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Viltu taka vi! grei!slum á vefnum e!a me! appi? Borgun 
b"!ur #ölbrey$ar lausnir svo %ú getir n"$ %ér tækifærin 
á netinu og teki! vi! grei!slum í vefverslun. 

Borgun au!veldar
vi!skipti á netinuÖruggt grei!sluumhverfi

Öll kort og gjaldmi!lar

Veflausnir

Au!velt a! tengja vi! vefverslun

Tilbúnar tengingar vi! öll 
helstu vefumsjónar kerfi
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FLUGFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR ME! !ví a" skipuleggja sig fram í tímann,  
stytta fer"alagi" og fljúga á milli landshluta. 

Vertu tímanlega og bóka"u flugi" núna á FLUGFELAG.IS

FLUGFELAG.IS

BÓKA!U FRAM 
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ALLTAF ÓD"RARA Á NETINU

ÍSAFJÖR!UR AKUREYRI

REYKJAVÍK EGILSSTA!IR

FRÁ REYKJAVÍK

VER! FRÁ

7.500 kr.

   

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sigur!ur Fri!rik Gíslason
Vi!skiptavinur Landsbankans

„Ég vil geta
vali! lei!irnar 
sem ég fer“

Me! lögbundnum lífeyrissparna!i hjá Íslenska lífeyrissjó!num  
getur!u vali! ávöxtunarlei! sem hentar "ér og stjórna! "ví hvernig  

"ú rá!stafar sparna!inum e#ir a! "ú hættir a! vinna. 
landsbankinn.is/lifeyrissparnadur
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150 ár er hár aldur. Þegar ég hugsa um 
bæinn sem fóstraði mig þá finnst mér 
það þó ekki hár aldur. Ég man óljóst eftir 
afmælisfagnaði í júlí árið 1966, þá á sjötta 
ári. Dragfín í hvítum sposssokkum stóð 
ég á sjúkrahústúninu og hlýddi á karla 
í svörtum jakkafötum flytja ræður, kór 
syngja og að mig minnir menn etja kappi 
í glímu sem mér fannst líkjast meira dansatriði en íþróttatöktum. 
Það má vera að ég rugli saman dagskráratriðum afmælishátíðarinnar 
og allra 17. júní hátíðanna þar sem ég stóð á sama sjúkrahústúninu 
og horfði á svipaða dagskrá en að auki fjallkonu sem birtist í fullum 
skrúða á tröppum húss í Túngötu og labbaði tignarleg í fylgd fána-
bera úr skátafélaginu. 

Blaðið í ár er helgað afmælishátíð Ísafjarðarbæjar sl. sumar og 
fengum við leyfi fyrrverandi forseta lýðveldisins herra Ólafs Ragnars 
Grímssonar, Gísla Halldórssonar bæjarstjóra og alþingismannanna 
Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur og Gunnars Braga Sveinssonar til að 
birta ræður sem þau fluttu við tilefnið. Félagskonur í Kvenfélaginu 
Hlíf  gáfu nýjan fagurbláan kyrtil sem fjallkonan mun skrýðast héðan 
í frá og er sagt frá tilurð hans sem og kynning á starfsemi félagsins.

Fastir liðir eru á sínum stað, myndir og umfjöllun frá sólkveðju-
kaffi, messukaffi og sólarkaffi ásamt hátíðarræðu kvöldsins sem að 
þessu sinni var í höndum Guðmundar M. Kristjánssonar, Mugga 
hafnarstjóra. Minningabrot frá skógarbúum eru á sínum stað og í ár 
rifja Ebba Pétursdóttir og Anna Kristín (Stína) Ásgeirsdóttir og Gísli 
Jón Hjaltason, upp dvöl í sælureit sínum. Þóra Jóna Jónatansdóttir 
leyfir okkur að kíkja í myndaalbúmið sitt og Heimir Már Pétursson 
rifjar upp minningar um bæinn sem hefur allt sem prýða má eina 
borg, eins og hann kemst að orði.

Frá því að ég tók við ritstjórn blaðsins hef  ég árlega hvatt þá sem 
luma á hugmynd um efni til að hafa samband. Lítið er um slíkt en 
í ár bárust tvær beiðnir um að birta efni og tók ritstjóri vel í það. 
Þetta eru brot úr útgefinni bók Engilberts S. Ingvarssonar og úr óút-
kominni bók um sögu knattspyrnunnar á Ísafirði. Jafnframt frétti ég 
af  væntanlegri bók Ferðafélags Íslands, Við djúpið blátt, sem Ólína 
Þorvarðardóttir skrifar og fékk stutt viðtal við hana af  því tilefni. 

Um leið og ég færi öllum þeim sem koma að blaðinu þakkir fyrir 
hjálpsemi og velvild vil ég sérstaklega þakka meðritstjóra mínum 
Mörtu Hlín Magnadóttur fyrir hennar ómælda tíma og aðstoð. 
Ítreka síðan óskina um að lesendur hafi samband við ritstjóra um 
áhugavert efni í blaðið að ári.

Það er með eindæmum hvað það var alltaf  hlýtt þegar ég stóð á 
sjúkrahústúninu og tók þátt í hátíðarfagnaði með öllum hinum bæj-
arbúunum. Ætíð í nýjum hvítum sposssokkum sem ýmist voru úr 
Kaupfélaginu eða Iðunnarbúð. Þetta er ljúf  minning.

Páskakveðjur til ykkar, tryggu lesendur nær og fjær.
Edda Pétursdóttir, ritstjóri

Sól og hvítir 
sposssokkar

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 Ágúst Atlason á 150 ára 
afmælishátíð Ísafjarðarbæjar 2016

141 776

 UMHVERFISMERKI

PRENTGRIPUR

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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Vormessa 2017
Hin árlega messa Ís!r"ingafélagsins ver"ur haldin í Digraneskirkju, sunnudaginn 7. maí kl. 14:00.

Prestur ver"ur sr. Gunnar Sigurjónsson.
Kirkjukór Ís!r"ingafélagsins syngur. 

Organisti og kórstjóri ver"ur Hulda Bragadóttir.

N#ir og áhugasamir félagar eru velkomnir í kórinn og ha! samband vi" Huldu Bragadóttur 
í síma 783 1351 e"a í gegnum tölvupóst, huldabraga65@gmail.com 

A" lokinni messu ver"ur a" vanda messukaf! í safna"arsal Digraneskirkju.    

Hvetjum félagsmenn og velunnara til a" eiga notalega stund saman.

A!alfundur 2017
Bo"a" er til a"alfundar Ís!r"ingafélagsins í safna"arsal Digraneskirkju, 

sunnudaginn 7. maí kl. 16:30 í kjölfar messukaf!s.
1.  Venjuleg a"alfundarstörf.

2. Önnur mál.

Félagar eru hvattir til a! fjölmenna á a!alfundinn.
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Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var 
haldið með svolítið öðru sniði í vetur 
en venja hefur verið til. Stjórn Ísfirðinga-
félagsins tók sig til og réðst í að bjóða 
upp á mat á Sólarkaffinu, að sjálfsögðu 
var boðið upp á rjómapönnukökur 
í eftirmat. Þessi hugmynd að bjóða 
upp á mat á Sólarkaffinu er svo sem 
ekki ný af  nálinni, hún hefur verið að 
veltast fyrir stjórninni í svolítinn tíma. 
En það er nú einu sinni þannig með 
breytingar, við vitum aldrei fyrirfram 
hvernig þeim er tekið og þess vegna 
var ekki hlaupið til að umbylta áratuga 
hefðum á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins.

Okkur hættir til að festast í viðjum 
vanans, veigrum okkur við breytingar 
þar sem við óttumst afleiðingarnar. 
Breytingar eru af  hinu góða, án þeirra 
bætum við okkur ekki en við breyt-
um ekki bara breytinganna vegna. 
Stjórn Ísfirðingafélagsins hefur fundið 
að það er tímabært að huga að nýj-
ungum við framkvæmd Sólarkaffisins. 
Er ekki skemmtilegra og einfaldara 
að við tökum kvöldið snemma og 
hittumst yfir kvöldverði á Sólarkaff-
inu frekar en að hittast yfir kvöldverði 
víðs vegar um bæinn og mæta síðan á 
Sólarkaffið þegar líða tekur á kvöldið? 
Stjórn félagsins er afskaplega ánægð 
með viðbrögðin og þakkar gestum og 
félögum kærlega fyrir jákvæð viðbrögð 
við þessari nýbreytni.    

Ræðumaður kvöldsins var ver-
aldarvanur Bolvíkingur, hafnarstjóri 
Ísafjarðarhafna, Guðmundur M. 
Kristjánsson. Muggi, sem hefur verið 
búsettur á Ísafirði síðustu ár, sagði 
sögur sem komu bæði Bolvíkingum og 
Ísfirðingum á Sólarkaffinu til að hlæja 
og sonur hans Mugison kom og söng 
nokkur af  sínum frábæru lögum við 
góðar undirtektir gesta. Þeir feðgar 
voru sannarlega góð skemmtun. Geir 
Harðarson, sonur Harðar Guðbjarts-
sonar skipstjóra og Sigríðar Jóns-

að sameinast um þorrablót og því 
lendingin verið að fella það niður. 
Hljómsveitin Húsið á sléttunni sem spil-
aði á Sólarkaffinu er skipuð frábær-
um tónlistarmönnum frá Ísafirði og 
Bolungarvík. Þeir hafa spilað fyrir 
dansi á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins 
undanfarin tvö ár og gestir ekki látið 
sitt eftir liggja og fyllt dansgólfið. 
Það gleðilega við þessa hressu og 
skemmtilegu hljómsveit er að hún 
hefur laðað að fjöldann allan af  ungu 
fólki sem hefur komið og dansað eins 
lengi og tónar hljómsveitarinnar hafa 
ómað. Sannarlega frábær samvinna 
þessara ungu stráka og sveitunga. Það 
er sérlega ánægjulegt að sjá unga fólk-
ið koma á Sólarkaffið og skemmta sér 
með sér eldri Ísfirðingum búsettum á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Í byrjun marsmánaðar tóku tveir 
kraftmiklir Ísfirðingar, þeir Siggi Sigga 
Láka og Kristinn Ægis (Ægis Ólafs-
sonar og Sigríðar Óskarsdóttur), sig 
til, brunuðu vestur, réðust til atlögu 
og hófu viðgerðir á Sóltúnum, húsi 
Ísfirðingafélagsins. Þeir létu hendur 
heldur betur standa fram úr ermum, 
rifu upp gólfið í eldhúsinu á neðstu hæð 
hússins, hentu eldhúsinnréttingunni út 
og flotuðu gólfið að lokum. Þeir félagar 
mættu miklum velvilja hjá Ísfirðingum 
sem voru boðnir og búnir að rétta 
þeim hjálparhönd, verkfæri, tæki og 
tól til að hjálpa til við viðgerðir á Sól-
túnum. Einnig fundu þeir fyrir ánægju 
bæjarbúa með að Ísfirðingafélagið 
haldi við þessu gamla og sögufræga 
húsi í bæjarbrekkunni.

Kæru félagsmenn Ísfirðingafélags-
ins, aðrir Ísfirðingar og sveitungar nær 
og fjær, stöndum saman, gerum lífið 
skemmtilegt og gleðjumst saman.

Kær kveðja,
Guðmundur Friðrik Jóhannsson

formaður Ísfirðingafélagsins

Skemmtum okkur saman – stöndum saman

dóttur, tók myndir af  gestum kvöldsins 
og var myndunum póstað á Facebook-
síðu og heimasíðu félagsins og hafa 
heimsóknir á síðurnar slegið öll fyrri 
met. Fólk hefur sannarlega gaman af  
að skoða myndirnar og reyna að fanga 
stemminguna en enn meira gaman 
er að mæta á Sólarkaffið og upplifa 
stemminguna með góðum vinum og 
gestum þeirra.

Átthagafélög Grunnvíkinga og 
Sléttuhreppinga héldu sameiginlegt 
þorrablót í vetur. Ástæðan fyrir því 
að þessir nágrannar héldu sameigin-
legt þorrablót var vegna of  dræmr-
ar þátttöku til að halda slíka við-
burði hvor í sínu lagi. Það er frá-
bært og gleðilegt að þessir nágrannar 
sameinist um að halda þorrablót og 
gleðjast saman. 

Brottfluttir Barðstrendingar hafa 
haldið þorrablót á höfuðborgarsvæðinu 
um þorrann, en aflýstu þorrablótinu 
sem vera átti í vetur, sökum dræmr-
ar þátttöku. Það hefur kannski reynst 
þeim erfitt að finna sveitunga til 

Guðmundur Friðrik Jóhannsson

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

Eimskip er ...
lei!andi "jónustufyrirtæki sem byggir á framúrskarandi tengslaneti. 
Eimskip sérhæfir sig í öllu sem sn#r a! land-, sjó- og flugflutningi, 
vörudreyfingu og geymslu. Sérstök áhersla er lög! á a! taka mi! af 
"örfum vi!skiptavina og mæta ólíkum kröfum "eirra. $a! er sameigin-
legur metna!ur bæ!i starfsmanna og félagsins a! gegna forystuhlut-
verki til framtí!ar.
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DAGSETNING ÍSAFJÖR!UR SU!UREYRI FLATEYRI "INGEYRI

Mán, #ri, mi$ 07.00 - 21.00 13.00 - 19.00 13.00 - 19.00 08.00 - 12.00 & 14.00 - 20.00

Skírdagur 10.00 - 18.00 13.00 - 19.00 13.00 - 19.00 10.00 - 18.00

Föstudagurinn langi 10.00 - 18.00 13.00 - 19.00 13.00 - 19.00 10.00 - 18.00

Laugardagur 10.00 - 18.00 11.00 - 17.00 13.00 - 19.00 10.00 - 16.00

Páskadagur 10.00 - 15.00 11.00 - 17.00 11.00 - 16.00 12.00 - 18.00

Annar í páskum  10.00 - 15.00 LOKA! LOKA! 12.00 - 18.00

PÁSKAOPNUN
SUNDSTA!A Í ÍSAFJAR!ARBÆ

isafjordur.is
Ísafjar"arbær
 Stjórns!sluhúsinu, Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjör"ur | 450 8000 |  postur@isafjordur.is 

Páskar á Ísafirði
www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM



Forseti Alþingis
Bæjarstjórn 
Ísfirðingar
Heiðruðu hátíðargestir

Ísafjörður. Ísafjörður. Átthagar og 
heimaslóð. Veröld drauma og daglegr-
ar reynslu, sveipuð ljóma langrar sögu 
og litríks mannlífs. Ísafjörður. Okkur 
kær og náinn. Ætíð í hugum og hjört-
um þótt leiðir liggi um veröld víða. 
Æskuslóð sem gaf  okkur veganesti. 
Merkisstaður á vegferð þjóðar. Vett-
vangur baráttunnar fyrir sjálfstæði og 
framförum, sigra sem lögðu grunn að 
nýjum tíma.

Ísafjörður varð líka goðsögn; bær-
inn þar sem Jón Sigurðsson átti sitt 
bakland; Hannes og Skúli leiddu fylk-
ingar í aðdraganda heimastjórnar; 
Vilmundur og Hannibal voru í forystu 
baráttusveitar verkalýðsins og Hagalín 
skrifaði skáldsögur. Bærinn þar sem 
læknirinn og kennarinn, sjóarinn og 
smiðurinn, skóarinn og rakarinn voru 
virkir í meðferð mála; bærinn þar sem 
félagsstarf  og menning kvenna veittu 
mótvægi við brölti karlanna; bærinn 
þar sem tónlistin skartaði skóla, söng-
stjórum og góðum kórum; bærinn 
þar sem presturinn var kosinn biskup 
og Alþýðuhúsið, Húsmæðraskólinn og 
Sundlaugin urðu með reisn bygging-
anna mótvægi við erfiði krepputímans; 
bærinn þar sem atvinnulífið, útgerðin 
og fiskvinnslan tóku stakkaskiptum; 
bærinn þar sem átökin gátu verið hörð 
en líka samstaðan mikil þegar mest á 
reyndi.

Slíkur var Ísafjörður í minningu 
æskuára; bærinn sem lifði í sögum og 
samræðum; Ísafjörður í ætt við undra-
veröld, ævintýri.

Þótt við færum úr Túngötunni, 
flyttum suður, var Ísafjörður áfram 
það sem allt snerist um, miðja þeirrar 
veraldar sem mestu skipti; viðburðir 
og örlög fólksins hér áfram kjarninn í 
tilverunni.

Og þannig er það með okkur öll, 

þakklætið til bæjarins ríkulegt; þakk-
læti fyrir þau forréttindi að njóta feg-
urðar náttúrunnar, tignar fjallanna, 
lognsins á Pollinum, sólarlagsins við 
hafsins brún, fannbreiðu á vetrardegi, 
sumarblíðu inni í Skógi.

Gömlu húsin í Neðstakaupstað með 
angan tjöru og fyrri alda eru minn-
isvarðar um fábrotið upphaf  og þjóð 
í fjötrum erlends valds og einokun-
ar. Timburhúsin, sem svo taka við, 
lágreist og standa þétt en sum hver 
með höfðingjabrag, segja sögu bar-
áttunnar fyrir auknum rétti, frelsi til 
að ráða sjálf  eigin málum, verða þjóð 
meðal þjóða.

Næst Silfurtorgið með ávísan til 
nýrra sigra, breiðari götur, byggingarn-
ar enn glæsilegar þótt reistar væru á 
árum milli stríða eða á upphafsskeiði 
lýðveldisins; setja nú sterkan svip á 
bæinn; segja okkur að Ísfirðingar 
hugsa stórt.

Áfram óx bærinn, ný hverfi og götur 
tóku við, byggðin varð fjölþættari þótt 
á köflum væri andstreymi og líka á 
stundum áhyggjur íbúanna; umdæmi 
bæjarstjórnar stækkaði, næstu firð-
ir bættust í fjölskyldu stjórnsýslunnar 
og strákurinn sem fæddist í Túngöt-
unni og dvaldi löngum á Þingeyri gat 
loksins sameinað ævi afa og ömmu, 
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Páskadagur 10.00 - 15.00 11.00 - 17.00 11.00 - 16.00 12.00 - 18.00

Annar í páskum  10.00 - 15.00 LOKA! LOKA! 12.00 - 18.00

PÁSKAOPNUN
SUNDSTA!A Í ÍSAFJAR!ARBÆ

isafjordur.is
Ísafjar"arbær
 Stjórns!sluhúsinu, Hafnarstræti 1 | 400 Ísafjör"ur | 450 8000 |  postur@isafjordur.is 

Páskar á Ísafirði
www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM

Hátíðarræður
á 150 ára afmælishátíð Ísafjarðar 16. júlí 2016

Ljósmyndir: Sigurjón J. Sigurðsson

Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson
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pabba og mömmu, leikfélaga og æsku-
árin, frændfólkið í hverjum firði, innan 
sömu bæjarmarka.

Saga Ísafjarðar er saga þjóðar í 
hnotskurn; bærinn spegilmynd af  veg-
ferð Íslendinga; hvernig fámennasta 
og fátækasta þjóð álfunnar, fólkið sem 
bjó einangrað í fjörðum og dölum, í 
órafjarlægð frá öðrum löndum, hóf  sig 

með eigin afli í fremstu röð ríkja heims, 
nýtti krafta samstöðunnar þegar mest 
á reyndi; bjó íbúunum aðstöðu til 
menntunar og framfara, jók heilbrigði 
og almenna hagsæld, byggði hafnir, 
vegi, brýr og flugvelli, virkjaði fallvötn 
og hitann í iðrum jarðar, stofnaði félög 
í flugrekstri og flutningum, nýtur nú 
daglegra samgangna við fjölda borga 

í Evrópu og Norður-Ameríku, selur 
vörur líka til Asíu og Afríku; landið 
orðið víðfrægur áfangastaður, ferða-
menn senn taldir í milljónum og Ísa-
fjörður iðar af  lífi hinna erlendu gesta, 
oft meira en þúsund á hverjum degi 
nær allar vikur sumarsins.

Líkt og vegferð þjóðarinnar færir 
þróun Ísafjarðar okkur skýran boð-
skap, leggur grunn að farsælli göngu.

Ísafjörður er því líka tákn um stefnu, 
lífssýn og heimanfylgju; bær sem veitt 
getur leiðsögn um ókomin ár, lærdóma 
með reynslu sinni.

Samfélagið Ísafjörður er kjarninn í 
árangrinum, fólkið sjálft, vilji þess og 
félagsþroski, samstaðan sem ætíð réði 
úrslitum þótt átökin væru á köflum 
hörð. Á örlagastundum voru allir ein 
sveit: Ísfirðingar; hollir bænum, fram-
tíðinni í þágu heildar.

Fylkingar tóku oft stakkaskiptum, 
flokkarnir komu og fóru, fylgið reis og 
féll, kosningarnar liðu hjá en ár af  ári 
var hjá öllum hinn sterki þráður ávallt 
sá að vera góður Ísfirðingur.

Það er gjöfult hlutverk þegar bær 
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er þessi óður til Ísafjarðar; þakkar-
gjörð til fæðingarbæjar sem var for-
eldrum mínum og frændfólki einkar 
kær.

Örlagadísir hafa fært mér þá gjöf  
að heiðra Ísafjörð á þennan hátt um 
leið og ég kveð Bessastaði; að heiðra 
með síðustu forsetaræðu bæinn sem 
gaf  mér líf  og fyrstu spor.

Ég óska Ísafirði allra heilla; æsku 
hans og íbúum öllum farsældar í fram-
tíðinni.

öðlast með sögu sinni og verkum slík-
an sess; verður kjölfesta í sjálfsmynd 
fólksins, gæfa að geta líka gengið til 
móts við framtíðina með bjartsýni að 
leiðarljósi, kraftinn sem árangur kyn-
slóðanna færir ungu fólki, þeim sem 
njóta fjölþættra tækifæra sem Ísafjörð-
ur mun áfram færa sínu fólki.

Auðlindir náttúrunnar eru enn 
ríkulegar; fegurð fjarðanna heillandi 
á öllum tímum; rótgróin menning og 
litríkt mannlíf  sífelldar uppsprettur 
sköpunar; vísindi, menntun og tækni 
nú ásamt sjávarfangi og landkostum 
grundvöllur öflugs atvinnulífs, nýrra 
fyrirtækja.

Ísafjörður heldur til móts við nýja 
tíma, sókndjarfur í krafti glæstrar sögu 
og valkostanna sem framtíðin mun 
færa íbúunum.

Á afmælishátíð er okkur skylt að 
þakka mörgum, minnast þeirra sem 
hér hafa búið á umliðnum öldum, 
gerðu Ísafjörð að bænum sem við 
þekkjum; þakka fólkinu sem helgaði 
Ísafirði krafta sína og breytti honum 
með daglegri önn; þakka þeim sem nú 
búa hér og varðveita arfleifðina um 
leið og horft er til kostaríkrar og gjöf-
ullar framtíðar sem hin nýja öld mun 
færa Ísafirði.

Fyrst vegferðin frá fáeinum húsum 
í Neðstakaupstað hefur leitt okkur til 

hins öfluga Ísafjarðar sem íbúarnir 
njóta nú, bæjarfélags sem sameinar 
byggðir í nokkrum fjörðum, munu 
traustar undirstöður færa Ísafirði enn 
betri tíma.

Ævintýrið mun halda áfram og 
örlögin leika við Ísafjörð á ljúfan hátt. 
Þau hafa fært okkur þennan bæ í 
vöggugjöf  og veganesti, ofið sögu hans 
í lífsþráð okkar.

Örlögin hafa líka gert sér leik að 
minni ævi, hagað því svo að síðasta 
ræðan sem ég flyt sem forseti Íslands 
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Hafnarstræti 9–13 
400 Ísafjörður

www.saeferdir.is
Smi!justígur 3 - 340 Stykkishólmur - Sími 433 2254

Ferjan Baldur
Bein lei! 

til Vestfjar!a

VíkingaSushi 
ævint!rasigling

Upplif!u gersemar 
Brei!afjar!ar 

Flatey
Eyjan "ar sem 

tíminn stendur kyrr
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Forseti Íslands, biskup Íslands, 
ráðherrar, alþingismenn, bæjar- og 
sveitarstjórar, fyrrverandi bæjarstjórar 
á Ísafirði: Halldór Halldórsson, Krist-
ján Þór Júlíusson, Haraldur L. Har-
aldsson, Magnús Reynir Guðmunds-
son og Jón Guðlaugur Magnússon. 
Íbúar Ísafjarðarbæjar og aðrir góðir 
gestir.

Fyrrverandi bæjarstjórar Ísafjarðar-
kaupstaðar, þeir Bolli Kjartansson, 
Smári Haraldsson og Daníel Jakobs-
son, komust ekki til okkar í dag, en 
báðu fyrir kveðjur og heillaóskir. Að 
Daníel frátöldum eru hér hinsvegar 
allir núlifandi bæjarstjórar Ísafjarðar-
bæjar frá sameiningu árið 1996. Krist-
inn Jón Jónsson lést fyrir nokkrum 
árum og Jónas Ólafsson lést á þessu 
ári, þeir voru samtíða bæjarstjórar 
Ísafjarðarbæjar. Einnig er hér síðasti 
bæjarstjóri þess kaupstaðar sem tak-
markaðist við Eyrina hér á Ísafirði, 
Jón Guðlaugur Magnússon. Harald-
ur Benediktsson alþingismaður komst 
ekki í dag en bað fyrir afmæliskveðjur 
til Ísafjarðarbæjar.

Kæru afmælisgestir.
Fyrir nákvæmlega 150 árum síðan 
var mánudagur. Þetta var 16. júlí 
1866 og á Tanganum við Skutulsfjörð 
skein sól, enda léttskýjað. Á Presta-
bugtinni, norðaustan Eyrarinnar, var 
hafís þótt komið væri fram í júlí. Um 
hádegisbil var kominn saman fjöldi 
manna í hús Jóns Vedhólms gestgjafa. 
Húsið stendur enn í dag á sama stað, 
við Silfurgötu 8, en því hefur að vísu 
verið breytt mikið síðan. Þarna rak 
Jón Vedhólm gististað og veitingahús. 
Þarna sátu saman við borð þeir Stefán 
Bjarnarson bæjarfógeti, Þorvaldur 
Jónsson héraðslæknir og Brynjúlfur 
Oddsson bókbindari og undirbjuggu 
fyrstu kosningar bæjarbúa til bæjar-
stjórnar. Kosningar fóru svo fram í 
hádeginu, þarna í húsi Jóns Vedhólms. 
Kjósendur voru 21 karlmaður og lýstu 
því yfir munnlega við kjörstjórnina 
hvern þeir vildu kjósa. Kosið var um 
nýja bæjarstjórn á Ísafirði – fyrstu bæj-
arstjórnina okkar sem nú byggjum Ísa-
fjarðarbæ. Þetta voru jafnframt, fyrir 
nákvæmlega 150 árum, fyrstu sveit-
arstjórnarkosningarnar í öllum þeim 

Gísli Halldór Halldórsson, 
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

hreppum sem nú eru samankomnir í 
Ísafjarðarbæ.

