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„Ég finn að
bankinn er hérna
til að aðstoða“
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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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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.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

airicelandconnect.is
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Menntun og menning, þátttaka og náungakær
leikur eru lifandi hugtök, öll góð ein og sér en miklu
betri sem blanda. Með vel heppnaðri blöndun
verður uppskeran margföld í virkni, frjórri hugsun
og framförum. Vestanpósturinn í ár ber þess glöggt
merki að ofantalið er allt til staðar fyrir vestan.
Leikarinn og stjórnandi Kómedíuleikhússins og
leiklistarhátíðarinnar Act alone Elfar Logi Hannes Edda Pétursdóttir.
son er í opnuviðtali blaðsins í ár. Thelma Hjalta
dóttir spjallaði við hann um lífið og listina og þau
mörgu gervi sem hann hefur brugðið sér í. Martha
Árnadóttir heklaði loftlykkjur í æsku og á Sólar
kaffinu rifjaði hún upp ýmislegt úr barndómi. Þar
koma m.a. við sögu krakkarnir í hinum ísfirska
Ólátagarði, Hnífsdalsböll og blaðasala. Í skóginum
stóð kofi einn, sælureitur systranna Bryndísar, Jónu
Margrétar og Ingibjargar er í Sunnuhlíð og þær
eru þakklátar forsjóninni fyrir að hafa fengið að
alast upp í faðmi fjalla blárra og dvelja á sumrin í
kyrrðinni og náttúrunni við lækinn Kornuá.
Oft er sagt að hver einstaklingur skipti meira
máli í smærri samfélögum en þeim stærri. Merki
legt framtak hinnar ungu Halldóru Jónasdóttur
sem stofnaði leiklistarhóp og hvetur þátttakendur
til dáða er gott dæmi um það. Ungir sem og Marta Hlín Magnadóttir.
aðeins eldri fá tækifæri til að stíga á svið og láta
ljós sitt skína. Skóbúð Leós hefur fengið nýtt hlutverk þar sem sagan, listin og
daglegt amstur fær notið sín í Hversdagssafninu. Björg Sveinbjörnsdóttir og Vaida
Bražiūnaitė standa vaktina og láta hugmyndir verða að veruleika. Aftur er unnið
með listrænt handverk í Mánagötu 2 þar sem vefnaðarlistakonan Guðrún Vigfús
dóttir var eitt sinn til húsa en þar hefur verið opnuð vinnustofa, sýningarrými og
verslun. Sigríður Sif Gylfadóttir hannar og framleiðir prjónavörurnar Ívaf og Marta
Sif Ólafsdóttir er hönnuður og framleiðir endurunnar vörur undir vörumerkinu
Litla Sif. Blábankinn á Þingeyri er stafræn verstöð sem höndlar með hugvit og
fræðslu, miðlar reynslu og lánar umgjörð sem veitir innblástur og áræðni til nýrra
verka. Verkefnin eru fjölbreytt og vonandi er þetta tilraunaverkefni í byggðaþróun
komið til að vera. Við tökum hús á Eyþóri Jóvinssyni sem er innanbúðarmaður í
Gömlu Bókabúðinni á Flateyri. Verslun Bræðurnir Eyjólfsson stendur á stóru skilti
og er sannkölluð þjóðargersemi.
Að láta draum sinn rætast jafnvel þó píslarganga sé. Það gerði Hjördís Hjartar
dóttir þegar hún labbaði í fótspor skátaforingja síns Elínar Arthúrs leiðina heim á
Ísafjörð frá suðvesturhorninu. Henni leiddist aldrei og söng skátasöngva hástöfum
til að létta sér gönguna. Göngufélag Súðavíkur er kröftugt og stendur að gönguhátíð
um verslunarmannahelgi ár hvert. Tildrög hátíðarinnar sem og drög að dagskrá
næsta sumars eru kynnt.
Lífgrös og leyndir dómar er bók Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur um lækningar,
töfra og trú í sögulegu ljósi. Lesendur fá m.a. að fræðst um úfskurð, lausnarstein og
brönugrös. Brúin yfir Tangagötuna er ísfirsk ástarsaga úr samtímanum eftir Eirík
Örn Norðdahl. Bókin er hnyttin og fyrir Ísfirðinga sem þekkja staðhætti og persónur
sem verða á vegi Halldórs rækjuverkamanns sem býr við sundurgrafna Tangagötuna
þá er hún á köflum óborganleg. Við Tangagötu bjuggu líka hjónin Gísli Halldór og
Gerður sem opna myndaalbúmið sitt fyrir lesendum.
Félag stofnað af brottfluttum Ísfirðingum er 75 ára í ár. Mikilvægi þess að næra
rætur, og rækta tengsl hefur verið leiðarstef í starfi Ísfirðingafélagsins, að ógleymdri
sólinni sem skipar stóran sess. Höfum kraft til að koma með nýjungar og verum virk,
rétt eins og litla samfélagið sem ól okkur gerir ennþá svo vel.
Án Mörtu Hlínar Magnadóttur meðritstjóra væri róðurinn þyngri og okkur
langar að færa öllum þeim sem tóku vel í bón okkar um að leggjast á árar ómældar
þakkir.
Þegar þetta er ritað herjar veirufaraldur á heimsbyggðina. Á fordæmalausum
tímum er skynsemi og samkennd nauðsyn.
Góðar óskir um ánægjulega páskahátíð, þó hún verði á annan veg í ár en áður.
Edda Pétursdóttir, ritstjóri

Páskar á Ísafirði
www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM
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Hjálparsveitir og átthagafélög
Íslendingar hafa um aldir skipað
sér í hina ýmsu hópa þar sem þeir
finna sér tilgang. Hér er um hópa
og félög að ræða þar sem fólk finnur
áhugamál sín liggja, hefur áhuga á að
leggja viðkomandi hópum lið ásamt
því að finna fyrir fólk með sama
áhugamál. Hér er um félagsskap að
ræða sem fólk leggur lið af brennandi
áhuga á málefni viðkomandi félags,
fær greitt í ánægju frá samfélaginu
fyrir vel unnin störf og þakklæti fyrir
að gefa sig í viðkomandi störf. Við
Íslendingar erum einstaklega ríkir að
eiga slíka hópa sem flokka má undir
samfélagslega aðstoð í þjóðfélaginu.
Þau eru margvísleg áföllin sem dynja
yfir á okkar fallega og stórbrotna
landi, til sjávar og sveita, vetur og
sumar, að nóttu sem degi, í öllum
veðrum og ávallt eru hjálparsveitirnar
viðbúnar og komnar af stað til að
hjálpa við fyrsta kall. Að baki hverju
útkalli hjálparsveitanna liggur ómæld
vinna, þúsundir stunda við undir
búning, æfingar og samhæfingu að
ógleymdum tímanum sem sveitar
meðlimir eru í burtu frá ættingjum og
vinum við þessa ástríðu sína, að gefa
af sér og hjálpa öðrum.
Mörg útköll sem hjálparsveitirnar
fara í eru mjög krefjandi á líkama og
sál fyrir alla meðlimi sveitanna, við
alls konar aðstæður, oft á tíðum við
mjög erfið veðurskilyrði og líklega eru
margar þessara hjálparferða þess eðlis
að enginn vill „þurfa“ að fara slíkar
ferðir. Þetta er ómetanleg starfsemi
og fórnfýsi sem meðlimir hjálparsveit
anna sýna samfélagi sínu sem ber að

Guðmundur Friðrik Jóhannsson.
þakka fyrir af heilum hug með því að
styðja við sveitirnar eins vel og hægt
er. Starfsemi þessara sveita kallar á
mikinn og dýran tækjakost sem þær
afla fjár til að kaupa með alls kyns
fjáröflunum sem eru enn eitt framlag
þeirra til samfélagsins og því ber okkur
borgurunum að taka vel á móti hjálp
arsveitunum og fjáröflunum þeirra.
Vinnuveitendur skipa stóran sess í
hverju samfélagi og starfsemi viðkom
andi hjálparsveita með skilningi og
velvilja í garð þeirra starfsmanna
sem eru jafnframt meðlimir í hjálp
arsveitum og þurfa að hlaupa frá
vinnu í tíma og ótíma til að bregðast
við útkalli. Það ber að virða við vinnu
veitendur, það er mikið og dýrmætt

framlag sem þeir veita samfélagi sínu
með slíkum velvilja og skilningi í garð
hjálparsveitanna sem þurfa á allri
þeirri hjálp að halda sem býðst til að
halda hjálparstarfinu gangandi.
Leitarhundar eru ómetanlegir þegar
kemur að því að leita að og finna
fólk eftir náttúruhamfarir. Hundarnir
þurfa mikla og góða umönnun ásamt
mikilli þjálfun til að viðhalda eigin
leikum og getu sinni til að finna fólk
við erfiðar aðstæður. Þá þarf samspil
eigenda, þjálfara og hunda að vera
með besta móti til að sem bestur
árangur náist við björgun.
Hjálparsveitir gera sérhvert samfélag
betra, auka á samheldni og samkennd
á hverjum stað. Eftir nýfallin snjóflóð
á Flateyri, þar sem eignatjón varð
mikið og til allrar hamingju mann
björg, sýndu og sönnuðu hjálparsveit
irnar gildi sitt fyrir samfélagið með
fumlausum og skipulögðum aðgerðum
sínum.
Í framhaldi af snjóflóðunum á
Flateyri stóð Önfirðingafélagið fyrir
samverustund í Lindakirkju í Kópavogi
til að sýna samfélaginu heima á
Flateyri og hvert öðru stuðning. Það
er ómetanlegt fyrir hverja manneskju
að finna fyrir samkennd, hjálp og
stuðningi á erfiðum stundum.
Stöndum öll saman, sýnum hvert og
eitt samfélagslega ábyrgð með því að
veita stuðning þegar á þarf að halda.
Gleðilega páska.

n

M

www.westtours.is

Guðmundur Friðrik Jóhannsson,
formaður Ísfirðingafélagsins
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Byrjaði að leika áður
en hann varð læs
Listalífið á Vestfjörðum væri óneitanlega fátæklegra ef ekki væri fyrir viðmælanda
opnuviðtals Vestanpóstsins í ár. Elfar Logi Hannesson er stofnandi og stjórnandi Act
alone leiklistarhátíðarinnar og Kómedíuleikhússins. Hann hefur leikstýrt á fimmta
tug leiksýninga um land allt hjá áhugaleikfélögum, atvinnuleikhúsum og skólum.
Gefið út bækur, skrifað leikrit, leikið í kvikmyndum og nánast dýft tánni í alla brunna
listagyðjunnar. Þrátt fyrir að hafa verið byrjaður að leika á barnsaldri var hann ekki
ávallt viss um að leiklistin yrði fyrir valinu sem lífsstarfið. Og hvað þá að hann myndi
setjast að á norðanverðum Vestfjörðum og stofna eina atvinnuleikhús Vestfirðinga fyrr og
síðar. Blaðamaður hitti Elfar Loga á dögunum og fékk hann til þess að líta yfir farinn veg.

Mynd úr Dimmalimm.

Þrjár fjölskyldur deildu
myndbandstæki
Elfar Logi sleit barnsskónum á Bíldudal sem
hann segir að séu mikil forréttindi.
„Það var hreint út sagt frábært að
alast upp á Bíldudal. Maður þekkir
auðvitað ekki annað svo það er auðvelt
að segja það. Við Vestfirðingar erum
gjarnir á að segja hvað það sé frábært
að alast upp í fámenninu, sem það
auðvitað er, en það er ábyggilega
líka fínt að alast upp annars staðar.
Aðalatriðið er að hafa fólkið sitt og
fjölskyldu í kringum sig og góða vini,

þá gæti maður verið hvar sem er. Ég
hef einmitt verið afar lánsamur hvað
þetta varðar, bæði á ég góða fjölskyldu
og svo hef ég alltaf átt góða vini. Ég
eignaðist snemma minn besta vin,
Jón Sigurð, en við urðum strax eins
og samlokur. Bara eitt hús var á milli
okkar og við vorum öllum stundum
saman.
Ætli við höfum ekki verið af síðustu
kynslóðinni sem ólst upp fyrir nútíma
tækni-nýjungar. Það var bara skífusími
og engir farsímar eða Facebook,
Tik-Tok eða neitt af þessu. En það
voru til vídeó-tæki. Þegar ég var um

tíu ára var keypt nýtt og níðþungt
Beta-tæki, sem var hin tegundin af
myndbandstækjum á markaðnum á
móti VHS. En málið var að við vorum
þrjár fjölskyldur sem keyptum það
saman og skiptumst á að vera með það
í viku í senn. Það voru ekki margar
spólur en öll dagskráin í sjónvarpinu
var tekin upp. Það var alveg sama
hvað það var. Enda voru engar endur
sýningar þá. Ekki eins og nú þegar
dagskráin er varla búin áður en byrjað
er að sýna hana á nýjan leik.
En þrátt fyrir mikið boð af mynd
böndum vorum við krakkarnir ekki
mikið fyrir það að hanga inni. Eins
og tíðkaðist oft í litlum plássum á
þessum tíma var börnunum fleygt út á
morgnana og svo komu þau bara heim
þegar þau voru svöng. Maður fékk því
mikið frelsi og var því nokkuð sjálfala
má segja. Það var ekki nema að maður
gerði eitthvað af sér að maður var
látinn heyra það. Það gerðist nú alveg
stundum enda vorum við fóstbróðir
minn nokkuð fjörugir.“
Miðað við að Elfar Logi og Jón Sigurður
skrifuðu og gáfu út bók um uppvaxtarárin,
sem heitir Bíldudals Bingó, telur blaðamaður
að „nokkuð fjörugir“ sé fremur vægt til orða
tekið. Prakkaralegt glottið á Elfari Loga er
hann er spurður nánar um það rennir stoðum
undir það.
„Já, þrátt fyrir að maður sé ekki
orðinn gamall er maður strax búinn
að gefa út æviminningar,“ segir hann
hlæjandi. „Það má segja að þessi bók
sé eins og Jón Oddur og Jón Bjarni
fyrir fullorðna. Þetta er prakkarasaga
í þannig stíl. Þó að ég telji að þetta
sé fín forvörn fyrir krakka að lesa í
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dag. Til að vita hvað eigi ekki að gera.
Enda finnst mörgum krökkum sem
hafa lesið hana við hafa lent í ótrú
legustu ævintýrum. Við þurftum ekki
nema að sjá loðfrakka og þá vorum
við búnir að skella okkur í hann og
umbreytast í Ivan Rebroff, sem var
afar frægur óperusöngvari í þá daga
og við héldum mikið upp á. Svo
gengum við um bæinn og sungum á
rússnesku. Enginn kippti sér neitt upp
við það, enda bæjarbúar ýmsu vanir
af okkur félögum.“

Ætlaði að verða atvinnu
maður í knattspyrnu
–Voru þetta fyrstu skrefin í leiklistinni?
„Já, þarna var það eiginlega að
byrja. En maður var ekki meðvitaður
um það á þessum tíma. Við félagar
vorum mjög mikið í íþróttum. Það
var okkar líf og yndi. Báðir ætluðum
við að verða atvinnu-knattspyrnu
menn þegar við yrðum stórir. Við
stunduðum fótbolta heilu dagana í
alls konar veðri. Það skipti ekki máli
hvaða árstíð var. Við spiluðum ensku
knattspyrnuna alveg út í eitt. Héldum
heilu keppnirnar með annan okkar
í marki og hinn sem bæði liðin úti
á velli. Við lýstum leiknum líka í
beinni útsendingu eins og Bjarni Fel.
Og svo fögnuðum við ákaft mörk
unum. Ég ætlaði mér að verða Arnór
Guðjohnsen, ég hélt mikið upp á
hann, og Jón ætlaði að verða Ásgeir
Sigurvinsson. Við sáum fyrir okkur
mikinn frama í knattspyrnunni en
það breyttist fljótt hjá mér. Þá byrjaði
leikarinn innra með mér að láta á sér
kræla. Og ég var byrjaður að leika
áður en ég var orðinn læs. Ég byrjaði
nú reyndar seint að lesa þar sem ég
hafði engan áhuga á skóla þó ég hefði
áhuga á mörgu öðru.“
Elfar Logi segist ekki hafa orðið almennilega læs fyrr en um níu ára en hins vegar hófst
leiklistarferillinn um sex ára aldur.
„Pabbi var í áhugaleikfélaginu Baldri
á Bíldudal sem var verulega öflugt á
þessum tíma. Hann var formaður og
mamma saumaði búningana. Þegar
verið var að setja upp leikrit snerist
allt á heimilinu um það. Þá var maður
að flækjast fyrir mömmu að fylgjast
með henni í búningahönnuninni og
svo sótti ég allar leikæfingarnar. Ég
og frænka mín misstum ekki af einni
æfingu en pabbi hennar var líka mjög
virkur í leikfélaginu. Hann og pabbi

Afastelpan mín Saga Nótt í Dimmalimm-bol.
voru frændur en margir töldu þá vera
bræður. Pabbi var mikið smærri í
smíðum en frændi hans og því gátu
þeir leikið á móti hvor öðrum. Pabbi
var góður í að leika fífl, eins og ég,
en Öddi var stór og mikill. Öddi
lék þannig til dæmis Skugga-Svein á
meðan pabbi var Ketill skrækur. Ætli
þeir eigi ekki stærstan hlut í því að ég
valdi leiklistina sem ævistarf.“

Eldskírn með Grýlu og
moldarsleif

„Þegar ég var um sex ára má segja
að örlög mín hafi verið ráðin því
þá tók ég þátt í minni fyrstu leik
sýningu. Áðurnefndur frændi minn,
Öddi, lék alltaf Grýlu á jólum. Eitt
árið var ákveðið að Grýla gamla
myndi ekki bara mæta til byggða með
jólasveinana heldur öll Grýlubörnin

Ég og mamma, Þórunn Helga Sveinbjörnsdóttir, fyrir einhverjum árum í gömlu lauginni í
Reykjafirði.
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Í gervi Gísla á Uppsölum.
sín. Við leikfélagskrakkarnir
vorum fengnir í það. Þá fékk
ég mína eldskírn í leikhúsinu.
Það byrjaði með því að Grýla
teymdi okkur krakkana inn í
salinn og tuskaði okkur til. Á
þessum tíma var enginn að
kippa sér upp við þá ýmiss
konar meðferð sem við krakk
arnir þurftum að þola,“ segir
Elfar Logi brosandi. „Hann/
hún Grýla tók fram stóran
pott og segist ætla að gefa
okkur að éta. Þennan pott
hafði einhver fundið niðri í
leikmunageymslunni sem var
í moldarkjallara. Við krakk
arnir fórum öll í röð en vorum
hálfhrædd við hann. Enda var
hann í karakter og gustaði af
honum eins og alvöru Grýlu.
En ég var svo frakkur að ég fór
fremst í röðina. Enda þekkti

Blót í Haukadal á sumardaginn fyrsta.

Marsibil vann um tíma í Gamla bakaríinu og
er þarna með ömmustelpuna.
ég Ödda vel og vissi hvað hann var
góður kall. En hann dregur þá fram
sleif sem hann fann einhvers staðar og
skefur vel innan úr pottinum. Hann
segir mér að opna munninn og ég
hlýði því og þá stingur hann upp í mig
vænni sleif af mold og öðru góðgæti
sem leyndist ofan í pottinum. Ég renni
því bara niður og þar með er tónninn
sleginn á mínum leiklistarferli.“

Lífið breyttist við vangadans
á Núpi
Elfar Logi segist hafa haldið áfram í fótbolta
með vini sínum eftir þetta en það fór minnkandi með árunum. Áhugamálunum fjölgaði og
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leiklistin togaði alltaf í hann. Þegar hann var svo kominn
á unglingsaldur fór hann í heimavistarskóla í Reykholti.
Eftir þá skólagöngu lá leið hans í Héraðsskólann á Núpi í
Dýrafirði en sú vist átti eftir að valda straumhvörfum í lífi
hans. Þá kynntist hann Marsibil Kristjánsdóttur, Billu,
eiginkonu sinni, barnsmóður og félaga í listinni.
„Árið 1988 fór ég á Núp og þar breyttist nú
ansi mikið í lífinu. Þar var einnig Billa en mér
skilst að hún hafi farið þangað til þess að losna
við stráka. Það vill nú svo til að ég er þrjóskur að
eðlisfari, sem getur verið bæði kostur og löstur.
Einhvern veginn tókst mér með þrautseigju að
vinna hana á mitt band. Það var loksins er við
dönsuðum vangadans á diskóteki á heimavistinni
að hlutirnir fóru að snúast mér í vil. Í kjölfarið
flutti ég inn á herbergið hennar sem var nú bara
einstaklingsherbergi. En það fór alveg ágætlega
um okkur þar.
Við vorum að flýta okkur svo mikið að við
hættum í skólanum um áramótin og fórum að
búa á Bíldudal 17 ára gömul. Þá vorum við búin
að vera saman í einn og hálfan mánuð. Fljótlega
eftir það kom fyrsta barnið en Þórunn Sunneva
fæddist 1991.
Þá var komið að því að sækja um í leiklistar
skólanum sem ég hafði stefnt að – tja, alveg frá
sex ára aldri. Á þeim tíma þurfti maður ekki
stúdentspróf inn í þann mæta skóla en það eru
víst breyttir tímar í dag. Ég fór í inntökuprófið
og var alveg sannfærður um að ég kæmist inn.
Það í raun hvarflaði ekkert annað að mér en
að ég kæmist inn, enda ekki hugsað um annað

ísafjörður

akureyri

brjánslækur
flatey

egilsstaðir

stykkishólmur

höfn
reykjavík

vík

SAILING IN
NATURE PARADISE
EXPERIENCE OUR BEAUTIFUL NATURE AND WILDLIFE
FROM THE SEA. TRY THE VIKING SUSHI ADVENTURE
TOUR OR SAIL ACROSS BREIDAFJORDUR BAY WITH
A STOPOVER IN BEAUTIFUL FLATEY ISLAND.
Book online - seatours.is
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betri braut fyrir mig en leiklistin. Það
leið þó ekki á löngu fyrr en ég fann að
ég myndi ekki losna við þessa leikþörf.
Þetta er nefnilega kallað baktería af
ástæðu og ekkert grín að losna við
hana þegar maður á annað borð hefur
smitast.
Þetta var því mikill tilfinningatími.
Því miður er bransinn mikið til svona
– og það var mjög gott að ég fékk að
upplifa það svona snemma. Eftir á að
hyggja held ég að ég hafi ekki verið
orðinn nógu þroskaður til takast á
við námið. Ég var þarna ekki orðinn
tvítugur, taldi mig vita allt en vissi í
raun og veru ekki neitt.“
Elfar Logi tók sér þó ekki langa pásu frá
leiklistinni því sama ár var hann byrjaður á
fullu með leikfélaginu Baldri.
„Þrátt fyrir að geta ekki losnað við
leikþörfina þá var þrjóskan í mér svo
sterk að ég vildi alls ekki reyna aftur
við inntökuprófið í leiklistarskólanum.
Það var ekki leiðin sem ég tók en eftir
á að hyggja hefði maður nú kannski átt
að gera það. En lífið er svo dásamlegt
að því leyti að það fer oft sínar eigin
leiðir með mann og maður lendir á
sama stað þó að það gerist í gegnum
krókaleiðir.“

Í hlutverki Steins Steinarrs.
síðan á barnsaldri. Við vorum um 120
sem sóttum um og svo var minnkað
niður í 60 manns og svo minna og
minna úrtak þar til eftir voru um átta
manns. En þá fékk ég blauta tusku
framan í mig þegar ég hringdi til að
grennslast fyrir um þetta og var tjáð
að ég hefði ekki komist inn. Þarna fékk
ég aðra eldskírn mína í leiklistinni.
Þetta var mikið sjokk og ég upplifði
mikla höfnun þarna 19 ára gamall
og ævistarfinu svipt frá mér að mér
fannst.
Fyrstu viðbrögð mín voru að hætta
og ég ætlaði mér aldrei að leika aftur.
Pabbi minn er og var kaupmaður eins
og faðir hans og afi. Hann rak verslun
og veitingastað á Bíldudal og ég ákvað
að fylgja í fótspor hans.
Í fyrstu gekk það vel og ég reyndi að
sannfæra mig um að þetta væri mikið

Við hjónin á Tene.

Nam leiklistina í Kaup
mannahöfn

Í hlutverki Tóbíasar í turninum og afa
stelpan, Saga Nótt, kíkti á kallinn.

