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Byggingafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf. hefur verið áber-
andi á Ísafirði síðustu árin.
Þeir félagarnir Ágúst Gíslason
og Flosi Kristjánsson hafa
gengið gegnum súrt og sætt
frá því að þeir stofnuðu saman
loðdýrabú inni á Kirkjubóli í
Skutulsfirði. Þá var góðæri í
þeirri grein hérlendis. Það stóð
þó ekki lengi og ýmsar aðstæð-
ur kipptu fótunum undan þeim
rekstri á tímabili.

Ágúst og Flosi sjálfir stóðu
samt alla tíð á fótunum og
standa enn og björguðu sér
eins og best gegndi, unnu fyrir
sjálfum sér, minkunum og
skuldunum með öðrum hætti
og hafa jafnvel sagt, að eigin-
konur þeirra hafi í raun unnið
fyrir þeim þegar verst gekk
með loðdýrin.

Ágúst gengur enn meðal
kunningja og vina undir nafn-
inu Gústi í Botni, jafnvel þótt
mörg ár séu frá því að hann
brá búi í Botni í Mjóafirði og
settist að á Ísafirði. Og jafnvel
þótt hann sé alls ekki Djúp-
maður að uppruna heldur húsa-
smíðameistari að sunnan,
Rangvellingur með viðkomu
í Hafnarfirði.

– – –
„Það var á afmælisdaginn

minn þegar ég varð 17 ára, 3.
apríl 1966, sem fjölskyldan
fluttist frá Hvolsvelli til Hafn-
arfjarðar. Þetta sumar var ég á
humarvertíð í Hafnarfirði en
fór svo í Iðnskólann. Ég ætlaði
mér reyndar í Bændaskólann
á Hvanneyri en þá var öldin
sú, að bændaskólar voru full-

setnir og gátu ekki tekið við
öllum sem vildu fá skólavist
og ég var of seinn. Ég dreif
mig þess vegna í Iðnskólann.
Ég hafði verið fimm sumur í
sveit hjá frænda mínum í Duf-
þaksholti rétt við Hvolsvöll,
sem var bæði smiður og bóndi.
Það fór ekkert framhjá mér
hvers virði það væri að læra
smíðar þó að ég ætlaði mér
alltaf að vera bóndi, alveg frá
því að ég man eftir mér. Í
æsku átti ég úti í garði stórt bú
með hornum og leggjum og
langt fram eftir hausti fór mað-
ur út með vasaljós til gegninga.
Skepnurnar og búskapurinn
voru mitt líf. Sem betur fer
ætlaði forsjónin mér að vera
tíu ár við búskap. Tíu góð ár.“

– – –
„Ég lærði húsasmíðar í

Hafnarfirði en fluttist barnung-
ur eða 25 ára gamall með fjöl-
skylduna vestur í Botn í Mjóa-
firði, konan var enn yngri og
börnin tveggja og þriggja ára.
Ég fór vestur sem yfirsmiður
á vegum Inndjúpsáætlunar. Í
Botni áttum við yndislegan
áratug.“

– Þú hefur þá ekki sest að í
Mjóafirði í upphafi fyrst og
fremst til þess að stunda bú-
skap?

„Öðrum þræði gerði ég það.
Eftir að ákveðið var haustið
1973 að ég færi vestur til starfa
við Inndjúpsáætlun fór ég að
leita að verustað. Ég tók á leigu
eyðijörð til að hafa samastað
og þegar við fórum vestur árið
eftir var ég ákveðinn í því að
stunda búskap með. Við vor-

um með liðlega fjögur hundruð
fjár þegar flest var.“

Á vegum Inndjúpsáætlunar
var byggt upp á sextán bæjum
í Djúpi, þar af á þrettán bæjum
sumarið 1974. Aðallega var
þar um að ræða fjárhús en einn-
ig hlöður og fjós. Í framhaldi
af þeim framkvæmdum fór
Ágúst síðan að vinna við
Sængurfossvirkjun í botni
Mjóafjarðar fyrir Jón Fann-
berg, sem átti jörðina Botn.

„Það var skemmtilegt tíma-
bil og lífsreynsla út af fyrir sig
að kynnast Jóni. Þessi aldraði
maður deplaði ekki auga þegar
hann talaði um milljónir og
aftur milljónir í eitthvað sem
honum datt í hug að koma í
framkvæmd. Það var ekki
síður merkilegt að hann skyldi
síðan afhenda sveitarfélögun-
um raforkuna endurgjalds-
laust. Samt keypti hann sjálfur
línuefni og lagði raflínur út að
jarðarmörkum. Það var mikil
og dýr framkvæmd. Ég spurði
hann af hverju hann gerði þetta
og hann svaraði: Mér finnst
jörðin vera meiri komplett
eign með þvi að eiga sjálfur
línurnar út að landamerkjum
– ef eitthvað kemur upp á er
hægt að skilja þar í sundur.
Jón Fannberg var rökfastur
maður og margt af honum að
læra.“

– – –
„Mestu viðbrigðin að koma

vestur í Djúp voru staðviðrin,
þetta óskaplega góða veður.
Sumarið 1974 var einstakt.
Þarna fór maður á nærbolnum
klukkan sjö á morgnana og

vann til tíu á kvöldin – enn á
nærbolnum. Slíkt hafði ég al-
drei upplifað. Og ég tek eftir
því hér á Ísafirði, þó að hér
rigni kannski heldur meira en
inni í Djúpi, að þegar fer að
rigna er hreinlega vandræða-
gangur á vinnustaðnum. Menn
þurfa að hlaupa í burtu eftir
regnfatnaði, ýmist að leita að
galla eða jafnvel að kaupa
galla. Fyrir sunnan dettur eng-
um í hug að fara að morgni í
byggingarvinnu án þess að
hafa með sér galla.“

– – –
Sólveig Thorarensen, eigin-

kona Ágústs Gíslasonar, var
organisti hjá séra Baldri í
Vatnsfirði meðan þau hjónin
bjuggu í Botni. „Já, hún ferð-
aðist með Baldri blessuðum í
allar kirkjur. Til gamans má
geta þess, að hann segir að
þeir í Djúpinu sakni mjög kon-
unnar minnar en nefnir mig
ekki í því sambandi. Enda var
ég helblár íhaldsmaður á þeim
tíma, nokkuð annað en hægt
er að segja um séra Baldur. Ég
var mjög pólitískur ungur
maður, harður sjálfstæðismað-
ur, og við séra Baldur áttum
það til að elda grátt silfur í
pólitíkinni og höfðum reyndar
báðir nokkurt gaman af.“

– – –
„Þrátt fyrir strjála byggð var

alls ekki um félagslega ein-
angrun að ræða þegar við
bjuggum í Botni. Það hafði
ekki verið haldið þorrablót í
Reykjafjarðarhreppi í mörg ár
þegar við komum vestur. En
Djúpmannafélagið hafði kom-

ið upp fokheldu húsi, þar sem
síðan er Djúpmannabúð. Ég
fékk leyfi til að lemja þar sam-
an bekki og borð og fór þangað
með ljósavél í kerru. Þarna
stóðum við Sigmundur á Látr-
um og Gunnar í Heydal svo
fyrir þorrablóti, sem hefur ver-
ið haldið æ síðan.“

– – –
– Var ekki samt dálítið ein-

manalegt fyrir fjölskyldu að
sunnan að búa í Botni, ekki
síst fyrir mann sem virðist vera
mikil félagsvera að eðlisfari?

„Nei, raunar ekki. Auðvitað
voru þetta viðbrigði og ég velti
þessu mikið fyrir mér eftir að
vinnuflokkur Inndjúpsáætlun-
ar var farinn suður um ára-
mótin 1974-75. Við unnum
lengi fram eftir og ég var með
átján manns í vinnu sem unnu
í þremur gengjum á þremur
stöðum samtímis. Þegar þessir
hópar eru farnir brott og
hljóðnar í kringum mann, þá
veltir maður þessu tvennu
mjög fyrir sér: Einangrun fjöl-
skyldunnar og afkomunni á
þessum stað. Ég var kominn
með um 200 fjár í hús, hafði
keypt heyið og lítil voru túnin.
Jörðin hafði verið í eyði í 35
ár. Hvernig í andskotanum
gæti maður látið tvö til þrjú
hundruð rollur skapa sér viður-
væri? Við vorum fjögur í
heimili, ég átti jeppa og svo
þurfti að kaupa dráttarvél og
einhverjar heyvinnuvélar og
byggja yfir búpeninginn. Mér
fannst þetta kannski ekki alveg
raunhæft, ég verð að viður-
kenna það. En svo hætti maður

að hugsa um það. Lán voru
óverðtryggð á þessum árum
og þetta var hægt.

En þú spyrð um einveruna.
Ég minnist náttúrunnar um
veturinn eftir að fór að snjóa
og mjöllin var komin yfir allt
og tunglskinið lýsti landið.
Þarna vorum við inni í fjarðar-
botni þannig að sjór gleypti
ekki birtuna. Beggja vegna
voru hlíðarnar og svo dalurinn
inn af fjarðarbotninum. Þegar
fullt var tungl var vinnubjart
allan sólarhringinn um hávet-
urinn.

Þetta var mjög rómantískt
og fallegt. Við hjónin sátum
oft við gluggann fram á nætur
og horfðum á skuggana í fjöll-
unum og undum okkur býsna
vel. En eftir þennan fyrsta vet-
ur, þegar við fórum eftir sauð-
burðinn suður að hitta fólkið
okkar, þá fann ég það vel þegar
við komum suður yfir Þorska-
fjarðarheiði og fórum að sjá
yfir landið, að það var einhvern
veginn eins og létti yfir mér.
Ég rétti aðeins úr bakinu. Og
þegar við komum yfir Bröttu-
brekku og sjáum fram yfir
brúnirnar fyrir ofan Norðurár-
dalinn, þá stöðva ég bílinn,
stíg út og rétti úr mér. Þarna
opnuðust á ný fyrir mér nýjar
víddir sem ég hafði alist upp
við í landslaginu á Suðurlandi
og nú fyrst fann ég að ég hafði
verið aðþrengdur og innilok-
aður um veturinn. Ég dró and-
ann djúpt. Þetta var mjög sterk
tilfinning sem ég man glöggt.
En ég hef aldrei fundið hana
síðan.“

Gústi í Botni
Gripið niður í viðtal í Bæjarins besta sumarið 1997 við Ágúst Gíslason, húsa-
smíðameistara á Ísafirði og fyrrum bónda í Botni í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi
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Hvernig sem það kann að hljóma eru hinn 14. þessa
mánaðar liðin tuttugu ár síðan fyrsta eintak Bæjarins besta
leit dagsins ljós. Tíu ára afmælisins var minnst með vegleg-
um hætti með útgáfu afmælisblaðs, en það verður að segjast
eins og er, að tíu ára samfelld, vikuleg útgáfa héraðsfrétta-
blaðs taldist nokkur tíðindi á þeim árum. Þegar áratugs
samfylgd lesenda og annarra viðskiptavina var þökkuð,
sögðum við: ,,BB er rétt við það að slíta barnsskónum.
Hver framtíð þess verður veltur öðru fremur á ykkur,
lesendur góðir.“ Á þeim öðrum tíu árum sem síðan eru liðin
hefur með eftirminnilegum hætti komið í ljós að BB hefur
í engu glatað fyrra trausti og velvild. Fyrir það skal nú
þakkað, líkt og gert var á hinum fyrri tímamótum, með
veglegu afmælisblaði.

Þegar litið er yfir umfjöllunarefni blaðsins síðastliðin tíu
ár er óhætt að fullyrða að útgefendur hafa haft það að
leiðarljósi að fjalla um þau mál er hverju sinni voru efst á
baugi. Gilti einu hvort um sérhagsmunamál okkar Vest-
firðinga var að ræða eða ekki. Segja má að rauði þráðurinn
í afstöðu blaðsins til þessara mála kristallist best í svari þess
við umvöndun við leiðaraskrif, en þá sögðum við tæpi-
tungulaust, að blaðið myndi „hér eftir sem hingað til bregðast
hart við“ þegar það teldi hagsmuni Vestfirðinga í húfi.
Tilurð blaðsins hefur alla tíð grundvallast á þessari afstöðu.
Á því verður engin breyting.

 Á síðustu tíu árum hafa umtalsverðar breytingar verið
gerðar á útliti blaðsins. Til bóta trúum við, að minnsta kosti
höfum við ekki orðið varir við mikið annað en ánægju með
þau skref sem stigin hafa verið í þá átt. Þeirri göngu er
engan veginn lokið.

Byltingin í útgáfustarfsemi H-Prents ehf. er tvímælalaust
fréttavefurinn bb.is. sem opnaður var 4. janúar árið 2000.
Það voru vissulega söguleg tímamót. En einnig urðu tímamót
og síst ómerkari í byrjun mars 1996 þegar farið var að birta
BB á Netinu í sömu mynd og í prentaðri útgáfu, fyrst
íslenskra blaða. Sú netútgáfa af BB varð strax vinsæl. Síðan
fór aðsóknin að fréttavefnum bb.is langt fram úr björtustu
vonum strax við opnun hans fyrir rétt tæpum fimm árum.
Þúsundir innlendra netverja heimsóttu vefinn daglega auk
þess sem hann var lesinn reglubundið í tugum þjóðlanda
víðs vegar um heim.

Þessi fyrsta grunngerð fréttavefjarins, sem vissulega var
af vanefnum gerð, þjónaði lesendum BB í tvö ár. Þá var svo
komið að um tvennt var að velja: Leggja vefinn niður eða
byggja hann upp frá grunni. Síðari leiðin var valin. 12.
janúar 2002 var ný vefsíða tilbúin, tæknilega fullkomnari
en sú fyrri, fjölbreyttari að efnisvali og þjálli í notkun.
Breytingunni fylgdum við meðal annars úr hlaði með þeim
ummælum er við létum falla við breytingu á blaðinu sjálfu
síðla árs 1984, að blaðið sem þá birtist með nýju sniði yrði
sem fjölbreyttast og opið öllum þeim, sem því vildu leggja
lið með efni, svo og væru allar ábendingar um efnisval vel
þegnar.

Hinn 1. mars síðastliðinn voru enn á ný gerðar umfangs-
miklar breytingar á vefsíðunni. Útliti breytt og efnisval
stóraukið, meðal annars settar inn margvíslegar upplýsingar
sem ekki birtast í prentuðu útgáfunni, svo sem upplýsingar
um veðurfar, flugferðir og fleira. Allt þjónar þetta einum og
sama tilgangi: Betri upplýsingamiðli fyrir þá sem vilja
fylgjast með mannlífi á Vestfjörðum, aðgengilegum fyrir
hvern og einn, nánast hvar sem hann er staddur á jarðar-
kringlunni. Með þessari breytingu verður ekki staðar numið.
Þvert á móti munum við halda áfram að aðlagast breyttum
tímum og tækni.

 Á tíu ára afmælinu bentum við á mikilvægi héraðsblaða
og spurðum í því sambandi: „Hvernig halda menn að tekist
hefði til með ritun Sögu Ísafjarðar og Eyrarhrepps, svo
dæmi sé tekið, ef ekki hefðu komið til heimildir hinna
mörgu blaða sem gefin hafa verið út hér um slóðir á því
tímabili, sem sagan greinir frá?“ Og við bættum við: „Þrátt
fyrir gildi héraðsfréttablaða fyrir sagnaritara síðari tíma er
lífsmyndin sem birtist á síðum þeirra við útkomu hvers og
nýs eintaks ekki síður mikilvæg. Í pensildráttum þeirrar
myndar opinberast mannlífsþættir líðandi stundar, frásagnir
af fólki í lífi og starfi, í gleði þess og sorgum.“

BB mun hér eftir sem hingað til reyna að halda því merki
á lofti, sem stofnað var til fyrir tuttugu árum.

Meðan blaðið nýtur þess velvilja og stuðnings, sem það
hefur notið þessa tvo ára tugi, getum við ekki annað en
horft björtum augum fram á veginn.

Bæjarins besta þakkar samfylgdina.
s.h.

Bæjarins besta 20 ára

Starfsfólk H-prents, útgáfu-
félags Bæjarins besta. Aftari

röð frá vinstri: Thelma
Hjaltadóttir, Helga Einars-

dóttir, Halldór Jónsson, Jón
Hallfreð Engilbertsson, Jón

G. Árnason og Hálfdán
Bjarki Hálfdánsson. Fyrir

framan sitja þeir Sigurjón J.
Sigurðsson og Halldór

Sveinbjörnsson.
Ljósmynd: Hrafn Snorrason.

Forsíðumyndin
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Bæjarbryggjan á Ísafirði séð með augum Péturs Friðriks listmálara. Málverkið er í eigu Sjóvá-Almennra á Ísafirði.
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32  Atvinnurekandi með menn-
ingarlegu ívafi
Viðtal við Jón Pál Halldórs-
son, fyrrum framkvæmda-
stjóra á Ísafirði

41  Diddi dvergur
Brot úr viðtali frá 1991 við Kristján Ólason á Ísafirði

45  Þetta endaði bara
með stundarbrjálæði

Brot úr viðtali frá 1995 við Sölva Arnórsson stýrimann

50  Frægir gestir á síðum Bæj-
arins besta
John F. Kennedy jr. heimsótti
 Vestfirði árið 1997 og
Mick Jagger árið 1999

Umsjón með efni blaðsins hafði Hynur Þór Magnússon.
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Fjölmiðlar í fjötrum?
Hratt flýgur stund, varð mér

að orði, þegar ég var minntur
á að senn væru 20 ár síðan
Bæjarins besta hóf göngu sína.
Vikulega hefur blaðið komið
til mín og orðið með tímanum
hluti af umhverfinu sem er
hendi næst. Er bara alltaf til
staðar, kemur út, flytur fréttir
og umræðu. Er löngu orðið
samgróið daglegu lífi, er ein-
hvern veginn án upphafs. Því
hrökk ég aðeins við þegar mér
varð ljóst að heil tuttugu ár
eru liðin frá því að fyrstu blöð-
in fóru í gegnum vélarnar í
Suðurtanganum. Sennilega
vegna þess að mér fannst að
árin hefðu liðið hjá býsna hratt.
Það er í minningunni svo stutt
síðan þeir Halldór og Sigurjón
lögðu af stað í útgáfuna. Blað-
ið er löngu orðið ómissandi
þáttur í lífi Vestfirðinga, heima
og heiman, og með vefnum
bb.is er það daglegur vettvang-
ur og fréttamiðill. Einn áhrifa-
mesti miðill landsins í frétta-
flutningi og virkasti umræðu-
vettvangur í þjóðfélagsum-
ræðunni.

Það er ekki lítill árangur
tveggja Ísfirðinga í bæjarfélagi
sem er fremur afskekkt á
landsvísu og í fámennum land-
shluta. Þeir geta verið stoltir
af árangrinum.

Bæjarins besta ásamt vefút-
gáfu sinni er ekki aðeins fyrir
Vestfirðinga heldur fyrir
landsmenn alla. Blaðið er hluti
af fjölmiðlaflóru landsmanna.
Við búum við lýðræðisskipu-
lag og það grundvallast á því
að hver maður sé frjáls að
skoðun sinni og sannfæringu
og svo ekki síður að hann eigi
rétt á því að láta þær hugsanir
sínar í ljós. Til þess að tryggja
þennan rétt er hann festur í
stjórnarskrá lýðveldisins. Svo
menn geti nýtt sér þessi réttindi
að fullu er í stjórnarskránni
bannað að leiða í lög ritskoðun
og aðrar sambærilegar tálman-
ir á tjáningarfrelsi.

Fyrir 20 árum þurfti ekki að
ræða þessa hluti, skilningur
manna var eindreginn, skýr og
ótvíræður. Menn virtu ákvæði
stjórnarskrárinnar og um þau
var ekki deilt. Ég hélt að þessi
mál væru afgreidd, við höfðum
ákveðið að búa í lýðræðisríki
og um grundvöllinn voru allir
sammála og það þurfti ekki að
ræða frekar um ókomna fram-
tíð.
– – –

En ekkert virðist vera varan-
legt. Hugmyndir og viðhorf
breytast smám saman og
skyndilega getur maður staðið
frammi fyrir því að skilningur

sem lengi var óumdeildur er
það ekki og hefur jafnvel tekið
róttækum breytingum. Fyrir
20 árum var það óumdeilt að
frelsi fjölmiðlanna er nauðsyn-
legt í lýðræðisþjóðfélagi. Fjöl-
miðlarnir eru tækið sem flytur
fréttirnar og gerir einstökum
skoðunum skil, þar fer gagn-
rýnin fram og krafist svara við
spurningum. Að vega að frelsi
og sjálfstæði fjölmiðlanna
jafngildir því að vega að sjálf-
um grundvelli lýðræðisins.
Fyrir tuttugu árum hvarflaði
það ekki að mér að menn
myndi nokkurn tíma fara inn á
þessi helgu svið sem stjórnar-
skráin á að vernda.

En það gerðist nú samt. Á
árinu lagði ríkisstjórnin fram
svonefnt fjölmiðlafrumvarp
og fékk það lögfest. Lögin var
sett einu fjölmiðlafyrirtæki til
höfuðs. Fjárhagslegur bakhjarl
hins skuldsetta fyrirtækis mátti
ekki vera eigandi lengur og
auk þess varð fyrirtækið að
selja dagblaðsrekstur sinn.
Forspilið hafði staðið yfir í
tæpt ár og einkenndist af árás-
um valdamikilla manna á til-
greinda fjölmiðla og frétta-
flutningur þeirra gagnrýndur.
Fyrrverandi forsætisráðherra
fór fremstur og sakaði ítrekað
Fréttablaðið og fréttastofu
Stöðvar 2 um að vinna gegn
sér og ganga erinda eigenda
sinna. Í kjölfarið sigldu fleiri
ráðherrar og bættu um betur.
Ráðherrar úr báðum stjórnar-
flokkum veifuðu einu morgun-
blaðinu í ræðustól Alþingis,
bentu þar á tilgreindar fréttir,
sem þeim mislíkaði, til þess
að rökstyðja lagasetninguna.
Löggjöfinni var sem sé ætlað
að breyta fréttaflutningi fjöl-
miðlanna um þá sem stóðu að

lagasetningunni. Þetta er ekk-
ert annað en ritskoðun og
þarna var vegið að 73. grein
stjórnarskrárinnar um tjáning-
arfrelsið.

Það sér hver maður að vegið
er að grundvelli lýðræðisþjóð-
félagsins ef stjórnmálamenn-
irnir komast upp með það að
setja lög gegn fjölmiðlum sem
gera þeim ókleift að starfa,
bara vegna þess að ráðamönn-
unum finnst að fjölmiðlarnir
séu þeim óvinveittir. Þess
vegna var brugðist hart við og
segja má með sanni að þjóðin
tók í taumana og knúði ríkis-
stjórnina til þess að afturkalla
löggjöfina. Það var fullnaðar-
sigur í málinu enda dugði ekk-
ert annað. Það er ekki hægt að
standa að því að gera mála-
miðlun um sjálfan grundvöll-
inn í lýðræðinu. Annað hvort
er lýðræði eða ekki. Sérhver
alþingismaður vinnur drengs-
kaparheit að stjórnarskránni
og trúnaður við hana á að vera
framar öðrum trúnaði.
– – –

Í fjölmiðlamálinu barst leik-
urinn út um víðan völl. En
alltaf barst leikurinn að stjórn-
arskránni. Fyrst var því haldið
fram að ákvæði 26. greinar-
innar væru ómark, forsetinn
gæti ekki vísað máli til þjóðar-
innar. Þegar búið var að hrekja
þá bábilju kom að hann væri
vanhæfur. Þegar það gekk ekki
var því haldið fram að mein-
ingin hefði verið að málskots-
réttinn ætti ekki að nota við
þessar aðstæður heldur ein-
hverjar aðrar. Þegar öll sund
voru lokið í þessari lönguvit-
leysu og ekki varð undan því
komist að fram færi þjóðarat-
kvæðagreiðsla kom enn ný
viðbára. Í þjóðaratkvæða-

greiðslu um gildi laga væri
ójafn réttur þegnanna eftir
skoðun á málinu. Þeir sem
væru sammála ríkisstjórninni
hefðu miklu meira vægi en
hinir sem væru henni ósam-
mála. Í fullri alvöru datt ráð-
herrum það í hug að nóg væri
að einn fjórði hluti kjósenda
þeim sammála, þá réði þeirra
vilji, þótt þrír fjórðu hlutar
kjósenda væru andvígir í þjóð-
aratkvæðagreiðslu um fjöl-
miðlamálið.

Það er mikið að þegar
reyndir stjórnmálamenn halda
því fram í alvöru, að hægt sé
að sveigja og beygja grund-
vallarákvæði stjórnarskrárinn-
ar að eigin geðþótta. Og það
er verulegt áfall að þessir at-
burðir hafi orðið. Þjóðin verð-
ur að geta treyst alþingismönn-
um til þess að fara eftir þeim
leikreglum sem settar eru í
stjórnarskránni. Það traust hef-
ur beðið hnekki. Nú er mjög í
tísku að tala um að menn eigi
að spila í liðinu og þeir sem
ekki gera það missi trúnað fé-
laga sinna eins og ég hef fengið
að heyra. Um það tal allt má
hafa mörg orð, en því má ekki
gleyma að liðið á að spila eftir
leikreglum lýðræðisins. Það
verður að spila eftir stjórnar-
skránni en ekki spila með
stjórnarskrána.

Það er ástæða fyrir því að í
stjórnarskránni segir að al-
þingismenn séu eingöngu
bundnir við sannfæringu sína
og ekki við neinar reglur frá
kjósendum sínum. Þeir eru til
á Alþingi sem ég tel að þurfi
að lesa stjórnarskrána bæði
kvölds og morgna.

– Kristinn H. Gunnarsson
alþingismaður.

KristinnKristinnKristinnKristinnKristinn
H. Gunnarsson,H. Gunnarsson,H. Gunnarsson,H. Gunnarsson,H. Gunnarsson,
alþingismaðuralþingismaðuralþingismaðuralþingismaðuralþingismaður

skrifarskrifarskrifarskrifarskrifar

Rottugangur ogRottugangur ogRottugangur ogRottugangur ogRottugangur og
drykkjarvatniðdrykkjarvatniðdrykkjarvatniðdrykkjarvatniðdrykkjarvatnið
óhæft til baðaóhæft til baðaóhæft til baðaóhæft til baðaóhæft til baða

1992 – Töluvert hefur borið
á rottugangi á Ísafirði upp á
síðkastið, aðallega í gamla

bænum á Eyrinni. Ekki hefur
verið eitrað lengi í skolpræs-

in en það var gert reglulega
til skamms tíma. „Sorp-

haugarnir í Suðurtanga eru
ákjósanlegur staður fyrir

rotturnar og nóg æti er þar
handa þeim og líka í kring-

um fiskvinnslurnar því þar er
gengið illa um úrganginn“,

segir Anton Helgason hjá
Heilbrigðiseftirliti Vest-

fjarða. „Rottur bera marga
hættulega sjúkdóma í menn,
svo sem salmonellu, tauga-

veiki og Veils-sjúkdóm.
Þessir sjúkdómar leynast í

saur rottunnar og fólk verður
að henda matvælum sem

rottusaur kemur nálægt. Við
erum líka að fara í aðgerðir

gegn köttum. Það er kvartað
mikið yfir villiköttum.“

Aðspurður um drykkjar-
vatnsmálin sagði Anton:
„Fólk á að sjóða vatnið á

Ísafirði, í Hnífsdal og í
Súðavík, því að það er

ónothæft til drykkjar ósoðið.
Eftir því sem mér hefur verið

sagt hafa vatnsprufur á
Ísafirði farið langt yfir

mörkin sem gefin eru fyrir
vatn til böðunar. Vatn eins

og bannað er að baða sig upp
úr í Nauthólsvík hefur verið

notað til drykkjar á Ísafirði.“
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1988 – Til hvers notar maður
brennivín, ja eða vodka og

viskí? Til þess að drekka það
og bjóða gestum. Þjóðin stóð

á öndinni og spurði: Til
hvers notar forseti hæsta-

réttar 1.440 flöskur af

HæstirétturHæstirétturHæstirétturHæstirétturHæstiréttur
og brennivínog brennivínog brennivínog brennivínog brennivín

áfengi, eða 120 kassa? Þetta
samsvarar tæpum fjórum

flöskum á hverjum einasta
degi ársins, virkum eða helg-

um. Þetta eru nærri tveir og
hálfur kassi í hverri viku.