Fimm bæjarfulltrúar voru kjörnir 
16. júlí árið 1866 og héldu þeir fyrsta 
fund bæjarstjórnar Ísafjarðar þann 24. 
ágúst sama ár.  

Það er rík ástæða til þess að minnast 
þessa 150 ára afmælis bæjarstjórnar 
og sveitarfélagsins. Þarna urðu mikil 
tímamót árið 1866, þegar íbúar gátu 
sjálfir farið að ráða sínum málum. 

Áratugina á undan hafði jafnt og þétt 
verið að byggjast upp frjáls verslun 
á Tanganum og saltfiskverkun og 
þilskipaútgerð að ryðja sér til rúms. 
Íbúar voru ekki margir á þessum 
tíma, aðeins 220 talsins, en þeim 
átti eftir að fjölga ört í framhaldi af  
þessum tímamótum. Þetta var því 
merkisdagur, kosningadagurinn 16. 
júlí 1866, og árið var merkisár.

Saga kosningaréttar
Af  þeim 220 íbúum sem bjuggu í 
hinum nýstofnaða kaupstað, árið 
1866, var það aðeins 21 sem hafði 
kosningarétt, allt karlmenn. Fyrstur 
á kjörskránni var Ásgeir Ásgeirsson 
kaupmaður. Kosningarétt höfðu 5 
kaupmenn og verslunarfulltrúar, 9 
iðnaðarmenn, 4 skipherrar eða for-
menn, 1 veitingamaður, læknir og bæj-
arfógeti. 

Kosningarétt skyldu þeir einir öðl-
ast, sem væru fullmyndugir og ekki 
öðrum háðir sem hjú. Til þurfti einnig 
eins árs búsetu í bænum, og að greidd-
ir væru a.m.k. 2 ríkisdalir í bæjargjöld 
á ári. Til kjörgengis þurfti að uppfylla 
sömu skilyrði. Enginn gat fengið kosn-
ingarétt nema hann hefði óflekkað 
mannorð. Feður og afkomendur máttu 
ekki eiga setu í bæjarstjórninni á sama 
tíma. Bæjarfulltrúar voru kjörnir til 

.aZZ^MZIVLQ�J¥RIZ[\R~ZIZ�UMò�PMZZI�ÕTIÅ�:IOVIZQ�/ZyU[[aVQ�WO�/y[TI�0ITTL~Z[[aVQ�V�^MZIVLQ�
J¥RIZ[\R~ZI��.Zn�^QV[\ZQ"�2~V�/]òTI]O]Z�5IOV�[[WV��5IOV�[�:MaVQZ�/]òU]VL[�[WV��0IZITL]Z�
4��0IZ�ITL[[WV��3ZQ[\�RnV�õ~Z�2�Ty][[WV�WO�,IVyMT�2ISWJ[[WV
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vi!arparket

Ver!dæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.590 m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

N!tt
2-lock 
endalæsing

fimm ára og skyldi einum þeirra skipt 
út á hverju ári.

Mikið vatn átti eftir að renna til 
sjávar áður en kosningaréttur varð 
almennur. Sigur vannst árið 1915 
með almennum kosningarétti kvenna 
og karla. Ekki fengu þó allir kosn-
ingarétt og til gamans má geta að 
árið 1929 skoraði bæjarstjórn 
Ísafjarðarkaupstaðar á Alþingi að þeir 
sem þægju sveitarstyrk gætu haldið 
kosningarétti sínum. 

150 ára saga sveitarfélagsins er því 
öðrum þræði sagan af  því hvernig 
íbúarnir fengu smám saman meira 
sjálfræði í málum sínum, annarsvegar 
með kosningarétti en einnig með laga-
breytingum og þróun í stjórnsýslu. 
Fyrstu áratugina fóru t.d. sameigin-
lega með stjórn kaupstaðarins bæj-
arstjórnin og bæjarfógetinn, sem fór 
með framkvæmdavald fyrir bæjar-
stjórnina. Árið 1930 var bæjarfógeti 
með lögum leystur frá oddvitastörfum 
í bæjarstjórn og varð Ingólfur Jóns-
son bæjarráðsmaður fyrsti bæjarstjóri 
Ísafjarðarkaupstaðar þann 29. janúar 
sama ár.

Saga sameininga 
Saga Ísafjarðarbæjar er einnig sagan 
af  því hvernig byggðirnar á norðan-
verðum Vestfjörðum sameinuðust 
um sín sveitarstjórnarmál á seinni 
helmingi tuttugustu aldar. Fjölmargir 
hreppar áttu þannig smám saman eftir 
að sameinast og – ásamt Ísafjarðar-
kaupstað – mynda Ísafjarðarbæ. Um 
áratug eftir kosningarnar í hinum 
nýja Ísafjarðarkaupstað, árið 1866, 
fengu íbúar hreppanna, sem seinna 
urðu hluti Ísafjarðarbæjar, að kjósa sér 
hreppsnefndir. Á þeim tíma voru þetta 
Sléttuhreppur, sem náði frá Horni, 
Grunnavíkurhreppur, Snæfjallahrepp-
ur, Eyrarhreppur, Suðureyrarhrepp-
ur, Mosvallahreppur, Mýrahreppur, 
Þingeyrarhreppur og Auðkúluhrepp-
ur, sem náði suður í Hokinsdal á 
Langanesi, fyrir miðjum Arnarfirði.

Sléttuhreppur fór í eyði árið 
1953 og var sameinaður Ísafjarðar-
kaupstað árið 1995 með lögum frá 
Alþingi. Grunnavíkurhreppur lagð-
ist í eyði árið 1962 og var sam-
einaður Snæfjallahreppi árið 1964. 
Snæfjallahreppur sameinaðist svo Ísa-
fjarðarkaupstað, að ósk íbúa hrepps-
ins, árið 1994, enda var hreppurinn 
þá kominn undir lágmarks íbúafjölda 
sveitarfélaga. Eyrarhreppur sameinað-
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ist Ísafjarðarkaupstað árið 1971, að 
undangenginni skoðanakönnun um 
málið. Auðkúluhreppur var sameinað-
ur Þingeyrarhreppi árið 1990. Flat-
eyrarhreppur var að vísu ekki til staðar 
við upphaf  hreppskosninga á nítjándu 
öld, en hann var stofnaður árið 1922 
þegar Mosvallahreppi var skipt upp í 
tvo hreppa. Allir urðu þessir hreppar 
svo að einu sveitarfélagi árið 1996 þegar 
gengu saman Ísafjarðarkaupstaður, 
Suðureyrarhreppur, Flateyrarhreppur, 
Þingeyrarhreppur, Mosvallahreppur 
og Mýrahreppur.

Réttindi kaupstaðar með bæjar-
stjórn fengust opinberlega þann 26. 
janúar 1866, þegar Kristján konungur 
9. gaf  út tilskipun „um að gjöra versl-
unarstaðinn Ísafjörð að kaupstað, og 
um stjórn bæjarmálefna þar.“ Reglu-
gerðin um stofnun kaupstaðarins er 
í 26 greinum og öll hin skilmerkileg-
asta um allt er varðar stofnun hans, 
kosningu, bæjarstjórnar og verksvið 
hennar.

Í fyrstu gr. reglugerðarinnar segir á 
þessa leið:

„Verslunarstaðurinn Ísafjörður — 
þar með talin öll Skutulsfjarðareyri 
og prestssetrið, sem á eyrinni stend-
ur, skal héðan í frá vera bæjarfélag 
og lögsagnarumdæmi sér, og nefnast 
kaupstaður. Bæjarfógetinn og fulltrúar 
kaupstaðarins skulu í sameining hafa á 
hendi alla stjórn þeirra bæjarmálefna 
[…] undir tilsjón amtmannsins yfir 
Vesturamtinu og yfirsjón viðkomandi 
stjórnarráðs. 

Sambandi því, sem verið hefir 

milli Ísafjarðar verslunarstaðar og 
Eyrarhrepps, skal þess vegna hér eftir 
vera slitið, og skal fé því er verslun-
arstaðurinn og hreppurinn nú eiga í 
sameining, og hreppsþyngslum öllum, 
skipt til helminga milli bæjarins og 
hreppsins.“

Fram til þess náði Eyrarhreppur 
yfir allan Skutulsfjörð, þar með talið 
Hnífsdal og Arnardal. Kaupstaðurinn 
á Tanganum hlaut nafnið Ísafjarðar-
kaupstaður. Hefur sveitarfélagið upp 
frá því stækkað að flatarmáli í ýmsum 
skrefum – með samningum, landkaup-
um og eftir því sem íbúar á aðliggjandi 
svæðum og þorpum hafa bundist sam-

tökum um framtíð sína og tilveru og 
sameinað sveitarfélög. 

Nafnið Ísafjörður átti reyndar 
forðum við um allt Ísafjarðardjúpið 
en festist síðan við eyrina í Skutuls-
firði þegar útvegur og verslun upp-
hófst þar. Innst í Ísafjarðardjúpi held-
ur einn fjörður ennþá hinu forna 
nafni Ísafjarðardjúps, Ísafjörður, og 
veldur þetta gjarnan nokkrum heila-
brotum hjá erlendu ferðafólki. Á 19. 
öldinni voru aftur á móti iðulega kall-
aðir Ísfirðingar allir þeir sem bjuggu 
í Ísafjarðarsýslu, þannig var Jón Sig-
urðsson frá Hrafnseyri þingmaður 
Ísfirðinga.
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Saga vaxtar og athafnalífs 
Að fengnum kaupstaðarréttindum 
árið 1866 fjölgaði íbúum hratt. Árið 
1922 var svo komið að íbúar voru 
orðnir 2.020. Bæjarstjórnin greip þá 
til þess ráðs að auglýsa í landsblöð-
um og hvetja utanhéraðsmenn til að 
flytjast ekki til bæjarins vegna skorts 
á húsnæði og atvinnutækifærum. Það 
kom þó ekki í veg fyrir að íbúum héldi 
áfram að fjölga og náði sú fjölgun eins 
konar hápunkti árið 1945 þegar íbúar 
urðu 2.919, en fækkaði eilítið upp frá 
því. Meiri fjölgun varð svo ekki fyrr en 
talsvert síðar með togaravæðingunni 
um 1970 og svo með sameiningum 
sveitarfélaga.

Saga Ísafjarðarbæjar er glæst saga 
athafnasemi, sjálfstæðis og menn-
ingar. Stórhuga uppbygging atvinnu-
lífs, samfélagsverkefna og glæsilegra 
mannvirkja einkenndi mörg tímabil 
þessarar sögu.

Árið 1966, á 100 ára afmæli 
bæjarins, var mikið um dýrðir og 
hátíðarhöld. Gefið var út myndarlegt 
dagskrárkver – í dagskrárkverinu má 
finna þessi orð:

„Það er bjart yfir bænum okkar á 
þessu afmælissumri. Mikil gróska ríkir 
í atvinnulífinu og með fólkinu býr 
framfarahugur.“

Kæru gestir.
Ég finn það á íbúum og atvinnulífi 

að þessi orð eiga nú loksins við aftur, 
eftir langt hlé. Eftir þrjátíu ára þorra, 
sem við höfum mátt þreyja, er nú allt 
að lifna við. Sá kraftur sem jafnan 
hefur verið í íbúunum getur nú fundið 
sér farveg í sjávarútvegi, fiskeldi, ferða-
þjónustu og tengdum iðnaði. Menn-
ing, listir og íþróttir eru okkar hjart-

sláttur sem fyrr og hjálpa okkur að 
mála bæinn rauðan, grænan, bláan 
og gulan. Sameinuð stöndum við og 
sundruð við föllum. 

Við getum því fagnað sjálfræði, 
kosningarétti, samstöðu og samfélagi 
okkar íbúanna við þessi tímamót. Ekk-
ert af  þessu er sjálfgefið og sumt hefur 
kostað baráttu – stundum harða bar-
áttu.

Tækifærin bjóðast okkur nú hvert 
af  öðru. Verkefnin eru næg. Við verð-
um að spýta í lófana – og það munum 
við gera. Við þurfum jafnframt að 
gæta þess að vanda okkur, við þurfum 
að verja samfélög okkar, lifnaðarhætti 
og auðlindir – þannig að þróunin 
þjóni íbúunum sjálfum, þannig að við 
verðum ekki blóðmjólkuð og skilin 
eftir með betlistaf, eins og áður hefur 
gerst.

Við höfum háð mikla varnarbar-
áttu frá því áður en sveitarfélögin 
sameinuðust í Ísafjarðarbæ. Oft hefur 
útlitið verið svart og vissulega er 
ástandið enn að mörgu leyti brot-
hætt hjá okkur. Flateyri hefur þannig 
staðið höllum fæti í þeim boðaföllum 
sem fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga 
leiðir af  sér og enn er baráttan hörð 
þó mörg jákvæð teikn séu á lofti. 
Suðureyri hefur staðið af  sér slík boða-
föll fyrir samstöðu íbúanna og ást 
framtakssamra á staðnum. Á Þingeyri 
hefur ástandið verið tvísýnt undan-
farin ár og er enn brothætt þó svo að 
andrúm hafi nú gefist til að ná aftur 
vopnum. Á Ísafirði hefur einnig kreppt 
að og fólki fækkað á þessum tíma – 
en ástandið telst þar engan veginn 
brothætt og mikill meðbyr hefur verið 
undanfarin tvö ár. Örlög allra þorpa 

og sveita Ísafjarðarbæjar eru hins-
vegar svo samtvinnuð að glæst framtíð 
bíður okkar aðeins ef  við stöndum 
öll saman, þorpin fimm og sveitirnar 
þeirra.

Sveitarfélögin okkar íbúanna sam-
einuðust árið 1996. Samstaðan fer 
nú vaxandi í þessum samfélögum, 
en við verðum að gera enn betur. 
Umhverfið hefur sannarlega verið 
okkur óhagstætt þennan tíma, en það 
eru alltaf  til leiðir og þær eigum við að 
finna. Með aga og vinnusemi getum 
við búið okkur framtíð. Við þurfum 
að trúa á slíka framtíð. Síðast en ekki 
síst þurfum við að standa saman, sýna 
hvert öðru skilning og vilja hvert öðru 
vel.

Framtíðin er björt 
Tækifærin eru nú allt í kringum okkur. 
Í fyrsta lagi hefur verið að fjölga hér 
að undanförnu barnafólki á aldrinum 
30-40 ára, í öðru lagi liggja nú fyrir 
umsóknir um leyfi fyrir samanlagt 
35 þúsund tonnum af  fiskeldi í Ísa-
fjarðardjúpi og í þriðja lagi er kom-
inn umtalsverður vöxtur í ferðaþjón-
ustu á svæðinu. Við þetta má bæta að 
löndun sjávarafla hefur aukist talsvert 
á undanförnum árum vegna markaðs-
aðstæðna.

Nú ríður mjög á að ríkisvaldið taki 
þátt í uppbyggingunni á Vestfjörðum. 
Ísafjarðarbær stefnir að því að byggja 
upp mikið hafnarpláss og iðnaðar-
svæði á Suðurtanga á Ísafirði í ljósi 
þeirra þarfa sem fyrirtæki í fiskeldi, 
sjávarútvegi og tengdum iðnaði hafa á 
næstu árum. Alþekkt er hve myndar-
lega stjórnvöld hafa stutt við upp-
byggingu að Bakka á Húsavík. Við 
teljum að stjórnvöld hljóti að sýna 
sama skilning á að byggja upp hér 
í Ísafjarðarbæ til að nýta sjálfbærar 
auðlindir, með framlögum til hafnar-
gerðar og með því að hefja rannsóknir 
á leiðum til að færa flugsamgöngur í 
ásættanlegt horf  þannig að framleiðsla 
og viðskipti Vestfirðinga haldi ekki 
áfram að líða fyrir aðstöðuleysi.

Kæru íbúar og velunnarar Ísa-
fjarðarbæjar.

Látum þessi tímamót í sögu Ísa-
fjarðarbæjar marka vatnaskil. 
Tökum öll saman höndum um að 
búa Ísafjarðarbæ og jafnframt Vest-
fjörðum öllum þá björtu framtíð sem 
sannarlega bíður, í þágu Vestfjarða og 
í þágu Íslands.

Til hamingju með afmælið! 

www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

Hafnarstræti 1, Ísafirði
S: 456-3244, eignir@fsv.is
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Forseti Íslands, kæru íbúar Ísafjarðar-
bæjar og aðrir hátíðargestir.

Við minnumst þess í ár að 150 ár 
eru liðin frá því að Skutulsfjarðareyrin 
fékk kaupstaðarréttindi og Ísafjarðar-
kaupstaður varð til og fékk sína kjörnu 
bæjarstjórn. 

Mörgum áratugum síðar, árið 1971, 
sameinaðist síðan Eyrarhreppurinn 
Ísafjarðarkaupstað. 

Við minnumst einnig 20 ára afmæl-
is enn stærri sameiningar árið 1996 
þegar sex sveitarfélög hér á norðan-
verðum Vestfjörðum gengu í eina sæng 
í kjölfar almennra kosninga meðal 
íbúa og sameinuðust undir nafni Ísa-
fjarðarbæjar. 

Það voru Ísafjarðarkaupstaður, 
Suðureyrarhreppur, Flateyrarhreppur, 
Mosvallahreppur, Þingeyrarhreppur 
og Mýrahreppur.

Þegar litið er um farinn veg og rifj-
uð upp saga þessara byggðarlaga má 
sjá hversu miklu grettistaki fyrri kyn-
slóðir hafa lyft til hagsældar fyrir þá 
kynslóð sem nú byggir Ísafjarðarbæ. 

Ísafjarðarkaupstaður var höfuðstað-
ur Vestfjarða og Ísafjarðarbær tekur 
síðan við því hlutverki eftir samein-
ingu sveitarfélaganna árið 1996. 

Við njótum þess að merk saga 
þessara byggðarlaga hefur verið skráð 
í gegnum tíðina og það er ómetanleg-
ur arfur fyrir okkur og komandi kyn-
slóðir að geta gengið að þeirri sögu í 
framtíðinni.

Það er umhugsunarvert að minn-
ast þess að Ísafjarðarkaupstaður var 
annar fjölmennasti bær landsins um 
1890 þegar þéttbýli tók að vaxa í 
landinu. En árið 1918 voru íbúar Ísa-
fjarðarkaupstaðar tæplega 2.000 og 
aðeins Reykjavík og Akureyri töldu þá 
fleiri íbúa. 

Tímabilið 1880–1920 hefur oft 
verið nefnt stórveldistími Ísafjarðar 
því þá voru umsvif  og áhrif  bæjarbúa 
með mesta móti á landsmælikvarða 
og Ísafjarðarkaupstaður líka um tíma 
stærsti þéttbýlisstaður landsins.

Sagan endurspeglar stórbrotnar 
framfarir í útgerð og fiskvinnslu og 
uppbyggingu fjölbreyttrar þjónustu 
við atvinnulífið. 

Hún segir einnig frá verslun og við-

skiptum og hve Ásgeirsverslunin var 
stór þáttur í uppbyggingu Ísafjarðar-
kaupstaðar. 

Sagan segir frá öflugu menningar- 

og félagslífi og hve tónlistin hefur ætíð 
skipað háan sess hér á Ísafirði sem og 
í nágrannabyggðarlögunum. 

En sagan segir líka frá hörðum átök-
um í pólitíkinni og tímabili „Rauða 
bæjarins“ svokallaða þegar jafnaðar-
menn réðu ríkjum á Ísafirði og stjórn-
uðu ferðinni í atvinnu- og félagslífi Ísa-
fjarðarkaupstaðar. 

Sagan varpar vel ljósi á baráttu 
alþýðu manna fyrir mannsæmandi 
aðbúnaði og auknum réttindum og 
segir okkur frá því fólki sem ruddi 
brautina við stofnun verkalýðsfélaga 
til að knýja á um mannsæmandi kaup 
og kjör.

Við getum líkað þakkað fyrri kyn-
slóðum fyrir að leggja grunninn að 
uppbyggingu heilbrigðisþjónustu og 
menntastofnana sem hefur skipt sköp-
um fyrir áframhaldandi vöxt þessa 
samfélags.

Það er hægt að minnast margra 
merkra einstaklinga sem sett hafa svip 

Lilja Rafney Magnúsdóttir,
þingmaður Norðvesturkjördæmis
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sinn á bæjarlíf  Ísafjarðarkaupstaðar 
allt frá stofnun hans 1866. 

Þar má nefna Skúla Thoroddsen 
sem var sýslumaður á Ísafirði og síðar 
þingmaður Ísfirðinga en hann var 
líka mikill baráttumaður fyrir auknum 
réttindum kvenna. 

Theódóra Thoroddsen, skáldkona 
eiginkona Skúla, var merkiskona og 

talsmaður kvenfrelsis og mjög fram-
farasinnuð. 

Við minnumst einnig Hannes-
ar Hafsteins alþingismanns og sýslu-
manns í Ísafjarðarsýslu. 

Þá er rétt að nefna stjórnmálafor-
ingjann hann Hannibal Valdimars-
son, einn litríkasta stjórnmálamann á 
vinstri kantinum upp úr miðri síðustu 

öld, en hann hóf  þátttöku í pólitík hér 
á Ísafirði upp úr 1930. 

Ísfirðingurinn Auður Auðuns var 
skipuð fyrsti kvenráðherrann 1970 og 
var fyrirmynd fyrir konur sem höfðu 
ekki skipað stóran sess í pólitík fram 
að þeim tíma.

En ég vil ennfremur minnast allra 
þeirra kvenna og karla sem ekki hafa 
fengið eins mikla athygli eða komist á 
spjöld sögunnar en hafa með beinum 
eða óbeinum hætti haft áhrif  á sögu 
okkar samfélags síðustu 150 árin. 

Stritað í svita síns andlits, komið 
börnum á legg og til menntunar oft 
við erfiðar aðstæður og borið hag 
þessa samfélags fyrir brjósti. 

Allir þessir forfeður og formæð-
ur okkar hafa auðgað mannlífið 
með framlagi sínu til menningar- og 
félagsmála og verið í raun tannhjólið 
sem knúið hefur fram bætt lífsskilyrði 
og atvinnulífið hér áfram til framþró-
unar. 

Án þessa alþýðufólks hefðu öflugir 
athafnamenn ekki getað verið án en 
það vill oft gleymast þegar horft er um 
öxl á þróun byggðar og þær gífurlegu 
framfarir sem orðið hafa í lífskjörum 
fólks síðustu 150 árin.

Sameining sex sveitarfélaga
Við minnumst líka merkra tímamóta í 
sögu okkar þegar sex sveitarfélög sam-
einuðust undir merkjum Ísafjarðar-
bæjar. 

Undirbúningur að þessu samein-
ingarferli hófst fyrir alvöru 15. des-
ember 1993 þegar sveitarstjórnir Ísa-
fjarðarkaupstaðar, Suðureyrarhrepps, 
Flateyrarhrepps og Mosvallahrepps 
samþykktu einróma að hefja viðræður 
um sameiningu þessara sveitarfélaga. 

Smári Haraldsson var þá bæjar-
stjóri Ísafjarðarkaupstaðar.

Öðrum sveitarfélögum í Ísafjarðar-
sýslu var líka boðin þátttaka í þess-
um viðræðum en niðurstaðan varð sú 
að Þingeyrarhreppur og Mýrahreppur 
bættust í hópinn og kusu að sameinast 
en önnur sveitarfélög völdu að standa 
utan við þessa sameiningu þegar á 
reyndi.

Grundvöllur sameiningar var fyrst 
og fremst tilkoma Vestfjarðarganga 
sem þá voru hafnar framkvæmdir við 
og stefnt á að taka í notkun árið 1996. 

Ég var á þessum árum oddviti 
Suðureyrarhrepps og taldi ásamt 
öðrum sameiningarsinnum að með 
þessum miklu samgöngubótum yrðum 
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við að sameina kraftana og gera allt 
sem við gætum til að efla byggðina og 
snúa vörn í sókn fyrir svæðið sem bæði 
atvinnulega og félagslega átti undir 
högg að sækja og þar sem íbúunum 
fækkaði jafnt og þétt.

 Það var sett á laggirnar samráðs-
nefnd þeirra sveitarfélaga sem vildu 
vinna að sameiningu og Pétur Sig-

Ásvaldur Guðmundsson og Zófan-
ías Þorvaldsson, Mýrahreppi.

Jónas Ólafsson og Bergþóra Ann-
asdóttir, Þingeyri. 

Pétur Sigurðsson og Pétur H.R. 
Sigurðsson, Ísafirði. 

Og sú sem hér stendur og Halldór 
K. Hermannsson, Suðureyri.

Það var stíft fundað þennan vetur, 

urðsson verkalýðsleiðtogi var kosinn 
formaður og ég varaformaður og  full-
trúar skipaðir frá hverju sveitarfélagi. 

Mér þykir rétt að nefna aðalfull-
trúana. Þeir voru eftirtaldir: 

Eiríkur Finnur Greipsson og Sig-
urður Þorsteinsson, Flateyri. Árni 
Brynjólfsson og Guðmundur Björg-
mundsson, Mosvallahreppi. 

12v 0,8A 12v 5,5A
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1993–94, og komið saman á víxl á 
þessum stöðum og veðrið ekki látið 
stoppa okkur og engin göng komin í 
gagnið. 

Ég rifja upp til gamans eina eftir-
minnilega ferð þegar samráðsnefndin 
fundaði á Núpi í Dýrafirði. 

Botns- og Breiðadalsheiðar voru 
illfærar og leita þurfti eftir öflugum 
farartækjum til ferðarinnar. 

Ég fór því á vélsleða með Bjarna 
Jóhannssyni, gröfumanni á Suður-
eyri, ekki mjög hefðbundna leið held-
ur fram Vatnadalinn í Súgandafirði, 
þar yfir fjall og niður Garðadal í 
Önundarfirði þar sem Árni bóndi á 
Vöðlum flutti mig og fleiri á fundinn 
á Núpi.

