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airicelandconnect.is

Með Punktum og peningum getur þú nýtt Vildarpunkta Icelandair upp í hvaða flug sem er.  
Líttu inn á vefinn okkar og lækkaðu verðið á ferðinni þinni.

Settu punktinn  
yfir ferðalagið

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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„Ég finn að  
bankinn er hérna  

til að aðstoða“

360° samtal fyrirtækja er tækifæri til að fara yfir reksturinn og  
framtíðaráætlanir hjá þínu fyrirtæki. Að auki færðu yfirsýn yfir öflugar  
og sérsniðnar lausnir Landsbankans fyrir fyrirtæki af öllum stærðum.  

Kynntu þér 360° samtal hjá fyrirtækjaþjónustu Landsbankans.
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Vegurinn heim hefur styst á undanförnum 
árum. Nú er hægt að renna vestur á dagparti, 
bundið slitlag alla leið. Mjóir malarvegir, 
þvottabretti og djúpir pollar heyra sögunni 
til. Annar kostur er flug í ríflega hálftíma og 
faðmur fjallanna tekur á móti þér.

Herdís Hübner heimsótti hjónin og 
Ísfirðingana Nanný Örnu Guðmundsdóttur 
og Rúnar Óla Karlsson sem eiga og reka 
fyrirtækið Borea Adventures. Ævintýraferðir 
þeirra hafa vakið athygli víða um heim.

Ræða Halldórs Jónssonar á Sólarkaffinu féll 
í góðan jarðveg og birtist nú á prenti. Hann 
gaf  innsýn í fjölbreytta atvinnu starfsemi og 
mannlíf  sem rúmaðist innan 200 metra radí-
usar við æskuheimili hans.

Skógarsögurnar í ár eru frá Ásbirni Sveins-
syni, og er Grænahlíð íverustaður hans og Sólveigar konu hans frá vori og 
langt fram á haust. Þá bjóða bræðurnir Elvar og Brynjar Ingasynir í heim-
sókn í sína paradís, Þrastarlund.

Upplestur á aðventu er nýjung í starfi Ísfirðingafélagsins og birtast kaflar 
úr verkum þriggja af  þeim fimm höfundum sem þar lásu upp: Eftirbát 
Rúnars Helga Vignissonar, Tregahandbók Magnúsar Sigurðssonar og Við 
Djúpið blátt Ólínu Kjerúlf  Þorvarðardóttur.

Guðfinna Hreiðarsdóttir sagnfræðingur fræðir okkur um Templarahúsin 
á Ísafirði sem stóðu við Templaragötu en gatan var einnig kölluð Bindindis-
gata og Dagsbrúnargata.

Myndaalbúmið er á sínum stað og leyfir Laufey Waage okkur að kíkja á 
úrval úr sínum ranni.

Á síðum blaðsins gefst lesendum tækifæri til að fara í huganum í dags-
ferðir með Vesturferðum. Vonandi leyfa þeir sér svo í framhaldinu að njóta 
dagsferðar í raun og veru næst þegar farið er heim. 

Bókin Hans Blær eftir rithöfundinn Eirík Örn Norðdahl, bæjarlistamann 
Ísafjarðarbæjar 2016, kom út á síðastliðnu ári. Hans Blær er gráglettinn og 
gassafenginn eins og sagt er í ritdómi einum um bókina. Verður þetta litla 
brot, sem og önnur brot höfundanna okkar að vestan, vonandi hvatning til 
að lesa meira. 

Rúsínan í pylsuendanum í ár er bíltúr í Ford, árgerð 1930, með Árna 
Aðalbjarnarsyni bakara. Hann hefur um árabil boðið heldra fólki í bíltúr á 
sumardegi og nú fá lesendur að fljóta með.

Við þökkum öllum sem tóku vel í beiðni okkar og sendu efni í blaðið. 
Það er von okkar að lesendur njóti Vestanpóstsins, þar er lítið um beina 
vegi, þeir þræða sig inn og út firði, yfir heiðar og gegnum fjöll. Í hverri 
beygju er eitthvað óvænt, rétt eins og ferðalagið vestur.

Bon voyage!
Edda Pétursdóttir og Marta Hlín Magnadóttir, ritstjórar

Hver vegur að 
heiman er 

vegurinn heim
VESTANPÓSTURINN

Útgefandi:
Bókabeitan ehf.

Ritstjórar:
Edda Pétursdóttir og 
Marta Hlín Magnadóttir

Ábyrgðarmaður:
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Dagný Björk Pjetursdóttir
Rúnar Rafnsson
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Sigurður G. Sigurðsson 

Forsíðumyndina tók Ágúst Atlason

Marta Hlín Magnadóttir.
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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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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„Ég finn a!  
bankinn er hérna  

til a! a!sto!a“

360° samtal fyrirtækja er tækifæri til a! fara yfir reksturinn og  
framtí!aráætlanir hjá "ínu fyrirtæki. A! auki fær!u yfirs#n yfir öflugar  
og sérsni!nar lausnir Landsbankans fyrir fyrirtæki af öllum stær!um.  

Kynntu "ér 360° samtal hjá fyrirtækja"jónustu Landsbankans.

Edda Pétursdóttir.
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Páskar á Ísafirði
www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM



Fólk er alltaf  að gera sér betri og 
meiri grein fyrir gildi og mikilvægi 
hreyfingar fyrir góða heilsu. Hreyfing 
meðal almennings hefur aukist mjög 
mikið undanfarin ár og áratugi og 
staðfesta allar tölur varðandi þátttöku 
í almennum íþróttaviðburðum það.

Það sem er svo ánægjulegt við 
þessa miklu aukningu er að hún er að 
stórum hluta tilkomin vegna þátttöku 
fólks sem er að temja sér breyttan 
lífsstíl og fólks sem hefur kannski ekki 
lagt rækt við íþróttir og hreyfingu að 
öllu jöfnu. Vellíðanin og orkan sem 
fólk upplifir eftir hreyfinguna verður 
síðan til að það fær aðra í lið með sér. 
Í dag er mjög algengt að sjá fjöldann 
allan af  vinahópum stunda margs 
konar hreyfingu saman.

Hreyfing er allra meina bót, bæði 
líkamlega og andlega, fyrir unga sem 
aldna, hrausta og þá sem eru síður vel 
á sig komnir, kappsama sem rólega. 
Allir geta fundið hreyfingu við sitt 
hæfi hvort sem fólk vill iðka hana 
af  kappi eða leggja áherslu á bætta 
heilsu og betri lífsgæði sem er nú sjálf-
sagt það sem við viljum öll og leitumst 
öll eftir.

Aðalmálið er að finna sér hreyfingu 
við hæfi sem veitir manni ánægju og 
vellíðan, fara rólega af  stað, halda 
áfram, ekki hætta á miðri leið eða 
eftir fyrstu skiptin. Hreyfing er svo 
margvísleg, viljum við vera í hóp, í liði 
með vinum, vini eða einfaldlega ein 
með sjálfum okkur, viljum við leggja 
áherslu á hreyfingu af  kappi eða yfir-
vegun? Hver og einn getur keppt við 
sjálfan sig, vini, klukkuna, vegalengd, 
hversu oft í viku hreyfingin er eða 
einhver persónuleg markmið.

Það verður ekkert til af  engu og 
það á líka við um hreyfingu og bætta 

Fossavatnsgangan er í dag hluti af  
alþjóðlegri mótaröð sem hefur orðið 
til þess að erlendir skíðamenn taka 
þátt, þátttaka þeirra hefur aukist 
undanfarin ár og hafa margir heims-
þekktir skíðamenn lagt leið sína til 
Ísafjarðar til að ganga Fossavatns-
gönguna. Gangan er líka hluti af  
Landvættum, þar sem þátttakendur 
sem klára Fossavatnsgönguna, Bláa-
lónsþrautina í hjólreiðum, Urriða-
vatnssundið og Jökulsárhlaupið á 
innan við 12 mánuðum mega kalla 
sig Landvætti. Fyrirkomulagið er að 
erlendri fyrirmynd og hefur orðið 
til að auka þátttöku í öllum þessum 
greinum undanfarin ár. 

Fossavatnsgangan er þrátt fyrir 
mikla keppni einnig skemmtileg 
upplifun fyrir alla fjölskylduna. Margir 
hafa stigið sín fyrstu skref  á göngu-
skíðum í Fossavatnsgöngunni þar sem 
mismunandi vegalengdir bjóða upp á 
að þátttakendur geti gengið saman sér 
til yndisauka og ánægju.  

Það hefur verið virkilega gaman að 
fylgjast með hvað vitundarvakningin 
hefur verið mikil meðal alls almenn-
ings um gildi og mikilvægi hreyfingar 
fyrir sálu og líkama og hversu lífsstíll 
stórs hluta almennings hefur breyst í 
takt við það.

Stjórn Ísfirðingafélagsins óskar 
Ísfirðingum öllum gleðilegra páska 
og þeim fjölmörgu sem eiga veg og 
vanda af  Fossavatnsgöngunni innilega 
til hamingju með frábæran viðburð 
gegnum árin og velgengni um ókomin 
ár.

Guðmundur Friðrik Jóhannsson,
formaður Ísfirðingafélagsins
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heilsu. Við verðum sjálf  að hafa okkur 
af  stað og hreyfa okkur til að rækta sál 
og líkama, það gerir það enginn fyrir 
okkur. Það er hins vegar mjög gott að 
hafa einhverja, vini eða vandamenn 
til að hafa okkur af  stað, ýta á okkur 
þegar við erum kannski ekki alveg í 
stuði til að fara af  stað en ánægjan 
eftir að hafa drifið sig og vellíðanin 
eftir hreyfingu skilar sér ávallt til baka 
í meira sjálfsöryggi, meiri ánægju með 
okkur sjálf  og hvetur okkur til áfram-
haldandi hreyfingar.  

Fossavatnsgangan er elsta skíðamót 
sem enn er við lýði á Íslandi, fór fyrst 
fram annan dag páska árið 1935, 
keppendur voru 7 talsins og var 
brautin mæld 18 km. Í dag er keppt 
í fjórum vegalengdum í Fossavatns-
göngunni, 5 km, 12,5 km, 25 km og 50 
km. Þátttaka hefur aukist ár frá ári og 
er uppselt í 50 km gönguna í ár.

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

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

Páskar á Ísafirði
www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana
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HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM

Guðmundur Friðrik Jóhannsson.
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„Ég er Ísfirðingur,“ segir Nanný, „á 
ættir að rekja út í Hnífsdal og til Horn-
stranda. Móðir mín er Jónína Sturlu-
dóttir, dóttir Sturlu Halldórssonar og 
Rebekku Stígsdóttur frá Horni og faðir 
minn er Guðmundur Gunnar Jóhann-

esson, ættaður frá Hvammi í Hnífsdal. 
Foreldrar hans voru Steinunn Jóhann-
esdóttir og Jóhannes Björnsson. Ég 
var hér í skóla til 1982, þá fluttum við 
til Akureyrar og ég var þar í fjögur ár. 
Kom svo heim þegar ég var 16 ára, 

í smáuppreisn, stútfull af  heimþrá 
og vildi hvergi annars staðar vera 
heldur en hér, svo ég flutti til baka til 
ömmu og afa og var bara þar. Mér 
hefur alltaf  liðið miklu betur hér en á 
Akureyri og litið á mig sem Ísfirðing 
fyrst og fremst en ekki Akureyring, 
þótt foreldrar mínir búi þar ennþá og 
systkini mín hafi alist þar upp. Mér 
finnst frábært að koma þangað en fínt 
að fara líka.“

Svo tekur Rúnar við: „Ég á líka ættir 
að rekja til Hornstranda og í Svarf-
aðardalinn. Faðir minn er Karl Geir-
mundsson frá Fljótavík og Hnífsdal og 
móðir mín var Rannveig Hjaltadóttir 
frá Dalvík. Ég er fæddur og uppalinn 
hér á Ísafirði.“

„Við þekktumst ekki þegar við 
vorum krakkar,“ segir Nanný. „Rúnar 
er yngri en ég. – „Miklu yngri,“ skýtur 
Rúnar inn í og hlær. „Ég bjó á Hlíðar-
veginum en hann á Seljalandsveginum 
og það voru mjög lítil samskipti á 
milli þessara hverfa. Ég hafði helst 
ekki samskipti við neinn fyrir innan 
Stebbabrekku, þekkti eiginlega engan 
nema kannski nokkra krakka í blokk-
inni sem áttu ömmu og afa svona 
utarlega á Hlíðarveginum. Radíusinn 
var mjög lítill, það var bara Hlíðarveg-
urinn og Krókurinn. Seinna fluttum 
við reyndar inn í fjörð, í Móholt 10, 
og bjuggum þar í tvö ár, þar vorum 
við krakkarnir í götunni alltaf  eitthvað 
að bralla, fáir fullorðnir til að fylgjast 
með okkur og heilt ævintýraland til 
umráða.“ 

„Ég var bara í Miðtúninu og innar-
lega á Seljalandsveginum,“ segir 
Rúnar. „Þar var allt fullt af  strákum 
á mínum aldri. Það voru t.d. frændur 
mínir, synir Helga Geirmunds og 
Ernu Magnúsar í Miðtúninu, ég var 
auðvitað mjög mikið þar. Við vorum 
í Miðtúninu og svo á Rikkutúni í 

Allir út að leika!
Borea Adventures er lítið ferðaþjónustufyrirtæki á Ísafirði sem hefur getið sér gott orð 
á undanförnum árum. Hjónin Nanný Arna Guðmundsdóttir og Rúnar Óli Karlsson eiga 
fyrirtækið og reka það og Vestanpóstinum lék forvitni á að vita meira um þau og ævintýri 
norðurslóðanna, svo við bönkuðum upp á í málarablokkinni í Aðalstræti einn góðan dag 
í febrúar, þar sem þau hjón sátu niðursokkin í vinnu sína í höfuðstöðvunum; tölvur og 
símar og pappírar úti um allt og augljóslega nóg að gera. Blaðamaður Vestanpóstsins 
kyngdi samviskubitinu yfir að trufla svo önnum kafið fólk og bað þau að byrja á að segja 
lesendum nokkur deili á sér.
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fótbolta og stundum niðri á Torfnesi, 
Vinaminni, Torginól, þetta var algert 
ævintýraland og það var ýmislegt 
brasað.“

„Þetta eru staðir sem ég þekki ekki,“ 
segir Nanný, „þeir gætu alveg eins 
verið í útlöndum. Vegalengdirnar 
voru meiri, fannst manni. Ég þótti 
frekar röggsöm og uppátækjasöm, 
þannig að ég var stundum send í sveit 
inn í Brautarholt til Helgu og Ragúels 

til að hvíla okkur mömmu. Þegar ég 
var send þangað, þá fórum við fyrst 
í Hamraborg og Bókhlöðuna til að 
kaupa nesti og Andrésblöð til að búa 
mig út í þessa löngu ferð. Og þar var 
ég, kannski bara yfir helgi og fannst 
ég vera komin langt í burtu. Það var 
alveg dásamlegt að vera hjá Helgu 
og Ragúel, þetta var alls ekki refsing, 
frekar svona hvíldarinnlögn.

Ég hjólaði einhvern tímann inn eftir 

frá Hlíðarveginum, bara til að fara 
í heimsókn. Mér fannst ég næstum 
verða úti á leiðinni, þetta var svo 
rosalega langt. Og það sem var eigin-
lega verst, var að frænka mín var ekki 
heima, þannig að ég þurfti að hjóla 
strax til baka aftur. Þetta tók allan 
daginn.“

.TMSIZ��Æ]OLZMSIZ�WO��VV]Z�
ÆaOQTLQ
„Við vorum alltaf  að smíða eitt-
hvað,“ segir Rúnar, „t.d. fleka sem 
við sigldum á um Pollinn. Okkur 
langaði líka til að prófa að fljúga, svo 
við smíðuðum risastóran flugdreka. 
Fundum teikningu, stálum rafmagns-
rörum og stungum þeim hverju inn 
í annað til að fá þau mátulega stíf, 
svo reyrðum við þetta allt saman í 
þríhyrning og strekktum á það dúk. 
Síðan fórum við að skutla okkur 
fram af  einhverjum hólum og náðum 
að fljúga þessu svolítið. Það hékk 
einhver róla neðan úr og beisli til að 
stýra þessu aðeins. Það var strákur 
með okkur sem var stundum hérna á 
sumrin, hann klifraði upp á svalirnar 
á húsinu þar sem Þorsteinn læknir 
á heima núna, við réttum honum 
drekann og hann flaug fram af  
svölunum, yfir Miðtúnið og brotlenti 
svo í garðinum þar fyrir neðan. Hann 

Rúnar í hjálparsveitarleik.
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slapp alveg heill en okkur þótti þetta 
svolítið glæfralegt. 

Einu sinni stálum við riffli frá Helga 
Geirmunds. Við vorum 13-14 ára 
og okkur langaði svo að prófa að 
skjóta úr byssu. Helgi var auðvitað 
ekki heima, hann var í vinnunni. Við 
fórum út í Miðtúnsbrekkuna, náðum 
að hlaða og fretuðum svo út á spegil-
sléttan Pollinn. Svo kom Helgi heim í 
hádegismat og sá okkur standa þarna 
með byssuna, mig og bræðurna Ómar 
og Jóhann Birki. Hann varð náttúru-
lega fokreiður, tók af  okkur byssuna 
og sagði okkur að gera þetta aldrei 
aftur. Maður veltir fyrir sér hvað yrði 
gert í dag ef  einhver sæi krakka vera 
að skjóta af  byssu úti á götu. Þetta yrði 
stórmál, börnin tekin af  foreldrunum 
eða eitthvað álíka.

Við vorum alltaf  að leita að 
einhverjum verkefnum. Við vorum 
í kanínurækt og líka með hænur og 
dúfur. Frændur mínir voru alltaf  að 
reyna að græða peninga svo þeir 
fengu sér angórukanínur og ætluðu 
að selja ullina. Ég held það hafi ekki 
reynt mikið á afkomumöguleikana, 
þetta voru bara örfáar kanínur. 

Ég hætti með dúfurnar eftir að fálki 
gerði sig heimakominn, hann sat á 
grindverkinu heima og beið eftir að ég 
færi upp í kofa til að hleypa þeim út og 
svo tíndi hann þær bara niður. Hann 
tók á loft, flaug alveg lengst upp, 
í nokkur hundruð metra hæð. Svo 
steypti hann sér nánast lóðrétt niður 
og tók þær. Maður réð ekki við þetta! Nafnadagur barnabarnsins Ylfu Mjallar.

Einu sinni stóð ég og var að horfa út 
um stofugluggann, þá sá ég dúfu koma 
fljúgandi alveg að glugganum, svo 
snarbeygði hún upp og fálkinn kom 
alveg á hælana á henni en hann gat 
ekki stoppað sig og dúndraðist í stofu-
gluggann með útbreidda vængina og 
hrundi hálfvankaður niður í garðinn. 
Hann flögraði svo burt aftur en það 
var lán að hann braut ekki rúðuna.“

Köllunin fylgdi nafninu 
„Ég var í mjög vernduðum heimi 
á Hlíðarveginum með vinkonunum,“ 
segir Nanný. „Þar voru mamma, amma 
og langamma og allar helstu frænkur 
sem pössuðu upp á púka skarann. Við 
vinkonurnar vorum mikið í búleik í 
kjallaranum hjá Tóta gamla Einars, 
þannig að bernskuárin voru þar. Þar 
var ýmislegt dundað, Tóti var mjög 6IVVô��:MOyVI�;QN�WO�3WTÅVVI�ÑZQ[�Iò�VR~\I�[IUIV�y�y[TMV[SZQ�Vn\\�Z]�
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góður við okkur, hugsaði vel um okkur 
stelpurnar og við höfðum mikið frelsi 
þarna í kjallaranum. Það var mjög 
skemmtilegt. 

Það var nú ekki mikill afgangs 
peningur til að stundað einhverja 
afþreyingu en ég fékk samt að fara í 
tónlistarskólann og lærði á selló. Ég 
hafði mjög gaman af  því en það gekk 
samt ekki sem best. Við getum sagt að 
tónlistarkennarinn hafi verið helst til 
fjölþreifinn, þannig að ég hætti eftir 
tvö ár í námi. 

Ég lenti í svolitlu einelti í gagn-
fræðaskólanum á Akureyri og var ekki 
alveg nógu stöndug þegar ég kom 
heim aftur – ég segi alltaf  að ég hafi 
komið heim aftur þegar ég kom frá 
Akureyri. Ég hætti í námi og fór að 
vinna og einhverra hluta vegna þá 
byrjaði ég strax að vinna í leikskóla, 
á Hlíðarskjóli. Ég var bara 16 ára og 
var þá kölluð „kona“ í fyrsta skipti, 
sem mér fannst mjög fyndið. Það var 
mjög skemmtilegt að vinna þar. Ég 
hef  alltaf  verið viðloðandi leikskóla en 
vildi samt ekki læra að verða leikskóla-
kennari af  því að mér fannst að ég 

og lentum oft í brjáluðum veðrum og 
alls konar svaðilförum. Við Jón Yngvi 
fórum einu sinni upp á Gleiðarhjalla, 
sváfum þar úti í svefnpokunum undir 
steini um hávetur, kannski 16-17 ára, 
og þegar við vöknuðum vorum við 
komnir undir skafl, það var svo mikill 
skafrenningur um nóttina. 

Seinna þróaðist þetta þannig að 
við fórum eiginlega allir í Hjálpar-
sveit skáta. Það var náttúrulega mikil 
upphefð í því. Þar fengum við alvöru 
þjálfun og námskeið, lærðum ísklifur, 
klettabjörgun, snjóflóðabjörgun o.þ.h. 
Við vorum þar frá svona ’88 og fram 
yfir snjóflóðin í Súðavík og Flateyri 
’95. Ég fór reyndar ekki til Súðavíkur, 
ég hafði rifið allt í sundur í hnénu í 
fótbolta stuttu áður. En ég fór á Flat-
eyri. Það var lífsreynsla. Og það voru 
margir í sveitinni sem drógu sig í hlé 
upp úr því. Þetta var erfitt fyrir marga.

Þetta var mjög virk og flott sveit 
og það var talað um þá á landsvísu 
hvað við vorum þéttur og vel þjálf-
aður hópur. Við vorum eiginlega að 
þessu mest af  því að við höfðum svo 

frá því ég var krakki, og ef  ég var ekki 
að passa systkini mín þá var ég að 
passa einhver önnur börn og reyna að 
gera þeim eitthvað til góða. 

;Sn\IÆWSS]ZQVV�*QZVQZ
„Ég var í skátunum,“ segir Rúnar, 
„byrjaði ungur og það myndaðist 
alveg ofsalega sterkur vinakjarni þar 
og sérstaklega í skátaflokknum okkar 
sem hét Birnir. Þarna voru m.a. 
Trausti Árna, Sveinbjörn Sveinbjörns, 
Gísli Már Ágústs, Helgi Steinarr 
Kjartans, Jón Yngvi Jóhanns, Kristján 
Jóns, Guðmundur Sæmunds, Trausti 
Einars, Kristján Ingi Pálsson og Jónas 
Ingi Pétursson. Við vorum ofsalega 
þéttur hópur, vorum endalaust á 
fjöllum, alltaf  í útilegum. Maður kom 
bara heim úr skólanum á föstudögum 
og þá byrjaði mamma að smyrja, því 
hún vissi alltaf  að ég var að fara eitt-
hvað. Yfirleitt upp í Valhöll, stundum 
í Dyngju, snjóhús, tjald eða eitthvað. 
Við vorum bara að djöflast, ganga á 
fjöll, renna okkur á sleðum eða skíðum 

Í útilegu.

ætti að gera eitthvað annað en nafnið 
segði til um! Þannig að ég þrjóskaðist 
við alveg þangað til ég var orðin 
rúmlega þrítug þegar ég fór loksins og 
lærði leikskólakennarafræði í fjarnámi 
frá Háskólanum á Akureyri. Ég sá að 
þetta var eitthvað sem ég vildi gera, 
það varð ekkert undan því komist. 
Svo vann ég bara við það í nokkur ár 
eftir að ég kláraði námið en mér finnst 
alltaf  eins og ég eigi eftir að fara aftur 
í leikskólann einhvern tímann seinna. 
Mér finnst það mjög skemmtilegt starf, 
enda hef  ég alltaf  verið að passa börn, 

lZ^IZ�NuSS�IòMQV[�Iò�XZ]NI�[^QN^¥VORIÆ]O��<MSQò�y�,ôZIÅZòQ�
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gaman af  útivist, það var ekki bara 
til að geta farið út að bjarga fólki, við 
vorum endalaust að æfa okkur og fara 
á fjöll, bara af  því að okkur fannst það 
gaman.