Þetta smáræði taldi forseti
hæstaréttar sitt einkamál og

skipti engu um virðingu for-
seta hæstaréttar, sem er

æðsti dómstóll lýðveldisins.
Dómum réttarins verður

ekki áfrýjað eitt eða neitt. En
almenningur kvað strax upp
sinn dóm: Hneyksli. Og svo
hló fólk. Þeim dómi verður

ekki áfrýjað. Forsetinn sagði
af sér að kvöldi, þrátt fyrir
stórar yfirlýsingar fyrr um

daginn, en heldur þó áfram
að dæma. Almenningur hló

enn. Kannski maður fái einn
gráan ef maður áfrýjar til

hæstaréttar, hugsuðu sumir.
Tilhugsunin um hæstarétt

hefur kannski sjaldan yljað
mönnum eins og nú. En nú
hefur „einkamálinu“ verið
skilað. Forseti hæstaréttar

skilaði 1.260 flöskum, eða
105 kössum. Sá hefur átt

stóran kjallara. 105 kassar af

framhald í næstu opnu
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Lýsi, kaffibolli og BB
BB hefur verið ferskur

stormsveipur í fjölbreytilegri
flóru blaða og fjölmiðla á
Vestfjörðum. Blaðaútgáfa á
Vestfjörðum stendur á göml-
um merg. Blessuð flokksblöð-
in – sem lengi hefur verið í
tísku að sproksetja – hafa sett
mikinn svip á alla umræðu hjá
okkur. Enda voru ritstjórarnir
löngum miklar kempur. Það
var ekki lítill lærdómur fyrir
mig, bolvískan sveinstaula, að
ritstýra Vesturlandi fyrir um
aldarfjórðungi; taka upp merki
kappanna sem gegnt höfðu
starfinu á undan mér og etja
kappi á ritvellinum við kempur
sem höfðu margra áratuga
reynslu umfram mig og beittu
stílvopninu af mikilli fimi.

En þetta var í þá gömlu góðu
daga. Flokksblöðin voru vett-
vangurinn og ef einhver vildi
láta til sín taka, þá var að bera
þar niður.

Vestfirska fréttablaðið hans
Árna Sigurðssonar – Árna
Búbba – breytti þessu. Þá hófst
ný öld í blaðamennsku á Vest-
fjörðum. Flokksblöðin fengu
nýjan sess. BB lyfti svo merk-
inu hátt á loft og heldur því
enn vel og glæsilega. Gríðar-
lega gott vestfirskt fréttablað
með langbesta fréttavef sinnar
tegundar á Íslandi innanborðs.

BB og bb.is eru okkur fjöl-
mörgum algjörlega ómissandi
og koma næst á eftir lýsis-
skeiðinni og kaffibollanum
sem partur af morgunritúalinu!
Og má ég gera eina játningu:
Þau skiptin eru ófá sem ég
stelst frá önnum dagsins inn í
heim bb.is og sæki mér fréttir.
Og svo mikið veit ég að þar er
ég í hópi fjölmargra sem eiga
sama erindið.

En þetta er fyrirgefanlegt.
Þingmaður án bb.is væri illa
staddur.

Auðvitað er BB ekki alltaf
fullkomin afurð. Skárra væri
það nú líka. Þegar mikið er
skrifað hrýtur oft bull úr fjað-
urstafnum. Þetta hefur mönn-
um alltaf fundist og skammir
um blöð og blaðamenn eru
ekki nýjar af nálinni:

Þú mátt eiga þetta lið
það mun við þig stjana.
Sagði Drottinn Satan við
og sendi honum ritstjórana

–

orti Páll Ólafsson á 19. öld
og var þó bróðir hans einn
áhrifamesti ritstjóri landsins á
sinni tíð.

BB er núna langhelsti um-
ræðuvettvangur á Vestfjörð-
um. Þeir sem vilja fylgjast með

lesa því BB. Sem þingmaður
Vestfirðinga um árabil hef ég
átt góða samfylgd með blaðinu
og met mikils þýðingu þess
fyrir samfélagið okkar. Ekki
síst sem baráttufélaga fyrir
vestfirska hagsmuni.

Nú höldum við áfram í þeirri
baráttu. Áréttum möguleikana
sem til staðar eru, kveikjum
hugmyndir og gerum okkur
ljóst að við verðum fyrst og
síðast að reiða okkur á okkur
sjálf.

Útgáfa öflugs fjölmiðils á
borð við BB á Ísafirði er fjarri

því að vera sjálfgefin. Hún
varð til með frumkvæði tvegg-
ja einstaklinga, Sigurjóns J.
Sigurðssonar og Halldórs
Sveinbjörnssonar. Áfram hef-
ur verið haldið vegna dugnaðar
og þrautseigju þeirra og starfs-
manna þeirra fyrr og síðar. Eru
það ekki slíkar fyrirmyndir
sem við eigum að horfa til
þegar við brjótum nýjar leiðir
í atvinnumálum? Því hvað
væri vestfirskt líf án BB?

Á þessum tímamótum sendi
ég blaðinu og aðstandendum
þess góðar framtíðaróskir. Ég

vona að blaðið verði áfram
kröftugt aðhald að okkur sem
erum á vettvangi stjórnmál-
anna. Og ef ég má gefa eitt ráð
þá er það þetta: Heldur minna
af skrifum um samantekna
vonsku og meinta meinbægni
í garð Vestfirðinga. Meiri
áherslu á árangurinn, framfar-
irnar og möguleikana. Svolítið
minna af fortíðarþrá, ennþá
meira af jákvæðri framtíðar-
sýn.

– Einar K. Guðfinnsson
alþingismaður.

Einar KristinnEinar KristinnEinar KristinnEinar KristinnEinar Kristinn
Guðfinnsson,Guðfinnsson,Guðfinnsson,Guðfinnsson,Guðfinnsson,

alþingismaðuralþingismaðuralþingismaðuralþingismaðuralþingismaður
skrifarskrifarskrifarskrifarskrifar BB skrifar um BB

Bjarni Brynjólfs-Bjarni Brynjólfs-Bjarni Brynjólfs-Bjarni Brynjólfs-Bjarni Brynjólfs-
son, ritstjórison, ritstjórison, ritstjórison, ritstjórison, ritstjóri
Séð og HeyrtSéð og HeyrtSéð og HeyrtSéð og HeyrtSéð og Heyrt

skrifarskrifarskrifarskrifarskrifar

þar sem Bæjarins besta hefur
hælana í dag. BB hefur á þess-
um tuttugu árum náð að hasla
sér völl sem alvöru fréttablað.
Það speglar og styrkir samfé-
lagið fyrir vestan enda er hlut-
verk slíkra blaða að flytja frétt-
ir af fólki fyrir fólk. Ég er ekki
í nokkrum vafa um að blaðið á
vinsældir sínar að þakka því
að forráðamenn blaðsins hafa
ætíð haft allar klær úti með að
afla blaðinu forvitnilegs efnis
auk þess sem þeir hafa flutt
vandaðar fréttir af atburðum á
Vestfjörðum. Þá hafa þeir opn-
að blaðið fyrir skrifum ein-
staklinga sem hafa viljað viðra
skoðanir sínar um menn og
málefni. Þannig eiga fjölmiðl-
ar að vera, vandaðir, opnir,
fræðandi og skemmtilegir.

Ég hóf skrif í BB sem pistla-
höfundur. Þá rétt skriðinn yfir
tvítugt og við nám í London.
Þeir Sigurjón og Halldór voru
fljótir að finna nafn á mig. BB
í London. Efnistökin voru af
ýmsum toga. Ég minnist þess
að hafa m.a. skrifað pistil um
pönkara sem lifðu bara á græn-
meti og höfðu engan skilning
á hvalveiðum Íslendinga eða
annarra. Og höfðu engan
áhuga á að öðlast slíkan skiln-
ing. Um haustið þetta ár lenti
ég síðan í ritdeilu við ágæta
konu úr bænum þegar ég skrif-

aði pistil um ótrúlega slæma
umgengni Ísfirðinga í mið-
bænum að nóttu til. Sem sagt,
þetta var eiginlega upphafið
að nokkuð farsælum blaða-
mennskuferli mínum. Af þess-
ari ritdeilu lærði ég að maður
á aldrei að setjast reiður niður
með pennann. Það kann ekki
góðri lukku að stýra. Betra er
að draga andann djúpt og sofa
aðeins á hlutunum.

Síðar skrifaði ég nokkur
viðtöl við brottflutta Ísfirðinga
í jóla- og páskaútgáfur BB.

Þó að ég hafi ekki búið á
Ísafirði í nær 20 ár að heitið
getur fylgist ég grannt með
fréttum þaðan í gegnum BB
sem ég fæ sent í hverri viku.
Blaðið hefur vaxið, dafnað og
þróast í gegnum árin. Það er
nánast alltaf jafn áhugavert í
hverri viku og fróðleiksnáma
fyrir þann sem vill fylgjast
með sínum heimaslóðum úr
fjarlægð. Vestfirðingar geta
verið stoltir af því að eiga svo
öflugan fjölmiðil. Við skulum
átta okkur á því að það er alls
ekki sjálfgefið að gefa út svo
veglegt blað á jafn litlu mark-
aðssvæði og Vestfirðir eru.

BB óskar BB innilega til
hamingju með tímamótin.

– Bjarni Brynjólfsson,
ritstjóri Séð og Heyrt.

Lítil þúfa veltir oft þungu
hlassi. Í raun á þessi málsháttur
ágætlega við um Bæjarins
besta sem hóf göngu sína sem
lítill fjórblöðungur en er nú
sannkallað stórveldi á Vest-
fjörðum og teygir anga sína
víða um heim með hjálp ver-
aldarvefsins. Ég hef fylgst með
þessu blaði frá því það byrjaði
að koma út og hef hrifist af
þeim stórhug sem býr að baki
útgáfunni. Fá héraðsfréttablöð
á landinu komast með tærnar

áfengi taka sitt pláss. Bind-
indismönnum og þeim sem

hafa áhyggjur af virðingu
hæstaréttar létti mjög. Hann

hefur þá aðeins torgað 15
kössum eða 180 flöskum. Þá

eru að vísu ekki taldar þær
600 flöskur sem maðurinn
fékk í fyrra. En það eru nú

bara 50 kassar. En athyglis-
verðast er þó að forseti

hæstaréttar segir eitt í dag og
annað á morgun og fetar

þannig í fótspor forsætisráð-
herra. Hann hlýtur bara ekki
sömu vinsældir. Steingrímur

passar sig á því að kaupa
ekki ódýrt áfengi.

(Pistlahöfundurinn Hákur).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

þurfti þrettán sinnum að
slökkva þarna eld, þannig að
brennuvargarnir hafa hamið

sig lítið eitt á þessu ári.
„Við eyddum öllu gaml-

árskvöldinu í fyrra á sorp-
haugunum“, sagði Þorbjörn

Sveinsson slökkviliðsstjóri í
samtali við BB. „Þetta

ástand er ekki mönnum bjóð-
andi.“ Og BB getur sannar-

lega tekið undir það. Því fyr-
ir utan nú hvað það er ömur-
legt að horfa yfir sorphaug-
ana og þann sóðaskap sem

þeim fylgir, þá verður alger-
lega ólíft í húsnæði H-prents
þegar brennuvargarnir kveik-

ja í alls kyns spýtnarusli og
óþverra. Því eins og allir
vita, þá henda Ísfirðingar

öllu mögulegu á þessa hauga
sem ætlaðir eru fyrir

óbrennanlegt sorp.

1988 – Á mánudag var
slökkvilið Ísafjarðar kallað

út til að slökkva eld sem
hafði verið kveiktur á sorp-
haugunum fyrir óbrennan-

legt sorp við Sundahöfn.
Þetta er í áttunda sinn á

þessu ári sem slökkviliðið
slekkur eld á þessum stað og
þó eru enn eftir tveir mánuð-
ir af árinu. Fyrir þá sem vilja

líta á jákvæðar hliðar máls-
ins má geta þess, að í fyrra

„Ekki mönnum„Ekki mönnum„Ekki mönnum„Ekki mönnum„Ekki mönnum
bjóðandi“bjóðandi“bjóðandi“bjóðandi“bjóðandi“
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Eru tuttugu ár síðan?
Fyrir nokkru hafði Hlynur

Þór Magnússon á BB samband
við mig og spurði hvort ég
vildi ekki taka saman smágrein
um minningar mínar frá blaða-
mannsferli í tilefni 20 ára af-
mælis blaðsins. Mér varð nú
fyrst á að hugsa hvort maður-
inn hefði mismælt sig og hefði
átt við 10 ár, eða í hæsta lagi
15, en áttaði mig á því með
samanburði við annað, að þetta
mundi rétt. Ég gekkst að því
að taka saman fáeinar línur
með hugrenningum mínum
um þennan tíma og fara þær
hér á eftir. Ég vil geta þess að
þetta er einungis upprifjun
minninga, því blöðin frá þess-
um tíma hef ég ekki fyrir fram-
an mig til að skerpa á minni
mínu. Því kunna einhverjir
hlutir að vera rangsagðir og
biðst ég afsökunar á því.

Þegar ég leyfði mér að flytja
úr bænum um stundarsakir ár-
ið 1983 hætti lífið á staðnum
svo sem ekki á meðan þótt
mín vitneskja minnkaði um
það sem gerðist. Þannig varð
það án minnar vitundar, að
haustið 1984 hófu tveir ungir
menn prentsmiðjurekstur á
Suðurtanga á Ísafirði í húsi,
sem hefur komið verulega við
atvinnusögu Ísfirðinga. Ýmis-
legt var prentað, en þó var
mest áberandi útgáfa blaðs,

sem var að stofni til kynning á
dagskrá sjónvarps, en pistlar
af ýmsu tagi fylgdu með. Aug-
lýsingar báru uppi kostnaðinn
af útgáfunni og blaðinu var
dreift ókeypis um bæinn. Blöð
af þessu tagi höfðu tíðkast víða
um land á þessum árum.

Eitthvað heyrði ég af þessu
blaði en þekkti þó ekki til þess
fyrr en ég flutti aftur á Ísafjörð
síðsumars 1985.

Svo var það nokkru fyrir
ársafmæli útgáfunnar, að okk-
ur kom saman um það, mér og
útgefendunum, að ég hæfi
störf við skrif í blaðið, því
þeim þótti tími til kominn að
fara að segja fréttir úr bæjarlíf-
inu. Ég þóttist nú vel fær um
það, þótt ég hefði hvergi nærri
slíku komið áður. Þarna kom
ég inn á vinnustað, sem var
allt öðruvísi en ég hafði áður
þekkt. Ekki var hann fjöl-
mennur, því að staðaldri unnu
þarna aðeins tveir auk mín.
Það voru annar eigendanna,
Halldór Sveinbjörnsson prent-
ari, og Hrafn Snorrason ljós-
myndari, sem sá um myndefni
og uppsetningu að mestu leyti.
Svo kom hinn eigandinn, Sig-
urjón Sigurðsson, að lokinni
vinnu sinni í Vélsmiðjunni Þór
og sinnti fjármálum og bók-
haldi.

Hægara sagtHægara sagtHægara sagtHægara sagtHægara sagt
en gert!en gert!en gert!en gert!en gert!

Það kom fljótlega í ljós, að
það var hægara sagt en gert að
finna stöðugt og hafa tilbúið
efni, sem þætti nógu áhuga-
vert. Mér fannst mér ganga
þolanlega að fjalla um þá þætti,
sem ekki voru alveg bundnir
tímanum sem var að líða. Að
segja frá ýmsu sem var að ger-
ast hægt og hljótt í samfélag-
inu og spyrja um reynslu
manna frá fyrri tímum voru
verk, sem mér féllu fremur
vel. En slíkt vakti ekki ekki
næga athygli til þess að auglýs-
endur sæju sér augljósan hag í
því að skipta við blaðið. Til
þess þurfti að seðja forvitni
manna, segja frá því sem ekki
var þegar vitað, grafa upp það
sem menn vildu ekkert endi-
lega að kæmist í hámæli.

Ég fann fljótlega að ég var
ekki nægilega forvitinn og
hnýsinn um málefni annarra
til þess að sinna fréttaöflun.
Mér var ekkert um að bera
það á torg, sem mér fundust
vera málefni annarra og ekki
endilega koma mér eða öðrum
ótengdum við. Þannig virtist
mér fremur henta að vinna á
tímariti, sem ræddi vitaða hluti
og velti upp nýjum hliðum á
þeim, fremur en á fréttablaði,
sem átti að komast að því sem
var að gerast og segja frá því,
hvort sem þeim féll það betur
eða verr, sem áttu hlut að máli.
Því varð blaðamannsferill
minn ekki langur; ég hætti að
loknum bæjarstjórnarkosning-
um vorið 1986.

MinnisstæðirMinnisstæðirMinnisstæðirMinnisstæðirMinnisstæðir
atburðiratburðiratburðiratburðiratburðir

En mér eru ýmsir hlutir
minnisstæðir frá þessum tíma
og langar að tæpa á þeim.
Þannig rifjuðu rigning og flóð
undanfarinna daga þegar þetta
er ritað upp minningar um stór-
straumsflóð, rigningu og rok,
sem olli því að Suðurtanginn
var nær allur undir sjó. Neðsta-
kaupstaðarhúsin voru umflotin
svo helst minnti á Feneyjar
því menn stóðu uppi í bátum
og stjökuðu sér um pollana
milli húsanna. Ég man ekki
lengur hvernig mér gekk að
komast til vinnu þann daginn,
en þá var ekki búið að fylla
upp að gömlu smiðjunni og
vegurinn lá milli húsanna. Ætli
mér hafi ekki farið eins og
fréttamönnunum í Skeiðarár-
hlaupinu, að í mér barðist
næstum barnsleg kátína yfir
spennandi atburðum við al-
vöruþrungna ábyrgð hins full-
orðna manns, sem gerði sér
grein fyrir því skaðræði, sem
þessu fylgdi?

Og svo voru aðrir atburðir,
sem eingöngu hvíldi alvara yf-
ir. Vél Flugfélagsins Ernis
týndist á leið til Reykjavíkur
með sjö manns innanborðs í
slæmu veðri. Það var sem mara

Snorri Grímsson,Snorri Grímsson,Snorri Grímsson,Snorri Grímsson,Snorri Grímsson,
fyrrverandifyrrverandifyrrverandifyrrverandifyrrverandi

blaðamaður á BBblaðamaður á BBblaðamaður á BBblaðamaður á BBblaðamaður á BB
skrifarskrifarskrifarskrifarskrifar

lægi á bænum; kvíðaþrungin
alvara yfir því sem óttast var
að gerst hefði. Sá grunur
reyndist því miður réttur, því
þegar vélin fannst nokkrum
klukkutímum síðar í Ljósu-
fjöllum á Snæfellsnesi kom í
ljós að einungis tveir komust
lífs af og voru mikið slasaðir.

MannlífsviðtölMannlífsviðtölMannlífsviðtölMannlífsviðtölMannlífsviðtöl

Fljótlega eftir að ég hóf skrif
í blaðið var tekinn upp sá hátt-
ur, að ekki væri einungis um
fréttir að ræða, heldur væri í
hverri viku viðtal í opnu blaðs-
ins við fólk, sem þótti hafa frá
einhverju að segja. Var ýmist
um að ræða einhverja, sem
nýlega höfðu gert eitthvað sem
athygli vakti, eða að rætt var
við fólk sem rifjaði upp minn-
ingar frá gamalli tíð. Mér er
t.d. mjög minnisstætt viðtal
við Hermann Björnsson á
Pósthúsinu, sem lengi hafði
starfað hjá Kaupfélaginu.
Hann hafði frá mörgu að segja
og ég held satt að segja að
varla hafi helmingurinn af við-
talinu birst í blaðinu.

Eins og ég nefndi að framan
voru kosningar til bæjar- og
sveitarstjórna vorið 1986. Þá
fór ég milli forystumanna
flokkanna og spurðist fyrir um
stefnumál, tók við þá stutt við-
töl sem birtust í blaðinu og
vann síðan úr því einhverja
samsuðu um komandi kosn-
ingar. Þá urðu Ísfirðingar að
sýna þann þroska að taka
Bolvíkinga alvarlega og fjalla
um þeirra kosningar líka,
þannig að blaðamaðurinn var
sendur út af örkinni til Bolung-
arvíkur að ræða við frambjóð-
endur. Hin sveitarfélögin í ná-
grenninu voru smærri og ekki
kaupstaðir og því var þeirra
aðeins getið í framhjáhlaupi,
ef nokkuð.

„Hjá sýslumanni“„Hjá sýslumanni“„Hjá sýslumanni“„Hjá sýslumanni“„Hjá sýslumanni“
Um þetta leyti voru græn-

lenskir togarar tíðir gestir hér
og sjómennirnir sóttu öldurhús
bæjarins eins og búast mátti
við. Einu sinni sem oftar urðu
stympingar milli manna og
fannst erlendu sjómönnunum
að sér vegið. Óljóst fannst bæj-
arbúum hvort gestirnir hefðu
verið sekari í málinu umfram

heimamenn, en sýslumaður
tók þá ákvörðun að meina
áhöfn viðkomandi skips land-
göngu um einhvern tíma.
Skipið skipti síðan um áhöfn
og þá kom í ljós, að bann sýslu-
manns átti ekki við einstakl-
ingana í áhöfninni, heldur
hverja þá sem á þessu skipi
kynnu að vera. Um þetta urðu
umræður og sýndist sitt hverj-
um.

Ég ræddi við umboðsmann
Grænlendinganna, Gunnar
Jónsson, sem var mjög ósáttur.
Ég spurðist einnig fyrir á
sýsluskrifstofunni og fékk þar
svör, sem ég sagði frá í blaðinu
og sagðist hafa fengið þau hjá
sýslumanni. Sjálfur var sýslu-
maður fjarverandi þegar þetta
var, en í næsta blaði birtist
grein, þar sem hann sagði ekki
rétt að ég hefði fengið nein
svör hjá sýslumanni, því hann
hefði verið fjarverandi og ég
ekki rætt við hann. Ég man að
mér sárnaði þetta, því þetta
hjó nærri því að segja mig
ljúga, en orðalagið „hjá sýslu-
manni“ er meira að segja (og
var á þeim tíma einnig) notað
af fjármálaráðuneytinu þegar
þess er getið hvar hægt sé að
greiða opinber gjöld. Þá táknar
orðalagið að greiða „hjá sýslu-
manni“, ekki að hann taki per-
sónulega við greiðslunni, held-
ur að það sé gert hjá því em-
bætti. Ég vildi ekki munn-
höggvast við sýslumann en
verð að játa að ég sá hann í
öðru ljósi eftir þetta.

Einu fréttaviðtali man ég vel
eftir, en það var tekið á þann
máta, að ég skrifaði það fyrst
og las það síðan fyrir viðmæl-
andann og spurði hvort þetta
væri ekki í lagi. Þetta var eins
konar „ekki-frétt“, frásögn af
því þegar formaður Tónlistar-
félags Ísafjarðar ætlaði að lyfta
menningunni á þann stall sem
henni hæfði og hugðist kaupa
Alþýðuhúsið og gera að menn-
ingarmiðstöð. Þetta var reynd-
ar aprílgabb sem Úlfar Ágústs-
son í Hamraborg tók fúslega
þátt í, sennilega í þeirri von að
það flýtti fyrir því að slík
menningarmiðstöð yrði til.

– Snorri Grímsson veitir
nú forstöðu Vínbúð ÁTVR

á Ísafirði.

Snorri að störfum sem blaðamaður Bæjarins besta árið
1985. Í baksýn sést í ritstjórann, Sigurjón J. Sigurðsson.
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Líklega greri aldrei um heilt eftir
klofninginn hjá sjálfstæðismönnum

Georg og Lóa með tveimur þriggja barna sinna, þeim Hilmari Þór og Írisi.

Hátt í áratugur er liðinn frá því að hjónin Hildigunnur
Lóa Högnadóttir og Hans Georg Bæringsson málara-
meistari fluttust eins og svo margir frá Ísafirði og suður
að Faxaflóa. Ekki þarf að kynna þau sérstaklega fyrir
þeim sem komnir voru til vits og ára vestra á þeim tíma.
Georg er innfæddur Ísfirðingur en Lóa er dóttir Högna
heitins Torfasonar fréttamanns á Ríkisútvarpinu sem
var heimilisvinur allra landsmanna á þeim tíma þegar
Útvarpið var aðeins eitt og Sjónvarpið ekki komið.
Högni var síðan eða frá 1963 búsettur á Ísafirði um
nokkurt skeið ásamt fjölskyldu sinni og var þá erindreki
Sjálfstæðisflokksins og ritstjóri blaðsins Vesturlands.
Hildigunnur Lóa var rétt um fermingaraldur þegar
fjölskyldan settist að á Ísafirði sem átti eftir að verða
hennar heimabær í þriðjung aldar.

„Við fluttum frá Ísafirði árið
1996“, segir Lóa. „Georg var
þá búinn að vera marga mán-
uði á sjúkrahúsi vegna krabba-
meins. Að fara frá Ísafirði við
þessar aðstæður var mjög erfitt
– en samt, þegar litið er til
baka, varð það okkur til góðs
að skipta um umhverfi. Við
höfðum enga atvinnu og mín
beið að vinna fyrir heimilinu
og Georg að ná heilsu. Það
gekk allt eftir. Við búum núna
í Kópavogi og höfum það gott.
Við höfum eignast fjögur
barnabörn sem sannarlega
hafa auðgað tilveru okkar. Ég
starfa sem skrifstofustjóri í
heildverslun sem er mjög líf-
legt og skemmtilegt starf með

góðu fólki.“
Pensillinn á Ísafirði var fyr-

irtæki sem allir að minnsta
kosti á norðanverðum Vest-
fjörðum þekktu. Þau hjónin
stofnuðu Pensilinn árið 1974
og ráku í meira en tvo áratugi.
Verksviðið hjá Penslinum var
annars vegar verktakastarf-
semi og hins vegar rekstur
byggingavöruverslunar. Lóa
var kaupmaðurinn en Georg
sá um verktakastarfsemina.
Þegar vel áraði voru þau með
allt að fimmtán og jafnvel tutt-
ugu manns í vinnu. Georg fékk
meistararéttindi 1981 og hefur
starfað í málaraiðninni fram á
þennan dag, alltaf sem sjálf-
stæður atvinnurekandi.

Sjórinn hefurSjórinn hefurSjórinn hefurSjórinn hefurSjórinn hefur
alltaf togað íalltaf togað íalltaf togað íalltaf togað íalltaf togað í

Hans Georg er sonur Guð-

rúnar Häsler og Bærings Jóns-
sonar bakarameistara á Ísafirði
og ólst upp í stórum systkina-
hópi. Bernskuár hans liðu eins
og hjá öðrum krökkum á Ísa-
firði við leiki úti í náttúrunni,
aðallega við sjóinn, en líka
spilaði hann fótbolta með
Vestra. Ísfirskir unglingar
byrjuðu snemma að vinna fyrir
sér. Georg byrjaði hjá Íshús-
félagi Ísfirðinga og vann þar
við flökun og fleira. Einnig
við að stokka upp í Dokkunni
hjá Bæsa á Unu og pilla rækju.
Eftir hefðbundna skólagöngu
stundaði hann sjóinn eins og
svo margir félagar hans og
kveðst hafa átt góða tíma þau
ár með mörgum frægum ís-
firskum skipstjórnarmönnum.
Þannig var hann með Agga

Lóa ásamt syninum Halldóri Högna, sem nýlega er fluttur suður eftir margra ára bið eftir
plássi á sambýli fyrir fatlaða.

Guðmunds á Ver (litla Ver
sem stundum var kallaður
Koddaver til aðgreiningar frá
öðrum stærri bát sem líka hét
Ver og var kallaður Sængur-
ver), með Torfa Björns á Ern-
inum, á síldveiðum með Jónasi
Björnssyni á Gunnhildi og
Önnu SI, með Vigni Jónssyni
á Guðrúnu Jónsdóttur og Júl-
íusi Geirmundssyni, Jóa Sím
á Kofra og Bessa og síðast
með Geira á Guggunni. „Það
eru ekkert nema góðar minn-
ingar sem fylgja þessum ár-
um“, segir hann. Sjórinn tog-
aði alltaf í Georg og gerir enn.

Þegar komið var nokkuð
fram yfir 1970 var orðið tíma-
bært að breyta til, segir hann,
komin var lítil fjölskylda í
landi sem líka þurfti að sinna.

Georg lauk Iðnskólanum og
fór á samning „hjá besta mál-
arameistara sem völ var á,
Friðriki heitnum Bjarnasyni
sem kenndi ekki bara málara-
iðn heldur svo margt miklu
meira. Ekki síst kenndi hann
um lífið og tilveruna. Diddi
hugsaði alltaf fyrst um aðra
og síðast um sjálfan sig.“

Pólitík ogPólitík ogPólitík ogPólitík ogPólitík og
málefni fatlaðramálefni fatlaðramálefni fatlaðramálefni fatlaðramálefni fatlaðra
Þau Lóa og Hans Georg

komu víða við í bæjarlífinu á
Ísafirði um áratugaskeið og
voru bæði mjög virk innan
Sjálfstæðisflokksins. Þannig
var Hans Georg formaður bæj-
arráðs Ísafjarðarkaupstaðar á
einhverjum mestu róstutímum
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í ísfirskri pólitík síðari áratuga.
Hann gekk í gegnum allt fé-
lagsstarfið í Sjálfstæðisflokkn-
um á Ísafirði, var formaður
Sjálfstæðisfélagsins og síðar
fulltrúaráðsins, tók þátt í próf-
kjörum og varð fyrst varamað-
ur í bæjarstjórn en síðan aðal-
maður og formaður bæjarráðs
og sat í fjölda nefnda.

