt félagsstjórninni sjái um að 
afgreiðslubannið sé haldið.

Þessi samþykkt var gerð í einu 
hljóði á félagsfundi Baldurs 17. ágúst 
1930, þar sem mættir voru 65 félagar. 
Sjö vaskir karlmenn voru valdir í 
framkvæmdanefndina: Erlendur 
Jónsson, Sigurbjörn Gíslason, Ottó 
Steinsson, Sigurjón Sigurbjörnsson, 
Halldór Ólafsson yngri, Sæmundur 
Sæmundsson, Sigurður Þórarinsson 
og Ingimundur Steinsson. Nefndin 
auglýsti „Afgreiðslubann“ Baldurs á 
forsíðu Skutuls 20. ágúst. Við hliðina 

birtist greinin „Burt með áfengið!“, 
þar sem sagði:

Það hefir ætíð verið ósk og vilji 
mikils meiri hluta Ísfirðinga að losna 
við spánarfarganið héðan. Þegar í 
upphafi var útsölustað neitað, með 
fjölmennum undirskriftum og samþykt 

bæjarstjórnar. Þrátt fyrir það, er 
ólyfjan þessari helt yfir bæinn alveg að 
ástæðu lausu og tugum þúsunda króna 
er árlega kastað í áfengishítina ...

Þrátt fyrir ótal samþyktir og 
yfirlýsingar vex vínflóðið árlega hér 
í bænum. Því meira sem græðist, því 

Verkalýðsfélagið Baldur setur 
aðflutningsbann á áfengi til Ísafjarðar

Hafnarstrætið, aðalverslunargata bæjarins með Fell og Bókhlöðuna sem byggð er í Jugend-stíl.

Ísafjörður um 1925-1930 með bryggjum og saltfiskreitum.
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meira er drukkið. Og því lengur sem 
áfengið fæst, því fleiri drekka.

Bæjarstjórnin, sem var að meirihluta 
skipuð jafnaðarmönnum, tók undir 
kröfu 700 bæjarbúa sem ritað höfðu 
undir áskorunina til Baldurs og hét 
því að veita verkalýðsfélaginu allan 
stuðning í málinu. Íhaldsmenn í 
bæjarstjórn tóku að hluta undir með 
bannmönnum og aðeins einn þeirra 
vildi vera á móti. Það var Sigurður 
Kristjánsson ritstjóri Vesturlands, 
blaðs Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði. 
Hann rökstuddi mál sitt í blaðinu, 
taldi að samningar íslenska ríkisins 
um að leyfa innflutning á léttum 
vínum frá Spáni væri bindandi, líka 
fyrir Ísfirðinga. Með samningunum 
var aflétt að hluta algeru vínbanni 
í landinu sem tók gildi árið 1915 
í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu árið 
1908. Samningar um innflutning á 
Spánarvínum var gerður til að aflétta 
tollum á sölu íslensks saltfisks á Spáni. 
Með þeim var Áfengisverslun ríkisins 
sett á fót árið 1922 og vínbúðir 
opnaðar í kaupstöðum landsins. 
Líka á Ísafirði, þrátt fyrir mótmæli 
bæjarstjórnar. Ritstjóri Vesturlands 
sagði bæjarstjórn komna út á hálan ís 
með því að neyða ríkisstjórnina til að 
brjóta Spánarsamninginn, að hvetja 
til verkfalls og í þriðja lagi með því að 
heita liðveislu við „að beita ofbeldi, 
ef  ríkisstjórnin léti sín skip annast 
flutning til útsölunnar hér …“

Um áramótin 1931 kom Guð-
brandur Magnússon forstjóri Áfengis-
verslunar ríkisins vestur á Ísafjörð til að 
leita samkomulags um áframhaldandi 
vínsölu í kaupstaðnum. Fundaði hann 
með fulltrúaráði verkalýðsfélaganna 
í bænum. Samdist um það að ríkis-
stjórnin fengi áfram að viðhafa 
vínsölu í bænum, gegn skilyrðum um 
að opnunartíminn væri takmarkaður. 
Aðeins yrði opið fram til hádegis fimm 
daga vikunnar, alls 15 tíma á viku í 
stað 10 tíma á dag sex daga vikunnar, 
að útsalan yrði lokuð viku fyrir jól 
og þar til eftir áramót og einnig í 
páskavikunni og loks að ekki yrði flutt 
meira áfengi til bæjarins en meðaltal 
síðustu þriggja ára segði til um.