Ég hef  haldið námskeið fyrir Lands-
björg, aðallega í snjóflóðabjörgun, 
ísklifri og fjallamennsku en er eigin-
lega alveg hættur því núna, ég hef  
bara ekki tíma í þetta. Ég er líka svo 
mikið á fjöllum í vinnunni að ég hef  
ekki boðið mig fram í að kenna mikið 
á námskeiðum í viðbót við það.“ 

Skíðabakterían
„Ég var ekki mikið í skipulögðu útivist-
arstarfi,“ segir Nanný, „en ég var 
alltaf  úti að leika mér, maður var bara 
settur út á morgnana og sagt: „Farðu 
út að leika.“ Svo var kallað, stundum 
var borin fram hressing bara í forstof-
unni og svo vorum við sendar aftur út. 
Ég lék mér mikið í fjörunni, fjallinu 
og að sjálfsögðu á götunni, þar voru 
mínir staðir.

Pabbi var mikill skíðamaður og 
kenndi mér á skíði. En foreldrar mínir 
skildu þegar ég var fjögurra ára og svo 
flutti hann héðan þegar ég var sex ára 
og mamma hafði ekkert sérstaklega 
gaman af  því að vera á skíðum. Það 
gat því verið svolítið erfitt um vik að 
komast upp á Dal en ég reyndi að fara 
eins oft og ég komst. Stundum skutlaði 
Magni (Guðmunds) okkur en stundum 
var rúta eða maður reyndi að sníkja 
sér far með hinum og þessum. En ég 
fann það fljótt að skíði voru eitthvað 
sem átti rosalega vel við mig, þannig 
að þegar ég flutti heim aftur þá var 
ég alltaf  á skíðum. En ég er ekkert 
sérstaklega góð á skíðum, ég kann 
ekki tæknina. Við getum sagt að ég 
hafi ekki fallegan skíðastíl,“ segir hún 
sposk. „Það hefur meira að segja verið 
sagt við mig. En mér finnst þetta mjög 
skemmtilegt. Ég tala nú ekki um eftir 
að ég kynntist gönguskíðunum. Þá 
opnuðust alveg nýir heimar. Mér finnst 
það ótrúlega gaman og get gengið 
alveg endalaust. Ég hef  þessa skíða-

bakteríu frá pabba og bræðrum hans 
og líka úr móðurættinni. Mamma naut 
þess ekki að vera á skíðum, kannski af  
því að hún fékk ekki jafn mikil tæki-
færi til þess í uppvextinum og bræður 
hennar, stelpur voru bundnari heima 
við en þeir strákarnir voru alltaf  uppi 
í Stórurð og seinna uppi á Dal og á 
hverjum vetri var að minnsta kosti 
einn af  bræðrunum eitthvað laskaður, 
fótbrotinn eða handleggsbrotinn. Ef  
ekki þeir, þá pabbi og bræður hans, 
þeir bjuggu hlið við hlið, ólust allir 
upp á Hlíðarveginum.

Hjá okkur systkinunum var meira 
frjálsræði og samvinna, ég gaf  það 
ekkert eftir. Við vorum bara tvö með 
mömmu fyrst til að byrja með, þannig 
að það gilti svolítið að hjálpast að til 
þess að láta hlutina ganga upp. Svo að 
bróðir minn fékk alveg að hjálpa til í 
eldhúsinu og svoleiðis. Hann græddi 
á því.“

Skrifað í skýin
„Við hittumst fyrst sumarið 1992. 
Það er ansi skemmtileg saga sem við 
segjum krökkunum og þau verða ansi 
vandræðaleg,“ segir Nanný. „Við 
Örvar vorum að viðra okkur inni í 
Tunguskógi á fallegum sumardegi og 
gengum upp með Bunánni og settumst 
niður við fossinn og gæddum okkur á 
grænum frostpinnum í blíðunni. Varð 
Örvari litið til himins og hann sá hvar 
maður hangandi í stórri fallhlíf  kom 
svífandi til jarðar. Hann varð auðvitað 
mjög spenntur og vildi endilega tala 
við manninn og forvitnast. Þannig að 
við gengum niður á túnin innan við 
tjaldsvæðið og hittum þar Rúnar í 
fyrsta sinn. Það má segja að þetta hafi 
verið skrifað í skýin,“ segir Nanný og 
hlær.  

„Eftir hjálparsveitina og það allt 
saman fór ég suður í háskólann,“ 
segir Rúnar. „Byrjaði í líffræði, var í 
einn vetur, fann mig ekki alveg þar, 
kom heim aftur og vann hér í eitt eða 
tvö ár. Fór svo í landafræði í HÍ og 
kláraði hana. Með áherslu á fýsíska 
landafræði, jarðfræði og þess háttar. 
Við vorum fyrir sunnan í fjögur ár. Svo 
þegar því lauk, þá var auglýst starf  hjá 
Ísafjarðarbæ og ég stökk á það, þannig 
að við fjölskyldan komum heim strax 
eftir að ég lauk námi og ég vann hjá 
bænum frá 2000 til 2007. Ég var í 
alls konar ferðamálum og upplýsinga-
málum, t.d. að sjá um bæjarhátíðir. Ég 
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tók þátt í að koma Aldrei fór ég suður 
á koppinn og var með í því ævintýri í 
mörg ár en hef  lítið sinnt því síðustu 
árin. Svo byrjuðum við með Mýrar-
boltann og það allt saman, þetta var 
góður tími. 

En svo stofnuðum við fyrirtækið 
Skútusiglingar ehf. 2006. Upp úr því 
hætti ég hjá bænum og fór að vinna 
á snjóflóðasetri Veðurstofunnar á 
veturna, var svo bara í ferðamennsk-
unni frá apríl fram í september. Það 
var mjög skemmtilegur tími líka. 
Gaman að hafa þetta jafnvægi og geta 
unnið þar þá mánuði sem lítið var að 
gera í ferðaþjónustunni, þetta fór svo 
vel saman.

„Ég fór ekki í háskólanám fyrr en 
ég var rúmlega þrítug, ég gerði þetta 
allt í öfugri röð,“ segir Nanný. „Ég 
átti elsta strákinn minn, hann Örvar 
Dóra, þegar ég var 18 ára og á þessum 
árum vann ég alls konar vinnu; á 
Hlíðarskjóli, í Penslinum, Vitanum 
og Niðursuðuverksmiðjunni – bara 
alls staðar þar sem maður fékk vinnu. 
Og barnauppeldið tók líka sinn tíma. 
Þegar Rúnar fór svo í háskólanám 
fyrir sunnan, þá ákvað ég að klára 
stúdentsprófið. Þá var Regína Sif  
dóttir okkar orðin ársgömul, en hún 
fæddist 1995, svo við vorum komin 
með tvö börn. Ég var í framhaldsskóla 
í tvö ár og hann í Háskólanum, við 
lifðum á námslánunum hans og það 
var ekkert annað í stöðunni en að 
klára þetta. Við urðum bara að taka 
þetta á hörkunni. Ég varð stúdent frá 
Fjölbrautaskólanum við Ármúla 1998 
og Rúnar útskrifaðist úr landfræðinni 
1999. Svo fór ég í fjarnám í leik-
skólakennarafræðum frá Háskólanum 
á Akureyri 2002 og kláraði 2006. Þá 
voru börnin orðin þrjú, Kolfinna Íris 
fæddist 2001. Í millitíðinni var ég búin 
að vera í alls konar vinnu: Hjá garð-
yrkjudeildinni í Reykjavík, blómabúð, 
áhaldahúsinu, Sparisjóði Súðavíkur 
seinna Vestfjarða, á Sýsluskrifstofunni 
og fleira.

Ég var svo ráðin leikskólastjóri í 
Súðavík skömmu eftir útskrift og þar 
var ég í þrjú ár, kom þá inn á Ísafjörð 
og var leikskólastjóri á Eyrarskjóli í 
tvö ár. 

Eftir það hef  ég unnið hjá fyrir-
tækinu okkar. Vinnan við ferða-
þjónustuna er eiginlega mjög eðlilegt 
framhald af  uppvextinum því ég hef  
alltaf  haft svo gaman af  því að taka 
á móti gestum. Ég var alltaf  með 

:�VIZ�Iò�ÆR�OI�[^QN^¥VOV]U�LIOQVV��ZTIOIZySI�y�<]VO]LIT�
.
fullt hús af  krökkum þegar mamma 
var í vinnunni og ég var alltaf  að 
baka og gefa þeim að borða, passa að 
allir hefðu nóg. Mamma átti stærðar 
uppskriftabók og ég tók hana einn 
daginn og fór að athuga hvort ég ætti 
ekki að baka eitthvað með kaffinu 
fyrir okkur krakkana, þá datt ég niður 
á uppskrift að hálfmánum, sem mér 
fannst hljóma mjög vel. En það tók 
allan daginn, svolítið mikið vesen! Ég 
hef  aldrei bakað hálfmána síðan.“

Ég er semsagt ennþá í þessari gesta-
móttöku. Það var pælingin þegar við 
byrjuðum með kaffihúsið Bræðra-
borg sem við rákum í sex ár. Við 
vildum taka heildstætt á móti gestum, 
gefa þeim góðan mat; gott upphaf  
og góðan endi á ferðunum. En svo 
varð of  mikið að reka bæði kaffihúsið 
og ferða þjónustuna, þannig að við 
ákváðum að einbeita okkur að ferða-
þjónustunni sjálfri. Við sjáum samt 

um matinn í ferðunum okkar, ég er 
komin af  miklu matarfólki, amma 
Rebekka lagði alltaf  áherslu á að taka 
vel á móti gestum með góðum mat 
eða kaffiveitingum og mér finnst það 
skipta gríðarlega miklu máli, svona 
auka upplifun.“ 

Gamlir karlar með Bónus-
poka
„Við Búbbi, Sigurður Jónsson, vorum 
eitthvað að pæla hvort við gætum 
ruglað saman reytum og skapað okkur 
vinnu við eitthvað sem okkur þætti 
skemmtilegt að gera,“ segir Rúnar. 
„Þetta var 2005. Við höfðum verið 
mikið saman í útivistinni. Hann er 
samt töluvert eldri en ég en hann var 
skátaforinginn minn og góður vinur 
Hjalta bróður. Við duttum niður á 
þessa hugmynd að fá okkur seglskútu, 
eins konar fljótandi sumarbústað 
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sem hægt væri að nota í alls konar 
ævintýraferðir hérna um Vestfirði og 
jafnvel austurströnd Grænlands. Þá 
vildi svo til að ég rakst á heimsfræga 
útivistarkappa frá Bretlandi á röltinu 
hérna niðri í bæ á Ísafirði. Annar 
þeirra heitir Chris Bonington, hann 
var einn mesti fjallagúrú og aðal-leið-
angursstjóri í Himalaya milli ’70 og 
’80. Hinn var Robin Knox Johnston 
sem varð fyrstur til að sigla einn án 
viðkomu kringum jörðina 1968. Þeir 
eru orðnir gamlir menn. Ég hafði lesið 
bækur og greinar um þá og þekkti 
þá um leið og ég sá þá þótt aðrir 
hefðu kannski bara séð gamla karla 
með Bónuspoka. Þeir voru á skútu 
hérna í Ísafjarðarhöfn, nýkomnir frá 
Grænlandi. Svo buðu þeir okkur í 

mat, þeim fannst gaman að drekka 
bjór og viskí og voru svolítið í glasi. 
Við fórum að ræða þessa hugmynd 
okkar og af  því að þeir voru að spá 
í að koma aftur árið eftir, spurðum 
við hvort þeir vildu ekki bara skilja 
skútuna eftir hér. Þá spurði Robin 
hvort við vildum ekki bara „buy the 
bloody boat“. Við tókum hann á 
orðinu og keyptum bátinn. Þeir sigldu 
samt á skútunni út og við náðum svo 
í hana til Portsmouth vorið eftir, 
sigldum henni heim í algerum spreng 
og daginn eftir heimkomu vorum 
við farin í fyrstu ferðina. Í hópnum 
voru þá ljósmyndarar, vinir okkar og 
einhverjir leiðsögumenn frá Kanada. 
Þá fórum við í skíðaferð í Jökulfirði. 
Ég held við höfum aldrei fengið jafn 

gott veður fyrr eða síðar. Það var 
glaðasólskin og logn allan tímann, 
alger draumur. 

Svo þróaðist þetta í alls konar ferðir, 
bæði hér og á austurströndinni og Jan 
Mayen, við fórum mikið þangað í 
sérferðir fyrir skrítið fólk sem vill sigla 
lengst norður í ballarhaf. Við byrj-
uðum svo að bjóða dagsferðir 2010, 
þetta vatt upp á sig og starfsmönnum 
fjölgaði. Við opnuðum kaffihúsið 
Bræðraborg 2012. Svo skildu leiðir 
okkar Búbba haustið 2013, hann 
keypti skútureksturinn út og við 
héldum áfram með okkar. 

3^yIZ�y�4~VIÅZòQ
Eitt af  stærstu verkefnum sem við 
höfum farið í er að gera upp eyðibýlið 
á Kvíum í Jökulfjörðum, sem hefur 
verið alveg rosalega mikil vinna, því 
húsið var nánast að hruni komið. 
Meira og minna allar rúður brotnar 
og þakið var alveg á síðasta snúningi, 
farið að leka og hrynja inn og það var 
snjór á öllum hæðum. Það skóf  inn í 
húsið allan veturinn og svo var það allt 
sumarið að bráðna. Þannig að allt var 
orðið mjög lúið, gólfin fúin, burðar-
bitar og fleira. Þá hafði ekki verið búið 
í húsinu síðan 1948 og nánast enginn 
komið þangað til dvalar í tugi ára. 

Við vorum að leita að eyðibýli til að 
kaupa, einhverjum stað til þess að geta 
þróað þjónustu sem væri kannski ekki 
ósvipuð og á skútunni, þar sem væri 
hægt að hafa bækistöð fyrir alls konar 
ævintýraferðir. En því miður var húsið 
ekki til sölu svo við gerðum samning 
við eigendur um afnot af  því. Það 
eru afkomendur Jakobs Falssonar og 
Guðbjargar Jónsdóttur sem eiga húsið, 
það er mjög stór hópur. Fyrst ætluðum 
við bara að gera húsið fokhelt, hafa 
kannski eina kamínu og vera eitt-
hvað þarna á sumrin. En svo sáum 
við að við þyrftum að taka þetta alla 
leið og gera það almennilega svo við 
gætum verið með fólk þarna á veturna 
líka. Núna, ansi mörgum milljónum 
seinna, getum við tekið á móti fólki allt 
árið. Það er í rauninni ekkert annað 
hús á Hornströndum sem er útbúið 
til þess að vera í á veturna. Við förum 
aðallega í refaljósmyndaferðir að 
Kvíum á vorin eða seinni part vetrar 
og svo erum við með fjallaskíðaferðir. 
Við byrjuðum núna í janúar. Þá erum 
við með bækistöð í Kvíum og förum á 
bátum inn í fjarðarbotna. Það er mjög 
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skemmtilegt skíðaland í fjarðarbotn-
unum í Hesteyrarfirði, Veiðileysufirði, 
Lónafirði og Hrafnfirði. Á sumrin 
kemur fólk í dagsferðir, gönguferðir, 
refaskoðunarferðir, kajakferðir og alls 
konar sérferðir og svo getur fólk líka 
bókað bara gistingu. En við seljum 
eingöngu gistingu með mat, menn 
koma ekki bara með núðlupakka með 
sér. Við getum ekki haft húsið þannig 
að gesturinn fái lykil einhvers staðar og 
geri allt sjálfur. Við viljum hafa svolítið 
meiri gæði, þannig að við erum alltaf  
með starfsmann á staðnum þegar 
þar er fólk og þarna eru uppbúin 
rúm og sána og fín aðstaða. Þetta er 
mjög skemmtilegur staður að vera á, 
miðsvæðis í Jökulfjörðum. 

Rebbi
Við erum með kort frá refasetrinu sem 
sýnir að það voru ekki nema tvö óðul í 
ábúð 1999. Við vitum að þar eru fimm 
refir núna. Sennilega eru þetta tvö pör 
og eitt hlaupadýr sem væntanlega er 
afkvæmi annars parsins. Við erum 
búin að læra nokkurn veginn hvar þau 
halda sig. Franskur maður sem var 
með Smára bróður þarna um daginn 
var með hitamyndavél. Það var svarta-
bylur og ekkert sást, en Frakkinn sá 
þá í hitamyndavélinni kúra sig inni í 
gróðrinum. 

En refirnir færa sig líka, á hverju 
óðali eru alltaf  nokkur greni og þeir 
færa sig á milli. Oft þegar við komum 
á vorin sjáum við læðuna hlaupa um 
en svo þegar við komum í júní er 
hún búin að færa sig fjær húsinu 
með yrðlingana og þá sést enginn. 

Fína eldavélin í Kvíum.

Stundum sjáum við enga yrðlinga þó 
það sé komið sumar, þá hefur kannski 
eitthvað misfarist. Í sumar héldum 
við að það hefðu komið yrðlingar en 
við sáum ekki neitt. Það er svo mikil 
hvönn og kerfill þarna núna, kerfillinn 
æðir um allt, þannig að dýrin sjást 
svo lítið, þau eru bara inni í gróðr-
inum. Við heyrðum yrðlingana gagga 
rétt fyrir neðan húsið, þannig að við 
höldum að við séum með holu þar í 
bakkanum. Við sáum þá samt ekki. En 
nú erum við búin að kaupa ljá til að 
geta slegið kerfilinn.

Þegar fyrirtækið fór að vera með 
aðrar ferðir en skútuferðir vorum við 
ákveðin í að bjóða upp á starfsemi 

á Hornströndum. Það þýddi að við 
urðum að eiga eigin bát. Við sáum 
að við gátum ekki verið að búa til 
dagskrá sem var bundin því hvort 
einhver annar væri að sigla eða ekki. 
Þannig að við keyptum Bjarnarnesið, 
18 manna bát, til að þjónusta okkar 
ferðir. En það er líka hægt að kaupa 
far með okkur og núna er það þannig 
að báturinn nýtist að hálfu leyti fyrir 
okkar ferðir og restin er seld sæti. Það 
gengur mjög vel með bátinn.

Við erum með 20 starfsmenn á 
sumrin, í misjafnlega stórum starfs-
hlutföllum. Það er náttúrulega mest að 
gera í júlí og svo fjarar þetta út hægt og 
rólega. Við erum með nokkuð fastan 
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kjarna sem er hjá okkur núna fjórða 
árið í röð. Starfsmannastefnan okkar 
er þannig að við viljum hafa stráka 
og stelpur í vinnu, Ísfirðinga – eða 
Vestfirðinga – þau mega svosem vera 
úr Hnífsdal, það sleppur alveg! Við 
viljum hafa ákveðinn hóp Íslendinga 
og svo ákveðinn hóp útlendinga. Við 
förum auðvitað eftir sama launataxta 
fyrir alla, launin fara bara eftir hvað 
þau eru búin að vera lengi og hvaða 
réttindi þau hafa. Við gerum kröfur 
um að þau hafi ákveðin réttindi, bæði 
fyrstu hjálp og leiðsöguréttindi miðað 
við það sem þau eru að gera, kajak-
réttindi eða annað. Þannig að við 
höfum svolítið sótt í ungt fólk sem 
við vitum að hefur gaman af  því að 
fara út að leika, boðið þeim að koma 
og prófa og við hjálpum þeim að æfa 
sig og læra. Við höfum verið með 
nokkra starfsmenn sem hafa komið úr 
Háskólasetrinu hérna, fólk sem hefur 
komið til náms og líkað vel á Ísafirði. 
Þetta vex hægt og rólega. Við erum 
með jafn marga starfsmenn núna og 
fyrir þremur árum en þá voru nokkrir 
að vinna við kaffihúsið og nú eru allir 
í ferðaþjónustunni sjálfri. Við reynum 
að halda starfsmönnum eitthvað fram 
á haustið en okkur langar að lengja 
tímabilið. Þegar við byrjuðum 2012 
fórum við ekkert af  stað fyrr en í fyrstu 
eða annarri vikunni í júní og svo var 
þetta búið upp úr miðjum ágúst. En 
núna erum við fram í þriðju vikuna í 
september, svo þetta er að lengjast. Og 
sérhópar eru byrjaðir að koma núna í 
febrúar. 

Samgönguvesen
Útlendingar sem koma til Íslands 
á veturna fara nánast ekkert frá 
Reykjavík, gista þar og fara í einhverjar 
dagsferðir, leigja bíl og keyra að 
Skógafossi og fara gullna hringinn og 
svoleiðis. 

Svo spyr ferðaþjónustufólk fyrir 
sunnan hvort það sé ekki brjálað að 
gera hjá okkur í desember, því þar er 
mikil traffík, allir í norðurljósaferðum. 
Þetta er alveg gerólíkt umhverfi, 
ekki hægt að bera það saman. Hér 
voru tveir bókaðir í skíðaferð á föstu-
daginn, þá var brjálað veður. Þá byrja 
áhyggjurnar: Skyldu þeir hafa komist? 
Skyldu þeir komast burt? Getum við 
einhvers staðar farið að skíða? Er 
nægur snjór? Þetta er endalaust vesen. 
Samgönguvesen. Maður hættir sér 

Bláa herbergið. Við héldum upprunalegu litunum þar sem það var hægt. Rúmin eru sérsmíðuð 
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ekki í að fjárfesta og eyða allri þeirri 
orku sem þarf  til að fá fólk hingað, 
upp á von og óvon. En ljósmyndarar 
og svoleiðis hópar sem hafa verið á 
Svalbarða og Suðurskautinu og eru 
öllu vanir kippa sér ekki upp við einn 
dag til eða frá.

Um daginn komu hjón frá Hollandi 
sem voru í brúðkaupsferð. Þau voru 
búin að panta ferð með Baldri yfir 
Breiðafjörð og ætluðu að keyra að 
Brjánslæk daginn eftir. Þau vissu ekki 
að vesturleiðin er auðvitað lokuð svo 
þau þurftu að keyra sömu leið til baka. 
Þau hefðu aldrei komið hingað ef  þau 
hefðu áttað sig á því fyrirfram. Þetta 
lítur vel út á kortinu: „Svo förum við 
og skoðum Dynjanda, förum í pottinn 
í Flókalundi og tökum svo bátinn yfir, 
rosa flott.“ En það gekk auðvitað ekki. 
En þegar þessi blessuðu Dýrafjarðar-
göng verða opnuð og Dynjandisheiðin 
orðin þokkaleg – hvenær sem það 
verður – þá verður stórbreyting í vetr-
artúrisma hér. Það er alltaf  þannig 
með jarðgöng á Íslandi: notkunin og 
áhrifin verða alltaf  meiri en gert er 
ráð fyrir. Við þurfum svo ekkert að 
ræða flugið, það er eins og það er. Við 
vorum með hóp sem var veðurtepptur 
hérna í þrjá daga í síðustu viku. Þau 
treystu sér ekki til að keyra og biðu 
bara eftir flugi í þrjá daga. Þetta er 
bara svona, við þetta búum við. 

Þess vegna er ekki tímabært að 
reyna að halda í starfsfólk og vera 
með ferðir allt árið, það kostar meira 
en fæst út úr því. Nema þá eitthvað 
alveg sérhæft eins og Daníel og Völu 
á Hótel Ísafirði hefur tekist að búa til 
kringum skíðagöngunámskeiðin. Það 
stóð reyndar tæpt núna vegna snjó-
leysis en það bjargaðist. Það er mjög 
skemmtilegt dæmi og vel heppnað.

