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Photograper Gígja Einarsdóttir captures the grace, 
and gentle nature of the  Icelandic horse
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Sigríður Inga Sigurðardóttir 

FRÁ RITSTJÓRA 

ALLIR ÍSFIRÐINGAR HAFA 
SÖGU AÐ SEGJA 

V estanpósturinn kemur út á óvenjulegum tíma þetta árið en þar spilar inn 
í heimsfaraldur og ritstjóraskipti. Undirrituð tók við keflinu af Eddu 
Pétursdóttur sem ritstjóri og fékk rúman tíma til að undirbúa blaðið. 
Sem fyrr er efni blaðsins fjölbreytt og fróðlegt. Uppistaðan er viðtöl við 

Ísfirðinga, sem hafa frá mörgu áhugaverðu að segja, og greinar sem tengjast bænum 
á einn eða annan hátt, en búið er að breyta aðeins útliti blaðsins.

Að þessu sinni er aðalviðtalið við Geirþrúði Charlesdóttur, sem fagnaði níræðis  
afmæli fyrr á árinu. Geigei segir frá æskuárunum, störfum sínum að félagsmálum 
og setunni í bæjarstjórn, ræðir um baráttuna við brjóstakrabbamein og hvernig hún 
ákvað að nýta þá reynslu öðrum til góðs. 

Sigurjón Finnsson var fenginn til að rifja upp æskuárin á Ísafirði en hann kom 
þangað í fóstur til afa síns og ömmu, Jóns Grímssonar og Ásu Thordarson, sem 
margir muna eflaust eftir. Í frásögn Sigurjóns kemur fram hversu sterk tengslin eru 
við Ísafjörð, enda liggja rætur hans þar. 

Heilsan er í forgrunni í viðtali við Óðin Gestsson og Júlíus Ólafsson, forsprakka 
Karlahreysti, sem er hópur karlmanna á Ísafirði sem hittist reglulega til að hreyfa sig. 
Þeim hefur tekist að fá hinar mestu sófakartöflur til liðs við sig, enda segja þeir enga 
ástæðu til að húka heima í sófanum ef hægt er að hreyfa sig í góðum félagsskap. 

Frumkvöðlastarfsemi er í miklum blóma á Ísafirði og nokkur ný frumkvöðla   fyrir 
tæki hafa verið sett á stofn. Eitt þeirra er Kertahúsið en stofnendur þess og eigendur 
eru hjónin Gunnar Ingi Hrafnsson og Sædís Ólöf Þórsdóttir. Þau sneru vörn í sókn 
í heimsfaraldrinum og stofnuðu Kertahúsið, þar sem þau framleiða og selja kerti en 
ein kertalínan samanstendur af afsteypum af ísfirskum byggingum. 

Húsmæðraskólinn Ósk lék um árabil stórt hlutverk í bæjarlífinu. Sögusýning um 
skólann var opnuð fyrr á árinu en þar má sjá ýmsa muni sem tengjast honum. Albert 
Eiríksson, einn þeirra sem standa að sýningunni, segir hér frá tilurð hennar, auk þess 
sem stiklað er á stóru í sögu skólans. 

Hjónin Guðmundur Elías Sæmundsson og Margrét Pétursdóttir réðust í að 
byggja hús að Aðalstræti 1719, sem flestir þekkja sem málarablokkina. Út frá þeim 
hjónum er kominn mikill ættbogi en hér segir Ásgerður Kjartansdóttir, barnabarn 
þeirra hjóna, frá afa sínum og ömmu og opnar fjölskyldualbúmið fyrir lesendur. 

Hlíðarvegspúkar hafa undanfarin ár hist og gert sér glaðan dag saman og rifjað 
upp gamlar og góðar minningar. Bjarndís Friðriksdóttir, sem er einn forsprakki 
Hlíðarvegspúkapartíanna, var fengin til að segja frá þessum vinafundum og birta 
myndir sem hafa verið teknar í gegnum árin. 

Þá er rætt við Sigrúnu Höllu Tryggvadóttur, sem vinnur á Héraðsskjalasafninu á 
Ísafirði. Hún segir frá starfi sínu og hvernig það kom til að hún flutti aftur vestur eftir 
langa búsetu í höfuðborginni. 

Líkt og í fyrra féll Sólarkaffi Ísfirðinga niður í ár, vegna veirunnar skæðu. Af þeim 
sökum er hvorki ræða né myndir frá Sólarkaffinu líkt og venjan er. Ef svo fer sem 
horfir verður hægt að halda Sólarkaffið með pompi og prakt á næsta ári og þá fær 
það sinn sess í næsta blaði. 

Edda Pétursdóttir, Marta Magnadóttir og aðrir sem komið hafa að 
Vestanpóstinum síðustu árin fá bestu þakkir fyrir frábær störf. Um leið þakka ég 
öllum sem komu að útgáfu þessa blaðs fyrir gott samstarf.

Mig langar að hvetja þá sem eiga efni til birtingar í næsta blaði eða luma á góðri 
hugmynd til að hafa samband við ritstjóra. 

Með góðum kveðjum,
Sigríður Inga Sigurðardóttir 
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STJÓRN ÍSFIRÐINGAFÉLAGSINS
Rúnar Örn Rafnsson, formaður 

Sigurða Sigurðardóttir
Agnes Ósk Marzellíusardóttir

Baldur Þorleifur Sigurlaugsson
Kristín Ósk Sigurjónsdóttir

Stefanía Ólöf Reynisdóttir, gjaldkeri 
Sunna Karen Einarsdóttir

VARAMAÐUR STJÓRNAR OG VEFSTJÓRI
Sigurður G. Sigurðsson

Vefsíða Ísfirðingafélagsins/www.isfirdingar.is

Ágúst G. Atlason tók forsíðumyndina.
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Frá formanni

Guðmundur Friðrik Jóhannsson, 
eða bara Gummi Jóh. eins og 

flestir þekkja hann, hafði samband 
við undirritaðan fyrir nokkrum 

árum síðan og var honum mikið 
niðri fyrir. Oft hefði nú verið 

þörf, en nú væri algjör nauðsyn, 
að yngja verulega upp í stjórn 

Ísfirðingafélagsins og þess vegna 
væri nú haft samband við mig. Ég 
verð að viðurkenna að þetta kom 

nokkuð flatt upp á mig, vegna 
þess að þegar þetta símtal átti 

sér stað var ég 45 ára gamall og 
alveg bara þó nokkur ár síðan 

æskublómi minn skein sem 
skærast.

    1. tbl. 34 árg.

Mér rann þó blóðið til skyldunnar, því augljóst var að stjórn þessa félags 
hlaut öll að vera við grafarbakkann fyrst litið var svo á að maður á 
mínum aldri væri svar félagsins í leit þess að æskuþrótti og ferskleika. 

Ég var strax á fyrsta fundi kallaður unglingurinn í stjórninni, og hef borið þann titil 
síðan algjörlega óverðskuldað, þar sem ekki voru nú svo mörg ár á milli mín og hinna 
frábæru félaga minna í stjórn þessa ágæta félags.

Gummi Jóh. sem áður er hér minnst á hefur nú ákveðið að stíga frá borði sem 
formaður Ísfirðingafélagsins, en hann hefur gegnt því embætti frá árinu 2011, og 
farnast það sérlega vel. Dugnaður hans og ósérhlífni í starfi þessa félags hefur verið 
með hreinum ólíkindum og færi ég honum hér með kærar þakkir fyrir frábær störf að 
málefnum félagsins, sérlega gott samstarf og einstaklega góð viðkynni í gegnum árin. 
Unglingurinn í stjórninni hefur nú tekið við formennskunni og mun gera sitt besta í 
góðum hópi til að viðhalda því góða starfi sem fráfarandi formaður og stjórn hans 
hefur unnið. Athygli vekur að ágæt endurnýjun hefur verið undanfarið í stjórn 
félagsins og nú er svo komið að unglingurinn er með elstu mönnum í stjórninni og er 
það bara frábært. Öðrum félögum mínum úr stjórn liðinna ára færi ég einnig bestu 
þakkir fyrir frábært samstarf og almenna gleði.

Ísfirðingafélagið seldi á síðasta ári húsið okkar góða í bæjarbrekkunni á Ísafirði. Hús 
þetta, sem ber nafnið Sóltún, hefur um árabil verið notað til útleigu fyrir félagsmenn 
Ísfirðingafélagsins þegar þeir hafa heimsótt æskuslóðir, og er alveg víst að margir 
brottfluttir Ísfirðingar eiga góðar minningar úr Sóltúni. Vissulega voru það blendnar 
tilfinningar fyrir okkur í félaginu að selja þetta glæsilega hús, en við trúum því og 
treystum að sá aðili sem keypti húsið muni sýna því þá virðingu og þann sóma sem 
þetta glæsilega hús á skilið, um leið og við lokum þessum kafla í sögu 
Ísfirðingafélagsins. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort Ísfirðingafélagið kaupi 
annað hús eða íbúð á heimaslóðum í staðinn.

Ekki hefur tekist að halda hið árlega Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins né aðra viðburði í 
tvö ár, af ástæðum sem allir þekkja alltof vel, og er það mjög miður. Við erum hins 
vegar staðráðin í að Sólarkaffi næsta árs verður „algjörlega geggjað“ – eins og við 
unglingarnir segjum, og við hlökkum svo sannarlega til að sjá sem flesta með okkur í 
janúar 2023. Við erum svo alltaf tilbúin að taka við góðum og skemmtilegum 
hugmyndum frá brottfluttum Ísfirðingum varðandi uppákomur og viðburði á vegum 
Ísfirðingafélagsins. 

Með kærri kveðju,  
Rúnar Örn Rafnsson, formaður Ísfirðingafélagsins

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

Unglingurinn í stjórninni

samkaup.is/app
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Geirþrúður Charlesdóttir fagnaði níræðisafmæli fyrr á árinu en  
það eru fáir Ísfirðingar sem hafa verið eins virkir í bæjarlífinu og hún. 
Thelma Hjaltadóttir blaðamaður kíkti í kaffi til Geigeiar í tilefni 
afmælisins og bað hana að stikla á stóru á sinni viðburðaríku ævi.

Alltaf að þroskast 
og læra
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„Sumar urðu eftir, sumar fóru með vestfirsku 
mennina sína aftur heim og einhverjar fóru héðan 

með brostin hjörtu.“ 

G eirþrúður, sem allir þekkja sem Geigei, er fædd og 
uppalin á Ísafirði og hefur alltaf búið þar í bæ. Bróð  
urpart æskunnar bjó hún í Sundstræti 23, í húsi sem 
stundum er kallað Rómarborg. Hún á einn bróður, 
Guðbjörn Charlesson, og eru sex ár á milli þeirra 
systkina. Foreldrar þeirra hétu Charles Bjarnason og 
Ólöf Jónsdóttir. 

Geigei giftist Jóni B. Guðjónssyni, sem var Ísfirðingur og járnsmíða  meist 
ari. Þau áttu þrjú börn og síðar átta barnabörn, fimmtán barnabarnabörn 
og eitt langalangömmubarn. 

Aðspurð um æskuárin segir Geigei: „Það var mjög gott að alast upp á 
Ísafirði. Ég þekki auðvitað ekkert annað en mér hefur alltaf liðið vel á 
Ísafirði og hér er ég enn. Umhverfið er þó mikið breytt frá því að ég var 
barn. Öll húsin neðra megin í Sundstrætinu eru byggð á nýlegri landfyll  
ingu. Við krakkarnir lékum okkur mikið í fjörunni og reyndum að renna á 
færi í Dokkunni, þó þau væru ekki merkileg. Nú á dögum heyrir maður 
aldrei talað um Bakkana en þetta var leiksvæði bernsku minnar og er 
talsvert breytt í dag. 

Maður hafði miklu meira frelsi sem barn í þá daga. Ég man að ég reri með 
nágrannastúlku minni, sem var jafngömul mér, á skektu yfir fjörðinn yfir að 
Naustinni. Við vorum ekki mjög gamlar þá og þetta væri ábyggilega ekki 
leyft í dag. En það var gaman. Já, maður hafði alltaf eitthvað fyrir stafni og 
æskuárin voru mjög skemmtileg.“

Húsið sem hún bjó í stærstan hlut bernskunnar kallast Rómarborg og því 
má segja í gamni að Geigei hafi alist upp í Rómarborg.

„Ég man nú aldrei eftir því að við innan fjölskyldunnar kölluðum húsið 
Rómarborg. En maður heyrði það út á við. Húsið við hliðina var kallað 
Amsterdam og bara gaman að því. Mér skilst að maðurinn sem byggði 
húsin hafi haft mjög gaman af því að gefa húsum nafn. En það er jú hægt 
að segja að ég hafi búið í Rómarborg og hinum megin við vegginn var 
Amsterdam.“

HÚSMÆÐRASTÚLKUR KÆRKOMIN „VETRARHJÁLP“  
FYRIR ÍSFIRSKA PILTA

Geigei var í Húsmæðraskólanum Ósk veturinn 195152. Hún dvaldi á 
heimavistinni þótt hún væri trúlofuð tilvonandi eiginmanni sínum og ætti 
heimili á Ísafirði. 

„Ég sé sko aldrei eftir því. Það var svo skemmtileg lífsreynsla að vera á 
vistinni með öllum þessum stúlkum. Strákarnir á Ísafirði voru alveg á fullu 
á eftir stúlkunum. Koma þeirra í bæinn var mikil vetrarhjálp eins og kallað 
var. Það var oft gaman að fylgjast með því. Ég naut líka góðs af þó þeir 
væru ekki að eltast við mig, harðtrúlofaða og með minn kærasta í bænum, 
eins og þegar við létum klink síga niður gluggann í litlum poka og sendum 
strákana til að þess að kaupa nammi fyrir okkur,“ segir Geigei hlæjandi. 
„Þeir lágu oft á gluggunum Ísafjarðarstrákarnir til að reyna að ná athygli 
stúlknanna og fá að berja þær augum. Við vorum tvær frá Ísafirði, tólf af 

Norðurlandinu og svo komu einhverjar annars staðar frá. Við fengum úti 
vistarleyfi í klukkutíma á dag. Eitt ballleyfi var gefið í mánuði og við 
áttum að vera komnar heim fyrir miðnætti. Það skipti mig engu máli, enda 
ég með minn mann, en það var erfitt fyrir margar stúlkurnar að skila sér svo 
snemma inn því það voru nú þó nokkrar sem fundu ástina hér fyrir vestan. 
Sumar urðu eftir, sumar fóru með vestfirsku mennina sína aftur heim og 
einhverjar fóru héðan með brostin hjörtu. 

Ævintýrin voru mörg. Svo kom það fyrir að menn komu inn að næturlagi 
en enginn veit hvernig þeir fóru að því. Það var allt harðlæst og eingöngu 
litlir gluggar á byggingunni. En þeir gerðu nú aldrei neitt af sér nema bara 
einhver smá prakkarastrik. Stúlkunum gerðu þeir ekkert. Það eru til ýmsar 
sögur af því. Ég man að eitt sinn kom maður inn meðan við vorum allar í 
fastasvefni. Við vorum fjórar á herbergi og sváfum í kojum. Ein besta vin
kona mín, sem var frá Akureyri, var þekkt fyrir að sofa svo fast að varla var 
hægt að vekja hana á morgnana. Það lá við að skvetta þyrfti vatni á hana til 
að ná henni á fætur. En þarna vaknaði hún og var eina manneskjan í öllum 
skólanum til að vakna við þennan umgang. Af fjörutíu stúlkum! Hún vekur 
mig í ofboði og segir: „Geigei! Það er maður í skólanum.“ Ég reyndi að 
kíkja eftir honum sem hann varð greinilega var við, því hann kom og settist 
hjá okkur. Við kjöftuðum þarna saman dágóða stund. Hann sagðist hafa 
farið inn á öll herbergi og heilsað upp á stelpurnar, sem voru þá í 
fastasvefni. En engin vaknaði! Þetta var þó sárasaklaust. Hann reyndi meira 
að segja að vekja nokkrar með því að kitla þær á kinn en engin rumskaði 
nema ein. Hún opnaði augun og leit á hann en hélt sig vera að dreyma og 
fór bara að sofa aftur,“ segir Geigei og hlær.

„Við reyndum að fá upp úr manninum hvernig hann hefði komist inn en 
það vildu þeir aldrei gefa upp. Við skildum aldrei hvernig þeir fóru að því. 
Þegar hann var farinn fórum við og sögðum Þorbjörgu skólastýru frá þessu. 
Hún saup hveljur og sagði okkur að segja ekki nokkrum lifandi manni frá 
þessu. Að engin af fjörutíu stúlkum hefði vaknað við þennan innbrotsþjóf – 
henni stóð sko ekki á sama. 

En síðar komu einhverjir karlmenn aftur inn og þá tók hún málið í sínar 
hendur. Eitt sinn greip hún einn glóðvolgan og kastaði honum út en svo 
mikið lá á að skórnir hans urðu eftir. Í morgunsöngnum daginn eftir voru 
skór uppi á orgelinu. Og hvað heldurðu að hún hafi spilað yfir söngnum? Það 
var lagið „Við freistingum gæt þín“, “ segir Geigei og skellir upp úr yfir minn
ingunni. Hún útskrifaðist frá skólanum árið 1952, eða fyrir sjötíu árum. 

1. Geigei og Jón með yngri dóttur sína, Guðrúnu. Myndin er tekin inni í Engidal.

2. Ungu brúðhjónin. Geigei og Jón gengu í hjónaband þann 12. desember 1953.

3. Fjórir ættliðir í kvenlegg: Ólöf, Geigei, Ólöf og María Guðbjörg.

4. Hópur kvenna tók sig saman og stofnaði styrktarsjóð til að safna fé fyrir Tónlistar
skólann á Ísafirði. Hér eru þær Geigei og Sigríður Sigurðardóttir á árlegum jólabasar 
þar sem selt var laufabrauð. Hópurinn skaffaði þó nokkrar milljónir til skólans.

5. Íslenska óperan kom til Ísafjarðar og setti upp Brúðkaup Fígarós í Félagsheimilinu 
í Hnífsdal. Félagar úr Sunnukórnum tóku þátt í uppfærslunni. Hér eru þau Gunnar 
Jónsson, Jón og Geigei.