Finnur Jónsson formaður Baldurs 
gerði grein fyrir þessum samningum á 
félagsfundi 8. janúar 1931. Greinilegt 
var að hann var í nokkurri vörn. 
Benti hann á þann möguleika ríkis-
stjórnarinnar að senda áfengið í pósti 

til bæjarins og bað menn 
að íhuga hvaða möguleikar 
væru á að hefta slíkt. Hann 
sagði „mest um vert að gera 
það sem best væri til að 
halda bænum þurrum.“ 
Urðu miklar umræður á 
fundinum. Ingólfur Jónsson 
lagði til að fram færi skrifleg 
atkvæðagreiðsla um málið 
meðal allra félagsmanna og 
var það samþykkt.

Atkvæðagreiðsla meðal 
félaga Baldurs á Ísafirði um 
samninga við Áfengisverslun 
ríkisins um sölu áfengis í 
bænum var skrifleg. Í 
félaginu töldust 266 meðlimir, 121 
kona og 145 karlar. Af  þeim voru 
122 samþykk því að félagið semdi, 85 
félagsmenn voru á móti, 23 greiddu 
ekki atkvæði, 28 voru fjarverandi og 8 
náðist ekki í. Á aðalfundi félagsins 18. 
janúar kom fram að atkvæðagreiðslan 
var ekki leynileg, heldur var skráð 
niður hvernig hver félagsmaður greiddi 
atkvæði, með eða móti samningnum. 
Þar má sjá að meirihluti bæði karla og 
kvenna var með samningnum og þar 
má líka sjá að ráðandi menn í félaginu 
vildu samþykkja þessa málamiðlun.

Blaðið Skutull varði samningana: 
„Auðvitað gera vínsvelgirnir og 
áfengisdýrkendurnir í hinum her-
búðunum óp að þessum mála lokum, 
og er gott ef  ekki hrökkva úr þeim 
tanngarðarnir í ósköpunum.“ Í 
greininni er lýst þeirri þróun sem 
varð eftir að Spánarvínin voru leyfð. 
Drykkjuskapur átti að hafa aukist 
hröðum skrefum og þrjú síðustu 
árin hafði salan á áfengi aukist úr 78 
þúsund krónum allt árið 1928 í 133 
þúsund krónur á fyrstu sjö mánuðum 
ársins 1930. Ástandinu var lýst þannig:

Daglegar róstur, áflog og jafnvel 
blóðsúthellingar eiga sér stað á 
götunum. Menn hafa ekki einu 
sinni frið í húsum inni hvorki til 
að vaka í næði né sofa í friði. Einn 
bæjarfulltrúi íhaldsins kemur svo út 
úr drukkinn á bæjarstjórnarfund, að 
við lá að verk yrðu að falla niður... Í 
veislum borgaranna þykir það ekkert 
tiltökumál, að nýfermdar telpur séu 
heltar blindfullar ...  það er ekki fyr 
en það slys hendir tvo af  hinum betri 
borgurum í sömu veislunni að æla út 
úr sér tanngörðunum með krásunum, 
að lifnaðurinn þykir frásagnarverður.

Nú hefði böndum 
verið komið á ósómann, 
segir greinarhöfundur 
í Skutli, sem gæti, miðað 
við orðkynngi og stíl, 
verið héraðslæknirinn 
Vil mundur Jónsson. Í 
Vesturlandi var talað um 
„bannhræsnara“ og því 
laumað inn að Vilmundur 
hafi linast í and stöðu sinni 
við vínsöluna og viljað 
fá Baldursfélaga til að 
samþykkja samninga við 
ríkisvaldið, vegna þess að 
hann hefði augastað á 
embætti landlæknis sem 

væri að losna um þessar mundir. 
Aðflutningsbanni víns til Ísafjarðar, 
sem stóð frá ágústmánuði og til áramóta 
árið 1930, var aflétt með samkomulagi 
Baldurs og Áfengisverslunarinnar. Það 
er hæpið að áfeng ismálið hafi ráðið 
nokkru um það, en Vil mundur var 
skipaður landlæknir haustið 1931.