Elfar Logi var búinn að leggja leiklistardrauminn á hilluna og staðráðinn í að
gerast ráðsettur kaupmaður og faðir heima
á Bíldudal. En leikhúsið togaði í hann og
margir hvöttu hann til að gefast ekki upp. Það
varð úr að leiklistin dró hann og sístækkandi
fjölskyldu hans til útlanda.
„Við fórum til Danmerkur þar
sem ég þreytti inntökupróf við The
Comedia School í Kaupmannahöfn.
Áður en ég fór heim aftur til Íslands
var mér tilkynnt að ég hefði komist inn.
Ég flutti svo út og byrjaði í skólanum
1995. Skólinn byrjaði í ágúst og ég fór
einn því í september fæddist miðburð
urinn okkar Billu, Heiður Embla. Það
var auðvitað mikill bömmer að missa
af fæðingunni. En það var mikill sigur
að komast í þennan skóla og því mikið
á sig lagt til að nýta það. Svo komu
Billa og stelpurnar er Heiður var bara
um þriggja vikna gömul. Þá fyrst hitti
maður miðburðinn sinn, á flugvell
inum í Kastrup.
Þessi leiklistarskóli er afar sérhæfður
og lagði áherslu á ákveðin leiklistar
form sem aðeins eru kennd í stuttum
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kúrsum í flestum öðrum skólum. Við
meðal annars lærðum látbragðsleik,
trúðaleik og ballett. En því miður var
ekki unnið mikið með röddina, sem er
eitt aðalverkfæri leikarans. Það kom
fljótlega í ljós þegar ég sneri aftur
heim til Íslands eftir útskriftina 1997.
Ég byrjaði snemma eftir heimkomuna
að leika í verki og þar átti leikstjórinn
varla orð yfir að ég væri útskrifaður
leikari en vart talandi. Ég var því
sendur með hraði til einkaþjálfa sem
tók mig algjörlega í gegn hvað varðar
röddina og framburðinn. Sem var
mjög gott því það var það sem mig
vantaði úr mínu námi. Þannig er nú
þessi bransi. Alltaf er verið að halda
manni á tánum og maður getur alltaf
bætt sig. Ef maður siglir alltaf lygnan
sjó og allt gengur eins og í sögu þá er
þetta ekki leikhús.
Ég fékk einmitt mína þriðju blautu
tusku í andlitið á leikaraferli mínum er
heim var komið. Þá sá ég fyrir mér að
leiðin lægi beint inn í Þjóðleikhúsið.
Nú eða þá Borgarleikhúsið ef hitt
klikkaði. En það hringdi enginn og ég
beið og beið en ekkert gerðist. Aldrei
hringdi Þjóðleikhúsið og ekki heldur
Borgarleikhúsið.“

Með Sigga Sigurjóns á Act alone.

Morrinn og Ísafjörður drógu
hann vestur
Elfar Logi var þó ekki alveg verkefnalaus en
hann réð sig sem leikstjóra Götuleikhússins í
Reykjavík sumarið eftir útskrift. Næst lá leið
hans á ófyrirséðar slóðir.
„Götuleikhúsið var bara sumarstarf
en um haustið sá ég auglýst eftir kynni
fyrir morgunsjónvarp barnanna hjá
RÚV. Ég prófaði að sækja um og mætti
í áheyrnarprufu þar sem maður átti að
spinna eitthvað sjálfur og leika sér með
brúðu. Ég gerði það og svo leið tíminn
og ég var búinn að gleyma þessu. Ég
var staðráðinn í að búa í Reykjavík
þar sem það væri eini staðurinn fyrir
leikara að vera á. Maður sá ekkert út
fyrir þennan kassa þá. Ég var því að
leita mér logandi ljósi að verkefni fyrir
veturinn þegar hringt var frá RÚV.
Mér var tilkynnt að starfið væri mitt og
ég ætti að mæta næsta morgun kl. 8 og
taka upp efni fyrir fjóra þætti. Þannig
er sjónvarpið, manni er bara hent út
í djúpu laugina hvort sem maður er
syndur eða ekki. Ég hófst strax handa
við að semja efnið en þetta voru stuttar
kynningar milli teiknimynda í morgun
sjónvarpinu. Ég svaf ekki mikið þann

Í hlutverki Sigvalda Kaldalóns.

sólarhringinn. En ég mætti daginn eftir
og þetta tókst allt ágætlega vel held ég.
Allavega starfaði ég við þetta í eitt og
hálft ár. Þangað til verkið var boðið
út. Áður var ég starfsmaður Ríkisút
varpsins en svo var það boðið út eins
og komst síðar í tísku.
Þetta var gífurlega góður tími og
ég lærði mikið. Ég vann með Andrési
Indriðasyni dagskrárgerðarmanni sem
var strangur en sanngjarn kennari.
Hann kenndi mér allt sem ég þurfti að
vita um sjónvarp og kvikmyndatöku.
Ég hafði aldrei einu sinni stigið fæti
inn í stúdíó. Og að leika í sjónvarpi er
allt annað en að leika á sviði.
Þetta var skemmtilegt og lærdóms
ríkt verkefni en eftir að því lauk fór ég
að litast um eftir öðru starfi. Þar var
ekki um auðugan garð að gresja og

Gísli Súrsson stillir sér upp í miðbænum á Ísafirði.
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ég fékk stutt, nánast fimm mínútna,
verkefni hér og þar. Lék í einhverjum
auglýsingum og bíómynd. Þá voru
aldamótin að nálgast og enn barst
engin símhringing frá Þjóðleikhúsinu
eða Borgarleikhúsinu. Leiðin lá þá
út á land í ýmis leikstjóraverkefni.
Ég fór nánast um allt land og endaði
svo á Ísafirði. Nokkrir krakkar voru
þar búnir að setja á fót götuleikhús
sem kallað var Morrinn. Í þessum
krakkahóp voru meðal annars tvær
stúlkur sem síðar urðu þekktar
atvinnukonur bæði í leikhúsinu og
óperunni; Þórunn Arna Kristjáns
dóttir og Herdís Anna Jónasdóttir. Og
fleiri öflugir og skemmtilegir krakkar.
Ísafjarðarbær var svo hrifinn af þessu
framtaki þeirra að ákveðið var að setja
Morrann sem sérdeild innan vinnu
skólans. Í kjölfarið fengu þau styrk til
að ráða til sín leikstjóra í fyrsta sinn.
Einhvern veginn æxlaðist þetta svo að
ég var ráðinn til þess verks. Það var
mjög skemmtilegt verkefni og ég kunni
strax vel við mig á Ísafirði. Þar sem
hlutirnir höfðu ekki gengið nógu vel
hjá mér í Reykjavík datt mér í hug að
það gæti nú bara verið gott fyrir okkur
fjölskylduna að flytja vestur. Þar sem
flest verkefni mín á þessu tímabili voru
úti á landi þá skipti í raun engu máli
hvar maður bjó.“

Leikhúskróginn og einleikja
formið
Það varð úr að fjölskyldan fluttist
vestur á Ísafjörð og með í farteskinu

Gísli Súrsson.
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„Fyrir valinu varð hinn sögulegi
einleikur Leikur án orða eftir Samuel
Beckett. Verkið var frumsýnt í Edin
borgarhúsinu sem var á sínum fyrstu
stigum í endurreisninni. Salurinn var
langt frá því að vera tilbúinn og áhorf
endur sátu bara á gólfinu. Samkvæmt
auglýsingunni okkar kom fólk kapp
klætt. Það sat bara á teppum með húfu
og vettlinga og lét fara vel um sig þrátt
fyrir að þarna væri skítakuldi. Þetta
var mikil upplifun.
Þetta var fyrsta leikverkið sem
frumsýnt var í Edinborgarhúsinu sem
verður nú að teljast ansi merkilegt. Þá
fór boltinn að rúlla og við ákváðum
að halda ótrautt áfram og kanna
einleikjaformið betur.“

Hátt í 50 leikrit að baki
Dætur okkar og afastelpa.
var eitt stykki leikhús sem síðar átti
eftir að verða eina atvinnuleikhús
Vestfirðinga fyrr og síðar.
„Ég vissi að ég væri með vinnu
með Morrann yfir sumarið en eitt
hvað þurfti maður nú að hafa fyrir
stafni yfir vetrartímann líka. Róbert
Snorrason var eini Íslendingurinn sem
var við nám í The Comedia School
á sama tíma og ég og eftir heim
komuna vorum við í vandræðum með
að fá verkefni og ákváðum því að setja
á stofn okkar eigið leikhús. Þannig
varð Kómedíuleikhúsið til en okkur
fannst tilvalið að draga nafn af skól
anum sem við vorum nýútskrifaðir
úr. Leikhús er nú reyndar rangnefni
þar sem Kómedíuleikhúsið átti ekki
húsnæði. Við rákum það bara heiman
úr stofu hjá okkur í byrjun. En svo
gafst Róbert upp á harkinu heima
og fluttist aftur út til Danmerkur
þar sem hann settist að. Ég sat því
uppi með krógann, leikhúskrógann,
og fannst tilvalið að reyna að halda
áfram með það verkefni. Þar sem ég
var nýkominn á Ísafjörð var ég einn,
leikstjóra- og leikaralaus. Það var því
ekkert annað framkvæmanlegt en að
setja upp einleik. Þannig varð úr að
ég fór að vinna með einleikjaformið.“
Elfar Logi fékk til liðs við sig Guðjón
Ólafsson sem unnið hafði með áhugaleik
félaginu Litla leikklúbbnum. Þeir settu upp
fyrsta af mörgum einleikjum Kómedíuleikhússins.

„Ári síðar fengum við styrk frá leiklistar
ráði, í fyrsta sinn, fyrir uppsetningu á
verki um minn uppáhaldslistamann.
Hann kemur einnig frá Bíldudal og er
best þekktur sem Muggur. Ég var lengi
upptekinn af honum. Hann samdi
Dimmalimm og kom úr sama þorpi.
Mér fannst mikið til hans koma og
vildi gera honum hátt undir höfði.
Ég talaði við Vigdísi Jakobsdóttur
sem eins og flestir vita á sterkar
tengingar hingað vestur. Hún var til
í að leikstýra mér. Einnig talaði ég við
Ragnar Bragason en ég hafði leikið í

Í hlutverki Sjeikspírs.
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að hjálpa okkur. Allt frá því að gefa
hluti í leikmyndir og að fyrirtæki séu
að styrkja okkur fjárhagslega. Og allt
þar á milli. Ísafjarðarbær hefur verið
klettur á bak við okkur. Alveg frá því
að við byrjuðum hér vestra um alda
mótin. Og svo hefur Uppbyggingar
sjóður Vestfjarða stutt okkur dyggilega
frá því að hann kom til. Enda hefur
hann lyft grettistaki í eflingu listalífsins
í landshlutanum. Þannig að við værum
ekki neitt án vestfirska samfélagsins og
það sannast svo sannarlega hjá okkur
að það gerir enginn neitt einn.“

Gísli loksins á leið í súr
Vertarnir skála eftir síðustu vakt á Langa Manga. Okkur leið sérlega vel í neðribænum þegar við
rákum kaffihúsið Langa Manga. Sjálf erum við miklar kaffihúsasmettur og á þessum tíma var
ekkert kaffihús á Ísafirði og því var ekkert annað í stöðunni en að opna eitt slíkt.
bíómynd hjá honum, Fíaskó, sem var
eitt af þessum fimm mínútna verkum
mínum. Hann var tilbúinn að búa
til kvikmyndabúta sem sýndir voru
innan sýningarinnar eins og mikið
var í tísku á þeim tíma. Þá var mynd
verki varpað á vegg með skjávarpa
samhliða leiknum. Verkið var frum
sýnt á Bíldudal og svo var okkur
boðið að sýna það í Borgarleikhúsinu.
Við enduðum svo á að sýna það í
Hömrum á Ísafirði.
Ári seinna, árið 2003, fengum
við engan styrk frá leiklistarráði en

fengum listamannalaun til að ráða til
okkar leikstjóra. Þá settum við upp
Stein Steinarr. Þannig gekk þetta koll
af kolli og í heildina hafa verið sett
upp 47 leikrit hjá Kómedíuleikhúsinu.
Nú höfum við í annað sinn fengið
styrk frá leiklistarráðinu. Þrátt fyrir
að hafa sótt um í öll þessi ár og rekið
atvinnuleikhús á Vestfjörðum, þá er
þetta annar styrkurinn þar. Það verður
nú að segjast að ef ekki væri fyrir
samhug og velvilja samfélagsins hér
vestra þá væri Kómedíuleikhúsið ekki
til. Allir hafa verið boðnir og búnir

Víkingagrínmynd, sumir segja að ég sé margfaldur, lesist ofvirkur.

Glöggir menn hafa án efa tekið eftir að
Kómedíuleikhúsið sækir mikið í vestfirskan
sagnabrunn. Þar berst hæst stærsta verk
Kómedíuleikhússins sem er án efa Gísli
Súrsson sem sýndur hefur verið mörg hundruð
sinnum og um víða veröld.
„Gísli hefur verið okkar helsta
mjólkurkú frá upphafi en nú er komið
að því að hann fari endanlega í súr.
Leikhús er glæfraleikur og maður veit
aldrei fyrirfram hvernig muni ganga.
Sumar sýningar kolfalla en svo koma
stundum sýningar eins og Gísli sem
virðast slá í gegn. En það kemur
alltaf að því á endanum að maður
verði að hleypa börnunum að heiman.
Nú er komið að því hjá Gísla enda
sýningarnar orðnar um 350 sem er
sennilega Íslandsmet fyrir sýningu
þar sem alltaf er sami leikarinn. Það
hafa verið sýningar sem sýndar hafa
verið oftar hér á landi, eins og til
dæmis How to become Icelandic in
60 minutes sem sýnd hefur verið um
500 sinnum, en henni er skipt niður á
fjóra leikara.
Næstvinsælasta leikritið okkar
myndi ég segja að hafi verið annar
Gísli en það er hann Gísli á Uppsölum
sem varð óvæntur smellur hjá okkur.
Þar er á ferðinni annar sveitungi
minni frá Arnarfirðinum. Við Bíld
dælingarnir Þröstur Leó og ég tókum
saman höndum við að gera honum
skil en þeir voru margir sem leist ekki
á það og vöruðu okkur við því. Þeir
héldu að við ætluðum að vera með
eitthvert grín og glens á hans kostnað.
En það var nú aldrei inni í myndinni
hjá okkur enda berum við virðingu
fyrir þessum merka manni. Verkið
vakti það mikla lukku að Þjóðleik
húsið hringdi loks og bauð okkur að
sýna það þar. Við sýndum verkið þar
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tuttugu sinnum fyrir fullum sal. Við
höfum síðan átt í farsælu samstarfi við
Þjóðleikhúsið á ýmsa vegu. Til dæmis
með því að frumsýna Dimmalimm þar
síðasta vetur. Þannig að það borgar sig
að bíða og vera þrjóskur, þetta kemur
allt á endanum.“

Pólland fyrsta gestaland Act
alone
–Hvernig kom það til að þessi hátíð komst
á koppinn?
„Þó að maður hafi lent í einleiknum
hef ég síður en svo verið einn í
Kómedíuleikhúsinu. Minn besti
vinur og sálufélagi, Marsibil, hefur
verið besti ráðgjafi og starfsmaður
leikhússins. Hefur hannað svo gott
sem allar leikmyndir og búninga fyrir
okkar nú nærri 50 sýningar. Svo hefur
hún meira að segja leikstýrt nokkrum
sýningum og fer létt með það eins og
allt annað. Það er nú ekki alltaf sem
er hægt að taka vinnuna með sér heim
en ég er svo lánsamur að geta það og
við hjónin ræðum mikið og hugsum í
takt. Það er svo rosalega gott að geta
kastað fram öllum hugmyndum til
hennar því hún er miklu smartari en
ég sko. Líklega sú eina sem kann á
bremsubúnaðinn á mér. Getur alla
vega hægt aðeins á og komið meiri
sans í verkin. Eitt maíkvöld 2004
sátum við í eldhúsinu okkar í Túngötu
17 á Ísafirði þar sem við bjuggum þá,
með líklega smá rautt í glasi frekar en
hvítt. Erum að ræða leikhúsið okkar,
nema hvað, og þá einkum einleikinn.
Við höfðum vart undan að svara og
útskýra hvað einleikur væri þegar
spurt var um sýningar okkar og þessu
vildum við breyta. Svo allt í einu kom
hugdettan. Hvað með að halda hátíð,
einleikjahátíð, hér á Ísafirði til að
kynna þetta leiklistarform almenni
lega? Minn velvirki hugur fór strax á
flug og svo bara í símann og daginn
eftir hafði ég bókað tvo einleiki vestur
og sjálf ætluðum við svo að bjóða
upp á einn einleik, Stein Steinarr. Til
að einhver tæki þessu nú alvarlega
bættum við fyrirlestri á þessa fyrstu
dagskrá einleikjahátíðarinnar. Þá kom
bara einn maður til greina, fannst
mér, í verkið. Jón Viðar Jónsson, ég
þekkti hann nú ekkert á þeim tíma
en ákvað samt að hringja í þennan
merka leikhúsfræðimann og gaggara.
Jú, hann tók nú ekkert mjög illa í
erindið, sagði reyndar að honum hefði

Marsbil með heimagerða sápukúlugræju í garðinum í Hafnarstrætinu á Ísafirði.

Frumsýning á Gretti í Vatnsfirði í Djúpi í minnsta óperuhúsi Evrópu.

Frumburðurinn Þórunn Sunneva.
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Marsibil vann jafnan til verðlauna á grímudansleikjum KFÍ.

Við frumsýndum Gísla á Uppsölum í Selárdal og á eftir var svo haldið partý á Bíldudal og þá
var heldur betur stuð.
nú alltaf fundist einleikir afskaplega
leiðinlegir, og hélt þennan einstaka
fyrirlestur. Til gamans má geta þess
að hann hefur verið fastur gestur á
Actinu öll árin síðan svo líklega hefur
nú álit hans á einleikjum eitthvað
skánað. Actið stækkaði svo ár frá ári
þrátt fyrir að ekkert gengi í að fá fjár
magn í hátíðina. Eigi þarf að spyrja
að áhuga menningarráðuneytis sem
hefur alfarið sniðgengið hátíðina öll

Marsibil í víking.

þessi ár þrátt fyrir að hún sé elsta leik
listarhátíð þjóðarinnar. En við áttum
okkar mjólkurkú, Gísla Súrsson, og
hann borgaði hallann öll fyrstu árin.
Haustið 2011 fengum við svo happa
ríkt símtal frá Elíasi Guðmundssyni á
Suðureyri um hvort við vildum ekki
bara færa þessa einstöku hátíð yfir
til þeirra. Þar væri leikhús og allt til
alls. Við höfðum í raun engu að tapa
og sögðum bara já og höfum sann

lega ekki séð eftir því. Þá loks fékk
Actið heimili og hefur heldur betur
dafnað einstaklega vel síðan. Heima
menn eiga þar stærstan þátt enda
hafa þeir umleikið hátíðina og stutt
með einstaklega fögrum huga. Actið
eru mín jól og ég segi bara eins og í
kvæðinu: Ég hlakka svo til.“

Bakkabræður bætast í
Kómedíuflóruna

–Hvernig lítur dagskráin fyrir næstu hátíð út
sem haldin verður 6.-8. ágúst?
„Síðan við fluttum Actið á Suður
eyri hefur allt snúist við. Áður fyrr
þurfti maður að hafa mikið fyrir því
að lokka listamenn vestur til að sýna
en núna hafa listamennirnir samband
við okkur og miklu fleiri en við getum
nokkurn tímann tekið við. Það er nú
bara einleikið.
Það er að mörgu að huga þegar
dagskrá hverrar hátíðar er mótuð og
sett saman. Við höfum haft það að
leiðarljósi að reyna að hafa eitthvað
fyrir alla aldurshópa og ég held að það
hafi bara lukkast nokkuð vel. Þannig
má segja að okkar stærsti markhópur
sé fjölskyldan og hún er sannarlega
stór. Við viljum líka sýna hverju sinni
fjölbreytileika eins manns listformsins
og því hefur Actið þróast yfir í að
vera listahátíð. Vissulega eru eiginlegir
einleikir ávallt hjartað í dagskránni,
eins og verið hefur frá upphafi, en
einnig bjóðum við upp á einstaka
danslist, myndlist, ritlist og gjörninga
list. Ein nýjung verður á Actinu í ár
þegar við verðum með sérstakt gesta
land. Pólland verður gestaland Actins
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2020 og munum við fá þrjá einstaka
viðburði frá þessu merka listalandi.
Einleik, danssýningu og myndlistar
sýningu. Allt frá upphafi höfum við
svo boðið upp á einstaklega veglega
dagskrá fyrir æskuna og á því verður
engin undantekning í ár. Enda er
okkur umhugað um framtíðina.“
–Hvað er svo fram undan hjá Elfari Loga
og Kómedíuleikhúsinu?
„Við hjónin erum alltaf eitthvað
að plotta um framtíðina í okkar eigin
leikhúsi. Stundum förum við á svo
mikið flug að við gleymum bara að
fara að hátta. Í upphafi árs fengum
við þær óvæntu gleðifréttir að Kómed
íuleikhúsið hefði fengið styrk frá leik
listarráði. Loksins, má segja, en við
fengum síðast 2002, en betra seint
en ekki, sagði gamla konan. Styrk
urinn var veittur til að setja upp nýtt
leikrit byggt á sögunum af hinum
stórkostlegu Bakkabræðrum. Við
erum komin með flotta áhöfn í verkið.
Sigurþór A. Heimisson leikstýrir,
Björn Thoroddsen semur músíkina,
Marsibil gerir leikmynd og búninga
og svo á ég víst að leika þá bræður
alla þrjá. Og helst í einu og jafnvel
pabba þeirra líka á sama tíma. Já, já,
þetta er vitanlega einleikur. Handritið
er klárt og við erum byrjuð að plotta
og pæla. Æfingar hefjast svo á fullum
krafti eftir mín jól, já, sem sé eftir
Actið, og svo ætlum við að frumsýna á
söguslóðum bræðranna. Nánar tiltekið
á Dalvík í byrjun október. Að vanda
förum við svo í leikferð um landið
og aldrei að vita nema við kikkum í
borgina. Þegar Bakkabræður verða

Heiður Embla, miðburður, með dóttur sína
Sögu Nótt.

Alda Iðunn með ömmu, nöfnu sinni, á Þingeyri.
komnir í sýningu þá tekur við undir
búningur á næsta verkefni. Sem er ekki
síður spennandi en það er enn annar
einleikurinn og þessi sóttur í vestfirsku
söguna. Einleikur um trúarskáldið
Stefán frá Hvítadal, frá Hólmavík,
sem verður frumsýndur í Hallgríms

Við í Haukadalnum okkar fagra í Dýrafirði.

kirkju í Reykjavík líklega í febrúar
eða mars 2021. Þar erum við með
mikla snillinga með okkur að verki,
Sigurður Sigurjónsson leikstýrir og
Svavar Knútur semur músíkina. Lífið
er sannlega kómedía og við hlökkum
ávallt til að fara í vinnuna við hjónin.“
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Rafrós ehf.
- Öll almenn raflagnaþjónusta
Bakkabraut 12.
200 Kópavogi.
á nýju og eldrahúsnæði
rafros@rafros.is
Sími: 544-4099-GSM: 893-5565
Eyjólfur Björgmundsson
Rafvirkjameistari

Rafrós ehf.
- Öll almenn raflagnaþjónusta
Bakkabraut 12.
200 Kópavogi.
á nýju og eldrahúsnæði
rafros@rafros.is
Sími: 544-4099-GSM: 893-5565
Eyjólfur Björgmundsson
Rafvirkjameistari

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

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

- Raflagnateikningar
- Lýsingarplön

Silfurtorgi, 400 Ísafirði, sími: 440 2430

-
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Leppalúði kom í bæinn

Síðbúin sólkveðjuhátíð í samstarfi við Kómedíuleikhúsið

Ísfirðingafélagið í samstarfi við
Kómedíuleikhúsið frumsýndi á
höfuðborgarsvæðinu bráðfjörugt nýtt
jólaleikrit frá Kómedíuleikhúsinu
og fór sýningin fram í Laugalækjar
skóla, sunnudaginn 17. nóvember kl.
14.00. Heimsfrumsýning á verkinu
var nokkrum dögum fyrr í Tálkna
fjarðarskóla og eftir borgardvöl lá leið
Leppalúða norður í land.
Það má segja að loksins, eftir að
hafa staðið í skugganum af konu sinni
Grýlu í árhundruð, hafi Leppalúði
fengið að stíga fram í sviðsljósið.
Fengu áhorfendur að kynnast þessum

nafntogaða eiginmanni Grýlu. Velt
var upp spurningum eins og hver
Leppalúði væri eiginlega, hvort hann
talaði mannamál og síðast en ekki síst,
hvort hann væri í alvörunni til.
Elfar
Logi
Hannesson
er
höfundur og eini leikari sýningar
innar. Alda S. Sigurðardóttir hafði
umsjón með búningi Leppalúða.
Leikmynd, grímur og leikstjórn er í
höndum Marsibil G. Kristjánsdóttur.
Tæknilegar lausnir og galdrar eru í
höndum Kristjáns Gunnarssonar.
Uppbyggingarsjóður Vestfjarða og
Ísafjarðarbær styrkja Kómedíu

leikhúsið. Kómedíuleikhúsið gerði
samning við vestfirska fyrirtækið Gústi
productions sem mun sjá um að gera
allt myndefni fyrir sýningar leikhússins.
Val Kómedíuleikhússins á jólaleik
ritinu í vetur fór fram á Facebook
síðu leikhússins. Stóð valið á milli
tveggja turna, Grýlu og Leppalúða.
Það er skemmst frá því að segja að
Leppalúði rústaði Grýlu með 78%
atkvæða (lækum) á móti 22% er féllu
í Grýlu fang.
Ísfirðingafélagið þakkar Kómedíu
leikhúsinu kærlega fyrir sýninguna og
vonast eftir áframhaldandi samstarfi.
.
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Ættarmót

í Bolungarvík

Íþróttasalur
Þreksalur
Sundlaug
Pottar
Vatnsrennibraut
Sauna

Nuddþjónusta
Barnagæsla
Tjaldsvæði
með þjónustuhúsi
Ærslabelgur
Golf

Frisbígolf
Hreystivöllur
Gönguleiðir
Samkomuhús
Einarshúsið
Víkurskálinn

bolungarvik.is

Finnboga
Þessi gamli góði
Hjallþurrkaður í ferskum
vestfirskum vetrarvindi
Engin aukaefni

Ísafirði
Sindragata 9
Sími: 456-3250
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… ég heklaði marga metra af loftlykkjum
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var haldið á Grand Hóteli
föstudaginn 24. janúar 2020
Martha Árnadóttir, ræðumaður kvöldsins, flutti skemmtilega ræðu og tók veislugesti með sér
til æsku sinnar og uppvaxtarára á Ísafirði og notaði tæknina til að færa okkur aftur í tímann
með hljóðdæmum af helstu slögurum þess tíma. Veislustjórinn Vilberg Viggósson rifjaði
einnig upp brot úr sinni æsku en þau Martha eru skólasystkini úr árgangi 1960 og alin upp í
„Mjólkurblokkinni“ á Hlíðarveginum.
Heiðursgestur á Sólarkaffinu í tilefni af 75 ára afmæli Ísfirðingafélagsins var Kristbjörg
Markúsdóttir. Voru henni færðar þakkir fyrir velvild í garð félagsins um árabil og heiðurs
skjöldur sem Dýrfinna Torfadóttir hannaði.
Vestfirska villikryddaða lambalærið var sérlega bragðgott, ekki sviku sólarpönnukökurnar
með rabarbarasultu og rjóma og happadrættið var á sínum stað. Ingó Veðurguð stjórnaði
fjöldasöng með glæsibrag og lauk borðhaldi eins og hefð er fyrir með því að syngja Í faðmi
fjalla blárra. Húsið á sléttunni hélt fjörinu áfram og lék fyrir dansi þar til komið var fram á
næsta dag og ljósin slökkt. Svanfríður Arnórsdóttir söng lokalagið með hljómsveitinni, Þín
innsta þrá, lagið sem BG og Ingibjörg gerðu frægt. Geir Harðarson tók myndirnar.