6. Hér er Geigei með eiginmanni sínum og börnum. Frá vinstri: Ólöf, Jón, Geigei, 
Guðjón Davíð og Guðrún. Myndin er tekin í brúðkaupi Guðjóns.
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SÖNNUN ÚLFS FYRIR AÐ HÆGT VÆRI AÐ LÆKNA 
KRABBAMEIN

Geigei var aðeins 34 ára gömul þegar hún greindist með krabbamein í brjósti. 
Síðar meir nýtti hún reynslu sína til góðs í gegnum Samhjálp kvenna á 
Ísafirði og studdi við konur sem voru að ganga í gegnum sömu reynslu.

„Ég sinnti nokkrum konum á Ísafirði sem voru að ganga í gegnum það 
sama og ég hafði gert. Það var ósköp ljúft að fá að sinna því. Þegar ég 
greindist á sínum tíma fékk ég engan stuðning því það var hreinlega ekki í 
boði hér á þeim árum. Þá hafði enginn farið í svona aðgerð svo ég viti til og 
því gat ég ekki leitað í reynslubanka neins. Aðaláfallið við að fá greining 
una var að ég átti svo ung börn. Ég fór í aðgerðina í október og var í með 
ferð um haustið í Reykjavík. Þá var meðferðin allt öðruvísi en hún er í dag. 
Maður var í geislum alla daga nema sunnudag, í tvo mánuði. Svo kom 
maður heim og það átti að ferma elsta barnið mitt vorið eftir. Ég get ekki 
neitað að það fylgdi því talsverður kvíði. Ég er trúuð og leitaði í trúna. 
Kannski hef ég verið bænheyrð. Hér er ég allavega enn. En ég var líka 
hepp    in en læknirinn sem gerði aðgerðina var Úlfur Gunnarsson. Ég er 
alveg handviss um það að hann bjargaði lífi mínu. Hann gekk nærri mér til 
þess en það tókst. Hann bjargaði mér. Mörgum árum seinna sagði hann 
mér að hann hefði ætlað að sanna það á mér að það væri hægt að lækna 
krabba  mein. Ég fékk reyndar krabbamein seinna á lífsleiðinni en þá á öðr 
um stað. En það gekk blessunarlega vel líka. Þetta er erfiður sjúkdómur og 
því miður ekki allir sem eru jafn heppnir og ég í baráttunni við hann. Það 
fer jú auðvitað líka eftir því hvar krabbinn er og hversu ágengur hann er. Ég 
þakka því fyrir mitt líf.

Þegar ég var að reyna að styðja konurnar í gegnum Samhjálpina sagði ég 
alltaf: Aldrei að missa vonina. Það eigum við ekki að gera. Við vitum að 
þetta er alvarlegur sjúkdómur sem getur tekið líf okkar en við vitum líka að 
það eru margir sem læknast. Því er svo mikilvægt að halda í vonina. Vonin 
er líka sterkt vopn í baráttunni og ef hún ber ekki árangur tel ég mun betra 
að fá að fara með von í hjarta.“

Geigei segir afar mikilvægt að konur mæti reglulega í skimanir og fylgist 
vel með eigin heilsu.

„Í seinna skiptið sem ég greindist með krabbamein var ég rúmlega sjötug. 
Ég hafði haft orð á því nokkru áður að ég væri að koma í skimun í síðasta 
skipti þar sem hætt yrði að boða mann eftir sjötugt. Þá var mér sagt að þó 
svo að hætt væri að senda út boðanir gæti maður alltaf fengið skoðun. 
Maður þyrfti þó að ganga eftir því sjálfur eftir sjötugt. Síðar fékk ég svo 
símtal um að ég væri komin með krabbamein í móðurlífi. Það uppgötvaðist 
sem betur fer snemma, þökk sé skimuninni. En það var svolítið skrítið og 
einkennandi að ég skyldi segja þetta þarna, því ef ég hefði ekki spurt hefði 
ég haldið að ég mætti ekki koma í skoðun af því ég væri ekki boðuð. Ég er 
ekki viss um að ég væri hér í dag ef ég hefði ekki gert það. Þannig að 
krabbinn hefur ekki náð að drepa mig. Ég vildi að allir gætu læknast en 
læknavísindunum er sem betur fer alltaf að fara fram og fleiri ná bata. 
Krabbamein er ekki mikið í minni ætt þótt ég fengi tvisvar krabba. Svo 
þetta getur blossað upp hjá hverjum og einum.“

ALLTAF AÐ BÆTA VIÐ REYNSLUNA OG LÆRA 

Þekktust er Geigei líklega fyrir sitt fjölhæfa starf í alls konar félagsmálum 
sem eru svo mörg og ólík að það tæki alltof langan tíma að telja þau öll upp.

„Ég byrjaði í Sunnukórnum 14 ára gömul og hafði ákaflega gaman af. Svo 
færðust árin yfir og þá fór maður að taka þátt í margs konar félagslífi, eins og 
Oddfellowreglunni sem ég er enn í og ýmsu fleiru. Ég hef alltaf haft gaman af 
fólki og finnst svo gaman að geta farið út á meðal þess og sinnt áhugamálum 
og lært nýja hluti. Ég hef því verið í ansi mörgum félögum yfir ævina.“

Og sinnt formennsku í mörgum þeirra, skýtur blaðamaður að.

„Já, það var nú aldrei þannig að ég væri sérstaklega að sækjast eftir for  
mennsku. Þetta æxlaðist bara svona. Ég hef líka sinnt alls konar öðrum  
em   bættum í félagsstarfi. Þetta hefur þroskað mann og þó að maður sé orð
inn fullorðinn þá getur maður alltaf verið að bæta við reynsluna og læra.“

Nokkrar konur tóku sig saman fyrir áeggjan Ragnars H. Ragnars og stofn 
uðu styrktarsjóð til að safna peningum fyrir Tónlistarskólann á Ísafirði, þar 
á meðal Geigei.

„Það starf var ákaflega skemmtilegt og gefandi. Ég held að við getum nú bara 
verið ánægðar með hvað það gekk vel að safna peningum. Ég man að eitt sinn 
var skotið á okkur hvort við ætluðum að byggja tónlistarskóla fyrir kakó og 
lummur. Þannig var reynt að gera lítið úr okkur en við svöruðum þessu játandi. 
Og við sköffuðum þó nokkrar milljónir til skólans, ekki þó eingöngu með kakó 
og lummusölu. Við vorum til dæmis með árlegan jólabasar þar sem við seldum 
laufabrauð sem við bjuggum til sjálfar frá grunni. Við hnoðuðum, skárum út og 
steiktum það sjálfar. Ekkert var keypt nema hráefnið. Við vorum orðnar svo 
þjálfaðar í þessu fyrir rest að það gekk allt eins og smurð vél. Við vorum komn  
ar upp í tuttugu kíló fyrir rest. Það er rosalega mikil vinna við að fletja svona 
mikið magn. Elskulegur maður kom okkur svo seinna til bjargar og bauðst til 
að hjálpa okkur. Það var hann Árni Aðalbjarnarson bakari sem flatti deigið allt 
út í vélinni sinni. Ég get ekki lýst því hvað það munaði mikið um það.  

„Aðaláfallið við að fá greining  una var að ég átti svo ung börn. Ég 
fór í aðgerðina í október og var í með  ferð um haustið í Reykjavík. 

Þá var meðferðin allt öðruvísi en hún er í dag.“ 

Geigei og Jón. Hann var Ísfirðingur og járnsmíðameistari. Þau eignuðust þrjú börn, 
barnabörnin eru átta, barnabarnabörnin eru fimmtán og barnabarnabarnabarnið eitt.
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Þessar stundir með Árna í bakaríinu eru líka geymdar en ekki gleymdar,“ segir 
Geigei með stórt bros á vör. „Þetta var alveg yndislegt starf og margt 
skemmtilegt sem kom upp á. Maður stóð svo vaktina við jólabasarinn, oft í 
snjó og alls konar vetrarveðri. En ég lét það ekki á mig fá fyrir svona gott 
málefni og með svona góðar konur mér við hlið. 

Gaman er að minnast þess að eitt sinn settum við upp kabarettsýningu. 
Það voru sjö sýningakvöld í Félagsheimilinu í Hnífsdal. Mikið var um 
skemmti  atriði og við seldum kaffi og með því, ekkert áfengi. Við stóðum 
vaktina öll sjö kvöldin og enginn taldi það eftir sér að þurfa að vaka aðeins 
lengur til að gera þetta sem best úr garði. Þetta var svo ótrúlega skemmti  legt. 
Mest  megnis stigu á svið kennarar og svo fólk úr bæjarlífinu. Við vor  um með 
sextett sem myndaður var af nokkrum mönnum úr kórastarfi á Ísafirði. Við 
vorum einnig með hljómsveit þar sem ég man að maðurinn minn spilaði á 
þvottabretti. Þetta var svo skemmtilegt að maður lét það ekkert á sig fá að 
fórna í þetta sjö kvöldum í röð. Allt í sjálfboðavinnu að sjálfsögðu. Þetta væri 
varla hægt í dag þar sem enginn gefur sér tíma í svona lagað.“

FJÖR Í BÆJARPÓLITÍKINNI

Geigei hefur komið víða við á sínum starfsferli en hún starfaði í bóka   versl 
un Jónasar Tómassonar í yfir tvo áratugi. Þá réði hún sig til Sýslumanns  
embættisins á Ísafirði og starfaði þar í áratugi. Þá var hún einnig árum 
saman meðhjálpari í Ísafjarðarkirkju. Þar var hún einn af stofnendum 
Kven    félags Ísafjarðarkirkju og var þar formaður í rúm tuttugu ár. Jafnframt 
var hún öflug í bæjarpólitíkinni á Ísafirði í árafjöld og var til að mynda einn 
af stofnendum Sjálfstæðiskvennafélags á Ísafirði og sat í kjördæmaráði 
flokksins á Vestfjörðum um árabil. 

„Ég starfaði í ýmsum nefndum og var svo bæjarfulltrúi í tólf ár. Það var 
náttúrlega öðruvísi félagsskapur en ég hafði áður vanist í mínu félagsstarfi en af 
öllu þessu hef ég haft bæði gaman og lærdóm af. Ég tók þar þátt í öllum 
almennum málum sem við þurfum að sinna fyrir bæjarfélagið. En ég var líka í 
skólanefnd, eins og það hét þá, í tuttugu ár og sinnti líka málum eldri borgara. 
Það var ekki mikið um það á þeim tíma en ég hafði mikinn áhuga fyrir því þó 
ég væri ung. Ég er alin upp með fullorðnu fólki, átti afa og ömmur á báða vegu. 
Það er alveg yndislegt og gefandi að vinna með gömlu fólki. Það gefur manni 
svo mikið sem nýtist manni í gegnum allt lífið. Ég var líka í fjölmörg ár í 
barnavernd sem er einnig gefandi starf en gat verið ákaflega erfitt. Þetta var 
lærdómsríkur skóli fyrir mig, en þá voru engir félagsmálaráðgjafar eða neitt 
slíkt. Maður þurfti bara að leysa málin. Misjafnt er hversu mikinn áhuga og 
kunnáttu lýðræðislega kjörnir fulltrúar í slíkum nefndum hafa. En þó ég 
segi sjálf frá tel ég mig hafa verið ansi heppna því ég lenti aldrei í neinum 
leiðindum. Mörg málin voru erfið eins og ég segi, en við komumst vel frá þeim. 
Mér þykir ákaflega vænt um að mörgum árum eftir að ég hætti í þessu starfi 
kom aðili til mín úr talsvert flóknu máli sem ég vann að og þakkaði mér fyrir 
hjálpina. Það eru góð laun, að fá kærleika og hlýju fyrir er yndislegt. Ég lít því 
björtum augum á það starf mitt með von um að það hafi gengið allt vel.“

Er eitthvað sem stendur upp úr á ferli þínum sem bæjarfulltrúi?

„Það var oft mikið fjör en samstarfið gekk mjög vel þótt við hefðum oft 
misjafnar skoðanir. Margt gerðist á þessum árum sem maður gat hlegið yfir 
eftir á. 

Þar vann ég til dæmis með einum góðum vin sem fór alltof snemma frá 
okkur, Kristjáni heitnum Jónassyni. Hann var nú alltaf skemmtilegur og kom 
manni á óvart með sínum skemmtilegheitum. Hann var líka klókur. Ég 
minnist þess þegar ég var að reyna að styðja við að hér yrði komið upp 
tónlistarskóla. Ég vildi fá bæjarfélagið til að taka þátt í því. En Kristján var 
mikill íþróttamaður. Á einum bæjarstjórnarfundi sem haldinn var á hótelinu 
tók hann mig afsíðis og sagði: Geigei mín, ég styð þig sko alveg 100% í 
tónlistarskólamálunum – en fyrst þarftu að hjálpa mér í að fá íþróttahús.

Hann var nefnilega svo klókur að ná sínu fram og vann nú það mál, íþrótta 
húsið kom á undan tónlistarskólanum. En það var gaman að honum. Mér 
fannst ganga heldur hægt að koma tónlistarskólanum á koppinn en það 
tókst nú að lokum að hann fékk sitt húsnæði. Þangað til hafði bara verið 
kennt hingað og þangað um bæinn. Til dæmis heima hjá skólastjóra hjón 
unum þeim Ragnari H. og Sigríði Jónsdóttur, sem voru alveg einstakar 
manneskjur,“ segir Geigei að lokum. 

Blaðamanni er ljóst eftir spjallið að hún er líka alveg einstök manneskja. 
Hún hefur komið víða við á ævi sinni og í hvívetna lagt sitt á vogarskál 
arnar til að vera til gagns og bæta bæjarfélag sitt.  

1. Charles Bjarnason og Ólöf Jónsdóttir, foreldrar Geigeiar.

2. Hjónin eftir góðan göngutúr upp í Naustahvilft. Horft er yfir á Ísafjörð. 

3. Systkinin taka lagið saman heima á Urðarveginum.

4. Geigei var árum saman meðhjálpari í Ísafjarðarkirkju.

5. Fjölskyldan saman í sumarbústað í Munaðarnesi.

6. Þeir feðgar Guðjón Davíð og Jón á ferðalagi.

7. Þrjú vinapör létu pússa sig saman í sömu athöfn þann 12. desember 1953. Hér eru 
nýgiftu brúðhjónin Gunnar Jónsson og Jónína Einarsdóttir, Geigei og Jón og Lára 
Gísladóttir og Gunnlaugur Jónasson. Þessi vinahópur hefur haldið góðum vinskap 
alla tíð en þeir Jón og Gunnar eru fallnir frá. 

8. Geigei vann í bókaverslun Jónasar Tómassonar í yfir tvo áratugi.

„Það var oft mikið fjör en samstarfið gekk mjög vel þótt við hefðum 
oft misjafnar skoðanir. Margt gerðist á þessum árum sem maður  

gat hlegið yfir eftir á.“

H A F N A R S T R Æ T I  7 ,  4 0 0  Í S A F I R Ð I
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Kertahúsið er nýtt frumkvöðlafyrirtæki á Ísafirði, 
sem hefur vakið verðskuldaða athygli. Hjónin 
Gunnar Ingi Hrafnsson og Sædís Ólöf Þórsdóttir 
standa að Kertahúsinu, en þau framleiða alls kyns 
kerti, hefðbundin sem óhefðbundin. 

Hús úr  
kertavaxi

Þ au Gunnar Ingi og Sædís Ólöf 
eru búsett á Suðureyri en 
vinna á Ísafirði. Gunnar Ingi 
vann lengi vel á veitinga   stöð  
um og þá sérstaklega úti í 

New York í Bandaríkjunum, þar sem hann 
bjó í 17 ár. Um tíu ára skeið vann hann á 
veitingastöðum þar í borg, þar af í sex ár sem 
rekstr  arstjóri. Sædís Ólöf hefur mikla 
reynslu af ferða         þjónustu af ýmsu tagi. Hún 
vann lengi á hóteli í miðbæ Reykjavíkur, 
starf     aði hjá upp   lýsingamiðstöð ferðamanna 
og sem leiðsögumaður hjá ferðaskrifstofum, 
svo fátt eitt sé nefnt. Frá árinu 2016 hafa þau 
hjón  in rekið sína eigin ferðaskrifstofu á Vest 
fjörð  um með áherslu á menningartengdar 
ferðir um svæðið.  

„Ég er fædd og uppalin á Ísafirði en Gunnar 
Ingi er að mestu leyti alinn upp í New York 
með stuttri viðkomu á Akureyri og í Reykja 
vík,“ segir Sædís, þegar þau eru innt eftir því 
hvar ræturnar liggja. 

Þau eru afar ánægð með að búa fyrir vestan. 
„Okkur líkar það virkilega vel. Við eigum 
tvö hugmyndarík og fjörug börn. Rebekku 
Rán þriggja ára og Þór Ólaf eins árs og það 
hentar vel fyrir fólk með lítil börn. Þetta er 
líka mjög góður staður fyrir fólk með marga 
bolta á lofti og uppfullt af hugmyndum. 
Boðleiðir eru stuttar og stutt að sækja sér 
aðstoð. Margoft hefur okkur dottið eitthvað 
sniðugt í hug og þá höfum við getað sest 
niður og rætt hugmyndirnar í þaula við 
starfs   fólk Vestfjarðastofu, Fab Lab og fleiri 
aðila, jafnvel við fólkið á bæjarskrifstofum 
Ísa   fjarðarbæjar,“ segir Gunnar. 

