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Veflausnir Posar Raðgreiðslur

Okkar hlutverk er að gera þína verslun og þín viðskipti 
auðveldari. Við bjóðum ekki aðeins upp á hefðbundna 
færsluhirðingu og posaleigu heldur erum við leiðandi í 
rafrænum lausnum í greiðslumiðlun.
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Straumur sá um að tengja rafmagn 
fyrir ný eldhústæki og Vestfirskir verk-
takar settu upp nýja eldhúsinnréttingu. 
Húsasmiðjan veitti frábæra þjónustu 
meðan á endurbótum stóð.

Harpa Magnadóttir hefur haft veg 
og vanda af  úthlutun á Sóltúnum 
undanfarin ár en lætur nú af  þeim 
störfum. Stjórn Ísfirðingafélagsins 
þakkar henni góð störf.

Meðfylgjandi myndir eru úr 
Sóltúnum sem er nú tilbúið til útleigu.  

Umsókn um dvöl sendist á netfang-
ið soltun@isfirdingafelagid.is

Umsjón með úthlutun Sóltúna 
hefur: Sigurða Sigurðardóttir

Ný eldhúsinnrétting komin upp.

Siggi Láka og Beta með barnabörn á Ísafjarðarflugvelli eftir annasama helgi við flísalögn og 
tiltekt í Sóltúnum.
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,,Ég hef  aldrei kynnst nokkrum manni sem 
elskar tónlist jafn mikið og Ragnar gerði, hún 
var honum jafn mikils virði og lífið sjálft.“ 
Þannig tók Björk Sigurðardóttir æskuvinkona 
mín til orða í minningargrein sem hún ritaði 
um læriföður sinn. Þessi orð segja mikið um 
þann sess sem tónlistin skipar á Ísafirði. Ragnar 
og Sigríður kona hans voru áhrifavaldar margra og verður þeim seint full-
þakkað að gera lífið í kringum tónlistina að veigamiklum þætti í uppeldi 
barna á Ísafirði og menningarlífi bæjarins. 

Viðtalið í ár er við tónlistarfjölskylduna Frach sem hefur búið og starfað á 
Ísafirði í rúma tvo áratugi en ætlaði upphaflega aðeins að verja einu ári á Íslandi. 
Sigríður Ragnarsdóttir lét af  störfum sem skólastjóri Tónlistarskólans á Ísafirði 
sl. vor og fengum við góðfúslegt leyfi Hjálmars bróður hennar til að birta ræðu 
sem hann flutti við það tilefni, ásamt broti úr ræðu Ingunnar Óskar núverandi 
skólastjóra. Þá rifjuðu Ebba Áslaug Kristjánsdóttir og Halldór Smárason upp 
fyrir Vestanpóstinn áhrifin sem tónlistariðkun hefur haft á þeirra líf.

Minningabrotum úr æsku, Rúnars Helga Vignissonar af  Seljalandsdalnum 
og Sigga blóma frá sjómannadeginum, geta örugglega margir lesendur 
samsamað sig. Gangan heim var Elínu Ölmu Arthúrsdóttur áskorun og 
uppskar hún þakklæti og gleði þó aflátsbréf  fylgdi ekki. 

Bára Einarsdóttir og systkinin Auður, Einar og Þuríður Yngva- og 
Sigrúnarbörn halda áfram með frásagnir úr sælureit Skógarins fyrr og nú. 
Má segja að Skógarminningar séu komnar til að vera eins og fastir liðir í starfi 
félagsins. Vormessan sem haldin var í Digraneskirkju, Sólkveðjukaffið þar 
sem Sigurður Pétursson sagnfræðingur sagði sögur úr bókinni Saga knattspyrn-
unnar á Ísafirði og Sólarkaffið en þar fór Kolbrún Sverrisdóttir á kostum í 
frásögum af  sinni æsku í Vallarborg, fjölskyldu og samferðafólki. 

Myndir eru mikilvægar í blaðinu og hafa systkinin Vilbergsbörn valið 
myndir úr albúmi fjölskyldunnar en faðir þeirra Villi Valli hefur staðið 
tónlistarvaktina yfir sjö áratugi. Bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar í ár, Ágúst 
Atlason, hefur byrjað að gera upp gamlar myndir sem eru í vörslu Ljós-
myndasafns Ísafjarðar og má sjá nokkur sýnishorn. Vestanpósturinn mælir 
með verkinu Smásögur heimsins sem inniheldur góðar sögur úr öllum hornum 
heimsins og sýningu Borgarleikhússins Himnaríki og helvíti sem Ólína 
Þorvarðardóttir skrifar ritdóm um. Leiksýningin er byggð á bókum Jóns 
Kalmans Stefánssonar, Himnaríki og helvíti, Harmi englanna og Hjarta mannsins. 
Hjálmar H. Ragnarsson á drjúgan þátt í að gera verkið eftirminnilegt en 
hann semur tónlistina. Þannig gætir áhrifa vítt og breitt, bæði hins skrifaða 
orðs og tónlistar sem stundum á upphaf  sitt á Ísafirði.

Bestu þakkir til allra sem tóku vel í að miðla efni í blaðið, án þeirra væri 
ekkert blað. Mörtu Hlín Magnadóttur meðritstjóra færi ég ómældar þakkir 
fyrir dygga aðstoð.

Það er dýrmætt veganesti að hafa í æsku haft tækifæri til að læra á hljóðfæri 
í metnaðarfullum tónlistarskóla. Vil ég þakka Ellu, Siggu og Hjálmari fyrir 
píanókennsluna og viðurkenni hér með að ég hefði alveg mátt vera duglegri 
að æfa mig. Ég hugsa með hlýju til samæfinganna á sunnudögum í Smiðjugötu 
5, þó að stundum hafi verið erfitt að slíta sig frá Seljalandsdalnum. Upp úr 
standa tónfræðitímarnir í borðstofunni þar sem krítartaflan stóð uppi á stól og 
toppurinn var þegar Sigga eldri skar niður epli eða súkkulaðibita til að gera 
áttundapartsnóturnar hlutbundnar. 

Með hljómfögrum páskakveðjum,
Edda Pétursdóttir, ritstjóri

,,Tónlistin 
þótti honum 

æðst allra lista“ 
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Sóltún – 
sumarúthlutun

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

soltun@isfirdingafelagid.is
Sjá nánar á 

www.isfirdingafelagid.is
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www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM

Stór, stærri, stærstur.    Mynd: Edda Pétursdóttir
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Knattspyrna er einn vinsælasti leikur 
um allan heim. Hann er einfaldur í 
eðli sínu, en samt svo flókinn. Allir 
geta tekið þátt í leiknum á einn eða 
annan hátt, sem leikmenn, þjálfarar, 
dómarar, stuðningsmenn eða bara 
sem áhorfendur. Leikurinn ýmist 
hrífur eða getur verið óendanlega 
ósanngjarn. Úrslitin eru ekki alltaf  
sanngjörn, það er margt sem þarf  að 
spila saman til að leikur vinnist. Liðið 
þarf  að eiga sinn dag, liðsmenn að 
vera vel þjálfaðir, samhæfingin góð 
milli liðsmanna og ekki spillir fyrir að 
smá heppni sé með í spilinu.

Knattspyrnan, eða fótknöttur eins 
og leikurinn kallaðist á þeim tíma, 
barst til Ísafjarðar skömmu eftir 
aldamótin 1900 og varð fljótlega 
vinsælasta íþróttagreinin í bænum, 
líkt og víðsvegar um heiminn. Allt um 
fótboltann og áhrifin sem hann hefur 
haft á Ísfirðinga má lesa í bókinni 
Knattspyrnusaga Ísfirðinga. Forsaga 
útgáfu bókarinnar eru Púkarnir, 
félagsskapur nokkurra ísfirskra 
knattspyrnukappa sem stunduðu 
leikinn af  miklum krafti undir 
merkjum Ísafjarðar á sínum tíma og 
spiluðu með liði Ísafjarðar í efstu deild 
Íslandsmótsins. Árið 2005 stóðu þessir 
sömu fótboltapúkar fyrir fyrsta „Púka-
mótinu“ á Ísafirði. Tilgangurinn var 
að kapparnir hittust í leik, rifjuðu upp 
gamla tíma, gleddust og í framhaldinu 
efldu veg knattspyrnunnar í sveitar-
félaginu. Mótið hefur alla tíð síðan 
utan 2016 verið haldið á Ísafirði við 
mikla gleði og ánægju allra sem að 
hafa komið. Fé sem safnast hefur við 
mótshaldið hefur verið notað til að 
styrkja knattspyrnustarfið á Ísafirði og 
í nágrenni.

Bókin er mikið sagnfræðirit og 
samtvinnast sögu Ísafjarðar varðandi 
þjóðlíf, atvinnu og knattspyrnu. Hún 
segir skemmtilega frá hvernig íþrótta-

voru áberandi íþróttafélög í bænum 
með góða starfsemi sem mynduðu 
mikla samkeppni í fótboltanum og auk 
þeirra voru mörg önnur hverfafélög í 
bænum sem störfuðu um lengri eða 
skemmri tíma.  

Ísfirðingar hafa löngum verið fram-
arlega í hinum ýmsu íþróttagreinum 
og störfum innan þjóðfélagsins 
og í bókinni segir frá Hvöt, fyrsta 
knattspyrnufélagi kvenna á Íslandi, 
stofnuðu árið 1914. Talið er að félagið 
hafi starfað í tvö til þrjú ár, en á 
þessum tíma fékk kvennaknattspyrna 
ekki mikinn skilning meðal almenn-
ings og var henni jafnvel allt til foráttu 
fundið.  

Í gengum knattspyrnuna skapaðist 
mikil vinátta og kunningsskapur milli 
íbúa Ísafjarðar og annarra bæjarfé-
laga, til dæmis Siglfirðinga, og spiluðu 
lið Ísfirðinga líka við KR, Val og 
Víking úr Reykjavík og liðin frá Akur-
eyri. Í öllu falli hefur knattspyrnan 
haft góð áhrif  á æsku Ísafjarðar í 
gegnum tíðina og líklega alla sem að 
henni hafa komið á einn eða annan 
hátt, hvort sem þeir eru leikmenn, 
þjálfarar, dómarar, stuðningsmenn, 
áhorfendur eða aðrir áhugamenn. 
Margar skemmtilegar sögur eru af  
dagfarsprúðu fólki sem hreinlega 
missir sig í hita leiksins meðal áhorf-
enda sem sýnir og sannar hversu mikil 
áhrif  knattspyrnan hefur á fólk.

Púkar og allir aðrir sem eiga veg 
og vanda af  útgáfu Knattspyrnusögu 
Ísfirðinga, sögulegs rits sem tekur auk 
þess á mörgum þáttum samfélagsins 
yfir tuttugustu öldina, kærar þakkir 
fyrir frábæra bók.

Til hamingju með bókina, 
Ís firðingar,

f.h. Ísfirðingafélagsins
Guðmundur Friðrik Jóhannsson,

 formaður

Púkarnir

lífið í bænum gengur í takt við þjóð-
lífið, hvernig atvinnulífið hafði áhrif  
á fólksfjöldann í bæjarfélaginu og þar 
með íþróttalífið í bænum. Árangur í 
íþróttum næst ekki án fyrirhafnar og 
það eru margir sem leggjast á árarnar 
til að árangur náist. Í bókinni er því vel 
lýst hvernig knattspyrnusaga Ísfirðinga 
byggðist upp með mikilli vinnu og 
átaki um allan bæ. Mikil vinna unnin í 
sjálfboðavinnu af  einskærri hugsjón og 
velvilja í garð verkefnisins og samfé-
lagsins í heild sinni. Fyrirtæki hafa í 
gegnum árin hjálpað við uppbyggingu 
knattspyrnunnar og fylgir þar hvernig 
árar í þjóðfélaginu og atvinnulífinu 
hverju sinni.  

Knattspyrnusaga Ísfirðinga er ekki 
átakalaus í gegnum tíðina. Það eru 
ekki allir sem hrífast af  knattspyrn-
unni og íþróttum og allri umgjörðinni 
sem starfinu fylgir. Í bókinni segir 
frá stofnun heildarsamtaka íþrótta-
mála á Vestfjörðum sem tóku meðal 
annars á deilumálum og gagnrýni á 
íþróttamál bæjarins. Hörður og Vestri 

Guðmundur Friðrik Jóhannsson.

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

Eimskip er ...
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Í vetrarbyrjun hitti ég feðgana Janusz, 
Maksymilian Harald (21), Mikolaj Ólaf  
(17) og Nikodem Júlíus (bráðum 15) 
og áttum við saman spjall yfir tesopa. 
Kvöldið áður höfðu þeir bræður ásamt 
móður þeirra Iwonu og þremur pólskum 
vinum haldið tónleika í Tónlistarskól-
anum í Garðabæ og nokkrum dögum 
fyrr í Hömrum á Ísafirði. 

Janusz og Iwona eru bæði alin upp 
í Kraká í Póllandi og að sögn Januszar 
er það fallegasta borgin í Póllandi. „Þeir 
sem búa í Varsjá segja að hún sé fallegust 
en Kraká er falleg. Líf  okkar frá fæðingu 
og þar til árið 1994 þegar við fluttumst 
til Ísafjarðar var í Kraká og þar liggja 
rætur okkar. Kraká er ekki bara tónlist-
arborg heldur alhliða menningarborg 
og einnig háskólaborg. Þegar maður er 
þar er enginn dagur leiðinlegur, alltaf  
nóg af  skemmtilegu að gera.“

Það liggur beinast við að spyrja 
Janusz um tónlistaruppeldi þeirra 
hjóna í æsku. „Það var því miður ekki 
mikil tónlist í fjölskyldu minni, ég man 
eftir einum frænda sem var tónlist-
armaður. Það sem hafði mest áhrif  
var að ég fór í leikskóla sem var með 
tónlistaráherslu. Fyrst var það eins 
konar leikur og æfingar á píanó einu 
sinni í viku. Þegar kom að því að velja 
hljóðfæri þá hefur móðir mín sagt mér 
að það eina sem hafi komið til greina 
hjá mér sjálfum var fiðla þrátt fyrir að 
hafa bara séð fiðlu nokkrum sinnum á 
ævinni. Og þar með varð fiðlan mitt 
hljóðfæri þegar við 6 ára aldur. Leiðin 
lá áfram í grunnskóla og menntaskóla 
þar sem mikil áhersla var á tónlist og 
þannig leiddi það af  sjálfu sér að velja 
tónlistarháskóla í framhaldsnámi. Ég 
fór að spila við Óperuna í Kraká og 
með strengjasveit sem opnaði leið í 
Sinfóníuhljómsveit Krakáborgar. 

Leið Iwonu var svipuð í gegnum 
skóla og tónlistarskóla að sögn eigin-
manns hennar en hennar hljóðfæri 
hefur alla tíð verið píanó. Á háskólaár-
unum bætti hún síðan við hljómfræði, 
sem er hennar sérsvið. Hún fór síðan 

að kenna við Tónlistarframhalds-
skólann í Kraká. Afi hennar hafði 
áhuga á tónlist og spilaði á harmón-
ikku en aðrir í fjölskyldunni hafa ekki 
farið í framhaldsnám í tónlist. 

„Eftir að hafa unnið að tónlist í 

Frá Kraká til Ísafjarðar með 
tónlist í farteskinu

Ævintýraárið á Íslandi er orðið bæði langt og viðburðaríkt og er því hvergi nærri lokið. 
Hjónin Iwona Frach og Janusz Frach ákváðu að verja einu ári á Íslandi. Síðan eru liðin 
23 ár og gott betur og fjölskyldan hefur stækkað. Synirnir þrír, Maksymilian Haraldur, 
Mikolaj Ólafur og Nikodem Júlíus, eru allir fæddir á Ísafirði. Janusz og Iwona hafa 
starfað við Tónlistarskóla Ísafjarðar öll árin og segja að gott sé að ala upp börn á 
Ísafirði. Strákarnir spila á hljóðfæri og má með sanni segja að hér sé á ferð músíkölsk 
fjölskylda sem einnig stundar íþróttir af  kappi.

Grikkland, langþráð sumarfrí árið 2007.
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nokkur ár í Kraká fengum við tilboð 
um að koma til Íslands,“ segir Janusz. 
„Það voru vinir okkar og kunningjar 
sem voru þegar búsettir hér á landi sem 
hvöttu okkur til að koma til Íslands. 
Þeir störfuðu sem tónlistarkennarar 
bæði í Borgarnesi og á Akureyri og 
nokkrir spiluðu með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands.“ 

Þannig æxlaðist það að Janusz fékk 

leyfi í eitt ár frá Sinfóníuhljómsveitinni 
í Kraká og þau hjónin fluttu til Íslands. 

;n\\�WO�nV¥Oò�n�Ñ[IÅZòQ
„Það kom aldrei neinn annar bær til 
greina en Ísafjörður. Þetta var árið 
1994 og var hugmyndin að dvelja í eitt 
ár, kenna og spila þegar kostur væri. 
Yfirmarkmiðið var samt að eiga eitt 

ævintýraár, skoða landið og kynnast 
einhverju nýju. Ætlunin var í upphafi 
að fara svo aftur heim til Krakár og 
halda áfram að spila með Sinfóníu-
hljómsveitinni. Ég fékk síðan leyfi 
frá hljómsveitinni til að vera annað 
ár og síðan bættust árin við eitt af  
öðru. Eftir 5 ára dvöl kom að því 
að við neyddumst til að setjast niður 
og ákveða hvort við færum aftur til 

Það er gott að vera saman (mynd frá 2004).Mikolaj 4 ára gamall uppgötvar píanóið.
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Krakár þar sem launalausa leyfið yrði 
ekki framlengt, eða að vera áfram á 
Íslandi.“

Og Janusz heldur frásögninni 
áfram. „Við hugsuðum sem svo, að 
við værum sátt og ánægð á Ísafirði 
og því varð það úr að vera lengur og 
núna eru liðin 23 ár sem við höfum 
lifað og starfað á Ísafirði. Við höfðum 
eignast strákana okkar þrjá og því 
snerist líf  okkar ekki einungis um 
kennslu við Tónlistarskólann heldur 
fjölskyldulíf  að auki. Í okkar huga 
hefur aldrei komið til greina að velja 
annan stað á Íslandi en Ísafjörð, þó 
svo að bærinn sé ekki stór og veðrið 
á veturna hamli samgöngum og stutt 
sé í einangrun þá er það tónlistarlífið 
sem er sterkt og gefur lífinu á Ísafirði 
gildi fyrir okkur og við erum mjög 
ánægð með það. Það er ekki sjálf-
gefið fyrir svona lítinn bæ og í raun 
finnst okkur það undravert. Fyrir fjöl-
skylduna er einnig dýrmætt að eiga 
svona mikinn tíma saman, lítill tími 
fer í ferðir á milli staða, að keyra fram 
og til baka, ef  við berum saman bara 
við Reykjavík, hvað þá stærri borg 

Mikolaj með ,,vinum“. Í fjallaferð.

eins og Kraká. Og það er mjög gott 
að ala upp börn á Ísafirði, þegar ég lít 
til baka þá höfum við verið mjög mikið 
saman fjölskyldan. Við spilum saman, 
spjöllum saman, borðum saman og 
erum í íþróttum saman, og þetta hefur 
okkur fundist mikilvægt. Núna eru 
tveir eldri strákarnir í framhaldsnámi 
í Kraká þannig að mynstrið hefur 
aðeins breyst.“

Stórfjölskyldan að mestu í 
Kraká
Tengslin við Kraká eru mikil, enda 
búa þar flestir fjölskyldumeðlimir bæði 
Iwonu og Janusz. Iwona á systur í 
Svíþjóð en aðrir í stórfjölskyldunni 
eru búsettir í Kraká og þar hittast 
fjölskyldurnar í öllum sumar- og 
jólafríum.  Eina undantekningin var 
árið 2002 en í desember það ár fæddist 
Nikodem Júlíus, yngsti sonurinn. 

„Nú orðið er einfalt að ferðast til 
Póllands, fyrstu árin okkar á Íslandi 
var það erfiðara og tímafrekara. 
Möguleikar voru mun færri, nú eru 
bæði margar ferðir í boði, mörg flug-

félög og fleiri bein flug. Áður þurfti 
undantekningalaust að millilenda, 
með þeim tíma sem það tekur, en 
nú er oft möguleiki á beinu flugi til 
Póllands.“  

Þegar ég forvitnast um ástæðuna 
fyrir því að Ísafjörður varð fyrir valinu 
þá er hún einfaldlega sú að auglýst 
var eftir fiðlukennara við Tónlist-
arskólann. Fiðlukennarinn á undan 
hætti vegna aldurs en hann var frá 
Tékklandi. Iwona var til að byrja með 
í hlutastarfi við píanókennslu en bætti 
fljótlega við sig tónfræði og meðleik 
og var þar með komin í fulla stöðu. 
Einnig tók hún að sér að stjórna 
Sunnukórnum í stuttan tíma sem var 
skemmtileg reynsla þar sem hún hafði 
lokið kórstjórn í háskólanum. Þetta 
var einnig gott tækifæri til að kynnast 
nýju fólki og læra íslensku. 

Val á hljóðfæri
Maksymilian Haraldur er elstur 
sona þeirra og spilar á fiðlu. Pabbi 
hans segir að valið hafi staðið á milli 
fiðlunnar og píanósins enda bæði 

Gönguleiðir í nágrenni Ísafjarðar.Fyrstu tónleikar með hljómsveit, Maksymilian 6 ára gamall.
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hljóðfærin á heimilinu. Maksymilian 
nefnir að það hafi kannski verið af  því 
að hann sé með langa putta og fiðlan 
henti þar af  leiðandi vel en pabbi hans 
segir að frekar hafi það verið að hann 
féll fyrir fiðlunni strax fjögurra ára. 
Maksymilian tekur undir að valið hafi 
verið auðvelt og aldrei neinn efi enda 
er hann núna í háskólanámi í fiðluleik. 
Hann byrjaði að taka tíma hjá föður 
sínum en hóf  árið eftir fiðlunám við 
Tónlistarskólann á Ísafirði, einungis 
fimm ára gamall. „Pabbi kenndi 
mér þar alveg þangað til ég lauk 
stúdentsprófi við Menntaskólann á 
Ísafirði og við tók nám hjá Guðnýju 
Guðmundsdóttur við Listaháskólann í 
eitt ár, svo fór ég í fjarnám til Krakár 
í eitt ár á Erasmus-styrk, tók inntöku-
próf  í Tónlistarháskólann í Kraká og 
er núna þar sem venjulegur nemandi. 
Í sömu akademíu og mamma og pabbi 
voru á sínum tíma.“ 

„Og meira að segja nokkrir 
kennarar þeir sömu og þegar við 
foreldrarnir vorum þar,“ skýtur pabbi 
hans inn. „Og þar af  leiðandi mjög 
sterk tenging.“

Aðspurður um hvaða stigi í fiðlunni 
hann hafði lokið þegar hann byrjaði 
í Listaháskólanum hér heima þá 
segir Maksymilian að hann hafi verið 
búinn með öll próf  sem krafist er fyrir 
inntöku í háskóla og gott betur. „Ég 
hafði kost á að taka tónlistarbraut við 
Menntaskólann en þó ég hafi verið 
mjög ákveðinn í að fara í fiðlunám 
áfram og leggja tónlistina fyrir mig 
þá gerði ég það ekki. Maður veit 
aldrei hvað gerist í framtíðinni og ég 
ákvað því að taka stúdentspróf  af  
náttúrufræðibraut. Mér gekk alltaf  
mjög vel í námi og útskrifaðist sem 
semi-dúx frá Menntaskólanum. Svo 
hitti ég Guðnýju og fór í tíma til 

skipta. Þetta eru aðrar aðstæður því 
hann er ekki bara kennarinn minn 
heldur pabbi minn, þetta er svo miklu 
meiri tenging, þú ert að æfa heima 
og þar hlustar hann á mig og því allt 
annað mál og allt öðruvísi.“ 

Maður veltir því einmitt fyrir sér 
hvar skilin verða í svona aðstæðum, 
er kennarinn alltaf  til staðar eða tekst 
föðurnum að skipta um hlutverk á 
heimavelli?

Janusz segir að eftir fimmtán ár hjá 
föður sínum hafi verið kominn tími 
til að Maksymilian prófaði eitthvað 
nýtt. „Óhjákvæmilega kemur að þeim 
tíma þar sem pabbinn þarf  að sleppa 
takinu.“ 

Á menntaskólaárum þegar 
Maksymilian sótti einkatíma til 
Guðnýjar æfði hann einnig með 
Ungsveit Sinfóníuhljómsveitarinnar 
sem honum fannst frábært tækifæri.

Ungsveit Sinfóníuhljóm- 
sveitar Íslands
„Ungsveitin er verkefni á vegum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem er 
einu sinni á ári og stendur í næstum 
einn mánuð. Þar hittast bestu nemend-
urnir af  öllu landinu, mætti kalla þetta 
landslið. Við æfum og spilum saman 
á einum tónleikum, verk sem gerð 
eru fyrir sinfóníuhljómsveit, sinfóníur. 
Við erum með alvöru stjórnanda og 
tónleikarnir fara fram í Hörpu. Þetta 
er allt gert eins og við séum afreks-
menn, til þess að koma okkur inn 
í tónlistarheim sinfóníuhljómsveitar. 
Æfingarnar eru byggðar upp eins 
og hjá sinfóníuhljómsveit, stundvísi 
og allt það er mjög nákvæmt. Og 
það sem er mjög skemmtilegt er að 
það kemur einhver þekktur stjórn-
andi frá útlöndum, einhver sem er 

6QSWLMU�MN\QZ�ÅòT]\yUI�

hennar og leist mjög vel á það, stóðst 
inntökuprófið og lærði ótrúlega mikið 
hjá henni. Þegar maður er búinn að 
vera með einn kennara svona lengi 
eins og ég hjá pabba þá er gott að 

Það er gaman að spila saman (mynd frá 2009).

Pólska menningarhátíðin á Grand Hótel Reykjavík árið 2009.

Í pólsku fjöllunum.

Elsku mamma okkar árið 2009.
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yfirleitt heimsfrægur og hann vinnur 
með okkur allan þennan tíma. Við 
kynnumst því raunverulegum tónlist-
arheimi og þetta er mjög mikil 
upplifun. Prufuspil fara einnig fram 
eins og í alvöru sinfóníuhljómsveit. 
Ég var yngsti þátttakandinn til að 
prufuspila. Það gerist bak við tjald svo 
að þeir sem dæma sjá ekki neitt, við 
fáum númer og allt er gert til þess að 
dómarar sjái ekki hver er að spila.“ 

Hvað varstu gamall þegar þú tókst 
fyrst þátt? 