Ákveðið var að komast til baka um 
kvöldið yfir Breiðadalsheiði sem var 
þungfær en Eiríkur Finnur útvegaði 
öflugan jeppa sem ferjaði okkur eins 
langt og komist var. Þá var beðið eftir 
vélsleða sem ferjaði mig og aðra áleið-
is en ég lauk ferðinni í öruggum hönd-
um björgunarsveitarmanna á snjóbíl 
sem komst á leiðarenda til Suðureyrar 
seint um kvöldið.

Einhverjum kann að þykja undar-
legt að fundinum hafi ekki verið  frestað 
en þetta voru bara þær aðstæður sem 
við á fjörðunum bjuggum við fyrir 
göng og svona þvælingur á heiðum á 
vélsleðum og snjóbílum var veruleik-
inn sem íbúar þorpanna bjuggu við 
og margir kunna sögur af  og sumar 
hverjar misskemmtilegar.

Óvíst hvenær mokað yrði 
næst
Þorpin voru mjög einangruð stóran 
hluta ársins fyrir Vestfjarðagöngin þó 
ekki megi gleyma þjónustu Djúpbáts-
ins og síðar Flugfélagsins Ernis. Þau 
voru að mörgu leyti mjög sjálfbær með 
öflugt þjónustustig á þeirra tíma mæli-
kvarða. 

Á Suðureyri vöru tvær matvöru- 
og vefnaðarverslanir, bókabúð, vél-
smiðja, fjórar fiskvinnslur, fjöldi 
vertíðarbáta, sparisjóður, Póstur 
og sími, áhaldahús, skóli, leikskóli, 
heilsugæsla, dagdeild aldraðra, verka-
lýðsfélag, félagsheimili, dansleikir og 
bíósýningar í hverri viku. Ég veit að 
sambærilegt var þetta á Þingeyri og 
á Flateyri á sínum tíma en breyttar 

aðstæður kölluðu á endurskipulagn-
ingu og samstarf.

Ísafjörður var líka okkar kaupstað-
ur á þessum árum og það er eftir-
minnilegt að minnast þess þegar farið 
var í kaupstaðarferð hve margbreyti-
leg verslunarflóran var á Ísafirði og 
margar skemmtilegar búðir. Kaupfé-
lagið og Björnsbúð settu vissulega svip 
á bæinn, það voru fjögur bakarí, tvær 
bókabúðir um tíma, tískufataverslun-
in Eplið minnir mig, skóbúð Leós, 
blómabúðin hjá Ástu og Vinnuver, Ísól 
með sýna fínu vefnaðarvöru, verslun 
Einars og Kristjáns og verslunin Neisti 
sem mér fannst alltaf  ævintýrabúð. 
Svo var meira að segja almenningskló-
sett fyrir neðan Neista sem stjórnvöld 
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mættu taka sér til fyrirmyndar í dag 
þegar ekkert bólar á slíkri þjónustu í 
ferðamannalandinu Íslandi.

Verslunarfólk á Ísafirði var alveg 
sérstaklega liðlegt við okkur fólkið af  
fjörðunum þegar við komum á aðvent-
unni á hlaupum að versla og heiðarn-
ar voru mokaðar en urðu svo ófærar 
samdægurs. Þá var jafnvel lengdur 
opnunartíminn svo við gætum lokið 
erindum okkar í bænum því óvíst var 
hvenær yrði mokað næst.

Höfum við gengið til góðs?
Það má spyrja, höfum við gengið til 
góðs götuna fram eftir veg þegar horft 
er til sameiningar þessara sex sveitar-
félaga? 

Ég segi hiklaust já, þó ég geti eins 
og fleiri fundið að ýmsu sem hefði 
mátt betur fara og gekk ekki alveg eftir 
eins og lagt var upp með. Það þarf  að 
laga, gera betur og kalla stjórnvöld til 
ábyrgðar.

Það má líka spyrja sig í hvaða spor-
um við værum ef  ekki hefði verið 
gengið til sameiningar. Ég tel að við 
værum verr stödd og líka Ísafjörður 
sem þjónustukjarni. 

Við þurfum á hvert öðru að halda 
og engin byggð er sterkari en veikasti 
hlekkurinn því jaðarinn færist æ nær. 

Margt hefur styrkst og eflst við sam-
einingu.

Aðgengi að menntun hefur aukist, 
heilbrigðisþjónustan, almenningssam-
göngurnar, menningin og félagsstarfið, 
allt þetta hefur þróast finnst mér með 
jákvæðum hætti. 

Atvinnusvæðið hefur stækkað, 
verkalýðsfélög sameinast og samfé-
lagslega tel ég að íbúarnir hafi náð að 

hristast ágætlega saman í leik og starfi.
Hvert byggðarlag hefur sína sér-

stöðu sem á að rækta og bera fjöl-
breyttar bæjarhátíðir þess merki. Við 
þurfum að halda við fjölbreytileikan-
um á hverjum stað og kunna að njóta 
og meta hvað hvert byggðarlag hefur 
upp á að bjóða. 

Við eigum að sækja fram fyrir 
heildina og alltaf  að taka slaginn fyrir 
þá byggð sem á undir högg að sækja 
hverju sinni. 

Það er samfélagsvitund sem skilar 
sér fyrir allt svæðið.

En hver er framtíðarsýnin fyrir Ísa-
fjarðarbæ og þetta svæði í heild? Ég 
svifi á rósrauðu skýi ef  ég segði að allt 
væri eins og blómstrið eina og engin 
hættumerki á lofti. 

Við verðum að horfast í augu við 
þann vanda sem fylgir neikvæðri íbúa-
þróun og bregðast við og sækja fram. 

Við eigum að gera kröfu á sam-
bærileg búsetuskilyrði og þar sem þau 
gerast best á landinu. 

Það verður að horfast í augu við 
afleiðingar óréttláts kvótakerfis á 
byggðirnar og hver áhrif  óheftrar 
markaðshyggju hafa verið á atvinnu-
öryggi íbúanna í sjávarbyggðunum. 

Íbúarnir verða að endurheimta 
aðgang sinn að fiskimiðunum með 
byggðatengdum aflaheimildum og 
kerfi sem þjónar almenningi en ekki 
peningaöflunum.

En vandinn liggur víðar og það 
verður að gera svæðið samkeppnisfært 
um fólk og fyrirtæki. 

Öll grunngerð samfélagsins og inn-
viðir verða að vera í lagi svo Ísafjarðar-
bær og allt svæðið sé eftirsóknarvert 
til búsetu fyrir ungt fólk og þá sem 

kjósa að búa hér. Við þekkjum það að 
þjónustustig í brothættum byggðum 
landsins hefur dregist saman og eilíf  
varnarbarátta er hér sem og annars 
staðar.

Við eigum ekki að þurfa að ganga 
fram með betlistaf  til stjórnvalda 
heldur verða skatttekjurnar að skila 
sér aftur til uppbyggingar í opinberri 
þjónustu og framkvæmdum og nú 
hillir undir að gerð Dýrafjarðarganga 
hefjist en það er enn langt í land að 
vegaframkvæmdum á Vestfjörðum sé 
lokið svo svæðið geta styrkt sig sem ein 
efnahagsleg heild.

Ég tel samt enga ástæðu til annars 
en að vera full bjartsýni á þessum 
tímamótum fyrir hönd okkar íbúa 
Ísafjarðarbæjar því það dýrmætasta 
sem við eigum þegar upp er staðið er 
mannauðurinn. 

Við sjáum ferðaþjónustuna vaxa og 
fiskeldið aukast svo eitthvað sé nefnt 
og hér býr öflugt fólk sem vill og mun 
nýta þau ótal tækifæri sem eru til stað-
ar ef  búsetuskilyrðin eru jöfnuð og við 
fáum að njóta auðlinda svæðisins með 
eðlilegum hætti.

Það skiptir máli að sækja fram því 
við fáum ekkert sjálfgefið upp í hend-
urnar. 

Það vissu þeir forfeður okkar og for-
mæður sem hér lifðu síðustu 150 árin 
og ruddu fyrir okkur brautina. 

Við getum gert þetta samfélag enn 
þá sterkara fyrir okkur og komandi 
kynslóðir. Til hamingju með afmælið.

Takk fyrir, 
4QTRI�:INVMa
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Forseti Íslands og aðrir Ísfirðingar – 
gestir og gangandi.

Ég óska ykkur og landsmönnum 
öllum til hamingju með 150 ára afmæli 
Ísafjarðarbæjar. 

150 ár eru kannski ekki langur tími 
í jarðsögulegum skilningi – en elsta 
berg á Íslandi er einmitt að finna hér 
á Vestfjörðum og myndaðist fyrir 16 
milljónum ára. En síðustu 150 ár eru 
hins vegar langur tími í lífi þjóðar – 
sem þá bjó við þröngan kost, en átti 
sér glæstan forystumann um framfarir 
og aukna stjórn sinna mála. Það var 
ekki fyrir neina tilviljun að við stofnun 
lýðveldisins árið 1944 valdi nýsjálfstætt 
ríkið sér sem þjóðhátíðardag afmæl-
isdag Jóns Sigurðssonar. 

Íslenskt þjóðfélag árið 1866 var 
auðvitað gjörólíkt því samfélagi sem 
við byggjum í dag. Þá var grunn-
styrkur samfélagsins í hinum dreifðu 
byggðum landsins. Nú er það hins 
vegar höfuðborgarsvæðið sem hefur 
mesta aflið. 

Þetta er auðvitað í reynd tímanna 
tákn – en um leið og við segjum það, 
þá verðum við að gæta þess að jafn-
vægið á milli landsbyggðar og höfuð-
borgar sé rétt og heilbrigt. Það getur 
nefnilega hvorugt án hins verið. 

Saga Íslands – og þá ekki síst saga 
Vestfirðinga – er baráttusaga manna 
við náttúruöflin. Hér geta veður orðið 
stór og ill – en á góðum degi er hvergi 
betra að vera. 

Hversu oft hefur mann ekki langað 
til að stinga af  – í spegilsléttan fjörð?

Finna göldróttan hval og fyndinn 
sel í smádal.

Þá er sko gott að vera til.
Hér kaus Helgi Hrólfsson að nema 

land – gaf  firðinum nafnið Skutuls-
fjörður – og hér fögnum við í dag 
tímamótum í sögu þessa eins fallegasta 
bæjar á Íslandi. 

Það fyrsta sem ég tók eftir þegar 
ég kom í gær að ég fann fyrir hátíðar-
stemmingu – bærinn var kominn í 
sín allra fínustu spariföt. Sjálfur verð 
ég að viðurkenna að ég er auðvitað 
veikastur fyrir öllu sem er grænt að lit 
– en get þó ekki neitað því hvað Selja-
landið er glæsilegt svona nýmálað og 
fagurrautt. 

Sú mikla viðspyrna sem hér hefur 
átt sér stað – bæði hjá fólki og fyrir-
tækjum – fer ekki framhjá neinum. 
Hér er atvinnulífinu stöðugt að vaxa 
fiskur um hrygg og fjölmörg glæsileg 
dæmi um hvoru tveggja; nýsköpunar-
fyrirtæki sem náð hafa afburða góðum 
árangri – sem og hefðbundin fyrirtæki 
sem blómstra sem aldrei fyrr. 

Gunnar Bragi Sveinsson, 
þingmaður og ráðherra

Í sögu Ísafjarðar hafa auðvitað 
skipst á skin og skúrir. Og þótt góður 
Ísfirðingur hafi sungið – og syngi enn 
– að sér þyki „rigningin góð“ – þá vilj-
um við nú heldur vera sólarmegin í 
lífinu. Sem ráðherra byggðamála þá 
gleðst ég sérstaklega yfir þeirri bjart-
sýni sem nú ríkir á Ísafirði. Það hefur 
margt verið gert – og reyndar margt 
sem enn þarf  að bæta. Ég nefni t.d. 
framkvæmdir í samgöngum, fjarskipt-
um og raforkumálum. En Ísfirðingar 
og Vestfirðingar allir hafa nú ekki 
verið þekktir fyrir barlóm og böl-
móð – heldur vilja þeir taka af  festu á 
málum, án allra undanbragða. 

Það er margt í farvatninu og mik-
ilvægt að áfram verði öflug þjónusta 
hér við íbúa og atvinnulíf. Von bráðar 
mun útibú Fiskistofu verða opnað að 
nýju og með haustinu mun starfsemi 
Hafrannsóknastofnunar hér á Ísafirði 
eflast. Í gangi er vinna við aðgerða-
áætlun fyrir Vestfirði og sérstaklega 
bind ég vonir við þá hugmyndafræði 
sem sóknaráætlun landshluta grund-
vallast á – að heimamenn taki lykil-
ákvarðanir og stýri þeim verkefnum 
sem ráðist er í – í þeirra heimabyggð.

Það er slétt hálf  öld síðan Ísfirðingar 
fögnuðu 100 ára afmæli bæjarins – og 
það tókst víst svo vel til að síðan þá 
hafa menn beðið dagsins í dag með 
óþreyju – að komast í ærlegt 150 ára 
afmælisfjör.

Þá var blíðviðri – rétt eins og nú – 
og menn og konur uppábúin. Ég hef  
varla tölu á öllum þeim sögum sem ég 
hef  heyrt af  dansleiknum og hátíðar-
höldunum og gleðinni sem þá réð hér 
ríkjum.

Ungu glaðbeittu piltarnir og stúlk-
urnar sem þá svifu um í dansi – eru nú 
komin á eftirsóknarverðan aldur og ný 
og glæsileg kynslóð telpna og drengja 
er búin að bætast í hópinn. Það er ekki 
bara hjá þorskinum sem nýliðunin er 
með allra besta móti.

Við skulum einsetja okkur að 
skemmta okkur svo ærlega í dag og 
fram á blíða sumarnóttina – að um 
það verði talað eftir önnur 50 ár. 

Enn og aftur óska ég Ísfirðingum til 
hamingju með tímamótin. Ykkar er 
dagurinn – ykkar er framtíðin.

Gunnar Bragi Sveinsson
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Sunna Karen 
Einarsdóttir fjallkona, 
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Afmælisgjöf  Hlífarkvenna 
Konur í Kvenfélaginu Hlíf  hafa alla 
tíð borið mikla virðingu fyrir íslenska 
þjóðbúningnum og viljað veg hans sem 
mestan. Sú hefð skapaðist í Hlíf  að 
allar konur sem mögulega gátu klædd-
ust þjóðbúningum á Hlífarsamætum. 
Á hundrað ára afmæli Ísafjarðarkaup-
staðar árið 1966 voru Hlífarkonur 
með þjóðbúningasýningu á sviði við 
hátíðarhöldin á Sjúkrahústúninu og 
sýndu þjóðdansa. Kvenfélagið hefur 
líka staðið fyrir saumanámskeiðum á 
20. aldar búningnum, það sem í dag-
legu tali er kallað upphlutur.

17. júní 1985 færðu Hlífarkonur, 
ásamt Skátafélögunum á Ísafirði, Ísa-
fjarðarkaupstað skautbúning að gjöf  
fyrir fjallkonuna á Ísafirði. Þetta er 
ljósblár kyrtill, ásamt millipilsi, faldi og 
gullkoffri. Erla Sigurðardóttir, úr Kópa-
vogi, málaði á hann gyllta munstur-
bekki en saumaskap önnuðust Hlíf-
arkonurnar Helga Sigurðardóttir og 
Margrét Jónasdóttir. Þessi búningur 
hefur verið notaður á 17. júní og við 
önnur hátíðleg tækifæri á vegum bæj-
arins allar götur síðan. Búningurinn 
er aðeins farinn að láta á sjá en er vel 
nothæfur.

Árið 2012 ákvað kvenfélagið Hlíf  
að sauma skyldi nýjan þjóðbúning, 
skautbúning/kyrtil, sem fjallkonan á 
Ísafirði gæti skrýðst á 17. júní næstu 
árin og áratugina. Við settum okkur 
það markmið að afhenda nýjan skaut-
búning á 150 ára kaupstaðarafmæli 
Ísafjarðar árið 2016. 

Búningurinn er saumaður í tvennu 
lagi, pilsið og efrihlutinn sér. Efnið í 
nýja búningnum er fánablátt ullarefni 
og er hann því ívið þyngri að bera 
en gamli búningurinn. Neðan á pils-
inu, framan á ermum og í hálsmáli 
er saumaður gylltur munsturkantur. 
Byrjað var að sauma búninginn í jan-
úar 2013. Saumaskap önnuðust þrjár 
Hlífarkonur, þær Rannveig Hjaltadótt-
ir, en hún lést í október 2013, Hugljúf  
Ólafsdóttir og Anna Karen Kristjáns-
dóttir. Það fóru ómældar klukkustund-
ir í saumaskapinn, en það var vel þess 
virði því þetta var virkilega skemmti-
legt og gefandi verkefni.

Búningurinn er saumaður samkvæmt 
teikningum Sigurðar Guðmundssonar 
listmálara og undir leiðsögn Guðrúnar 
Hildar Rosenkjær, klæðskera og kjóla-
meistara hjá þjóðbúningafyrirtækinu 
Annríki í Hafnarfirði. Þjóðbúningurinn 
var afhentur Ísafjarðarbæ til eignar við 
hátíðlega athöfn á afmælishátíðinni 16. 
júlí 2016. Hlífarkonan Katrín Björns-
dóttir kom þá fram í nýja skautbún-
ingnum í fyrsta sinn.
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búningum. Félaginu bárust höfðing-
legar gjafir, s.s. peningagjafir, munir og 
blómaskreytingar. 

Í tilefni afmælisins voru héraðs-
skjalsafninu afhent gömul skjöl og allar 
fundargerðarbækur frá stofnun kven-
félagsins. Einnig var farið með muni 
á Byggðasafnið til varðveislu. Félag-
ið færði einnig öldrunardeildinni á 
sjúkrahúsinu og Safnaðarheimili Ísa-
fjarðarkirkju gjafir, en félagið hefur 
hin síðari ár haldið félagsfundi í Safn-
aðarheimilinu. 

Árið 2015 tóku fulltrúar frá Hlíf  þátt 
í að skipuleggja og standa fyrir ráð-
stefnunni Í kjölfar Bríetar sem haldin 
var á Ísafirði til að fagna  hundrað ára 
kosningarétti kvenna. Ráðstefnan var 
vel heppnuð og vel sótt þó fleiri karlar 
hefðu mátt láta sjá sig.

Í byrjun árs 2016 rættist langþráður 
draumur Ísfirðinga og hjúkrunarheim-
ilið Eyri var opnað. Hlífarkonur voru 
löngu búnar að ákveða að styrkja þetta 
góða málefni og gáfu eina milljón 
króna til stofnunarinnar.

Í tilefni 150 ára kaupstaðarafmæl-
is Ísafjarðar árið 2016 gaf  félagið 
bænum nýjan þjóðbúning sem fjall-
konan mun skrýðast á 17. júní og við 

Starfsemi Hlífar hefur auðvitað breyst 
síðan 1910 en þó er kjarninn alltaf  sá 
sami. Félagið er fyrst og fremst góð-
gerðarfélag sem „lítur eftir hag bág-
staddra í þessum bæ og hjálpar þeim 
eftir föngum og þá sérstaklega gamal-
mennum“, eins og segir í lögum félags-
ins frá stofnári þess. Núgildandi lög 
félagsins endurspegla breytta tíma og 
auk þess að styrkja og gleðja aldraða 
og bágstadda vinnur félagið að öllum 
mannúðar-, menningar- og framfara-
málum á Ísafirði.

Hlíf  hefur gegnum áratugina notað 
ýmsar aðferðir til að afla fjár en nú 
er það fyrst og fremst okkar árlega 
hlutavelta og fyrirtækjastyrkir kringum 
hana sem fjármagna starfið. Hluta-
veltan, sem við köllum líka tombólu, 
er eiginlega orðin að ísfirskri hefð sem 
eldri Ísfirðingar muna eftir frá barn-
æsku sinni.

Frá byrjun hefur félagið fengið ótal-
margar hjálparbeiðnir og tekið þátt í 
ýmsum söfnunum. Það er of  langt mál 
að telja allt upp, og látum því duga að 
segja frá starfsemi félagsins undanfar-
in ár.

Samsætið er ekki eina langtímaverk-
efnið okkar því félagið hefur síðan 
1966 séð um þrettándagleði annað 
hvert ár á móti kvenfélaginu í Bol-
ungarvík. Það hefur verið skemmtilegt 
og gefandi að gleðja íbúa með þess-
um hætti en svona stór framkvæmd, 
unnin í sjálfboðavinnu, er nú vaxin 
félaginu yfir höfuð og er það okkar 
von að aðrir taki við keflinu. Einnig 
má nefna að við höfum í nokkur ár 
gefið útskriftarnemum Grunnskólans 
á Ísafirði gjafir fyrir góðan árangur í 
verk- og listgreinum. Það er ánægju-
legt að fá að vekja athygli á verk- og 
listnámi og þykir okkur það viðeigandi 
fyrir félagið.

Á 100 ára afmæli kvenfélagsins árið 
2010 var haldin sögusýning um Kven-
félagið Hlíf  í Safnahúsinu á Ísafirði. 
Gefið var út afmælisrit þar sem sagt 

Starfsemi Kvenfélagsins Hlífar

*]ZVQZ~\QV� MZ� MQV� öMQZZI� [SZI]\[ôVQVOI� [MU�
settar hafa verið upp á samsætum

var frá því helsta í starfsemi félagsins 
í 100 ár. Hlífarsamsæti ársins 2010 
var haldið í Edinborgarhúsinu og var 
það jafnframt afmælishátíð. Sérstak-
lega var vandað til dagskrár sam-
sætisins og meðal annars sett upp 
skrautsýning eins og tíðkaðist á árum 
áður og Þjóðbúningafélag Vestfjarða 
var með sýningu á íslenskum þjóð-

0TyNIZSWV]Z�\QTJ�VIZ�y�nTNILIV[QVV�nZQò�! �

Stofnun Kvenfélagsins Hlífar er samofin Hlífarsamsætinu og má því 
segja að Hlíf  hafi orðið til árið 1907 þegar nokkrar frúr og  frökenar 
í bænum tóku sig saman og bundust samtökum um að hlúa að eldri 
borgurum. 

25VESTANPÓSTUR 2017



er aðalfjáröflunin hjá félaginu í dag. 
Dregið hefur úr starfsemi félagsins frá 
því sem áður var því erfiðlega gengur 
að fá nýjar konur til að ganga í félag-
ið. En félagskonur halda þó ótrauðar 
áfram að afla fjár til styrktar góðum 
málefnum í sinni heimabyggð og von-
andi á félagið eftir að eflast á ný og 
fagna 200 ára afmæli árið 2110. 

önnur tilefni eins og vill. Búningurinn 
var saumaður af  félagskonum og leys-
ir af  hólmi eldri búning sem félagið, 
ásamt skátafélögunum, gaf  bænum 
árið 1985.

Starfsemi félagsins í dag er hefð-
bundin, að jafnaði fimm fundir yfir 
vetrarmánuðina, Hlífarsamsætið er í 
mars og tombólan á haustin, en hún 

Unnið við lagfæringar á álfadansbúningum 
nZQò������·�-TyVJWZO��1VOI�5IZyI�WO�-Ty[I

*�VQVOIVMNVLQV�NaZQZ�nTNILIV[QVV��!�!��!����.Zn�̂ QV[\ZQ"�*M\I��0MTOI��-aRI��;QOOI��5]VLI�
og Magga
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0TyNIZSWV]Z�[ôVI�öR~òLIV[I�n�����R�Vy

26 VESTANPÓSTUR 2017



Segja má að upphaf  Hlífarsamsætis-
ins hafi verið árið 1907 þegar nokkr-
ar konur hér í bæ tóku sig saman og 
buðu eldri borgurum og bágstöddum 
í bænum til matarveislu.

Þetta varð svo undanfari að stofnun 
Kvenfélagsins Hlífar sem stofnað var 
6. mars árið 1910. Í lögum félagsins 
sagði að starf  Hlífar ætti að miðast að 
því að „líta eftir hag bágstaddra í þess-
um bæ og hjálpa þeim eftir föngum og 
þá sérstaklega gamalmennum“. 

Á aðalfundi ár hvert eru kosnar 
nefndir til að sjá um samsætið.  

Skemmtinefnd sér um að finna 
skemmtiefni og raða saman dagskrá, 
veitinganefnd sér um að ákveða hvaða 
kökur verði á boðstólum og hver bakar 
hvað, framreiðslunefnd dekkar borð og 
sér um framreiðsluna og brauðnefnd 
sér um að smyrja allt brauð.

Boðsnefnd fer yfir listann yfir þá 
sem hafa náð aldri, nú er það 70 ára 
en áður var það 65 ára. Eldhúsnefnd 
sér um að laga súkkulaði og vaska upp 
og síðan eru dyraverðir valdir sérstak-
lega en þeirra hlutverk er að taka á 
móti fólki og bjóða það velkomið.

Í upphafi var talað um Gamal-
mennasamsætið en síðar var nafninu 
breytt í Hlífarsamsætið. Frá upphafi 
hefur það verið haldið í febrúar eða 
mars. Á afmælisárinu árið 2010 þótti 
þó við hæfi að hafa það á næsta sunnu-
degi við afmælisdaginn.

Fyrstu árin var samsætið eins konar 
matarveisla og ýmiss konar léttmeti 
með. Oft var dansað á eftir. Þá þurftu 
félagskonur að ganga í hús og fá ýmis-
legt lánað, t.d. kertastjaka og borðbún-
að, og skila svo öllu aftur eftir helgina. 
Þá voru einnig sendar veitingar heim 
til þeirra sem voru veikir eða komust 
ekki á samsætið af  einhverjum ástæð-
um.

Kvenfélagið hefur í gegnum tíð-
ina eignast ýmsan borðbúnað og á til 
dæmis stórt safn af  súkkulaðikönnum 
sem félagskonum þykir ákaflega vænt 
um. Félagskonur hafa alltaf  séð um 
veitingarnar. Á fyrri hluta 20. aldar-
innar komu konur saman í Norska 
bakaríinu og bökuðu þar saman. 
Einnig voru bakaðar kleinur í eld-
húsum í heimahúsum og komu konur 

Hlífarsamsætið
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saman daginn fyrir samsætið til 
að baka. Sagt var að kleinulyktina 
hefði lagt yfir nálægar götur.

Um miðja síðustu öld urðu 
þær breytingar að í stað matar 
var boðið upp á heitt súkkulaði, 
tertur, pönnukökur, kleinur og 
brauð.

Samsætið hefur oftast verið 
haldið um miðjan dag á sunnu-
dögum og er sú tímasetning engin 
tilviljun heldur valin svo gest-
ir geti sótt sunnudagsmessu fyrir 
samsætið. Mikið hefur verið lagt 
upp úr skemmtiatriðum og hefur 
kór kvenfélagsins, Hlífarkórinn, 
sungið á samsætinu í rúm 50 ár.