Kertahúsið

Við mættum 
með fyrstu 
kertin þann  
1. júní 2021 
niður í Neista 
á Ísafirði og 
stóðum þar á 
ganginum 
fyrir framan 
Nettó og 
seld  um gest 
um og gang 
andi. Þá vor 
um við með 
afsteypu af 
Gamla 
sjúkra  hús 
inu. Síðan 
bætt  ist hratt 
við úrvalið; 
Ísa  fjarðar  
kirkja, Litli 
bær í Skötu 
firði, Vagn 
inn á Flateyri 
og kirkjan á 
Þingeyri.“ 

Viðtal: Sigríður Inga Sigurðardóttir  
Myndir: Úr einkaeigu

Gunnar Ingi og Sædís Ólöf eru sammála um að það sé gott að búa fyrir vestan. Það sé góður 
staður staður fyrir fólk með marga bolta á lofti og uppfullt af hugmyndum.
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HRÖÐ UPPBYGGING Á SVÆÐINU

Þau nefna bæði að síðustu ár hafi verið 
gríð  arlega hröð uppbygging í margs konar 
nýsköpun á svæðinu. „Dokkuna Brugghús, 
Kalksalt, Örnu, Kerecis og Sætt og Salt 
ber þar einna hæst en það eru líka ýmis 
verk   efni í pípunum sem eru gríðarlega 
spenn   andi. Vestfirðir eru í sókn og hér 
liggja ótal tækifæri sem bíða þess að 
einhver grípi bolt    ann og hlaupi af stað. Við 
erum að minnsta kosti búin að reima á 
okkur skóna fyrir þetta spennandi 
maraþon sem er fram undan.“ 

En hvernig kom til að þið ákváðuð að stofna 
Kertahúsið? 

„Gunnar Ingi hefur mikinn áhuga á kert 
um og hefur í mörg ár safnað ýmsum kert 
um. Á vetrarkvöldum er alvanalegt að sjá 
logandi kerti í öllum gluggum og hillum 
inni hjá okkur. Þegar kórónuveirufar  ald   ur 
inn skall á var lítið að gera á ferðaskrif  stof  
unni okkar og því vantaði okkur eitthvað 
að gera,“ segir Sædís. 

„Hún hafði oft velt því fyrir sér að fram  
leiða einhvers konar muni tengda vestfirsk 
um byggingum og á endanum rann saman 
í eitt kertaáhugi minn og framleiðsla á 
bygg      ingum og úr varð Kertahúsið,“ greinir 
Gunnar frá. 

KERTIN URÐU TIL ÚT FRÁ 
KODDAHJALI

Hvenær hrintuð þið hugmyndinni í fram  
kvæmd og hvernig hefur gengið? 

Vagninn á Flateyri og kirkjan á Þingeyri. 
Núna erum við að færa út kvíarnar og í 
ferli að fram   leiða fyrir allt landið,“ segir 
Gunnar. 

Höfðuð þið áður verið með eitthvað tengt 
kertum? 

„Nei, í raun ekki. Við höfðum heldur 
aldrei framleitt neitt áður. Við vorum 
algjör        lega blaut á bak við eyrun þegar við 
byrjuðum á eldhúshellunni heima. Á dag 
inn voru steypt kerti og á kvöldin var vaxið 
skafið af spanhelluborðinu með rakvéla  
blaði til að elda kvöldmatinn. Við prufuð  
um okkur áfram í gegnum átta mis  mun  
andi tegundir af vaxi, fimm mis   mun  andi 
teg      undir af kveikum og lékum okkur 
þannig áfram,“ rifjar Sædís upp. 

„Hugmyndinni skaut upp þann 16. desem   ber 
2020 undir liðnum: „Hvað á Sædís að gera í 
fæðingarorlofinu?“ í koddahjali kvölds  ins. 
Þessi hugmynd þróaðist síðan nokk     uð 
hratt með dyggri aðstoð Þórarins í Fab Lab 
og Sirrýjar hjá Vestfjarðastofu sem voru 
okk  ur innan handar í ferlinu,“ segir Sædís. 

„Við tókum nýsköpunarlán hjá Byggða  
stofn  un og hófum framleiðslu á kertum í 
mars 2021, rétt tæpum mánuði áður en 
sonur okkar fæddist en hann fæddist 17. 
apríl. Við mættum síðan með fyrstu kert
in þann 1. júní niður í Neista á Ísafirði og 
stóðum þar á ganginum fyrir framan 
Nettó og seldum gestum og gangandi. Þá 
vorum við með afsteypu af Gamla sjúkra 
húsinu. Síðan bættist hratt við úrvalið; 
Ísafjarðar   kirkja, Litlibær í Skötufirði, 

Ný lína hefur 
bæst við  
kerta  úrvalið 
en hún 
samans tend
ur af átta 
mis mun andi 
vit um sem 
standa við 
strend ur 
lands ins. 
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DÝRT AÐ VERA FÁTÆKUR 

Hverjar er helstu áskoranir í rekstrinum? 

„Við byrjuðum með mjög lítið fé á milli 
handanna. Sem dæmi má nefna að fyrst 
um sinn notuðum við Crayolavaxliti til að 
lita vaxið. Við keyptum reglulega upp lag 
erinn í Pennanum á Ísafirði og vorum að 
mixa og blanda til að ná fram réttum lit. 
Við keyptum silíkon í janúar til að gera 
mótin en urðum að bíða fram í febrúar til 
að geta keypt eitthvert vax, þangað til 
prufuðum við okkur áfram með kerta  
   af   ganga,“ segir Gunnar. 

Þau nefna að það geti verið mjög dýrt að 
vera fátækur í fyrirtækjarekstri því þá sé 
ekki til nægt fjármagn til að kaupa hráefni í 
miklu magni, og þar með fá það á betra 
verði en ella. „Við urðum að kaupa vax í 
litl  um pökkum með afar háum sendingar  
kostnaði. Eftir því sem betur hefur gengið 
hefur okkur tekist að gera betri samninga 
og getum keypt hráefni í sífellt meira 
magni. Við kaupum hráefnið í kertin frá 
Dan    mörku, Bandaríkjunum, Bretlandi og 
Íslandi,“ segir Sædís. 

Þannig að bara á Ísafirði eru ansi margar 
bygg   ingar sem hægt er að gera,“ segir 
Sædís, en ný lína hefur bæst við úrvalið en 
hún samanstendur af átta mismunandi vit
um sem standa við strendur landsins. 

Er hægt að láta sérframleiða fyrir sig 
ákveðnar byggingar? 

„Já, það er hægt en það tekur tíma og það 
kostar líka sitt. Það þarf að teikna bygg  
inguna upp í þrívídd, prenta út módelið í 
þrívíddarprentara, hanna kassa þar utan 
um til að hella silíkonmótinu í, steypa 
kertið og loks mála það. Kostnaðurinn við 
fyrsta eintakið er því frekar hár en við höf 
um gert heimili fólks eða sumarhúsið og 
það hefur verið mjög gaman ásamt því að 
gera byggingar fyrir gististaði og fleiri,“ 
segir Gunnar. 

Hvar er fyrirtækið ykkar til húsa? 

„Árnagötu 24, Ísafirði. Í Vestrahúsinu, 
sér  inngangur á hliðinni,“ segja þau Gunnar 
og Sædís að lokum.

„Annars eru allar áskoranir skemmtilegar 
þegar maður sigrast á þeim. Við teljum að 
ef allt hefði gengið hratt og vel værum við 
líklegast ekki lengur að þessu því það er 
svo ótrúlega margt sem við höfum lært á 
leiðinni sem við hefðum annars misst af og 
hefðum því enga sögu til að segja,“ segir 
Gunnar. 

Hvernig hefur ykkur verið tekið? 

„Framar okkar björtustu vonum. Það sem 
gleður okkur mest er að um 90% af okkar 
viðskipta   vinum er heimafólk og Íslend   ing 
ar. Það er besta viðurkenning sem hægt er 
að hugsa sér,“ segja þau einum rómi. 

Hvaða byggingar á Ísafirði er núna hægt að 
kaupa sem kerti? 

„Úrvalið hefur aukist frá því við seldum 
fyrsta kertið. Núna erum við með til sölu 
Turnhúsið í Neðstakaupstað, Gamla 
sjúkra  húsið og Ísafjarðarkirkju. Ísafjörður 
er merkilegur bær arkitektúrlega séð. Í 
bænum er hægt að finna byggingu frá 
hverju tímabili í arkítektúrssögu landsins, 
frá næst  elsta húsi landsins til þeirra nýrri. 

Við urðum 
að kaupa 
vax í litl  um 
pökk  um 
með afar 
háum send 
ingar   kostn 
aði. Eftir því 
sem betur 
hefur geng 
ið hef  ur 
okk  ur tekist 
að gera 
betri samn 
inga og get 
um keypt 
hrá   efni í 
sífellt meira 
magni.“ 
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Hópur hraustra karlmanna á Ísafirði hittist 
þrisvar í viku til að hreyfa sig saman. Hópurinn 
ber nafn með rentu – Karlahreysti – og hefur 
vakið athygli á ferð um bæinn í alls kyns veðri. 
Óðinn Gestsson, svokallaður blaðursfulltrúi 
hópsins, og Júlíus Ólafsson, fyrirliði hópsins, 
komu í spjall hjá Vestanpóstinum til að greina 
frá þessu stórmerkilega fyrirbæri sem Karla 
hreysti er en sögu þess má rekja fjögur ár aftur 
í tímann.

KARLAHREYSTI EYKUR  
LÍFSGÆÐIN

Viðtal: Thelma Hjaltadóttir Myndir: Úr einkaeigu
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V
orið 2018 byrjuðum við 
nokkrir að æfa saman inn 
an  dyra. Þór Harðarson, sem 
var þá með stúdíóið, var 
hvatamaðurinn að því. Hann 

stóð fyrir því að við fengum Sveinbjörn 
Hjálmarsson, eða Simba kafara, sem 
þjálfara. Við vorum undir leiðsögn hans 
fyrsta árið eða fram á vorið 2019, því 
eins og lög gera ráð fyrir tókum við okk
ur sumarfrí. En svo komst hann ekki í 
verk     efnið haustið eftir svo Árni Heiðar 
Ívars  son tók við hópnum. Þá byrjaði þetta 
ævin  týri eins og það er í dag,“ segir Óðinn.

„Við vorum mun færri í hópnum sem æfði 
innandyra með Simba, kannski upp í sjö 
manns þegar mest var,“ skýtur Júlíus að.

„En svo fór covid19 að skjóta rótum 
þarna um jólin 2019. Ég man alltaf vel 
eftir einu atriði þegar ég var á göngu  
bretti í ræktinni við hliðina á manni sem 
var nýkominn af skíðum í þorpinu Ischgl 
í Austurríki, eða þar sem ævintýri okkar 
Íslendinga byrjaði varðandi faraldurinn. 
Ég vissi það auðvitað ekki þá en hann 
greindist síðar með covid. Þannig að 
maður var alveg í návígi við þetta strax í 
byrjun án þess að vita af því. Við héldum 
upphaflega að þetta væri nú bara ein 
hver flensa en þegar í ljós kom að þetta 
var mun alvarlegra tókum við þá ákvörð 
un að færa æfingarnar út undir bert loft,“ 
segir Óðinn.

„Við ákváðum þá líka fljótlega að reyna 
að bæta við hópinn eftir fremsta megni. 
Og það tókst nú heldur betur þar sem við 
erum yfir þrjátíu manns skráðir í hópinn 
núna. Ég hugsaði fyrst með mér tíu kalla 
til að reyna að snara í hópinn. Ég hafði 
samband við þá bæði í gegnum síma og 
undir fjögur augu og níu af þeim tíu komu í 
hópinn á þeim tíma. Þetta voru sófakarlar 
sem mig grunaði að hefðu mjög gott af 
því að koma út að æfa. Þessi eini sem 
afþakkaði kom svo síðar í hópinn,“ segir 
Júlíus, sem er betur þekktur sem Júlli.

GENGU SAMAN Í GEGNUM COVID 
Aldursbilið í hópnum er heldur breitt 
en þeir yngstu eru um hálffimmtugt og 
sá elsti um áttrætt. Greinilegt er miðað 
við vinsældirnar að þörf hefur verið fyrir 
hóp af þessu tagi. Kannski ekki síst 
þeg ar heimsfaraldur hefti líkamsrækt og 
félagslíf svo um munaði. 

„Við gengum í gegnum covid. Ekki margir 
í einu en við hittumst alltaf nokkrir og 
gengum saman. Þegar mestu höftin 
vegna sóttvarna voru í gildi gengum við 
bara í tveimur hópum. Við létum þetta 
aldrei stoppa okkar og fórum varlega,“ 
segir Óðinn.

„Enda fékk enginn covid af okkur á þess 
um tíma,“ bætir Júlli við. „Það var ekki 
fyrr en á þessu ári sem okkar menn fóru 
að smitast.“

„Við reyndum ýmsar leiðir til að tryggja 
að farið væri eftir sóttvarnareglum. 
Eins og til dæmis að nota svona bönd 
eins og leikskólakrakkarnir eru með. Við 
kölluðum þau vinabönd, hjóna   bönd og 
sambönd til að draga úr leikskóla   bragn 
um,“ segja þeir kankvíslega. 

Auk gönguferða notar hópurinn til að 
mynda hinar gamalgrónu og margreyndu 
Müllersæfingar.

„Allar æfingar sem eru til þess fallnar 
að styrkja okkur eru gildar í hópnum. 
En við miðum mikið við æfingar sem 
munu gera okkur kleift að setjast og 
standa upp þegar aldurinn færist yfir. 
Það er svolítið byggt á þessu Müllers
æfingakerfi sem hentar okkur afar vel. 
Hópnum var einmitt gefin upprunaleg 
æfingabók Müllers frá árinu 1925. Það 
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 Stundum þarf líka að stunda glasalyftingar.

„Það er mikið 
meira en líkam 
lega hreyf  ngin 
sem maður 
nýtur góðs af í 
Karlahreysti. Mér 
fnnst andlegi 
hlutinn vera svo 
stór partur af 
þessu.“

 Stundum þarf líka að stunda glasalyftingar.

Müllersæfingarnar standa alltaf fyrir sínu og þær skyldi ekki vanmeta.  
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1. Hópurinn lætur veðrið ekki stoppa sig í að gera 
æfingar, enda eru einkunnarorð hans: Út í öll veður. 
Aðeins einu sinni hefur æfing fallið niður vegna veðurs en 
þá fuku þök um Fjarðarstrætið.

2. „Að halda úti svona hópi er bara partur af því að hlúa 
að samfélaginu. Okkur finnst skipta máli að hafa heilsuna 
í lagi og geta hreyft okkur. Það eykur lífsgæðin.“

3. Allt í kringum Ísafjörð eru fallegar gönguleiðir sem 
gleðja andann.

4. Til hvers að húka heima í sófa ef maður þarf þess ekki?

5. „Það er mikið meira en líkamlega hreyfingin sem 
maður nýtur góðs af í Karlahreysti. Mér finnst andlegi 
hlutinn vera svo stór partur af þessu,“ segir Óðinn.

1
2 3

1
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er ansi skemmtilegt að fletta í gegnum 
hana. Margt sem mátti segja þá sem 
væri alls ekki í lagi í dag,“ segir Óðinn. 
„En æfi   ngarnar eru enn í fullu gildi,“ 
fullyrðir Júlli.

Í LEIT AÐ SJÁLFUM SÉR 
„Það er mikið meira en líkamlega hreyf 
ingin sem maður nýtur góðs af í Karla 
hreysti. Mér finnst andlegi hlutinn vera 
svo stór partur af þessu,“ segir Óðinn.

„Já, hann skiptir jafnmiklu máli, ef ekki 
meiru,“ bendir Júlli á.

„Maður druslar sér út þó að maður 
nenni ekki til að hitta góða félaga og fá 
að heyra allar sögurnar sem þeir búa 
yfir. Við erum margs fróðari um Ísa  fjörð 
og sögu bæjarins eftir þessar æfingar. 
Má þar nefna sem dæmi ótal sögur sem 
hann Rúnar Eyjólfsson hefur sagt okkur 

um byggingu Seðlabankans svokallaða 
á Ísafirði. Og gömlu sögurnar um íþrótta  
vellina sem menn voru að spila á sem 
hölluðu vel. En það var spilað á þessu því 
það var bara ekki annað í boði. Sammi 
rakari er náttúrlega sagna   brunn  ur eins 
og flestir vita og svo eftir að Haraldur 
Júlíusson, eða HúsasmiðjuHalli, bættist í 
hópinn höfum við fengið ómældan fróðleik 
um Engjaveginn sem hann ólst upp á. 
Þetta er fróðleikur sem við myndum ekki 
fá annars staðar og þó hann nýtist kannski 
ekki til annars en gamans þá er hann 
afar dýrmætur. Fyrir vikið þekkjum við 
umhverfið okkar betur og hvernig lífið og 
tilveran var áður fyrr. Það er ekkert síðra 
en labbið og heilsukostirnir sem fylgja því,“ 
segja þeir félagar.

Óðinn tók fljótlega upp á því að skrifa 
stutta pistla eftir hvern hitting og birta á 
Facebooksíðu hópsins. Er nú svo komið 

að hann fær skömm í hattinn ef hann 
svíkst um að skrifa færslur eftir æfingu.

„Við erum svo mikið í því að kryfja málefni 
líðandi stundar. Sitt sýnist hverjum og 
þarna tekst á ólíkur bakgrunnur í stjórn 
málum. Allir eru þó sammála um að hafa 
gaman og að þessar æfingar séu orðnar 
nauðsynlegur partur af lífinu,“ útskýrir 
Óðinn, enda kemur í ljós að það er meira 
en fróðleikur og heilsukostir sem fylgja 
æfingunum.

„Við fórum líka í leit að sjálfum okkur. 
Mikil umræða var í samfélaginu, að okkur 
fannst, um áhrifavalda sem væru alltaf 
að fara til útlanda til að leita að sjálfum 
sér. Okkur fannst þeir nú vera að leita 
heldur langt yfir skammt og fórum í það 
verkefni að leita að sjálfum okkur, hér 
heima fyrir. Ég gróf upp einhvers staðar 
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„Við gengum í 
gegnum covid. 
Ekki margir 
í einu en við 
hittumst alltaf 
nokkrir og 
gengum saman. 
Þegar mestu 
höftin vegna 
sóttvarna voru í 
gildi gengum við 
bara í tveimur 
hópum.“

Hér sitja þeir Kristinn Lyngmo, Halldór V Magnússon, Kristján Pálsson, Björn Jóhannsson, Júlíus Ólafsson, Rúnar Eyjólfsson, Samúel Einarsson og Eggert Stefánsson.

Árni Ívarsson íþróttafræðingur og Albert Óskarsson.