Á alþingi 1933 lagði Jón Auðunn 
Jónsson þingmaður Norður-Ísa-
fjar ðarsýslu, ásamt tíu öðrum þing-
mönnum, fram tillögu um að afnema 
vínbannið. Alþingi samþykkti að 
bera málið undir þjóðaratkvæði, 
líkt og gert var árið 1908 þegar 
bannið var upphaflega samþykkt. 
Þjóð ar atkvæðagreiðsla um afnám 
innflutningsbanns á áfengi fór fram 
fyrsta vetrardag, 21. október 1933. „Eitt 
okkar stærsta og þýðingarmesta mál,“ 
sagði Gunnar Andrew fimleikakennari 
í erindi um áfengismálin á fundi 
Baldurs í júní. Gunnar talaði aftur 
á Baldursfundi í október, rétt fyrir 
atkvæðagreiðsluna og töluðu þá 
margir fyrir áframhaldandi banni. 
Hvergi á landinu var meiri áhugi 
fyrir kosningunni en á Ísafirði, þar 
sem kusu 75% atkvæðisbærra manna. 
Á Ísafirði og í Vestur-Ísafjarðarsýslu 
voru fylgismenn áfengisbanns líka í 
mestum meirihluta á landinu, 72% 
í sýslunni og 69% í kaupstaðnum. 
Meirihluti kjósenda á landinu vildi 
hinsvegar aflétta banninu. Af  ríflega 
28 þúsund kjósendum vildu 57,7% 
af  með bannið, en 42,3% vildu 
áfengisbann áfram. Í samræmi við 
þessa niðurstöðu var tekið að selja 
sterk vín í áfengisverslunum ríkisins 
árið 1935 ásamt léttum vínum. En 
áfengt öl var áfram bannað á Íslandi.

Gunnar Andrew versl -
unarmaður, leikfimi-
kennari, skátaforingi og
knattspyrnudómari.
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hagsmuna sinna gegn herrum sínum 
og verslunarmannastéttin. Er sú 
raunin á víða um heim, að samtök láta 
þeim mjög illa. Þó að þeir við og við 
myndist við einhvern stéttarfélagsskap, 
verður það oftast kák eitt, því að þeim 
ætlar aldrei að skiljast, að þeir eru 
blátt áfram verkamenn, jafn kúgaðir 
og fyrirlitnir af  yfirboðurum sínum og 
aðrir verkamenn ...

Þannig var skrifað í Skutul árið 1928 
á meðan blaðið var undir ritstjórn 
Halldórs Ólafssonar frá Gjögri. Í 
greininni sem nefnist „Samtakaleysi 

Úr sögu verslunarmanna-
stéttarinnar: 
Dómarinn rekinn
Stór verslunarfyrirtæki voru starfrækt 
á Ísafirði á 19. öld, sem þjónuðu 
verslunarsvæðinu frá Súgandafirði 
um allt Ísafjarðardjúp og norður á 
Hornstrandir. Iðnaðarmenn opnuðu 
verkstæði og sölubúðir í bænum, svo 
sem gull- og silfursmiðir, klæðskerar 
og skósmiðir. Með tilkomu gufuskipa 
og reglulegum áætlunar siglingum 
innan lands og til Kaupmannahafnar 
sköpuðust möguleikar fyrir rekstri 
minni versl ana og ýmsar sérverslanir 
spruttu upp í kaupstaðnum. Versl-
unarmenn voru mjög oft eigendur 
fyrirtækjanna eða nátengdir eigendum. 
Þeir litu ekki á sig sem launamenn, líkt 
og verkafólk eða vinnufólk. Þeir áttu 
fremur samleið með iðnaðarmönnum, 
enda starfræktu margir iðnaðarmenn 
verslun meðfram verk stæð is  - 
vinnu. Fyrsta hagsmunafélag versl-
un ar manna á Ísafirði tók því mið 
af  Iðnaðarmannafélaginu í störfum 
sínum, svo sem sjá má á lögum 
Styrktar- og sjúkrasjóðs versl un armanna 
sem settur var á stofn árið 1890 og 
Verzlunarmannafjelags Ísa fjarðar kaup-
staðar og sýslna sem var stofnað 8. 
febrúar 1905. 