„Ég var að verða 12 ára, ég 
var yngstur og þetta var árið sem 
Ungsveitin var stofnuð. Þannig að ég 
tók þátt alveg frá upphafi, og ég hef  
tekið þátt öll árin utan einu sinni þegar 

ég var að taka framhaldsprófið. Ég var 
að flytja Árstíðirnar eftir Vivaldi með 
lítilli strengjasveit sem kom hingað til 
lands og var verkefnið styrkt af  Menn-
ingarráði Vestfjarða. Við spiluðum fyrir 
fullu húsi á Ísafirði, það var alveg ótrú-
legt. Held að það hafi verið 140 manns 
sem komu og þetta var nákvæmlega 
sami dagur og Ungsveitartónleikarnir 
þannig að í þetta skiptið þurfti ég að 
sleppa þeim. Nokkrum árum seinna 
bættist Nikodem við og þá vorum við 
báðir að spila með Ungsveitinni. Hann 
var á þeim tíma einnig yngsti þátttak-
andinn.“ 

„Ég var 11 ára þegar ég spilaði með 
í fyrsta skipti og ég var yngsti þátttak-
andinn tvö ár í röð,“ segir Nikodem 

og bætir við: „Og ég tók líka þátt núna 
í ár og það var í fjórða skiptið sem 
ég tók þátt. Tækifærið að spila með 
Ungsveitinni er frábært í alla staði.“ 

Nikodem Júlíus, sá yngsti, leikur 
á fiðlu og stundar nám við 10. bekk 
Grunnskóla Ísafjarðar. Aðspurðir 
hvort erfitt hafi verið að vera yngstir 
í byrjun Ungsveitarferilsins, svara þeir 
saman:

„Jú, það var smá erfitt í byrjun. Það 
var líka erfitt að búa utan Reykjavíkur, 
það voru mjög fáir þátttakendur ekki 
frá höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið er 
dálítið sniðið fyrir krakkana sem búa á 
höfuðborgarsvæðinu. Þetta tekur allt í 
allt þrjár og hálfa viku og hver getur 
tekið svona langt leyfi? Það var mikill 
plús að Grunnskólinn og Tónlistar-
skólinn í heimabyggð og svo seinna 
Menntaskólinn gáfu leyfi fyrir svona 
löngu leyfi til þess að við gætum tekið 
þátt og spilað.“ 

Janusz bætir við umræðuna um 
Ungsveitaræfingarnar: „Stundum voru 
það bara krakkar frá Ísafirði sem voru 
þátttakendur utan af  landi. Þannig að 
þetta er fyrst og fremst fyrir krakka 
sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Það 
er einfaldast fyrir þá. Æfingar byrjuðu 
oftast seinnipart dags, klukkan fimm 
eða sex, og voru alveg til níu og hálf  
tíu á kvöldin. Miklar æfingar. Núna 
er sveitin á hverju ári og alltaf  á 
haustin þegar skólinn er að byrja.“ 
Maksymilian segir að kennararnir á 
Ísafirði hafi verið mjög jákvæðir „og 
ég lenti aldrei í neinu vandamáli með 
að fá leyfi og sama var í Menntaskól-
anum – sem var samt aðeins erfiðara 
því þá þurfti maður að vinna allt upp 
sem maður missti úr.“ 

8~T[SQZ�LIV[IZ��[ôVQVO�n�Ñ[IÅZòQ�nZQò����!� Draumadagur, afmæli Maksymilian og Mikolaj árið 2010.
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Nikodem, hvernig var þitt val með 
hljóðfæri, var það alveg eins og hjá 
bræðrum þínum?

„Ég var á sama aldri, fjögurra ára, 
en ég man samt ekki hvernig þetta fór 
fram, ég var bara alltaf  með fiðlu í 
höndunum, já og það var bara fiðlan.“ 
Það kemur fram í umræðum feðganna 
við þessa upprifjun að Mikolaj og 
Nikodem voru að velja hljóðfæri á 
sama tíma, þá 3 ára og 5 ára. 

Þeir segja hlæjandi að það hafi verið 
praktískast að Mikolaj veldi píanó 
þar sem Maksymilian þyrfti bráðum 
meðleikara, þetta hafi því verið frekar 
sjálfgefið. Því fór svo að þó Mikolaj 
hafi spilað dálítið á fiðlu til að byrja 
með varð píanóið fyrir valinu hjá 
honum. 

Maksymilian bætir hér við að 
reyndar vanti bara sellóleikara í fjöl-
skylduna og faðir þeirra bætir enn um 
betur og rifjar upp að Mikolaj hafi 
aðeins verið að læra á selló, en það 
hafi verið fremur af  því að það vantaði 

Hér slær mitt hjarta hraðar, Mikolaj við heimili F. Chopin.

Á ferðalagi um Pólland sumarið 2011.

Keppni pólskrar tónlistar, Mikolaj og 
Nikodem.

Tími fyrir smá slökun í Póllandi sumarið 2011.

Sameiginleg framkoma í Hörpu.

sellóleikara í hljómsveitina við Tónlist-
arskólann á Ísafirði.

Mikolaj dvelur ekkert við eitt hljóð-
færi og segir frá því að fyrir tveimur 
árum hafi hann byrjað að læra á 
gítar og síðan bættist söngnám við. 
Frá síðasta hausti hefur hann aftur á 

móti helgað sig alfarið píanónáminu 
þar sem álagið í vor varð heldur 
mikið en þá tók hann á sama tíma 
grunnpróf  í söng, miðpróf  á gítar og 
framhaldspróf  á píanó sem inniber 
einnig klukkustundar einleikstónleika. 
Allt mikilvæg áfangapróf  sem krefjast 
mikils tíma og undirbúnings. Próf-
dómarar frá Reykjavík koma til að 
dæma og þar að auki var Mikolaj á 
sama tíma í prófum eftir fyrsta árið við 
Menntaskólann. 

Nú er hann í fjarnámi við Mennta-
skólann á Ísafirði og sækir einkatíma 
hjá kennara í Póllandi. Sá kennari 
er reyndar enginn meðaljón heldur 
einn frægasti píanóleikari í Evrópu 
og jafnframt í Póllandi. Þeir hittust 
á námskeiði í febrúar fyrir ári og 
Mikolaj fór í einkatíma til hans. „Þar 
sem ég bý í Kraká þá fer ég einu sinni 
í viku til Varsjár í einkatíma. Það tekur 
tvo og hálfan tíma með lest að fara 
aðra leiðina frá Kraká til Varsjár. Hver 
einkatími er tvær klukkustundir og svo 
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fer ég til baka saman dag. Mamma 
kenndi mér í 11 ár þar á undan.“ 

Hvaða möguleika og tækifæri hefur 
píanóleikari til að spila vítt og breitt, 
eitthvað á borð við það sem bræður 
hans fiðluleikararnir fengu að upplifa 
með Ungsveitinni? spyr ég Mikolaj. 
„Ég spila mikið með bræðrum mínum 
og svo hef  ég tekið þátt í nokkrum 
píanókeppnum. Tvisvar sinnum 
EPTA, Nótunni, bæði sjálfur sem 
einleikari og í samspili með bræðrum 
mínum. Einnig hef  ég tekið þátt í 
keppni í Þýskalandi. Píanó fær ekki 
eins mörg hljómsveitartækifæri og 
fiðlan. Allar strengjasveitirnar og 
Ungsveitin, þar er ekki pláss fyrir 
píanó. Líf  píanóleikarans er því meira 
að vera sólóisti og meðleikari.“

Á Íslandi er heimili okkar
Þið bræður eruð allir fæddir á Ísafirði 
og aldir þar upp. Það hefur komið 
fram að þið eigið stórfjölskyldu ykkar í 
Póllandi og þið náið að halda góðum 
tengslum með því að heimsækja ykkar 
annað heimaland oft. Hvernig er það, 
finnið þið mikinn mun á Ísafirði og 
Kraká í Póllandi?

„Þetta er erfið spurning,“ segir 
Maksymilian Haraldur. „Ísland er 
heimili okkar og svo erum við með 
mikla tengingu við Pólland. Þannig 
að það er einhver munur. En þegar ég 
er á Íslandi finnst mér allt venjulegt 
og þegar ég er í Póllandi finnst mér 
líka allt venjulegt. Því báðir menn-
ingarheimar eru mér mjög nálægir og 
ég get í raun skipt mér í tvennt og líður 
vel á báðum stöðum. Kannski væri 

það öðruvísi ef  það væri Íslendingur 
sem færi til Póllands, þá myndi hann 
finna meiri mun, en ég finn ekki 
mikinn mun persónulega, mér líður 
ótrúlega vel á báðum stöðum. En ég 
verð að segja að á Íslandi er kannski 
minna stress, það er rólegra, fólk er 
kannski meira opið og þá er ég að tala 
um Ísafjörð.“

Maksymilian heldur áfram: 
„Stelpurnar sem voru að spila 
með á tónleikunum í Hömrum og 
í Garðabæ, samnemendur mínir frá 
Kraká, upplifðu þetta einmitt. Við 
fórum í bankann á Ísafirði, fólkið 
er svo opið og fer að spjalla. Ef  
maður hittir einhvern úti á götu þá 
þekkir maður hann strax og það er svo 
ótrúleg tilfinning. Hvert sem maður 
fer þá þekkir maður einhvern, dálítið 
eins og ein stór fjölskylda. Það er þetta 

www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

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

Fjölskyldulið árið 2012. Nikodem syngur einsöng með stúlknakór 2012.

Það er alltaf  gott að leika saman 2013.

14 VESTANPÓSTUR 2018



15

sem er kannski mesti munurinn að 
mínu mati.“

Janusz: „Þetta er einmitt svo 
skemmtilegt, eins og til dæmis á 
tónleikunum okkar í Garðabæ komu 
margir sem eru frá Ísafirði. Ég þekkti 
næstum því alla. Ég sá fólk sem ég veit 
ekki hvað heitir en ég veit að það er 
frá Ísafirði af  því ég hef  hitt það þar. 
Eins og þegar við erum hér í bænum 
og förum til dæmis í Kringluna eða í 
Smáralind. Maður er að labba og sér 
einhvern frá Ísafirði. Vá, og maður 
heilsar bara af  því að hann er líka frá 
Ísafirði en ekki af  því að maður þekki 
hann. Það er rosalega skemmtilegt.“ 

Maksymilian: „Það er einmitt þessi 
ótrúlegi kraftur sem liggur að baki á 
Ísafirði og Íslandi. Annað dæmi er að 
þegar við fórum á veitingahús eftir 
sömu tónleika og ég fór að borga. 
Stelpan sem var að afgreiða spurði 
hvort við værum ekki frá Ísafirði. Ég 
kannaðist við andlitið á henni, og þótt 
hún væri búin að vera í Reykjavík í 
fimm ár þá þekkti hún okkur. Þetta er 
alveg ótrúlegt. Þetta myndi ekki gerast 
í Kraká eða neins staðar í Póllandi.“

Yngri bræðrunum finnst enginn 
munur vera og þeim líður vel á báðum 
stöðum. Það er aðdáunarvert hvernig 
fjölskyldan leggur sig fram við að næra 
rætur sínar, foreldrarnir við Kraká og 
strákarnir sem hafa átt möguleika að 
vökva sínar rætur bæði í Póllandi og 
á Íslandi. 

Janusz: „Alveg frá byrjun lögðum 
við áherslu á mikilvægi þess að lesa 
til dæmis bæði pólskar og íslenskar 
bækur á heimilinu. Við tölum alltaf  
saman á pólsku enda er það okkar 
móðurmál og einnig móðurmál strák-

Nikodem Andrésarmeistari 2013. Skoðunarferð um Pólland á reiðhjóli 2013.

anna. Núna þegar Maksymilian og 
Mikolaj dvelja svona lengi í Póllandi 
þá spyrja þeir ekki lengur eins og áður: 
Hvenær förum við til Póllands í hitann 
og góða veðrið? heldur spyrja þeir: 
Hvenær komum við heim til Ísafjarðar 
í snjóinn og góða vatnið?“ Og strák-
arnir bæta við: „Og í skyrið og Örnu 
jógúrtina.“

„Það er svo ólíkt hvers maður saknar 
á þeim stað sem maður er ekki á. Nú 
hef  ég ekki verið á Ísafirði í næstum 
eitt og hálft ár,“ segir Maksymilian. 
„Svakalega langur tími. Ég var í 
Reykjavík í eina viku í maí en ekki á 
Ísafirði.“

Þeir eru sammála um að þegar 
þeir eru á Íslandi er það fjölskyldan 
í Póllandi sem þeir sakna mest. Og 
síðan er það á hinn veginn eins og til 
dæmis núna þegar Maksymilian og 
Mikolaj búa í Kraká og fjölskyldumeð-
limum fækkar á Ísafirði, þá sakna þeir 
eðlilega pabba og mömmu og litla 

bróður sem eru á Ísafirði. 
Nikodem segir að nú sé hann búinn 

að taka miðprófið á fiðlu. „Svo er ég 
líka á píanó, svona auka hljóðfæri, og 
búinn að taka grunnpróf  í því og svo 
var ég líka í tvö ár að læra á saxófón. 
Ég söng mikið fyrir tveimur árum, tók 
þátt í söngkeppni og í uppskeruhátíð 
Nótunnar líka sem söngvari. Ég hef  
sungið mjög mikið þrátt fyrir að hafa 
ekki stundað formlegt nám í söng.“

Þrátt fyrir ánægju af  söngnum 
er Nikodem í pásu núna þar sem 
röddin er í mútum og á eftir að 
breytast. En hann segist ætla að byrja 
aftur. Bræðurnir segjast hafa komið 
fram bæði í Póllandi og á Íslandi 
þar sem Nikodem hefur tekið að sér 
sönginn og skýtur pabbi þeirra inn að 
Nikodem sé nú þegar byrjaður heima 
við að syngja skala á morgnana. Eftir 
nánari umræðu um söng kemur í ljós 
að Maksymilian hefur einnig tekið 
grunnpróf  bæði í söng og á píanó við 
Tónlistarskólann á Ísafirði. Bræðr-
unum er óneitanlega margt til lista 
lagt á tónlistarsviðinu.

Þar sem bræðurnir hafa oft komið 
fram saman er næsta spurning hvort 
þeir spili einhvern tíma eitthvað 
annað en klassíska tónlist. Þeir svara 
nánast í kór: „Að sjálfsögðu, því það 
passar ekki alltaf  að spila klassíska 
tónlist. Við vissar aðstæður vill fólk 
eitthvað léttara og þá þarf  maður 
líka að kunna skil á öðruvísi tónlist 
og við spilum t.d. rómanska tónlist, 
svokallaða sígaunatónlist og fleira í 
þeim dúr.“ 

„Það er okkar skoðun,“ segir 
Maksymilian, „að meginreglan sé sú 
að alvöru tónlistarmaður á að geta 

Sundmót SH, nýir verðlaunapeningar í safnið.
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sem tengist tónlist í frítímanum. Og í 
okkar tilfelli eru það íþróttir.“

Gönguskíði og sund
„Við höfum stundað íþróttir að tals-
verðu marki,“ segir Maksymilian. „Já, 
næstum því eins mikið og tónlist,“  
bætir pabbi þeirra við og virðist 
ánægður með það. Enda kemur í ljós 
að öll fjölskyldan stundar gönguskíði 
auk þess sem strákarnir hafa æft sund. 

Sportið er ekki eingöngu 
tómstundagaman heldur æfðu bræð-
urnir gönguskíði af  krafti, jafnmiklum 
krafti og tónlistina. Þeir æfðu allir með 
Skíðafélagi Ísafjarðar og tóku þátt 
í fjölmörgum mótum. Maksymilian 
hefur orðið Íslandsmeistari í hefð-
bundinni göngu og í frjálsri göngu og 
orðið bikarmeistari, Nikodem hefur 
orðið unglingameistari á gönguskíðum 
og Mikolaj hefur keppt á Íslandsmeist-
aramóti í sundi.

Það sem þeir taka sér fyrir hendur 
gera þeir sem sagt af  metnaði og 
áhuga. Og þegar nánar er rætt um 
íþróttaafrek kemur í ljós að allir bræð-
urnir hafa orðið Vestfjarðameistarar í 
sundi.

Ég minnist orða Ragnars H. 
Ragnar, fyrrum skólastjóra Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, sem lét þess iðulega 
getið í skólaslitaræðum að þeim sem 
leggi sig fram við tónlistarnám á unga 
aldri gangi vel í öðru sem þeir taka 
sér fyrir hendur. Það er bersýnilegt að 
bræðurnir eru lifandi sönnun þess. 

Feðgarnir eru sammála þessum 
orðum. „Ef  þú hefur grunn í tónlist,“ 
segir Maksymilian, „þá er það sama 
hvað þú gerir til viðbótar þá hefur það 
áhrif  og er sjálfgefið á einhvern hátt 
að vera duglegur í því líka.“ Eins og 
fram hefur komið varð hann semi-dúx 
á stúdentsprófi og hefur bræðrunum 
Mikolaj og Nikodem einnig gengið vel 
í námi sínu. 

Maksymilian heldur áfram: 
„Ísafjörður er líka staður þar sem 
þetta er mögulegt. Ég gæti til dæmis 
ekki ímyndað mér að við hefðum 
getað gert þetta allt í Reykjavík, verið í 
tónlistarnámi, æft gönguskíði og sund, 
allt á sama tíma. Keyrt upp í Bláfjöll 
og svo á æfingar út og suður, en þetta 
er hægt á Ísafirði. Þetta er í raun alveg 
ótrúlegt, en stuttar vegalengdir gera 
þetta mögulegt að mínu mati. Það er 
líka viðhorfið, þjálfarinn minn sagði 
að ég gæti æft þessa ákveðnu daga 

spilað allt. Maður á ekki að festast í 
einni tónlistartegund og maður þarf  
að spila við ýmsar aðstæður. Að sjálf-
sögðu er klassíkin aðaltónlistin sem 
við spilum, en maður þarf  að spila 
við ýmsar aðstæður og þarf  að kunna 
margt.“

Harpa 2014 - Country Tríó.
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Bræðurnir segjast ekki fylgjast mjög 
mikið með nýjum hljómsveitum, 
hvorki á Íslandi né í Póllandi. Ekki að 
þeir hafi ekki áhuga heldur einfaldlega 
af  því að þeir hafa ekki tíma. „Það 
fer mikill tími í æfingar og svo langar 
okkur að gera eitthvað annað en það 
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og pressaði mátulega. Ég held að í 
Póllandi og í Reykjavík hefði ég líklega 
þurft fyrr að taka ákvörðun um að 
einbeita mér að einhverju einu.“ 

Finnst ykkur það hafa verið mikil-
vægt að geta verið í tónlistinni og síðan 
líkamlegri hreyfingu eins og skíðum og 
sundi? „Já, ótrúlega mikilvægt og þetta 
tengist saman,“ segja bræðurnir.

„Íþróttirnar sem við strákarnir 
völdum höfðu áhrif  á foreldra okkar og 
ekki leið á löngu þar til við vorum öll 
byrjuð í sömu íþrótt. Þannig að bæði 
skíðin og sundið er fjölskyldusport, og 
svo bættist við að hjóla.“ 

„Ég fékk gönguskíði frá jólasvein-
inum eitt árið,“ segir Nikodem, „og 
viku seinna voru allir í fjölskyldunni 
komnir á skíði og upp á Dal.“ 

„Það sama var með sundið, fyrst 
voru það ég og Mikolaj,“ segir 
Maksymilian og Mikolaj tekur undir, 
„og síðan vorum við allir skráðir í 
sundfélagið. Fljótlega byrjaði pabbi 
að fara á hverjum degi í sund og þar á 
eftir mamma reglulega.“ 

Janusz segir að það hafi verið erfitt 
fyrir sig sem foreldri að vera jafn 
duglegur og strákarnir í sundi og líka 
á gönguskíðum. Maksymilian hlær við 
og segir: „Já, til þess að vera ekki verri 
en við og geta áfram verið kennarinn 
okkar, pabba finnst nefnilega gaman 
að geta leiðbeint okkur ef  hann getur 
sem er bæði gott og gaman en ekki 
bara spurning um keppni. Þannig að 
allt sem við gerum er fjölskyldutengt. 
Allt nema að hjóla, því ég missti af  
því þegar þeir byrjuðu að hjóla svona 
mikið og keyptu sér hjól með svona 
mjóum dekkjum, racer hjól, þá var 
ég fyrir sunnan á mínu venjulega 
hjóli með nagladekkjunum og hjólaði 
í hvaða veðri sem var til Guðnýjar í 
fiðlutíma út á Seltjarnarnes. Klæddi 
mig bara í skíðagallann og hélt af  
stað út í rokið og hálkuna, sem var 
frískandi.“

„Við njótum þess að hjóla í kringum 
Ísafjörð og nágrenni. Það er til dæmis 
ótrúlega falleg leiðin til Súðavíkur í 
góðu veðri. Og veðrið núna í haust, 
allan september og október, var 
frábært til að hjóla,“ segir Janusz. Það 
er gaman að sjá hversu dugleg fjöl-
skyldan er að njóta þess sem umhverfið 
býður upp á.

Maksymilian hefur oft orðið og 
yngri bræður hans kinka kolli til 
samþykkis. „Svo kemur að þeim tíma-
punkti að maður verður að velja og 

því einbeitir Nikodem sér að sundinu 
og gönguskíðin eru í hvíld. Sama er 
hjá Mikolaj, enda staðsettur í Kraká 
þetta árið og ekki hægt um vik að 
vera á gönguskíðum. Þetta er eins 
og hjá nemendum sem eru að læra á 
tvö hljóðfæri, á ákveðnum tímapunkti 
þarf  að velja annað hljóðfærið til að 
ná sem bestum árangri. Oft kemur að 
þessum tímapunkti við sautján til átján 
ára aldur.“

Fjöllin eru nákvæmlega eins 
og þau eiga að vera
Janusz er alinn upp í Kraká eins og 
fram hefur komið og þegar hann er 
spurður hvernig fjöllin á Ísafirði virki 
á hann setur hann upp spurnarsvip. 
Ég spyr þá hvort honum finnist þau 
þrengja að sér. 

„Ég er svo upptekinn maður að ég 
hugsa ekki um það,“ segir hann og 
hlær dátt. „Það eru líka fjöll í kringum 
Kraká en öðruvísi en á Ísafirði, þau 
eru lengra í burtu. Ég veit að Iwona 
kvartaði stundum til að byrja með, 
að þetta væri eins og fangelsi og fann 
fyrir innilokun. Mér finnst þetta aftur 
á móti bara venjulegt og fjöllin falleg.“

Hann hugsar sig um og bætir við: 
„Ég skal horfa vel í kringum mig og 
athuga hvernig fjöllin virka á mig 
þegar ég fer vestur núna eftir helgina.“ 

Þegar strákarnir eru spurðir að 
því hvort þeir hafi einhverja sérstaka 
tilfinningu fyrir fjöllunum er svarið 
einfaldlega: „Þau eru bara venjuleg 
fyrir okkur, nákvæmlega eins og þau 
eiga að vera.“

Janusz segist skoða veðurspána 
daglega, og við hlægjum að því að 

Nýju skíðabúningarnir okkar - Íslandsmót 2015.

Í fyrsta skipti saman í Ungsveit SÍ 2015.

17VESTANPÓSTUR 2018



hann sé orðinn sannur Íslendingur. 
Hann bendir á að hér sé það náttúru-
lega svo mikilvægt fyrir sjómenn að 
vita hvernig veðrið verður en það er 
líka mikilvægt fyrir hann sjálfan. „Ég 
þarf  að keyra til nágrannabæja, til 
Suðureyrar og Bolungarvíkur, og því 
mikilvægt fyrir mig að vita hvernig 
veðrið verður. Hvort ég geti keyrt eða 
ekki. Veðurspáin hefur líka áhrif  á 
það hvort við komust á gönguskíði eða 
hvort við förum að hjóla.“ 

Aðspurður um veðurfar í Kraká 
segir Janusz að þar sé nokkuð um 
snjó og geti orðið mjög kalt. „Hitinn 
á sumrin er samt meira vandamál, þá 
getur farið í allt að fjörutíu stiga hita. 
Svo mikill hiti er í lagi í einn til tvo 
daga en getur orðið erfitt þegar það 
er komið í heila viku. Og þá getur 
verið vandamál með vatn og svoleiðis. 
En veturnir eru frekar góðir og ekki 
mikill vindur, á Ísafirði er meiri vindur. 
Þegar ég vakna heima á Ísafirði þá fer 
ég fyrst að skoða hvort það er mikill 
eða lítill vindur. En í Kraká er það 
ekki mikið vandamál. Þar er annað-
hvort kalt eða rigning, og hægt að nota 
regnhlíf.“ 

Maksymilian segir að það sé líka 
mikill munur á veðurspá í þessum 
tveimur heimalöndum hans. 
„Stelpurnar sem komu með okkur til 
landsins voru svo hissa á að veður-
spáin sem þær kíktu á í símanum 
sínum á internetinu rættist næstum 
alltaf. Það var alveg ótrúlegt, í Póllandi 
er spáin ekki eins nákvæm.“

Fjölskyldan er kaþólsk og segja 
feðgarnir að góð aðstaða sé á Ísafirði til 
að rækja trúna. Þar er pólskur prestur 

og er kirkjan þeirra staðsett í kaþólska 
safnaðarhúsinu við Mjallargötu. Þar sér 
Iwona um píanóleik, eða meðleik þegar 
tónlistin er ekki aðalatriði í messum. 
Kirkjugestir taka virkan þátt í söngnum 
og því er ekki þörf  á kór. Margir 
fastagesta í messum eru frá Póllandi og 
nokkrir frá Filippseyjum.

Aðspurðir hvort strákarnir sjá sig 
sem tónlistarmenn í framtíðinni svara 
þeir því játandi, að minnsta kosti 
Maksymilian þar sem hann er kominn 
í háskólanám í tónlist. Stefna Mikolaj 
í þá átt virðist frekar skýr en framtíð 
Nikodem er enn óráðinn.

„Ég er ennþá að prófa eitthvað nýtt 
og tók tíma á saxófón bara til að fá 
fjölbreytni,“ segir hann. „Ég er núna 
hættur að taka tíma á saxófóninn og 
einbeiti mér að fiðlunni.“

Ostur eða hákarl?
Eru einhverjar línur í sambandi við 
matinn á heimilinu og hvernig er 
matseðillinn? 

„Maturinn er til helminga pólskur og 
íslenskur,“ segir Mikilaj. „Við borðum 
mikinn fisk, en hákarl og harðfisk 
borðum við ekki.“ „Íslendingar borða 
heldur ekki hákarl mjög oft,“ bætir 
Maksymilian við, „en samt eigum 
við alltaf  hákarl í frystinum og lýsi í 
ísskápnum eins og flestir Íslendingar. 
Og hangikjötið, nú sakna ég þess 
alveg rosalega þegar ég er í Póllandi. 
Og þegar ég kem heim til Íslands er 
það fyrsta sem ég fæ mér hangikjöt 
og skyr.“

Fyrstu kynni Januszar af  hákarli 
var fyrsta árið hans á Ísafirði, þá var 

fiskbúð í Sundstræti hjá Norðurtang-
anum og þar inni var risastór hákarl. 
Inni í búðinni voru nokkrir gamlir 
menn og buðu honum að smakka. „Ég 
vissi ekki hvað þetta var og hélt kannski 
að þetta væri ostur eða eitthvað miðað 
við lyktina. Ég tók smá bita og þeir 
störðu á mig á meðan ég setti upp í 
mig og biðu svo til að sjá viðbrögðin. 
Ég man að mér fannst þetta bara gott 
á bragðið, enda var þetta mjög góður 
hákarl. Þannig að karlarnir fengu ekki 
neina grettu frá mér eða oj barasta, ég 
man þetta eins og gerst hefði í gær,“ 
og hann hlær dátt að minningunni. 
„Þorramatur er alveg venjulegur fyrir 
okkur, og í Póllandi höfum við mat 
sem er nokkuð svipaður. Mikið af  
súrum mat eins og sýrðar gúrkur og 
annað grænmeti sem er súrt en ekki 
hákarl og ekki svo mikið af  reyktum 
mat. Lambakjöt er frekar sjaldgæft í 
Póllandi og maður fær ekki lambalæri 
og svoleiðis í venjulegri búð í Kraká. 
Og pylsurnar eru allt öðruvísi, meira 
kjöt í pólskum pylsum.“ 

Maksymilian segist sakna íslenska 
matarins þegar hann er í Póllandi og 
öfugt. Núna er hann búinn að vera hér 
í tíu daga og er strax farinn að sakna 
þess að fá ekki skyr þegar hann fer út 
eftir helgina. Sama er með vinkonur 
hans sem komu með til Íslands, þær 
eru orðnar sjúkar í skyrið. 

Mikolaj hefur setið við opinn 
gluggann í borðstofunni og inn um 
hann blæs napur vindur. Fingur hans 
eru farnir að kólna, sem er ekki gott 
þar sem hann á að mæta í einleikara-
keppni Sinfóníuhljómsveitar Íslands í 
Salnum í Kópavogi eftir tvo klukku-
tíma. Í sama sal árið 2015 varð hann í 
fyrsta sæti í píanókeppni Íslandsdeildar 
EPTA en hún er haldin á þriggja  ára 
fresti. Ekkert te er eftir í bollunum og 
ketillinn tómur, þeir þiggja alls ekki 
meira enda feðgunum ekki til setunnar 
boðið þar sem nóg er að gera. 