Karlahreysti snýst um að hlúa að heilsunni og geta hreyft sig, 
það auki lífsgæðin.
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Vestfirðingar,  gleðilega páskahátíð
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átta eða níu stig sem maður átti að fara í 
gegnum til að finna sjálfan sig. Sem dæmi 
átti manni að þykja vænt um sjálfan sig og 
að vera til staðar í núinu. Ég setti hópnum 
fyrir þessi verkefni og þetta gekk hjá 
okkur! Við fundum okkur og það án þess að 
fara út fyrir eigin heima  byggð,“ segja þeir 
félagar sposkir á svip. 

GENGU TIL REYKJAVÍKUR 
Hópurinn hittist þrisvar í viku en þar fyrir 
utan er hvatt til hreyfingar á eigin vegum.

„Einkunnarorð hópsins er:  Út í öll veður,“ 
segir Júlli. „Eina skiptið sem við höfum 
fallið frá æfingu var þegar þök voru 
fjúkandi í Fjarðarstrætinu. Þá héldum við 
okkur til hlés,“ bætir hann við.

„Við finnum okkur bara gönguleiðir eftir 
veðri. Þegar veðrið er sem verst göngum 
við bara innanbæjar. Svo erum við með 
áskoranir innan hópsins. Í fyrra var áskor  
unin að ganga til Súðavíkur og okkur 
fannst við assgoti góðir að geta það. En 
áskorunin fólst í því að ganga samtals 
fram og til baka vegalengdina til Súðavíkur, 
eða sem nemur um 4748 kílómetrum. Við 
gerðum þetta í áföngum og hver eftir eigin 
getu og hentugleika. Svo í haust ákváðum 
við að ganga til Reykjavíkur. Og við gerðum 
það. Gaman er að segja frá því að ég gekk 
meira að segja aðeins lengra, eða út að 
Garðskaga,“ segir Óðinn hróðugur.

Júlli segist aðeins hafa misst dampinn er 
hann veiktist í tíu daga en margir í hópnum 

náðu markmiðinu. „Ég held að ég hafi náð 
til Borgarness og þá er nú ekki mikið eftir,“ 
segir hann sér til málsbóta.

„Hver gerir bara eins og hann getur,“ út 
skýrir Óðinn. „En menn þurftu að halda 
sig vel við efnið því þetta gerir um þrjá 
kílómetra á dag.“

„Það mátti taka allt inn í þetta. Sumir eru í 
vinnu sem kallar á mikið labb og það mátti 
alveg taka það með í reikninginn,“ upplýsir 
Júlli.

Karlahreysti er ekki aðeins til staðar á Ísa  
fjarðarsvæðinu heldur er hópurinn einnig 
með lítið útibú í Reykjavík.

„Þeir eru mjög öflugir þar. Þegar ég var 
staddur í Reykjavík í vetur fór ég á æfingar 
þar og það var mjög gaman,“ segir Óðinn. 
„Þeir gengu einmitt vestur þegar við geng
um suður.“

ORKUHLEÐSLA Í DOKKUNNI 
Þá segjast þeir báðir halda áfram að 
hreyfa sig meðan á sumarfríi hópsins 
stendur en oft verði þá önnur hreyfing 
fyrir valinu þar sem það er ekkert varið 
í að ganga einn eftir að hafa vanist 
gönguferðum Karlahreysti. Þá eru settar 
inn færslur á síðu hópsins allan ársins 
hring og hafa menn til að mynda sett inn 
færslur um göngur þeirra í ferðalögum í 
ýmsum heimshornum. Auk líkamlegrar 
áreynslu hittist hópurinn reglulega í 
Dokkunni í svokallaðri orkuhleðslu. Þar 

hafa þeir líka verið með fjörug lokahóf.

„Við vorum settir í brugghúsið til þess 
að fá að vera í næði frá öðrum gestum. 
Svo byrjuðum við að syngja og tralla. Þá 
óskaði fólkið frammi í sal eftir því að það 
væri opnað inn til okkar,“ segir Óðinn.

„Fólk vildi fá að vera með, eða allavega 
fá að fylgjast með glensinu í okkur enda 
engin furða, það var svo svakalegt fjör,“ 
rifjar Júlli upp.

Á lokahófinu eru iðulega veittar viður  
kenn    ingar eftir veturinn, eins og fyrir 
bestu mætinguna, besta piparsveininn, 
elsta göngugarpinn og fyrir mestu fífla 
lætin. Þá eru sungnar vísur sem samdar 
eru sérstaklega fyrir félagana. Þá spila 
þrautreyndar tónlistarkanónur innan 
hópsins fyrir liðsmenn svo ekki er að 
undra að aðrir gestir hafi viljað fylgjast 
með gleðinni.

Sem dæmi um vísurnar sem samdar 
eru um félagana er hér sýnishorn:

Húsasmiðju Halli er
hrókur gríns og gleði
Hann er þó sem betur fer
alveg heill á geði.

Engjaveginn að hans sögn
á hann alveg skuldlausan
Í göngu þar er aldrei þögn
Og getur gert mann vitlausan.

Einn skal kappa kynna hér
sem vanur er að taka stím
Sögur miklar af sjálfum sér
hjá Bjössa Jóa Sím.

Hann siglir hér um sundin blá
og hefur þar öll völd
þá er betra að fara frá
en ekki nú í kvöld.

Þegar þeir Júlli og Óðinn eru spurðir hvort 
það sé pláss fyrir fleiri í hópnum stendur 
ekki á svari: „Nýir félagar eru velkomnir 
í hópinn til okkar. Við tökum vel á móti 
öllum, hverjum sem er og hvar sem er,“ 
segir Júlli.

„Að halda úti svona hópi er bara partur af 
því að hlúa að samfélaginu. Allir í hópnum 
eru samfélagslega sinnaðir og okkur finnst 
skipta máli að hafa heilsuna í lagi og geta 
hreyft okkur. Það eykur svo lífsgæðin. Til 
hvers að húka heima í sófa ef maður þarf 
þess ekki?“ spyr Óðinn að lokum.

1. Yfir 30 manns eru skráðir í hópinn og þeir mæta á æfingar sem 
geta hverju sinni.

2. „Maður druslar sér út þó að maður nenni ekki til að hitta góða 
félaga og fá að heyra allar sögurnar sem þeir búa yfir,“ segja þeir 
Júlli og Óðinn. 

3. Fyrir aftan sitjandi við borð, frá vinstri: Elvar Ingason, Gunnar 
Árnason og Albert Óskarsson. Skálandi: Þorsteinn Þráinsson, Júlíus 
Ólafsson, Snorri Sigurhjartarson og Árni Ívarsson.

1
2

3

„Á lokahófnu 
eru iðulega 
veittar viður  
kenn    ingar 
eftir veturinn, 
eins og 
fyrir bestu 
mætinguna, 
besta pipar
sveininn, 
elsta göngu
garpinn og 
fyrir mestu 
fífla  lætin.“ 
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M Á L N I N G A R Þ J Ó N U S T A
Guðmundur G. Níelsson - Sími 896 3368 I Gunnar Þ. Sigurðsson - Sími 893 4451
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Sigurjón Finnsson sleit barnsskónum á Ísafirði þar sem hann 
ólst upp hjá afa sín   um og ömmu, þeim Jóni Grímssyni og Ásu  
Finnsdóttur Thordarson. Vestan   póstur fékk Sigurjón til að líta yfir 
farinn veg og rifja upp minningar frá Ísafirði. Þar koma við sögu 
Katalínuflugbáturinn, Edinborgarbryggjan, jólasveinninn og ekki 
síst eftir   minnilegt fólk. 

Ísafjörður er alltaf heim

Ísafjörður er alltaf heim     1. tbl. 34 árg.

É
g fæddist í Þórshöfn í 
Færeyjum 16. júlí 1946. 
Þar bjó ég fyrstu 17 
mánuðina eða allt þar 
til foreldrar mínir voru 
nauðbeygðir til að flytja 

aftur til Íslands vegna þess að þau voru 
bæði smituð af berklum, móðir mín var 
verr á sig komin, enda nýbúin að eignast 
yngri systur mína Soffíu. Foreldrar mínir, 
þau Hermína Sigurjónsdóttir og Finnur 
Th. Jónsson, ásamt mér, komu til Reykja  
víkur í lok nóvember 1947 með Drottn  
ingunni og mamma fór beint á Vífilsstaði. 
Pabbi var með mig einn í borginni og 
kominn í vandræði með hvað hann ætti að 
gera við mig. Úti í Færeyjum biðu systur 
mínar, Ása þá rúmlega þriggja ára og 
Soffía nýfædd, eftir því að vera sóttar. 
Hvernig sem það atvikaðist, þá varð það úr 
að ég var sendur með Katalínuflugbáti 

hefði hlaupið hring eftir hring í gegnum 
húsið og þau á eftir mér, hann og amma … 
ég var kominn heim. Það var mín gæfa að 
komast í fang ömmu minnar og afa.

Í HÚSI AFA OG ÖMMU 
Afi minn, Jón Grímsson, var fæddur 1887 
á Ísafirði og var í fyrstu verslunarstjóri 
Ásgeirsverslunar á Suðureyri við Súg  
andafjörð en þegar hún var aflögð síðar 
meir keypti hann verslunina og rak í 
nokkur ár. Amma mín, Ása Finnsdóttir 
Thord arson, var fædd 1892 á Þingeyri en 
fluttist sjö ára gömul til Ísafjarðar. Á Suð  ur  
eyri var hún m.a. símstöðvarstjóri og virk í 
kvenfélagi staðarins og gerð að heiðurs 
félaga þess. Þau afi og amma eign  uðust sjö 
börn svo það að fá mig í ofanálag hlýtur að 
hafa verið þeim erfitt en aldrei fann ég fyrir 
því – þvert á móti litu þau á mig sem eitt 
barna sinna og ég á þeim mikið að þakka. 

Á Ísafjörð fluttu þau afi og amma frá 
Suðureyri 1922 og afi starfaði þar sem 
málaflutningsmaður og endurskoðandi. 
Hann var einstaklega vandaður maður og 
traustur, enda vel látinn af samferða   mönn 
um sínum. Ekki var hún amma mín síðri, 
skemmtileg og langt á undan sinni samtíð í 
svo ótalmörgu. Við gátum alltaf talað saman 
um alla skapaða hluti þó svo að heil kynslóð 
skildi okkur að. Hún vildi ekki láta mig 
kalla sig mömmu, því ég átti mömmu á lífi. 
Hún dansaði skottís við mig í eldhúsinu og 
reyndi að láta mig ekki finna það að hún 
væri eldri en mæður jafn  aldra minna.

Hús afa og ömmu við Aðalstræti 20 var 
upphaflega í eigu Ásgeirs Ásgeirssonar og 
þar var m.a. rekin dömuverslun í norður 
enda hússins. Húsinu var breytt eftir kaup 
afa og ömmu á því og hækkað og skelja 
sandað að utan og var því gjörólíkt upp 
runalega húsinu. Það voru 5 herbergi uppi 
og baðherbergi en niðri var kontór afa, sem 
og stofa, borðstofa og eldhús. 

EF SPEGILLINN GÆTI TALAÐ  
Í borðstofunni var glæsilegt buffet sem 
upphaflega var í eigu langafa míns Finns 
Thordarsonar og langömmu minnar Stein 
unnar. Þau áttu stórhýsi við Aðal  stræti 24 
og ráku þar bakarí sem síðar varð Gamla 
bakaríið og amma Steinunn var einnig með 
greiðasölu í húsinu. Þar kynntust afi minn 
Jón og amma mín Ása, því afi var kost
gangari hjá frú Steinunni. Finnur afi var 
konsúll og gæslumaður hjá Íslandsbanka 
en ekki bakari eins og misritast hefur t.d. í 
Sögu Ísafjarðar. Hann var athafnamaður 
þess tíma og rak bakaríið og var með fólk í 

vestur á Ísafjörð til afa míns, Jóns Gríms  
sonar, og ömmu minnar, Ásu Finnsdóttur 
Thordarson.

Sú sem hélt á mér vestur hét Ásgerður 
Bjarnadóttir, kölluð Ágú. Þarna var hún 
menntaskólastúlka á leið heim til Ísafjarðar 
í jólafrí. Við urðum vinnufélagar síðar á 
lífsleiðinni og miklir vinir, þá sagði hún 
mér frá því að pabbi hefði hitt hana úti á 
flugvelli og beðið hana um að halda á mér 
vestur. Ragnar Áki föðurbróðir minn, þá á 
sextánda ári, var staddur ásamt skólafé  
lögum niðri við Dokkuna þar sem Kata  
línu   flugbáturinn lenti og varð undrandi 
þegar Ágú gekk til hans og rétti honum 
lítinn dreng og sagði: „Þetta er sonur hans 
Finns bróður þíns.“ Mér skilst að enginn 
hafi átt von á mér þennan daginn en Aggi, 
frændi minn góði, bar mig heim í Aðal  
stræti 20 og afi sagði mér seinna að ég 

Sigurjón og 
Margrét. „Ég 
bauð henni 
að koma með 
mér í partýið 
sem hún þáði 
sem betur 
fer, því við 
höfum arkað 
æviveginn 
saman og 
giftum okkur 
1968.“  
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Styddu við  
uppbyggingu
Háskóla Íslands
Happdrætti Háskóla Íslands hefur frá upphafi fjármagnað nær 
allar byggingar skólans. Með þátttöku í Happdrættinu leggur 
þú grunninn að mennta- og vísindastarfi í landinu. Tryggðu þér 
miða í Happdrætti Háskóla Íslands á hhi.is.

Aðalbygging Háskóla Íslands
Frá vígslu aðalbyggingar Háskóla Íslands 
17. júní 1940
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Ísafjörður er alltaf heim

vinnu. Afi Finnur og amma Steinunn fluttu 
suður og seldu stórhýsi sitt og reksturinn, 
en húsið brann 1918. Buffetið fallega fór 
því með þeim suður til Reykjavíkur. 

Í hruni Íslandsbanka árið 1930 tapaðist 
megnið af sparifé þeirra hjóna. Þetta tap 
var afa Finni afar þungbært og hann lést 
ekki löngu síðar. Amma Steinunn minnk 
aði þá við sig húsnæðið og sendi buffetið 

MYRKFÆLNI OG MÚSAGANGUR  
Í norðurenda hússins við Aðalstræti 20 
bjuggu þau Anna Hermannsdóttir og 
Ásgeir Sigurðsson frá Bæjum á Snæfjalla 
strönd, ásamt börnum sínum. Yndislegir 
nágrannar og vinir. Aðalstræti 20 var hús 
með sál, það brakaði í stiganum og alls 
konar hljóð heyrðust þegar grafar  þögn ríkti 
og ég, sem var mjög myrk   fælinn, vildi hafa 
dyrnar á herberginu mínu opnar inn til 

aftur til Ísafjarðar og þar stóð þessi fallegi 
gripur öll mín uppvaxtarár í Aðal  stræti 
20. Buffetið kom svo í mína eigu eftir lát 
ömmu og afa og er alltaf jafn fallegt. 

Um hver jól er það skreytt og í speglinum 
hafa margir skoðað sig fram og til baka. Ef 
spegillinn gæti talað, rétt eins og í sögunni 
um Mjallhvíti, væru það nokkuð margar 
sögurnar sem hann gæti sagt. 

Aðalstræti 
20 var hús 
með sál.“ 
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STÓRFJÖLSKYLDAN Á GÓÐRI STUNDU. 
Efri röð frá vinstri: Inga Jónsdóttir, Leifur Pálsson, 
Ásta Jónsdóttir, Hjörtur Jónsson, Grímur Jónsson, 
Jóhanna Bárðardóttir, Finnur Th. Jónsson, Margrét V. 
Guðmundsdóttir, Gunnhildur Sigurðardóttir, Árni Jónsson 
og Soffía Thordarson, sem var systir Ásu, ömmu Sigurjóns. 
Neðri röð frá vinstri: Soffía Alexandersdóttir, Ragnar Áki 
Jónsson, Jón Grímsson, Ása Thordarson, Sigurjón Finnsson 
og Gyða Stephensen, einnig systir Ásu. 

voru svokallaðir reitar fyrir aftan húsið og 
þar var þurrkaður fiskur. Mér fannst það 
alltaf spennandi að fylgjast með fólkinu 
sem vann við þetta. Svo var líka gaman að 
stikla á steinunum. Smátt og smátt hvarf 
þetta svo. 

FÉKK JÓLASVEININN Í HEIM SÓKN 
Jólahald okkar afa og ömmu er mér 
ógleym anlegt. Oftast vorum við bara þrjú 

ömmu, þá var ég öruggur. Ekki bætti það 
úr skák að milli þilja hlupu mýs og þegar 
þeirra varð vart var barið í vegginn, og þá 
hægðu þær á sér. Kyndingin var í kjallara 
undir eldhúsinu og þegar farið var þangað 
niður að kveikja upp var stappað þrisvar í 
efstu tröppunni svo mýsnar sem þar léku 
lausum hala myndu forða sér. Aldrei 
komust þær þó inn í híbýlin sem betur fer. 
Á uppvaxtarárum mínum í Aðalstræti 20 
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eftir að yngstu börn þeirra fluttu að 
heiman. Jólatréð okkar þætti ekki merki 
legt í dag, en það var víratré með krep
pappír og við amma skreyttum það fagur 
lega hver jól og alltaf var það fallegt. Síðar 
var svo nýtt tré keypt en það var ekkert 
stærra en það gamla en greinarnar eitthvað 
veglegri. Ég fékk að hengja upp músastiga 
í stofunni og skreyta að vild. Aldrei líður 
mér úr minni eplalyktin sem fyllti bæinn 
fyrir jólin og alltaf var keyptur kassi af 
eplum, appelsínum og auðvitað malt og 
appelsín.