Hátíðarræða Mörthu Árnadóttur
Góða kvöldið, kæru Ísfirðingar.
Ég heyrði einu sinni frægan fyrir
lesara, konu, segja að maður talaði
alltaf miklu skýrar með eldrauðan
varalit, þannig að ég ákvað að í kvöld
myndi ég setja á mig glóandi rauðan
varalit.
Mér er það sannur heiður að fá að
standa hér í kvöld og ég er búin að
hlakka mikið til.
Fyrir þá sem ekki þekkja mig, þá
heiti ég Martha Árnadóttir og er fædd
á Ísafirði – í nafla alheimsins – 12.
nóvember 1960.
Foreldrar mínir eru Árni Sigurðsson
(Árni Búbba) og Sonja Huld Ólafs
dóttir, sem nú er látin.

Fyrstu 18 mánuði ævi minnar
vorum við mamma saman hjá ömmu
og afa, Svövu og Óla Guðjóns, sem
síðar urðu fósturforeldrar mínir þegar
mamma flutti suður. Auðvitað stóð
það alltaf til að hjá mömmu að sækja
stelpuna, en einhvern veginn dróst
það og ég fékk að vera áfram í hlýj
unni hjá ömmu og afa. Og þannig
fór að amma og afi urðu mamma og
pabbi, enda er ég fædd á afmælisdegi
afa Óla og trúði því lengi vel sögunni
sem hann sagði mér – að hann hefði
fengið mig í afmælisgjöf í ferðatösku
með rauðri slaufu. Mér fannst bara
ekkert athugavert við það. Foreldra
mína kallaði ég svo Sonju mömmu

og Árna pabba, en þau voru svona á
kantinum, sem var alveg hreint ágætt
fyrirkomulag. Ég held að ég hafi verið
óttalegt dekurkríli og sagan segir að
amma Svava hafi átt það til að æða
út og hundskamma krakkana ef ÉG
gerði eitthvað af mér.
Á Ísafirði átti ég líka yndislega föður
ömmu og -afa, þau Mörthu og Búbba
prentara. Amma Martha kenndi mér
að hekla og fyrsta minning mín um
hekl er að ég heklaði marga metra
af loftlykkjum sem ég lagði meðfram
hverjum einasta útvegg á Engjavegi
22 – nokkur hundruð metrar af loft
lykkjum þar. Búbbi afi safnaði fyrir
mig frímerkjum, sem hann klippti af
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umslögum sem komu í prentsmiðjuna,
og reglulega skaust ég svo inn á litlu
skrifstofuna hans í tunnuna undir
skrifborðinu og sótti frímerkin, sem þá
átti eftir að leggja í bleyti og pressa og
setja inn í bók til varðveislu. Það var
reyndar afi Óli sem hafði mun meira
yndi af að dunda við frímerkin en ég,
ég var eiginlega ekki mjög efnilegur
frímerkjasafnari – ekki þá…

Og mestallt árið trónaði lagið
Let’s Twist Again með Chubby
Checker á toppi vinsældalista beggja
vegna Atlantsála.  

Í aðalhlutverki hér í kvöld
er 1960 árgangurinn – af því
að við verðum víst 60 ára á
árinu.
Árið 1960 kostaði:
Kíló af bjúgum
Kíló af kjötfarsi
Kíló af kaffi
Grænar baunir, heildós
Fiskibollur, heildós
Chesterfield sígarettur

kr. 29,00
kr. 18,00
kr. 46,00
kr. 12,90
kr. 15,20
kr. 18,60

Hæsti vinningurinn í SÍBS í
desember 1960 var 500.000 krónur.
Kvenfélagið Hlíf varð 50 ára, fyrsti
heiðursborgari Ísafjarðar var valinn
Jónas Tómasson tónskáld, Bókabúðin
varð 40 ára, Ísafjarðarflugvöllur var
vígður og byrjað var að þrýsta á þing
menn að setja á stofn menntaskóla
á Ísafirði. Kristján frá Garðstöðum
fór suður á Framsóknarþing, auglýst
var eftir baðverði við sundhöllina og
talað var um Krútsjev og Kennedy
í bæjarblöðunum eins og þeir ættu
heima í Tangagötunni.

Þorpið

Einhver sagði að það þyrfti heilt þorp
til að ala upp barn, og tek ég heils
hugar undir það. Mér finnst ég vera
þetta barn sem heilt „þorp“ eða kaup
staður ól upp.
Ég á minningar þar sem ég sit á
bekknum við kirkjugarðinn að spjalla
við gamla konu eða karl alls óskyld
mér – alltaf spjallandi við fólkið í
bænum. Ég á minningar um að fara
niður á bryggju þegar afi kom í land
með Dóra Hermanns á Þristinum og
spjalla við sjómennina, svo löbbuðum
við afi heim hönd í hönd, hann
haldandi á ýsu í snærisspotta í hinni

hendinni. Og nú líður mér eins og ég
sé 100 ára!
Á Ísafirði bernsku minnar var
heimurinn öruggur, ljúfur og góður
– og umfram allt var fólkið hlýtt og
gott. Það hafði áhuga á þessum stelpu
hnokka sem var einhvern veginn alltaf
úti um allt og oft ein á ferð, uppi í hlíð,
inni í skógi, oní bæ eða niðrí Dokku.
Í minningunni er meira að segja
moldin á Hlíðarveginum, fyrir malbik,
svo fallega brún á litinn. Og poll
arnir, maður! Svo ekki sé minnst
á veðrið, alltaf sól og hið víðfræga
Ísafjarðarlogn, nema þegar veðrið var
kolvitlaust og enginn komst út fyrir
hússins dyr dögum saman. Það var
einhvern veginn aldrei neitt milliveður
á Ísafirði.
Stelpan ólst líka upp við það að
Ísafjörður væri nafli alheimsins og
það fékk ég meira að segja staðfest
einhverjum áratugum síðar hjá ekki
minni vitringi en prófessor í stjórn
málafræði við Háskóla Íslands, þið
megið giska hverjum. Við Ísfirðingar
áttum enda litla samleið með skrif
stofublókum og landeyðum fyrir
sunnan sem sköffuðu ekkert, bara
eyddu öllu í flottræfilshátt úr sínum
fílabeinsturnum, og það sem var verst
af öllu – þeir höfðu aldrei migið í
saltan sjó. Já, það var á allra vitorði
að Vestfirðir héldu landinu öllu uppi
og þar í fararbroddi var að sjálfsögðu
Ísafjörður.
Ég held að við Ísfirðingar losnum
seint við þennan bæjargorgeir.
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Maðurinn minn segir alla vega að það
megi enginn almennilegur eða merki
legur koma fyrir í fréttum nema ég
hrópi: „Þessi er frá Ísafirði!“ Ég man
eftir einu atviki heima hjá mér þar
sem ég er að horfa á sjónvarpsfréttir
og maðurinn minn kemur inn í sömu
andrá og verið er að leiða ógæfukonu
með úlpu yfir höfðinu út í lögreglubíl.
Þá heyrist í mínum manni: „Martha,
er þetta ekki vinkona þín frá Ísafirði?“
Það vilja allir vera að vestan, en
aðeins færri sem vilja vera þar. Skrítið.

Bæjarblöðin
Á 7. áratugnum var mikil gróska í
útgáfu pólitískra bæjarblaða á Ísafirði.
Það voru Vestfirðingur, Vesturland og
Skutull, sem ég man eftir, og eitt það
merkilegasta sem ég gerði á þessum
árum var að fara og taka út blöð, og
ganga í hús og selja.

Þegar ég mætti og tók út blöð hjá
útgefandanum var samtalið oft á þessa
leið:
Útg.: Hvað heitir þú, góða mín?
Ég: Martha Árnadóttir – með h-i.
Útg.: Ha?
Ég: Martha – með H-i!
Útg.: Með á-i – varstu að meiða
þig?
Ég: Neiii, Martha með HÁI –
MARTHA!
Útg.: Já, auðvitað – hvað viltu taka
út mörg blöð?
Ég: Hvað má taka mest?
Útg.: Hvað eru gömul?
Ég, hikandi: Aaa… 12 ára (var ekki
nema 8).
Útg.: Þá eru það 50 blöð mest.
Ég: Ókei, tek út 50 blöð.
Útg.: Heldurðu að þú seljir þau öll?
Ég: Auðvitað!
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Síðan þusti ég út ásamt fleiri blað
sölubörnum og það var oft mikill
slagur um götur, hverfi og fólk sem
við vissum að alltaf keypti öll blöð. En
stundum kom Martha með h-i til baka
með fullt af óseldum blöðum og sagði:
„Ég er að skila – það voru allir búnir
að kaupa.“

Mogginn
Á hverjum degi var ég send í bókabúð
Matta Bjarna að sækja Moggann, það
var ekki byrjað að bera út þá. Oft var
röð þegar ég mætti en ég sagði: „Sækja
Moggann fyrir Ólaf Guðjónsson,“ og
fékk blaðið í hendurnar.
Og einn bjartan júnídag árið 1966,
þegar Bítlarnir trónuðu á toppi
vinsældalistans með lagið I Want To
Hold Your Hand, hlakkaði stelpan
mikið til að sækja Moggann því í
blaðinu átti að birtast frétt og mynd
af elsta og yngsta þátttakandanum
í 200 metrunum í sundi, sem þá

var aðal lýðheilsuhreyfing Íslendinga.
Þá var ekkert Reykjavíkurmaraþon
eða WOW cyclothon, en 200 metr
arnir voru sameiginlegt norrænt
átak í sundkennslu og hreyfingu alls
almennings á Norðurlöndum. Það
var þá – núna leggja menn ekki af
stað fyrir minna en jafngildi mara
þons í flestum greinum.
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Ég man að ég labbaði af stað upp
Hafnarstrætið með Moggann undir
hendinni og í áttina að Hlíðarveg
inum. Ég hélt þéttingsfast um blaðið,
þorði ekki að opna það – en mig
langaði svooo að kíkja í blaðið. Neiii…
bara þegar ég kem heim. Ooo… ég
verð að kíkja í blaðið! Og þegar sú
stutta var komin að Mánakaffi, þá gat
hún ekki meira, settist á tröppurnar og
kíkti í blaðið. Og viti menn, þarna var
hún, þessi fallega mynd af Elíasi Páls
syni, 80 ára, og 5 ára skottunni mér
– við Elías vorum elstu og yngstu
sundgarpar 200 metranna þetta árið.
Þetta var stór stund í lífi lítillar stúlku,
að fá mynd af sér og frétt um afrek
sín í sjálfu Morgunblaðinu, aðeins 5
ára. Þetta var sko á þeim árum þegar
Mogginn laug EKKI…

Hlíðarvegsblokkin

Til níu ára aldurs bjó ég í Hlíðarvegs
blokkinni, í stigagangi númer 7, sem
var aldrei kallaður annað en norður
endinn. Stigagangurinn í miðjunni
var síðan kallaður miðhúsið og hinn
endinn var bara suðurendinn. Þetta
stangaðist eiginlega á við höfuðátt
irnar fjórar á Ísafirði sem eru – eins
og allir vita – uppeftir og niðreftir og
úteftir og inneftir.
Í norðurenda Hlíðarvegsblokkar
innar, þar sem ég bjó, áttu heimili
22 börn og 12 fullorðnir, eða samtals
34 einstaklingar, í sex íbúðum. Af
þessum 22 börnum voru fimm fædd
1960. Hann Vilberg, sem hér er
veislustjóri í kvöld, og Kristján Lillu
áttu heima uppi, ég á miðhæðinni og
Magga Tedda heitin og Ólína Braga

niðri. Ég held að í Hlíðarvegsblokk
inni allri hafi búið um 100 manns á
þessum árum.
Já, það var gott fólk á Ísafirði.
Ég minnist Guggu Valgeirs sérstak
lega fyrir hennar einstöku hlýju og
rósemi, en hún bjó með sínum sjö
börnum í norðurendanum, og Jönu
sem söng óperettur í þvottahúsinu
í kjallara norðurendans, Sissu, sem
bruggaði Sissubrugg í miðhúsinu og
ömmu fannst alltaf doldið gott, Bíu
sem keðjureykti Chesterfield sígarettur
– og ömmu Svövu, sem gerði ítrekaðar
tilraunir til að byrja að reykja en tókst
ekki sökum hóstakasta við fyrsta smók.
Seinna eru það mæður vinkvenna
minna, Milla, mamma Guðrúnar,
Lára, mamma Sirrýjar og Bryndísar,
og Birna, mamma Systu, sem koma
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Árið 1960 var metár í frjósemi, ekki
bara meðal Ísfirðinga heldur allra
Íslendinga, en þá fæddust 5.026 börn

SÍA

Fjölmennið

Þessir fjölmennu árgangar sem
komu í heiminn á 5. og 6. áratugnum
hafa oft verið nefndir Baby Boomers
kynslóðin og þeir árgangar sem komu
á árunum eftir 1960 kallaðir X-kyn
slóðin.
Þannig að við sem erum fædd árið
1960 lendum þarna á mörkum þessara
tveggja ólíku kynslóða.
Þeir sem eru hér í kvöld eru senni
lega langflestir fæddir á bilinu 1945
til 1985, myndi ég giska á. Má ég sjá

•

Í Hliðarvegsblokkinni var litríkt
fólk:
Óli brabra – afi minn.
Gvendur kýlir – í miðhúsinu.
Gummi með englahárið – Í norð
urendanum.
Diddi málari – í miðhúsinu.
Jónatanspúkarnir – í suðurend
anum.
Jói gamli – í miðhúsinu, sem skar út
fallega fugla í tré.
Jói Jóns – í miðhúsinu, sem alltaf
var að reka okkur af túninu fyrir fram
húsið og fékk viðurnefnið túnrekari og
síðar líka Jói andskoti. Ekki að hann
hafi verið einhver andskoti heldur var
samtvinnun hans á blótsyrðum slík
snilld að eftir var tekið.
Siggi Massa – í suðurendanum, sem
hótaði því reglulega að flytja niður í
bæ til pabba síns vegna skriðuhættu úr
Stórurðinni. Hann ætlaði sko ekki að
vakna einn daginn steindauður undir
skriðu.

á landinu öllu. Það ár náðu fæðingar
slíku hámarki að það var ekki fyrr en
eftir hið súrrealíska bankahrun 2008,
þegar allir skriðu í angist sinni undir
sæng, að það met var slegið!
Þess má geta að það þurfti að ferma
1960 árganginn í þremur hollum árið
1974 – og þá var þetta lag ofar
lega á vinsældalistum víða um heim,
Hooked on a Feeling með Blue
Swede.

PIPAR \ TBWA

upp í minningunni sem hlýjar og
umburðarlyndar konur.

-15 KR.

Í TÍUNDA HVERT SKIPTI
PIPAR \ TBWA

•

SÍA

sem þú dælir 25 lítrum eða meira með lyklinum

ób.is
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hendur? Datt það í hug… hér eru
svo til eingöngu Boomerar og X-arar.
En hvernig hefur þessum kynslóðum
verið lýst?
Boomerarnir eru sagðir vinnu
samir, metnaðarfullir og óþolinmóðir,
þeir sækist eftir ytri umbun og hárri
samfélagsstöðu og séu síður viljugir
að hleypa yngri kynslóðum að. Þessi
kynslóð er þekkt fyrir að elta eigin
ánægju af miklu kappi sem oft kostar
hana gríðarlega mikið. Boomerarnir,
sem nú eru komnir vel yfir miðjan
aldur, telja sig ennþá yfirburða flotta
og nýmóðins og munu seint eða aldrei
fullorðnast – munu áfram trúa á vöxt
og útþenslu og líta alltaf á sig sem
stjörnuna í sýningunni.

Hvað með X-in?
Eitt af því sem einkennir X-in er
að þau hafa að mestu leyti alið sig
upp sjálf, voru mikið ein á meðan
foreldrarnir unnu úti, X-in eru fyrstu
lyklabörnin. En þrátt fyrir frelsið í
uppvextinum er talið að þau hafi þráð
meiri nánd við foreldrana en völ var
á. Þetta birtist þannig að sem full
orðnir einstaklingar þrá X-in jafnvægi

og umfram allt elska þau að hafa
það kósý með sínum – tjilla og gera
akkúrat ekki neitt!
Þannig að við sem erum fædd á
árunum í kringum 1960 erum blanda
af Boomerum og X-um og gætum
heitið BoomerX kynslóðin og lýsingin
á okkur gæti verið á þennan veg:
Við viljum vera frjáls og helst ekki
gera neitt nema hafa það kósý með
okkar bestu en á sama tíma trúum við
á vöxt og útþenslu – heimsyfirráð eða
dauða – og lítum alltaf á okkur sem
stjörnuna í sýningunni. Þetta lag gæti
því átt vel við okkur, I’m Too Sexy
með Right Said Fred.

Fyrirferðin, maður lifandi!
Auðvitað var fyrirferð í þessum fjöl
menna árgangi, og árgöngum, það
var aldrei annar eins fjöldi af börnum
og unglingum. Já, við vorum mörg
og kraftmikil og unglingsárin, maður
lifandi, þar vorum við vinkonurnar
fyrirferðarmiklar. En hvað skal segja
um unglingsárin? Ég veit ekki hvort
allt þolir upprifjun, en mér dettur
í hug Félagsheimilið í Hnífsdal, I
wonder why… Við vinkonurnar
Guðrún Millu, Maja Jóa Sím, Systa
Bússa, Biddý Malla, Sirrý og Bryndís
Braga Magg, Þóra Þorvalds og fleiri,
vorum varla fermdar þegar við fórum
að reyna að komast inn á böllin.
Stundum gekk það, stundum ekki. En
við dóum ekki ráðalausar og fundum
leið í gegnum kjallaraglugga á Félags
heimilinu, staðráðnar í að komast á
ballið. Og þetta gekk fínt, við fórum
inn um gluggann, inn í gegnum litla
kompu og þaðan beint inn á ballið.
Já, þetta gekk fínt – í nokkur skipti.
En einu sinni þegar við læddumst
í gegnum kompuna og inn á ballið
brá okkur í brún. Balldressið var allt
útatað í einhverju hvítu dufti. Hvað
var þetta eiginlega? Við reyndum að

á
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Miðnætursól
Tónlistarhátíð í Félagsheimili Bolungarvíkur 1.- 4. júlí 2020

Úkraínska kammersveitin Kyiv Soloists

ásamt gestaleikurum frá Rússlandi, Spáni, Eistlandi og Íslandi.
Miðvikudagur 1. júlí kl. 19:00
C.M. von Weber, Klarinettukonsert nr. 1,
einleikari Selvadore Rähni
C. Saint-Saëns, Introduction and Rondo Capriccioso op. 28,
einleikari Yuriy Styopin
L. van Beethoven, Píanókonsert nr. 3,
einleikari Tuuli Rähni
Erki Pehk, hljómsveitarstóri

Erki Pehk

Yuriy Styopin

Tuuli Rähni

Selvadore Rähni

Oliver Rähni

Regína Ósk

Fimmtudagur 2. júlí kl. 19:00
C.M. von Weber, Píanókonsert nr. 1,
einleikari Oliver Rähni
L. van Beethoven, Sinfónía nr. 7
Erki Pehk, hljómsveitarstóri

Föstudagur 3. júlí kl. 11:00
Söngnámskeið Regínu Óskar

Laugardagur 4. júlí kl. 13:00
Tónleikar söngnemenda Regínu Óskar

Úkraínska kammersveitin Kyiv Soloists samanstendur af úkraínsku tónlistarfólki
sem hefur sigrað úkraínskar og alþjóðlegar tónlistarkeppnir.
Tónlistarskóli Bolungarvíkur í samstarfi við Bolungarvíkurkaupstað.
Nánari upplýsingar bolungarvik.is - bolungarvik@bolungarvik.is

Uppbyggingarsjóður Vestfjarða • Einarshúsið
Bolungarvíkurkaupstaður • Tónlistarskóli Bolungarvíkur
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bursta, en þá versnaði bara ástandið
á dressinu.
Við nánari skoðun reyndist duftið
vera hveiti, sem dyraverðir höfðu komið
fyrir á gluggasyllunni og á gólfinu til að
þeir gestir sem komu þessa leið inn
á ballið yrðu auðþekkjanlegir. Og af
einhverjum ástæðum – bingó – vorum
við böstaðar. Sagan segir að við höfum
sloppið út og tekist að hverfa út í
buskann. Ein meira að segja henti sér
undir bíl, kyrrstæðan sem betur fer, og
beið þar af sér leitina.
Stundum er spurt: Stones eða Bítl
arnir, hvort eruð þið? Á þessum tíma
var spurt: Ertu diskó eða ekki? Ég
var diskó og þetta lag var í uppá
haldi hjá mér, I Wanna Dance
With Somebody með Whitney
Houston.
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Í hildarleik unglingsáranna var einn
staður í meira uppáhaldi hjá okkur en
annar, það var sjoppan, Hamraborg,
sem þá var nú bara ca. 50 fermetrar.
Þegar ég lít til baka skynja ég að
þolinmæði þeirra heiðurshjóna Úlfars
og Ínu var einstök. Rétt hjá sjoppunni
var Búlverkið og þangað fórum við
til að fá að reykja í friði. Þar sátum
við á örmjóum bryggjukantinum
með sígóið, og ræddum um smókana,
„tekuru oníðig?“.
Kjallaraherbergið hennar Guðrúnar
Millu í miðhúsinu var einnig mikill
griðastaður. Guðrún erfði kjallaraher
bergið þegar bræðurnir Gussi og
Reynir Guðmunds stórsöngvari fóru
að heiman og þar var djammað og
djúsað fyrir böllin – reyndar eftir að
við fórum að komast inn í gegnum
aðalinngang Félagsheimilisins.
Ekki er hægt annað en að minnast
á Páskavikuna á Ísafirði sem var, og
er kannski enn, ein allsherjar djamm
sessjón. Byrjað var með balli á skír
dagskvöldi sem stóð til miðnættis,
síðan kom föstudagurinn langi, þá
hófst ballið um miðnætti og stóð til
klukkan 4. Á laugardagskvöldinu var
ballið til miðnættis, þá kom páska
dagurinn með balli frá miðnætti til

4 og að lokum kom annar í páskum
en þá var hefðbundið ball frá 10
til 2. Oftast var engu balli sleppt,
þrátt fyrir að sagan segði að úti fyrir
sætu njósnarar og glósupúkar í bílnum
sínum sem punktuðu niður og fylgdust
vel með öllu sem fram fór.
Já, margt vara brallað, stolist til
Reykjavíkur, þvælst á böll í Sluddunni
og Víkinni þó ekki væri alltaf fast far
til baka – það myndi alltaf reddast.
Þrátt fyrir allt held ég að það
hafi bara ræst nokkuð vel úr 1960
árganginum, sem mun alltaf verða
stjarnan í sýningunni, enda töffarar
sem gott var að alast upp með.