Heimspeki fyrirtækisins 
Við leggjum mikið upp úr því að vera 
með persónulega þjónustu, að farar-
stjórarnir okkar myndi persónuleg 
tengsl við gestahópinn sinn og leggjum 
mikla áherslu á að skilja ekki eftir spor, 
sýna náttúrunni virðingu og ekki síður 
landeigendum. Við bjóðum „silent 
adventures“ eins og stendur á heima-
síðunni. Ekki þyrlur eða vélsleða. 
Auðvitað notum við bíla og báta en 
ekki sem skemmtitæki. Við þurfum að 
koma fólki á milli. Við höfum oft verið 
beðin að gera hluti sem við höfum 
vísað frá okkur af  því að það passar 

ekki við þá heimspeki sem er á bakvið 
fyrirtækið og gengur ekki gagnvart 
landeigendum á Hornströndum. Eins 
og að fara með mjög stóra hópa í 
nokkurra daga gönguferðir. Núna er 
búið að taka fyrir þetta í nýrri vernd-
aráætlun fyrir Hornstrandir og er það 
vel. Hornstrandir eru í raun það sem 
kallað er „slow travel“ svæði og við 
ráðleggjum fólki að staldra við. Þegar 
maður er kominn alla leið þangað 
norður, þá á maður a.m.k. að gista 
eina nótt. Ekki bara tikka í box: „Ég 
er búinn að sjá þetta bjarg þarna sem 
ég sá á myndinni,“ og fara svo. Við 
erum með stórt upphitað tjald með 
eldhúsi og aðstöðu í Höfn í Hornvík 
og bjóðum þar gistingu í 1-2 nætur og 
gönguleiðsögn. Þannig að við getum 
boðið fólki að koma og njóta án þess 
að þurfa að bera allt sjálft. Hornvíkin 

er allt öðruvísi á kvöldin og nóttinni og 
við mælum með því við okkar gesti að 
þeir gefi sér tíma.“ 

Grænland og góða veðrið
„Við fórum mikið til Grænlands á 
skútunni,“ segir Rúnar, „en í fyrra 
fórum við í fyrsta skipti í skipulagða 
kajakferð þangað með fólk. Þá flugum 
við til Kulusuk og leigðum bátana þar, 
það var tíu daga ferð. Við förum í 
tvær ferðir þangað í sumar. Grænland 
er náttúrulega algert ævintýraland. 
Veðurblíðan er alveg ótrúleg þarna 
á sumrin – alltaf  hæð yfir Græn-
landi. Auðvitað ekki mikill lofthiti en 
æðislegt veður til að vera á kajak. Þótt 
það sé gola er yfirleitt svo mikill borg-
arís að það koma aldrei neinar stórar 
öldur, ísinn drepur allan öldugang. Við 

Setustofan. Gamlar fjölskyldumyndir af  eigendum hússins prýða veggina.
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höfum samt engin plön um aukna starf-
semi á Grænlandi því það er á margan 
hátt mjög erfitt land. Það getur bara 
verið erfitt að kaupa í matinn fyrir 
stóran hóp, maður veit aldrei hvað er 
til í kaupfélaginu og það er mjög dýrt 
að leigja bát og búnað eða koma fólki í 
gistingu. Þannig að Djúpið, Jökulfirðir 
og Hornstrandir verða kjarninn hjá 
okkur áfram. Grænland er meira til 
gamans, gaman að geta boðið þetta 
og leiðsögumönnunum okkar finnst 
gaman að geta farið í svona áskor-
anir. Þegar þau eru búin að vera 
með kajaktúra hér á Pollinum fyrir 
skemmtiferðaskip allt sumarið, þá eru 
þau orðin þreytt, þannig að þetta er 
svolítil gulrót. 

Ferðamenn á þeysispretti
„Við erum með allt frá tveggja tíma 

ferðum upp í tíu daga ferðir,“ segir 
Nanný. „En allt er þetta samt eitt-
hvað sem okkur finnst skemmtilegt að 
gera. Við reyndum einu sinni að selja 
gönguferðir hér innanbæjar en vorum 
ekki sannfærandi af  því að okkur 
fannst það sjálfum ekki skemmtilegt 
svo við hættum því. Við verðum að 
vera trú því sem okkur langar að gera. 

Svo er það breytingin á ferða-
hegðun sem hefur átt sér stað undan-
farin ár. Mjög vinsælt er að leigja 
sér bílaleigubíl og keyra sjálfur en 
ferðaskrifstofurnar sjá um að bóka 
afþreyingu og gistingu hér og þar um 
landið. Fólk keyrir sjálft og sér fyrir sér 
að stoppa hér kannski bara hálfan dag 
– það er óskiljanlegt – það er svo mikill 
sprettur, fólkið keyrir kannski í 10 tíma 
á dag. Fer Suðurfirðina og að Dynj-
anda, kemur hingað og gistir, vill helst 
vera farið á hádegi af  því að það er 

að fara á Akureyri. Fólk áttar sig ekki 
á vegalengdunum eða vegakerfinu. 
300 km í Þýskalandi eru kannski ekki 
löng vegalengd, tveggja og hálfs tíma 
keyrsla, en hérna tekur hún kannski 
fjóra, fimm tíma.“

Framtíðin
„Við vorum að tengjast stóru fyrirtæki 
í Reykjavík, Arctic Adventures, sem er 
orðið einn stærsti söluaðili á Íslands-
ferðum og keypti hlut í fyrirtækinu 
okkar. Þau selja meira og minna allt 
beint en ekki í gegnum heildsala. Þau 
sjá að harðasta samkeppnin í fram-
tíðinni verður á netinu; Tripadvisor, 
Expedia, Booking.com og þessi risa-
stóru fyrirtæki sem eru öll að reyna 
að klípa söluþóknanir. Og eins og 
Booking.com hefur komið hlutunum 
fyrir, að það er varla hægt að opna 
gistiheimili án þess að vera á Booking. 
Við teljum það gott fyrir okkar litla 
fyrirtæki að tengjast inn á stærra 
sölunet. Lítið fyrirtæki á Vestfjörðum 
hefur takmarkaða getu til að auglýsa 
sig í hinum stóra heimi þótt markaðs-
setning sé að sumu leyti auðveldari 
í dag en áður, maður getur sett upp 
vefsíðu og í orði kveðnu getur hún náð 
samstundis til allra sem eru nettengdir 
en það er rosaleg samkeppni á netinu 
og endalausar breytingar. Við erum 
spennt fyrir þessu samstarfi. Það er 
auðvitað gaman að geta skapað sér 
eigin vinnu, það er lífsfylling í því og 
við erum bjartsýn á framtíðina.“

Blaðamaður Vestanpóstsins ákveður 
að þetta séu góð lokaorð, klárar úr 
kaffibollanum og þakkar kærlega fyrir 
spjallið. 

Herdís Magnea Hübner

Kvíar sumarið 2012. Kvíar orðið hvítt og fínt, og norðurljósin dansa af  gleði.

www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

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

Gunnarsson og 

Arnór Þór Gunnarsson 

eru íslenskum íþrótta-

áhugamönnum að góðu 

kunnir enda áberandi 

á sínu sviði. Aron Einar 

er einn af okkar fremstu 

knattspyrnumönnum og 

Arnór Þór Gunnarsson 

einn okkar fremsti hand-

boltamaður og einn marka-

hæsti leikmaður HM sem 

nú stendur yfir.

Athygli vekur að bæði 

Aron og Arnór leika í 

treyju númer sautján en 

fyrir því er gild ástæða. 

Móðir þeirra bræðra, Jóna 

Emilía Arnórsdóttir, segir 

frá því á skemmtilegan hátt 

í sunnudagsblaði Morgun-

blaðsins (20.01.2019). Má 

ástæðuna rekja til húss á 

Ísafirði sem stendur við 

Fjarðarstræti og er götu-

númer þess 17.

Afi og amma þeirra 

bræðra í móðurætt, Arnór 

Sigurðsson og Hulda Jóns-

dóttir, bjuggu lengi vel í 

umræddu húsi og ólst 

móðir þeirra, Emilía, upp í 

því að stórum hluta.

„Við vorum alltaf 

dugleg að heimsækja 

foreldra mína meðan þau 

voru á lífi og þegar strák-

arnir voru litlir bjuggum 

við einn vetur á Ísafirði, 

í sömu götu. Þeir tengja 

því báðir við húsið og það 

er ákaflega skemmtilegt að 

þeir hafi valið að vísa í það 

með þessum hætti. Arnór 

byrjaði á þessu, enda eldri, 

og Aron tók það síðan 

upp eftir honum. Þeim er 

greinilega annt um rætur 

sínar og við hugsum öll 

með hlýju til Ísafjarðar,“ 

segir Jóna í viðtalinu. 

Númer 17

Athygli vekur að 
bræðurnir Aron Einar og 
Arnór Þór leika í treyju 

númer sautján en fyrir því 
er gild ástæða 

Kæru félagsmenn. 
Muni! heimasí!una okkar

isfirdingar.is

MJÓLKURSAMSALAN
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Kæru sveitungar. 
Með breyttum tíðaranda getur 

verið erfitt að segja sögur af  hegðan 
fólks fyrir meira en hálfri öld. Ég ætla 
að rifja upp nokkur atriði frá æsku 
minni og unglingsárum. Ég vona að ég 
særi engan og fari ég einhvers staðar 
yfir strikið vona ég að þið sýnið mér 
skilning og umburðarlyndi.  

Ég vil í upphafi gera nokkra grein 

að sagt var og því eldaði mamma 
ekki hádegismat þennan daginn. Hún 
var hins vegar búin að jafna sig í 
þrjú-kaffinu og smurði þá brauð fyrir 
heimilisfólkið eins og hún var vön. 
Forðaði með því hungursneyð á heim-
ilinu.  

Í hugum margra lætur Fjarðar-
strætið ekki mikið yfir sér. Einhverjir 
urðu að taka að sér að búa við fjöru-

fyrir rótum þessa litla skrokks er hér 
stendur. Ég er fæddur í svefnherbergi 
foreldra minna, Ólafíu Kristjánsdóttur 
og Jóns Eggertssonar, í Fjarðarstræti 
19. Í hjarta Hæstakaupstaðar. Þá 
fæddust menn heima. Mér skilst að 
móðir mín hafi brugðið sér inn í 
svefnherbergi eftir tíu-kaffið og komið 
mér í heiminn með hjálp Kristínar 
ljósmóður. Fæðingin gekk erfiðlega 

Hátíðarræða Halldórs Jónsonar

Pólitíska loftvogin sagði til um lundarfarið
;~TIZSIٻ�Ñ[ÅZòQVOINuTIO[QV[�^IZ�PITLQò�

á Grand Hóteli föstudaginn 25. janúar 2019 
Veislustjóri kvöldsins Hjördís Hjartardóttir og ræðumaðurinn Halldór Jónsson voru verðugir 
fulltrúar 1959 árgangsins sem fjölmennti á hátíðina. Undanfarin ár hafa árgangar tekið sig 
saman og mætt saman á Sólarkaffið. Hefur það skapað góðan blæ og stemmningu sem vonandi 
mun halda áfram að aukast. Eftir ljúffengt lambakjötið voru bornar fram rjómapönnukökur 
með hátíðarívafi og næg rabarbarasulta eftir því sem hver og einn kaus.

Halldór Jónsson flutti hátíðarræðu kvöldsins. Hann gaf  innsýn í fjölbreytta atvinnustarfsemi 
og mannlíf  sem rúmaðist innan 200 metra radíusar við æskuheimili hans. Enginn skortur á 
skrautlegum lýsingum og spaugilegum atvikum þar á bæ. Ræðuna í heild sinni má lesa hér á 
eftir. Myndirnar sem fylgja ræðu Dóra eru frá Ljósmyndasafni Ísafjarðar en Geir Harðarson 
tók myndirnar á Sólarkaffinu. 

Guðrún Gunnarsdóttir söngkona og gítarleikarinn Ásgeir Ásgeirsson fluttu nokkur lög og 
veislugestir tóku hressilega undir. Dansinn dunaði langt fram eftir nóttu og voru það meðlimir 
hljómsveitarinnar Hússins á sléttunni sem héldu uppi fjörinu.
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borðið í næðingnum, norðanmegin á 
Eyrinni. Vegna lengdar sinnar tilheyrir 
Fjarðarstrætið bæði neðri og efri bæ. 
Við, sem bjuggum í neðri bænum, 
höfðum allt til alls. Þurftum ekkert 
að fara í efri bæinn nema til þess að 
fermast og deyja.  

Á allra síðustu vikum hefur Fjarðar-
strætið loks öðlast heimsfrægð vegna 
afreka afkomendanna úr nr. 17. Burt 
séð frá árangri þeirra kappa þá á 
fólkið í 17 það sameiginlegt með 
Bolvíkingum að eiga fyrst og fremst 
dásamlega nágranna.  

Húsið nr. 19 byggðu þeir bræður 
Jón og Ingólfur Eggertssynir. Auk 
hefðbundinna daglegra starfa sinna 
stunduðu þeir bræður ásamt konum 
sínum Herborgu og Ólafíu umtals-
verða barnaframleiðslu. Öll voru þau 
að leita að hinu fullkomna barni. 
Má segja að það hafi tekist þegar við 
Ragnar Ingólfsson komum í heiminn 
1959 og 1960. Eftir það fækkaði 
fæðingum mjög. Þegar síðasta barnið 
af  þessari kynslóð fæddist voru börnin 
orðið tólf, sex á hvorri hæð. Fjórir 
strákar og tvær stelpur í hvorri fjöl-

skyldu. Kynjaskipting barnanna er líka 
athyglisverð og sannar að ein stúlka er 
í fyrirferð svipuð og tveir strákar.  

Fjarðarstræti 19 er miðpunktur 
Ísafjarðar að mínu mati og ætla ég 
að færa fyrir því nokkur rök. Allt 
var innan seilingar. Í barna- og síðar 
menntaskólann voru 75 metrar. Í sund 
voru það 55 metrar og 90 í gaggó. Í 
bíó 60 og kaupfélagið 98. Finnsbúð 
130 í metra og Bókhlaðan í 142 metra 
fjarlægð og í bæjarbryggjuna 160 
metrar. Ég fór síðar að vinna í Norður-
tanganum og hann var í 168 metra 
fjarlægð og ég hélt þá vegalengd út 
þar til ég fór í lögguna en þá styttist 
gangan í vinnuna um 33 metra. Það 
var hins vegar lengra í Ríkið. Heilir 
230 metrar, en þegar ég fór að venja 

Aðalstræti 32 var reisulegt hús þar sem bjó elskulegt og eftirminnilegt fólk.Finnur Magnússon kaupmaður í Finnsbúð. Þarna var Cheerios-ið 
SWUQò�\QT�[�O]VVIZ�MVLI�[\IÆQ�IN �ö^y�y�OT]OOIV]U�

Verslun Jóns Ö. Bárðarsonar var í Aðalstræti 24. 
Haukur Ingason við afgreiðsluborðið.

Fyrsti vinnuveitandi Halldórs. Gunn-
laugur Jónasson bóksali.

Kaupfélagshornið séð frá bæjarbryggju. Mið-
punkturinn, Fjarðarstræti 19, fyrir miðri 
mynd.
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komur mínar þangað var ég kominn 
með bílpróf  og pabbi hafði loks keypt 
sér bíl. Þessar tölur sanna rækilega mál 
mitt um miðpunktinn og þær skýra 
líka hvers vegna ég hef  aldrei verið 
grannvaxinn.  

En lífið var ekki bara skólar og 
búðir. Í Hæstakaupstað var mikil 
atvinnustarfsemi. Smiðjan hans Leifs 
var handan götunnar í númer 16.  

Ingimar Ólason var einnig með 
sinn skúr í númer 16 þar sem hann 
umfelgaði og gerði við sín dekk 
sjálfur. Siggi Hannesar bjó á 17 og 
auk ökukennslu og leigubílaaksturs 
rak hann bílaumboð í bílskúrnum 

sínum og í Sundhallarportinu. Hann 
flutti inn Moskvítsa og síðar Toyotur 
af  miklum móð. Moskarnir komu í 
trékössum. Þeir kassar áttu eftir að 
breytast í ýmsa hluti. Gústi Einars 
bjó á 18 og hafði trilluna sína hana 
Jóhönnu heima á kambi yfir veturinn. 
Í skúralengjunni á 20 var síðan fjöl-
þættur rekstur. Þeir bræður úr húsinu 
við kirkjugarðshornið ráku vélsmiðju í 
endanum. Við púkarnir höfðum ekki 
mikil samskipti við þá enda unnu þeir, 
af  einhverjum ástæðum, mest á nótt-

unni. Næstir komu þeir feðgar Árni 
Matt og Matti Sveins með geymslu. 
Þá Júlli í Neista og þar var djásn 
mið  bæjarins, jólabjallan, geymd 11 
mánuði á ári. Næst kom smurstöðin 
þar sem Siggi Tú réð ríkjum. Þá bíla-
verkstæðið hjá Svavari Sig, síðan var 
skúrinn hjá Gulla í Bókhlöðunni og 
á hinum endanum var bílaverkstæði 
Erlings Sigurlaugs. Á öllum þessum 
stöðum áttum við athvarf, ef  svo bar 
undir. Alls staðar var okkur vel tekið 
og hjálpsemin einstök, hvort sem þurfti 

Miðpunktur alheimsins, miðborg Ísafjarðar. Þarna var allt til alls og engin þörf  á að leita annað. 

Blómagarðurinn, Alþýðuhúsið í öllu sínu 
veldi og Hæstakaupstaðarhúsið sem hýsti 
m.a. líkkistusmíði og rafmagnsverkstæði á 
sínum tíma.

Miðbærinn, tekið nýlega með dróna.
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að gera við reiðhjól, dúkkuvagna eða 
svara spurningum tæknilegs eðlis í 
grúski okkar og athöfnum.  

Siggi Tú gat hins vegar verið misjafn 
í skapi. Pólitíska loftvogin sagði til um 
lundarfarið. Slæmt gengi krata var 
ávísun á úfið skap. Á smurstöðinni var 
tvistur mikið notaður og sag. Þegar 
allt var orðið olíublautt var því hent 
í fjöruna. Lengi tók sjórinn við. Olíu-
blautan tvist og sag gátum við nýtt til 
ýmissa hluta, sem síðar segir frá. Siggi 
var með hjall í fjörunni þar sem hann 
herti fisk eða ætlaði í það minnsta að 
gera það.  

Á 22 var síðan Beni með sinn skúr 
og hjall og stundaði þar ýmsan rekstur.  

Á 24 er síðan Salem. Þangað sótti 
maður samkomur á hverjum sunnu-

õZyZ�IN �PWZV[\MQV]U�UQòJ¥RIZTyN[QV[�n�Ñ[IÅZòQ�
við afgreiðsluborðið í Neista. Það sem þessir 
menn vissu ekki skipti ekki máli. Stefán Jóns-
son (Stebbi Skó) Sigurður Pálsson (Siggi á 
Nauteyri) og Ólafur Þórðarson (Óli í Neista). 

Guðbjörg Árnadóttir afgreiðir við kjötborðið í 
3I]XNuTIOQ�Ñ[ÅZòQVOI�

:]\P� <ZaOO^I[WV� SI]XUIò]Z� y� 0�[OIOVI-
verslun Ísafjarðar og Gamla bakaríinu. 

Ísafjörður. Norðurtanginn og Fjarðarstrætið í forgrunni. 

Ingimar Ólason bifreiðastóri og Benzinn Í-2.

dagsmorgni í fleiri ár en maður vildi 
kannast við. Þar réðu þeir ríkjum Fúsi 
og Gauti Holger ásamt konum sínum. 
Þar söng ég hástöfum að ég vildi líkjast 
Daníel en stelpurnar vildu allar líkjast 
einhverri Rut. Gauti spilaði á harm-
oniku en Fúsi var fyrsta gítarhetjan 
mín. Spilaði undir söng af  miklum 
móð og ég velti því stundum fyrir mér 
seinna hvað hefði orðið úr honum sem 
gítarleikara ef  hann hefði spilað á alla 
sex strengina en ekki bara tvo.  

Í Hæstakaupstaðarhúsinu var síðan 
rafmagnsverkstæði og bílavarahluta-
verslun í öðrum endanum og í hinum 
endanum var rúsínan í húsendanum, 
líkkistuverkstæði Kristins L. Getur 
einhver boðið betur?  

Öll var þessi starfsemi nánast innan-

húss á 19. Þetta var í þá daga þegar 
umburðarlyndi og skilningur í garð 
athafnasemi nágranna var til staðar. 
Nú þurfa allir frið til þess að gera ekki 
neitt heimafyrir.  

Í hverju húsi var sægur af  börnum 
og því lítið mál að stofna til leikja og, 
eigum við ekki að segja, gera eitt og 
eitt prakkarastrik. 

Í mörg ár smíðuðu púkarnir við 
Fjarðarstrætið sjófæra báta í fjörunni 
fyrir neðan 18 og 20. Á vorin var 
haldið til efnisöflunar víða. Oft urðu 
hjallaeigendur á Hnífsdalsvegi fyrir 
búsifjum vegna þessa og var efnið 
oftast flutt sjóleiðina yfir í Fjarðar-
strætið. Bygging nýja barnaskólans 
var líka uppspretta margra góðra 
báta. Tjaran var síðan sótt í lekar 
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tjörutunnur við hlið vélsmiðju Jóns 
Valdimarssonar á Ísafjarðarhöfn þegar 
sól var hæst á lofti. Eitt sumarið var 
svo gjöfult í efnisöflun að byggð var 
sérstök bryggja fyrir bátaflotann. Allir 
voru þessir bátar flatbytnur og því 
manndrápsfley á nútímamælikvarða. 
Lengst mun hafa verið farið á slíku 
fleyi þegar ónefndir púkar settu utan-
borðsmótor á eitt slíkt og héldu yfir 
á Snæfjallaströnd í leit að góssi í flaki 
togarans Notts County. Sem nærri 
má geta var þessi ferð farin án leyfis 
foreldra. Í togaranum gripu menn í 
tómt. Rækjusjómenn við Djúp höfðu 
löngu áður hreinsað allt fémætt út 
skipinu. Um kvöldið skiluðu kapparnir 
sér aftur í höfn við Fjarðarstræti. Vakti 
för þessi lítinn eða réttara sagt engan 
fögnuð. Ekki verða nöfn skipverja 
nefnd hér en Kári Samúelsson, einn 
hinna hæglátustu foreldra, mun hafa 
verið svefnlítill lengi á eftir. Karl faðir 
minn var þetta kvöld af  einhverjum 
ástæðum orðljótari en hann átti að sér 
að vera.  

Á slökkvistöðinni réð ríkjum 
afabróðir minn, Jón Halldórsson. 
Hann var afar greiðvikinn og hrekkj-
óttur. Eitt sinn höfðu púkar orð á 
því hvort ekki væri hægt að búa til 
púður til sprengjugerðar. Brunavörð-
urinn hélt það nú. Púkunum var 
skipt upp til þess að sækja hráefnið í 
allar betri verslanir bæjarins. Efnið 
var síðan blandað á voldugu borði á 
Slökkvistöðinni. Þegar allt var tilbúið 
var örlítill hluti efnisins skilinn frá til 
prufusýningar undir vökulum augum 
brunavarðarins. Hann bar síðan eld 
að. Eitthvað hafði klikkað í aðgrein-
ingu efnanna svo eldur hljóp í stóra 
hauginn hinum megin á borðinu. Varð 
úr mikið eldgos. Mátti engu muna að 
slökkvistöðin yrði eldi að bráð og hefði 
þannig komist í heimspressuna. Snar-
ræði Jóns réð þó úrslitum á endanum. 
Púkar götunnar komu misjafnlega lykt-
andi heim þetta síðdegi og var öllum 
spurningum svarað kæruleysislega um 
að menn hefðu kveikt lítinn eld fyrir 
neðan smurstöðina. Sú skýring var 
tekin gild.  

Menn voru nefnilega oft að kveikja 
eld í olíublautum tvisti og sagi frá 
Sigga Tú. Oftast með hóflegum hætti. 
Eitt sumarkvöldið í svartalogni voru 
menn við slíka iðju. Bárust þá fréttir 
af  einhverju sem kanna þurfti strax 
á bæjarbryggjunni. Að sjálfsögðu var 
haldið þangað. Full fljótt reyndar. 