Já, það er sannarlega hægt að dást 
að dugnaði og jákvæðu hugarfari fjöl-
skyldunnar sem ílentist á Ísafirði þrátt 
fyrir áform um að staldra þar við í eitt 
ár. Ísafjörður hefur fengið að njóta 
ómældra hæfileika Januszar og Iwonu 
og þau hafa sannarlega auðgað mann-
lífið á staðnum og fært Ísafirði þrjá 
efnilega syni.

Viðtalið tók Edda Pétursdóttir. 
Myndir eru úr einkasafni 

fjölskyldunnar Frach

Fossavatnsgangan 2014 - Mikolaj sigurvegari 10 km.
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Gott kvöld, góðir gestir. 
Mér er það mikill heiður að fá að 
standa hér í kvöld og í raun er þetta í 
fyrsta skiptið sem ég mæti á Sólarkaffi 
Ísfirðinga í höfuðborginni en vonandi 
ekki það síðasta. Það er nú þannig með 
mig að ég kem bara til Reykjavíkur ef  
ég á erindi og ef  mér er boðið.

Fyrir ykkur sem þekkið mig ekki 
og til upprifjunar fyrir hina, þá heiti 

síðunni minni, þá er von á 50 prósent 
fjölgun á barnabörnum og það er um 
mitt sumar.

Eins og mörg ykkar vita vinn ég 
á hjúkrunarheimilinu Eyri á Ísafirði 
umvafin yndislegu fólki allan daginn 
og ég vinn líka við skúringarvinnu á 
Verk Vest-byggingunni í Samkaups-
húsinu. Skúringavinna er mjög arðbær 
fyrir litlar konur, allt sem þú gerir fyrir 
ofan axlarhæð, það er extra, svoleiðis 

ég Kolbrún Sverrisdóttir, ég er dóttir 
Sigrúnar Sigurgeirsdóttur og Sverris 
H. Sigurðssonar heitins, fimmta í röð 
átta systkina og er alin upp í Króknum 
og Vallarborg. Ég sjálf  á svo þrjú 
uppkomin börn, tvo drengi og eina 
stúlku, með Herði heitnum Bjarna-
syni. Þá á ég ömmustelpu á áttunda 
ári sem heitir Katrín Rós og káið er 
í höfuðið á mér. Svo fyrir ykkur sem 
ekki hafið tekið eftir því á Facebook-

;~TQV�[SyV�ITT\IN �[S¥ZI[\�n�Ñ[IÅZòQ
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var haldið föstudagskvöldið 26. janúar 2018 á Grand Hótel undir 
styrkri stjórn veislustjórans Rúnars Rafnssonar. Annað árið í röð var boðið upp á mat og er 
mjög líklegt að sú ráðstöfun sé komin til að vera, svo fremi að rjómapönnukakan sé á sínum 
stað.

Dagskrá var að vanda í höndum Vestfirðinga. Bjarni Ara gladdi okkur með söng sínum 
og stóðst látúnsbarkinn væntingar með fjörlegri framkomu. Ræðumaður kvöldsins Kolbrún 
Sverrisdóttir var ekki í vandræðum með að segja skemmtilegar sögur frá æskuárum sínum í 
Vallarborg. Áheyrendur fengu svo sannarlega að kynnast stórfjölskyldu hennar sem og öðru 
góðu fólki sem hefur orðið á vegi hennar í gegnum tíðina. Kolla þurfti ansi oft að hinkra í ræðu 
sinni vegna þess hvað salurinn hló dátt. 

Þorsteinn Eggertsson lagði til nýjan texta um Ísafjörð og var hann sunginn í lok dagskrár og 
er það undantekning því fastan sess á Í faðmi fjalla blárra. Hljómsveitin Húsið á sléttunni með 
Halldóri Smárasyni, Birgi og Valdimar Olgeirssonum og Óskari Þormarssyni innanborðs hélt 
síðan uppi fjörinu og gestir nýttu dansgólfið óspart.

Myndir á Sólarkaffinu tók Brynjólfur Óskarsson, aðrar myndir eru úr einkasafni Kolbrúnar 
og afi hennar Sigurgeir Bjarni Halldórsson á heiðurinn af  eldri myndunum.

Háttíðarræða Kolbrúnar Sverrisdóttur

Vallarborg.

Sigurgeir og Sveinsína með börnin sín. Efri röð f.v. Garðar, Mar-
grét, Helga, Sæunn, Sigrún, Ingibjörg, Lilja og Halldór. Neðri röð f.v. 
8nTyVI��IÅ�;QO]ZOMQZ�*RIZVQ��;yVI�>MQOI��IUUI�;^MQV[yVI�*R�ZO� WO�
Hafþór. Á myndina vantar Hafstein, elsta barn þeirra hjóna.
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að maður er alltaf  að græða. Ég 
hálf  vorkenni stelpugreyinu sem er 
að vinna á Hjúkrunarheimilinu, hún 
er frá Rússlandi og er einn og níutíu. 
Hún er ekki á eins góðu kaupi.

Ísafjörður bernsku minnar er mér 
oft ljóslifandi. Þar bjó stórfjölskyldan 
mín í móðurætt, afi minn Sigurgeir 
Bjarni Halldórsson og amma mín 
Sveinsína Björg Guðmundsdóttir, 
lengst af  í Vallarborg. Þau eignuðust 
ellefu börn saman en að auki átti afi 
einn son. Það var nú með hann afa 
eins og margan manninn að hann 
lagði þetta sem betur fer ekki allt á 
eina konu.

Kom í hús í tösku læknisins
Þegar ég fæddist í litla húsinu að 
Hnífsdalsvegi 8 var Ragnar Ásgeirsson 
læknir okkar Ísfirðinga og ljósmóðirin 
hún Binna. Það hefur auðvitað farið 
hérna mjög víða mynd af  mér, „nekt-
armynd“, og birtist hún meðal annars 
í Vestanpóstinum þar sem Binna er 
með mig nýfædda. 

Ég var einn af  mörgum Ísfirðingum 
sem komu í hús í tösku læknisins. 
Sumir komu þó með storkinum, Beggi 
frændi til dæmis, enda var í þá daga 

lítið um að talað væri um það manna 
á milli hvernig börnin yrðu til... það 
var bara gengið til verka og ekkert 
meir um það rætt. Það var ekki fyrr 
en ég varð 10 ára að þessi fallega 
framsetning var eyðilögð fyrir mér 
og ég hrökk upp við þá staðreynd að 
fólk þyrfti að stunda kynlíf  til að búa 
til börn. Ég man meira að segja hver 
sagði mér þetta. Ég fór til mömmu og 
sagði henni það og hún sagði: „Vertu 
ekki að hlusta á þessa vitleysu.“ En nú 
veit ég betur. 

Ragnar er mér enn í fersku minni. 
Hann reykti pípu, meira að segja á 
biðstofunni, og var því í orðsins fyllstu 
merkingu sveipaður dularfullu skýi í 
augum barnsins. Ég get ekki sagt að 
tannlæknirinn Baarregaard hafi verið 
eins spennandi í minningunni.

Að alast upp í Vallarborg var 
engu líkt, þar var alltaf  líf  og fjör. 
Húsið var að ég held með fyrstu 
fjölbýlishúsum bæjarins, í því voru 
sex íbúðir, tvær í hverjum stigagangi 
auk þess sem kjallari var undir öllu 
húsinu. Norðanmegin við húsið stóðu 

Systkinabörnin Beggi 
og Kolla.

 Systradætur í leik, Sigríður Jörunds og Kolla. Líklega tekið í afmælisboði. F.v. Inga Sverris, Elín Árna, Sirrý Jör-
unds, Kolla, Hulda Björk, Eygló Harðar og Kata Sigtryggs.

Á skírnardaginn 17. september. Sverrir Hall-
dór Sigurðsson með Kolbrúnu Sverrisdóttur 
(pabbi og ég).

Mæðgurnar Sigrún Sigurgeirsdóttir og Kol-
brún á fyrsta ári.

Í hlaðinu heima í Vallarborg. Systkinasynirn-
ir Geir Viðar Garðarsson og Bjarnþór Har-
aldur (Baddó).

Systkini. Efri röð f.v. Sigríður Inga, Sveins-
ína Björg, Guðmundur Bjarni og Bjarnþór 
Haraldur. Neðri röð f.v. Kolbrún, Hafsteinn, 
Halldór Benedikt og Sigurgeir Hrólfur.
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sterkir snúrustaurar þar sem tauið 
lék í vindinum og við húsið stóðu 
stáltunnur með loki þar sem ruslinu 
var hent. Undir mörgum eldhúsglugg-
anum mátti sjá soðninguna hanga 
nýveidda í bandi. 

Ekki má gleyma gamla malarfót-

boltavellinum sem var á milli Túngötu 
og Íshúsfélags Ísfirðinga. Þar stigu 
bestu fótboltamenn Ísafjarðar sín 
fyrstu spor og þeir voru margir sem 
komu úr Vallarborg. Síðast en ekki síst 
var Bæsabakarí beint á móti eldhús-
glugganum okkar og síðan Stebbabúð, 

við höfðum allt til alls. Esso sjoppan 
inná Torfnesi hjá Jóa vini mínum og 
Gullu konunni hans var svo toppurinn 
á tilverunni, þar sem rúntur ísfirskra 
ungmenna átti bæði byrjun og endi. 
Í þessa sjoppu hjólaði maður margar 
sendiferðirnar fyrir eldri systkinin, 

Úr Rækjuverksmiðju 
O.N. Olsen. F.v. 

Björg Rögnvalds, Inga 
Sigurgeirs Bettý Kolla 

og Billý.

Mynd tekin í 
Vallarborg. F.v. Inga 
Sverris, Dóri Löllu, 
Kolla Sverris, Eygló 
Harðar og Sigurgeir 
Hrólfur.

Túngata. Bæsabakarí og síðan Stebbabúð. Afabíll Í 825 í hlaðinu heima í Vallarborg.

Við systkinin ásamt mömmu í Hólminum: Efri röð f.v. Dóri, Gummi, Haddi og Sína Björg. 
Neðri röð f.v. Inga, Sigrún (mamma) ég Kolla.Fríða Jónasar.
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Þvottur á snúru. Sigurgeir Hrólfur og 
Sveinsína Björg elstu systkini mín.

Börnin mín: Sverrir Guðmundur, Sigrún Gunndís og Hörður Sævar 
Harðarbörn.

Tekið fyrir framan Vallarborg. Sigrún Sigurgeirsdóttir (mamma) með 
Guðmund Bjarna og hundinn Lubba.

Ég og ömmustelpan mín Katrín Rós 
Harðardóttir.

Vinkona mín Ína í Hamraborg með guðdóttur 
sína Sigrúnu Gunndísi.

Það kemst drjúgt í fólksvagninn. F.v. Garðar Sigurgeirsson, Geir Viðar, Baddó, Hafþór Sigur-
geirsson, Sigurgeir Hrólfur, Pálína og Sína Veiga.

Myndir af  mér og Binnu ljósmóður teknar af  afa 
mínum Sigurgeiri Bjarna Halldórssyni þegar ég 
var nokkurra tíma gömul.
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keypti pylsu með tómat, sinnepi og 
steiktum og allt í brauðið og litla 
kók í gleri. Pylsunni var fagmannlega 
pakkað inn í pylsubréf  og komið fyrir 
í tómu sígarettukartoni til að halda 
henni heitri á leiðinni heim. Þetta var 
áður en þeir fundu upp hitapokana.

Sumarkvöldin voru björt, börnin 
léku sér úti langt fram eftir og unglingar 
og  fullorðna fólkið tók þátt í leikjum 
eins og fallin spýta, hlaupið í skarðið 
og yfir. Í minningunni voru veturnir 

óvenju snjómiklir þar sem mátti eiga 
von á ísjökum inn á firðina og það sem 
mér fannst tilkomumest, frostrósirnar 
á gluggunum í Vallarborg. Það er að 
segja, ef  maður passaði sig á að festa 
ekki munninn á rúðunni.

-SSQ�[MORI�U�UU]�Iò�uO�PIÅ�
sagt þetta 
Amma mín og afi bjuggu á neðri 
hæðinni í Vallarborg, næst Túngötu-

blokkinni, og seinna meir fluttum við 
foreldrar mínir og systkini úr Króknum 
og í íbúðina beint fyrir ofan þau. Allt 
frá því ég man eftir mér var farið í kaffi 
til ömmu og afa á sunnudögum. Þar 
hittist stórfjölskyldan og þá var ekkert 
verið að henda liðinu í einhverja flís- 
og íþróttagalla, þá mættu  menn í 
sunnudagsfötunum. Amma skellti í 
heitt súkkulaði og leiðrétti þá sem 
héldu að það væri boðið upp á kakó. 
Uppáhaldsrjómatertan mín með 

Ég og Beggi frændi við gluggann góða.

Efri röð f.v. Sigurgeir Hrólfur, Inga, Kolla. Neðri röð 
f.v. mamma með Gumma, Sverrir (pabbi) Baddó og 
Sína Björg..

Systur á 17. júní. Sigríður 
Inga og Kolbrún.

Systkinin á jólum. F.v. Sína Björg, Inga, Baddó, 
Kolla og Sigurgeir Hrólfur.

 Skólafélagar í árgangi 1961 í Barnaskóla Ísafjarðar.
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kokteilávöxtum var oftar en ekki á 
boðstólum og ég gladdist mikið þegar 
ég fékk rauðu berin sem oftast voru 
tekin úr til að skreyta, að ógleymdum 
kleinunum sem amma bakaði. Það vita 
allir sem átt hafa ömmu að þær baka 
bestu kleinur í heimi.

Þegar ég flutti úr Króknum inn 
í Vallarborg var lífið frekar einfalt 
fyrir fimm ára gamla stelpu. Helstu 
áhyggjuefni mín voru þau hvað sá 
sem flutti dánarfregnirnar í útvarpinu 
missti marga ættingja og hvort ég 
myndi gleymast þegar ég var send út 
úr bílnum til að opna kindahliðin fyrir 
fjölskyldubílinn þegar við keyrðum 
eitthvað út fyrir bæinn. Við vorum 

náttúrulega svo mörg að það þurfti 
að telja.

Svo fóru líka svo margir inn í 
Fólksvagninn hennar mömmu. Og af  
því að ég á nú starfandi lögregluþjón í 
dag, en það er allt í lagi því hann er ekki 
hér, þá get ég sagt frá því að við vorum 
látin liggja í gólfinu þegar við vorum að 
keyra inn í bæinn af  því að löggan gat 
verið á ferðinni, og stundum breitt yfir 
mann teppi. En ekki segja mömmu að 
ég hafi sagt þetta.

„Látið ykkur falla“
Þegar ég sá í auglýsingunni um Sólar-
kaffið að ég myndi segja sögur úr 

Vallarborg, þá hugsaði ég að ég þyrfti 
að taka þetta aðeins lengra, segja frá 
fleiru. Ég var frekar ung þegar ég bjó 
þar og af  þeim sökum, og af  því að 
við bjuggum svo þröngt og vorum svo 
mörg, var mjög oft talað undir rós. Þið 
þekkið þetta, hver gerði gerði bomsí 
bomm og svoleiðis. Það var reyndar 
mjög skrýtinn orðaforði í gamla daga, 
krakkarnir hjá mér stoppuðu oft við 
það þegar ég sagði við þau ef  þau 
létu illa: Látið ykkur falla! Þau snar-
stoppuðu. Hafið þið ekki heyrt þetta, 
„að vera stillt“?

Á þessum árum kom sjónvarp á 
Ísafjörð, í svarthvítri útsendingu, 
hugsið þið ykkur hvað maður er 

ób.is
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orðinn gamall. Ef  það var verið að 
sýna eitthvað sem var bannað í sjón-
varpinu þá var ekkert hægt að henda 
manni út. Í þá daga voru allar stofur 
fullar af  útsaumspúðum sem komu 
að góðum notum þegar maður fékk 
fyrirskipun um að hafa púðann fyrir 
augunum á meðan það versta gekk 
yfir. Í minningunni var dagskráin 
stutt, líklega til 22 á kvöldin, aldrei 
á fimmtudögum og frí allan júlí. Þá 
var ekkert Bold and the Beautiful eða 
Law and Order. Nei, það heitasta var 
Örnólfur Thorlacius með Nýjustu 
tækni og vísindi.

Bíókvöld í Vallarborg
Afi minn Sigurgeir var sjómaður 
lengst af  starfsævi sinni. Síðustu árin 
sem hann lifði vann hann í Íshúsfélagi 
Ísfirðinga. Það var ekki fyrr en ég fór 
að fullorðnast að ég gerði mér grein 
fyrir því hvað hann var í raun merki-
legur maður.

Geiri afi minn átti sér áhugamál, 
sem var ljósmyndun, og hann hafði 
glöggt auga fyrir því að fanga 
augnablikið og festa á mynd. Hann 
gerði meira en það, hann fram-
kallaði og litaði ljósmyndir og allt 

var þetta gert í kjallaranum heima 
í Vallarborg. Það er í raun ómet-
anlegt fyrir okkur  afkomendurna, 
allt það myndasafn sem hann skildi 
eftir sig. Fyrir utan mikinn fjölda af  
myndum af  sjó og landi var hann 
duglegur að mynda fjölskylduna, 
vini og vandamenn. En Afi gerði 
gott betur, hann keypti sér kvik-
myndatökuvél og gat tekið upp efni 
og sýnt af  8 millimetra spólum.

Það var ekki svo sjaldan sem voru 
bíókvöld í Vallarborg og afi komst 
með hælana þar sem Chaplin sjálfur 
hefði ekki komist með tærnar. Afkom-
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endurnir röðuðu sér í sófa, stóla eða 
á gólfið og það var þétt setið. Svo 
voru ljósin slökkt. Stundum horfðum 
við á Chaplin og stundum á Gög og 
Gokke en mest gaman var að horfa á 
upptökur úr bæjarlífinu og af  okkur 
sjálfum.

Okkur fannst þetta mjög merkilegt 
og ef  maður sást stutt á hvíta tjaldinu 
bað maður bara um endursýningu 
svo það væri öruggt að eftir manni 
væri tekið. Svo kom að því sem öllum 
fannst mest gaman, það var þegar sá 
gamli sýndi myndina aftur á bak. Þetta 
þótti okkur með eindæmum fyndið og 
við veltumst um af  hlátri. Pabbi kom 
inn um dyrnar og svo bakkaði hann 
út. Mamma rak hestana frá því að éta 
úr tunnunni en svo var hún farin að 
bakka og þeir komu aftur. Best af  öllu 
var þegar Fríða gamla Jónasar fékk sér 
tertusneið og í afturábaksýningunni 
skilaði hún öllu aftur. Já, í gamla daga 
var allt svo einfalt og þurfti lítið til að 
gleðja litlar sálir.

Íbúarnir í Vallarborg
Í Vallarborg bjuggu margir þekktir 
einstaklingar. Þaðan kom harðdug-
legt og heiðarlegt fólk sem sannarlega 
þurfti að vinna fyrir sínum hlut í 
lífinu. Nöfn eins og Bjössi og Gugga, 
Torfi Björns, Bubbur og Fiddi, Jón 
Sím og bróðir hans Jói Sím, afla-
miklir skipstjórar og landsfrægir, og 
Jakobína, oftast kölluð Katta-Bína. 
Mamma sagði mér sögu af  því að hún 
hefði eiginlega verið undir verndar-
væng Jóa Sím, hann hefði verið henni 
mjög góður sem ungur maður og tekið 
ástfóstri við þessa gömlu konu. Hann 
sá líka um leiðið hennar eftir að hún 
dó. Torfi Bjarna bæjarstarfsmaður og 
Inga konan hans, Guðni Ingibjartar 
í fiskibúðinni og Gunna kona hans, 
sem var matráðskona á sjúkrahúsinu. 
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Leitin að Jesú sem gat breytt 
vatni í vín
Baddó bróðir var líka sá eini af  okkur 
systkinunum sem fór í sumarbúðir í 
Holt hjá séra Lárusi sem barn, oftar 
en einu sinni og oftar en tvisvar. Hann 
kom heim öllum að óvörum marg-
verðlaunaður, mömmu til mikillar 
gleði. Hann fékk verðlaun fyrir best 
umbúna rúmið, þrifalegasta herbergið 
og gott ef  hann vann ekki líka til verð-
launa við að flagga íslenska fánanum. 
Þetta þótti nokkuð merkilegur árangur 
þar sem Bjarnþór Haraldur var frekar 
fyrirferðarmikill sem barn.

Þegar árin liðu urðu menn þess 
áskynja að dvöl hans í sumarbúðunum 
hjá séra Lárusi höfðu snert hann svo 

Gauja, mamma Ásu Emmanúels, 
Baldur Jóns og Lóa, Ingunn og Gústi 
Valda og svo við stórfjölskyldan. Við 
fluttum inn í íbúð sem Gugga og 
Bjössi fluttu úr. Fólk kom og fólk fór.

Þetta samfélag og minningarnar 
minna mig oft á atriði úr myndinni 
Djöflaeyjunni. Þarna var alls konar 
fólk, fólk sem flokkaðist undir rammann 
„venjulegt“ og aðrir sem voru kannski 
pínu skrítnir. Fólk sem átti vonir og 
væntingar, sumar rættust, aðrar ekki. 
Eitt átti þetta fólk þó sammerkt, að það 
var gott fólk sem vildi öllum vel og það 
hjálpuðust allir að.

Það er eiginlega ekki hægt 
að minnast á Vallarborg án þess 
að minnast á Gústa Valda. Gústa 
þótti gott að fá sér í tána og var 

í minningunni frekar hávaðasamur 
þegar þannig ástand var á honum. 
Hann bjó með Ingunni og hún var 
alger andstæða Gústa, yfirveguð 
og róleg, og ef  það hefði verið til 
engill í mannsmynd þá væri það 
besta lýsingin á Ingunni. Gústi var 
mjög góður við okkur krakkana en 
hann tók ástfóstri við Baddó bróður 
minn og það var sama hvaða vitleysu 
Baddó gerði, Gústi varði hann fram í 
rauðan dauðann. „Hann Baddi minn 
hefur ekki gert,“ þetta var viðkvæðið.

Til að innsigla vináttu þeirra gaf  
Gústi honum munnhörpu við hvert 
tilefni sem gafst. Baddó varð þó ekki 
munnhörpuleikari af  neinu viti en 
þess betri í fótbolta eins og menn vita. 
Hörpuleikurinn bíður betri tíma.
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heimsókn á æskuheimili mitt, alveg 
þar til hún missti heilsuna og féll frá.

Fríða Jónasar var mjög merkileg kona. 
Mönnum þykir það merkilegt að María 
mey hafi átt eingetinn son en Fríða bætti 
um betur, hún eignaðist engin börn en 
átti mjög mörg barnabörn, þar á meðal 
okkur systkinin og þau yngstu kölluðu 
hana alltaf  Fríðu ömmu. Hún sá um 
að prjóna á okkur sokka og vettlinga 
í áratugi og gaf  okkur vel valdar jóla- 
og afmælisgjafir. Hún vissi fæðingardag 
allra sem skiptu hana máli og þurfti ekki 
einu sinni að skrifa þá í bók.

Sjaldan nein lognmolla
Við systkinin úr Vallarborg erum mörg 
og á meðan við yngri undum hag 

djúpt að enn þann dag í dag er hann 
leitandi að þessum Jesú sem gat breytt 
vatni í vín.

Ég fékk aldrei að fara í sumarbúðir 
en fékk þess í stað að fara á hverju 
sumri til Ingu móðursystur minnar og 
Gríms mannsins hennar þegar þau 
bjuggu á Hellu og svo í Sandgerði. Í 
einni slíkri ferð, þá tíu ára gömul, tók 
ég þátt í víðavangshlaupi í Sandgerði. 
Það verður að segjast eins og er að 
ég kom, sá og sigraði. Ég held það 
hafi verið þrír að keppa. Það varð 
uppi fótur og fit í þorpinu, að utan-
bæjarstelpan skyldi vinna hlaupið, og 
Inga frænka þurfti að beita lagni til 
að ég fengi að fara með farandbik-
arinn heim til Ísafjarðar til að sýna 
foreldrum mínum. Ég fékk líka verð-

launapening sem ég dreg fram reglu-
lega og minni börnin mín á að ég hafi 
hætt á toppnum sem íþróttamaður. Ég 
minnist þess þegar þær góðu konur 
Guðríður og Ranný voru að kenna 
okkur leikfimi og helvískur hesturinn 
var dreginn fram. Ég náði bara aldrei 
þessari tækni, að stökkva, enda frekar 
stutt og endaði yfirleitt bara með því 
að magalenda á miðju áhaldinu.

Það verður heldur ekki hægt að 
minnast á Vallarborg án þess að 
minnast Fríðu Jónasar. Fríða bjó 
reyndar ekki í Vallarborg, hún bjó á 
Hnífsdalsvegi 1 og var systir Sigga 
heitins Jónasar. Fríða var fjölskyldu-
vinur og þær mamma miklar vinkonur 
þó á þeim væri mikill aldursmunur. 
Hún kom á næstum hverjum degi í 
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hörðum höndum úti á sjó stunduðu 
þeir samkvæmislífið af  miklum móð.

Eitt sinn ákváðu þeir frændur að nú 
skyldi fara í útrás og pöntuðu sér far 
til Kanarí. Það var töluvert ferðalag í 
gamla daga því ekki var flogið beint á 
staðinn. Með þeim í þessa ferð ætluðu 
Dikki og Benni Överby. Brátt kom að 
brottfarardegi og mínir menn komnir 
til Reykjavíkur og gistu á Hótel Esju 
nóttina fyrir brottför. Eitthvað hafa 
þeir vakað fram eftir því þegar Geiri 
bróðir minn áttar sig á því að ferða-
félagarnir eru farnir og þeir búnir 
að sofa af  sér flugið bankar hann 
hjá Geira frænda og segir: „Geiri, ég 
skil þetta ekki, hér frammi tala allir 
íslensku!“„Haltu kjafti, helvítis fíflið 
þitt!“ heyrist þá í hinum. 

okkar undir styrkri stjórn foreldranna, 
þó aðallega mömmu því pabbi minn 
var mikið á sjó, þá höfðu eldri systkini 
mín annað fyrir stafni. 

Flestir hérna í salnum hafa heyrt 
minnst á Geirfuglana, það voru þeir 
Sigurgeir Hrólfur bróðir minn og Sigur-
geir Bjarni frændi minn kallaðir þegar 
þeir voru ungir strákar. Þetta voru og 
eru hörku karlar, togarasjómenn. 

Eins og tíðkaðist í þá daga var 
skemmtanalífið ekki bara bundið við 
helgar, menn bara nutu lífsins þegar 
færi gafst. Ekki skorti peningana og 
menn slógu um sig og rúntuðu í leigu-
bílum. Já og tóku flugvélar á leigu ef  
það fréttist af  góðu partíi. Það var 
aldrei nein lognmolla í kringum þá 
frændur og milli þess sem þeir unnu 

Það þýddi þó ekkert að láta svona 
smámuni eyðileggja gott frí og þeir 
vörðu því næstu þremur vikum á 
Hótel Esju í vellystingum.

Vinnuheitið, barnabörnin 
hennar Sínu í Vallarborg
Við frændsystkinin úr Vallarborg 
vorum mjög mörg, svo mörg að í 
skólanum í gamla daga gat það verið 
mjög erfitt fyrir kennarana og starfs-
fólk skólans að muna hver var hvers. 
Því gengum við oftast undir vinnu-
heitinu „barnabörnin hennar Sínu í 
Vallarborg“ og var þá átt við ömmu. 
Vestfirðingar voru sérfræðingar í að 
finna viðurnefni og uppnefni á fólk og 
þetta var nú með því fallegasta sem 
hægt var að hugsa sér. Hugsið ykkur ef  
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við hefðum verið kölluð Vallarborga-
pakkið! Og talandi um viðurnefni, þá 
veit ég að þetta tíðkast víða annars 
staðar. Til dæmis er maður úr Grímsey 
sem er alltaf  kallaður Binni strímari, 
það var eingöngu af  því að hann var 
fyrstur eyjarskeggja til að eignast sóda-
strímtæki. Við fyrir vestan vorum nú oft 
töluvert uppátækjasamari og stundum 
voru viðurnefnin orðin að uppnefnum, 
„menn mega ekki einu sinni fara út 
á peysunni“. Í áranna rás höfum við 
mildast ögn og í mesta lagi, svo skrýtið 
sem það kann að hljóma, kennt drengi 
við mæður sínar. DHM er gleggsta 
dæmið um það. Fyrir ykkur sem skiljið 
ekki þessa skammstöfun, þá er þetta 
Kristján Jóhannsson (Jóa Júll) eða Diddi 
hennar mömmu. Hvort það er af  því 
að mæðurnar hafi látið meira með þá 

laugardagsmorgni, maður sem hafði 
endað á Flateyri í partíi um nóttina 
og vantaði að komast heim. Dóri var 
frekar argur og svarar: „Já?“ Þá segir 
maðurinn: „Dóri minn, viltu sækja 
mig yfir á Flateyri.“ „Ég er ekki með 
neitt helvítis bílpróf !“ svaraði Dóri 
þá.