-TLP�[VMNVLQV� n� [IU[¥\QV]� ���!� ·� NZn� ^QV[\ZQ�
-TyVJWZO��:~[TI]O��1VOI�5IZyI��2~VI�;yUWVyI�WO�
;QO]ZJR�ZO

���nZI�INU¥TQ�0TyNIZ[IU[¥\Q[QV[

Stór og lítil leikrit hafa verið sett 
upp, t.d. einnar klukkustundar verk 
sem nefnist Upp til selja og styttri 
verk eins og 0I\\IZ� y�UQ[OZQX]U, Þvaðr-
ið, Eiginkonan fer út að skemmta sér 
og fleira. Félagskonur léku flest ef  
ekki öll hlutverkin og oft var það 
einnig félagskona sem leikstýrði. Ef  á 
þurfti að halda voru stundum fengn-
ir utanaðkomandi einstaklingar til að 
leika og leikstýra. Oft hafa heimili 
Hlífarkvenna verið undirlögð síðasta 
mánuðinn fyrir æfingar og margar 
konur hafa farið í hin ólíklegustu 
hlutverk. Allt frá stofnum Tónlistar-
skóla Ísafjarðar hefur verið mikið og 
gott samstarf  við skólann um tónlist-
aratriði.

Áður fyrr vor skrautsýningar vin-
sælar og voru settar á svið annað hvert 
ár. Þetta eru í orðsins fyllstu merkingu 
skrautsýningar – afar glæsilegar og 
mikil vinna á bak við þær. Þótti því 
tilhlýðilegt að hafa eina slíka á 100 
ára afmæli kvenfélagsins árið 2010. 
Þjóðdansar voru einnig  vinsælir hjá 
okkur. Undanfarin ár höfum við sótt 
skemmtiatriði út fyrir félagið, enda 
Ísafjörður menningarbær með öflug-
um tónlistarskólum, leiklistarstarfi og 
allskonar hæfileikafólki.  

Alltaf  er stiginn dans að skemmti-
dagskrá lokinni og er það gert við 
undirleik harmonikku. Lengi vel 
voru það þeir Ásgeir Sigurðsson og 
Sæmundur Guðmundsson sem voru 
tryggustu félagar kvenfélagsins í þeim 
efnum. En frá stofnun Harmonikku-
félags Vestfjarða hafa ýmsir félagar 
þess spilað fyrir dansi á Hlífarsam-
sætinu. Til fjölda ára var samsætið 
haldið í Alþýðuhúsinu og síðan í 
félags heimilinu í Hnífsdal. Undanfarin 
ár hefur það verið í Frímúrarasalnum.

Það er alveg sama við hvern er 
talað, hvort sem það eru fyrirtæki eða 
einstaklingar á Ísafirði, allir eru til-
búnir að aðstoða ef  til þeirra er leitað 
og án þessara aðila hefðu Hlífarkonur 
mátt sín lítils.

Hlífarsamsætið er stærsti viðburður 
félagsins og eru allar konur í félaginu 
tilbúnar að leggja á sig mikla vinnu 
í kringum það. Gera þær það með 
ánægju enda launin ávallt gleði og 
þakklæti gestanna.
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sundur með íbúafjölda Reykjavíkur 
og Ísafjarðar því á afmælisárinu 1966 
voru Reykvíkingar orðnir 79.202 en 
Ísfirðingar töldust þá vera 2.219.

õIZ�^IZ�ITT\�Iò�ÅVVI
Það breytir því ekki að Ísafjörður var 
og er borg í mínum huga. Á æskuár-
um mínum voru tvær  bókaverslanir 
í bænum, þeirra Jónasar Tómas-
sonar og Matthíasar Bjarnasonar, 
þrjú bakarí; Gamla bakaríið, Félags-
bakaríið og Bæsabakarí, klæðskeri, 
stórt Kaup félag, Hamraborg Úlfars, 
allt mögulegt búðin Neisti, alls kyns 
smá verslanir með nýlenduvörum, 
hannyrða verslanir,  húsgagnaverslun, 
fjórðungssjúkrahús og fjórðungs-
bókasafn með skylduskilum forlag-
anna, ljósmyndasafn, ljósmyndastofur, 

prentsmiðja, skipasmíðastöð, bókaút-
gáfa, tveir bankar, áætlunarflugvöllur, 
barnaskóli, gagnfræðaskóli, sjómanna-
skóli, iðnskóli, síðar menntaskóli að 
ógleymdum Tónlistarskólanum sem 
alla tíð hefur verið kóróna menningar-
innar á Ísafirði.

Þá má ekki gleyma leikhúslífinu 
með Leikfélagi Ísafjarðar í sínu leik-
húsi sem síðar brann en ól upp marga 
af  frægustu leikurum þjóðarinnar á 
fyrri hluta síðustu aldar og síðan tók 
Litli leikklúbburinn við sem setti upp 
metnaðarfullar sýningar. Þá kemur 
auðvitað myndarlegt Alþýðuhús með 
kvikmyndasal upp í hugann sem síðan 
togar minningarnar að fjölbreyttu 
hljómsveitarlífi í bænum.

Þannig hafði Ísafjörður upp á allt 
það að bjóða sem ætlast má til af  

Þegar eftir því er leitað reynist erfitt 
að finna algildan mælikvarða á hvað 
skilgreinir borg frá bæ. Hvort það er 
mannfjöldi, tiltekin þjónusta sem veitt 
er í bænum eða eðli stjórnsýslu hans. 
Sumstaðar verður bær borg ef  dóm-
kirkja er til staðar í bænum, annars 
staðar ræður eðli stjórnsýslunnar stöð-
unni en í Bretlandi verður bær ekki 
borg fyrr en drottningin gefur leyfi til 
þess.

Eitt er víst að mannfjöldinn einn og 
sér ræður því ekki hvort bær verður 
borg. Í Bandaríkjunum ræðst skilgrein-
ingin víðast hvar af  því hvort bærinn 
hafi sjálfstæða stjórn eða lúti stjórn 
sýslu í sínum málum.

Ég er fæddur á Ísafirði árið 1962 og 
var því fjögurra ára þegar bærinn hélt 
upp á hundrað ára kaupstaðarafmæli 
sitt árið 1966. Það er einmitt til þess 
tíma sem ég get rakið fyrstu minn-
ingar mínar. Ég man eftir skreyttum 
bænum, skrúðgöngu, hátíðarhöldum á 
Sjúkrahústúninu og að við höfnina lá 
risastór seglskúta, eða seglskip, sem ég 
held að hafi verið danskt.

Móðir mín, Ósk Norðfjörð Óskars-
dóttir, hafði eins og ávallt við hátíðleg 
tækifæri klætt mig upp og leiddi mig 
um bæinn. Merkilegasta upplifunin 
var þetta risavaxna hvíta seglskip. Mér 
fannst þá og hefur hefur eiginlega 
alltaf  síðan fundist að miðja alheims-
ins væri á Ísafirði.

Í bænum var allt sem prýða má eina 
borg og eftir því sem maður eltist tók 
maður betur eftir því. Á þessum tíma, 
á sjöunda áratug síðustu aldar, hafði 
bærinn ekki breyst ýkja mikið frá því 
upp úr aldamótunum. Hann hafði í 
raun á sér yfirbragð virðulegs dansks 
kaupstaðar og eftir að ég horfði fyrst á 
dönsku þættina Matador, hefur Kors-
bæk alltaf  minnt mig dálítið á Ísafjörð. 
Þótt stéttaskiptingin hafi að sjálfsögðu 
ekki verið eins áberandi á Ísafirði og í 
Korsbæk.

Aldamótaárið 1900 bjuggu 1.067 
manns í Ísafjarðarkaupstað en 5.802 
í höfuðstaðnum Reykjavík. Munur-
inn var því ekki ýkja mikill. Það er 
líka athyglivert að Forn-Grikkir töldu 
að bær öðlaðist fyrst forsendur til að 
vera borg ef  íbúafjöldinn hafði náð 
einu þúsundi. Hins vegar dró fljótt í 

Ísafjörður, háborg í norðrinu
Heimir Már Pétursson
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einni borg. Enda var stjórnmálalíf  
bæjarins ákaflega fjörugt og áhrifa-
ríkt í landsmálunum seinni hluta 19. 
aldar og alla 20. öldina. Þaðan kom 
hver stjórnmálaskörungurinn á fætur 
öðrum, allt frá Jóni Sigurðssyni þing-
manni Ísfirðinga, Skúla Thoraren-
sen,  Hannesi Hafstein, Hannibal 
Valdimars syni og svo mætti lengi telja. 
Þá hafa forsetar lýðveldisins allir tengst 
Vestfjörðum fjölskyldu- og ættarbönd-
um, en Ásgeir Ásgeirsson átti rætur á 
Ísafirði, Halldóra eiginkona Kristjáns 
Eldjárn var Ísfirðingur sem og Ólafur 
Ragnar Grímsson.

Mér er það ljóslifandi í minningunni 
að hafa gengið í hús og selt pólitísk mál-
gögn allra flokka í bænum. Sérstaklega 
voru jólaútgáfur blaðanna glæsilegar 
og miklar að vöxtum og flestir bæjar-
búar svo virkir í umræðunni að þeir 
keyptu blöð allra flokka, hvort sem 
þeir studdu þá eða ekki. Ég varð líka 
snemma mjög áhugasamur um stjórn-
mál. Ég man eftir mér sem kornung-
um með pabba inni á skrifstofu hjá 
Matta Bjarna bakatil í bókabúðinni 
þar sem þeir voru að ræða málefni 
sjómanna og útgerða eða landsmálin 
yfirleitt og þá var oft heitt í kolunum. 
Enda fór ég snemma að sækja kosn-
ingaskrifstofur flokkanna þegar kosn-
ingar voru framundan og þarna spáss-
eraði maður um og tók þátt í umræð-
um fullorðna fólksins og stundum fulla 
fólksins sem oft átti mikilvæg erindi á 
kosningaskrifstofur.

Karlarnir í slippnum
Eins og allir sem eru um það bil á 
mínum aldri muna þá voru þetta aðrir 
tímar að því leyti að við börnin voru 
mjög frjáls og fórum meira og minna 
okkar eigin ferða um bæinn fljótlega 
upp úr sex ára aldrinum. Mitt leik-
svæði var í slippnum á Torfnesi. Þar 
voru bátar og bílhræ að leika sér í 
fyrir utan fjöruna og allt sem henni 
fylgdi. Það sem meira var að það var 
ekki illa séð að ég pínulítill púkinn 
gerði mig heimakominn hjá Eggerti 
og skipasmiðum hans og öðrum körl-
um á verkstæðinu og stóra bragganum 
í slippnum.

Þannig gat ég hangið langtímum 
saman með körlunum og hlustað á þá 
skrafa um allt og ekkert og stundum 
hjálpaði maður lítillega til með eitt og 
annað eða skottaðist eftir einhverju 
fyrir þá.  Samgangur kynslóðanna var 
því miklu meiri en hann er almennt í 

dag og við börnin heyrðum og sáum 
meira af  því sem fullorðna fólkið var 
að segja og gera í daglega lífinu. Við 
byrjuðum líka fyrr að vinna en nú er 
almennt talið hollt eða leyfilegt en ég 
tel mig langt í frá hafa skaðast af  því. 
Þvert á móti.

Það er margt sem 150 ára saga 
kauptúns geymir og situr í brotum 
og brotabrotum í huga allra þeirra 
sem bæinn hafa búið. Þannig er það 
nú bara. Hver á sinn Ísafjörð. En í 
mínum huga er Ísafjörður bær frelsis-
ins á svo margan hátt. Þar þoldi fólk 
umræður án þess að móðgast endi-
lega um aldur og ævi, fólk var ófeimið 
gagnvart umheiminum og fannst bær-
inn ekkert ómerkilegri en höfuðborgin 
án þess endilega að þjást af  einhverju 
mikilmennskubrjálæði í leiðinni.

Það er semsagt ekki til siðs hjá 
Ísfirðingum að biðjast afsökunar á því 
að mæta upp á dekk sem sumir rugla 
saman við yfirgang og frekju. Það er 
auðvitað fjarri lagi því yfirleitt koma 
Ísfirðingar til dyranna eins og þeir eru 
klæddir og ætlast til þess að að aðrir 
geri það sama. Ólíkt mörgum öðrum 
er yfirleitt hægt að treysta því að það 
sem Ísfirðingur segir sé einnig það sem 
hann meinar.

Fólkið kemur alls staðar að
Ég held að þetta sé ein skýringin á 
því að fólki sem flyst í bæinn gengur 
yfirleitt vel að samsama sig og það er 
yfirleitt fljótlega boðið velkomið í hóp-
inn. Á öðrum ónefndum stöðum getur 
þetta verið erfiðara og aðfluttir eru 
alltaf  utanbæjarmenn í huga heima-
manna en á Ísafirði verður aðkomu-
fólkið fljótlega að Ísfirðingum eins 
og dæmin varðandi innflytjendur frá 
öðrum þjóðum sanna svo vel. Alþjóða-

hátíðin á til að mynda rætur að rekja 
til Ísafjarðar.

Ísafjörður er nefnilega líkur Reykja-
vík að því leytinu til að hann hefur alla 
tíð verið bær mikilla hreyfinga á fólki. 
Fólk flutti þangað alls staðar að. Ísa-
fjörður hefur alla tíð að stórum hluta 
verið bær aðfluttra. Áður en byggð 
lagðist af  víðs vegar um Ísafjarðar-
djúp, allt frá Aðalvík og inneftir Djúpi, 
sótti fólk þjónustu í bæinn sem var 
auðvitað undir lok 19. aldar og lengst 
af  20. öldinni öflug miðstöð verslunar, 
framleiðslu, samgangna við umheim-
inn, menningar og heilsugæslu. Þegar 
byggðin við Djúp lognaðist svo smátt 
og smátt útaf  flutti margt fólk þaðan 
í bæinn.

Þannig lágu rætur Ísfirðinga víða. 
Þess vegna var aldrei haldið þorrablót 
Ísfirðinga t.d. heldur blótuðu menn 
eftir uppruna sínum héðan og þaðan 
sem auðvitað hafði þann kost að fólk 
gat mætt á mörg þorrablót. En þessi 
fjölbreytileiki á líka sinn þátt í að gera 
Ísafjörð að borg, miðstöð þar sem ólík-
ir straumar mætast og nú í seinni tíð, 
ekki bara frá ólíkum nágrannabyggð-
um og Danmörku eins og áður var, 
heldur alls staðar að úr heiminum.

Þessi mikilvæga taug í sögu bæjar-
ins er þess virði að leggja rækt við. Í 
henni geta tækifæri legið og möguleik-
ar til framfara í bæði menningar- og 
atvinnulífi. Það er svo margt til staðar í 
sögunni, menningunni og nútímanum 
sem býður upp á stórkostleg tækifæri.

Frábærir karlar og konur
Í minningu æskuáranna var Ísafjörð-
ur stórborg. Á götum úti mætti maður 
þýskmenntuðum Úlfi skurðlækni og 
hinn dönsku yfirhjúkrunarkonu Rosen 
eða Símson sem var allt í senn töfra-
maður, ljósmyndari, heimspekingur, 
myndhöggvari og skógræktarmaður. 
Jóni skraddara sem einn þekkti allar 
lagnir í bænum eftir minni og ég hjálp-
aði að taka upp kartöflur og rabarbara 
í garðinum fyrir neðan heimili mitt við 
Seljalandsveginn. Eða hinum hávaxna 
séra Sigurði sem leið eins og drottinn 
allsherjar um göturnar en allir vissu 
að hafði á yngri árum verið útkastari 
og beygðist víst aðeins til vinstri. Hann 
skírði okkur öll og fermdi.

Bærinn hefur alla tíð átt svo mikið 
af  frábæru fólki sem litaði tilveru 
manns allt frá barnsaldri. Eins og 
Margréti Óskarsdóttur sem kenndi 
mér ungum að meta kveðskap og 
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vissi yfirleitt ekki til þess að til væru 
erfið börn, bara ólík börn og skap-
andi. Hún dró mig barnungan inn í 
Litla leikklúbbinn og saman lásum við 
Pétur Gaut á námskeiði á vegum hans. 
Hún var frá fyrsta orði varðkona ljóða 
minna, benti, kenndi og hvatti áfram 
og gott ef  hún vakti ekki í mér hálf-
gerðan kommúnista – og fleira. 

Það er líka dæmigert fyrir aðra stóra 
konu í menningarsögu bæjarins að 
þegar ég var að nálgast tvítugt og hafði 
gefið út mína aðra ljóðabók mætti ég 
Sigríði Ragnar á götu. Hún spurði 
eftir bókinni og hvort ég vildi ekki 
koma til hennar og lesa fyrir hana upp 
úr bókinni. Ég var auðvitað upp með 
mér og spurði hvort ég ætti þá ekki 
að koma upp úr kvöldmatarleytinu. 
En nei, hún sagði: Komdu frekar upp 
úr miðnætti. Þá er ég búinn að hátta 
Ragnar og ganga frá.

Vinnudagur Sigríðar var langur 
bæði sem kennara við Barnaskólann 
og við rekstur Tónlistarskólans. En 
upp úr miðnætti átti hún tíma fyrir 
sjálfa sig til að hlusta á ungskáldið 
fara með ljóðin sín. Þessi nótt er mér 
ógleymanleg. Þarna sátum við tvö 
umlukin bókum í rökkrinu,  sötruðum 
kaffi og sérrý, langt fram á nótt. Og 
þegar ég loksins gekk út í kyrrð sumar-
sólarinnar undir morgun velti ég fyrir 
mér hvort hún Sigríður svæfi yfirleitt.

Þarna töluðu kynslóðirnar saman 
sem þær gera allt of  sjaldan nú til 
dags, alla vega hér í Reykjavík. Von-
andi gera þær það enn vestur á Ísafirði, 
háborginni í norðri. Þannig geymist 
sagan og þannig verða nýjar sögur til 
vonandi um aldir alda í borginni milli 
blárra fjalla. 

Heimir Már Pétursson

HULDUKONAN
 
Ort til
Margrétar Óskarsdóttur fimmtugrar

Í eggskornum kletti á afskekktum stað 
niður við sjó 
býr huldukona með töfrastaf  í hendi 
magnar hún seið 
blæs lífi í orð 
sem dansa í fjörunni 
þegar myrkrið 
kemur af  hafi. 

Í fimm þúsund ár 
hafa stjörnur tendrast á sprota hennar 
í hálfa öld 
þykjast strandmenn 
hafa séð hana 
gæla við öldur í fjöruborðinu.
 
Í augnablik hafa förumenn 
gripið dansandi orð 
undir hvössum kletti 
við úfið haf  
og í óráði skýrt frá æpandi þögn 
við stórgrýtta strönd.

                                  Heimir Már
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2017

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
TJÓNASKO!UN • 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
Hafnargötu 90 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7500

Veitingastofan Vegamót
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

Byggðastofnun
Ártorgi 1 • 550 Sauðárkróki

Símar: 456 6600 
og 892 4844

Grundarstræti 3 • 420 Súðavík  Sími 
450 5900

Ísafjörður
Hafnarstræti 1
Sími 456 3744

Útgerðarfélagið Ískrókur ehf.
Engjavegi 28 • 400 Ísafirði • Sími: 895 6162
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Bésame, bésame mucho — 
como si fuera esta noche la ultima vez. 
Bésame, bésame mucho — 
que tengo miedo a per-derte, perderte después. —

Quiero tenerte muy cerca mirar me en tus ojos 
verte junto a mi. Piensa que tal vez mañana 
yo ya estaré lejos muy lejos de ti.

Þannig orti mexíkóska tónlistarkonan Counsuela Vel-
ázquez aðeins 16 ára gömul árið 1940 og er þetta ein 
lífseigasta ástarballaða allra tíma.

Í minni fjölskyldu er það þannig að þegar fólk heilsast þá 
kyssumst við. Besame er einmitt þannig kysstu mig. Það er 
nú jafnvel að bera í bakkafullan lækinn að vera að fá Víkara 
til þess að vera með hátíðarávarpið að þessu sinni. En það 
er þess virði að láta reyna á það. Eins og þið sjálfsagt vitið 
þá er ég sonur Kitta Júl kennara og Ketilríðar Jakobsdóttur 
frá Reykjarfirði eins og þau jafnan kynntu sig sjálf. En for-
eldrar mínir voru báðir ættaðir af  Ströndum en ég er fædd-
ur í Víkinni.

Í mínum uppvexti varð maður þess áskynja að það er 
svona á Ísafirði en ekki eins og hér í Víkinni eða þannig, að 
það varð snemma ljóst að Ísafjörður og fólkið þar var svona 
skörinni hærra í virðingarstiganum en Víkarar. Þannig var 
til dæmis kaupfélagsstjóri á Ísafirði, en útibússtjóri í Vík-
inni, það var bæjarstjóri á Ísafirði en hreppstjóri í Víkinni 
og það skipti máli hverjir skipuðu þessi embætti og litið til 
þeirra með virðingu. Einnig var það þannig oft að þegar 
ég fór með foreldrum mínum í heimsókn til afa og ömmu 
upp á Engjaveg 6 þá var eins og maður væri í stórborg að 
horfa yfir Eyrina og svo þegar komið var við hjá Deddu 
móðursystur minni og Hauki Dan í Tangagötunni þá varð 
maður bara villtur í þessum þröngu götum og háu húsum 
sem ekki sáust í Víkinni en maður mátti nú varla bregða sér 
fyrir horn á Félagsbakaríinu þá var maður búinn að tapa 
áttum og orðinn snarvilltur. Einhvern veginn var byggðin í 
Bolungavík miklu dreifðari á þessum árum og húsin meira 
á stangli eins og hár á hálf  sköllóttum kalli. Einnig var það 
sem styrkti mig í þeirri trú að Ísfirðingar væru öðruvísi en 
Víkarar að oft í þessum fjölskylduheimsóknum foreldra 
minna var komið við hjá séra Sigurði og frú en í Víkinni var 

3^�TL[~TIZ[SIZ\�n�;~TIZSIٻ
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var haldið laugardaginn 27. janúar síðastliðinn á Grand Hóteli 
í Reykjavík. Dagskráin var hin veglegasta og voru feðgarnir Muggi og Mugison í brennidepli 
framan af  kvöldi.

Guðmundur M. Kristjánsson, Muggi hafnarstjóri Ísafjarðarhafna, var ræðumaður kvölds-
ins. Hann rifjaði upp æsku sína í Bolungarvík og fór með okkur víða á gamansömum og 
hugljúfum nótum. Mugison tók lagið og mátti vart á milli sjá hver hafði betur í söngnum á 
tímabili, tónlistarmaðurinn knái eða salurinn. Veislustjóri kvöldsins var Dagný Björk Pjet-
ursdóttir danskennari. Fastir liðir voru á sínum stað eins og happdrættið með vinningum frá 
Flugfélagi Íslands, Hótel Ísafirði, Húsinu, Tjöruhúsinu, Vesturferðum og CraftSport.

Sú nýbreytni var í ár að boðið var upp á heitan mat, vestfirskt lambalæri með tilheyrandi 
meðlæti, og að sjálfsögðu einkenni Sólarkaffisins, kaffi og rjómapönnuköku í eftirrétt. Það 
var álit manna að hátíðarmatur væri kominn til að vera. Um gæði og bragð rjómapönnukök-
unnar er ætíð deilt en engu að síður er hún talin ómissandi hluti kvöldsins.

Sérstakir gestir Sólarkaffis í ár voru heiðurshjónin Sigurður J. Jóhannsson og Sæunn Sigur-
jónsdóttir (Siggi Jóh. og Sæa) sem hafa verið tryggir velunnarar Ísfirðingafélagins í gegnum 
árin og var þeim færður virðingarvottur sem var sérhannaður gripur eftir Dýrfinnu Torfa-
dóttur gullsmið.

Dansinn dunaði langt fram á nótt og voru það hinir margrómuðu félagar í hljómsveitinni 
Húsinu á sléttunni, þeir Halldór Smárason, Olgeirs-bræðurnir úr Bolungarvík Birgir og 
Valdimar, ásamt trommaranum Óskari Þormarssyni sem héldu uppi fjörinu.

Myndir á Sólarkaffinu tók Geir Harðarson, aðrar myndir eru úr einkasafni Mugga.
Myndir sem fylgja ræðu Guðmundar eru úr einkasafni hans.

Guðmundur M. Kristjánsson, Muggi hafnarstjóri Ísafjarðarhafna
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D!rfinna Akranesi 
Stillholti 16-18,
300 Akranesi  
Sími: 464 3460 & 862 6060 
www.diditorfa.com

facbook skart D!rfinnu
diditorfa.com
diditorfa@simnet.is

Ófeigur Gullsmi"ja ehf.
Skólavör!ustíg 5, 
101 Reykjavík 
Sími: 551 1161

D!rfinna Torfadóttir 
gullsmi"ur

Hjá Odda leggjum vi! metna! okkar í a! framlei!a 

vanda!ar umbú!ir sem koma vörunni ekki a!eins ferskri 

í hendur neytenda, heldur stu!la a! hreinna umhverfi 

fyrir okkur öll á sama tíma. Í nútíma samfélagi er rík 

krafa á fyrirtæki a! huga vandlega a! umhverfismálum 

og "ví mikilvægt a! geta vali! umbú!ir sem stu!la a! 

minni sóun og hreinni náttúru. 

Framlei!sluvörur okkar, úr plasti og pappa, skilja eftir 

sig umtalsvert minna kolefnisspor en vörur frá helstu 

samkeppnislöndum.* #etta er vegna "ess a! í okkar 

framlei!slu eru eingöngu nota!ir endurn$janlegir 

orkugjafar öfugt vi! innfluttar vörur sem auk "ess eru 

fluttar um langan veg til landsins me! tilheyrandi 

kolefnisspori.

Veldu minna kolefnisspor - fyrir okkur öll.

Minna kolefnisspor fyrir betri heim
ME% GRÆNA SAMVISKU? 

*Sk!rsla EFLU verkfræ"istofu, okt. 2016

Oddi, pappakassar
- 477 kg CO2 ígildi 
per tonn

Kína, pappakassar
- 923 kg CO2 ígildi 
per tonn 
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bara Tobbi prestur en ekki séra. Einnig var höll á Ísafirði, 
Sundhöllin, en bara lítill drullupollur inn við á í Víkinni þar 
sem Víkarar lærðu að synda.