Kæru Ísfirðingar!
Hér hefur verið tæpt á ýmsu, en
mörgu merkilegu og skemmtilegu
sleppt sem gaman hefði verið að rifja
upp. Að lokum vil ég segja, að fá að
alast upp í faðmi fjalla blárra fæ ég
seint fullþakkað og mun ávallt líta á
Ísafjörð sem hlýjan og mjúkan nafla
alheimsins.

Ísafjörður, lengi lifi – húrra,
húrra, húrra, húrra!
Takk fyrir mig.
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HRAÐFRYSTIHÚSIÐ
GUNNVÖR HF.
ÍSAFIRÐI
VINDUR Í SEGLUM I-III

Tilvalin gjöf fyrir alla
Vestfirðinga
Saga átaka og framfara í heila öld
Heildarverð kr. 9.990
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Leiklistarhópur Halldóru

Haustið 2009 tóku sig saman þrír
nemendur í 10. bekk í Grunnskóla
Bolungarvíkur og ákváðu að stofna
leiklistarhóp. Hópurinn var opinn
öllum nemendum og var öllum
velkomið að prófa en svo þurftu
nemendur að skrá sig til þátttöku ef
þeir vildu vera með í sýningu. Þar
sem rúmlega 30 nemendur skráðu sig
var ákveðið að skipta hópnum niður
í þrennt og setja upp stutt atriði úr
þremur þekktum söngleikjum. Þátt
takendur máttu velja í hvaða verki þeir

væru og var um að velja Söngvaseið,
Mamma Mia! og Ávaxtakörfuna.
Þann 21. nóvember 2009 voru þessi
verk svo sýnd fyrir áhugasama og allir
velkomnir. Eftir það tók við smá pása
en stefnt var að því að halda áfram
eftir áramótin. Tveir af stofnendunum
ákváðu að segja þetta gott svo eftir var
aðeins einn, Halldóra Jónasdóttir. Það
var hins vegar aðeins of mikið að taka
að sér rúmlega 30 börn einn svo fækka
varð í hópnum og aðeins þeir sem
höfðu áhuga á að taka þátt í Söngva

seið voru með. Krakkarnir fóru í
stúdíó og fengu að taka upp nokkur
lög ásamt því að haldin var sýning
fyrir eldri borgara í Bolungarvík og
svo var tekið upp myndband með
stuttu atriði úr Söngvaseið.
Þar sem áhuginn var ennþá mikill
var ákveðið að halda áfram og sýndi
hópurinn tvö frumsamin leikrit, annað
hét Vináttubönd og var fyrsta leiksýn
ingin í nýuppgerðu Félagsheimili
Bolungarvíkur vorið 2011 og rúmu
ári seinna var leikritið Danskeppnin
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sýnt en þá voru aðeins stelpur í leik
hópnum og komu þær ekki aðeins
frá Bolungarvík heldur einnig Ísafirði,
Hnífsdal og Önundarfirði. Eftir þessar
sýningar fór að vera meiri áhugi á
myndbandagerð og fóru þá að birtast
alls kyns frumsamin myndbönd og
endurgerðir amerískir sjónvarpsþættir
á YouTube.
Leiklistarhópurinn hætti ekki
störfum þó svo að leikararnir yxu úr
grasi því það bættust alltaf nýir og nýir
leikarar við og á hinum ýmsu stöðum.
Þegar leikstjórinn flutti til Reykjavíkur
komu nýir krakkar frá höfuðborgar
svæðinu og tóku þátt, alltaf var þátt
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takan ókeypis og allir áhugasamir
velkomnir. Í Reykjavík voru settar upp
leiksýningar og fjölda mörg YouTube
myndbönd voru gerð.
Þegar átta ár voru liðin frá
fyrstu leiksýningunni í Bolungarvík
var ákveðið að setja upp aðra. Þá
voru haldnar áheyrnarprufur fyrir
söngleikinn Matilda og allir krakkar
á Vestfjörðum á aldrinum 8 – 16 ára
gátu skráð sig. 27 krakkar skráðu sig
í prufur og fengu allir hlutverk. Þeim
var skipt í tvo hópa og flestir deildu
hlutverki sínu með öðrum. Tvær
stúlkur fóru með titilhlutverkið og það
kom í ljós að það borgaði sig að hafa
tvær þar sem önnur þurfti að fara í
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skurðaðgerð á seinni sýningardeginum
og hin þurfti þá að leika tvær sýningar
sama daginn.
Það getur ýmislegt gerst á æfinga
ferlinu, börn hætt við, fengið sviðs
skrekk, orðið veik og það eru ekki
alveg jafn strangar reglur fyrir börn
og eru fyrir fullorðna og því er gott að
hafa varamanneskju í hverju hlutverki.
Þau geta þá hjálpast að við að læra
hlutverkin, þau læra að vinna saman
og læra ýmislegt hvort af öðru. Ef
hlutverkunum er deilt á milli tveggja
þá fá líka fleiri að vera með.
Haustið 2019 fagnaði leiklistar
hópurinn 10 ára afmæli og af því
tilefni var ákveðið að setja aftur upp
Söngvaseið nema þá alla söguna í staðinn
fyrir tvö atriði. Áheyrnarprufur voru
haldnar og aðeins þurfti 24 leikara,
en þar sem 31 barn skráði sig til leiks
var ekki hægt að neita svo hæfileika
ríkum og áhugasömum krökkum um
hlutverk. Því var ákveðið að fjölga
hlutverkunum og skipta að þessu sinni
í bæði tvo og þrjá hópa. Upphaf
lega áttu ekki að vera nema fjórar
sýningar en þar sem allir voru svo
áhugasamir var ákveðið að sýna sex
sinnum og tókst að fylla salinn á hverri
sýningu. Foreldrar aðstoðuðu baksviðs
við búningaskipti þar sem búningarnir
voru fjölbreyttir, bæði keyptir og hand
saumaðir og mismunandi í hverju
atriði. Allir krakkarnir tóku þvílíkum
framförum á ferlinu og enginn hætti
við þátttöku.
Það er alltaf erfitt þegar æfinga- og
sýningatímabili lýkur, þá hefur maður
allt í einu mikinn frítíma eftir að
ævintýrið er yfirstaðið og erfitt að
segja bless. Þess vegna var ákveðið að
kanna áhuga á páskasýningum. Þá
gátu krakkarnir hlakkað til einhvers en
þyrftu ekki að hafa stífar æfingar allt
að þrisvar sinnum í viku til að læra allt,
því þeir kunnu allt nú þegar. Núna
hittist hópurinn nokkrum sinnum í
mánuði bara til að slípa það sem
betur mátti fara og viðhalda öllum
textunum.
Að setja upp jafn stórt og þekkt
verk og Söngvaseið getur verið erfitt,
þar sem ekki má breyta miklu, margir
þekkja söguna og kvikmyndina frægu
og sjá hlutina þar af leiðandi fyrir sér
á ákveðinn hátt. Í raun og veru fjallar
þetta um unga og óreynda konu sem
þarf að finna sig í lífinu. Hún kynnist
sjö börnum sem eiga strangan pabba
og enga móður og þarf að hjálpa þeim

að fóta sig. Með tónlist tekst henni
að fá börnin til að opna sig og föður
þeirra til að verða mildari og átta sig

á því að börnin hans séu enn til staðar
þótt konan hans sé það ekki.
Í raun tengist þessi saga ferlinu
á uppsetningu leiksýningar með
börnum. Börnin þurfa að læra aga og
að treysta hvert á annað en umfram
allt þurfa þau að skemmta sér. Við
hlökkum til að bjóða ykkur velkomin
á sýningarnar um páskana og vonum
að þið skemmtið ykkur jafn vel og við
höfum gert í ferlinu.
Halldóra Jónasdóttir

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

Gjögur
Bíldudalur
Reykjavík

Húsavík

Höfn
Vestmannaeyjar

562 4200
sími 5
www.ernir.is
www
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Sælureiturinn Sunnuhlíð

Ingibjörg og Guðmundur í garðvinnu framan við eldri bústaðinn.

Frá fyrstu tíð hefur Tunguskógur haft
ákveðinn ævintýraljóma og mikið
aðdráttarafl í hugum okkar systra. Í
uppvextinum áttum við ekki athvarf
þar en kynntumst skógarsælunni meðal
annars af heimsóknum til vinkvenna
sem fluttu þangað í byrjun sumars.
Eins og gengur eru æskuminningar
af ýmsum toga og ekki alltaf þær
sömu. Ein okkar minnist sunnudags
bílferða með nestiskörfu í Skóginn, þar
sem setið var í laut og leikið við læk,
önnur sumardvalar við barnagæslu
og sú þriðja gróðursetningar trjá
plantna í unglingavinnu og síðar sem
flokksstjóri unglinga við hið merka
hugsjónastarf Simsons við að rækta
upp skóg í Tungudal. Á þeim tíma eða
um og upp úr miðri síðustu öld voru
hlíðarnar klæddar lágvöxnu kjarri og
litlu plönturnar sem þá var holað
niður eru í dag gildir trjástofnar í trjá
lundum og mynda skóg í Skóginum,
með skjóli og göngustígum til að njóta
svo að ekki sé minnst á þau ómetan
legu loftslagsáhrif sem þeim fylgja.

Draumur varð að veruleika

Guðmundur ásamt dætrum sínum, Ingibjörgu, Bryndísi og Jónu Margréti.

Systur á Háafelli.

Við systur, Bryndís, Jóna Margrét og
Ingibjörg, teljumst líklega til nýbúa
í Tunguskógi og pabbi, Guðmundur
Guðmundsson, reyndar líka. Áhugi á
ræktun og jarðargróðri ásamt því að
hafa litið til með sumarhúsum brott
fluttra vina sinna vakti trúlega áhuga
hans á að eignast athvarf í Skóg
inum. Sá draumur varð að veruleika
1988 þegar hann festi kaup á Sunnu
hlíð, sem mun hafa verið með fyrstu
bústöðum sem reistir voru í Skóg
inum, byggður árið 1935.
Kaup pabba á Sunnuhlíð komu
þannig til að góðvinur hans Hermann
Björnsson, einn af frumbyggjum í
Skóginum, hafði frétt að til stæði að
selja bústað símamanna og gaukaði
því að pabba, sem fagnaði tíðindunum
og festi sér bústaðinn hið snarasta.
Húsið hafði lengi ekkert verið nýtt og
var frekar illa farið. Strax var hafist
handa við lagfæringu, snyrtingu lóðar
og trjárækt auk þess sem aðgengi var
bætt og bílastæði útbúið. Eftir snjó
flóðið, sem féll í apríl 1994 og þurrkaði
út nánast alla byggð í Skóginum, var
fljótlega reistur nýr bústaður.
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Líftaugin vestur
Pabba var tekið einstaklega vel af
Skógarbúum sem sýndu honum
vinsemd og virðingu með tíðum heim
sóknum. Gömul og góð kynni voru
treyst og nýir vinir bættust í hópinn.
Þessa höfum við systur og fjölskyldur
okkar svo sannarlega notið og við
eignast góða granna.
Fyrir pabba var Sunnuhlíð næst því
að vera himnaríki á jörðu og eftir að
hann flutti frá Ísafirði var staðurinn
eins og líftaug hans vestur. Hann lifði
fyrir það að komast í sælureitinn sem
fyrst á vorin og vildi vera sem lengst
fram á haustið. Sumardvölin nærði
sálina fram að áramótum og þá tók
við tilhlökkunin um að komast í sælu
reitinn að vori.

Einstakt samfélag Skógarbúa
Samfélagið í Skóginum er einstakt,
þar eru allir vinir. Daglegir göngutúrar
um skógarstígana gáfu pabba mikið.
Stundum teygðust þeir á langinn og
ekki var laust við að farið væri að
undrast um aldraðan unglinginn, sem
hafði þá bara lent á spjalli eða verið
boðið inn í kaffi hjá góðu fólki. Þetta
var heima í hans huga síðustu árin,
fjöllin, umhverfið, fuglasöngurinn,
lækjarniðurinn, gróðurilmurinn og
fólkið.
Pabbi lagði alla tíð mikla áherslu á
hreyfingu. Lengi fór hann allra sinna
ferða gangandi eða á hjóli enda átti
hann ekki bíl fyrr en undir fimmtugt.
Ungur lærði hann að synda og fór
daglega í sund svo lengi sem hann

Morgunganga í Skóginum.

Prílað upp í hlíð, hátt á tíræðisaldri.
gat. Í Héraðsskólanum á Laugarvatni
var hann í fimleikaflokki. Þegar svo
var komið að hann gat ekki lengur
stundað göngutúrana tók hann á
ný til við „fimleikana“ sem við köll
uðum svo honum til gleði og ánægju,
öðru nafni styrktarþjálfun í íþróttasal
sjúkrahússins á Ísafirði.
Það var gefandi fyrir okkur systur
að gera pabba kleift að vera í Sunnu
hlíð fram á síðasta æviár, hann þá
orðinn 99 ára og sex mánuðum betur.

Lán okkar systra
Það að pabbi lét á sínum tíma
drauminn um sumarbústað í Skóg
inum rætast varð líka lán okkar systra.

Við fáum áfram notið þessa sælureits
sem jafnframt gerir okkur kleift að
halda tengslum við bernskuslóðirnar,
styrkja ræturnar og koma oftar vestur
en annars hefði verið.
Eftir því sem árunum fjölgar er eins
og sælukenndin magnist þegar komið
er vestur. Tíminn skiptir þar ekki máli,
stutt er í þjónustu, enginn asi, ekkert
stress. Góð tenging við náttúruna – og
sjálfan sig. Það er eins og hver einstak
lingur skipti meira máli þarna heldur
en í þéttbýlinu.
Sunnuhlíð fylgir stór lóð og um
hana rennur Kornuá, sem hefur
aðdráttarafl fyrir krakka sem hafa
unað þar vel við leik. Þegar yngri
kynslóðin er spurð hvað henni finnist

Ingibjörg Guðmundsdóttir, Hrafnkell Kristjánsson, Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur
Guðmundsson við eldri bústaðinn.
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Vinirnir og nágrannarnir Bragi Þorsteinsson og Guðmundur á veröndinni í Sunnuhlíð.
er að leggja örnefni á minnið. Steinar,
blóm, grös – allt fær merkingu.
Fyrir kemur að við gleymum stund
og stað og gönguferðir okkar geta
líka teygst á langinn svo um munar
í nóttlausri voraldar veröld þar sem
fjallahringurinn, heiðloftið tæra, fjalla
lækir eða skófir á steinum, grös og
blóm fanga athyglina og svo auðvelt er
að verða eitt með landinu.

heillandi við Skóginn og Sunnuhlíð
er svarið gjarnan: Kyrrðin, náttúran,
lækurinn og fuglalífið.
Já, fegurðin og kyrrðin eru engu
lík, veðursæld er einstök, hvort sem
rignir eða sólin skín, og möguleikar til
útiveru og gönguferða eru óþrjótandi.
Fjöllin toga og eru óspart könnuð.

Að verða eitt með landinu
Þarna er eins og tenging við umhverfi
og náttúru sé sterkari en annars staðar.
Maður lítur landið og fjöllin öðrum
augum þar sem sporin liggja og veltir
gjarnan fyrir sér jarðsögunni, hvernig
allt hefur myndast, um leið og reynt

Afrakstur berjaferðar hreinsaður.

Kornuá (lækurinn) og bústaðurinn Sunnuhlíð.

Pabbi eignaðist Sunnuhlíð sjö árum
eftir að mamma, Guðrún Jónsdóttir,
lést. Við teljum næsta víst að hún hefði
rétt eins og hann notið þess að vera
þar. Við erum þakklátar föður okkar
fyrir þennan sælureit og forsjóninni
fyrir að hafa fengið að alast upp „í
faðmi fjalla blárra“.
Bryndís, Jóna Margrét og Ingibjörg G
Guðmundsdætur
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Útgerðarfélagið
Ískrókur ehf.

Engjavegi 28 • 400 Ísafirði • Sími: 895 6162

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

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

Símar: 456 6600 og 862 4430

Fiskmarkaður
Vestfjarða
Sími: 456 6330

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

Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

Líkkistu- og
smíðaþjónusta Arnórs
Skipagötu 17 • 400 Ísafjörður
Símar: 456 4143 og 861 4624
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Hulduefni hins daglega amsturs
skoðað á Hversdagssafninu

Björg og Vaida.

Daglegt líf er svolítið eins og huldu
efni: það sem gerist inni á milli mikil
vægra augnablika í lífinu og heldur
öllu saman. Að hitta vini, borða
kvöldmat, öskra á börnin, láta öskra
á sig, vorkenna sér. Að ganga á milli
staða, fara í vinnuna, vera heima, hafa
áhyggjur, vaska upp, skera grænmeti.
Það er bæði tilviljanakennt og venju
bundið. Hlutir og aðstæður sem hvert
mannsbarn þekkir og það má spyrja
sig: er þetta ánauð, eða eru þetta
kannski töfrar í álögum væntinganna
sem við berum til hins hástemmda lífs?
Hvað sem þetta er, þá er daglega lífið
það sem varð innblástur að Hvers
dagssafninu á Ísafirði.
Að baki safninu standa þær
Björg Sveinbjörnsdóttir og Vaida
Bražiūnaitė. Þær eru báðar með
menntun á sviði félagsvísinda og bera
aðferðir þeirra við sagnaöflun og fram
setningu þess vitni. Björg, sem upphaf
lega kemur frá Suðureyri, og Vaida,
sem upphaflega kemur frá Litháen,
kynntust árið 2014. Þær fundu strax
að þær ættu sameiginlegan áhugann
á því hversdagslega og fóru að leita
að farvegi fyrir þetta áhugasvið sitt.
Hugmyndin fann sinn frjóa svörð í
gömlu húsi í miðbæ Ísafjarðar, húsi
sem heimafólk kallar oftar en ekki
skóbúðina í daglegu tali. Það er ekki
nema von að þetta nafn hafi fest við
húsið, því Skóbúð Leós var lengst þar
til húsa og starfaði hún í yfir 100 ár.
Skóbúðin, hversdagssafn, opnaði dyr
sínar fyrir gestum í júnímánuði 2016,
en þó að nafnið væri heimamönnum
kært, þá gaf það ferðalöngum ekki
endilega rétta mynd af því hvað þar
væri að finna, svo nafninu var síðar
breytt í Hversdagssafn – eða Museum
of every day life – upp á enska tungu.
Björg og Vaida segja nokkur atriði
hafa ráðið úrslitum í því að ást þeirra
á hinu venjubundna hafi fundið farveg
sinn sem safn: menntun þeirra, þar
sem Björg lærði hagnýta menningar
miðlun og Vaida sjónræna mann
fræði, og hvernig þær sjálfar eru sem
ferðamenn, með knýjandi löngun
til að skyggnast undir yfirborð þess
sem oftar en ekki er teflt fram sem
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aðalatriði fyrir gesti staða, þar sem
hversdagslífið á sjaldnast sviðið. Aðal
ástæðuna segja þær þó einfaldlega
vera forvitni: „Við elskum spennuna
sem felst í því að afhjúpa sögu. Við
elskum að fá innsýn í líf fólks og
finna fegurðina – ópússaða gimsteina
í hversdagsleikanum. Við elskum að
deila þeim því þeir búa til tengingar
milli fólks, bæði hér á svæðinu og utan
þess. Okkur finnst gaman að búa til
verk sem forvitnir flakkarar eins og við
geta kafað ofan í, gramsað í, hlustað á
og kíkt inn í, og drukkið í sig áhrifin.“
Gestir sem heimsækja Hversdags
safnið tengja við safnkostinn með því
að upplifa sögurnar sem þar eru sagðar
og tengja þær við eigið líf og reynslu.
Safnið opnar gátt inn í líf fólks á Vest
fjörðum en það hefur líka almenna
skírskotun því það snertir á hlutum
sem eru sammannlegir. Það sem er
venjulegt er stundum hjúpað yfirlagi
leiðinlegheita, líkt og það sem tekur
þorra tíma hinnar hefðbundnu mann
eskju, sé eitthvað ómerkilegt. Sérstak
lega á tímum þar sem mýtan segir
okkur að lífið eigi að vera frábær, lýta
laus þeysireið á yfirsnúningi. En með
því að stoppa og raunverulega gefa
hinu hversdagslega athygli afhjúpast
fegurð þess í látleysi sínu.
Hversdagssafninu er skipt upp í tvö
rými þar sem fastasýningar safnsins
eru. Í fremra rýminu eru innsetningar,
þar sem hægt er að skoða verkin með
því að lesa og hlusta. Aftara rýmið er
sýningarsalur þar sem valin vídeóverk
eru sýnd. Að auki er herbergi þar sem
farið hafa fram samstarfssýningar, líkt
og leikfangasýning 7. bekkinga við
Grunnskólann á Ísafirði sem var opin
á liðinni aðventu og sýningin Spólað
til baka – síðasta vídjóspólukynslóðin opnar
vídjóleigu sem verður opnuð í Skíða
vikunni. Nemendur í áfanganum List
og fræði – töfrar hversdagsins, við
Menntaskólann á Ísafirði, standa að
baki þeirri sýningu.
Það hefur bæst við safnkost Hvers
dagssafnsins nánast á ári hverju frá því
það var opnað og hér má lesa um það
sem þar er að finna:

Vaida og gestur safnsins sumar 2019.

Innsetningar:
Það er í lagi að vera ekki
Íslendingur (2018)

Sýningin er byggð á viðtölum við
fólk sem hefur flutt til Íslands og sest
að á Vestfjörðum. Við hlustuðum á

Gestir safnsins hlusta á sögur skóeigenda „Í okkar sporum“.
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lýsingar á upplifun þeirra af eigin
sjálfsmynd út frá þeim heimi sem þau
komu úr og þeirri nýju veröld sem
þau hafa byggt upp í kringum sig á
Íslandi. Titill sýningarinnar byggir á
þeirri hugmynd að aðflutningur feli
í sér gagnkvæm menningarsamskipti
þar sem margbreytileiki er samþykktur
og boðinn velkominn. Í slíkum
samskiptum höfum við öll tækifæri til
að læra eitthvað nýtt hvert af öðru og
auðga samfélagið. Í íslensku samfélagi
er rými fyrir fólk til að vera eins og það
er eða kýs að vera, hvort sem það skil
greinir sig sem Íslendinga eða á annan
hátt. Gestum okkar býðst að beina
kastljósi að þessum einstaklingum,
þeirra einstöku skynjunum og reynslu
með því að gægjast inn í kassana og
hleypa þannig sögum þeirra út.

Fetið í fótspor okkar (2017)
Heill veggur er þakinn notuðum
skópörum. Við hvert skópar eru
heyrnartól þar sem hægt er að hlusta
á sögur þeirra sem gengu í skónum,
ungra sem aldinna. Þú munt flissa
í laumi yfir pari af svörtum venju
legum hælaskóm og taka andköf yfir
gamaldags skóhlífum úr gúmmíi frá
stríðsárunum. Einfaldir og margnot
aðir hversdagslegir hlutir geyma ótrú
legar sögur.

Það er ýmislegt sem gerist
(2016)
Upplestur á skapandi skrifum 2020.

Sýningin geymir frásagnir tengdar
persónulegum ljósmyndum sem
sýndar eru inni í gömlum harð
spjaldabókum sem gefnar voru Hvers
dagssafninu vegna lagerhreinsunar
bókasafns Ísafjarðar. Titillinn er vísun
í dæmigerðar frásagnir sem sagðar eru
við eldhúsborð í samræðum um allt og
ekkert. Þátttakendur settust niður með
aðstandendum safnsins og deildu með
þeim minningum úr myndaalbúmum
heimilisins.

Vídeóverk: Norðurljós

Af sýningunni „Það er ýmislegt sem gerist“.