Síðar um kvöldið sést hvar stígur 
talsverður reykur úr Fjarðarstrætinu 
og sírenuvæl heyrist. Þá var að sjálf-
sögðu haldið strax áleiðis á staðinn. 
Þegar nær dregur sjá glöggir púkar 
að reykinn leggur frá Smurstöðinni. 
Rifjuðust þá upp fyrri verk kvöldsins. 
Hægðu menn þá nokkuð för. Ekki 
þótti þó rétt að sleppa alveg að mæta 
á brunastað. Það hefði þótt of  grun-
samlegt.  

Betur fór en á horfðist því eldurinn 

Miðbærinn frá Pólgötu. Prestssetrið og bílskúrinn frægi vinstra megin á myndinni. 

hafði aðeins læst sig dálítið í hjall 
Túarans og einnig í lúguna sem 
tvistinum var varpað út um. Heyrðust 
slökkviliðsmenn tala um að þetta væri 
nú rétt mátulegt á helvítis kallinn 
fyrst hann væri alltaf  að henda þessu 
í fjöruna. Var púkum létt við þessa 
umræðu og voru lítt undir grun 
heimafyrir. Siggi Tú var hins vegar 
afar þungur í skapi fram eftir sumri 
líkt og Alþýðuflokkurinn hefði tapað 
í það minnsta tveimur mönnum í 

Götumynd æskuáranna.
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kosningum. Málið komst aldrei upp og 
verður ekki upplýst hér. Ég lofaði Egga 
bróður mínum því hátíðlega. 

Einu sinni eftir erfitt samskipta-
tímabil púkanna og Sigga hefndu þeir 
fyrrnefndu sín grimmilega. Tjakkur 
bílalyftunnar var knúinn með lofti. 
Lyftunni var sumsé slakað með því að 
hleypa lofti af  tjakknum og það fór sína 
leið um slöngu niður í fjöru. Einu sinni 
árla dags þegar mikil biðröð var á smur-
stöðinni fóru tveir framtakssamir púkar 
í fjöruna og settu bragð á slönguna 
þannig að bíllinn sem þá var uppi í lyft-
unni sat þar og gat ekki annað. Gekk þá 
mikið á og viðgerðarmenn klóruðu sér 
lengi dags í hausnum yfir vandamálinu. 
Um síðir datt einhverjum í hug að kíkja 
í fjöruna og leystist þá vandamálið. 
Það var hvorki farið með faðir vorið né 
trúarjátninguna á Smurstöðinni þann 
daginn.  

Alþýðuhúsið var mikil draumahöll 
púkanna. Á efstu hæðinni bjuggu 
alþýðuforingjarnir í sínu penthási og 
gátu þannig fylgst betur með kjörum 
almennings. En umfram allt voru þar 
bíóin og böllin. Til þess að komast í 
bíó þurftu menn hins vegar pening 
nema þeir sem voru sóparar. Það 
var opinbert leyndarmál í nágrenni 
bíósins að afrifur bíómiðanna enduðu 
um síðir í ruslatunnunum utandyra. 
Þær voru því vaktaðar. Þegar afrifu-
bunki fannst var reynt að nýta þær 
með æfðum handbrögðum og gamall 
miði gerður að nýjum. Það var þó 

ekki fyrir alla. Bíó-Gvendur var nefni-
lega svo strangur á svipinn að jafnvel 
fífldjörfustu púkar pissuðu í sig við 
það eitt að mæta honum á götu. Þeir 
 kjörkuðustu höfðu samt af  þessari 
nýstárlegu miðaútgáfu nokkur hlunn-
indi. 

Segir nú af  sóknarprestinum séra 
Sigurði. Hann bjó að sjálfsögðu í 
nágrenninu, í Pólgötunni. Allir 
muna hann og hans virðulega fas og 
göngulag. Þótt hann væri talsvert til 
vinstri í pólitík var hann að einu leyti 
talsverður efnishyggjumaður. Hann ók 
um á flottum bílum. Þegar þessi saga 
gerðist var hann á fallegum grænum 
Chevrolet kagga. Bíllinn var talsverður 
að vöxtum líkt og eigandinn. Númerið 
var ekkert slor. Í með góðu tölunni 17. 
Bílskúr prests var ekki sambyggður 
húsinu heldur stóð við Fjarðarstrætið. 
Þegar prestur hélt í ökuferðir skildi 
hann skúrinn eftir opinn og kom svo 
til baka í miklum sveig úr Pólgötunni 
og beint inn í skúrinn. Þar sem skúrinn 
var frekar stuttur og prestur ekki mjög 
nákvæmur í akstri hafði hann komið 
fyrir dekkjum inni við gafl skúrsins 
og þau stöðvuðu bílinn mjúklega. Var 
þá naumlega hægt að loka skúrnum. 
Eitt skiptið er prestur fór af  bæ fengu 
ábyrgir púkar þá hugmynd að losa 
séra Sigurð við dekkin svo meira pláss 
væri í skúrnum. Var gengið rösklega 
til verks og þau öll fjarlægð og komið 
fyrir í garði prestssetursins. Fóru púkar 
að því loknu til annarra verka á lóð 
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Salem handan götunnar. Um síðir sjá 
menn græna eðalvagninn koma svíf-
andi út Pólgötuna og sveigurinn inn 
í skúr var óaðfinnanlegur. Sekúndu-
broti síðar heyrist mikill dynkur og ryk 
þyrlast upp. Snéru púkar sér þá undan 
og létu sem uppteknir væru. Út undan 
sér sjá þeir sóknarprestinn koma út 
þungan á brún og trúlega ekki með 
biblíuversin á vörum. Flúðu þeir þegar 
til fjöru og tóku til öryggis strauið niður 
að Norður tanga. Engin eftirmál urðu 
af  þessu. Engar sjáanlegar skemmdir 
urðu á ameríska eðalstálinu enda 
ekkert áldót notað til bílasmíði í þá 
daga. Séra Sigurður minntist aldrei á 
þetta við neinn þeirra enda ekki víst að 

hann hefði trúað slíku upp á sóknar-
börn sín. Til öryggis gengu umræddir 
drengir ekki Pólgötuna aftur fyrr en 
farið var að hausta.  

Í þá daga var ekki mikið ræktunar-
starf  á þessu svæði enda töldu menn 
sér trú um það, trúlega til vinnu-
sparnaðar, að ekkert slíkt þrifist í selt-
unni. Það afsönnuðu menn eins og 
Beni og Eymundur að ekki sé talað um 
Húsmæðraskólann. Það þótti sjálfsagt 
að nýta sér matjurtirnar ef  sé gállinn 
var á púkunum. Beni var slyngur. Hann 
elti engan og því ekkert spennandi 
að stela úr hans garði. Hann hafði 
aðrar aðferðir. Fylgdist með og lagði á 
minnið. Næsta eða þarnæsta dag átti 

hann það til að stoppa menn fyrirvara-
laust og skamma. Garður Bena var 
því að mestu látinn í friði. Eymundur 
Torfason var öðruvísi. Hann tók á 
rás á eftir mönnum og það skapaði 
uppbyggilega spennu sem menn 
sóttust stundum eftir. Um Húsmæðra-
skólagarðinn ríktu önnur lögmál. Þar 
var gnægtaborð. Uppskera námsmeyj-
anna. Þorbjörg skólastjóri samdi við 
Dóru Bærings á 11 og Oktavíu á 13 
að fylgjast með garðinum á sumrin. 
Það verkefni leystu þær af  fádæma 
trúmennsku og ferlegri nákvæmni. 
Þær gáfu engan afslátt af  banninu. 
Aldrei. Siggi Gummi náði að leysa 
gátuna. Púkahópnum var skipt upp. 
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Fyrst fóru þrír eða fjórir niður götuna 
með látum fyrir framan 13 og 11. 
Fyrirgangurinn vakti auðvitað athygli 
Dóru og auðvitað sérstaklega Oktavíu, 
sem löngum var formaður barna-
verndarnefndar. Ef  vel tókst til skárust 
þær í leikinn. Á meðan fórum við, sem 
hægar fórum yfir, í garðinn og tókum 
nægju okkar af  rófum og radísum. 
Þetta bragð Sigga Gumma  heppnað ist 
eiginlega of  vel og um síðir hætti 
þetta að vera spennandi. Rötuðu því 
fleiri radísur á borð Grísagillisins en í 
púkamaga.  

Frá því að menn fóru að fara á milli 
húsa lá leiðin í Norðurtangann og þá 
sérstaklega á Norðurtangabryggjuna. 
Þar var heill heimur út af  fyrir sig. 
Af  þeim ferðum og síðar í vinnu 
sköpuðust margar sögur. Halli Leifs 
sagði margar á þessari samkomu fyrir 
nokkrum árum og því kannski ekki 
ástæða til að bæta þar miklu við. 
Í Norðurtanganum vann gott fólk. 
Þar á bæ sóttust menn sérstaklega 
eftir Hornstrendingum í vinnu. Þeir 
voru allir afburða hagir, duglegir og 
úrræðagóðir. Líka trúir og tryggir svo 
af  bar. Þeir hétu líka skrítnum nöfnum. 
Fræg er sagan af  því þegar fyrsta 
flökunarvélin kom í Norðurtangann. 
Með henni kom sérfræðingur að 
sunnan til uppsetningar og kennslu. 
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A!alfundur 2019

Bo!a! er til a!alfundar Ísfir!ingafélagsins á Messanum Granda,

fimmtudaginn 16. maí, kl. 17:00-19:00 

1.  Venjuleg a!alfundarstörf

2.  Lagabreytingar

3.  Önnur mál:

– Umbo! stjórnar til a! selja Sóltún.

– Umbo! stjórnar til a! kaupa orlofsíbú! á Ísafir!i.

Félagar eru hvattir til a! fjölmenna á a!alfundinn.
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þeir kennarar hafi alltaf  notið sann-
mælis. Við gátum nefnilega verið erfið. 
Það var trúlega erfitt að bregðast við því 
þegar stokkið var út um glugga kennslu-
stofunnar í miðjum kennslutíma. Eða 
þegar nemandi fór með dauða mús 
og henti henni inn um glugga í Gaggó 
þannig að úr varð ströng milliskóla-
deila. Hvernig bregðast skyldi við því 
þegar allir ofnar skólastofunnar fylltust 
af  mölkúlum og ilmsápum var ábyggi-
lega ekki skráð í handbók kennara. Allt 
fór þetta nú samt vel að lokum. Við 
upplifðum að flytja 10 ára gömul í nýja 
barnaskólann. Þetta mikla hús sem 
lengi hafði verið í byggingu. Það var 
mikil breyting. Ný borð og bólstraðir 
stólar. Fyrir flesta.  

Við Guðjón Elí drógumst inn í 
alvarlegt sakamál strax fyrstu dagana í 
nýja skólanum. Í ljós kom við smásjár-
athugun skólastjóra í dagslok einn 
daginn að stungin höfðu verið títu-
prjónsgöt á stóla er stóðu þá við borð 
okkar Gauja. Eitt gat á hvorn stól. 
Næsta morgun kom skólastjórinn 
ábúðarfullur og rak mig af  stólnum 
og las upp ákæruatriðin. Leiddi mig 
svo niður í skrifstofu sína. Þar var 
dómurinn strax kveðinn upp. Ég 
skyldi sitja á tréstól það sem eftir væri 
vetrar. Gaui hlaut sama dóm. Gilti 
einu þó skólastofurnar væru tvísetnar 
og því 60 manns sem ættu í raun að 
liggja undir grun. Dómurinn stóð og 
honum var framfylgt af  hörku. Þetta 
gerðist víst áður en orðin meðalhóf, 
andmælaréttur, rannsóknarskylda og 
málskotsréttur voru fundin upp. Skóla-
stjórinn réttláti bað mig hins vegar 
að segja ekki frá þessu heima enda 
bæjarstjórnarkosningar um vorið og 
hann í framboði. Við Gaui komumst 
óskaddaðir frá þessu. Höfum að vísu 
ekki farið í andlega rannsókn þannig 
að við gætum verið með einhverja 
undirliggjandi röskun. 

Þegar leið á daginn ákvað Mósi að 
unnið yrði um kvöldið. Sá að sunnan 
sagðist ekki vinna nema fyrir lægi 
hverjir yrðu með honum. Þeir frændur 
Jón Eggerts og Mósi réðu ráðum 
sínum að viðstöddum sunnanmann-
inum. Fyrstur var nefndur til sögunnar 
Kobbi Hagalíns og þá blakaði sunnan-
maðurinn eyrunum. Þegar Stígur og 
það Stígsson var nefndur hvítnaði 
aðkomumaðurinn en þegar nefndur 
var Ragúel Hagalínsson leið yfir 
sunnanmanninn. 

Eggert Halldórsson, afi minn, vann 
áratugum saman í Norðurtanganum. 
Síðustu ár starfsævinnar brýndi hann 
hnífa bónusdrottninganna. Hann 
var mjög næmur á margt. Pólitískur 
var hann mjög en fyrst og fremst 
hreifst hann af  samstarfsmönnum 
sínum og þá sérstaklega kvenfólkinu. 
Hann hafði gaman af  því að gantast 
við samferðafólk sitt og kastaði oft 
fram stökum. Hann var lítt hrifinn af  
krötum og var á hinum endanum við 
Sigga Tú. Gladdist við hvert atkvæði 
sem kratarnir töpuðu. Einhverju sinni 
höfðu kratar tapað manni í bæjar-
stjórn og þá orti hann: 

Kalnir sakna kratarnir,  
kjósendanna hlýju,  
öðlingarnir áður fyr,  
áttu sjö af  níu.  

Ég vona að hann hafi aldrei farið 
yfir strikið í samtölum við konurnar 
þegar hann færði þeim hnífana. Hann 
var orðinn mjög sjóndapur undir það 
síðasta. Sá síðustu árin varla skímu 
að því er hann sagði. Sást þó heilsa 
konum með nafni á löngu færi.  

Norðurtangamönnum þótti slæmt 
að missa menn í önnur störf. Lalli vinur 
minn þótti afar efnilegur tækjamaður. 
Í þau störf  völdust bara hraustmenni. 
Haustið eftir stúdentspróf  fór Lalli 
til Gísla Jónssonar og sagði honum 
varfærnislega að morgundagurinn yrði 
hans síðasti dagur. Svipur Gísla varð 
skjótt eins og hann hefði misst náinn 
ættingja. „Hvað ertu að fara, Lalli 
minn?“ sagði hann mæðulega. „Ég 
er að byrja í læknadeildinni á mánu-
daginn.“ „Þú, fullfrískur maðurinn!“ 

Skólagangan var draumaferð flesta 
daga. Hver getur svo sem kvartað sem 
fyrstu þrjú skólaárin er undir hand-
leiðslu Möggu Óskars. Hún var líka 
úr næsta húsi. Eitt af  villidýrunum 
hennar Bjargar eins og Raggi bróðir 
hennar kallar stundum systkinahópinn 
uppátækjasama. Þau hafa átt erfiða 
daga að undanförnu og fylgja elsta 
bróðurnum síðasta spölinn á morgun. 
Blessuð sé minning Stebba Dan. 

Það var án efa erfitt hlutskipti að feta 
í fótspor Möggu. Ég er ekki viss um að 

32 VESTANPÓSTUR 2019



Flugfélagi! Ernir
sími 562 4200

www.ernir.is

Flugfélag
sími 5

www
Bíldudalur

Reykjavík

Sau!árkrókur

Gjögur

Höfn

!ægindi alla lei"

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

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

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

HRAÐFRYSTI-
HÚSIÐ

GUNNVÖR HF.
ÍSAFIRÐI

Ísafjarð
arbíó

�������Ð���
�����ɻ���

Tilvalin gjöf fyrir alla 
Vestfirðinga

Saga átaka og framfara í heila öld

Heildarverð kr. 9.990

33VESTANPÓSTUR 2019



sást langar leiðir að maðurinn var í 
áfalli. Eftir einn kaffibolla sagði hann 
mér þau tíðindi að góður vinur hans 
og frægur djammari væri hættur að 
drekka. Sá hafði kynnst konu og í kjöl-
farið fetað hinn þrönga veg. Ég sagði 
við gest minn að oft hefðu nú borist 
verri fréttir. „Jú, sérðu. Það er allt í 
lagi að hann sé hættur að drekka. Ég 
er hins vegar lafhræddur því það getur 
greinilega komið fyrir hvern sem er að 
hætta að drekka.“  

Þrátt fyrir boð og bönn er það nú 
samt undantekningarlaust eftirspurn 
mannskepnunnar sem ræður fram-
boði af  vörum og þjónustu. Ræður 

Allir mínir kennarar reyndu án efa 
sitt besta og lögðu sig alla fram í 
sínu starfi. Þótt það sé ósanngjarnt 
verð ég að nefna einn sérstaklega. 
Kalla Aspelund. Þennan myndarlega 
leikfimi kennara sem kenndi okkur í 
barna- og gagnfræðaskólanum. Þraut-
seigja hans við kennsluna var einstök. 
Í níu vetur samfellt reyndi hann af  
fremsta megni að kenna mér að standa 
á höndum. Hann gafst aldrei upp en 
varð að lokum að lúta í lægra haldi 
fyrir þyngdarlögmálinu.  

Sumarið áður en ég varð tvítugur 
sótti ég um afleysingarstarf  í 
lögreglunni og fékk. Það geta ekki 
margir hafa sótt um. Þegar ég kom 
til starfa var liðið fámennt og vakt 
alla jafna ekki staðin frá eitt á nótt-
unni til tíu á morgnana. Þótt Halldór 
Jónmundar væri hættur störfum sveif  
andi hans yfir vötnum og undir stjórn 
hins réttsýna og milda yfirvalds sýslu-
mannsins reyndi í það minnsta hluti 
lögregluliðsins að leysa sem flest mál 
í sátt og samlyndi og kærufjöldi þótti 
ekki eftirsóknarverður út af  fyrir sig. 
Lögregluliðið frekar fámennt og ekki 
til stórræðanna og því nauðsynlegt 
að skapa ekki óþarfa úlfúð. Á þessum 
tíma voru ensku togararnir farnir af  
Íslandsmiðum en loðnuflotinn átti það 
til að fylla höfnina og þá gat gengið á 
ýmsu. Það þurfti ekki mikinn neista til 

þess að tendra stórt bál þar sem saman 
voru komnir 500 sjómenn.  

Í fámennu lögregluliði þurfti hver 
og einn að vera tilbúinn í hinar ólík-
legustu uppákomur. Því miður voru 
fleiri verkefni tengd ógæfu fólks en 
gæfu. Áfengisneysla tengist verkefn-
unum oft. Í þá daga voru áfengis-
meðferðir lítt kunnar. Það þóttu því 
talsverð tíðindi þegar menn settu 
tappann í flöskuna. Eina nóttina var 
ég einn á vakt á lögreglustöðinni. 
Kom þá einn af  hraustustu sveinum 
Hnífsdals á stöðina góðglaður en samt 
með grátstafinn í kverkunum og vildi 
spjalla. Það var sjálfsagt mál enda 
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skoðun löggjafans því oft litlu í því 
sambandi. Á þessum árum voru engin 
vínveitingahús á Vestfjörðum þrátt 
fyrir talsverða velmegun. Réð þar 
nokkru að meiri kröfur voru gerðar af  
hálfu eftirlitsiðnaðarins til slíkrar starf-
semi úti á landi en í höfuðborginni. 
Við þekkjum slíkt ennþá. Í engin hús 
var því að venda vildu menn kaupa 
vín eftir lokun vínbúðar á Ísafirði. 
Þetta skapaði tækifæri fyrir framtaks-
sama menn. Frjáls verslun lætur ekki 
að sér hæða.  

Á þessum árum bar ein slík verslun 
höfuð og herðar yfir aðrar. Erfitt var 

að uppræta þennan rekstur. Raunar 
tæpast ástæða og áhugi til þess á 
meðan ákveðnum lágmarksreglum 
var sinnt. Einkum átti það við um 
sölu til ungmenna. Slíkt tíðkaðist ekki 
í umræddri verslun nema fyrir slysni. 
Verslun sem þessi leysti óumdeilt 
ákveðin vandamál. Starfseminni var 
því mætt með ákveðnu umburðar-
lyndi.  

Ég varð einna fyrst var við þetta 
umburðarlyndi þegar við vorum 
beðnir að skutla tveimur blaða-
mönnum tímaritsins Frjálsrar versl-
unar upp á Breiðadalsheiði til móts 
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ennþá í vinnunni að kanna frjálsa 
verslun á Ísafirði.“ Lengra varð það 
samtal ekki.  

Kvöld eitt í brjáluðu veðri var loðn-
uflotinn í höfn. Ég var á eftirlits-
ferð með áðurnefndum varðstjóra. 
Skammt fyrir ofan höfnina sjáum við 
þrjá menn í hríðinni á labbinu á 
leiðinni upp í bæ. Félagi minn stoppar 
bílinn, skrúfar niður rúðuna og kallar: 

„Hvaða erindi eigið þið upp í bæ í 
þessu veðri?“ Fátt varð um svör og því 
kallar minn maður: „Þið drepið ykkur 
í þessu veðri. Komiði. Við skutlum 
ykkur.“ Þeir settust upp í bílinn eins og 
með hálfgerðum semingi. Við ókum 
af  stað. Enginn þeirra sagði neitt. Þá 
sagði minn maður ákveðið: „Eruð 
þið að leita að víni?“ Þeim svelgdist á 
aftur í. Lítið varð um svör og þá féll 

við snjóbílinn til Suðureyrar. Blaða-
mennirnir ætluðu þangað í efnisleit. 
Um kvöldið erum við varðstjórinn á 
eftirlitsferð þegar við sjáum þá berja að 
dyrum virðulegs húss í Aðalstrætinu á 
Ísafirði. Okkar maður stoppar, skrúfar 
niður rúðuna og það kemur fát á 
blaðamennina. Áður en þeir koma 
upp orði segir okkar maður: „Ég sé 
að blaðamenn Frjálsrar verslunar eru 
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sprengjan frá mínum manni. „Við 
skutlum ykkur með því skilyrði að þið 
hagið ykkur eins og menn og drekkið 
sprúttið um borð.“ Frísklegur hósti 
var ábyggilega merki um samþykki. 
Þeir voru síðan settir út á réttum 
stað og við beygðum niður Silfurgötu. 
Nokkrum mínútum seinna sjáum við 
þá félaga ansi létta á fæti á leið upp 
Hafnarstrætið. Minn maður stoppar 
og kallar: „Hér höldum við gerða 
samninga. Komiði.“ Þessum hraust-
legu mönnum var skutlað til skips 
og án efa eru þeir ennþá að segja 
söguna af  þessum bíltúr í góðra vina 
hópi og enginn trúir þeim. Þar sem 
áðurnefndur varðstjóri er ekki kominn 
undir græna torfu mun ég ekki segja 
ykkur nafn hans.  

Það kom stundum fyrir að 
umræddur verslunarmaður var kall-
aður til yfirheyrslu vegna meintrar 
ólöglegrar starfsemi. Hann hafði þá 
stundað iðju sína um margra ára 
skeið. Að sjálfsögðu þrætti hann eins 
og sprúttsali. Friðrik Hermannsson 
úr Aðalvík var þá sumarlangt í 
lögreglunni heima í sumarfríi sínu frá 
Lögreglunni í Reykjavík. Þegar slökkt 
hafði verið á ritvélinni var tekið upp 
ættfræði- og átthagaspjall. Þá segir 
Friðrik við meintan sölumann: „Þú 

varst ekki byrjaður að selja þegar ég 
flutti suður, var það?“ „Ja, nær flutt-
irðu?“ „Ég flutti rétt fyrir 1960,“ sagði 
Friðrik. „Nei, hjálpi mér, ég byrjaði 
löngu seinna,“ sagði hinn meinti sölu-
maður.  

Kæru Sólarkaffisgestir. Nú er ég 
kominn á strikið og mál að linni í þetta 
skiptið.  

Ég veit að þið eruð sammála mér 
flest um að það var dásamlegt að alast 
upp á Ísafirði og ég vona að svo sé enn. 
Því fer þó fjarri að Ísafjörður hafi verið 

gallalaus. Það er engin rós án þyrna. 
Ég hef  hins vegar oft velt því fyrir 
mér hvers vegna sá lausi taumur sem 
við höfðum virkaði jafn vel og raunin 
varð. Ósýnilegt öryggisnet mæðranna 
ræður þar eflaust nokkru og án efa 
sú staðreynd að börn þurftu ung að 
axla ábyrgð á sér og yngri systkinum. 
Ég þekki engan sem skaðaðist á því. 
Ábyrgðin var ljós og henni var aldrei 
vísað annað.  