Ein minning frá aðfangadegi jóla, þegar ég 
var um 7 ára gamall, fer aldrei úr minni 
mínu. Ég var strokinn og fínn að skottast í 
eldhúsinu hjá ömmu sem var að ljúka við 
jólamatinn sem alltaf voru rjúpur. Allt í 
einu kallar afi fram úr fremri forstofunni: 
„Nonni, Nonni, komdu strax, jólasveinn
inn er hér með pakka til þín.“ Ég þýt fram 
til afa sem stendur við opnar úti   dyrnar með 
pakka í hendi. „Hvar er hann?“ spyr ég. 
„Jólasveinninn?“ Afi bendir út og ég hef 

gleðin yfir heimsókn jóla  sveinsins til mín 
var aðalatriðið. Mér gekk illa að sannfæra 
vini mína og leik   félaga um það að ég hefði 
séð jóla  sveininn, það var tapað stríð. Enn 
þann dag í dag er þetta ein dýrmætasta 
minningin sem ég á frá æsku  heimili mínu 
og hvað gömlu hjónin vildu endalaust 
gleðja ungan dreng og tókst það 
sannarlega. 

ÆVINTÝRI Á 
EDINBORGARBRYGGJU 
Fyrir framan húsið var svo fjaran sem var 
ævintýri líkust og svo ég tali nú ekki um 
Edinborgarbryggjuna sem heillaði lítinn 
strák. Mér var harðbannað að fara niður á 
Edinborgarbryggjuna sem var öll að hruni 
komin en ég lét mér ekki segjast og laum 
aðist þangað hvenær sem færi gafst. Eitt 
sinn var ég þar þegar amma birtist við enda 
bryggjunnar og kallaði höst á mig, ég hljóp 
sem fætur toguðu undan henni en það fór 
ekki betur en svo að ég datt með annan 
fótinn niður um gat á bryggjunni og þar 
náði amma mér. Hún fór með mig á 

svarið það alla tíð síðan að ég sá í fótinn á 
honum þar sem hann hvarf fyrir hornið á 
húsinu, líklega að flýta sér í næsta hús áður 
en kirkjuklukkurnar hringdu jólin inn. Afi 
minn skrökvar ekki. Hvað pakkinn 
innihélt er ég löngu búinn að gleyma, 

Sigurjón með 
ömmu sinni og 
afa. „Það var 
mín gæfa að 
komast í fang 
ömmu minnar 
og afa.“

Ísafjörður er alltaf heim     1. tbl. 34 árg.

„Afi, Jón Grímsson, var einstaklega vandaður maður og traustur, enda vel látinn af samferðamönnum sínum.“
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VINDUR Í SEGLUM I-III

Tilvalin gjöf fyrir alla 
Vestfirðinga

Saga átaka og framfara í heila öld

Heildarverð kr. 9.990
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kontórinn hjá afa og þar var ég flengdur. 
Það sem mér fannst verst var að Pétur 
Njarðvík var staddur hjá afa og varð vitni 
að flengingunni. Ég hélt samt áfram að 
stelast niður á Edinborgarbryggju en nú 
var ég varkárri, ég lét ekki nappa mig 
tvisvar. 

ÓGLEYMANLEGT FÓLK  
Það var ávallt mikill umgangur í Aðalstræti 
20, ekki síst vegna starfa afa en auk þess 
áttu þau afi og amma marga vini sem ávallt 
litu við svo kaffikannan var sífellt á lofti. Já 
og rjómabland og sykurmolar sem ég 
bruddi óspart eftir að hafa dýft þeim í 
kaffi. Eitt var það sem ég skildi ekki, að 
mér var bannað að sötra kaffið af undirskál. 
„En Friðbert og Ella gera það,“ sagði ég 
þá. Friðbert Guðmundsson hreppstjóri og 
Elín kona hans frá Suðureyri voru ávallt 
kærkomnir gestir og þau einu sem ég 
kynntist og drukku heitt kaffið af undir  
skál  inni. Ég kynntist því mörgu fólki af 
eldri kynslóðinni sem er mér allt afar kært. 
Ég minntist á Pétur Njarðvík, en auk þess 

þeirra með mikilli hlýju. Ég hélt svo á vit 
annarra ævintýra en frekari menntun var 
ekki á borðinu, a.m.k. ekki að svo stöddu 
þó svo ég færi í enskunám til Folkestone á 
Englandi sumarlangt árið 1965, sem var 
einstaklega skemmtilegur tími. 

Þegar ég kom heim frá Englandi sótti ég 
um græna kortið og gerðist innflytjandi til 
Bandaríkjanna. Það voru reyndar hæg 
heimatökin því mamma mín hafði, eftir að 
hún náði heilsu á ný eftir berklana, flutt til 
Ameríku og bjó þar. Ég bjó hjá henni í 
fyrstu á Long Beach N.Y. en flutti svo inn 
á Manhattan. Ég fékk strax vinnu hjá 
Bókaútgáfunni Barnes & Noble. Þar var ég 
innanhússsendill enda var þetta löngu fyrir 
tíma rörpósts og tölvu. Allt var sent með 
okkur tveim strákum sem fórum á milli 14 
hæða með póst, skilaboð, pakka og allt 
sem þurfti að komast frá einum manni til 
annars. Það var gott að vinna hjá þessu 
fyrirtæki og ég kynntist þar einstaklega 
skemmtilegu fólki sem hafði mikinn áhuga 
á þessum feimna pilti frá Íslandi og spurði 

kom oft við Hannes Halldórsson, kona 
hans Guðrún Kristjánsdóttir, Elías Pálsson, 
Lára Eðvarðar, Sigríður Guðmundsdóttir 
beykis, Sigríður í Dagsbrún, Ingólfur 
Árnason og hans góða kona Ólöf. Enn 
fleira gott fólk leit við sem of langt er að 
telja upp. Allt þetta fólk er mér ógleym 
anlegt og var mér alltaf einstaklega gott, 
sérstaklega Lára mín Eðvarðar, Gunna 
Kitt og Ólöf. Þær stungu oft að mér 
peningi, þegar krónan var króna og þú 
fékkst 20 stykki af 5 aura kúlum fyrir 
hana. Þær fylgdust með verðbólgunni, 
þessar gæðakonur, því krónan breyttist í 
túkall, sem mér fannst ekki verra.

ÚT Í HEIM OG AFTUR HEIM  
Ég gekk í Barnaskólann á Ísafirði og síðar í 
Gagnfræðaskólann og útskrifaðist þaðan 
sem gagnfræðingur. Af kennurum mínum 
eru mér minnisstæðust þau Inga Magn ús 
dóttir, Gústaf Lárusson, Guðjón Krist  ins
son skólastjóri og Guðmundur Árnason, öll 
reyndu þau að troða einhverri visku inn í 
mig með misjöfnum árangri en ég minnist 

Ísafjörður er alltaf heim

Finnur Tryggvi, Margrét Blöndal, Helga Hermína, Sigurjón og Ása Margrét. 

Aldrei líður 
mér úr 
minni 
eplalyktin 
sem fyllti 
bæinn fyrir 
jólin og 
alltaf var 
keyptur 
kassi af 
eplum, 
appelsínum 
og auðvitað 
malt og 
appelsín.“
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Í Útvegsbankanum heima starfaði ég með 
miklu sómafólki. Ég kunni ekkert á banka 
störf og vissi varla hvað víxill var, hvað þá 
að skrifa ávísanir. Í Útvegsbank  anum á 
Ísafirði vann ég einungis í eitt ár, þá flutti 
ég suður og hóf störf í aðalbanka Útvegs 
bankans við Lækjartorg. Framtíðin var þar 
ráðin, því í 40 ár starfaði ég sem banka 
maður og kunni ekkert annað. Á vegum 
Útvegsbankans var ég sendur í námsdvöl 
til Lloyds Bank í London í nokkra mánuði 
árið 1976 og fékk að taka fjölskyldu mína 
með. Bankinn leigði íbúð fyrir mig í Ilford 
og gerði vel við mig, en á þessum tíma 
voru börnin orðin tvö. Ég hafði mjög gott 
af þessari námsdvöl. Auk þess var okkur 
stjórnendum í Íslandsbanka gert skylt að 
fara í tvær annir við Háskólann í Reykjavík 
í stjórnendanám.

ÁSTIN KVIKNAÐI Í GLAUMBÆ 
Ég sá konuna mína fyrst á Ísafirði um 
hvítasunnuna 1966, hún kom ásamt 
skipverja á Esjunni í partý þar sem ég var 
staddur. Hún stoppaði stutt og ég vissi 
ekkert um hana né hvað hún hét, en varð 
starsýnt á hana. Eftir flutning minn suður 

mig margra furðulegra spurninga, enda 
vissi fólk nánast ekkert um Ísland á þeim 
tíma. 

Afi minn og amma höfðu miklar áhyggjur 
af mér einum þarna úti í New York, 19 ára 
gömlum og mamma farin til Flórída. Víet
namstríðið var í algleymingi og afi sagði 
mér að hann vildi ekki að ég yrði byssu 
fóður fyrir Bandaríkin. Það stóð nú heldur 
ekki til, enda ég ekki í neinni hættu hvað 
það varðar og langur vegur frá því að ég 
yrði kvaddur í herinn. Gamli maðurinn 
skrifaði mér langt bréf og bað mig lengstra 
orða um að koma heim, hann og amma 
væru orðin verulega áhyggjufull út af veru 
minni, einum úti í stórborginni. Hann 
sagð  ist hafa talað við Bjarna Guðbjörnsson, 
bankastjóra Útvegsbankans á Ísafirði, og 
það væri að losna staða í bankanum og ég 
gæti fengið hana, en ég yrði að bregðast 
fljótt við. Og ég gerði það, sagði upp hjá 
Barnes & Noble en ekki vildu þau sleppa 
mér fyrr en ég hafði þjálfaði eftirmann 
minn, sem ég gerði. Til Ísafjarðar og aftur 
heim kom ég í febrúar 1966 og hóf störf 
hjá Útvegsbankanum skömmu síðar.

    1. tbl. 34 árg.

Sigurjón og fjölskylda nokkrum árum síðar.

456 6600 
& 

862 4430
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fór ég eins og venjulega í Glaumbæ að 
skemmta mér. Á leið minni í partý eftir 
ball, og þar sem ég stend í röð við fata  
geymsluna, er pikkað í bakið á mér og ég 
sný mér við. Þar stendur hún stúlkan með 
ljósa síða hárið, sú sem ég hafði hitt heima 
á Ísafirði. Hún spyr: „Manstu eftir mér, 
Sigurjón?“ Hvort ég mundi, ég bauð henni 
að koma með mér í partýið sem hún þáði 
sem betur fer, því við höfum arkað ævi  
veginn saman og giftum okkur 1968. Við 
unnum bæði hjá Útvegsbankanum þegar 
við hittumst í Glaumbæ, en höfðum ekki 
rekist á hvort annað þar, enda bankinn stór 
vinnustaður.

eru ótalmörg. Öll þessi ferðalög hafa veitt 
okkur ómælda ánægju. Nú njótum við 
Spánarferða, bæði til meginlands Spánar 
þar sem við höfum leigt okkur hús og 
dvalið allt upp í þrjá mánuði í einu, sem og 
Kanaríeyjanna sem eru uppáhald.

Ísafjörður er alltaf HEIM. Ég er svo hepp 
inn að eiga góða og skemmtilega skóla  
systur fyrir vestan sem leyfir mér að 
fylgjast með lífinu heima, sem og eldri 
Ísfirðinga sem aldrei hafa yfirgefið hinn 
sterka og hlýja faðm fjalla blárra, þau eru 
vinir mínir á Facebook. Ég mun alltaf 
tengjast Ísafirði, þar liggja ræturnar, þar 
hvíla amma mín og afi, þar bjó ég með 
góðu fólki, fólkinu mínu sem var og er mér 
ákaflega dýrmætt.

Konan mín heitir Margrét Þóra Blöndal og 
er Reykvíkingur, fædd 1949. Hún starfaði 
í yfir 30 ár hjá SKÝRR sem gjaldkeri og 
bókari. Við eigum þrjú börn; þau Helgu 
Hermínu kennara, fædda 1969, Finn 
Tryggva forstöðumann hjá Seðlabank   an 
um, fæddan 1975, og Ásu Margréti sálfræð 
ing, fædda 1982. Við eigum líka þrjú frábær 
tengdabörn, níu yndisleg barna   börn og þrjú 
ekki síður yndisleg langömmu og afabörn. 

Við höfum ferðast víða um heiminn, bæði 
til vesturs og austurs. Í Asíu heimsóttum 
við m.a. Taíland, Indónesíu (Balí), Malasíu 
og Singapúr, í nokkrum ferðum þangað 
austur. Í vestri er það Ameríka, bæði á 
austurströndina sem og vesturströndina. Þá 
eru ótaldar ferðir um löndin í Evrópu sem 

Ég mun 
alltaf tengj
ast Ísa firði, 
þar liggja 
ræturnar.“ 

Ísafjörður er alltaf heim     1. tbl. 34 árg.

Buffetið á sér langa sögu. Upphaflega var það í eigu langafa Sigurjóns, Finns Thordarsonar, og langömmu hans, Steinunnar.

Sigurjón og amma Ása. „Hvernig sem það 
atvikaðist, þá varð það úr að ég var sendur 
með Katalínuflugbáti vestur á Ísafjörð til afa 
míns, Jóns Grímssonar, og ömmu minnar, Ásu 
Thordarson.“

„Við vorum ekki fleiri heima í Aðalstræti 20 þegar þessi mynd var tekin, rétt áður en Steinunn flutti til Kanada með dóttur 
sína, Maureen. Þær mæðgur komu vestur til að kveðja,“ segir Sigurjón. Frá vinstri: Steinunn Ragnheiður, Grímur, Ragnar 
Áki, Inga Þórhildur. Fyrir framan þau sitja Ása og Jón með þau Maureen og Sigurjón í fanginu.
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Dýrfinna Torfadóttir 
gullsmiður

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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Dýrfinna Torfadóttir
Gullsmiður

Merkigerði 18. 
300 Akranesi 

Sími 862 6060 

Ófeigur Gullsmiðja ehf.
Skólavörðustíg 5, 

101 Reykjavík 
Sími: 551 1161

Evuklæði 
Bæjarlind 14-16 
201 Kópavogi.
Sími: 552 1123
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ÍSAFJÖRÐUR MEÐ  
AUGUM LJÓSMYNDARANS
Ljósmyndir Ágústs G. Atlasonar af Ísafirði og nágrenni, mannlífinu 
og náttúrufegurðinni hafa vakið verðskuldaða athygli. Hann hefur 
enda sérlega gott auga fyrir því fagra í nærumhverfinu og festir 
það á filmu. Allt frá æskuárunum hefur Ágúst stundað ljósmyndun 
en fyrstu myndavélina fékk hann að gjöf frá afa sínum, Guðmundi 
Sveinssyni, sem jafnframt kenndi honum fyrstu handtökin. Sjö ár 
eru frá því að Ágúst útskrifaðist sem ljósmyndari frá Medieskolerne 
í Viborg í Danmörku. Þaðan lá leiðin heim á Ísafjörð þar sem hann 
starfar við sitt fag. Áhugasvið Ágústs innan ljósmyndunar er vítt 
en hann telur forréttindi að fá að starfa við það sem honum finnst 
skemmtilegast að gera. Árið 2017 var Ágúst valinn bæjarlistamaður 
Ísafjarðarbæjar. 
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GÓÐAR  
MINNINGAR 
RIFJAST  
UPP

Húsmæðraskólinn Ósk spilaði stórt hlutverk í bæjar  lífinu á 
Ísafirði á árum áður. Fjöldi ungra kvenna hvaðanæva af landinu 
sótti skólann og margar þeirra ílentust í bænum. Sögusýning 
um skól  ann var opnuð fyrr á árinu en þar má sjá minnis  bækur, 
útskriftarbækur, skólaspjöld, vefnað, útsaum, föt, málverk 
og margt fleira. Albert Eiríksson er einn þeirra sem standa 
að sýningunni, en hann segir greinilegt að margir eigi góðar 
minningar frá skólaárunum. 

Sögusýning um Húsmæðraskólann Ósk

Viðtal: Sigríður Inga Sigurðardóttir Myndir: Úr einkaeigu og Héraðsskjalasafnið
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H úsmæðraskólinn Ósk var 
lengst af til húsa við Aust 
urveg 11 en undan   farin ár 
hefur Tónlistar   skólinn á 

Ísafirði verið með starf   semi í húsinu. 
Albert Eiríksson var á vestur  leið, nánar 
tiltekið í Þröskuldum, þegar blaðamaður 
Vestan  póstsins sló á þráð  inn til hans til að 
forvitnast um tilurð sögusýningarinnar. 

„Hugmyndin að því að setja upp sýningu 
kom þannig til að hópur af konum sem 
voru saman í skólanum fyrir langa löngu 
hafði samband við skrifstofu Tónlistar  
skóla Ísafjarðar og óskaði eftir því að fá að 
sjá húsið. Það var auðvitað velkomið. Þær 
komu í heimsókn en undruðust mjög að 
það var ekkert í húsinu sem minnti á þann 
tíma sem það hýsti Húsmæðraskólann 
Ósk. Við Bergþór Pálsson, eiginmaður 
minn og skólastjóri Tónlistarskóla Ísa  
fjarðar, ákváðum að bretta upp ermar og 
gera gangskör í því máli,“ segir Albert. 

Þeir Bergþór komust fljótt að því að fjöldi 
muna og mynda sem tilheyrðu Hús  mæðra      
skólanum var til en hafði verið settur í 
geymslu. 

vefnaði, útsaumi, fötum og í raun öllu 
mögulegu. Sýningin var síðan opnuð með 
pompi og prakt í mars síðastliðnum,“ 
greinir Albert frá.

Sýningin er ótímabundin og hægt er að 
skoða hana á þeim tíma sem Tónlistar  
skólinn er opinn. 

„Í þessu ferli öllu saman fengum við góða 
aðstoð frá Byggðasafni Vestfjarða. Við 
auglýstum líka eftir fleiri munum og 
mynd   um frá skólanum og um leið og það 
fór að spyrjast út fengum við afar góð 
viðbrögð. Fyrrverandi nemendur eða af  
komendur þeirra komu til okkar minnis  
bókum, útskriftarbókum, skóla   spjöldum, 

Húsmæðra
skól inn Ósk 
var lengst af í 
þessu glæsi
lega húsi við 
Austurveg 11.