Sunddrottningin
Svo gerðist það að inn á heimilið hjá okkur í Víkinni flutti 
stúlka og hún kom frá Ísafirði og var og er reyndar ennþá 
drottning. Hún Mumma Lóa hafði orðið skotin í honum 
Alla elsta bróður mínum og þá þóttist ég vera búinn að fá 
þetta allt staðfest, að Ísfirðingar væru öðruvísi en Víkarar 
af  því að hún Mumma Lóa, hún var sunddrottning, og 
seinna nokkrum árum eftir að hún flutti í Víkina þá var 
byggð þessi flotta sundlaug fyrir okkur til að læra að synda. 
Og hver kenndi Bolvíkingum að synda? Það var auðvitað 
hún Mumma Lóa sunddrottning og síðar gerði hún marga 
Víkara að Íslandsmeisturum og er hún enn í dag að hengja 
á sig verðlaunapeninga og er teinrétt í baki þrátt fyrir að 
eiga verðlaunapeninga í tugkílóavís. Mumma Lóa kenndi 
mér líka að lesa og reikna en skemmtilegast þótti henni 
að hlýða mér yfir í kristnifræði þar sem ég var algerlega 
hæfileikalaus en hún náði samt að kenna mér Faðir vorið 
á endanum.

0IVL\MSVQZ�n�TMQò�y�Æ]O
Ég byrjaði frekar ungur að stunda sjó í Víkinni og kunni því 
vel. Ég sá fljótlega að ég vildi gera sjómennskuna að ævi-
starfi og eftir vetrarvertíðina 1974 þá ætluðum við Olgeir 

Hávarðar æskuvinur minn að fara saman til Reykjavíkur og 
láta innrita okkur í Stýrimannaskólann. Snemma morguns 
vorum við komnir inn á flugvöll á Ísafirði klárir í okkar 
fínasta pússi að kíkja á borgina, búnir að bóka herbergi á 
Hótel Esju. Fljótlega við komuna á flugvöllinn vorum við 
þó handteknir af  löggunni á Ísafirði og í Víkinni þannig að 
þetta var samvinnuverkefni Ísfirðinga og Víkara að koma 
í veg fyrir það við kæmumst suður. Við vorum náttúrulega 
mjög hissa á þessu en þegar okkur var tilkynnt sakarefnið 
þá fórum við náttúrulega að skellihlæja. Það hafði verið 
brotist inn í búsáhaldadeild í Verslun Einars Guðfinnssonar 
en þar voru einnig seld hljómtæki og plötur og reyndar var 
þetta helvíti flott búð á þeim tíma.

Við náttúrulega sáum fljótt að það var nú ekki til að bæta 
málstaðinn að hlæja að löggunni í svona alvarlegu máli en 
þeir áttuðu sig allavega ekki á því að við tveir hefðum nú 
bara alls ekki hugmyndflug til að brjótast inn í búð um 
hánótt. Löggan var hörð á því að þar sem við höfðum verið 
í Víkinni um nóttina og værum að flýja strax um morgun-
inn til Reykjavíkur, þá kæmu bara engir aðrir til greina. 
Ísafjarðarlöggan var nú svona heldur rólegri en þeir úr Vík-
inni en þeir voru alltaf  að reyna að telja okkur trú um það 
að best væri bara að játa þetta, þá gætum við jafnvel náð 
seinnipartsvélinni til Reykjavíkur. Sem betur fer vorum við 
ekki píndir það mikið að játning lægi fyrir en um kvöldið 
fórum við til Reykjavíkur og kláruðum það sem við ætluð-
um að gera, að skrá okkur í Stýrimannaskólann.

)ÆIST¥Z�WO�\WOIZIRI`TIZ
Í Stýrimannaskólanum kynntist ég tveimur Ísfirðingum 
sem voru hreinlega yfirnáttúrulegir. Upp úr þeim rann 
sannkölluð viska og speki draup af  hverju orði sem þeir 
mæltu. Þarna sannfærðist ég um það að Ísfirðingar væru 
sérstakur þjóðflokkur. Þessir snillingar voru töluvert eldri 
en við hinir unglingarnir í Stýrimannaskólanum og það 
var eiginlega skylduhlustun á eina eða tvær sögur að vestan 
og úr sjóarabransanum í hverjum frímínútum því þeir voru 
sannkallaðir sagnameistarar. Þið þekkið þá örugglega en 
þetta voru þeir Hjalti Hjaltason og Brynjólfur Samúelsson. 
Þeir náðu svo sannarlega athygli manna og kennurunum 
þótti það mjög skrýtið hvernig við gætum hlustað svo dol-
fallnir á bölvað ruglið í þeim Hjalta og Bonsa en ekki væri 
um sömu einbeitingu að ræða við hinn eiginlega lærdóm í 
fræðunum sjálfum. Þarna voru aðallega sögur af  miklum 
aflaklóm og jöxlum á togurunum en einnig af  snillingum og 
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fyllibyttum á rækjubátunum sem voru miklir frumkvöðlar í 
innfjarðarækjuveiðum en einhvern veginn skildist manni að 
þeim gengi best sem mest var fullur. 

Þetta var náttúrulega allt bölvuð lygi í þeim Hjalta og 
Bonsa en skemmtilegir voru þeir. Það var svo 1979 að ég 
fékk fast pláss hjá Hörra Bjartar á Guðbjarti og kynntist þá 
Ísfirðingum raunverulega í fyrsta skiptið. Mér til mikillar 
ánægju komst ég að því að þeir voru bara venjulegt fólk 
og sjóararnir voru hvorki meiri hetjur eða jaxlar en þeir í 
Víkinni. Það var mikið og gott veganesti og reynsla sem ég 
fékk um borð í Guðbjarti. Fyrirtækið Norðurtanginn var 
einstaklega gott að vinna hjá og þeir sem þar stjórnuðu, Jón 
Páll, Hans Haralds og Eggert Jónsson, hver öðrum meiri 
öðlingar og höfðu metnað til að gera vel við mannskap og 
vel var passað upp á að togarinn væri alltaf  í toppstandi. 
Það var mér mikil gæfa að hafa verið þarna undir hand-
leiðslu góðra yfirmanna á Guðbjarti, þeirra Hörra Bjartar 
og Grétars Þórðar. Þeim gekk alltaf  vel að fiska og voru 
einstaklega gætnir og varkárir og fóru alltaf  vel með mann-
skap og skip. Þeir voru mér fyrirmynd þegar ég seinna sjálf-
ur varð skipstjóri.

Ég hætti á Guðbjarti þegar mér bauðst að fara til Afr-
íku og vinna í 3 ár við þróunaraðstoð. Þetta var mér mjög 
gjöfull tími og góð reynsla í sarpinn, nýbúnum að stofna 
fjölskyldu. Þarna undum við okkur vel og dvölin var algjört 
ævintýri fyrir okkur öll og mjög svo áhugavert að kynnast 
öðrum menningarheimum.

Þegar ég kom svo heim þaðan réðst ég til Kaupfélags 
Eyfirðinga sem skipstjóri. Ég var skipstjóri hjá þeim á þrem-
ur skipum þar til þeir hættu útgerð en þá tók ég við togar-
anum Stakfelli sem var frystitogari og fiskuðum við mest í 
úthafinu eða eins og sagt er á alþjóðlegum veiðisvæðum. 

Svo bauðst mér að fara aftur í útrás og vinna við kennslu 
og þjálfun fiskimanna erlendis svo sem í Suður-Ameríku og 
Suðaustur-Asíu.

Enn og aftur verður Olgeir vinur minn örlagavaldur í 
mínu lífi þegar hann biður Benna bróður minn að hafa 
strax samband við mig og láta mig vita að það vanti hafnar-
stjóra á Ísafjörð en þá var ég búsettur í Malasíu. Þetta gerir 
hann og hvetur mig til að sækja um starfið sem og ég gerði. 
Ég hafði svo sem enga trú á því að bæjarstjórnin á Ísafirði 
myndi ráða einhvern Víkara og yfirlýstan kommúnista og 
alls ekki einhvern sem búsettur var einhvers staðar í Asíu. 
Ég þekkti nú ekkert til þeirra sem meðhöndluðu umsókn 
mína og var mjög hissa á því þegar Halldór bæjarstjóri 
hringdi í mig og sagði að ég gæti fengið starfið kærði ég mig 

um það. Þá var það að ég fór og kallaði nokkra vini mína 
saman og tók umræðu um málið og niðurstaðan varð sú 
að mig langaði meira að koma heim og vestur en að vera 
áfram úti, sem er ákvörðun sem ég sé alls ekki eftir.

Þegar ég kem svo til Ísafjarðar í júlí 2002 og tek við sem 
hafnarstjóri eru á höfninni þeir Theodór Theodórsson eða 
Dikki eins og hann er kallaður, Halldór Hermannsson og 
Jónas Finnbogason og síðast en ekki síst Hjalti Þórarinsson 
endastjóri en þeir tóku mér allir vel strax og urðum við 
miklir mátar. Reyndar eru þeir allir hættir nema Hjalti sem 

5Mò�^QV]U�n�/Z¥VP�NòIMaR]U
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Hjalti Þórarinsson, endastjóri og ómissandi samstarfsmaður
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ég reyni að halda í eins lengi og ég get en hann er mín stoð 
og stytta og lætur mig heyra það þegar ég fer yfir strikið og 
við höfum náð góðu lagi á því að vinna saman.

Einn af  fyrstu mönnum til að koma á hafnarkontórinn 
var maður okkur vel kunnugur. Hann kemur vanalega inn 
með miklum þjósti, þylur upp allt sem er að gerast í bænum 
þá stundina og þegar hann sér mig segir hann: „Lífið er 
ekki leikur að rósum, ég segi það og ég segi það enn, unga 
kynslóðin sem þarf  ekkert að hafa fyrir lífinu bara leikur 
sér en á mínum tíma þurftu menn að hafa fyrir hlutunum.“ 

Þetta voru mín fyrstu kynni af  Maggúdd. Á okkar fyrsta 
fundi fer hann að segja mér frá henni Dóru dóttur sinni: 
„Já, já, hún á hann Frey með honum Bjössa Jóa sím en það 
er löngu búið, skilurðu mig?“ 

Ekkert annað í stöðunni en að hlýða
Fljótlega eftir að ég byrja að reyna að sökkva mér niður í 
vinnu og þykjast vera gáfulegur embættismaður flytur Örn 
sonur minn til mín frá London og hyggst skrifa lokaritgerð 
í einhverju námi sem hann var að ljúka. Þar sem við erum 
á kræklingafjöru í Súgandafirði fáum við neyðarsímtal frá 
Flateyri þar sem við erum beðnir að koma á Vagninn til að 
taka nokkur lög saman eða í sitthvoru lagi. Bónusinn fyrir 
okkur var sá að það væru örugglega 80 konur af  Sjúkrahús-
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inu á Ísafirði sem væru að koma að skemmta sér og þar sem 
við vorum báðir á lausu á þeim tíma sögðum við bara já, já, 
við komum klukkan tíu og tökum nokkur lög. Það þarf  ekki 
að orðlengja það neitt að um leið og við birtumst þá varð 
uppi fótur og fit og þar sem ég er á barnum að kaupa fyrsta 
drykkinn kemur að mér hæglætiskona og segir: „Komdu að 

dansa.“ Það var nú engin músík byrjuð þar sem við vorum 
nú bara að hita okkur upp feðgarnir, en þá sagði hún bara: 
„Komdu þá bara út í rútu, við dönsum þá bara í Krúsinni.“ 
Á þeim tíma vissi ég nú ekki hvað Krúsin var. En til að gera 
langa sögu stutta þá var þetta hún Dóra og síðan hefur hún 
alltaf  sagt bara „komdu“ og kallinn hlýðir bara og fylgir á 
eftir. Við Dóra erum núna búin að ganga götuna í 14 ár og 
þegar hún segir „komdu“ þá hef  ég löngu lært að það er 
ekkert annað í stöðunni en að hlýða.

Sem betur fer ílengdist Örn fyrir vestan og höfum við 
náð að bralla ýmislegt saman. Ódauðlegt er náttúrulega 
ljóðið Þarna fékk ég það fyrst og ég sakna Ísafjarðar og þín 
en þetta er nú gjarnan sungið á mannamótum í dag. Við 
Dóra fórum með honum á tónlistarhátíð í London eins og 
löngu er kunnugt og yfir bjórglasi kemur þessi stórskemmti-
lega hugmynd um að gera tónlistarhátíð á Ísafirði og það 

Í Aurum finnur !ú  miki" úrval af skarti.
Tilvalin og eiguleg gjöf fyrir fermingarbarni".

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770
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Sigurður J. Jóhannsson og Sæunn Sigurjónsdóttir voru heiðursgestir 
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var eins og við manninn mælt, Aldrei fór ég Suður varð 
til. Þetta átti að vera bara einu sinni en strax kom í ljós að 
Ísfirðingar tóku þessu svo vel að það varð ekki aftur snúið 
og hefur þessi tónlistarhátíð unnið sér mikinn og góðan sess 
bæði innan og utan landsteinanna. Við höfum haft það að 
leiðarljósi hvað ég geti gert fyrir Ísafjörð en ekki hvað Ísa-
fjörður geti gert fyrir mig og þannig hefur Aldrei-hópurinn 
alltaf  skilgreint sig.

Það ríkir mikil bjartsýni vegna þeirrar gríðarlegu atvinnu-
uppbyggingar sem er í farvatninu og á Ísafirði er nú þegar 
í byggingu á áætlun atvinnu- og íbúðarhúsnæði. Áætl-
anir Ísafjarðarbæjar um að fara í mikla landbyggingu á 
Suðurtanga og stækkun Sundabakka munu verða gífurlegt 
hagsmunamál til að tryggja fólksfjölgun aftur en það er 
það sem okkur vantar, okkur vantar fleiri skattgreiðendur 
til þess að samfélagið megi dafna og þróast. Við eigum líka 
von á nýjum togara innan skamms sem líka mun færa okkur 
von í brjóst um að við séum á vendipunkti og uppbygging 
verði á ný hjá okkur. Ísafjarðarbær hefur átt erfitt síðustu ár 
en bæjarfélagið hefur samt náð að eflast og dafna. Komur 

skemmtiferðaskipa og farþega þeirra hafa stóraukist og 
almennir ferðamenn koma í æ ríkara mæli. Það kemur 
alltaf  á hverju ári fólk upp á Hafnarskrifstofu til mín með 
sögu um að hafa verið hér fyrir 20 árum á besta veitinga-
stað í heiminum og talar þá um Sjómannastofuna sem var. 
Það er þá komið aftur til að melta þetta sérstaka bragð sem 
Maggi Hauks nær að töfra fram í hinum ýmsu sjávarréttum 
en þetta er nú bara eitt helsta aðdráttarafl Ísafjarðar.

Síðast þegar við Dóra komum til Reykjavíkur heimsótt-
um við hana Jóhönnu, aldraða föðursystur hennar, en hún 
er komin vel á tíræðisaldur. Lilla, eins og hún hefur alltaf  
verið kölluð, er nú komin út úr heiminum eins og sagt er 
meira og minna en þegar við komum inn á herbergið til 
hennar kynnti Dóra sig og sagðist vera dóttir hans Magga 
bróður hennar. Þá sagði hún: „Já, já, hann er nú alltaf  
hérna hjá mér.“ Svo sagði hún þegar hún var spurð um 
heimahagana: „Já, ég á heima að Smiðjugötu 1 á Ísafirði.“ 
Þá rak ég augun í gítar í einu horninu á stofunni og tek hann 
í hönd og slæ tón. Þá byrjar hún að syngja fullum hálsi.  
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Krosshamar ehf.
Fjarðarstræti 27A, 400 Ísafirði, símar: 456 4362 og 893 8062

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

GG – Málningarþjónusta ehf.

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

Ísafjar!arflugvelli

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

422 8000

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2017

Malbikunarstöðin Norðurbik ehf.
Ægisnes 2 • 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

Bakarinn ehf. Kaffihús
Hafnarstræti 14 • 400 Ísafirði • Sími: 456 4771 
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Í faðmi fjalla blárra  
þar freyðir aldan köld.  
Í sölum hamra hárra  
á Huldan góða völd.  
Er lætur blysin blika  
um bládimm klettaskörð,  
er kvöldsins geislar kvika  
og kyssa Ísafjörð.

Og hún kunni þetta utan að eins og ekkert væri eðlilegra.
Ég byrjaði þessa ræðu á hvernig við heilsum hvert öðru 

í minni fjölskyldu með kossi. Eitt atvik á ferli mínum við 
vinnu í Malasíu varð til þess að ég fór að hugsa öðruvísi 
en áður. Það gerðist einn daginn að ég var nýkominn heim 
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til mín eftir vinnudag en ég hafði hús til umráða nálægt 
höfninni við ströndina í litlu fiskimannaþorpi sem heitir 
Kuala Sungai Baru. Þetta er lítið fiskimannaþorp svona 
eins og Hnífsdalur og þarna búa bara múslimar. Þannig 
er að ég heyri drengi vera að leika sér í sjónum fyrir utan 
þegar skyndilega er kallað á hjálp. Ég hleyp út og sé hvar 
drengirnir eru komnir inn í straumhringiðu í miðjum 
ósnum fyrir utan sandbakkann. Ég sting mér til sunds og 
næ öðrum drengnum og fer með hann í land en hinn hvarf  
og drukknaði því miður. Það sem gerðist við að fara aftur 
og reyna að bjarga þeim seinni var að þá var ég næstum 
því farinn sjálfur en komst fyrir einhverja lukku upp í fjöru 
en var óvígur á eftir en jafnaði mig samt fljótt. Þar sem ég 
fer í morgunkaffi á kaffihúsið þar sem ég var vanur að fara 
í morgunmat á hverjum degi tek ég eftir að þorpsbúar fara 
að safnast saman fyrir utan og þegar ég kem út þá heilsa 
mér allir með handabandi og bera hönd að hjarta sem 
þýðir að íslömskum sið: Þú átt sérstakan stað í mínu hjarta. 

Það hefur borið á því síðustu ár að við árgangsmót á 
Ísafirði hafa mörg ykkar gefið ýmsa muni til fegrunar og 
notkunar, svo sem bekki og blómapotta. Þetta er allt saman 
gott og kærkomið sem sýnir svo vel fallegan hug til bæjar-
ins sem allir unna svo vel og geymir æskusporin sem aldrei 
verða burtu máð.

Sama get ég sagt um Ísafjörð! Og geri orð John F. Kenn-
edy að mínum þegar hann brýndi fyrir þegnum sínum að 
hugsa alltaf  um hvað ég geti gert fyrir þjóð mína en ekki 
hvað þjóðin geti gert fyrir mig og segi: Ísafjörður, þú átt sér-
stakan stað í mínu hjarta, hvað get ég gert fyrir þig svo þú 
megir vaxa og dafna til framtíðar? Góðir gestir, með þess-

um orðum ætla ég að ljúka máli mínu og syngja fyrir ykkur 
frægasta lag Louis Amstrong, What a Wonderful World, 
sem svo sannarlega á vel við hér í kvöld.

I see trees of  green, red roses too 
I see them bloom for me and you 
And I think to myself  what a wonderful world.
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In
Þegeysis.

Foreldrar mínir, þau Pétur Kristján 
Bjarnason og Helga Ebenezersdóttir, 
leigðu Birkihlíð í kring um 1964 og 
þá var ekki aftur snúið. Þau keyptu 
bústaðinn okkar af  Agnesi og Kalla 
Aspelund 1966 og færðu okkur systrum 
að gjöf. Ebbi móðurafi nefndi bústað-
inn Systrainni. Ég flutti til Reykjavíkur 
vorið 1967, þá voru systur mínar þær 
Herdís og Elín enn heima en ég kom 
oft á ári heim. Fyrstu páskarnir okkar 
í bústaðnum voru mjög snjóþungir 
og við þurftum að bera öll aðföng frá 
kúabúinu á skíðum. Á þessum árum 
var vatnið tekið af  okkur á veturna 
og við þurftum að bræða snjó til að 
nota í klósettið og til annarra þarfa. 
Allar bæjarferðir voru farnar gang-
andi út að kúabúi en pabbi sótti okkur 
þangað á bíl. Til þess að rata til baka 
þurftum við að skilja eftir ljós á efri 
hæðinni, myrkrið og snjókoman var 
oft svo mikil. 

Birkiskógur
Þurftum að skilja eftir ljós til að rata til baka

Ebba G. Pétursdóttir

Við eyddum öllum sumarfríum 
í skóginum. Drengirnir okkar, þeir 
Pétur Kristján og Októ, fæddust 1970 
og 1972 og það var yndislegt að geta 
eytt sumarfríum með strákunum okkar 
í þessari paradís. Þegar þeir stálpuðust 
voru margar ferðir farnar upp að 
Siggakofa, leikið í Buná og ófáar stífl-
ur gerðar í litla læknum fyrir utan lóð-
ina. Hamarinn á lofti öllum stundum 
með pabba sínum og afa. Gestagang-
ur var mikill og gaman að taka á móti 
fólki. Gestirnir komu alls staðar að, 
frá Ísafirði, Reykjavík og jafnvel Ame-
ríku. Bústaðurinn var vinsæll hjá stór-
fjölskyldunni á sumrin og um páska. 
Á sumrin bjó Elín inni í skógi með 
sína fjölskyldu og svo kom ég með 
mína fjölskyldu og Herdís með sína. 
Mamma og pabbi höfðu því nóg að 
gera við að sinna öllum barnabörn-
unum allt sumarið. Þá kom sér vel að 
hafa Gamla bakaríið. Efst á vinsælda-

listanum hjá krökkunum var að fara út 
í bakarí og kaupa snúða hjá Rut sem 
oft laumaði einhverju með í pokann.

Tíminn leið alltaf  of  hratt í skóg-
inum og það var nóg að gera við að 
halda öllu við og hafa garðinn snyrti-
legan. Í minningunni var alltaf  gott 
veður og hefur það ekkert breyst.  

Snjóleysið fyrir páska varð til 
heilla
Bústaðurinn fór eins og allir aðrir 
í snjóflóðinu árið 1994. Til stóð að 
Októ og vinir hans yrðu í bústaðnum 
þessa páska en vegna snjóleysis hættu 
þeir blessunarlega við ferðina. Við 
systurnar flugum vestur daginn eftir 
flóðið og sáum afleiðingar þess.

Strax um vorið byrjuðum við 
að hreinsa lóðina. Við tjölduðum  
tjaldvagninum öll sumur á lóðinni 
og höfðum mikla ánægju af  að halda 
henni snyrtilegri. Fjölskyldan öll not-
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aði lóðina þegar þau komu vestur 
og alltaf  var tjaldað. Árið 2004 gáfu 
systur mínar mér sinn hlut í lóðinni og 
við Þorgrímur hófum að byggja nýjan 
bústað ári seinna á gamla grunninum. 
Á meðan bjuggum við í fellihýsinu 
okkar á lóðinni. Um hvítasunnu 2006 
snjóaði hressilega á okkur í fellihýsinu 
og við þurftum að sópa snjónum af  
tjaldinu mestalla nóttina. 

Fjölskyldudraumurinn 
orðinn að veruleika
Árið 2008 var bústaðurinn fullklár-
aður og fjölskyldudraumurinn orðinn 
að veruleika. Á hverju ári höfum við 
Þorgrímur boðið barnabörnunum 
sem eru orðin 6 að tölu með okkur í 
ömmu- og afaferð í ágúst. Í lok ágúst-
mánaðar áður en skólar byrja koma 
foreldrarnir og sækja börnin til okkar 
en við dveljum fram í september. 
Barnabörnin njóta þess að leika sér 
í skóginum, klifra upp að Siggakofa, 
fara í Gamla bakaríið og gera allt 
það sem við höfum öll gert frá því 
við vorum sjálf  börn. Þarna leika 
þau sér öll saman við að tálga, smíða, 
sulla í vatni og oft höfum við gengið 
með þeim út í bæ og keypt okkur ís í 
Hamraborg og göngum svo til baka. 
Aldurinn skiptir engu máli þarna en 
elsta barnabarnið verður 18 ára á 
þessu ári en það yngsta 6 ára. 

Síðasta ferð hvers árs er farin í nóv-
ember en þá komum við Þorgrímur 
og göngum frá fyrir veturinn og lokum 
húsinu. Þarna erum við alla jafna ein 
í skóginum, ekki ljós að sjá í neinum 
bústað. Nágrannar okkar í skóginum 
eru ómetanlegir en þeir líta til með 
bústaðnum yfir veturinn þegar við 
erum ekki nálægt.

Bústaðurinn heitir í dag Birkiskóg-
ur. Hann stendur innst í skóginum 

*QZSQ[S~O]Z��PI][\�����
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Eyjólfur 
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki

RAFRÓS ehf
Bakkabraut 12, Kópavogi, Sími: 544 4099

Bílasími: 893 5565
Almenn raflagnaþjónusta 

Nýlagnir – Teikningar
Endurnýjun á eldra húsnæði

Dyrasímar

Flugfélagi! Ernir
sími 562 4200

www.ernir.is

Flugfélag
sími 5

www
Bíldudalur

Reykjavík

Sau!árkrókur

Gjögur

Höfn

!ægindi alla lei"

Leiguflug:  Vi" sérhæfum okkur í leiguflugi 
fyrir #á sem vilja fyrsta flokks #jónustu, hratt 
og örugglega.

Áætlunarflug:  Fjórir áhugaver"ir áfangasta"ir. 
Sau"árkrókur, Höfn í Hornafir"i, Bíldudalur og 
Gjögur.

Úts!nisfer"ir:  Skemmtilegar fer"ir hvert á 
land sem er, sérsni"nar a" #ínum #örfum.

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

með útsýni inn Tungudalinn og alveg 
upp að Skíðaskála. Við fylgdumst 
grannt með gangagerðinni þegar hún 
var og sáum kalda vatnið fossa út um 
göngin á meðan verið var að beisla 
vatnið. Af  pallinum horfum við yfir 
allt tjaldstæðið og upp fossinn í Buná 
og höfum séð skóginn vaxa þar sem 
grenitrén eru farin að skyggja á fossinn 
og við söknum þess að sjá hann ekki 

eins og áður. Garðurinn okkar er full-
ur af  aðalbláberjum en þau vaxa best 
þar sem trén stóðu fyrir flóð.

Öll höfum við notið þess að vera 
í skóginum frá vori og fram á haust í 

stuttum og lengri stoppum og komum 
vonandi til með að njóta þess áfram 
um ókomin ár.

Ebba G. Pétursdóttir

;a[\ZIQVVQ��!��
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HRAÐFRYSTIHÚSIÐ
GUNNVÖR HF.