Norðurljósin. Þessi undursamlegu
og fallegu ljós sem birtast á himn
inum á dimmum vetrarkvöldum. Þau
myndast við það að rafhlaðnar agnir
frá sólinni rekast á mikilli ferð á atóm
og sameindir í lofthjúpi jarðar. Þau
eru algengust á norðurhveli jarðar þar
sem norðurljósabeltið liggur í kringum
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Norðurpólinn, 2000–3000 kílómetra
umhverfis segulskaut jarðar – e n það
liggur meðal annars í gegnum Ísland.
Þessi ljós hafa dansað yfir höfðum
Íslendinga öldum saman en samt er
það aðeins nýlega sem þau hafa orðið
hluti af vörumerki landsins í tengslum
við ferðamannaiðnaðinn. Vörumerkið
laðar til landsins á hverjum vetri hóp
ferðamanna í leit að stórfenglegum
náttúruupplifunum, en ætti það að
hafa áhrif á reynslu heimamanna?

Hljóðin úr eldhúsinu
Guðjóna Albertsdóttir fæddist árið
1916 á Suðureyri við Súgandafjörð og
bjó þar með fjölskyldu sinni nánast allt
sitt líf. Hún var uppfinningasöm og
skapandi kona með frumkvöðlakraft
sem tók virkan þátt í þróun samfé
lagsins sem hún tilheyrði. Í kringum
1980 tók hún að safna efnivið um fjöl
skylduna, gamla vini og sjálfa sig og
notaði til þess nýjustu tækni og vísindi
þess tíma: Kassettuna. Á gluggakistu í
eldhúsinu heima hjá henni stóð stórt,
svart kassettutæki sem hún notaði til
að taka upp söngva, sögur og samtöl. Í
þessu myndbandi eru brot af upptök
unum spiluð undir ljósmyndum úr
fjölskyldumyndaalbúmum Guðjónu
og fjölskyldu hennar.

Beðið eftir storminum
Veðrið skipar stóran sess í lífi fólks á
veturna og sérstaklega á dimmustu
stundunum þegar geislar sólarinnar
ná ekki inn í bæinn. Þetta mynd
band sýnir á örlítið dramatískan og
íronískan hátt hvernig andrúmsloftið
getur stundum verið í bænum rétt
áður en stormurinn skellur á. Talaði
textinn sem heyrist í myndbandinu er
samsafn af ráðum og leiðbeiningum
um það hvernig þú átt að haga þér
ef þú verður veðurteppt og missir
tengingu við umheiminn. Þetta eru
ekki hagnýt ráð eins og hvernig skuli
moka sig út úr snjóskafli heldur leið
beiningar um það hvernig skal vera
í því ástandi að bíða eftir stormi.
Það bætir í vindinn og hann verður
snarpur. Hann safnar styrk á leiðinni
yfir hafið og nýtur þess að skapa
öldugang og hrista húsin. Gakktu
um húsið, bankaðu á loftvogina og
hlustaðu á fréttirnar. Súrefnið mun
klárast í dag, farðu út og andaðu eins
mikið og þú getur, talaðu á innsoginu.

Anna Sigríður Ólafsdóttir skoðar „Það er allt í lagi að vera ekki Íslendingur“.
Andvarpaðu og kinkaðu kolli, kauptu
G-mjólk, eldspýtur og brauð til að
setja í frystinn. Tónninn í röddinni
sem talar ber vitni um undarlega
tilfinningu, kvíða vegna biðarinnar og
einkennilega sjálfs-íróníu sem fólk á
þessu svæði býr oft yfir. Myndbandið
sýnir fallegt vetrarlandslag sem bætir
við upplifunina á því hvernig veturnir
geta verið á Vestfjörðum.
Hverdagssafnið er í stöðugri þróun
og sífellt fleiri viðfangsefni hins
daglega lífs leita á safnstýrurnar og
veita þeim innblástur. Sumarið 2020
verður opnuð ný sýning Galdrað fram
úr erminni. Á henni verða sögur í
kringum ljósmyndir af veisluborðum
skoðaðar. Á bak við eina veislu liggur
heilmikil vinna, kræsingarnar hverfa

oftast frekar fljótt ofan í veislugesti en
eftir standa minningar um veisluna
sjálfa, stritið við að undirbúa hana,
kostuleg atvik og dýrmætar fjölskyldu
uppskriftir og hefðir.
Hversdagssafnið verður opið á
Skíðavikunni ef gesti langar að kíkja
við:
Skírdagur frá kl. 14-16 opnun
sýningarinnar Spólað til baka – síðasta
vídjóspólukynslóðin opnar vídjóleigu.
Föstudag og laugardag opið frá kl.
14-16.
Sumaropnun hefst síðan árla í júní
mánuði.

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

Opin búð hjá Mörtu Sif og Sigríði Sif !

Sýningarrýmið í Mánagötu 2.

Í Mánagötu 2 á Ísafirði eru þær
Sigríður Sif Gylfadóttir og Marta Sif
Ólafsdóttir með vinnustofu. Sigríður
hannar og framleiðir prjónavörur
undir vörumerkinu Ívaf og Marta Sif
er sjálfstætt starfandi hönnuður ásamt
því að framleiða endurunnar vörur
undir vörumerkinu Litla Sif. Á vinnu
stofunni eru þær með lítið sýningar
rými þar sem hægt er skoða og kaupa
vörur beint frá þeim.
Marta og Sigríður eru fæddar og
uppaldar á höfuðborgarsvæðinu þar
sem þær vissu ekki hvor af annarri.
Þær álpuðust hvor til síns útlandsins
í leit að þekkingu og sjálfum sér en
fundu sig að endingu á Ísafirði, og
þar fundu þær líka hvor aðra. Þær
kynntust í sameiginlegu vinnurými
sem gekk undir nafninu Skóbúðin þar
sem þær voru með vinnustofu ásamt
fleira ungu fólki sem starfar við eigin
viðskiptahugmyndir og nýsköpun. Í
sófanum í Skóbúðinni spruttu upp
margar líflegar umræður. Sameiginleg

Litla Sif.

ástríða fyrir hönnun og umhverfinu
dreif samræðurnar áfram og sátu þær
oftar en ekki eftir tvær einar á sófanum.
Þær ákváðu síðar að sameina vinnu
stofur sínar.

Ívaf
Sigríður Sif er eðlisfræðingur og hefur
starfað við áhættustýringu, jarðhita
rannsóknir og hættumat vegna ofan
flóða auk kennslu á háskólastigi. Hún
hefur alla tíð haft mikinn áhuga á
hönnun og fengið útrás fyrir skap
andi krafta í gegnum textíl, fyrst og
fremst fatasaum og prjón. Hún hefur í
nokkur ár rekið prjónaverkstæðið Ívaf
og hannar undir því merki einstakar
prjónaflíkur fyrir börn og fullorðna.
Hönnunin einkennist af fallegum
litasamsetningum og munstrum með
óvenjulegri áferð. Hún leggur mikið
upp úr gæðum og vönduðum frágangi
og vinnur eingöngu úr náttúrulegu
hráefni, fyrst og fremst ull og silki.
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Innblásturinn fær hún úr ólíkum
áttum, til dæmis útsýninu úr bílnum
á leiðinni til Reykjavíkur og regnboga
sem birtist á gólfi flugvélar vegna
samspils ljóss og glers.
Vörur Ívafs eru að mestu fram
leiddar á gömlum heimilisprjóna
vélum sem Sigríður hefur sankað að
sér og eru nú orðnar fleiri en hún
þorir að gefa upp. Þær eru af ýmsu
tagi og hver vél hefur sína sérstöðu
sem nýtist við framleiðslu á ákveðinni
flík. Vinsælasta varan er Sikksakk
-húfan sem sést á öðrum hverjum
kolli á Ísafirði. Hún er prjónuð úr
íslensku einbandi en fóðruð með
mjúkri merínóull svo að húfan kitli
ekki viðkvæm enni. Munstrið er tvílitt
og hefur húfan verið gerð í ótal lita
samsetningum en úrvalið sem er í boði
er reglulega uppfært.
Skemmtilegasta varan er án efa
gamla, góða föðurlandið sem er
poppað upp með röndum í hinum
ýmsu litum. Gammosíurnar eru prjón
aðar úr einbandi og eru því léttar en
mjög hlýjar. Þær koma sér einstaklega
vel á hörðum vetri, líkt og þeim sem
nú er vonandi að renna sitt skeið. Síðir
peysukjólar Ívafs yfir gammosíurnar

Ívaf.

fullkomna síðan vörnina gegn enda
lausum hríðarbyljum.
Ívaf er einnig með barnaföt,
vinsælust þar er lúxusútgáfa af gömlu
ullarnærbolunum. Þeir eru prjónaðir
úr blöndu af merínóull og silki og svo
dúnmjúkir að það er eins og koma
við ský. Framan á bolunum er einfalt
munstur sem gerir þá aðeins spari
legri.
Nýlega hannaði Sigríður húfur
fyrir skútufyrirtækið Aurora Arktika,
sem býður upp meðal annars upp á
fjallaskíðaferðir í Jökulfirði og ævin
týrasiglingar á austurströnd Græn
lands. Innblásturinn var sóttur til
skútunnar Arktika, munstrið byggir
á seglum hennar og grunnlitirnir
eru hennar, svarblár og rúbínrauður.
Húfurnar verða til sölu í skútu
ferðunum, í vefverslun Aurora Arktika
og í verslun Ívafs.
Ívaf hefur tekið þátt í Handverk
og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur og
á Handverkshátíðinni á Hrafnagili í
Eyjafirði þar sem Ívaf var valið nýliði
ársins. Vörurnar eru til sölu í safnbúð
Landnámssetursins í Borgarnesi og
bráðlega verður hægt að nálgast þær í
Litlu Hönnunarbúðinni í Hafnarfirði.

Marta Sif.

Marta Sif
Marta Sif er menntaður vöru
hönnuður. Hún er mikið fyrir að
blanda saman handverki og hönnun
og gerir hún flest allt sjálf, hvort sem
það er að teikna, sauma eða smíða.
Að auki hefur hún sinnt ýmsum verk
efnum tengdum grafískri hönnun og
markaðssetningu. Í grunninn er hún
handóður hugmyndasmiður og finnst
ekkert skemmtilegra en að djöflast á
verkstæði. Þessa dagana djöflast hún
samt aðallega á saumastofunni þegar
hún er ekki að sinna grafískum verk
efnum. Grafísk hönnun var nokkuð
sem Marta hafði ekki hugsað sér að
leggja stund á en þegar hún uppgöt
vaði leið til að nálgast það á sinn hátt
varð úr einkennandi stíll hennar. Sá
stíll einkennist af handverki, þar sem
hún t.d. klippir og límir, raða saman
formum og hlutum, og teiknar með
penna áður en hún vinnur verkin
áfram í tölvu. Hún hefur t.d. séð um allt
útlit fyrir Hversdagssafnið á Ísafirði,
þar með talið límmiða sem prýða
glugga safnsins, allt kynningarefni og
auglýsingar. Nýlegasta verkefnið er
útlit og markaðsefni fyrir Sjávarklasa
Vestfjarða þar sem hún hannaði útlit
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og markaðsefni fyrir verkefni sem hún
gaf nafnið Hafsjór af hugmyndum. Í
því fékk hugmyndaflugið að njóta sín,
þar sem hún skapaði ómöguleg verk
efni eins og dróna sem flytja fiskikör
yfir fjöllin blá og rækjuframleiðslu þar
sem hálf sítróna er kreist yfir eina
rækju í einu.
Marta er einnig þekkt fyrir húsa
teikningarnar sem hún sérhannar fyrir
hvern viðskiptavin. Hugmyndin spratt
upp í einni Íslandsferðinni þegar hún
var við nám í Hollandi. Hún fékk svo
mikinn innblástur við að koma heima
á Ísafjörð og sjá fegurðina í hvers
dagslegu húsunum þar sem segja svo
ótrúlega mikla sögu og eru svo mikil
andstæða við hollensku múrsteins
húsin sem öll eru eins (og hún var orðin
hundleið á). Úr varð þetta verkefni þar
sem fólk sendir henni mynd af húsi,
hún teiknar það upp á stafrænu formi
og síðan getur fólk prentað út sjálft og
gefið eða átt fyrir sig. Myndirnar hafa
verið vinsælar jólagjafir og hefur hún
teiknað mörg hús með sál, sem margir
tengja við. Minnisstæðasta myndin
hennar er af fjölskyldusumarhúsi sem
hafði verið rifið en margir áttu góðir
minningar frá. Henni fannst einstakt
að geta búið til verk sem rammaði inn
minningarnar um sumarhúsið sem var
ekki lengur til í raunveruleikanum.

Litla Sif

Litla Sif - buxur, fánalengjur og gafjapokar - allt úr endurunnum textíl.

Litla Sif er vörumerki með líflegar og
litríkar vörur úr endurnýttum textíl.
Hugmyndin var að framleiða vörur
úr gömlum flíkum, gardínum, lopa
peysum og alls kyns textíl sem félli til
á Ísafirði og í nágrenni til þess að búa
til sjálfbæra vörulínu. Gríðarlegt magn
af textíl fellur til í heiminum í dag og
er mikilvægt fyrir hönnuði nútímans
að finna leið til að endurnýta það. Þar
að auki er það einstaklega skemmtileg
áskorun að hanna úr þessum fjöl
breytta efnivið sem er síbreytilegur og
verður því hver vara einstök.
Litla Sif talar til vaxandi hóps fólks
sem vill fjölbreyttara úrval af umhverfis
vænum vörum. Rauði þráðurinn í
hönnuninni er að gera vörur sem
endast og geta leyst aðrar óumhverfi
svænni vörur af hólmi. Litla Sif er í
samstarfi við nytjamarkað Vesturafls á
Ísafirði sem sér henni fyrir meirihlut
anum af hráefninu en einnig kemur
textíll beint frá fólki sem er að tæma
skápana hjá sér. Fólk hefur einnig
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verið duglegt að bregðast við þegar
óskað hefur verið eftir einhverjum
ákveðnum efnivið á samfélagsmiðlum.
Flestum finnst sjálfsagt að kaupa
einnota skraut og gjafapappír, jafnvel
glös og diska, í tengslum við veislu
höld eins og afmæli, skírnir og ferm
ingarveislur. Litla Sif hefur lagt mikla
vinnu í hönnun á vöru sem getur leyst
af hólmi hefðbundnar gjafapakkn
ingar. Afraksturinn er einstakir fjöl
nota gjafapokar í þremur stærðum,
hnýttir saman á þann hátt að ofan á
myndast slaufa. Einnig býður Litla
Sif upp á afmæliskórónur unnar úr
þæfðum lopapeysum, þær eru stækk
anlegar svo allir í fjölskyldunni geta
notað þá sömu. Loks eru það litríku
fánalengjurnar sem eru tilvaldar sem
skraut í veislur en einnig í barnaher
bergi.
Litla Sif er með barnabuxur í
þremur stærðum, með háu stroffi í
mittið og á skálmum svo að þær stækki
með barninu, slefsmekki úr bómull og
flísefni og vettlinga sem eru saumaðir
úr þæfðum lopapeysum og fóðraðir
með flísefni.
Mikil áhersla er lögð á að hönnunin
sé lífleg og nytsamleg og að allt útlit sé
fagmannlegt og hver vara einstök. Á
Handverkshátíðinni á Hrafnagili 2019
var bás Litlu Sifjar valinn bás ársins.
Básinn var hannaður og smíðaður af
Mörtu Sif, í Fablab Ísafirði, sérstaklega
fyrir vörur Litlu Sifjar í huga. Auðvelt
er að setja hann upp og þegar hann
er tekinn saman kemst hann fyrir í
venjulegum bíl. Stór hluti af básnum
nýtist jafnframt í sýningarrými Mörtu
og Sigríðar.
Hægt er að finna Mörtu Sif ehf.,
Ívaf og Litlu Sif á öllum helstu samfé
lagsmiðlum. Sýningarrými þeirra er
opið á miðvikudögum og föstudögum
kl. 13:00-17:00 og laugardögum kl.
12:00-14:00.

49

50

VESTANPÓSTUR 2020

Í fótspor foringjans
Sumarið 2018 gekk ég vestur; frá
Akranesi á Ísafjörð, heim. Þetta
var engin skyndihugdetta heldur
gamall draumur sem loksins varð að
veruleika. Það sem ýtti mér af stað var
frásögn Elínar Arthúrs í Vestanpóst
inum þetta vor, um pílagrímsgöngu
hennar vestur. Lesturinn kveikti í mér,
ég geng vestur í sumar!
Ég setti mér markmið með ferða
laginu: að hafa gaman og njóta, velja
góða daga til göngunnar, ganga við
þjóðveginn en ekki á honum og ganga
alltaf á stuttbuxum. Það væri svo
ekki verra að vera búin að þessu
fyrir sextugsafmælið, í febrúar 2019.
Leiðangurinn varð líka að fá nafn,
það var auðfundið, Í fótspor foringjans.
Það var viðeigandi því ég var að feta í
fótspor gamla ljósálfaforingjans míns í
Valkyrjunni.
Ég lagði af stað 10. maí. Gekk í
fallegu vorveðri heiman frá mér á
Skipaskaga að Laxá í Leirársveit. Ég
notaði skipulagið hennar Elínar, var
skutlað þangað sem ég hætti síðast
og sótt í lok dags. Maðurinn minn sá
að mestu um skutlið en einnig fékk
ég aðstoð frá vinum og kunningjum.
Hann var líka skipaður leiðangurs
stjóri, lá yfir kortum og kom með
tillögur að gönguleiðum.

Lagt af stað að morgni uppstigningardags,
10. maí.
Hálfnað er verk þá hafið er og
það var gott að vera komin af stað.
Ég náði annarri dagleið í maí, að
Skarðsheiði, svo kom langt hlé, aðal
lega vegna veðurs. Seinni partinn í
júlí var þráðurinn tekinn upp að nýju
og næstu vikur lagði ég Borgarfjörð
og Dali að baki, þveraði Gilsfjörð og
komst í Bjarkalund.
Á leið minni um Borgarfjörð og

Fagnaðarfundir með Mummu Lóu og Hjördísi á Skarðsheiðinni.

Dali fór ég yfir þrjá fjallvegi. Fyrst var
það Skarðsheiði, til að sleppa við að
ganga Hafnarmelana. Þar mætti ég
einu göngugörpunum sem ég mætti á
leiðinni, þrem konum úr Borgarnesi.
Það vildi nú svo skemmtilega til að ein
þeirra var Ísfirðingur, hún Mumma
Lóa sem býr nú í Borgarnesi. Þeir eru
alls staðar, þessir Ísfirðingar. Þegar
komið var niður af heiðinni varð smá
misskilningur milli mín og leiðangurs
stjórans. Hann hafði lagt áherslu á
að til að komast upp að Ferjukoti ætti
ég að ganga framhjá Hvanneyri og
áfram upp eftir! Ég gerði það, hringdi
svo heim, gaf upp staðsetningu og
hann ætlaði að skjótast eftir mér eftir
smástund. Ég herti gönguna, vildi
vera komin vel áleiðis að Ferjukoti
áður en hann kæmi. Ég arkaði áfram
en ekkert bólaði á bóndanum. Ég
var farin að lýjast, orðin svöng og
síminn rafmagnslaus! Pirringur gerði
jafnvel vart við sig. Eftir tæpa tvo tíma
birtist bóndinn. Misskilningurinn kom
í ljós, við lögðum ekki sömu merk
ingu í þennan Hvanneyrarafleggjara.
Á meðan bóndinn keyrði í átt að
Ferjukoti að leita að frúnni og dáðist
innra með sér að því hve hún var létt
á sér, var hún á leið upp í Borgarfjörð
og stefndi á Kleppjárnsreyki! Þegar
búið var að hlaða símann heima komu
skilaboð frá mínum ástkæra: „Baulaðu
nú Búkolla mín ef þú ert nokkurs staðar
nærri.“ En eftir þetta var staðfestum
samskiptum beitt við undirbúning og
aukahleðslu fyrir símann stungið í
bakpokann!
Ég fór upp Svignaskarð og yfir
Langavatnsdal yfir á Skógarströnd
og tók þannig krók framhjá Bröttu
brekku og Sælingsdalsheiði til að
sleppa við Svínadalinn. Þetta eru
skemmtilegar gönguleiðir með miklu
og fallegu útsýni til allra átta og ekki
erfiðar. Langavatnsdalurinn er frekar
löng dagleið, rúmir 30 km. Þessa leið
gekk Eydís vinkona mín með mér
og Helga á Erpsstöðum gekk á móti
okkur. Við þurftum ansi oft að fara úr
sokkum og skóm til að vaða yfir ár og
læki. En það er ótrúlega endurnær
andi að kæla sveittar tær í ísköldum
fjallalækjum. Flugan gerði okkur líka
lífið leitt, sérstaklega mér sem hafði
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ekki rænu á að taka flugnanet með,
því var stungið í pokann eftir þetta.
Yfir Sælingsdalsheiði gekk Anna
Magga súperskáti með mér á einum
heitasta og sólríkasta degi sumarsins.
Leiðin er skemmtileg, frekar brött í
fyrstu en ekki erfið, fjölfarin leið fyrir
daga ökutækja. Skammt fyrir neðan
bæinn Sælingsdal þar sem við hófum
gönguna eru Bollatóttir, þar er talið að
Bolli Þorleiksson hafi verið veginn til
hefnda eftir Kjartan Ólafsson. Leiðin
um Borgarfjörð og Dali, sérstaklega
Dalina, kom mér skemmtilega á óvart.
Venjulega þaut maður þarna um á
leiðinni vestur eða norður og reyndi
að komast sem lengst á sem stystum
tíma. Þjóta áfram, á löglegum hraða
samt, og stoppa helst aldrei. En þegar
farið er hægar og utan þjóðvegar fer
maður að gefa allt öðru gaum. Nátt
úran var í fullum blóma á þessum
tíma og smávöxnu íslensku plönturnar
er alltaf gaman að skoða. Mýrasóley,
melasól og svo flagahnoðrinn sem
mér finnst svo fallegur og þrautseigur
þar sem hann vex í hrjóstrugum jarð
vegi og teygir sig á móti birtunni.
Það er líka áhugavert að fara gömlu
leiðirnar s.s. yfir Hvítá hjá Ferjukoti.
Þar var alltaf sérstök tilfinning að
keyra yfir Hvítárbrú og horfa niður
í hyldýpið, stundum var jafnvel smá
beygur í manni. Og talandi um brýr,
það var nóg af þeim á leiðinni. Ég hef
einhverra hluta vegna alltaf heillast
af brúm. Þær eru líka ótrúlega fjöl
breyttar að gerð, stórar og litlar, boga

Nestisstopp í Langavatnsdal. Helga og Eydís.

Við völdum kannski ekki alveg léttustu leiðina
upp úr Sælingsdalnum!

Vestfirðirnir kalla, þá er eins gott að vera viðbúin.

dregnar og kantaðar, steyptar og úr
timbri. Gaman að velta fyrir sér hve
mikil samgöngubót þær voru á sínum
tíma. Þegar leið á ferðina sá ég eftir að
hafa ekki talið brýrnar, verð líklega að
fara aftur og telja! Í Borgarfirðinum
fannst mér ég lent inni í sviðsmynd úr
amerískri bíómynd þegar ég gekk inn
í hjólhýsabyggð sem ég hafði aldrei
tekið eftir áður. Merkileg fyrirbæri
þessar hjólhýsabyggðir.
Um miðjan ágúst var ég komin í
Bjarkalund. Það var góð tilfinning að
vera komin í gamla kjördæmið. Þegar
ég var yngri og á vesturleiðinni fannst
mér ég næstum heima þegar rennt
var í hlað í Bjarkalundi. Samt var
leiðin bara um það bil hálfnuð! Svona
getur hugurinn spilað með mann.

Einn kaldur í Bjarkalundi.
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Þetta var vissulega hættuför!
Og nú var ég aftur næstum komin heim!
Þegar hér var komið sögu var ég búin í
sumarfríi og daglega amstrið tekið við
eftir frjálsræði sumarsins. En Vestfirðir
voru komnir í blóðið og kapp komið
í kerlu. Ákafinn var orðinn mikill,
nú var ekki lengur gengið á góða spá
heldur farið vestur hverja helgi. Það
varð að halda vel á spöðunum til að
komast heim áður en færi að snjóa og
heiðar lokuðust. Það var gengið bæði
laugardaga og sunnudaga og stundum
tekinn stubbur á föstudagskvöldi. Ég
var heppin með veður flesta dagana.
Leiðangursstjórinn komst ekki alltaf
með en fylgdist með úr fjarlægð. Einn
daginn í roki og rigningu hringdi hann
og spurði frétta. Ég sagði sem satt var
að það væri sannkallað skítaveður. „Þá
gengur þú bara hraðar,“ svaraði hann
að bragði! Já, hann hvatti mig svo
sannarlega áfram allan tímann.
Eftir að ég kom á Vestfirðina gekk ég
meira en fyrr á þjóðveginum sjálfum.
Umferðin var líka minni og hægari.

Hjálparhellurnar í Flókalundi, Magga og Jói.

