
VESTANPÓSTURVESTANPÓSTUR

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

Mars 2021  Útgefandi: Ísfirðingafélagið  1. tbl. 33 árg.

Roð sem græðir sár á fólki

Tugþúsundir manna um allan heim, hafa notið góðs af 
vörum Kerecis.

Á Ísafirði er unnið brautryðjendastarf í notkun á roði til 
meðferðar á alvarlegum sárum og vefjaskaða.

Hugvit og dugnaður skapa þar verðmæti og bæta lífs-
gæði með sjálfbærri nýtingu sjávarafurða.

www.kerecis.com
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Veröld sem var og raunveruleikinn í dag 
eru viðfangsefni Vestanpóstsins í ár. Sögu-
sviðið er kaupstaður við Skutulsfjörð. Hús 
liggja á eyri og upp í hlíð. Íbúar sem skapa 
líf; atvinnu, menningar og lista. 

Það er ósk okkar að lesendur geti jafnt 
speglað sig í upprifjun frá æsku og mátað 
sig við nýjungar sem líta dagsins ljós. 
Tilveran er undarlegt ferðalag en saga hvers tímabils er markverð. 
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins féll niður í ár vegna heimsfaraldurs og 
samkomutakmarkana sem honum fylgja. Þar með eru hvorki myndir 
né ræða frá hátíð sólar eins og hefðin býður.

Viðtöl við Ísfirðinga er uppistaðan í blaðinu og fáum við að 
skyggnast inn í líf  og starf  Elísabetar Gunnarsdóttur, arkitekts og 
forstöðumanns Listasafns ASÍ, sem leiðir okkur um æskustöðvarnar 
en einnig vítt og breitt um heiminn. Bakarahjónin Árni Aðal-
bjarnarson og Rósa Þorsteinsdóttir segja okkur frá sögu Gamla 
bakarísins sem er samtvinnað þeirra lífssögu og starfi. Bókaverslun 
Jónasar Tómassonar eða Bókhlaðan átti sinn sess í bæjarlífinu í 
hartnær hundrað ár. Gunnlaugur Jónasson bóksali rifjar upp sögu 
Bókhlöðunnar frá byrjun og vaktina sem hann stóð um áratugaskeið.

Salóme Guðmundsdóttir lærði vefnað á Vefstofu Guðrúnar 
Vigfúsdóttur. Hún segir okkur frá lífshlaupi sínu þar sem listvefnaður 
og söngur eru leiðarstef. Sigurður Sigurðsson rifjar upp nokkrar 
æskuminningar og er amma hans Ásta aldrei langt undan enda Sigga 
óbilandi haukur í horni.

Nýjungar og frumkvöðlastarf  er ríkur þáttur í dafnandi samfélagi. 
Gróandi er félagslandbúnaður þar sem tilgangurinn er að rækta sér 
til matar með vistræktaraðferðum. Forsprakki þessarar blómstrandi 
grænmetisgleði er Hildur Dagbjört Arnardóttir sem gefur okkur sýn 
á möguleika í ræktun í hlíðum Eyrarfjalls. Að renna sér á skíðum er 
samtvinnað Ísafirði en að renna sér niður fjöll á reiðhjólum er nýtt. 
Það krefst rétts landslags og fólks sem kemur auga á möguleikana. 
Ungir brautryðjendur gerðu það og hafa byggt upp fjallahjólabrautir 
frá Botnsheiði og niður Hnífa. Vinkonurnar Helga Þórdís Björns-
dóttir og Jóhanna María Steinþórsdóttir opna myndaalbúmið sitt í 
ár og veita okkur innsýn í vestfirska náttúrufegurð þegar þær renna 
sér á fjallaskíðum um fjöll og firnindi.

Margir koma að Vestanpóstinum ár hvert og má segja að um 
teymisvinnu sé að ræða. Þeim öllum eru færðar þakkir. Marta Hlín 
Magnadóttir og Arnheiður Steinþórsdóttir eru í ritnefnd blaðsins og 
fá þær sérstakar þakkir fyrir lofsvert framlag.

Eyrarhreppur, Ísafjarðarkaupstaður, Ísafjarðarbær. Hvernig sem 
hann er nefndur mun bærinn áfram blómstra meðan hringrás lífsins 
fær notið sín og ný tækifæri taka við af  þeim sem hafa runnið sitt 
skeið.

Með ilmandi páska- og vorkveðjum,
Edda Pétursdóttir, ritstjóri
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soltun@isfirdingafelagid.is
Sjá nánar á 

www.isfirdingafelagid.is
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Edda Pétursdóttir.
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Ísfirðingafélagið var stofnað 22. apríl 
1946. Í lögum félagsins segir í 2. 
grein: „Tilgangur félagsins er: a) Að 
viðhalda kynningu milli brottfluttra 
Ísfirðinga og efla tryggð þeirra við 
átthagana.“ Það virðist líta þannig 
út í hugum margra að félagsmenn 
Ísfirðingafélagsins hafi í gegnum 
tíðina verið „fullorðið“ fólk fremur 
en „ungt“ fólk. En hver er fullorðinn 
og hver er ungur? Hver man ekki 
eftir því sem barn að þykja fólk um 
sextugt vera orðið „eldra“ fólk? Nú 
hefur það tíðkast undanfarin ár á 
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins að hópur 
Ísfirðinga sem fagnar sex tugum það 
ár hefur fjölmennt sérstaklega vel 
á Sólarkaffi ársins og jafnvel hefur 
ræðumaður komið úr þeim hópi. Nú 
er ekki gott að segja hvort eða hvernig  
viðhorf  ungra barna hefur breyst með 
árunum, hvernig þau skilgreina fólk 
eftir aldri. Horfum við kannski á 
okkur sjálf  út frá samferðafólki okkar 
og jafnöldrum? Aldurinn færist yfir, 
við bætum við okkur tölu á hverju ári 
en aldur er afstæður og hvert æviskeið 
hefur sinn sjarma. Við þroskumst 
með aldrinum, verðum reynslumeiri 
eftir því sem árin líða og við upplifum 
meira, en engir tveir einstaklingar eru 
eins og upplifa mismikið um ævina. 
Líklega hafa þó allir aldurshópar gleði 
af  hver öðrum og bæta hver annan 
upp.

Í tímans rás breytist tíðarandinn, 
samfélagið breytist með árunum og 
fólkið með. Tækninýjungar ryðja sér 
til rúms og tímarnir hafa breyst mikið 
síðan tilgangur Ísfirðingafélagsins 
var skilgreindur á sínum tíma. Hvort 
fólk upplifi meiri hamingju í dag en 
fólk gerði þegar Ísfirðingafélagið var 
stofnað skal ósagt látið en vonandi 
gera breytingarnar og tækniframfar-
irnar okkur gott og einfalda okkur 
jafnvel lífið. Við í stjórn Ísfirðinga-
félagsins höfum síðustu ár gantast 
með að það þyrfti nú að fara að 
yngja svolítið upp í stjórninni, kannski 
værum við orðin „fullorðna“ fólkið í 
hugum barnanna.  

Á aðalfundi Ísfirðingafélagsins 
sem var haldinn síðastliðið haust í 
stað síðastliðins vors, vegna fjölda-

takt við breyttan tíðaranda enda engin 
ástæða til að breyta því sem virkar vel. 
Vegna áhrifa Covid-19 síðastliðið ár 
á fjöldasamkomur hafa orðið til nýjar 
aðferðir við samkomuhald í samfé-
laginu. Fátt er svo með öllu illt að 
ekki boði nokkuð gott, Ísfirðingafé-
lagið aðlagar sig breyttum aðstæðum 
og bregst við með nýrri tækni. Þá 
er nú gott að hafa unga fólkið sem 
hefur alist upp við tækninýjungar frá 
barnsaldri til að bregðast við og taka í 
taumana. Þess ummerki sjást nú þegar 
á vef  Ísfirðingafélagsins. Jólakveðja 
Ísfirðingafélagsins árið 2020 er tónlist-
armyndband með nýjum stjórnar-
mönnum í félaginu, þeim Sunnu Karen 
Einarsdóttur, Kristínu Ósk Sigurjóns-
dóttur og Agnesi Ósk Marzellíusar-
dóttur, flytja lagið „Það snjóar“ við 
texta Hnífsdælingsins Braga Valdi-
mars Skúlasonar „Nú held ég heim 
á ný“, sem er líklega ríkt í mörgum 
Ísfirðingum, að leita heim í faðm fjalla 
blárra þegar jól og páskar nálgast. 
Myndbandið gerði Birgir Örn Breið-
fjörð.

Verum sveigjanleg og bregðumst 
við breyttum aðstæðum á ábyrgan og 
skjótan hátt.

Gleðilega páska.
Guðmundur Friðrik Jóhannsson,

formaður Ísfirðingafélagsins
 

Breytingar í tímans rás og 
mismunandi upplifun aldurs

takmarkana sökum Covid-19, varð 
hins vegar sú breyting á að í stjórn 
félagsins kom yngra fólk en hafði verið 
um árabil. Í stjórn félagsins komu 
þrjár öflugar konur á þrítugsaldri og 
ein örlítið eldri sem gerði það að 
verkum að meðalaldur stjórnarmanna 
lækkaði töluvert. Með nýju fólki koma 
gjarnan breytingar og með nýjum 
tímum koma breytingar. Tilgangur 
Ísfirðingafélagsins hefur svo sem ekki 
breyst mikið í tímans rás en uppfærst í 

Guðmundur Friðrik Jóhannsson.

www.fsv.is

Tryggvi Guðmundsson hdl.
Guðmundur Óli Tryggvason lögg. fasteignasali

Hafnarstræti 1, Ísafirði
S: 456-3244, eignir@fsv.is
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Barnæskan á Ísafirði
Mér fannst alveg æðislegt að alast 
hérna upp. Alltaf  svo gott að hugsa 
til baka. Tíðarandinn var þannig að 
börn voru mjög frjáls, maður hljóp 
á ísjökum yfir Pollinn, sigldi um á 
heimatilbúnum prömmum og enginn 
stoppaði það af. Þetta gat auðvitað 
verið stórhættulegt. Við krakkarnir 
vorum oft úti á litlum árabáti, enginn 
með björgunarvesti eða neitt svoleiðis. 
Það var bara svo margt sem var svo 
spennandi. Ég var á barnaheimili 
fyrir ofan Hlíðarveginn þegar ég var 
lítil, mér fannst það nú frekar leiðin-
legt. Það má segja að ég hafi verið 

ofvernduð sem barn og þurfti að læra 
að takast á við ýmislegt þegar ég var 
komin yfir tvítugt. Foreldrar mínir 
veittu mér svo mikið öryggi sem þýðir 
að maður þarf  seinna að læra að 
takast á við erfiða hluti í lífinu.

Foreldrar mínir eru Gunnar 
Jónsson og Jónína Einarsdóttir. Pabbi 
lést árið 2015 en mamma er hér og í 
fullu fjöri. Föðuramma mín dó þegar 
ég var 4 ára og þá flutti Jón afi heim 
til okkar. Þetta var fátækt fólk af  
Snæfjallaströnd og þau kenndu mér 
ótrúlega margt, til dæmis að fara vel 
með mat, lesa góðar bækur og hlusta 
á útvarpsleikritið og spjalla um það á 
eftir. Ýmislegt svona gamalt og gott. 

Svo átti ég líka móðurafa og -ömmu 
sem bjuggu í Túngötunni. Pabbi 
var einbirni en mamma á fjögur 
systkini sem öll eru á lífi og búa á 
Ísafirði, svo að við áttum stóra og 
þétta fjölskyldu hennar megin. Pabbi 
sagði líka alltaf  að mamma ætti 144 
frænkur í Bolungarvík, því að ömmu-
systir hennar, María Rögnvaldsdóttir, 
var mikil ættmóðir þar, átti meðal 
annars sex sinnum tvíbura. Þannig 
að við eigum fullt af  ættingjum á 
svæðinu.

Mér fannst ég eiginlega fá allt í 
uppvextinum og mikla örvun. Hér voru 
til dæmis alltaf  haldin dansnámskeið á 
hverju ári, við lærðum alla samkvæmis-

Sitt lítið af hverju er lykillinn 
að einhverju góðu

Elísabet Gunnarsdóttir er borinn og barnfæddur Ísfirðingur, dóttir hjónanna Gunnars 
Jónssonar og Jónínu (Lillu) Einarsdóttur, systir Margrétar og Jóns Ottós og móðir Jóns 
Kolbeins og Einars Viðars. Elísabet er menntaður arkitekt og hefur látið mikið til sín taka 
í lista- og menningarlífi á Ísafirði og víðar, hún stjórnaði menningarstofnunum í Noregi og 
Kanada um árabil og er nú forstöðumaður Listasafns ASÍ í Reykjavík auk þess að reka Gallerí 
Úthverfu og alþjóðlegar gestavinnustofur ArtsIceland á Ísafirði. Hún rak arkitektastofuna 
Kol og Salt í mörg ár og hefur hannað fjölmargar byggingar á Ísafirði og víðar. Elísabet hefur 
búið í fimm löndum, komið víða við, hún brennur fyrir fjölbreyttri byggð í landinu og henni 
liggur margt á hjarta.

Fjöskyldan á leið í berjaferð norður á Snæfjallaströnd. Elísabet og Margrét með Hildi Karen á Pollinum 1968.
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dansana og suðurameríska dansa og 
hvaðeina. Við vorum upptekin af  því 
að við vildum nýta okkur allt sem 
var í boði, nýta öll tækifæri í botn. 
Ísafjörður nýtur þess náttúrulega að 
vera svona langt frá Reykjavík, bærinn 
hefði ekki þennan karakter ef  hann 
væri ekki svona langt í burtu, þá 
væri búið að eyða fleiri sérkennum 
út. Ég hef  samt aldrei fundið fyrir 
einangrun hér. Fólk er að spyrja mann 
um myrkrið og hvernig sé að vera 
veðurtepptur og eitthvað svona – puff ! 
Ég skil það bara ekki. Eitt af  því sem 
ég saknaði mest þegar ég bjó erlendis 
voru árstíðirnar, almennilegur vetur 
og almennilegur snjór, vont veður. 
Svo byrjar að vora, hægt og rólega og 
smátt og smátt breytist allt. Það eru 
eiginlega tvær árstíðir í vorinu. Svo 
kemur sumarið og þar eru að minnsta 
kosti tvær árstíðir líka. Mér finnst öll 
þessi blæbrigði æðisleg og þó er ég ekki 
útivistarmanneskja en ég sogaði þetta í 
mig. Það er svo stutt milli fjalls og fjöru 
hérna að maður er með náttúruna 
alveg ofan í sér.

Kaupfélagið, nafli alheimsins
Þegar ég var lítil vann pabbi í Kaup-
félaginu þar sem hjarta bæjarins sló. 
Þar var miðjan í bænum, Kaupfé-
lagshornið þar sem fólk hittist til 
að spjalla og Kaupfélagsskemman 
og bæjarbryggjan hinum megin við 
götuna, alltaf  mikið um að vera þar 
í kring, þarna var nafli alheimsins. 
Ég var mikið með pabba og drakk 
þetta allt í mig þegar ég var krakki. 
Það var mikil upplifun að kynnast 
fólkinu sem vann þar og verslaði, til 

dæmis fólkinu úr Djúpinu sem kom 
í verslunarferðir hingað. Þetta var 
heill heimur og ég fékk líka að heyra 
sögur af  skemmtilegu fólki, sérstökum 
karakterum sem höfðu unnið þar áður. 
Ég man líka eftir að hafa farið með 
pabba í söluferð inn í Djúp þegar ég 
var bara fimm ára. Fagranesið fór 
inn í Djúp með vörur og það fór líka 
fullur rauður sendibíll, sem Jóhann 
T. Bjarnason kaupfélagsstjóri keyrði. 
Svo komum við á öðrum bíl, við 
pabbi, mamma og Anna Helgadóttir 
sem vann líka í Kaupfélaginu. Við 
þurftum að keyra vesturleiðina sem 
er miklu lengri, Djúpvegurinn var þá 
ekki kominn. Borðum var slegið upp, 
vörunum raðað á og sett upp búð í 
Reykjanesinu og líka á Arngerðareyri. 
Fólkið dreif  að úr öllum áttum og 
verslaði og verslaði. Það varð mikill 
hávaði og mér fannst þetta vera mikill 

Í afmælisveislu hjá Kollu og Siggu Ernu og Svavarsdætrum í Túngötu 17. Allir spenntir að fá JollyCola með röri.

Fyrsti kossinn frá Guðjóni Geigeiar og Jóns.

17. júní á sjúkrahústúninu um 1965. Foreldrar Elísabetar, Lilla og Gunnar, Kiddý og Bára 
móðursystur hennar, Bragi maður Báru og Jón afi hennar.
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mannfjöldi, mikill ys og þys og læti 
og allt mjög spennandi. Gaman að 
fylgjast með fólkinu og dýrunum. Bílar 
hífðir frá borði á skipinu, þeir svifu 
þarna í lausu lofti og fólk hélt niðri 
í sér andanum á meðan. Svo kom 
kannski belja svífandi í næstu ferð. 
Allir að kankast á, hundarnir hnusuðu 
hver af  öðrum, krakkarnir heilsuðust, 
konurnar föðmuðust og karlarnir buðu 
hver öðrum í nefið. Nú er þetta stóra 
líflega samfélag horfið og fáir bændur 
eftir í Djúpinu.

Afi minn vann í pylsugerðinni í 
Edinborgarhúsinu, þetta tilheyrði allt 
Kaupfélaginu. Ég man að einhvern 
tímann var ég var að horfa á pabba 

skólasystkinum mínum erlendis og þau 
voru að segja frá sjálfum sér, þá átti 
einhver rússneskan prins fyrir pabba 
og suður-afríska mömmu og fleiri áttu 
svona bakgrunn sem náði til margra 
landa, en þá rann það upp fyrir mér 
að allt mitt fólk kemur úr Djúpinu, 
fólkið hans pabba frá Snæfjallaströnd 
og fólkið hennar mömmu frá Álfta-
firði og Seyðisfirði, bara af  þessum 
pínulitla bletti. Ég man að ég hugsaði 
þegar ég áttaði mig á þessu, að við 
hlytum að vera eitthvað úrkynjuð! 
En svo var víst einhver Baski þarna í 
fortíðinni sem sáði sér og kom ættinni 
til bjargar.

Í útilegu í Reykjanesi 1965. Það var mikið sport að synda í sjónum fyrir neðan Sætúnið.

pakka niður vörum sem áttu að fara 
inn í Djúp. Pabbi sagði: „Svo sækjum 
við einn og hálfan metra af  vaxdúk 
…“ og þá hugsaði ég: Ætlar konan 
inni í Djúpi bara að leyfa þeim að 
velja dúkinn sem hún á að hafa á 
eldhúsborðinu sínu? En þannig varð 
fólk að hafa þetta, annað var ekki í 
boði.

Seinna hætti pabbi í Kaupfélaginu 
og tók við Brunabótafélaginu sem var 
hérna á neðstu hæðinni og þá fór 
mamma líka að vinna þar á skrifstof-
unni svo að þau unnu þar saman í 
mörg ár. Mamma hafði áður unnið í 
Landsbankanum.

Þegar ég var að byrja að kynnast 

Fyrsta flugferðin sem var farin í Reykjanes í útilegu 1965. Samæfing í Smiðjugötu 5.
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brjánslækur
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höfn

vík

egilsstaðir

akureyri

STÓRBROTIN
UPPLIFUN Á SJÓ
UPPLIFÐU FALLEGA NÁTTÚRU OG FJÖLBREYTT DÝRALÍF Á SJÓ.
TAKTU FERJUNA BALDUR YFIR BREIÐAFJÖRÐINN OG STYTTU ÞÉR 
LEIÐ TIL ÍSAFJARÐAR Í GEGNUM GÖNGIN.
KYNNTU ÞÉR VIKING SUSHI ÆVINTÝRAFERÐINA FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA OG SKOÐAÐU HINA HEILLANDI FLATEY.

Bókaðu núna - www.saeferdir.is

Tónlistarskólinn og Ragnar H.
Ísafjörður á sér auðvitað mjög merki-
lega skipulags- og arkitektúrsögu og 
hér var alltaf  mikil tónlistar- og leik-
listarhefð og mikil menning í bænum 
en það var ekki mikið um myndlist 
þegar ég var að alast upp. Maður 
sá jú falleg málverk eða styttur á 
sumum heimilum en sjaldan voru 
haldnar myndlistarsýningar. Mynd-
listarkennslan í skólanum fór þannig 
fram að íþróttakennarinn dreifði til 
okkar myndum sem við áttum að 
teikna eftir á meðan hann las sögu 
fyrir okkur. Það var pabbi sem kom 
því inn hjá mér að ég ætti að fara í 
arkitektúr. Hann hafði svo mikinn 
áhuga á myndlist, hann hafði lært 
hjá Guðmundi frá Mosdal, sem var 
kennari í gagnfræðaskólanum í gamla 
daga og hélt líka kvöldnámskeið í 
módelteikningu og fleira og pabbi átti 
þær teikningar. Hann hafði líka langað 
til að verða arkitekt og hvatti mig til að 
læra það. Þegar fjölskyldan byggði 
saman húsið í Sætúninu var ég mikið 
að snuddast með pabba í kringum 
það allt, fara á smíðaverkstæðin og 
redda þessu og hinu, kannski kveikti 
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það einhvern neista hjá mér. Pabba 
langaði alltaf  að eignast strák og svo 
kom ég og var bara stelpa en hann 
tók mig mikið með sér eins og ég væri 
strákur, það var gaman. Svo fæddist 
Jón Ottó bróðir minn sjö árum seinna.

Margrét systir mín fór snemma í 
tónlistarnám hjá Ragnari H. Ragnar 
langaði til að fá að kenna lítilli stelpu, 
hafa pínulítinn nemanda og ég 
byrjaði fimm ára að læra á píanó hjá 
honum. Það var mjög dýrmætt fyrir 
mig. Ég var líklega ekki sérlega góður 
nemandi, ekki nógu öguð og dugleg 
að æfa mig, Margrét var miklu agaðri 
og meiri músíkant en mér fannst 
samt gaman og hélt áfram til 18 ára. 
Mér fannst mjög heillandi heimur í 
kringum tónlistina og hann togaði 
mig svolítið til sín. En arkitektúrinn 
varð ofan á.

Út í heim
Ég fór auðvitað í menntaskólann hér. 
Ég er svolítill einfari eins og mamma 
og var mikið ein þannig að mennta-
skólaárin voru ekkert sérstaklega 
góður tími fyrir mig. Ég lenti í bekk 
með fólki sem var svolítið eldra en ég 
og lífsreyndara, ég var bara krakka-
kjáni. Svo að ég var bara fegin þegar 
menntaskólinn var búinn. Eftir stúd-
entsprófið fór ég til Skotlands og var í 
arkitektanámi í Edinborg í þrjú ár og 
tók BA-próf  þar en þá var ég eiginlega 
komin með nóg af  Edinborg. Ég var 
komin til útlanda í nám til þess að geta 
síðan farið heim og unnið einhvers 
staðar þar sem væri þörf  fyrir arki-
tekta, þar sem vantaði fólk með þessa 
menntun – var þá ekkert endilega að 
hugsa um Ísafjörð, en skólafélagarnir 

Stúdent 1977.Elísabet á námsárunum í París í heimsókn með fjölskyldu og vinum í Versölum.

Dimmisjón MÍ 1977.

Með kennurum Tónlistarskólans á Alþýðuhúströppunum 1976.