ÍSAFIRÐIJ.O.V. – FötÍsafjarð
arbíó

8�SIU~\Qò�n�Ñ[IÅZòQ�����
Púkamótið verður haldið á Ísafirði dagana 23. og 24. 
júní í ár en þá verða 13 ár frá því mótið var fyrst haldið. 

• Bryddað verður upp á ýmsum nýjungum, svo sem 
vítaspyrnukeppni þar sem vítakóngur verður valinn 
og verður öllum sem vilja heimil þátttaka. 

• Ný bók um sögu knattspyrnunnar á Ísafirði verður 
gefin formlega út í tengslum við mótið. Höfundur 
bókarinnar er Sigurður Pétursson sagnfræðingur. 

• Þá verður lið ÍBÍ sem fór upp í efstu deild íslenskrar 
karlaknattspyrnu árið 1981 heiðrað sérstaklega. 

• Stjórn Púkamótsins vill þakka öllum velunnurum 
sem hafa stutt við bakið á starfinu með framlögum 
undanfarin ár en þau hafa að miklu leyti verið notuð 
til að styðja við bakið á ungu knattspyrnufólki á Ísa-
firði.  

• Nánari upplýsingar um Púkamótið verður á vefsíð-
unni www.pukamot.is. 
Í stjórn Púkamótsins eru Frímann Sturluson, Guð-

mundur Ólafsson, Halldór Jónsson, Haraldur Leifs-
son, Jóhann Torfason og Stefán Jóhann Stefánsson.

Kæru félagsmenn! Munið netfangið okkar,
Q[ÅZLQVOINMTIOQL(Q[ÅZLQVOINMTIOQL�VM\
t.d. til að panta jólakort
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Ásgerði er nafn á bústaðnum okkar 
og tilurð nafnsins er einföld. Pabbi, 
 Ás geir heitinn Sigurðsson, byggði 
bústaðinn frá grunni og þannig kom 
nafnið til Ásgeir-gerði.

Hann fékk lóðina úthlutaða árið 
1975. Félagi hans og vinnuveitandi 
Marzellíus Bernharðsson veitti honum 
leyfi til að rífa gamlan skúr í Neðsta 
sem var nýttur í bygginguna. Sumarið 
1983 var húsið fullklárað.

Eftir flóð byggðum við hjónin nýtt 
hús á sama grunni, lítið bjálkahús, 
aðeins um 30 fermetra að stærð og er 

Ásgerði
Skógarbústaður Önnu Kristínar Ásgeirsdóttur og Gísla Jóns Hjaltasonar

það frá Þelamörk í Noregi. Húsið er 
nokkuð sérstakt að því leyti að þakið 
er úr timbri. Þegar leitað var hug-
mynda að þakefni hjá framleiðendum 
komu ábendingar um steinvölur, timb-
ur eða torf ! Allt fremur fáttítt hér um 
slóðir, en hjónin slógu til og pöntuðu 
tjöruvarið timbur frá Noregi og settu 
á þakið. Það hefur dugað vel. Jafn-
vel þakrennurnar eru úr timbri. Áfast 
húsinu er lítið gestahús sem kallast 
„pakkhúsið“ og ef  á þarf  að halda er 
bara tjaldað á lóðinni.

Geiri sat í stólnum
Lítið var heillegt úr gamla bústaðn-
um eftir flóð, enda höfðu stærstu hlut-
ar hússins borist alveg niður undir á. 
Það vakti þó athygli okkar þegar við 
fórum í vettvangsskoðun eftir flóðið 
að á leið okkar upp að grunninum, 
eftir að hafa byrjað niður við á, var 
erfitt að staðsetja og finna kennileiti. 
Þegar við vorum komin í námunda við 
þann stað sem gætu verið lóðarmörk 
var ekkert að sjá nema snjóbreiðu og 
rusl. Við gengum fram á holu í snjóinn 
þar sem grillti í dökkan díl, kröfluðum 
og komum niður á gamlan bólstrað-
an stól í eigu pabba. Loftrúm var yfir 
stólnum og setan þurr og hver annar 
en Ásgeir sjálfur sat þar á setunni í 
makindum sínum og hallaði sér að 
bakinu. Þetta var sem sagt ljósmynd af  
honum, en hún hafði losnað úr ramm-
anum og var samt stráheil.

Okkar líf  í skóginum 
Við erum ekki vön að „flytja“ inn í 
skóg á vorin en notum samt bústað-
inn mikið. Förum oft og borðum þar á 
kvöldin, gistum svo stundum um helg-
ar og njótum. Reyndar eru Dóra Hlín 
dóttir okkar og Bjarki dugleg að gista 
ásamt börnum sínum í bústaðnum.

Bústaðurinn okkar er innstur í 
hverfinu og það að sitja á pallinum 
á björtum sumarnóttum eða myrk-
um haustkvöldum er dásamlegt, horfa 
inn Tungudalinn, hlusta á fuglasöng 

/MQZQ��Î[OMQZ�/��;QO]Zò[[WV�NZn�*¥R]U��[XQTIZ�n�VQSS]�n�[S~OIZJZMVV]VVQ��
5Mò�PWV]U�MZ]�,~ZQ�NZ¥VLQ��0MZUIVV�*R�ZV[[WV��/]TTQ�2~VI[IZ��*ZIOQ�
õWZ[\MQV[[WV�WO��Î[JR�ZV�IX~\MSIZQ��5aVL�\MSQV�]U��! �

Gamli bústaðurinn
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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.

Ñ[IÅZòQ

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 2017

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

ÍSAFIR!I

Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251
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og fossanið. Þarna finnst manni eins 
og maður sé einn í dalnum þrátt fyrir 
alla hina bústaðina sem mér finnst 
samt vera mikill kostur að hafa, góðir 
nágrannar og margt brallað saman. 
Gróðurinn hefur vaxið mikið og birk-
ið þéttist. Grenitrén í skógræktinni 
beggja vegna Bunárfoss hafa vaxið ört 
og nú er svo komið að tæplega nýtur 
útsýnis að fossinum frá bústöðunum.

Það er ótrúlega gott að hafa sum-
arbústað í 5 mínútna fjarlægð frá 
bænum, þó margir sem ekki þekkja 
það undrist. Við þurfum ekki að hafa 
stóra fataskápa, alltaf  hægt að sækja 
föt og vistir heim og þvottavél hefur 
verið óþörf, förum heim með þvott-
inn. Stutt að skreppa í búð ef  eitthvað 
vantar. Þegar veðrið bregst er hægt að 
skipta um gír. Hún Anna Ásgerður 
nafna mín á afmæli 16. júní og er vön 
að halda afmælið sitt inni í skógi. Síð-
astliðið sumar brast á hellirigning eftir 
hádegi og þar sem bústaðurinn er lítill 
og við notum pallinn mikið fyrir svona 
uppákomur þá var gripið til þess ráðs 
að hendast með allar veitingar og gesti 
í bæinn og afmælinu var reddað.

Eftir að við eignuðumst barnabörn 
hafa þau verið mikið þarna, þeim 
finnst þetta algjör paradís. Fara með 
nesti upp að stóra-steini sem er í u.þ.b. 
5 mínútna göngufæri fyrir þau og svo 
í stærri göngutúr upp að fossi. Þau eru 
líka dugleg að skreppa í berjamó og 
bjóða upp á eftirrétt.

Góðir grannar
Ekkert skógarlíf  þrífst án góðra granna 
og því er sannarlega að heilsa hjá 
okkur. Dóri frændi er ekki heldur langt 
undan með bústaðinn sinn Svalbarð.

Næstur okkur er Níels kokkur á Páli 
og Þórdís kona hans. Níels er mikill 
höfðingi heim að sækja og því hafa 
barnabörnin mín kynnst því að hann 
á endalaust af  íspinnum í frystinum, 
halda þau að minnsta kosti. Þau koma 
aldrei að tómum ískofa hjá honum 
og eru þó ferðir þeirra þangað æði 
margar.

Annar góður granni er Stína okkar 
Hálfdánar og Gunni Þórðar. Níels 
segir að hún hafi selt salatdjöflinum 
sálu sína, því okkur hefur ekki gengið 
mjög vel að rækta matarsalat á meðan 
salatið vex hjá Stínu sem aldrei fyrr. 
En við njótum nú bara góðs af  því, 
hún ræktar nóg fyrir okkur líka.

)VVI�;\yVI�WO�/y[TQ�2~V
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www.postur.is

VIÐ BERUM SNILLIGÁFU
HEIM AÐ DYRUM
Með heimsendingu kemst sendingin hratt

og örugglega á áfangastað
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Silfurtorgi, 400 Ísafir!i, sími: 440 2430

www.postur.is
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Létt og skemmtileg stemning 
n�;~TS^MòR]SIٻ��

)pODJDU�RJ�YHOXQQDUDU�ËV¿UèLQJDIpODJVLQV�NY|GGX�VyOLQD��t�ELOL��PHè�ìYt�Dè�NRPD�VDPDQ�t�
VDIQDèDUKHLPLOL�1HVNLUNMX�VXQQXGDJLQQ�����RNWyEHU�VtèDVWOLèLQQ��
/pWW�RJ�VNHPPWLOHJ�VWHPQLQJ�P\QGDèLVW�ìHJDU�V|JXPDèXU�GDJVLQV�-yQ�%M|UQ�6LJWU\JJV�

VRQ�NU\GGDèL� IUiVDJQLU�PHè�KMiOS�YLèVWDGGUD�XP�P\QGLU�VHP�IHQJQDU�YRUX�Dè� OiQL�DI�
KHLPDVtèX�3~ND�9HVWIM|Uè��/HQJL�YHO� UtNWL� OH\QG�\¿U� VWMyUQDQGD� VtèXQQDU�RJ� �VSXQQXVW�
KLQDU� êPVX� JHWJiWXU� t� NULQJXP� ìDè�� 1~� KHIXU� ìDè� YHULè� XSSOêVW� Dè� /~èYtN� -yHOVVRQ�
VWHQGXU�Dè�VtèXQQL��% èL�KHIXU�KDQQ�YHULè�|WXOO�YLè�Dè�WDND�QêMDU�P\QGLU�RJ�VDIQD�VDPDQ�
HOGUL�P\QGXP��
9HVW¿UVNX� V|QJNRQXUQDU� ~U� KOMyPVYHLWLQQL� Hinemoa,� %HUJUyV� +DOOD�� GyWWLU� (OtQDU�

+XOGDU�RJ�7HGGD�ëRUVWHLQV��-yDNLPV���RJ�ÈVWD�%M|UJ�IUi�+DQKyOL�t�%ROXQJDUYtN�VSLOXèX�
RJ�VXQJX�QRNNXU�KXJOM~I�RJ�VNHPPWLOHJ�O|J��ì��i�P�� ODJ�ÈVWX�%MDUJDU�VHP�K~Q�ÀXWWL� t�
6|QJYDNHSSQL�6MyQYDUSVLQV��Eftir eitt lag.�ë U� IHQJX�PLNLè�NODSS�I\ULU� V|QJ�RJ� OtÀHJD�
IUDPNRPX�HQGD�YLUNLOHJD�HIQLOHJDU�V|QJNRQXU�KpU�i�IHUè��$è�YHQMX�VYLJQDèL�NDI¿KODè�
ERUè�XQGDQ�NU VLQJXP�VHP�JHUè�YRUX�Jyè�VNLO�i�PHèDQ�IyON�QDXW�ìHVV�Dè�KLWWDVW�RJ�HLJD�
JyèD�VWXQG�VDPDQ�
1~�HU�ìDè�\NNDU�OHVHQGXU�JyèLU�Dè�QMyWD�P\QGDV\USXQQDU�IUi�Púka Vestfjörð�RJ�XP�

OHLè�Dè�VSUH\WD�\NNXU�i�KYHU�HU�KYDè��KYHQ U�RJ�KYDU"
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Tekið á móti sumri
Hin árlega messa Ísfirðingafélagsins og aðalfundur voru haldin sunnudaginn 22. maí í 
 Neskirkju. Sr. Magnús Erlingsson, sóknarprestur í Ísafjarðarkirkju, sá um messuna ásamt 
Skúla Sigurði Ólafssyni, sóknarpresti Neskirkju. Eftir messuna var boðið upp á súpu og brauð, 
kaffi og konfekt og áttu kirkjugestir notalega stund saman með gömlum vinum eins og sjá má 
á myndunum.

Dræm þátttaka var á aðalfundi félagsins sem haldinn var í kjölfar messukaffis og eru félags-
menn hvattir til að mæta galvaskir í vor. 
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Menningarnótt í Reykjavíkurborg

<MSQò�WNIV�NaZQZ�Ñ[ÅZòQVO]U

Ísfirðingafélagið kynnti starfsemi sína 
í dagskránni í Ráðhúsinu, gaf  gestum 
og gangandi upprúllaðar pönnukökur 
og kaffi ásamt Vestanpóstum og jóla-
kortum fyrri ára. 

Það sem m.a. stóð upp úr var hvað 
félagsmenn og velunnarar tóku vel í 
beiðni stjórnar um að baka pönnu-
kökur og eins og sjá má á myndunum 
streymdu þær að. Kaffikarlarnir Gísli 
og Guðmundur formaður heltu upp á 

kaffi í lítravís. Nýir félagsmenn gengu 
til liðs við félagið og stjórnarmenn sem 
stóðu vaktina fengu góðar ábendingar 
frá félagsmönnum um hvað má betur 
gera. Þetta var sannkölluð veisla, bæði 
að fá að deila og þiggja.

Fyrirtæki á Ísafirði buðu upp á 
smakk úr vestfirsku hráefni, listsýn-
ing Gunnars Jónssonar, Sigurðar Ben 
Jóhannssonar og Ólafar Dómhild-
ar Jóhannsdóttur prýddu húsið og 

tónlist ómaði um salinn. Þar áttu 
í hlut Fjallabræður, Skúli mennski, 
rokkhljómsveitin Rythmatik, Salóme 
Katrín og Arnheiður ásamt Kæsta 
safírnum.

Lokahnykkur Tónaflóðs Rásar 2 
á Arnarhóli var atriðið Ljósvíkingar 
að vestan sem foringi Fjallabræðra, 
Halldór Gunnar Pálsson, stýrði. Þar 
komu fram ýmsir tónlistarmenn að 
vestan. 

Ísafjarðarbær var gestasveitarfélag Reykjavíkurborgar á menningarnótt í ágúst á síðastliðnu ári. 
Af  því tilefni var vegleg dagskrá í Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem í boði var ísfirsk tónlist, matur og 
menning. Tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli bar að þessu sinni yfirskriftina Tekið ofan fyrir Ísfirðing-
um en í síðasta dagskrárlið fyrir flugeldasýningu komu fram fjölmargir vestfirskir tónlistarmenn. 
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Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík
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Árbækur Ferðafélags Íslands hafa fyrir 
löngu skapað sér sess sem upplýs-
ingarit um staðhætti, náttúrufar og 
sögu landshluta og héraða. Bækurn-
ar koma út á hverju ári og alltaf  
örlar á eftirvæntingu þegar líður að 
útgáfu næstu árbókar. Árbók Ferða-
félags Íslands árið 2017 sem senn 
kemur úr prentun er helguð Ísa-
fjarðardjúpi. Höfundurinn, dr. Ólína 
Kjerúlf  Þorvarðardóttir þjóðfræðing-
ur, hefur verið búsett á Ísafirði undan-
farin 17 ár. Á þeim tíma hefur hún 
verið ötul við útivist og gönguferðir 
um svæðið ásamt eiginmanni sínum, 
Sigurði Péturssyni sagnfræðingi. Vest-
anpósturinn tók Ólínu tali í tilefni af  
væntanlegri útkomu Árbókarinnar um 
Ísafjarðardjúp, sem mun bera titilinn 
„Við Djúpið blátt“.

Hvernig kom það til að þú 
réðist í ritun bókarinnar?

„Það var einfaldlega haft samband við 
mig síðla árs 2013 og ég beðin um að 

taka að mér ritun árbókarinnar fyrir 
2017.  Símtalið var mér mikið gleði-
efni því mér fannst verkefnið strax 
mjög heillandi og áhugavert. Ég áttaði 
mig á því að vitanlega væri kominn 
tími til þess að skrifa árbók um Djúp, 
enda eru nú liðnir tæpir sjö áratugir 
frá því síðast var fjallað um þetta svæði 

í Árbók Ferðafélagsins. Það var þegar 
Jóhann Hjaltason ritaði um Norður-
Ísafjarðarsýslu í árbókinni sem kom 
út 1949 og auðvitað tímabært að upp-
færa bæði það og margt annað sem 
sagt hefur verið og skrifað um Ísa-
fjarðardjúp.“ 

Ólína segist hafa fundið hjá 
sér löngun til þess að segja 
sögu mannlífs og byggðar 
við Djúp, en hvernig kaus 
hún að nálgast verkefnið?
„Já, hvernig segir maður slíka sögu? 
Í ferðabók þarf  vissulega að greina 
frá náttúrufari og staðháttum, örnefn-
um og gönguleiðum. Mig langaði 
að miðla fegurð Djúpsins, lyktinni 
úr fjörunni og fjallshlíðunum, hljóð-
um náttúrunnar og búa ferðalanginn 
þannig undir upplifun af  óviðjafnan-
legu svæði. Slíkar lýsingar hafa þó litla 
þýðingu ef  ekki fylgja hughrif  af  lífinu 
í þessu umhverfi. Þess vegna tók ég 
líka saman laustengdar sögur – sumar 
hverjar gamansamar – sem bæta litum 
í myndina af  skaphöfn fólksins sem 
hér hefur búið. Við getum kallað það 
sjónhendingar af  hugðarefnum og 
húmor. Í bókinni er líka drepið á 
gamla þjóðfræði um náttúrur grasa og 
steina og trú á ýmis fyrirbæri frá því 
fyrir daga rafvæðingar og nútímasam-
gangna. Þjóðfræðin gamla er á vissan 
hátt vitnisburður um hugarheim og 
lífsafstöðu fólksins sem hefur búið á 
þessum slóðum – veruleika sem var. 
Þann veruleika getur ferðalangurinn 
ennþá skynjað líkt og daufan óm eða 
ilm þegar handleikinn er fjörusteinn 
eða staldrað við í gamalli tóft, ekki síst 
ef  fólk hefur lesið bókina,“ segir hún 
og kímir. „Síðast en ekki síst lýsi ég 
staðháttum og náttúru, gönguleiðum 
og því sem fyrir augu ber.“

Hvaða breytingar hafa 
helstar orðið á byggð og 
mannlífi við Djúp? 
„Athafnalíf, sjávarútvegur, verslun og 
viðskipti hafa löngum staðið hér í mikl-
um blóma, enda hefur Djúpið fengið 

Við Djúpið blátt
Væntanleg Árbók Ferðafélags Íslands er helguð Ísafjarðardjúpi. 
Höfundur er dr. Ólína Kjerúlf  Þorvarðardóttir
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auknefnið „gullkistan“ vegna fengsælla 
fiskimiða. Á blómaskeiði svæðisins um 
miðja 19. öld reis mikið verslunarveldi 
á Vestfjörðum með Ásgeirsverslun sem 
var eitt þekktasta og umsvifamesta fyr-
irtæki í eigu Íslendinga á þeim tíma 
og Ísafjarðarsýsla var þá meðal mann-
flestu svæða landsins. Breytingar á 
skilyrðum í sjávarútvegi, eftir tilkomu 
kvótakerfis og frjáls framsals aflaheim-
ilda á tíunda áratug síðustu aldar, 
hafa hins vegar takmarkað mjög tæki-
færi Vestfirðinga til þess að nýta sér 
sín fengsælu fiskimið. Þess vegna eru 
útgerð og fiskvinnsla varla svipur hjá 
sjón miðað við það sem þekktist á sjö-
unda og áttunda áratug síðustu aldar. 
Til mótvægis hefur opinber þjónusta 
og ferðamannaiðnaður aukist hin síð-
ari ár,“ segir Ólína.

Hvað með söguna – er þetta 
söguríkt svæði?

„Já, heldur betur. Hér eru söguslóðir 
hvert sem litið er. Að vísu skal viður-
kennt að þegar fornum sögum víkur 
til Vestfjarða gerast veður oft vályndari 
en í öðrum landshlutum, samskipti erf-
iðari og átök grimmilegri. Hér bjuggu 
frægir ójafnaðarmenn á borð við Þor-
vald Vatnsfirðing. Í Æðey og á Sand-
eyri var framið hryllilegt fjöldamorð 
– hið eina sem sögur fara af  hér á 
landi – þegar Ari í Ögri og menn hans 
unnu hin svokölluðu Spánverjavíg á 
baskneskum skipbrotsmönnum árið 
1615. Galdrasveimur hefur loðað við 
Vestfirði. Hér urðu hatrammastar þær 
galdraofsóknir sem gengu yfir Ísland 
á 17. öld,“ segir Ólína en bætir strax 
við: „Sagnasvið Ísafjarðardjúps geym-
ir þó fleira en myrkviði hörmulegra 
atburða og illvirkja. Hér hafa skáld og 
listamenn lýst upp sviðið með verkum 
sínum frá örófi og fram á þennan dag. 
Öllu þessu reyni ég að gera góð skil.“

Hvernig er að vinna að 
ritun svona bókar – hvaða 
heimildir er notast við?
„Ég hef  víða leitað fanga. Grafið upp 
gamlar ferðalýsingar og landfræðibæk-
ur, endurminningar, útivistarbækur af  
öllu mögulegu tagi, mannfjöldatöl-
ur, gamlar jarðabækur, sóknarlýsingar, 
annála og ekki síst rit Jóhanns Hjalta-
sonar um Norður-Ísafjarðarsýslu. Sem 
betur fer hafa nýlega komið út efnis-
mikil rit um tiltekna þætti í sögu 

svæðisins. Mér er hugstæðast stór-
virkið Vindur í seglum, þriggja binda 
verk eftir Sigurð Pétursson, eiginmann 
minn. Ég er svosem ekki alveg hlut-
laus en verð þó að segja að þær bækur 
eru grundvallarrit um atvinnu- og 
félagssögu svæðisins sem ég naut mjög 
góðs af  og nota mikið um tiltekið 
tímabil. Fleiri nýleg rit mætti nefna, 
til dæmis eftir Jón Pál Halldórsson. 
Ég leitaði líka til nokkurra staðkunn-
ugra og fróðra Vestfirðinga sem lásu 
yfir valda kafla og sögðu mér til varð-
andi gönguleiðir, örnefni og fleira. 
Gönguleiðum sem ég hef  sjálf  farið 
lýsi ég með eigin orðum en styðst að 
öðru leyti við skráðar ferðalýsingar.“

Að lokum, Ólína, hvaða 
gildi hefur útgáfa árbóka 
Ferðafélags Íslands og þá 
ekki síst þessarar?

„Árbækurnar eru ómetanlegar sem 
upplýsingarit um sögu landsins. Þær 
eru ritaðar af  staðkunnugu og fróðu 
fólki, rithöfundum og fræðimönnum 
og hljóta að skipta verulegu máli fyrir 
bæði þá sem búa á viðkomandi svæð-
um og hina sem aldrei hafa komið 
þangað. Í mínu riti er stiklað á stóru 
um sögusvið sem spannar margar 
aldir. Þó að vitanlega sé ekki hægt 
að gera öllu skil sem vert væri þá er 
mikilvægt fyrir komandi kynslóðir að 
eiga sína átthagasögu skráða, og geta 
gripið niður í handhægar upplýsingar 
um helstu viðburði og sterkustu ein-
kenni náttúrufars og umhverfis. Það 
er liður í því að vita hvaðan maður 
er runninn, kynnast forfeðrum sínum 
og hver maður raunverulega er. Ég 
vona að minnsta kosti að bókin sé lóð 
á þá vogarskál,“ segir Ólína Kjerúlf  
Þorvarðardóttir að lokum.

Viðtalið tók Edda Pétursdóttir
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Veitt eru verðlaun við Grunnskólann 
á Ísafirði til minningar um Hanni-
bal Valdimarsson. Skólinn sér um að 
úthluta verðlaununum til nemanda 
í 10. bekk fyrir lofsverða ástundun, 
framfarir í námi og virka þátttöku í 
félagsstarfi. Vorið 2016 skiptu tveir 
nemendur með sér verðlaununum, 
þau Bjarni Pétur Marel Jónasson og 
Guðrún Ósk Ólafsdóttir. Frammistaða 
þeirra í félagslífinu var einstaklega 
lofsverð og voru þau bæði til fyrir-
myndar í fjáröflunarnefnd 10. bekkjar. 
Bjarni var þar að auki formaður nem-
endafélagsins. Bæði Bjarni Pétur og 
Guðrún Ósk stunda nú framhaldsnám 
við Menntaskólann á Ísafirði.  

Bjarni er sonur Önnu Katrínar 
Bjarnadóttur og Jónasar Þórs Birgis-
sonar. Guðrún Ósk er dóttir Ragn-
hildar Ágústsdóttur og Ólafs Baldurs-
sonar. 

Í minningu Jóns Leós eru veitt verð-
laun til nemanda Menntaskólans á 
Ísafirði og við útskrift sl. vor var það 
Sigríður Salvarsdóttir sem þau hlaut 
en hún lauk stúdentsprófi af  nátt-
úrufræðibraut með fyrstu einkunn. 
Sigríður var öll fjögur árin sín í MÍ 
mjög virk í félagslífi skólans og tók 
meðal annars þátt í uppfærslu á sól-
risuleikritinu öll árin og fór þá með 
veigamikil hlutverk. Einnig sat Sigríð-
ur í stjórn Nemendafélags MÍ á sínu 
síðasta námsári og þá sem formað-
ur leikfélags Nemendafélagsins. Auk 
þessa var Sigríður í fullu tónlistarnámi 
við Tónlistarskóla Ísafjarðar á meðan 
hún stundaði nám við MÍ.  

Sigríður er dóttir Hugrúnar Magnús-
dóttur og Salvars Baldurssonar. 

/]òZ�V�Õ[S�WO�*RIZVQ�8u\]Z�n[IU\�;^MQVNZyòQ�7TO]��[S~TI[\R~ZI
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vorið 2016

Frá árinu 1992 hefur Ísfirðingafélagið veitt þrenn námsverðlaun við  skólaslit 
á vori til úrvalsnemenda Tónlistarskóla Ísafjarðar, Grunnskólans á Ísafirði 
og Menntaskólans á  Ísafirði. 