Lóa var meðal annars for-
maður Sjálfstæðiskvennafé-
lags Ísafjarðar um skeið, átti
sæti í stjórn fulltrúaráðsins og Með barnabörnin sín fjögur.

var í kjördæmisráði, auk þess
sem hún sat í miðstjórn Sjálf-
stæðisflokksins í átta ár. Hún
tók tvisvar þátt í prófkjöri
flokksins til Alþingiskosninga
en fjórða og fimmta sæti voru
ekki áhrifasæti þá frekar en
nú.

Annar vettvangur Hildi-
gunnar Lóu í félagsmálum
voru málefni fatlaðra þar sem
hún lét mjög til sín taka en það
væri raunar ærinn efniviður í
sérstaka samantekt.

gifti mig og eignaðist þrjú
börn, byggði hús, stofnaði fyr-
irtæki og var virk í alls konar
félagsmálum og pólitík. Átti
mínar sorgir og gleði. Ég hef
stundum sagt að ég hafi verið
flutt nauðungarflutningi vestur
af foreldrum mínum. Ég var
mjög ósátt við það hlutskipti á
þeim tíma en reyndin varð sú
að ég gerðist landsbyggðar-
kona af lífi og sál, dásamaði
Ísafjörð hvar sem ég kom og
trúði því reyndar aldrei að ég
myndi fara þaðan. Þess vegna
voru það okkur sár vonbrigði
þegar bærinn vildi ekki starfs-
krafta mína lengur, hvergi virt-
ist vera pláss fyrir mig og eig-
inmaðurinn mjög veikur. Mér
voru allar bjargir bannaðar og
það var ekki um annað að ræða
en fara. Einhvers staðar var
markvisst unnið að því að
koma okkur í burtu.

Söknuður segirðu? Stund-
um fundum við fyrir honum,
sérstaklega til að byrja með.
Enn sakna ég þó fjallanna og
veðráttunnar, að hafa alvöru
sumur og alvöru vetur. Margir
vina okkar hafa líka flutt frá
Ísafirði – hafa líka hrakist frá
Ísafirði – og við höfum gott
samband við ýmsa þeirra. Við
komum vestur að lágmarki

Stoltur veiðimaður inni í Djúpi.
einu sinni til tvisvar á ári og
stundum oftar og finnst alltaf
gott að koma. Við reynum að
tengja það við ferðir okkar
norður í Aðalvík. Annars fer
líklega ferðunum að fækka þar
sem Halldór Högni sonur okk-
ar er nú loks fluttur suður eftir
sjö ára bið eftir sambýli syðra
þannig að nú er öll fjölskyldan
samankomin á suðvesturhorn-
inu.

Ekki síst eru tengslin vestur
á Ísafjörð mikil hjá Georg. Þar
búa foreldrar hans og nokkur
systkini og hann á miklar taug-
ar til æskustöðvanna. Svo er
farið norður í Aðalvík og hann
heldur alltaf tryggð við gömlu
veiðiárnar í Langadal og Laug-
ardal þar sem hann og gamlir
veiðifélagar eiga góðar stundir
saman á hverju sumri.“

PúðurtunnanPúðurtunnanPúðurtunnanPúðurtunnanPúðurtunnan
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

„Ef ég vík að pólitíkinni –
ég er líklega fædd með þessa
bakteríu því að strax eftir að
við fluttum suður kom ég mér
í samband við flokksstarfið í

Markvisst unniðMarkvisst unniðMarkvisst unniðMarkvisst unniðMarkvisst unnið
að því að komaað því að komaað því að komaað því að komaað því að koma
okkur í burtuokkur í burtuokkur í burtuokkur í burtuokkur í burtu

En hvernig eru minningarn-
ar frá Ísafirði, leynist einhver
söknuður í brjósti, hvað hefur
á dagana drifið og hvar eru
þau núna? Lóa svarar því.

„Ævin fyrir vestan átti auð-
vitað bæði síðar björtu og
dökku hliðar eins og hjá flest-
um. Ég bjó á Ísafirði í 33 ár,
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Kópavogi. Ég tók að mér for-
mennsku í Sjálfstæðiskvenna-
félagi Kópavogs í fjögur ár en
er nú í varastjórn. Ég er enn-
fremur í stjórn fulltrúaráðsins
og í kjördæmisráði Suðvestur-
kjördæmis. Líka starfa ég
nokkuð með Landssambandi
sjálfstæðiskvenna og hef eign-
ast marga góða vini í þessum
geira með árunum.

Pólitíkin á Ísafirði hefur allt-
af verið púðurtunna. Á níunda
áratugnum keyrði um þverbak
þegar klofningur varð í liði
sjálfstæðismanna og Í-listinn
varð til. Þá fengu margir nóg
og líklega greri aldrei um heilt
eftir það. Störfin að bæjarmál-
unum voru lærdómsrík og gef-
andi á margan hátt en þau
draga jafnframt úr mönnum
orku með tímanum. Þannig var
það með Georg, þessi átök
kostuðu einfaldlega of mikið,
tóku of mikinn tíma, urðu of
persónuleg og allt þetta bitnaði
líka á heilsunni.“ Hans Georg
bætir því við, að mörg orð
væri hægt að hafa um atburð-
ina í pólitíkinni á Ísafirði á
þessum árum. Það bíði betri
tíma.

Erfið baráttaErfið baráttaErfið baráttaErfið baráttaErfið barátta
við veikindinvið veikindinvið veikindinvið veikindinvið veikindin

„Að fá krabbamein einu
sinni er mikil lífreynsla, að fá
það tvisvar er áfall. Árin 1995
og 1996 reyndust Georg mjög
erfið og sérstaklega sú ákvörð-
un að þurfa að flytjast frá
heimaslóðum því ekki var

lengur vært þar. Eftir margra
mánaða lyfjameðferð gat hann
gengið út af sjúkrahúsinu og
er einn af þeim sem teljast
hafa læknast af sínum meinum
og er við fulla heilsu í dag.

Já, BB er orðið tuttugu ára.
Manni finnst það nú eiginlega
ótrúlegt hvað þetta blað hefur
haldið lengi út. Ég man eftir
öllum bæjarblöðunum frá fyrri
árum – pólitísku blöðunum,
Vestfirska fréttablaðinu og
hvað þau hétu nú öll. Þegar
BB hóf göngu sína í eins konar
dagskrárbroti hafði maður
kannski ekki mikla trú á fram-

haldslífi þess, sérstaklega þar
sem svo mörg önnur blöð
komu út í bænum á þeim tíma.
En blaðið óx og dafnaði og
stendur eitt upp úr í dag. Þó að
ég væri ekki alltaf sátt við
skrif Bæjarins besta um mig
og mína, þá færi ég aðstand-
endum blaðsins og starfsfólki
einlægar haminguóskir á þess-
um tímamótum. Við fáum oft
góðan bunka af blaðinu sendan
frá fjölskyldunni fyrir vestan
og liggjum þá yfir því en oftast
skoða ég blaðið á Netinu“, seg-
ir Hildigunnur Lóa Högnadótt-
ir.

Hans Georg og félagar í veiðitúr.

1988 – Ástandið í þjóðfé-
laginu verður stöðugt undar-

legra. Stundum er hægt að
hlæja, jafnvel mikið, en

oftast er almenningi ekki
hlátur í hug. Forsætisráð-

herra, einn æðsti handhafi
framkvæmdavaldsins, segir
eitt í dag sem er frábrugðið
frá því í gær. Og á morgun

segir hann eitthvað, sem er í
beinni andstöðu við hvort
tveggja sem áður var sagt.
Hann er vinsælasti stjórn-
málamaðurinn samkvæmt

skoðanakönnunum. Því oftar
sem hann segir „eitthvað“,
þess vinsælli verður hann.
Lýðurinn sem hyllir hann

spyr hvorki um orð né efndir
né heldur sannleiksgildið.

Að sjálfsögðu ná þesar
vinsældir forsætisráðherra

langt út fyrir raðir hans eigin
flokksmanna, framsóknar-

manna.
(Pistlahöfundurinn Hákur).

Hann er vinsællHann er vinsællHann er vinsællHann er vinsællHann er vinsæll
og veit af þvíog veit af þvíog veit af þvíog veit af þvíog veit af því

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HringbrautHringbrautHringbrautHringbrautHringbraut
eða Pollgata?eða Pollgata?eða Pollgata?eða Pollgata?eða Pollgata?

1988 – Bæjarstjórn Ísafjarð-
ar mun fljótlega ákveða nafn
á nýrri götu framan Hafnar-
strætis að gömlu bátahöfn-
inni. Þessar tillögur liggja

fyrir: Bryggjustræti, Eyrar-
bugur, Fellsbraut, Fjöruleið,

Hringbraut, Pollgata og
Suðurbraut.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1988 – Verslunin Búð í
Hnífsdal sætti lögreglurann-

sókn í síðustu viku vegna
gruns um að þar færi fram

ólögleg sala á kjöti af
heimaslátruðu fé frá Gerð-

hömrum í Dýrafirði. Að
sögn lögreglunnar leiddi

rannsóknin í ljós að grunur-
inn var ekki á rökum reistur.

„Lögreglan kom hér á
þriðjudag og sneri öllu við
en fann ekkert kjöt ómerkt,

nema afgangs nautakjöt sem
við hjónin höfðum tekið úr
versluninni og ætluðum til
eigin neyslu“, segir Sverrir

Guðmundsson kaupmaður í
Búð. „Lögreglumenn komu

fyrst í verslunina að við-
stöddum kúnnum og síðan

aftur um kvöldið. Lögreglu-
bíll var látinn vakta verslun-
ina langt fram á kvöld. Þetta

þykja okkur allt mjög
óvönduð vinnubrögð og höf-

um lagt fram kæru vegna
þess að okkur var sagt að

við hefðum fengið á okkur
opinbera kæru, sem var ekki
rétt. Við hefðum ekki hleypt

þeim inn annars“, sagði
Sverrir.

„Þegar lögreglan fær rök-
studdan grun um að refsi-

verður verknaður hafi verið
framinn, þá ber henni skylda
til að framkvæma rannsókn“,

sagði Jónas Eyjólfsson yfir-
lögregluþjónn í samtali við

BB. „Búð er ekki eina versl-
unin sem hefur verið skoðuð

en ég gef ekki upp nein
nöfn.“

Lögreglan sneriLögreglan sneriLögreglan sneriLögreglan sneriLögreglan sneri
öllu við í Búðöllu við í Búðöllu við í Búðöllu við í Búðöllu við í Búð

í Hnífsdalí Hnífsdalí Hnífsdalí Hnífsdalí Hnífsdal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rúðubrot umRúðubrot umRúðubrot umRúðubrot umRúðubrot um
helgar á Ísafirðihelgar á Ísafirðihelgar á Ísafirðihelgar á Ísafirðihelgar á Ísafirði
1988 – Rúðubrot drukkins
fólks um helgar eru orðin
fastur liður á Ísafirði. Al-

gengast er að fólk fái útrás
fyrir þessar hvatir sínar með
því að brjóta rúður í kjörbúð

Kaupfélags Ísfirðinga við
Austurveg en síðustu helgar

hefur Hamraborg, sem er
hinum megin við götuna,

einnig orðið fyrir barðinu á
skemmdarvörgunum.. „Hér

voru brotnar rúður fyrir
mánuði og aftur tvær síðustu

helgar. Síðast var 30 kílóa
steini kastað inn á gólf um

miðja nótt“, sagði Úlfar
Ágústsson, eigandi Hamra-

borgar við BB. „Hér eru
rúður brotnar svo til um

hverja helgi og kostnaðurinn
skiptir hundruðum þúsunda

yfir árið“, sagði Frosti
Gunnarsson, verslunarstjóri

Kaupfélags Ísfirðinga. „Þetta
er ferlegt ástand og veldur

miklum óþægindum.“
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2000 – Djúpbáturinn Fagra-
nes mun ekki taka upp ferju-
siglingar um Ísafjarðardjúp á

ný. Þetta er ákveðið og frá-
gengið enda þótt formlega

verði málið ekki afgreitt fyrr
en á hluthafafundi Hf. Djúp-

bátsins sem væntanlega
verður haldinn innan nokk-

urra vikna. Á fjáraukalögum
fyrir síðasta ár, sem afgreidd
voru á Alþingi í síðasta mán-
uði, var samþykkt fjárveiting

til Hf. Djúpbátsins að upp-
hæð tæpar 23 milljónir króna

til þess að gera upp lausa-
skuldir félagsins. Fjárveit-

ingin var bundin því skilyrði
að ferjurekstri verði ekki

haldið áfram. Hluthafafund-
ur í fyrirtækinu þarf að sam-

þykkja þessa tilhögun til
þess að af henni verði. Ljóst

er að fundurinn mun gera
það, því að nú þegar liggur
fyrir samþykki Ísafjarðar-

bæjar, sem á hreinan meiri-
hluta eða 55% í Hf. Djúp-
bátnum. Síðan mun ríkis-
sjóður taka við skipinu og
ráðstafa því eftir því sem

henta þykir. Að sögn Krist-
ins Jóns Jónssonar, stjórnar-

formanns Hf. Djúpbátsins, er
stefnt að því að fyrirhugaður

hluthafafundur verði jafn-
framt aðalfundur félagsins

fyrir síðasta ár. „Við reynum
að koma ársreikningnum inn

á fundinn til þess að ekki
þurfi að halda fleiri“, sagði

Kristinn Jón.
(Fyrsta fréttin sem sett var
inn á bb.is þegar hann var

tekinn í notkun 4. jan. 2000).

FagranesiðFagranesiðFagranesiðFagranesiðFagranesið
slegið afslegið afslegið afslegið afslegið af

Forsetinn þarf aðForsetinn þarf aðForsetinn þarf aðForsetinn þarf aðForsetinn þarf að
kunna að þegjakunna að þegjakunna að þegjakunna að þegjakunna að þegja
1996 – Þjóðin hefur valið

sér forseta. Niðurstaðan var
afgerandi. Innan skammst

verða forsetaskiptin og því
hefði mátt ætla að friður

ríkti. En satt best að segja
virðist ýmislegt benda til að

það hafi ekki allir náð áttum.
Þetta á þó ekki við um

þann frambjóðanda sem
næstur kom hinum nýkjörna

forseta. Prúðmannleg og
drengileg framkoma Péturs
Kr. Hafstein, þegar hann sá

hvert stefndi og játaði sig
sigraðan, líður seint úr

minni. Mættur margir lær-
dóm þar af draga. Viðtal við
fráfarandi forseta í sjónvarp-

inu á mánudagskvöldið tók
af allan vafa um að eitt það

mikilvægasta sem forseti
þarf að temja sér er að kunna
að þegja, hvað sem skoðun-

um hans á einu eða öðru
líður. Þegar forsetinn hefur

lært listina að þegja er engin
hætta á öðru en að þjóðin
sameinist að baki honum.

(Úr ritstjórnargrein).

Tólf steinarTólf steinarTólf steinarTólf steinarTólf steinar
1996 – Á sunnudagskvöldið

féllu nokkrir steinar á Ós-
hlíðarveg. Heimildarmaður

blaðsins telur að þeir hafi
verið tólf. Að sögn Guð-
mundar Rafns Kristjáns-
sonar, rekstrarstjóra hjá

Vegagerð ríkisins, var þetta
ekki annað en það sem menn

hafa átt að venjast. Guð-
mundur segir að fréttir í Rík-

isútvarpinu af atburðinum
hafi komið sér verulega á

óvart, því af þeim hefði mátt
skilja að um mjög óvenjulegt

og mikið skriðufall hefði
verið að ræða. Skemmdir á

veginum voru óverulegar og
umferð tafðist nánast ekkert,
að sögn Guðmundar, því að
fólk hefði sjálft fleygt grjót-
inu út fyrir eins og það geri

venjulega þegar svona lagað
á sér stað. Ólafur Kristjáns-
son, bæjarstjóri í Bolungar-

vík, sagðist einnig hafa orðið
fyrir hálfgerðum vonbrigð-

um með fréttaflutning út-
varpsins og ekki síst að það
skuli hafa verið fléttað sam-

an við frétt um slys sem varð
á Óshlíðarveginum fyrir
mörgum áratugum þegar
engar varnir höfðu verið

settar upp. Það væri fráleitt
að bera veginn í dag saman
við það sem var fyrir meira

en fjörutíu árum.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1996 – Val á manni ársins
hjá Rás 2 var kunngert á

gamlársdag en þátttaka hefur
aldrei verið meiri en nú. Á
meðal fimm efstu í kjörinu

voru þrír Vestfirðingar, sem
eiga það allir sameiginlegt
að hafa þurft að glíma við
erfið verkefni og leyst þau
vel af hendi þegar snjóflóð
féll á Súðavík í byrjun síð-

asta árs og á Flateyri í októ-

Þrír Vestfirð-Þrír Vestfirð-Þrír Vestfirð-Þrír Vestfirð-Þrír Vestfirð-
ingar meðalingar meðalingar meðalingar meðalingar meðal
fimm efstufimm efstufimm efstufimm efstufimm efstu
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ber. Maður ársins 1995 að
mati hlustenda Rásar 2 var
Magnea Guðmundsdóttir,

oddviti Flateyrarhrepps, en
mikið mæddi á henni er

snjóflóðið féll á Flateyri.
Magnea fékk 854 atkvæði

sem er mesti atkvæðafjöldi
sem maður ársins hjá Rás 2

hefur fengið til þessa. Í öðru
sæti varð Björk Guðmunds-
dóttir söngkona en Magnús

Scheving þolfimikappi varð í
þriðja sæti. Hermann Þor-

steinsson, björgunarhunda-
þjálfari á Ísafirði, varð í

fjórða sæti, en mikið mæddi
á honum og hundum hans

við leit að týndum í Súðavík
og á Flateyri. Í fimmta sæti
varð Sigríður Hrönn Elías-

dóttir, oddviti Súðavíkur-
hrepps og starfandi sveitar-
stjóri í Súðavík þegar snjó-

flóðið féll þar. Líkt og
Magnea hafði Sigríður

Hrönn í nógu að snúast eftir
að snjóflóðið féll og vakti

athygli þjóðarinnar fyrir vel
unnin störf og rósemi. „Ég

vil tileinka þessa viðurkenn-
ingu þeim fjölmörgu sem
unnu ómetanlegt starf við
björgunina á Flateyri. Ég
vann persónulega ekkert
afrek. En því er ekki að

neita, að maður finnur mikla
hlýju frá landsmönnum með

þessari viðurkenningu“,
sagði Magnea Guðmunds-

dóttir í samtali við BB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kolbrún þrefald-Kolbrún þrefald-Kolbrún þrefald-Kolbrún þrefald-Kolbrún þrefald-
ur maður ársinsur maður ársinsur maður ársinsur maður ársinsur maður ársins
2000 – Hlustendur Rásar 2

völdu Kolbrúnu Sverrisdótt-
ur á Ísafirði mann ársins
1999 en niðurstaðan var

kynnt á gamlársdag. Þá var
hún einnig valin maður árs-
ins af fréttastofu Stöðvar 2.

Fyrr í desember útnefndi
tímaritið Nýtt líf hana konu
ársins 1999. Útnefningarnar

þrjár hlaut Kolbrún vegna
baráttu sinnar fyrir réttinda-

málum sjómanna í kjölfar
slyssins þegar skelveiðiskip-
ið Æsa fórst árið 1996, en þá
missti Kolbrún bæði sambýl-

ismann sinn og föður.
Í haust vann Kolbrún sigur

fyrir héraðsdómi í málaferl-
um vegna slyssins og ákváðu

gagnaðilar að sætta sig við
þá niðurstöðu og áfrýja ekki
til Hæstaréttar. Eftir útnefn-

inguna hjá Nýju lífi sagði
Kolbrún í samtali við BB:

,,Mér finnst þetta mikill
heiður og viðurkenning, ekki

bara fyrir mig persónulega,
heldur fyrir þá baráttu sem

ég háði og þá sem studdu
mig í henni.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Yrðum að takaYrðum að takaYrðum að takaYrðum að takaYrðum að taka
biskupsvígslubiskupsvígslubiskupsvígslubiskupsvígslubiskupsvígslu

2000 – „Við vorum pínd inn
í þennan feril og okkur finnst

rétt að honum verði lokið
með formlegum hætti“,

sagði einn málshefjenda í
kærumálum sóknarbarna og

sóknarnefnda gegn sr. Gunn-
ari Björnssyni í Holti í Ön-

undarfirði í samtali við Bæj-
arins besta. Samstaða var um

að hafna framkomnum

sáttatillögum í málinu.
Meðal þess sem lagt var til,
var að sr. Gunnar yrði settur

niður á Bergþórshvoli í
Landeyjum, þar sem prests-

setur var lagt niður fyrir
fáum árum, og látinn sinna

þar „sérverkefnum“ en
kærumálin yrðu látin niður
falla. „Úrskurðarnefndinni

ber að kveða upp úrskurð og
við viljum einfaldlega fá

botn í þetta mál“, sagði við-
mælandi blaðsins. „Ég er í

sjálfu sér ekki að segja neitt
um það að sáttatillögurnar
hafi verið óaðgengilegar.

Hins vegar voru þar atriði
sem við höfum nákvæmlega

ekkert um að segja. Það er
ekki á valdi okkar hér að

ákveða hvort séra Gunnar
verður prestur á Bergþórs-

hvoli eða ekki. Ef við ættum
að taka slíkar ákvarðanir

fyrir hönd Þjóðkirkjunnar, þá
yrðum við að fá til þess sér-

stakt umboð ellegar taka
biskupsvígslu.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EiginkonanEiginkonanEiginkonanEiginkonanEiginkonan
skömmuð aðskömmuð aðskömmuð aðskömmuð aðskömmuð að

ósekjuósekjuósekjuósekjuósekju
1996 – Sveitarstjórinn á

Þingeyri, Jónas Ólafsson,
hefur lagt fram kvörtun til

Pósts og síma vegna óeðli-
lega hás reiknings á einka-

síma hans, en hann nam
tugum þúsunda á sama tíma

og sveitarstjórinn var að
mestu að heiman vegna sum-

arleyfa. Athugun Pósts og
síma hefur leitt í ljós, að

„brotist hefur verið inn“ á
símalínu sveitarstjórans í

gegnum tengibox fyrir utan
heimili hans og síðan hringt

á hans kostnað í símatorg og
talað oft og lengi. „Að mínu

áliti hefur þetta staðið yfir
um tveggja ára skeið. Ég er

búinn að vera að skamma
konuna mína fyrir hvað hún
talaði mikið en hún sagðist

alsaklaus. Núna þegar komið
er í ljós að einhver draugur

hefur verið á línunni verð ég
að sjálfsögðu að biðja hana
afsökunar á skömmunum“,

sagði Jónas í samtali við
Bæjarins besta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kveðjuorð fráKveðjuorð fráKveðjuorð fráKveðjuorð fráKveðjuorð frá
VestfirskaVestfirskaVestfirskaVestfirskaVestfirska

fréttablaðinufréttablaðinufréttablaðinufréttablaðinufréttablaðinu
1996 – Vestfirska frétta-

blaðið hefur nú lokið tuttugu
ára göngu sinni. Á þessum
tímamótum er mér ljúft og
skylt að þakka lesendum,

auglýsendum, viðmælend-
um og öðrum sem ég hef átt

samskipti við vegna blaðs-
ins. Þetta hefur að mörgu

leyti verið skemmtilegt basl.
Einnig finnst mér rétt að

skýra ástæður þess að útgáf-
unni skuli vera hætt einmitt
núna. Um langt árabil hafa

tvö óháð vikublöð komið út
á Ísafirði, Vestfirska frétta-

blaðið og Bæjarins besta.
Nú er hér að hefja göngu

sína eitt blaðið enn, gefið út
af Ísprenti, prentsmiðjunni
þar sem Vestfirska frétta-

blaðið hefur verið prentað.

Þar með munu prentsmiðj-
urnar tvær á Ísafirði gefa út

sitt blaðið hvor. Nógu erfið-
ur hefur róðurinn verið að

halda úti tveimur vikublöð-
um á þessum markaði þótt
ekki bætist hið þriðja við.

Slíkt er einfaldlega fráleitt.
Jafnframt því að hefja útgáfu

eigin blaðs settu Ísprents-
menn Vestfirska fréttablað-

inu afarkosti, sem óhugsandi
var að ganga að. Af hálfu

þeirra ágætu manna var hér
hreinlega um aftöku að ræða.

Að vísu var og er velkomið
að fá Vestfirska fréttablaðið

prentað í H-prenti, en það
getur ekki talist skynsamleg-

ur eða fýsilegur kostur að
gefa hér út þriðja blaðið,

prentsmiðjulaus, í samkepp-
ni við prentsmiðjurnar og

þeirra eigin blöð. Til þess er
aðstöðumunurinn alltof mik-

ill og markaðurinn alltof
lítill. Þess vegna var ákveðið

að hætta útgáfu Vestfirska
fréttablaðsins og snúa sér
heldur að öðru. Hinu nýja

blaði skal óskað farsældar í
réttu hlutfalli við það hvern-

ig til þess er stofnað.
– Hlynur Þór Magnússon.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Yfir 50 þúsundYfir 50 þúsundYfir 50 þúsundYfir 50 þúsundYfir 50 þúsund
heimsóknirheimsóknirheimsóknirheimsóknirheimsóknir

2000 – Heimsóknir á
fréttavef Bæjarins besta

(www.bb.is) á þeim mánuði
sem liðinn er frá opnun hans

eru orðnar rétt liðlega 50
þúsund eða um 1.600 á dag
að jafnaði. Þessar viðtökur
eru miklu meiri og betri en
nokkur bjóst við. Fréttir og
aðrir efnisþættir sem farið

hafa inn á vefinn eru hátt á
annað hundrað eða milli 5 og

6 á dag að jafnaði. Þeir sem
ritað hafa í gestabókina á

vefnum og jafnan látið í ljós
ánægju sína með hann eru

komnir yfir áttatíu í fjöl-
mörgum löndum.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Húseignir upp áHúseignir upp áHúseignir upp áHúseignir upp áHúseignir upp á
300 milljónir300 milljónir300 milljónir300 milljónir300 milljónir

seldar á 17seldar á 17seldar á 17seldar á 17seldar á 17
2002 – Skrifað hefur verið

undir samning milli ríkisins
og fimm aðila um kaup

þeirra síðarnefndu á húseign-
um í Reykjanesi við Ísa-

fjarðardjúp. Kaupverðið er
17 milljónir en brunabótamat

húseignanna er liðlega 300
milljónir. Eins og lesendur

blaðsins hafa orðið varir
hefur gengið afskaplega illa

að selja eignirnar. Nú lítur út
fyrir að málið komið í höfn.

VerkmenntirVerkmenntirVerkmenntirVerkmenntirVerkmenntir
í rækjustöð?í rækjustöð?í rækjustöð?í rækjustöð?í rækjustöð?

2001 – Lausn á sameiningar-
vanda Ísvers og Rækjustöðv-

arinnar virðist vera í sjón-
máli. Hugmyndir eru um að
ríkið kaupi hús Ísvers undir

verkmenntakennslu MÍ. Rætt
hefur verið um að byggja

nýtt hús á Torfnesi. Miðað
við fjárhagsstöðu ríkis og
sveitarfélaga er það talið

óraunhæft, að minnsta kosti
næsta áratuginn.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Markús Jóhannsson ehf.
Gjótuhrauni 6 · Hafnarfirði

Stiklur í sögu
vikublaðsins Bæjarins besta
Snemma á þessu ári leit þús-

undasta tölublað Bæjarins
besta (BB) dagsins ljós og
núna á tuttugu ára afmælinu
munu þau vera orðin 1.037.
Þar eru ekki meðtalin ýmis
aukablöð, svo sem sérstök
jólagjafablöð sem borið hafa
haus Bæjarins besta og ekki
heldur ferðablað um Vestfirði
sem H-prent hf. hefur gefið út
í mörg ár.

Hér verður stiklað á stóru í
tveggja áratuga sögu Bæjarins
besta.