10 VESTANPÓSTUR 2021



í Edinborg töluðu alltaf  eins og allt 
þyrfti að gerast í London, það fór mjög 
mikið í taugarnar á mér og ég spurði: 
Af  hverju gerið þið þá ekki eitthvað 
í því? Ég vildi vera í stórri borg þar 
sem mikið væri að gerast, til að geta 
lært af  því og tekið það með mér 
heim. Ég valdi París af  því að ég hef  
alltaf  verið heilluð af  franskri menn-
ingu. Ég hafði lært frönsku hér hjá 
Herthu Leósson í einkatímum, hún 
kenndi mér meðal annars að pakka 
fyrir siglingu á Miðjarðarhafinu, ég 
kunni hvað ég átti að taka með á 
frönsku! Svo kenndi Bryndís Schram 
mér náttúrulega líka í menntaskól-
anum, hún var svo uppörvandi og 
mikil fyrirmynd. Svo að ég ákvað að 
fara til Parísar og klára námið þar. Ég 
sé ekki eftir því, mér leið alltaf  svo vel 
í París og var þar í sex ár.

Ég gerði lokaverkefni um skipulag 
á Ísafirði, var með hugmyndir um 
hvernig mætti nýta Pollinn, hvernig 
ætti að ná aftur tengslum við sjóinn, 
því að það var búið að fylla svo mikið 
upp allt í kringum eyrina. Í gamla daga 
stóðu hús nánast á fjörukambinum, 
kannski mjó gata á milli, nokkrar 
tröppur og árabátur í fjörunni en þetta 
breyttist allt með uppfyllingunum. 
Þetta var lokaverkefnið mitt og þeir 
fréttu eitthvað af  því hjá bænum og 
buðu mér vinnu við skipulag. Ég kom 
því beint hingað úr skólanum. Það 
var ekki auðvelt, mér fannst það taka 
virkilega á. Ég man eftir fyrsta húsinu 
sem ég teiknaði frá grunni, hvað ég 
kvaldist af  stressi yfir því að það væri 
ekki í lagi. Það var spennistöð sem er 
í Mánagötunni. En mér var sem sagt 
mjög vel tekið.

Ég vildi alls ekki ráða mig hjá 
bænum, vildi vera sjálfstæð og setti 
bara upp stofuna mína, Kol og Salt. 
Ég er eiginlega hætt í arkitektúr í 
dag. Mér þykir arkitektúr ótrúlega 
skemmtilegur og tækifærin sem ég fékk 
voru mjög flott, en mér hefur alltaf  
þótt þetta mikið álag og mig langaði 
að hafa samstarfsaðila til að jafna 
ábyrgð; ég fékk fólk í vinnu en ég fann 
engan sem vildi setjast hérna að og 
taka ábyrgðina með mér. Ég óskaði 
þess stundum að ég hefði frekar farið 
í sviðshönnun eða eitthvað svoleiðis 
sem lifir mann ekki endilega. Ég roðna 
stundum þegar ég sé byggingar sem 
ég hef  teiknað og hugsa: Ó, þetta er 
kannski ekki nógu gott! En ég fékk 
alveg ótrúleg tækifæri. Þegar ég hafði 

Elísabet í Slunkaríki 2003 á leið til Noregs.

Guðmundur Thoroddsen skútukappi skálar við landsýn snemma morguns á Madeira 1990.
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unnið hérna í mörg ár leit ég aðeins 
upp úr vinnunni, horfði í kringum mig 
og bar það sem ég hafði gert saman við 
það sem kollegar mínir og jafnaldrar á 
höfuðborgarsvæðinu höfðu gert, þá sá 
ég að ég hafði fengið miklu fleiri og 
betri tækifæri en þau. Bara vegna þess 
að ég var hér og var tilbúin að vinna 
hér. Ég hafði fengið að teikna kirkju, 
íþróttahús, leikskóla, sorpeyðingar-
stöð, vegskála við göngin og svo fram-
vegis. Ég er mjög þakklát fyrir þetta. 
En ég er svo lítil efnishyggjumann-
eskja, mér finnst svolítið erfið þessi 
efnishyggja í hönnun og arkitektúr, 
mér finnst skemmtilegra það sem er 
aðeins frjálsara, eins og í myndlistinni. 
Þess vegna hef  ég farið meira út í að 
vinna við sýningar og þannig verkefni. 
Það gefur mér meira. Teiknistofan er 
þarna ennþá en hún er lítið notuð. Ég 
er samt að hugsa um að teikna lítið 
hús til að búa í sjálf  í ellinni. Ég er 
ennþá með hugmyndir um það.

Ástin
Maðurinn minn var Guðmundur 
Thoroddsen myndlistarmaður. Ég var 
búin að þekkja hann lengi, hann var 
mikill vinur Jóns Sigurpálssonar, mágs 
míns. Svo stóð allt í einu þannig á að 
við vorum bæði einhleyp. Þá var hann 
í myndlistarnámi í Amsterdam en 
ég í París og ég fór oft að heimsækja 
Margréti og Jón sem bjuggu líka í 
Amsterdam og þá bara small þetta 
hjá okkur. Þetta var eitthvað kringum 
1984 eða svo. Við giftum okkur hérna 
heima á gamlársdag 1986, þegar 
fjöllin stóðu í rósrauðum ljóma af  
sólinni sem auðvitað sást ekki sjálf  
á þessum árstíma. Guðmundur var 
mikill skútukappi, hann átti skútu og 
sigldi henni yfir Atlantshafið og niður 
eftir öllu, til Grænhöfðaeyja, Brasilíu 
og Argentínu. Hann var að vinna að 
myndlistarverkefni sem hann ætlaði að 
gera á Eldlandinu, syðst í Argentínu.

En þegar við vorum komin með 
tvo litla stráka seldi hann skútuna og 
hugsaði að hann yrði að gera eitthvað 
hérna nær. Þá ýtti hann úr vör verkefni 
sem hét Skútufélagið, teiknaði skútu 
og var að byggja hana hérna niðri í 
Skipasmíðastöð en vann sem leiðsögu-
maður ferðamanna á sumrin. Hann 
setti upp fyrirtæki í kringum þetta, 
hann var að benda á hvað innfirðirnir 
hérna í Jökulfjörðunum og Djúpinu Elísabet spjallar við gesti á sýningu Listasafns ASÍ sem haldin er á dekkjaverkstæði.

Elísabet með Jóni Kolbeini, föður sínum Gunnari, Guðmundi og Jóni Ottó sem skiluðu sér eftir 
skútuhrakningar á aðfangadag 1991.

Jón Kolbeinn fagnaði eins árs afmæli sínu á Rai-bar í París og var mikið látið með hann.
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sem Slunkaríki var, og vinnustofan 
mín var fyrir ofan, þá lenti ég í þessum 
daglega rekstri. Á þeim tíma var hægt 
að sækja um styrki beint til Mennta-
málaráðuneytisins, Jóhann var gjald-
keri og sá um það. Þá fengum við 
svolítinn ferðastyrk fyrir hvern einasta 
myndlistarmann sem kom og sýndi, 
við gátum borgað gistingu og pínulítið 
í viðbót. Þetta var allt sjálfboðavinna 
alla tíð og það þarf  ofboðslegan slag-
kraft til að endast lengi í sjálfboða-
vinnu. Maðurinn minn tók líka þátt 
í þessu, það voru allir með sem voru 
eitthvað í myndlist. Það er svo margt 
sem þarf  að gera, hengja upp, mála 
salinn á milli sýninga, taka niður, 
ganga frá og senda. Alls konar stúss. 
Að halda það út, 10-12 sýningar á ári 
í mörg ár, það er ansi mikið. En þetta 
stóð samt býsna lengi, í tuttugu ár.

Seinna þegar ég kom heim frá 
Kanada og fór að skoða samfélagið 
hér sá ég að galleríið hafði haft lúmsk 
áhrif  á krakkana sem ólust upp við 
það. Ég sá að mörg þeirra höfðu valið 
sér að fara í eitthvert listrænt nám. 
Það skiptir svo miklu máli að krakkar 
á vissum aldri kynnist svolítið mismun-
andi greinum til að átta sig betur á 
hvað þau vilja sjálf. Það er ekki hægt 
að mæla þetta en ég er alveg sannfærð 
um að sýningarnar höfðu áhrif. Sumir 
kennarar í grunnskólanum voru mjög 
duglegir að koma með nemendur og 
það var alveg ofboðslega gaman að sjá 
hvað krakkarnir voru fljótir að tileinka 
sér myndlist. Þau byrjuðu kannski á að 
labba inn með svip og segja eitthvað 
svona: Hva, ég hefði nú alveg getað 
gert þetta! Og hvað kostar þetta svo? 
Byrjuðu svona með smá stæla og vesen. 
Þá stoppaði maður þau og fékk þau til 
að horfa og spá í hvað þau sáu. Við 
reyndum yfirleitt að hafa það þannig 
að þau hittu myndlistarmanninn eða 
-konuna. Svo þegar þau komu í þriðja 
sinn, þá voru þau farin að spyrja 
spurninga og fílósófera. Það þurfti 
ekki meira. Bara ná þeim inn fyrir 
þröskuldinn, hjálpa þeim að slaka á og 
þá voru þau farin að pæla. Mér fannst 
þetta mjög skemmtilegur partur af  
þessu, að fá þessa krakka í heimsókn, 
gefa þeim tíma og tala við þau. Ekki 
gefa þeim hugmyndir, eða skoðanir, 
heldur hlusta og gefa þeim tækifæri 
til að tjá sig. Þetta var á tímabili eina 
galleríið á landinu sem gaf  ungu fram-
sæknu myndlistarfólki tækifæri til að 
sýna. Ég varð svo hissa þegar einhver 

Funi sorpbrennslustöð.

væru kjörnir fyrir svona lystisigl-
ingar, hægt að fara í land og gera allt 
mögulegt og svo stutt í Grænland og 
Færeyjar og jafnvel Asóreyjar, hann 
dreymdi um þetta. Aðrir hafa síðan 
tekið upp þráðinn og haldið áfram 
með þessar hugmyndir hans sem 
byggðar voru á áralangri þekkingu á 
skútusiglingum og ferðamennsku. En 
Guðmundur veiktist hastarlega, vesl-
aðist upp á nokkrum mánuðum og 
dó í sumarbyrjun 1996. Þá var ég ein 
með strákana okkar, Jón Kolbein og 
Einar Viðar.

Myndlistarfélagið – Slunkaríki 
Áður var frekar lítið um sýningahald 
þar til Jóhann Hinriksson byrjaði að 
hafa fastar sýningar á bókasafninu um 
miðjan áttunda áratuginn. Það var 
mikil bylting. Þetta voru mikið graf-
íksýningar og hann leigði líka myndir 
út. Ég man líka eftir rosalega flottri 
sýningu hérna á sjúkrahústúninu, það 
voru hvítir skúlptúrar eftir ísfirskan 
listamann, Jón Þ. Kristjánsson, son 

Kristjáns Jónssonar sem margir þekkja 
sem Kitta á ýtunni. Mér fannst það 
mjög áhrifamikil sýning. Svo þegar ég 
var komin í menntaskóla voru haldin 
einhver teikninámskeið, ég man til 
dæmis eftir að hafa verið á námskeiði 
hjá Níelsi Hafstein. Ég fór á það 
af  því að ég vissi að það væri gott 
fyrir mig ef  ég ætlaði í arkitektúr. 
Bryndís Schram var líka dugleg að 
laða hingað fólk til að sýna. Þegar Jón 
Sigurpálsson tengdist hingað gegnum 
Margréti systur mína, byrjaði hann að 
vinna með Jóhanni að þessum málum. 
Hann fékk fólk hingað gegnum sitt 
tengslanet enda í myndlistarnámi, 
menn eins og Peter Schmidt og Sigurð 
Guðmundsson og marga fleiri.

Jónína Guðmundsdóttir, Ninna, 
stofnaði myndlistarfélagið 1984 ásamt 
Pétri bróður sínum, Jóni Sigurpáls og 
fleirum og félagið rak galleríið Slunka-
ríki og stóð fyrir myndlistarnám-
skeiðum af  miklum metnaði í mörg 
ár. Ég var úti þegar þetta var og kom 
ekki nálægt því fyrr en eftir að ég flutti 
heim. Þá tók ég galleríið hálfpartinn 
í fóstur af  því að ég keypti húsið þar 
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benti mér á þetta. Það voru sölugallerí 
eins og til dæmis Gallerí Borg og 
Gallerí Fold sem seldu eldri verk. En 
við vorum með samtímalist og þetta 
voru ekki endilega sölusýningar. Ég 
man samt eftir einni sýningu sem var 
nánast uppseld áður en hún var sett 
upp, það voru myndir eftir Karólínu 
Lárusdóttur. Menn komu í flugi með 
þykka seðlabunka og vildu bara kaupa 
allt upp en þá setti Jóhann Hinriksson 
fótinn niður: „Ég get ekki boðið fólki 
að koma hér á opnun og þá sé allt 
uppselt.“ Svo að einhverjir heima-
menn gátu líka keypt sér myndir. Það 
var margt skemmtilegt í sambandi við 
þetta.

Edinborgarhúsið – Listaskóli 
Rögnvaldar Ólafssonar
Rögnvaldur Ólafsson teiknaði Edin-
borgarhúsið og hann var mjög merki-
legur maður, fyrsti menntaði arki-
tektinn á Íslandi. Samt hefur honum 
ekki verið mikill gaumur gefinn, allir 
þekkja Guðjón Samúelsson en miklu 
færri þekkja Rögnvald og það er synd. 
Endurbygging Edinborgarhússins og 
stofnun Listaskóla Rögnvaldar Ólafs-
sonar var rosalega spennandi verkefni 
og mikið ævintýri. Maðurinn minn 
var þá á lífi og við tókum virkan 
þátt, það voru mörg félög sem tóku 
þátt í þessu, þetta var gríðarlegt verk 
og tók mörg ár. Við sáum fram á 
að þarna gætu verið salir af  ýmsum 
stærðum og gerðum og hægt að gera 
alls konar hluti, til dæmis gæti mynd-
listarfélagið verið með kennslu og 
fleira. Þess vegna var stofnaður þarna 
listaskóli en ekki eingöngu tónlistar-
skóli. Listaskóli Rögnvaldar er fyrsti 
skóli sinnar tegundar á landinu. Það 
var líka mikilvægt að fá danskennsluna 
inn og ýmislegt fleira. En þetta var 
tiltölulega nýfarið af  stað þegar ég fór 
til Noregs. Og við hefðum þurft að 
hafa hana Ninnu hérna lengur til þess 
að halda úti myndlistarkennslunni þar. 
En dansinn hefur blómstrað í skól-
anum alla tíð, og auðvitað tónlistin 
undir stjórn Margrétar.

Ég var einmitt áðan hjá honum 
Bergþóri í Tónlistarskóla Ísafjarðar 
af  því að mig langar að fá Tónlistar-
skólann í nánara samstarf  til þess að 
velja inn tónlistarmennina sem koma 
í gestavinnustofur ArtsIceland, eins og 
við erum með samstarf  við Listaskóla 

Rögnvaldar um dansara sem koma 
þangað. Þá kenna þeir master class 
fyrir dansnemendur og fá kannski að 
æfa sig þarna í staðinn og það er 
gaman að gera eitthvað svipað með 
tónlistina og myndlistina. 

Það væri alveg frábært ef  væri hægt 
að gera meira í því að kenna mynd-
list, halda námskeið. Hins vegar eru 
mjög færir kennarar að kenna mynd-
list í grunnskólanum núna, ég finn 
mikinn mun á krökkunum þar. Ég 
held að þessi þjálfun í að sjá og nota 
liti og form nýtist fólki hvað sem það 
gerir í lífinu. Rétt eins og tónlistin og 
dansinn.

Ísafjörður er orðinn þekktur fyrir 
myndlistina líka, ekki bara tónlist og 
leiklist sem hefur alltaf  verið svo sterk 
hér. Ég heyri það alveg í mínum 
kreðsum. Ég var að ræða við fólk um 
daginn þegar Seyðisfjörður barst í tal 

og ég minntist á hvernig Seyðisfjörður 
hefði verið í beinum alþjóðlegum 
tengslum í árhundruð og þannig hefði 
orðið til frjór jarðvegur fyrir menn-
ingu og listir sem laðaði til sín menn 
eins og til dæmis Dieter Roth. Eins 
var það hér, þetta var mjög alþjóð-
legt samfélag þegar ég var að alast 
upp. Hertha Leósson, Ruth í Gamla 
bakaríinu og margir fleiri sem bjuggu 
hérna og settu svip á bæinn og líka 
fólk sem staldraði stutt við, vertíðar-
fólk frá öllum heimshornum. Þetta 
gaf  manni einhvern óljósan skilning 
og skapaði frjóan jarðveg fyrir margt 
gott. Núna fáum við ekki vertíðarfólk 
lengur en Háskólasetrið hefur tekið 
við þessu hlutverki og ungt fólk frá 
öðrum löndum kemur hingað til lengri 
og skemmri dvalar og gefur ótrúlega 
mikið til samfélagsins á margvíslegan 
hátt.

Elísabet Gunnarsdóttir safnstjóri Listasafns ASÍ ávarpar gesti á sýningaropnun 2019.

Frá vígslu jarðganganna 1996.
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svo fórum við til Kanada vegna þess 
að mér bauðst að byggja þar upp 
listamiðstöð frá grunni. Þar bjuggum 
við í fjögur ár á eyju undan strönd 
Nýfundnalands. Á þessari eyju eru 
sjö smáþorp og heildarfjöldi íbúanna 
er svipaður og á Vestfjörðum. Þarna 
var verið að byggja upp nýtt atvinnu-
skapandi verkefni sem byggir á menn-
ingarsérkennum þessa landsvæðis. Ég 
hef  svo mikinn áhuga á samfélags-
uppbyggingu og sérstaklega þar sem 
kúltúrinn á svolítið í vök að verjast. 
Það er mitt líf  og yndi. Mér finnst 
þetta skemmtilegast af  öllu. Þetta var 
mjög merkileg lífsreynsla.

Aftur heim
Við vorum í Kanada til 2012. Hrunið 
varð þarna í millitíðinni og ég var 
alltaf  að hugsa: Hvenær kemst ég 
heim, hvenær kemst ég heim? Ég 
þorði ekki. Og það var skrítið að 
koma hingað heim af  því að það var 
svo mikið atvinnuleysi og ég sá að ég 
þyrfti að gera eitthvað, búa eitthvað 
til sjálf  til þess að lifa af, og gerði 
það, bjó til einhver verkefni. Meðal 
annars að skrá sérkenni mismunandi 
menningarsvæða á Vestfjörðum. Verk-
efnið kallaðist Vestfiðringur og efnið 
er til á Netinu á slóðinni kolsalt.is/
vestfiethringur. Þetta finnst mér svo 
ofboðslega mikilvægt. Og það var 
svo gaman að skrá þetta niður með 
fólkinu á hverjum stað fyrir sig og 
sjá hvað samfélögin hafa gerólíkan 
karakter, hvort sem það eru Norð-
ur-Strandirnar, Barðaströndin við 
Breiðafjörðinn og svo firðirnir allir 
og þorpin hér í kring. Ég held að 
fjallahringurinn hafi mikil áhrif  á 
fólk, bæði hvernig fjöllin eru, hvernig 
vindarnir blása, hvernig birtan er og 
fleira. Á Þingeyri eru allir rosa flinkir 
í garðrækt og trjárækt, Skrúður er 
þarna í firðinum og þess háttar smitar 
svo út frá sér. Það var svo gaman að 
heyra sögurnar og kynnast fólkinu. Og 
hver er að passa upp á þessi sérkenni 
núna? Ekki margir. Þau eru ekki einu 
sinni notuð í ferðaþjónustunni, nema 
eitthvað örlítið. Þorpsstemning eins og 
á Suðureyri er til dæmis alveg einstök. 
Þar eru menn í atvinnulífinu sem sinna 
samfélaginu mjög vel. Bolvíkingar, 
þetta ofboðslega stolt í þeim, þeir eru 
svo stoltir af  Bolungarvík og svo ólíkir 
Ísfirðingum. Það er smásamkeppni 

Noregur og Kanada
Þegar ég var búin að reka arki-
tektastofuna í 15 ár, eignast tvo syni og 
missa manninn minn úr krabbameini, 
þá hugsaði ég að nú yrði ég að fara 
burt, hlaða batteríin og ná andanum. 
Ég sá auglýsingu um starf  í Noregi, sótti 
um og varð alveg rosalega hissa þegar 
mér var boðið starfið: Hvernig dettur 
þeim í hug að ráða mig? Einhverja 
konu á Ísafirði! En ég var bara heppin. 
Ég komst reyndar að því seinna að 
líklega var það Slunkaríki sem reddaði 
mér þessari vinnu, galleríið var orðið 
þekkt á Norðurlöndunum og naut 
ákveðinnar virðingar. Við fórum út 
2003. Það var alveg yndislegt að vera 

í Noregi og mjög gaman fyrir strákana 
mína líka. Við bjuggum í litlum bæ í 
Vestur-Noregi í Dalsfjorden á heima-
slóðum Ingólfs Arnarsonar. Ég horfði 
út um gluggann og sá staðinn handan 
við fjörðinn þar sem er stytta af  Ingólfi 
í túninu þar sem bærinn hans á að hafa 
staðið. Þetta er landbúnaðarhérað en 
við bjuggum í Dale sem er lítill menn-
ingarbær á þessu svæði. Oft er talað 
um erfiða vegi hér en vegirnir þar eru 
frá stríðsárunum, kræklóttir og stór-
hættulegir svo að maður varð aldeilis 
að passa sig. Þannig að ég sá að við 
erum bara með ágætis vegi hér, þrátt 
fyrir allt!

Við vorum þarna í fimm ár og 

Elísabet og Guðmundur heima í Aðalstræti um 1992.

Leiskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ.
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á milli en gerólíkur karakter. Það er 
alveg ótrúlegt hvað þetta getur verið 
ólíkt. Það getur tekið heilan manns-
aldur að þurrka þetta út. Sem betur 
fer tekur það svolítinn tíma svo að enn 
er hægt að gera eitthvað með þetta.

Á Nýfundnalandi var svona fiski-
mannasamfélag, þorskurinn horfinn 
og það var mikið atvinnuleysi. Verk-
efnið sem við vorum að vinna að 
átti að endurlífga efnahaginn, gefa 
fólki tilgang og vinnu. Karlarnir sögðu 
gjarnan sögur af  því að úti á þessari 
eyju þar sem við bjuggum voru aldrei 
neinir eftirlitsmenn svo að þar var hægt 
að svindla aðeins á þessu með aflann, 
ljúga til um hvað var í kössunum 
og svoleiðis. Svo kom ég heim og 
heyrði nákvæmlega sömu söguna um 
Bolungarvík, reyndar frá fyrri öldum. 
Embættismannakerfið og eftirlitið 
var hér á Ísafirði. Það er þetta, það 
byggist upp svona ákveðinn kúltúr, 
að menn sveigi reglurnar svolítið að 
eigin þörfum. Svona björguðu þeir 
sér. En þeir sem voru nálægt embætt-
ismönnunum og smjöðruðu fyrir þeim 
fengu eitthvað annað í staðinn.