Útskriftarárgangurinn 1974. 
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„Ef hópar eru á ferð utan þess tíma er 
möguleiki á að opna húsið svo fólk fái 
tæki   færi til að skoða sýninguna,“ upplýsir 
Albert og bætir við: „Það er ekki síður 
gaman að segja frá því að á safninu í Gamla 
sjúkrahúsinu var fjöldi málverka sem var 
eyrna   merktur Húsmæðraskólanum. 
Þannig var að það var nokkuð um að  
út s  krift  ar   hópar kæmu vestur til að halda 
upp á afmælin sín og færðu þá skólanum 
gjafir, oft voru það málverk. Nú hafa þau 
verið sett upp til sýnis í skólanum.“

Sögusýningin hefur vakið mikla lukku og 
verið vel sótt. 

„Fólk hefur tekið sýningunni mjög vel og 
það er gaman að sjá hversu margar sögur 
rifjast upp hjá þeim sem sóttu skólann á 
sínum tíma. Það er greinilegt að margt 
gerðist, sumt ekki prenthæft, enda á öllum 
tímum þannig að ungt fólk gerir eitt og 
annað sem á þeim tíma þykir ekki við hæfi. 
En það er ljóst að skólaárunum fylgja 
góðar minningar og alls konar lærdómur 
sem hefur komið flestum vel í lífinu,“ segir 
Albert. 

STIKLAÐ Á STÓRU Í SÖGU HÚS  
MÆÐRASKÓLANS ÓSKAR

Húsmæðraskólinn Ósk var stofnaður árið 
1912 og var starfræktur til 1990. Skólinn 
var fyrst til húsa að Pólgötu 8 en þar voru 
teknar tvær stofur á leigu, eldhús og her  
bergi fyrir Fjólu Stefáns, sem var fyrsta 
forstöðukona skólans. Skólinn var stofn  
aður að frumkvæði Kvenfélagsins Óskar á 
Ísafirði, sem sendi áskorun þess efnis til 
Alþingis árið 1911. 

Frumkvöðull skólans var frú Camilla 
Torfa  son, fædd á Ísafirði árið 1864, sem 
jafnframt var fyrsti formaður Kvenfélagsins 
Óskar. Camilla var brautryðjandi á mörg 
um sviðum. Hún lauk stúdentsprófi frá 
Kaupmannahöfn á þeim tíma sem íslenskar 
konur höfðu ekki öðlast rétt til stúdents 
prófs og var fyrsta íslenska konan til að 
ljúka stúdentsprófi. Síðar stundaði hún 
nám við Kaupmannahafnarháskóla, auk 
þess að sinna kennslustörfum í Danmörku. 
Eflaust hefur sú reynsla vakið áhuga henn 
ar á menntamálum kvenna. 

Tólf námsmeyjar stunduðu nám fyrsta 
starf  sár skólans. Námsgreinarnar voru mat 
reiðsla, ræsting herbergja, þvottur og 
saum  ar, næringarfræði, hjúkrunarfræði og 
heimilis og húsreikningar. Skólinn var á 
nokkr  um stöðum fram til ársins 1948 þegar 

Að sjálfsögðu var lagið tekið þegar sýningin var opnuð en Tónlistarskóli Ísafjarðar er nú starfræktur í húsinu. 

Við opnun sýningarinnar; Bergþór Pálsson, Jóna Símonía Bjarnadóttir, Finney Rakel Árnadóttir og Albert Eiríksson.  

Sýningin hefur vakið mikla lukku.
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starfsemin var flutt í nýtt húsnæði við 
Aust   urveg. Þar hafði skólanum verið 
úthlutað lóð undir nýtt skólahús fjórum 
árum áður og árið 1945 hófst bygging 
þess. Guðjón Samúelsson var húsameistari 
skólans og Jón H. Sigmundsson bygginga  
meistari. Byggingin þótti hin glæsilegasta 
og handbragð ísfirskra iðnaðarmanna var 
lofað. Sigurður Bjarnason, þáverandi 
forseti bæjarstjórnar, var bjartsýnn við 
vígslu  hátíð skólans, þann 5. október árið 
1948. Þar sagði hann meðal annars: „Ég 
hygg að það sé ekki ofmælt, að þetta hús 

muni vera eitt hið vandaðasta skólahús, 
sem byggt hefir verið í þessu landi og þótt 
víðar væri leitað. Frágangur þess er frábær 
og lofar þar verkið meistarann, hinn vand  
virka yfirsmið. Kostnaðurinn við þessa 
byggingu er í dag 2 milljónir 20 þúsund og 
382 krónur.“

Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur veitti 
skólanum forstöðu á árunum 19481986, 
en hún lauk námi við Húsmæðrakennara  
skólann árið 1946. Á meðal kennara sem 
áttu langan feril við skólann voru þær 
Guðrún J. Vigfúsdóttir og Jakobína 
Pálma  dóttir. 

Stúlkur víða að af landinu sóttu skólann. 
Skólinn var sá eini í kaupstað, fyrir utan 
Húsmæðraskólann í Reykjavík, sem bauð 
upp á slíka kennslu. Konur komu frá 
Siglu     firði, Reykjavík, Hafnarfirði og jafn 
vel austan af fjörðum. Sumar stúlkn  anna 
ílengdust, stofnuðu fjölskyldur og settust 
að á Ísafirði. Þarna mynduðust vináttu  
bönd sem stóðu ævilangt. 

Nemendur eiga minningar um kvöldvökur 
og kvæðalestur, vefnaðartíma, árekstra og 
misheppnaðar tilfærslur í eldhúsbraski sem 
vöktu kátínu og hlátur. Árshátíðarveislan 
var þannig tilkomin að námsmeyjar 
greiddu í sameiginlegan sjóð fyrir hvern 
matar     blett sem þær settu í borðdúka, mis  
munandi mikið eftir stærð blettsins. Úr 

þessum sjóði varð „Grísagillið“, veisla og 
skemmtisamkoma. Fyrstu matreiðslu  bæk 
ur margra heimila urðu til við dvölina, 
hand  skrifaðar af nemendum, uppfullar af 
dýrmætum fróðleik og sannkallað gullkver 
heimilishaldsins. 

Vefnaður var áberandi í skólastarfinu, 
enda var Guðrún J. Vigfúsdóttir kennari 
fremst á sínu sviði og mikil listakona við 
vefnað. Áklæði á húsgögn og gardínur sem 
prýddu nýju skólabygginguna voru hand 
verk hennar og Jakobínu Pálmadóttur. 
Guðrún starfaði við skólann í 43 ár og var 
sæmd riddarakrossi hinnar íslensku fálka  
orðu fyrir störf í þágu íslensks ullar   iðn  aðar. 
Nemendur í skólanum fengu góða kennslu 
á sviðum hannyrða og hefur margt verið 
framleitt innan skólans sem síðar prýddi 
veggi heimilisins eða klæddi heimilis   
meðlimi.

Upp úr 1960 fór námsleiðum ungs fólks að 
fjölga og þótti sjálfsagt að stúlkur stunduðu 
sama nám og piltar, færu í langskólanám 
og út á vinnumarkaðinn. Þetta hafði þau 
áhrif að aðsókn í hússtjórnarskóla minnk 
aði töluvert. Húsmæðraskólinn samein  
aðist Menntaskólanum ásamt Iðnskóla 
Ísafjarðar árið 1990. Varð þá til skóli á 
Vestfjörðum sem tók upp kennslu í ýmsum 
verk   námsgreinum auk bóknáms til stúdents   
   prófs. Tónlistarskólinn á Ísafirði er nú starf    
ræktur í húsnæðinu við Austurveg.

Húsmæðraskólinn Ósk     1. tbl. 34 árg.

Albert segir 
ljóst að skóla
árunum fylgi 
góðar minn 
ingar og alls 
konar lær 
dómur sem 
hefur komið 
flestum vel í 
lífinu. 

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Bíldshöfði 16 Tryggvabraut 24
AkureyriReykjavík
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Sigrún Halla Tryggvadóttir skjalavörður vinnur á sama stað og hún fæddist á, 
Gamla sjúkrahúsinu, en þar er nú til húsa Héraðsskjalasafnið Ísafirði. Hún sinnir 
fjölbreyttum verkefnum, eins og að hjálpa fólki við að rannsaka ættarsögu sína og 
leita gamalla mynda af ættingjum, oft fyrir afkomendur Vesturfara sem eiga ættir 
að rekja til Vestfjarða. Sjálf ólst Sigrún Halla upp á Ísafirði, hélt suður til náms en er 
nú snúin heim aftur og getur hvergi annars staðar hugsað sér að búa. 

Gæfuspor að flytja vestur

Gæfuspor að flytja vestur

S
igrún Halla er Ísfirðingur í 
húð og hár. Fyrstu 3 ár 
ævinnar bjó hún við 
Tangagötu 17 en þaðan 
flutti fjölskyldan inn í 
Fjörð og hefur búið allar 

götur síðan í Móholtinu. Sigrún Halla 
þekkti því hvern krók og kima bæjarins 
þegar hún flutti aftur vestur, sem átti 
reynd  ar að vera tímabundið. 

„Báðir foreldrar mínir eru fæddir og upp  
aldir að mestu á Vestfjörðum. Mamma mín, 
Þórunn Guðmundsdóttir, sem var lengst af 
hjúkrunarfræðingur á heilsu  gæsl  unni og á 
sjúkrahúsinu, er frá Patreksfirði og Bíldudal. 
Pabbi minn, Tryggvi Guð   mundsson, lög  
fræðingur, er frá Ísafirði. Ættarræturnar 
liggja að þremur fjórðu hlutum til Horn  
stranda og Stranda og einum fjórða til 
Suðurfjarðanna, þannig að ég er ansi vest  
firsk að uppruna. Ég fæddist einmitt á 
Gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði, þar sem nú er 
vinnustaðurinn minn,“ segir Sigrún Halla.  

Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskól  
anum á Ísafirði en þaðan lá svo leiðin suður 
til Reykjavíkur, þar sem hún bjó um árabil.  
„Ég lauk BAgráðu í sagnfræði, með forn 
leifafræði sem aukafag, frá Háskóla Íslands 
og er rétt rúmlega hálfnuð með meistara 
gráðu í sögukennslu, sem er í raun sam 
bland af kennslufræði og sagnfræði. Í starfi 
mínu sem skjalavörður hef ég getað nýtt 
mennt  unina mína og um leið víkkað sjón 
deildarhringinn. Með því að kynna mér 
sögu einstaklinga héðan frá Ísafirði og Vest  
fjörðum finnst mér ég vera að læra söguna á 
annan hátt, mér finnst ég ein  hvern veginn 
verða nánari sögunni og tengja meira við 
lífsreynslu þeirra sem hér bjuggu áður, sem 
svo gefur manni dýpri sýn inn í sögu svæði 
sins,“ segir Sigrún Halla, sem kann vel við 
sig á heimaslóðunum.

Hvernig kom til að þú fluttir aftur vestur 
eftir að hafa búið þetta lengi í Reykjavík? 

„Í upphafi ársins 2020 skildi ég eftir langa 
sambúð og í kjölfarið kom kórónuveirufar 
aldurinn. Þá var ég að vinna í Reykjavík 
hjá félagasamtökum, sem þurftu að skera 
niður starfsemina í samkomutakmörkunum 
og ég hafði lítið að gera og fáa að hitta. Ég 
fór þá tímabundið vestur til að vera nær 
fjölskyldu minni og vinum. Þá benti vin 
kona mín mér á að athuga hvort ég gæti 
ekki fengið eitthvað að gera í Safnahúsinu, 
sem er undir þaki Gamla sjúkrahússins. Ég 
hafði samband við Guðfinnu Hreiðars   dótt
ur sem er forstöðumaður Héraðs   skjala      
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safnsins og hún bauð mér vinnu í tvo mán 
uði. Að þeim tíma loknum fór ég svo aftur 
suður en fljótlega hafði Guðfinna samband 
við mig og bauð mér vinnu sem skjala 
vörður hjá safninu í að minnsta kosti eitt ár 
og mögulega lengur. Ég sagði starfinu 
mínu í Reykjavík lausu, pakkaði saman og 
flutti vestur. Það var að ég held mitt mesta 
gæfuspor, því ég er mjög ánægð hérna fyrir 
vestan. Hér er fólkið mitt, vinir og fjöl 
skylda, og þá helst mamma og pabbi sem 
eru farin að eldast og ég get hitt þau reglu 
lega og verið þeim innan handar ef þörf er 
á. Ekki spillir það fyrir að vinnan mín er 
aðeins spölkorn frá heimilinu mínu og ég 
get gengið í vinnuna,“ segir Sigrún Halla, 
sem býr við Túngötuna inni á Ísafirði.

FJÖGUR SÖFN UNDIR EINU ÞAKI  
Í Safnahúsinu á Ísafirði eru fjögur söfn: 
Bókasafnið, Listasafnið, Héraðsskjalasafnið 
og Ljósmyndasafnið. Töluvert er um 
áhuga     verðar sýningar á myndum og mun  
um sem eru í eigu þessara safna.

„Við vorum nú um daginn að leggja loka 
hönd á sýningu á ljósmyndum af Eyrinni á 
Ísafirði, hvernig hún hefur breyst í gegnum 
tíðina og erum með myndir frá árinu 1866 
til dagsins í dag. Sú sýning stóð uppi þar til 

í byrjun júlí, en þá tók við Rolling Stones
sýning, sem verður út sumarið,“ upplýsir 
Sigrún Halla. 

Í starfi skjalavarðar felst meðal annars að 
taka við, skrá og pakka skjölum til fram 
tíðar  varðveislu, ásamt mörgu öðru tilfall 
andi á safninu. 

„Þar sem ég starfa hjá skjala og ljós 
mynda  safni tek ég líka við myndum, skrái 
þær og pakka, auk þess að afgreiða úr safn 
kostinum ef fólk vill fá afrit af myndum 
eða skoða skjöl,“ segir hún. 

Hvaða þýðingu hefur þetta starf fyrir Ísafjörð 
og Ísfirðinga? 

„Starfið mitt felst í því að varðveita gögn, 
þ.e. skjöl, myndir, teikningar og fleira, sem 
hafa orðið til á svæðinu eða tilheyra því á 
einhvern hátt. Hér á safninu eru varðveitt 
mikilvæg skjöl sem fólk leitar enn í, eins og 
til dæmis brunavirðingabækur, bækur 
byggingarnefndar, húsateikningar og svo 
framvegis. Einnig er á safninu stórt mynda  
safn sem spannar rúm 150 ár og inniheldur 
fjölmargar ljósmyndir af íbúum svæðisins 
frá þeim tíma. Á safninu er því geymdur 
mjög mikilvægur sögulegur og 

menningar   legur arfur sem við reynum að 
miðla, sem og varðveita til framtíðar,“ 
bendir Sigrún Halla á.

Þegar hún er innt eftir því hvernig dæmi 
gerður vinnudagur á safninu er, kemur í 
ljós að enginn dagur er eins. 

„Vinnudagarnir geta verið mjög mismun 
andi. Einn daginn gæti ég verið í því að 
leita mynda í myndaskránum okkar og að 
skanna þær til að senda viðskiptavinum og 
annan daginn gæti ég verið að hjálpa til við 
að setja upp sýningu í sýningarsal hússins. 
Að leita ljósmynda getur tekið tíma, því 
ljósmynd af einni manneskju sem heitir 
t.d. Guðrún Jónsdóttir gæti nefnilega týnst 
í hafsjó af fleiri myndum af mörgum Guð 
rúnum Jónsdætrum yfir langt tímabil. Því 
þarfnast slík myndaleit frekari upplýsinga 
en bara nafns, ég þarf að vita hvenær hún 
fæddist, hvað foreldrar hennar eða fóstur 
foreldrar hétu, hvar hún bjó, hvað mað
urinn hennar og börn heita og þar fram 
eftir götunum, því stundum voru það 
ættingjar sem pöntuðu viðkomandi mynda        
töku og hún því skráð á þá. Að leita einnar 
myndar getur því verið eitt heljar  innar 
rannsóknarverkefni, sem mér þykir mjög 
gaman að fást við,“ segir Sigrún Halla, en 

stykkishólmur

flatey

brjánslækur

reykjavík

ísafjörður

höfn

vík
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Ég sagði 
starfinu 
mínu í 
Reykjavík 
lausu, pakk 
aði saman 
og flutti 
vestur. Það 
var að ég 
held mitt 
mesta 
gæfu   spor, 
því ég er 
mjög ánægð 
hérna fyrir 
vestan. Hér 
er fólkið 
mitt, vinir 
og fjöl       
skylda.“



54  VESTANPÓSTUR 2022
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það kom henni á óvart hversu fjölbreytt 
starfið er. 

„Ég sit ekki við tölvu að skrá skjöl allan 
daginn, heldur fylgja starfinu alls kyns mis 
munandi verkefni, eins og að svara margs 
konar fyrirspurnum, leita heimilda, flokka 
og skrá myndir, sækja gögn í skjala og 
mynda  geymslur og koma gögnum í 
geymslu. Svo eru það tilfallandi verkefni 
sem koma inn eins og sýningar, greinaskrif 

og margt annað. Ég er mjög ánægð með 
fjölbreyti  leika starfsins,“ segir hún.

En hvernig skyldi ganga að fá mikilvæg skjöl 
og gögn til varðveislu? 

„Það gengur alveg ágætlega. Þessa dagana 
getum við ekki tekið við stórum afhend 
ingum þar sem húsnæðið er af skornum 
skammti, en skjalageymslurnar okkar eru 
fullnýttar og við erum að bíða eftir að fá 
nýtt geymsluhúsnæði. Einnig stendur til að 
kjallari hússins fari fljótlega í gegnum 
endurnýjun og þá verður plássið okkar enn 
minna, en vonandi mun Ísafjarðarbær 
redda okkur góðu húsnæði fljótlega,“ 
svarar Sigrún Halla vongóð. 

Er mikið um að fólk leiti í þessi gögn og þá í 
hvaða tilgangi? 