„Í dag hefur þú, lesandi góð-
ur, fyrsta eintakið af Bæjarins
besta í höndunum. Það hefur
lengi blundað í undirrituðum
að gefa út eitthvert blað í lík-
ingu við þetta en aldrei orðið
að veruleika fyrr en nú. Til-
gangur Bæjarins besta er, eins
og nafnið bendir til, að koma á
framfæri því sem um er að
vera í bæjarfélagi okkar í hvert
skipti. Ætlun mín er að reyna
að hafa blað þetta sem fjöl-
breyttast og er það opið öllum
þeim sem vilja leggja því lið
með efni, svo og eru allar
ábendingar um efnisval vel
þegnar. Með von um góðar
viðtökur óska ég ykkur alls
hins besta. Sigurjón.“

Fyrsta eintakið af Bæjarins
besta, fyrsta tölublað fyrsta ár-
gangs, kom út 14. nóvember
1984. Með þeim orðum sem
Sigurjón J. Sigurðsson stofn-
andi þess ritaði í fyrsta tölu-
blaðið og hér voru tilfærð var
stefnan mörkuð. Hann mun þó
ekki hafa órað fyrir því á þeim
tíma hver vöxtur blaðsins og
viðgangur yrði. Hvað þá að
nokkur annar hefði trúað því.
Ýmsir spáðu illa fyrir þessu
uppátæki í fyrstu og gerðu
jafnvel grín að því.

Stöðug fram-Stöðug fram-Stöðug fram-Stöðug fram-Stöðug fram-
þróun í tækniþróun í tækniþróun í tækniþróun í tækniþróun í tækni

og stærðog stærðog stærðog stærðog stærð
Fyrstu tölublöðin voru vél-

rituð og allt stærra letur límt
inn með þrykkistöfum. Þegar
umbroti var lokið var blaðið
sent til Reykjavíkur þar sem

það var filmuunnið og sett á
prentplötur. Fyrsta eintakið
sem rann út úr prentvélinni á
Ísafirði árla morguns um miðj-
an nóvember fyrir tuttugu ár-
um var ósköp smátt, átta síður
í A5-broti, enda fyrst og fremst
hugsað sem auglýsingablað
með sjónvarpsdagskrá.

Eftir að pikkinu á ritvélinni
lauk var farið að tölvusetja
blaðið. Sumarið 1985 stofnuðu
þeir Halldór Sveinbjörnsson
prentari og Sigurjón J. Sig-
urðsson fyrirtæki um rekstur-
inn og úr varð H-prent, sem
enn í dag gefur blaðið út. Við
stofnun H-prents var ráðist í
fjárfestingar í tækjabúnaði og
varð sú ákvörðun til þess að
ekki varð aftur snúið. Blaðið
breytti um útlit og eftir að rétt
ár var liðið frá útkomu fyrsta
tölublaðsins var tekin ákvörð-
un um að stækka brot blaðsins,
ráða sérstakan blaðamann og
gera það að alvöru fréttablaði
fyrir Ísafjörð og nágrenni.
Fyrstu fimm árin tók blaðið
miklum breytingum, bæði
hvað varðar útlit og innihald.
Í júní 1989 var brot blaðsins
enn stækkað og enn á ný 10.
apríl 1991 þegar það var
stækkað í það brot sem það
hefur í dag.

Fram til haustsins 1992 var
blaðinu dreift ókeypis. Þá var
svo komið að auglýsingatekj-
urnar stóðu ekki undir rekstrin-
um. Því var ekki nema um
tvennt að ræða, að hætta útgáfu
eða hætta ókeypis dreifingu
og fara að selja blaðið. Síðari
kosturinn var tekinn og síðan
hefur blaðið lifað góðu lífi.
Svo er bæði kaupendum þess
og auglýsendum fyrir að
þakka.

Fyrstu skrefinFyrstu skrefinFyrstu skrefinFyrstu skrefinFyrstu skrefin

Fyrsti árgangur Bæjarins
besta var ekki stór. Hálfur
mánuður leið milli fyrstu blað-
anna og aðeins komu út þrjú
tölublöð á árinu 1984. Fyrsta
tölublaðið 1985 kom út þegar
þrjár vikur voru liðnar af nýja
árinu en upp úr því varð útgáf-
an vikuleg og sá árgangur varð

47 tölublöð. Síðan hafa verið
50-53 tölublöð í hverjum ár-
gangi eftir því hvernig hefur
staðið á vikudögum og hvort
komið hefur út blað milli jóla
og nýárs. Þó er árið 1987 sér-
kennileg undantekning. Þá
kom Bæjarins besta út tvisvar
í viku í ellefu vikur samfleytt
eða á þriðjudögum og fimmtu-
dögum frá marsbyrjun og fram
í síðari hluta maímánaðar. Það
ár komu út 62 tölublöð.

Fróðlegt er að skoða fyrstu
eintökin af Bæjarins besta. Þar
blasa ekki aðeins við þær
tæknibreytingar sem orðið
hafa heldur líka og ekki síður
þær breytingar á fyrirtækjum
og mannlífi sem orðið hafa á
aðeins tuttugu árum. Blaðið
er sannkallaður aldarspegill,
sérstaklega hvað Ísafjörð
varðar.

Fyrsta árið eða þangað til
sérstakur blaðamaður var ráð-
inn var fremur lítið efni í Bæj-
arins besta fyrir utan sjón-
varpsdagskrá og auglýsingar
enda var útgefandinn í öðru
starfi. Þó voru þar alltaf ein-

Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson með fyrsta prufieintakið úr fjölritunarvélinni sem notuð var fyrsta árið.

Forsíða fyrsta tölublaðs Bæjarins besta.

hverjar smáfréttir sem blaðið
hleraði og ýmislegt léttmeti,
skopmyndir og barnahorn, auk
þess sem pistlahöfundar fjöll-
uðu um mál líðandi stundar.
Smáauglýsingarnar hafa alltaf
verið ómissandi fyrir lesendur.

Þess má geta, að á forsíðu
fyrsta tölublaðsins var teikn-
ing eftir Pétur Guðmundsson
myndlistarmann og kennara á
Ísafirði. Á forsíðu annars tölu-
blaðs var dúkrista eftir Jón Sig-
urpálsson myndlistarmann á
Ísafirði og á forsíðu þriðja
blaðsins var jólamynd eftir
Evu Dögg Pétursdóttur, fimm
ára.

Í fyrsta blaðinu voru meðal
annars fréttir af starfi Sund-
deildar Vestra og Litla leik-
klúbbsins og „blaðið hleraði
að Hvítasunnusöfnuðurinn hér
í bæ hafi óskað eftir því við
bæjarráð að fá lóðina á horni
Hafnarstrætis og Mjallargötu
til að byggja félagsheimili.
Bæjarráð gat ekki orðið við
þeirri beiðni vegna þess að
lóðin er ekki í eigu bæjarins.
Þar slapp Útvegsbankinn fyrir
horn“, eins og þar er komist
að orði. Neðst á forsíðu fyrsta
tölublaðsins var auglýsinga-
borði frá Pólnum hf. á Ísafirði
en aðrir auglýsendur voru Silf-
urtorgið, Videoleigan Hafra-
holti 36, KRÍ-húsið, Brauðval
sf., Gullauga, Vélsmiðjan Þór
og skemmtistaðirnir Uppsalir
og Dokkan.

Fróðlegt er að lesa pistil (rit-
stjórnargrein eða leiðara) frá
Sigurjóni J. Sigurðssyni útgef-
anda í öðru tölublaði Bæjarins
besta. Hann er á þessa leið:

„Takk fyrir! Undirritaður
þakkar þær góðu móttökur
sem þetta blað mitt hefur feng-
ið og hvatningarorð um áfram-
hald sem hafa veitt mér mikinn

styrk. Ekki óraði mig fyrir því
að móttökurnar yrðu slíkar
sem raun hefur orðið á.

Þrátt fyrir alla byrjunarörð-
ugleika er það von mín að blað
þetta verði fjölbreyttara og
ánægjulegra til lestrar með
hverju tölublaðinu sem út
kemur. Síðasta blað svo og
þetta hafa borið svolítinn keim
af því hversu góður auglýs-
ingamiðill þetta er, því aug-
lýsingar eru fjölmargar nú sem
þá.

Mistök urðu mér á varðandi
fyrsta eintak BÆJARINS
BESTA en þau voru að upplag-

ið var ekki nógu stórt fyrir
allan bæinn svo að Hnífsdalur
og ein til tvær götur í neðri
hluta bæjarins urðu útundan.
Þetta blað er því í stærra upp-
lagi og er það von mín að allir
fái það með skilum. Bæjarins
besta verður einnig dreift í
stærstu verslanir í nágranna-
fjörðunum.

Með kveðju. Sigurjón.“
Fyrsta tölublað Bæjarins

besta var 8 síður, annað tölu-
blaðið 12 síður og hið þriðja
16 síður. Það sýnir í hnotskurn
þær viðtökur sem blaðið fékk
hjá auglýsendum. Þriðja tölu-
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Sigurjón með fyrsta prufueintakið en hægra megin situr Guðmundur heitinn Marzellíusson,
sem nefndur hefur verið guðfaðir Bæjarins besta. Hann lagði H-prenti og Bæjarins besta í
upphafi endurgjaldslaust í té húsnæði og aðstöðu í iðnaðarhúsnæði sínu í Suðurtanganum
á Ísafirði þar sem fyrirtækið var fyrstu árin. Prentsmiðjan og blaðið fluttust síðan í ágúst-
mánuði 1990 í eigið húsnæði að Sólgötu 9 þar sem aðsetrið er enn í dag.

Frétt í BB í byrjun júní 1986. Snorri Grímsson, fyrsti blaðamaður BB, var í hálfu starfi, en
fyrsti blaðamaðurinn í fullu starfi var Hlynur Þór Magnússon. Samanlagt á hann að baki
langlengstan starfsaldur við blaðið að undanskildum eigendunum frá upphafi og til þessa
dags, þeim Halldóri Sveinbjörnssyni og Sigurjóni J. Sigurðssyni.

blaðið sem út kom 14. desem-
ber 1984 var reyndar lítið ann-
að en auglýsingar. Meira að
segja ruddu þær út sjónvarps-
dagskránni og ekki voru held-
ur nein ávarpsorð til lesenda
frá útgefandanum.

Fastir liðir íFastir liðir íFastir liðir íFastir liðir íFastir liðir í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta
Fyrsti fasti pistlahöfundur

Bæjarins besta var Kjói sem
ritaði hugleiðingar sínar í
fyrsta tölublaðið og síðan öðru
hverju fyrstu mánuðina. Pis-
tlahöfundurinn ISNOB kom
mjög fljótt til sögunnar en ef
það dulnefni er lesið afturábak
munu ýmsir Ísfirðingar sem
komnir eru vel af unglings-
árum átta sig á því hver hann
er. BB í London (Bjarni Bryn-
jólfsson frá Ísafirði, nú ritstjóri
Séð og Heyrt), skrifaði öðru
hverju pistla í blaðið á fyrstu
árunum.

Mikilvirkasti pistlahöfund-
urinn á fyrri árum Bæjarins
besta var þó Hákur sem byrjaði
með sína dálka í febrúar 1986,
fyrst öðru hverju en síðan í
hverju blaði í nokkur ár. Hákur
var oft beinskeyttur og um-
deildur og sama má segja um
Stakk, sem byrjaði að skrifa
sína föstu pistla snemma árs
1994 og gerir enn, meira en
áratug síðar. Oft hafa heyrst
ágiskanir um það hver Stakkur
sé í raun og veru og hvort það

sé alltaf sami maðurinn eða að
fleiri leynist undir þessu dul-
nefni. Fyrst voru greinar
Stakks ekki í hverju blaði en
urðu það fljótlega og pistlar
hans eru nú komnir á sjötta
hundraðið.

Leiðaraskrif voru ekki
reglubundin fyrstu árin og
ýmsir rituðu þá leiðara sem
birtust, svo sem ISNOB, Hlyn-
ur Þór Magnússon og Ólafur
Helgi Kjartansson, auk Sigur-
jóns J. Sigurðssonar. Fljótlega
fór þó að bera á undirskriftinni
s.h. undir ritstjórnargreinum
og hefur svo verið í hverju
blaði í fjöldamörg ár. Sumir
telja að þessi skammstöfun
tákni þá Sigurjón og Halldór
en aðrir telja að hún merki
eitthvað annað. Þetta hefur al-
drei komist á hreint fremur en
varðandi Stakk.

Jólahugvekjur hafa verið
fastur liður í jólablöðum Bæj-
arins besta og hafa margir
prestar og raunar fleiri ritað
þar hugleiðingar sínar. Annar
fastur þáttur í jólablöðunum
eru smásögur Ólafs Helga
Kjartanssonar, fyrrum skatt-
stjóra og síðar sýslumanns á
Ísafirði, en þær eru nú orðnar
sextán talsins.

BlaðamennBlaðamennBlaðamennBlaðamennBlaðamenn
Fyrir utan ritstjórann Sigur-

jón J. Sigurðsson, sem á fyrri
árum var iðulega eini blaða-

maðurinn um lengri eða
skemmri tíma, hafa fjölmargir
blaðamenn starfað við Bæjar-
ins besta, einn eða fleiri í senn
eftir atvikum. Nú eru þrír
blaðamenn starfandi við Bæj-
arins besta og fréttavefinn
bb.is, þau Hálfdán Bjarki Hálf-
dánsson, Halldór Jónsson og
Thelma Hjaltadóttir. Ljós-
myndari blaðsins alla tíð hefur
verið Halldór Sveinbjörnsson,
eigandi H-prents ásamt Sigur-
jóni J. Sigurðssyni frá upphafi
og jafnframt útgefandi og
ábyrgðarmaður Bæjarins besta
ásamt honum.

Fyrir utan fasta blaðamenn
hverju sinni hafa ýmsir tekið
viðtöl fyrir blaðið. Þar á meðal
hafa fyrrverandi blaðamenn
þess stundum verið fengnir til
þess. Einnig tók Sigurjón rit-
stjóri allmörg stór viðtöl á fyrri
árum.

Á eins árs afmæli Bæjarins
besta í nóvember 1985 var
fyrsti blaðamaðurinn ráðinn.
Það var Snorri Grímsson, nú-
verandi útsölustjóri ÁTVR á
Ísafirði, sem var í hálfu starfi í
rúmlega hálft ár eða fram í
maílok 1986.

Þá var fyrsti blaðamaðurinn
ráðinn í fullt starf en það var
Hlynur Þór Magnússon þáver-
andi kennari við Menntaskól-
ann á Ísafirði sem var blaða-
maður Bæjarins besta í tæpt
ár í það skiptið eða fram á vor
1987. Af starfsmönnum blaðs-
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ins að fráteknum eigendunum
Sigurjóni og Halldóri hefur
Hlynur langlengstan starfsald-
ur eða samtals um sjö ár, fyrir
utan einstök verkefni sem hann
hefur tekið að sér fyrir blaðið.
Hann kom aftur að blaðinu í
hlutastarfi áratug síðar og tók
stór viðtöl fyrir flest tölublöð
Bæjarins besta frá miðju sumri
1997 og þangað til hann kom í
fullt starf snemmsumars árið
1998. Hann var síðan blaða-
maður lengst af allt fram í byrj-
un nóvember á síðasta ári
ásamt því að vera um skeið
ritstjóri fréttavefjarins bb.is.

Vigdís Jakobsdóttir byrjaði
sem blaðamaður í hlutastarfi
með skóla um miðjan mars
1987, aðeins sautján ára göm-
ul, afburðanemandi í Mennta-
skólanum á Ísafirði sem áður-
nefndur Hlynur Þór kennari
hennar fékk til starfsins, og
var síðan í fullri vinnu um
sumarið og áfram í hlutastarfi
fram í miðjan október. Hún
var aftur á blaðinu um sumarið
og haustið 1988 og enn á ný
seinni hluta sumars og fram á
haust 1992 og um skeið sumar-
ið 1993. Starfsaldur hennar á
Bæjarins besta var samtals hátt
í hálft annað ár.

Jakob Falur Garðarsson var
blaðamaður frá byrjun nóvem-
ber og fram í byrjun ágúst 1988
og auk þess um skeið sumarið
1993, samtals hátt í eitt ár.

Vilborg Davíðsdóttir var
blaðamaður á BB frá miðjum
september 1988 og allt fram í
miðjan apríl 1990 eða samtals
liðlega eitt og hálft ár.

Róbert Schmidt starfaði við
blaðið frá því fyrri hluta sum-
ars 1990 og til ársloka eða
samtals rúmlega hálft ár.

Jón Páll Haraldsson var
blaðamaður í tæpa þrjá mánuði
sumarið 1991.

Gísli Hjartarson gegndi
blaðamennsku á Bæjarins
besta frá ágústlokum 1991 og

til marsloka 1992 eða samtals
um sjö mánuði.

Margrét Björk Arnardóttir
var blaðamaður í rúma þrjá
mánuði veturinn 1992-93.

Haraldur Jónsson var blaða-
maður í tæpa þrjá mánuði
snemma árs 1993.

Hermann Þór Snorrason
starfaði á blaðinu frá miðjum
maí 1993 til ársloka og lengst-
um fram í byrjun árs 1995 eða
samtals um hálft annað ár.

Aðalsteinn Leifsson var
blaðamaður í tæpa fjóra mán-
uði á miðju ári 1994.

Jóhanna Eyfjörð var blaða-
maður frá byrjun ágúst 1995
og fram á mitt ár 1996 eða
samtals í tæpt ár.

Pálína Björnsdóttir var
blaðamaður frá sumri 1996 og
til ársloka eða samtals tæplega
hálft ár.

Magnús Hávarðarson var
blaðamaður frá ársbyrjun 1997
og fram yfir áramót eða rétt
rúmlega eitt ár.

Hálfdán Bjarki Hálfdánsson
á næstlengstan samanlagðan
starfsaldur blaðamanna á Bæj-
arins besta eða tæplega þrjú
ár. Hann kom fyrst til starfa í
ársbyrjun 2000 og var fram á
haust 2001. Næst var hann
blaðamaður frá vori 2002 og
fram í byrjun árs 2003 og aftur
þá um sumarið. Hann kom enn
til blaðsins á miðju sumri á
þessu ári og starfar þar enn.

Haukur S. Magnússon var
blaðamaður frá ársbyrjun 2002
og út september eða um átta
mánuði.

Kristinn Hermannsson var
blaðamaður frá ársbyrjun 2003
og fram á haust 2004 eða rúm-
lega eitt og hálft ár.

Halldór Jónsson hefur starf-
að á blaðinu frá byrjun nóvem-
ber á síðasta ári eða liðlega
eitt ár.

Thelma Hjaltadóttir hefur
verið blaðamaður frá byrjun
maí á þessu ári eða í rúmlega

hálft ár.
Af öðrum sem hafa komið

til starfa við blaðið um stuttan
tíma eða í hlutastarfi um skeið
má nefna Helga J. Hauksson
sem var í mánuð sumarið
1987, Theodór Norðkvist sem
var einn mánuð vorið 1990 og
Björn E. Hafberg sem var
mánaðartíma sumarið 1996. Á
síðustu árum hafa einnig starf-
að sem blaðamenn á Bæjarins
besta um stundarsakir eða í
hlutastarfi þau Guðfinna M.
Hreiðarsdóttir, Albertína Frið-
björg Elíasdóttir og Sigurður
Pétursson.

Blaðamenn vikublaðsins
Bæjarins besta hafa starfað
jöfnum höndum fyrir frétta-
vefinn bb.is frá stofnun hans
fyrir tæpum fimm árum.

Starfsmenn H-prents og Bæjarins besta á upphafstímanum. Frá vinstri: Halldór Sveinbjörnsson, Axel Jóhannsson, Sigurjón
J. Sigurðsson, Haraldur Hansson og Hrafn Snorrason.

Félagarnir Halldór Sveinbjörnsson og Sigurjón J. Sigurðsson, eigendur H-prents og útgefendur Bæjarins besta, tuttugu ár-
um eftir að farsælt samstarf þeirra hófst.

bb.is að verða fimm ára
Fréttavefurinn bb.is sem er

afleggjari vikublaðsins Bæjar-
ins verður fimm ára í byrjun
næsta árs eða eftir einn og
hálfan mánuð. Líkt og þegar
fyrsta tölublað Bæjarins besta
sá dagsins ljós á sínum tíma
grunaði þá sem komu vefnum
bb.is af stað alls ekki að vöxtur
og viðgangur þessa nýgræð-
ings yrði eins og reyndin hefur
orðið. Aðsóknin hefur verið
langt umfram björtustu vonir
og minnir enn á þá þekktu
staðreynd, að flestir Vestfirð-
ingar eru brottfluttir Vestfirð-
ingar og þeir vilja fylgjast með
því sem gerist á sínum gömlu
slóðum. Vefurinn er lesinn í
tugum þjóðlanda um allan
heim, auk þess sem ljóst er að
hann er regluleg lesning þús-
unda netverja hérlendis.

Hugmyndin í fyrstu var að
setja allt að fjórar fréttir á inn
á vefinn á dag (!) en strax var
gert gott betur en það. Viðtök-
ur og hvatning lesenda og not-
enda vefjarins og aðsóknin að
honum urðu til þess að aukinn

kraftur var settur í málið og
mikill metnaður lagður í sem
fjölbreyttast efni vefjarins,
fréttaflutning og þjónustu.

bb.is átti sér reyndar talsvert
merkilegan forvera. Í Bæjarins
besta 6. mars 1996 segir svo í
frétt: „Föstudaginn 1. mars sl.
hófst regluleg útgáfa BB á
Veraldarvefnum svonefnda...
Með útgáfu BB á Netinu hófst
nýr þáttur í útgáfumálum
blaðsins, þáttur sem veitir Ís-
lendingum um allan heim nýj-
ustu fréttir frá Vestfjörðum í
viku hverri.“ Þetta var nýjung
hérlendis og var Bæjarins
besta fyrsta íslenska blaðið
sem hægt var að skoða og fletta
í sinni réttu mynd á skjánum.

Fyrsta gerð bb.is sem opnuð
var í ársbyrjun 2000 var fremur
frumstæð tæknilega, meira að
segja á mælikvarða þess tíma.
Eins og menn vita eru tækni-
framfarir ótrúlega hraðar í
þessum geira. Þeir sem ekki
tileinka sér þær jafnóðum og
fylgja þróuninni sitja eftir og
deyja. Vefurinn var síðan end-

12. janúar 2002: Önnur grunngerð fréttavefjarins bb.is tekin í notkun. Þar með varð gjörbreyting til bóta á útliti og viðmóti
vefjarins og möguleikum til fjölbreytni. Á myndinni er starfsfólk H-prents ehf., vikublaðsins Bæjarins besta og bb.is ásamt
Jónatan Einarssyni vefhönnuði og Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar sem setti fyrstu fréttina inn á nýja vef-
inn.
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Tímamót: Fréttin í Bæjarins besta í marsbyrjun 1996 þar sem greint er frá því, að þaðan í
frá sé hægt að lesa allt prentaða blaðið í viku hverri á Veraldarvefnum, fyrst íslenskra blaða.

urhannaður með nýrri tækni
og opnaður með gerbreyttu út-
liti 12. janúar 2002. Í byrjun
apríl 2003 voru ýmsar endur-
bætur og breytingar teknar í
gagnið þótt sami grunnur væri
notaður. Með stöðugt vaxandi
aðsókn reyndist nauðsynlegt
að skipta enn um kerfi og gera
vefinn léttari í vafri og var
þriðja grunngerð bb.is tekin í
notkun 28. febrúar á þessu ári.

Auglýsingar hafa verið birt-
ar á bb.is frá stofnun vefjarins.
Þær hafa hins vegar aldrei ver-
ið nálægt því að standa undir
kostnaðinum við hann og
munu ekki gera það í fyrirsjá-
anlegri framtíð. Metnaður hef-
ur ráðið ferðinni og mikil
ólaunuð og óreiknuð vinna
hefur gegnum árin verið lögð
í vefinn. Að öðru leyti hefur
H-prent hf. borið hallann af
rekstri hans. Það hefur aldrei
verið markmið eigenda bb.is

Forsíða bb.is eins og vefurinn lítur út um þessar mundir.

að hagnast á rekstri vefjarins,
enda hafa þeir ekki gert það,
heldur að veita þjónustu og
styðja við bakið á byggð og
mannlífi á svæðinu. Ekki skal
þó gert lítið úr því, að það er
skemmtilegt metnaðarmál að

halda vefnum úti með sæmi-
legri reisn í þessum fámenna
landshluta sem á undir högg
að sækja á svo mörgum svið-
um.

Sjón er sögu ríkari: Slóðin
er einfaldlega www.bb.is

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar opnar aðra
grunngerð bb.is. Við hlið hans stendur Sigurjón J. Sigurðsson.

4620AF~1.PM5 12.4.2017, 10:4721



20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   14. NÓVEMBER 20042222222222

Glefsur úr viðtali við Sigfús B. Valdimarsson á Ísafirði
í Bæjarins besta í október 1988 en hann var þá 76 ára

Fúsi í Salem

Flestir Vestfirðingar þekkja
Sigfús B. Valdimarsson, eða
Fúsa í Salem, eins og hann er
jafnan kallaður. Færri vita að
þessi ötuli kristniboði lifði afar
ókristilegu lífi á sínum yngri
árum, drakk bæði og reykti,
en frelsaðist norður á Siglu-
firði fyrir hálfri öld. Hann hef-
ur alla tíð síðan unnið að kristi-
legu starfi og verið sérstaklega
annt um sjómenn, hvort sem
er íslenska eða erlenda.

Sigfús er viðkunnanlegur
eldri maður og honum lætur
vel að segja frá. Það er stutt í
hláturinn og hann leggur
áherslu á orð sín með handa-
hreyfingum miklum og tilvitn-
unum í Biblíuna. Eiginkona
hans, Guðbjörg Þorsteinsdótt-
ir, ber kaffi á borð. Sigfús fer
með borðbæn og nú má viðtal-
ið hefjast.

„Ég er fæddur á Eyjólfs-
stöðum í Vatnsdal í Húna-
vatnssýslu árið 1911. Ég ólst
upp á Blönduósi en fór í sveit
fyrst 7 ára gamall fram í Aðal-
dal og var þar meira og minna
til tvítugs. Eftir það fór ég á
sjóinn suður á land því at-
vinnuleysi var mikið á þessum
tíma og flestir yngri menn fóru
suður í atvinnuleit yfir vetur-
inn.“

– – –
„Eftir þessa vertíð fór ég til

Vestmannaeyja og var þar í
12 vertíðir. Þar gekk ég í
Hvítasunnusöfnuðinn Betel og
tók þar niðurdýfingarskírn.
Kristilegu starfi kynntist ég
fyrst norður á Siglufirði 1933.
Þá var ég sjómaður á bát sem
var stundum í flutningum milli

fjarða. Ég drakk mikið í þá
daga þó ungur væri og svallaði
mjög. Einn dag er ég að rangla
uppi í bæ á Akureyri, blindfull-
ur, og rekst þar á mann sem
biður um far á bátnum til
Siglufjarðar. Svo bauð hann
mér heim til sín þó ég væri
svona á mig kominn og fór að
tala við mig. Hann segist vera
að fara til Siglufjarðar til að
starfa þar á kristilegum sam-
komum með norsku fólki sem
þar rak sjómannaheimili.

Svo bauð hann mér á sam-
komu. Það varð til þess að ég
fór við fyrsta tækifæri. Þarna
var töluvert af fólki, aðallega
sjómenn af ýmsum þjóðern-
um. Þar heyrði ég boðskap
Biblíunnar og að maður yrði
að frelsast til að öðlast eilíft
líf.

Ég varð fyrir einhverjum
áhrifum þarna, að minnsta
kosti nógum til að ég færi aft-
ur. Og þá gerðist nokkuð
merkilegt, eiginlega hreinasta
kraftaverk. Fólki var boðið að
ganga fram til fyrirbæna og þá
fann ég að ég varð að gera
eitthvað. Ég beygði kné mín
frammi í miðjum salnum án
þess að hugsa mig um og bað
til Guðs um frelsun frá því
líferni sem ég var kominn í.

Þá gerðist kraftaverkið. Á
þessu eina augnabliki sem ég
bað, þá fann ég að það kom
kraftur ofan frá og niður þar
sem ég kraup. Þegar ég stóð
upp, þá fann ég að ég var orð-
inn annar maður. Það hvarf
strax frá mér öll löngun í
brennivín og tóbak og það hef-
ur aldrei hvarflað að mér síðan

að drekka, reykja eða blóta.“
– – –
Sigfús starfaði með Hvíta-

sunnusöfnuðinum Betel í Vest-
mannaeyjum í rúman áratug
eða þar til hann fluttist til Ísa-
fjarðar árið 1946.

„Við Guðbjörg giftum okk-
ur árið áður, hún er héðan. Þá
var nýstofnaður söfnuðurinn
hér. Þá finn ég sérstaka köllun
frá Drottni til að gefa mig
meira að kristilegu starfi meðal
sjómanna. Það var og er í því
fólgið að fara um borð í skip
með kristilegt lesefni.