Hlíðarvegspúki með í för
Ég held að oftast hafi púkarnir í 
Vallarborg verið nokkuð stilltir en það 
er umhugsunarvert að alltaf  þegar 
maður heyrir sögur af  einhverjum 
hrekkjum, þá er Hlíðarvegspúki með 
í för.

Þannig var það þegar þau hittust 
einhverju sinni í bænum að næturlagi, 
Palla frænka mín, Hrólfur Ólafsson 

en önnur börn sín læt ég öðrum eftir að 
meta, en til dæmis eru þeir bræður mínir 
Baddó Sverris og Dóri Löllu sem gæti þá 
útlagst sem DHL.

Og talandi um Dóra bróður minn, 
þá átti hann ekki alltaf  sjö dagana sæla 
sem stálpað barn og unglingur. Þannig 
var að Dóri Geirmunds leigubílstjóri 
var með símanúmer sem var mjög 
líkt okkar. Við vorum með 3436 og 
ég held að Dóri Geirmunds hafi verið 
með 3634. Það kom fyrir oft í viku 
og þá sérstaklega um helgar að það 
var hringt heim og spurt um Dóra af  
fólki sem vantaði leigubíl. Við sóttum 
Dóra í símann ef  hann var heima en 
einhverju sinni sagði mamma þegar 
hún svaraði: „Nei, Dóri er úti að leika 
sér.“ 

Einu sinni var hringt eldsnemma á 
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að festa kaup á íbúð í Fjarðarstræti 4 
á þriðju hæð. Sína amma mín sem þá 
var orðin ekkja bjó ásamt Sínu Veigu 
yngstu dóttur sinni og hennar börnum 
á fjórðu hæðinni í sama stigagangi.

Að fara úr Vallarborg var ekki 
átakalaust en það sem ég gat glatt mig 
við að í nýju íbúðinni okkar var næsta 
víst að ég fengi loksins sérherbergi. Ég 
þurfti reyndar að hafa svolítið fyrir því 
að fá það samþykkt en að lokum létu 
foreldrar mínir undan. Ég man enn 
hvað ég var glöð. Ég fékk sem sagt 
gluggalausa geymslukompu sem átti 
að vera undir frystikistu en rúmaði 
ágætlega rúm og aðrar nauðsynjar 
sem ég þurfti. Það var ábyggilega í því 
herbergi sem við Beggi frændi minn 
sátum, sungum og grétum, þegar við 

hlustuðum á Terry Jacks syngja lagið 
Seasons in the sun.

„Good bye, papa its hard to die, 
when all the birds are singing in the 
sky.“ Hvernig á því stóð að við héldum 
að söngvarinn væri dáinn veit ég ekki 
og ég held að Beggi viti það ekki 
heldur.

Unglingsárin liðu og á þessum tíma 
var það alls ekki talin nauðsyn að 
ganga menntaveginn, þeir sem vildu 
vinnu fengu vinnu.

Rottan í Rækjuverksmiðjunni
Ég var svo heppin að fá vinnu í Rækju-
verksmiðju O.N. Olsen. Það er einhver 
skemmtilegasti vinnustaður sem ég hef  
unnið á, fólkið var eins og ein fjöl-

og Bjössi Jóa Sím og hugsanlega fleiri. 
Eitthvað fannst þeim lítið að gerast, 
flestir farnir heim að sofa, partíin að 
líða út af, svo nú voru góð ráð dýr.

Þar sem þau labba niður Aðal-
strætið sjá þau Trabantinn hennar 
Björneyjar hjúkku standa fyrir framan 
Turninn þar sem hún bjó ásamt manni 
sínum. Þau gera sér lítið fyrir, raða 
sér á bílinn og bera hann aftur fyrir 
hús. Ekki fer mörgum sögum af  því 
hvernig húsráðendur tóku þessu uppá-
tæki þegar þeir vöknuðu að morgni.

>ITTIZJWZO�aÅZOMÅV�UMò�
trega
Árið 1974, um haustið, urðu þáttaskil 
í lífi mínu. Þá ákváðu foreldrar mínir 
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skylda. Traustar konur eins og Bettý, 
Billý, Björg og Magga gamla Olsen 
ásamt mömmu og mörgum öðrum 
kenndu manni að vinna. En þarna 
voru líka skemmtilegir karlar, þeir voru 
reyndar svo uppátækjasamir og hrekkj-
óttir sumir hverjir að það má eiginlega 
segja að þeir hafi dansað á línunni. 

Í þá daga var mikil vinna í rækj-
unni. Við vorum eiginlega alla daga 
að bjarga verðmætum og það var svo 
göfugt að við náðum oft að redda 
okkur fríi í skólanum. Þessi mikla 
vinna, lítill svefn og sú staðreynd að 
á þessum tímum þótti það ekkert 
tiltökumál að menn mættu jafnvel 
hífaðir í vinnuna varð til þess að suma 
daga hefði maður alveg mátt vera á 
áhættukaupi. 

Einhverju sinni kom upp rottu-
gangur í neðri bænum og fórum við 
í verksmiðjunni ekki varhluta af  því. 
Þær voru svo bíræfnar að þær áttu 
það til að fara í vörulyftunni á milli 
hæða.

Salernisaðstaðan í verksmiðjunni 
var þannig að skilrúmin utan um 
klósettin voru hvorki alveg niður í 
gólf  né alveg upp í loft. Þegar svo ein 
starfsstúlkan sat á dollunni í mestu 
makindum heyrði hún hvar var 
hlaupið um, eitthvað hentist inn undir 
vegginn og í leiðinni var kallað: „Hvert 
fór helvítis rottan?“ Það var eins og við 
manninn mælt, hún kom næstum því 
út með hurðina á herðunum en þeir 
Binni og Óli Haralds hristust úr hlátri 
eftir vel heppnaðan hrekk þar sem þeir 

höfðu vöðlað saman brúnum bréfpoka 
og hent inn undir hurðina. 

Binni naut þess að það var sama 
hvaða andskotans vitleysu hann tók 
upp á,  það var aldrei erft við hann. Það 
var bara ekki hægt annað en elska hann 
Binna, hann var og er svo yndislegur.

Theódór Nordquist heitinn var 
forstjóri þau ár sem ég vann í Olsen, 
hann var sanngjarn maður og fór vel 
með sitt fólk. Hann var ekki alltaf  
öfundsverður af  því starfi enda að 
mörgu að hyggja og hann yfirleitt 
önnum kafinn. Einn daginn þegar sem 
mest mæddi á Tedda varð hann fyrir 
því óláni að læsa lyklana að skrifstof-
unni inni. Nú voru góð ráð dýr, skrif-
stofan á annarri hæð og ekkert hlaupið 
að því að fara inn um gluggann. En 
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menn voru fljótir að leysa vandamálið. 
Einhver lipur stráklingur var settur í 
kar og lyft upp í gluggann með lyftara 
þar sem hann hafði töluvert fyrir því 
að smeygja sér inn. Hann kom svo og 
opnaði fyrir forstjóranum. Lyklarnir 
fundust fljótt… í skránni að utan-
verðu.

„Kolla, seljum við sokka?“
Eftir veru mína í Olsen réð ég mig í 
vinnu hjá þeim heiðurshjónum Ínu 
og Úlfari í Hamraborg. Í þá daga var 
það mikið feimnismál ef  fólk þurfti að 
kaupa dömubindi, hvað þá ef  það átti 
að fjárfesta í verjum. Úlfar, sem alltaf  
hefur verið framsýnn maður, var með 
þetta á afmörkuðum stað í glerborði við 
hliðina á Lottókassanum og seldi helstu 
viðskiptavinum sínum þessa viðkvæmu 
vöru þegjandi og hljóðalaust. Ég sé að 
það eru nokkrir hér í salnum í kvöld.

Það gekk þó ekki alveg eins hljóða-
laust fyrir sig þegar ég og Guðrún 
Benný, dóttir Boga og Dísu í Víkinni, 
vorum að afgreiða og oft var hávaðinn 
í ísvélinni að trufla okkur.

Guðrún Benný, sem var nýbyrjuð 
í Hamraborg, var mjög fljót og 
röggsöm. Hún stóð við lottókassann 
og bauð manni sem var fremstur í 
röðinni afgreiðslu og hann sagði henni 
hvað hann vildi fá. Guðrún var enn að 
læra á lagerinn og kallaði á mig yfir á 
hitt afgreiðsluborðið: „Kolla, seljum 
við sokka?“ Manngreyinu lá við yfir-
liði, hann fölnaði upp og sagði lágt en 
mjög ákveðið: „Ég bað um smokka.“

Eitt sinn kom inn maður á laugar-
dagskvöldi og ég varð fyrri til að 
afgreiða hann. Hann muldraði eitt-
hvað og ég svaraði: „Já!“ Ég stormaði 
beint að glerborðinu umrædda og náði 
í smokkapakka og skellti á borðið. Þá 
sagði aumingja maðurinn: „Ég ætlaði 
nú bara að fá Moggann…“
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Kæru vinir, mér finnst mjög gaman 
að hafa fengið að tala hér í kvöld og er 
mjög glöð að sjá ykkur.

Í hjarta mínu veit ég að ykkur 
þykir alltaf  vænt um Ísafjörð. Sólin 
skín alltaf  skærast á Ísafirði, það 

segir mamma mín, lognið mest og 
best, allt svo fallegt. Hún er búin 
að búa í Stykkishólmi í mörg ár 
og þegar eiginmaður hennar, Gulli 
fóstri minn, reynir að segja henni 
hvað sé fallegt þar, þá segir hún: 

„Það er miklu meiri sól á Ísafirði, 
miklu meiri stillur.“

Ég vona svo sannarlega að ég sjái 
ykkur sem flest fyrir vestan í sumar 
og munið þá að láta mynda ykkur við 
gluggann minn.

Eitt er land sem elska ég.
Þar er náttúran yndisleg;
R�STIZ��ÅZVQVLQ�WO�NR�TT�
fossar, norðurljós – já, kynstrin öll.

Þetta land, með eld’ og ís,
er því  mörgum sem – Paradís,
og þar gjarnan verða menn
sífellt varir við ferðamenn.

Efst í hug’ er þó 
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær.
Efst í hug mér er
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,

Þar ég sálarfriðinn fæ
er hvern dag ég sé, sí og æ
speglast fjöll í lygnum sæ.

(spilað sóló eða kór og píanó):
Tarararamm tararamm tararamm,
tarararamm, taramm, tararamm
tarammm  (taramma)…

Efst í hug’ mér er
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær.
Efst í hug’ mér er
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,

Eins og ljóðrænn hrynjandi
nokkru sunnar er, Dynjandi,
en frá Vestfjörðum ég er.
Aldrei ofan af  – því ég fer.

Efst í hug’ mér er 
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær.
Efst í hug’ mér er
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,
Ísafjarðarbær,

2016

Ísafjarðarbær
Lag: Yellow Submarine, eftir Lennon & McCartney. 

Íslenskur texti: Þorsteinn Eggertsson
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Æskuminning

Sjómannadagurinn
Þetta var allt öðruvísi dagur en allir aðrir dagar

Ég beið alltaf  spenntur eftir sjómanna-
deginum. Það var skemmtilegur dagur. 
Það byrjaði meira að segja að vera 
skemmtilegt löngu áður en sjómanna-
dagurinn kom. Um miðjan maí voru 
róðrarbátarnir Frosti og Fjalar settir 
á flot og bundnir við Bæjarbryggjuna. 
Þetta voru svakalega langir og mjóir 
róðrarbátar. Á sjómannadaginn áttu 
sjómennirnir að keppa um hver gæti 
róið hraðast yfir Pollinn. Ég var alltaf  
fyrstur af  strákunum til að sjá bátana. 
Ég þurfti bara að kíkja út um eldhús-
gluggann til að sjá þá. Mér fannst eins 
og þeir biðu bara eftir mér. Nú var 
sumarið svo sannarlega komið.

Strax eftir skóla fórum við niður 
á Bæjarbryggju og tókum bátana. 
Við vildum allir frekar vera á Fjalari 
því Frosti var nafn á einhverju fyrir-
tæki í Súðavík. Það var alveg nóg 
til að okkur væri illa við nafnið. Svo 
rérum við út á Pollinn. Árarnar voru 
svo þungar að við gátum varla lyft 
þeim. Við komumst ekkert áfram og 
snérumst bara í hringi. Eftir nokkur 
skipti gekk okkur betur og tókst að róa 
út á Pollinn.

Einn stýrði bátnum og kallaði 
„höpp, höpp“. Þá áttum við að róa í 
takt. Það var mjög erfitt. Þess vegna 
fannst okkur svo flott að sjá sjóarana 
róa á leifturhraða yfir Pollinn á 
sjómannadaginn. Þá sáum við hvað 
þeir voru sterkir.

Það var víst mjög hættulegt að 
róa út á Pollinn. Við gætum kannski 
drukknað. Það hélt lóðsinn allavega. 
Eftir að kallarnir á lóðsbátnum voru 
búnir að ná nokkrum sinnum í okkur 
voru bátarnir teknir og bundnir við 
baujur úti á Pollinum. Þá smíðuðum 
við okkur bara fleka sem við sigldum út 

að baujunum. Svona vorum við snið-
ugir. Við pössuðum okkur á að skila 
bátunum áður en sjóararnir komu til 
að æfa sig. Þess vegna þurftum við 
stundum að skrópa í skólanum til að 
nýta tímann á bátunum betur.

Á laugardaginn fyrir sjómanna-
daginn seldi ég merki fyrir sjómanna-
dags-eitthvað. Það var mjög vinsælt. 
Svo vinsælt að ég varð að fara í röð 
eldsnemma á laugardagsmorgninum 
til að fá merki. Loksins þegar ég var 
búinn að fá merki hljóp ég upp í 
bæ til að selja. Það voru óskráðar 
reglur að þú máttir bara selja merki 
í kringum heimilið þitt. Þetta var alls 
ekki gott fyrir mig því ég átti heima í 
Hafnarstrætinu. Þar voru bara búðir. 
Ég öfundaði strákana sem áttu heima 
í Fjarðarstrætinu. Þar voru stórar 
blokkir.

Yfirleitt byrjaði ég í Pólgötunni. 
Þar voru svona pínulitlar blokkir eða 
kannski bara stór hús. Ég hljóp hús 
úr húsi og seldi og seldi. Allir keyptu 
sjómannamerki. Það var líka hægt að 
selja merki á sunnudeginum. Þá kom 
fólkið úr efri bænum gangandi niður 
Hafnarstrætið í sparifötunum sínum. 
Það keypti stundum. Hliðarvegspúk-
arnir voru ekki eins duglegir að selja 
og við.

Ég reyndi alltaf  að fá fleiri merki 
þegar ég var búinn með mín en það 
var ekki hægt. Allir fengu jafn mörg 
merki. Stundum var hægt að fá merki 
sem einhver hafði skilað.

Svo kom sjómannadagurinn. Oftast 
var kalt, stundum rigning, stundum 
rok en sjaldan sól. Samt voru allir 
í sparifötunum – líka sjómennirnir. 
Þeir voru svo skrýtnir í sparifötunum. 
Margir þeirra voru líka nýklipptir og 
nýgreiddir. Ég þekkti ekki suma þeirra. 
Auðvitað var ég líka í sparifötunum.

Amma fór aldrei niður í bæ á 
sjómannadaginn. Hún fór aldrei niður 
í bæ þegar eitthvað var um að vera. 
Hún sat bara heima og fylgdist með 
hverjir gengu niður Hafnarstrætið úr 
stofuglugganum. Svo fór hún inn í 
rúm að hlusta á útvarpið.

Á leiðinni niður á höfn gekk ég alltaf  
fram hjá húsinu hans Lalla. Mamma 

hans Lalla fór heldur ekki niður á 
höfn – þá fór Lalli ekki heldur. Hann 
var mömmustrákur. Þau stóðu alltaf  
á svölunum og horfðu á skemmti-
atriðin. Svo fóru þau inn. Ég var ekki 
mömmustrákur svo ég fór bara einn.

Bátarnir og skipin við bryggjurnar 
voru allir skreyttir með fánum. Líka 
bærinn. Allt var eitthvað svo fallegt 
og skemmtilegt. Þetta var allt öðru-
vísi dagur en allir aðrir dagar. Ég var 
alltaf  svo glaður á sjómannadaginn. 
Ég gat farið svo margt og gert svo 
margt. Allir voru líka svo glaðir og 
fínir og enginn pirraður við mig. Samt 
var þetta ekki minn dagur og alls ekki 
dagurinn hennar ömmu. Sjómanns-
lífið var ekki neitt fyrir mig. Við vorum 
ekki sjómannsfjölskylda – við amma 
vorum kaupmannsfjölskylda.

Sigurður Sigurðsson (Siggi blóma)

Siggi að leggja af  stað niður á höfn.
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Sunnudaginn 7. janúar 
1968 stendur átta ára 
drengur á skíðunum 
sínum við nýja skíðalyftu 
á Seljalandsdal, Gull-
hólslyftuna. Þarna er hún 
formlega tekin í notkun 
lyftan fína sem á eftir 
að þjóna Ísfirðingum og 
öðrum í áratugi. Fólk á 
eftir að koma með Gull-
fossi fyrir fulltingi tengda-
föður drengsins til að 
renna sér í og úr þessari lyftu. Nú 
grípur hver skíðamaðurinn á fætur 
öðrum stöng úr lyftunni og hendist af  
stað upp brekkuna. Sumir lenda í erfið-
leikum því að lyftan kippir mönnum 
allharkalega af  stað, jafnvel svo að þeir 
léttu takast á loft, stundum með þeim 
afleiðingum að þeir detta. Ætlar þú 
ekki í lyftuna? spyr einhver fullorðinn. 
Nei, átta ára strákurinn sem hafði oft 
leikið sér á skíðum í Stórurð er ekki á 
því að prófa nýju lyftuna þó að hann 
dauðlangi til þess. Hann er hræddur 
um að detta fyrir framan allt þetta 
fólk. Þá mundu augu þess borast inn í 
hann eins og lirfur í heitu landi, taka 
sér bólfestu í sjálfsmeðvitundinni og 
valda þar usla. Fólkið mundi líka hlæja 
að honum og félagar hans nudda 
honum upp úr þessu. Hann stendur 
því bara þarna á skíðunum sínum, 
sem eru með gormabindingum, og 
horfir á allt hugrakka fólkið sem virðist 
hvorki hrætt við að detta né að einhver 
dæmi það fyrir frammistöðu sína.

Hann á auðvitað eftir að fara ótal 
ferðir í þessari lyftu og þá ekki síður í 
efri lyftunni þegar hún kemur. Hann 
á eftir að æfa þarna skíði með undra-
barninu Sigga Bóa sem hverfur ofan 
í grafningana í brautunum, af  því að 
þeir eru svo djúpir og hann svo smár, 
en kemur jafnharðan upp úr þeim 

Rúnar Helgi Vignisson
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aftur á fleygiferð. Okkar 
maður á eftir að keppa 
í svigi og ná sér í verð-
launapening. Og hann 
á eftir að fótbrotna viku 
fyrir fermingardaginn 
vegna þess að annað 
skíðið losnar af  honum, 
hann rennur áfram á 
hinu skíðinu yfir að grafn-
ingi þar sem hann dettur 
fram fyrir sig og kubbar 
sköflunginn í leiðinni. Þá 

liggur hann þar í losti og svarar engu 
þegar hann er spurður hvort fóturinn 
sé skrýtinn í laginu, því að það er hann 
einmitt, hann er skakkur rétt eins og 
hann tilheyri honum ekki. Og dreng-
urinn er bundinn á sleða líkt og aðrir 
sem hann hefur séð slasa sig í brekk-
unum og rennt niður að skála þar 
sem hann er settur inn í sjúkrabílinn. 
Er þér bumbult? spyr sjúkraflutninga-
maðurinn en drengurinn þekkir ekki 
orðið. Nei, honum er ekki bumbult, 
segir hann þegar búið er að útskýra 
merkingu þess. Hann er fluttur á 
sjúkrahúsið og fóturinn á honum 
bundinn niður og þannig liggur hann 
um nóttina. Það er löng nótt því að 
í hvert skipti sem hann dottar og 
hreyfir sig óvart hrekkur hann upp við 
nístandi sársauka í brotinu. Það sem 
verra er, þegar honum var rétt þvag-
flaska til að pissa í fyrir nóttina tókst 
ekki betur til en svo að það helltist 
niður úr henni á nærbuxurnar. Móðir 
hans var þarna hjá honum og klippti 
af  honum brókina en vegna ástands 
hans og legu var ekki hægt að klæða 
hann í nýjar. Í staðinn fékk hann hvítt 
línklæði til að hafa í klofinu. Daginn 
eftir stendur til að Úlfur læknir geri að 
brotinu. Þegar drengnum er rennt inn 
á skurðstofuna kippir hjúkrunarkonan 
af  honum línklæðinu og hálfbregður 

þegar hún sér hvers kyns er. Hann á 
að fermast eftir viku og er kominn með 
hvolpavit sem gerir allt viðkvæmara.

Hálfum öðrum áratug seinna, 15. 
apríl 1984, er drengurinn á göngu-
skíðum með föður sínum á einum af  
þessum ísfirsku dýrðardögum þegar 
hvítur faldur er yfir öllu. Þeir eru 
komnir vel fram á dal þegar maður á 
aldur við föður hans rennir sér á móti 
þeim niður brekku en hnígur niður í 
sporinu. Faðir hans fer að athuga með 
hann og sér að eitthvað mikið er að. 
Maðurinn svarar engu og hreyfir sig 
ekki þar sem hann liggur í snjónum. 
Ungi maðurinn er sendur til baka eftir 
hjálp, þarf  að fara alla leið niður að 
lyftuskúrnum þar sem hann stynur 
upp erindinu. Snjótroðarinn leggur 
strax af  stað á eftir manninum, eins 
hratt og hann kemst, en leiðin er 
alllöng þegar bráðatilfelli er annars 
vegar. Þó að faðir unga mannsins reyni 
að veita skyndihjálp og mennirnir á 
troðaranum að hnoða kemur það ekki 
að gagni og göngumaðurinn safnast til 
feðra sinna á þessum fallega stað. Það 
vita þeir reyndar ekki með vissu fyrr 
en síðar. Eigum við að ganga svolítið 
til að jafna okkur? spyr pabbi hans 
þegar þeir ná saman aftur og það gera 
þeir.

Blessuð sé minning Sigurhjartar 
Jónssonar.

En fyrrnefndan janúardag árið 
1968, tæpum mánuði áður en togarar 
farast í ofsaveðri í Djúpinu og Harry 
Eddom kemst af, norpar hann þarna 
í næðingnum neðan við nýju lyftuna, 
verður loppinn á höndum og fótum, 
allt út af  ótta við þetta gegnumlýsandi 
augnaráð bæjarins sem áratugum 
síðar stuðlaði að því að hann setti sig 
niður annars staðar. Kannski er hann 
á stöðugum flótta undan augnaráðinu 
sem hann vinnur svona sjálfsmeð-
vitað úr, jafnvel þótt það kunni að 
vera velviljað. Hann hefur fylgst með 
ræðu formanns skíðalyftunefndar, 
Guðmundar Sveinssonar netagerðar-
meistara, og séð Jóhann Einvarðsson 
bæjarstjóra opna lyftuna formlega. 
Var hún mikið notuð þann daginn, 
segir í Vesturlandi 29. janúar 1968, en 
okkar maður beið átekta.

Gullhólslyftan á Seljalandsdal.
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Ég get varla hugsað mér innihaldsríkara starf  en það sem 
þið Jónas hafið unnið á Ísafirði og er árangurinn að sjá í 
blómstrandi mannlífi, velmenntuðum nemendum, og dýpri 
skilningi og nautn fyrir tónlistinni. Ísafjörður er ekki stór en 
ykkar áhrif  hafa náð langt út fyrir bæjarmörkin og þeir sem 
þið hafið mótað hafa mótað aðra og svo vítt og breitt áfram. 

Heimilið ykkar hefur staðið opið menningar-  og listafólki 
alls staðar að, og eru þeir fjölmargir sem minnast gullinna 
stunda og gleðskapar í ykkar boði á Smiðjugötunni. Þar 
hafa hist vinir ykkar og samstarfsfólk á Ísafirði, aðkomnir 
gestir úr fjölbreyttum heimi menningar, lista, vísinda 
og atvinnulífs, ungt fólk á krossgötum, fólk með reynslu, fólk 
með sögu, ævintýrafólk, langtaðkomið fólk, ráðvillt fólk, 
hugsjónafólk, og aðallega skemmtilegt fólk. Það er sungið 
og það er dansað, og það er skálað fyrir gleðinni!

Ég hugsa til þess hvernig líf  okkar systkinanna hefur 
alla tíð verið þétt samofið Tónlistarskólanum. Við erum 
eiginlega fædd inn í þennan skóla, og það í bókstaflegri 
merkingu. Heimilið okkar var skólinn, kennslan í stofunum 
og stöðugt hljóðfæraspil og söngur ómandi um allt hús. 
Oft lítið pláss fyrir okkur, en einhvern veginn tókum við 
aldrei eftir því, ekki nema þegar við þurftum að æfa okkur 
einhvers staðar úti í bæ. Í hugum okkar Önnu Áslaugar 
hefur Tónlistarskólinn alltaf  verið fastapunktur í tilverunni, 
og við eigum það þér og Jónasi að þakka að sú tenging 
hefur varað löngu eftir að við fluttum úr bænum. 

Ég er að reyna að vera ekki of  upphafinn í þessum 
orðum, en það snertir mig dýpra en ég hefði trúað að 
þú skulir nú skilja við þitt mikla ævistarf  fyrir tónlistina á 
Ísafirði. Það er erfitt að nota ekki sterkustu orðin við þessi 
kaflaskil og auðvitað er ég ekkert hlutlaus, bróðir þinn og 
trúnaðarmaður í lífi og starfi. Samt get ég líka horft á þetta 
úr fjarlægðinni, hafandi verið virkur þátttakandi í fjölbreyttu 
menningar- og listalífi borgar og bæja hér suðvestanlands 
um áratuga skeið og hafa stofnað og rekið eitt stykki 
listaháskóla um langa tíð. Frá því sjónarhorni get ég staðfest 
og fullyrt að orð Ísfirðinga um þitt starf  eru hvergi ofaukin, 
og það unga fólk sem úr Tónlistarskólanum á Ísafirði hefur 
komið, hefur vel og réttilega unnið bæjarfélaginu það heiti 
sem ber orðstír hans sem víðast. 

Þetta áttu nú bara að vera nokkur orð, en er orðið kannski 
meira eins og hátíðarræða, sem ég hefði átt að flytja þarna í 
gær við skólaslitin. Reyndar veit ég að Ísfirðingar hafa gert 
þínum hlut verðug skil við athöfnina og því kannski óþarft 
að bæta miklu við. Þetta er því bara orð til þín og Jónasar, 
og vona ég að þú fyrirgefir mér ómakið. 