Verslunarmannafélagið elsta 
var því ekki verkalýðsfélag, heldur 
hagsmunafélag þar sem kaupmenn 
og verslunarstjórar réðu ferðinni. 
Félagið tók upp þann sið að tileinka 
verslunarmönnum einn dag á hverju 
sumri. Þá var sölubúðum lokað eftir 
hádegi og farið í lautarferð inn í 
Tunguskóg eða á Skipeyri „til að viðra 
af  sér hita og þunga annríkisins“. 
Það var upphafið að frídegi versl-
unarmanna. Félagið starfaði fram í 
fyrri heimsstyrjöld, en lognaðist útaf  
um 1920. Á þeim árum áttu sér stað 
miklar breytingar í verslunarrekstri á 
Ísafirði. Gömlu stórverslanirnar sem 
stunduðu skútuútgerð og saltfiskverkun 
samhliða út- og innflutningi og 
verslun, hættu starfsemi. Í staðinn 
komu minni kaupmannaverslanir og 
Kaup félag Ísfirðinga. Næsta áratug 
áttu verslunarmenn sér engin samtök.

Dómarinn rekinn
Engin stétt er eins sein til að átta sig 
á nauðsyn samtakanna til að gæta 

verslunarmanna“ er hlutskipti þeirra 
þannig lýst: „Fyrir sultarlaun vinna þeir 
sitt þreytandi og leiðinlega starf, því að 
hver býður kaupið niður fyrir öðrum.“ 
Vinnutíminn sé óralangur, sumarleyfi 
ekkert, þeir fái enga umbun fyrir að 
afla sér þekkingar og séu fyrirvaralaust 
reknir úr vistinni, ef  henta þykir. Þá megi 
verslunarmenn una við skoðanakúgun, 
þannig að þeir skuli ætíð hafa sömu 
skoðun og verslunareigandinn, einkum 
í pólitík. Og ritstjóri Skutuls vandar 
ekki kaupmönnum kveðjuna. Hann 
segir að í flestum kaupstöðum þrífist 

Gamli knattspyrnuvöllurinn við Grund var ruddur á svæði sem kallað var Hrossataðsvellir. Það 
var aðal íþróttavöllur bæjarins fram yfir 1960.

Fótboltaleikur á gamla knattspyrnuvellinum við Grund. Húsin við Túngötuna á bakvið markið.
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„gersamlega ómentaðir kaupmenn, 
illa læsir og lítt skrifandi, kunnandi oft 
enga mannasiði.“ 

Ástæða þessara hörðu ummæla er 
atvik sem henti eftir fótboltaleik sem 
fram fór á Hrossataðsvöllum, gamla 
fótboltavellinum við Eyrargötu á 
Ísafirði. Dómari leiksins var Gunnar 
Andrew verslunarmaður og skipaði 
hann tvo línuverði til aðstoðar við 
dómgæsluna. Þegar leikurinn stóð sem 
hæst vék Ólafur Kárason kaupmaður 
öðrum línuverðinum frá, tók af  
honum flaggið og byrjaði sjálfur að 
dæma. Dómari leiksins lét þetta ekki 
viðgangast, svipti kaupmanninn 
ný fenginni stöðu og setti fyrri 
línuvörð aftur í embætti. Þetta hafði 
þær afleiðingar að Gunnari Andrew 
var sagt upp vinnu sinni í „Birninum“, 
verslun Ólafs Kárasonar. Í bréfi sem 
Ólafur skrifaði með uppsögninni sagði 
hann að hegðun Gunnars hefði verið 
„lítilsvirðing ellegar heimskulegur 

hroki“. Slík framkoma væri brot á 
stöðu hans „og verð eg því miður að 
tilkynna þér að eg skoða þig lausan 
úr þjónustu minni frá deginum í dag.“ 
Skutulsgreinin klykkir út með:

En ef  hér á landi hefði verið öflugur 
stéttarfélagsskapur verslunarmanna, 
hefði þessi kaupmaður engan 
þjón fengið í skarðið. Og ef  versl-
unarmannafélagið hefði verið í jafn 
öflugum alþýðufélagsskap, hefði hann 
engan þjón þurft, því enginn hefði 
viljað versla við hann eftir þetta. 
En ef  þessi félagsskapur hefði verið 
nákvæmlega eins og þess háttar 
félagsskapur á að vera, þá hefði slíkur 
kaupmaður aldrei vogað sér að vera 
til.