Til hamingju með daginn og góða 
skemmtun. 
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Sumarhúsið Grænahlíð 
í Tunguskógi

Fyrra húsið 
Byggt vorið 1936 af  Kristjáni H. Jóns-
syni (1900-1972) og konu hans Önnu 
Sigfúsdóttur. Kristján H. Jónsson rak 
verslun í Hafnarstræti 11 með flestar 
vörutegundir aðrar en vefnaðarvöru 
frá 1931-1942. Hann var einnig aðal-
eigandi og framkvæmdastjóri húfu-
gerðarinnar Hektors, sem hóf  starf-
semi 1938 og starfaði um nokkurra ára 
skeið og framleiddi einkum derhúfur 
(sixpensara). Sigríður Jónsdóttir systir 
Kristjáns sem átti verslunina Dagsbrún 
átti norðurherbergið niðri. Sigríður 
var seinni kona Jóhanns Jónssonar 
sem hafði viðurnefnið „Eyfirðingur“ 

og mikið bar á í ísfirsku atvinnulífi. 
Sigríður rak verslunina Dagsbrún fyrst 
í Hafnarstræti 4, síðan á Austurvegi 1 
og síðast í Silfurgötu 6.

Aðrir eigendur voru: Hans A.H. 
Svane apótekari, Hans W. Haraldsson 
og Hrafnkell Stefánsson apótekari. 
Ásbjörn Sveinsson keypti bústaðinn af  
dánarbúi Hrafnkels heitins 1984.

Þetta hús, ásamt flestum öðrum 
sumarhúsum í Tungudal, eyðilagðist 
með öllu í snjóflóði þann 5. apríl 1994.

Við hreinsunarstarfið fannst panel-
fjöl með áletrun sem mátti rekja til 
Grænuhlíðar. Á fjölina var áletrað 
eftirfarandi:

Þetta hús er byggt vorið 1936. Búið 

er að byggja áður „Birki hlíð“ og verið 
er að byggja hús símamanna hér 
fyrir utan þetta hús. Draumur okkar 
er: fagurt sumarbústaðahverfi hér í 
Tungu dal. Aftan á fjölinni stendur 
skrifað: 

Gunnlaugur Pálsson, Túngötu 7, 
Ísafirði.

Gunnlaugur Pálsson var fæddur 
1918 og dó 1983, og var því 18 ára 
þegar hann skrifaði á þessa panelfjöl 
og vann þá hjá föður sínum Páli Krist-
jánssyni (1889-1989) sem var húsa-
smiður og byggði mörg hús á Ísafirði. 
Gunnlaugur varð síðar arkitekt og 
teiknaði meðal annars nýbyggingu 
Grunnskólans á Ísafirði.

Myndin tekin sumarið 1992. Erla virðir fyrir sér útsýnið. ;^WVI�^IZ�]UPWZN[�MN\QZ�Æ~òQò��5aVLQV�MZ�\MSQV����R�Ty���!!���*nZI�
PWZÅZ�aÅZ�^yO^�TTQVV�

Mynd tekin haustið 2014 sem sýnir uppganginn að bústaðnum. Mynd tekin haustið 2009. Húsbóndinn að steikja kleinur.
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Seinna húsið: 
Sumarhöll 
Sólveigar og 
Ásbjörns
Upphaf  þeirrar byggingar er að okkur 
Sólveigu berst bréf  frá bygg ingar-
fulltrúa Ísafjarðarbæjar, Stefáni Brynj-
ólfssyni, dagsett 13. mars 2001, þess 
efnis að okkur sé veittur frestur til 1. 
september 2001 til að hefja byggingu 
sumarbústaðar á lóðinni. Að öðrum 
kosti verði lóðin veitt öðrum.

Eftir nokkra umhugsun var tekin 
ákvörðun um að byggja og var 
sest niður við eldhúsborðið og gert 
uppkast að nýjum bústað sem tók 
að vísu nokkurn tíma því ekki voru 
hönnuðirnir alltaf  sammála en að 
lokum náðist fullt samkomulag um 
niðurstöðuna.

Næst var haft samband við Ágúst 
Gíslason hjá Ágústi og Flosa ehf. sem 
tók okkur afar vel og bauðst til þess að 
láta Björgmund Örn Guðmundsson 
setja þessar hugmyndir okkar upp í því 
einingakerfi sem þeir notuðu. 

11. ágúst 2001 var svo send til 
umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar 
umsókn um byggingarleyfi fyrir sumar-
húsi á lóð nr. 1 í Tunguskógi. 

30. ágúst 2001 barst okkur jákvætt 
svar frá umhverfisnefnd bæjarins, þar 
sem fallist var á framkvæmdina, en 
óskað eftir fullnaðarteikningum.

Í framhaldi af  þessu báðum við 
Ágúst að gefa okkur tilboð í undir-
stöður undir sumarbústaðinn, sem 
hann skilaði til okkar 17. september 
2001. 

Við samþykktum tilboðið og 23. 
október gróf  Barði Önundarson 
gröfumaður 16 holur fyrir burðar-
súlurnar. Vegna þess hve tíðarfarið 
hélst gott var verkinu við undirstöð-
urnar að fullu lokið í desember 2001.

Strax á vordögum 2002 var farið 
að huga að framhaldinu og ákveðið 
að ganga til samninga við Ágúst og 
Flosa ehf. 

Þann 31. maí 2002 var búið að 
undir rita samning um byggingu nýs 
sumarbústaðar þar sem verktaki átti 
að skila bústaðnum fullbúnum að utan 
sem innan 20. júlí 2002. 

Handrið og klæðning framan á 
útipalli svo og pípulögn, raflögn og 
innréttingar voru utan við tilboðið, en 

rúmstæði í bæði herbergin niðri fylgdu 
með.

Þessi stutti afhendingartími var 
nokkuð sem við áttum ekki von á, 
því við höfðum reiknað með að það 
tæki allt sumarið að byggja húsið. 
Við urðum því strax mjög bjartsýn og 
sáum fyrir okkur að við gætum flutt 
inn í byrjun ágúst.

Vonbrigðin urðu líka nokkur þegar 
fór að nálgast 20. júlí og fyrirsjáanlegt 
var að verkinu myndi seinka. 

Þrátt fyrir nær daglegar eftirlits-
ferðir og margar umkvartanir og 
athugasemdir rann 20. júlí upp og 
enn var mikið eftir. 

20. júlí tók verktakinn sér hálfs 
mánaðar frí og lá þá vinna við 

Myndin er tekin sumarið 2013. Mynd tekin í ágúst 2011. Viðhaldið tekur sinn tíma.

Myndin er tekin vorið 2016 eftir að þessir dugnaðarforkar voru búnir að moka allan snjó af  
gangstígnum og veröndinni.
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og vélar sem voru nauðsynlegar fyrir 
rekstur bústaðarins og varð það úr 
að í byrjun sumars 2004 var keypt 
ósam sett bjálkahús, 7,5 m2, hjá Húsa-
smiðjunni og sett upp sama ár.

Hér má segja að byggingarsögu 
Grænuhlíðar sé lokið, en vert er að 
geta þess að öll smíðavinna fyrir utan 
tilboðið sjálft var framkvæmd af  
góðvini okkar Magnúsi Alfreðssyni af  
miklum dugnaði og vandvirkni.

Það kom svo í ljós, þegar fara átti að 
njóta sælunnar í skóginum, að börnin 
höfðu ekki eins mikinn áhuga á því og 
við höfðum reiknað með og var því 
ekki mikið sofið í bústaðnum fyrstu 
árin en meira verið yfir daginn þegar 
gott var veður.

Síðari árin eftir að börnin fullornuð -
ust hefur þetta snúist við, því að fljót-
lega eftir að vera má í skóginum 
flytjum við inn eftir og sofum þar að 
jafnaði 90 nætur á sumri, og hefur 
farið upp í 117 nætur. Þetta er það 
dásamlegasta sem hægt er að hugsa 
sér, að vera innan um gróðurinn og 
hlusta á fuglasönginn og fylgjast með 
fuglunum í sínu daglega amstri.

 
Ísafirði í febrúar 2019

Ásbjörn Sveinsson

bústaðinn alveg niðri, en fljótlega eftir 
fríið var settur mikill kraftur í fram-
kvæmdirnar svo fyrirsjáanlegt varð að 
verkinu myndi ljúka innan skamms 
en það er eins og oft við svona fram-
kvæmdir, síðustu verkin eru alltaf  
tímafrekust eins og lökkunin á gólf-
unum því hitastigið var orðið svo lágt. 

Þegar setja átti þakefnið á kom í ljós 
að pöntunin hafði strandað á einhverju 
skrifborðinu í Húsa smiðjunni og væri 
því ekki hægt að útvega grænt þakefni 
fyrr en eftir einhverja mánuði. Okkur 
var jafnframt sagt að það væri til svart 
og hugsanlega rautt en þakrennur 
voru bara til í hvítu, gráu og svörtu. 
Það varð svo úr að við völdum svart.

7. september gistum við með öll 
börnin fyrstu nóttina okkar. Það var 
alveg stórkostlegt að vera flutt aftur í 
skóginn. Alls náðum við að gista átta 
nætur í september og var sá tími vel 
nýttur þar sem við náðum að bera 
á húsið þrjár umferðir, ásamt ýmsu 
fleiru.

Þegar upp var staðið vorum við 
Sólveig mjög sátt, því þótt afhendingin 
drægist nokkuð fengum við ýmsu bætt 
við sem okkur þótti betur fara án 
þess að upphaflega tilboðið breyttist. 
Formlega var okkur afhent húsið 13. 
september og fylgdi með veglegur 

blómvöndur ásamt heillaóskum frá 
verktökum.

Í október sváfum við alls fimm 
nætur. Síðasta nóttin var 19. október 
en þá lá við að frysi í leiðslunum svo 
að við tókum vatnið af  húsinu þann 
20. október. 

Í desember var gist eina nótt, þann 
7. desember, og skrifuð jóla kort daginn 
eftir með vöfflukaffi. 

25. desember voru borð í eldhúsinn-
réttingu og borð á snyrtingu lökkuð.

Alls sváfum við 14 nætur í 
bústaðnum á þessum síðustu fjórum 
mánuðum ársins auk þess að eiga 
fjölda annarra ánægjustunda þegar 
við skruppum dagstund.

Sumarið 2003 var allt að gerast hjá 
okkur Sólveigu. 

Við seldum Ísafjarðar Apótek um 
vorið og vorum því bæði atvinnulaus 
þetta sumar, sem við nýttum mjög vel 
við frágang á bústaðnum og sérstak-
lega á lóðinni sem var mikil vinna og 
einnig frágangur á verönd. 

Veðrið var alveg sérstaklega gott 
þetta sumar og í minningunni alltaf  
sól og blíða enda gekk öll vinna við 
bústaðinn og lóðina framar björtustu 
vonum.

Fljótlega sáum við Sólveig að okkur 
vantaði meira pláss undir verkfæri 

Mynd tekin í júní 2012. Við hjónin við álfasteininn, sést í lautina 
góðu.

5aVLQV� \MSQV� y� R�Ty� ������ -aö~Z� WO� NR�T[SaTLI� y� TI]\QVVQ� NaZQZ� WNIV�
bústaðinn.

Pantone cool gray 10 og Pantone 300

cmyk
Blár C=100 M=57 Y=0 K=0
Grár C=25 M=0 Y=0 K=70
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Foreldrar okkar bræðra, Ingi Jóhann-
esson og Gunnur Guðmundsdóttir 
(Gógó), keyptu sumarbústaðinn 
Þrastarlund í Tunguskógi haustið 
1993 en það hafði verið draumur 
þeirra í nokkurn tíma að eignast 
hús í Skóginum. Þrastarlundur var 
byggður árin 1938–1939 af  hjón-
unum Hirti Kristjáns syni trésmið og 
Ingigerði Sigurðardóttur. Eigendur að 
bústaðnum eftir þau og fram til hausts 
1993, þegar foreldrar okkar kaupa, 
voru Sigríður Gísladóttir frá Álfta-
mýri, Gústaf  Lárusson og  Kristjana 
Samúelsdóttir, Artúr Gestsson og 
Anna Helgadóttir, Ívar Pálsson og 
Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir.  

Ekki auðnaðist þeim að eiga 
bústaðinn lengi því aðeins rúmu hálfu 
ári eftir kaupin, eða 5. apríl 1994, var 
hann einn af  þeim fjörutíu sumar-
bústöðum sem eyðilögðust í snjó-
flóðinu sem féll á sumarhúsabyggðina. 
Kraftur flóðsins var svo mikill að við 
vorum að finna leifar og ýmsa muni úr 
honum allt niður á golfvöll.

Þegar það lá fyrir að heimilt yrði 
að byggja aftur í Tunguskógi voru 
foreldrar okkar ákveðnir í að byggja 
nýjan bústað og hófst undirbúningur 
við það árið 1996 og nýtt hús var full-
klárað árið 1997. Með mikilli eljusemi 
þeirra og annarra fjölskyldumeðlima 
tókst að koma lóðinni og nánasta 
umhverfi aftur í skikkanlegt horf  og 
nýjum trjám var plantað niður í stað 
þeirra sem eyðilögðust í flóðinu. Eftir 
að bústaðurinn var kominn upp tóku 
þau slíku ástfóstri við staðinn að þau 
dvöldu þar meira og minna öll sumur 
upp frá þessu og pabbi hélt því áfram 
eftir að móðir okkar lést árið 2007.    

Við bræðurnir þrír, þ.e. við tveir 
og elsti bróðir okkar Jóhannes sem 
er látinn, og fjölskyldur okkar höfum 
notið þeirra forréttinda að hafa með 
þessu fengið aðgang að algjörri paradís 
sem við trúðum bara ekki þá að væri til 
svona rétt við bæjardyrnar. Auðvitað 
höfðum við sem púkar margoft farið 
inn í skóg á sumrin með vinum eða 
í fjölskylduferð um helgar þar sem 
ærslast var á góðviðrisdögum, og þá 
aðallega í neðri skóginum. Og það 
skal alveg viðurkennast að okkur þótti 
það í upphafi dálítið skrítið tiltæki hjá 

Bústaðurinn okkar í Skóginum

/IUTQ�J�[\Iò]ZQVV��õZI[\IZT]VL]Z��õM[[Q�UaVL�MZ�\MSQV�IòMQV[�VWSSZ]U�^QS]U�NaZQZ�[VR~Æ~òQò�
1994. Frændurnir Ingi Einar og Gunnar Ingi leika sér í snjónum.

Gógó á grunni gamla bústaðarins eftir hreinsun.

Ingi stendur á grunni gamla bústaðarins.
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Ingi og Gógó í bústaðnum.

Nýr bústaður í smíðum.

Pallurinn stærkkaður.

foreldrum okkar að festa kaup á bústað 
inni í skógi sem væri bara staðsettur í 
5 mínútna akstursfjarlægð frá heimili 
þeirra, en slíkar hugleiðingar voru 
fljótar að hverfa þegar við áttuðum 
okkur á hversu stórkostleg ákvörðun 
þetta var þegar við fórum að vera 
þarna sjálfir. Bara veðursældin í skóg-
inum getur verið einstök og stundum 
er lygilegur munur á veðráttunni þar 
og úti í bæ þó það sé ekki lengra á 
milli.  

Eins og áður er nefnt hét bústaður-
 inn Þrastarlundur frá því að hann 
var byggður og þar til snjóflóðið tók 
hann 1994. Bústaðurinn sem kom í 
staðinn hefur aldrei átt neitt nafn og 
í fjölskyldunni er alltaf  bara talað um 
að fara inn í Skóg eða að vera inn í 
Skógi.

Á þessum árum sem liðin eru 
hefur sumarbústaðurinn og hans 
nánasta umhverfi tekið töluverðum 
breytingum. Fyrir utan ýmsar 
betrumbætur á bústaðnum sjálfum 
og töluverða stækkun á pallinum við 
hann þá er það hinn mikli vöxtur trjá-
gróðurs sem hefur hvað mest breyst 
bæði innan lóðarmarka og einnig utan 
þeirra. Og það sést auðvitað víðar í 
Skóginum. Síðastliðið haust fórum við 
svo í miklar framkvæmdir á lóðinni 
og hún var tekin „í nefið“ eins og 
sumir myndu segja það og er nánast 
 óþekkjanleg frá því sem áður var. 
Núna í vor og sumar verður farið í að 
sá og gróðursetja og gaman verður sjá 
þegar allt fer að taka við sér á ný.  

Og þá hefst nýr kafli í sögu 
bústaðarins okkar í Skóginum.

Brynjar Ingason og Elvar Ingason

Sumarbústaðurinn í Skóginum.
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Aðalstræti 24
400 Ísafjörður
Sími 456 3226

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

VÍKUR ÓS ehf
TJÓNASKO!UN 
BÍLARÉTTINGAR 
BÍLAMÁLUN

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
 Sendir grönnum sínum bestu kveðjur  
 Bæjarstjórinn

Súðavíkurhreppur

Suðurgötu 9 • Ísafirði • Sími 456-5711 -     Ráðgjöf

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

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

Góðar veitingar allt árið
Líkkistu- og 

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

FRYSTIKERFI ehf

FRYSTIKERFI ehf

Byggðastofnun
Ártorgi 1 • 550 Sauðárkróki

Símar: 456 6600 og 862 4430

Grundarstræti 3 • 420 Súðavík  
Sími 450 5900

Ísafjörður • Hafnarstræti 1 • Sími 456 3744 Sími: 587 7760 • Bæjarflöt 6 • 112 Reykjavík
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síðbúin sólkveðjuhátíð

Brugðið var á þá nýung að efna til upplesturs úr nýjum og nýlegum bókum frá vestfirskum 
höfundum. Má segja að þetta hafi verið síðbúin sólkveðjuhátíð. Bókakvöldið var haldið á Mess-
anum, veitingastaðnum á Granda. 
Sögubrotin eða kaflarnir sem höfundarnir fimm lásu úr verkum sínum voru afar fjölbreyttir 
og ekki hægt að segja að einsleitnin hafi markað kvöldið. 

• Magnús Sigurðsson setti eigin hugrenningar og annarra í nýtt samhengi með kafla úr 
Tregahandbókinni.

• Ólína Þorvarðardóttir veitti okkur innblástur úr Árbók Ferðafélags Íslands, Við Djúpið 
blátt.

• Rúnar Helgi Vignisson fór með okkur í ferðalag vestur í bókinni Eftirbátur.
• Sigurður Pétursson las valda kafla úr Sögu knattspyrnunnar á Ísafirði.
• Vilborg Davíðsdóttir gaf  okkur innsýn í landnámstímann en Blóðug jörð er síðasta bók 

hennar úr þríleiknum um Auði djúpúðgu.
Birtast hér brot úr bók Rúnars Helga Vignissonar, Eftirbát, Magnúsar Sigurðssonar, Trega-
handbókinni og Ólínu Kjerúlf  Þorvarðardóttur, Við Djúpið blátt, Árbók Ferðafélags Íslands.

Rúnar. Sigurður.

Guðmundur formaður. Ólína.

Vilborg.

Magnús.
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Þegar við nálgumst 
finnst mér eins og 
myndin af  Ísafirði sé 
eitthvað öðruvísi en 
vanalega. Minnir satt 
að segja á gamla litaða 
ljósmynd sem hékk uppi 
hjá pabba og mömmu. 
Þarna má til dæmis sjá 
turna sem eru kunn-
uglegir þó að ég finni 
þeim ekki stað í samtím-
anum. Stjórnsýsluhúsið 
átti að vera þarna með 
sínum glerskála. 

Skarpi stendur við stýrið og horfir 
fram eins og ekkert sé. Þegar við 
komum að Norðurtanganum sé ég að 
hann stefnir inn Sundin.

Hva, ætlarðu inn fyrir? segi ég.
Sé það í lagi, félagi.
Þá verður mér litið upp á eyrina 

og sé að þar er nú engin sundahöfn. 
Vottar ekki einu sinni fyrir uppfyll-
ingunni sem gerð var með mikilli 
fyrirhöfn þegar ég var lítill, sand-
dæluskipin þarna árum saman og 
leiðslurnar frá þeim liðuðust eins og 
ormar úr sundunum og upp í landfyll-
ingarhólfið.

Ég trúi þessu ekki! segi ég og tek um 
höfuðið. Ég bara trúi þessu ekki!

Ég sný mér að Skarpa og allt í 
einu lýstur því niður: Stendur þú fyrir 
þessu, helvískur? Ég hélt að ég réði 

Eftirbátur
Rúnar Helgi Vignisson

ferðinni en auðvitað 
ert þú við stjórnvölinn. 
Hvað vakir fyrir þér, 
hvað ertu að reyna að 
sýna mér?

Þú ert að leita að 
föður þínum, sé það í 
lagi.

Ekki meira af  þessu 
helvítis sé það í lagi, 
félagi. Farðu nú að tala 
eins og fólk er flest, 
ekki eins og þú þurfir 
á talmeinafræðingi að 
halda.

Sé það –
Nei, hættu nú! Það er eins og þú 

sért ekki raunveruleg persóna heldur 
bara forritaður á nokkrum setningum. 
Þú getur ekki leyst allt með þessu 
bölvaða sé það í lagi.

Og svo bít ég höfuðið af  skömminni 
með því að apa þetta upp eftir honum 
í ýmsum blæbrigðum.

Við skulum nú bara vera rólegir, 
félagi, segir hann og dregur upp 
skítugan tóbaksklútinn.

Rólegir! Hvernig á ég að geta verið 
rólegur þegar allt er í húfi? Ég get ekki 
hitt konu mína og son og ef  amma 
mín deyr úr kíghóstanum hætti ég að 
vera til.

Skarpi segir ekkert, virðist bara 
einbeita sér að því að fara rétta leið 
inn sundin. Þetta minnir mig satt að 

segja á sjóferðir sem ég fór með pabba 
á trillunni hans þegar ég var lítill. 
Þá skjögti hún út fjörðinn í morgun-
stillunni eins og ímynd eilífðarinnar.

Þegar við komum inn á Pollinn sé 
ég húsið með turnunum betur. Gamla 
hvíta kirkjan er þarna líka, mikið 
óskaplega er notalegt að sjá hana. 
Eftirsjá hríslast um mig.

Þetta er Fell, er það ekki, húsið með 
turnunum?

Sé það í lagi.
Þú gleymdir að segja félagi.
Sé það í lagi, félagi.
Ég er búinn að fatta þetta. Fell 

brennur í nótt, ekki satt? Þetta snýst 

- Öll almenn raflagnaþjónusta 
á nýju og eldrahúsnæði

- Raflagnateikningar
- Lýsingarplön

Bakkabraut 12. 
200 Kópavogi. 
rt@rafros.is 
GSM: 842-5565
Ómar Andri Eyjólfsson 
Rafvirki

Rafrós ehf. 
Bakkabraut 12. 
200 Kópavogi. 
rafros@rafros.is
Sími: 544-4099-GSM: 893-5565 
Eyjólfur Björgmundsson 
Rafvirkjameistari Rafvirkjameistari 

48 VESTANPÓSTUR 2019



Orþódox – paradox – detox

Á okkar holdlegu tímum skyldi ekki 
gleyma kardinálum kaþólsku kirkj-
unnar, sem rökræddu á fyrstu öldum 
hins kristna tímatals það guðspekilega 
álitamál hvort María guðsmóðir hefði 
á sínum tíma matast.

Og ef  svo væri – haft hægðir?

Og komust loks að orþódoxískri en um 
leið nokkuð paradoxískri niðurstöðu í 
þeim efnum:

 mataðist
� MV�PINòQ�MSSQ�P¥OòQZ�σ

Löngu fyrir daga syndaaflausna detox-
-slöngunnar …

* * *

Þrjú brot úr 
Tregahandbókinni

Magnús Sigurðsson

 Dauðinn
 er stórborgin
 í norðri

 Og borgarhliðið
 risavaxin vængjahurð
 úr fjaðurhami engla

 sem opnast bara
 í eina átt

 Einsog hliðgrindur
 sláturhúsa
 og stórmarkaða

            * * *

 
          Þetta er ekki stólpípa.

um að fara frá einni harmsögu til 
annarrar.