Þegar ég kom að utan eftir nærri tíu 
ára fjarveru var búið að loka Slunka-
ríki, reksturinn var orðinn of  erfiður. 
Þá voru styrkir frá Menntamálaráðu-

neytinu ekki lengur í boði, engar reglu-
legar tekjur, það breytti öllu. Ég hef  
aldrei viljað leigja húsnæðið undir neitt 
annað, þetta á að vera gallerí, það 
hentar svo vel fyrir þá starfsemi. Gunnar 
systursonur minn var þá kominn heim 
úr myndlistarnámi og vildi endilega 
gera eitthvað í þessum málum. Ég var 
svolítið treg því ég veit hvað þetta er 
erfiður rekstur og mikil vinna. Slunka-
ríki var þá flutt niður í Edinborg, nú 
eru sýningar haldnar þar. Gamla 
Slunkaríki – sem áður hýsti Ríkið – 
heitir núna Úthverfa, til heiðurs Sóloni 
í Slunkaríki sem byggði elli heimilið sitt 
á úthverfunni og lét veggfóðrið snúa út 
af  því að honum fannst að sem flestir 
ættu að njóta þess sem væri fallegast 
við húsið. Hugsunin í þessu er svo 
falleg. Gallerí Úthverfa hefur nú starfað 
í sex ár, held ég. Svo er ég með þessar 
gestavinnustofur fyrir listamenn sem 
tengjast því en mig langar að tengja 
það enn nánar, gefa þeim sem nýta 
gestavinnustofurnar tækifæri til að vera 
með litla sýningu í lok dvalarinnar, nýta 
þetta rými. Skipulagið hefur verið svo 
stíft að þau hafa ekki alltaf  komist að en 
stöku sinnum höfum við þó getað verið 
með vikulangar sýningar inn á milli. En 
til dæmis rússnesku tvíburasysturnar 
Maria og Natalia Petschatnikov voru 
búnar að biðja um galleríið með 
löngum fyrirvara og settu upp sýningu 
um Finnboga í Hörgshlíð sem stóð í 
nokkrar vikur og vakti mikla athygli. 
Þetta er bara skipulagsatriði. En svo 
vilja ekki endilega allir sem koma í 
gestavinnustofurnar halda sýningu eða 
kjósa kannski að sýna annars staðar, til 
dæmis hún Una Gunnarsdóttir sem var 
hérna í fyrra og hélt síðan mjög fallega 
sýningu í Sundhöllinni. Mér finnst líka 
mjög gaman að hafa sýningar á fleiri 
stöðum, það er frábært að myndlistin 
dreifist víðar, þá verða fleiri sem sjá 
sýninguna, kannski margir sem ekki 
hefðu komið í galleríið. Sundhöllin var 
til dæmis mjög flottur sýningarstaður – 
og allir til í að taka þátt.

Listasafn ASÍ
Ég sótti um starf  forstöðumanns 
Listasafns ASÍ þegar það var auglýst 
2016. Ég er í hlutastarfi, ég vil hafa 
það þannig til að geta búið hérna 
líka og sinnt því sem mig langar til að 
sinna hér. Ég er með tölvu og síma 
og svo þarf  ég náttúrulega að hafa 

einhverja viðveru á skrifstofunni fyrir 
sunnan. Svo erum við með sýningar 
um allt land. En ef  eitthvað breytist 
og þrýst verður á mig að flytja suður, 
þá segi ég upp. Þegar ég er á Íslandi 
þá vil ég búa Ísafirði. Þetta er mjög 
skemmtilegt starf, alveg frábært. Það 
tekur svolítið á að keyra svona oft 
á milli, eða öllu heldur að skipta 
svona oft um umhverfi. En það er líka 
gefandi. Ég fæ fjarlægð á Reykjavík 
og samfélagið þar þegar ég er hér og 
svo öfugt. Fjöllin hérna eru svo nálægt 
manni og fylla mann svo mikilli orku 
að stundum fær maður of  mikið og 
þarf  að komast burt til að tappa af !

Viðhorf og ranghugmyndir
Viðhorfið til landsbyggðarinnar er 
almennt orðið mjög skrítið. Fólk segir 
oft við mig: Þú býrð úti á landi, er 
það ekki? Þá svara ég hiklaust: Nei, 
ég bý á Ísafirði. „Úti á landi“ er ekki 
einn staður heldur margir, þeir hafa 
nöfn og karakter, eru ólíkir með ólíka 
sögu. Það er svo furðulegt hvernig allt 
er flatt út og sett í einn gráan pott, öll 
þessi skemmtilegu sérkenni sem við 

Við opnun 2019 á sýningunni „Gjöfin til 
 íslenzkrar alþýðu“.

Jón Kolbeinn og Einar Viðar á gúmmískónum 
í Aþenu 1999.
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fluttur suður. Sem er nátt-
úrulega alveg út í hött, eins 
og þetta sé ekki eðlilegt. Það 
er eins og það sé einhver 
ógn, að maður skuli leyfa 
sér að velja eitthvað annað 
en Reykjavík. Meðan mér 
leyfist ennþá að velja hvar 
ég bý, þá bý ég sko hér. Ég 
þoli ekki þegar fólk talar að 
ástæðulausu niður það sem 
er úti á landi. Við þurfum 
að sýna þann styrk að sætta 
okkur ekki við það, það er 
rangt og heimskulegt. En 
við höfum því miður alltof  
lítinn hljómgrunn. 

Ég var um daginn með 
bók sem er verið að gefa út 
hjá safninu. Ég var að velta 
fyrir mér hvar væri best að 
koma henni á framfæri og 

var umsvifalaust bent á Landann – af  
því að ég væri svo mikið að sýna úti 
á landi! Á svipuðum tíma heyrði ég 
þátt sem heitir Sögur af  landi á Rás 1 
og þar var verið að tala við myndlist-
armann á Akureyri. Þetta eru ágætir 
þættir en það er bara eins og það sé 
hreint og klárt apartheid í gangi! Ef  
þú ert bleikur og býrð utan höfuð-
borgarsvæðisins þá ferð þú í Landann 
og Sögur af  landi en ef  þú ert blár 
og býrð á höfuðborgarsvæðinu, þá 
færð þú umfjöllun í öllum hinum 
sérhæfðu þáttunum. Þarna eru verkin 
ekki metin til jafns heldur er búseta og 
staðsetning látin ráða. Og það hjá 360 
þúsund manna örþjóð! Fólk virðist 
ekki fatta þetta. Ég man að ég rauk upp 
og sagði: Hvers vegna í ósköpunum 
ætti þessi bók að fara í Landann, bara 
vegna þess að starfsemi safnsins er ekki 
bundin við höfuðborgarsvæðið?! Þetta 

Elísabet og synirnir Jón Kolbeinn og Einar Viðar 1997.

Elísabet og Einar Viðar í siglingu við strendur Noregs 2005.
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Nútíma lífstíll kallar á kröfur. Á sama 
hátt og við höfum væntingar 
til lífsins, gerum við kröfur til 

heimilisns okkar. Komdu til okkar, 
lýstu óskum þínum og leyfðu 

okkur aðteikna innréttingar sem 
henta þínu heimilihenta þínu heimili. 

Ævintýrið byrjar á heimsókn

  í glæsilegan sýningarsal 

okkar í Lágmúla 8, 2. hæð, 

þar sem allar helstu 

nýjungar eru til sýnis.

HTH á Íslandi í yfir 40 ár, 
þar af í 22 ár hjá Ormsson

- endurspeglar traust 
Íslendinga til merkisins

Nordic Creations
VH-7 

Harmony Dark
- baðherbergi

White Kitchens
TENDENS

höfum úr að moða. Svo halda allir að ég hljóti að 
vera komin af  sjómönnum. En nei, flest mitt fólk 
var og er í verslunar- og þjónustustörfum. Ég 
segi það líka að ef  fólk fer ekki að átta sig á því 
að það er nauðsynlegt að halda landinu í byggð 
þá fletjum við út menningu okkar sem þjóðar. 
Það er hjarðhegðun og klíkuhegðun sem ræður 
ferðinni hjá meirihluta þjóðarinnar, fólk hugsar 
ekki nógu sjálfstætt.

Ég hef  sem sagt búið í fimm löndum í nokkur 
ár, að Íslandi meðtöldu. Það er gott að eiga það 
í sarpinum. En ef  ég bý á Íslandi, þá er ég á 
Ísafirði. Ég er ekki að ætlast til að fólki finnist 
það sama og mér, en ég vil hafa val, þetta er 
minn staður og hér vil ég vera. Fólk er alltaf  að 
spyrja: Hva – ertu þarna ennþá? Maður fer í 
vörn og þarf  að útskýra af  hverju maður er ekki 
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minnir óþægilega á apartheid þar sem 
fólk var flokkað eftir húðlit. Það þarf  
að laga þetta, hreinsa það upp. Þetta 
er orðið svo inngróið.

Samfélagsbreytingar
Ísafjörður hefur auðvitað mikið breyst 
frá því að ég var að alast upp hér. En 
hann hefur samt alltaf  sama karakt-
erinn, hvernig fólkið talar saman, eitt-
hvert samskiptamynstur sem heldur 
sér.

Það er meiri myndlist og hönnun 
í bænum núna en var í gamla daga. 

Þegar ég kom heim úr námi var ég 
eini arkitektinn frá Blönduósi að Borg-
arnesi. Ég var spurð um daginn hvort 
nokkrir arkitektar væru á Ísafirði, þá 
gat ég talið upp að minnsta kosti þrjá. 
Það er allt að breytast svona, hér er 
fólk með alls konar menntun og reynslu 
og er að vinna að sínu. Svo að það er 
talsverð breidd í samfélaginu þótt við 
séum ekki mörg. Slorlyktin er horfin. 
Við misstum náttúrulega kvótann, svo 
að ég er ekki sérstaklega hrifin af  því 
enda fannst mér slorlyktin ágæt. En 
þetta breytti samfélaginu. Ég heyrði í 
morgun talað um að einhver netverslun 
hefði keypt upp verslanakeðjur í Bret-

landi. Þetta gerist hér líka. Búðirnar 
loka. Hvað getur maður sett inn í 
staðinn? Hvers konar starfsemi kemur 
í staðinn fyrir verslanir? Það þarf  að 
skapa líf. Best að það væru hönnuðir og 
listafólk í öllum þessum tómu rýmum. 
Best að það væri eitthvað að gerast, 
eitthvað sjónrænt og spennandi.

Tengsl við náttúru og menningu
Ég hélt smáræðu við eldhúsborðið 
í gær yfir strákunum sem voru að 
borða kjötsúpu hérna: Heyrið mig 
nú, útivist og klifur upp um öll fjöll, 
sigrast á 52 fjöllum – það er ekki 
að vera í nánum tengslum við nátt-
úruna og landið! Við þurfum að hafa 
miklu meiri breidd. Það er ekki nóg 
bara að þjösnast upp, taka sjálfu og 
bruna niður aftur, við þurfum líka að 
hafa þetta listræna með, menninguna, 
söguna og allt það. Öðru vísi er þetta 
bara líkamleg upplifun og það er ekki 
nóg. Íslendingar eru búnir að missa 
tengslin við landið og þeir ná þeim 
ekki með því að sigrast á nokkrum 
fjöllum í þar til gerðum búningum. 
Tengslin þurfa að vera við menn-
inguna á þessum mismunandi land-
svæðum og það þarf  að þjálfa augað, 
maður þarf  að kunna að lesa í það 
allt saman. En margir eru uppteknir 
af  þessu, kaupa alls kyns græjur og 
æða upp um fjöll og firnindi en mæta 
ekki á sýningar, ekki á tónleika, taka 
ekki þátt í neinu. Sitt lítið af  hverju 
er lykillinn að einhverju góðu. Það er 
eitthvert hæp í kringum þetta, og svo 
verða allir meira og minna eins. Það 
hvarflar ekki að mér að fetta fingur 
út í að peningar fari í íþróttaiðkun, 
skíðasvæði og aðra aðstöðu því ég veit 
að það skiptir máli og vil að það sé 
til, en ég vil fá athygli á hitt líka. Fólk 
fær andlega örvun og upplyftingu, 
það fær næringu úr myndlistinni og 
listum almennt. Fjölbreytni og breidd 
tryggja að við getum lifað af. Málið er 
að maður verður bara að vera trúr yfir 
litlu, gera eins vel og maður getur og 
ef  einhver tekur eftir því, ef  það skilar 
einhverju, þá er það bara fínt. Það er 
ekki endilega stærðin og magnið sem 
skiptir máli.

Viðtalið tók Herdís Magnea Hübner
Myndir úr einkasafni Elísabetar

Tálknafjarðarkirkja vígð 2002.

Elísabet á myndlistarsýningu hjá Systu, vinkonu sinni, á Edinborgarárunum.
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Gamla bakaríið var fyrst stofnað 
1871 og var því 150 ára er það 
hætti rekstri fyrir áramót. Sama 
fjölskyldan rak það svo frá 1920 
eða í heila öld.

Það er því óhætt að segja að Gamla 
bakaríið í hjarta Eyrarinnar hafi verið 
órjúfanlegur partur af  bæjarlífi Ísfirðinga 
og allir bæjarbúar sem og gestir vissu að 
þar væri að finna mýkstu kringlurnar og 
bestu kókoslengjurnar meðal fjölmargs annars 
góðgætis sem þar var að finna. Það sem færri 
vita er að bakaríið var byggt á brunarústum. 

„Afi minn, Tryggvi Jóakimsson, 
keypti bakaríið eftir að mikill bruni 
varð í húsinu fyrir framan. Kona var 
að steikja kleinur á kósangasi á efri 
hæðinni og það braust út eldur sem 
var illviðráðanlegur. Hann læsti sig í 
gardínurnar og endaði á því að fara 
í húsið líka fyrir framan, sem var 
bakaríið á þeim tíma, og það brann 
allt til kaldra kola. Það varð þó enginn 
mannskaði sem betur fer. Konan sem 
var í kleinubakstri brenndist á hendi 
skilst mér en þetta var svakalegt eigna-
tjón. En afi byggir þarna bakarí á 
brunarústunum tveimur árum seinna, 
eða 1920. Fékk hann þá mág sinn 

Aldarlangur rekstur byggður 
á brunarústum

Bakarahjónin Rósa Þorsteinsdóttir og Árni Aðalbjörnsson höfðu 
staðið vaktina í hálfa öld er Gamla bakaríið lokaði dyrum sínum 
í síðasta sinn í október síðastliðnum.

Nýtt bakarí með gamla góða nafninu byggt 1920 á brunarústum Gamla 
bakarísins sem stofnað var 1871.

Hans G. Häsler til að koma frá Þýska-
landi til að vinna í bakaríinu, en hann 
var lærður bakari. Hann fór svo aftur 
út en kom aftur 1928 og leigði bakaríið 
af  afa og rak það í tólf  ár. Eftir það sá 
afi um reksturinn til 1950 þegar pabbi 
tekur við. Eftir að pabbi lést árið 1970 
höfum við fjölskyldan rekið bakaríið 
þar til við lokuðum í haust og settum 
það á sölu.“

Árni var bara „pínulítill púki“ er hann 
byrjaði að starfa í bakaríinu sem átti eftir að 
vera vinnustaður hans í hálfa öld. 

„Ég man að maður stóð í fyrstu uppi 
á sultufötu og var að raða tvíbökum. 
Ég hef  verið svona 7-8 ára gamall. 
Svo ég er búinn að vera ansi lengi í 
bakaríinu,“ segir Árni glottandi. 

Árni var sextán ára er hann komst á 
samning hjá föður sínum sem féll frá nokkru 
síðar. Hann var því ungur að árum þegar 
hann tók við keflinu og stóð vaktina ásamt 
móður sinni og systkinum.

„Þegar pabbi féll frá gat maður 
ekkert farið frá þessu. Maður varð 
bara að gera sitt. Þá vorum við að 
baka í húsi fyrir aftan bakaríið og 
jarðgöng tengdu það við bakaríið þar 
sem vörurnar voru seldar. Þá voru 

fjögur bakarí á Ísafirði en öll frekar 
lítil. Síðan hefur þetta þróast enda 
langur tími að baki, fjölskyldan búin 
að vera með þetta í hundrað ár. Afi 
byggði fyrst eina hæð á rústunum og 
svo byggðum við þrjár hæðir ofan á 
það árið 1982. Það var hugmyndin frá 
upphafi að byggja þrjár hæðir en tók 
60 ár að láta verða af  því.“

Ástir og rómans í bakaríinu
Árni segir að gott starfsfólk sé stór 
ástæða fyrir löngum og farsælum 
rekstri bakarísins. 

Ein starfsstúlkan hefur óneitanlega breytt 
lífi hans til hins betra en eiginkona hans Rósa 
Þorsteinsdóttir byrjaði að starfa í bakaríinu 
1. september 1971, þá 17 ára stúlka.

„Þá var hún ung stúlka í bakaríinu 
og ég ungur bakari,“ segir Árni og þau 
brosa hvort til annars. „Svona er þetta 
stundum.“

„Já, við Árni kynnumst ´71. Ég 
vann í bakaríinu eitt ár en fór svo í 
húsmæðraskóla. Ég kom svo aftur í 
bakaríið, prófaði svo að hætta og fór 
að vinna hjá Samvinnutryggingum 
sem var tryggingarfélag sem var hér 
á Ísafirði. En ég endaði alltaf  aftur í 
bakaríinu.

Síðan fórum við saman til 
Danmerkur að vinna árið 1978. Þar 

Árni og Rósa kynntust ung að árum og var bakaríið áhrifavaldur í 
þeirra rómans og ævistarfi.
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vorum við í rúma sex mánuði. Árni 
var að vinna í bakaríi og ég var 
að vinna í verksmiðju við að sauma 
olíupakkningar í bíla. 

Þá voru afi og amma hans Árna 
lifandi og systkini móður hans. Þau 

kaldur bjór. Árna var boðið það en 
mér var aldrei boðinn bjór, bara gos 
eða kaffi,“ segir Rósa brosandi yfir 
minningunni. 

Árni tekur undir að þetta hafi verið 
góðir tímar. Móðurforeldrar hans hafi 

áttu öll heima saman í sama húsi sem 
stóð mitt á milli vinnustaðanna okkar. 
Við hittumst því svo oft hjá gamla 
fólkinu eftir vinnudaginn. Þar fengum 
við okkur kaffi eða eins og sá gamli 
kallaði það: keller kold. Eða kjallara-

Hans Häsler við nýja bakaraofninn ásamt ókunnum bakaradreng.Aðalbjörn Tryggvason bakarameistari.
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búið þarna í þriggja hæða húsi og 
íbúar þess ansi fullorðnir. En þeir 
söfnuðust oft saman úti í bakgarðinum 
og fræddu unga fólkið um lífið fyrr á 
tímum. Aðspurður segist hann ætíð 
hafa átt góð tengsl við sínar dönsku 
rætur.

„Pabbi fór út til Danmerkur að 
læra að verða bakari og var þar í 
fjögur ár. Hann fór út ungur maður 
árið 1946. Hann var mikið búinn að 
heyra af  tívolí eða skemmtigarði í 

Kaupmannahöfn og var ákveðinn í að 
fara þangað ef  hann kæmi einhvern 
tíma til Danmerkur. Það var því með 
fyrstu verkefnum hans eftir komuna að 
fara í skemmtigarðinn.

Mamma hins vegar átti heima 
svolítið frá tívolíinu en mátti ekki fara 
þangað því hún og systur hennar 
þóttu of  ungar. Það var víst eitthvað 
um svall þar og þótti ekki við hæfi að 
ungar stúlkur væru að fara þangað 
einsamlar. Þær fengu tíeyring frá 

pabba sínum á hverjum sunnudegi til 
að fara og kaupa sér ís. Mamma ákvað 
hins vegar að safna tíeyringunum og 
fara í tívolíið þegar hún væri komin 
með aðgangseyrinn. Þegar hún hafði 
safnað nóg þorði systir hennar ekki 
með henni og mamma endaði á því 
að fara ein í tívolíið. Þar situr hún ein 
á bekk er ísfirskur bakaranemi kemur 
þar í fyrsta sinn og sest við hlið hennar 
– og það var víst ást við fyrstu sýn.“

Árni og Rósa hafa farið oft í 
heimsókn eftir veru sína þar 1978.

„Eitt sinn er mamma kom með 
okkur til Danmerkur vildi hún endilega 
fara í tívolíið og sýna okkur bekkinn. 
Og hann var þarna á sínum stað – eða 
allavega bekkur á sama stað. Mamma 
alveg hágrét við að sýna okkur þetta. 
Þetta var mjög falleg stund.“

Bæjarbúar spenntir fyrir 
dönsku stúlku bakarans
Ruth og Aðalbjörn Tryggvason, foreldrar 
Árna, voru saman í Danmörku í fjögur ár 
áður en þau fluttust til Ísafjarðar. 

„Þau fóru með Gullfossi til Reykja-
víkur frá Danmörku. Pabbi hafði 
miklar áhyggjur af  því að hann væri 
ekki búinn að segja frá því að stúlkan 
sem hann væri að koma með frá Dana-
veldi væri ófrísk. Hann hringir því í 
föður sinn eftir komuna til Reykjavíkur 
og tilkynnir honum þessi tíðindi. Afi Árni og Rósa ásamt syni sínum Jóakim við hátíðartertu í Íþróttahúsinu Torfnesi.

Geigei og Jónína, æskuvinkonur sem bjuggu 
um tíma í sama húsinu sem litlar hnátur.

Ruth kom með eiginmanni sínum Aðalbirni til Ísafjarðar árið 1950. Ferskur andblær og síkát, 
hér við Fordinn á Silfurtorgi og Gamla bakaríið á sínum stað.
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segir honum að það gangi ekki upp 
að hann komi með ófríska konu til 
Ísafjarðar án þess að vera giftur. Það 
verði að redda þessu. Afi segist ætla 
að hringja í Bjarna Jónsson, prest í 
Reykjavík, á morgun og „þið giftið 
ykkur áður en þið komið vestur.“ Það 
var ekkert annað í stöðunni að hans 
mati. 

Þetta var í febrúar 1950 og engin 
blóm eða neitt slíkt í boði á þeim 
árstíma. Þeim tókst þó að finna 
túlípana og gátu haft smá athöfn. 
Þau giftu sig og héldu svo vestur með 
Esjunni. Á þeim tíma var eina leiðin 
að komast vestur á sjó eða með flugi 
þar sem engir vegir voru enn byggðir. 
En ferjan fór inn á alla firði svo þetta 
tók óratíma og það gerði kolvitlaust 
veður. Greyið mamma kasólétt og 
alveg fárveik alla leiðina. Á þeim 
tíma þegar það voru bara bátar og 
sjóflugvélar sem komu til Ísafjarðar 
safnaðist jafnan mikill mannfjöldi við 
bæjarbryggjuna til að sjá hverjir væru 
að koma hverju sinni. Þegar Esjan 
kom svo hálfsmánaðarlega, eða hvað 
það var, voru nánast allir Ísfirðingar 
komnir þarna saman að sjá hver væri 
að koma. Í þetta sinn hafði það frést 
um bæinn að Addi væri að koma frá 
Danmörku með danska stúlku svo það 
hefur líklega verið hvert mannsbarn í 
bænum mætt til að taka á móti þeim. 
Mamma spurði af  hverju væri svona 
mikið af  fólki á bryggjunni – og hafði 
ekki hugmynd um að það væri þarna 
aðallega komið til að sjá hana.“

„Þetta var bara venjan,“ bætir 
Rósa við. „Þegar fullorðnir Ísfirðingar 
fluttust suður í borgina var alvanalegt 
að þeir færu út á flugvöll þegar vélar 
voru að koma að vestan til að sjá 
hvort þeir þekktu einhvern, bara tóku 

sér bíltúr til að hitta fólk,“ skýtur Rósa 
inn í. 

„Já. Þegar sjóflugvélar voru að 
koma og lenda hérna í fjörunni fyrir 
neðan Landsbankann og þar. Þá var 
allt krökkt af  fólki að taka á móti 
ferðalöngunum,“ bætir Árni við. „Ég 
man líka eftir því að hafa tekið rúnt 
inn á flugvöll er hann var kominn að 
sjá hverjir væru að koma.“

„Enda var fólk ekki eins mikið á 
ferðinni og það er nú,“ segir Rósa.

Barnagæsla fjármögnuð með 
ballhaldi
Mamma hans var mjög virk í umbótamálum 
í samfélaginu og hlúði sérstaklega vel að bæði 
börnum og eldri borgurum. Sem er eitthvað 
sem Árni og fjölskylda hans hafa tekið sér til 
fyrirmyndar. Til að mynda er það einn af  
vorboðunum ljúfu á Ísafirði að leikskólabörn 
mæti niður á Silfurtorg og syngi fyrir gesti og 

gangandi. Mátti þar oft einnig sjá Ruth skæl-
brosandi ásamt öðru starfsfólki bakarísins að 
gefa þeim litla hressingu úr bakaraofnunum.