Ekkert sagði í blaðinu um úrslit 
knattspyrnuleiksins. Gunnar Andrew 
dómari leiksins ólst upp á Þingeyri, 
sonur Jóhannesar Ólafssonar oddvita 
og hreppstjóra og eins forystu-
manna fyrsta verkalýðsfélagsins á 

Þing eyri árið 1908. Jóhannes var 
einnig alþingismaður Vestur-
Ísafjarðarsýslu á árunum 1903-
1908. Gunnar Andrew varð stúdent 
í Reykjavík árið 1913, en hætti 
frekara námi eftir einn vetur við 
Háskóla Íslands. Hann stundaði 
verslunarstörf  á Þingeyri næstu 
árin og á Ísafirði eftir 1920. Síðar 
starfaði hann sem skrifstofumaður 
hjá Samvinnufélagi Ísfirðinga 
og ráðsmaður Sjúkrahússins á 
Ísafirði. Gunnar stundaði jafnframt 
kennslu, einkum í íþróttum og æfði 
fimleikaflokka bæði á Þingeyri og á 
Ísafirði. Hann var virkur í íþrótta- 
og æskulýðsstarfi, helsti hvatamaður 
að stofnun Skátafélagsins Einherja 
á Ísafirði árið 1928 og félagsforingi 
þess í 14 ár. Gunnar Andrew var 
jafnframt forystumaður í stéttarfélagi 
verslunarmanna sem stofnað var á 
Ísafirði árið 1937.

HRAÐFRYSTIHÚSIÐ
GUNNVÖR HF.

ÍSAFIRÐI
J.O.V. – FötÍsafjarðarbíó
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Systurnar Friðgerður og Fanney, 
dætur Ómars Ellertssonar skipstjóra og Ásgerðar 
Hinrikku (Diddu) ritara í grunnskólanum, leyfðu 

okkur að kíkja í gömlu myndaalbúmin sín 
Lífið á Hjallaveginum

Fimleikar í afmæli Ísólar Fanneyjar  – Neðsta röð: Guðrún Inga, Erla 
Kristín, Björg Aðalheiður. Miðröð: afmælisbarnið Fanney, Guðrún 
Hrefna og Marta Magnadóttir á toppnum.

Sleðakeppni í hlíðinni – Guðrún Inga, Randý, Eyrún. 
Sleðakeppni í hlíðinni – Guðrún Inga, Sleðakeppni í hlíðinni – Guðrún Inga, Randý, Eyrún. Randý, Eyrún. 

Sigurvegarar í sleðakeppni 

– Guðrún Anna Valgeirs-

dóttir, Þuríður Pétursdóttir, 

Eyrún, Erla Kristín og 

Fanney.

Sigurvegarar í sleðakeppni 
Sigurvegarar í sleðakeppni 

– Guðrún Anna Valgeirs-

Bekkjarskemmtun í 
grunnskóla – Auður 
Ebenezersdóttir, 
Ingólfur Arnarson, 
Guðrún Hrefna, Ósk 
Ebenezersdóttir, Arnar 
Óskarsson. Fyrir neðan: Ólafur Sigurðsson og 
Guðný Harðardóttir

Sjafnarsystur – Jana Sam, Júlíana, Salbjörg, Friðgerður og 
Rannveig.

Fanney.

Sjafnarsystur – Jana Sam, Júlíana, Salbjörg, Friðgerður og Sjafnarsystur – Jana Sam, Júlíana, Salbjörg, Friðgerður og 
Rannveig.

Skátaútilega – Efri röð: 
Sigga Lára, Stella Hjalta, 

Halla Björk, Didda Hjalta. 
Neðri röð: Hrefna Magnúsar, 

Friðgerður, Jana Sam.

Silfurjólin 
1987. Systkinin 

Friðgerður, Fanney 
og Ómar Freyr.
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Menntaskólaárin

Busun 1985 – Á lóð MÍ.
Busi 1985 – Margrét Halldórsdóttir.

Busar 1985  – Kristinn D. 

Grétarsson. Verslunarpróf  1987 – Hrefna, Fanney, Haukur Ástvalds, Óli Gestar og Guðrún Inga.

Wurth á Íslandi ehf.         
wurth@wurth.is              
wurth.is         Bíldshöfða 16    
Sími: 530 2000        110 Reykjavík   
Vesturhrauni 5   Tryggvabraut 22    
210 Garðabæ    600 Akureyri    
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Hassið hennar mömmu var sett á svið árið 1987 í leikstjórn Odds 
Björnssonar. Sýningin gekk svo vel að fyrst var farið í leikferð um 
norðanverða Vestfirði og síðan endað í Reykjavík þar sem leikritið 
var sýnt í Hlaðvarpanum.