Svo vitjaði ég mikið sjúkra
sjómanna. Það var mikið um
það áður, að erlendir sjómenn
væru lagðir inn á sjúkrahúsið
og ég pantaði að utan kristilegt
efni á fjölmörgum tungumál-
um. Mér hefur alltaf verið tek-
ið vel, með einni eða tveimur
undantekningum. Það eru
margir farnir að þekkja kallinn
í gegnum árin!“ Og nú hlær
Sigfús innilega.

„Það henti aðeins einu sinni
öll þessi ár að ég hafði ekkert
efni handa einum veikum sjó-
manni. Það var Tyrki af þýsku
skipi og hann talaði ekkert
nema tyrknesku. Ég var svo
leiður yfir þessu en endaði með
því að láta hann hafa Krists-
mynd. Hann tók við henni og
brosti við mér, en ég veit ekki
hvort hann var Múhameðstrú-
armaður, það gæti allt eins ver-
ið!

En daginn eftir sendi ég
pöntun út eftir lesefni á tyrk-
nesku. Það kom eftir eðlilega
langan tíma í póstinum. En
það furðulega var, að einmitt

daginn eftir að ég fékk pakk-
ann, þá voru aftur lagðir inn
tveir tyrkneskir sjómenn. Og
þeir voru mjög glaðir og undr-
andi þegar ég færði þeim bækl-
inga á þeirra eigin tungumáli.“

– – –
Starfið í Salem hefur gefið

mér mikið. Við höfum lengst
af verið um 20 í söfnuðinum
og nú orðið höldum við sam-
komur á hverjum sunnudegi.
Við skiptumst á að leiða sam-
komurnar og syngjum mikið,
bæði sálma og léttari lög. Við
höfðum organista og núna er
spilað á gítar.

Á mánudagskvöldum er öll-
um frjálst að koma og biðja.
Við erum með barnastarf og
sunnudagaskóla. Svo hef ég
verið í þessu sjómannastarfi.
Við höfum líka alltaf útbúið
jólapakka fyrir skipverja sem
verða á hafi úti yfir jólahátíð-
ina og stingum í þá sokkum
og snyrtivörum, ásamt kristi-
legu efni. Ég dunda við að
útbúa þetta á sumrin þegar ég
hef tíma. Síðasta ár sendum
við 300 jólapakka um borð í
íslensk og erlend skip.

Ég fékk bréf um daginn frá
sjómanni frá Englandi, sem

gladdi mig mikið. Hann sagð-
ist hafa komið hingað á togara
árið 1963 og verið lagður inn
á sjúkrahúsið. Ég hefði komið
til hans og fært honum Nýja
testamentið á ensku og látið
hann hafa heimilisfangið mitt.
Hann sagðist skrifa þetta upp
á von og óvon til að þakka
mér fyrir, því þessi bók hefði
verið honum til mikillar bless-
unar í gegnum árin.

Ég hef alltaf haldið dagbók
yfir þau skip og menn sem ég
hef heimsótt og fært lesefni.
Nú fór ég og fletti upp í bókinni
frá 1963. Þetta passaði allt,
þarna var þetta skip skráð og
maðurinn sem ég heimsótti á
sjúkrahúsið og hvað ég hafði
fært honum.“

– – –
Ég hef alltaf reynt að eiga

efni á sem flestum tungumál-
um og það hefur komið sér
vel. Eitt sinn hitti ég Japana á
götu, sá var að leita að gisti-
heimili Hjálpræðishersins og
ég fylgdi honum þangað. Á
leiðinni bað ég hann að hinkra
við á meðan ég skryppi inn í
húsið okkar. Þar átti ég Jó-
hannesarguðspjall á japönsku
og ég gaf honum það. Og það

var ekkert með það, hann rauk
á mig þarna úti á miðri götu
og umfaðmaði mig allan af
gleði yfir þessu.

Og enn er ég að. Þessi ár hef
ég unnið við flesta erfiðisvinnu
sem lagst hefur til og síðustu
20 árin hef ég unnið hjá bæn-
um við ýmis störf. Síðustu tvö
árin hef ég sópað göturnar og
hreinsað til eins og ég hef get-
að. En Ísfirðingar eru sóðar og
það er furðuleg ónáttúra að
fólk skuli frekar rífa niður og
eyðileggja ruslakassana en
fleygja í þá draslinu. Það er til
háborinnar skammar.

Það gengur tregt að koma
fólki í skilning um þetta. Og
það gengur líka tregt að fá
fólk til að lifa kristilegu líferni
og snúa sér til Guðs. Það er
lítil aðsókn að kristilegum
samkomum og til dæmis er
Hjálpræðisherinn að leggja
niður starf sitt, því miður. Séra
Jakob hefur reynt hvað hann
hefur getað með æskulýðs-
starfi og slíku en mér finnst
hann hafa orðið fyrir vonbrigð-
um með árangurinn af því.

Það er erfitt að vera kristni-
boði á Íslandi í dag.“

Guðbjörg og Fúsi á heimili sínu við Pólgötuna.

LL-fréttirLL-fréttirLL-fréttirLL-fréttirLL-fréttir
1984 – Á aðalfundi Litla

leikklúbbsins, sem haldinn
var 10. september, fór m.a.

fram stjórnarkjör. Aðeins
einn af sjö manna stjórn LL

situr áfram, Sveinbjörn
Björnsson, og var hann kos-

inn formaður. Sex nýir
stjórnarmenn taka nú við

þessum embættum: Hanna
Lára Gunnarsdóttir vara-

formaður og blaðafulltrúi,
Bára Snæfeld gjaldkeri,

Ragnheiður Gunnarsdóttir
ritari, Sigurður Karlsson

eignagæslumaður og Þórdís
Guðmundsdóttir og Pétur

Bjarnason meðstjórnendur.
Á fyrsta stjórnarfundi var

samþykktur rammi komandi
leikárs og var ákveðið að

taka fyrst til sýningar söng-
og gamanleikinn Þið munið

hann Jörund eftir Jónas

Árnason. Rúnar Guðbrands-
son var fenginn til að leik-

stýra verkinu og hefur hon-
um og stjórninni tekist að

manna skútuna úrvalsfólki.
Stefnt er að frumsýningu í

lok nóvember.

1989 – Aðfaranótt laugar-
dagsins var tilkynnt um öku-

mann sem grunaður var um
ölvun við akstur á Óshlíð.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ók á lög-Ók á lög-Ók á lög-Ók á lög-Ók á lög-
reglubílinnreglubílinnreglubílinnreglubílinnreglubílinn

Lögreglubíll gaf honum
merki um að stöðva en í stað
þess að sinna því ók maður-
inn á lögreglubílinn. Engin

slys urðu á mönnum og lítið
sá á lögreglubílnum sem var
kyrrstæður utan vegar þegar
áreksturinn varð, en Fordbíll

þessa ósvífna ökumanns
varð fyrir nokkru tjóni. Mað-

urinn, sem var án ökurétt-
inda, var færður á lögreglu-
stöð. Lögreglubíllinn er sá
nýjasti í bílaflota lögregl-

unnar á Ísafirði.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nýja kirkjanNýja kirkjanNýja kirkjanNýja kirkjanNýja kirkjan
1995 – Mánudagsmorgunn-

inn 27. júlí 1987 líður Ísfirð-
ingum seint úr minni. Að-

faranótt þessa fallega sum-
armorguns hafði gamla

Guðshúsið á Eyrinni brunn-
ið. Það var þarna að vísu
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fyrir augum árrisulla vegfar-
enda, líkt og það hafði gert í

áranna rás, mann fram af
manni, aukið og endurbætt

eftir því sem gerðar voru
meiri kröfur til þess, en inn-

viðir og helgidómur höfðu
orðið að lúta í lægra haldi

fyrir eyðingarmætti eldsins.
Skyndilega blasti við Ís-

firðingum, að kirkja fyrir-
fannst engin á Eyri við

Skutulsfjörð. Kirkjan, þar
sem börn þessa samfélags

höfðu hlotið skírn og síðar
fermingu, þar sem ungt fólk

hafði heitið hvort öðru
tryggðaböndum, þar sem

aldnir höfðu verið kvaddir að
loknu dagsverki, þar sem

söfnuðurinn hafði átt sínar
gleði- og helgistundir, var

ekki lengur til staðar.
Það fer ekki mikið fyrir

sandkorninu á sjávarströnd-
inni. Í samanburði við ár-

þúsundirnar í sögu mannsins
er tíminn, sem runnið hefur
úr stundaglasinu frá því að
kirkjan okkar brann og þar
til við á morgun, uppstign-

ingardag, vígjum nýja kirkju,
sem örskotsstund. Eigi að
síður hafa þetta verið löng
og tilfinningarík ár. Það er

gleðiefni að nú skuli stundin
runnin upp. Ísfirðingar hafa

aftur eignast kirkju. Þarna
trónar hún á gamla kirkju-

stæðinu með sveigðum þök-
um, sem minna okkur á öld-

ur úthafsins, þar sem hver
báran tekur við af annarri.

Þannig tengist kirkjan á
táknrænan hátt hafinu, sem
verið hefur lífæð fólksins í

baráttu þess, lífshlaupinu þar
sem einn dagur tók við af

öðrum í endalausum straumi
elfunnar miklu.

(Úr ritstjórnargrein s.h.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1985 – Vindrafstöðvar nú-
tímans eru smíðaðar úr níð-

sterkum efnum og léttum,
sem þola mikinn hraða og

vindstyrk. Þeim er algjörlega
tölvustýrt og nýta minnsta
andvara til fullnustu með

breytilegum skurði á blöðum
sem snúa rafalnum. Nú þeg-

ar eru Þjóðverjar búnir að
markaðssetja slíkar stöðvar
og hafa þær meira að segja
verið auglýstar í íslenskum

blöðum. Hægt er í dag að fá
stöðvar sem framleiða þrjú

megavött. Slík stöð getur
hitað upp ca. 250 hús eða
séð mörgum sinnum fleiri
fyrir venjulegri rafmagns-

notkun. Ég sé fyrir mér eina
slíka stöð uppi á Kubbanum.

Í hlíðinni fyrir ofan Holta-
hverfi, þar sem snjóflóða-
hættan er sem mest, væru

komnir vel einangraðir heita-
vatnsgeymar sem haganlega

væri frá gengið, í stað ein-
hverra moldarbingja, sem er

gert ráð fyrir að hrófla þar
upp. Þannig yrðu slegnar
tvær flugur í einu höggi,

snjóflóðavörnin kæmi um
leið. Sem sagt, nota rafork-

una til að hita upp vatn, sem
síðan mætti leiða í húsin, og
einnig til snjóbræðslu á vetr-

um og spara allan snjó-

VindrafstöðVindrafstöðVindrafstöðVindrafstöðVindrafstöð
á Kubbanum?á Kubbanum?á Kubbanum?á Kubbanum?á Kubbanum?

mokstur í Holtahverfi.
(Pistlahöfundurinn ISNOB).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍsafjarðarvélinÍsafjarðarvélinÍsafjarðarvélinÍsafjarðarvélinÍsafjarðarvélin
lenti á Egilsstöðumlenti á Egilsstöðumlenti á Egilsstöðumlenti á Egilsstöðumlenti á Egilsstöðum

2000 – Fokkervél á leið til
Ísafjarðar í gær sneri við á
miðri leið þegar hún lenti

skyndilega í mikilli ísingu
sem byrgði flugmönnunum

sýn og hlóðst á vélina. Í gær
hafði verið í gildi aðvörun
frá Veðurstofunni þar sem
varað var við mjög mikilli
ísingu á köflum í lofti yfir

Breiðafirði og Vestfjörðum.
Þessari aðvörun var aflétt

um kl. hálftvö og var þá
ákveðið að leggja af stað til

Ísafjarðar. Samkvæmt heim-
ildum Bæjarins besta hafði

vélin flogið í góðum skilyrð-
um áleiðis vestur. Þegar hún
fór inn í ísingarsvæðið gerð-
ust hlutirnir afar snöggt enda

voru skilyrði yfir landinu
afar óvenjuleg í gær. Fram-
rúðurnar í Fokkervélunum
eru mjög vel upphitaðar en

skyndilega hlóðst á þær allt
að tveggja til þriggja þuml-

unga ísingarlag. Klakinn
bráðnar við rúðuna sjálfa svo

að þar er gutlandi vatn.
Einnig hleðst ísing á vængi
og dregur úr hraða og flug-

hæfni vélarinnar. Þegar flug-
mennirnir gáfu allt í botn og
sneru við losnaði ísingin af

skrúfublöðunum með látum.
Um svipað leyti og vélin

sneri við lokuðust flugvell-
irnir í Reykjavík og í Kefla-

vík. Flugmennirnir gerðu
aðflug að Reykjavíkurflug-

velli og fóru niður í lágmark
en sáu ekki nokkurn skapað-
an hlut. Þeir notuðu sérstaka
þar til gerða hliðarglugga til
að stinga höfðinu út um og

reyndu að sjá flugbrautina í
aðfluginu en þá var þreifandi

bylur í Reykjavík og ekkert
hægt að sjá. Þá sneru þeir frá
og tóku strikið til Egilsstaða

en þar var gott veður. Á leið-
inni til Akureyrar hefði hins
vegar mátt búast við ísingu.

Við komuna til Egilsstaða
hafði myndast smágat á ís-

lagið á framrúðunni flug-
stjóramegin og þar var hægt

að grilla út við lendinguna
sjálfa. Hins vegar notuðu

menn hliðargluggann til að
sjá út þegar vélinni var ekið

eftir brautinni og að flug-
stöðinni. Ekki er talið að vél-

in hafi verið í beinni hættu
enda er flughæfni Fokker-

anna einstök við erfiðar
aðstæður. Hins vegar getur

ástandið orðið ískyggilegt ef
vélar eru lengi í slíkum skil-

yrðum eins og urðu á leið
Ísafjarðarvélarinnar í gær.
Enda fara menn algerlega

eftir viðvörunum um ísingar-
hættu og fara ekki inn á

svæði þar sem aðvörun hefur

verið gefin út. Eins og áður
sagði voru skilyrði yfir land-
inu hins vegar mjög óvenju-

leg í gær og væntanlega ekki
fyrirsjáanleg – daginn þegar
veturinn skall á með látum.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Veðurbætandi„Veðurbætandi„Veðurbætandi„Veðurbætandi„Veðurbætandi
aðgerðir“aðgerðir“aðgerðir“aðgerðir“aðgerðir“

1985 – Bæjarins besta
hleraði, að við Garðyrkju-
skóla ríkisins sé unnið að

tilraunum með „veðurbæt-
andi aðgerðir“. Skyldi hér

vera fundin lausn til að losna
við suðaustanátt og aðrar

þær áttir vinda er hamla flugi
til og frá Ísafjarðarflugvelli?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sverrir HermannsSverrir HermannsSverrir HermannsSverrir HermannsSverrir Hermanns
í framboðí framboðí framboðí framboðí framboð

1999 – Í spjalli við BB fyrir
nokkrum vikum lét Sverrir

Hermannsson þau orð falla,
að hann dauðlangaði í fram-
boð á heimaslóðum sínum á

Vestfjörðum. „Nú ætla ég að
láta það eftir mér“, sagði

hann í samtali við blaðið sl.
föstudag. Hann mun verða í

framboði fyrir Frjálslynda
flokkinn. „Ég hef trú á að

Vestfirðingar vilji koma
nýjum skilaboðum á fram-

færi við ráðamenn í þjóðfé-
laginu. Ég ætla að taka að

mér að flytja þau skilaboð,
ef þeir treysta mér fyrir

þeim, og reyna að kveða
þannig að orði að ráðamenn-

irnir skilji mig.“
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„BB getur ekki„BB getur ekki„BB getur ekki„BB getur ekki„BB getur ekki
orðið fréttablað“orðið fréttablað“orðið fréttablað“orðið fréttablað“orðið fréttablað“
1985 – Bæjarins besta hefur

þegar áunnið sér nokkuð
traustan sess. Það kemur

reglulega út á þriðjudögum
og það kunna auglýsendur að

meta. Blaðið er ódýr aug-
lýsingamiðill. En þótt aug-

lýsingar séu uppistaðan í
blaðinu hefir verið stefnt að

því að auka hið skrifaða orð.
Þannig hafa nokkrir aðilar

verið „fastir pennar“. Í skrif-
um sínum hafa þeir drepið á
ýmis mál er flesta varða. BB

getur stærðar sinnar vegna
ekki orðið fréttablað í al-

mennum skilningi. En það
mun leitast við að „stinga á“

hinum ýmsu þáttum þjóðlífs-
ins og mannlegra samskipta,
bæði með sjálfstæðum grein-

um og stuttum „fréttaskot-
um“. Liggi þér, lesandi

góður, eitthvað á hjarta, ertu
velkomin(n) í hóp þeirra,

sem þegar hafa gerst skrif-
finnar blaðsins.

(Frá útgefanda).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1998 – Dýrfinna Torfadóttir,
gullsmiður á Ísafirði, sigraði
í keppni íslenskra gullsmiða
í alþjóðlegri keppni sem bar
nafnið Tíska 98 og var hald-

in á Hótel Íslandi á sunnu-
dag. Með sigrinum hlaut

Dýrfinna nafnbótina Íslands-
meistari í gullsmíði. Þetta er

annað árið í röð sem hún
hampar titlinum. Verðlauna-

ÍslandsmeistariÍslandsmeistariÍslandsmeistariÍslandsmeistariÍslandsmeistari
annað árið í röðannað árið í röðannað árið í röðannað árið í röðannað árið í röð

gripur Dýrfinnu var hálsmen
úr kopar og ryðguðu járni og

skreytt með túrkissteinum.
Í alþjóðlegu keppninni

sem bar yfirskriftina Hrein
náttúra, allra hagur, var einn-

ig keppt í ýmsum öðrum
greinum. Í keppni um tísku-
og samkvæmisförðun hafn-
aði Guðný Sóley Kristins-

dóttir hjá Snyrtihúsi Sóleyjar
á Ísafirði í þriðja sæti.

Starfsstúlka hjá Sóleyju,
Ágústa Óladóttir, var fyrir-

sæta fyrir Guðnýju Sóley og
Dýrfinnu og þótti standa sig

með mikilli prýði.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hamraborg stuðlarHamraborg stuðlarHamraborg stuðlarHamraborg stuðlarHamraborg stuðlar
að lífshamingjunniað lífshamingjunniað lífshamingjunniað lífshamingjunniað lífshamingjunni

1985 – Munið smurða
brauðið og snitturnar. Við

getum víst ekki selt þér lífs-
hamingjuna – en erum hins
vegar með hluti sem bjóða

henni heim.
(Auglýsing frá Hamraborg).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kristinn íKristinn íKristinn íKristinn íKristinn í
FramsóknFramsóknFramsóknFramsóknFramsókn

1999 – Fyrir viku var gengið
frá lista Framsóknar og þar

rættust spár, sem oft hafa
birst í þessum dálki, þess

efnis að Kristinn H. Gunn-
arsson skipaði efsta sæti list-

ans. Þannig hefur það gerst
að fyrrverandi Alþýðubanda-

lagsþingmaður og Alþýðu-
bandalagsbæjarfulltrúi hefur
tekið við nýjum stjórnmála-

flokki. Ekki varð honum
skotaskuld úr hamskiptunum

fremur en framsóknarmönn-
um á Vestfjörðum. Yfirlýs-

ingar fyrrverandi þingmanns
framsóknarmanna á Vest-

fjörðum um æskilegan eftir-
mann, helst kvenkyns, urðu

marklausar á andartaki.
Magnús Reynir Guðmunds-

son, fyrrverandi varaþing-
maður og varabæjarfulltrúi

Framsóknarflokksins og
bæjarritari Ísafjarðarkaup-
staðar, náði ekki kjöri sem

þingmannsefni og er úrleik.
(Pistlahöfundurinn Stakkur).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

hjá Gleðisveitinni að leika
órafmagnað á hátíðinni en

slíkt hefur aldrei verið gert
áður. Textar þóttu góðir þeg-
ar þeir á annað borð skildust.

Stórpoppararnir í hljóm-
sveitinni Sonic hafa sagst

vera undir miklum áhrifum
frá Sálinni hans Jóns míns

og svipuðum hljómsveitum.
Kom þetta nokkuð vel fram í

tónlistarflutningnum. Skilja
mátti á lagatextum að með-

limir Sonic væru fremur
kynóðir. Flestir fjölluðu þeir
um náttúru þeirra félaga eða

reynslu af rekkjubrögðum og
afrek á þeim vettvangi. Þeg-

ar Sonic hafði lokið sér af
fór á svið Freysteinn nokkur

Gíslason. Lék hann einn á
bassagítar um stund og fór

mikinn. Lög hans voru
þrungin hughrifum þó að

áheyrendum hafi greinilega
þótt þau heldur langdregin.
Sökkti hann sér djúpt í tón-

sköpunina en uppskar lítil
hvatningaróp. Þungarokk-

sveitin Illhugi pólski var
fjölmennasta sveit kvöldsins.

Fyrsta lagið var kraftmikið
rokk og rumdi söngvarinn af

hörku. Síðan sveiflaði Ill-
hugi pólski sér fimlega milli
tónlistarstefna, færði sig yfir

í sykursætt gítarpopp og
þaðan yfir í amerískt rembu-
rokk með tilheyrandi hetju-

söng og óhóflegri notkun gít-
arsólóa. Svo virtist sem

mönnum þætti ekki leiðin-
legt að hlusta á tónlist Ill-

huga pólska. Auk þeirra sem
hér hafa verið taldir átti

Ramaquain að spila.

2000 – Menntstock, rokk-
hátíð Menntaskólans á Ísa-
firði, var haldin í gær í átt-
unda sinn. Að þessu sinni

var hátíðin haldin í Sjallan-
um og munu um 50 manns
hafa fylgst með. Að öðrum
ólöstuðum mega Sveinkar
Satans að líkindum teljast

hljómsveit kvöldsins en þeir
voru greinilega undir nokkr-
um áhrifum frá hljómsveit-

inni Primus. Prógramm
þeirra var í styttri kantinum

eða einungis tvö lög. Eftir
fyrra lagið yfirgaf gítarleik-
arinn sveitina og hinir tveir

sáu einir um seinna lagið.
Tilraunir söngvarans til að fá

gítarleikarann aftur á svið
báru engan árangur og

neyddust Sveinkarnir því til
að hætta að spila. Gleðisveit-

in var fyrst á svið en hún
hefur getið sér gott orð fyrir
líflega spilamennsku í partí-

um. Það var djarfur leikur

SöngvarinnSöngvarinnSöngvarinnSöngvarinnSöngvarinn
rumdi af hörkurumdi af hörkurumdi af hörkurumdi af hörkurumdi af hörku
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Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Héraðsdómur Vestfjarða
Hafnarstræti 9 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

útibúið á Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Árnagötu 2 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Bolungarvíkurkaupstaður
Aðalstræti 12 · Bolungarvík

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Hafnarstræti 1 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Mjólkursamlag Ísfirðinga
Sindragötu 2 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Vestfirskir verktakar ehf.
Skeiði · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Tryggingamiðstöðin hf
Hafnarstræti 7 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
Árnagötu 2-4 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Árnagötu 2-4  · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Orkubú Vestfjarða hf.
Stakkanesi 1 · Ísafirði

Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Silfurgötu 5  · Ísafirði
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Lesendur bb.is velja
Vestfirðing ársins

Fréttavefurinn bb.is hefur um þrenn síðustu
áramót, í samvinnu við Gullauga á Ísafirði og

Tölvuþjónustuna Snerpu, efnt til kosningar með-
al lesenda sinna á Vestfirðingi ársins. Þeir sem

sæmdarheitið hafa hlotið hafa fengið til staðfest-
ingar viðurkenningarskjöl og verðlaunagripi frá

Gullauga sem Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður
smíðar. Myndirnar sem hér fylgja ásamt til-

heyrandi textum birtust á sínum tíma á bb.is og í
Bæjarins besta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Örn Torfason í Gullauga afhendir Guðmundi Halldórssyni viðurkenningargripinn við smábátahöfnina á Ísafirði. Með þeim
á myndinni eru fulltrúar bb.is, þeir Sigurjón J. Sigurðsson og Hlynur Þór Magnússon.

Vestfirðingur ársins 2001
Guðmundur Halldórsson

Vestfirðingur ársins 2001
var kjörinn Guðmundur Hall-
dórsson, trillukarl í Bolungar-
vík og formaður Smábátafé-
lagsins Eldingar á norðanverð-
um Vestfjörðum. Úrslitin voru
afdráttarlaus og sama var að
segja um annað sætið sem kom
í hlut Dorothee Lubecki, ferða-
málafulltrúa Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða. Alls voru
59 einstaklingar tilnefndir í
kosningunni en auk þess fengu
„smábátasjómaðurinn“ og
björgunarsveit atkvæði.

Þeir sem greiddu Guðmundi
atkvæði sitt rökstuddu það
m.a. á þessa leið: „Vegna bar-
áttu sinnar í málefnum smá-
bátasjómanna.“ „Fyrir ötula
baráttu fyrir útgerðir og starfs-
menn í smábátaútgerð, var t.d.
aðalhvatamaðurinn að fund-
inum í íþróttahúsinu á Ísafirði
í vor, sem var einn sá fjöl-
mennasti sem haldinn hefur
verið hér vestra, svo og að
fundi í nóvember á Ísafirði
um bætta meðferð fiski-
stofna.“

Þegar hringt var í Guðmund
Halldórsson á sínum tíma og
honum sagt frá úrslitunum
kom hann gersamlega af fjöll-
um. Líklega hefur hann ekki
verið mikið á Netinu. Hann
kvaðst þó hafa heyrt eitthvað
um einhverja kosningu en ekki
athugað það neitt nánar. Ekki
vissi hann um nokkurn mann
sem hefði kosið hann og gat
með engu móti áttað sig á því
hverjir það gætu verið. Þeir
sem þekkja Guðmund Hall-
dórsson vita að honum verður

sjaldan orða vant og stundum
virðist auðveldara að skrúfa
frá honum en fyrir. En í þetta
skiptið varð honum orðfall.

Til þess að taka formlega
við nafnbótinni Vestfirðingur
ársins var Guðmundur boðað-
ur að smábátahöfninni á Ísa-
firði síðla dags í svartasta
skammdeginu þegar dimmt
var orðið, veður hvasst og kalt
og ærið hráslagalegt. Síður
þótti við hæfi að afhenda full-
trúa trillukarla þessa viður-
kenningu inni í hlýrri stofu.

Vestfirðingur ársins 2002
Hlynur Snorrason

Vestfirðingur ársins 2002
samkvæmt vali lesenda bb.is
var Hlynur Snorrason, lög-
reglufulltrúi á Ísafirði. Hann
fékk langflest atkvæði en til-
nefningar hlutu alls 77 ein-
staklingar, svo og Náttúrustofa
Vestfjarða í Bolungarvík og
verktakafyrirtækið Ágúst og
Flosi ehf. á Ísafirði. Í öðru
sæti í kosningunni varð Gísli
S. Einarsson alþingismaður.
Hann er að vísu búsettur á
Akranesi en rammvestfirskur
að ætt og uppruna og fæddur í
Súðavík.

Ástæður þess að fólk gaf
Hlyni atkvæði sitt voru mjög
á einn veg: Fyrir ötult og ár-
angursríkt forvarnastarf gegn
vímuefnum og þrotlausa vinnu

í þágu velferðar barna og ungl-
inga, svo að helsti rökstuðn-
ingur þeirra sem greiddu hon-
um atkvæði sé dreginn saman.
Margir nefndu jafnframt sér-
staklega störf Hlyns í VáVest-
hópnum og vinnu hans í þágu
Gamla Apóteksins, kaffi- og
menningarhúss ungs fólks á
Ísafirði. Nokkrir nefndu einnig
árangur hans í starfi sem lög-
reglumaður í baráttunni gegn
fíkniefnum. Ljóst var þó að
fyrst og fremst var Hlynur til-
nefndur vegna persónulegs
áhuga hans á velferð ungs
fólks og starfa hans á þeim
vettvangi.

Í tilefni þessarar viðurkenn-
ingar, sem kom flatt upp á
Hlyn Snorrason líkt og hina

sem kjörnir hafa verið, sagði
hann m.a. í samtali við bb.is:

„Vissulega hafa orðið mikl-
ar jákvæðar breytingar hvað
unglingamenningu varðar hér
á norðanverðum Vestfjörðum
á síðustu árum. Á sama tíma
hefur námsárangur grunn-
skólanemenda orðið mun
betri. Fullorðið fólk er farið
að verða enn meðvitaðra um
foreldrahlutverk sitt, ekki síst
sem góðar fyrirmyndir barna
sinna.