„Tröllskessurnar“ í Þorskafirði.
Fyrir vestan eru hlíðarnar brattari
og þrengra kringum vegina og því
best að halda sig við veginn. Ég naut
göngunnar vestur alveg frá byrjun en
þarna var besti hluti ferðarinnar. Það
er svo merkilegt hvað uppruninn á
sterk ítök í manni, römm er sú taug.
Það er engin leið að útskýra þetta, en
mér leið alveg ótrúlega vel og fann
einhvern veginn svo mikla tengingu

við náttúruna og umhverfið. Svo
eru staðir á leiðinni sem vekja upp
minningar. Háspennuvirkin í Þorskafirði
sem mér finnst alltaf líkjast tröllskessum,
firðirnir löngu og hálsarnir í Austur-Barð,
ég gat aldrei lært nöfnin á þeim. Vatnsfjörður,
Flókalundur, Dynjandi. Ég man þegar pabbi
gekk bak við einn fossinn í Dynjanda á spariskónum! Gljúfurá, Hrafnseyri, Dýrafjörður,
Önundarfjörður.

Pennugil.
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Í Helluskarði á Dynjandisheiði.
Það var ekki oft hægt að stytta sér
leið á þessu svæði, einu sinni fór ég yfir
litla heiði eða háls, Gufudalsháls, úr
Gufudal í Kollafjörð. Þannig slapp ég
við nokkuð langan vegarspotta út fyrir
Skálanes. Minn ástkæri fylgdi mér
upp að brún Gufudalsmegin. Hann
rak stundum á eftir mér, fékk mig til
að ganga aðeins lengra en ég ætlaði.
Á leiðinni yfir hálsinn hét ég sjálfri
mér því að þegar ég kæmi niður færi
ég ekki lengra, hvað svo sem bóndinn
segði. „Það er fínt að halda áfram inn
að Eyri,“ sagði hann þegar ég kom
niður, „það er bara örstuttur spotti.“
Ég lét til leiðast, eftir kælingu í læknum
og smá nesti. Þetta var örstutt, bara
5 kílómetrar, klukkutíma ganga! En
mikið var ég fegin í næsta áfanga að
hafa bætt honum við.
Í Kollafirði reyndi aftur á skýr
samskipti. Dóttir mín tók að sér að
skutla og sækja þegar ég gekk úr
Kollafirði yfir Klettsháls í Skálmar
fjörð. Hún er ekki kunnug staðháttum
svo ég reyndi að segja henni til. „Þetta
er ekkert mál, þú keyrir bara beint.“
Og það gerði hún, ók inn Kolla
fjörð, beygði ekki í fjarðarbotninum
heldur fór beint út á veg F66, Kolla
fjarðarheiði. Hún var komin lang
leiðina yfir í Djúp þegar hún áttaði
sig á að líklega væri mamma ekki
þarna, sneri við og fann rétta leið. En
þetta gerir ferðina bara eftirminni
legri, hvað væru ferðalög án ævintýra?
Ég staldraði við á nokkrum stöðum
sem ég hef lengi ætlað að skoða. Fór
t.d. að helli Gísla Súrssonar í Vatns
firði, upp í Hörg. Þarna faldi hann sig

Steinrunnið tröll!

Nestisstopp við Dynjanda.

Það er alltaf tekin mynd við Pennukarlinn.

Á Hrafnseyrarheiði, þetta er farið að styttast
verulega.
um tíma eftir að hafa verið dæmdur í
útlegð fyrir mannvíg. Skil vel að hann
hafi dvalist þarna því útsýni er gott og
þaðan hefur verið gott að fylgjast með
mannaferðum. Það er þó fullsterkt til
orða tekið að kalla þetta helli og ég
get varla ímyndað mér að vistin þarna
hafi verið Gísla góð.
Það hafði verið hugmynd frá
upphafi að ganga yfir Þingmanna
heiði. En daginn sem átti að sigra
hana var leiðindaveður, rok og rigning,
allir lækir urðu að stórfljótum og ég
ákvað að skynsamlegt væri að sleppa
þessu að sinni. Í gömlum Fálka fann
ég leiðarlýsingu yfir heiðina. Þar er
sagt að ef til vill sé ofrausn að kalla
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Varða á Breiðadalsheiði.
þessa heiði land. „Þetta landsvæði er
ekki ætlað mönnum, þetta er leikvöllur
trölla. Hér þrífst enginn gróður og
hingað á ekkert dýr erindi nema til að
deyja.“ Ekki beint heillandi lýsing en
jók samt á löngun mína til að ganga
hana þó síðar yrði.
Í áðurnefndri leiðarlýsingu er líka
sagt að þegar loks tekur að halla vestur
af Þingmannaheiði sé komið ofan í
Vatnsfjörð, eina fegurstu sveit á öllu
Íslandi! Þar dvaldi ég í góðu yfirlæti
tvær helgar hjá vinum mínum Möggu
og Jóa. Gekk á daginn um fjöll og firn
indi, kældi mig niður í Pennuósi í lok
dags og slakaði á í Flóka- og Hellulaug.
Svona mjakaðist ég áfram, skref fyrir
skref. Yfir Dynjandisheiði, sem er löng

Er ekki tilveran dásamleg?

Loksins komin heim.
og hrjóstrug en samt svo stórbrotin og
allt að því falleg í hrikaleik sínum. Var
kannski rómantíkin í vestfirska fjalla
loftinu farin að hafa áhrif á mig? Jafn
aldra mín ber aldurinn vel og hefur
lítið breyst síðan hún var opnuð 1959.
Nestisstopp við Dynjanda og svo er
auðvitað skyldustopp við Gljúfurá,
jörðina sem gerði Jóni Sigurðssyni
kleift að bjóða sig fram til þings árið
1845. Gljúfurá á sér líka dekkri sögu.
Á 18. öld bjuggu þarna hjón ásamt
dóttur konunnar af fyrra hjónabandi.
Bóndinn barnaði stjúpdóttur sína en
við slíku athæfi lá dauðarefsing. Reynt
var að leyna barnsfæðingunni en upp
um þau komst og voru þau dæmd til
dauða fyrir blóðskömm, dulda barns
fæðingu og að hafa ekki reynt að halda
lífi í barninu. Í dómnum var kveðið
á um að maðurinn skyldi leiddur á
aftökustaðinn með snöru um hálsinn
og klipinn þrisvar á leiðinni með
glóandi töngum. Á höggstokknum átti
hann fyrst að missa hægri hönd og
síðan höfuðið. Dóttirin átti að háls
höggvast og skyldi höfuð hennar sett á

stjaka öðrum til viðvörunar. Þau voru
tekin af lífi á Auðkúlu 23. ágúst 1763.
Ekki falleg saga en áhugavert að heyra
um líf fólks á fyrri öldum.
Á Hrafnseyri fæddist Jón Sigurðsson
en talið er að þarna hafi verið búið
síðan árið 900. Án rauðfeldur reisti
bústað þarna fyrstur manna ásamt
komu sinni Grélöðu. Áður höfðu
þau búið í Dufansdal en þar líkaði
Grélöðu ekki, fannst illa ilma úr jörðu.
Á Hrafnseyri fannst henni aftur á móti
hunangsilmur úr grasi og þar undi
hún vel. Ætli Grélöð hafi nýtt sér jurtir
til ýmissa hluta, jafnvel lækninga? Það
væri gaman að vita. Ég og skátasystur
mínar, sem gengu með mér vestur,
nefndum litla skátaflokkinn okkar í
höfuðið á Grélöðu seinna um haustið.
Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörður,
Gemlufallsheiði, Önundarfjörður. Nú
var lokatakmarkið í sjónmáli, bara um
20 kílómetrar eftir! Getur það verið?
Síðustu helgina í september var
lokaáfanginn tekinn. Ég gekk Breiða
dalsheiðina í tveimur áföngum. Tók
stuttan stubb gamla veginn fram
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Breiðadalinn á föstudagskvöldi í
roki, rigningu, slyddu og dumbungi.
Þrátt fyrir hraglandann var gangan
hressandi.
Um nóttina snjóaði í fjöll og
morguninn eftir var éljagangur og
suddi. Þetta leit ekki vel út en veðrið
lagaðist er leið að hádegi og þá var lagt
í síðasta áfangann, gömlu sneiðingana
upp heiðina og upp í Kinn. Veðrið
var ágætt, smá vindur og hiti við frost
mark. Það var ekki mikill snjór, samt
nægur til að leggjast niður í Kinninni
og búa til engil, það fylgir vetrinum
að búa til engla í snjóinn. Það var
dásamleg tilfinning að koma fram á
brúnina norðan megin í Kinninni og
sjá niður í Skutulsfjörðinn. Mér fannst
ég svífa niður heiðina og ískaldur
norðangjósturinn sem kom á móti mér

Heitt kakó og terta á Húsinu. Leiðangursstjórinn átti þetta nú inni.
á leiðinni niður Dagverðardalinn hafði
engin áhrif á mig. Síðasta spottann
eftir gamla veginum út Skutulsfjörðinn
og heim á Hlíðarveg 8 gekk ég með sól
í hjarta og sinni. Bóndinn tók á móti
mér, reyndar ekki með lúðrablæstri og
söng, en eftir myndatökur og fagnað
arlæti á tröppunum heima bauð hann
mér upp á kaffi og köku í Húsinu!
Ævintýrinu var lokið, í bili að
minnsta kosti. Ég hafði gengið 24
dagleiðir, 90 klukkustundir, 410 kíló
metra. Reyndar urðu kílómetrarnir
442 með ýmsum hliðarskrefum og
aukakrókum. Heildarhækkun var
rúmir 8800 metrar, mitt eigið Everest,
án auka súrefnis, bara hreint íslenskt
fjallaloft. Veðrið var ágætt þó þetta hafi

talist frekar leiðinlegt sumar, veður
farslega. Það hefði mátt vera hlýrra,
hitinn fór ekki oft upp fyrir 10 gráður.
Markmiðin náðust, ég komst vestur
og naut hverrar mínútu. Ég fékk fylgd
góðra vina rúmar fjórar dagleiðir, það
var gott að hafa félagsskap en ég naut
líka einverunnar í botn. Mér leiddist
aldrei, naut hverrar mínútu. Stundum
söng ég hástöfum gamla skátasöngva
til að létta mér gönguna. Kannski eins
gott að ég mætti engum á leiðinni!
Eina markmiðið sem ekki náðist var
stuttbuxnamarkmiðið, en það var í
góðu lagi. Á leiðinni lærði ég ýmislegt
um landið, náttúruna og söguna með
því að glugga í bækur tengdar svæðinu
að afloknum góðum göngudegi.
Þessi ganga mín til upprunans var
alls ekki neitt afrek en það þarf að búa
yfir ákveðinni þrautseigju og seiglu til
að klára svona verkefni.

Eftir standa góðar minningar
um dásamlegt sumar, skemmtilegar
göngur, fallega náttúru, nýjar upplif
anir og áskoranir. Heit og köld böð,
samveru með góðum vinum. Líka
minningar um hjálpsemi því það voru
margir sem aðstoðuðu mig við að láta
drauminn rætast: vinir mínir og fjöl
skylda en líka vinir og ættingjar vina,
jafnvel fólk sem ég þekkti lítið sem
ekkert. Og ekki síst maðurinn minn
sem studdi mig alla leið og hvatti mig
til dáða.
Ræturnar eru sterkar og þrátt fyrir
að hafa farið suður, þá á Ísafjörður og
Vestfirðir alltaf sterk ítök í mér, það er
HEIMA.
Maður á að fylgja draumum sínum,
draumar geta ræst.
Hjördís Hjartardóttir

56

VESTANPÓSTUR 2020

Blábankinn á Þingeyri

Saga Þingeyrar síðustu alda er
alþjóðleg. Fjöldi bygginga og sagna
tengist ferðum sæfarenda sem nýttu
sér veðurskilyrði í Dýrafirði til að
dveljast þar um stutta og langa stund.
Breskir togarasjómenn, franskar
skútur og bandarískir lúðuveiðimenn.

Þegar kaupmaðurinn forðum gerðist
hátíðlegur þótti ástæða til að flagga
fjórum þjóðfánum, þeim danska,
breska, bandaríska og franska. Út frá
þessum komum spratt þjónusta, stofn
anir og menning, s.s. vélsmiðja, spítali
og verslanir.

Innan veggja Blábankans, sem
tekið hefur yfir húsnæði gamla Spari
sjóðsins, heldur þessi fjölþjóðlega saga
áfram. Bandarískur bókaútgefandi,
þýskur skelfiskræktandi og spænskur
hönnuður lúta yfir ljósleiðaratengdar
fartölvur og vinna störf án staðsetn
ingar, milli þess sem þeir dást að
útsýninu yfir Dýrafjörðinn.
Ólíkt sæförunum forðum eru þessir
stafrænu flakkarar ekki að leita skjóls
fyrir veðri og vindum, heldur friðar frá
daglegu amstri hversdagsleikans, nýrra
sjónarhorna á tilveruna og innblásturs
frá náttúrunni. Margir koma vegna
ljósmynda úr firðinum og væntinga um
að geta upplifað ævintýralega náttúru
en unnið samtímis áfram að atvinnu
og hugðarefnum. Einhverjir hitta fyrir
og laðast að samfélagi þar sem einstak
lingurinn skiptir máli og menningin
hefur aðlagast óræðum náttúruöflum
og hamförum, bæði samfélagslegum
og náttúrulegum.
Þannig er Blábankinn eins konar
stafræn verstöð. En hann er ólíkur
þeim samvinnurýmum og frumkvöðla
miðstöðvum sem fólk á að venjast úr
borgunum. Hann gegnir ýmsum hlut
verkum innan samfélagsins. Ennþá
er takmarkaðri þjónustu, til dæmis
gjaldkeraþjónustu, haldið úti og fjöldi
viðburða á sér stað, vinnustofa og
funda sem eru vel sótt af bæði gestum
og heimafólki. Þá hefur Blábankinn
tekið að sér það sem farið er að kalla
stafræna umönnunarþjónustu, þ.e.
aðstoða þá sem þess þurfa við tölvu
notkun og að nýta sér stafræna þjón
ustu sem verður sífellt algengari.

Nýsköpunarhemillinn
Startup Westfjords
Andrea Barbieri, grafískur hönnuður, við störf í Dýrafirði. Mynd: Haukur Sigurðsson.

Eitt af lykilverkefnum Blábankans er
Startup Westfjords (startupwestfjords.
is). Yfirskriftin nýsköpunarhemill

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

Korngarðar 2 • 104 Reykjavík • Sími 525 7000 • Fax 525 7009 • www.eimskip.is
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Arnhildur Lilý Karlsdóttir veitir viðskiptavinum Landsbankans
þjónustu í Blábankanum. Mynd: Haukur Sigurðsson.
(e. innovation decelerator) er ákveðinn
útúrsnúningur á nýsköpunarhröðlum
sem haldnir eru víða. Líkt og í hröðl
unum er sprotafyrirtækjum boðið að
dvelja í ákveðinn tíma og vinna að
sínum verkefnum undir handleiðslu
leiðbeinenda í allt að þrjár vikur. Ólíkt
hröðlunum er áherslan í hemlinum
að hægja á skapandi ferlinu, og verða
meðvitaðri um bæði innri og ytri
aðstæður og hverjar afleiðingarnar
verða af stofnun fyrirtækisins sem
verið er að byggja upp. Mikill áhugi
hefur verið fyrir viðburðinum og
bárust umsóknir frá tæplega hundrað
fyrirtækjum árið 2019. Reynt er að
velja jöfnum höndum vestfirska og
alþjóðlega frumkvöðla.

Frá vinnustofu í skapandi skrifum sem Hversdagssafnið hélt í
Blábankanum. Mynd: Haukur Sigurðsson.

samtakanna Future Food Network og
Matvælastofnunar Sameinuðu þjóð
anna (FAO). Þema skólans hér er
áhrif matvælaframleiðslu úr hafinu,

en svipaðir skólar hafa einnig verið
haldnir í New York um borgir og
Tókýó um landbúnað. Nemendur
koma alls staðar að og nota tæpa

Loftslagsskólinn
Í samvinnu við frumkvöðlasetrið
Djúpið í Bolungarvík er Blábankinn
gestgjafi loftslagsskóla á vegum

Anette Schönberger, handritshöfundur frá Þýskalandi, og Diego Ragnar Angemi, forritari frá
Svíþjóð, við störf í Blábankanum. Mynd: Arnar Sigurðsson.

Frá loftslagsskóla Future Food og FAO í september 2019. Sara Roversi kynnir. Mynd: Denise Admiraal.
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viku í að fræðast um þetta málefni,
bæði frá alþjóðlegum fyrirlesurum sem
og frumkvöðlum á sviði haftengdrar
nýsköpunar og fræðimönnum innan
Vestfjarða. Skólinn fer fram í sept
ember hvert ár.

Alþjóðlegt samstarf
Blábankinn hefur haft frumkvæði að
alþjóðlegu samstarfi afskekktra byggða
á norðurslóðum um að laða að fjöl
breyttara atvinnulíf, m.a. Í gegnum
verkefnið Arctic Digital Nomads (arct
icdigitalnomads.com) sem stutt er af
NORA-samstarfinu. Verkefni þess ná
til Noregs, Færeyja og Grænlands auk
Íslands.

Mark Brand, mataraktívisti frá Kanada, eldar ofan í gesti loftslagsskólans. Mynd: Arnar
Sigurðsson.

Tilraunaverkefnið
Blábankinn er skilgreindur sem
tilraunaverkefni í byggðaþróun og
hefur nú verið starfræktur í tvö og
hálft ár. Á hverju ári er gefin út
skýrsla um starfsemi ársins á undan,
og má sjá upplýsingar um árið 2019
á netinu á: 2019.blabankinn.is. Mikill
áhugi hefur verið á að læra af tilraun
inni á Þingeyri, bæði innanlands og
erlendis, og hefur Vestfjarðastofa nú
hafist handa við að skoða möguleika
á að fjölga samfélags- og nýsköpunar
miðstöðvum í fjórðungnum þar sem
meðal annars er litið til reynslunnar í
Blábankanum.

Ágúst Angantýsson, frá KPMG, leiðbeinir Claudio Pedica, þátttakanda í Startup Westfjords.
Mynd: Arnar Sigurðsson.

Guðmundur Fertram, stofnandi Kerecis, leiðbeinir þátttakendum í Startup Westfjords 2019. Mynd: Arnar Sigurðsson
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Dýrfinna Torfadóttir
gullsmiður

facbook skart Dýrfinnu
diditorfa.com
diditorfa@simnet.is
Dýrfinna Akranesi
Stillholti 16-18,
300 Akranesi
Sími: 464 3460 & 862 6060
www.diditorfa.com

Ófeigur Gullsmiðja ehf.
Skólavörðustíg 5,
101 Reykjavík
Sími: 551 1161

SÓLAR LOFTRÆSTING
Haltu sumarhúsinu
vel þurru og loftræstu

Umhverfisvænt

Bakhlið

Bíldshöfði 12 • 110 Reykjavík • 577-1515 • www.skorri.is • Opið virka daga frá 08:15 til 17:30
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Tónlistarskólinn
á Ísafirði
Sigríður Erla Magnúsdóttir hlaut verð
laun Ísfirðingafélagsins árið 2019. Sigríður Erla
hefur stundað píanónám við Tónlistarskólann á
Ísafirði frá ungaaldri. Undanfarin ár hefur hún
einnig stundað nám í söng og raftónlist og sungið
með skólakórnum.
Sigríður fór með hlutverk Georgs afa í barna
óperunni Kalli og sælgætisgerðin eftir Hjálmar
H. Ragnar sem sett var upp í nóvember 2018 í
tilefni af 75 ára afmæli skólans. Sigríður Erla er
afar skipulögð og öguð í námi sínu, sýnir skap
andi frumkvæði og semur eigin tónlist. Hún fékk
sérstök verðlaun á uppskeruhátíð tónlistarskól
anna, Nótunni, sem haldin var í Hofi á Akureyri í
apríl 2019, en þar lék hún Prelúdíu eftir sjálfa sig, Sigríður Erla hyggur á nám í LHÍ næsta haust og verður spennandi að fylgjast
afar vel samið verk sem hlaut verðskuldaða athygli.   með þessari ungu tónlistarkonu í framtíðinni.  

Grunnskólinn á Ísafirði

Ína Guðrún tekur á móti verðlaununum.  

Guðlaug Rós, Rósbjörg Edda og Sveinfríður Olga, skólastjóri.  
Viðurkenning Ísfirðingafélagsins var að vanda veitt fyrir lofsverða
ástundun, framfarir í námi og virka þátttöku í félagsstarfi. Við útskrift
vorið 2019 féllu þau Guðlaugu Rós Jóhannsdóttur og Rósbjörgu
Eddu Rúnarsdóttur í skaut.  

Menntaskólinn
á Ísafirði

Verðlaun Ísfirðingafélagsins til minningar um
Jón Leós eru veitt fyrir lofsverða ástundun,
framfarir í námi og félagsstörf. Ína Guðrún
Gísladóttir, stúdent af náttúruvísindabraut, hlaut
verðlaunin 2019.

Kæru félagsmenn.
Munið heimasíðuna okkar
isfirdingar.is

Vestfirðingar, gleðilega páskahátíð
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Þjóðargersemin á Flateyri

Verslunin Bræðurnir Eyjólfsson eða
Gamla Bókabúðin eins og hún er
jafnan nefnd í daglegu tali er einstakur
demantur í Vestfjarðaflórunni. Versl
unin á rætur sínar að rekja allt til
ársins 1914 og er sú elsta á landinu
í upprunalegri mynd. Í dag stendur
þar vaktina Eyþór Jóvinsson, langafa
barn Jóns Eyjólfssonar sem var einn
stofnenda verslunarinnar. Eyþór er
því fjórða kynslóð fjölskyldunnar sem
rekur verslunina á þeirri rúmu öld sem
hún hefur verið starfrækt.
Langlífi verslunarinnar má að
miklu leyti þakka aðlögunarhæfni
rekstraraðila. Í upphafi var verslað
með nýlenduvörur ásamt því að bjóða
upp á póstþjónustu, tryggingar og
happdrætti, svo eitthvað sé nefnt. Árið

Eyþór.

1920 fékk verslunin bóksöluleyfi og
upp frá því fóru bækurnar smátt og
smátt að taka meira hillupláss, þrátt
fyrir að vöruúrvalið hafi ætíð verið
mjög fjölbreytt. Verslunin seldi m.a.
lengi vel sælgæti, sígarettur og marg
víslega vefnaðarvöru.
Í dag er Gamla Bókabúðin á Flat
eyri fyrst og fremst fornbókasala sem
selur bækur eftir vigt. Samhliða því
eru bækur gefnar út og sælgæti fram
leitt, sem og minjagripir sem eru á
boðstólum fyrir gesti. Auk þess gefst
viðskiptavinum tækifæri til að kíkja
í heimsókn í kaupmannsíbúð þeirra
Jóns og Guðrúnar sem ráku versl
unina lengst af.
Þrátt fyrir að verslunarreksturinn
hafi aðlagast breyttum tímum hefur

húsið og innbú þess staðið óbreytt,
líkt og kaupmannsíbúðin. Allar
innréttingar í versluninni eru uppruna
legar og þar er einnig að finna gömul
verslunartæki sem enn eru í notkun.
Auk þess gefst viðskiptavinum tækifæri
til að fletta í gegnum gamlar verslun
arbækur sem allar hafa varðveist frá
upphafi verslunarinnar og því hægt
að rekja hverja krónu sem hefur farið
í gegnum reksturinn. Þar má lesa
bæði sögu verslunarinnar sem og sögu
Flateyrar.
Í dag er Gamla Bókabúðin á Flateyri
eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna og
voru gestir verslunarinnar árið 2019
rúmlega þrettán þúsund. Ekki er
sjálfgefið að gömul bókabúð vestur á
fjörðum verði að því aðdráttarafli sem
hún er orðin og segja má að haldist
margt í hendur. Stærsta breytingin
sem núverandi verslunarstjóri fór í
þegar hann tók við rekstrinum var að
endurskilgreina verslunina og mark
aðssetja upp á nýtt.
Í stað þess að markaðssetja Gömlu
Bókabúðina á Flateyri sem safn um
verslunarsögu Flateyrar, líkt og Minja
sjóður Önundarfjarðar gerði, var
ákveðið að gefa versluninni líf á ný
með því að endurvekja hana sem starf
andi verslun. Þetta kann að hljóma
lítil breyting en það gjörbreytir í raun
allri upplifun að gefa gestum færi á að
vera þátttakendur í sögunni fremur en
áhorfendur.
Það er nefnilega þannig að þegar
menn hætta að nota orfið og ljáinn og
setja á safn, þá deyr hluturinn, hann
fær á sig einhvern heilagan blæ sem
enginn þorir að snerta eða nota, sem
verður til þess að hluturinn skemmist
og verkkunnáttan glatast. Það sama
gerist með verslun þegar hætt er að
kalla hana sínu réttu nafni. Besta
leiðin til að varðveita söguna er að
halda henni á lífi, en ekki loka inni í
glerkassa.
Ávinningurinn af þessari nálgun er
margvíslegur. Það er meira spennandi
að vera staddur í raunverulegri verslun
en á safni um verslun. Gestirnir verða
áhugasamari og forvitnari um sögu
verslunarinnar og hússins sem skilar sér
í betri og gagnlegri fræðslu. Samhliða
meiri fræðslu verða viðskiptavinirnir
viljugri til að versla meira sem er
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir
óska Ísfirðingum góðs gengis.
Húsasmiðjan/Blómaval

Æðartanga 2 • 400 Ísafirði • Sími: 525 3310

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

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

Rörás ehf.