Þinn bróðir,
Hjálmar

:¥òI�0RnTUIZ[�0��:IOVIZ[[WVIZ�[MU�Æ]\\�^IZ�n�S^MòR]P~Å�
og tónleikum sem haldið var Sigríði og Jónasi til heiðurs

„Tónlistarskóli Ísafjarðar stendur á gömlum merg og hefur margt tónlistarfólk Íslands hlotið 
þar menntun sína. Við megum ekki gleyma sögu þeirra sem lögðu grunn að starfi Tónlistar-
skóla Ísafjarðar með hugsjónir, áræðni og þor að vopni en einnig þeirri vissu að öflugur tónlist-
arskóli væri samfélaginu nauðsyn og myndi styrkja það í nútíð og til framtíðar.“

Sigríður Ragnarsdóttir lét af  störfum við Tónlistarskóla Ísafjarðar eftir 45 ára farsælt og 
gjöfult starf. Tónlistarskólinn hefur verið hluti af  lífi hennar frá bernsku. Hún var aðeins 23 
ára þegar hún var ráðin kennari við skólann. 

Vestanpósturinn minnist þessara tímamóta með því að birta brot úr ræðum og minninga-
brotum sem rituð eru henni til heiðurs í þakklætisskyni fyrir hennar fornfúsa starf  í þágu 
tónlistarinnar á Ísafirði sem og á landsvísu.

Fjölskyldan Smiðjugötu 5. Sigga lítil í fangi móður sinnar. Anna Ás-
laug í fangi pabba síns og Hjálmar á milli þeirra.

;QOOI�WO�2~VI[���OZn\[�VO^IZQ¹�n�NRnZ�Æ]VIZ\~VTMQS]U�n�^MO]U�;\aZS\-
arsjóðs Tónlistarskólans þegar verið var að safna fyrir byggingu nýs 
Tónlistarskóla.
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Brot úr ræðu skólastjóra Tónlistarskóla Ísafjarðar, 
Ingunnar Óskar Sturludóttur, við skólaslit 30. maí 2017

Ágætu Vestfirðingar.
Kennarar, nemendur, foreldrar og aðrir gestir. Verið öll 
hjartanlega velkomin á þessa lokahátíð Tónlistarskóla 
Ísafjarðar. 

Á skólaárinu sem nú er að ljúka voru í skráðir í skólann 
hér á Ísafirði og í útibú hans á Flateyri, Suðureyri og 
Þingeyri 226 nemendur í einkanám, forskóla og kór en 
auk þeirra sóttu 47 leikskólabörn tónlistartíma og ekki má 
gleyma okkar frábæru Lúðrasveit sem telur 25 manns.

Það eru sem sagt hátt á þriðja hundrað nemendur sem 
koma í viku hverri í Tónlistarskólann og þeim sinna 16 
kennarar af  samviskusemi og fagmennsku.  

En aftur að skólastarfinu sem verið hefur með miklum 
blóma þetta skólaár sem fyrr. Daglega er ys og þys í skól-
anum og tónlist berst úr hverju herbergi þar sem nemendur 
og kennarar glíma við verkefni vetrarins, enda takast þeir 
á við umfangsmikið tónleikahald, samæfingar og alls kyns 
tónlistaruppákomur innan skólans og utan. 

Hver skóladagur er einstakur og felur í sér óvæntar sögur 
um gleði og stundum átök, sögur um persónulega sigra 
og um hvað tónlistin er okkur mönnunum nauðsynleg í 
daglegu lífi. Tónlistin er órjúfanlegur hluti af  lífi hverrar 
manneskju og verður ekki til í tómarúmi því hún speglar 

tilfinningar okkar og tjáningarþörf, hún tekur mið af  
umhverfi, tíðaranda og þeim þáttum sem móta einstak-
ling og samfélag á hverjum tíma. Það er gaman að geta 
glatt aðra með tónlistarflutningi og það hafa nemendur 
skólans sannarlega gert á þessu skólaári bæði innan og utan 
Ísafjarðar. 

Nemendur skólans hafa farið í hverjum mánuði í allan 
vetur og spilað og sungið fyrir eldri borgara á Hlíf  og 
hjúkrunarheimilinu Eyri. Það er einkar ánægjulegt að leiða 
saman æsku og elstu borgara bæjarfélagsins um undra-
veröld tónlistarinnar. Nemendur hafa líka spilað á hinum 
ýmsu uppákomum bæjarbúa, svo sem kaffisamsæti Hlífar 
og aðventukvöldum, tendrun jólaljósa, árshátíðum og 1. 
maí. En eins og áður sagði þá hafa nemendur skólans 
einnig spilað og sungið víðar en hér. 

Nikodem Júlíus, fiðlunemandi við skólann, spilaði með 
Ungsveit Sinfóníunnar í september líkt og síðustu ár.

Skólalúðrasveitin okkar tók þátt í Óskalögum í Norð-
urljósasalnum í Hörpu 
13. nóvember síðastliðinn 
undir styrkri stjórn Madis 
Mäekalle. En þar komu 
fram skólalúðrasveitir 
víða að af  landinu. Það 
er skemmst frá því að 
segja að þessi ferð var 
sannkölluð gleðiferð því 
hljómsveitin sló eftir-
minnilega í gegn og var 
til þess tekið hve mikil 
spilagleði og kraftur ríkti í 
sveitinni. 

Fiðlunemendur fóru 
í eftirminnilega ferð til 
Póllands ásamt kennurum 

Kammersveit Vestfjarða sem starfaði frá 1974 í mörg ár, stofnend-
ur voru Sigríður, Jónas, sr. Gunnar, Jakob Hallgrímsson og Hjálmar 
H. Ragnars. Fleiri komu til sögunnar og sveitin hélt fjölda tónleika á 
Ñ[IÅZòQ�
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Píanónemendur árið 1958. Kennarar árið1994.
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Hömrum, enda allt frábærir listamenn, hlýjar og yndislegar 
manneskjur. Þau buðu starfsliði Tónlistarskólans í kynn-
isheimsókn til Varsjár og vonumst við til að geta endur-
goldið heimsóknina sem fyrst. 

Í janúar stóð Félag íslenskra söngvara fyrir söngkeppn-
inni Vox Domini sem fram fór í Salnum í Kópavogi. Þetta 
var í fyrsta skipti sem keppnin er haldin, en fyrirhugað er 
að hún verði að árlegum viðburði. Aron Ottó Jóhannsson, 
söngnemi við Tónlistarskólann, tók þátt í keppninni og er 
skemmst frá því að segja að hann sigraði hug og hjörtu 
dómnefndar og áheyrenda enda fór það svo að hann hlaut 
1. sæti  í sínum flokki, eða flokki nemenda á miðstigi. Aron 
er afar efnilegur söngvari og hyggur á frekara söngnám nú 
í haust við Konservatorium í Szeged, fæðingarborg móður 
sinnar, Beötu Joó. Héðan fylgja honum bestu óskir og víst 
að ég bæði sem skólastjóri og kennari hans mun fylgjast 
grannt með framvindu námsins.

Í mars fóru fram svæðistónleikar Nótunnar á Akranesi. 
Það voru sjö nemendur, þau Mathilda Mäekalle, Heiður 
Hallgrímsdóttir, Rebekka Skarphéðinsdóttir, Þuríður 
Kristín Þorsteinsdóttir, Nikodem Júlíus Frach, Aron Ottó 
Jóhannsson og Pétur Ernir Svavarsson, sem fóru fyrir hönd 
Tónlistarskólans og stóðu þau sig öll með stakri prýði. Aron 
Ottó var valinn til að taka þátt í lokahátíð Nótunnar sem 
fram fór í Eldborgarsalnum í Hörpu, Pétur Ernir lék undir 
með honum á píanó. Aron Ottó hlaut þar  viðurkenningu 
fyrir framúrskarandi atriði. 

Sömu helgi og lokahátíð Nótunnar fór fram gerðu þær 
Katla Vigdís Vernharðsdóttir og Ásrós Helga Guðmunds-
dóttir sér lítið fyrir og unnu Músíktilraunir 2017, það er 
einstaklega vel af  sér vikið fyrir jafn ungar stúlkur. Þessi 
helgi var því sannarleg uppskeru- og gleðihelgi fyrir okkur 
hér í Tónlistarskólanum.

Vissulega er ánægjulegt þegar nemendum skólans 
gengur svo vel annars staðar en á heimavelli. En ekki má 
gleyma öllum þeim nemendum sem stunda tónlistarnámið 
sitt af  samviskusemi og koma fram á árvissum tónleikum 
skólans. Í náminu eru daglega unnir persónulegir sigrar, 
stórir og smáir, og það að koma fram á tónleikum, leika 
fyrir samnemendur, ættingja og vini er stórsigur hvers og 
eins. Hlutverk Tónlistarskólans er ekki endilega að skapa 
tónlistarfólk heldur að opna heim tónlistarinnar fyrir 
nemandanum. Tónlistin leikur svo stórt hlutverk í lífi okkar 

sínum Januszi og Iwonu Frach en þar fylgdust þau með 
einni virtustu fiðlukeppni heims, Wieniawski-fiðlukeppn-
inni. Létu nemendur sérstaklega vel af  þessari ferð og var 
hún þeim afar lærdómsrík.  

Og fyrst minnst er á Pólland þá má ekki gleyma góðri 
heimsókn kennara frá einum fremsta tónlistarmenntaskóla 
Póllands til okkar hér í Tónlistarskóla Ísafjarðar. Þau komu 
í byrjun október og fylgdust með kennslu og starfsháttum 
okkar hér. Þau héldu nokkur örnámskeið sem voru afar 
lærdómsrík fyrir nemendur og ekki síður fyrir okkur 
kennarana. Þau kvöddu síðan með glæsilegum tónleikum í 

Nokkrir píanónemendur ásamt kennurum á leið í EPTA keppnina árið 
2003.
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Stúlknakór skólans í Spánarferð árið 2000, Margrét Geirsdóttir 
stjórnandi og Sigríður meðleikari á miðri myndinni.

Sigga með foreldrum og systkinum á fermingardeginum sínum.

Söngvaseiður, Guðrún Jónsdóttir söngkona í hlutverki söngelsku barn-
fóstrunnar.
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allra, hún er alls staðar, hún hreyfir 
við hjarta okkar og huga. Við notum 
tónlist til að finna – til að muna – til að 
tengjast og til að hugga. Það er ekki síst 
hlutverk okkar kennaranna að kynna 
fyrir nemendum okkar þann trygga vin 
sem þau eignast í tónlistinni. Það er 
nefnilega svo gott að eiga hana að vini 
í blíðu og stríðu.  

Á þessu skólaári lauk 71 nemandi 
prófum við skólann, 16 luku áfanga-
prófum í hljóðfæraleik og söng, 6 
nemendur luku áfangaprófum í 
fræðagreinum, 39 hlutaprófum í 
fræðagreinum og 23 nemendur luku 
stigsprófum. Árangur þeirra allra var til 
mikillar fyrirmyndar. Tveir nemendur, 
þau Anna A. Jónína Guðmundsdóttir 
og Mikolaj Ólafur Frach, luku fram-
haldsprófi og héldu í framhaldi af  því tónleika en þeir 
eru hluti af  framhaldsstigsprófinu. Einkunnir þeirra eru 
til fyrirmyndar, Anna hlaut 9 í einkunn og Mikolaj 9,8 
sem er hæsta einkunn fyrir framhaldspróf  í hljóðfæraleik á 
landsvísu. 

Þeir þrír prófdómarar sem hingað komu á vegum prófa-
nefndar nú í vor tóku allir til þess hversu vel nemendur voru 
undirbúnir fyrir próf  sín. Er það afar ánægjulegt og ber 
kennurum og nemendum skólans fagurt vitni. 

Þeir nemendur sem ekki taka stigs- eða áfangapróf  fá 
vetrareinkunn frá kennurum sínum. Ég held að við getum 
öll verið stolt af  því góða starfi sem fram fer í Tónlistarskóla 
Ísafjarðar.

Tónlistin henni í blóð borin
Tónlistarskóli Ísafjarðar stendur á gömlum merg og hefur 
margt tónlistarfólk Íslands hlotið þar menntun sína. Við 
megum ekki gleyma sögu þeirra sem lögðu grunn að starfi 
Tónlistarskóla Ísafjarðar með hugsjónir, áræðni og þor að 
vopni en einnig þeirri vissu að öflugur tónlistarskóli væri 
samfélaginu nauðsyn og myndi styrkja það í nútíð og til 
framtíðar. 

Sigríður Ragnarsdóttir lætur nú af  störfum við Tónlist-

arskóla Ísafjarðar eftir 45 ára farsælt 
og gjöfult starf. Tónlistarskólinn hefur 
verið hluti af  lífi hennar frá bernsku 
og hún hefur sannarlega verið hluti af  
því magnaða starfi sem unnið hefur 
verið við Tónlistarskólann undanfarin 
45 ár. Hún var aðeins 23 ára þegar 
hún var ráðin kennari við skólann og 
mér segir svo hugur um að ekki hafi 
hana grunað þá að lífsstarf  hennar væri 
ráðið. Ég veit að hugur Sigríðar stóð til 
akademísks náms enda menntuð í klass-
ískum fræðum. En tónlistin er henni í 
blóð borin og sennilegt má telja að örlög 
hennar hafi verið ráðin strax í móður-
kviði því eins og við vitum fór starf  
Tónlistarskólans meira og minna fram á 
heimili foreldra hennar, þeirra Ragnars 
H. Ragnar og Sigríðar Jónsdóttur. Ég 

geri mér í hugarlund að stundum hafi þetta verið erfitt fyrir 
þau systkinin Önnu Áslaugu, Sigríði og Hjálmar, þau gátu 
ekki einu sinni æft sig á píanóið heima hjá sér. Þau þurftu 
að fara annað til að gera það, því að heimilið VAR Tónlist-
arskólinn. Samæfingar alla sunnudaga, tónfræðikennsla í 
borðstofunni, píanókennsla í stofunni. En vafalaust er það 
einmitt þess vegna hversu mjög málefni Tónlistarskólans 
hafa brunnið á Sigríði. 

Hún tók við stjórn Tónlistarskólans árið 1984 og 
hefur skólastjóratíð hennar einkennst af  kraftmiklu starfi. 
Hún hefur alla tíð byggt á þeim góða grunni sem Jónas 
Tómasson og foreldrar hennar Ragnar og Sigríður lögðu 
svo vel á undan henni, en um leið innleitt margar spennandi 
nýjungar í skólastarfið. Hún stóð fyrir fjölda námskeiða, 
meðal annars voru árleg jazznámskeið um tíma og mér er 
sagt að það hefði ekki komið til greina í skólastjóratíð föður 
hennar. Sigríður hefur alla tíð verið opin fyrir nýjungum 
í skólastarfi og verið afar frjó í hugsun. Hún hefur tekið 
hugmyndum opnum huga, vegið þær og metið og síðan 
innleitt þær af  krafti. Hún er sannarlega mikil skólakona 
og lætur sig varða alla skólamálaumræðu. Hún vann með 
stjórnendum Menntaskólans það einingakerfi sem varð til 
þess að tónlistarnemar fengju metið tónlistarnám sitt til 
eininga við Menntaskólann á Ísafirði. Það var í hennar 

Kennarar árið1988.Kennarar árið1976.

Starfsmenn árið1998.
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huga mikið réttlætismál að þeir fengju alla vinnu sína 
metna til stúdentsprófs, enda eins og margoft hefur verið 
sannað, þá eru tónlistarnemar yfirleitt einnig mjög góðir 
námsmenn.

Frá Smiðjugötu að Austurvegi
Sigríður hefur ávallt treyst kennurum sínum, hvatt þá og 
stutt til góðra verka án þess að missa sjónar á markmiðum 
skólans.   

Hún leiddi tilfærslu skólastarfsins, ásamt stjórn Tónlist-
arfélagsins og bæjaryfirvöldum, af  æskuheimili sínu í þau 
glæsilegu húsakynni sem nú er heimili Tónlistarskólans, hús 
sem áður var Húsmæðraskólinn Ósk. Sú tilfærsla gekk ekki 
þrautalaust fyrir sig, ýmsar tillögur voru 
á lofti og loforð gefin. 1985 var steyptur 
grunnur á Torfnesi og skyldi Tónlistar-
skóli Ísafjarðar byggður þar. Skólinn var 
enn á hrakhólum um nokkurra ára skeið 
og það var ekki fyrr en 1998 sem öruggt 
húsnæði hans var tryggt að Austurvegi 
11. Á árunum 1997-98 var byggður og 
tekinn í notkun leikskóli á þeim grunni 
sem um skeið var ætlaður Tónlistarskól-
anum. Síðastliðið vor fór bærinn fram á 
að leigja kjallara Tónlistarskólans fyrir 
elstu deildir leikskólanna og nú hýsir 
Tónlistarskólinn leikskólann í kjallar-
anum. Já, svona fer lífið í hringi.

Það má geta sér þess til að þessi 
tími í starfi skólans hafi verið erfiður. 
En Sigríður leiddi það með miklum 
árangri þrátt fyrir allt. Ekki einasta 
leiddi hún faglegt starf  skólans heldur 
tók af  lífi og sál, ásamt eiginmanni 
sínum Jónasi Tómassyni, þátt í sjálf-
boðastarfi Húsbyggingarsjóðs styrktarfélagsins með kabar-
ettsýningum, jólatorgsölum og ýmsum menningaruppá-
komum. Við sameiningu sveitarfélaga á norðanverðum 
Vestfjörðum árið 1996 var það henni kappsmál að Tónlist-
arskóli Ísafjarðar sinnti tónlistarkennslu á Flateyri, Suður-
eyri og Þingeyri og varð raunin sú að stofnuð voru útibú 
sem starfa með miklum blóma enn í dag. Skólinn rak einnig 
um tíma útibú í Súðavík.

 

Máttarstólpar
Það væri að bera í bakkafullan lækinn að telja upp öll þau 
góðu störf  sem Sigríður hefur unnið fyrir skólann og samfé-
lagið allt. Það tæki eflaust allt kvöldið, nóttina og langt fram 
á morgundaginn að gera það. Hér hef  ég stiklað á afar stóru 
í starfi hennar við Tónlistarskóla Ísafjarðar, en starf  hennar 
hefur verið svo miklu meira en þar. Þau hjón, Sigríður og 
Jónas, hafa verið sannkallaðir máttarstólpar í menningarlífi 
á Vestfjörðum. Þau hafa unnið samfélaginu ómetanlegt 

starf.  Starf  sem seint verður fullþakkað. 
Nú þegar Sigríður lætur af  störfum við Tónlist-

arskólann eftir sitt glæsilega ævistarf  má segja að 
tengingin við gamlan tíma rofni á vissan hátt, 
tengingin við þær heitu hugsjónir sem urðu til 
þess að Tónlistarskóli Ísafjarðar var stofnaður. 
Tónlistarskóli Ísafjarðar er ekki bara arfleifð 
okkar í Ísafjarðarbæ, hún er persónuleg arfleifð 
Sigríðar. Það er mín heitasta ósk að framtíðar-
stjórnendur Tónlistarskóla Ísafjarðar haldi í þær 
hugsjónir sem gert hafa skólann einn fremsta 
tónlistarskóla landsins, skóla sem aðrir tónlistar-
skólastjórnendur líta til í starfi sínu. Það er gott til 
þess að vita að hægt verður að leita ráða til þín, 
elsku Sigga. 

Við samstarfsmenn þínir kveðjum þig með 
sárum söknuði og þökkum þér innilega fyrir 
vináttu og handleiðslu alla tíð. Við höfum öll lært 
mikið af  þér og munum varðveita það í hjörtum 
okkar og huga og taka til fyrirmyndar í störfum 
okkar. 

Það er okkar heitasta ósk að þú getir nú sinnt 
hugðarefnum, átt gæðastundir með börnum þínum og 
barnabörnum, en ég þekki þig nú það vel að ég veit að þú 
munt halda áfram að vinna skólanum þínum og menn-
ingarmálefnum samfélagsins gagn. 

Elsku Sigga mín, mig langar að biðja þig að koma 
hingað og veita viðtöku smá þakklætisvotti frá okkur starfs-
fólki þínu. Við ákváðum að stofna fyrir þig ferðasjóð svo 
þið hjónin getið heimsótt hana Dísu ykkar til Þýskalands og 
Tómas son ykkar í ævintýraborgina San Francisco. Hafðu 
þökk fyrir þitt óeigingjarna starf  í þágu skólans. 

Sigga og Jónas um áramótin á 
45 ára brúðkaupsafmæli sínu 
við Sinfóníuna í San Francisco.

Smiðjugata 5. Myndina tók Áslaug Helgudóttir.

Sigga og Jónas með börnin sín:  Herdís Anna, Tómas Árni, Ragnar 
<WZÅ�� PIV[� SWVI�<QVVI�õWZ[\MQV[L~\\QZ��Î[PQTL]Z�2�STI� WO�;\MQV]VV�
Embla sitja á milli afa og ömmu.
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Árið er 1978. Ég er sjö ára og nýflutt til 
Ísafjarðar, óralangt frá vinum mínum 
og lífinu í Vesturbænum í Reykjavík. 
Ég stend við hliðið á stóra garðinum 
á Hlíðarvegi 15 og finnst ég alein 
í heiminum þegar Halla, jafnaldra 
mín í götunni, kemur blaðskellandi og 
breytir öllu. Hún dregur mig með sér 
heim og kynnir mig fyrir foreldrum 
sínum og systrum, kettinum Bröndu 
og Tóta afa sem bjó í Króknum. 
Hlíðarvegur 29 var mitt annað heimili 
á uppvaxtarárunum fyrir vestan og 
þegar Marta bað mig um að skrifa 
örfáar línur í Vestanpóstinn, nú 40 
árum síðar, var svarið að sjálfsögðu já.

Ég var ekki búin að vera lengi 
á Ísafirði þegar ég áttaði mig á að 
þar snerist lífið um tvennt: tónlist 
og skíði. Við vorum varla komin í 
bæinn þegar búið var að skrá mig í 
fiðlunám í Tónlistarskóla Ísafjarðar. 
Ég man eftir hlýlegum móttökum í 
fallegri bókastofu í Smiðjugötunni þar 
sem skólastjórinn Ragnar H. Ragnar 
og Sigríður kona hans buðu okkur 
velkomin. Eftir kaffisopa og spjall við 
foreldra mína sneri Ragnar sér að mér 
og spurði hvaða hljóðfæri mig langaði 
að leika á. Mig hafði lengi dreymt um 
að læra á blokkflautu og sagði honum 
það. Frænka mín, sem ég leit mikið 
upp til, lærði nefnilega á blokkflautu 
og ég vildi helst gera allt eins og hún. 
Ragnar hafði einhverjar efasemdir um 
að blokkflauta væri rétta hljóðfærið 
fyrir mig og hann átti ekki í neinum 
vandræðum með að sannfæra foreldra 
mína um að ég ætti heldur að læra á 
fiðlu. Þar með var það ákveðið.

.IT[SI�ÅòT][^MQ\QV�WO�[\WN]-
tónleikar í Smiðjugötunni
Fyrstu fiðlutímarnir gengu vægast 
sagt brösuglega. Ég neitaði að snerta 
fiðluna, virti kennarann ekki viðlits 
og reyndi verulega á þolinmæði hans 
og foreldra minna sem fylgdu mér í 
tímana til að byrja með. Jakob Hall-

grímsson fiðlukennari gafst þó ekki 
upp og náði mér smám saman á sitt 
band. Eftir það varð ekki aftur snúið 
og lífið fór að snúast meira og minna 
um Tónlistarskólann. Auk spila-
tímanna hjá Jakobi voru æfingar hjá 
„fölsku fiðlusveitinni“ á laugardags-
morgnum, samæfingar í Smiðjugöt-
unni á sunnudögum og tónfræði hjá 
Sigríði Ragnars í miðri viku. Eftir 
nokkur ár bættust svo við kvöldæf-
ingar með hljómsveit Tónlistarskólans 
sem kom fram við hin ýmsu tækifæri 
í bænum, meðal annars á eftirminni-
legri kabarettsýningu í Félagsheim-
ilinu í Hnífsdal.

Falska fiðlusveitin var skipuð yngstu 
fiðluleikurum Tónlistarskólans undir 
stjórn Jakobs. Á þessu stigi voru 
nemendur ekki sérlega tónvissir og 
leikur sveitarinnar misáheyrilegur 
eins og gengur. Á einhverri æfingunni 
þegar stjórnandanum var nóg boðið 
reytti hann hár sig og skegg og missti 
út úr sér að þetta hljómaði eins og 
„falska fiðlusveitin“. Að sjálfsögðu var 
nafnið hent á lofti og hljómsveitin 
aldrei kölluð annað eftir þetta.

Samæfingar voru stofutónleikar 
nemenda sem haldnir voru í Smiðjugöt-
unni á sunnudögum. Þangað mættu 
nemendur skólans prúðbúnir og léku 
hver fyrir annan. Búið var að raða 
upp stólum í bókastofunni og borð-
stofunni. Þar mitt á milli stóð flygillinn 
og við hringlaga borð sat skólastjórinn 
Ragnar H. einbeittur á svip og skrifaði 
umsögn um frammistöðu hvers og eins 
í bók. Þarna lærðu nemendur að koma 
fram og hlusta á aðra en ekki síður að 
bera virðingu fyrir lífinu og listinni. 
Samæfingarnar áttu þannig stóran 
þátt í uppeldi okkar og þær eru ótal-
margar og dýrmætar minningarnar 
frá þessum stundum í Smiðjugötunni. 
Það eina sem stundum skyggði á var 
þegar sólin skein á dalnum á sunnu-
degi og engan langaði heim af  skíðum 
alveg strax.

3Zy\IZ\IÆIV�y�JWZò[\WN]VVQ
Tónfræðitímarnir í Smiðjugötunni 
eru ekki síður eftirminnilegir. Þar tók 
Sigríður Ragnar á móti okkur í borð-
stofunni þar sem stillt hafði verið upp 

Minningabrot og þakklæti
Tónlistarskólinn var mikilvægur 

PT]\Q�IN �TyÅ�UyV]
Ebba Áslaug Kristjánsdóttir

Á leið á tónleika. Ebba með Magnúsi, litla bróður, og Halldóru, mömmu sinni.
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svartri krítartöflu með nótnalínum. Á 
borðstofuborðinu sem við sátum við 
mátti greina nöfn ýmissa fyrrverandi 
nemenda skólans sem höfðu krotað 
ofan í borðplötuna og þar voru jafnvel 
viðkvæmar persónuupplýsingar, svo 
sem hverjir voru skotnir í hverjum. 
Tónfræðin var fyrir mörgum leiðin-
legasti partur tónlistarnámsins en 
Sigga kunni ráð við því. Hún kryddaði 
gjarnan tímana með sögum af  Hlina 
kóngssyni, Grámanni í Garðshorni og 
fleiri þjóðsagnapersónum sem margir 
nemendur muna betur en tónstiga og 
nótnabil. Þegar hún kenndi um fjórða-
parts- og áttundapartsnótur sneiddi 
hún epli niður í bita og lét okkur 
borða nóturnar. Þar með var skiln-
ingurinn gulltryggður og ég gleymi 
þeirri kennslustund aldrei. Til hátíðar-
brigða bauð hún okkur stundum í 
bókastofuna og setti hljómplötu á 
fóninn. Þá létum við fara vel um okkur 
í sófanum á meðan við hlustuðum á 
Pétur og úlfinn, Karnival dýranna eða 
aðrar tónsögur. 