/Z]VV[S~TQVV�n�Ñ[IÅZòQ
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Mikolaj Ólafur Frach er fæddur árið 
2000, sonur tónlistarhjónanna Iwonu 
og Januszar Frach sem bæði kenna 
við Tónlistarskóla Ísafjarðar. Hann 
lauk miðprófi á píanó árið 2011 með 
hæstu einkunn og vinnur nú að fram-
haldsprófi. Mikolaj hefur margsinnis 
komið fram á lokatónleikum Nót-
unnar í Hörpu en árið 2013 var 
hann yngsti keppandi sem spilaði til 
úrslita í einleiksflokki á framhaldsstigi. 
Mikolaj hefur tvisvar hlotið viður-
kenningu Ísfirðingafélagsins fyrir lofs-
verða ástundun og fyrir að hafa aukið 
hróður TÍ (2014 og 2016). 

Mikolaj hefur einnig verið virkur 
í samspili en hann hefur leikið undir 
hjá yngri og eldri strengjasveitum skól-
ans, Karlakórnum Erni og Kvennakór 
Ísafjarðar. Að auki hefur hann komið 
víða fram með bræðrum sínum bæði á 
Íslandi og í Kraká í Póllandi. 

Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
Mikolaj hlotið fjölda viðurkenninga 
fyrir píanóleik. Hann hlaut fyrsta sæti 
í VI Píanókeppni Íslandsdeildar EPTA 
árið 2015 og í framhaldi af  henni var 
leikur hans tekinn upp af  RÚV en 
sú upptaka var hluti af  aðalverðlaun-
um keppninnar. Hann hlaut þriðja 

Pétur Ernir Svavarsson er fæddur árið 
2000, sonur Hildar Elísabetar Péturs-
dóttur og Svavars Þórs Guðmundsson-
ar. Pétur hefur frá unga aldri stundað 
píanónám við Tónlistarskóla Ísafjarð-
ar, nú síðast undir handleiðslu Beötu 
Joó.   

Tónlistarhæfileikar Péturs Ernis 
komu snemma í ljós og hefur hann 
ávallt verið í hópi efnilegustu nemenda 
skólans og nefna má að hann hlaut 
hæstu einkunn á landsvísu á miðprófi í 
píanóleik. Hann hefur jafnframt verið 
afar virkur í starfi Tónlistarskólans, 
komið fram á ótal tónleikum, bæði 
á píanó, söng og með ótal samleiks-
hópum. Hann hefur fengið margar 
viðurkenningar á námsferli sínum fyrir 
framúrskarandi árangur. Pétur lék til 
úrslita í Píanókeppni EPTA á Íslandi 
2015 og hlaut þriðja sæti. Hann hefur 
einnig verið virkur í kórstarfi skólans 

sæti í XIII Alþjóðlegu píanókeppn-
innar í Görlitz árið 2014. Mikolaj 
spilaði til úrslita í Píanókeppni EPTA 
sem haldin var í Reykjavík árið 2012 
og árið 2010 hlaut hann annað sæti 
á Fryderyk Chopin Interpretation 
Competition í Reykjavík. 

5QSWTIR�ÕTIN]Z�.ZIKP
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Verðlaunin eru veitt í minningu Birnu Eyjólfsdóttur. Síðastliðið vor voru það

tveir nemendur sem þóttu skara fram úr.
Þeir Mikolaj Ólafur Frach og Pétur Ernir Svavarsson

Auk píanónámsins stundar Mikolaj 
nám í gítarleik og söng við Tónlistar-
skóla Ísafjarðar. Hann er líka efnileg-
ur íþróttamaður og æfir bæði sund og 
gönguskíði. 

og um árabil verið félagi í Skólakór 
Tónlistarskóla Ísafjarðar, sem hlaut 
verðlaun á lokahátíð Nótunnar 2013. 
Í apríl 2016 hlaut hann ásamt bestu 
vinkonu sinni Kristínu Hörpu verð-
laun á lokahátíð Nótunnar, en þar 
fluttu þau Harry Potter svítu fyrir tvo 
flygla í eigin útsetningu. Pétur hefur 
að auki lokið grunnprófi í  saxófónleik 
og söng með ágætiseinkunn. Pétur 
lauk kórstjórnarnámi I með hæstu 
einkunn vorið 2016. Ekki einasta er 
Pétur virkur í starfi TÍ heldur líka 
í menningarlífi Ísafjarðar en hann 
er undirleikari hjá Sunnukórnum og 
Karlakórnum Erni. Hann hefur tekið 
virkan þátt í leik- og tónlistarlífi bæði 
við Grunn- og Menntaskóla Ísafjarðar, 
hjá Litla leikklúbbnum og á breiðum 
vettvangi í samfélaginu.  
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Knattspyrnulið Ísfirðinga hélt í ferða-
lag í ágúst 1957 til vinabæja Ísafjarð-
ar í Noregi og Danmörku. Fimmtán 
knattspyrnumenn og fimm unnustur 
og eiginkonur tóku þátt í ferðinni. 
Fararstjórar voru Alfreð Alfreðsson 
formaður Íþróttabandalags Ísfirðinga 
og Haraldur Steinþórsson fyrrum for-
maður bandalagsins. Haldið var af  
stað 12. ágúst með flugi til Oslóar og 
þaðan tekin lest beina leið til vinabæj-
arins Tönsberg við Oslóarfjörð. Töns-
berg er einn elsti bær Noregs, heim-
kynni síldarsjómanna og hvalveiði-
manna og þar bjuggu 12 þúsund 
manns. 

Ísfirðingar léku við knattspyrnulið 
bæjarins, Tönsberg Turnforening, sem 
lék í 2. deild í Noregi. Hvatt áfram 
af  500 áhorfendum vann lið heima-
manna, 2-0. Tønsbergs Blad sagði 
Ísfirðinga óvana að spila á grasvelli 
og það hefði háð þeim í byrjun. „Men 

da de først kom i gang, viste de meget 
pen fotball og holdt Turn ganske godt 
stangen i 1. omgang.“

Daginn eftir var haldið upp í fjöllin 
til bæjarins Rjukan, 8 þúsund manna 
bæjar í sögufrægu umhverfi. Ferðin 
tók sjö klukkustundir og var hlaupið 
beint úr rútunni og út á völl til keppni 
við heimamenn. Lið Rjukan sigraði 
í leiknum, 4-3 og sögðu staðarblöðin 
þetta einn skemmtilegasta leik sem 
sést hefði í bænum. Rjukan lék í 3. 
deild í Noregi. Daginn eftir var ekið 
um Þelamörk og til Tönsberg á ný. 
Hópurinn dvaldi í tvo daga í Osló en 
þá var ferðinni haldið áfram flugleiðis 
til Kaupmannahafnar.

Hróarskelda var vinabær Ísafjarðar 
í Danmörku og fulltrúar frá íþrótta-
félagi KFUM tóku á móti hópn-
um á flugvellinum og lóðsuðu hann 
til dómkirkjubæjarins sem taldi 30 
þúsund íbúa. Íþróttafélag KFUM 

í Hróarskeldu var stofnað þremur 
árum fyrr, til að efla samkeppni við 
aðallið bæjarins, Roskilde Boldklub 
1906. Fyrsti leikur Ísfirðinga í Dan-
mörku var við systurfélag KFUM í 
Kaupmannahöfn, sem þá var efst í 
2. deildinni dönsku. Leikurinn var 
jafn og spennandi, en Danirnir voru 
yfir 3-2 þegar flautað var til leiksloka. 
Þá voru að vísu 10-15 mínútur eftir 
af  leiktímanum, en myrkur skollið á, 
svo hætta varð leiknum. Síðasti leikur 
Ísfirðinga í ferðinni var við KFUM 
í Hróarskeldu og fór fram 22. ágúst. 
Danirnir styrktu lið sitt með fjórum 
lánsmönnum frá Kaupmannahöfn. 
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli. Öll 
mörkin voru skoruð í fyrri hálfleik. Lið 
Ísfirðinga var betri aðilinn í leiknum, 
náði tvisvar forystu, en tókst ekki að 
knýja fram sigur. Síðustu daga ferðar-
innar dvaldi hópurinn í Kaupmanna-
höfn, heimsótti Tívolí, Bakken, Dýra-

;IOI�SVI\\[XaZV]VVIZ�n�Ñ[IÅZòQ
– bók í smíðum –

Nú á vormánuðum er væntanleg bók um 
sögu knattspyrnunnar á Ísafirði. Höfundur 
er  Sigurður Pétursson sagnfræðingur en Hið 
ísfirska knattspyrnufélag gefur bókina út. Bókin 
verður um 300 blaðsíður og greinir frá upphafs-
árum knattspyrnunnar á Ísafirði og aðstæðum 
sem þá voru. Á meðal áhugaverðra atriða í bók-
inni er umfjöllun um fyrsta kvennaknattspyrnu-
félagið á Íslandi sem var stofnað á Ísafirði fyrir 
rúmri öld. Þá er rakin saga helstu félaga sem 
stofnuð hafa verið í kringum knattspyrnuna á 
Ísafirði, getið um ýmis átök innan vallar og utan, 
sem stundum leiddu til uppgjörs á vinnustöðum 
(menn voru reknir úr vinnu fyrir meinta slæ-
lega dómgæslu á velli), og farið yfir það hvernig 
búnaður og aðbúnaður til knattspyrnuiðkun-
ar hefur breyst í tímans rás. Þá verður fjallað 
sérstaklega um þau tímabil þegar Ísfirðingar 
náðu sæti í efstu deild karlaknattspyrnunnar en 
sagan er rakin allt til vorra daga. Bókin verð-
ur skreytt fjölmörgum myndum af  keppendum 
og iðkendum í gegnum tíðina, auk fleiri mynda 
sem tengjast knattspyrnusögunni á Ísafirði. Í 

3IÆQ��Z�^¥V\IVTMOZQ�J~S�]U�[�O]�SVI\\[XaZV]VVIZ�
n�Ñ[IÅZòQ�MN\QZ�;QO]Zò�8u\]Z[[WV�[IOVNZ¥òQVO
„Men da de først kom i gang, viste de meget pen fotball…“

Vinabæjarferð knattspyrnumanna til Noregs og Danmerkur 1957

ritnefnd bókarinnar eru Haraldur Leifsson, for-
maður,  Halldór Jónsson, Frímann Sturluson, 
Stefán Jóhann Stefánsson, Jóhann Torfason og 
Guðmundur Ólafsson.

Þeir sem vilja nýta sér forsöluverð fá nafn sitt í 
sérstaka samfagnaðarskrá í bókarlok með því 
að skrá nafn sitt á vefsíðunni www.pukamot.is 
undir flipanum Púkamót 2017. Forsöluverð bók-
arinnar er 7.500 krónur en verður 10.000 krónur 
í almennri sölu.

:Q\VMNVL
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Úr dagblöðum í Tönsberg, Rjukan og Roskilde
Tønsbergs Blad 12. ágúst: „Islandske fotballspillere for første gang i Tønsberg. Skal spille på gressbane for første 
gang i kveld.“

Vestfold Arbeiderblad 14. ágúst: „Islendingene hadde aldri spilt på gressbane tidligere, og det tok en 
stund før de fikk farten skikkelig op. Det viste seg at laget talte flere habile teknikere og alle var energiske 
og arbeidsomme... Lagets beste var keeperen Petur Sigurdsson, tett fulgt af  h. half  Bjørn Halgarsson og i.v. 
Gudbjørn Charlesson.“

Rjukan Dagblad 15. ágúst: „Isafjord var et behagelig bekjentskap for Rjukan, og det er ikke for meget sagt 
að islenderne er det bedste lag som har gjestet Rjukan hittil i sesongen. De var ualminnelig raske...“

Roskilde Tidende 21. ágúst: „Isafjord overraskede. Isafjord overraskede en smule med sit hurtige short-
passing spil, som de dog ikke havde det fornødne tekniske kunnen til at gennemføre fuldtud... samtidig med, 
at devar hurtige og energiske.

Roskilde Social-Demokrat 21. ágúst: „Islændingene virkede hurtige på bolden, men noget primitive teknisk 
set... centreforward Ingibjartsson, hvis eminente hurtighed må kunne udnyttes langt mere effektivt... det meste 
af  anden halvleg foregik i mørke, og man måtte også fløjte kampen af  før normal spilletid udløb.“

garðinn og fleiri fræga staði í borginni. 
Ísfirðingarnir héldu heim 30. ágúst.

Lið Ísfirðinga fékk lofsamlega dóma 
í dönskum blöðum. Hreiðar Ársæls-
son varnarmaður úr KR var fenginn 

með í ferðina til að styrkja liðið, eftir 
að tveir varnarmenn forfölluðust á 
síðustu stundu. Hann hlaut mikið lof  
í blöðunum. Aðrir leikmenn í ferðinni 
voru Björn Helgason, Erling Sigur-

laugsson, Pétur Sigurðsson markvörð-
ur, Albert Ingibjartsson, Albert K. 
Sanders, Sigurður Th. Ingvarsson, 
Kristján Jónasson, Viðar Hjartarson, 
Guðbjörn Charlesson, Gunnar Sum-
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arliðason, Gunnar Sigurjónsson, Bragi 
Magnússon, Einar Þorsteinsson og 
Jens Sumarliðason þjálfari liðsins og 
fyrirliði á leikvelli. Ísfirðingar skoruðu 
7 mörk í leikjunum fjórum og skoraði 
Erling Sigurlaugsson 3 þeirra. Aðrir 
skoruðu eitt mark hver: Guðbjörn, 
Jens, Viðar og Hreiðar.

Ferðin var öll hin ánægjulegasta, 
móttökur Norðmanna og Dana róm-
aðar og leikirnir lærdómsríkir fyrir 
leikmenn. Í framhaldi af  ferðinni kom 
fram sú hugmynd að íþróttamenn frá 
Ísafirði og vinabæjum hans á Norður-
löndum, Tönsberg í Noregi, Roskilde 
í Danmörku, Juuvensuu í Finnlandi og 
Linköbing í Svíþjóð, héldu sameigin-
legt íþróttamót þessara bæja og fyrsta 
keppnin yrði haldin í Linköbing árið 
1960. Ekkert varð af  þessari skemmti-
legu hugmynd.

Reisubókarbrot eftir Albert Karl Sanders
„Aðbúnaður allur og móttökur af  hálfu Norðmanna, var eins og bezt verður á kosið og má segja að þeir hafi 
borið okkur á höndum sér... Þess var getið í blöðum í sambandi við komu okkar, að við værum óvanir grasvelli, 
og því slegið fram, að áhorfendur mættu eiga von á að sjá okkur ýmist á maganum eða óæðri endanum, sér-
staklega ef  völlurinn yrði blautur. Sú von brást áhorfendum, því að þrátt fyrir nokkra bleytu varð ekki séð að 
við ættum neitt verra með að fóta okkur en Norðmennirnir.“

„...síðan var okkur skipt niður á heimili K.F.U.M. drengja. Var ekki laust við að skrekkur kæmi í okkur er við 
hugsuðum til þess að eiga að halda uppi samræðum á dönsku, en þetta blessaðist allt furðanlega...“ 

„Um kvöldið var kveðjuhóf  í K.F.U.M. húsinu og þó okkur tækist ekki að sigra Danina í knattspyrnunni, mát-
uðum við þá algjörlega í söngnum.“

„Annars notuðu menn tímann í Kaupmannahöfn eftir því sem hver hafði áhuga á, sumir fóru að  skoða hinn 
fræga og alræmda stað Nýhöfnina, sem er ákaflega sakleysisleg að degi til en engu öðru lík, er kvelda tekur.“

Sú saga hefur fylgt ferðinni til Noregs og Danmerkur í ágúst 1957, að þar hafi rómantíkin blómstrað og að 
minnsta kosti þrjú börn komið undir. Þrjú pör sem tóku þátt í ferðinni eignuðust fótboltadrengi árið eftir.
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Úr myndaalbúmi Þóru Jónu
Fjölskyldan fyrr og síðar  

õ~ZI�2~VI�n[IU\�N�ò]Z�[yV]U��2~VI\IVQ�)ZV~Z[[aVQ��WO�<MLLI�6WZòS^Q[\�y�[~TJIòQ�
NaZQZ�WNIV�0TyòIZ^MO[JTWSSQVI�PRn�SIZ\�Æ]O�Zò]V]U��õIVOIò�N~Z]�ÆM[\QZ�y�JTWSS-
inni og voru með sóltjald með sér

)LLQ�JZ~òQZ�UMò�Õ\\IZ�TQ\TI�NZ¥VLI�
�[WV�3QLLôRIZ��[MU�^IZ�NaZ[\I�
barnabarn Þóru og Jónatans. 
õIZVI�^IZ�[R~V^IZXQò�VôSWUQò

8Z�òJ�VIZ� NZ¥VS]Z�� õ~ZI� 2~VI� WO� 0R�LLI�
0RIZ\IZ��[MVVQTMOI�\MSQò�y�NMZUQVO]�)LLI�

Þóra Jóna sex ára með litla bróður [QVV�:�VIZ�VWSS]ZZI�UnVIòI�

6~ZI�¥\\QV�MQV[�
WO�^Qò�S�TT]U�
hana. Júlli, 
8IJJQ��2~VI\IV���
Hilmar, Magnús 
�5IOO�\���
Stella, Krist-
RIVI�/y[TIL~\\QZ�
�IUUI���)ZV~Z�
5IOV�[[WV��IÅ��
og Lilla 

.R�T[SaTLIV�y�*ZI]\IZPWT\Q�!�n�O~òZQ�[\]VL

*�ZV�õ~Z]�2~V]�
og Vignis, Kolbrún 
og Jónatan, ásamt 
:W[S~��<MSQò�y�
:MaSRILIT�����
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Þóra Jóna og Elli, 
[IUJôTQ[UIò]Z�PMVVIZ

õM[[Q�MZ�y�]XXnPITLQ��
pabbi að skera 
jólasteikina

;SyòISIXXIZVQZ�WO�JZ¥òZI[aVQZVQZ�>IT]Z��)LL~��)LLQ�WO�
0Iٻ�

Þóra Benediktsdóttir og Jónatan 
)ZV~Z[[WV�

2~VI\IV�n�VôR]�0WVL]VVQ�[QVVQ��Ñ�����

Þóra Jóna með frumburðinn 
2~VI\IV�y�;^yöR~ò�MV�öIZ�JR~�P�V�
n[IU\�>QOVQ�y����nZ�

Brúðkaup Þóru 
Jónu og Vignis 

heitins en hann lést 
nZQò������

4MQSNuTIOIZVQZ�/]òZ�V�/]òU]VL[��/^MVLIZ�3ôTQ[�Elfa Elfars og Þóra Jóna á stéttinni fyrir utan 0TyòIZ^MO[JTWSSQVI

Tunguhálsi 5 • 110 Reykjavík
Sími 535 0300 • kolus@sambo.is
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2~V� 7LL[� y�
O~ò]U� OyZ� y�

.uTIO[PMQUQTQV
]�

0VyN[LIT�öIZ�[
MU�~Nn�[XWZQV�^

WZ]�\MSQVõ~ZVô�WO�;QOOI�n�:I]òPM\\]��
^MZ[T]VIZ�UIVVIPMTOQVI��!���

>IVOILIV[IXIZ\ô� PMQUI� PRn� 4~]��Þóra Jóna og Krissi, Lóa og Kolmar heitinn

<MSQò�n�����R�Vy�öMOIZ�0MQUQZ�8u\]Z[��õ~ZI�2~VI��1VO]VV�6yMT[IZ�WO�*MOOQ�\~S]�[XWZQV�]XXQ�n�[^QòQ�
;S^y[]ZVIZ�/]òZ�V�/]òU]VL[�WO�
5IZ\PI�ÎZVI��*�JJI�

>QVQZVQZ�1VO^IZ�ÎO�[\IZ��;QOOI�;QO��4~
I�

og Valli Bigga Vald

,~ZQ�ÕTI��-TTQ�)Z\P�Z[��/�[\Q�4MQN[��õ~ZVô�0MQòIZ[��-QVIZ�
ÕTI�WO�4~I�QVVQ�y�[S~OQ

Þóra Jóna, Sissa og Lóa 
[MU�¥Nò]�[IUIV�[SyòQ

Unglingsárin og æskuvinir 

,aZI^MZòQZVQZ� y� 0VyN[LI
T"� 0ITTL~Z� /]òU]VL[� W

O�

;\MJJQ�0�OVI�
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Þóra Jóna og Lóa 
fóru sem au pair 
til London eitt 
sumarið 

>QVSWV]ZVIZ�n�����R�Vy"�;QOOI�Sigurðar, Lóa og Guðrún Guðmunds  

<MSQò�y�*ZQOP\WV�öMOIZ�4~I�WO�õ~ZI�2~VI�PMQU[~\\]�5IR]�:]\PIZ�
WO�;QOO]�;QO�[MU�^WZ]�öIZ�y�MV[S][S~TI

<y[S]^�Z]^MZ[T]V-
in Eplið opnuð, 
/MQRI�WO�:�VIZ�
Þóris með Þóru 
Jónu sem vann 
þar eitt sumar

)òITOMVOQò�y�QVVZQ�[ITV]U�y�Ñ[P�[QV]"�/]VVI�)[X��;QOOI�
;QO��*MZOö~ZI�*ITL]Z[��3I\I�*R�ZV[��>ITTQ�*QOOI�>ITL��

Gummi Konn, Sigga Hreins, Guðrún Guðmunds og Lóa 

,~ZQ�ÕTIN[��
Valli Bigga 
Vald, Einar 
Ólafs og 
6QVVQ

Ñ[P�[Qò�^IZ�^QV[¥TT�^QVV][\Iò]Z�WO�öIZ�^IVV�õ~ZI�2~VI�NZn����
ára aldri. Á myndinni eru auk hennar þær Guðrún Jóns og 
Guðrún Guðmunds

,~ZQ�ÕTI�WO�1VO^IZ�ÎO�[\IZ�y�V
ôR]�

[SaZ\]V]U�[yV]U

õIZVI�MZ]�4~I�WO�*R�OOQ�VôJaZR]ò�[IUIV�og hefur samband þeirra enst farsællega ITTIZ�O�\]Z�[yòIV
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Fyrsti útdráttur Happdrættis Háskóla Íslands fór fram í I!nó "ann 10. mars 1934. 
Frá uppha# hefur happdrætti! veri! órjúfanlegur "áttur í uppbyggingu háskóla í fremstu rö!. Me! "átttöku 

sinni hafa vi!skiptavinir $ármagna! 22 byggingar Háskóla Íslands, %mis tækjakaup, vi!hald og rannsóknarstarf. 
Blómstrandi samfélag vísinda og fræ!a n%tur gó!s af á hverjum degi.

Vi! "ökkum vi!skiptavinum okkar ómetanlegan stu!ning í gegnum árin.

I& BYGGJUM 
Á 'INNI 'ÁTTTÖKU
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Miðvikudagur 12. apríl
 Vakin er athygli á því að leikskólinn Sólborg er með sýningu á 

verkum nemenda sinna sem þau hafa verið að vinna að í vetur 
og ber hún yfirskriftina *¥Z�y�JIZV[�I]O]U. Nemendur skólans hafa 
verið að vinna ólík þemaverkefni um bæinn okkar Ísafjörð í tilefni 
af  afmæli Ísafjarðarbæjar sl. sumar. Verkefnin má sjá vítt og breitt 
í miðbæ Ísafjarðar.

13:00–17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. Talandi 
arnpáfi tekur á móti krökkunum og þrautaleikur er fyrir börn að 
14 ára aldri. Verðlaun fyrir þá sem klára.

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

17:00 Sprettganga Núps í Hafnarstræti.
21:00 Let it be – Bítla heiðurstónleikar í Edinborgarsal, miðaverð kr. 

3.900. Hljómsveitina skipa: Guðmundur Hjaltason gítar/söng-
ur, Stefán Jónsson hljómborð/söngur, Stefán Baldursson gítar, 
Hlynur Kristjánsson bassi/söngur, Jón Mar Össurarson trommur, 
Hjörtur Traustason söngur.

22:00 Bjórbingó á Húsinu.
23:00–03:00  DJ Óli Dóri, ball í Krúsinni.

Fimmtudagur 13. apríl
13:00–17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. Talandi 

arnpáfi tekur á móti krökkunum og þrautaleikur er fyrir börn að 
14 ára aldri. Verðlaun fyrir þá sem klára.

10:30 Stutt og skemmtileg kajakferð á pollinum. Róið frá Neðstakaup-
stað inn fjörðinn og hring meðfram strandlengjunni. Mæting í 
Bræðraborg kl. 10:30.

11:00 Páskaeggjamót Kkd. Vestra og Nóa Síríus. Café Karfa býður upp 
á rjúkandi belgískar vöfflur meðan á móti stendur.

12:00–14:00 Páskakökubasar barna- og unglingaráðs Kkd. Vestra í 
Samkaupum.

12:00 Skíðaskotfimi á Seljalandsdal. Keppnin er fyrir 15 ára og eldri. 
15–18 ára þurfa skriflegt leyfi forráðamanns.

16:00 Leikdeild Höfrungs á Þingeyri sýnir Dýrin í Hálsaskógi í Félags-
heimilinu á Þingeyri. Miðasölusími: 659 8135.

19:00 Kótelettukvöld í Einarshúsi. Aðgangseyrir kr. 4.900. Í fyrra 
komust færri að en vildu. Miðapantanir hjá Benna Sig í síma 690 
2303.

20:00 Big jump/slope style keppni á Seljalandsdal.
20:00 Helgistund í Flateyrarkirkju, altarisganga og söngatriði.
20:00 Gísli á Uppsölum, Félagsheimilið Þingeyri. Miðasölusími: 891 

7025.
 Kómedíuleikhúsið sýnir hið áhrifamikla leikverk Gísli á Uppsöl-

um í Félagsheimilinu á Þingeyri. Sýningin hefur fengið mikið lof  
áhorfenda sem gagnrýnenda. Það er Elfar Logi Hannesson sem 
túlkar einbúann á Uppsölum en Þröstur Leó leikstýrir. Aðeins 
þessi eina sýning og einungis 100 sæti í boði. Ekki hika, bókaðu 
miða strax í dag í síma 891 7025. 

21:00 Tónleikar með Valdimar á Hótel Ísafirði. 
21:00 Let it be – Bítla heiðurstónleikar í Edinborgarsal, miðaverð kr. 

3.900.
 Hljómsveitina skipa: Guðmundur Hjaltason gítar/söngur, Stef-

án Jónsson hljómborð/söngur, Stefán Baldursson gítar, Hlynur 
Kristjánsson bassi/söngur, Jón Mar Össurarson trommur, Hjörtur 
Traustason söngur.

21:00–00:00 Upphitun fyrir AFES í Krúsinni.
22:00 Rúnar Eff  spilar á Húsinu.