Haukur Ástvaldsson.

Guðmundur Óskarsson. Ásgeir Þór Jónsson.

Haukur Ástvaldsson, Kristinn Þór Kristinsson.

Guðmundur Óskarsson, 
Sigríður Lára 
Gunnlaugsdóttir og 
Kristinn Þór Kristinsson.

Birgir Finnsson.

 Birgir Finnsson og Friðgerður Ómarsdóttir.

Birgir Finnsson.

Haukur Ástvaldsson, Kristinn Þór Kristinsson.

 Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir og 
Ísól Fanney Ómarsdóttir

Sigríður Lára 

Kristinn Þór Kristinsson.

Ásgeir Þór og Gummi Óskars.
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Partý og fleira

Dimmissjón 1988 – Rögnvaldur og Óli M. Dimmissjón 1988 – Jóna Lind og Sigga Lára.

Busar 1993 – Ómar Freyr Ómarsson, Páll Ernisson.

Aðal DJ-arnir – Kristinn Jónsson og Stefán Pétursson.

Hildur Gylfadóttir, 
Sigrún Þorleifsdóttir, 
Fanney og Friðgerður.

Björnsbúðarbræður þeir Jakob og Björn með Vigdísi Jakobsdóttur 
á milli sín.

Systurnar í heima-
saumuðum dressum.
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Vinkonurnar og ofurskutlurnar 
Hildur og Fanney.

Geirný, Sigrún, Kalli, Friðgerður, Vigdís og Atli.

 MÍ kvartettinn: Hjalti, Baldur, Heimir og Dúi.

Halla Björk og Júlíana.

Fanney með stílinn á hreinu.

Frændsystkinin Fanney, Bensi og Friðgerður á leið út á lífið. Skvísurnar úr skóbúð Leós – Lydía, Margrét og Fanney.

Geirný, Sigrún, Kalli, Friðgerður, Vigdís og Atli.
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Ísafjörður
Hafnarstræti 1
Sími 456 3744

PÓLLINN HF.
Verslun � 456 3092

Tannlæknastofa
Jóns Björns Sigtryggssonar

Tjarnargötu 2 • 230 Keflavík • Sími: 421 5615

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

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

Verslunin Jón og Gunna ehf.
Austurvegi 2 • 400 Ísafirði • Sími: 456 3464, 892 3464

G. E. Sæmundsson hf.
Sindragötu 14, 400 Ísafjörður, sími 899 8847

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

Sparisjóður Strandamanna
Hafnarbraut 19 • 510 Hólmavík • Sími 455 5050, Fax 455 5059

Vinsamlegast hafið samband við Friðb-
jörn 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

Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902

f i s h i n g  v e s s e l  d e s i g n

SkipaSýn

Eiríkur og Einar Valur ehf.
Norðurbakka 17b • 220 Hafnarfirði 

Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2016

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

Verkfræðistofa 
Grandagarði 14, 101 Reykjavík
Sími: 561 9595

Hafnarstræti 1 • Ísafirði • Sími 560 5090

ÍSAFIRÐI

Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251

Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar ehf.
Sindragötu 14 • Ísafirði

Kaffihúsið HÚSIÐ
Hrannargötu 2 • 400 Ísafirði • Sími: 456 5555

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

STYTTRI FERÐALÖG
LENGRI FAÐMLÖG

AV pípulagnir ehf.
Seljalandsvegi 10 • 400 Ísafirði • Sími 456 4027 gsm. 892 4844  
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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

STYTTRI FERÐALÖG
LENGRI FAÐMLÖG

   

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sigurður Friðrik Gíslason
Viðskiptavinur Landsbankans

„Ég vil geta
valið leiðirnar 
sem ég fer“

Með lögbundnum lífeyrissparnaði hjá Íslenska lífeyrissjóðnum  
geturðu valið ávöxtunarleið sem hentar þér og stjórnað því hvernig  

þú ráðstafar sparnaðinum e�ir að þú hættir að vinna. 
landsbankinn.is/lifeyrissparnadur
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Viltu taka við 
greiðslum á netinu?
Borgun býður fjölbreyttar lausnir og góða 
þjónustu fyrir þá sem vilja taka við öllum 
greiðslukortum gegnum vefsvæði eða app.

Kannaðu málið á borgun.is
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