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

Eiríkur og Einar Valur ehf.
Norðurbakka 17b • 220 Hafnarfirði
Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

Tannlæknastofa
Viðars Konráðssonar
Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

Valdimar Gíslason sf.

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

Byggðastofnun
Ártorgi 1 • 550 Sauðárkróki

FRYSTIKERFI ehf
Suðurgötuehf
9•
FRYSTIKERFI

Ísafirði • Sími 456-5711 -

Ráðgjöf

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

Vöru-, krana og körfubílar Laugi ehf.
Sími 892 2079

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

Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902

Sparisjóður Strandamanna

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

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

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

Krosshamar ehf.

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

Vélsmiðja Ísafjarðar

Sundahöfn • Sími 456 3910

Ísblikk ehf, blikksmiðja,
Árnagötu 1, Ísafirði, símar: 456 5550
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forsenda þess að hægt sé að halda úti
og efla starfsemina.
Þannig má þakka blöndu af
nýsköpun og fastheldni það að elsta
upprunalega verslun landsins skuli vera
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starfrækt á Flateyri í dag. Velgengni
verslunarinnar undanfarna öld felst
í þeirri aðlögunarhæfni sem verslun
arstjórar hennar hafa sýnt, án þess
þó að fara í stórvægilegar breytingar.

Saga verslunarinnar fær að lifa áfram
í gegnum ólík tímabil og það er það
sem gerir verslunina að áhugaverðum
og vinsælum áningarstað ferðamanna
í dag.
Það eru fáir staðir á Íslandi þar
sem komast má í jafn mikla nálægð
við fortíðina og í Gömlu Bókabúðinni
á Flateyri. Eins og áður var minnst á
hefur íbúð þeirra kaupmannshjóna,
Jóns og Guðrúnar, staðið svo til
óbreytt frá því að Jón lést árið 1950
og er heimilið líklegast eina varðveitta
heimilið á Íslandi frá fyrri hluta sein
ustu aldar. Mörg söfn hafa sett upp
tillögu að ímynduðum íbúðum fyrri
tíma, en það eru alltaf bara tillögur,
það er spegill inn í fortíðina á meðan
þú getur gengið inn í fortíðina í kaup
mannsíbúðinni í Gömlu Bókabúðinni.
Það er þessi sannleikur sem Gamla
Bókabúðin getur boðið upp á sem er
svo eftirsóknarverður í dag.
Það eru kannski ekki margir munir í
Gömlu Bókabúðinni sem eru einstakir
eða myndu flokkast sem þjóðar
gersemar, heldur er það samhengi
hlutanna, það að þeir hafi fengið að
halda sér á sínum stað í allan þennan
tíma. Að heimilinu hafi ekki verið skipt
upp og sé núna í þúsund bútum meðal
afkomenda þeirra Jóns og Guðrúnar.
Verðmætin felast í því hversu heil
steypt heimilið er og samhengið á milli
allra þeirra muna sem mynda heim
ilið. Slíkt verður ekki endurskapað
eftir á og því er heimilið og versl
unin einstök fyrir sögu Íslands og sem
heild er Gamla Bókabúðin á Flateyri
sannkölluð þjóðargersemi.
Myndirnar tók Eyþór Jóvinsson.
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Aðalstræti 24
400 Ísafjörður
Sími 456 3226

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

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

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

Berti G. ehf.

Eyrargötu 4, 430 Suðureyri, sími: 456 6196

Menntaskólinn á Ísafirði

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

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

Klofningur ehf.

Aðalgata 59, 430 Suðureyri, sími: 456 6293

Kaffihúsið HÚSIÐ

Hrannargötu 2 • 400 Ísafirði • Sími: 456 5555

Súðavíkurhreppur

Grundarstræti 3 • 420 Súðavík
Sími 450 5900

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

jöld. Veldu Létt fyrir skottúrinn,
Hafnarstræti 1Klassískt
400 Ísafirði
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Símar: 456 3708
g Fríðindi fyrir stóraukinn sveigjanleika.
verkis.isafjordur@verkis.is
Strandgötu 40 • 460 Tálknafirði • Sími: 456 2582
422 8000
www.verkis.is
af viljað hafa mörg járn í eldinum.
Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyrar ehf.

t og FríðindiHafnargötu
á airicelandconnect.is
12, 415 Bolungarvík, sími: 863 9003
Hjallavegi 7 • Ísafirði
Sími: 456 3879
Fax: 456 4879
Farsímar: 892 1879

Bókhaldsstofan Fagverk ehf.

Aldís Rögnvaldsdóttir - Heimasíða: fagverk.is
Þverholt 1 • 270 Mosfellsbær • Sími: 551 9229 • aldis@fagverk.is
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Lífgrös og leyndir dómar
Ausið úr þekkingarbrunnum fortíðar

Bókin Lífgrös og leyndir dómar. Lækningar,
töfrar og trú í sögulegu ljósi eftir Ólínu
Kjerúlf Þorvarðardóttur þjóðfræðing
er meðal þeirra bóka sem komu út
fyrir jólin. Bókin, sem er sjötta bók
Ólínu, hefur hlotið góðar viðtökur og
var meðal annars tilnefnd til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna.
Í ritdómum segir að um sé að ræða
einstaklega fræðandi og skemmtilegt rit
um gamlar lækningaformúlur, aðferðir
og læknisráð sem mörg hver þykja
furðuleg á meðan önnur hafa lagt
grunninn að nútíma læknavísindum
og staðist tímans tönn. Í bókinni eys
Ólína úr fróðleiksbrunnum fortíðar
og gerir ítarlega grein fyrir fjölda
íslenskra lækningajurta. Hún kynnir til
sögunnar ævagömul lækningahandrit
og færir rök fyrir því að eitt þeirra megi
rekja til Hrafns Sveinbjarnarsonar,
frægasta læknis Íslands á miðöldum.
Ólína nýtir aðferðir bókmenntafræði,
sagnfræði, þjóðfræði og menningarog félagssögu til að nálgast læknis
dóma liðinna alda á frumlegan og
áhugaverðan hátt.
„Fólk hefur frá örófi alda leitast við
að ráða bót á sjúkdómum og kvillum,
ekki síst með því að sækja í lyfja
skáp náttúrunnar, nota helga dóma og

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir.
hluti sem áttu að hafa lækningakraft,
fara með bænir, þylja særingar og
styðjast við lækningabækur. Stundum
voru slíkar bækur taldar vera galdra
skræður og þær gat verið háskalegt að
eiga,“ segir Ólína í samtali við Vest
anpóstinn. Hún segir að bókin fjalli í
raun um „þjóðfræði lækninganna og
þekkingarþræði þeirra aftan úr öldum
og til samtímans“.
Ólína
kveðst
hafa
kynnst
viðfangsefninu þegar hún var að skrifa
doktorsritgerð sína Brennuöldina
en sú bók fjallaði um galdramálin á
Íslandi á 17. öld. „Þá skoðaði ég öll
galdramál sem komu fyrir í dóma
bókum Alþingis og áttaði mig á því
að í langflestum tilvikum var verið að
dæma fólk á bálið fyrir lækningavið
leitni. Á þeim tíma virtist ekki vera
gerður mikill greinarmunur á lækn
ingum og galdri. Þetta varð til þess
að ég fór að kynna mér betur efni
gamalla lækningabóka til þess að rekja
þessi þekkingarlegu og hugmynda
sögulegu tengsl. Sú athugun varð til
þess að elstu íslensku lækningahand
ritin rak á fjörur mínar. Meðal þeirra
er rit sem varðveitt er í Árnasafni og
ég tel að rekja megi beint til Hrafns
Sveinbjarnarsonar, merkasta læknis
þjóðveldisaldar. Hingað til hafa lækn
ingar Hrafns einungis verið þekktar
af frásögnum í sögu hans, en nú gæti
verið komið fram gagn sem sýnir
hvaða þekkingargrunn hann hafði.“
Ólína segir að með því að rýna í
elstu lækningaritin og bera þau saman

við seinni tíma heimildir megi greina
hvernig þekkingin þróaðist frá því
að vera innfluttur þekkingararfur frá
Evrópu, þar sem helst er getið um
erlendar jurtir, yfir í að verða innlend
þekking á íslenskum lækningagrösum.
Hún segir að íslensk þekking og fræði
séu meginviðfangsefni bókarinnar en
„ég lít þó líka til eldri fortíðar og út
fyrir landsteinana áður en lækningar
koma við sögu okkar Íslendinga,“
bætir hún við.
Bókinni fylgir burðugur viðauki þar
sem allar íslensku lækningajurtirnar
sem þekkust frá því land byggðist og
fram á 18. öld eru taldar upp í staf
rófsröð ásamt upplýsingum um notkun
þeirra. Einnig er fjallað um náttúru
steina og annað sem talið var að
kæmi að notum. Bókin er aðgengileg
fyrir jafnt fræðimenn sem almenning
enda segist Ólína hafa skrifað hana
með báða hópana í huga. Hún bætir
við að með þessu riti hafi hún viljað
brúa bilið milli gamallar þekkingar
og nýrrar og einnig rétta hlut kvenna.
Konur hafi verið læknar á þjóðveld
isöld „en seinna féllu þær í skuggann
fyrir körlum og þeirra er að litlu getið
í lækningasögunni,“ segir hún.
– Er mikilvægt að fólk þekki þessa
sögu?
„Já, ég held að það sé mjög nauðsyn
legt fyrir nútímamanninn, sérstaklega
núna þegar við erum að átta okkur á
því á 21. öld að vísindin eiga kannski
ekki svar við öllu. Til að mannkynið
geti þróast í farsælar áttir þurfum við
að horfa til fortíðar og skilja hvernig
þekking okkar er til orðin, á hverju
hún byggir. Að einhverju leyti þurfum
við að hverfa aftur til heildrænni
aðferða í heilbrigðismálum heldur en
við gerðum til dæmis mestalla 20.
öldina áður en fjölónæmar bakteríur
komu til sögunnar og á meðan við
héldum að til væri pilla við öllu.“

Brot úr bókinni:
Úfskurðir
Úfskurðir tíðkast ekki í dag í þeim
mæli sem áður var og eru nær einungis
gerðir til að hindra hrotur og kæfisvefn.
Öðru máli gegndi fyrr á öldum þegar
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úfskurðir voru alsiða og úfskurðarjárn
fundust í hverri sýslu. Jónasi Jónassyni
frá Hrafnagili segist svo frá:
„Við veikindum í úfnum (úfsig,
úfbólga) var klippt eða skorið neðan
af honum með úfjárnum; var það
trú manna langt fram á síðari hluta
19. aldar, að skera þyrfti úf úr öllum
börnum, og stafaði margskonar
vesöld af því, ef það var ekki gert; var
því altízka langt fram yfir miðja [19.]
öld að skera hann úr börnum og voru
ákveðnir menn í hverri sveit, er höfðu
þann starfa á hendi […] Vant var
að skera börnum úf á 3.–4. ári. Ef
úfur var langur, var hætta á, að hann
drypi, Ɔ: félli eitraður dropi af honum
ofan í hálsinn. Ef úfur náði að drúpa
þrisvar, var dauðinn vís. Þessi venja
og trú er afargömul, því að Eiríkur
jarl Hákonarson dó af úfskurði á
Englandi snemma á 11. öld.“ (Lífgrös
og leyndir dómar s. 169)

Lausnarsteinn
Varðveist hafa hér á landi fallegir
lausnarsteinar með gljáfægðu yfir
borði sem bendir til þess að þeir hafi
lengi verið í notkun. Til dæmis eru í
Byggðasafni Borgarfjarðar tveir lausn
arsteinar, annar úr Stafholtstungum,
hinn frá Hofstöðum í Álftaneshreppi.
Steinarnir eru 4–5 cm í þvermál.
Lögun þeirra minnir á nýra eða
hjarta, yfirborðið er mjúkt og fægt,
annar rauðleitur, hinn með gylltum
blæ. Báðir eru þeir léttir í hendi og
líkjast fremur hnotu en steini.
Í þjóðsögum er þess ýmist getið að
finna megi lausnarsteina í vatninu í
Drápuhlíðarfjalli, eða að hann vaxi í
sjónum og reki því á ýmsum stöðum
á land upp. Ættu menn ekki leið
hjá Drápuhlíðarfjalli mátti fara í

Brönugras.
arnarhreiður á Vítusmessunótt (15.
júní), múlbinda arnarungana og bíða
komu össunnar. Til að frelsa ungana
úr ánauð sinni myndi hún koma með
lausnarstein sem leysti þá þegar úr
múlnum.

Lausnarsteinn - hafnýra.

Lausnarsteinn nefnist einnig hafnýra
á íslensku og um hann eru heimildir frá
því í heiðni (Húsdrápa Úlfs Uggasonar
frá 10. og 11.öld). Í Noregi er steinninn
þekktur sem vettenyre (vættanýra, visku
nýra) og í Færeyjum sem vitunyre
(viskunýra), sagður vera aldin vestur
indískrar plöntu af ættinni Entada gigas
eða baunajurtarinnar Mucuna urens og
fylgir sú trú að steinninn færi eiganda
sínum visku og vörn gegn sjóskaða.
Upprunaskýring steinsins á Norður
löndum kemur heim og saman við þá
skýringu Eggerts Ólafssonar að hann
sé hnota eða aldin af tré sem berist á
land með rekaviði á Vesturlandi.
Samkvæmt íslenskri þjóðtrú var
lausnarsteinn til ýmissa hluta nytsam
legur, einkum þó til að greiða fyrir
barnsburði. Steininn skal geyma í
hveiti ef hann á ekki að missa náttúru
sína „og vefja hann í óbornu [svo]
hvítu lérefti eða líkna[r]belg“. (Lífgrös
og leyndir dómar, s. 51)

Brönugras
Brönugras kallar Björn Halldórsson þá
tegund brönugrasa sem í dag er nefnd
hjónagras (Pseudorchis straminea) en sú
jurt er mjög lík friggjargrasi (Habenaria
hyperborea) sem er algengari tegund og
ekki alveg ljóst hvora jurtina hann á
við. Jurtin er sögð hafa kynörvandi
áhrif og kraft til að „styrkja konur og
karla til barnlagnaðar“. Einkum á það
við um rótina sem stundum er nefnd
graðrót. Hún „eflir fjör manna og
varðveitir hafnir kvenna“ (BH 1783,
s. 32). Brönugrös (Dactylorhiza maculata)
hafa þótt mjög góð við hósta og hæsi.
Smyrsl gerð úr rótunum þykja góð við
útbrotum og slæmum sárum. Jurtin er
ekki æskileg fyrir börn […] (Lífgrös og
leyndir dómar, s. 227)
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Eiríkur Örn Norðdahl

Brúin yfir Tangagötuna

Fullkominn dagur til þess að mála
Í þessum fyrsta kafla bókarinnar borðar söguhetja okkar,
Halldór Sigurðsson, rækjuverkamaður, morgunmat. Ekki þó
rækjur.
Ég sat við gluggann í eldhúsinu mínu og
át graut úr blárri skál. Þetta var síðasta
sumar, þremur vikum eftir að allir
voru sendir heim vegna hráefnisskorts
og tveimur vikum eftir að gatan sem
ég bý við – Tangagata á Ísafirði – var
grafin upp. Nú var ég fastur heima hjá
mér, í alltof stóra húsinu mínu – sem
er lítið, þetta er fáránlega lítið hús en
öll hús eru stór fyrir einstakling – og
eftir þverri og endilangri götunni var
þriggja metra djúpur skurður, fjögurra
metra breiður. Frá því ég var sendur
heim höfðu dagarnir farið í að ráfa frá
heimili mínu – stika meðfram skurð
barðinu – niður á dekkjaverkstæðið
hans Dodda, til að hanga á kaffistof
unni með fleiri eirðarlausum körlum,
þaðan í Nettó og Gamla bakaríið
og svo aftur eftir barðinu heim til
mín. Þar át ég mat, drakk kaffi
og starði út um eldhúsgluggann
á skurðinn, karlana í skurðinum,
húsin á móti, fjöllin handan við
húsin og himininn yfir fjöllunum.
Stundum leit Bjössi vinur
minn til með mér. Hann átti
heima neðar við götuna, í
svonefndu Richtershúsi, og þótt
hann væri jafn eirðarlaus og ég
í þessu helvítis vinnslustoppi
– Bjössi var pillunarkarlinn – þá
átti Bjössi líka konu og dóttur
og einhvern veginn eru líf fólks
með fjölskyldur aldrei fyllilega
samræmanleg lífum fólks sem á
ekki fjölskyldur.
Einsog allt þetta ylli mér ekki
nægri áþján var ég líka farinn
að rækta með mér tilfinningar
í garð nágrannakonu minnar,
Gyðu, sem átti heima handan
við skurðinn, en við hana hafði
ég samt ekki átt lengra en mínútu
samtal frá því hún flutti inn
haustið áður. Tilfinningar þessar
voru ekki markvissar og þótt þær
yxu af einmanaleik mínum og
eirðarleysi, nú þegar mér hafði

Eiríkur Örn Norðdahl.

verið gert að mæta ekki til vinnu um
óákveðinn tíma, þá urðu þær ekkert
markvissari við að verða stærri. Því
síður. Ég bara sat hérna við eldhús
gluggann minn, át graut úr blárri
skál eða drakk kaffi úr Iron Maiden
bolla og starði út í skurðinn, gaut
augunum upp eftir húsi Gyðu í von
um að sjá henni bregða fyrir í sínum
eigin eldhúsglugga, svo upp á fjöllin
– Gleiðarhjalla í Eyrarfjalli – og svo
himinninn og aftur niður sömu leið.
Ég renndi bakinu á skeiðinni í
gegnum gráan hafragrautinn og klauf
hann í tvennt svo sá niður í bláan
botninn á skálinni. Brattar og stöð
ugar hlíðar báðumegin. Skurðinn fyllti
ég með blóðrauðri trönuberjasultu og
hugsaði um Móses sem klauf rautt
haf og fyllti skurðinn með gyðingum.
Grautarmassinn gæti verið hin þung
búnu ský sem hvíldu yfir heiminum,
ekki síst gyðingum, eða sjálf
seigfljótandi mannkynssagan.
Trönuberjasultan var dauðinn,
pogrom og helförin, dreyrafljót.
Í dágóða stund sat ég bara og
starði ofan í skálina. Reyndi að
hrista af mér ranghugmyndirnar.
Þetta var ekki mannkynssagan,
þetta var hversdagsleikinn.
Klukkan var að verða átta og ég
hafði ekkert að fara. Skurðurinn
í grautnum speglaði skurðinn úti
eftir endilangri Tangagötunni.
Hálfsofandi undirmeðvitund
mín var að minna mig á vega
gerðina frekar en helförina.
Það átti að leggja götustein
í staðinn fyrir margsprungið
tjörubikið. Og fyrst það þurfti að
róta upp jörðinni var ákveðið að
skipta líka um gamlar leiðslur og
pípur og þess vegna var nú þessi
skurður hérna. Þvert í gegnum
líf mitt. Það vantaði ekki nema
hársbreidd upp á að hálf
Tangagatan og allt Sundstrætið
væru sneidd af Eyrinni, einsog
sjálfstæð eyja í Skutulsfirði,
fríríki. Ég var þá réttum megin,
laus við Ísland. Við höfðum
allt sem okkur vanhagaði um.
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Rækjuverksmiðjan var okkar megin,
dálítill bryggjusporður líka og það
mætti alltaf opna aftur verslunina í
Norðurtanga, sem var þegar ég kom
hingað fyrst. Við værum laus við
bankann og pósthúsið og Ríkið, flug
völlinn og veginn burt. Styttra á miðin
og út í kvíar. Sætum reyndar uppi með
túristabryggjuna en fengjum að sama
skapi hafnargjöldin.
Allt færi þetta reyndar eftir því
hvaða leið skurðurinn héldi áfram út
í sjó þegar Tangagötunni sleppti. Í
versta falli sætum við uppi með ekkert
nema nokkur AirBNB.
Manni er ónæði af miklum skurði
í þröngri götu, það segir sig sjálft.
Barðið sem við göngum eftir er varla
nema metersbreitt og á stöku stað
hverfur það alveg. Þá þarf maður að
klöngrast yfir brú úr mótatimbri og
halda áfram að fóta sig eftir barðinu
hinumegin. Svo þarf maður að fara
með ruslið í gám sem stendur úti á
horni af því ruslabíllinn kemst ekki
niður götuna. Og ekki leggjum við
bílunum við húsin heldur.
Þetta er svo sem ekkert að drepa
mig. Ég hef séð það verra. En ég
heyri aðra kvarta og finnst stundum
einsog ég ætti að taka meiri þátt
sjálfur. Þótt ekki væri nema bara upp
á samstöðuna.
Ein brúin liggur beint frá útidyr
unum á húsinu mínu – það er lítið
rautt timburhús sem ég hefði sennilega
átt að mála fyrir löngu – að útidyrum
Gyðu, sem býr í hvítu timburhúsi með
bárujárnsklæðningu. Gyða vinnur á
pósthúsinu og húsið hennar var málað
í vor. Hún málaði það ekki sjálf. Það
komu hingað nokkrir vaskir menn og
máluðu það fyrir hana. Gegn greiðslu,
held ég, en hvað veit ég svo sem um
það.
Hennar hús er fínna en mitt. Þetta
veit ég vegna þess að túristarnir taka
oftar mynd af hennar húsi en mínu.
Ekki að ég sé svo hégómlegur að það
trufli mig neitt.
Löngu áður en þessi brú var lögð
frá mér til hennar var návígið í Tanga
götunni óþægilega mikið. Alltaf þegar
ég hef litið upp úr morgunverðinum
hef ég séð beint inn til hennar þar
sem hún étur sinn eigin morgunmat
og við reynum í sameiningu að láta
einsog ekkert sé. Það var eiginlega ekki
á þetta bætandi. Í hvert sinn sem ég
opna útidyrnar núna liggur beinast við
að ganga yfir brúna og banka uppá.

Stundum finnst mér einsog brúin
krefjist þess af mér. Farðu og bankaðu
upp á, segir brúin. En það hef ég ekki
gert. Ég kann vel við Gyðu. Hún er
einhvern veginn heiðskír í framan,
falleg og glaðvær í þokkabót, svona
alla jafna, og ég hugsa mjög mikið um
hana. En ég þekki hana ekki neitt.
Og talandi um. Nú væri fullkominn
tími til þess að mála. Hráefnisskortur
og vinnslustöðvun í rækjunni og ég
á launum. Sumar og þurrt dag eftir
dag. Alls ekkert víst að það endist. Ég
vildi bara að ég gæti keyrt málninguna
heim að húsi, en bíllinn er uppi á

Norðurtangaplani og kemst ekki nær.
Ég ætti eiginlega að fara yfir brúna,
banka upp á og spyrja hvaða menn
þetta voru sem máluðu húsið hennar
Gyðu, hvað það hafi kostað og hvort
hún sé með símanúmerið hjá þeim.
Það er þó eitthvað að segja. Og ég
hefði gert einmitt það ef ég þyrfti þá
ekki síðan að sitja aðgerðalaus inni
í húsi og horfa á þessa karla mála
á meðan ég var í vinnslustoppi og
hráefnisskorti þarna inni í húsinu, að
klóra mér í rassinum einsog aumingi.
Það var ekki í boði.

Fræðsla
fyrir alla!
Á fræðsluvef Íslandsbanka finnur þú
áhugaverð myndbönd, fræðandi greinar,
góð ráð og upplýsingar um fræðslufundi
islandsbanki.is/fraedsla
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Úr myndaalbúmi Gísla Halldórs og Gerðar

Krakkaskari úr Mjógötunni leggur á Djúpið til handfæraveiða undir
styrkri stjórn Dóra Hermanns.

KFÍ fór með umsjón hátíðahalda og sælgætissölu á 17. júní 2005.
Shiran og Gísli Halldór á kandífloss-vélinni.

Jón Sigurpálsson undirbýr saltfiskveislu í Tjöruhúsinu þar Sigurður Pétursson stýrir vösku liði ísfirskra knattspyrnuhetja á unglingalandsmóti
sem saltfiskur, sólþurrkaður í Neðstakaupstað, er undir- í Vík í Mýrdal 2005.
stöðuhráefni.
Palli Stull,
Gunnar Jónsson,
Emma Rafns
og Lilla Einars
á góðri stund í
Skóginum.