„Mamma og aðrar konur stofnuðu 
á sínum tíma barnaverndarfélag á 
Ísafirði og komu á fót dagheimili í 
gamla skátaheimilinu í Mjallargöt-
unni. Síðar var það flutt í Gúttó og var 
í öðrum enda efri hæðarinnar þar um 
tíma. Svo var það flutt upp á Hlíðarveg 
og var þá kallað Hlíðarskjól. Þær voru 
alltaf  staurblankar en gerðu ýmislegt 
til að fjármagna þetta. Bærinn styrkti 
þetta að einhverju leyti en þær vildu 
gera þetta á sem bestan máta og 
héldu því ball í Gúttó sérhvern síðasta 
vetrardag til fjáröflunar. Þær fengu 
salinn leigðan og mamma hringdi í 
skipstjóra togaranna og spurði hvort 
þeir væru ekki á leið í land og til í að 
koma á ball í Gúttó. Það þurftu að 
mæta 120 manns til þess að ballið 
stæði á núlli móti kostnaðinum við 

5,5 metra kransakaka bökuð þegar 5,5 km Bolungarvíkurgöngin voru opnuð.
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að fá salinn leigðan og borga hljóm-
sveitinni. Þær fengu leyfi til að hleypa 
140 manns inn svo að það yrði nú 
einhver smá gróði af  þessu. En 
konurnar voru svo frakkar á þessum 
tíma að þær sóttu miðana aftur til 
dyravarðanna og seldu þá tvisvar. Það 
voru því oft um 200 manns á balli og 
þetta var heilmikil búbót fyrir barna-
verndarfélagið. Karlinn sem rak Gúttó 
hefur hins vegar ekki verið glaður með 
að svona mörgum væri hleypt inn – en 
það er svona. Þetta var aðalgróðinn 
hjá þeim en þær seldu líka merki 

Bíltúrar í skiptum fyrir sögur
Árni segir það hafa tengst því hve 
vel móðir hans sinnti eldri borgurum 
þegar hann hóf  að bjóða fólki í 
nýuppgerða bílinn sinn.

„Ég sá bíl til sölu árið 2000 sem var 
frá 1930. Ég lét gera hann upp svona 
fínan og hugsaði með mér að það 
væri skemmtilegra að fleiri fengu að 
njóta hans. Mér fannst ekki sanngjarnt 
að einungis ég fengi að njóta hans í 
sunnudagsbíltúrum. Ég byrjaði því að 
hafa samband við nokkrar eldri konur 
á Ísafirði og bjóða þeim á rúntinn. Í 
staðinn sögðu þær mér sögur frá því 
að þær voru ungar. Þetta var því mjög 
skemmtilegt. Með fyrstu farþegunum 
var til dæmis Torfhildur Torfadóttir 
sem var þá 103 ára. Þetta var mjög 
skemmtilegt og ég hélt því áfram að 
bjóða fólki á rúntinn með mér. Enda 
góð skipti að fá sögur fyrir smá bíltúr.“

Flestir heldri borgarar Ísafjarðar og víðar 
hafa farið í bíltúr með Árna og kann hann 
því ógrynni af  sögum sem spegla fyrri tíma.

„Eitt sinn kom upptökulið frá 
Landanum til Ísafjarðar og ætlaði 
að mynda mig í bíltúr með góða 
gesti. Þau spurðu hvort ég gæti ekki 
reddað þeim einhverjum góðum og 
ég sagðist jú halda það og spurði hve 
langan tíma ég hefði til að redda því. 
Það voru þá örfáir klukkutímar til 
stefnu því þau voru þá þegar mætt 
á Ísafjörð. Ég fór til Jónínu hans 
Garðars í Björnsbúð og spurði hana 
hvort hún væri til í þetta. Hún hélt nú 
ekki. Ég suðaði í henni að koma ef  ég 
fyndi nú einhverja vinkonu til að fara 
með henni. Það varð úr að ég spurði 
Geigei Charlesdóttur án þess að bera 
það undir Jónínu og þá kom í ljós að 
þær höfðu búið í sama húsi og verið 
vinkonur þegar þær voru litlar stelpur. 
Þetta hafði ég ekki hugmynd um en 
var svona skemmtileg tilviljun. Og þær 
sögðu sögur frá því að þær voru litlar 
stelpur og voru svo skemmtilegar. Ég 
man að Geigei var að segja frá afa 
sínum sem var leigubílstjóri en með 
hestvagna. Það er ekki lengra síðan að 
svo var. En hann var kallaður Bjarni 
keyrari og með þeim fyrstu sem komu 
með bifreiðar á Ísafjörð.

Einn góðan sunnudag hittumst við 
Guðmundur Guðmundsson útgerðar-
maður, Páll Sigurðsson mjólkur-
bússtjóri, Þorsteinn Jóakimsson 
bifreiðastjóri og ég í kaffi hjá mömmu 
í sumarbústaðnum inni í skógi. Þeir 

barnaverndarfélagsins og gáfu út blað 
sem hét Sólhvörf  og var um málefni 
sem tengdust börnum og uppeldi.

Þær voru ansi naskar þarna í 
barnaverndarfélaginu. Þær útbjuggu 
líka með aðstoð góðra manna, eins og 
Gústa Guðmunds, bíla og dúkkuvagna 
úr kössum utan af  brennivíni. 

Allt þetta fólk sem vann í barna-
verndarfélaginu og í kringum það var 
í sjálfboðavinnu. Svoleiðis var það í þá 
daga. Eins og til dæmis með fótboltann 
þegar verið var að koma honum á fót. 
Þetta var allt unnið launalaust.“

Laktósafríir kryddostar, 
tilvaldir í matargerðina  
og smárétti.

arna.is

Kaffihúsastemning fyrir framan Gamla bakaríið á góðviðrisdegi.

Þorsteinn Pálsson, Guðmundur Guðmundsson og Páll Sigurðsson við Fordinn eftir góðan kaffi-
sopa í Skóginum þar sem rifjaðar voru upp minningar frá æskuárum í Hnífsdal.

28 VESTANPÓSTUR 2021



Laktósafríir kryddostar, 
tilvaldir í matargerðina  
og smárétti.

arna.is



áttu það sameiginlegt að hafa allir 
átt heima í Hnífsdal. Voru þeir að 
rifja upp hvernig Hnífsdalur var á 
þeirra yngri árum, til dæmis var þar 
bakarí, kaupfélag, pósthús, bensínstöð, 
sjoppa og mikil útgerð. Guðmundur 
rifjaði upp að í vissri átt þurfti að fara 
með bátana úr Hnífsdal í Dokkuna á 
Ísafirði og geyma þá þar. Þá þurfti að 
labba með kostinn og annað sem til 
þurfti eftir troðningi í bátana sína á 
Ísafjörð.

Guðmundur hélt áfram og sagði: 
Hugsið ykkur að ef  ég vildi fá vinnu 
inni á Ísafirði þurfti ég að vera skráður 
til heimilis á Ísafirði. Það varð til þess 
að ég þurfti að flytja inn á Ísafjörð. 

Þegar Palli flutti ásamt fjölskyldu 
sinni á Ísafjörð bjuggu þau öll í 
kjallaranum á Öldunni ásamt tveimur 
öðrum fjölskyldum. Þau höfðu öll 
sameiginlegt eldhús og baðherbergi. 

á við Napóleonsköku úr Gamla bakaríinu. 
En það var einmitt hann sem tók á móti 
Margréti Þórhildi II Danadrottningu og 
Hinriki heitnum eiginmanni hennar í opin-
berri heimsókn hennar til Ísafjarðar á afmæli 
sínu 14. maí 1998, ásamt eiginkonu sinni 
heitinni Guðrúnu Katrínu Þorbergsdóttur.

„Ólafur Ragnar Grímsson var 
staddur á Ísafirði þegar hann átti 
afmæli ásamt Margréti Þórhildi 
Danadrottningu. Ég var fenginn 
til að gera afmælisköku og koma 
honum á óvart. Þegar hann fór 
fram hjá bakaríinu kom ég út ásamt 
harmónikku leikara sem hafði verið 
fenginn til að spila afmælissönginn. 
Við vissum ekki að þau væru með 
falda lífverði með sér sem stukku til 
er við nálguðumst þau. Mér brá svo 
svakalega að ég var nærri því búinn 
að missa tertuna. Ólafur fullvissaði 
þá strax um að það væri allt í lagi en 
maður veit ekki hvað hefði gerst ef  
maður hefði verið einhvers staðar í 
útlöndum eins og til dæmis Banda-
ríkjunum. Þá kannski gæti maður hafa 
verið snúinn niður eða jafnvel skotinn 
á staðnum fyrir svona uppátæki.“

Riddarar Rósu og upphaf  
Óshlíðarhlaupsins
Það tengja kannski ekki allir bakarísbakstur 
við hlaup og hreysti en fyrir Ísfirðinga eru þar 
sterk tengsl á milli í gegnum hlaupahópinn 
Riddara Rósu og framlag hjónanna til 
almenningshlaups á Ísafirði. Þó að hópurinn 
sé nefndur í höfuðið á Rósu kom hún sjálf  
ekki nálægt nafngiftinni og frétti af  henni 
síðar. 

„Halldór Sveinbjarnar og Krummi 
(Hrafn Snorrason) voru að byrja að ób.is

sem þú dælir 25 lítrum eða meira með lyklinum

Í TÍUNDA HVERT SKIPTI
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Þegar háflæði var flæddi inn og þurfti 
þá að setja planka á gólfið til að ganga 
eftir. 

Þorsteinn flutti inn á Ísafjörð þegar 
pabbi hans hóf  byggingu á húsi 
fjölskyldunnar Sólbrekku á Stakkanesi. 
Var hann mjólkurpóstur í Tungu og 
var mjólkin flutt á hestakerru út í bæ. 
Síðar byrjaði hann að keyra fyrir Tóta 
Bjarna.“

Danadrottning og Íslandsforseti 
í Gamla bakaríinu
Margir góðir gestir hafa lagt leið sína í 
Gamla bakaríið á aldargömlum ferli þess 
– allt frá bæjarbúum, ferðalöngum og til 
Danadrottningar sjálfrar. Þá er það vel þekkt 
að Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi 
forseti Íslands var aðdáandi bakarísins. Frægt 
er þegar hann birti mynd af  Napóleonsköku 
í París og sagði hana engan veginn jafnast 

Heldri herramenn við gamla Fordinn.Heldri konur við Fordinn í Skógarferð á sumardegi.
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hlaupa og spyrjast fyrir um hvort 
einhverjir fleiri vildu vera með. Ég 
hafði verið í kvennaleikfimi hjá Guðríði 
og Ranný en ákvað að skella mér með 
þeim. Ég tilkynnti Árna það og bauð 
honum að slást í för með okkur. Hann 
var til í það. En ég tilkynnti Dóra og 
Krumma að við ætluðum að vera með 
en ekki fyrr en kvennaleikfimin væri 
búin. Það var í forgangi að klára hana 
fyrst.

Við fórum svo aðeins með þeim að 
hlaupa sumarið ´92 og eitthvað fram 
á haustið. Svo var það árið 1993 að 
fyrsta Óshlíðarhlaupið var haldið. Þar 
var Jónas Gunnlaugsson aðaldrifkraft-
urinn. Við vorum nú ekki mörg sem 
tókum þátt í fyrsta hlaupinu. Minnir 
að við höfum verið fjögur eða fimm. 
Þá hljóp ég 10 kílómetra og fannst 
það yfirdrifið nóg en Árni fór hálft 
maraþon. Síðar um sumarið förum 
við í Reykjavíkurmaraþonið. Ég ætlaði 
nú bara að hlaupa tíu kílómetra en 
var plötuð í að fara 21 kílómetra. 
Ég lét mig nú hafa það og við Árni 
hlupum okkar hlaup en vissum ekki 
að Krummi hafði skráð okkur í sveita-
keppni. Til þess að það væri hægt varð 
hann að gefa sveitinni nafn og hann 
kom með þetta nafn: Riddarar Rósu.“

„Það var af  því að Rósa var þarna 
eina konan að hlaupa með okkur 
karlmönnunum. Svo það átti vel við,“ 
skýtur Árni inn í.

„Svo bættust alltaf  fleiri og fleiri 
við hlaupahópinn en nafnið hélst. Ég 

frétti nú bara af  því eftir maraþonið 
að einhver hrósaði mér fyrir nafnið. 
Hvaða nafn, hváði ég þá bara,“ segir 
Rósa.

„Það voru svakalega margir að 
hlaupa á þessum tíma,“ segir Árni og 

á þar við árdaga Óshlíðarhlaupsins á 
fyrriparti tíunda áratugarins. „Þetta 
jókst með hverju árinu. Margir af  
helstu hlaupurum landsins voru farnir 
að koma vestur og hlaupa með okkur.

Svo eitt árið var langt liðið á sumarið 
og ekkert búið að auglýsa hlaupið. Við 
spurðum Jónas hvernig stæði á því og 
hann sagðist engan tíma hafa fyrir það 
þetta árið. Við yrðum því að sjá um 
þetta ef  við vildum að hlaupið yrði. 
Svo við bara drifum í því að auglýsa 
og fengum Kiwanismenn til að sjá um 
brautarvörsluna. Þeir fengu eitthvað 
smotterí fyrir sinn snúð en þetta var 
nú alltaf  allt unnið í sjálfboðavinnu. 
Svona var þetta bara þá.“

Hlaupið var svo haldið þar til 
Bolungarvíkurgöngin voru gerð. Þá var 
hlaupaleiðinni breytt í Arnarneshlaupið og 
hlaupið frá Súðavík. 

„Þó svo að Óshlíðin sé falleg leið 
þá finnst mér Arnarnesið ekkert síðra. 
Svo ég er mjög hlynntur því að fólk sé 
ekki að taka áhættu með því að hlaupa 
Óshlíðina því ef  eitthvað kemur niður 
fjallið er ekkert til að grípa það þar 
sem búið er að taka bæði netin og 
girðinguna. Fyrir utan að vegurinn 
er orðinn sundurétinn á mörgum 
stöðum.“

Gamlárshlaupið er líka orðið ómissandi 
liður en eins og Óshlíðarhlaupið byrjaði það 
ansi smátt. 

„Við ákváðum eitt árið að halda 
gamlárshlaup í anda ÍR-hlaupsins sem 
haldið er ár hvert í Reykjavík og 
hefur verið í áratugi. Við vorum bara 
nokkur sem hlupum og fórum svo 
heim til okkar Árna í kaffi eftir á. Strax 
á næsta ári bættust við fleiri sem vildu 
taka þátt og hópurinn stækkaði alltaf. 
Eitt skiptið vorum við hátt í 30 manns. 
Hlaupið hefur verið haldið árvisst frá 
upphafi og aðeins fallið tvisvar niður. 
Nú síðustu áramót þurfti að aflýsa því 
vegna Covid og einu sinni var það fellt 
niður út af  kolvitlausu veðri.“

Með þeim fyrstu til að fara yfir 
Eyrarsundsbrúna
Hlaupið hefur dregið Rósu og Árna víða um 
heiminn og fært þeim fjölmörg ævintýri. 

„Eitt sinn fórum við með vinahóp 
frá Reykjavík til Amsterdam. Þetta 
var haustið 1996 og mikið ævin-
týri. Í rútunni í skoðunarferð um 
hlaupaleiðina rakst ég á blað þar sem 
auglýst var að opna ætti brú milli 
Danmerkur og Svíþjóðar í maí 2000. 

VINDUR Í SEGLUM I-III

Tilvalin gjöf fyrir alla 
Vestfirðinga

Saga átaka og framfara í heila öld

Heildarverð kr. 9.990

Árni bakari að störfum, verkefnin margvísleg.

Hlauparahjónin Árni og Rósa hlaupa yfir Eyrarsundsbrúna stuttu eftir að hún var opnuð árið 
2005.
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hefur farið þrisvar; árin 1994, 1999 
og 2004. „Aðrir Ísfirðingar hafa farið 
mun oftar en ég og Kristján Rafn 
Guðmundsson hefur farið oftast. Ég 
held að það sé nánast alltaf  einhver 
frá Ísafirði í göngunni. Þetta er ótrúleg 
upplifun. Þrátt fyrir að gangan sé 90 
kílómetrar við krefjandi aðstæður þá 
er fólk á öllum aldri þarna. Oft hefur 
maður séð að það þurfi að ýta á eftir 
fólki upp í rúturnar því það er svo 
búið í fótunum. Þá hefur alveg gerst 
að einhver hafi látið lífið við að reyna 
við gönguna.“

60 ára gluggar urðu að gróður-
húsi
Bæði börn Árna og Rósu byrjuðu einnig 
snemma að vinna í bakaríinu. Jóakim í 
bakstrinum og Bríet Ruth í afgreiðslunni og 
því fjórir ættliðir sem hafa unnið þar frá því 
að fjölskyldan tók við. En hvað finnst Rósu 
og Árna um þessi nánu fjölskyldutengsl í 
vinnunni?

„Það eru bæði plúsar og mínusar. 
Það getur alveg reynt á og stundum 

er alltof  mikið talað um vinnuna hér 
heima,“ segir Rósa kímin.

Árni bætir við: „Maður þekkir 
náttúrlega ekkert annað. Þetta hefur 
alltaf  verið svona hjá mér. En þetta 
tengir okkur saman og öll höfum við 
sterk tengsl við bakaríið.“

Og hvað tekur svo við hjá hjónunum eftir 
að hafa sest í helgan stein?

„Okkur finnst vera svo mikil 
forréttindi að búa á Ísafirði. Hér er 
stutt í alla þjónustu, náttúran fyrir 
utan dyrnar, fimm mínútur á skíði og 
fimm mínútur í berjamó. Við hlökkum 
mikið til vorsins, að geta notið þess að 
dytta að garðinum og gróðrinum,“ 
segir Rósa.

„Ég er nú ekki sestur í helgan stein 
ennþá. Er enn að baka smávegis á 
meðan bakaríið er óselt,“ segir Árni. 

Gróðurhúsið er gert úr gluggum sem 
ætlaðir voru fyrir uppbyggingu bakarísins 
á sínum tíma og fjölskyldan hafði haldið 
upp á allan þennan tíma. En þegar kom að 
byggingunni í kringum 1980 þóttu þeir ekki 
vera samkvæmt byggingarstöðlum þess tíma, 
þar sem þeir eru einfaldir. Árni og Rósa nýttu 
þá því til gróðurhúsagerðar og rækta nú innan 
þeirra allt frá fallegum blómum til kirsuberja 
og fleiri ávaxta. 

„Þegar Gamla bakaríið var byggt á 
einni hæð var alltaf  ætlunin að bæta 
fleiri hæðum við. Afi fékk bara ekki 
lán á sínum tíma fyrir þremur hæðum. 
Hann hafði keypt þessa fínu glugga 
sem hann ætlaði að nýta. Þeir voru 
tilbúnir fyrir stækkunina en svo stóð 
húsið á einni hæð í 60 ár. Þegar við 
byrjuðum svo á uppbyggingunni ´82 
sagðist ég vera með glugga til að nota 
en var sagt að það yrði miklu dýrara 
að setja svona einfalda og litla glugga 
í húsið heldur en að smíða nýja. Mér 
var sagt að næst þegar væri brenna 
ætti ég bara að kasta gluggunum á 
hana.

Mér leist nú ekki á það þar sem það 
var búið að geyma gluggana í 60 ár og 
ég búinn að vera að færa þá frá einu 
húsi yfir í annað og haft talsvert fyrir 
að geyma þá. Það var því kærkomin 
lausn að geta notað þá í gróður-
húsið. Og þeir koma bara mjög vel út 
þarna,“ segir hann brosandi. 

Það má því að segja að þó að rekstur 
bakarísins sé runninn á enda hafi þau alltaf  
brot af  honum í bakgarðinum og vitaskuld í 
hjartanu.

Viðtalið tók Thelma Hjaltadóttir
Myndir úr einkasafni Árna og Rósu

En fyrst ætti að hlaupa yfir hana áður 
en bílaumferð væri hleypt yfir hana. 
Þetta fannst mér mjög spennandi og 
sagði við félaga mína að við ættum 
að stefna á þetta. Þeir hlógu bara og 
spurðu hvort ég héldi virkilega að ég 
yrði hlaupandi eftir fjögur ár.

En ég stóð við þetta og við Árni 
fórum bæði og hlupum yfir brúna. Við 
vorum því með þeim fyrstu til að fara 
yfir hana. Svo endurtókum við leikinn 
er Bríet dóttir okkar fór í lýðháskóla 
í Danmörku en þá var auglýst aftur 
hlaup á fimm ára opnunarafmæli 
brúarinnar árið 2005. Það hittist því 
akkúrat þannig á að við vorum úti að 
hjálpa Bríet að flytja aftur heim og 
gátum tekið þátt í því hlaupi. Það var 
ofsalega gaman. Mjög heitt, eiginlega 
alltof  heitt, en rosalega skemmtilegt. 
Það var yfir 25 stiga hiti og svo mikill 
fjöldi fólks sem hleypt var í gegn 
í stórum hollum. Síðan var auglýst 
brúarhlaup aftur 2010 en þá var ég 
hætt að hlaupa og of  mikið að gera. 
Svo við fórum ekki í það.“

Árni og Rósa eru ekki aðeins hlauparar en 
þau hafa iðkað gönguskíði og sótt Vasagönguna 
margrómuðu í Svíþjóð í nokkur skipti.

„Vasagangan er mikið ævintýri. En 
hún er ansi krefjandi,“ segir Árni sem 

Árni með fulla plötu af  saltkringlum, mjúku 
kúmenkringlurnar aftur á móti voru og eru 
aðalsmerki Gamla bakarísins ásamt öðru 
góðgæti.

Ruth í gróðurhúsinu sem byggt var úr gömlum 
gluggum.
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Úr myndaalbúmi:

Fjallaskíði

Hvað hafið þið stundað 
fjallaskíði lengi? Hvers vegna 
fjallaskíði?
Helga Þórdís: Ég fór fyrst á fjallaskíði 
2014 og hef  verið að leika mér 
svolítið síðan þá á milli þess þó að 
ég glímdi við hnémeiðsli, en það er 
einmitt stór ástæða fyrir því að ég 
stunda fjallaskíði mikið í dag. Hef  
alltaf  verið mikið á skíðum og hef  
æft alpagreinar síðan ég man eftir 
mér en síðustu ár hafa farið meira 
og minna í endurhæfingu vegna 
tveggja krossbandsslita og hefur það 
verið heldur erfitt að komast á strik 
í keppni og æfingum. Fjallaskíðin 
hafa komið sterk inn í staðinn en það 
er eitthvað við þetta frelsi sem fylgir 

fjallaskíðunum að geta farið nánast 
hvert sem þú vilt og það allt á þínum 
eigin vegum.

 
Jóhanna María: Ég fór fyrst á 
fjallaskíði 2015 þegar Girls Do Ski 
komu til Ísafjarðar og buðu upp á 
fjallaskíðaferð fyrir stelpur. Ég fer 
þó ekki að stunda þetta fyrr en ég fæ 
loksins mín fyrstu fjallaskíði haustið 
2019 eftir að hafa hugsað um að fá 
mér þau í þó nokkurn tíma. Slatti 
af  fólk í kringum mig var farið að 
stunda þetta sport. Þeirra á meðal 
var Helga, en hún hefur haft mest 
áhrif  á mig hvað þetta varðar og 
ég á það eiginlega henni að þakka 
að ég sé í þessu núna. Mér finnst 

Þær Helga Þórdís Björnsdóttir og Jóhanna María Steinþórsdóttir eru í hópi ísfirskra ungmenna 
sem síðustu misserin hafa deilt ævintýralegum ljósmyndum úr ferðum sínum um fjöll með fylgj-
endum sínum á samfélagsmiðlum. Á myndunum sjást þær þeytast um á fjallaskíðum í sannkallaðri 
vestfirskri náttúrufegurð en myndirnar einkennast af ævintýramennsku, hugrekki og skemmti-
legu sjónarhorni á umhverfið. Við fengum Helgu og Jóhönnu til þess að deila með okkur nokkrum 
myndum og segja aðeins frá fjallaskíðaiðkun sinni.

Kaldárdalur í Önundarfirði 7. júlí 2020.