Ég var ekki há í loftinu þegar mér 
var boðið að mæta á æfingar hjá 

hljómsveit Tónlistarskólans undir 
stjórn Jónasar Tómassonar sem einnig 
sá um að útsetja flest lög sveitarinnar. 
Hljómsveitina skipuðu nemendur á 
öllum aldri ásamt kennurum skólans. 
Það var ákaflega mikil viðurkenning í 
mínum huga að fá tækifæri til að spila 
með eldri og reyndari nemendum 
og fullorðnum kennurum. Á þessum 
hljómsveitaræfingum var ekkert 
kynslóðabil og öllum sýnd sama 
virðing, hversu langt sem þeir voru 
komnir á tónlistarbrautinni. Hljóm-
sveitin kom fram við hin ýmsu tilefni 
í bæjarlífinu en aðalvettvangur hennar 
voru tónleikar Tónlistarskólans sem 
haldnir voru þrisvar á ári: jólatón-
leikar, miðsvetrartónleikar og vortón-
leikar. Þar stigu allir nemendur skólans 
á svið í sínu fínasta pússi, ýmist með 
sóló eða samspil. Fremst á efnisskránni 
voru þeir sem komnir voru styst í 
náminu en með tímanum færðust 
nemendur svo aftar á efnisskrána. 
Það var stór áfangi fyrir nemendur 
þegar þeir voru komnir „eftir hlé“ 
á efnisskránni og þar með komnir í 
hóp hinna lengra komnu. Tónleik-
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Ebba Áslaug Kristjánsdóttir, Berglind Hálfdánardóttir.

unum lauk á leik skólahljómsveit-
arinnar en rúsínan í pylsuendanum 
var þegar foreldrar mínir stoppuðu 
í Hamraborg á leiðinni heim til að 
fagna vel heppnuðum tónleikum og 
góðri frammistöðu. Lítil kók í gleri og 
súkkulaði var sjaldgæfur lúxus. 

Þegar ég komst á unglingsár tók 
ég ákvörðun um að skipta um hljóð-
færi, hætta í fiðlunámi og fara heldur 
að læra á píanó í Tónlistarskól-
anum. Ástæðan var fyrst og fremst 
sú að fiðlukennarinn minn og mikil 
vinkona, Hlíf  Sigurjónsdóttir, hafði 
flutt úr bænum og eftir að hún fór 
dvínaði áhuginn hratt. Þar að auki 
var ég ofurmeðvituð um sjálfa mig 
á þessum árum og hrædd um að 
vekja of  mikla athygli þegar ég gekk 
með fiðlutöskuna mína um bæinn. 
Mér fannst léttbærara að fara á milli 
staða með píanónótur í poka. Í píanó-
náminu eignaðist ég aftur kennara 
sem ég leit mikið upp til og reyndist 
mér afar vel, Margréti Gunnarsdóttur. 
Hjá henni, eins og Hlíf, voru spilatím-
arnir ekki bara spilatímar heldur svo 
miklu meira. Þær gáfu báðar mikið af  
sér og höfðu sterk áhrif  á mig.

Við Tónlistarskólann starfaði 
einvala lið kennara, framúrskarandi 
tónlistarfólk sem sýndi nemendum 
takmarkalausa umhyggju og hafði 
mikinn metnað fyrir þeirra hönd. Þeir 
voru boðnir og búnir að taka að sér 
endalausar aukaæfingar, samspil og 
undirleikstíma, nánast hvar sem var og 
hvenær sem var. Ég var heimagangur í 
Túngötu 1 í undirleiks- og spilatímum 

Í tilefni 70 ára afmælis Tónlistarskólans á Ísafirði og jafnframt 
Tónlistarfélags Ísafjarðar er stefnt að útgáfu afmælisrits á 
þessu ári. Velunnarar skólans eru hvattir til þess að skrá sig 
á þakkarlista sem birtur verður í ritinu. Í skráningu á listann 
felast kaup á afmælisritinu á sérstöku tilboðsverði. Nánari 
upplýsingar og skráning á listann fást hjá ritstjóra á netfanginu 
afmaelisrit@gmail.com.

52 VESTANPÓSTUR 2018



Krosshamar ehf.
Fjarðarstræti 27A, 400 Ísafirði, símar: 456 4362 og 893 8062
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Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
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Valur Richter 864 1341, Össur Össurarson 898 3802
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hjá Siggu og Jónasi og seinna í spila-
tímum í Faktorshúsinu hjá Margréti. 
Þetta þótti mér alveg sjálfsagt á þeim 
tíma en áttaði mig á því seinna hvað 
kennarar Tónlistarskólans voru ósér-
hlífnir og lögðu mikið á sig fyrir 
nemendur. Þarna ríkti einstakur andi, 
eins konar fjölskyldustemning, þar 
sem allir hjálpuðust að, opnuðu jafnvel 
heimili sitt og gáfu af  frítíma sínum. 
Ég er óendanlega þakklát fyrir að hafa 

kynnst öllu því góða fólki sem þarna 
starfaði og eru miklar fyrirmyndir enn 
í dag.

Sterk fyrirmynd og kær  
vinkona
Sérstakar þakkir fær Sigríður Ragnars-
dóttir, fráfarandi skólastjóri Tónlistar-
skólans, kennari, undirleikari, sterk 
fyrirmynd og afar kær vinkona. Hún 

hefur verið vakin og sofin yfir Tónlist-
arskólanum og nemendum hans allar 
götur frá því að ég kynntist henni 
fyrst. Ég man eftir henni í undir-
leikstímum og spilatímum í Túngöt-
unni þar sem hún sýndi hverjum og 
einum nemanda einlægan áhuga og 
athygli, jafnvel þó að yfirleitt væri 
annar nemandi farinn að bíða. Ég 
man eftir henni selja lummur og kakó 
á torgsölum til styrktar Tónlistarskól-
anum. Ég man eftir henni raða stólum 
fyrir tónleika, setja upp efnisskrár og 
halda þrumandi ræður á skólaslitum. 
Ég man eftir henni skipuleggja ótal 
tónlistaratriði, tónleika, námskeið og 
veislur. Svona mætti lengi áfram telja. 
Hennar framlag til skólans er ómetan-
legt, bæði sem kennara og stjórnanda, 
og ég færi henni hjartans hamingju-
óskir með farsælt og gjöfult ævistarf.

Þau ár sem ég bjó á Ísafirði var 
Tónlistarskólinn mikilvægur hluti af  
lífi mínu og enn í dag bý ég að ótal-
mörgu sem ég lærði þar. Þrátt fyrir að 
klassísk meistaraverk séu ekki lengur á 
efnisskránni hjá mér á ég það ennþá 
til að setjast við píanóið í góðra vina 
hópi. Og þá er sungið og  skálað fyrir 
gleðinni – að ísfirskum sið.

4Q\TQ�ÅòT]TMQSIZQVV�
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Ég er einn þeirra sem „píndir“ voru 
í tónlistarnám. Ég var sjö ára gamall 
þegar ég sættist á það að mæta í einn 
píanótíma og sjá hvort mér líkaði það. 
Í fyrsta tímanum tók Björk Sigurðar-
dóttir á móti mér. Það tók Björk ekki 
langan tíma að gera mig hugfanginn 
af  hljóðfærinu og náminu. Hún beitti 
ýmsum leiðum til að kynna fyrir mér 
tónfræði og nótnalestur, til að mynda 
með því að skipta ávöxtum í helm-
inga og fjórðuhluta. Það heyrði ég 
svo löngu síðar að ætti rætur að rekja 
til kennsluaðferða Sigríðar Ragnar, 
eiginkonu Ragnars H. Ragnar.

Allir nemendur Tónlistarskólans 
vissu hver Ragnar var. Stórt málverk af  
honum gnæfði yfir gangi skólahússins 
og það eitt og sér gaf  til kynna að um 
mikilvægan karakter væri að ræða. 
Það var eins og Ragnar fylgdist með 
okkur, passaði að allt væri með felldu 
og á einhvern hátt hélt þessi ímynd 
hans manni við efnið. Ég hafði heyrt 
sögur af  Ragnari; að hann hefði verið 

Halldór Smárason
Málverkið af  Siggu

alvörugefinn og gríðarlega metnaðar-
fullur kennari af  guðs náð. Maður vildi 
einhvern veginn ekki valda honum 
vonbrigðum, jafnvel þó að hann væri 
ekki lengur á meðal vor.

Ég held ég hafi verið átta ára, þá á 
öðru ári í píanónámi, þegar mér var 
tilkynnt að næsta haust myndi ég byrja 
í spilatímum hjá Siggu skólastjóra, 
sjálfri dóttur Ragnars. Á þessum tíma 
hafði ég heillast af  tónlist og þurfti 
því ekki frekari samningaviðræður 
við foreldrana. Sem skólastjóri tók 
Sigga ekki marga nemendur að sér, 
við vorum örfá, og því fann ég strax 
þetta ungur fyrir mikilli ábyrgðartil-
finningu, tilfinningu um að sjálfsagt 
hefði ég gert eitthvað rétt til þessa og 
að nú skyldi ég standa mig. Raunar 
man ég eftir tónleikunum þar sem ég 
fékk fyrst á tilfinninguna að ég gæti 
mögulega orðið tónlistarmaður, en 
þá spilaði ég í lítilli hljómsveit með 
Friðriki Hagalín bróður mínum og 
vinum hans á tónleikum skólans. Mér 

fannst ég algjör rokkstjarna með stóru 
strákunum. 

Spilatímar eru merkilegt 
fyrirbæri
Sigga tók mér strax opnum örmum 
og ég skynjaði frá byrjun að samband 
okkar yrði gott. Hún er margslunginn 
karakter. Sem kennari var hún ofboðs-
lega indæl og ljúf  en þó kröfuhörð, 
metnaðarfull og hreinskilin. Í kennslu-
stundum var tíminn nýttur vel og farið 
í verkin af  festu og alvöru en aldrei var 
smitandi hlátur hennar langt undan. 
Stundum var grenjað úr hlátri. Allt 
frá byrjun tók Sigga mér sem jafningja 
þrátt fyrir þau fjörutíu ár sem skildu 
okkur að. Spilatímar eru merkilegt 
fyrirbæri og náist slík tenging verður 
samband milli nemanda og kennara 
óhjákvæmilega náið og innilegt. Þessa 
fallega jafningjasambands sem mynd-
aðist okkar á milli sakna ég oft.

Eftir að hafa notið tilsagnar Siggu í 
nokkur ár fannst mér, undarlegt nokk 
en þó kannski eðlilega, hún stundum 
hreinlega vera í hlutverki móður 
minnar. Þetta skýrist kannski af  því 
að tónlistarnám er að svo mörgu leyti 
undirbúningur fyrir hvers kyns annað 
nám eða lífið sjálft; hálfgert uppeldi. Í 
raun upplifði ég mig stundum næstum 
sem eitt af  börnunum hennar, og 
leit því mikið upp til þeirra Tómasar 
Árna, Dísu og Ragnars Torfa. Þau 
voru og eru ofboðslega músíkölsk og 
gott og gegnheilt fólk og mér því 
miklar fyrirmyndir innan og utan 
veggja skólans. Þá kenndi Jónas, eigin-
maður Siggu, mér tónfræði og veitti 
mér síðar innblástur eftir að ég hóf  
sjálfur tónsmíðanám og haslaði mér 
völl á þeim vettvangi.

Tónlistarskólinn var mitt annað 
heimili. Þegar ég var barn og unglingur 
kljáðist ég á tímabili við kvíða en ég 
man þó aldrei til þess að hafa liðið 
illa í Tónlistarskólanum. Þar fann ég 
öryggi; stemningin var heimilisleg. 
Samæfingar voru gott dæmi um þetta, 
tónleikar í notalegu andrúmslofti sem 
þjálfuðu mann í að koma fram. Í 
minningunni var Sigga á iði og alltaf  
að vinna. Hún var ofboðslega dugleg 

Eftir framhaldsprófstóneika Halldórs í maí 2009.
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og gerði allt fyrir alla. Rétt fyrir spila-
tíma var hún að ljósrita prógramm 
fyrir tónleika kvöldsins eða senda út 
tölvupóst á póstlista Tónlistarfélagsins 
eða á foreldra nemenda. Hún nýtti 
hverja stund. Í ysi og þys dagsins átti 
hún til að vera fljótfær sem var oft 
mjög skrautlegt. Um leið og spila-
tíminn hófst kom hins vegar fókusinn 
yfir hana eins og hendi væri veifað. Þó 
örlaði á hvatvísi þegar hún, gjarnan 
í miðju verki, stóð upp af  stólnum 
sínum og krafsaði eitthvað í nóturnar 

til að leggja áherslu á ákveðin atriði í 
tónlistinni. Ég man að ég hafði gaman 
af  þessu án þess að ég nefndi það 
sérstaklega við hana.

Það var held ég einmitt þetta 
hversdagslega og heimilislega stress, 
flettandi með ákafa í leit að ákveðnu 
verki í bók, límandi ljósritaðar nótur 
á hvolfi og svo framvegis, sem lét mér 
líða svo vel. Það var engu líkara en 
að sunnudagssteikin hefði gleymst í 
ofninum eða baðkarið væri að yfir-
fyllast. Þetta var eitthvað svo næs.

Þegar ég var 12 ára fluttist ég til 
Skotlands ásamt fjölskyldu minni og 
tók mér frí frá tónlistarnáminu. Pabbi 
samþykkti að kaupa handa mér lítið 
forláta hljómborð og fyrir tilstilli tón -
elskra foreldra minna, sem þó hlutu 
aldrei sjálf  tónlistarmenntun, var mikið 
sungið og spilað árið sem við bjuggum 
í Skotlandi. Þegar ég kom heim aftur 
hafði ég tileinkað mér að spila eftir 
eyranu og í kjölfarið opnuðust nýjar 
dyr. Hljómsveitin Apollo var stofnuð, 
ég var ráðinn undirleikari Gospelkórs 
Vestfjarða og tók þátt í uppfærslum á 
söngleikjum og ýmsum söngskemmt-
unum. Þá var ég gjarnan fenginn til 
að leika dinnertónlist við hvers kyns 
mannfögnuði og veislur. Þrátt fyrir að 
rytmísk músík margs konar eigi jafnan 
ekki á upp á pallborð hjá fólki af  klass-
íska skólanum, sýndi Sigga þessum 
æfingum mínum einstakan áhuga og 
hvatningu. Henni fannst mikilvægt að 
ég fengi að kynnast tónlist í fjölbreyttri 
mynd, jafnvel þó það bitnaði stundum 
á undirbúningi fyrir spilatíma.

Hvatning Siggu skipti sköpun
Árin liðu og fyrr en varði var ég meðal 
þaulsetnustu nemenda Tónlistar-
skólans og jafnframt þeirra sem höfðu 
náð hvað lengst í náminu. Metnaður 
Siggu lét ekki staðar numið heldur 
nýtti hún hvert tækifæri til að örva 
listrænan metnað minn og ögra mér. 
Í því skyni hvatti hún mig til þátttöku 
í píanókeppni EPTA, ásamt þremur 
öðrum nemendum skólans, og einnig 
sótti ég masterklassa og tónleika á 
tónlistarhátíðinni Við Djúpið ár eftir 
ár. Nokkrum árum síðar tók ég þátt 
í þeirri hátíð sem tónskáld. Einhvern 
tímann á mínum unglingsárum kom 
Sigga því í kring að ég fengi að sækja 
einkatíma hjá Halldóri Haraldssyni 
píanóleikara og flaug ég því einn vetur 
reglulega suður til Reykjavíkur í þeim 
tilgangi. Það þótti mér stórmál, endaði 
rataði ég, landsbyggðarmaðurinn, ekki 
frá flugvellinum niður í bæ, hvað þá í 
Kópavog þar sem ég sótti tímana hjá 
Halldóri.

Í aðdraganda stúdentsprófsins 
ákváðum við Sigga að ég myndi stefna 
á að ljúka framhaldsprófi í píanóleik 
frá Tónlistarskólanum sama vorið. Þá 
var ég búinn að vera nemandi hennar 
í 12 ár. Þær áætlanir stóðust og lauk 
ég því með prófi annars vegar og 
hins vegar tónleikum fyrir fullum sal 

Á tónleikum Sætabrauðsdrengjanna 2014. Sigga, Halldór og Hólmfríður Sigurðardóttir, píanó-
leikari og föðursystir Halldórs.
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skólans, Hömrum. Ég var einstaklega 
ánægður með þetta framtak og þar 
skipti hvatning Siggu sköpum. Í kjölfar 
útskriftar stóð ég á krossgötum, ég stóð 
frammi fyrir erfiðu vali milli fram-
haldsnáms í þremur greinum, djass-
píanóleik, stærðfræði eða tónsmíðum. 
Ég fór að endingu að ráðleggingum 
Siggu og hóf  tónsmíðanám við Lista-
háskóla Íslands, en þar var rektor 
Hjálmar Helgi bróðir hennar. Það má 
því segja að í sextán ár, frá sjö ára aldri 
til tuttugu og þriggja, hafi Ragnar H. 
og hans arfleifð vísað mér veginn.

Eftir útskrift úr Listaháskólanum 
hóf  ég mastersnám við Manhattan 
School of  Music í New York og hef  allt 
frá námslokum starfað sem tónskáld 
og píanóleikari hér heima og erlendis. 

Ég veit að hver einstaklingur er sinnar 
gæfu smiður en þó er hollt að staldra 
við og þakka þeim sem hafa leiðbeint 
manni og vísað veginn. Ég er sann-
færður um að tónlistarlegt og verald-
legt uppeldi Siggu hafi gefið mér þá 
hvatningu sem þurfti til að ég ákvað að 
feta þá braut að verða tónlistarmaður 
og fyrir það er ég henni ævinlega 
þakklátur.

Eftir á að hyggja hugsa ég að Sigga 
hafi sennilega verið fyrsta manneskjan 
sem ég kynntist þar sem skil milli lífs 
og listar eru mjög ógreinileg. Í gegnum 
mitt listnám hafa slíkir kennarar verið 
þeir sem ég tengist best. Við Sigga 
gátum rætt allt milli himins og jarðar, 
pólitík, heimspeki, andleg málefni og 
fleira, en alltaf  var það á einhvern 

hátt tengt viðfangsefninu hverju sinni, 
einhverju í tónlistinni. Sigga gerir 
öðrum fræðigreinum, ekki síst raun-
greinum, hátt undir höfði og áttar sig á 
tengingu milli listrænnar sköpunar og 
túlkunar og greindar á öðrum sviðum. 
Þá er hún ein af  þeim kennurum sem 
reyna ekki að troða skoðunum eða 
túlkun í nemandann, heldur leiðbeinir 
honum og bendir á það sem betur má 
fara.

Ég er einn af  mörgum sem hafa 
notið leiðsagnar Siggu í gegnum árin 
og tel mig einstaklega lánsaman. Ég 
hlakka til að sjá hennar arfleifð, hennar 
málverk, verða öðrum innblástur og 
hvatning.

Eyjólfur 
Björgmundsson
löggiltur rafverktaki
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In
Þegeysis.

Mýs með perluaugu
Fyrstu minningar mínar úr skóginum 
eru frá því þegar ég dvaldi sumarlangt 
hjá Jönu frænku og Gústa í Birkihlíð, 
skólaseli Gagnfræðaskólans. Birki-
hlíð var stórt völundarhús á tveimur 
hæðum með útikamri og síma (ein 
löng tvær stuttar). Niðri var stór salur, 
uppi þrjú eða fjögur herbergi með 
kojum og bekkjum sem hægt var að 
opna eins og kistu. Þetta var sumarið 
1946, ég var sjö ára og nýbúin að 
eignast bróður, við Silli hennar Jönu 
lékum okkur saman. Birkihlíðargarð-
urinn var geysistór, þar voru alls konar 
göng og lautir í kjarrinu sem við lékum 
okkur í og skógarilmurinn var ómót-
stæðilegur. Hlíðin fyrir ofan var full af  
berjalyngi, engin barrtré eins og núna, 
og leiðin greið upp að Siggakofa. 
Hann var byggður af  geitahirði sem 
kom þangað með geiturnar á beit yfir 
sumarið, þær voru síðan mjólkaðar 
í bænum að kvöldi en það var löngu 
fyrir mína tíð. Á planinu horfðum 
við á hagamýsnar taka korn milli 
framlappanna og naga, þær voru með 
falleg brún perluaugu.

Í dag er alveg brjáluð blíða,  
börnin úti skoppa víða,  
lifnar óðum lauf  á trjánum, 
leik ég mér og veifa tánum.

– Skúli Pálsson                                                                                                           

Kornuá hét áður Dalbær
Skógarilmurinn er ómótstæðilegur nú sem fyrr

Bára Einarsdóttir

Nautið ógurlega
Við fórum með öðrum krökkum 
að sækja mjólkina út á Kúabú. Það 
gat tekið tímana tvo því margt var 
að skoða á leiðinni. Melurinn fyrir 
ofan veginn var svo fallegur, þar uxu 
smáblóm eins og lambagras, blóðberg, 
holtasóley, gulmaðra og fleiri plöntur, 
náttúran gerir fallegasta garðinn. Nú 
er lúpínan búin að taka sér bólfestu 
þar og reyndar er hún, ásamt kerfl-
inum að yfirtaka allan smágróður. 

Æsilegasti vegarkaflinn var framhjá 
skúrnum á búinu sem stóð við veginn. 
Þar var nautið geymt sem bölvaði og 
ragnaði ógurlega þegar við gengum 
framhjá svo við tókum til fótanna 
með öndina í hálsinum. Jana frænka 
og Gústi keyptu svo Þrastalund, hann 
er rétt fyrir neðan Birkihlíð, ég fékk að 
vera hjá þeim um tíma. Þá var Anna 
Lára fædd og amma var hjá þeim. 
Amma var forvitin, hún sat alltaf  við 
gluggann í eldhúsinu sem snéri út 
að bílaplaninu og fylgdist með allri 

www.postur.is

VIÐ BERUM SNILLIGÁFU
HEIM AÐ DYRUM
Með heimsendingu kemst sendingin hratt

og örugglega á áfangastað

Með mömmu og pabba í skógarferð líklega tveggja ára.

Bragi, níu til tíu ára, með foreldrum sínum og bróður í skógarferð. Í gamla bústaðnum. Góðir nágrannar skemmta sér.
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umferð og kveikti upp í kolavélinni. 
Hún vissi þegar Kjartan læknir og 
Jóna konan hans fóru í kvöldrúntinn, 
hún fylgdist líka með þegar konurnar 
í skóginum heimsóttu hver aðra því 
skógarlífið var eins og í litlu þorpi, 
allir þekktust og maður er manns 
gaman. Á rigningardögum sátum við 
Silli oft inni að spila við ömmu Manna 
eða Kasínu, hún vann alltaf, hún var 
skemmtileg hún amma. Svo var litað 
og teiknað, ekkert sjónvarp, engar 
tölvur, engir símar og enginn bíll, 
Gústi hjólaði með bakpoka í vinnuna 
í Slippnum og inn eftir með matinn.

Nú er sumar gleðjist gumar, 
gaman er í dag, brosir veröld víða, 
veðurlagsins blíða, 
eykur yndishag. 

– Steingrímur Thorsteinsson

1951 fengu foreldrar mínir að vera 
í Simsonsbústað smá tíma meðan 
Simson fór til Danmerkur, Kiddý 
systir vann á ljósmyndastofunni hjá 
honum. Ég svaf  uppi á pínulitlu lofti. 
Á morgnana opnaði ég gluggann og 
skreið út á þakið, horfði yfir fallegan 
garðinn með styttum og tjörn og 
hlustaði á fuglasönginn.

Sú rödd var svo fögur svo hugljúf  og hrein, 
sem hljómaði til mín úr dálitlum runni. 
Hún sat þar um nætur og söng þar á grein, 
svo sólfögur ljóð um svo margt sem ég unni.  
Og kvöld eftir kvöld hóf  hún ástarljóð ein.  
Ó, ef  að þú vissir hve mikið hún kunni.  

– Þorsteinn Erlingsson

Þetta var sumarið sem slysið varð á 
Óshlíð. Stórt bjarg kom á rútu með 
30 íþróttamönnum frá Akureyri, tveir 
biðu bana og tveir aðrir slösuðust 
mikið. Ég var að leika mér við Deddu, 
dóttur Tóta Bjarna en hann átti 
rútuna, líka bústaðinn við hlið Simson. 
Þetta slys hafði áhrif  á alla bæjarbúa, 
mikil sorg ríkti í bænum. Í garði Baar-
regaard var sundlaug sem við fengum 
stundum að busla í, þar fyrir ofan var 
mjög fallegur garður með litlu hvítu 
barnahúsi með útskornum glugga-
hlerum. Ég kom aldrei inn í þennan 
garð en gægðist milli runnanna á litla 
húsið. Allir garðar voru girtir og sumir 
með gaddavír því rollurnar gengu um 
allan skóg.  

Í gamla bústaðnum, alltaf  verið að borða.

Kornuá.

Barnabörnin eftir annasaman dag.
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Dalbær
Árið 1979 keyptum við hjónin svo 
sumarbústaðinn með litla barna-
húsinu sem þá var komið að falli. 
Ebba Dahlmann og Gunnar maður 
hennar áttu bústaðinn og hét hann 
Dalbær. Sumarbústaðurinn sjálfur var 
hæð og ris um 25 fermetrar með 
smá kjallara. Við fjölskyldan fórum 
inn eftir að skoða hann í febrúar, þá 
var bílfært alla leið. Það er ekki að 
orðlengja það, það varð ást við fyrstu 
sýn. Dalbær var byggður kringum 
1935, var því kominn til ára sinna 
þegar við keyptum hann en garð-
urinn var fullur af  trjám, birkikjarri, 
lerki, furu, greni, þyrni, reynitrjám, 
alls konar víði og berjarunnum. Þessi 
garður bar einu sinni af  görðunum 
í kring með blómskrúði og fallegri 
umhirðu en var nú orðinn frekar lúinn 
eins og húsið. Enn má þó sjá fallega 
lagðar náttúruhellur um allan garð 
og ber nostursemi fyrri eigenda fagurt 
vitni en bústaðurinn var fyrst í eigu 
foreldra Ebbu. Þegar við fórum að 
vera þarna voru flestir bústaðirnir í 
frekar lélegu standi en smám saman 
fór allt að glæðast.  
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hætta væri á ferðum
Þegar snjóflóðið féll 1994 var búið að 
gera upp marga bústaðina á einn eða 
annan hátt. Daginn fyrir flóð vorum 
við hjónin á gönguskíðum í skóginum, 
gengum frá Bræðratungu. Geysi-
mikill snjór var yfir öllu svo við tókum 
stefnuna skáhallt upp að Grenihlíð, 
sumarhúsi Gulla Jónasar, renndum 
okkur svo beint að Dalbæ. Hann var 
nánast á kafi. Ekki hvarflaði að okkur 
að hætta væri á ferðum enda oft farið 

inn eftir á gönguskíðum í slæmu veðri 
og miklum snjó. Jónas Gunnlaugsson 
renndi fram úr okkur á heimleiðinni 
og við sáum bílinn hennar Hansínu 
við Kolfinnustaði. Um klukkan sjö 
morguninn eftir hringir síminn, ég 
heyri að Bragi segir „nei, það er enginn 
í bústaðnum“. Svo fara hlutirnir að 
skýrast og auðvitað var það fyrsta 
sjokkið að missa Kitta. Hann var 
þekktur í bænum, fæddur og uppalinn, 
framkvæmdastjóri Djúpbátsins og 
bæjarfulltrúi. Við höfðum þekkst frá 
því á unglingsárum. Hansína konan 
hans var mikið slösuð. Við vorum 
saman í saumaklúbb frá fyrstu búskap-
arárunum, þau voru skemmtileg hjón.                                                    

Hið blíða vor sig býr í skrúð, 
því bætt er vetrar mein, 
á túni situr sóley prúð og syngur 

fugl á grein. 
– Björn Halldórsson

Dúkkan blikkaði kankvís
Eitt sumar vorum við Bragi um tíma í 

sumarbústað Jönu og Gústa. Sauma-
klúbburinn kom í heimsókn á vörubíl 
sem Hanna ók, kasólétt, með allar 
hinar á pallinum, skellihlæjandi, það 
var skemmtilegur tími. Við fórum í 
bíl í átt að göngum og sáum eyði-
legginguna þaðan. Allt var svo óraun-
verulegt, það var eins og fjarlægð-
irnar þurrkuðust út. Þegar hleypt var 
inn á svæðið fundum við ýmislegt úr 
bústaðnum, sumt heilt, annað brotið. 
Um sumarið kom maður til Braga með 
dagbók sem hann fann á golfvellinum. 
Þar var komin bókin sem ég skrifaði 
í þegar við vorum inn frá, hún var í 
plastpoka og óskemmd. Við fundum 
líka hurðarkarm sem Ebba hafði 
skrifað á stærð barna sinna gegnum 
árin, hún var harla glöð að fá þetta. 
Einn dag, þegar snjóa var farið að 
leysa, var ég á rölti í Simsonsgarði. Sé 
ég þá ekki agnar smáa dúkku í einum 
skaflinum, um fimm sentimetrar að 
stærð, hún horfir á mig og ég á móti. 
Það urðu fagnaðarfundir, gott ef  hún 
blikkaði ekki kankvís öðru auga. Þarna 
var komin dúkka í eigu dætra minna, 

Búið.