Gulli í Bókhlöðunni og Ingi
Jóh á spjalli í
Tungudal.
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Gísli Gunnlaugs og Palli Hólm á förnum vegi
í Hafnarstræti.
KFÍ fór nokkrar ferðir til Serbíu með körfuboltakrakka í æfingabúðir. Þessi mynd er tekin í
upphafi síðustu ferðarinnar, árið 2008. Í þeirri
ferð kviknaði sú hugmynd að setja á fót æfingabúðir á Ísafirði og fá balknesku þjálfarana til
að mæta þangað. Löng hefð er nú komin á ísfirsku æfingabúðirnar sem hafa verið vel sóttar
alls staðar að af landinu.

Dóri Hermanns og Kata Gísla í fallegu
veðri á Hrafnseyri.

Snjóflóðavarnir á Seljalandsdal.

Rabarbarauppskera frá Herði í Rómarborg borin upp Þvergötuna.

Áramót á Ísafirði 1. janúar 2009. Á þessum tíma var enn
tendrað ártal í firðinum í kringum miðnætti og má sjá glitta
í það í hlíðinni neðan Gleiðarhjalla.

Mugison í
banastuði
fyrir utan
Tjöruhúsið í
Neðstakaupstað.

Fyrsti útskriftarárgangur meistaranema frá Háskólasetri Vestfjarða útskrifaðist á
Hrafnseyri þann 17. júní 2010. Með útskriftarnemum á myndinni eru Stefán
B. Sigurðsson, rektor Háskólans á Akureyri, Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra, og Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs.
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Gerður rak prjónaverslun og kaffihúsið Heitt á Prjónunum um nokkurra
ára skeið í húsnæði Björnsbúðar við Silfurtorg. Þarna sinnir hún gestum með aðstoð Siggu Láru.

Mýrarboltinn í Tungudal. Magnús Einar, núverandi formaður björgunarsveitarinnar á Flateyri, klórar sér í kollinum og íhugar hvernig
nálgast megi boltann og ef til vill sparka í hann. Hlaup í drullunni
kosta mikla orku og því best að vanda skrefin.

Skógarbrennan í Tungudal hefur verið haldin um verslunarmannahelgina eins lengi og elstu menn muna og þar má gjarnan eiga endurfundi við brottflutta Ísfirðinga.

Árið 2013 sigldi Mugison ásamt fleiri hljómlistarmönnum í kringum
landið á Húnanum. Fjöldi skipa og báta sigldi út Skutulsfjörð til móts
við Húnann og fylgdi honum til hafnar. Á leiðinni spilaði hljómsveitin
dúndrandi músík sem ómaði um allan fjörð.

Gerður nýtur pylsu á Bæjarins bestu úr hendi
trúbadorsins Skúla Þórðar. DJ Óli Dóri
gleðst yfir öllu saman.
Galdramaðurinn Magnús
Hauksson þeytir pönnum í
Tjöruhúsinu.

Skíðavika í Tungudal árið 2013.

Undirbúningur gesta
áður en haldið er til
brúðkaupsveislu.
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir
óska Ísfirðingum góðs gengis.

Landsbanki
Íslands
Suðurgötu 9 • 400 Ísafoirði Sími 456 4580

Tannlæknastofa

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

SkipaSýn

fishing vessel design

Verkfræðistofa

Grandagarði 14, 101 Reykjavík, Sími: 561 9595

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

Pólgötu 1 • Ísafirði
Sími 410 4156

Orkubú
Vestfjarða

Stakkanesi 1 • Ísafirði • Sími 450 3211

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

Bæjarstjórn
Bolungarvíkur

Sendir grönnum sínum
bestu kveðjur
Bæjarstjórinn

AV pípulagnir ehf.
MJÓLKURSAMSALAN

Seljalandsvegi 10 • 400 Ísafirði
Sími 456 4027 • gsm. 892 4844
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Brúin yfir Tangagötu á sitt sögusvið.
Þarna eru Óli Borgars og Rósa,
Vestfirskir gleðipinnar skemmta sér fallega við kirkjuferð íbúar við götuna, ásamt Örnu Láru
Jónsdóttur bæjarfulltrúa.
í Grunnavík.
Sleðaferðir hafa verið farnar á Ísafirði í hundrað ár og engar horfur á að þær falli niður.

Árið 2017 fóru fulltrúar Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps í heimsókn til Færeyja. Verkefnin
voru að kynnast fiskeldismálum í Færeyjum, þakka Færeyingum fyrir stuðninginn við Íslendinga
í snjóflóðunum 1995 og heimsækja Rúnavík, vinabæ Ísafjarðarbæjar. Þarna er Tórbjørn Jacobsen, bæjarstjóri í Rúnavík, með hópnum.

Í áratug hefur fjölskyldan haldið árlega á Rauðasand og notið útiveru
og samvista við góða vini í einhverju fallegasta umhverfi sem Ísland
býður upp á.

Maskar á Ísafirði.

Heilsað upp á kýrnar á Vöðlum í Önundarfirði.
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir
óska Ísfirðingum góðs gengis.

RAFVERK A.G. ehf
sími 456 7373
Rafmagnsverkstæði • Rafverktaki • Raflagnaþjónusta
Skólastíg 4 • 415 Bolungarvík • Sími 456 7373
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STERKARI
SAMAN

FISKVINNSLAN
ÍSLANDSSAGAhf.

Freyjugata 2, 430 Suðureyri, sími: 456 6300

Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Ísafirði

Ísafjörður, Patreksfjörður

Tvær af öflugustu prentsmiðjum landsins
Prentmet og Oddi hafa nú tekið
höndum saman undir nafninu

Saman höfum við yfir 100 ára reynslu í prenti.
Láttu sérfræðinga okkar aðstoða þig við að finna bestu,
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Sælir Ísfirðingar að loknu Reykjavíkurmaraþoni á Menningarnótt 2017. Einar á Kolfinnustöðum hefur lagt mikla natni við gangstéttir á Ísafirði. Þarna leggur hann stein í götu Ísfirðinga við Hafnarstræti.

Aprés Ski hjá Theódóru Mathiesen og Adda Kalla (Gunnars Arnórs) í Hjörtu Ísfirðinga slá í takt með þessu listamönnum. Magnús Reynir,
Dagverðardal, föstudaginn langa 2018.
Villi Valli og Baldur Geirmunds.

Sjómenn á Flateyri fylgjast með undirbúningi þess að bátar þeirra verði Fjölskylduferð í Heydal um rjúpnatímann er orðin að árlegum viðdregnir upp úr sjó eftir snjóflóðið á Flateyri 2020.
burði. Fátt gleður meira en heimsókn í heita pott Hörgshlíðarfólks.
Frambjóðendur Í-listans
ásamt bæjarstjóra í kosningunum vorið 2018.
Tvíbytnan Ísafold stundaði
siglingar í Ísafjarðardjúpi árið
2000. Fyrsta dag hennar í
rekstri fengum við að halda brúðkaupsveislu um borð. Veislugestir
sigldu í Ögurvík og fóru í kaffi í
Vigur. Ógleymanleg ferð.

77

VESTANPÓSTUR 2020

SKAGINN 3X er í fremstu röð hátæknifyrirtækja
í heiminum í þróun lausna fyrir kæli-, frysti- og
matvælaframleiðslu.
Í fyrirtækinu ríkir spennandi nýsköpunarandi,
verðugur vettvangur fyrir öflugt fag- og
tæknifólk.
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Pipar\TBWA \ SÍA

Leigjum út sorpgáma & salerni!
www.skaginn3x.com

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2017

Íslensku
sjávarútvegsverðlaunin

Kirkjubóli 3 • 400 Ísafirði
S: 456 3710 & 699 1034 • www.terra.is

78

VESTANPÓSTUR 2020

Gönguhátíð í Súðavík
Tilurð hátíðarinnar

Göngufélag Súðavíkur var stofnað 11. febrúar 2004 en félagið
er ekki innan Ferðafélags Íslands. Vel hefur gengið að halda
félaginu lifandi og erum við virk í gönguferðum á hverju ári
og mest með leiðsögn. Við vinnum mikið með Ferðafélagi
Ísfirðinga sem er innan Ferðafélags Íslands.  
Árið 2013 voru liðin átta hundruð
ár frá því að Þorvaldur Snorrason í
Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp fór frá
Vatnsfirði með þrjátíu og tveggja
manna hersveit að Eyri við Borgar
fjörð, sem er einn af fjörðum Arnar
fjarðar, til að drepa Hrafn Svein
bjarnarson. Það tókst þeim og síðan
heitir eyrin Hrafnseyri. Mér fannst
tilvalið að endurtaka ferðina, þó ekki
í sama tilgangi, og útfærði því þriggja
daga ferð yfir Glámuheiði. Ég kallaði
ferðina Í fótspor vígamanna og vorum við
ellefu sem fórum þessa fyrstu ferð.
Einhvern veginn frétti Einar
Skúlason sem er með göngu
klúbbinn Vesen og Vergang af þessari ferð
og bað mig að koma fara hana með
sér ári síðar. Þrjátíu manns skráðu sig
í ferðina sem áætluð var 2. júlí 2014.
Þegar til átti að taka var vetrarveður á
fjöllum, norðan hvassviðri og slyddu
bylur. Fresta þurfti ferðinni þar sem
plan B var líka ófært en farið var með
hópinn hálfum mánuði síðar. Það var
svo Einar sem kom að máli við mig
um að hefja gönguhátíð í Súðavík.
Í fyrstu fannst mér það skrítin stað
setning fyrir slíka hátíð en Einar sann

færði mig um að Súðavík væri góður
staður fyrir gönguhátíð.
Fyrsta gönguhátíðin var svo haldin
verslunarmannahelgina 2015. Ekki lék
veðrið við okkur þá en við náðum
samt að gera flest sem við höfðum
ætlað okkur. Allar verslunarmanna
helgar síðan hefur okkur tekist að
halda gönguhátíðina.
Sumarið 2019 var gönguhátíðin
haldin í fimmta sinn með met þátt
töku og nú eru Bláberjadagar, sem

Á Kofranum.

Hesturinn merktur á kortið hjá leiðsögumönnunum Önnu Lind og Barða.

áður voru haldnir í Súðavík, að mestu
komnir inn í gönguhátíðina.
Gönguhátíðin í Súðavík sem haldin
verður í sjötta sinn um verslunar
mannahelgina í ár, 31. júlí til og með
3. ágúst 2020 verður skemmtileg.
Fjölbreyttar göngur fyrir fólk á
öllum aldri og fjörugar uppákomur
á kvöldin. Gönguhátíðin er haldin
í samvinnu Göngufélags Súðavíkur,
Súðavíkurhrepps og gönguklúbbsins
Vesens og vergangs.  

Dagskrárdög
Í dagskrárdrögum er gert ráð fyrir að
á föstudegi verði gengið á Hestfjall.
Tignarlegt fjall sem sker sig úr
fjöllum við Ísafjarðardjúp þar sem
það stendur stakt og hömrum girt
á milli Hestfjarðar og Seyðisfjarðar.
Gengið verður á þetta bratta og form
fagra fjall í fylgd Barða, sem ólst
upp á samnefndum bæ undir fjallinu.
Gangan er ekki fyrir lofthrædda.
Vegalengd 6-7 km, uppsöfnuð hækkun
550 m, göngutími 5-6 tímar. Um
kvöldið er setning hátíðarinnar og
matarveisla. Skrúðganga að brennu
og söngur.
Eftir staðgóðan morgunverð í
Kaupfélaginu, hafragraut með lifrar
pylsu og lýsisskammt verður hægt
að velja um fjórar ólíkar laugardags
göngur. Gengið á Súðavíkurfjall frá
Arnarnesi og komið niður Traðargils

Anna Lind, Barði og Halldór Gíslason á
Hestinum.
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Tekið á Hestinum. Kletturinn Kerlingin rétt
hjá uppleið á fjallið.
hvilft að Súðavík eða öfugt. Ofan af
Súðavíkurfjalli er mikið og gott útsýni
yfir Djúpið. Þegar komið verður
niður í hvilftina hefjast tónleikar með
Mugison. Vegalengd er u.þ.b. 10 km
og uppsöfnuð hækkun 700 m. Göngu
tími með tónleikum er 6-7 tímar.
Morgunganga á Bardaga sem er
fallegur tindur á milli Álftafjarðar og
Seyðisfjarðar og fær nafn sitt af bardaga
tveggja dverga sem vörpuðu björgum.
Brattar hlíðar, en svo eru verðlaunin
frábært útsýni yfir fjöllin og Djúpið.
Vegalengd er 3-4 km og hækkun 600
m. Göngutími er 3-4 tímar.   
Frá grjótnámu er gengið upp
í Traðargilshvilftina þar sem Mugison
verður með tónleika og vafalaust
mun Mugilady leggja sín lóð á vogar
skálarnar. Tónleikastaðurinn er í
ríflega 500 m hæð og það verður
án efa ógleymanlegt að hlýða á
frábæra tónlist og horfa yfir Djúpið
og Álftafjörðinn. Vegalengd er 3 km,
uppsöfnuð hækkun 450 m.  
Síðdegisganga um þorpið í eftir
miðdaginn og fjallað um þætti úr
sögu Súðavíkur, m.a. fyrstu hvalveiði
stöðina á Íslandi á Langeyri, svæðið
þar sem snjóflóðið féll 16. janúar
1995, Raggagarð og fleira. Vegalengd
er 5 km og göngutími 1-2 tímar.
Um kvöldið er sameiginlegt grill
í Raggagarði, hægt er að koma með
eigið kjöt á grillið eða kaupa grill
aðar pylsur á vægu verði. Pappadiskar
og hnífapör verða á staðnum. Spiluð
verður létt tónlist. Fjörugt ball í
Samkomuhúsinu í framhaldi af

grillinu þar sem dansað verður inn í
nóttina. Gestir koma með drykkina
með sér.
Á sunnudagsmorgun verður aftur
boðið upp á staðgóðan morgunmat í
Kaupfélaginu og verða þrjár mismun
andi gönguleiðir í boði. Keyrt í
Skálavík og gengið um Bakkaskarð
að Galtarvita. Vitinn stendur á fögrum
stað í Keflavík á milli fjallanna Ösku
baks og Galtar. Vegalengd er 12 km og
880 m uppsöfnuð hækkun. Göngutími
6-8 tímar.
Þeir sem vilja sofa lengur geta keyrt
inn í botn Álftafjarðar og lagt á bíla
stæði á Seljalandi en þar var búið
fram til 1972-4. Og valið annars vegar
styttri göngu að Valagili og hins vegar
áfram og upp með gljúfrunum. Það
hefur lengi verið vinsælt að ganga í
hið fallega Valagil og eru sem flestir
hvattir til að koma með og hlusta á
söguna af Bóthildi. Styttri gangan er
u.þ.b. 4 km og lengri gangan um 10
km.  
Um hádegisbil verður gengið frá
Ögri og upp á útsýnisstað þar sem
má sjá glæsilegt útsýni yfir Skötu
fjörð, Vigur, Ísafjarðardjúp og Æðey.
Þarna eru einnig mestu hvalaslóðir
Djúpsins og algengt að sjá hnúfubaka
í ætisleit. Stoppað verður í kaffi og
kökusneið í lok göngu á kaffihúsinu
í Ögri. Gangan tekur um tvo tíma
með stoppum. Vegalengd er 6 km og
hækkun 250 m.
Í eftirmiðdaginn verður ganga
upp í Naustahvilft sem er við flestra
hæfi og útsýnið yfir Skutulsfjörðinn

Súðavíkurfjall gengið, sést í Súðavík.

Skálað á Kofra – fyrir öllu því góða í lífinu!
og Ísafjarðarbæ svíkur engan. Sagðar
verða nokkrar sögur og þátttak
endur kvitta í gestabókina í hvilftinni.
Vegalengd er 2 km og hækkun 220 m.
Göngutími er 2 tímar með stoppum.
Um kvöldið er sögustund í anda
baðstofuloftsins. Sagðar verða fjöl
breyttar sögur af fólki í Djúpinu.   
Á mánudag eftir hefðbundinn
hafragraut með lifrarpylsu og lýsis
skammti í Kaupfélaginu verður gengið
á Kofra undir leiðsögn Önnu Lindar
og Barða, en líklega hefur enginn (lífs
eða liðinn) gengið oftar á Kofrann en
Barði. Gangan getur verið áskorun
fyrir lofthrædda. Sögustund verður
á toppnum um kraftinn í Kofra.
Hámark 30 manns. Vegalengd er 3
km og hækkun 600 m. Göngutími er
5 tímar.
Við hlökkum til að sjá þig á göngu
hátíðinni.
Barði Ingibjartsson,
formaður Göngufélags Súðavíkur.
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Opið frá 15. maí - 30. sept.
kl. 9-17 alla daga.

Málningarþjónusta

Guðmundur G. Níelsson Sími 896 3368
Gunnar Þ. Sigurðsson
Sími 893 4451
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir
óska Ísfirðingum góðs gengis.
Fjórðungssamband Vestfirðinga
Árnagötu 2–4 • Ísafirði • Sími: 450 3000

G. E. Sæmundsson hf.

Sindragötu 14, 400 Ísafjörður, sími 899 8847

PÓLLINN HF.
Verslun = 456 3092

Suðurgötu 9 • 400 Ísafjörður • s. 456 3711

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Birnir ehf. útgerðarfélag
Hafnargötu 90 • 415 Bolungarvík • Sími: 450 7500

Jón Viðar Arnórsson
Tannlæknir

Skólavörðustíg 14 • 101 Reykjavík

Nanna ehf.

Hafnarsvæði • 450 Patreksfirði • Sími 456 1102

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

Bíldshöfði 16
Reykjavík

Tryggvabraut 24
Akureyri
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Dagskrá Skíðaviku 2020
Dagskráin er birt með fyrirvara um breytingar.
Samkomubann vegna covid-19 raskar dagskrárliðum.
Einhverjum verður frestað og aðrir falla niður.
Fylgist með uppfærslum og viðbótum á skidavikan.is.
Miðvikudagur 8. apríl
9:45-11:00 Gull í mund á Heimabyggð  
10:00-17:00 Opið á skíðasvæðunum í Tungudal og á Selja
landsdal
10:00-14:00 Páskaopnun á Melrakkasetrinu
12:03 Hádegisjóga með Gunnhildi í jógastúdíóinu í Máva
garði
12:00 Kröftugar kræsingar – frábært stuð og lifandi tónlist
í Tjöruhúsinu
Hið eina sanna fiskihlaðborð öll kvöld kl. 19 og 21.
16:00-23:00 Páskastuð í Dokkunni brugghúsi
Hinn nýi Páskapúki úr héraði og allar hinar tegundirnar
sem brugghúsið státar nú af.
16:00 Lífhimna: Guðbjörg Lind sýnir á Heimabyggð
16:45 Marserað undir lúðrablæstri á setningu Skíðavik
unnar
17:00 Setning Skíðavikunnar á Silfurtorgi
17:40 Sprettganga í Hafnarstræti
20:30 Siggi Björns og Franziska Gunther á Vagninum
22:00 Barsvar á Húsinu
Fimmtudagur 9. apríl
9:45-11:00 Gull í mund á Heimabyggð
10:00-17:00 Opið á skíðasvæðunum í Tungudal og á Selja
landsdal
10:00 Sund og veitingar í Musterinu
10:00-14:00 Páskaopnun á Melrakkasetrinu
10:00 Café Karfa
10:30 Páskaeggjamót körfuknattleiksdeildar Vestra og
Góu
11:00 Fermingarmessa í Hólskirkju
12:00 Skíðaskotfimi á Seljalandsdal
12:00 Kröftugar kræsingar – frábært stuð og lifandi tónlist
í Tjöruhúsinu
12:10 Listahjónin frá Hofi í Grásteins-gallerýi
13:00-16:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafni
Bolungarvíkur  
14:00 Fermingarmessa í Ísafjarðarkirkju
14:00-16:00 Hversdagssafnið: Spólað til baka.
14:00 Gíslasöguganga í Haukadal
16:00-23:00 Páskastuð í Dokkunni brugghúsi
18:00-21:00 Kvöldopnun á skíðasvæðinu í Tungudal
18:00 Kótelettuhlaðborð í Einarshúsi Bolungarvík
20:00 Vestfirskar dægurflugur í Edinborg
21:00 Rúnar Eff á Húsinu
22:00 Rokkhátíðartónleikar SSSól á Vagninum
Föstudagur 10. apríl
9:45-11:00 Gull í mund á Heimabyggð
10:00-17:00 Opið á skíðasvæðunum í Tungudal og á Selja
landsdal
10:00 Sund og veitingar í Musterinu
10:00 Helgiganga í Önundarfirði
10:00-14:00 Páskaopnun á Melrakkasetrinu
11:00 Píslarsaga Jesú Krists í safnaðarheimili Hólskirkju
11:00-17:00 Furðufatadagur í Tungudal
12:03 Hádegisjóga með Gunnhildi í jógastúdíóinu í Máva
garði
12:00 Kröftugar kræsingar – frábært stuð og lifandi tónlist
í Tjöruhúsinu
12:10 Listahjónin frá Hofi í Grásteins-gallerýi
13:00-16:00 Heimsmeistaramót í rakka
13:00 Söngvaseiður í Félagsheimili Bolungarvíkur

13:00 Dísa ljósálfur á Þingeyri
14:00-16:00 Hversdagssafnið:
Spólað til baka – síðasta vídjóspólukyn
slóðin opnar vídjóleigu.
16:00-23:00 Páskastuð í Dokkunni brugghúsi
17:00 Söngvaseiður í Félagsheimili Bolungarvíkur
16:00 Dísa ljósálfur á Þingeyri  
17:00 Krot og krass í galleríi Úthverfu
18:00 Fiskihlaðborð í Einarshúsi
19:00 Aldrei fór ég suður
00:00 Æfing á Vagninum
00:00 DJ Davíð Roach á Húsinu
00:00 Alvöru sveitaball með SSSól og Frikka Dór í Edinborg
Laugardagur 11. apríl
9:45-11:00 Gull í mund á Heimabyggð
9:30-18:00 Skíðaferð í Jökulfirði með Borea Adventures
10:00 Íþrótta- og leikjadagur Höfrungs á Þingeyri
10:00 Sund og veitingar í Musterinu
10:00 Páskaeggjamót HG í Tungudal
10:00-17:00 Opið á skíðasvæðunum í Tungudal og á Selja
landsdal
10:00-14:00 Páskaopnun á Melrakkasetrinu
10:30 Blindandi páska sn(jóga)
11:00-17:00 Furðufatadagur á Seljalandsdal
11:00-18:00 Kaffi og huggulegheit í Bókakaffi
Bolungarvíkur
12:00 Kröftugar kræsingar – frábært stuð og lifandi tónlist
í Tjöruhúsinu
12:10 Listahjónin frá Hofi í Grásteins-gallerýi
13:00-18:00 Krot og krass í galleríi Úthverfu
13:00-16:00 Páskaleikur á Náttúrugripasafni
Bolungarvíkur
13:00 Söngvaseiður í Félagsheimili Bolungarvíkur
13:00 Dísa ljósálfur á Þingeyri
14:00-16:00 Hversdagssafnið:
Spólað til baka – síðasta vídjóspólukynslóðin opnar vídjó
leigu.
14:00 Kortakallinn Smári – listamannaspjall í Safna
húsinu
15:00-17:00 Tónleikar 66°Norður á Suðureyri
16:00-23:00 Páskastuð í Dokkunni brugghúsi
16:00-18:00 Musterið í Bolungarvík býður til tónleika
17:00 Söngvaseiður í Félagsheimili Bolungarvíkur
18:00 Pizzahlaðborð í Einarshúsi
19:00 Aldrei fór ég suður
23:00 Dúndurdansleikur í Edinborg
23:59 DJ Óli Dóri á Húsinu
Sunnudagur 12. apríl
9:45-11:00 Gull í mund á Heimabyggð
10:00-17:00 Opið á skíðasvæðunum í Tungudal og á Selja
landsdal
10:00 Sund og veitingar í Musterinu
10:00-14:00 Páskaopnun á Melrakkasetrinu
11:00 Hábítur á Heimabyggð
11:00 Hátíðarmessa í Ísafjarðarkirkju
11:00 Hátíðarmessa í Hólskirkju
11:00 Páskamessa í Suðureyrarkirkju
12:10 Listahjónin frá Hofi í Grásteins-gallerýi
13:00-18:00 Krot og krass í gallerí Úthverfu
14:00 Fermingarmessa í Súðavíkurkirkju
14:00 Páskamessa í Holtskirkju
18:00 Páskahlaðborð í Einarshúsi
19:00 Kröftugar kræsingar – frábært stuð og lifandi tónlist
í Tjöruhúsinu
23:00 Í þá gömlu góðu daga – ekta ísfirskt ball í Edinborg
23:00 Skífuþeytingur á Húsinu

„Ég finn að
bankinn er hérna
til að aðstoða“

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

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.

Settu punktinn
ð
i
g
a
l
a
ð
r
e
f
r
i
yf
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.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

airicelandconnect.is
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