Kaldárdalur í Önundarfirði 7. júlí 2020.
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fylgja fjallaskíðum svo mikill sjarmur. 
Það er svo gaman að fylgjast með 
öðrum sem eru í þessu og fá hvatn-
ingu til þess að koma sér út og negla 
brekkurnar sem eru í bakgarðinum.

 
Hafði heimsfaraldurinn 2020 
áhrif  á iðkunina?
Helga Þórdís: Já, svo sannarlega, það 
að smella skinnunum undir skíðin 
gerir manni kleift að útbúa sína eigin 
skíðalyftu hvar sem þú vilt og það var 
nákvæmlega ástandið í faraldrinum 
þar sem lyfturnar voru allar lokaðar 
og ekkert annað í stöðunni en að fara 
sjálfur. Það var líka ákveðin útrás 
að geta farið út úr húsi og fengið 
smá ferskt loft þegar samkomutak-
markanirnar voru sem þyngstar en 
það munaði svakalega miklu fyrir 
geðheilsuna.  

 
Jóhanna María: Lítil sem engin, ég 
hugsa að ég hefði alltaf  farið í þau 
skipti sem ég fór á fjallaskíði í fyrra 

Botnsdalur í Súgandafirði 17. júní 2020. Botnsdalur í Súgandafirði 23. desember 2020.

Hesteyrarfjörður 9. maí 2017.
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Seljalandsdalur 12. maí 2020.

Botnsdalur 26. apríl 2020. Kaldárdalur 7. júlí 2020.
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Flugfélagið Ernir
sími 562 4200

www.ernir.is

Flugfélag
sími 5

www
Bíldudalur

Reykjavík

Húsavík
Gjögur

Höfn

Þægindi alla leið

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

Áætlunarflug:  Fimm áhugaverðir áfangastaðir. 
Bíldudalur, Gjögur, Húsavík, Höfn í Hornafirði 
og Vestmannaeyjar.

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

Vestmannaeyjar

hvort sem það hefði verið faraldur eða 
ekki. Það sem faraldurinn hafði samt 
sennilega mestu áhrif  á í tengslum 
við skíðin var að skíðasvæðin voru 
lokuð og það var ekki hægt að nýta 
lyfturnar í að koma sér upp.

 
Hvernig er þessi upplifun, að 
renna niður vestfirsk fjöll? 
Hvernig upplifið þið umhverfið?
Helga Þórdís: Það er eiginlega 
alveg hægt að fullyrða að hún sé 
engu lík. Það fylgja því svo mikil 
forréttindi að geta farið út heima 
hjá sér með endalausa valmöguleika 
um skíðaleiðir allt í eða innan 20 
kílómetra radíuss frá anddyrinu þínu 
þar sem þú getur ýmist sett skíðin á 
bakið og rölt upp að næstu brekku 
eða keyrt í litlar 5-10 mínútur fyrir 
einhverja allt aðra brekku. Mér finnst 
þetta svo ótrúlega dýrmætt og mér 
líður aldrei jafn vel og í þessu fallega 
fjallaumhverfi sem við eigum þarna 
fyrir vestan.

 
Jóhanna María: Mér finnst magnað 
að geta farið bara hvert sem er 
svo lengi sem það er snjóskafl og 
aðstæður öruggar. Það er eitthvað 
svo heillandi við það að geta farið út 
um dyrnar heima hjá sér, skellt sér 
á skíði, farið upp brekku og rennt 
sér niður. Það er eitthvað sem er alls 
ekki hægt alls staðar og við fáum að 
finna fyrir því sérstaklega þegar við 
erum í námi fyrir sunnan og þurfum 
að keyra í að minnsta kosti hálftíma 
til þess að komast í almennilegan 
snjó. Upplifunin að fara niður fjöllin 
heima er engu öðru lík og útsýnið 
sama hvert maður fer er alltaf  jafn 
gott.

 
Hver er eftirminnilegasta ferðin 
ykkar á Vestfjörðum?
Helga Þórdís: Það er nánast ómögu-
legt að nefna bara eina ferð þar 
sem ég hef  bókstaflega aldrei 
komið heim eftir fjallaskíðaferð og 
fundist leiðinlegt. En árið 2017 fékk 
ég að fara í stóra fjallaskíðaferð á 
Hornstrandir með Búbba á Arktiku. 
Sú ferð stendur alveg klárlega upp 
úr þar sem ég öðlaðist þvílíka reynslu 
sem nýtist mér svo sannarlega í dag. 
Ég kemst heldur ekki hjá því að nefna 
fjallaskíðasumarið 2020 bara eins og 
það leggur sig, þær voru þó nokkrar 
ævintýraferðirnar sem ég fór með 
vinum mínum í sumar sem komast 

hátt á listann yfir eftirminnilegustu 
ferðirnar sem ég hef  farið. Það er 
bara svo auðvelt að gera góðan dag 
úr smá brekku og góðum félagsskap, 
það toppar það ekkert.

 
Jóhanna María: Það er klárlega 
ferðin sem við Helga fórum 7. júlí 
2020. Þá fórum við eftir vinnu á 
þriðjudegi upp og niður skafl sem var 
við Kaldárdal í Önundarfirði. Þar 

sem ég á uppruna minn að rekja til 
Önundarfjarðar finnst mér einstak-
lega gaman að fara á fjallaskíði þar. Í 
þessari ferð spilaði það mikið inn í að 
geta farið um hásumar og var veðrið 
líka eftir því. 

Fylgist með ævintýrum Helgu og 
Jóhönnu á Instagram: 

@helgatordis
@johannamsst
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Námsverðlaun Ísfirðingafélagsins
Grunnskól inn 

á Ísafirði
Sú hefð hefur skapast að Ísfirðinga-
félagið veiti ákveðnum nemanda 
Grunnskólans á Ísafirði, sem 
tilnefndur er af  stjórnendum skólans, 
sérstök verðlaun og heiðursviður-
kenningu fyrir lofsverða ástundun, 
framfarir í námi og virka þátttöku í 
félagslífi skólans. Árið 2020 var það 
Lilja Borg Jóhannsdóttir. 

Tónlistarskóli 
Ísafjarðar

Árið 2020 var það Ásdís Halla Guðmundsdóttir sem hlaut 
verðlaun Ísfirðingafélagsins en hún hefur stundað nám við 
skólann frá sex ára aldri. 

Menntaskólinn  
á Ísafirði

Það var Ástrós Helga Guðmundsdóttir sem hlaut verðlaun 
Ísfirðingafélagsins árið 2020 en hún útskrifaðist af  opinni 
stúdentsbraut. 

GUGUSAR     MOSES HIGHTOWER

SKOFFÍN     AUÐUR     SÓLSTAFIR

JÚNÍUS MEYVANT     SINDRI FREYR

KRISTÍN SESSELJA     CELEBS

BRÍET     MUGISON     HERMIGERVILL

VINTAGE CARAVAN
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Á Ísafirði fer fram félagslandbún-
aður sem ber nafnið Gróandi. Vel er 
liðið á fjórða rekstrarár félagsins og 
heyrði blaðamaður ÚR VÖR í Hildi 
Dagbjörtu Arnardóttur á dögunum 

árum. Þar hitti hún par sem ræktar 
grænmeti í Finnmörku, sem er mun 
norðar en Ísland. Þau voru að rækta 
allt það sem Hildur var að rækta í 
Suður-Noregi á þeim tíma að hennar 
sögn, með því eingöngu að forrækta 
sumar tegundirnar í gróðurhúsi. 

Á sama námskeiði hitti hún svo 
konu sem var að vinna í elsta félags-
landbúnaði í Noregi, í Bærum. „Hún 
útskýrði það fyrirkomulag fyrir mér og 
ég sá fyrir mér að það væri tilvalið að 
stofna félagslandbúnað á Ísafirði og 
ef  það væri hægt að rækta svona fjöl-
breytt grænmeti í Finnmörku þá ætti 
það sannarlega að vera hægt á Ísafirði. 

Þetta er virkilega einfalt fyrir-
komulag, félagsmenn borga árgjöld og 
þau eru síðan notuð til að borga fyrir 
starfsmann og aðföng. Síðan deilist 
uppskeran beint til félagsmanna. 
Félagsmenn ráða sjálfir hvort þeir 
vilji taka þátt í ræktuninni, flestir velji 
einungis að sækja sér uppskeru,“ segir 
Hildur. 

Einu ári seinna flutti hún til Íslands 
og fór strax í málið. Stofnað var félag 
um þetta sem fékk lánað gróðurhús 
hjá Ásthildi Cesil fyrstu árin og fékk 
gjaldfrjálst not af  landi í eigu bæjarins. 
Um er að ræða lýðheilsuverkefni og 
er eini tilgangur þess að koma hollu, 
lífrænu, umbúðalausu og flutnings-
lausu grænmeti ofan í heimamenn 
og því sjálfsagt að bærinn styðji við 
verkefnið. 

„Við byrjuðum á njóla- og kerfil-
vöxnu svæði, það sást ekki í stand-
andi mann á svæðinu, það var svo 
vel vaxið. Með vistræktaraðferðum (e. 
permaculture) höfum við smám saman 
tekið yfir meira svæði og nú erum við 
með vin í góðgresis- eða illgresisengi 
þarna í hlíðinni, hvernig sem þú lítur 
á það,“ segir Hildur og hlær.

Að sögn Hildar hefur starfsemin 
farið vaxandi, en hún segist hafa verið 
heppin að strax á fyrsta ári hafi 50 fjöl-
skyldur skráð sig. Hún segir að aldrei 
hafi þurft að auglýsa þetta, áhugasamt 
fólk hefur samband og skráir sig. „Allir 
eru velkomnir í félagið og við bara 
stækkum svæðið og ráðum inn meira 
fólk þegar þörf  verður á því. 

sem sagði undirrituðum frá öllu sem 
tengist slíkri ræktun í heimabyggð.

Samkvæmt Hildi kviknaði 
hugmyndin á vistræktarnámskeiði þar 
sem hún bjó í Noregi fyrir nokkrum 

Gróandi
Blómstrandi grænmetisgleði 

Aron Ingi Guðmundsson, ritstjóri veftímaritsins ÚR VÖR, tók 
viðtal við Hildi Dagbjörtu Arnardóttur hvatamann að stofnun 
Gróanda á Ísafirði. Bæði veittu góðfúslegt leyfi til að birta spjall 
þeirra í Vestanpóstinum. 

Hlaðin jarðarberjabeð eru góð nýting á landsvæði í halla. Ljósmynd: Jill Welter.

 Sjálfboðaliðar hlaða vegg 2019. Ljósmynd: Örn Smári.
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

VÍKUR ÓS ehf
TJÓNASKOÐUN 
BÍLARÉTTINGAR 
BÍLAMÁLUN

Sími: 587 7760 • Bæjarflöt 6 • 112 Reykjavík

Hafnargötu 16 • Grindavík • Sími: 420 5700

Suðurlandsbraut 14,
108 Reykjavík • Sími 440 4000

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

Kistuþjónustan ehf.
Skipagötu 17 • 400 Ísafjörður
Símar: 456 4143 og 861 4624

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

MJÓLKURSAMSALAN

AV pípulagnir ehf.
Seljalandsvegi 10 • 400 Ísafirði
Sími 456 4027 • gsm. 892 4844  
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Ræktunin getur aukist talsvert, nú 
þegar við höfum fundið allar aðferðir 
og ræktunin gengur vandræðalaust. 
Það þarf  samt alltaf  að peppa stemn-
ingu í meðlimahópnum og hvetja fólk 
til að koma að sækja sér grænmeti. 
Við reynum að búa til viðburði þar 
sem fólk getur mætt og tekið þátt, 

lært meira um ræktun og kynnst hvert 
öðru,“ segir hún.

Hildur segir að sumarið hafi gengið 
stórvel og að fullt af  grænmeti, berjum 
og baunum séu nú í Gróanda sem 
fólk sækir sér reglulega. Hún segir 
að svæðið sem félagið hafi yfir að 
ráða stækki alltaf  á hverju ári, sem 

bjóði upp á meiri fjölbreytni og geri 
það að verkum að þau þori í meira 
mæli að prufa sig áfram varðandi 
ræktun á mismunandi tegundum. Nú 
sé líka gróðurhús í bígerð og það muni 
aldeilis bjóða upp á lengra uppskeru-
tímabil og fjölbreyttari uppskeru.

Að sögn Hildar var sumarið tals-
verð áskorun. Það var hlýtt í veðri og 
það rigndi varla í tvo mánuði. „Flesta 
daga var óheppilegt að planta því 
viðkvæmar plönturnar sólbrunnu og 
visnuðu í endalausri sólinni. Einnig 
þurfti mikið að vökva, en það var 
einungis hægt að gera yfir næturnar. 
Hlýindin hjálpuðu til en trufluðu líka. 
En það er svo sem alltaf  eitthvað, 
veðrið er svo ófyrirsjáanlegt þessi árin.

Hildur segist sjá glögglega að fólk 
taki nú eftir að hægt sé að rækta á 
Ísafirði, það sé orðið raunveruleiki, 
en ekki bara draumsýn. Hún segir að Það er auðveldara 

að panta heimsendan 
fisk frá okkur en að 

veiða hann.

www.fisherman.is

a5-auglysing-grunnskjal.indd   7 18/02/2021   07:55

Kartöflugrösin fallin og síðustu kartöflurnar teknar upp í lok október. Ljósmynd: Hildur Dag-
björt.

Vinir að vökva, ný beð eru dekkuð með dagblöðum og síðan gömlu heyi til að hindra að illgresi 
vaxi. Ljósmynd: Haukur Sigurðsson.

Tómatar í þroska frá yl gróðurhússins. Ljós-
mynd: Hildur Dagbjört.

Mæðgur taka upp næpur. Ljósmynd: Sigurður 
Unuson.

842 6550 | 842 6555 | 419 4600
bjarni@glanni.net | agnar@glanni.net

facebook.com/glanniehf

VERKTAKA- & FLUTNINGAÞJÓNUSTA
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þetta hafi mikil áhrif  á bæði fullorðna 
og börn sem mæta á ræktunarsvæðið. 
„Þegar þau tína sjálf  og taka þátt í 
ræktuninni er spennandi að smakka, 
jafnvel þau matvöndustu þora að 
smakka nánast hvað sem er. 

Oft verða þau hissa þegar t.d. salat 
getur verið sterkt eða með krydduðu 
eftirbragði. Þau veigra sér ekki við 
að smakka meira að segja blóm og 

Það er blómstrandi grænmetisgleði í Gróanda, félagsmenn hittast og borða saman. Ljósmynd: 
Hildur Dagbjört.

Hildur Dagbjört með fangið fullt af  kræsing-
um. Ljósmynd: Tiziano Biagi.

Páskar á Ísafirði
www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM

ýmislegt annað óvenjulegt. Þegar það 
er eftirsókn í grænkál og krakkarnir 
hlaupa sjálfir að uppáhalds græn-
metinu sínu þá erum við að gera eitt-
hvað rétt,“ segir Hildur og er greini-
lega ánægð með þessa þróun. 

Samkvæmt Hildi er þetta spurning 
um virðingu fyrir mat og að skilja 
hve mikil vinna fer í að framleiða 
matinn. Hún segir að þegar maður 

hafi tekið þátt þá sjái maður virðið í 
matnum og þeim mat verði ekki sóað. 
„Umhverfismál eru ástæðan fyrir að 
ég byrjaði þetta verkefni. Staðan er 
sú að matvælaframleiðsla heimsins er 
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það skaðlegasta sem við gerum. Flutn-
ingur langar leiðir, eitrun, of  mikil 
áburðarnotkun, matarsóun á öllum 
stigum og umbúðir. Hér leysum við 
þetta, þetta er eiturefnalaust, umbúð-
alaust og í heimabyggð, tilbúið til 
notkunar,“ segir Hildur.

„Ég hvet fólk til að safnast saman og 
stofna félagslandbúnað, það er ekkert 
vit í öðru. Ef  það er grænmetisbóndi 
í nágrenninu þá er hægt að eiga 
samstarf  við hann, það er mjög 
venjulegt í félagslandbúnaði annars 
staðar í heiminum. Tökum málin í 
okkar eigin hendur og höfum matar-
framleiðslu eins og okkur finnst vera 
rétt!“ segir Hildur ákveðin að lokum.

Viðtalið tók Aron Ingi Guðmundsson, 
ritstjóri vefritsins ÚR VÖR, urvor.is. Vefritið 
fjallar um listir, menningu, nýsköpun og 
frumkvöðlastarf  á landsbyggðinni. Því var 
ýtt úr vör í marsmánuði árið 2019 og síðan 
þá hafa birst yfir 250 greinar frá stöðum allt 
í kringum landið.

200GB erlent
niðurhal

200GB
Ótakmarkað

upphal
Ótakmarkað

innlent niðurhal

Innifalið í Heimilispakkanum er m.a.
kr.9.990

* Hægt er að stækka í ótakmarkað erlent niðurhal fyrir 1.850 kr. auka á mánuði 

Snerpa ehf. | Mjallargata 1 - 400 Ísafjörður | www.snerpa.is | 520-4000 | snerpa@snerpa.is

Við erum á 
Facebook:

Ísfirðingafélagið
Páskar á Ísafirði

www.paskar.is

Dagskráin
yfir páskana

Skíðavikan
HVAÐ ER AÐ GERAST Á DALNUM
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Flugeldar
Amma stóð alltaf með mér

Æskuminningar Sigurðar Sigurðssonar

Vöruúrvalið hjá ömmu breyttist lítið 
nema hún hætti að versla með fatnað 
og var farin að selja árstíðabundnar 
vörur eins og blóm og flugelda. En 
það eru einmitt flugeldar sem eru í 
aðalhlutverki í þessari sögu. Ég hef  
sennilega verið sex eða sjö ára þegar 
áhugi minn á flugeldum vaknaði fyrir 
alvöru. Ekki síst eftir að amma byrjaði 
að selja þá. Ég suðaði og suðaði um að 
fá flugelda en hún tók það ekki í mál 
– hvað þá kínverja sem hún seldi líka. 

Ég var orðinn vonlítill um að geta 

Þegar við heyrðum að einhver kom 
inn sendi amma mig niður. Þá átti ég 
að halda viðskiptavininum uppteknum 
þar til hún kom. Það gat oft liðið 
dágóður tími enda amma orðin svifa-
sein á þessum árum. Í eitt skipti þegar 
ég kom niður sá ég unglingsstrák 
standa bak við búðarborðið og skima 
í kringum sig. Sennilega sá hann mig 
ekki því ég var smávaxinn og rétt náði 
upp á búðarborðið. Svo tók hann allt 
í einu undir sig stökk, sveiflaði sér yfir 
búðarborðið, greip nokkra kínverja, 
sveiflaði sér aftur yfir búðarborðið 
og hljóp út. Ég glápti á eftir honum. 
Hvernig var þetta hægt – og borgaði 
ekki krónu?

Auðvitað sagði ég ömmu alla sólar-
söguna. Henni var ekki skemmt. Um 
kvöldið sagði hún afa söguna. Honum 
var heldur ekki skemmt. Við sátum 
saman þrjú uppi í stofu eins og við 
gerðum alltaf  á kvöldin. Amma og afi 
sátu sitt við hvorn gluggann sem snéru 
út að Hafnarstrætinu. Þar fylgdust þau 
með lífinu á götunni. Hverjir voru 
að fara uppeftir og hverjir niðureftir. 
Hverjir voru að fara í bíó og hverjir 
voru á rúntinum. Ég aftur á móti sat í 
stólnum við ofninn. Þar var svo hlýtt. 
Amma hafði kveikt á rafmagnsofninum 
og sett hann á milli hennar og afa. 
Þau býsnuðust yfir atburði dagsins en 
höfðu engin ráð. Svo kveiktu þau á 
útvarpinu og hlustuðu á kvöldsöguna. 
Þá var stutt í að við færum að sofa.

Ég hlustaði á þau og hugsaði mitt. 
Ég sá að þarna opnaðist möguleiki sem 
ég hafði ekki áttað mig á. Ég þurfti ekki 
að vera upp á náð og miskunn ömmu 
kominn með alla hluti. Nú reyndi á 
hug minn og þor. Ég þurfti aðeins að 
komast inn í búðina – aleinn. 

Ég ætlaði sem sagt að ræna búðina 
innanfrá en ekki utanfrá eins og okkar 

Ég ólst upp hjá afa mínum og ömmu að Hafnarstræti 11. Við áttum heima í litlu tvílyftu húsi þar 
sem Samkaup eru nú. Á efri hæðinni áttum við heima en á neðri hæðinni rak afi Verslun Arngríms 
Fr. Bjarnasonar. Hann seldi búsáhöld, fatnað og vefnaðarvörur. Eftir að hann missti heilsuna tók 
amma við rekstrinum og rak verslunina þegar þessi saga gerist í kringum 1960. 

tekið þátt í áramótagleðinni á Ísafirði 
áramótin 1961–1962. En þá gerðist 
atburður sem breytti öllu.

Klukkan tíu á morgnana fór amma 
niður og opnaði búðina. Stundum 
fór hún upp aftur. Þá treysti hún á að 
heyra þegar einhver opnaði dyrnar 
niðri. Yfirleitt gerði hún það – en 
ekki alltaf. Stundum heyrðum við 
þegar óánægður viðskiptavinur skellti 
hurðinni eftir að hafa beðið lengi eftir 
afgreiðslu. Þá varð amma mjög pirruð 
enda var hún mikill kaupmaður. 

Siggi á Landsbankaplaninu. Ljósmyndari ókunnur.
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blasti Hafnarstrætið við mér og 
Kaupfélagshornið. Þar stóðu nokkrir 
unglingar að reykja. Þarna var 
tækifærið mitt komið. Ég lagðist á 
magann, kveikti í einum kínverja og 
henti honum í áttina að Kaupfélags-
horninu. Það varð svakalegur hvellur. 
Unglingarnir öskruðu og hlupu í allar 
áttir. Þetta var ótrúlega spennandi. 
Ég henti nokkrum kínverjum að 
saklausum vegfarendum í kvöldgöngu 
áður en ég hélt sömu leið til baka. 
Seinna lék ég mér að því að henda 
kínverjum inn í undirgöngin hjá Matta 
Bjarna, Finni Magg og hjá Ólabakaríi. 
Alltaf  fékk ég þessi fínu viðbrögð.

Það sem var ekki síður spennandi 
var að vinahópur minn breyttist þessa 
daga. Stórir strákar fóru að sýna mér 
áhuga og vildu vera með mér. Ég 
gekkst upp í því og varð stórtækari í 
sjálftökunni. Svo hurfu þeir jafn skjótt 
og síðustu flugeldarnir sprungu.

Ég átti eftir að fara oft inn í búðina 
þessa fjallabaksleið. Alltaf  var ég jafn 
stressaður og þorði varla að anda 
þarna inni. Svo kom að því að ég 
varð kærulaus og fór út um dyrnar. 
Þegar ég lokaði dyrunum hóstaði ég 
svo amma heyrði ekki þegar ég snéri 
lyklinum í skránni. Það var eins og 
við manninn mælt. Um leið og ég 
hóstaði, öskraði amma og barði kúst-
skaftinu í gólfið eins og hún gerði alltaf  

maður. En ég þurfti lykilinn að búðinni 
til að komast inn. Það gæti reynst 
þrautin þyngri. Amma geymdi lykilinn 
í græna peningapokanum sem hún 
skildi aldrei við sig – hvorki í vöku né 
í svefni. Á daginn var hún með hann 
í svuntuvasanum, ofan í bláa kollinum 
eða í stólnum á kontórnum. Á nóttunni 
hafði hún hann fyrir ofan sig í rúminu 
ásamt stóra Philips-útvarpinu. Hún 
byrjaði á þessu eftir að ég fór að bera 
skynbragð á mátt peninganna.