„Já, við fáum töluvert af fyrirspurnum frá 
almenningi, sem er frábært. Það er alls kyns 
fólk sem leitar til okkar. Fólk sem er að láta 
byggja við húsin sín eða gera þau upp þarf 
oft að komast í bækur byggingar  nefndar eða 
í brunavirðingabækur. Svo er talsvert um að 
fólk sé að rannsaka ættar  sögu sína og leita 
gamalla mynda af ætt  ingjum. Einnig hafa 
fræðimenn og bóka  útgefendur samband við 

okkur fyrir myndir og efni. Mér þykir 
sérstaklega gaman að hjálpa fólki að finna 
upplýsingar um forfeður sína og leita að 
myndum af þeim. Oft fáum við fyrirspurnir 
frá fólki sem býr erlendis og á ættir að rekja 
til Vestfjarða, til að mynda afkomendur 
Vestur  fara. Fólk er oft afskaplega þakklátt 
fyrir þá aðstoð sem ég hef veitt því og hafa 
okkur á safninu oft borist gjafir frá þakklát 
um viðskiptavinum,“ upplýsir Sigrún 
Halla. 

Að lokum er ekki úr vegi að spyrja hvort 
margt hafi breyst á Ísafirði á þessum árum 
frá því að Sigrún Halla var að alast upp og 
þar til nú. 

„Ég get ekki sagt að Ísafjörður sé mjög 
breyttur síðan á mínum uppeldisárum. 
Náttúrulega hafa samfélagslegar breytingar 
átt sér stað samfara tækninýjungum, ný 
hús og nýjar götur orðið til, en samt er 
þetta enn sami bærinn og sama fólkið að 
miklu leyti. Hér er lífið svo dásamlega 
óflókið, engin umferð til að festast í og 
enginn skarkali. Þetta var eitthvað sem ég 
vildi komast í burtu frá þegar ég var um 
tvítugt, en núna kann ég að meta róleg 
heitin og get ekki hugsað mér að snúa aftur 
suður.“ 

Gæfuspor að flytja vestur     1. tbl. 34 árg.

„Mér þykir 
sér staklega 
gaman að hjálpa 
fólki að finna 
upplýsingar um 
forfeður sína og 
leita að myndum 
af þeim.“ 
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Málarablokkin, Aðalstræti 1719. Húsið var byggt á árunum 19461948. Í húsinu 
hafa búið þrjár kynslóðir málarameistara og þar býr nú Guðmundur Grétar 
Níelsson málarameistari og barnabarn Guðmundar og Margrétar. 
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Guðmundur Elías Sæmundsson og Margrét 
Pétursdóttir réðust í að byggja hús að Aðalstræti 
17-19, sem flestir þekkja sem málarablokkina. 
Út frá þeim hjónum er kominn mikill ættbogi en 
hér segir Ásgerður Kjartansdóttir, barnabarn 
þeirra hjóna, frá afa sínum og ömmu og opnar 
fjölskyldualbúmið fyrir lesendur Vestanpóstsins.

ÚR MYNDAALBÚMI 
MÁLARAÆTTARINNAR 
Í AÐALSTRÆTI 17-19
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Árið er 1920 þegar ungur smiður og 
málari gengur á fund yfirvalda á 
Ísafirði og sækir um verslunarleyfi 
fyrir málningarvöruverslun. Þetta 

er Guðmundur Elías Sæmundsson (1899
1966) frá Arnardal. Ungi maðurinn hafði 
stuttu áður fest kaup á húsinu Tangagötu 
17 ásamt félaga sínum Hirti Kristjánssyni 
trésmið. Haustið 1920 fæst verslunarleyfið 
og fyrsta verslunin með málningarvörur 
og veggfóður á Ísafirði þar með opnuð í 
Tangagötunni. Stóru stundunum í lífi þessa 
unga fram   kvæmdamanns fjölgar því ári síðar 
eða 29. október 1921 kvænist hann stóru 
ástinni sinni henni Margréti Pétursdóttur 
(19011987) frá Hnífs   dal. Þannig hefst saga 
málaraættarinnar. 

Guðmundur og Margrét eignuðust átta börn 
en þrjú þeirra létust í bernsku. Synirnir fjórir 
urðu allir  málarameistarar en þeir eru Kjartan 
Gunnar (19211991), Níels (19221979),  
Sig  urður Ásgeir (19251984) og Sæmundur  
(f. 1942). Einkadóttirin Elísabet Jóhanna (1928
2020) fór ung að heiman og flutti til Reykjavíkur. 

Aðalstræti 17-19     1. tbl. 34 árg.

Málningarverslun G.E. Sæmundsson hf.

Guðmundur og Margrét. 

Göngutúrar 
með afa voru 
fastur liður á 
sunnudögum 
á veturna. 
Sunnudagar á 
sumrin voru í 
Arnardal. Hér 
eru Ásgerður og 
Kristinn Jóhann 
í gönguferð. 
Samvera með 
ömmu og afa í 
málarablokkinni 
var dýrmætt 
veganesti út 
í lífið. 
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STÓRFJÖLSKYLDAN 1957
Aftari röð: Sæmundur Guðmundsson, Margrét Kjartansdóttir, Rannveig Kjartansdóttir, Guðrún Sigurðardóttir með Guðmund Grétar Níelsson í fanginu, Guðrún Ásgeirsdóttir.
Fremri röð: Anna Hjartardóttir, Sigurður Guðmundsson með Hjört Arnar Sigurðsson í fanginu, Elísabet Guðmundsdóttir með Sigríði Ósk Einarsdóttur í fanginu, Margrét 
Pétursdóttir situr með Margréti Maríu Einarsdóttur, Guðmundur E. Sæmundsson, Níels Guðmundsson, Sigríður Níelsdóttir, Hermann A. Níelsson, Kjartan Guðmundsson og 
Guðmundur Elías Kjartansson. 

Aðalstræti 17-19     1. tbl. 34 árg.

STÓRFJÖLSKYLDAN 2011
Hér eru afkomendur Guðmundar og Margrétar samankomnir á ættarmóti. Í dag eru afkomendur um 200 talsins þegar talin eru með 
tengdabörn og stjúpbörn.
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Guðmundur og Margrét lögðu ávallt mikið 
upp úr því að hafa fólkið sitt nálægt sér 
og þegar syn      irnir fóru að búa bjuggu 
fjölskyldurnar saman í Tangagötunni. 
Þegar þröngt var orðið um allan hópinn 
þar var ráðist í að byggja hús að 
Aðalstræti 1719 sem gengið hefur undir 
heitinu málara  blokkin. Á sínum tíma 
þótti þetta stórhýsi. Þarna eru 6 íbúðir 
ásamt versl         unar  plássi en Guðmundur rak 
málningar   vöru  versl  un þar ásamt sonum 
sínum.   

Í málarablokkinni alast upp börn þeirra 
bræðra. Börn Kjartans og Guðrúnar 
Ásgeirsdóttur (19201995) eru Margrét, 
Rannveig, Guðmundur Elías og Ásgerður. 
Börn Níelsar og Guðrúnar Sigurðardóttur 
(19242019) eru Hermann Alfreð (1948
2015), Sigríður, Guðmundur Grétar, 
Kristinn Jóhann og María. Synir Sigurð   ar 
og Önnu Hjartardóttur (19351995) 
eru Hjörtur Arnar, Pétur Sigurgeir og 
Gunnar Þór. Börn Sæmundar og Mjallar 
Ásgeirsdóttur (19422016) eru Ásgeir, 
Guðmundur Elías og Arna Björk. Af þess 
um afkomendum eru nú sex búsettir á 
Ísafirði ásamt fjölskyldum sínum, það 
eru Sæmundur og dóttir hans Arna 

Björk, Guðmundur Elías Kjartansson, 
Guðmundur Grétar Níelsson og bræð   urnir 
Hjörtur Arnar og Gunnar Þór Sigurðs synir. 

Sagt er að það þurfi heilt þorp til að ala 
upp barn. Við sem ólumst upp í málara 
blokkinni munum alla tíð búa að því 
veg  anesti sem við fengum í æsku, að 
alast upp við mikla samheldni og í nánu 
samneyti við ömmu og afa, frænkur og 
frændur. Við ólumst upp eins og systkini 
enda vissu bæjarbúar almennt ekki hver 
átti hvaða barn sem út úr blokkinni kom. 

Samheldnin og vináttan sem einkenndi 
lífið í málarablokkinni hefur fylgt okkur 

áfram því þó margir hafi flutt frá Ísafirði 
eru tengslin enn sterk. Stór  fjöl skyld an 
kemur árlega saman á höfuð  borgar 
svæðinu í aðventukaffi og einnig hittist 
hluti hennar á jóladag og borðar saman 
jólahangikjötið. 

Ættarmót hafa verið haldin á Ísafirði 
á 5 ára fresti frá árinu 1996. Hafa 
þau verið vel sótt bæði af þeim sem 
búa hér á landi og erlendis. Eitt slíkt 
var haldið í sumar. Við það tækifæri 
var afhjúpaður minningarskjöldur við 
Aðalstræti 1719 til að heiðra minningu 
Guðmundar og verslunar hans með 
málningarvörur. 

Aðalstræti 17-19     1. tbl. 34 árg.

„Samheldnin 
og vináttan 
sem einkenndi 
lífð í málara
blokkinni hefur 
fylgt okkur 
áfram.“

Í Arnardal eru 
enda  laus verkefni. 
Hér eru Hjörtur 
Sig  urðsson, Guð  
mundur Elías Kjart 
ansson, Sæmundur 
Guðmundsson og 
Gunnar Þór Sig   urðs 
son að lagfæra húsið 
2008. 

Frá ættarmóti í dalnum 2011.

Samhent frændsystkin. Hér eru Pétur Sigurgeir Sigurðsson og 
Arna Björk Sæmundsdóttir að baka pönnukökur í Arnardal. 
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Arnardalur. Hér hefur stórfjölskyldan notið margra góðra stunda. Guðmundur og synir 
hans voru með sauðfé og hér var því heyskapur á sumrin fram á áttunda áratuginn. Á 
haustin var svo farið til berja en mjög gott berjaland er í dalnum. 
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Aðalstræti 17-19
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    1. tbl. 34 árg.

1. Hér eru þær frænkur Sigríður Níelsdóttir og Margrét 
Kjartansdóttir. Sigríður hefur verið dugleg að skipuleggja 
samveru stórfjölskyldunnar á höfuðborgarsvæðinu. 

2.  Hér eru Kjartansdætur, þær Rannveig, Ásgerður og 
Margrét. 

3.  Málarafjölskyldan á góðum degi í Arnardal 1968. 
Standandi: Guðmundur Elías Kjartansson, Guðrún 
Sigurðardóttir, Níels Guðmundsson, Guðmundur Grétar 
Níelsson, Anna Hjartardóttir, Sigurður Guðmundsson, 
Margrét Pétursdóttir, Ýr Einarsdóttir, Guðrún Ásgeirsdóttir, 
Mjöll Ásgeirsdóttir, Sigríður Níelsdóttir og Sæmundur 
Guðmundsson. Sitjandi: Kjartan Guðmundsson, María 
Níelsdóttir, Ásgerður Kjartansdóttir, Gunnar Þór 
Sigurðsson og Kristinn Jóhann Níelsson. 

4. Fyrsta ættarmótið 1996 í svölu sumarveðri. Efsta röð: 
Magni Viðar Guðmundsson (barnabarn Kjartans), Arna 
Björk Sæmundsdóttir og Steinþór Bragason eiginmaður 
hennar. Miðjuröð: Kristín Böðvarsdóttir eiginkona Péturs 
Sigurgeirs Sigurðssonar, Ýr Harris Einarsdóttir með dóttur 

sína Rebekku Skúladóttur og Hermann Alfreð Níelsson. 
Fremsta röð: Sólveig Gísladóttir (barnabarn Níelsar) og 
Guðrún Katrín Jóhannsdóttir (barnabarn Kjartans).

5. Á hátíðisdögum klæddist ættmóðirin Margrét ávallt 
peysufötum. Hér er hún á aðfangadag 1973 með hluta af 
yngstu kynslóðinni sem ólst upp í málarablokkinni, þeim 
Maríu Níelsdóttur, Ásgeiri Sæmundssyni og Guðmundi 
Elíasi Sæmundssyni. Margrét bjó yfir ómældri þolinmæði 
og var dugleg að kenna barnabörnunum að tefla og spila 
á spil.  

6. Hér spilar Kristinn Jóhann Níelsson tónlistarkennari 
undir söng dætra sinna þeirra Þórhildar Steinunnar og 
Telmu Bjargar.

7. Tónlistaratriði er alltaf á ættarmóti fjölskyldunnar enda 
bæði hljóðfæraleikarar og söngelskt fólk í hópnum. Hér 
þenur Sæmundur nikkuna og á hlusta þau Jarle Grönås 
(barnabarnabarn Kjartans), Laufey (barnabarn Elísabetar), 
Guðmundur Elías Kjartansson, María Níelsdóttir, Harpa 
Jónsdóttir eiginkona Kristins Jóhanns Níelssonar, Ýr 

Harris Einarsdóttir (dóttir Elísabetar), Kjartan Grönås 
(barnabarn Kjartans), Guðrún Sigurðardóttir og Arna Björk 
Sæmundsdóttir.

8. Hér er glæsilegur barnahópur samankominn á fyrsta 
ættarmótinu 1996. Rannveig Kjartansdóttir dáist að 
hópnum.

9. Harmonikkan hefur lengi fylgt málaraættinni. Hér 
eru Sæmundur og Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir 
(barnabarn Níelsar) 9 ára að spila saman á ættarmóti 
fjölskyldunnar. Helga Kristbjörg var strax mjög efnileg og 
lagði síðan fyrir sig harmonikkuleik. Hún býr nú ásamt 
fjölskyldu sinni í Kaupmannahöfn.

10. Jólin 1976. Hjörtur Arnar Sigurðsson, Pétur Sigurgeir 
Sigurðsson, Kristinn Jóhann Níelsson og Guðmundur 
Grétar Níelsson. 

11. Málararnir og eiginkonur þeirra 1976 á 75 ára afmæli 
ættmóðurinnar. Aftari röð frá vinstri: Níels, Anna, Sigurður, 
Mjöll, Sæmundur og Kjartan. Fremri röð: Guðrún 
Sigurðardóttir, Margrét og Guðrún Ásgeirsdóttir.
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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.

w w w . b o r e a . i sw w w . b o r e a . i s
info@borea.is | +354 456 3322

ÆVINTÝRAFERÐIR FRÁ ÍSAFIRÐI ÆVINTÝRAFERÐIR FRÁ ÍSAFIRÐI 

Bátsferðir í Jökulfirði og Hornstrandir

Gönguferðir og kajakferðir við allra hæfi

Gisting í eyðibýlinu Kvíum í Jökulfjörðum

Gisting í fullbúnum tjaldbúðum í Hornvík

Skipulagning sérferða fyrir stóra sem 
smáa hópa15A

F ÆVINTÝRUM

FIMMTÁN ÁR

STINGUM AF



   67

Ættarmót 
í Bolungarvík

Íþróttasalur
Þreksalur
Sundlaug
Pottar
Vatnsrennibraut
Sauna

Nuddþjónusta
Barnagæsla
Tjaldsvæði 
með þjónustuhúsi
Ærslabelgur
Golf

Frisbígolf
Hreystivöllur
Gönguleiðir
Samkomuhús
Einarshúsið
Víkurskálinn

bolungarvik.is

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

facebook.com/glanniehf

VERKTAKA- & FLUTNINGAÞJÓNUSTA
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Bía Gísla lét sig ekki muna um að koma í Krúsina á ball, tæplega 90 ára, 
og taka snúning eftir grillið með Sigga Guggu.

Gróa, Dúi og co.

Orginalarnir sem þessi 
kynslóð er. Rebekka 
Stígs, Halldóra Daníels, 
Stígur Stígs, Þorsteinn 
og Jónas Sig.

Dúi að bjóða á línuna.

Sjöfn og Milla, dýrmætar vinkonur.

Flottir söngmenn.

Milla, Sjöfn og Bía. Þessar þrjár stóðu eins og klettar með okkur 
í undirbúningi og frágangi. Þegar við vorum að ganga frá eftir 
partíið á sunnudegi þá mættu þær og Jói Þorsteins fyrst til að 
hjálpa okkur og buðu svo alltaf í kaffiveislu að því loknu. 

Við heiðruðum alla elstu 
Hlíðarvegspúkana á hverju ári. 
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HLÍÐARVEGS
PÚKARNIR 
KUNNA AÐ 
SKEMMTA  
SÉR
Bjarndís Friðriksdóttir fékk þá hugmynd fyrir 
tæpum þremur áratugum eða svo að hóa saman 
nokkrum Hlíðarvegspúkunum í gott grillpartí. Það 
sló heldur betur í gegn og upp frá því var hist árlega 
þar sem allt að 180 manns mættu til að minnast 
æskuáranna og treysta vinaböndin. Bjarndís fer 
hér yfir lífið á Hlíðarveginum og meðfylgjandi eru 
myndir frá Hlíðarvegspúkapartíunum sem hún hefur 
tekið í gegnum árin.

Te
xt

i o
g 

m
yn

di
r:

 B
ja

rn
dí

s 
Fr

ið
ri

ks
dó

tt
ir

Óli Guggu engill, flottasti sögumaður púkanna. 

Systkinin Sjöfn og Bragi 
með fjölskyldunni.

Sjöfn, Jói og Magga.
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Þ
að voru margir púkar sem ólust upp á Hlíðar  veg    
inum en hann var bæði fjölmennasta gata Ísa  
fjarðar og sú barnmesta í áratugi. Ég hafði oft 
hugsað um hvað það væri gaman að hóa liðinu 
saman í grill. Eitt sinn vorum við pabbi og fleiri að 
mála hjá Böðvari í Túngötunni. Þar sem við erum 
að spjalla í garðinum kemur Hjörtur Stapi í næsta 

garði til okkar og ég segi þeim að ég sé að hugsa um að slá upp 
grillveislu fyrir Hlíðarvegspúkana. Þeim leist svona rosalega vel á 
þetta. Hjörtur sagði: „Ég skal kaupa kjötið,“ og Böðvar sagði: „Og 
ég brennivínið,“ og þarna var það ákveðið. Þeir töluðu um hvað það 
hefði verið dásamlegt að ala upp þessa púka því það var engin 
hætta, eiturlyf eða neitt slíkt. 

Það varð úr að ég talaði við Dúa bróður, Þorstein Jóh., Sigga Guggu, 
Sigga Bíu og Hjartar og við skelltum þessu á koppinn. Það tóku 
allir virkilega vel í þessa hugmynd. Þetta var svona ákveðinn kjarni 
fyrst og svo urðu þetta hálfgerð ættarmót. Það komu allt frá 80 til 
180 manns í þessar grillveislur. 