Stundum þurfti að vökva. Varðeldur.
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óskemmd í hekluðum fötum með húfu 
á höfði, rétt eins og hún hefði fengið 
sér göngutúr í góða veðrinu. 

Þrjátíu stór tré brotnuðu í garðinum 
hjá okkur. Við gróðursettum strax 
úr gjöf  sveitarfélaganna á Reykja-
víkursvæðinu sem gáfu Ísafirði 3.500 
plöntur eftir flóð og var ákveðið að 
hver sumarbústaður fengi um 50 
stykki. Nú rúmlega tuttugu árum síðar 
eru þetta orðin stæðilegustu tré, sum 
eiginlega of  stór og þarf  því að grisja. 
Við byggðum nýtt hús sumarið eftir 
flóð og unum okkur þar. 

Við köllum bústaðinn Kornuá því litla 
áin sem rennur norðan við okkur heitir 
Kornuá og rennur niður að Kornu-
stöðum sem var sumarhús Simson.  
Flestir kannast sjálfsagt við söguna um 
tröllkonurnar Kornu og Kolfinnu sem 
áttu heima í Tungu og háðu orrustu á 
Orrustuhól, eftir þeim voru nefnd býlin 
Kolfinnustaðir og Kornustaðir. 

Skógurinn hefur veitt okkur mikla 
ánægju og gleði, að fylgjast með þegar 
gróðurinn vaknar á vorin í allri sinni 
grænu litadýrð, svo koma blómin, blágresi, 
dagstjarna, maríustakkur, vallhumall, 
smári, ljónslappi og hvert tekur við af  
öðru allt sumarið. Fuglarnir í óðaönn 
að koma sér fyrir og syngja sitt dirrindí, 
randaflugan þung og bústin sveimar eftir 
blómkrónu og nágrannarnir, þetta góða 
fólk, koma og fara og skógarilmurinn er 
ómótstæðilegur nú sem fyrr.

Inn milli fjallanna hér á ég heima, 
hér liggja smaladrengsins léttu spor.  
Hraun þessi leikföng í hellunum geyma, 
hríslan mín blaktir enn í klettaskor.  
Við þýðan þrastaklið og þungan vatnanið
æska mín leið þar sem indælt vor. 

– Guðmundur Magnússon
Allt í lagi þó rigni smá.

;^W�ö]ZN\Q�Iò�OZQ[RI��IÅVV�WO�aVO[\I�JIZVIJIZVQò�
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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

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

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

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis 
og farsældar á árinu 2018

FISKVINNSLAN ÍSLANDSSAGAhf.

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

ÍSAFIR!I

Mjólkurstöðin Wardstúni • Ísafirði • Sími 456 3251

Húsasmiðjan/Blómaval
Æðartanga 2 • 400 Ísafirði • Sími: 525 3310

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

3X Technology ehf.
Sindragötu 5, 400 Ísafjörður
Sími: 450 5000
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Sumrin í Skógarhlíð
Auður, Einar og Þuríður rifja upp góðar 

stundir í Skóginum

Sumarbústaðurinn Skógarhlíð var 
byggður árið 1946 af  afa okkar og 
ömmu, Einari Ágústi Guðmundssyni 
klæðskera hér á Ísafirði og Þuríði 
Vigfúsdóttur konu hans. Skógarhlíð 
stendur í röð efstu sumarbústaðanna 
inni í Tunguskógi rétt utan við Kornuá 

Gamla Skógarhlíð um 1950.

Foreldrar okkar, Yngvi og Sigrún, á góðum degi í Skóginum.

og beint fyrir neðan Siggakofa. U.þ.b. 
30 mínútna ganga er frá Ísafirði inn 
í Tunguskóg. Með tímanum byggðist 
sumarbústaðalandið og eigendur 
bústaðanna lögðu sig fram við að 
gróðursetja tré og rækta sínar lóðir. 
Hefð varð fyrir því að fólk fluttist 

búferlum inn í Skóg, eins og sumar-
bústaðalandið er kallað í daglegu tali, 
að vori og fluttist svo aftur í kaupstað í 
byrjun september eða um það bil sem 
skólarnir hófust. 

Eftir að afi lést og amma fluttist til 
Reykjavíkur í kjölfarið, tóku foreldrar 
okkar, Sigrún Einarsdóttir húsmóðir 
og Yngvi Guðmundsson rafmagns-
eftirlitsmaður, við bústaðnum í Skóg-
inum og héldu þau við þeirri venju 
að flytja heimili okkar inn í Skóg 
yfir sumartímann. Þyrí amma kom 
á hverju sumri og tók drjúgan þátt 
í uppeldi okkar systkinanna. Hún 
kunni dönsku frá því að hún dvaldist 
í Danmörku með afa þegar hann var 
þar í námi og var notalegt að skríða 
upp í til hennar og hlusta á lestur úr 
dönsku blöðunum.

Mamma var mikil blómakona og 
pabbi hafði gaman af  trjárækt svo 
saman bættu þau garðinn sem afi og 
amma höfðu skapað.

Pabbi var mikill íþróttamaður 
úr Reykjavík og naut þess að spila 
fótbolta við okkur krakkana sína en 
þar sem nokkur aldurmunur var á 
okkur var hann kannski sprækari með 
þeim eldri.

Við systkinin vorum fjögur. Þuríður 
er elst og Guðmundur Geir var 
ári yngri. Tíu árum síðar fæddust 
tvíburarnir Auður og Einar Ágúst. Allt 
er breytingum háð og lífið í Skóginum 
líka. Á þessu tíu árum sem þarna voru 
á milli okkar systkinanna breyttust 
aðstæður nokkuð í Skóginum. Sem 
dæmi má nefna að þegar eldri systk-
inin ólust upp var bústaðurinn kyntur 
með kolum en þau yngri þekktu bara 
rafmagnsofna. Börnum í Skóginum 
fækkaði með tímanum sem eðlilegt 
var. Þau urðu unglingar og fóru að 
sækja vinnu úti í bæ. Eins dró úr 
því að sumarbústaðaeigendur flyttust 
í Skóginn sumarlangt og varð meira 
um að fólk dvaldi þar tímabundið sem 
þýddi að minni tengsl náðust við þá 
sem komu í stuttan tíma. Það skyggði 
þó lítið á ánægju ungviðisins í Skóg-
inum því nóg var af  verkefnum frá 
morgni til kvölds. 
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Veðrið úti í bæ vont en í  
Skóginum gott
Geir bróðir okkar lést ungur en 
Þuríður minnist þess að mikið líf  hafi 
verið í Skóginum í uppvexti þeirra. 
Bíbí móðursystir okkar og Hermann 
maðurinn hennar áttu bústaðinn við 
hliðina á Skógarhlíð og samgangurinn 
var mikill. Börn Bíbíar og Hermanns 
voru á svipuðu reki og þau og því 
mikið fjör og ýmislegt brallað. Þegar 
Þuríður og Geir uxu síðan úr grasi 
og gátu farið að sækja vinnu úti í bæ 
nýttu þau sér ferðir pabba á milli 
eða hjóluðu. Tvíburarnir voru á þeim 
tíma að stíga sín fyrstu skref  í Skóg-
inum. Fyrir okkur systkinin var þetta 
fyrirkomulag í raun ómetanlegt því 
við höfðum félagskap af  hvort öðru. 
Saman príluðum við um öll fjöll í 
nágrenninu, óðum árnar sem í minn-
ingunni voru miklu stærri en lækirnir 
sem við sjáum í Skóginum í dag og 
nældum okkur í rabarbara og radísur 
í hinum ýmsu görðum sem á vegi 
okkar urðu. Ágústmánuður var tími 
berjanna.

Við systkinin þekktum því ekkert 
annað en lífið inn í Skógi yfir sumar-
tímann og „úti í bæ“ yfir veturinn. Í 
minningunni var nánast alltaf  gott 
veður í Skóginum og veðrið úti í bæ 
alltaf  vont. Eflaust er skýringin þó sú 
að þá sjaldan sem farið var út í bæ var 
jú ekki farið þegar veðrið var gott. 

Ekki má gleyma göngutúrunum á 
móti pabba, þegar hann var að koma 

heim úr vinnunni á gamla Land-
róvernum eða skógarbrennunni sem 
er haldin enn í dag. Svo var farið í 
sund meðan mamma eldaði steikina á 
sunnudögum.

Seinna meir bjuggu foreldrar okkar 
svo ein í sumarbústaðnum en við 
börnin og barnabörnin nýttum flestar 
lausar stundir til að vera með þeim 
þar, hvort sem var í sól og góðu 
veðri, ungviðið hoppandi um hálfbert 
og þeir eldri liggjandi á sólpallinum 
sleikjandi sólina eða bara til að fá sér 
göngutúr í rigningunni, þar sem loftið 

angaði af  blautum gróðrinum. Í dag 
þegar umræðan um lífið í Skóginum 
kemur upp á fólk almennt erfitt með 
að átta sig á því hversu lítil samskipti 
okkar Skógarbarnanna voru í raun við 
skólafélaga og vini yfir sumartímann. 
Einstaka vinir komu þó í Skóginn til 
okkar og var það ævintýraferð út af  
fyrir sig. 

Tröllshrammurinn
Þann 5. apríl árið 1994 gerðist atburð-
urinn sem olli því að þessi mynd 
breyttist á einu augabragði. Ægilegt 
snjóflóð féll yfir skíðasvæði okkar 
Ísfirðinga sem staðsett var á Selja-
landsdal en hann er einnig í botni Skut-
ulsfjarðar, beint fyrir ofan Tungudal. 
Stöðvaðist flóðið ekki fyrr en neðst 
í botni Tungudals og eirði það engu 
sem fyrir því varð. Var eins og trölls-
hrammi hefði verið strokið frá toppi 
fjallanna niður í dalsbotninn og máð 
út allt sem fyrir var, sumarhúsin, gróð-
urinn og mannslíf. Góður nágranni til 
margra ára lét þarna lífið.

Við þessar náttúruhamfarir urðu 
kaflaskipti í sögu Tunguskógar. Allt 
varð öðruvísi en það hafði verið. 
Myndin af  sumarhúsabyggðinni eins 
og hún var heyrði nú sögunni til. 
Fljótlega eftir flóðið var ákveðið að 
byggja svæðið upp að nýju og í dag 
eru margir nýir glæsilegir bústaðir á 
svæðinu. Ný Skógarhlíð reis og sælu-
stundirnar þar eru orðnar margar. 
Bæjaryfirvöld skipulögðu svæðið upp 

Við systkinin, Auður, Einar, Þuríður og Geir.

Tvíburarnir og Þuríður í göngutúr upp á Háubrún.
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Tunguhálsi 5 • 110 Reykjavík
Sími 535 0300 • kolus@sambo.is

á nýtt, þá með tilliti til aukinna krafna 
um gott aðgengi að bústöðunum, með 
aðkomu sjúkra- og slökkviliðs í huga. 
Einnig voru settar ákveðnar reglur 
sem eiga að tryggja öryggi þeirra sem 
dvelja í bústöðunum að vetrarlagi. 
Ekki er hægt að segja annað en að 
þessi uppbygging hafi gengið vel. En 
Tunguskógur verður aldrei samur fyrir 
okkur sem þekktum það líf  og starf  
sem í honum var fyrir flóð. 

Atburðurinn sjálfur sem olli þessum 
kaflaskilum í sögunni og tilfinningaleg 
áhrif  hans falla í gleymsku. Menn urðu 
hræddir við það ógnvarvald sem nátt-
úran sýndi þarna og hreinlega áttuðu 
sig ekki á að svona lagað gæti gerst. 
En reyndist nú samt vera forsmekk-
urinn að þeim hörmungum sem áttu 
eftir að dynja yfir þennan landshluta, 
á skömmum tíma. Öll þjóðin varð 

Skógarhlíðin í dag.

sannarlega slegin. En í dag, 24 árum 
síðar, er eins og tíminn hafi breitt hulu 
yfir þennan atburð sem þó lifir svo 
sterkt í hugum okkar sem upplifðum 
atburðinn náið. Kannski sem betur 
fer. Einhvers staðar stendur að tíminn 
lækni öll sár. Ef  svo væri ekki ættum við 
Íslendingar eflaust erfitt uppdráttar í 
baráttu okkar við náttúruöflin. 

      

Servanturinn
Fyrir utanaðkomandi virðist þessi 
gamli skápur ósköp hrörlegur og 
einmana þarna hálfgrafinn í snjóinn 
og brotin tré og brak úr sumarbústöð-
unum á víð og dreif  í kring um hann þó 
mest af  brakinu sé enn undir margra 
metra þykku snjólagi. En þessi skápur 
á sér sögu eins og flest annað. Hann 
stóð alla tíð í stofunni í Skógarhlíð 

og var alltaf  kallaður „servanturinn“. 
Skápinn fluttu amma og afi með sér 
frá Danmörku þar sem þau bjuggu 
á námsárum sínum. Ef  vel er að gáð 
sést inni í honum gamall púsluspila-
kassi og gömul „Sígildar sögur“ blöð. 
Af  óskiljanlegum ástæðum stóð 
skápurinn af  sé ógnarkraft snjóflóðsins 
og gegndi lengi eftir það mikilvægu 
hlutverki, uppdubbaður, við hliðina 
á ömmurúmi þar sem í honum voru 
geymd  ýmis sætindi og kökur. 

Í æsku leið okkur vel í Skóginum 
og höfum við öll sótt þangað, ekki 
síður eftir að foreldrarnir féllu frá, því 
minningarnar um yndislega foreldra 
og forfeður eru þar á hverri þúfu. 

Auður Yngvadóttir,
Einar Yngvason og 

Þuríður Yngvadóttir

;]UIZJ�[\IòIP^MZÅ� Ñ[ÅZòQVOI� y� <]VO]LIT�
^IZ�Z�[\QZ�MQVIZ�MN\QZ�[VR~Æ~òQò�WO�QVVIV[\WSS[-
munir lágu á víð og dreif. Hér má sjá bóka-
[SnX�n�^yòI^IVOQ�MN\QZ�Æ~òQò�
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Axel Eiríksson
úrsmíðameistari

GULL-ÚRI! MJÓDD
    Álfabakka 16 - sími 587 4100

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

Á árunum 1973 til aldamótanna 2000 rak ég úra - 
og skartgripaverslun og vinnustofu í Aðalstræti 22 
á Ísafirði með góðra manna hjálp.

Síðan hef ég rekið úra – og skartgripaverslun og 
vinnustofu  m.a. í Mjóddinni.

Varla hefur liðið sá dagur að ekki hafi komið til mín 
vestfirskur viðskiptavinur og met ég mikils þá miklu 
tryggð sem Vestfirðingar í gegnum árin.

Nú þegar ég stend á tímamótum og hef ákveðið 
að hætta verslunarrekstri þakka ég innilega fyrir 
tryggð og góð samskipti.

!akka vi"skiptavinum mínum áratuga 
vi"skipti og mjög gó"a vi"kynningu
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Alveg frá því að ég var barn heima á 
Ísafirði hefur mér fundist gaman að 
ganga. Minnisstæð er 50 km ganga 
sem skátaflokkurinn minn fór fyrir 
tæpri hálfri öld! Ef  minnið bregst 
mér ekki hófst gangan á móts við 
Fagrahvamm og Efri-Tungu. Leiðin 
lá síðan yfir Breiðadalsheiði til Flat-
eyrar og til baka aftur. Fótabúnað-
urinn var gúmmístígvél eða striga-
skór. Engin okkar skátastelpnanna átti 
gönguskó á þessum tíma. Sjálf  var ég 
í stígvélum og fæturnir ansi soðnir að 
göngu lokinni. En þetta var gaman og 
minnisstætt. 

Á árinu 2011 var ég á göngu á 

Jakobsveginum, þ.e. pílagrímsleiðinni 
til Santiago de Compostela í Galesíu 
á norðvestanverðum Spáni. Af  790 
km leið gekk ég um 330 km. Auðvitað 
var þetta skemmtilegt og töluverð 
upplifun og henni fylgdi syndaaf-
lausn í lok göngunnar. Ég á þess 
vegna í fórum mínum aflátsbréf  – um 
endinguna á því skal ósagt látið. Það 
var á þessari göngu sem mér flaug í 
hug að „pílagrímsganga“ í mínu tilviki 
væri miklu frekar heim á Ísafjörð. 

Tíminn flaug og ýmislegt varð til 
þess að mín eigin pílagrímsganga 
varð ekki nema hugsunin ein í nokkur 
ár. Svo var það að ég hrökk upp 

við það á árinu 2015 að einungis 
nokkrir mánuðir væru þangað til að 
ég yrði sextug. Þá varð gangan heim 
að einhverju öðru en bara hugar-
fóstri. Ég ákvað að taka mér eitt ár 
til að klára þetta verkefni. Þetta eina 
ár miðaðist við daginn sex mánuðum 
fyrir afmælisdaginn minn og endaði 
sex mánuðum eftir afmælið. 

Hvert ferðalag hefst með einu 
[SZMÅ
Hvert ferðalag hefst með einu skrefi og 
ég bara byrjaði. Það skipti engu máli 
að fyrsti spottinn minn varð einungis 
2,69 km. Þetta var 21. ágúst 2015 og 
ég var eitthvað önnum kafin þennan 
dag. Varð þó að stíga skrefið í átt 
að mínu eigin markmiði. Byrjaði við 
útidyrnar heima hjá mér í Kópavogi 
og gekk heim til dóttur minnar. Næsti 
leggur hófst síðan heima hjá henni 
og svo bara koll af  kolli. Gangan var 
hafin!

Ég ákvað strax að festast ekki í 
einhverju nákvæmu skipulagi heldur 
gera þetta eins og hentaði mér best 
hverju sinni með aðstoð frá mínum 
nánustu. Eina sem var alveg ljóst 
í upphafi var byrjunarreiturinn og 
endatakmarkið. Þar á milli væru bara 
skref. Það var þess vegna alls ekki 
ljóst hvernig leiðin ætti að liggja en 
af  því að þetta átti að vera ganga 
án mikils farangurs og ekki í hóp þá 
varð ég að halda mig nærri vega-
kerfinu. Fyrirkomulagið endaði með 
að verða að mestu þannig að við 
ókum af  stað „þokkahjúin Þorvaldur 
og Dísa“ að þeim stað sem göngu 
hafði lokið í skiptinu á undan. Þar 
hóf  ég göngu að nýju en maðurinn ók 
bílnum einhverjum kílómetrum lengra 
og gekk síðan á móti mér. Öðruvísi 
hefði þetta ekki getað gengið upp. 

Gönguskiptin á árinu 2015 urðu 
einungis fimm frá því í lok ágúst 
til október og þá var ég komin að 
Melum í Kjós og búin með um 40 
km. Við tók leiðindaveður, mikil hálka, 
umgangspestir og ýmislegt sem setti 
strik í reikninginn. Það var svo ekki 

Gangan heim
Gangan mín heim fyllti mig friði og hamingju – 
RINV^MT�ö~\\�uO�PMNòQ�MSSQ�NMVOQò�VMQ\\�IÆn\[JZuN

Kinnin sá gamli farartálmi. Á myndinni eru Gunnar Arthúr Helgason, Elín Alma Arthúrsdóttir 
og Rafn Ingimundarson.

Gott að koma á Þingeyri síðla kvölds, nú var ekki langt eftir.
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fyrr en um páskana 2016 sem gangan 
hófst á ný, tveimur dögum eftir að 
dóttursonur minn fæddist en hann 
var farþegi í fyrstu tveimur göngunum 
með móður sinni.  

Leiðin lá um Hvalfjörðinn í köldu 
en fallegu vetraveðri, yfir Dragann og 
Hvanneyri að Ferjukoti. Leggurinn 
frá Hvanneyri að Ferjukoti sem var 
rúmir 6 km var eftirminnilegur. Ég 
ákvað að bjóða hópi fólks með mér í 
afmælisferð. Við fórum í rútu sem leið 
lá að Hvanneyri þaðan sem þeir sem 
vildu gengu með mér þessa kílómetra 
en gátu líka gengið styttra og farið 
með rútunni sem fylgdi okkur. Við 
gömlu Hvítárbrúna var dekkað borð 
með veitingum, teknir fram gítarar og 
sungið. Síðan gekk hópurinn fylktu 
liði yfir þessa fallegu brú að Ferjukoti 
þar sem við skoðuðum gömul húsa-
kynni. Þetta var skemmtilegur dagur 
og öðruvísi afmælisveisla. 

„Hávaðahelvítisrok“
Brattabrekka reyndist verða þung í 
skauti. Ekki vegna brattans heldur 
„hávaðahelvítisroks“, eins og mér mun 
víst tamt að orða það. Allt hafðist það 
nú samt og í lok maí var ég komin 
„heim í Búðardal“. Það var reyndar 
ekkert partí sem tók á móti mér þar en 
við gistum í sumarbústað við Hreða-
vatn þessa helgi ásamt dóttur og fjöl-
skyldu og tengdasonurinn stóð sig með 
stakri prýði við grillið. Fátt er betra 
en góð máltíð eftir langa göngu en 
leggurinn að Búðardal var sá lengsti 
sem kominn var, eða rétt undir 30 km. 

Þótt nú væri farið að verða lengra 
að fara að upphafspunkti á næsta legg 
var þetta í sjálfu sér lítið mál. Göngu-

annar farinn niður í fjöru en hinn var í 
vegarkantinum. Við tókum tal saman. 
Þetta reyndust vera erlendir ferða-
menn sem ætluðu út á Snæfellsnes. 
Í þann mund sem ég kvaddi var ég 
spurð: Are you a policeman? Ég átti 
bágt með mig en sagði hvers kyns var. 
Frá því um vorið gekk ég í léttu endur-
skinsvesti sem nokkrir vinnufélagar 
gáfu mér og var merkt í bak og fyrir. 
Ferðamanninum hafði þá fundist þetta 
vera einhver einkennisbúningur – en 
hvað í veröldinni lögreglumaður átti 
að vera að gera einn á göngu í Þorska-
firði, það er mér enn hulin ráðgáta. 

Stafalogn, sól og passlega 
heitt
Það voru langir leggir gengnir í júní 
og júlí eða frá rúmum 25 km upp í 

Rigning og rok á Hrafnseyrarheiði með til-
heyrandi ,,drulluaustri" frá umferðinni.

Hvað snýr upp og hvað snýr niður, undurfagur Arnarfjörður árla morguns.

Komin langleiðina, allt hefst þetta með 
^M[\ÅZ[SZQ�öZR~[S]�WO�U�ZO]U�[SZMN]U�

Morgunfagur Dýrafjörður.

skiptin urðu sex í júní og júlí og við 
gistum tvisvar þannig að ferðirnar 
urðu fjórar. Í fyrra skiptið gistum við 
að Laugum í Sælingsdal en síðara 
skiptið í bændagistingu á Barðaströnd. 

Leiðin lá frá Búðardal um Svínadal 
og áfram yfir í Gilsfjörðinn sem heilsaði 
mér árla morguns spegilsléttur og 
undurfallegur. Ekkert heyrðist nema 
hljóðin í náttúrunni. Þetta var dásam-
legur dagur. Það var svo ekki fyrr 
en eftir að hafa áð hjá Matthíasi og 
ég var að nálgast botn Þorskafjarðar 
sem ég ákvað að fara ekki sem leið 
lá yfir í Djúpið heldur halda áfram. 
Þegar ég var að nálgast afleggjarann 
upp á Þorskafjarðarheiði sá ég að það 
stoppaði bíll. Út komu tveir einstak-
lingar með bakpoka en bíllinn hélt 
sem leið lá upp á heiðina. Þegar 
ég mætti bakpokaferðalöngunum var 

71VESTANPÓSTUR 2018



)¡°X�¾©U�ELWD��
�������

PIPA
R

/
PIPA

R
PIPA

R
PIPA

R
/

PIPA
R

/
PIPA

R
/

PIPA
R

PIPA
R

/
PPIPA

R
/

IPA
R

/
IPA

R
/

IPA
R

/
IPA

R
/

RR
/TB

W
A

TB
W

TB
W

TB
W

TB
W

TB
W

TBTB
W

TB
W

BB
WW

A
 •

W
S

ÍA
 •

S
ÍA

 
ÍA

•
ÍA

 •
ÍA

 •
ÍA

•
ÍA

 •
ÍAA

•
A

 •
11245
11245
11245
11245
11245
11124
11245
11124245
2455555444444

tæpa 36 km. Hinn 9. júlí var ég komin 
upp á Dynjandisheiði að vegamót-
unum niður á Bíldudal. Eftir það kom 
nokkurt gönguhlé þangað til í byrjun 
ágúst. Þá lauk ég göngunni með fimm 
leggja áhlaupi. Gisti á Þingeyri í tvær 
nætur og síðan í Sóltúni. Leggurinn 
frá Mjólká að Þingeyri var í einu orði 
sagt dýrðlegur. Veðrið var eins og best 
gerist á Vestfjörðum. Stafalogn, sól 
og passlega heitt. Sama átti við þegar 
ég lagði af  stað frá Þingeyri. Síðasti 
leggurinn var frá Vestfjarðaganga-
munnanum Önundarfjarðarmegin 
yfir Breiðadalsheiði og heim á Hlíðar-
veginn. Þennan legg fór ég með fríðu 
föruneyti. Makinn, tengdasystir og 
bróðursonur fóru með mér alla leið 
en dóttir, tengdasonur og litli Arthúr 
Ingi minn slógust í hópinn þegar 
við vorum komin yfir Kinnina. Þau 
komu með úrvals bakkelsi úr Gamla 
bakaríinu og við höfðum nestisstopp 
með útsýni yfir Skutulsfjörð. Það 
var glaður hópur sem gekk niður af  

heiðinni í ágætu veðri. Markmiðið 
var á næsta leiti. 

Ég hafði lofað henni Svönu að 
koma við á Seljalandi þegar ég færi 
þar framhjá og stóð við það. Síðan lá 
leiðin eftir Seljalandsveginum heim á 
Hlíðarveg. Þegar ég nálgaðist hornið 
sem ég hafði svo ótal oft staðið lengi 
við og beðið eftir eða skrafað við mína 
kæru vinkonu, Guðfinnu Jónsdóttur, 
var búið að skreyta umferðarmerkið 
með blöðrum. Dóttir mín hafði þá 
laumast til þess og eins var um loka-
áfangastaðinn, Hlíðarveg 39, þar voru 
líka komnar blöðrur á staur – en áður 
var stoppað við Hlíðarveg 29 þar sem 
ég átti heima frá tveggja til fimmtán 
ára í góðu sambýli með Gurru og 
Tóta, Magnúsi gamla og Svönu. 

Það voru blendnar tilfinningar 
þegar komið var á lokaáfangastað. Nú 
var þessu að ljúka. Því gat ekki lokið í 
betri félagsskap og með meiri stuðn-
ingi frá mínu fólki – þótt ég saknaði 
nöfnu minnar og bróðurdóttur sem 

ekki gat verið með. Augasteinninn 
minn, Arthúr Ingi, var með í upphafs- 
og lokagöngunni og stundum þar á 
milli og með hjálp frá móður sinni gaf  
hann mér bikar í lokin sem á stendur: 
Amma labbaði langt!

Fyrir þá sem hafa gaman af  tölum 
þá urðu þetta 490,55 km sem ég gekk 
á 5.857 mínútum sem þýðir um 5 km 
á klst. að meðaltali. Göngudagarnir/
skiptin urðu 26 og 75% voru farin á 
tímabilinu 1. maí til 8. ágúst 2016. 
Styst fór ég 2,69 km en lengst 35,88 
km. Að meðaltali var hvert skipti um 
19 km. Sjö sinnum var mér boðið far 
eða ég spurð hvort allt væri í lagi. Einu 
sinni af  miðaldra bónda í Dölunum 
og einu sinni af  Íslendingum á Dynj-
andisheiði. Í hin fimm skiptin voru 
þetta útlendingar á bílaleigubílum. 
Allt ungt fólk sem bauð af  sér góðan 
þokka. Segir sennilega sitthvað um 
umferðina á þjóðvegum landsins. 