Á ganginum á bak við búðina var 
skápur með hengi fyrir. Ég leit aldrei 
þangað inn því rotturnar notuðu 
skápinn sem sitt prívatrými. Í þetta 
skipti lét ég mig hafa það og kíkti inn 
í skápinn. Þar var kæfandi vond lykt 
og niðamyrkur. Skápurinn var fullur 
af  gömlum fatadruslum og skóm sem 
einhver af  átján börnum afa og ömmu 
höfðu gleymt þegar þau fluttu að 
heiman. Eftir að hafa ýtt þessu öllu 
til hliðar var ég kominn að veggnum 
að búðinni. Ég strauk vegginn hátt 
og lágt. Hann var svo óþéttur að ég 
gat sumstaðar auðveldlega séð inn í 
búðina. Ein spýtan reyndist ekki einu 
sinni vera negld föst. Með lagni gat ég 
auðveldlega ýtt henni til hliðar. Þarna 
var leiðin mín komin. 

Kvöldið eftir þegar amma var búin 
að loka búðinni lét ég til skarar skríða. 
Ég þóttist fara út – kvaddi og skellti 
útidyrahurðinni en stóð á ganginum. 
Þegar ég taldi nægan tíma liðinn 
læddist ég að skápnum og skreið inn. 
Ég varð að fara mjög gætilega því 
það var svo hljóðbært í húsinu. Það 
heyrðist um allt hús ef  gengið var 
um, opnuð skúffa, dreginn til stóll 
eða hóstað. Ef  amma heyrði ekki í 
mér í smástund grunaði hún mig um 
eitthvað misjafnt – sem var ekki að 
ástæðulausu. Þá öskraði hún alltaf: 
„Hvað ertu að gera þarna, drengur?“

Ég vissi nákvæmlega í hvaða 
gólfspýtu brakaði, í hvaða skúffu 
skrölti og í hvaða skáp ískraði svo ég 
þurfti að ganga gætilega um. Auðvitað 
greip ég flugelda og nokkra kínverja 
líka – samt ekki of  mikið svo amma 
tæki eftir því. Á leiðinni til baka tók 
ég nokkrar kókosbollur og krembrauð. 
Þau blöstu svo girnilega við mér á 
leiðinni út – ég varð bara að taka 
þau. Ég ætlaði varla að þora að draga 
hengið frá því ég var svo hræddur um 
að amma stæði þar á bak við og biði 
eftir mér. En svo var ekki.

Ég ákvað að prófa kínverjana svo 

Nafnarnir Sigurður og Sigurður Jónsson heitinn (Siggi Bóa). Ljósmyndari: Jón Aðalbjörn.

Siggi og Ásta amma hans í skrúðgarð inum 
hennar á Stakkanesi. Ljósmyndari: Jón 
 Aðalbjörn.

ég fór út í port á bak við húsið og 
klifraði upp á þak. Ég gat gengið eftir 
öllum þökunum út að Neista. Fyrst 
fór ég yfir þakið hjá Jónasi, svo hjá 
Villa Valla, Kaupfélagsskemmunni og 
Neista.

Þegar ég var kominn út á enda 
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þegar hana grunaði mig um eitthvað 
misjafnt: „Hvað ertu að gera þarna 
niðri, drengur?“ Ég fór aldrei aftur 
þessa leið. Hún var of  áhættusöm. 
Hélt mig við skápinn.

Þessi sæla entist ekki lengi því 
skátarnir sáu sér líka leik á borði – 
þó með annan tilgang í huga. Þeir 
byrjuðu að selja flugelda nokkrum 
árum seinna. Þá var ég líka búinn 
að átta mig á áhrifaríkri leið við að 
verða mér úti um pening. Þá var 
afi dáinn og við amma tvö ein eftir. 
Einn sunnudaginn vantaði mig sárlega 
pening til að komast í bíó. Ég fann 
að það lá ekkert sérstaklega vel á 
ömmu svo nú reyndi á útsjónarsemi 
mína. Þá datt mér í hug að segja 
henni að ég hefði farið upp að leiðinu 
hans afa og spjallað við hann. Amma 
upptendraðist öll enda mikill spírit-
isti og spurði hvað hann hefði sagt. 
Hann sagði eitt og annað, svaraði ég. 
Meðal annars að ég ætti að fá pening 
hjá henni í bíó. Það var eins og við 
manninn mælt; amma tók strax upp 
græna peningapokann og spurði hvað 
ég þyrfti mikið. Af  hverju hafði mér 
ekki dottið þetta í hug fyrr?

Þrátt fyrir öll mín prakkarastrik stóð 
amma alltaf  með mér og vildi allt fyrir 
mig gera – hvað sem það var. Hún 
fékk margar kvartanir vegna mín, 
hringingar og heimsóknir en aldrei 
brást hún mér. Fyrir það hef  ég alltaf  
verið þakklátur.

Sigurður SigurðssonÁ fermingardaginn, Siggi og amma hans Ásta. Ljósmyndari ókunnur.

KLASSÍSKAR
MEÐ KAFFINU

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

STERKARI 
SAMAN

Saman höfum við yfir 100 ára reynslu í prenti. 
Láttu sérfræðinga okkar aðstoða þig við að finna bestu, 

hagkvæmustu og umhverfisvænustu leiðina fyrir þína vöru.
 

Við tökum vel á móti þér

  Lyngháls 1, 110 Rvk   5 600 600
 Höfðabakki 7, 110 Rvk   515 5000
 Eyravegi 25, 800 Selfoss   482 1944
 Heiðargerði 22, 300 Akranes   431 1127

  prentmetoddi.is 
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Ég er fædd á Ísafirði 17. september 
1946. Foreldrar mínir voru Lára 
Veturliðadóttir og Guðmundur M. 
Ólafsson frá Bolungarvík. Ég er fædd 
í húsi sem heitir Strýtan, síðan flutti 
fjölskyldan í Hlíðarhúsið og haustið 
1949 fluttum við í Fjarðarstræti 7. Þar 

Lífið og listin
Salóme Guðmundsdóttir

Veflistakona í draumastarfinu

var gott að búa. Í húsinu og okkar enda 
voru sex íbúðir, mörg börn í hverri 
íbúð og gott samkomulag á meðal 
íbúa. Ég gekk í barnaskólann og gagn-
fræðaskólann. Við systkinin vorum sjö, 
elstur var Jóhann, næst Guðrún eða 
Dúnna eins og hún var oftast kölluð, 

svo Sigurlína eða Lína, ég Sallý, 
Sverrir, Ólafur og Lára Kristín. Pabbi 
var sjómaður og matsveinn, hann var 
lengi á Fagranesinu og á sumrin var 
mamma með honum því það var 
mikið að gera og oft margir farþegar 
með skipinu. Móðir okkar var mjög 
fjölhæf  og saumaði mikið af  fallegum 
fötum á okkur, eins heklaði hún peysur 
og kápur á okkur systurnar. Foreldrar 
mínir sungu mjög vel og við systkinin 
syngjum öll og Dúnna og Sverrir spila 
á gítar. Þegar Menntaskólinn á Ísafirði 
var stofnaður sáu foreldrar mínir um 
mötuneytið til margra ára. 

Ég hafði lengi haft áhuga á að læra 
vefnað og um haustið 1963 fór ég 
í nám á Vefstofu Guðrúnar Vigfús-
dóttur. Ég var heppin að fá að læra 
listgreinina hjá þessari miklu lista-
konu. Á vefstofunni voru tvær konur 
að vefa, Halla Einarsdóttir og Gerður 
Pétursdóttir, mjög góðar konur en 
seinna urðum við fleiri. Ég óf  fallegan 
og fjölbreyttan vefnað, þetta var góður 
tími. Ég mætti klukkan 9 á morgnana 
og óf  til klukkan 18 á daginn. 

Haustið 1965 hafði ég lokið náminu Lára Huld nýstúdent ásamt foreldrum sínum, Salóme og Guðjóni.

Fjölskyldumynd tekin á fimmtugsafmæli Láru, móður Salóme.

Lára Huld sjö ára.
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og flutti þá til Akraness ásamt unnusta 
mínum, Guðjóni Bergþórssyni skip-
stjóra. Við giftum okkur árið 1967 
og ári síðar fæddist dóttir okkar, Lára 
Huld. Hún gekk í barnaskóla og Fjöl-
brautaskóla Akraness, síðan í Háskóla 
Íslands þar sem hún útskrifaðist sem 
lögfræðingur. Síðan gerðist hún sýslu-
maður á Hólmavík og í Vestmanna-
eyjum. Í dag býr hún í Reykjavík og 
vinnur sem fulltrúi hjá Sýslumanninum 
á höfuðborgarsvæðinu. Lára Huld 
á einn son, Guðjón Alex Flosason. 
Hann er sonur Flosa Arnórssonar, 
skipstjóra frá Ísafirði. Guðjón Alex er 
að ljúka öðru ári í verkfræði. 

Á Akranesi keypti ég mér minn 
fyrsta vefstól og setti hann upp með 
aðstoð dóttur minnar. Ég hafði sótt 
námskeið í vefnaði til Reykjavíkur og 
nú fór boltinn að rúlla. Ég óf  mikið og 
fékk mér vinnustofu úti í bæ og eftir 
tvö ár þar kynntist ég Anne Kampp 
leirlistakonu og saman stofnuðum 
við Gallerý Gersemi. Þegar Anne og 
fjölskylda fluttu til Egilsstaða færði 
ég vinnustofuna mína á neðri hæð í 
húsi tengdaforeldra minna. Ég kenndi 
vefnað hjá Námsflokkum Akra-
ness og Fjölbrautaskólanum og hélt 
áfram að sækja námskeið í Reykjavík, 
bæði í myndvefnaði og almennum 
vefnaði hjá Heimilisiðnaðarfélaginu í 

Reykjavík. Ég vann mörg stór verk á 
þessum tíma og tók þátt í sýningum 
ásamt öðru listafólki á Akranesi. Síðar 
flutti ég vinnustofuna mína heim, þar 
sem ég bjó í stóru húsi með nóg pláss. 
Ég vann hálfan daginn á Dvalarheim-
ilinu Höfða og óf  á morgnana og á 
kvöldin. 

Ólafur bróðir minn veiktist af  
krabbameini og lést aðeins 33 ára 
gamall. Hann var okkur öllum mikill 
harmdauði. Lára Kristín systir mín 
bjó á Akranesi og var lærður sjúkra-
liði. Hún bjó ásamt manni sínum 
og þremur börnum í næstu götu 
við heimili mitt. Við vorum miklar 
vinkonur svo þegar hún veiktist af  
krabbameini og lést var það mikil 
sorg fyrir okkur fjölskylduna en ég 
hafði misst manninn minn út af  sama 
sjúkdómi þrem árum áður. Jóhann 
bróðir minn dó 2005 um haustið, 
hann var okkur öllum mjög kær, góður 
og traustur maður. Hann var mikill 
vinur minn. Við söknum hans mikið, 
sonur Jóhanns er Jón Ólafur og er 
hann húsasmiður.

En lífið heldur áfram. Ég hélt áfram 
að vefa mikið og seldi jóladúka, vegg-
teppi og fleira. Ég er söngelsk og 
fljótlega eftir að ég fluttist til Akraness 
fór ég í kirkjukór og söng þar í mörg 
ár. 1980 fórum við til Þýskalands, 
bæði Austur- og Vestur-Þýskalands. 
Við sungum víða og héldum tónleika 
í Hamborg. Það var mjög gaman í 
þessari ferð, stjórnandi kórsins var 
Haukur Guðlaugsson. Á þessum tíma 
var dóttir mín að læra á píanó og 

Salóme með Freyju vinkonu sinni í garðinum í Gimli í Kanada.

Salóme með söngkennaranum sínum, Guð-
mundu Elíasdóttur. Mynd tekin heima hjá 
Salóme eftir nemendatónleika á Akranesi.

Séra Ásta Ingibjörg og Salóme við afhendingu 
hökulsins.

þar sem ég hafði ekki lært á hljóð-
færi á yngri árum skráði ég mig líka 
í píanónám. Á sama tíma sótti ég 
söngtíma hjá Guðmundu Elíasdóttur 
sem var söngkennari við Tónlistar-
skólann á Akranesi. Guðmunda var 
yndisleg og góður kennari og varð 
mikil vinur fjölskyldunnar. Eftir að 
hún flutti til Reykjavíkur sótti ég tíma 
til hennar einu sinni í viku í mörg 
ár og útskrifaðist með 8. stig í söng. 
Ég söng útskriftartónleikana mína 
í Akraneskirkju. Þeir tókust vel og 
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meðleikari minn var Katalin Lorincz, 
organisti við Akraneskirkju. Þetta var 
alveg yndislegur dagur. Ég var búin að 
syngja með Skagfirsku söngsveitinni 
í Reykjavík í nokkur ár og 2004 
fórum við til Kanada og sungum á 
Íslendingadögunum sem haldnir eru 
hvert ár þarna úti. Við sungum víða 
meðal annars á dvalarheimili þar sem 
við hittum tvíburasystur sem fæddust 
á skipinu sem Íslendingarnir komu 

með til Kanada í byrjun 20. aldar. 
Það var alveg yndislegt að syngja fyrir 
fólkið þarna úti, íslensku þjóðlögin 
svo ég tali nú ekki um þjóðsönginn 
okkar. Við sungum í stórum garði í 
Gimli og kanadíska sjónvarpið tók upp 
tónleikana okkar, alveg ógleymanleg 
ferð. Stjórnandi kórsins var Björgvin 
Þ. Valdimarsson. 

Ég hafði lengi haft áhuga á að 
vefa hökul og lét verða af  því árið 

2013, árið sem pabbi hefði orðið 100 
ára. Hátíðarhökulinn gaf  ég Hóls-
kirkju í Bolungarvík þann 26. júlí 
2013 til minningar um pabba. Við 
mættum öll systkinin og þeir afkom-
endur okkar sem sáu sér fært að 
mæta. Presturinn, séra Ásta Ingibjörg, 
minntist pabba með fallegum orðum 
við messu þennan dag. Síðan fórum 
við systkinin og fengum okkur kaffi í 
boði Dúnnu. Þetta var góður dagur. 

Fyrir 20 árum flutti ég til Reykja-
víkur og uni mér þar vel. Í dag bý ég 
ásamt mínum góða sambýlismanni í 
Kópavogi. Ég þakka Guði á hverjum 
degi fyrir góða heilsu og góða fjöl-
skyldu. 

Salóme Guðmundsdóttir
Myndir úr einkasafni SG 

Salóme við vefstólinn sinn.Systurnar fjórar: Dúnna, Lína, Sallý og Lára Kristín.

Salóme við eitt verka sinna sem hún óf  fyrir Grundarskóla á Akranesi.
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Fyrir fáeinum árum kom til sögunnar 
annar gaur, Óliver Hilmarsson, kall-
aður brautryðjandi, sem hafði sama 
áhugamál. Hann og fleira áhugafólk 
fóru að vinna í braut sem þau sáu 
fyrir sér, alla leið ofan frá Botnsheiði 
og niður alla Hnífa, um 6 kílómetra 
leið. Áhuginn er bráðsmitandi. Vinir, 
kunningjar og fjölskyldumeðlimir 
brautryðjendanna, fólk með áhuga á 
fjallahjólreiðum, voru fljótlega komin 
á bólakaf  í stígagerðina. Þetta fólk 
hefur verið kjarninn í félagsskapnum 
æ síðan, þó að hópurinn hafi stækkað.

Hlutirnir gerðust furðu hratt. Árið 
2017 gaf  Ísafjarðarbær leyfi fyrir 
brautinni. Árið eftir var brautin komin 
í það horf  að hægt var að halda á 
henni keppni á hjólamóti í samstarfi 
við Enduro Ísland og vestfirsku 
Hlaupahátíðina. Þetta tókst þó að 

Þetta gerðist eins og sprenging. Allt í einu er Ísafjörður einn heitasti staður landsins fyrir fólk 
sem rennir sér niður fjöll á reiðhjólum. Hvernig stendur á því? Það þarf aðallega tvennt til. Annars 
vegar er það rétta landslagið. Það er til staðar í fjalllendinu upp af Skutulsfirði, þar sem höfuð-
staður Vestfjarða er. Þar er alls konar halli á brekkunum og vegir og slóðar liggja upp á heiðar. Hins 
vegar þarf rétta fólkið til að koma auga á möguleikana í landslaginu og gera eitthvað í málunum. 
Þetta fólk er líka til. Það þurfti samt eitthvað til að koma skriðunni af stað. Það eru mörg ár síðan 
einhver gaur byrjaði að mynda braut neðst í Hnífunum og kom sér þar upp nokkrum stökkpöllum. 

Fjallahjólaæðið í Skutulsfirði

Fyrir neðan Hnífa, þar sem ævintýrið hófst. Ljósmynd: Daníel Jakobsson.

Hópur uppi á Botnsheiði; Heiðinni. Ljósmynd: Óliver Hilmarsson.
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félagsskapurinn ætti hvorki peninga 
né verkfæri. Það lögðu allir til með 
sér vinnu sína, tíma sinn og verk-
færin sín. Fólk varð sér úti um spýtur 
með ýmsum klókindum, svo hægt væri 
að smíða brýr, stökkpalla og beygju. 
Það eru lagtækir smiðir í hópnum. 
Hjólaviðgerðamaður bæjarins, Viðar 
Kristinsson, er meira að segja löggiltur 
smiður. Útsjónarsemi hefur alla tíð 
einkennt fólkið á bak við verkefnið. 
Fyrirtæki sem eiga hentug vinnutæki 
hafa alveg fengið að lána þau til góðra 
verka. 

Skriðan var komin af  stað. Tungu-
dalur og hálendið upp af  honum 
blasir við frá Hnífunum. Hugmynda-
ríkt fólk með sama áhugamál er fljótt 
að koma auga á fleiri tækifæri. Til 
dæmis lá í augum uppi að það þyrfti 
að búa til tengingu frá brautinni 
niður í Tungudal og stígakerfið þar. 
Auðveldari leið en að steypa sér niður 
Hnífana. Þar með var komin Y-braut 
þar sem fólk gat haft val. Efsti hlutinn, 
sá sameiginlegi, fékk nafnið Heiðin 
(2,5 km). Framhaldið niður Hnífana 
heitir einfaldlega Hnífar (rúmir 3 
km til að byrja með, 3,6 km núna). 
Tengingin niður í Tungudal heitir 
Tungan (1,7 km miðað við stystu skil-
greiningu).

Og áfram hélt það. Árið 2019 
bættust við brautirnar Bunan, Hrossið 
og Múlinn. Öll nöfnin tengjast 
örnefnum sem til staðar eru. Bunan og 
Hrossið þykja reyndar líka lýsa eigin-
leikum leiðanna ágætlega. Þessar þrjár 
leiðir mynda nærri samfellt rennsli 
lengst ofan frá Sandfelli (454 metrar 
yfir sjávarmáli) niður á láglendi. Síðar 
átti eftir að tengja þessar leiðir enn 
betur saman og bjóða upp á tilbrigði 
við hana. Tilbrigði við þessa salíbunu 
varð til um svipað leyti og fékk nafnið 
Vestfirðingurinn.

Þegar hér var komið sögu hafði 
dálítið mikilvægt gerst. Í apríl 2019 
gekk þessi frekar óformlegi áhuga-
mannahópur, sem þá hafði hlotið 
nafnið Hnífar, í Vestra. Vestri er 
íþróttasamband á Vestfjörðum. Þar 
með varð til Hjólreiðadeild Vestra. Þá 
fór í fyrsta skipti að sjást peningur. Sótt 
var um í alls konar framkvæmdasjóði, 
uppbyggingarsjóði og fleira. 

Í maí 2019 fékk félagið til umráða 
stærðarinnar landskika á iðnaðarsvæði 
sem hafði verið í hálfgerðu reiðileysi. 
Þar var í skyndingu komið upp æfinga-
svæði. Það hefur frá upphafi verið 

Lífið er ekki bara vinna. Stundum er líka hjólað. Ljósmynd: Helga Björt Möller.

Eina vaðið, sem því nafni má kalla, í brautakerfinu í Skutulsfirði er þetta hér á Tunguá. Það er 
í brautinni sem kallast Tungan. Ljósmynd: Anna María Daníelsdóttir.
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mikið notað. Brautir voru gerðar úr 
grjóti og timbri og mótaðar beint í 
land. Hvort þetta svæði stendur til 
boða til framtíðar er enn óvíst, en það 
er óskandi, því áhrifin af  því eru mikil. 
Börn og unglingar hafa notað svæðið 
einna mest, enda hafa þau helst verið 
höfð í huga þegar brautir hafa verið 
búnar til. 

Málið er nefnilega það að Hjól-
reiðadeild Vestra er sérlega barnvænt 
(púkavænt) samfélag. Ef  það á að vera 
framtíð í þessu sporti, þá þarf  að sá til 
þess réttu fræjunum. Það er óspart gert 

Unnið við brautina í Múlanum. Af  öllum brautunum í Skut-
ulsfirði liggur að meðaltali mest vinna bak við hvern metra í 
þessari bröttu og hlykkjóttu skógarbraut. Samskipti Hjólreiða-
deildar Vestra og Skógræktarfélags Ísafjarðar hafa verið með 
ágætum. Kannski hefur það eitthvað með það að gera að Kristján 
(maðurinn í grænu treyjunni) er í báðum félögum? Ljósmynd: 
Óliver Hilmarsson.

Breyttir tímar. Áður voru ekki til spýtur og allir unnu. Nú er til nóg af  spýtum 
en flestir horfa á einn vinna. Það er annar löggiltur smiður í hjólagenginu, 
Addó á flugvellinum. Ljósmynd: Heiða Jónsdóttir.

Frá ungdúrómóti sumarið 2020. Ljósmynd: Heiða Jónsdóttir.Frá ungdúrómóti sumarið 2020. Ljósmynd: Helga Björt Möller.

með æfingum og námskeiðum fyrir 
börn og unglinga. Dugandi heima-
menn eru fengnir til að þjálfa og kenna 
en líka eru keyptir til verksins atvinnu-
menn úr öðrum héruðum. Æfinga-
svæði fyrir ungviðið hafa verið sett 
upp innanbæjar, svo úr hefur orðið hin 
fínasta torgstemning. Líka hefur verið 
haldið viðgerðanámskeið undir berum 
himni. Fólk skemmtir sér saman. 
Ungmennin fá líka að keppa. Haldið 
var svokallað ungdúrómót, sem er 
skylt orðinu enduro. Þá er keppt með 
sérleiðafyrirkomulagi á fjórum leiðum. 

Nýjasta brautin í leiðaneti ísfirsku 
fjallahjólaranna er sérstaklega hönnuð 
fyrir börn og byrjendur. Efsti hluti 
hennar heitir Ungdúró og framhaldið 
heitir Heimreiðin. Hún endar niðri í 
stígakerfi bæjarins.

Fullorðna fólkið hefur líka fengið 
námskeið þar sem fagfólk kennir 
enduro-kúnstir. Það hefur líka fengið 
leiðbeiningu í notkun Eyrarhjólanna 
svokölluðu. Á þeim hjólum er rúntað 
með íbúa dvalarheimilisins Eyrar. 
Námskeið var líka haldið fyrir fólk 
sem ætlar að taka að sér að leiða 

wÞjónusta 
í heimabyggð

Húsasmiðjan og Blómaval á Ísafirði
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hjólaæfingar. Það var meira að segja 
kominn styrkur til að senda manneskju 
á þjálfaranámskeið til Wales. Svo þarf  
að halda kunnáttunni við. Samhjól 
heitir það þegar farið er á föstum 
tímum, einu sinni til tvisvar í viku, í 
brautirnar. Stundum slæðast nýliðar 
með og þá fá þeir tilsögn. 

Það er hægt að skemmta sér við 
fleira en að hjóla. Það er líka hægt að 
segja hjólaferðasögur og planleggja 
næstu ævintýri. Þau eru orðin ófá 
kvöldin sem hjólararnir hafa fjölmennt 
á öldurhús bæjarins og fundað um hitt 
og þetta og haldið myndasýningar frá 
svaðilförum um heiminn. Umræðu-
efnið á fundunum er ótæmandi. Þar 
eru meðal annars lögð drög að merk-
ingum og kortlagningum brautanna, 
fleiri námskeið skipulögð og keppnir 
ákveðnar, skipst á upplýsingum um 
hvernig er hægt að krækja í pening 
eða smíðatimbur og hvað skuli fram-
kvæma. 