Það var mikið fjör og ótrúlega mikill barnaskari bara í Hlíðarvegs  
blokkinni, sem er jafngömul mér. Það áttu allir í blokkinni 5, 6, 7, 8 
börn og svo út allan Hlíðarveg var fjöldi barna. Þarna var ótrúleg 
nánd og mikill vinskapur milli mæðra okkar, sem flestar unnu í 
rækjunni. 

HLÍÐARVEGS PÚKARNIR

Feðgarnir Jói og 
Þorsteinn læknir.

Gúmmi Jóa Sím og Dagný.
Benni Sig. var árlega 
með okkur. 

Gugga Geira, Lúlú Óla Hall og Sigrún Viggós.

Alltaf drjúgur 
undirbúningur. Benni 
Överby, Þorsteinn og Dúi 
náðu í borð og bekki og 
grillið og undirbjuggu 
brennuna. 
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Alltaf lifandi músík; Reynir Millu og Rúnar. 

Rúnar Eyjólfs, Gugga Geira, 
Þráinn, Teddi Norðkvist, Frank.

Rúnar, Sigrún og fleiri.

Dúi og Jónatan, vínsalinn og Ríkisstjórinn.

 Dúi, Nonni, Teddi 
Tedd og Diddi.

Hrafn, vinur okkar 
frá Hlíðarvegi 7.
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Magga Hreins og Kiddý, mamma 
hennar, fædd og alin upp í Túngötu 5.

Torfi Björns, 94 ára og býr á Hlíf, 
Arnór Stígsson frá Horni, sem 
byggði Hlíðarveg 32 en hann er 
látinn, og Halldór Antons. 

Gleði. 

Helga Jóa Sím.

Bubbur  og Guðný.

Þarna er nýbúið að kjósa næstu 
undirbúningsnefnd.

Stína Bjössa, Jóa Sím og Svava Snorra. 
Sigurhjartar.

Ella og Tóta Jóns Valdimars og Siggu gullsmiðs, 
fæddar á Hlíðarvegi 25.

 Siggi Sveins og Gunnar Pétursson.   

Hörður og Konni af 
Hlíðarvegi 3.

Konni Eyjólfs, Bía Gísla, Bjarndís, Stína, Hörður Högna, Jónatan, Þóra og Milla. 
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Við ræktum þessa vináttu enn, sem er dýrmæt og ekta æsku 
vin  átta. Á Hlíðarveginum var leikið úti frá morgni til kvölds og 
aðeins farið inn þegar kallað var matur. Við áttum hlíðina, blóma 
garðinn og Sjúkrahústúnið. Við lékum okkur á Torfnesi, þar sem 
sjúkrahúsið er núna, en þar var flott fjara. Við púkarnir stofnuðum 
fótboltafélagið Eldingu. En við höfðum öll hlutverk; við pössuðum 
systkini okkar og hina púkana, við hjálpuðum til við að stinga upp 
kartöflugarðana og setja niður á vorin og taka upp á haustin, ná í 
rabarbarann, fara í ber með mömmunum, fara í Kaupfélagsbúðina 
sem var í kjallaranum á blokkinni og þar var alltaf nóg til. 

Mæður okkar voru langt á undan öllum sálfræðingum og félags 
fræðingum og það var algjörlega bannað að skilja út undan. Já, 
og það er eitt sem var sérstakt. Flestir feðurnir voru á sjó og við 
komumst að því í einu grillinu að börn þeirra voru kennd við mæður  
sínar en ekki þau okkar sem áttu feður sem unnu í landi. 

Við leigðum veislutjöld fyrstu árin en svo keypti sonur minn, 
Kristján Ingi, er hann flutti heim frá Danmörku, tvö stór tjöld sem 
við sem störtuðum þessum veislum borguðum fyrir. 

Og eftir partíið var alltaf varðeldur og söngur. Fyrstu árin var þetta 
uppi á Dagheimili fyrir ofan blokkina og tvisvar í Kiwanishúsinu á 
Skeiði. 

Til fjölda ára buðu Dúi bróðir og Gróa öllu liðinu á ball í Krúsinni. 
Þar var gjarnan glatt á hjalla og komu bæjarbúar að djamma með 
okkur en ég vil geta þess að við buðum alla innilega velkomna þótt 
þeir væru ekki af Hlíðarveginum, enda er maður manns gaman. 

Mér telst svo til að við höfum haldið þessa grillveislu tuttugu og 
tvisvar sinnum, en sú fyrsta var nú bara í eldhúsinu hjá mér.  

Þetta hefur verið ótrúlega gefandi og skemmtilegt, þótt mikill 
undir  búningur hafi fylgt þessu, eins og að ná í borð og bekki, reisa 
tjaldið og fá lánuð stór grill úti um allan bæ. 

Yndisleg samheldni hefur fylgt okkur sem ólumst upp á Hlíðar  veg 
inum. Ísafjarðarbær og Doddi hafa viljað allt fyrir okkur gera, lánað 
okkur pallbíl, hljóðkerfi, fánastangir og fleira. Það voru allir glaðir 
yfir að einhver nennti að gera eitthvað. 

Það er endalaust hægt að rifja upp góðar minningar, stundir og 
sögur af púkunum og fólkinu í götunni. Vegna kórónuveirunnar var 
ekki hægt að halda grill síðustu tvö árin. Hvort við erum hætt eða 
ekki er ekki ákveðið en þessi vinabönd lifa með okkur og er eitt 
hvað dýrmætara en fjölskyldan og vinirnir?

HLÍÐARVEGS PÚKARNIR

Siggi Guggu, Þorsteinn Jóh., Siggi Bíu Hjartar Stapa og Einar Guggu engill.

Dúi, Kristján Ingi, 
Gummi Atli og 
Helgi Mar. 

Gróa, Þorsteinn og Svanfríður.

Benni Överby 
og Penn. 
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HLÍÐARVEGS PÚKARNIR

Hér eru m.a. Guðrún, Randí 
og Ólöf. Börn og fjölskylda 
Gumma kýlis og Millu.Obba, Jónas, Kiddý, Benni og Frissi, Hlíðarvegi 10. 

Rúnar Eyjólfs, Hörður 
og Þórir Sjafnar.

Milla, Sjöfn, Jói Þorsteins og Bía stóðu alltaf þétt við bakið 
á okkur og hjálpuðu okkur að ganga frá eftir partíið og 
buðu okkur svo í veglegt kaffi þegar allt var búið.

Bjössi Jóa Sím og Siggi Bíu.

Flottir nágrannar af 
Hlíðarvegi 22; Jónas 
Sig. og Siggi Láka.

Inga Sigga Gumma og Sirrý 
Braga í undirbúningi.

Hlíðarvegur, 5, 3, 7.

Siggi Bíu, Valli Guggu, Gussi Millu, 
Þráinn Frank.

Lára Steinþórs 
með ungana 
sína; Bryndísi, 
Steinþór og 
Sirrý.

Siggi Láru, Siggi Sig, Siggi Guggu 
og Binni Bjarna.

Rabbi Gestar, Lára og Jana Sam.

Inga Sigga, Dúi, Stína 
Sigga Bíu.

Alda Ólafs, önnur frá vinstri, er elst lifandi Hlíðar 
vegspúka, fædd 1927 og er núna á Eyri.  

Gunna P., Sigga, Sigrún og co. 

Eðalkonur þessar tvær; 
Inga Sigga og Auður 
Ara, en þær báðar 
létust allt of snemma.
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Bjóðum ykkur velkomin í 
vestfirskt handverksbrugghús

Dokkan brugghús | Sindragata 14, Ísafirði

dokkanbrugghus dokkanbrugghus www.dokkanbrugghus.is
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Námsverðlaun Ísfirðingafélagsins

Prúðbúnir nemendur við útskriftina. 

NÁMSVERÐLAUN  
ÍSFIRÐINGAFÉLAGSINS
Frá árinu 1992 hafa verið veitt verðlaun í nafni Ísfirðingafélagsins við skólaslit að vori til nemenda Tónlistarskóla 

Ísafjarðar, Grunnskólans á Ísafirði og Menntaskólans á Ísafirði. Til verðlaunanna var stofnað í minningu Birnu Eyjólfsdóttur 

til nemenda Tónlistarskólans á Ísafirði, í minningu Hannibals Valdimarssonar til nemenda við Grunnskólann á Ísafirði og í 

minningu Jóns Leós til nemenda Menntaskólans á Ísafirði.
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Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, ávarpaði nemendur og gesti. 

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir 
skólastjóri kvaddi nemendur en hún 
lét af störfum í vor. 

NÁMSVERÐLAUN  
ÍSFIRÐINGAFÉLAGSINS

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI  
Þessi viðurkenning hefur verið veitt nemanda í 10. bekk fyrir lofsverða 
ástundun, framfarir í námi og virka þátttöku í félagsstarfi.  Í þeim aðstæð  um 
sem nemendur 10. bekkjar hafa þurft að glíma við veturinn 2021-2022 var 
ómögulegt að velja einn eða tvo nemendur til að hljóta þessi verðlaun. Því 
ákvað stjórn Ísfirðingafélagsins að gefa öllum útskriftarnemum Grunn  skól  ans 
gjafabréf í Ísafjarðarbíó. Skólaslitin voru þann 7. júní að viðstöddum Guðna 
Th. Jóhannessyni, forseta Íslands, en hann var í opinberri heimsókn  
á Ísafirði og ávarpaði hann nemendur og gesti. 
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TÓNLISTARSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI 
Í ár var það Rebekka Skarphéðinsdóttir, nemandi á fram halds-
stigi, sem hlaut verðlaun fyrir frábæra ástundun en hún er að 
læra á píanó. Kennari hennar er Beata Joó. Rebekka kenndi 
nokkrum ungum byrjendum í vetur með góðum árangri. Við 
skólaslitin lék hún á píanó við glimrandi undirtektir. 

MENNTASKÓLINN Á ÍSAFIRÐI  
Verðlaunahafi ársins 2022 er Rósbjörg Edda Sigurðardóttir 
Hansen sem útskrifaðist af opinni stúdentsbraut með 
áherslu á sjúkraliðagreinar. Hún hlaut verðlaun fyrir lofsverða 
ástundun, framfarir í námi og félagsstörf. 

Námsverðlaun Ísfirðingafélagsins     1. tbl. 34 árg.

 Rósbjörg Edda Sigurðardóttir Hansen. 

Rebekka spilaði við útskriftina. 

Frá útskrift Tónlistarskólans á Ísafirði. 

Rebekka 
Skarphéðinsdóttir 
hlaut verðlaun 
fyrir frábæra 
ástundun.

Fríður flokkur útskriftarnema 
Menntaskólans vorið 2022, ásamt 
skólameistara, aðstoðarskólameistara 
og áfanga og fjarnámsstjóra.
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Við seljum 
Svansvottaðar 
innréttingar
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Fyrrverandi nemendur við Grunnskólann á Ísafirði, sem fæddir eru árið 1966, hittust á vordögum í sínum gamla heimabæ 
og rifjuðu upp gamlar og góðar minningar frá grunnskólagöngu sinni. Við þetta tækifæri færði hópurinn skólanum þrjá 
gítara og tvö úkúlele að gjöf. Hljóðfærin koma að afar góðum notum, jafnt í kennslu sem og við alls konar tækifæri. 
Árgangi 1966 voru færðar bestu þakkir fyrir gjöfina frá skólanum. 

GÍTAR & GLEÐI

66 árgangurinn

1
2 3
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    1. tbl. 34 árg.

1. Ísfirska lognið. 2. Við Dokkuna í bongóblíðu. 3. Jakob Falur og Rúnar Már. 4. Árgangurinn 1966. Efri röð: Unnur Árnadóttir, Sigurður Sverrir Árnason, 
Sigríður Guðfinna Ásgeirsdóttir, Heimir Snorrason, Sigríður Jóna Sigurjónsdóttir, Valdimar Steinþórsson, Áróra Gústafsdóttir, Guðmundur Sigurðsson, 
Herdís Alberta Jónsdóttir, Bjarni Gunnarsson, Sigríður Inga Guðmundsdóttir, Sveinfríður Olga Veturliðadóttir og Rúnar Már Jónatansson.  Fyrir framan sitja 
þau Anna Jakobína Hinriksdóttir, Jakob Falur Garðarsson, Laufey Jóhannesdóttir og María Níelsdóttir. 5. María, Inga og Gummi Sig. 6. Áróra og Unnur. 7. 
Grunnskólinn fékk að gjöf gítar og tvö úkúlele frá árganginum. 8. Æskuvinkonur frá Ísafirði. Inga, María og Unnur. 9. Hópurinn hittist í Tjöruhúsinu og gerði 
sér glaðan dag. Frá vinstri: Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir, Sigríður Ásgeirsdóttir og Gunnar Skagfjörð Sæmundsson, eiginmaður 
hennar, Sigurður Sverrir Árnason, Kolbrún Matthíasdóttir og Laufey Jóhannesdóttir.

8 9

5 6 7

4
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Eftirfarandi fyrirtæki og stofnanir 
óska Ísfirðingum góðs gengis

Flugfélag Íslands ehf. Ísafjarðarflugvöllur - 400 Ísafirði Sími: 456-3000

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

Bílaverkstæði SB ehf. Sindragötu 3 - 400 Ísafirði Sími: 456-3033

Bókhaldsstofan Tálknafirði Strandgötu 40 - 460 Tálknafirði Sími: 456 2582

Eiríkur og Einar Valur hf. Norðurbakka 17b - 220 Hafnarfirði Símar: 456-4042 og 893 1689

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

Frystikerfi-Ráðgjöf ehf. Suðurgötu 9 - 400 Ísafirði Sími: 456-5711

Gamla spýtan ehf Hjallavegi 11, 400 Ísafirði Sími: 851-1555

Ísblikk ehf. Blikksmiðja Árnagötu 1 - 400 Ísafirði Sími: 456-5550

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

Kaffihúsið Húsið Hrannargötu 2 - 400 Ísafirði  Sími: 456-5555

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

Klofningur ehf. Aðalgata 59, 430 Suðureyri, Sími: 456-6293

Krosshamar ehf. Fjarðarstræti 27A - 400 Ísafirði Símar: 456-4362 og 893-8062

Menntaskólinn á Ísafirði Torfnesi - 400 Ísafirði Sími: 450-4400 / Pósthólf 97

Póllinn ehf. Verslun Pollgötu 2 - 400 Ísafirði Sími: 456-3092

Rörás ehf. Suðurtanga 2 - 400 Ísafirði Símar: 456-3345, 864-1341 og 898-3802

Súðavíkurhreppur Grundarstræti 3 - 420 Súðavík Sími: 450-5900

Tækniþjónusta Vestfjarða Aðalstræti 26 - 400 Ísafirði Sími: 456-3902

Tannlæknastofa Viðars Konráðssonar Torfnesi - 400 Ísafirði Sími: 456-3737

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

Vélsmiðja Ísafjarðar Sundahöfn - 400 Ísafirði Sími: 456-3910

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

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

Verkfræðistofan Skipatækni ehf. Ármúla 1 - 108 Reykjavík Sími: 540-050

Verkís hf. Verkfræðistofa Hafnarstræti 1 - 400 Ísafirði Sími: 422-8000

Vestri ehf. Útgerðarfélag Suðurgötu 12, 400 Ísafirði Sími: 893-4067

Þrymur hf. Vélsmiðja Suðurgötu 9 - 400 Ísafirði Sími: 456-3711

Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar Sindragötu 3, 400 Ísafirði Sími: 456-3033

Tálknafjarðarhreppur Strandgötu 38 - 460 Tálknafirði Sími: 450-2500

Tjöruhúsið Neðstakaupstað Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði Sími: 456-4419

Sjúkráþjálfun Vestfjarða Eyrargötu 2 - 400 Ísafirði Sími: 456-3700

Bjarnabúð Hafnargötu 81, 415 Bolungarvík Sími: 456-7300

Rakarastofa Samúels Silfurgötu 9 - 400 Ísafirði Sími: 862-3035
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TJÓNASKOÐUN; BÍLARÉTTINGAR 
BÍLAMÁLUN

Bæjarflöt 6, 112 Reykjavík  
Sími: 587 7760

Aðalstræti 7, 400 Ísafirði   
Sími: 456 5111  

vesturferdir@vesturferdir.is
 Aðalstræti 16, 400 Ísafjörður

Sími: 690 2241

Hafnargötu 12, 240 Grindavík
Sími: 420 4400

Hafnargötu 16, 240 Grindavík  
Sími: 420 5700

Hafnarstræti 8, 400 Ísafirði 
Sími: 450 5200

KISTUÞJÓNUSTAN EHF.

Skipagötu 17, 400 Ísafirði 
Símar: 456 4143 og 861 4624

AV PÍPULAGNIR EHF. 
Seljalandsvegi 10, 400 Ísafirði 
Sími 456 4027 Gsm. 892 4844

Digranesgötu 2 - 310 Borgarnesi
Sími: 444 7000

Freyjugata 2, 430 Suðureyri  
Sími: 456 6300

FISKVINNSLAN
ÍSLANDSSAGAhf.

Sindragata, 27, 400 Ísafirði 
Sími: 456 4166

LANDSBANKI ÍSLANDS 
Pólgötu 1, 400 Ísafirði 

Sími: 410 41564

FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA HF. 
Sindragötu 11, 400 Ísafirði

Sími: 422 2430

ÍSAFJARÐARBÍÓ 
Norðurvegur 1, 400 Ísafirði

Sími: 456 3202

Suðurlandsbraut 14,  
108 Reykjavík • Sími 440 4000

VERKFRÆÐISTOFA  
Grandagarði 14, 101 Reykjavík, 

Sími: 561 9595

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

SkipaSýn

Hafnarhúsinu, 400 Ísafirði 
Sími: 456 3245

Olíufélag 
Útvegsmanna hf.

Skólastíg 4, 415 Bolungarvík 
Sími: 456 7373

Rafmagnsverkstæði • Rafverktaki 
Raflagnaþjónusta

RAFVERK A.G. ehf

�����������������������������
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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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