Landið skartaði oft sínu fegursta 
þótt stundum hafi gustað um mig. 
Þvílíkt land – og hvað maður sér og 
skynjar allt betur með því að fara 
hægar yfir en akandi. Ég uppgötvaði 
t.d. mikla fegurð í Dölunum. Ægifeg-
urðin og kyrrðin á Vestfjörðunum var 
oft engu lík og fyllti mann djúpu þakk-
læti fyrir landið og upprunann. Þegar 
ég kom niður Dagverðardalinn – þaðan 
sem skátaflokkurinn lagði upp í langa 
göngu fyrir margt löngu – fann ég innst 
í hjartarótum að ég var komin heim.  

Ólíkt því sem var um gönguna á 
Jakobsveginum fyllti gangan mín heim 
mig friði og hamingju – jafnvel þótt ég 
hefði ekki fengið neitt aflátsbréf. 

Elín Alma Arthursdóttir
Hlíðarvegspúki

õZRnZ� SaV[T~òQZ� n� NMZò� aÅZ� /MUT]NITT[PMQòQ"�
Elín, Agnes Gísladóttir og Arthúr Ingi 
Þórðarson.

Við Hlíðarveg 29, Elín með dóttursoninn, 
Arthúr Inga Þórðarson, í fanginu.

Á leiðarenda: SKÁL fyrir ömmu sem labbaði 
langt.

Hópurinn kominn í mark. Elín Alma, Rafn Ingimundarson, Agnes Gísladóttir, Gunnar Arthúr 
Helgason, Sigríður Árnadóttir og Þórður Ingi Guðmundsson sem heldur á Arthúri Inga Þórðarsyni.
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;~TS^MòR]SIٻ�Ñ[ÅZòQVOINuTIO[QV[�������
3VI\\[XaZV][IOI�Ñ[ÅZòQVOI

Sólkveðjukaffi Ísfirðingafélagsins var haldið sunnudaginn 22. október í húsnæði Würth á 
Íslandi við Norðlingabraut.

Þemað í ár var „Knattspyrnusaga Ísfirðinga“ en samnefnd bók kom út í júní sl. Það voru 
forsprakkar Púkamótsins sem réðust í útgáfuna. Haraldur Leifsson, framkvæmdastjóri 
Würth á Íslandi og formaður ritnefndar bókarinnar, sagði frá fyrirtækinu og aðdraganda að 
útgáfu Knattspyrnusögu Ísfirðinga. Bókin er til sölu hjá Haraldi (halli@wurth.is).

Sigurður Pétursson, sagnfræðingur og höfundur bókarinnar, sýndi vel valdar myndir úr 
bókinni og rakti knattspyrnusögu Ísfirðinga frá 1905 allt til okkar daga. Bókin er mikið sögurit 
fyrir knattspyrnuna á Ísafirði og Íslandi og eiga þeir Púkar miklar þakkir skildar fyrir útgáfu 
hennar.

Í ritnefnd bókarinnar voru Haraldur Leifsson, formaður, Halldór Jónsson, Frímann 
Sturluson, Stefán Jóhann Stefánsson, Jóhann Torfason, Pétur Sigurgeir Sigurðsson og 
Guðmundur Ólafsson.

Tónar Villa Valla ómuðu undir viðburðinum og sögðu dætur hans Sara, Bryndís og Svan-
hildur frá tilkomu og framleiðslu á mynd- og tónlistardisknum „Villi Valli – Lífshlaupið og 
tónleikar í Edinborg 5. nóvember 2016“ sem var tekinn upp bæði í hljóð og mynd fyrir fullu 
húsi í Edinborg.

Að venju var boðið upp á dýrindis veitingar og mæltist viðburðurinn mjög vel fyrir hjá 
gestum. Stjórn Ísfirðingafélagsins þakkar öllum sem komu að viðburðinum sem og gestum 
kærlega fyrir skemmtilega, fræðandi og notalega stund.
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Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík
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AkureyriReykjavík

Ñ[ÅZ[SQZ�yöZ~\\IUMVV�PMQU[¥SRI�
Færeyjar árið 1949

3IÆQ��Z�J~SQVVQ�3VI\\[XaZV][IOI�Ñ[ÅZòQVOI�MN\QZ�;QO]Zò�8u\]Z[[WV�[IOVNZ¥òQVO�

Fyrsta hópferð ísfirskra íþróttamanna 
var farin til Færeyja sumarið 1949. 
Ferðin var upphaf  áratuga langrar 
vináttu Vestfirðinga og Færeyinga 
á sviði íþrótta. Flug íþróttafólks frá 
Ísafirði til Færeyja var jafnframt fyrsta 
utanlandsflug frá Ísafirði og fyrsta 
flugvélin sem kom til Færeyja eftir að 
heimsstyrjöldinni lauk 1945. Í þessum 
kafla segir frá þessari sögulegu utan-
landsferð.

4IO\�]XX�NZn�Ñ[IÅZòQ
„Skýfaxi lenti á Pollinum á Ísafirði að 
morgni sunnudagsins 3. júlí í fegursta 
veðri og var lagzt við baujuna á Poll-
inum. Flugstjórinn, Anton Axelsson, 
og aðrir áhafnarmeðlimir komu strax 
í land, til að aðstoða við afgreiðsluna 
og ganga frá hleðsluskránni, eins 
og venja var. Engar vogir voru til 
á afgreiðslu Flugfélagsins til þess að 
vigta farþega og farangur. Farþegarnir 
voru því boðaðir í pakkrúmið í Kaup-
félagi Ísfirðinga, þar sem afgreiðslu-
mennirnir höfðu komið sér upp 
nauðsynlegri aðstöðu... Nú þurfti að 
vigta hvern farþega og til þess var 
notuð lítil baðvog. Farangur hvers 

farþega var einnig vigtaður nákvæm-
lega á litla desimalvog. Hver farþegi 
mátti hafa 20 kíló af  farangri, ekki 
gramm fram yfir.“

Þannig lýsir Jón Páll Halldórsson 

+I\ITQVI�Æ]\Jn\]Z�.T]ONuTIO[� Ñ[TIVL[�SMU]Z�
QVV� \QT� TMVLQVOIZ� n� 8WTTQV]U�� ;SôNI`Q� ÆI]O�
JMQV\� NZn� Ñ[IÅZòQ� \QT� .¥ZMaRI�� UMò� UQTTQ-
TMVLQVO]�n�:MaòIZÅZòQ��UMò�P~X�yöZ~\\IUIVVI�
árið 1949.

Ñ[ÅZòQVOIZ�y�.¥ZMaR]U��!�!��y�ZI]ò]U�[SaZ\-
um með hvítum ermum: Í aftari röð: Guð-
mundur Ingibjartsson (2), Garðar Hinrikson 
(6), Loftur Magnússon  (8), Guðmundur 
Benediktsson (10), Jens Sumarliðason (13). 
Fremri röð: Guðmundur Í. Guðmundsson 
(1), Albert K. Sanders (3), Friðrik Bjarna-
son markvörður (5), Rögnvaldur Þórðarson 
(7), Albert Ingibjartsson (9).
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upphafi fyrstu utanlandsferðar 
ísfirskra íþróttamanna í bók sinni 
Flogið til Ísafjarðar. Þetta var jafn-
framt fyrsta utanlandsflug frá Ísafirði 
og fyrsta keppnisferð íþróttamanna 
utan Reykjavíkur til útlanda. Fjöldi 
íþróttamanna og fararstjóra takmark-
aðist við burðargetu flugvélarinnar. 
Það var 20 manna hópur sem flaug 
með Skýfaxa til Færeyja þennan dag 
með millilendingu á Reyðarfirði. 
Flugið til Reyðarfjarðar tók tvo tíma 
og þaðan til Þórshafnar tvo og hálfan 
tíma.

Í ferðina völdust 17 íþrótta-
menn, knattspyrnumenn og frjáls-
íþróttamenn. Frá Herði voru Högni 
Þórðarson formaður félagsins, 
Albert Ingibjartsson, Albert Karl 
Sanders, Guðmundur Benediktsson, 
Guðmundur Í. Guðmundsson, Guðm. 
L. Þ. Guðmundsson, Guðmundur 
Hermannsson, Garðar Hinriksson, 
Jens Sumarliðason og Þórólfur 
Egilsson. Frá Vestra voru Friðrik 
Bjarnason, Guðmundur Daníelsson, 
Guðmundur Ingibjartsson, Halldór 
Sveinbjörnsson, Loftur Magnússon, 
Magnús Guðjónsson og Sigurður 
B. Jónsson. Fararstjóri var Sverrir 
Guðmundsson bankagjaldkeri, 
þjálfari flokksins var Bjarni Bach-
mann íþróttakennari og tuttug-
asti farþeginn var Finnur Finnsson 
formaður Vestra.

Það voru íþróttafélögin B 36 og 
Havnar Boltafélag í Þórshöfn sem 
voru gestgjafar Ísfirðinga. Heim-
sóknin vakti mikla athygli og hópuðust 
hundruð Þórshafnarbúa niður að 
höfninni þegar flugvélin lenti, til að 
taka á móti hópnum. Ísfirðingar háðu 
keppni við heimamenn í frjálsum 
íþróttum og knattspyrnu. Fyrsti leikur 
knattspyrnuliðsins var gegn HB og 
unnu Ísfirðingar naumlega 3-2. 
Annar leikurinn var gegn B 36 og þar 
náðu heimamenn að svara fyrir sig 
og siguðu 3-2. Aftur var leikið gegn 
B 36 á hörðum sandvelli í Vogum og 
unnu Ísfirðingar þann leik 4-0. Síðasti 
leikurinn var gegn úrvalsliði Þórs-
hafnarliðanna og sigruðu heimamenn 
verðskuldað 1-0. Finnur Finnsson 
formaður Vestra ritaði ferðasögu sem 
birtist í blaðinu Skutli árið 1949. Þar 
segir um komuna til Þórshafnar:

Ferðasaga Finns Finnssonar
„Strax, þegar flugvélin var setzt, komu 

eyjarskeggjar til móts við okkur á hinum 
sérkennilegu róðrarbátum sínum og 
fluttu okkur til lands. Meðfram höfn-
inni höfðu safnast saman hundruð 
manna og hefir fólkinu sjálfsagt leikið 
forvitni á að sjá ný andlit eins og 
gengur og gerist, og svo var þetta 
fyrsta íslenzka sjóflugvélin, sem lendir 
í Færeyjum og fyrsta flugvélin, sem 
lendir í Þórshöfn eftir stríðið.

Við vorum boðnir velkomnir af  
formönnum íþróttafélaganna B 36 og 
HB, og vísuðu þeir okkur á veitinga-
húsið, þar sem við áttum að matast. 

Maturinn var mikill og góður og 
að máltíð lokinni var okkur vísað á 
náttstað í barnaskólanum, sem er 
stór bygging úr grásteini, eins og 
Alþingishúsið okkar. Fyrsta kvöldið 
notuðum við til að litast um í bænum. 
Mér fannst Þórshöfn einkar vina-
legur bær... Um kvöldið var okkur 
boðið á dansleik, þar sem 7 manna 
hljómsveit lék fyrir dansinum enska 
og ameríska „slagara“, og fannst mér 
dans Færeyinga fjörugur og lítið skeitt 
um smá árekstra á gólfinu. Fólkið 
reykti mikið, ekki síður konur en 
karlar, og þótti mér nóg um. Stúlk-
urnar eru minna málaðar en þær 
íslenzku og berast ekki eins mikið á í 
klæðnaði.

Þriðjudaginn 5. júlí átti fyrsti kapp-
leikurinn að fara fram og biðum við 
dagsins fullir eftirvæntingar. Félagið 
H. B. átti að leika á móti okkar liði 
og kl. 18,30 hófst athöfnin með því að 
lúðrasveit lék marsa og knattspyrnu-
liðin gengu inn á völlinn með fána 
sína í fararbroddi. Þjóðsöngvarnir 
voru leiknir og heilsað með fána-
kveðju og var öll athöfnin hin virðu-
legasta. Um þennan fyrsta leik má 
segja það, að okkar menn léku yfir-
leitt betur saman og áttu meira í 
leiknum. Þegar fyrri hálfleikur var 
um það bil að enda tókst H. B. að 
skora mark, eftir snarlegt upphlaup. 
Þegar 8 mín. voru liðnar af  síðari 
hálfleik tókst Magnúsi Guðj. að skora 
mark en 5 mín. síðar gerði H. B. 
annað mark sitt. Það fór þó svo að 
okkar mönnum tókst að jafna metin 
og vel það, því leiknum lauk með sigri 
Ísfirðinga 3:2. Síðari mörkin skoruðu 
Jens Sumarliðason og Magnús. Þetta 
var yfirleitt jafn leikur og ákaflega 
spennandi á köflum, og voru hin 
snörpu upphlaup Færeyinga mjög 
hættuleg okkar mönnum, en þeir 
unnu á betri samleik...

Daginn eftir fór svo fram fyrsta 
keppnin í frjálsum íþróttum og voru 
það mun ójafnari leikar heldur en í 
knattspyrnunni og voru það okkur 
vonbrigði. Hitt vonum við samt, 
að þessi keppni hafi aukið áhuga 
Færeyinga fyrir frjálsum íþróttum...

Föstudaginn 8. júlí fórum við í 
minnistæða ferð til Kirkjubæjar, 
ættarseturs Jóhannesar Patursonar, 
hins þekkta stjórnmálamanns og leið-
toga Færeyinga í sjalfstæðisbaráttu 
þeirra. Frá Þórshöfn til Kirkjubæjar 
er tæpur 1 klst. akstur. Bærinn stendur 

*QSIZ� [MU�.¥ZMaQVOIZ� OnN]� Ñ[ÅZòQVO]U�nZQò�
1949.

Sverrir Guðmundsson bankamaður og for-
maður ÍBÍ var fararstjóri hópsins í Færeyjum.
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Kæru félagsmenn. 
Munið heimasíðuna okkar,
Q[ÅZLQVOIZ�Q[

við sjó og fyrir ofan hann er 300 m 
hátt fjall. Úr þessu fjalli var okkur 
sagt að eitt sinn hafi fallið snjóskriða 
og sópað burtu bænum, en hann var 
þó byggður upp á sama stað. Elsti 
sonur Jóhannesar Patursonar, Páll, 
situr nú jörðina Kirkjubæ, en móðir 
hans, kona Jóhannesar, er íslenzk og 
býr hún hjá syni sínum. Páll bóndi 
sýndi okkur staðinn og sagði okkur 
sitt hvað um sögu hans. Páll er hár 
og myndarlegur maður, á að gizka 
milli fimtugs og sextugs, og var hann 
klæddur þjóðbúningi Færeyinga...

Á laugardag var keppt í knattspyrnu 
við B 36. Veður var slæmt, og rigndi 
mikið. Í fyrri hálfleik skoruðu þeir 
Halldór Sveinbj. og Guðm. L. Þ. 
Guðm. sitt markið hvor, en þegar 
10 mín. voru liðnar af  síðari hálfleik 
fengu okkar menn á sig vítaspyrnu, 
sem úr varð mark og við það fataðist 
þeim og fengu á sig tvö mörk eftir 
það. Leiknum lauk því með sigri B 
36 með 3:2, og voru þeir vel að þeim 
sigri komnir.

Daginn eftir var okkur boðið 
til Miðvogs á „Vogahátíðina“. Þar 
kepptu Ísfirðingarnir aftur við B 36 
og fór leikurinn fram á hörðum sand-
velli. Okkar menn sigruðu að þessu 
sinni með 4:0. Um kvöldið tókum 
við þátt í færeyskum þjóðdansi, sem 

er svipaður og víkivaki okkar, og 
syngja þátttakendur óendanleg ljóð 
um Ólaf  Tryggvason og fleiri sögu-
hetjur meðan þeir dansa. Seinna var 
svo leikið á harmoniku og dansað 
á götunni og skemmtu menn sér 
hið bezta til kl. 1 um nóttin, en þá 
var haldið til Þórshafnar aftur. Hafði 
okkur verið komið fyrir um daginn í 
heimahúsum og rómuðu allir hinar 
höfðinglegu móttökur Vogamanna. 
Á mánudag var keppt í frjálsum 
íþróttum, og unnu Ísfirðingar í öllum 
greinum...

Að endingu keppti knattspyrnu-
liðið okkar við úrval úr félögunum H. 
B. og B 36. Sá leikur var mjög jafn 
og tvísýnn og í fyrri hálfleik skoruðu 
Færeyingar mark. Tókst ekki að 
jafna metin, og unnu því Færeyingar 
bikar þann, sem um var keppt. Var 
það fagur bikar. Á miðvikudag bauð 
bæjarstjórn Þórshafnar okkur til 
veizlu og var þar veitt af  mikilli 
rausn og margar ræður fluttar. Af  
okkar hálfu flutti fararstjórinn, 
Sverrir Guðmundsson, aðalræðuna, 
en bæjarstjóri Þórshafnar, Kjartan 
Mohr, ávarpaði okkur. Afhenti hann 
flokknum fagran silfurbikar að gjöf  
til minningar um förina, og ræddi um 
gildi slíkra heimsókna fyrir íþróttir og 
menningu. Fór hann mjög lofsam-
legum orðum um sambúð Íslendinga 
og Færeyinga. Í veizlunni var sungið 
ljóð til okkar, ort af  hinu góðkunna 
skáldi Hans A. Djurhuus...

Ég vil að lokum ítreka það, að 
móttökur Færeyinga voru í hvívetna 
hinar höfðinglegustu og vildu allt fyrir 
okkur gera. Verða ísfirzkir íþrótta-
menn að búa sig vel undir það, að 
taka rausnarlega á móti Færeyingum, 
þegar þeir heimsækja okkar bæ, og 
vonum við að bæjarbúar og bæjaryfir-
völd verði íþróttafélögunum hjálpleg í 
því efni.“

Færeyingar höfðingjar heim 
að sækja
Færeyjaferðin 1949 stóð í hálfan 
mánuð. Sólfaxi, annar flugbátur Flug-

félagsins, sótti Ísfirðingana til Þórs-
hafnar 17. júlí og fjórum tímum síðar 
var lent í Reykjavík. Daginn eftir var 
flogið til Ísafjarðar.

Færeyjaferðin var mjög vel 
heppnuð. Móttökur Færeyinga voru 
höfðinglegar, svo sem þeirra er vandi 
og ferðin lengi í minnum höfð meðal 
Ísfirðinga. Þegar eftir heimkomuna 
var farið að ræða um að endurgjalda 
Færeyingum gestrisnina. Það tækifæri 
gafst árið 1954 þegar úrvalslið Þórs-
hafnar kom til Ísafjarðar og lék við 
knattspyrnulið heimamanna.
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Leikgerð: Bjarni Jónsson  
Leikstjórn: Egill Heiðar Anton Pálsson  
Tónlist: Hjálmar H. Ragnarsson 

 
Þegar bókaþrennan Himnaríki og helvíti, 
Harmur englanna og Hjarta mannsins eftir 

Jón Kalman Stefánsson kom út fyrir 
fáum árum var flestum ljóst að um 
var að ræða bókmenntalegt stórvirki. 
Textinn fagur og myndrænn, efnistökin 
listfeng. Sögusviðið vestfirskar sjávar-
byggðir undir lok 19. aldar þar sem 
einstæður, skáldhneigður unglingur 
með drauma og vonir reynir að fóta 
sig innan um fólk sem heyr lífsbaráttu 
sína í viðureign við óblíð náttúruöfl. 
Umgjörðin er harður veðraheimur 
vestfirskra fjalla. Viðfangsefnið er 
mannlegt eðli. Náttúra og maður 
spegla hvort annað. Leitin að ást og 
kærleika er ströng og hörð eins og 
ferðalag stráksins á móti hríðarbyl og 
veðragný. 

Fyrr í vetur réðist Borgarleikhúsið 
í að setja á fjalirnar leikgerð Bjarna 
Jónssonar á þríleiknum, og nefnist 
leikverkið Himnaríki og helvíti. Bjarni og 
Jón Kalman hafa báðir hlotið margvís-
legar viðurkenningar fyrir verk sín svo 
segja má að þarna hafi tveir traustir 
stólpar komið saman. Punktinn yfir 
i-ið slær svo Hjálmar H. Ragnarsson 
með frumsömdu tónverki, Vögguvísu 
á fjöllum, sem er leiðarstef  sýningar-
innar. Hjálmar, fæddur og uppalinn í 

því umhverfi þar sem sagan gerist og 
augljóslega trúr þeim uppruna, skilar 
einkar vel hughrifunum sem vakna við 
veðurhljóð og tilfinningaátök verksins. 
Fullyrða má að Vögguvísa á fjöllum sé 
meðal þess fegursta sem heyrst hefur 
af  frumsaminni, íslenskri tónlist til 
þessa. 

Sýning Borgarleikhússins á Himna-
ríki og helvíti er vel heppnað verk á 
marga lund. Sú leið að láta leik-kór 
(kór framliðinna) fara með bókmennta-
textann til þess að skila söguþræðinum 
var þó ekki jafn vel heppnuð og margt 
annað í leikverkinu. Aðferðin kom 
niður á blæbrigðum og túlkun auk 
þess sem hún gekk full langt á kostnað 
leikrænna lausna. Engu að síður býður 
sýningin upp á margþætta leikhústöfra 
og sjónrænar lausnir á ýmsu sem telja 
hefði mátt óleysanlegt í leikhúsi. Til 
dæmis er snjókomu og skafrenningi 
snilldarlega komið til skila.  

Heildarupplifunin af  sýningunni 
var þess vegna góð. Er það ekki síst 
vegna tónheimsins sem vestfirska 
tónskáldið Hjálmar H. Ragnarsson 
hefur skapað verkinu þar sem mann-
legar tilfinningar brjótast um í 
veðurham lífsins og stærstu átökin eru 
þau sem manneskjan háir hið innra. 

Himneskur tónheimur 
í helvísku veðri 

Ólína Kjerúlf  Þorvarðardóttir skrifar um sýningu Borgarleikhússins, 
Himnaríki og helvíti 

ÕTyVI�3RMZ�TN �õWZ^IZòIZL~\\QZ�

Kæru félagsmenn

)òITN]VL]Z�Ñ[ÅZòQVOI�
félagsins 2018 verður 
auglýstur von bráðar á 
heimsíðu félagsins.
Fylgist vel með á 
Q[ÅZLQVOIZ�Q[�
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Á skólaslitum Tónlistarskóla Ísfjarðar vorið 2017 deildu 
tveir nemendur skólans verðlaunum Ísfirðingafélagsins. 
Það voru þau Anna Anika Jónína Guðmundsdóttir og 
Hilmar Adam Jóhannsson, en á skólaslitunum léku þau 
saman tríó fyrir píanó, fiðlu og selló ásamt Aron Ottó 
Jóhannssyni í útsetningu Beötu Joó. Auk þess lék Anna 
einleik á píanó og Hilmar söng einsöng við undirleik 
Péturs Ernis Svavarssonar en þeir hlutu einmitt verðlaun 
á Lokahátíð Nótunnar vorið 2017.

Anna Anika Jónína hefur lagt stund á píanónám frá 
unga aldri við starfsstöðina á Flateyri en síðustu árin hefur 
Beata Joó verið aðalkennari hennar. Anna tók virkan þátt 
í skólastarfinu og kom oft fram innan tónlistarskólans 
og utan hans. Á vorönn 2017 lauk Anna framhaldsprófi 
í píanóleik með glæsibrag og lék þá fjölbreytta dagskrá 
á tónleikum þar sem hún fékk til liðs við sig systur sína 
Lindu Björg og afa sinn Björgvin Þórðarson ásamt góðum 
vinum. Anna Jónína kvaddi Tónlistarskóla Ísafjarðar á 
þessum skólaslitum en hún stundar nú nám við Háskóla 
Íslands.

5MVV\I[S~TQVV�n�Ñ[IÅZòQ
6nU[^MZòTI]V�Ñ[ÅZòQVOINuTIO[QV[

Verðlaunin hlaut Emma Jóna Hermannsdóttir, dóttir hjón-
anna Þórunnar Pálsdóttur (Emmu Rafns og Palla Stull) og 
Hermanns Halldórssonar (Kötu og Dóra Hermanns). 
Emma Jóna var mjög virk í félagslífi skólans en einnig 
samviskusöm í námi og náði góðum árangri. Hún gegndi 
mikilvægu hlutverki við uppsetningar tveggja leikrita á 
Sólrisuhátíð og sat í nemendaráði síðasta veturinn sinn í 
skólanum, sem formaður leikfélags NMÍ.

Á myndinni tekur Emma Jóna við verðlaunum 
Ísfirðingafélagsins frá formanninum Guðmundi Jóhanns-
syni.

Grunnskólinn á 
Ñ[IÅZòQ

Viðurkenningin er veitt fyrir lofsverða 
ástundun, framfarir í námi og virka 
þátttöku í félagsstarfi. Í ár fékk Ólöf  
Einarsdóttir verðlaunin en hún er dóttir 
Einar Vals Kristjánssonar og Guðrúnar 
Aspelund.  

Tónlistarskóli Ísafjarðar

Hilmar Adam var fimm ára þegar hann hóf  fiðlunám  
við Tónlistarskóla Ísafjarðar. Hann hefur leikið á hin ýmsu 
hljóðfæri í gegnum tíðina en aðalhljóðfæri hans hafa verið 
píanó og fiðla. Hilmar stundar nú einnig nám við söngdeild 
skólans. Hilmar hefur tekið þátt í fjölbreyttu tónlistarstarfi 
bæði á vegum skólans og á öðrum vettvangi. Hann hefur  
sungið  með Karlakórnum Erni og fleiri sönghópum og 
myndar ásamt systkinum sínum og foreldrum Jojo-bandið 
sem hefur komið víða fram. Hilmar hefur auk þess tekið 
virkan þátt í leiklistarstarfi en nú um þessar mundir leikur 
hann á fiðlu í uppfærslu leikfélags Menntaskólans á Ísafirði.

79VESTANPÓSTUR 2018



Straumur sá um að tengja rafmagn 
fyrir ný eldhústæki og Vestfirskir verk-
takar settu upp nýja eldhúsinnréttingu. 
Húsasmiðjan veitti frábæra þjónustu 
meðan á endurbótum stóð.

Harpa Magnadóttir hefur haft veg 
og vanda af  úthlutun á Sóltúnum 
undanfarin ár en lætur nú af  þeim 
störfum. Stjórn Ísfirðingafélagsins 
þakkar henni góð störf.

Meðfylgjandi myndir eru úr 
Sóltúnum sem er nú tilbúið til útleigu.  

Umsókn um dvöl sendist á netfang-
ið soltun@isfirdingafelagid.is

Umsjón með úthlutun Sóltúna 
hefur: Sigurða Sigurðardóttir

Ný eldhúsinnrétting komin upp.

Siggi Láka og Beta með barnabörn á Ísafjarðarflugvelli eftir annasama helgi við flísalögn og 
tiltekt í Sóltúnum.
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Landsbankinn landsbankinn.is 410 4000

Fatnaður Raftæki Allt fyrir ferðalögin

Utanlandsferðir HeilsuræktÍþrótta- og útivistarvörur

Kynntu þér Aukakrónur á landsbankinn.is/aukakrónur

Þú getur keypt næstum hvað 
sem er fyrir Aukakrónur.



Mars 2018  Útgefandi: Ísfirðingafélagið  1. tbl. 30 árg.

VESTANPÓSTURVESTANPÓSTUR

9 7 7 2 2 5 1 5 5 9 0 0 2

Veflausnir Posar Raðgreiðslur

Okkar hlutverk er að gera þína verslun og þín viðskipti 
auðveldari. Við bjóðum ekki aðeins upp á hefðbundna 
færsluhirðingu og posaleigu heldur erum við leiðandi í 
rafrænum lausnum í greiðslumiðlun.
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