Það er ekki bara talað, heldur líka 
gert. Nú er búið að smíða kerru sem 
tekur átta hjól og það er búið að gera 
skiltastanda mikla sem eiga að bera 
kort af  hjólasvæðunum. Kortin verða 
svo teiknuð þegar ljóst verður hversu 
umfangsmikið leiðakerfið verður að 
lokum. Það er enn verið að leggja 
brautir. Hjólreiðadeildin hefur lagt 
orku í að safna þeim leiðum sem 
komnar eru inn á Trailforks-síðuna. 
Kynningar og námskeið hafa verið 
haldin í tengslum við það. 

Hér er verið að búa til beygjur í Ungdúró-brautina. Ljósmynd: Helga Björt Möller.

Prufuferð í Bununni. Í henni sannaðist að það er frekar maðurinn en reiðhjólið sem gerir 
gæfumuninn í fjallabruni. Hér fer fjallagarpurinn Kévin Dubois á kostum. Ljósmynd: Helga 
Björt Möller.

Stjórn Hjólreiðadeildar Vestra í þungum þönkum á Húsinu. Ljósmynd: Helga Björt Möller.
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Frá samæfingu í Smiðjugötu 5

Vinnan við Trailforks og margt 
annað á sér líka stað á netinu. Fésbókar-
síða félagsins, sem var stofnuð sumarið 
2018, er stærsti fundurinn. Þar eru 
öll mál rædd. Ekki síst á kóvítis-árinu 
þegar barirnir hafa verið lokaðir. Á 
fésinu má gjarnan sjá einhvern félaga 
segjast vera að skreppa í hina eða 
þessa brautina og hvort einhver vilji 
vera samferða. Stjórnin er dugleg að 
segja frá öllu sem verið er að gera og 
pæla. Allt er opið og lýðræðislegt. Þar 
eru samhjól, námskeiðin, æfingarnar, 
vinnudagarnir, fundirnir og mynda-
kvöldin auglýst. Þar fara fram vanga-
veltur um kaup á efni og græjum, hvað 
kollegarnir á öðrum stöðum eru að 
gera og hvernig staðið skal að næstu 
keppni og svo framvegis og svo fram-
vegis.

Samantekt: Ómar Smári Kristinsson 
Greinin birtist einnig í Hjólhestinum, 

tímariti Fjallahjólaklúbbsins í mars 2021. Bútur úr útivistarkorti Skutulsfjarðar, 2021. Bláu línum kortsins hefur fjölgað ört á milli ára 
og mun gera það áfram. Brátt mun þurfa að gera sérkort fyrir hjólabrautirnar. Teikning: Ómar 
Smári Kristinsson.

Bunað niður með Buná; Bunan. Ljósmynd: Óliver Hilmarsson.
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SÖGUR UM BÚÐ
Bókaverslun Jónasar Tómassonar 

Í tilefni af 100 ára afmæli
Undirrituð var svo heppin að vera 
stödd í heimabænum og fékk að 
upplifa góðar minningar sem tengdust 
Bókhlöðunni. Gunnlaugur í versl-
unarsloppnum tók á móti gestum 
brosandi, léttur á fæti og tilbúinn að 
svara spurningum gesta og gangandi. 
Rétt eins og í Bókhlöðunni forðum 
daga, póstkortarúllan á sínum stað, 
lindarpennar, kalkipappír, kvittana-
hefti, kladdar, bréf, ritvélar og reikni-
vélar svo fátt eitt sé nefnt. Í hugann 
komu upprúlluðu dönsku tímaritin 
til áskrifenda, Andrésblöðin vikuleg 
á dönsku sótt ásamt Feminu fyrir 
mömmu, póstkortin sem hrundu 
þegar rúllunni var snúið of  hratt, 
skólainnkaup á haustin, kliðurinn og 
andrúmsloftið.

Því laust í hugann að þetta væri 
verðugt efni í Vestanpóstinn en hvernig 
er hægt að gera hartnær 100 ára sögu 
skil í stuttri grein eða viðtali? Það 
kom í ljós að í tilefni af  90 ára afmæli 
Gunnlaugs á síðasta ári færði hann 
sinni nánustu fjölskyldu og afkom-
endum afmælisrit sem ber yfirskriftina 
Var það nokkuð fleira? Ritið er vegleg 
bók um sögu fjölskyldunnar ásamt 
fjölmörgum myndum, Bókhlaðan 
aldrei langt undan enda stór hluti 
af  fjölskyldusögunni. Í símaviðtali og 
bréfaskriftum tvinnuðum við Gulli 
eftirfarandi samantekt sem lesendur 
hafa vonandi ánægju af.

Upphaf Bókhlöðunnar
Gunnlaugur hefur orðið:
Það var sem sagt í ágúst 1920 að 
Jónas Tómasson keypti bóka-
verslun. Póstmeistarinn á staðnum, 
Guðmundur Bergsson, hafði starf-
rækt verslunina alllengi í húsi sínu 
Aðalstræti 26A en hann var þá að 
hverfa úr bænum til annarra starfa. 
Jónas stofnaði þar með Bókaverslun 
Jónasar Tómassonar sem síðar fékk 
viðurnefnið Bókhlaðan og var lengi 
þekkt sem slík.

Jónas Tómasson var Þingeyingur en 
flutti úr sveitinni til Ísafjarðar, tvítugur 

Í ágústmánuði síðastliðnum voru 100 ár frá því að Jónas Tómasson 
stofnaði verslun sína, Bókaverslun Jónasar Tómassonar, og 
minntust afkomendur hans og venslafólk þess með minningar-
sýningu í Edinborgarhúsinu þann 1. ágúst. Voru þar sýndir munir 
ýmsir úr sögu búðarinnar, skrifstofuáhöld og skápar, bókhalds-
bækur, bréf og myndir í massavís og þótti þar margt áhugavert 
og fróðlegt. Sama dag var afhjúpaður minningarskjöldur í gang-
stéttinni við Hafnarstræti 2 til að minna á að þarna hefði nú 
Bókhlaðan verið lengi og væri jafnvel enn í hugum margra.

 Aðalstræti 26A þar sem Bókaverslun Jónasar Tómassonar var til húsa á árabilinu 1920-
1929. Þar átti síðar heima á annarri hæð Lára Gísladóttir frá barnsaldri og fram yfir tvítugt 
ásamt fjölskyldu sinni.

Úr Bókaverslun Jónasar Tómassonar sem stofnuð var árið 1920. Á fyrstu árunum meðan hún 
var starfrækt í Aðalstræti 26A.
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strákur, skömmu eftir aldamótin 1900. 
Stundaði í fyrstu ýmis verslunar- og 
þjónustustörf  en kynntist fljótlega 
kórastarfi og tónlist í bænum. Fékk 
það mikinn áhuga að hann dreif  sig til 
Reykjavíkur einn vetur að læra músík. 
Var í einkatímum hjá meistara Sigfúsi 
Einarssyni að læra orgelspil og söng-
fræði og tók próf  frá Kennaraskól-
anum sem söngkennari. Kom heim 
og gerðist organisti við Ísafjarðar-
kirkju, stofnaði Tónlistarskóla sem 
starfræktur var í Barnaskólanum árin 
1910-18. Ætlaði sem sagt að vera 
músíkant og lifa af  því. Það gekk nú 
ekki fjárhagslega, svo hann snéri sér að 
öðru og stofnaði bókaverslun.

Verslunina rak hann fyrstu árin 
áfram í fallegu húsi við Aðalstræti, sem 
blasti þá við umferð um torgið þó að 
það standi mjög innarlega á lóðinni, 
raunar nær Brunngötu en Aðalstræti 
og er þar enn. Vann þarna af  atorku 
með 1-2 starfsmenn og gekk bara 
bærilega enda atvinnuástand í bænum 
í góðu lagi þau árin. Verslað var með 
bækur og blöð og þau bæði íslensk og 
dönsk innflutt frá Kaupinhöfn, ritföng 
og smávörur ýmiss konar, ramma, 
leikföng og þess háttar. Og svo voru 
það hljóðfærin, meðal annars orgel, 
sem útveguð voru frá Danmörku og 
Þýskalandi. Það hljóðfæri var vinsælt 
stofuhljóðfæri á þeim tíma bæði 
innanbæjar og úti um sveitir, á „betri“ 
bæjum, enda tiltölulega ódýr og létt í 
flutningum. 

Viðskiptin voru eðlilega mest við 
fólkið í bænum og fyrirtæki og stofnanir 

Reisugildi þegar lokið var uppbyggingu húsanna við Hafnarstræti 2, 4 og 6. Myndin sýnir 
bakhlið húsanna og er tekin sumarið 1927.

Úr Bókhlöðunni, starfsfólkið er Áskell Löve sendill, seinna grasafræðiprófessor í Ameríku, Olga 
Valdimarsdóttir afgreiðslukona og bóksalinn Jónas. Vinnufatnaður afgreiðslukonunnar er eftir-
tektarverður. Þarna má sjá gömlu bókaskápana sem voru ættaðir úr Sameinuðu verslununum og 
orgelin sem flutt voru inn frá Þýskalandi.

Bókhlaðan á fyrstu árunum í Hafnarstrætinu. Þarna sjást hillurnar og af-
greiðsluborðið sem keypt var notað af  Sameinuðu verslununum við Aðalstræti 
þar sem seinna var lengi Pósthús.

Faðir og sonur: Nýi bóksalinn og verslunareigandi og sá gamli við 
skrifborðið á heimili þeirra í Hafnarstræti 2, árið 1956.

65VESTANPÓSTUR 2021



þar, en líka við aðila hér allt í kring, 
bændur og búalið og opinberar stofn-
anir inni í Djúpi og norðan Djúps sem 
og vestur á fjörðum, því alls staðar var 
þá mannmörg byggð, búið á hverjum 
bæ. Viðskipti við aðila utanbæjar voru 
öll færð til bókar, menn voru „í reikn-
ingi“ og gilti það líka um fjölmarga 
innanbæjar. Allar úttektir, smáar sem 
stórar, voru færðar í bók og svo kom 
innlegg, kannski einu sinni til tvisvar 
á ári, í einstaka tilfellum gat innborg-
unin verið 2 kíló smjör eða hálfur 
poki af  rófum. Í gamalli viðskipta-
mannabók frá 3. áratugnum má sjá að 
280 innlendir aðilar voru í viðskiptum 
auk 28 erlendra. Meðal innlendra í 
viðskiptum eru ekki færri en 13 lestr-
arfélög í nágrannahreppum, héraðs-
bókasöfn þess tíma. Þau fyrirfinnast 
nú ekki lengur.

Myndin tekin upp Hafnarstrætið, sennilega frá því um 1940. Bóksalinn að stafla bókum í gömlu hillurnar baka til.

Gunnlaugur að skutlast með sendingar eða sækir á reiðhjóli eins og stund-
um forðum!

Gunnlaugur bóksali lengst til vinstri, kominn með þrjá starfsmenn 
sér við hlið á sjöunda áratugnum, Þórhildi Sigurðardóttur, Geirþrúði 
Charlesdóttur og Garðar Einarsson. Þau tvö síðarnefndu voru ötulir 
starfsmenn í áratugi.

Bókhlaðan í Hafnarstræti þegar búið var að endurnýja og stækka verslunarplássið, seint á sjötta 
áratugnum.
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Fiskmarkaður Bolungarvíkur
og Suðureyrar ehf.

Hafnargötu 12, 415 Bolungarvík, sími: 863 9003

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

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

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

Verkalýðs- og sjómannafélag
Bolungarvíkur

Hafnargötu 37 • 415 Bolungarvík • Sími: 456 7108

Hafnarstræti 1
400 Ísafirði 
Símar: 456 3708
verkis.isafjordur@verkis.is 
www.verkis.is422 8000

Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

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

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

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

Súðavíkurhreppur
Grundarstræti 3 • 420 Súðavík  
Sími 450 5900

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

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

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

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Torfnes, 400 Ísafjörður • Sími: 450 4500

Tálknafjarðarhreppur
Strandgötu 38 • 460 Tálknafirði • Sími: 450 2500 

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

Sjúkraþjálfun Vestfjarða ehf
Eyrargötu 2 • 400 Ísafirði • Sími: Sími. 456 3700

Pósturinn Ísafirði
Hafnarstræti 9-11, 400 Ísafirði

Bílaverkstæði SB ehf
Sindragötu 3 • 400 Ísafirði • Sími 456 3033
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Vélsmiðja Ísafjarðar Sundahöfn • Sími 456 3910

Tannlæknastofa 
Viðars Konráðssonar

Torfnesi, Ísafirði, sími: 456 3737

Vélsmiðjan og Mjölnir ehf.
Mávakambi 2 - 415 Bolungarvík

Sími 456 7478

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

Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis.

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

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

Krosshamar ehf.
Fjarðarstræti 27A, 400 Ísafirði, símar: 456 4362 og 893 8062Suðurgötu 9 • Ísafirði • Sími 456-5711 -     Ráðgjöf

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

FRYSTIKERFI ehf

FRYSTIKERFI ehf

Byggðastofnun
Ártorgi 1 • 550 Sauðárkróki

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

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

Símar 456 4042, 893 1689 og 847 0002

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

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

Aðalstræti 26 • 400 Ísafjörður • Sími 456 3902

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

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

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

Valur Richter 864 1341, Össur Össurarson 898 3802

Ísblikk ehf, blikksmiðja,
Árnagötu 1, Ísafirði, símar: 456 5550
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Veglegt verslunarhús við 
Hafnarstræti reist
Þó að kaupmaður væri bærilega sáttur 
við gang mála þarna í Aðalstrætinu, 
fór hann fljótlega að hugsa sér til hreyf-
ings. Verslunarhúsið stóð, eins og áður 
sagði, innarlega á lóðinni, alllangt frá 
götu og því fyrirsjáanlegt að það yrði 
„bakhús“, illsjáanlegt þegar byggt yrði 
á lóðinni fyrir framan, sem og varð 
skömmu síðar.

Þeir tóku sig saman galvaskir 
dugnaðarmenn, klæðskerarnir Einar 
og Kristján, Þórður úrsmiður og 
Jónas bóksali og sóttu sameiginlega 
um byggingarleyfi fyrir verslunar- og 
íbúðarhúsi á lóðunum númer 2, 4 og 
6 við Hafnarstræti og fengu það. Jónas 
fékk hornlóðina Hafnarstræti 2, og fékk 
Jón H. Sigmundsson byggingarmeistara 
til að teikna hús á lóðina eftir þess tíma 
ríkjandi forskrift: Verslun/verkstæði á 1. 
hæð, íbúð kaupmanns á 2. hæð, leigu-
herbergi á 3. hæð, geymslur í kjallara. 
Hann skilaði því verki einstaklega vel 
með mjög vel gerðum nákvæmum 
teikningum af  þessu hornhúsi með 
veggjum í boga og sveigðu þaki og 

Starfsfólk Bókhlöðunnar í kaffi hjá Láru á Þorláksmessu 1979. Hrafn Snorrason, Þórný 
Heiðarsdóttir, Hrafnhildur Konný Hákonardóttir, Sigga Lára, Gunnlaugur, Hjördís, Katrín 
Björnsdóttir, Rannveig Halldórsdóttir, Hildur Halla Jónsdóttir, Gunnlaug Magnúsdóttir, Guð-
rún Jónsdóttir og Lára.

Yfirmaður framköllunarverkstæðis, Hrafn Snorrason, sem stjórnaði af  fagmennsku og 
dugnaði.

Bókhlaðan auglýsir nýja verslun, Sporthlöðuna að 
Silfurgötu 1, í október 1979.

hvaðeina. Falleg bygging, sem hefur 
sett sinn svip á torgið, miðbæ Ísafjarðar, 
allar götur síðan. Þangað inn flutti svo 
Bókhlaðan í ársbyrjun 1929 í nýinn-

réttað flott verslunarplássið. Reyndar 
flutti líka það árið í húsið fjölskyldan, 
Jónas og húsfreyjan Anna Ingvarsdóttir 
og eldri synir þeirra tveir, Tómas Árni 

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

Eimskip er ...
leiðandi þjónustufyrirtæki sem byggir á framúrskarandi tengslaneti. 
Eimskip sérhæfir sig í öllu sem snýr að land-, sjó- og flugflutningi, 
vörudreyfingu og geymslu. Sérstök áhersla er lögð á að taka mið af 
þörfum viðskiptavina og mæta ólíkum kröfum þeirra. Það er sameigin-
legur metnaður bæði starfsmanna og félagsins að gegna forystuhlut-
verki til framtíðar.
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og Ingvar. Sá þriðji fæddist þar ári síðar 
og átti svo eftir að búa þar og starfa 
næstu 75 árin og rúmlega það.

Við tók fjölbreytt starfsemi í fallegu 
nýinnréttuðu húsnæði við torgið, á 
besta stað í bænum, en ytri aðstæður 
ýmsar óhagstæðar. Kreppa skall á í 
heiminum og atvinnuástand var slæmt 
bæði hér og þar. Fjárhagsstaða bóksala 
var mjög erfið því byggingarkostnaður 
nýja hússins hafði farið langt fram úr 
áætlunum og kostað lántökur og fyrir-
greiðslur í bönkum og sjóðum ýmsum. 
Stærsta lánið var veðdeildarlán hjá 
Landsbankanum að upphæð 30 
þúsund til 30 ára óverðtryggt, reyndar 
mjög hagstætt fyrir lántaka þegar fram 

manns fengu líka útrás. Nótnabækur 
og hljóðfæri voru þarna á boðstólum 
og seinna bættust við filmur og ljós-
myndavörur ýmiss konar. Í starfsliði 
búðar voru auk kaupmanns oftast tvær 
stúlkur/konur við afgreiðslu og skrif-
stofustörf  og sumar þeirra þar árum 
saman, og svo oft unglingsstrákur í 
sendiferðum og pakkhússtörfum. 
Heimilismenn, það er bræðurnir þrír, 
komu þar og nokkuð við sögu við 
blaðaútburð og ýmis önnur tilvik. En 
þó fór það svo að þeir eldri tveir 
lögðust í langskólanám bæði innan 
lands og utan, urðu sérfróðir og fundu 
sér starfsvettvang í þéttbýlinu syðra. 
Ég vann í Bókhlöðunni öll sumur, 

í sótti þegar lánsupphæð hríðféll 
í verðgildi í óðaverðbólgu næstu 
áratuga, en í raun alveg galið fyrir-
komulag. Ég hugsaði til þess á sjötta 
áratugnum þegar ég var að borga 
síðustu afborganirnar af  þessu 
láni; hvað skyldi ég vera að borga 
fyrir marga tugi vinnustunda hjá 
smið árið 1928 með 1.376 króna 
afborgun árið 1957? 

Frá upphafi verslað með 
meira en bækur
Sem fyrr var verslun með bækur, 
blöð og ritföng meginuppistaðan í 
búðarrekstri, en áhugamál kaup-

Jónas kannar lagerinn af  gönguskíðum í 
kjallara Bókhlöðunnar árið 1975.

Starfsmenn Sporthlöðunnar, f.v. Veigar Þór Guðbjörnsson, Jónas og 
Hermann Hákonarson.

Starfsfólk Bókhlöðunnar eftir annir í bóksölunni. Aftast standa Sigurrós, Gunnlaugur, Gústaf  
og Guðný Magna (Dúddý). Í miðið eru Gunnhildur Elíasdóttir, Jóna Símonía og Bryndís 
Jónasdóttir. Fremst eru Anna, Þuríður Ebenezersdóttir og Ólöf  Björnsdóttir.

Viðbótarjólastarfsfólk 1978, f.v. Hrönn Ágústsdóttir, Anna, Guðrún 
Jónsdóttir, Dagný Guðbjörnsdóttir, Hildur Halla Jónsdóttir.

Við ætlum að vera 
hreyfiafl til góðra verka
Íslandsbanki á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. 
Á upphafsárunum átti bankinn meðal annars þátt í að efla 
sjávarútveg og var lyftistöng fyrir íslenskt atvinnu- og 
efnahagslíf. Bankinn hefur því frá upphafi verið hreyfiafl í 
samfélaginu.

Tilgangur okkar er að vera hreyfiafl til góðra verka og 
framtíðarsýnin er að veita viðskiptavinum ávallt bestu 
bankaþjónustuna. Við erum til staðar fyrir viðskiptavini við 
þeirra ákvarðanir og tökum þátt í að gera hugmyndir að 
veruleika.

Við viljum vera til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og taka 
virkan þátt í samfélaginu sem við búum í. Með því að stuðla 
að sjálfbærni í sinni víðustu mynd höfum við jákvæð áhrif, 
því það er mikilvægt fyrir okkur og okkar viðskiptavini.  

Við eigum að þora að tala um það sem skiptir máli, þó við 
séum ekki fullkomin.
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unglingur, en í menntaskóla syðra í 
fjóra vetur en síðan í Háskólanum 
einn vetur að kynna mér viðskipta-
fræði án þess þó að sú speki gripi 
mig heljartökum. Var svo næsta árið 
á flandri, lengst af  úti í Englandi að 
reyna að læra enska tungu, en líka til 
að ferðast og mannast. Kom svo heim 
haustið 1952 og þá urðu þáttaskil.   

Þáttaskil
Gunnlaugur kom sem sagt heim 
haustið 1952 og gerðist starfsmaður 
í Bókhlöðunni hjá föður sínum. 
Launþegi í fullu starfi þar til hann 
yfirtók rekstur Bókaverslunar Jónasar 
Tómassonar síðla sama ár og gerðist 
þar með kaupmaður. Kaupsamningur 
var gerður, ekki flókinn en sanngjarn 
að mati Gulla.

Hvernig voru fyrstu kaupmannsárin hjá þér?
Efnahagsástandið á Íslandi á sjötta 
áratugnum og mínum fyrstu kaup-
mannsárum var ekki sérlega 
spennandi. Stríðsgróðagjaldeyris-
forðinn uppurinn, gjaldeyrishallæri 
og ströng gjaldeyrishöft í gildi. Það 

Bókadeild Bókhlöðunnar flutt upp á 2. hæð.

Við ætlum að vera 
hreyfiafl til góðra verka
Íslandsbanki á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. 
Á upphafsárunum átti bankinn meðal annars þátt í að efla 
sjávarútveg og var lyftistöng fyrir íslenskt atvinnu- og 
efnahagslíf. Bankinn hefur því frá upphafi verið hreyfiafl í 
samfélaginu.

Tilgangur okkar er að vera hreyfiafl til góðra verka og 
framtíðarsýnin er að veita viðskiptavinum ávallt bestu 
bankaþjónustuna. Við erum til staðar fyrir viðskiptavini við 
þeirra ákvarðanir og tökum þátt í að gera hugmyndir að 
veruleika.

Við viljum vera til fyrirmyndar í íslensku atvinnulífi og taka 
virkan þátt í samfélaginu sem við búum í. Með því að stuðla 
að sjálfbærni í sinni víðustu mynd höfum við jákvæð áhrif, 
því það er mikilvægt fyrir okkur og okkar viðskiptavini.  

Við eigum að þora að tala um það sem skiptir máli, þó við 
séum ekki fullkomin.

þurfti gjaldeyrisleyfi fyrir flestum vöru-
tegundum og þau voru mjög torfengin. 
Vöruframboð var því mjög takmarkað 
og verðsamkeppni lítil sem engin. 

Hvernig gekk með aðföng á þessum tímum 
hafta?
Það þurfti talsverða einbeitingu og 
vinnusemi til að reka smásöluverslun 
á landsbyggðinni á þessum árum, ekki 
síst sérvöruverslun eins og okkar. Þurfti 
oft víða að leita fanga. Ég hafði þann 

hátt lengi á að fara í innkaupaferðir í 
höfuðstaðinn þrisvar á ári; á vorin fyrir 
sumarvertíð, í september fyrir skólatíð 
og fyrir jólavertíð í nóvember. Lengi 
vel voru ferðirnar farnar sjóleiðis og 
slatti af  pinklum tekinn með sem 
farangur til að spara flutningsgjald. 
Segja má að fulllangt hafi stundum 
gengið í þeim efnum og skipsmönnum 
þótt farangur farþegans ansi fyrir-
ferðarmikill.