Varðandi þessa kosningu er
mér efst í huga“, sagði Hlynur
ennfremur, „að þessar já-
kvæðu breytingar á unglinga-
menningunni hér á svæðinu
og því fjölskylduvæna um-
hverfi sem okkur hefur tekist

að skapa eru hreint ekki eins
manns verk. Það er í raun ekki
hægt að þakka þær neinum
einstaklingi, heldur mjög

breiðum hópi fólks hér á norð-
anverðum Vestfjörðum. Þátt-
takendur í þessu starfi hafa
verið áhugasamir embættis-

menn, grunnskólakennarar,
starfsmenn félagsmiðstöðva,
lögreglan, ábyrgir foreldrar og
svo mætti lengi telja.“

Vestfirðingur ársins 2002 fær afhenta gripi og skjal til staðfestingar á kjörinu. Frá vinstri:
Hlynur Þór Magnússon, ritstjóri bb.is, Hlynur Snorrason, Örn Torfason í Gullauga og Matt-
hildur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Snerpu.

Vestfirðingur
ársins 2003

Magnús Kristján
Guðmundsson

Vestfirðingur ársins 2003,
sem lesendur bb.is kusu um
síðustu áramót, var Magnús
Kristján Guðmundsson, sjó-
maður á Flateyri. Alls fengu
88 einstaklingar atkvæði í
kosningunni, svo og verk-
takafyrirtækið Ágúst og
Flosi ehf. á Ísafirði og lög-
reglan á Ísafirði. Í öðru sæti
í kosningunni varð Kristinn
H. Gunnarsson, þingmaður
Framsóknarflokksins í Norð-
vesturkjördæmi. Í þriðja sæti
varð svo Vestfirðingur ársins
tveimur árum fyrr, Guð-
mundur Halldórsson, bar-
áttumaður fyrir rétti smábáta-
manna. Meðal ummæla til
rökstuðnings með atkvæðum
sem Guðmundur fékk að
þessu sinni má tilfæra þessa
óborganlegu setningu:
„Kjaftforasti maður norðan
Alpafjalla að Runólfi predik-

ara liðnum.“
Ástæða þess að Magnús

Kristján Guðmundsson á
Flateyri var kjörinn Vest-
firðingur ársins 2003 var sú,
að hann vann það ánægju-
lega afrek á sjálfan aðfanga-
dag jóla að bjarga lífi drengs
á öðru ári, Róberts Mána
Hafberg, sem fannst liggj-
andi á botni sundlaugarinnar
á Flateyri. Lífgunartilraunir
höfðu borið árangur þegar
sjúkraflutningsmenn frá Ísa-
firði komu á staðinn. Róbert
Máni var sendur með sjúkra-
flugi til Reykjavíkur þar sem
hann braggaðist fljótt.

Í ritstjórnargrein í Bæjar-
ins besta að kjöri loknu sagði
m.a.: „Magnús drýgði þarna
hetjudáð og vart er hægt að
hugsa sér meiri gleði ein-
staklingi til handa en að
bjarga lífi annarrar manneskju.“

Magnús Kristján
Guðmundsson
ásamt Róbert

Mána Hafberg.
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Hvað seg
um Bæ
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Hvergi er þörfin meiri á óháð-
um og sjálfstæðum miðlum

Ég ólst upp við lestur Dag-
skrár og Frétta í Vestmanna-
eyjum og er því fullkunnugt
um mikilvægi slíkra miðla í
litlum samfélögum. Mín fyrstu
skrif í fjölmiðil voru einmitt í
Fréttir í Eyjum. Það er mín
skoðun að mikilvægi héraðs-
fréttablaða sé svo mikið að
mér þætti ekki óeðlilegt að
ríkið styrkti útgáfu þeirra. Lýð-
ræðislegt gildi þeirra er óum-
deilt svo ekki sé minnst á mik-
ilvægi þeirra í sögulegu tilliti.

Því hefur verið haldið fram
að ómögulegt sé að reka óháð

og sjálfstæð héraðsfréttablöð
vegna nálægðarinnar við þá
sem um er fjallað. Ég hafna
þessu. Hvergi er þörfin meiri
á óháðum og sjálfstæðum
miðlum en einmitt þar sem
nálægð fólksins er mikil. Sjálf-
ur skima ég alltaf vefsíður hér-
aðsfréttablaðanna í fréttaleit
og ósjaldan hef ég náð í góða
mola hjá Bæjarins besta. Takk
fyrir þá og til hamingju með
afmælið.

Bestu kveðjur.
– Róbert Marshall, formaður

Blaðamannafélags Íslands.
Róbert Marshall.
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Stendur undir
nafni sem al-

vöru fjölmiðill
Bæjarins besta er það blað á

landsbyggðinni sem Fréttir í
Vestmannaeyjum hafa helst
borið sig saman við enda blöð-
in gefin út á svipuðum forsend-
um þar sem fara saman prent-
smiðja og útgáfa.

Þau starfa líka á svipuðum
markaði þar sem bæði Ísa-
fjörður og Vestmannaeyjar eru
með öflugri útgerðarstöðum
landsins þar sem afkoman og
mannlíf allt byggir á því sem
úr sjónum kemur. Vestfirðing-
ar og Eyjamenn eru oft sagðir
eiga margt sameiginlegt og
það kemur fram í báðum þess-
um blöðum sem eru gefin út
af miklum metnaði og ná að
endurspegla samfélögin sem
fóstra þau.

BB er meðal langöflugustu

héraðsfréttablaða landsins og
stendur undir nafni sem alvöru
fjölmiðill sem alltaf er gaman
að lesa og skoða. Blaðið nær
að koma því til skila að á Vest-
fjörðum er öflugt mannlíf og
fjölbreytt en líka fær maður
að vita þegar á móti blæs.

Hann er ekki minni metnað-
urinn í vefsíðunni ykkar, bb.is,
sem er einn öflugasti vefur
landsins. Það er því full ástæða
til að óska Ísfirðingum og öðr-
um Vestfirðingum til ham-
ingju með blaðið og vefsíðuna
ykkar. Svo má ekki gleymast
að þetta er fyrirtæki sem skap-
ar störf í sinni heimabyggð
sem skiptir máli.

Kveðja frá Vestmannaeyj-
um. – Ómar Garðarsson,

ritstjóri Frétta.

Ómar Garðarsson. Þessi blöð þarf að efla ...
Landshlutablöð eru sjálf-

sagðir hlutir í fjölmiðlaflór-
unni og ættu að vera mun fleiri
en þau nú eru. Áður fyrr voru
flest landshlutablöð á einn eða
annan hátt tengd stjórnmála-
flokkunum og útgáfan tók
gjarnan mið af kosningum til
Alþingis eða sveitarstjórna.
Efni þeirra var líka litað eftir
því. Þessi blöð komu svo
gjarnan út á stórhátíðum með
mörgum kveðjum og auglýs-
ingum. Myndarlegust var út-
gáfan oftast um jól og áramót.

Þessi stjórnmálatengdu lands-
hlutablöð hafa smám saman
týnt tölunni. Þeirra í stað hafa
komið blöð þar sem fréttir úr
viðkomandi byggðarlögum
eru mest áberandi. Þar vinna
líka menn sem hafa blaða-
mennsku að aðalstarfi. Þessi
blöð þarf að efla og þau þurfa
að vera víðar en nú er.

Kannski ný fjölmiðlanefnd
stjórnvalda veiti þessum
sprota í íslenskum blaðaheimi
einhverja athygli?

Bæjarins besta á Ísafirði hef-

ur slitið barnsskónum og fagn-
ar nú 20 ára afmæli. Auk blaðs-
ins sjálfs heldur BB úti öflugri
heimasíðu með fréttum og
fróðleik og er líka góður tengill
við ýmsa aðra á Vestfjörðum.
Ég óska eigendum og starfs-
mönnum BB alls hins besta í
tilefni af þessum tímamótum
– megi blaðið og heimasíðan
þroskast og eflast.

– Kári Jónasson, fyrrver-
andi fréttastjóri Ríkisút-

varpsins, Hljóðvarps, en er
nú ritstjóri Fréttablaðsins.Kári Jónasson.

BB-vefurinn er einn besti
fréttavefur landsins

Það er enginn vafi að Bæj-
arins besta er blaðið sem gefur
manni bestu og áreiðanlegustu
fréttirnar frá Ísafirði og ná-
grenni. Því miður sé ég blaðið
allt of sjaldan og játa hér með
þá synd að vera ekki áskrif-
andi. Ástæðan er sú að ég hef
í gegnum árin haft góðan að-
gang að því annars staðar.

Þá er BB-vefurinn einn besti
fréttavefur landsins. Hann er
vel uppfærður og er þar af
leiðandi oftast með ferskar
fréttir að vestan á hverjum
degi. Það krefst úthalds og
útsjónarsemi að halda út
slíkum vef og sýnist mér þar
hafa tekist vel til. Hins vegar
á ég oft í standandi vandræð-
um með að leita að eldra efni

á vefnum og gefst oft upp við
það. Það mætti flokka eldra
efni betur og gera lesendum
auðveldara með að finna það.
Þá finnst mér linkasafn vefsins
líka ruglingslegt, þar sem það
breytist eftir því hvar þú ert
staddur á vefnum í það og það
skipti, sem veldur óþarfa
flækjum. Betra að hafa eitt
gott flokkað linkasafn á stað
þar sem fólk finnur það strax.

Ég óska BB til hamingju
með áfangann. Það hefur al-
drei verið auðvelt að halda úti
fjölmiðli á Íslandi og að gera
það með slíkum ágætum í 20
ár verðskuldar bestu kveðjur
og óskir um farsælt áframhald.

– Heimir Már Pétursson,
upplýsingafulltrúi.

Heimir Már Pétursson.
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egja aðrir fjölmiðlamenn
Bæjarins besta og bb.is?
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BB er unnið af fá-
um og fyrir of fáa
Tuttugu ár hafa ekki verið

lengi að líða þegar maður lítur
til baka og lætur huga reika. Á
þessum tveimur áratugum hef-
ur hins vegar margt og mikið
gerst í fjölmiðlaheiminum.

Fyrir tuttugu árum var út-
gáfa blaða með öðrum hætti
en í dag. Þetta var mikil handa-
vinna í uppsetningu og frá-
gangi, nokkuð sem hefur
breyst mikið á þessum tíma.
Tölvan er sannkallaður vinur
útgefanda blaða og var algjör
himnasending. Með henni
gjörbreyttist vinnsla allra
fréttablaða. Hugsið ykkur að
árið 1984 sáust varla litmyndir

í blöðum. Tíu árum síðar varla
ennþá en þó aðeins. Nokkrum
árum síðar fóru litirnir að flæða
um síður blaðanna. Þá þurfti
ekki að senda litmyndir til sér-
stakrar litgreiningar í Reykja-
vík. Í dag er meira og minna
allt litprentað.

Þetta var nettur tæknipistill
í upphafi þessa stutta afmælis-
pistils um BB, Bæjarins besta.
Blað Vestfirðinga og alveg
djöf... gott! Ég dáist að því
hvað BB er mikið blað og hvað
blaðið hefur þróast skemmti-
lega á tækniöld. Ég sá fyrstu
forsíðu blaðsins á skrifstofu
ritstjórans þegar ég heimsótti

hann sl. vor. Og ég kíkti á
sama tíma á forsíðuna í þeirri
viku. Miklar breytingar. BB
er unnið af fáum og fyrir of
fáa. Segi það því blaðið myndi
sóma sér svo vel fyrir augum
miklu fleiri en Vestfirðinga.
En svona er lífið!

Auglýsingamarkaðurinn á
Vestfjörðum er ekki mjög stór
og það hefur BB þurft að lifa
við. Í þeim samdrætti brugðust
eigendur hins vegar við með
að mæta með einn besta frétta-
og landshlutavef landsins, ef
ekki þann besta. Og þannig
hefur BB stækkað og er nú
orðið eitt af netdagblöðunum.

Og þannig var hægt að selja
meiri auglýsingar og styrkja
reksturinn. Góðir!

Lýk hér með stuttum pistli
með góðri kveðju til Sigurjóns
J. Sigurðssonar og Halldórs
Sveinbjörnssonar. Ég og Sig-
urjón höfum verið „símavinir“
í tæp tuttugu ár og höfum miðl-
að á milli okkar visku og reyn-
slu, báðum til góða.

Til hamingju með tuttugu
árin. Haldið áfram á sömu
braut. Þið eru flottir!

Með kveðju
frá Suðurnesjum.

– Páll Ketilsson, ritstjóri
Víkurfrétta.

Páll Ketilsson.
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Bæjaryfirvöldum
væri hollt að hlúa
að eigin fjölmiðli

Bæjarins besta er eitt af því
fáa á Vestfjörðum sem haldið
hefur velli allt til þessa dags í
þeirri óáran sem fylgir fólks-
flótta. Blaðið og vefurinn gefa
Vestfirðingum góða ímynd og
efla þannig örugglega sjálfs-
traust þeirra sem þar búa. Þótt
sjálfur sé ég Vestfirðingur og
því hlutdrægur, þá fullyrði ég
að blaðið er einstaklega fag-
lega unnið, bæði sem prent-
gripur og einnig ritstjórnarlega
séð. Vel unnar greinar og góð-
ar ljósmyndir eru aðall blaðs-
ins. Alltof mikið er um að
landsbyggðarblöð séu ígildi
ruslpósts og fátt áhugavert við
þau.

Ég er að hluta brottflúinn en
er minnugur þess að meðan ég
bjó fyrir vestan, þá beið maður
gjarnan eftir blaðinu. Í dag
líður vart sá dagur að ég kíki
ekki á bb.is þaðan sem ég finn
ferskan vestfirskan blæ og
liggur við saltbragð í munn.
Bæjarins besta, blaðið með
pylsunafnið, hefur því ómetan-
legt gildi fyrir mig og aðra
brottflutta Vestfirðinga til að
halda tengslum við okkar
gamla hérað.

Sigurjóni J. Sigurðssyni og
Halldóri Sveinbjörnssyni.
Vestfirðingar ættu að koma
sér upp eigin fálkaorðu rétt
eins og heimastjórnarhátíðinni
forðum og festa orðu á brjóst
þeirra sem halda blaðinu gang-
andi með slíkum sóma.

Vonandi skilja bæjaryfir-
völd vestra hvaða þýðingu
góður fjölmiðill hefur fyrir
byggðina. Mér skilst að Ísa-
fjarðarbær hafi borgað 1,5
milljón krónur fyrir umfjöllun
um Vestfirði í Icelandic Geo-
graphic sem dreift er í 10.000
eintökum. Bæjaryfirvöldum
væri hollt að líta til þess sem
þeir eiga heima í héraði og
hlúa að eigin fjölmiðli sem
sýnt hefur og sannað að hann
hefur úthald og stendur undir
nafni. Hvernig væri að Halldór
Halldórsson bæjarstjóri færði
afmælisbarninu svo sem tvær
milljónir í afmælisgjöf á þess-
um tímamótum? Það þarf ekki
að gera samning um hvað blað-
ið fjallar um því reksturinn
gengur út á það að skrifa um
Vestfirði í hverri einustu viku.

– Reynir Traustason,
fréttastjóri DV.

Í starfi mínu sem fréttastjóri
DV og áður ritstjórnarfulltrúi
Fréttablaðsins hefur vefurinn
nýst vel og gjarnan verið
kveikjan að umfjöllunum.

Ég sé fátt neikvætt við BB
eins og sjá má að framan. Ég
nenni ekki að draga upp neinn
tittlingaskít á þessum tíma-
mótum en óska aðstandendum
blaðsins til hamingju og þá
sérstaklega frumherjunum

Reynir Traustason.

Hlutverk BB verður
ekki ofmetið

Bæjarins besta er fínasta
dæmið um fréttablað sem
gerir út á áhuga lesenda á
staðbundnum fréttum. Og
það er svo sem ekkert ein-
kennilegt að blaðið skuli hafa
gengið vel því það er vaxið
upp úr almennri og ríkri
blaðahefð sem var snar þáttur
mannlífs og einkenndi Ísa-
fjörð alla síðustu öld. Þar
fyrir utan hefur þeim sem
haldið hafa um stjórnvölinn
hjá BB tekist að sníða blað-
inu nútímalegan stakk eftir
aðstæðum sem lesendum
fellur í geð. Þeir eru hin hlið-
in á velgengni blaðsins.

BB er sá tímaspegill sem
heimamönnum og brottflutt-
um er þarft, skemmtilegt og
gott að spegla sig í. Netútgáfa
blaðsins er mjög vel heppn-
uð, fyrst og fremst vegna
fréttanna, en ekki síður vegna
þess fjölbreytta efnis sem þar
er að finna. Þarna gefst
mönnum kostur á að rýna
daglega í veðrið gegnum
veðurmyndavélina eins og
væru þeir á staðnum. Þarna
er ljósmyndavefurinn sem er
einstakur og flytur bæði fólk
og fjöll fram og aftur í tíma
og rúmi, og á vefsíðunni eru
settar upp fjölmargar gáttir
sem öllum standa opnar ef
þeir hafa fyrir því að nota

að „stóru“ fjölmiðlarnir
sinna síður fréttum af fólki
og fiskveiðum eftir að fjár-
málastofnanir markaðssettu
sig sem miðpunkt lífs í land-
inu svo dæmi sé tekið. Í þess-
ari tilfallandi verkaskiptingu
liggur styrkur blaðsins, en
kannski um leið veikleiki
þeirrar opinberu umræðu
sem „stóru“ fjölmiðlarnir
stýra.

Við aðstæður sem þessar
verður hlutverk blaðs á borð
við BB ekki ofmetið í við-
leitninni að halda úti vett-
vangi fyrir opnar lýðræðis-
legar umræður. Þessu vilja
menn stundum gleyma þegar
talið berst að fjölmiðlum.

Til hamingju og gangi
ykkur áfram vel.

– Helgi Már Arthursson.
Höfundur var blaðamaður

á Alþýðublaðinu, á Nýju
landi, á fagblöðum og

Helgarpóstinum. Hann sá
um útvarpsþætti, vann í

lausamennsku og starfaði
við fréttamennsku í sjón-

varpi, fyrst á Stöð 2 og síð-
ar ríkissjónvarpinu. Hefur

ritað greinar í tímarit og
bækur en starfar sem

stendur sem upplýsinga-
fulltrúi hjá heilbrigðis- og

tryggingamálaráðu-
neytinu.

snerilinn.
Blaðið er, fyrir utan það sem

hér er sagt að ofan, lifandi
dæmi um gróskuna sem er víða
í staðbundnu blöðunum.
Kannski má rekja hana til þess

Helgi Már Arthursson.
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Með reisn
Mér bregður þegar ég heyri

að Bæjarins besta er orðið tutt-
ugu ára. Það var einmitt fyrir
um tuttugu árum að ég kynntist
félögunum Sigurjóni J. Sig-
urðssyni og Halldóri Svein-
björnssyni. Þegar menn eldast
finnst þeim einsog allt í for-
tíðinni hafi gerst í gær, eða
daginn þar á undan.

Að halda úti héraðsfrétta-
blaði í tuttugu ár er ekki lítið
mál. Það hafa margir reynt en
langtum færri tekist. Þó það
skipti ekki máli, þá er það samt
svo að ég byrjaði blaðamenn-
sku á héraðsfréttablaði, sem
er löngu dáið, og veit því eitt-
hvað um hversu mikil áhrif
návígið getur haft á þá sem
starfa á þannig blaði. Í ljósi
þess að blaðið ykkar hefur ekki

aðeins lifað af allan þennan
tíma, heldur og bætt við sig
einum merkasta og besta
fréttavef landsins, sýnir að þeir
sem starfa á BB hafa þolað
návígið, gefið út blað með
reisn og staðist allar prófraun-
ir.

Það eru ekki aðeins starfs-
menn og eigendur sem njóta
árangursins. Allir Vestfirðing-
ar hljóta að fagna hversu vel
hefur tekist til. Bæjarins besta
hefur í tvo áratugi verið eitt
mesta og besta merki mannlífs
og menningar í sínum lands-
hluta.

Til hamingju Vestfirðingar
um allan heim.

– Sigurjón M. Egilsson,
fréttaritstjóri,

Fréttablaðinu.Sigurjón M. Egilsson.

Kveðjur og þakkir
frá Morgunblaðinu

Það er mér ánægjuefni að
senda Bæjarins besta og
starfsfólki þess góðar kveðj-
ur á þessum merku tímamót-
um. BB hefur frá upphafi
verið í fararbroddi lands-
málablaða. Blaðið hefur
haldið úti öflugri fréttaþjón-
ustu en hitt er ekki síðra að
mínu mati hve mikla  áherslu
blaðið hefur lagt á það að
segja frá fólkinu sem býr á
Vestfjörðum eða á þangað
ættir að rekja. Vísa ég þar til
frásagna og mynda af
mannamótum ýmiskonar og
miðopnuviðtala sem eru í

senn skemmtileg og fræðandi.
Um fréttavef BB þarf ekki

að fjölyrða, hann er án efa sá
öflugasti sem landsmálablað
býður upp á.

Við Morgunblaðsmenn höf-
um um langa hríð átt gott og
gefandi samstarf við BB sem
við þökkum kærlega fyrir.
Megi BB vaxa og dafna um
ókomna tíð!

– Sigtryggur Sigtryggsson,
fréttastjóri Morgunblaðsins.

Sigtryggur Sigtryggsson.

Fréttir af heimaslóðum styrkja
alþjóðlegt net Vestfirðinga

tilurð hennar og hrein og klár
sóun á dýrmætri reynslu að
sópa henni undir teppið.

Undirritaður starfaði sem
blaðamaður á BB um 18 mán-
aða skeið og varð þeirrar
ánægju aðnjótandi að vera
með puttann á púlsinum á vest-
firsku þjóðlífi þann tíma.
Margir hafa þá sýn á blaða-
mennsku að starfið sé heldur
léttvægt, nóg að mæta á stað-
inn með myndavélina og hest-
húsa þar nokkrar snittur. Þá sé
fréttin hér um bil komin og
hægt að taka langan kaffitíma
með vinnufélögunum. Illar
tungur segja nokkra vinnustaði
bæjarins undirlagða af kaffi-
pásuhangsi en það á örugglega
ekki við um BB. Rekstur fyrir-
tækisins, þó ungt sé, byggir á
rótgróinni vestfirskri athafna-
hefð og minnir stemmningin á
vinnustaðnum helst á vel rekið
frystihús – það er útborgað á
fimmtudögum og því lengur
og hraðar sem menn vinna,
því betra, enda stjórnendurnir
undir stöðugri pressu að bjarga
verðmætunum, koma fréttun-
um út á vefinn áður en þær
berast um bæinn af sjálfu sér.

Bæjarbúar hafa mikinn
skilning á þjóðhagslegu mikil-
vægi útgáfunnar og ritstjórnin
á marga hauka í horni sem eru
óþreytandi að benda á frétta-
efni og ekki síst að gefa sitt
álit á því hvort vel eða illa er
að verki staðið. Þá berast
blaðamönnum gagnlegar
ábendingar, myndir og orð-
sendingar frá fólki um allan

fjórðunginn. Seint verður sagt
að viðgangsefni ritstjórnar séu
einhæf og verður fámennt
starfslið að hafa allan tilfinn-
ingaskalann á sínu valdi, þann-
ig er farið öfganna á milli frá
Séð og heyrt yfir í Fiskifréttir,
þaðan í Viðskiptablaðið og
næst í Mannlíf – og það bara
fyrir hádegi. Auðvitað eru það
algjör forréttindi að geta tekið
á svo fjölbreyttum viðfangs-
efnum þó þekkingin á þeim sé
vitaskuld misgóð. Þannig
verður að viðurkennast að ég
hafði ekki séð sérstaka ástæðu
til að setja sig mig inn í vega-
mál fjórðungsins áður en ferill-
inn á BB hófst.

Vegaumræðan er litli bróðir
sjávarútvegsumræðunnar og
vissulega hafa flestir á vega-
málunum skoðun þó þeir séu
kannski ekki eins heitir í af-
stöðunni og í sjávarútvegsum-
ræðunni. Sérstaða vegamál-
anna er þó sú að um tugur
manna í fjórðungnum er alger-
lega heltekinn af efninu og
vilja þeir vitaskuld koma sín-
um sjónarmiðum sem best á
framfæri. Jónas Guðmunds-
son, sýslumaður Bolvíkinga,
og Þórólfur Halldórsson,
sýslumaður á Patreksfirði, eru
líklega atkvæðamestir af vega-
málaráðherrunum og iðnir að
spekúlera í málunum og deila
niðurstöðunum með samborg-
unum. Síðan eru aðrir minna
dipló eins og gengur.

Á fyrstu viku blaðmennsku-
ferilsins tók ég á móti löngu
einræðusímtali frá æstum jað-

armanni í hópi sjálfskipaðra
vegasérfræðinga. Fyrstu kynn-
in af innviðum málaflokksins
voru vægast sagt menningar-
sjokk þar sem mér var tjáð að
Ísfirðingar væru þunnur pappír
í vegamálum og vildu fara kol-
vitlausar leiðir. Viðmælandinn
var búinn að nefna það nokkr-
um sinnum að Djúpvegur væri
tákn alls hins versta þegar
blaðamaður ákvað að opinbera
fávisku sína og spyrja hvar
hinar og þessar heiðar sem áttu
að bjóða upp á svo góðar sam-
göngulausnir væru eiginlega
á kortinu. Þá sauð endanlega
upp úr hjá okkar manni sem
reyndi ekki aftur að útskýra
þetta brýna framfaramál fyrir
blaðamanninum.

Auk stuðningsmanna í
heimasveit eiga BB-vefurinn
og vikublaðið Bæjarins besta
fjölmarga lesendur í hópi vest-
firskra útlaga sem er að finna
um allt land og allan heim.
Þannig styrkja fréttir af heima-
slóðum alþjóðlegt net Vest-
firðinga sem líta á sig sem
nokkurs konar þjóð innan
þjóðarinnar.

Fyrir skemmstu gekk undir-
ritaður í hinn stóra útlagahóp
og hóf framhaldsnám í holl-
ensku borginni Maastricht.
Það er rótgróið í íslenskri
menningu að það sé ekkert vit
í mönnum nema þeir hafi reynt
að spjara sig utan eyjarinnar –
sá er vitur sem víða ratar, eins
og víkingarnir sögðu. Náskylt
spakmæli hljóðar svo: Glöggt
er gests augað. Þannig hef ég

reynt að bjóða samnemend-
unum sér-íslenska sýn á
vandamál Evrópu en hef litlar
undirtektir fengið. Hér eru allir
í öngum sínum yfir því að at-
vinnuleysið sé ólæknandi
vandamál þar sem störfin sog-
ist til Kína og annarra lág-
launalanda. Og þó hagstúd-
entar séu virðast Evrópsku
kollegarnir eiga þeir erfitt með
að hugsa til þess að e.t.v. séu
launin í Kína ekki of lág heldur
launin í Evrópu of há.

Vonandi verða samlandarn-
ir áhugasamari um ráðlegging-
arnar. En óhætt er að segja að
eftirvæntingin sé mikil að
koma heim sigldur maður og
taka þannig þátt í aldalangri
hefð – að setja sig á háan hest
og hneykslast á samlöndunum
fyrir að fylgjast ekki nógu vel
með tískustraumunum í út-
löndum.

Að öllu háði slepptu, þá
standa Evrópumenn okkur að
mörgu leyti framar í lífsgæð-
um. Hvað tekjurnar varðar
stöndum við þeim sjálfsagt
flestum jafnfætis en þegar
kemur að því að eyða pening-
unum er verulega á okkur hall-
að. Þannig reynist krónan mun
drýgri hér í Niðurlöndum og
námslánið sem varla dekkar
hálfa önn í háskólaborginni
Reykjavík tryggir ágætis bú-
sæld í Maastricht. Fólk virðist
líka hafa það betra á andlegu
hliðinni enda er það varla til-
viljun að Íslendingar eru flest-
um þjóðum fremri í gleðipillu-
áti. Miðað við stressið og djöf-

ulganginn á Íslandi minnir
tempóið hér ytra frekar á jóga-
miðstöð en nútíma iðnveldi.
Maastricht er álíka fjölmenn
og Reykjavík en varla bílar á
götunum og hljóð- og loft-
mengun eru eftir því.

Almennt sýnist mér að það
sé mun auðveldara að vera
námsmaður hér en í Reykja-
vík. Augljóslega er ódýrara
að kaupa í matinn, húsaleigan
hagstæð og borgin auðveld
yfirferðar. En ekki síst er já-
kvætt að stúdentalífið gerir
ekki eins miklar og ósamræm-
anlegar kröfur eins og tíðkast
á Íslandi – og maður hefur
alltof oft reynt að rísa undir –
m.a. að gefa ekkert eftir í nám-
inu en jafnframt stunda sam-
kvæmis- og félagslíf af mikl-
um krafti, sinna fjölskyldu,
vinum og áhugamálum, lifa á
námslánum en samt hátt og
slaka hvergi á kröfum í útgangi
og útliti.