Skarpi sýnir engin svipbrigði, snýtir 
sér bara hressilega í tóbaksklútinn.

Andskotinn! segi ég. Förum og 
vekjum fólkið, reynum að breyta 
sögunni. Það brunnu þarna inni börn, 
er það ekki? Við verðum að reyna að 
koma í veg fyrir það, er það ekki borg-
araleg skylda okkar hér og nú?

Ég sé ekki betur en Skarpi fölni upp.
Hvað? Varst þú þarna eða þitt fólk?
Skarpi hnoðar tóbaksklútnum 

saman og stingur honum í vasann.
Ég trúi því ekki. Er það áfallið sem 

þú varðst fyrir?
Skarpi virðist vera kominn með 

málstol. Ég gef  honum tíma þó ég sé 
alveg að farast úr óþreyju.

Foreldrar mínir voru á ballinu, 
dregst loks upp úr honum.

Hvaða balli?
Sjómannaballinu. Það voru margir 

úr húsinu þar.
Og hvað?
Systir mín var heima.
Bjargaðist hún?

Hún brann inni, blessunin, ásamt 
barnapíunni sinni.

Nei, ég trúi því ekki. Hvar varst þú? 
Komst þú út?

Ég hafði verið sendur norður í 
Aðalvík til skyldfólks. Sex ára.

Settu á fullt, við verðum að reyna 
að bjarga systur þinni og öllum hinum. 
Okkur ber siðferðisleg skylda til þess.

Við keyrum beint að Bæjar bryggj-
unni, bindum bátinn og hlaupum 
upp í bæ. Við erum ekki nema tvær 
mínútur að Felli. Sem betur fer er ekki 
kviknað í ennþá, við sjáum að minnsta 
kosti engan reyk.

Við tökum að berja húsið að utan. 
Það kviknar í seinna í nótt, drífið 
ykkur út, annars brennið þið inni!

Karl á nærbuxunum einum fata og 
með stóran hund sér við hlið kemur 
til dyra á einum stað. Það eru hland-
blettir í brókunum.

Hvaða dómadagslæti eru þetta, 
piltar? segir hann. Það er mið nótt.

Þið verðið að yfirgefa húsið, það 
kviknar í seinna í nótt!

Kviknar í? Ætlar þú að kveikja í, góði?

Nei, það verður hérna stórbruni í 
nótt og við erum að reyna að koma í 
veg fyrir að einhver brenni inni.

Hvaða helvítis kjaftæði er þetta! 
Ertu drukkinn, góði?

Ég segist ekki vera drukkinn og 
held áfram að berja að dyrum og 
öskra til fólksins að koma sér út. Svo 
sé ég hvar Skarpi stendur á tali við 
mann sem er mun yngri en hann. 
Karlinn stendur í fæturna á landi! Ég 
heyri að hann fer með möntruna sína, 
óvenju auðmjúkur einhvern veginn. 
Maðurinn segir einhverjum að fara 
aftur að sofa. Svo kveður Skarpi með 
virktum, biður að heilsa konunni.

Hver var þetta? spyr ég.
Þetta var faðir minn.
Faðir þinn? Mér sýndist hann vera 

miklu yngri en þú. Ætlarðu ekki að 
bjarga honum?

Við erum á vitlausum tíma. Það 
brennur ekki í nótt.

Ég trúi því ekki!
Ekki fyrr en á næsta ári. Mig 

misminnti, félagi.
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Við Djúpið blátt - Ísafjarðardjúp
Ólína Kjerúlf  Þorvarðardóttir

Eitt megineinkenni Vest fjarða er 
Ísafjarðardjúpið sem sker næstum 
Vestfjarðakjálkann sundur og er einn 
dýpsti fjörður á Íslandi, með fjölda 
innfjarða. Djúpið er víðáttumikið, 
loftlína milli Grænuhlíðar og Stiga-
hlíðar spannar 21 km. Það þrengist 
þegar innar dregur, loftlínan verður 11 
km milli Óshlíðar og Vébjarnarnúps. 
Djúpið heldur þeirri breidd inn um 
Ögurnes þar sem það þrengist enn 
og er um 7–9 km breitt inn um 
Vatnsfjarðarnes þar sem það greinist í 
Mjóafjörð og Ísafjörð.

Fátt jafnast á við siglingu inn Djúp í 
góðu veðri. Þá mætir augum tignarleg 
og hrífandi sjón: alhvít Snæfjallaströnd 
á aðra hönd, Óshlíðin, Kofrinn og 
Hestfjallið á hina. Framundan eyjarnar 
þrjár, Vigur, Æðey og Borgarey eins og 
krúnudjásn á bláum haffleti. Við sjón-
arrönd skjannahvít bunga Dranga-
jökuls.

Skjólsælir firðir teygja sig inn úr 
Djúpálnum til þriggja átta, ramm-
aðir inn af  hnarreistum fjöllum með 
tilkomumikla klettasali og kjarri vaxnar 
hlíðar sem umlykja dökka spegilfleti 
sjávar á kyrrum sumarkvöldum eða 
lygnum vetrardögum. Í fjörðum og 
á nesjum finnast víða heitar laugar. Í 
fjöruborði má sjá seli blunda í látri og 
framundan landi værðarlegan sjófugl 
eða jafnvel hnísur og hrefnur í ætisleit. 
Uppi í hamrasölum svífa hrafnar, 
jafnvel fálkar og stöku ernir en álftir 
kjaga við heiðavötn. Þarna eru berja-
lönd góð. Söguslóðir eru um allt Djúp.

„Arnarfjörður og Ísafjörður ganga 
næst á eftir Breiðafirði að lengd og 
stærð íslenzkra fjarða […] Norðan 
við Ísafjörð gengur allmikill flói inn 
í landið, sem heitir Jökulfjörður, en 
greinist innanvert í þrjá firði,“ segir í 
Ferðabók Eggerts og Bjarna. (Ferðabók, 
1974, s. 220–221)

Í fornum heimildum er Ísafjarðar-
djúpið nefnt Ísafjörður en Ísafjarðar-
djúp hinir djúpu álar sem ganga út úr 
firðinum. Elsta heimild þar um mun 
vera kirknatal Páls Jónssonar biskups 
frá því um 1200, en Íslendingasögur 
ýmsar geta um Ísafjörð sem Ísafjarðar-
djúp. Þannig er í Fóstbræðra sögu 
„höfðingi ágætur á Íslandi í Ísafirði“, 
Vermundur Þorgrímsson, sagður 
hafa „bústað í Vatnsfirði“ (Íslendinga 
sögur, V,  s. 201). Sturlunga getur um 
Aðalvík og Stiga „í Ísafirði“, segir 
frá Örnólfi Kollasyni „frá Snjófjöllum 
úr Ísafirði“ og liðsöfnuði Þorvaldar 
Vatnsfirðings er hann safnar „brátt 
mönnum um allan Ísafjörð og fékk 
hundrað liðs,“ svo fáein dæmi séu 
tilgreind af  mörgum. (Sturlunga saga I, 
s. 4, 51, 238, 244)

Virðist sem heitin Ísafjörður og 
Ísafjarðardjúp hafi verið notuð jöfnum 
höndum yfir allan flóann „innan Stiga 
og Straumness með víkum og vogum 
og allri byggðinni meðfram honum“. 
(Vilmundur Jónsson, 1966, s. 34)

Landslag og náttúra
Ísafjarðardjúp er víðáttumikill fjörður 
sem fyrr segir. Frá mynni Djúps að 
botni innsta fjarðar eru um 120 km. 
Norðan megin Djúps teygja Jökul-
firðir sig inn í Vestfjarðahálendið eins 
og fuglskló: Hesteyrarfjörður, Veiði-
leysufjörður, Lónafjörður, Hrafns-
fjörður og Leirufjörður. Úr Djúpinu 
til suðvesturs ganga Ísafjörður, Reykj-
arfjörður, Vatnsfjörður, Mjóifjörður, 
Skötufjörður, Hestfjörður, Seyðis-
fjörður, Álftafjörður og Skutulsfjörður 
þar sem Ísafjarðarkaupstaður stendur. 
Utar liggur Hnífsdalur og Bolungarvík 
handan Óshlíðar. Enn utar, milli 
Stigahlíðar og Súgandafjarðar, liggur 
Skálavík. Hún er ekki landfræðilegur 
hluti Ísafjarðardjúps en var áður hluti 
af  Hólshreppi, nú Bolungarvíkur-
kaupstað (eftir 1974), svo að hún er 
tekin með í þessu riti.

Ísafjarðardjúp og fjarðakerfi þess á 
engan sinn líka hér á landi að víðáttu 
og fjölbreytni. Svipar því að mörgu leyti 
til hinna miklu fjarðakerfa á norðaust-
urströnd Grænlands, svo sem Score[s]
bysunds. Fjöll eru öll úr blágrýti á 
Vestfjörðum, og ná blágrýtislögin yfir 
í austurströnd Grænlands við sunnan-
vert Score[s]bysund, en þar taka við 
eldri forngrýtismyndanir.

[…] óvíða eru örnefni valin af  slíkri 
list og smekkvísi sem á Vestfjörðum. 
(Geir G. Zoëga og Jón Eyþórsson: 
Formáli að Jóhann Hjaltason, 1949, 
s. 7)

Djúpið hefur eins og nafnið gefur til 
kynna allmikið sjávardýpi, þar finnast 
varla grynningar eða sker og lítið er 
um eyjar. Siglingaleiðir um Ísafjarðar-
djúp eru því hreinar og auðfarnar 
og fátt um þungar straumrastir. Í 
Ísafjarðardjúpi hafa um aldir verið 
ein fengsælustu fiskimið landsins enda 
hafa menn sótt víða að til fiskveiða við 
Djúp sem oft hefur verið nefnt „gull-
kistan“. Ísafjarðardjúp er hömrum 
girt á alla vegu en innantil lækkar 
landslagið þar sem hjallar og ávalar 
hlíðar eru einkennandi andstætt hrika-
legum hamrabeltum Stigahlíðarinnar, 
Óshlíðar og Vébjarnarnúps og tignar-
legum fjallstindum Álftafjarðar. Djúpið 
skartar þremur stórum eyjum, Vigur, 
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Æðey og Borgarey, þar sem er ríku-
legt fuglalíf  og hlunnindi á borð við 
æðarvarp, lunda- og eggjatekju. „Þar 
er hagbeit góð, heyskapur, dúntekja 
og fuglaveiði, einkum fæst þar mikið 
af  lunda,“ segir í Ferðabók Eggerts 
og Bjarna um landkosti Djúpeyjanna 
þriggja (Ferðabók, 1974, s. 221).

Í öllum fjörðunum inn úr Ísafjarðar-
djúpi er skógur og víða mikill að víðáttu. 
Þá er einnig skógur á Langadalsströnd 
og í Kaldalóni. Jarðlægt kjarr er á 
Snæfjallaströnd og í Hrafnsfirði, Kvíum 
og víðar í Jökulfjörðum er skóglendi. 
(Steindór Steindórsson, 1946, s. 38)

Byggð og mannlíf  við Djúp
Þegar þeir Eggert Ólafsson og Bjarni 
Pálsson ferðuðust um Ísland á árunum 
1752–1757 til þess að safna gömlum 
bókum, náttúrugripum, steinum, 
grösum og dýrum, skoða hella, jökla 
og sveitir urðu þeir margs áskynja, 
m.a. um lundarfar landsmanna 
og lyndiseinkunn. Ísfirðingum og 
Strandamönnum lýstu þeir sem vel 
gefnum vinnuþjörkum:

Þeir, sem norðar búa og allt norður 
að Horni, leggja aðalstund á fisk-
veiðarnar, sem þeir sækja af  kappi 
frá því á vorin og fram á haust. Á 
vetrum hafa þeir kyrrt um sig. Þeir 
eru yfirleitt ekki eins glaðlyndir og 
hinir fyrrtöldu [þ.e. Barðstrendingar 
og Breiðfirðingar] og skeyta um fátt 
nema aflabrögð og sjómennsku. […] 
Áflog, missætti og háreysti er sjaldgæft á 
Vestfjörðum. Annars eru Vestfirðingar 

vel gefnir og vel uppfræddir í andlegum 
efnum. Þeir hafa og góðan skilning á 
því, sem þeim er sagt. (Ferðabók, 1974, 
s. 262)

Um miðja 19. öld reis mikið 
verslunarveldi á Vestfjörðum með 
Ásgeirsverslun sem var eitt þekktasta 
og umsvifamesta fyrirtæki í eigu 
Íslendinga á 19. öld með höfuðstöðvar 
á Ísafirði. Búðir Ásgeirsverslunar voru 
auk þess í Bolungarvík og á Suðureyri, 
en einnig á Horni og Sæbóli í Aðalvík, 
Hesteyri, Staðareyrum í Jökulfjörðum, 
Snæfjallaströnd, Arngerðareyri við 
Ísafjörð og í Ögri. Á blómatíma 
Ásgeirsverslunar um aldamótin 1900 
veitti hún 500 manns atvinnu og flutti 

út 10–15% alls saltfisks á Íslandi. Á 
sama tíma var Tangsverslun í Hæsta-
kaupstað einnig allumsvifamikil með 
búðir á Ísafirði og í Bolungarvík, en 
einnig á Látrum í Aðalvík og við 
Kollsá í Jökulfjörðum. Segja má að 
þarna hafi farið í hönd blómaskeið í 
sögu svæðisins.

Við Ísafjarðardjúp var margbýlt á 
19. og fram á 20. öld þó að margir 
hafi búið við nauðþurftir. Þar hafa 
um aldir búið höfðingjar, góðbændur 
og listamenn sem ratað hafa á spjöld 
sögunnar og sumir hverjir tekið sér 
bólfestu við hjartastað þjóðarinnar.

Líkt og víðast hvar í Evrópu bjuggu 
fáir íslenskir bændur á eignarjörðum 
því að flestir voru þeir leiguliðar fram 
um miðja nítjándu öld. Ísafjarðardjúp 
var eina svæðið á Vestfjörðum þar 
sem íbúum fjölgaði á 18. öld, einkum 
á síðari hluta aldarinnar. Á Ísafirði 
fjölgaði íbúum um 62% á árunum 
1880–90. Sú þróun er athyglisverð 
í ljósi þess að þá fóru í hönd erfiðir 
tímar á Íslandi og fjöldi fólks fluttist 
af  landi brott til Vesturheims. Vest-
firðingar voru ekki margir í hópi Vest-
urfara enda var mikið uppgangsskeið 
í sjávarútvegi á Vestfjörðum um þetta 
leyti, ekki síst við Ísafjarðardjúp. Á 
sama tíma var samdráttur í sjávarút-
vegi annars staðar á Vestfjörðum, á 
nánast gervöllu svæðinu frá Snæfells-
nesi norður á Hornstrandir. Aðkomu-
fólk, einkum þó einhleypingar, fluttist 
til Ísafjarðar þar sem það réðst í vinnu-
mennsku á heimilum og fékk um leið 
húsnæði. (Jón Þ. Þór II, 1986, s. 38)
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Hrannargata er ein af  fimm götum sem liggja á milli 
Hafnarstrætis og Fjarðarstrætis á Ísafirði. Efst er Sólgata 
(áður Steypuhúsagata), þá Hrannargata (áður Templara-
gata), Mánagata (áður Spítalagata, Bankagata), Mjallargata 
(áður Læknisgata, Póstgata) og Pólgata sem dregur nafn af  
Norðurpólnum, húsi sem stendur við götuna. 

Templaragata fékk nafn sitt af  af  húsi sem félagsmenn í 
stúkunni Dagsbrún reistu árið 1896 og nýttu til samkomu-
halds og leiksýninga. Stóð það við Templaragötu 1 en 
gatan var einnig kölluð Bindindisgata og Dagsbrúnargata. 
Árið 1905 byggðu templarar nýtt og glæsilegt samkomuhús 
við sömu götu, teiknað og byggt af  Ragúel Á. Bjarnasyni 
húsasmið. Brynjólfur Jóhannesson leikari, sem steig þarna 
sín fyrstu spor á leiksviði, sagði um húsið: „Templarar 
komu sér upp ágætu leikhúsi, líklega einhverju því bezta á 
landinu þá; þetta var hús á stærð við Iðnaðarmannahúsið 
í Reykjavík, nema með stærra sviði, og þar voru ágæt 
búningsherbergi fyrir leikarana. Mér þótti viðbrigði síðar 
meir að koma þaðan í moldarkjallarann í Iðnó.“ (Morgun-
blaðið 16. ágúst 1986, 15)

Ragúel keypti eldra húsið og opnaði þar trésmíðaverk-
stæði vorið 1906 en stuttu síðar brann það til grunna 
eftir að eldur kom upp á verkstæðinu. Það urðu einnig 
örlög nýja samkomuhússins að verða eldi að bráð tæpum 
aldarfjórðungi síðar. Húsið var þá komið í eigu Helga 
Guðbjartssonar og Matthíasar Sveinssonar sem ráku þar 
kvikmyndahús auk þess sem Leikfélag Ísafjarðar hafði þar 
aðstöðu. Góðtemplarar höfðu hins vegar flutt sig yfir í 

Templarahúsin
Guðfinna Hreiðarsdóttir sagnfræðingur skrifar um hús á Ísafirði

VANDA! PRENTVERK 
FYRIR VANDA! INNIHALD

Í 75 ÁR

Í 75 ár hefur Oddi veri" í fararbroddi 
#egar kemur a" prentun og frá- 
gangi. Reynsla okkar og #ekking 
tryggir a" #itt verkefni fær #á 
me"höndlun sem #a" á skili". Vi" 
veitum #ér fyrsta flokks rá"gjöf og 
a"sto"um #ig vi" a" finna bestu og 
hagkvæmustu lausnir var"andi útlit 
og frágang á prentverki. Haf"u 
samband og kynntu #ér máli". 

Rá!gjöf

Prenta" efni er oft á tí"um andlit 
fyrirtækisins út á vi" og #ví skiptir 
útlit og vanda"ur frágangur höfu"- 
máli, hvort sem um er a" ræ"a 
útgáfu, kynningarefni e"a skrifstofu- 
gögn. Hjá okkur fær"u örugga, skjóta 
og skilvirka #jónustu, sem er 
lykilatri"i #egar kemur a" prentverki, 
hvort sem verkefni" er flóki" e"a 
einfalt og upplagi" stórt e"a smátt.

Prentun

Vi! erum "ínir rá!gjafar í prenti

www.oddi.is515 5000
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Virðing á samkomuhúsi góðtemplara árið 1906.

<MUXTIZIP�[Qò�n�Ñ[IÅZòQ��JaOO\�nZQò��!����
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D!rfinna Akranesi 
Stillholti 16-18,
300 Akranesi  
Sími: 464 3460 & 862 6060 
www.diditorfa.com

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

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

D!rfinna Torfadóttir 
gullsmi"ur

VANDA! PRENTVERK 
FYRIR VANDA! INNIHALD

Í 75 ÁR

Í 75 ár hefur Oddi veri" í fararbroddi 
#egar kemur a" prentun og frá- 
gangi. Reynsla okkar og #ekking 
tryggir a" #itt verkefni fær #á 
me"höndlun sem #a" á skili". Vi" 
veitum #ér fyrsta flokks rá"gjöf og 
a"sto"um #ig vi" a" finna bestu og 
hagkvæmustu lausnir var"andi útlit 
og frágang á prentverki. Haf"u 
samband og kynntu #ér máli". 

Rá!gjöf

Prenta" efni er oft á tí"um andlit 
fyrirtækisins út á vi" og #ví skiptir 
útlit og vanda"ur frágangur höfu"- 
máli, hvort sem um er a" ræ"a 
útgáfu, kynningarefni e"a skrifstofu- 
gögn. Hjá okkur fær"u örugga, skjóta 
og skilvirka #jónustu, sem er 
lykilatri"i #egar kemur a" prentverki, 
hvort sem verkefni" er flóki" e"a 
einfalt og upplagi" stórt e"a smátt.

Prentun

Vi! erum "ínir rá!gjafar í prenti

www.oddi.is515 5000
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Steypuhúsagötu þar sem þeir höfðu keypt reisulegt steinhús 
sem gekk undir nafninu Hebron. 

Það var upp úr hádegi miðvikudaginn 23. apríl sem elds 
varð vart í Bíóhúsinu, eins og Templarahúsið var þá kallað. 
Kviknaði eldurinn út frá rafleiðslu og breiddist svo hratt 
út að röskum tveimur tímum seinna var húsið brunnið til 
grunna. Höfðu eigendurnir nýlega lokið við miklar endur-
bætur á húsinu og ætluðu að hefja kvikmyndasýningar að 
nýju daginn eftir, á sumardaginn fyrsta. 

.Zn�[IU¥ÅVO]�y�;UQòR]O�\]��

ÙZ�OMZòIJ~S�JaOOQVOIZVMNVLIZ�Ñ[INRIZòIZ�����UIZ[��!���öIZ�[MU�O~ò\MUXTIZI[\�S]ZVIZ�6IVVI�WO�,IO[JZ�V�[¥SRI�]U�TMaÅ�\QT�Iò�JaOORI�P�[�n�
T~ò�UQTTQ�<MUXTIZIO�\]�WO�;\MaX]P�[IO�\]�

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Bíldshöfði 16 Flatahraun 31
Hafnarfirði

Tryggvabraut 24
AkureyriReykjavík
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Vestfir!ingar,  gle!ilega páskahátí!
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Vestfir!ingar,  gle!ilega páskahátí!



Úr myndaalbúmi: 

Laufey Waage

Hljómsveitarstrákar komu oft heim með Halla eftir ball. Diddi Her-
UIVV[�PMTL]Z�n�*MZOTQVLQ��[MU�^IZ�ZQÅV�UMò�y�XIZ\yQò���:�VIZ�>QTJMZO[�
UMò�XIZ\yOy\IZ��Ñ�NWZOZ]VVQ�ÕTQ�PMQ\QVV�/]òU]VL[�WO�lZV�2~V[�

;]VV]LIO[UWZO]VV�y�;]VL[\Z¥\QV]�

*WOOI�WO�1VOQ�UMò�JIZVIJ�ZVQV�[MU�ön�^WZ]�N¥LL"�1VO~TN]Z��>yòQZ�WO�
Berglind.

*MZOTQVL��>QòIZ�
Hákon og Sara 

>QTJMZO[�

<Zy~Qò�LW\\Qò�y�XWZ\^yVQò"�
;IZI��0IVVI�4nZI��
4I]NMa�?IIOM�

-QZyS]Z�lZV�WO�
0ITTL~ZI�6WZòLIPT��
Berglind og Bjarki.
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Hanna Lára hjálpar til við þrif  
við íbúðaskipti.

Svana líka, sýnist á svipnum að 
P�V�PIÅ�[uò�MN\QZ�Iò�PINI�JWòQò�[QO�
fram í þetta verk.
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Þrítugsafmæli húsbóndans; Jón Ívars, Hörður Birkis (mágur) Mallý 
systir, Gunna (á bak við), Hörður og Ragnar með nýfæddan Kristin, 
Örn, Ingólfur E. og Guðný.

Á Gleiðarhjalla; Ingi, Bogga, Ásgeir og Mæja.

Sjómannadagurinn. Dalli, Elvar, Berglind, Þór, Erna, Bogga, Ingi.

.IT[SI�ÅòT][^MQ\QV"�0R�ZTMQN]Z��ÕT�N��8nTyVI��;QOZyò]Z�1VOI��,IOZ�V��-JJI�Î[TI]O�
WO�*MZOTQVL��2ISWJ�0ITTOZyU[[WV�^Qò�ÆaOQTQVV�

Unga konan saumaði dress á alla fjölskylduna fyrir 
jólakortamyndina.



Haukur og Dísa.

Gæðastund í Fljótavík. Berglind, Lilja, Mæja, Hörður og Bogga.

Berglind, Víðir, Bára, Ingólfur, Margrét Katrín, Lilja.

Skólaferðalag með Brynhildi Björns til Amrun. Ásthildur, Elli, Laufey, 
Dúdú, Jón Ólafur.

Laufey Waage.-QVV�IN �JTWSSÆI]\]P~X]V]U�UyV]U��
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Stóru börnin mín með Signýju frænku sína á milli sín.