Verðlagshöft voru líka ströng og 
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vandlega gengið eftir að þeim væri 
fylgt. Í auglýsingu frá Verðlagsstofnun 
frá ágúst 1981 er til að mynda tilgreint 
að í vöruflokknum ritföng og papp-
írsvörur var leyfileg álagning 9,5% 
í heildsölu en 36% í smásölu. Hins 
vegar mátti leggja 43% á sjálfblek-
unga og skrúfblýanta sem voru þó 
dýrari stykki. Til samanburðar mátti 
leggja 29,5% á vinnuvettlinga og 
gúmmíhanska. Mér er hulin ráðgáta 
hvernig þessar prósentutölur voru 
fengnar en starfsmaður Verðlags-
stofu hér vestra í fullu starfi fékk 
afrit af  hverjum einasta vörureikn-
ingi verslana í sínu umdæmi. Í mínu 
tilfelli gat þetta verið talsverður fjöldi 
og hver reikningur í mörgum liðum. 
Kom hann í heimsókn, sat andspænis 
mér við skrifborðið og skrifaði niður 

samviskusamlega á sitt eintak mitt 
útreiknaða útsöluverð, stundum 
fleiri hundruð „item“. Tékkaði stöku 
sinnum á því frammi í búð en gerði 
örsjaldan athugasemdir.

Lengi vel var það ákvæði í verðlags-
reglunum að ef  þú fluttir inn vörur 
sjálfur, slepptir heildsalanum, máttir 
þú nota hærri álagningu sem var 
samt lægri en heildsala plús smásala 
og þýddi því lægra verð kúnnanum 
til hagsbóta. Við nýttum þetta stöku 
sinnum. Fórum meðal annars í nokkur 
skipti á vörusýningar í Þýskalandi til 
að sjá hvað væri nýtt og gátum þótt 
smáir værum flikkað upp á vöru-
valið. Sérlega þjónustufúst þar ytra 
var stórfyrirtækið Gunter Wagner sem 
átti Pelican-merkið og bauð mikið af  
viðurkenndum gæðavörum. Í áratugi 
höfðum við á boðstólum frá þeim sjálf-
blekunga, kalkipappír, ritvélaborða, 
liti og margt fleira.

Það rifjast upp að ferðirnar í höfuð-
staðinn voru flestar með Ríkisskipum. 
Á námsárunum fékk ég aldrei koju 
að liggja í heldur hírðist í lest eða 
á göngum drullusjóveikur og vesæll. 
Hörmungarferðalag sem maður lagði 
á sig að hausti, fyrir jól og að vori. 
Seinna sem kaupmaður á ferð og ekki 
á álagstíma stóð til boða klefi á fyrsta 
farrými og hátíðarmatur í hvert mál. 
Þá voru einnig komnar sjóveikipillur 
sem virkuðu og hörmungarferðir sem 
áður voru breyttust í sældarlíf  á ferð. 

Bókhlaðan fær andlitstlyftingu
Ég las það í bókinni þinni að þú varst 
stórhuga strax frá byrjun og sumarfrí með 
fjölskyldunni fátíð?
Fyrstu fjögur kaupmannsárin man ég 
að við fjölskyldan tókum aðeins fjóra 
daga í sumarfrí. Það voru tvær fram-
lengdar helgar sem voru vel nýttar. 
Sumarbústaðurinn í Tunguskógi 
bætti svo sannarlega upp að ekki var 
möguleiki að taka langt orlof.

Fljótlega eftir að ég tók við rekstr-
inum langaði mig unga manninn að 
gera breytingar á versluninni. Strax 
árið 1956 var Hannes Kr. Davíðsson 
arkitekt ráðinn til ráðgjafar um að 
endurskipuleggja allt rýmið og teikna 
nýjar innréttingar. Öllum skápum og 
hillum var kastað út, hafði verið keypt 
notað þrjátíu árum fyrr. Veggur að 
skrifstofu brotinn niður og verslunar-
rýmið stækkað sem því nam. Þurfti 
að setja dregara í loft og súlu undir 

Bókhlöðustarfsfólk árið 1990 fyrir daga stórmarkaðanna. Frá vinstri: Hrafn Snorrason, 
Gunnhildur Elíasdóttir, Ásta Björnsdóttir, Sigrún Halldórsdóttir, Guðný Einarsdóttir (Dúddý), 
Jónas, Sigríður Lára, Lára og Gunnlaugur.

Sérþjónusta Bókhlöðunnar við börnin. Kristín les fyrir leikskólabörn sem komu í heimsókn í 
búðina í apríl 1996.

Gunnlaugur með bókastaflana fyrir framan 
sig. Mynd: Ljósmyndasafn Ísafjarðar.
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til öryggis. Þá voru skrifborð og ritvél 
flutt í bakherbergi. Allt var nýtt; 
gólfefni, loftljós, hillur, borð og heil-
mikill blaða- og tímaritastandur. Þetta 
kostaði formúu. Búðin var lokuð í 
heilan mánuð en við versluðum í einu 
herbergi í nýreistu prentsmiðjuhúsi í 
næstu götu á meðan til að sýna lit og 
þjóna kúnnunum. 

Verslað með hljóðfæri
Það sem vakti alltaf  eftirtekt man ég var að 
úrval í Bókhlöðunni var alltaf  fjölbreytt, 
hvernig kom það til?
Þótt verslun með bækur og ritföng 
hafi alla tíð verið megintilgangur 
rekstursins höfðu lengi verið ýmis 
hliðarverkefni sem gjarnan voru tengd 
áhugamálum eigandans. Alveg frá 

upphafi verslaði pabbi með orgel, 
strengjahljóðfæri, gítara og fleira. Ég 
hélt tradisjóninni lifandi svona með 
köflum. Keypti blásturshljóðfæri ýmiss 
konar frá Englandi og tilheyrandi 
hliðarvörur bæði fyrir Lúðrasveitina 
og nemendur.

Einn viðskiptavinur var bóndi 
vestur í Arnarfirði, Gísli Gíslason 
á Uppsölum, þá af  mér og flestum 
öðrum ókunnur náungi. Honum var 
send í póstkröfu eitt stykki klarínetta 
samkvæmt pöntun. Svohljóðandi 
kvörtun barst frá honum bréflega: 
„Fæ ekki tón úr hljóðpípunni.“ Og 
vildi skila eða skipta klarínettunni 
sem hann og gerði en fékk trompet 
í staðinn. Það var ódýrara og fékk 
hann því nótnabækur í milligjöf  enda 
átti hann og spilaði á orgel. Á ég 
enn nokkur kostuleg bréf  frá honum 
viðkomandi þessum viðskiptum sem 
enduðu farsællega tel ég en voru 
um tíma allerfið. Síðar varð Gísli á 
Uppsölum landsfrægur en ekki fyrir 
trompetleik. Reyndar mundi ég ekkert 
eftir þessum viðskiptum þegar hans 
frægðarsól reis á sínum tíma en fann 
fyrir tilviljun bréfasamskipti okkar í 
tiltekt við starfslok mín fyrir nokkrum 
árum.

Um tíma var líka umtalsverð verslun 
með hljómplötur þegar plötuspilara-
eign unglinga fór að verða algeng. 
Svolítið framboð af  klassískri músík til 
að sýna lit en mest popp og dægurlög 
þess tíma. Oftast söngvari í aðal-
hlutverki, Haukur Morthens, Alfreð 
Clausen, Tom Jones, Paul Anka, svo 
nokkrir séu nefndir. Bítlarnir voru ekki 
komnir fram. Á þessum tíma var til 
siðs að fá að hlusta áður en keypt var 
og var plötuspilari í einu horni búðar-
innar. Þetta var náttúrulega óþolandi 
en annars gekk plötusalan þokkalega 
um tíma. 

Mér finnst samt eitt aðalafrekið í 
músíkdeildinni hafa verið innflutn-
ingur á nótnakennslubókum frá 
Bandaríkjunum. Þegar Ragnar H. 
flutti í bæinn og stofnaði Tónlist-
arskólann hafði hann í farteskinu 
nýstárlegar píanókennslubækur. Þær 
voru bæði fallegri og líflegri en gömlu 
dönsku og þýsku doðrantarnir. Hann 
lét okkur hafa nokkrar „addressur“ 
hjá útgefendum sem við settum okkur 
í samband við. Keyptum við meðal 
annars af  Boston Music Company 
og Th. Presser publication næstu ár 
og áratugi margs konar nótnabækur 

Starfsmenn Bókhlöðunnar fyrir jól á níunda áratugnum. Frá vinstri: Sigga Lára, Margrét Jens-
dóttir, Hrönn Benónýsdóttir, Jóna Símonía, Sigurborg Helgadóttir (Dódó), Guðbjörg Árnadóttir 
(Didda), Þuríður Ebenezersdóttir, Anna og Gústaf.

Prúðbúið starfsfólk Bókhlöðunnar og Sporthlöðunnar á árshátíð á níunda áratugnum. Frá 
vinstri: Hermann Hákonarson, Margrét Rakel, Þuríður Ebba, Stella Hjalta, Sigurlín Péturs-
dóttir, Jónas, Lára, Gunnhildur, Dúddý og búðareigandi fremstur. Dúddý lét þess getið að hún 
hefði sem unglingur unnið hjá Jónasi Tómassyni, seinna bæði hjá Gunnlaugi og Jónasi, og því 
náð að starfa hjá öllum þremur eigendum Bókhlöðunnar.
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en langmest píanókennslubækur fyrir 
Tónlistarskólann. Spurðist þetta út 
í aðra skóla sem fengu sendingar en 
varð aldrei bisness stundaður á lands-
vísu. Hefði kannski verið hægt því 
bækurnar voru sannanlega góðar og 
reyndust nemendum og kennurum vel 
til árangurs.

Ljósmyndavörur og 
framköllunar þjónusta
Það var ekki ósjaldan sem maður fór með 
filmu í framköllun í Bókhlöðuna og keypti 
flasskubba og filmur, hvernig gekk sá rekstur?
Í Bókhlöðunni var einnig verslað með 
ljósmyndavörur margs konar, mynda-
vélar, filmur, myndaramma og margt 
annað tilheyrandi. Að auki bættist 
síðar við framköllunarþjónusta. Var 
þessi þáttur umtalsverður í rekstri 
fyrirtækisins um tíma og fjárhags-
lega hagkvæmur, ekki síst blómatími 
framköllunarinnar. Framköllun á 
litfilmum var í upphafi flókinn prósess 
unninn á stórum verkstæðum en 
tæknin bauð svo upp á minni véla-
samstæður sem gátu hentað okkar 
aðstæðum. Eftir vangaveltur létum við 
slag standa og fjárfestum í dýrum 
græjum sem kostuðu milljónir. Við 
sáum ekki eftir því og voru græjur 
endurnýjaðar einu sinni á tímabilinu 
til að fylgja tækninni eftir. Áttum við í 
nánu samstarfi við Hans Petersen hf. 
sem veitti ráðgjöf  og útvegaði rekstr-
arvörur sem og ráðlagði um kaup á 
vélum auk þess að vera í góðum og 
miklum samskiptum í áratugi. Þar 
ríkti gagnkvæmt traust og vinátta við 
eiganda og starfsmenn. 

Framköllunarþjónustan var hugsuð 
fyrir Vestfirði alla því dreift var 
pokaumslögum fyrir filmusendingar 
um héraðið með dágóðum árangri. 
Utanbæjarsendingarnar höfðu í för 
með sér nokkurn aukakostnað og 
fyrirhöfn því við greiddum póst-
kostnað báðar leiðir. Ekki var sent í 
póstkröfu heldur gíróseðill látinn fylgja 
með myndum en það var algengur 
greiðslumáti á þeim tíma. Langflestir 
brugðust ekki trausti og greiddu strax 
en alltaf  var nokkuð um að menn 
„gleymdu“ gíróseðlinum og það rýrði 
nokkuð afkomu í þessari fjarþjónustu. 

Þegar stafrænu myndavélarnar 
komu til sögunnar hrapaði filmusala 
fljótt og framköllun einnig. Á blóma-
tíma gaf  þessi starfsemi ágæta afkomu 
en allt hefur sinn tíma og þjóðin var 

Gunnlaugur og Lára. Boðið upp á veitingar í tilefni 70 ára afmælis Bókhlöðunnar.

Starfsfólk Bók- og Sporthlöðunnar fyrir framan búðirnar haustið 1990.

Þrjár kynslóðir höfðu rekið Bókhlöðuna og tengd fjölskyldufyrirtæki langleiðina í heila öld, 
eða frá 1920-2009. Feðgarnir, Gunnlaugur og Jónas, á skrifstofunni á tíunda áratugnum og 
frumherjinn ekki langt undan, í mynd á veggnum.
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fljót að tileinka sér stafrænu tæknina 
og var því framköllunarþjónustunni 
sjálfhætt.

Íþrótta- og sportvöruverslun
Mig grunar að það hafi verið fleiri hliðar-
greinar sem tengdust áhugamálum fjöl-
skyldunnar?
Ég tel að stærsta hliðarverkefnið í versl-
unarrekstrinum bæði í tíma og rúmi 
hafi án efa verið íþrótta- og sportvöru-
verslunin. Upphafið að þessu verk-
efni var innflutningur á barnaskíðum 
og bindingum frá norsku sportvöru-
heildsölunni Gresvig. Þetta vatt fljótt 
upp á sig og settum við okkur þá í 
beint samband við framleiðendur. 

Úr varð umtalsverður innflutningur 
þegar höftin leystust og sérgrein okkar 
varð gönguskíðasportið. Fljótlega 
bættist svo svigsportið við og þá fóru 
innkaup öll fram í samvinnu við aðra, 
stærri aðila svo sem Kristin Bene-
diktsson, Sportval og fleiri.

Eftir að farið var að versla með 
alls konar fyrirferðarmikinn svigskíða-
búnað var engin leið að koma honum 
fyrir í bókabúðarplássinu. Við færðum 
út kvíarnar á áttunda áratugnum. 
Leigðum af  Þórði úrsmið hálfa 
hæðina í Hafnarstræti 4 þar sem áður 
hafði verið bakarí og verslun lengi. Þar 
var opnuð alvöru sportvörudeild, bæði 

með sumar- og vetrarvörur. Jónas 
sonur minn sá um skipulag og stjórnun 
þar. Eftir fáein ár keyptum við svo 
neðstu hæðina, Silfurtorg 1, af  Berg-
þóru Árnadóttur. Þar var innréttuð vel 
búin sportvörubúð sem fyrst var rekin 
sem deild í Bókhlöðurekstrinum. Varð 
síðan Sporthlaðan ehf. sem stjórnað 
var alfarið af  Jónasi og var jafnframt 
að langmestu leyti í eigu hans og 
Kristínar konu hans.

Mikil uppsveifla var í skíðavöru-
viðskiptum á sjöunda og áttunda 
áratugnum. Margar nýjungar komu 
fram, raunar varð gjörbylting á öllum 
búnaði, marglaga plast/trefjasvigskíði 
í stað tréskíðanna, öryggisbindingar í 
stað hættulegu ólabindinganna, fyrst 
táöryggi og síðan líka hælöryggið, 
að ótöldum smelluskónum sem voru 
algjör bylting. Þannig að allir þurftu 
að endurnýja sinn búnað. Þegar svo 
við bættist að byggðar voru á Selja-
landsdal skíðalyfturnar Gullhólslyftan 
1968 og Rauða bratta árið 1972, þá 
stórjókst skíðaiðkun bæjarbúa. Verslun 
með skíðabúnað varð býsna umfangs-
mikil og þurfti að sinna kröfum bæði 
yngri og eldri skíðaiðkenda.

Sporthlaðan var rekin af  myndar-
brag í áraraðir. Fyrir rest var ákveðið 
að hætta eftir erfiðleika og áföll. 
Dró mjög úr skíðaiðkun og þar með 
verslun eftir að lyfturnar eyðilögðust 

í snjóflóðinu. Smærri verslanir þurftu 
að lúta í lægra haldi fyrir stærri versl-
unum og voldugum kaupahéðnum. 

Mér er í minni mjög lífleg útsala sem 
var haldin þegar rekstri Sporthlöð-
unnar var hætt, ríflegur afsláttur veittur 
og mikið að gera. Ég vil bara geta þess 
að allir aðilar fengu sitt, bankinn, 
ríkið og birgjar þegar rekstrinum var 
hætt. Gengið var heiðarlega frá öllum 
málum.

Bóksalan aðalmarkmið
Fannst þér bóksalan lenda til hliðar á 
einhverjum tímapunkti?
Aðalmarkmið Bókverslunar Jónasar 
Tómassonar var alla tíð að versla 
með bækur og ritföng, Það var grund-
völlurinn. Bóksala var hins vegar mjög 
sveiflukennd, frekar róleg alla jafna. 
Meira að gera að vori um fermingar 
og að hausti við skólabyrjun. Síðan 
stóri toppur ársins jólabókasalan sem 
tilvera bókabúðarinnar byggðist í 
rauninni á. Til að halda úti sérverslun 
með góðan bókalager allan ársins 
hring þurfti að stóla á að jólasalan 
gengi vel. Í bókabúð eins og reyndar 
í öllum öðrum verslunarrekstri þurfti 
stöðugt að vera að fylgjast með 
birgðum. Að rétt magn væri til af  
hinum ýmsu bókaflokkum, barna- og 
unglingabókum, kvæðabókum, gjafa-

Við afhjúpun minningarskjaldar fyrir framan Bókhlöðuna í ágúst 2020 en þá voru 100 ár frá því að Jónas Tómasson, tónskáld og bóksali, 
fékk verslunarleyfi og hóf  verslunarrekstur.
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bókum, myndabókum, Laxness og svo 
framvegis. Þegar jólin nálguðust var 
það mikið starf, puð og stress að spá 
og meta sölu á kannski tveimur til 
þremur hundruðum bókartitla og gera 
pantanir, helst daglega. Þá þurfti að 
velja hvort senda átti með flugi, sem 
oft var ótryggt eða með skipi sem tók 
upp undir viku. Þótt með mér starfaði 
góður hópur samstarfsmanna þessar 
vikur fyrir jólin skal viðurkennt að 
þetta var talsvert álag og bóksalinn 
orðinn slæptur og sjúskaður þegar 
kom fram á aðfangadag. 

Fjölbreytni og ánægja, erill og 
hlaup
Aldrei man ég eftir þér slæptum og sjúsk-
uðum, heldur fullum af  lífi og kvikum á 
hlaupum, léttum í spori að sinna óskum og 
dyntum viðskiptavina. Þú hefur sennilega 
labbað marga kílómetra á dag og jafnvel hálft 
maraþon þegar mest lét?
Skrifstofuvinna og bókhald tók drjúgan 
tíma og var þá löngum setið við ritvél 
sem lengi var mest notaða skrifstofu-
tækið. Viðamesti hluti starfsins var 
bara að vinna niðri í búð, afgreiðsla 
og samtal við kúnnana, lagerstörf, 
áfyllingar og allt það. Sífellt verið á 
ferð fram og aftur og reyndar líka upp 
og niður því lagerinn var í kjallara, 
búðin á götuhæð, skrifstofan á annarri 
hæð og íbúðin á þeirri þriðju. Öll þessi 
hreyfing var mjög heilsusamleg og er 
meginástæða þess hve mín ferilmál og 
heilsufar eru enn í góðu lagi, reyndar 
mjög góðu lagi. 

Starf  verslunarmanns við afgreiðslu 
í búð er bæði fjölbreytt starf  og 
skemmtilegt, ekki síst þegar vinnustað-
urinn er í miðjum bæ við torgið. Mann-
lífið blasir við alla daga og raunar 

forréttindi að hafa fengið að vinna við 
slíkar aðstæður. Ætli maður hafi ekki 
afgreitt minnst þrjár kynslóðir barna 
með fyrstu stílabókina og blýantinn 
í byrjun skólaárs og alltaf  var það 
jafn spennandi, sko fyrir báða aðila. 
Lipurð og kurteisi voru grunnstefið 
í starfi búðarmannsins allan minn 
starfstíma. Vinnuaðstaðan, tæki og tól 
býsna frábrugðin síðustu árin miðað 
við það sem var í upphafi. Má þar til 
dæmis nefna skriffærin og reiknivél-
arnar. Lengi vel voru engar reikni-
vélar til staðar á afgreiðsluborðum 
heldur krotuðu menn með blýanti á 
blað til að finna heildarverð viðkom-
andi söluvarnings eða bara reiknuðu 
í huganum sem var oft fljótlegra enda 
áralöng þjálfun gjarnan að baki.

Orðsporið vel viðunandi
Ef  við drögum saman í lokin, Gunnlaugur, 
hvað kemur upp í hugann?
Ég starfaði sem verslunarþjónn að 
sumri til öll mín unglingsár og fram 
yfir tvítugt. Átti og rak Bókhlöðuna 
í 41 ár og eftir það var ég starfs-
maður hjá Kristínu og Jónasi sem 

tóku við rekstrinum í ársbyrjun 1994. 
Starfaði einnig hjá Pennanum eftir að 
hann keypti rekstur BJT 2006. Síðustu 
 misserin í tæplega hálfu starfi. 

Ég lét af  störfum í ágúst 2009 þá 
orðinn nærri áttræður. Þetta var býsna 
langur starfstími, stundum erilsamur 
og erfiður, en í það heila ánægju-
legur og hagkvæmur bæði fyrir líkama 
og sál. Stöku sinnum fékk ég kaup-
mannsgagnrýni fyrir of  hátt verð, lítið 
úrval eða eitthvað þess háttar. Það 
var fremur lenska og lítill þungi þar. 
Tel að orðsporið eftir ævistarfið sé vel 
viðunandi, svona miðað við samtöl 
við gesti og gangandi nú síðustu árin. 
Þar má jafnvel sjá votta fyrir eftirsjá 
að gömlum, týndum starfsháttum og 
viðmóti í verslun.

Er sæll að lokum, á mjög margar 
og góðar minningar um samskipti 
bæði við viðskiptavini og fjölmarga 
samstarfsmenn, minningar sem ljúft er 
á efri árum að rifja upp og ylja sér við.

Samantekt og samtal unnið í samvinnu 
undirritaðra, á febrúardögum 2021,

Gunnlaugur Jónasson og 
Edda Pétursdóttir

Svipmyndir frá minningarsýningu í Edinborgarhúsinu í tilefni 100 ára árstíðar Bókhlöðunnar
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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.

www.skaginn3x.com
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NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2017

Íslensku 
sjávarútvegsverðlaunin

Leigjum út sorpgáma & salerni!

Skiljum ekkert eftir

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

Kofri Djúpvegi

gusti.is -  840 4002 - agustatla@gmail.com

L J Ó S M Y N D U N

V Í D E Ó & H L J Ó Ð

M E R K I N G A R

H Ö N N U N

M Y N D A K A S S I

S T R E Y M I
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Við erum glöð og þakklát að 
mælast efst banka í Íslensku 

ánægju voginni annað árið í röð. 

Viðskiptavinir
Landsbankans
eru ánægðari

2019 2020

LANDSBANKINN. IS

Ánægja ykkar hvetur okkur áfram til 
að veita fram  úrskarandi þjónustu og 

verða betri banki á öllum sviðum.
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Mars 2021  Útgefandi: Ísfirðingafélagið  1. tbl. 33 árg.

Roð sem græðir sár á fólki

Tugþúsundir manna um allan heim, hafa notið góðs af 
vörum Kerecis.

Á Ísafirði er unnið brautryðjendastarf í notkun á roði til 
meðferðar á alvarlegum sárum og vefjaskaða.

Hugvit og dugnaður skapa þar verðmæti og bæta lífs-
gæði með sjálfbærri nýtingu sjávarafurða.

www.kerecis.com

Á Ísafirði 
bætum við líf 
fólks út um 
allan heim
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