Þannig eru það forréttindi
að taka þátt í einföldu stúd-
entalífinu á meginlandinu og
ekki síst ánægjulegt að mega
hafa það einfalt – laus undan
íslenskum lífsstílsstaðli. Síðan
verður forvitnilegt að sjá
hvernig það reynist til lengdar
þegar nýjabrumið er farið af
tilverunni – e.t.v. verður maður
farinn að þrá ekta íslenskan
materíalisma að ári liðnu og
rýkur beint heim til að kaupa
bíl, íbúð og innbú á lánum og
éta eintóman skyndibita það
sem eftir er. Hver veit:/

– Kristinn Hermannsson.

Vafalítið hafa margir beðið
spenntir eftir tuttugu ára af-
mælisblaði Bæjarins besta, eða
BB eins Ísfirðingar og nær-
sveitungar kalla það hvunn-
dags, enda hefur blaðið og ekki
síst vefurinn bb.is notið vin-
sælda og verið nokkurs konar
þjóðareign Vestfirðinga,
a.m.k. íbúa Ísafjarðarsýslna.
Þá er til að auka á eftirvænt-
inguna að útgáfa blaðsins
spannar tuttugu ára tímabil í
sögu fjórðungsins, tímabil sem
er svo yfirfullt af dramatík,
gleði, ósigrum og hörmungum
að minnir frekar á óperu með
öllu tilheyrandi en tiltölulega
stuttan bút í tilvist fámenns
landsbyggðarhéraðs. Vonandi
njóta sem flestir þess að rifja
upp enda lítið vit í framtíðinni
nema menn viti eitthvað um

Kristinn Hermannsson.
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„Ástæðan fyrir því að ég
kom einmitt hingað vestur á
Flateyri var einfaldlega þessi:
Ég var búinn að ráða mig á
Hvammstanga. Þegar ég var á
leiðinni þangað kom upp úr
kafinu að ég þurfti að vera á
bíl. Hann átti ég ekki til. Mér
leist ekkert á að fara að fjár-
festa í dýrum fjallajeppa, eins
og til þurfti, þannig að ég
ákvað að leita fyrir mér annars
staðar, og þá var laus staða á
Flateyri. Þar var bíll til afnota
og ég kom hingað. Og mér var
tekið með kostum og kynjum.“

– Skyldu það vera fleiri
starfandi læknar á landinu sem
eiga ekki bíl?

„Ég hygg að Magnús Böðv-
arsson nýrnalæknir eigi ekki
bíl. Ætli við séum ekki tveir
einir um það. Ef hann á bíl, þá
er líklega varla hægt að kalla
það bíl.“

Það kemur fram, að helst er
hringt í lækninn um dimmar
vetrarnætur þegar úti geisar
stormur og hríð. „Þá er gott að
spjalla. En á Flateyri var mun
meira um það í fyrravetur en á
þessum vetri“, segir Lýður
læknir.

– Það er gamalkunnugt hvar
sem er að heimilislæknirinn

er jafnframt sálusorgari, eins
konar prestur í aðra röndina...

„Já, ég er sannarlega ekki
einn um það. Ég held að flestir
læknar lendi í því. Og eflaust
lenda prestar líka oft í því að
vera staðgenglar lækna. Enda
eru þetta skyld störf.“

Sótti umSótti umSótti umSótti umSótti um
HoltsprestakallHoltsprestakallHoltsprestakallHoltsprestakallHoltsprestakall
Enn er mörgum í fersku

minni fjaðrafokið sem varð
þegar Lýður læknir og Ólafur
skipstjóri – Óli popp – sóttu
um prestsstarf í Önundarfirði
þegar séra Gunnar fór og þar
varð prestlaust.

„Við ákváðum að sækja um
til þess að það yrði að minnsta
kosti einhver um stöðuna frek-
ar en enginn. Auðvitað von-
uðumst við til þess að vígður
maður fengist og reyndar tókst
það að lokum. Við töldum það
illskárra að hafa okkur frekar
en engan. Ef enginn læknir
væri á svæðinu, svo dæmi sé
tekið til samanburðar, þá væri
kannski betra að hafa einhvern
tiltækan sem hefði áhuga á
starfinu og hefði einhverja inn-
sýn í læknisverk, frekar en að
hafa engan.“

Á mótiÁ mótiÁ mótiÁ mótiÁ móti
forsjárhyggjuforsjárhyggjuforsjárhyggjuforsjárhyggjuforsjárhyggju

Læknirinn er spurður um
pólitískar skoðanir. Hann
skyldi þó ekki vera alþýðu-
bandalagsmaður?

„Ég er á móti forsjárhyggju.
Ég treysti sjálfum mér best til
þess að hafa ofan af fyrir mér
sjálfum og líka til þess að sjá
fyrir mér sjálfum. Og ég vil
helst fá frið til þess. Ég er
reiðubúinn að hjálpa þeim sem
hjálpar eru þurfi. En það eru
of margir sem gætu alveg
hjálpað sér sjálfir en eru ein-
hverra hluta vegna komnir í
þá stöðu að þeir þurfa þess
ekki og eru þiggjendur.“

– Finnst þér móðgandi að
vera spurður hvort þú sért al-
þýðubandalagsmaður?

„Já! Samt eru margir af mín-
um bestu vinum alþýðubanda-
lagsmenn og oft finnast mér
þeir skemmtilegri en annað
fólk. Ég sæki svolítið í fólk
sem er ósamkvæmt sjálfu sér.“

Skáldið ogSkáldið ogSkáldið ogSkáldið ogSkáldið og
læknirinnlæknirinnlæknirinnlæknirinnlæknirinn

– Þú segist hafa byrjað að

skrifa um það leyti sem þú
varst hálfþrítugur.

„Ja, ég hef nú ekki skrifað
neinar skáldsögur. Eða að
minnsta kosti ekki gefið þær
út. Vonandi gefur maður út
eina skáldsögu áður en maður
drepst. En ég hef einkum verið
að berja saman kvikmynda-
handrit.“

– Og þú hlýtur að fást við
ljóðagerð, maður sem minnir
svo mikið á Dag Sigurðarson
skáld.

Já, Lýður viðurkennir fús-
lega að hann semji ljóð. „Er
Dagur nokkuð svo slæmur?
Er hann ekki ágætur?“

– Hann er dauður.
„Menn verða oft betri þegar

þeir eru dauðir“, segir læknir-
inn. Líklega er það samt frekar
skáldið í lækninum sem segir
þetta.

Hefur trúHefur trúHefur trúHefur trúHefur trú
á trúnniá trúnniá trúnniá trúnniá trúnni

– Nú virðist þú að sumu
leyti fremur óhefðbundinn
læknir – þ.e. fremur ólíkur
þeirri mynd sem við gerum
okkur jafnan af lækni. Eru
skoðanir þínar í læknisfræði
að sama skapi „óhefðbundn-

ar“? Hefurðu trú á trú fólks á
slíkt?

„Já, ég hef trú á óhefðbundn-
um lækningum og ég hef líka
trú á trúnni. Ég held að það sé
alveg sama hvaðan gott kemur.
Ef ég ætti sjálfur að velja milli
þess að taka lyf eða einhverja
náttúruafurð, þá myndi ég
frekar velja náttúruafurðina.“

Starf lands-Starf lands-Starf lands-Starf lands-Starf lands-
byggðarlæknisbyggðarlæknisbyggðarlæknisbyggðarlæknisbyggðarlæknis
– Starf læknisins á lands-

byggðinni hefur breyst mikið
frá því að Þorvaldur héraðs-
læknir á Ísafirði var dreginn á
nautshúsð á fönn yfir Breiða-
dalsheiði í vitjanir í Önundar-
firði.

„Já, og læknisstarfið hefur
reyndar breyst mikið á allra
síðustu áratugum. Kringum
1970 fóru læknar á stofugang
með pípu eða sígarettu. Nú
má ekki einu sinni reykja á
spítalalóðinni. En úti á landi
eimir ef til vill ennþá eftir af
tímum gömlu sveitalæknanna.
Það er ekki alltaf verið að kalla
á okkur út af sérstökum kvill-
um heldur öllu frekar til að sjá
okkur og heilsa upp á okkur.
Þá er tækifærið gjarna notað

að láta okkur líta á allan mann-
skapinn á heimilinu og síðan
er jafnvel farið út í hesthús að
líta á stóðið.“

Og það er ekki annað að
heyra en lækninum þyki þetta
bara hið besta mál.

HundurinnHundurinnHundurinnHundurinnHundurinn
á sig sjálfurá sig sjálfurá sig sjálfurá sig sjálfurá sig sjálfur

Undir lok samtalsins spyr
ég Lýð lækni hvar hann verði
um áttaleytið morguninn eftir.
Ef ég skyldi þurfa að ná í hann
einhverra hluta vegna út af
þessu viðtali.

„Þá verð ég sofandi“, segir
hann. Spakmælið „morgun-
stund gefur gull í mund“ er að
hans dómi „mesta öfugmæli
allra tíma“. Og hann tekur
dæmi: „Krakkarnir mínir og
hundarnir mínir vaka fram eftir
öllu og sofa svo fram eftir á
morgnana – af því að þeim
þykir það eðlilegt.“

Eins og ýmsir víðförlir
menn á Lýður læknir „nóg af
krökkum“, eins og hann orðar
það, en hins vegar á hann aldrei
nóg af hundum. Um þessar
mundir á hann bara einn hund.

„Reyndar á hann sig sjálfur
en býr heima hjá mér.“

Menn verða oft
betri þegar þeir eru dauðir
Brot úr viðtali við Lýð Árnason, lækni á
Flateyri, í Bæjarins besta í mars 1999
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BB í desember 1989

BB í október 1988

BB í desember 1985

BB í janúar 1988 BB í febrúar 1992

BB í júní 1986

BB í maí 1989

BB í maí 1990
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úr Bæjarins besta frá liðnum tíma
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BB í júlí 1986

BB í apríl 1992

BB í apríl 1992

BB í ágúst 1986

BB í september 1985

BB í júlí 1988

BB í mars 1986
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Atvinnurekandi með
menningarlegu ívafi

– Jón Páll Halldórsson fyrrum framkvæmdastjóri á Ísafirði rifjar upp myndir
og minningar frá langri leið í samtali við Hlyn Þór Magnússon

Jón Páll Halldórsson, sem langa starfsævi var framkvæmdastjóri í útgerð og fisk-
vinnslu á Ísafirði, varð 75 ára í byrjun síðasta mánaðar. Hann varð landskunnur og
mikils metinn á starfsvettvangi sínum og skipar verðugan sess í atvinnusögu Ísfirðinga.
En það eru aukastörf hans og tómstundaverk á lífsleiðinni sem tryggja honum sæti
í öndvegi í menningarsögu Ísafjarðar.

Raunar er villandi að tala um aukastörf því að hver maður væri fullsæmdur af því
æviverki þótt ekki kæmi annað til. Þar má nefna atorku hans, frumkvæði og forystu
í starfi Sögufélags Ísfirðinga, sem meðal annars hefur haldið úti afar vönduðu og efn-
isríku ársriti í nærfellt hálfa öld. Einnig gekkst félagið fyrir ritun og útgáfu Sögu Ísa-
fjarðar og Eyrarhrepps hins forna, sem er í senn undirstöðuverk og stórvirki og
ómetanleg handbók til uppflettingar. Í þeim sjóði hafa ófáir leitað fanga í margvíslegum
tilgangi og ekki alltaf getið heimilda. Jón Þ. Þór sagnfræðingur sem ráðinn var til
söguritunarinnar vann að þessu verki í heilan áratug frá 1979 og kom það út í fjórum
bindum á árunum frá 1984 til 1990. Svipuðu máli gegnir um störf Jóns Páls í þágu
Byggðasafns Vestfjarða og jafnframt í þágu varðveislu og uppbyggingar elstu
heillegu húsaþyrpingar landsins í Neðstakaupstað á Ísafirði. Ógetið er þá vandaðra
ritverka hans um atvinnusögu, bæði ritgerða og fræðibóka, einkum þó varðandi
sjávarútveg og fiskvinnslu.

Einhverju sinni mun Kristján heitinn Eldjárn þjóðminjavörður og síðan forseti Ís-
lands hafa látið orð falla á þá leið, að Jón Páll Halldórsson framkvæmdastjóri á Ísa-
firði væri atvinnurekandi með menningarlegu ívafi, en slíkir menn væru frekar fá-
tíðir.

„Ég vona að þú ætlir ekki
að fara að skrifa um mig minn-
ingargrein“, segir Jón Páll þeg-
ar við hittumst heima hjá hon-
um í myndarlegu einbýlishús-
inu þeirra að Engjavegi 14 á
Ísafirði. Þar hefur í bráðum
hálfa öld verið heimili þeirra
hjóna, Jóns Páls og Huldu

Pálmadóttur, en börnin þrjú
eru löngu flogin eins og vænta
mátti. Hulda var reyndar æsku-
vinkona Jóns Páls og var hon-
um stoð og stytta við sérstakar
aðstæður á mjög ungum aldri,
eins og hér verður komið að
síðar. Lengi býr að fyrstu gerð.

Nei, hér stendur ekki til að

skrifa minningargrein um Jón
Pál Halldórsson. Aftur á móti
réttnefnda minninga-grein,
minningabrot þar sem hann
lítur yfir farinn veg, rifjar upp
svipmyndir og sögubrot frá
æsku og fullorðinsárum, ber
saman veröld sem var og leik-
sviðið eins og það horfir við

nú að liðnum aldamótum og
þó einkum aldahvörfum.

„Ein af breytingunum sem
við blasa er bílaumferðin“,
segir Jón Páll. „Í æsku minni
gátum við börnin lagt undir
okkur götur bæjarins og haft
þær að leikvelli.“

Í minninga-grein þessari
munu lesendur naumast finna
orð eins og troll eða hringnót,
þorskur eða karfi og því síður
kvótakerfi eða sjávarútvegs-
ráðherra. Þeim sem vænta
fróðleiks um þá hluti hér og
leita að þeim Jóni Páli Hall-
dórssyni sem stýrði um langan
aldur útgerðar- og fiskvinnslu-
fyrirtækjum er vinsamlegast
bent á að snúa sér annað. Til
dæmis í undirstöðurit frá hendi
Jóns Páls sjálfs, bókina Frá
línuveiðum til togveiða, sem
kom út árið 1999 og hefur að
geyma þætti úr sögu útgerðar
á Ísafirði frá 1944 til 1993, og
bókina Fiskvinnsla í sextíu ár,
sem kom út á síðasta ári og
hefur að geyma þætti úr sögu
fiskvinnslu á Ísafirði frá 1934
til 1993. Í staðinn er hér þeim
mun meira af persónulegum

endurminningum sem jafn-
framt eru aldarspegill mann-
lífsins á Ísafirði og víðar við
Djúp. Og svarað verður nokkr-
um spurningum sem snerta
áðurnefnd svokölluð aukastörf
Jóns Páls Halldórssonar um
dagana.

En áður en lengra er haldið
skal rakin stutt samantekt um
feril Jóns Páls líkt og gert er í
uppsláttarritum. Að lokinni
skólagöngu heima á Ísafirði
gekk hann í Verzlunarskóla
Íslands og lauk þaðan verslun-
arprófi vorið 1948. Þá kom
hann aftur heim og var skrif-
stofustjóri hjá Togarafélaginu
Ísfirðingi fram til loka þess
1961 en var síðan framkvæm-
dastjóri Fiskvinnslunnar hf. á
Ísafirði til 1966, Félags vest-
firskra skreiðarframleiðenda
frá 1962 til 1969, Sandfells
hf. lengst af frá 1964 til 1969
og Hraðfrystihússins Norður-
tanga hf. frá 1969 til 1996.
Trúnaðarstörf hans í margvís-
legum félagsmálum og skóla-
málum eru fleiri en hér verði
talið upp en þó skal þess getið,
að hann var um skeið formaður
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Verslunarmannfélags Ísafjarð-
ar, í stjórn Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna, stjórnarfor-
maður Icelandic Freezing
Plants Ltd. í Grimsby, vara-
fiskimálastjóri, í stjórn Sam-
bands almennra lífeyrissjóða
og formaður Vinnuveitenda-
félags Vestfjarða. Hann var
vararæðismaður Svíþjóðar á
Ísafirði og hlaut á sínum tíma
riddarakross sænsku Norður-
stjörnunnar. Einnig hefur hann
verið sæmdur riddarakrossi
Hinnar íslensku fálkaorðu og
heiðursmerkjum skátahreyf-
ingarinnar.

Þau hjónin Jón Páll Hall-
dórsson og Hulda Pálmadóttir
byrjuðu sinn búskap í Grund-
argötu 6 niðri á eyri á Ísafirði.
Þar höfðu þau íbúð á leigu í
fimm og hálft ár og voru þar
meðal annars meðan þau voru
að byggja húsið sitt við Engja-
veg. Við Grundargötuna fædd-
ust tvö elstu börnin þeirra,
Halldór, sem er sérfræðingur í
bæklunarlækningum, yfir-
læknir á Landspítalanum og
prófessor við Háskóla Íslands,
og Guðfinna, sem er hjúkrun-
arfræðingur, búsett í Kópavogi
en vinnur í Hafnarfirði. Pálmi
sem er yngstur er hins vegar
fæddur að Engjavegi 14. Hann
er vélfræðingur hjá Orkubúi
Vestfjarða og var áður stöðv-
arstjóri í Mjólkárvirkjun en
fjölskyldan fluttist til Ísafjarð-
ar þegar börnin þurftu að fara
í skóla. Nú eiga „gömlu hjón-
in“ við Engjaveginn ellefu
barnabörn og eitt barnabarna-
barn.

Jóhann GunnarJóhann GunnarJóhann GunnarJóhann GunnarJóhann Gunnar
og samstarfiðog samstarfiðog samstarfiðog samstarfiðog samstarfið

Áður en Jón Páll tekur að
rekja minningabrot frá liðinni
ævi skal hann spurður sérstak-
lega út í „menningarlega ívaf-
ið“ í framkvæmdastjóranum,
sem áður var nefnt. Hann
kveðst eiga erfitt með að skil-
greina hvert rekja megi áhuga
hans á sögu og menningar-
verðmætum en segir að strax í
skóla hafi áhugi hans á sagn-
fræði vaknað.

„Ef ég hefði farið í lang-
skólanám hefði ég vel getað
hugsað mér að leggja stund á
sagnfræði, þótt úr því yrði nú
ekki. Árla á lífsleiðinni kynnt-
ist ég vel Jóhanni Gunnari Ól-
afssyni sýslumanni á Ísafirði,
sem var formaður Sögufélags
Ísfirðinga, og varð honum
snemma handgenginn. Upp-
hafið að þessu má væntanlega
rekja að nokkru leyti til vin-
skapar okkar á æskuárum. Síð-
an þegar hann fluttist suður
óskaði hann eindregið eftir því
að ég tæki við starfi hans sem
formaður Sögufélagsins. Það
varð úr. Á þessum liðlega
fimmtíu árum sem Sögufélag-
ið hefur starfað skiptist for-
mennskan bróðurlega á milli
okkar. Við eigum þar sinn
rúman aldarfjórðunginn hvor
en áður var ég búinn að vera
með honum þar í stjórn í mörg
ár.“

Þeir Jóhann Gunnar og Jón
Páll voru nágrannar í önd-
verðu. „Ég átti heima í Hrann-
argötunni og Jóhann Gunnar
settist að við þá götu þegar

Þessa mynd tók Guðmundur Breiðdal í Ögurnesinu árið þegar Jón Páll Halldórsson fæddist,
1929. Þá var lítil stúlka að nafni Hulda Pálmadóttir farin að vappa þar í varpa.
hann gerðist hér sýslumaður.
Fyrstu árin voru kynni okkar
vissulega lítil. Ég kynntist
honum barn að aldri sem góð-
um granna og ljúfu og mildu
yfirvaldi sem við unglingarnir
bárum mikla virðingu fyrir.
Það er ekki fyrr en seinna sem
hann fer að virkja mig sem
sinn aðstoðarmann, bæði varð-
andi Byggðasafn Vestfjarða
og Sögufélag Ísfirðinga. Ég
varð þess aðnjótandi að vinna
með honum langt árabil í ýms-
um félagasamtökum og lærði
að meta áhuga hans og dugnað
þegar hann vildi koma áhuga-
málum sínum áleiðis. Hann
var á sinn veg ráðríkur maður,
vildi fá það fram sem hann
ætlaði sér og gat verið þykkju-
þungur ef það ekki tókst. Hann
gat líka verið barnslega glaður
þegar honum tókst að koma
þeim áhugamálum sínum heil-
um í höfn. Okkur gekk prýðis-
vel að vinna saman.“

Hér er þeirri spurningu
laumað að Jóni Páli hvort Jó-
hann Gunnar hafi ekki verið
yfirvald „með menningarlegu
ívafi“. Undir það er tekið heils
hugar.

„Jóhann Gunnar hafði ekki
lengi dvalið á Ísafirði þegar
hann tók að kynna sér sögu
byggðarlagsins. Hann var upp
frá því mikill áhugamaður um
ísfirska byggðasögu og varð-
veislu hvers konar menningar-
sögulegra verðmæta. Hann
gerðist fljótlega forsvarsmað-
ur í ýmsum félagsmálum Ís-
firðinga þar sem hann gat beitt
sér fyrir framgangi þeirra og
virkjað aðra til samstarfs með
sér. Þegar Tónlistarfélag Ísa-
fjarðar var stofnað 1948 var
Jóhann Gunnar einn af tólf
stofnendum þess og formaður
þess fyrsta starfsárið. Í árs-
byrjun 1953 beitti hann sér
fyrir stofnun Sögufélags Ís-
firðinga. Á stofnfundinum var
hann kjörinn formaður félags-
ins og gegndi formennskunni
óslitið í rösk 26 ár. Formaður
stjórnar Byggðasafns Vest-
fjarða var hann frá stofnun
þess 1955 þar til hann fluttist
til Reykjavíkur haustið 1968.
Hann vann ósleitilega við að
koma safninu á laggirnar og
naut við það starf ómetanlegs
stuðnings og aðstoðar frænda
síns og vinar, Ragnars Ás-
geirssonar ráðunauts, sem

ferðaðist um byggðir Ísafjarð-
arsýslna til að safna munum.
Jóhann Gunnar var meðrit-
stjóri Ársrits Sögufélags Ís-
firðinga frá 1957 og birti þar
fjölda ritgerða um sagnfræði-
leg efni. Hann skrifaði mikið
um ísfirska atvinnu- og menn-
ingarsögu eftir að hann fluttist
til Ísafjarðar og var sjór af
fróðleik á því sviði. Auk rit-
gerða hans í Ársritinu birtist
fjöldi greina eftir hann í jóla-
blöðum ísfirsku blaðanna og
ýmsum tímaritum og blöðum.
Hann var mjög vel látinn af
sínum samborgurum og tók
mikinn þátt í lífi fólksins fyrir
utan sín embættisstörf. Jóhann
Gunnar Ólafsson, ævi hans og
störf, verða lengi í minnum
manna á Ísafirði. Hann lagði
öruggan og traustan grunn að
fjölmörgum verkum í þessu
byggðarlagi, sem síðari kyn-
slóðir eiga eftir að leggja ofan
á í framtíðinni.“

Að ártölum og öðru smá-
vægilegu frátöldu virðist í stór-
um dráttum mega heimfæra
þessa frásögn Jóns Páls af Jó-
hanni Gunnari Ólafssyni yfir
á Jón Pál sjálfan, sem meira
að segja átti líka um tíma sæti
í stjórn Tónlistarfélags Ísa-
fjarðar. En Jón Páll virðist ekki
átta sig á því, að þegar hann er
að lýsa Jóhanni Gunnari er
hann um leið að lýsa sjálfum
sér.

Þegar rætt er um Jóhann
Gunnar Ólafsson sýslumann
kemur ósjálfrátt í hugann ann-
að yfirvald Ísfirðinga nokkru
síðar sem einnig verður að telj-
ast „með menningarlegu í-
vafi“, mann sem síðan varð
hæstaréttardómari en átti sér
gamlan draum um sagnfræði-
nám og rannsóknir á þeim vett-
vangi og hefur nú tekið það
skref að varpa lagaþrætum fyr-
ir róða og láta drauminn rætast.
„Já, þeir áttu það sameiginlegt,
Jóhann Gunnar og Pétur Kr.
Hafstein, að þegar þeir komu
hingað tóku þeir strax virkan
þátt í mannlífi og félagsstarfi
hér á Ísafirði og gerðu það
allan tímann sem þeir dvöldust
hér. Og mættu vera ýmsum
öðrum embættismönnum fyr-
irmynd á því sviði.“

Gömlu húsinGömlu húsinGömlu húsinGömlu húsinGömlu húsin
í bænumí bænumí bænumí bænumí bænum

Hér skal um sinn vikið að
gömlu húsaþyrpingunni í
Neðstakaupstað, bæjarprýði á
Ísafirði og landsgersemi sem
að aldri er komin vel og sum-
part langt á þriðja hundrað ára.
Ekki eru margir áratugir síðan
þessi hús, eign sjálfs Ísafjarð-
arkaupstaðar, voru að grotna
niður og margir vildu sjá þau
hverfa fyrir fullt og allt. Jón
Páll vill ekki fullyrða hvort
formlega hafi verið ákveðið
að rífa þessi hús en að minnsta
kosti var búið að ákveða að
rífa bæði Faktorshúsið í
Hæstakaupstað og Aðalstræti
16, hús sem ekki aðeins hafa
geysimikið sögulegt og menn-
ingarsögulegt gildi heldur eru
núna orðin bæjarprýði í hönd-
um eigenda sinna sem hafa
endurbyggt þau af nostursemi
og metnaði og ærnum tilkostn-
aði. Þar er um að ræða smiðina
Magnús Alfreðsson annars
vegar og Halldór Antonsson
hins vegar, eins og flestir Ís-
firðingar ættu að þekkja.

„ Það er óhætt að segja að
það hafi að minnsta kosti verið
mjög takmarkaður áhugi hjá
bæjaryfirvöldum að varðveita
húsin í Neðstakaupstað og
fjöldi manna á þessum tíma sá
ekkert vit í því að vera að arða
upp á þetta. Æði margir vildu
gjarnan að þessi hús yrðu fjar-
lægð og svæðið þar sem þau
standa nýtt til uppbyggingar
fyrir atvinnulífið. Fljótlega
eftir að Jóhann Gunnar Ólafs-
son kom til Ísafjarðar tók hann

Þorsteinshús (Hrannargata 2 á Ísafirði) óforskalað á blómaskeiði sínu.

upp baráttu fyrir því að húsin í
Neðstakaupstað yrðu friðlýst
en það fékk engan hljómgrunn
hjá bæjaryfirvöldum og þau
sáu engan tilgang með því.
Ekki fyrr en þegar Guðmundur
heitinn Sveinsson frá Góu-
stöðum í Skutulsfirði, Guð-
mundur í Netagerðinni, var
forseti bæjarstjórnar, en hann
fékk samþykkt í bæjarstjórn
að þessi hús yrðu friðlýst og
Faktorshúsið í Hæstakaupstað
líka. Lengst af eftir að bærinn
eignaðist Neðstakaupstaðar-
eignina leigði hann Samvinnu-
félagi Ísfirðinga hana. Félagið
notaði Tjöruhúsið og Turnhús-
ið fyrir atvinnustarfsemi sína
en Faktorshúsið og Krambúð-
in voru notuð til íbúðar. Þess
vegna má segja að þeim hafi
verið betur við haldið, en undir
lokin var Faktorshúsið að
grotna niður og hætt að búa í
því. Okkur ýmsum rann til rifja
að sjá hvernig það var að fara.
Hið sama var að gerast með
Turnhúsið. Það hélt hvorki
vatni né vindi“, segir Jón Páll
Halldórsson.

Það var árið 1975 sem bæj-
arstjórn Ísafjarðarkaupstaðar
samþykkti tillögu Guðmundar
Sveinssonar um friðlýsingu
verslunarhúsanna í Neðsta og
Faktorshússsins í Hæsta. Í
kjölfarið voru þeir Jón Páll og
Gunnar Jónsson, æskufélagi
hans úr skátastarfinu, kosnir
af hálfu Ísafjarðarkaupstaðar
í húsafriðunarnefnd bæjarins
en Sögufélag Ísfirðinga til-
nefndi Guðmund Sveinsson
sinn fulltrúa.