;^IVI��4I]NMa�WO�5IOOI�NIOVI����nZI�INU¥TQ�4Q\TI�TMQSST�JJ[QV[� Með afkomendum í skírn Önnu Ásgerðar inni í skógi 2012. Ásbjörg, 
Matthildur með Hálfdán Inga á háhesti og Bjarki fyrir aftan, ég með 
skírnarbarnið, Berglind, Hálfdán Hörður.

Með Hálfdáni Inga í 
Naustahvilft.

Á Skipagöturóló.
Yngsta barnabarnið, litla 
Laufey, á Skipagöturóló.
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3Iٻ�y�/IUTI�JISIZyQV]"�*RIZSQ��UIUUI��Î[JR�ZO�UMò�lVV]�WO�,~ZI�

Hálfdán Ingólfur niðri í neðsta.



/Z]VV[S~TQVV�n�Ñ[IÅZòQ
Það voru þær Una Salvör Gunnarsdóttir og Svava Rún 
Steingrímsdóttir sem fengu viðurkenningu Ísfirðinga-
félagsins vorið 2018. Una er dóttir Gunnars Bjarna 
Guðmundssonar og Ásgerðar Þorleifsdóttur, Svava Rún er 

Tónlistarskólinn 
n�Ñ[IÅZòQ
Tveir nemendur, þær Katla 
Vigdís Vernharðsdóttir og Ásrós 
Helga Guðmundsdóttir deildu 
verðlaunum Ísfirðingafélagsins 
á skólaslitum Tónlistarskóla 
Ísafjarðar vorið 2018. 

Stúlkurnar skipa hljómsveitina 
Between Mountains sem hefur 
hlotið verðskuldaða athygli fyrir 
tónlist sína, en hún var sigur-
hljómsveit Músík tilrauna vorið 
2017. Katla Vigdís og Ásrós Helga 
stunda nám sitt á hinum ýmsu 
sviðum Tónlistarskóla Ísafjarðar 
með mikilli prýði og taka virkan 
þátt í viðburðum innan skólans 
sem utan hans. Tvö lög hljóm-
sveitarinnar Between Mountains 
voru m.a. flutt í Ísafjarðarkirkju 
í tilefni af  degi tónlistarskólanna 
2018, en það var sérstaklega útsett 
af  Kötlu og Ásrós fyrir barnakór 
og hljómsveit, sem nemendur 
skólans skipuðu.

Jóna Benediktsdóttir ásamt verðlaunahöfunum Unu Salvöru Gunnarsdóttur og Svövu Rún Steingrímsdóttur.

6nU[^MZòTI]V�Ñ[ÅZòQVOINuTIO[QV[

Ásrós Helga Guðmundsdóttir og Katla Vigdís Vernharðsdóttir.

dóttir Steingríms Guðmundssonar (Denna í Pennanum) og 
Sæunnar Sigurjónsdóttur.

Sem fyrr er viðurkenningin veitt fyrir virka þátttöku í 
félagsstarfi, lofsverða ástundun og framfarir í námi.
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5MVV\I[S~TQVV�n�Ñ[IÅZòQ
Verðlaunahafar ársins 2018 voru tveir þar sem bæði var 
útskrifað í fyrsta sinn af  þriggja ára stúdentsprófsbrautum 
og í síðasta sinn af  fjögurra ára brautum. 

Hákon Ernir Hrafnsson (f. 1999) lauk námi af  nátt-
úruvísindabraut (þriggja ára braut) en foreldrar hans eru 
Rannveig Björnsdóttir og Hrafn Snorrason. Hákon Ernir 
er góður námsmaður og sinnti náminu af  áhuga og elju. 
Hann var formaður NMÍ veturinn 2017–2018 og keppti 
jafnframt fyrir skólans hönd í mælsku- og rökræðukeppnum 
Morfís. Meðal annars þegar skólinn náði þeim árangri að 
komast í undanúrslit Morfís haustið 2017. 

Veturliði Snær Gylfason (f. 1998) útskrifaðist af  nátt-
úrufræðibraut (fjögurra ára braut) en foreldrar hans eru 
Sóley Veturliðadóttir og Gylfi Þór Gíslason. Veturliði Snær 
er góður námsmaður og sinnti náminu af  áhuga. Hann 
hafði mikinn áhuga á málfundarstörfum og Gettu betur 
og var Málfinnur í stjórn NMÍ veturinn 2016–2017 en 

Hákon og Veturliði ásamt sigursælu Morfísliði veturinn 2016-2017.

Hákon Ernir Hrafnsson. Veturliði Snær Gylfason.

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

þann vetur komst lið MÍ í Gettu betur í sjónvarpið í fyrsta 
sinn. Veturliði tók sjálfur þátt í Gettu betur og í mælsku- og 
rökræðukeppnum Morfís fyrir hönd MÍ. Meðal annars 
þegar skólinn náði þeim árangri að komast í undanúrslit 
Morfís haustið 2017. 
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Vesturferðir eru líklega þekktastar 
fyrir sölu miða í áætlunarferðir til 
friðlands Hornstranda með bátum 
Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar og 
Borea Adventure frá Ísafirði. Fyrir-
tækið býður einnig upp á úrval dags-
ferða og afþreyingar. Vinsælustu ferð-
irnar eru í eyjuna Vigur, til Hesteyrar 
og dagsgöngur á Hornstrandir með 
leiðsögn. Margir kjósa líka að fara 
í hvalaskoðun, fjórhjólaferðir, leigja 

hjól, fara í hestaferð, á sjóstöng eða á 
kajak. 

Hornstrandir er fyrir mörgum 
fyrirheitna landið og verða dags-
göngur með leiðsögn í boði nær alla 
daga yfir sumartímann. Þá er farið 
frá Ísafirði kl. 9 að morgni og komið 
til baka í kringum kvöldmataleytið. 
Ólík svæði eru heimsótt eftir því 
hver vikudagurinn er en allar eiga 
ferðirnar það sameiginlegt að henta 

fólki á öllum aldri sem er í þokkalegu 
gönguformi. 

Aðalvík og Hesteyri
Vinsælasta dagsganga Vesturferða 
hefur í gegnum tíðina verið frá Aðalvík 
til Hesteyrar. Þetta er auðveld 14 km 
leið með lítilli hækkun og að megninu 
til á góðum slóðum. Siglt er frá 
Ísafirði að Sæbóli í Aðalvík. Genginn 
er Staðardalurinn að Staðarkirkju og 
áfram upp Fannadal og inn Hesteyrar-
brúnir að Hesteyri. Á leiðinni sést vel 
yfir Djúp, Jökulfirði og upp á Dranga-
jökul þegar skyggni leyfir. Í lok ferðar 
er farið í kaffi og pönnsur hjá Hrólfi 
í Læknishúsinu á Hesteyri á meðan 

Ferðaskrifstofan Vesturferðir ehf. var stofnsett árið 1993 og 
hefur fest sig í sessi sem einn helsti ferðaskipuleggjandi og 
ferðaskrifstofa á Vestfjörðum. Vesturferðir eru í dag í eigu 
sextíu aðila og eiga í góðu samstarfi við aðra ferðaþjóna á 
svæðinu. Skrifstofan er til húsa í Edinborgarhúsinu á Ísafirði 
og deilir rými með Upplýsingamiðstöð ferðamála.

,IO[NMZòQZ�NZn�Ñ[IÅZòQ
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Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyrar ehf.

Hafnargötu 12, 415 Bolungarvík, sími: 863 9003

//�·�5nTVQVOIZ�
þjónusta ehf.

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

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

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

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

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

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur

Hafnargötu 37 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7108

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

Kampi ehf. rækjuvinnsla
Sindragötu 1 • 400 Ísafirði 

Sími 450 4040

422 8000

Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Malbikunarstöðin Norðurbik ehf.
Ægisnes 2 • 603 Akureyri • Símar: 896 1390 og 896 1340

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

Suðurgötu 9 • 400 Ísafoirði  
Sími 456 4580

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

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

Valur Richter 864 1341, Össur Össurarson 898 3802

Ólík tilefni kalla á ólík fargjöld. Veldu Létt fyrir skottúrinn, Klassískt 
fyrir fjölskyldufer!alagi! og Frí!indi fyrir stóraukinn sveigjanleika. 
Enda hafa Íslendingar alltaf vilja! hafa mörg járn í eldinum.

Kynntu "ér Létt, Klassískt og Frí!indi á airicelandconnect.is

Go! til gló"arinnar
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beðið er eftir að báturinn sæki hópinn. Á 
Hesteyri standa enn níu hús sem notuð 
eru sem sumarhús. Ef  tími gefst til er 
möguleiki á að ganga inn að Stekkeyri, 
um tveggja kílómetra leið, að síldar- og 
hvalveiðistöðinni. Stöðin var byggð árið 
1894 og enn stendur þar hár strompur 
og eitthvað af  rústum. Ef  gestir okkar 
hafa hug á að dvelja lengur á Hesteyri er 
ekkert því til fyrirstöðu að bóka gistingu 
í Læknishúsinu og fara með bát Sjóferða 
daginn eftir.

Fyrir þá sem ekki treysta sér til að ganga 
á milli staða er tilvalið að taka ferðina 
Heimsókn á Hesteyri. Sú ferð tekur um 
fimm klukkutíma, gengið er um þorpið 
með leiðsögn og farið í kaffi í Læknishúsið. 
Það er töfrum líkast að koma inn á svæðið 
og tilvalið fyrir alla fjölskylduna. Hér er 
auðvelt að sjá sel, leika sér í fjörunni og 
tengjast þessu afskekkta svæði sem er svo 
langt úr alfaraleið. Það er óhjákvæmi-
legt að velta fyrir sér daglegu lífi fólksins 
sem bjó hérna og bera það saman við 
munaðinn sem við búum við í dag.

Aðalvík er þrungin sögu og víkin 
umkringd tveim herstöðvum úr seinna 
stríði. Önnur á Straumnesfjalli og hin á 
fjallinu Darra. Vesturferðir ætla í fyrsta 
sinn í sumar að bjóða upp á kvöldgöngur á 
Straumnesfjall, þrjár valdar dagsetningar á 
bjartasta tíma ársins. Sú ferð ætti að henta 
vel aðdáendum hinna löngu sumarnótta. 
Farið verður síðdegis frá Ísafirði og komið 
til baka eftir miðnætti. Það er ótrúlegt að 
byggð hafi verið herstöð á svo afskekktum 
stað, eiginlega þrekvirki. Við munum fara 
vel yfir sögu stöðvarinnar en gangan á 
fjallið er í meðallagi erfið.  Hornstrandir 
hafa í seinni tíð fengið á sig dulúðlegan 
blæ. Í tímaþröng nútímans er því tilvalið 
að taka sér einn dag og fá örlítið sýnishorn 
af  því hvernig fjöllin, húsin, gróðurinn og 
dýralífið spila saman langt frá ys og þys 
hversdagsins.

64 VESTANPÓSTUR 2019



Vigur
Þrátt fyrir að Vigur sé nú til sölu munu 
Vesturferðir bjóða ferðir þangað daglega 
í allt sumar. Eyjan er einstakur staður að 
heimsækja og hver að verða síðastur til að 
hitta á Salvar og Hugrúnu sem búið hafa á 
eyjunni í áratugi.

Skemmtiferðaskip
Mikilvægur þáttur í starfsemi Vesturferða 
er þjónusta við gesti skemmtiferðaskipa sem 
stoppa í firðinum yfir sumartímann. Fjöldi 
skipa sem stoppa á Ísafirði eykst með hverju 
ári og sjá Vesturferðir um framkvæmd 
langstærsta hluta þeirra ferða sem seldar eru 
um borð í skipunum. Vinsælustu ferðirnar 
eru þriggja klukkustunda rútuferðir um 
nærliggjandi svæði ásamt heimsókn í Vigur. 
Sumar rúturnar keyra til Bolungarvíkur á 
meðan aðra eru sendar til Súðavíkur eða 
Flateyrar. Í öllum þessum ferðum er stoppað 
á söfnum, boðið upp á íslenskt matarsmakk 
ásamt því að heimsækja kirkjur þorpanna 
þar sem tónlistarfólk af  svæðinu syngur 
nokkur vel valin lög.

Í apríl verður opnuð ný heimasíða Vest-
urferða þar sem hægt verður að bóka sig á 
netinu í allar ferðirnar og hægt að sjá hvaða 
daga hver og ein ferð er í boði.
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Hans Blær er 33 ára (epal)tranströll og eitt sinn svaf  hán 
vært. 

Hans Blær er 175 cm á hæð. Hans Blær er 65 kíló. 
Hans Blær er bláeygt en þó ekki „bláeygt“, með hár sem 
er platínuljóst frá náttúrunnar hendi en oft litað, rakað 
og meðhöndlað. Í dag er hán með hálfgert pompadúr og 
sléttrakað í vöngum, dökkrauðar rendur, bleikar gelneglur 
og berfætt í Birkenstock-klossum. Stór brjóst, en þó minni 
en brjóst móður hánar, og hár á bringunni, aðeins meira en 
á bringu föður síns. 

Svona fæðist ekki nokkur maður. Hans Blær er sköp-
unarverk, skapaði sig í sinni eigin mynd, með tvo fráa fætur, 
tvö frán augu – þið kannist við framhaldið (höfuð, herðar, 
hné og tær). Hán hefur fagra líkamsburði og skammast sín 
ekki fyrir að sýna þá, skammast sín ekki fyrir að fela þá, 
skammast sín ekki fyrir neitt. 

Hans Blær
Eiríkur Örn Norðdahl

Hans Blær er öll okkar og ekkert okkar; hinn almenni 
maður og hinn fullkomni einstaklingur. Hán er Þórðar-
gleðin sem fróar okkur og skelfir þegar við völdum óskunda 
í vondum heimi; og hán er sársaukinn sem svíður og svalar 
fýsnum okkar, breiðir yfir tómið í hjörtum okkar og fyllir 
líkamann lífi í veröld sem í senn verndar okkur og deyfir. 
Hán er taugaveiklunin þegar við þegjum og samviskubitið 
þegar við tökum til máls, myrkrið sem hylur okkur og 
neistarnir sem lýsa okkur leiðina. Hán er tröllið sem er 
ekki tröll, transinn sem er ekki trans, bjargvætturinn sem 
bjargar engum og óargadýrið sem vill engum illt. Hán 
verður ekki smættað niður í samtíma sinn því hán er allra 
tíma og engra; hán verður ekki smættað niður í siðferði sitt, 
kyngervi sitt, veikleika sína eða styrk. Hán leiðir okkur til 
sannleikans og drekkir okkur í lygum, vefur okkur í faðm 
sinn og rífur okkur á hol. Við hlæjum þegar við eigum ekki 
að hlæja, grátum þegar við eigum ekki að gráta og reiðumst 
þegar við eigum ekki að reiðast; við erum alltaf  röng, alltaf  
ranglát og þetta er aldrei fallegt og samt svo fallegt. Við 
tárumst, sofnum og göngum út, hristum höfuðið og rífumst 
fram á nótt. Hán er rof  sjálfsmyndarinnar og þar með 
hin algera sjálfsmynd, einstaklingurinn sem samsamar sig 
engum en neitar að leysast upp, gengur ekki í takt við neinn 
en marserar samt áfram, með samstíga herdeildir á eftir sér, 
en alltaf  eitt. Hán er hið hikandi skref  og hin styrka hönd, 
sá máttlausasti meðal okkar og sú sem römmust er að afli; 
hán er hán, hann og hún, þeir, þær og þau, ég og þú og þið, 
og umfram allt annað: hán er við og enginn, skrifar hán. 

Hans Blær er tíundu aldar víkingur, elleftu aldar land-
námsmaður, tólftu aldar þrælasali, þrettándu aldar höfðingi 
og landráðamaður, fjórtándu aldar seiðkarl og guðlastari, 
fimmtándu aldar kaþólskur prestur, sextándu aldar 
lúterskur prestur, sautjándu aldar alkohólíserað sálmaskáld, 
gerspilltur átjándu aldar aðalsmaður, manngerðin sem 
getur frænkum sínum börn og lætur kasta föður sínum fyrir 
hundana, uppá sportið, af  því það er hlægilegt að horfa á 
karlhelvítið væla; þjáður nítjándu aldar gáfumaður sem 
ráfar auralaus um strætin með sótthita í rifnum jakka milli 
þess sem hán les Nietzsche sér til óbóta, lemur kellingar 
og verður ástfangið af  hrossum; alls kyns tuttugustu aldar 
séní, heil hersing: fútúristi sem er svag fyrir þramminu í 
leðurstígvélum; súffragetta sem er svag fyrir leðurbuxum og 
sígarettum með munnstykki; hóbó sem þvælist um sléttur 
Ameríku aftan í farmvögnum lesta, nagandi strá og fróandi 
sér áhyggjulaus undir smekkbuxunum í takt við teinasláttinn 
sem greinarmerkjasetur tilveru hans; stúlka í stuttum kjól 
sem kann sér ekki hóf, síðhærður strákur með dólg, barn 
sem vakir meðan drukknir foreldrar þess stunda makaskipti 
með nágrönnunum í stofunni; útgerðarmaður á vélbáti, 
kvótakóngur yfir skuttogaraflota; blaðamaðurinn, rithöf-
undurinn, málarinn, símalandi intelligensían og umfram 
allt annað 21. aldar manneskja, sjálf  tómstundaveran, 
dundarinn, lífsfyllingarleitandi hipsterinn sem sökkvir sér í 
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Silfurtorgi, 400 Ísafir!i, sími: 440 2430

matreiðslu, ljóðlist, hjólreiðar, troll, húsgagnasmíði, AA-sam-
tökin, gráa fiðringinn, kraftlyftingar, kokteilagerð; samkeppn-
ismóralistinn sem er alltaf  aðeins betri, jafnvel betri í að vera 
betri, meira fórnarlamb en aðrir, meiri sigurvegari en aðrir, 
meira meira en aðrir og meira minna en aðrir, gangandi og 
blæðandi sjálfskaparvíti úr kvíða og losta og vitneskjunni um 
að hán er yfirburða, stendur öllum öðrum mannverum sem á 
undan hánum komu framar og hefur engan tilgang annan en 
að hringsóla akkerislaust um aðdráttaraflið í sjálfu sér. 

Hans Blær er draugur liðinna jóla, þögnin og myrkrið og 
suðið í eyrunum á þér, hingað komið til að segja sem minnst á 
sem lengstum tíma, í sem flestum orðum, eins hátt og skýrt og 
frekast verður á kosið. 

Hans Blær er hún lifandi komin, klisjan um að áfangastað-
urinn skiptir ekki jafn miklu máli og reisan. Það hefur aldrei 
verið neinn áfangastaður, engin markmið, bara myrkur, bara 
þögn, bara ævarandi ærandi útsýnið út um lestargluggann og 
þú hefur aldrei verið snert, það hefur aldrei neinn tekið utan 
um þig, ekki í raun og veru. Og þessi orð verða aldrei uppurin, 
skrifar hán. 

Við erum á 
Facebook:

Ísfirðingafélagið
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Ford, árgerð 1930

,,Maður yngist bara upp við þetta, 
hljóðið er líka svo fallegt í bílnum

og lyktin góð“
Fyrir utan Gamla bakaríið á Ísafirði stendur fallegur gamall bíll sem er orðinn tákn fyrir 
torgið. Gestir og gangandi hafa ómælda ánægju af  bílnum, hann er myndaður í bak og fyrir, 
birtist á síðum veraldarvefsins frá ferðalöngum sem og íbúum Ísafjarðar.

Bíllinn er í eigu Árna Aðalbjarnarsonar bakara en það er annar bíll sem þessi grein fjallar 
um. Hann er einnig í eigu bakarans sem er áhugamaður um fornbíla. Sá bíll sést sjaldnar, en 
þegar Árni ekur honum um bæinn er það með viðhöfn og með eru gestir hans, yfirleitt heldri 
bæjarbúar eða brottfluttir Ísfirðingar sem eru gestkomandi. Þessir gestir hafa frá mörgu að 
segja og þær eru ófáar sögurnar sem Árni hefur heyrt í þessum bílferðum.

Árni fór með foreldra mína í bíltúr í sumar og þá fékk ég að skyggnast inn í þessa hefð hans 
að bjóða heldri bæjarbúum í bíltúr. Ég spurði hann hvort hann skráði niður sögurnar sem hann 
heyrði en það gerir hann ekki. Árni sagði að þetta væri til gamans gert, hann hefði ómælda 
ánægju af  þessum ferðum og yrði margs vísari um lífið á Ísafirði í gegnum tíðina og samskipti 
manna í milli. 

Árni gaf  sér tíma til að segja mér frá þessum skemmtilega sið og nokkrar sögur frá fyrri tíð.
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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

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.

Ñ[IÅZòQ

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf.
Mávakambi 2 - 415 Bolungarvík

Sími 456 7478

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

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

Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

FISKVINNSLAN
ÍSLANDSSAGAhf.

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

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

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

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

Græðir sf. Varmadal vinnuvélar
425 Flateyri, sími 456 7652 og 456 7650, fax 456 7651
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minn þekkti mann á Akureyri sem gat 
skoðað bílinn fyrir mig. Það var faðir 
Friðnýjar sem var læknir hér á Ísafirði. 
Hann staðfesti það sem eigandinn 
hafði sagt og að auki voru dekkin flöt 
og hjólin ryðguð. Ég ákvað að standa 
við 500 þúsund króna tilboðið þrátt 
fyrir þetta og þegar bíllinn var kominn 
hingað vestur leit hann betur út en ég 
bjóst við. Steina leist heldur ekki illa á 
gripinn, sagði að bíllinn yrði kominn 
í gang eftir tvo tíma. Það gekk eftir 
þegar búið var að pumpa í dekkin, 
pússa kerti og platínu. 

Ég sá svo fram á það að bíllinn 
myndi standa upp við húsvegg hjá 
mér því ekki hafði ég tíma til að 
gera hann upp. Ég hitti fyrir Jóhann 
Pétur Ragnarsson á bílaverkstæðinu 
og honum fannst upplagt að þetta yrði 
hans síðasta verk áður en hann færi á 
eftirlaun. Allt stóð sem stafur á bók, 
varahlutir pantaðir, Jóhann Pétur og 
Dúddi Halldórs rifu allt í sundur og 
settu saman, bíllinn sprautaður og var 
klár á götuna eftir mánuð. 

Þegar Fordinn var orðinn svona 
fínn þá fannst mér að ég yrði að nota 
hann meira en til að bjóða frúnni í 
bíltúr á sunnudögum og hafa hann svo 
í bílskúrnum þess á milli. Þannig að ég 
fór að bjóða eldri bæjarbúum í bíltúr 
því ég vildi að fleiri myndu njóta þess 
að keyra um á góðum sumardögum og 
þá sjálfkrafa spruttu fram sögur. Þetta 
var svo gaman og áhugavert að ég fór 
að gera þetta reglulega. Ég keyri yfir-
leitt inn í Skóg og að æskuheimilum 
þeirra sem eru með í ferð og rifjast 
þá upp atvik og sögur frá æsku og oft 
frá foreldrum sem þá lifðu um og eftir 
aldamótin 1900. Þannig að sögurnar 
eru orðnar margar og spanna langt 
tímabil.“

Aðspurður hvort hann skrái eitt-
hvað niður af  sögunum eða taki 
upp á hljóðband svarar Árni að það 
hafi hann aldrei gert og það sé ekki 
tilgangurinn með bíltúrnum. Þetta sé 
spurning um að njóta augnabliksins. 
„Ég fæ síðan að taka mynd af  fólkinu, 
við bílinn, í Skóginum, fyrir framan 
æskuheimili þess eða á öðrum stað í 
bænum sem hefur skipt máli í lífi þess. 
Þessar myndir gef  ég fólkinu og fæ, 
með leyfi frá því, að velja eina úr til að 
setja í ramma og hengja upp í Gamla 
bakaríinu.“

Þannig er sem sagt tilkominn 
myndaveggurinn, eða réttara sagt 
myndaveggirnir í Gamla bakaríinu. 

Hvernig fékkst þú þessa góðu 
hugmynd, að bjóða heldri bæjarbúum 
í bíltúr að sumarlagi?