Föstudagur 14. apríl
09:30 Fjallaskíðaferð í Jökulfirði, brottför frá Ísafirði kl. 9:30. Max 14 

manns. Verð kr. 27.900 á mann, nesti innifalið. Mæting í Bræðra-
borg hálftíma fyrir brottför. Skíðabúnaður er ekki innifalinn í 
verðinu. Þeir sem þurfa skíðabúnað vinsamlega hafið samband 
með a.m.k. dags fyrirvara. Siglingin tekur um klukkutíma. Verið 
vel búin. Áætluð heimkoma er milli kl. 19:00 og 20:00.

Skíðavikan 2017
10:00 Helgiganga frá Kirkjubóli í Valþjófsdal í Holt. Lagt er af  stað kl. 

10 frá Dalskirkju og gengið í Holt. Boðið verður upp á súpu og 
brauð í Friðarsetrinu að leiðarlokum. Fólk verður aðstoðað við að 
komast aftur í bíla sína. Ókeypis og allir velkomnir.

10:30 Stutt og skemmtileg kajakferð á Pollinum. Róið frá Neðstakaup-
stað inn fjörðinn og hring meðfram strandlengjunni. Mæting í 
Bræðraborg kl. 10:30.

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

13:00 Leikdeild Höfrungs á Þingeyri sýnir Dýrin í Hálsaskógi í Félags-
heimilinu á Þingeyri. Miðasölusími: 659 8135.

15:00 Opinn hátíðarfundur AA-samtakanna og Al-Anon í Ísafjarðar-
kirkju. Allir velkomnir.

17:00 Barnaball Páls Óskars, frítt inn.
17:00 Leikdeild Höfrungs á Þingeyri sýnir Dýrin í Hálsaskógi í Félags-

heimilinu á Þingeyri. Miðasölusími: 659 8135.
00:00–04:00 Páll Óskar – ball í Edinborg, miðaverð kr. 3.000.
00:00–04:00 Gísli Pálmi í Krúsinni.
00:00–04:00 Dj Davið Roach á Húsinu.

Laugardagur 15. apríl
10:00–15:00 Íþrótta- og leikjadagur Höfrungs í Íþróttamiðstöð Þing-

eyrar. Í boði verður þrautaplan fyrir börnin, páskaeggjaleit, körfu-
bolti, blak, badminton og fótbolti fyrir alla.

10:30 Stutt og skemmtileg kajakferð á Pollinum. Róið frá Neðstakaup-
stað inn fjörðinn og hring meðfram strandlengjunni. Mæting í 
Bræðraborg kl. 10:30.

11:00–17:00 Furðufatadagur á Seljalandsdal. Löng hefð er fyrir því að 
fjölskyldan skemmti sér saman á Seljalandsdal. Fólk er hvatt til að 
mæta uppáklætt. Byrjað verður á garpamóti og skráning verður 
á staðnum. Páskaeggjamót verður svo í kjölfarið, ætlað börnum 
sem fædd eru 2005 og síðar. Kveikt verður á grillinu um hádegi 
og grillaðar verða pylsur sem eru seldar til styrktar Skíðafélaginu.

13:00 Páskaeggjamót HG í Tungudal fyrir börn fædd 2005 og síðar.
13:00–17:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík. Talandi 

arnpáfi tekur á móti krökkunum og þrautaleikur er fyrir börn að 
14 ára aldri. Verðlaun fyrir þá sem klára.

14:00 Sýning um Aldrei fór ég suður í Safnahúsinu og í því samhengi 
verður flutt erindi um hátíðina.

17:00–00:00 Aldrei fór ég suður – Rokkhátíð alþýðunnar.
21:00 Páskabingó í Simbahöllinni á Þingeyri, allir velkomnir.
00:00–03:00 Aron Can og Emmsjé Gauti – ball í Edinborg, miðaverð 

kr. 3.000.
00:00–03:00 GusGus í Krúsinni.
00:10–04:00 Dj Óli Dóri á Húsinu.

Sunnudagur 16. apríl
10:00–17:00 Skíðasvæðin í Tungusal og Seljalandsdal opin.
10:30 Stutt og skemmtileg kajakferð á Pollinum. Róið frá Neðstakaup-

stað inn fjörðinn og hring meðfram strandlengjunni. Mæting í 
Bræðraborg kl. 10:30.

11:00 Páskamessa í Holtskirkju. Kirkjukór Önundarfjarðar syngur 
undir stjórn Margrétar Gunnarsdóttur organista.

13:00 Garpamót í samhliðasvigi í Tungudal.
14:00 Páskamessa í Suðureyrarkirkju. Kirkjukór Suðureyrar syngur 

undir stjórn Margrétar Gunnarsdóttur organista.
15:00–16:00 Hermigervill á Húsinu.
21:00 Páskabingó í Simbahöllinni á Þingeyri. 
00:00–04:00 Appollo og Eyþór Ingi – ball í Edinborg, miðaverð kr. 

3.000.
00:00–04:00 Skítamórall í Krúsinni.

Nánari upplýsingar er að finna á vefslóðinni: paskar.is 
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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 ehf.
Aldís Rögnvaldsdóttir - Heimasíða: fagverk.is

Þverholt 1 • 270 Mosfellsbær • Sími: 551 9229 • aldis@fagverk.is

Oddi hf.
Patreksfirði

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

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

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

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

Essó skálinn - Opið 9–23,30

          
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

Ísafjör!ur, Patreksfjör!-
ur

Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2017

Húsasmiðjan/Blómaval
Mjallargötu 1 • 400 Ísafirði • Sími: 525 3310

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                                     

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík
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Hjá Finnbirni málara
3IÆQ��Z�J~SQVVQ"�Þegar rauði bærinn féll

eftir Engilbert S. Ingvarsson
Eftir áramót 1945 var ég heima á 
Lyngholti og átti von á byggingavinnu 
inni í Reykjanesi, en það dróst fram 
eftir mars vegna fjárskorts skólans og 
var ég þar aðeins í stuttan tíma. Í apríl 
fór ég til Ísafjarðar í óvissu um vinnu, 
en komst strax að hjá Ragnari Bárðar-
syni við að rífa þak á Pósthúsinu, þetta 
hús var byggt af  Hinum sameinuðu 
íslensku verslunum. Þakið var hækkað 
og á hæðinni átti að innrétta herbergi. 

Ég fékk leigt herbergi með einum 
bedda á efri hæð í Tangagötu 31 
hjá Sigurði Sigurðssyni og Ingibjörgu 
Friðriksdóttur, en inn í herbergið var 
gengið gegnum eldhúsið. Mér var 
sagt að stundum væru menn í mat 
hjá Möggu Hálfdánar í Fjarðarstræti 
18 og fór ég þangað til að falast eftir 
fæði. Margrét Hálfdánardóttir var ein 
af  systkinunum frá Hesti, dóttir Hálf-
dáns Einarssonar frá Hvítanesi. Systk-
ini hennar voru Elísabet og Jóna sem 
áttu heima á Ísafirði, Ágúst á Eyri, 
Kristín á Uppsölum og Ólafur bóndi 
á Hesti og síðar í Hólshreppi. Maður 
Margrétar var Ólafur M. Ólafsson 
húsgagnasmiður frá Geirastöðum í 
Hólshreppi og vann hann hjá Marzell-
íusi Bernharðssyni. Þau hjón áttu 
áður heima í Bolungavík. Agnar Guð-
mundsson skipstjóri, með stórri fjöl-
skyldu, átti einnig heima í þessu húsi. 
Mér var tekið vel hjá Möggu Hálfdán-
ar og var ég þarna í fæði langt á annað 
ár. Oft kom þarna fólk frá Bolunga-
vík, einkum skipstjórar og sjómenn, 
sem þurftu að koma með bátana til 
Ísafjarðar í vondum veðrum. Áttu 
margir þarna vísar veitingar og jafnvel 
gistingu, kynntist ég því mörgum úr 
Víkinni þennan tíma. 

Ragnar Bárðarson rak trésmíðaverk-
stæði og verslunina Björk í Mánagötu, 
þar sem nú er fyrirtækið Snerpa. Þegar 
ég hafði unnið hjá Ragnari í nokkurn 
tíma fékk ég vinnu hjá Finnbirni Finn-
björnssyni málarameistara, við að mála 
báta, þök og fleira utanhúss. Nokkr-
ir strákar voru í vinnu hjá honum, en 
enginn lærður málari þetta sumar. 

Finnbjörn málari var fæddur í 
Hnífsdal. Foreldrar hans voru Finn-
björn Elíasson formaður og Halldóra 
Halldórsdóttir, þau áttu tíu börn og 
Finnbjörn tvær dætur utan hjóna-
bands. Finnbjörn Elíasson og Hall-
dóra fluttu frá Görðum í Aðalvík 
1905, til Hnífsdals. Foreldrar Elíasar 
voru Eldjárn skipasmiður frá Æðey og 
Hildur Kolbeinsdóttir. Einn af  bræðr-
um Finnbjarnar málara var Ingimar 
Finnbjörnsson útgerðarmaður í Hnífs-
dal. Hann var einn af  máttarstólpun-
um í atvinnulífinu þar, sem stofnuðu 
Hraðfrystihúsið í Hnífsdal 1941, og 
hefur það starfað með þrótti síðan. 
Einu sinni síðar vorum við Bubbi 
Finnbjarnar að mála íbúðina hjá Sig-
ríði og Ingimar í Spýtuhúsinu, eins og 
það var kallað. Komu þá tveir ungir 
skipstjórar í heimsókn, til að ræða við 
útgerðarmanninn. Voru þeir í land-
legu, léttir í lundu og ekkert sérlega 
teprulegir í tali. Þetta voru Skúli Her-
mannsson og Jóakim Pálsson. Hlust-
uðum við á hressilegar og gamansam-
ar samræður þeirra við Ingimar, sem 

tók því góðlátlega, eins og honum var 
lagið. 

Finnbjörn Finnbjörnsson lauk 
sveinsprófi í Danmörku, kom heim 
1923 og hóf  atvinnurekstur á Ísafirði. 
Finnbjörn átti stórt timburhús við 
Hafnarstræti, þar sem stjórnsýsluhús-
ið er nú. Húsið hét Fell og var byggt 
1906. Þetta var fallegt hús á þremur 
hæðum eins og sjá má á myndum. 
Finnbjörn byrjaði með verslun í aust-
urenda á götuhæðinni, árið 1929, en 
áður voru Gunnþórunn Halldórsdótt-
ir leikkona og Guðrún Jónasson þar 
með sælgætisbúð. Verslun Leós Eyj-
ólfssonar leigði vesturhluta jarðhæðar-
innar. Margar leiguíbúðir voru á efri 
hæðum hússins. Finnbjörn átti heima 
í Hrannargötu 1 og var ég stundum 
heimagangur hjá sonum hans þar. 

Ég vann hjá Finnbirni næstu þrjú 
árin og líkaði það vel og líka vegna 
þess að ég gat stundum fengið frí frá 
vinnu og komið aftur þegar mér hent-
aði. Höfðingsbragur var á Finnbirni, 
en það var gott að ræða við hann. 
Finnbjörn var frímúrari, í stúkunni 
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Gar!plöntustö!
Ásthildar

Seljalandsvegi 100, 400 Ísafir!i 
Símar; 6187751 og 6987751

Veri! velkomin
í vori! til okkar!

Axel Eiríksson
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Álfabakka 16 - sími 587 4100

STÁLÚR – SJÁLFTREKKT – NÁKVÆM OG VÖNDU! VERK – HERT GLER
SVARTAR E!A SILFURLITA!AR SKÍFUR – VANDA!AR LE!URÓLAR

Umhverfi! er framtí!in,
gættu "ess vel

Gáma!jónusta Vestfjar"a • Góuholti 14 • 400 Ísafir"iGámaþjónusta Vestfjarða • Kirkjubóli 3 • 400 Ísafirði
S: 456 3710 & 699 1034 • www.gamarvest.is
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Njálu. Þegar það fréttist að hann var 
kominn í frímúrarafélagið var sagt að 
þá fengju menn allt að vita um þenn-
an félagsskap, því Finnbjörn hafði 
gaman af  að segja frá. En það var nú 
öðru nær, við vorum að giska á hitt og 
þetta í athöfnum á frímúrarafundum 
og við inngöngu nýrra félaga, til að 
reyna að narra hann til að staðfesta 
eitthvað, en ekki var komist að neinu. 
En það fór nú svo að ég taldi Finn-
björn vilja bjóða mér að ganga í Frí-
múrararegluna og veit ég ekki hvort 
ég á að sjá eftir því að þiggja ekki þetta 
góða boð. 

Ég fór venjulega í heyskap á Lyng-
holti, en sumarið 1947 fór ég á síld, 
eins og sagt er frá annars staðar. Um 
helgar fór ég stundum í aðra vinnu 
sem bauðst við höfnina og fleira. 

Höskuldur gullsmiður átti heima að 
Sundstræti 39 og var með vinnustofu 
þar. Hann framleiddi einnig stein-
steypurör, en faðir hans Árni Árnason 
hafði verið með rörasteypu frá árinu 
1914 og Höskuldur hélt áfram þessari 
framleiðslu. Höskuldur fékk mig til að 
grafa fyrir kjallara undir húsið, en þar 
ætlaði hann að útbúa vinnuaðstöðu. 
Ég gróf  einnig kjallara, með öðrum, 
undir húsið hjá Ólafi B. Ólafssyni, 
sem kallaður var barðsvíkurbóndi, í 
Þvergötu 4. Þar áttu áður heima bræð-
urnir Skúli og Vilhjálmur í Bræðra-
borg og var hjá þeim ráðskona. Hún 
sá um eina kú, sem þeir áttu þarna í 
skúr með lítilli heygeymslu og mykju-
haugurinn var úti. Tvær íbúðir voru 
í húsinu og síðar eignaðist Páll Sig-
urðsson mjólkurbússtjóri allt húsið og 
byggði aðra hæð. Þegar grafið var 
undir hús þurfti fyrst að grafa holu 
við hliðina á því og síðan innundir 
húsið. Þegar komið var nægjanlegt 
rými voru kjallaraveggir steyptir. Þetta 
var töluvert puð og mátti gæta þess 
vel að húsið færi ekki að síga. Það eru 
mörg gömul hús á Skutulsfjarðareyr-
inni, sem eiga sína sögu. Gaman er að 
sjá hvað flestum þeirra hefur verið vel 
við haldið á síðustu árum. 

Það var nokkuð mikið að gera í 
byggingavinnu á þessum tíma. Nýr 
húsmæðraskóli var byggður, Sundhöll-
in með íþróttahúsi var byggð, húsin 
við Hafnarstræti endurbyggð eftir 
brunann 1946 og unnið var við fleiri 
byggingar og skipasmíði. Fjórir hús-
gagnasmiðir voru í bænum og ráku 

sín húsgagnaverkstæði, engin húsgögn 
fengust í verslunum þá. Iðnaðarmenn 
voru nokkuð margir á Ísafirði og höfðu 
næga vinnu. 

Fyrsta veturinn var ég mest einn 
með Finnbirni og unnið var í mörg-
um húsum í bænum við að mála 
og betrekkja, eins og það var kall-
að. Timburveggir í íbúðarhúsum voru 
lengi veggfóðraðir, það er klæddir með 
striga, sem var strekktur með neglingu 
og dagblöð límd á hann. Pappírs-
veggfóðrið var í rúllum og límt á 
veggi með hveitiklístri og strokið niður 
með sér stökum burstum. Í verslun 
Finnbjarnar var til mikið af  vegg-
fóðri með margvíslegu munstri og 
auk þess hverskonar málningarvör-
ur. Guðmundur Finnbjörnsson (Bubbi 
Finnbjarnar) lærði hjá föður sínum og 
tók sveinspróf. Hann fór í Verslunar-
skólann og var í tónlistarnámi. Bubbi 
spilaði á saxófón, fiðlu og gítar og var í 
hljómsveit á Akureyri þegar ég byrjaði 
að vinna hjá Finnbirni. Hann kom svo 
heim og vann við málun í fá ár, áður 
en hann flutti til Reykjavíkur og vann 
ég því með honum um tíma. Guð-
mundur var lengi skrifstofustjóri hjá 
Landsmiðjunni og spilaði í eigin dans-
hljómsveit og hjá öðrum í Reykjavík. 

Á vorin var töluverð útivinna við 
bátana og málun utanhúss á sumrin. 
Man ég eftir að hafa málað mörg hús 
og þakið á Öldunni og Túngötu 3 hjá 
Grími rakara og uppi á fleiri bröttum 
þökum. Eitt sinn vorum við að mála 

Elliheimilið, en á baklóðinni var skúr 
með fimm litlum herbergjum og riml-
um fyrir gluggum. Þegar litið var inn 
um gluggana sáust þarna fjórar konur 
og einn karlmaður lokuð inni, hvert í 
sínu herbergi. Þetta fólk var geðveikt 
og sumt reif  af  sér fötin og vissi ég um 
nöfnin á þessu fólki. Ein konan slapp 
nakin út, en Kristján ráðsmaður gat 
narrað hana inn á eftir sér. 

Á veturna var unnið innanhúss og 
var t.d. sjúkrahúsið allt málað í áföng-
um á þessum árum. Alltaf  fengu strák-
ar ígripavinnu á sumrin hjá Finn-
birni og Finnbjörn yngri (Bjössi Finn-
bjarnar) byrjaði ungur að mála, tók 
sveinspróf  og var síðast málarameist-
ari í Reykjavík. Guðbjartur Finn-
björnsson vann á sumrin þegar hann 
var í skóla. Hann fór í loftskeytaskól-
ann og var loftskeytamaður á Ísborgu, 
tvítugur að aldri, þegar hún kom fyrst 
til Ísafjarðar 1948. Burri, eins og hann 
var kallaður, fór síðar að stunda mál-
aravinnu. 

Veturinn 1945–46 var unnið við að 
klára Sundhallarbygginguna. Ragn-
ar Bárðarson byggði húsið, en Finn-
björn sá um að mála og vann ég 
hjá honum við það. Bókasafnið flutti 
á hæðina fyrir ofan sundlaugina, en 
íbúð var innréttuð yfir íþróttahús-
inu, sem var í austurhlutanum, en 
seinna var það pláss einnig notað fyrir 
bókasafnið. Einn daginn kom Grímur 
Kristgeirsson bæjarfulltrúi með skjala-
tösku og fór að líta eftir verkum í 
Sundhallarbyggingunni. Hann hafði 
þá lokað rakarastofunni og var kom-
inn í starf  við eftirlit með verklegum 
framkvæmdum hjá bænum og köll-
uðu sumir hann bæjarverkfræðing. Á 
þessum tíma voru fáir verkfræðingar 
í landinu og tæknifræðingar þekktust 
ekki. Nokkru eftir að nýr meirihluti 
bæjarstjórnar var tekinn til starfa 1946 
var ráðinn verkfræðingur frá Dan-
mörku, sem hét Chr. Høgh-Nielsen og 
var hann í nokkur ár á Ísafirði. 

Sundhöllin var formlega opnuð 
1. febrúar 1946 og var ég einn af  
þremur eða fjórum ungum mönn-
um sem voru fengnir til að stinga 
sér í laugina í fyrsta sinn og fara í 
kappsund. Þorvarður Jónsson, seinna 
yfirverkfræðingur hjá Landsímanum, 
var fljótastur í sundinu. Ég var ein-
hverntíma fenginn, ásamt öðrum, til 
að synda stakkasund yfir bátahöfnina 
á sjómannadag, en það voru ekkert 
margir á Ísafirði þá sem gátu sýnt slíkt 
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PÓLLINN HF.
Verslun ! 456 3092

Tannlæknastofa
Jóns Björns Sigtryggssonar

Tjarnargötu 2 • 230 Keflavík • Sími: 421 5615

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

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 2017

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

Verkfræðistofa 
Grandagarði 14, 101 Reykjavík
Sími: 561 9595

Hjólbarðaverkstæði

Ísafjarðar ehf.

Sindragötu 14 • ÌVDÀUêL • Sími: 456 3501

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

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

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

Fiskmarkaður Patreksfjarðar
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sund. Þegar laugin var opnuð fyrir 
almenning var margt fólk komið til að 
bíða eftir því að komast í sund og ekki 
hægt að hleypa öllum inn í einu. Mikil 
aðsókn var í almenningstíma og sund-
kennslu. Margt fullorðið fólk kunni 
lítið eða ekkert að synda og fór því á 
námskeið í Sundhöllinni. Guttormur 
Sigurbjörnsson var ráðinn forstjóri 
Sundhallarinnar og Gísli Kristjáns-
son frá Bolungavík sundkennari, en 
starfsmenn voru alls sjö. Á fyrstu sex 
mánuðunum voru seldir yfir 39 þús-
und aðgöngumiðar í sundlaugina.

Á sjómannadagskvöld 2. júní 1946 
var dansleikur í Gúttó. Eftir að hafa 
verið á ballinu fylgdi ég Öddu Daníels 
heim til hennar í Tangagötu 20, en við 
opinberuðum trúlofun okkar seinna 
um sumarið. Þegar ég hafði stansað 
þar nokkra stund heyrðist í bruna-
lúðri. Brunalúður var geymdur bak 
við rúðu í bænum og vegfarandi braut 
rúðuna og þeytti lúðurinn, eins og gert 
var ráð fyrir þegar um eldsvoða var að 
ræða. Við fórum út og flýttum okkur 
upp Silfurgötuna, því þá sást mikill 
reykur og timburhúsið Fell stóð í ljós-
um logum. Terpentínutunna sem stóð 
við dyrnar á málningarbúðinni sprakk 
og mikill eldur var í málningarlagern-
um, svo að neðsta hæð var brunnin og 
turn á þriðju hæð hrundi niður áður 
en hann varð alelda. Slökkviliðið ein-
beitti sér að því að verja næstu hús og 
tókst það. Smjörlíkisgerðin með stein-

vegg var mjög nálægt öðru megin, 
en hinum megin var nokkurt bil yfir 
að skóbúðinni. Árangurslaust var að 
dæla vatni á gífurlegan eldinn í Felli, 
sem brann hratt. Mikill hiti var frá 
eldinum á Silfurtorgi og miklu meiri á 
götunni við brennandi húsið og fyrr en 
varði fóru rúður í húsunum gegnt Felli 
að springa vegna hitans og fljótlega 
kviknaði í gluggatjöldum og hús Þórð-
ar Jóhannssonar og Einars og Krist-
jáns brunnu. Hitinn leitaði upp og var 
ekki eins mikill við neðri hæðirnar og 
einhverju af  munum tókst að bjarga 
úr þessum húsum. Rúður sprungu í 
íbúð Jónasar Tómassonar í Hafnar-
stræti 2, og nokkuð af  húsmunum var 
borið út, en húsið var hægt að verja 
og einnig hús Elíasar Kærnested. Eftir 
brunann voru Einar & Kristján með 
saumastofu sína í Gagnfræðaskólanum 
um sumarið. Slökkviliðsstjóri var Jón 
Á. Jóhannsson yfirlögregluþjónn. Var 
hann auðsjáanlega mjög taugatrekkt-
ur, eins og vonlegt var. Eldurinn 
breiddist mjög fljótt út og útilokað var 
að bjarga þeim, sem ekki höfðu sjálf-
ir verið komnir út þegar slökkviliðið 
kom. Margir komust nauðuglega út 
úr brennandi húsinu. Yfir 40 manns 
áttu heima á Felli, sjö fjölskyldur og 
nokkrir einstaklingar, sem leigðu her-
bergi. Meðal þeirra sem bjuggu á Felli 
var Arne Sörensen úrsmiður, kona 
hans og 4 börn, bræðurnir Aðalsteinn 
og Ásgeir Sigurðssynir frá Bæjum og 
fjölskyldur, Sigurlaugur Þ. Sigurlaugs-

son ásamt fjölskyldu, svo ýmsir séu 
nefndir Nokkrir íbúanna voru ekki 
heima. Margir björguðust nauðug-
lega út, sumir gátu brotið glugga og 
stokkið út á skúrarþak bak við húsið. 
Þórólfur Egilsson stökk út un glugga 
og greip um ljósastaur við hornið á 
húsinu og komst þannig til jarðar. 
Aðalsteinn vaknaði við brunalúður-
svælið, hann braut glugga og kastaði 
Grétu dóttur sinni 7 ára niður á teppi 
sem menn héldu á milli sín, en svo var 
komið með stiga og hjónin gátu farið 
niður hann, berfætt á náttklæðum, 
með son sinn Trausta á fyrsta ári. Um 
leið varð íbúðin alelda. Ekkert bjarg-
aðist af  húsmunum á Felli, þó nokkr-
ir hafi getað kastað út einhverju, sem 
hendi var næst.

Þessir fórust í brunanum: 
Sigurvin Veturliðason, 29 ára 
Guðrún Árnadóttir kona hans, 25 ára 
Hermann A. Bjarnason, 17 ára 
Sigríður B. Bjarnadóttir, 4 ára 
Bjarney F. Sveinsdóttir, 9 ára, var við 
barnapössun.

Þetta var mikið áfall fyrir Finn-
björn Finnbjörnsson, fjárhagslegt tjón 
og ekki síður vegna þess að leigjend-
ur hans fórust í brunanum, í þessu 
hörmulega slysi. Vinna lá niðri fyrst 
á eftir og var ég fenginn til að grafa 
í rústunum og vorum við 5 – 7, 
sem unnum við það nokkrar nætur, 
því ekki var talið við hæfi að leita í 
rústunum meðan fólk var á ferli. Jón 
Valdimarsson og Ásgeir bróðir voru í 
þessum hópi, en ég man ekki fyrir víst 
hverjir hinir voru. Kjallari var undir 
Felli, þar hafði ég lítið geymsluher-
bergi til umráða og átti þar nokkra 
muni. Öllum brunaleifunum var 
mokað til í kjallaragrunninum. Smá-
vegis líkamsleifar fundust og voru 
jarðsettar í kirkjugarðinum þann 12. 
júní að viðstöddu fjölmenni. Biskup-
inn herra Sigurgeir Sigurðsson kom 
frá Reykjavík og annaðist athöfnina 
ásamt sóknarprestinum séra Sigurði 
Kristjánssyni og séra Óla Ketilssyni. 

Ekki var byggt nýtt hús í staðinn 
fyrir Fell, en byrjað var að endur-
byggja önnur hús við Hafnarstræti 
fljótlega og sést að þökin á þeim eru 
öðruvísi en áður var. Við unnum vet-
urinn eftir við að mála hjá Einari og 
Kristjáni. Ágúst Guðmundsson húsa-
smíðameistari tók að sér að endur-
byggja húsið.
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