„Það byrjaði nú allt þannig að 
ég sá auglýstan fornbíl í dagblaði 
aldamótaárið 2000 og óskað var 
eftir tilboðum. Ég var spenntur fyrir 
bílnum, hann leit vel út á myndinni, 
og ákvað að bjóða nógu hátt svo 
ég ætti möguleika. Tveimur tímum 

seinna hringir eigandinn og spyr hvort 
ég sé tilbúinn að standa við tilboðið. 
Leitaði ég eftir frekari upplýsingum 
og þá fékk ég að vita að bíllinn hefði 
staðið úti, rúður væru brotnar og þakið 
vel sigið en mótorinn verið í lagi 
þegar honum var lagt við húsvegginn 
fyrir hartnær áratug, sem og stýri og 
gírar. Ég komst ekki norður til að 
skoða bílinn, en Steini tengdafaðir 

Hjördís Hjartardóttir og Pétur Sigurðsson.

Bæring Gunnar Jónsson.
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Umhverfi! er framtí!in,
gættu "ess vel

Gáma!jónusta Vestfjar"a • Góuholti 14 • 400 Ísafir"iGámaþjónusta Vestfjarða • Kirkjubóli 3 • ����Ñ[IÅZòQ
S: 456 3710 & 699 1034 • www.gamarvest.is

SKAGINN 3X er í fremstu rö! hátæknifyrirtækja
í heiminum í "róun lausna fyrir kæli-, frysti- og 
matvælaframlei!slu.
Í fyrirtækinu ríkir spennandi n#sköpunarandi, 
ver!ugur vettvangur fyrir öflugt fag- og 
tæknifólk.

www.skaginn3x.com
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Oft hefur maður skoðað þessar myndir 
og rifjað upp hver er hvað, dáðst að 
veðurblíðunni sem birtist í myndunum 
og einnig að bílnum sem oft er til hliðar 
eða í bakgrunni. Stundum gleymt að 
borða kókóslengjuna eða snúðinn, og 
kúmenkringlan orðin maukuð í boll-
anum því myndirnar fanga augna-
blikið. Myndirnar segja líka sögur sem 
geymdar eru hjá þeim sem sögðu 
þær en líka hjá Árna og spyr ég hvort 
hann vilji deila einhverjum sögum 
með lesendum Vestanpóstsins.

Hann hugsar sig um en segir svo: 
„Eitt sinn þegar ég var að bóna bílinn 
við bústað móður minnar inni í Skógi 
kom Guðmundur Guðmundsson 
við og rak augun í ártalið framan á 
bílnum og sagði kankvís að þetta væri 
nú ekkert svo gamall bíll, „1930, það 
er árið sem ég fermdist“. Ég spurði 

Herdís Albertsdóttir og Árni Aðalbjarnarson. Mynd af  Lapplandi.

Pétur Geir Helgason.

Jóhann Pétur Ragnarsson, Halldór (Dúddi) Halldórsson og Kristján Sigurðsson (Marsellí- 
usarsonar).
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hann í framhaldinu hvort hann ætti 
fermingarbróður sem væri á lífi og 
kom í ljós að Jónas Magg var á Ísafirði 
og Magnús á Heklunni í Reykjavík. 
Ég bauð þeim fermingarbræðrum 
Guðmundi og Jónasi í bíltúr og fannst 
þeim báðum það vera afleit hugmynd 
í byrjun. Þeir sögðu báðir að þeir 
hefðu ekki talað saman í háa herrans 
tíð og þetta væri bara vesen.“

Árni gaf  sig ekki og það varð úr að 
hann sótti þá fermingarbræður einn 
góðviðrisdag og fékk þá til að rifja 
upp atburði í æsku. Það kom meðal 
annars í ljós að Jónas Magg var mikill 
fimleikamaður og hafði eitt sinn klifrað 
upp á slökkviliðsturninn og staðið þar 
á höndum ásamt því að etja kappi við 
bróður sinn um hver færi hraðar á 
handahlaupum eftir bæjarbryggjunni. 
Fermingarbræðurnir voru afar sáttir 
við að endurnýja gömul kynni og 
hittust aftur síðar með fermingarsystur 
sinni.

Það hefur verið dýrmætt, segir Árni, 
að geta átt gæðastund með öllu þessu 
góða fólki og stundum hefur það rétt 
náðst áður en það hefur horfið á braut. 
„Ég man eftir að einu sinni bauð ég 
Jönu (Kristjönu Jónsdóttur sem gift 
var Viggó Norðquist) í bíltúr og við 
fórum sem leið lá inn í Skóg, þetta var 
í ágúst og hún sagði að það væri nú ár 
og öld síðan hún hefði smakkað ber. 
Hún var orðin þreytt þannig að ég fór Æskuvinkonurnar Geirþrúður (Geigei) Charlesdóttir og Jónína Jakobsdóttir.

<WZNPQTL]Z�<WZNIL~\\QZ�

Þórir Hinriksson og Áry Hinriksson.
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og tíndi fulla lúku af  berjum handa 
henni. Það eru þessi litlu augnablik 
sem veita gleði. Á leið okkar Jönu í 
bæinn vappaði gæs eftir götunni, þar 
var komin gæludýrið hennar Ásthildar 
Þórðar. Jana trúði mér ekki, þannig 
að við fórum til Ásthildar og fengum 
sögu mína staðfesta. Þannig var að 
Ásthildur fann egg í hlíðinni fyrir ofan 
kúluhúsið og náði að halda á því hita 
þar til að stór gæsarungi klaktist út. 
Gæsin var afar spök og svaraði kalli 
Ásthildar, en það fór svo nokkrum 
dögum seinna að hún varð fyrir bíl á 
leiðinni í sitt daglega bað á Pollinum.

Herdís Albertsdóttir varð 103 ára, 
fæddist árið 1908, stuttu áður en hún 
dó sagði hún mér frá vinnunni á 
Wardstúni þar sem þorskurinn var 
þurrkaður. Þar var vinnuharka og 
lélegt kaup, varla mátti líta upp eða 
þurrka af  sér svita ef  sólin skein. 
Verkstjórarnir voru sumir strangir og 
svo nákvæmir að þegar síðasti fisk-
urinn var kominn á reitinn þá var 
kíkt á vasaúrið og aldrei borgaður 
aur umfram þá sekúndu í vinnulaun. 
Einnig sagði hún frá því þegar skút-
urnar komu að Edinborgarbryggjunni 
með salt og kol, þá þurfti að tæma 
þær í hvelli. Þá fóru hún og Gunna, 
sem kölluð var Blóma-Gunna og ýttu 
vögnunum en þeir voru á teinum sem 
lágu að Kaupfélagsskemmunni sem 
síðar brann og var þar sem Stjórn-
sýsluhúsið er núna. Unnið var allan 
daginn og oft langt fram á kvöld þar 
til skipið var tæmt og einu pásurnar 
sem þær fengu voru þegar þær fóru 
upp í vagnana tóma og ýttu til skiptis 
frá skemmunni að bryggjunni. Þegar 
ég spurði Dísu hvort hún og Gunna 
hefðu verið í íþróttum, þá svaraði 
hún því neitandi en sterkar voru þær 
og unga fólkið í dag ætti nú að leika 
þetta eftir þeim stöllum. Þetta voru 
níðþungir vagnar og þótt þeir væru á 
teinum þá þurfti átak við að ýta þeim 
áfram.“

Áttu fleiri sögur frá gamla tímanum 
sem þú vilt deila með lesendum?

„Torfhildur Torfadóttir lést árið 
2011 og var þá elsti Íslendingurinn, 
107 ára, við fórum saman í bíltúr 
þegar hún var 103 ára. Þegar ég 
spurði hana hvað þau hjón hefðu gert 
sér til skemmtunar á sunnudögum 
eftir erfiða vinnuviku sagði hún að oft 
hefðu þau Einar maðurinn hennar 
farið út á jullunni til veiða og einnig 
fangað fugl. Með fenginn var haldið 

Edda Konráðsdóttir og Ingileif  Guðmundsdóttir fyrir utan Vitann.

Garðar Guðmundsson í Björnsbúð.

Fermingarbræðurnir Jónas Magg og Guðmundur Guðmundsson.
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í Lappland en það voru skúraraðir 
þar sem Norðurtanginn eða Fána-
smiðjan er núna. Í þessum skúrum gat 
fólk verið með húsdýr og haft vöru-
skipti sín á milli með egg, geitamjólk 
og fisk. Það má því segja að þetta 
hafi verið nokkurs konar markaður. 
Einnig sagði hún að Einar hefði, hjá 
nokkrum fátækum og barnmörgum 
fjölskyldum, hengt fisk á nagla sem 
algengt var að væru á bíslögum húsa 
í þá daga. Þessar ferðir voru ánægju-
legar í hennar minningu, bæði öfluðu 
þau hjón fyrir sig og gátu gaukað að 
þeim sem þurftu. Þá nefndi hún einnig 
að geitur hefðu verið algeng húsdýr og 
geitamjólkin góð. 

Víða bak við hús í bænum voru 
kofar á lóðum fólks og hjallar sem 
þar sem fjölskyldur höfðu sín húsdýr 
og Jóhann Pétur sagði mér frá því að 
hann hefði verið geitasmali nokkur 
sumur. Þá hefði hann farið með þær 
upp í fjall á daginn, þar sem nú er 
Urðarvegur og grasið grænt, og skilað 
heim að kveldi. Dísa Alberts talaði 
einnig við mig um geiturnar en Palli 
Sig, sem oft er kenndur við Mjólkur-
stöðina, hann sagði að þetta væri nú 
bara vitleysa. Þá sagði Dísa: „Palli, 
hvað heldurðu að þú vitir um þetta? 
Þú ert rétt fermdur!“ Þá var Palli 
kominn vel á níræðisaldur en Dísa yfir 
hundraðið og svo hlógu þau dátt.“

Við Árni ræddum um geitur og að 
það væri viss sjarmi að hafa geitur 
í bænum eða við bæjardyrnar. Það 
kemur í ljós að í dag finnast geitur 
í öllum landshlutum nema á Vest-
fjörðum. Íslenska landnámsgeitin er 
í útrýmingarhættu og góð hugmynd 
að koma á stofn geitabúskap í 
Ísafjarðarbæ eða nágrenni.

Árni virðist ná að laða fram 
sögurnar og í því sambandi segir hann 
„að yfirleitt sé þetta bara notalegur 
bíltúr, þegar líða fer á ferðina, ég keyri 
hægt og tíminn er nægur, þá spretta 
sögur og minningar fram.“

Aðspurður hvort hann heyri sömu 
sögurnar oft, þá kemur í ljós að sögur 
frá sjoppum bæjarins eru vinsælar. 

„Vitinn var vinsæl sjoppa sem seldi 
gos og sælgæti en líka styrktar veigar. 
Menn fóru á klósettið og bönkuðu 
á lúgulok sem var á veggnum og þá 
vissi Konni hvað var beðið um og rétti 
viðkomandi pela í gegnum lúguna. 
Konni seldi líka blandað djús í flöskum 
og var venjulegt djús í ómerktum 
flöskum en þær sem voru með vínanda Lára Gísladóttir og Gunnlaugur Jónasson.

Elín Magnfreðsdóttir og Guðbjörn (Bjössi) Jósepsson.

Runný Bjarnadóttir og Högni Marsellíusson.
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merktar rauðum krossi. Fræg er sagan 
af  stúkumanninum sem vandi komur 
sínar í Vitann og bað um meira 
af  þessum góða djús. Spurði hvort 
Konni væri kominn með nýja blöndu. 
Kom þá í ljós að  merkingarnar höfðu 
ruglast og stúkumaðurinn var kominn 
á bragðið.

Einnig eru pukursögur um ferðir 
í Ríkið nokkuð algengar og ýmsar 
útfærslur á því hvernig menn sendu 
aðra fyrir sig til að ná í bokku eða voru 
að forvitnast um hverjir fóru í Ríkið 
til að versla. Ég man að mömmu 
fannst þetta skondið enda kúltúrinn 
frjálslegri í Danmörku í sambandi við 
vín, pabbi vildi aldrei fara í Ríkið, 
honum fannst það ekki viðeigandi þar 
sem hann var kennari við Gagnfræða-
skólann, þannig að mamma sá alveg 
um þá deild ef  á þurfti að halda.

Sagan um stúkumanninn og 
sprúttsalann sem lágu á sömu stofu 
á sjúkrahúsinu er dálítið skemmtileg, 
við skulum ekkert vera að nefna nöfn 
þeirra. Eiginkona templarans var ekki 
par ánægð með það að í marga daga 
virtist ekki renna af  sprúttsalanum og 
kvartaði við starfsfólk sjúkrahússins. 
Allt kom fyrir ekki og í fleiri daga var 
ástandið við það sama, maðurinn var 
ofurölvi dag eftir dag þrátt fyrir að 
búið væri að leita í fötum og töskum 
sjúklingsins. Þar til loksins að Rósen 
yfirhjúkrunarkona tók til sinna ráða, 
hún leitaði ekki bara hjá sprútt salanum 
heldur einnig í dóti góðtemplarans, 
og fann í djúpum vösum jakka hans 
nokkra pela sem enn var lögg í.

Nokkrum sinnum hef  ég heyrt 
söguna um Þorstein Kjarval og hluta-
bréfin,“ segir Árni, „og eins og góðar 

Lúðvík (Lúlli) Viggósson.

Guðrún Valgeirsdóttir.
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sögur þá breytast þær aðeins eftir 
því hver segir söguna. Ein útgáfan 
er þannig að við stofnun Eimskipa-
félagsins 1914 var fólki boðið að 
kaupa hlutabréf  og margir gerðu það. 
Þessi hlutabréf  féllu í verði þegar 
Sambandið stofnaði sína skipadeild 
og samkeppni varð meiri. Þá auglýsti 
Þorsteinn Kjarval sem bjó í Naustum, 

þar sem flugvöllurinn er núna, að 
hann myndi festa kaup á öllum þeim 
hlutabréfum sem fólk vildi losa sig 
við. Þetta var orðinn góður bunki hjá 
kallinum og fannst honum að nú ætti 
hann inni greiða hjá Eimskipafélaginu 
fyrir að kaupa öll þessi hlutabréf. Kom 
svo að því að hann vildi losa sig við 
hlutabréfin og gerði sér ferð til Reykja-
víkur. Hann mætir á skrifstofu forstjóra 
Eimskips, í sínum vinnufötum og stíg-
vélum en hann hafði ekki orð á sér 
fyrir að vera snyrtilegur til fara og 
ekki var bað í Naustum. Ritaranum 
líst ekki á blikuna og daunninn var 
ægilegur. Hún fer inn til forstjórans og 
kemur með þau skilaboð að hann sé 
upptekinn. Kjarval segist þá bara bíða 
þar til hann losnar, en eftir langa bið 
þá gefst hann upp og segir ritaranum 
að hann sé með dágóðan slatta af  
hlutabréfum sem hann hafi ætlað að 

selja forstjóranum en nú labbi hann 
yfir til Sambandsins og kanni hvort 
þeir taki ekki betur á móti honum. 
Þegar Kjarval er rétt kominn inn 
fyrir þröskuldinn í Sambandshúsinu 
er tekið í öxlina á honum og þar er 
mættur forstjóri Eimskips sem er ekki 
lengur upptekinn og vill ólmur eiga 
við hann tal.“

Við látum söguna um Þorstein 
Kjarval slá botninn í spjall okkar að 
þessu sinni og minnumst orða Torf-
hildar sem var komin yfir hundrað 
árin þegar hún fór í bíltúrinn með 
Árna í Fordinum og kvaddi hann með 
því að segja: „Maður yngist bara upp 
við þetta, hljóðið er líka svo fallegt í 
bílnum og lyktin góð.“

Myndirnar tók Árni Aðalbjarnarson 
og eru þær í hans eigu.

Viðtalið tók Edda Pétursdóttir.

Lára Steinþórsdóttir og Bragi Magnússon.

Kristjana (Jana) Jónsdóttir og Ásthildur Þórðardóttir. Fjóla Hermannsdóttir og Hörður Þorsteinsson.
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PÓLLINN HF.
Verslun ! 456 3092

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

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

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

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

SkipaSýn

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

Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Verkfræðistofa 
Grandagarði 14, 101 Reykjavík, Sími: 561 9595

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

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

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

Fax: 456 1332 • Farsími: 895 8931 

Landsbanki 
Íslands
Pólgötu 1 • Ísafirði 
Sími 410 4156

Verkfræðistofan Skipatækni ehf.
Ármúla 1 • 108 Reykjavík • Sími 540 0500

Orkubú
Vestfjarða
Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 450 3211

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

Olíufélag 
Útvegsmanna hf.

Hafnarhúsinu, 400 Ísafjörður,
sími: 456 3245

Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902
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Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Aðalstræti 19 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7900

Bókhaldsstofan Fagverk ehf.
Aldís Rögnvaldsdóttir - Heimasíða: fagverk.is

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

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

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

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

-[[~�[SnTQVV���7XQò�!·��"��

Suðurgötu 9 • 400 Ísafjörður • s. 456 3711

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

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

Ísafjör!ur, 
Patreksfjör!ur

Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Fiskmarkaður 
Vestfjarða
Sími: 456 6330

Nanna ehf.
Hafnarsvæði • 450 Patreksfirði • Sími 456 1102

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

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

www.westtours.is

Birnir ehf. útgerðarfélag
Hafnargötu 90 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7500
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Þriðjudagur 16. apríl
21:00 Kyndlaganga á Seljalandsdal, mæta með höfuðljós.

Miðvikudagur 17. apríl 
17:00 Setning skíðavikunnar á Silfurtorgi.
17:30 Sprettganga Craftsports í Hafnarstræti.
19:00 Snjóbrettasýning í Bæjarbrekkunni.
22:00 Húsið: Tónleikar, hljómsveitin Rassar. 
23:00-03:00 Krúsin: Dj Óli Dóri.

Fimmtudagur, skírdagur 18. apríl 
10:00 Studio Dan: Þrekmót. 
10:00-18:00 Handverks-, ljósmynda-og málverkasýning í 

Musterinu.
10:30 Íþtóttahúsið Torfnesi: Páskaeggjamót 

Körfuknattleiksdeildar Vestra og Nóa Síríus. Yngri 
iðkendur byrja kl. 10:30 og fullorðnir kl. 12:000. Café 
Karfa selur belgískar vöfflur.

10:30 Fjallaskíðaganga.
11:00 Hólskirkja, Bolungarvík: Ferming.
12:00-14:00 Seljalandsdalur: Skíðaskotfimi, 15 ára og 

eldri. 15-18 ára þurfa skriflegt leyfi forráðamanns.
13:00-16:00 Náttúrugripasafn Bolungarvíkur: 

Þrautaleikur.
14:00-16:00 Listasafn Ísafjarðar í Safnhúsinu/Gamla 

sjúkrahúsinu: Gísli Súrsson – teiknimyndasaga, 
leiðsögn með Ómari Smára.

15:00 Tungudalur/Seljalandsdalur: Sleðakeppni.
19:00 Einarshús Bolungarvík: Kótilettukvöld. 
20:00 Ísafjarðarbíó: Tvíhöfði, uppistand. 
20:30 Fisherman kaffihús, Suðureyri: Barsvar.
21:00 
 Edinborg: Djasstónleikar, Baldur Gerimunds. Villi Valli 

og félagar.
 Húsið: Rúnar Eff.
22:00 
 Vagninn Flateyri: Barsvar.
 Krúsin: Tónleikar, Katla Vigdís.

Föstudagurinn langi 19. apríl
10:00 Helgiganga frá Dalskirkju, Kirkjubóli í Valþjófsdal í 

Holt. Súpa í Friðarsetrinu að leiðarlokum.
10:00-18:00 Handverks-, ljósmynda-og málverkasýning í 

Musterinu.
11:00-17:00 Tungudalur: Furðufatadagur, grillaðar 

pylsur, andlistsmálun og sælgæti mun rigna af  himnum 
ofan.

14:00 og 16:00 Kómedíuleikhúsið og Leikdeild 
Höfrungs, Þingeyri: Dimmalimm og Karíus og Baktus. 

16:00-18:00 Tónleikar í Musterinu.
19:00 Haukadalur í Dýrafirði: Gíslasöguganga og 

víkingasúpa, leiðsögumaður er Elfar Logi Hannesson.
16:00 Edinborg: Barnaball með Páli Óskari. 
19:00 
 Aldrei fór ég suður - Rokkhátíð alþýðunnar.
 Einarshús Bolungarvík: Gamladags fiskihlaðborð, sigin 

bútungur, selspik og saltfiskur að hætti Dána kálfs.

Dagskrá Skíðaviku 2019 
23:59-04:00 
 Vagninn Flateyri: Jónas Sig. og ritvélar framtíðarinnar.
 Húsið: Dj Davíð Roach.
 Krúsin: Egill spegill og Herra Hnetusmjör.
 Edinborg: Pallaball.

Laugardagur 20. apríl
10:00-12:00 Tungudalur: Páskeggjamót HG, þrautabraut 

og samhliðasvig fyrir börn fædd 2007 og síðar.
10:00-18:00 Handverks-, ljósmynda-og málverkasýning í 

Musterinu.
10:00-16:00 Íþróttadagur Höfrungs, Þingeyri: 

Páskaeggjaleit, bandý, körfubolti, fótbolti, badminton.
11:00-17:00 Seljalandsdalur: Páskaeggjamót HG fyrir 

börn fædd 2006 og síðar. Grillaðar pylsur til styrktar 
Skíðafélaginu.

11:30- 12:30 Víkurskálinn: Páskadögurður (brunch).
12:00- 13:00 Edinborg: Zumba party, kennari Sigurrós 

Elddís.
13:00 og 15:00 Kómedíuleikhúsið og Leikdeild 

Höfrungs, Þingeyri: Dimmalimm og Karíus og Baktus.
13:00-16:00 Náttúrugripasafn Bolungarvíkur: 

Þrautaleikur.
13:30-18:00 Lýðháskólinn á Flateyri, Hafnarbakka 8: 

Listsýning og tónleikar.
14:00 Flateyrarkirkja: Páskamessa og ferming.
17:00 Edinborg: Jón Gnarr segir sögur. 
19:00 
 Aldrei fór ég suður - Rokkhátíð alþýðunnar.
 Einarshús Bolungarvík: Fiskihlaðborð.
21:00 Simbahöllin kaffihús: Páskabingó.
23:59-03:00 
 Húsið: Dj Óli Dóri.
 Krúsin: Dj Margeir. 
 Edinborg: Jói P og Króli, Aron Can, Emmsjé Gauti.

Sunnudagur, páskadagur 21. apríl
11:00
 Hólskirkja: Hátíðarmessa.
 Holtskirkja: Páskamessa og ferming.
11:30- 12:30 Páska-brunch á Víkurskálanum.
14:00 Páskamessa í Suðureyrarkirkju.
16:00 Félagsheimilið á Þingeyri: Leiksýning um 

tónskáldið og doktorinn Sigvalda Kaldalóns. 
Flytjendur eru Elfar Logi Hannesson og Sunna Karen 
Einarsdóttir. 

19:00 Einarshús Bolungarvík: Fiskihlaðborð. 
22:00 Húsið: Rúnar eff  og Dj Styrmir.
00:00-04:00 
 Krúsin: Páskadansleikur með Babies, sérstakur gestur 

Dj Gló.
 Edinborg: DJ Kef  Caravan.

Mánudagur, annar í páskum 22. apríl
10:00-18:00 
 Musteri vatns og vellíðunar.
 Handverks-, ljósmynda-og málverkasýning í Musterinu. airicelandconnect.is

Me! Punktum og peningum getur "ú n#tt Vildarpunkta Icelandair upp í hva!a flug sem er.  
Líttu inn á vefinn okkar og lækka!u ver!i! á fer!inni "inni.

Settu punktinn  
yfir fer!alagi!
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„Ég finn a!  
bankinn er hérna  

til a! a!sto!a“

360° samtal fyrirtækja er tækifæri til a! fara yfir reksturinn og  
framtí!aráætlanir hjá "ínu fyrirtæki. A! auki fær!u yfirs#n yfir öflugar  
og sérsni!nar lausnir Landsbankans fyrir fyrirtæki af öllum stær!um.  

Kynntu "ér 360° samtal hjá fyrirtækja"jónustu Landsbankans.
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