„Við höfðum með höndum
bæði fjáröflun til verksins og
forsögu um það hvað gera
skyldi og í hvaða röð. Niður-
staðan varð sú, að það var
byrjað á Faktorshúsinu sem lá
undir mestum skemmdum en
síðan var farið í Turnhúsið og
svo Krambúðina og loks
Tjöruhúsið. Stjórn Sögufé-
lagsins tilnefndi Guðmund æ
síðan sem fulltrúa félagsins í
húsafriðunarnefnd Ísafjarðar-
kaupstaðar. Það var á þessum
sviðum sem ég átti mikið og
ánægjulegt samstarf við Guð-
mund Sveinsson, sem mér er
bæði ljúft og skylt að þakka.
Þess má geta, að Magni Örvar
Guðmundsson í Netagerð
Vestfjarða tók við hlutverki
föður síns í Sögufélagi Ísfirð-
inga og hefur haldið merki

hans drengilega á lofti.“
Jón Páll segir að miklu betur

hafði gengið að afla fjár til
endurbyggingar og viðgerða á
húsunum en þeir húsafriðunar-
menn hafi búist við. „Á þess-
um tíma var þetta nýlunda og
naut talsverðrar hylli. Mörgum
fannst þetta áhugavert. Við
fengum árlegan styrk úr Þjóð-
hátíðarsjóði sem stofnaður var
1974, Byggðasjóði og Húsa-
friðunarsjóði. Þannig höfðum
við nær öll árin eitthvert fé til
að moða úr. Það var eitt ár
sem ekki var hægt að halda
áfram viðgerðum en að öðru
leyti var alltaf hægt að halda
meiri eða minni dampi.“

Þegar Jón Páll er spurður
hvernig honum líði núna þegar
hann horfir yfir sviðið í Neð-
stakaupstað segir hann: „Mér
finnst afskaplega ánægjulegt
hvað þetta tókst vel. Og ennþá
ánægjulegra er það hve allir
virðast í dag vera ánægðir með
þetta sem þarna hefur verið
gert. Ég hygg að flestir Ísfirð-
ingar séu stoltir af þessari eign
sinni. Það hefði vissulega ver-
ið menningarsögulegt slys ef
þessi hús hefðu verið rifin.“

– Viðhorf til þessara hluta
hafa breyst mjög hratt síðustu
áratugina. Sú spurning vaknar
hvernig mönnum skyldi líða
núna ef þetta hefði allt verið
rifið.

„Já, ég held að bæjaryfir-
völd verði að hugsa sig mjög
vel um áður en þau ákveða að
fjarlægja eða rífa menningar-
söguleg verðmæti. Þar má
nefna, að bæjaryfirvöld
ákváðu fyrir nokkrum árum
að heimila Pósti og síma að
fjarlægja Miðkaupstaðarhúsið
að Aðalstræti 16. Þetta hús
sem mun vera byggt um 1880
er einstakt í sinni röð hérlendis.
Í lok fyrri aldar voru víða til
hús af því tagi. Þá voru þannig
kaupmannshús mjög algeng
þar sem verslunin var niðri en
kaupmaðurinn bjó uppi og við
hliðina var pakkhús. Ég held
að ég fari rétt með það, að
þetta sé nú eina húsið af þessu
tagi sem eftir er á Íslandi. Hin
hafa öll verið rifin. Það er mjög
ánægjulegt að sjá hvernig þau
hjónin Dagný og Halldór hafa
staðið að endurbyggingingu
þess húss, sem setur óneitan-
lega mjög skemmtilegan svip
á götuna. Það hefði einnig ver-
ið alvarlegt menningarsögu-
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legt slys ef Póstur og sími hefði
byggt þarna einhvern stein-
kumbalda sem hefði alls ekki
fallið inn í þá götumynd sem
þarna er ennþá. Þarna eru ýmis
af elstu húsum bæjarins sem
setja mjög skemmtilegan svip
á götumyndina þegar horft er
niður eftir Aðalstræti.“

Húsið við Aðalstræti 16
man tímana tvenna og þrenna.
Það stendur í hjarta bæjarins
eins og nöfnin Aðalstræti og
Miðkaupstaður benda vissu-
lega til. Á neðstu hæðinni var
verslunarrekstur í heila öld en
síðan var þar um skeið lager
og skrifstofur. Nú er þar
Rammagerð Ísafjarðar með
iðnrekstur og verkstæði og
listmunaverslun á jarðhæð en
uppi er íbúðarhúsnæði eins og
fyrrum.

Jón Páll telur ekki að nú um
stundir séu fleiri sögufræg hús
eða önnur merkileg mannvirki
á Ísafirði í hættu fyrir tímans
tönn eða niðurrifshneigð
mannsins. Hann sér ekki nein
menningarsöguleg slys í upp-
siglingu. „Nei, það held ég
ekki. Það er mjög ánægjulegt
að sjá hvað það er búið að
gera stórum hluta af eldri hús-
um bæjarins til góða og endur-
gera þau á undanförnum árum.
Þar má nefna ýmis hús í Tanga-
götunni, sem skapa þar
skemmtilega götumynd.
Naumast mun finnanleg gata
á Íslandi með eins mörgum
gömlum húsum og Tangagat-
an. En ennþá eru nokkur hús í
bænum sem gaman væri að
gert yrði til góða þótt mikið
hafi verið gert í þeim efnum á
síðari og síðustu árum. Fram-
hjá því verður ekki gengið, að
Ísafjörður er einn af elstu og
helstu þéttbýliskjörnum lands-
ins og mér finnst nokkurs virði
fyrir okkur að halda í þá arf-
leifð. Fyrir nærfellt hundrað
árum voru hér nærri tvö þús-
und íbúar og margt af gömlu
húsunum hér er frá síðari hluta
19. aldar.

Ég held að við Ísfirðingar
getum verið ákaflega ham-
ingjusamir með hvað það hefur
tekist vel að finna mörgum
gömlum húsum nýtt hlutverk
sem hentar aðstæðum betur
en einhver önnur starfsemi.
Þar á ég til dæmis við húsin í
Neðstakaupstað, gamla sjúkr-
ahúsið á Eyrartúni og Hús-
mæðraskólann við Austurveg.
Þegar Edinborgarhúsið verður
komið í fulla notkun verður
það einnig að minni hyggju til
mikillar fyrirmyndar.“

Í deilunum miklu um kirkju-
málin á Ísafirði eftir eldsvoð-
ann í Ísafjarðarkirkju fyrir
bráðum tveimur áratugum,
þegar bæjarbúar skiptust í
fylkingar og sumir vildu end-
urbyggja gömlu kirkjuna en
aðrir reisa nýja, hélt Jón Páll
sig algerlega til hlés og kom
það sumum á óvart. Það gerir
hann enn og vill ekki leggja
aukatekið orð í þann belg eða
láta í ljós neitt álit á því máli
nema þetta: „Þær deilur voru
öllum til leiðinda.“ Þess má
geta, að prestur og prófastur á
Eyri í Skutulsfirði þegar gamla
kirkjan var byggð (fullgerð
1863) var séra Hálfdan Einars-
son, langalangafi Jóns Páls

Þessi hjallur Kristjáns Gíslasonar við Fjarðarstrætið er löngu horfinn eins og fjölmargir skúr-
ar og hjallar sem þar voru á kambinum á fyrri tíð.

Þegar Hrafn Snorrason ljósmyndari á Ísafirði tók þessa mynd af húsaþyrpingunni í Neðsta-
kaupstað endurbyggðum og komnum í upprunalegt horf fyrir atbeina hugsjónamanna þann-
ig að þau eru nú bæjarprýði og stolt Ísfirðinga, valdi hann sér sama sjónarhorn og Philippe
Patay þegar hann tók sína mynd þar sem húsin bíða niðurrifs (sjá myndina hér að ofan).

Fyrir um aldarfjórðungi var franskur blaðamaður, Philippe Patay, á ferð við Djúp og víðar um
landið. Afrakstur ferðarinnar gaf hann síðar út í myndabók frá Íslandi. Það eina sem vakti
athygli hans á Ísafirði var þessi sýn, sem blasti við augum hans þegar hann kom í Neðsta-
kaupstað að skoða gömlu húsin þar. Húsafriðunarnefnd Ísafjarðar stýrði uppbyggingu á
Neðstakaupstaðarsvæðinu á árunum 1977-1996 og nú hafa öll húsin verið færð til upp-
runalegs horfs.

Halldórssonar, en kirkjusmið-
urinn var Einar sonur séra
Hálfdanar, síðar bóndi á Hvíta-
nesi, langafi Jóns Páls og afi
Einars heitins Guðfinnssonar
í Bolungarvík og þeirra syst-
kina.

UpphafiðUpphafiðUpphafiðUpphafiðUpphafið
Jón Páll Halldórsson fædd-

ist á Ísafirði 2. október 1929,
elstur fimm barna foreldra
sinna. „Gamalt máltæki segir
að fáir vilji sína barnæsku
muna. Þetta á ekki við um
mig“, segir hann. „Ég átti í
alla staði ánægjulega æsku og
hugsa með mikilli ánægju til
æskuáranna. Ef til vill eru þau
ánægjulegasti tíminn á lífs-
göngu minni, þó að erfitt sé að
meta það.“

Foreldrar Jóns Páls voru
Kristín Svanhildur Guðfinns-
dóttir húsmóðir og Halldór
Jónsson sjómaður og verka-
maður á Ísafirði. „Þau voru
bæði af bændafólki komin“,
segir hann. „Móðir mín var
fædd á Litlabæ í Skötufirði.
Foreldrar hennar voru hjónin
Halldóra Jóhannsdóttir, sem
var ættuð úr Skagafirði og
Húnavatnssýslu, og Guðfinnur
Einarsson, Hálfdanarsonar
hreppstjóra á Hvítanesi í Ög-
ursveit. Faðir minn var fæddur
á Fossum í Skutulsfirði. For-

eldrar hans voru Ólöf Jóns-
dóttir, Halldórssonar hrepp-
stjóra á Kirkjubóli í Skutuls-
firði, og Jón Bjarnason, Jóns-
sonar í Neðri-Engidal í Skut-
ulsfirði.

Búskap sinn hófu foreldrar
mínir í lítilli kjallaraíbúð í
Tangagötu 10 á Ísafirði og þar
er ég fæddur ári síðar. Á næsta
ári fluttu þau sig í litla íbúð á
efstu hæð í Ásbyrgi, sem er
húsið nr. 10 við Brunngötu.
Þar fæddist Una systir mín,
sem er annað barn foreldra
minna. Tveim árum síðar
fluttu þau sig svo á miðhæðina
í Ásbyrgi, þar sem Guðmundur
bróðir minn er fæddur. Sú íbúð
var eign Ásgeirs Guðbjarts-
sonar og Guðbjargar Pálsdótt-
ur. Þær Guðbjörg og móðir
mín deildu með sér eldhúsinu
og ég minnist þess ekki að
nokkurn tíma hafi orðið
árekstrar þó að þær þyrftu að
nota sömu eldavélina saman.
Þetta fólk var alið upp við
nægjusemi og kunni að aðlaga
sig þeim aðstæðum sem lífið
bauð hverju sinni. Á neðstu
hæðinni í Ásbyrgi bjuggu
hjónin Guðbjartur Ásgeirsson
sonur þeirra og Jónína Guð-
bjartsdóttir með börnum sín-
um, og voru synir þeirra, Ás-
geir og Guðbjartur, helstu leik-
félagar mínir meðan við bjugg-
um þar. Leikvangur okkar var

aðallega Wardstúnið og oft lá
leiðin niður í Dokku, niður á
Ásgeirsplanið, sem kennt var
við afa þeirra. Stundum var
einnig komið við í Vélsmiðj-
unni Sindra en þar vorum við
ekki taldir neinir aufúsugestir.
Aftur á móti fengum við stund-
um að koma inn í kofann hjá
Þorbirni Ólafssyni, sem stóð
hinum megin við götuna.
Tobbi úri, eins og hann var
jafnan kallaður, var dvergur,
bróðir Elísar Ólafssonar klæð-
skera sem einnig var dvergur.
Þeir voru ættaðir frá Kaðals-
stöðum í Borgarfirði en fluttust
til Ísafjarðar í upphafi aldar-
innar og áttu allan sinn starfs-
feril á Ísafirði. Tobbi var lærð-
ur úrsmiður en fékkst mest

við rennismíði í Sindra. Það
var mikil upplifun að fá að sjá
allar klukkurnar hjá honum í
kofanum.

Á þessum árum lenti ég í
því óhappi að fótbrotna að vor-
lagi. Ég lenti fyrir reiðhjóli
þegar ég var að hlaupa yfir
Skipagötuna. Það var mikið
áfall. Ég man að faðir minn
bar mig út í Silfurgötu til Krist-
jáns Arinbjarnar læknis, sem
var þar með læknisstofu. Hann
skoðaði mig og sagði föður
mínum að koma með mig upp
á sjúkrahús eftir hádegi, ég
væri greinilega fótbrotinn og
hann þyrfti að setja mig í gifs.
Ég man ennþá lyktina af klóro-
forminu þegar ég var svæfður.
Þegar Kristján var búinn að
setja brotið saman og setja mig
í gifs bar faðir minn mig aftur
heim í Ásbyrgi. Þá var ekki
hægt að kalla á leigubíl því að
þeir voru ekki til á Ísafirði á
þessum árum, ég tala nú ekki
um sjúkrabíl.“

Umhyggju-Umhyggju-Umhyggju-Umhyggju-Umhyggju-
söm stúlkasöm stúlkasöm stúlkasöm stúlkasöm stúlka

í Ögurnesinuí Ögurnesinuí Ögurnesinuí Ögurnesinuí Ögurnesinu

„Sumarið 1934 fór faðir
minn á síld og móðir okkar fór
þá með okkur systkinin inn í
Odda í Ögursveit til þeirra
heiðurshjóna Kristínar Helga-
dóttur og Þórðar Ólafssonar.
Ekkert vegasamband var þá
komið og flutti Þórður okkur
á milli á Sleipni, þriggja lesta
vélbát sem hann gerði út á
þessum árum. Þau Kristín og
Þórður í Odda voru mikið
ágætisfólk, bæði voru þau
glaðsinna og skópu frjálslegan
og skemmtilegan heimilsbrag.
Það leið öllum vel í návist
þeirra.

Í Odda áttum við einstak-
lega ánægjulega sumardvöl
með þeim Oddasystkinum.
Þau voru fjögur, Helgi Guð-
jón, Guðrún, Ceselía og Þór-
unn, öll á svipuðum aldri og
við systkinin. Ég var ekki sett-
ur í göngugifs þegar ég fót-
brotnaði, eins og nú er gert, og
átti því mjög óhægt með gang
þar sem ég mátti ekki tylla í
fótinn meðan beinið var að
gróa. Ég mun því mest hafa
skriðið á rassinum. Um sum-
arið kom ung stúlka, sem bú-
sett var í Ögurnesi, nokkrum
sinnum í heimsókn og sagði
móðir mín mér að henni hafi
verið mjög umhugað um að
rétta mér hjálparhönd. Henni
fannst ég mjög umkomulaus
og einmana að geta ekki tekið
þátt í leikjum hinna krakkanna.

Þessi unga stúlka, sem þarna
var í heimsókn, var Hulda
Pálmadóttir, sem síðar varð
eiginkona mín. Þetta voru
okkar fyrstu kynni. Ég var þá
tæplega fimm ára og hún tæpra
sjö.

Á þessum árum var mikið
mannlíf í Ögurvíkinni. Þar
voru með fasta búsetu milli 60
og 70 manns og yfir sumar-
mánuðina hefir mannfjöldinn
slagað hátt í 100 manns, því
að á flestum býlunum var
fjöldi sumarbarna. Oftar en
ekki bjuggu fjölskyldur í
Ungmennafélagshúsinu yfir
sumarið en á veturna var það
skólahúsnæði.

Tæpum þrem kílómetrum
fyrir utan Ögurvíkina er Ögur-
nes, milli Ögurvíkur og Vigur-
áls, sem er í mynni Skötu-
fjarðar. Nesið horfir beint til
norðurs móti opnu hafi. Fremst
á nesinu er örlítill vogur, þar
sem heimamenn ruddu tvær
varir, en stórgrýtisklappir eru
á milli þeirra. Ögurnes fór í
eyði árið 1945 þegar þau hjón-
in Guðfinna Andrésdóttir og
Pálmi Gíslason, sem síðar urðu
tengdaforeldrar mínir, fluttu
til Ísafjarðar. Þá hafði verið
föst byggð þar í tæp 60 ár. Á
öðrum og þriðja áratug aldar-
innar fór fólki fjölgandi í Nes-
inu og voru 44 skráðir þar með
fasta búsetu um miðjan þriðja
áratuginn. Þá voru alltaf
nokkrir menn þar, sem unnu
við útgerð heimamanna en áttu
lögheimili annars staðar.

Pálmi Gíslason var fram að
stríðsbyrjun með tvo opna
báta, Ásu og Æsku, en auk
þess lögðu bátar úr Inn-Djúp-
inu og norðan af Snæfjalla-
strönd þar oft upp afla sinn.
Það var sérstaklega á vorin,
þegar hlé var á milli heys og
grasa og róið var á útmið. Sein-
ustu árin sem Pálmi bjó í Ög-
urnesi átti hann dekkaðan bát
sem hét Sævar ÍS 555. Þetta
var þriggja lesta bátur, smíð-
aður í Bolungarvík 1932. Þeg-
ar hér var komið sögu var fisk-
verkun hætt í Ögurnesi en allur
fiskur frá Ögurvík og Ögurnesi
fluttur til Ísafjarðar og seldur í
fisktökuskip. Útvegsbændur
skiptust á að flytja fiskinn út
eftir. Árið 1944 seldi Pálmi
bræðrunum Friðbirni og Páli
Friðbjarnarsonum á Sútara-
búðum í Grunnavík bátinn
Sævar og gerðu þeir hann út í
nokkur ár frá Grunnavík. Árið
eftir flutti Pálmi svo til Ísa-
fjarðar og lauk þar með sögu
þessarar verstöðvar.“

Lífið í OddaLífið í OddaLífið í OddaLífið í OddaLífið í Odda
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Fermingarsystkini sem fermd voru í Ísafjarðarkirkju 23. maí 1943 hittust í Neðstakaupstað á Ísafirði 50 árum síðar eða í
maí 1993. Þetta voru fyrstu fermingarbörn sr. Sigurðar Kristjánssonar eftir að hann varð sóknarprestur á Ísafirði. Talið frá
vinstri: Guðný Magnúsdóttir, Sigríður Matthíasdóttir, Ólafur Halldórsson, Hulda Guðmundsdóttir, Erla Ingadóttir, Inga Þ.
Jónsdóttir, Erling Sörensen, Halldóra Daníelsdóttir, Sjöfn Magnúsdóttir, Kristján Arngrímsson, Konráð Jakobsson, Tryggvi
Jónasson, Magnús Arnórsson, Jón Páll Halldórsson, Gunnlaugur Jónasson, Árni Ingólfsson, Albert Karl Sanders, Halldór
Magnússon, Jón B. Guðjónsson og Albert Ingibjartsson.

„Ögurnesingar sóttu lífs-
björg sína að mestu í sjóinn og
sumir þeirra áttu nokkrar kind-
ur. Vegna þess hve jarðvegur
er grunnur á nesinu var þar
engin garðrækt utan lítill garð-
ur, sem Andrés Jóhannesson
gerði sér undir barðinu þar sem
vegurinn liggur nú. Í nokkur
ár var Pálmi Gíslason með
refabú í Nesinu. Neysluvatn í
Ögurnesi var sótt í litla lind
undir bökkunum og þangað
sóttu íbúarnir neysluvatn sitt,
en eina húsið sem hafði renn-
andi vatn inni var hús Pálma
Gíslasonar.

Við dvöldum aftur í Odda
sumarið 1935 en sumarið 1936
vorum við heima. Það sumar
var mér á ýmsan hátt mótdrægt
og minnist ég þess að hafa
verið veikur lengst af, því að
ég fékk mislinga, kíghósta og
flensu um sumarið. Þessir
sjúkdómar lögðust miklu
þyngra á börn á þessum árum
því að þá voru ekki komin til
ónæmislyf gegn þeim. Það var
því algengt að börn létust af
völdum þeirra á þessum árum.
Um haustið stækkaði svo fjöl-
skyldan, því að 12. desember
fæddist foreldrum mínum
fjórða barnið. Það var drengur,
sem skírður var Ólafur Bjarni.
Við systkinin kölluðum þenn-
an nýja fjölskyldumeðlim allt-
af Óla Badda.

Sumarið 1937 var svo haldið
á ný inn í Odda strax og faðir
okkar var farinn á síldina og
þar dvöldum við í góðu yfirlæti
um sumarið, eins og jafnan
áður. Í byrjun júlí var mikið
sólfar og ég var alla daga með
bera handleggi. Ég hef hins
vegar alltaf haft mjög við-
kvæma húð. Ég sólbrann svo
illa á handleggjunum að ég
fékk þriðja stigs bruna. Högni
Björnsson var ennþá læknir í
Ögri og gerði hann að sárum
mínum, stakk á blöðrunum,
bar smyrsl í og batt um með
brunabindum til að koma í veg
fyrir að ígerð kæmist í sárin.
Þetta fór allt vel og ég var
fljótur að jafna mig.

Lífið í Odda var okkur syst-
kinunum einstaklega lær-
dómsríkt og skemmtilegt. Bú-
skapur var ekki stundaður í
Odda en Þórður reri til fiskjar
framan af sumri. Síðari hluta
sumars fór hann venjulega
heim í Ögur og vann þar við
slátt í 4-5 vikur. Hjá honum
lærðum við að stokka upp og
beita línu en aðallega undum
við okkur við leiki. Einar Guð-
finnsson, bróðir mömmu, átti
fiskhús í Ögri og keypti salt-
fisk af sjómönnunum í Ögur-
víkinni. Hjörtur Sæmundsson,
bróðir Gísla í Ögri, annaðist
fiskmóttökuna og sá um verk-
un fisksins. Það hefir vafalítið
verið seinasta sumarið okkar í
Odda, sem við hjálpuðum til
við að skipa út fiski fyrir Einar.
Þegar fiskurinn hafði verið rif-
inn upp úr stæðunum var hann
borinn á handbörum um borð
í bringingarbát og staflað þar.
Vélbátur dró síðan bringingar-
bátinn til Bolungarvíkur þar
sem fiskurinn var fullverkað-
ur. Við sóttum alltaf mjólk
heim í Ögur og nokkrum sinn-
um fékk ég að fara með mjólk-
urpóstinum þegar hann fór

með mjólkina út í Ögurnes.
Þá voru um 30 manns með
búsetu í Ögurnesi. Mjólkur-
pósturinn fór með 20 lítra
mjólkurbrúsa á hesti út í Ögur-
nes annan hvern dag og mældi
mjólkina með eins lítra máli.
Hver lítri kostaði 20 aura. Síð-
an var mjólkin greidd við af-
hendingu – ekkert skrifað,
engin lánsviðskipti.“

Íbúðarkaup áÍbúðarkaup áÍbúðarkaup áÍbúðarkaup áÍbúðarkaup á
kreppuárunumkreppuárunumkreppuárunumkreppuárunumkreppuárunum
Haustið 1934 festi faðir

minn kaup á íbúð í Hrannar-
götu 10. Það var norðurendi
hússins, uppi – „2 íbúðarher-
bergi, hálft eldhús og hálfur
gangur“. Hinn hlutann, „hálft
eldhúsið og hálfan ganginn“,
átti eigandi suðurendans, Ei-
ríkur Einarsson hafnsögumað-
ur, og leigði hann föður mínum
það þar til hann gat fest kaup á
því. Þetta þættu ekki mikil
húsakynni í dag fyrir fimm
manna fjölskyldu, svipað og
lítill sumarbústaður, en á þess-
um árum voru gerðar aðrar
kröfur til íbúðarhúsnæðis en í
dag. Fólk sætti sig við allt
aðrar aðstæður þá.

Í eldhúsinu var kolakynt
eldavél og í stofunni ofn, sem
lagt var í þegar kalt var í veðri.
Þá var opnað inn í svefnher-
bergið, en þar var engin eldstó.
Fram á sjötta áratuginn var
alls staðar kolakynding á Ísa-
firði og öll híbýli hituð upp
með kolum. Þegar kom fram á
sjötta áratuginn var farið að
nota olíu til húsahitunar og
náði olíukyndingin fljótlega
mikilli útbreiðslu, en það tíma-
bil stóð stutt. Árið 1979 setti
Orkubú Vestfjarða síðan upp
fjarhitun og tók að selja bæj-
arbúum heitt vatn eftir mæli.
Fjarhitunin var fyrst lögð í
húsin niðri á eyrinni en síðan í
húsin í hlíðinni. Kolin gátu
verið æði misjöfn að gæðum
eftir því hvaðan þau komu.
Þau voru geymd úti og blotn-
uðu því að vetrinum í snjó og
vætutíð. Á haustin reyndu því

flestir að viða að sér nokkrum
kolaforða sem dugði fram eftir
vetri. Þennan starfa höfðu
lengi vel tveir aldnir Ísfirð-
ingar, Jón Stefánsson, bróðir
Stefáns skósmiðs, og Kola-
Bjarni, sem kallaður var. Þeir
fluttu kolin lengi vel á kerru
yfir sumarmánuðina en drógu
á stórum sleða á veturna, en
seinustu árin var farið að flytja
þau á bíl. Kolin voru geymd í
sérstakri kolastíu í kjallaran-
um. Yfirleitt voru þau borin
þangað í pokum en fyrir kom
að keypt var beint frá skips-
hlið. Þá var kolunum sturtað
við húshliðina og síðan borin
inn í stíu. Þegar kólna tók í
veðri voru kolin síðan sótt í
fötu niður í kjallara og borin
upp á hæðina. Verður það að
játast, að það þótti ekki
skemmtilegt verk að sækja kol
niður í kjallara og bera upp, en
þetta þurfti að gera ef maður
vildi hafa hita. Um helgar vor-
um við systkinin böðuð upp
úr stórum járnbala, því að
hvorki var bað né vatnssalerni
í íbúðinni. Það kom ekki fyrr
en byggt var við norðurendann
árið 1943.

Kaupverð íbúðarinnar í
Hrannargötu var 3.600 krónur.
Á eigninni hvíldi 1.200 króna
veðdeildarlán en mismuninn
greiddi faðir minn þannig, að
hann fékk 1.800 króna víxillán
í Landsbankaútibúinu á Ísa-
firði en eftirstöðvarnar, 600
krónur, greiddi hann í pening-
um. Víxillinn í Landsbankan-
um var tryggður með 2. veð-
rétti í eigninni. Það nægði
bankanum þó ekki sem trygg-
ing, því að faðir minn þurfti
að fá fjóra ábyrgðarmenn til
að skrifa upp á víxilinn. Það
voru þeir Einar Guðfinnsson
mágur hans, frændur hans Kar-
vel H. Jónsson og Halldór E.
Jónsson og Elías J. Pálsson
kaupmaður. Þegar bankastjór-
inn var inntur eftir því mörgum
árum síðar, hvers vegna hann
hefði krafist fjögurra ábyrgð-
armanna, var skýring hans sú,
að tveir þeir fyrst töldu hefðu

Stjórn Sögufélags Ísfirðinga á fundi 4. júlí 1989. Talið frá vinstri: Jóhann T. Bjarnason,
Magni Örvar Guðmundsson, Eyjólfur Jónsson, Geir Guðmundsson og Jón Páll Halldórsson.

verið gagnslausir ábyrgðar-
menn, því að þeir hefðu ekki
átt neina innstæðu í bankan-
um. Tveir þeir síðar töldu áttu
hins vegar innistæður sem
stóðu á móti skuldinni. Þannig
gengu bankaviðskipti fyrir sig
á fjórða tug liðinnar aldar. Þeir
sem áttu lítið undir sér voru
engir aufúsugestir bankanna.
Þessi viðskipti áttu sér stað í
miðri kreppunni.

Ég trúi því, að faðir minn
hafi haft litla möguleika á að
greiða afborganir af víxlinum
fyrstu árin, látið nægja að
greiða vextina, en hann gætti
þess vel að víxillinn væri jafn-
an framlengdur á réttum tíma
og allir ábyrðarmennirnir
skrifuðu á hann. Á stríðsárun-
um batnaði hagur flestra lands-
manna og gat faðir minn greitt
víxilinn upp níu árum síðar
eða árið 1943. Þá réðst hann
einnig í stækkun íbúðarinnar,
byggði tvö herbergi til norð-
urs, en áður var búið að byggja
við neðri hæðina. Með þessu
gjörbreyttist íbúðin. Við feng-
um tvö svefnherbergi, gamla
svefnherbergið var innréttað
sem eldhús og komið fyrir sal-
erni og geymslu í þeim hluta
gamla eldhússins sem var í
eigu föður míns en hinum hlut-

anum skilað til eiganda síns.
Það sýnir nokkuð þróun verð-
lags á þessum árum, að árið
1954 keypti faðir minn hálfan
kjallarann undir viðbygging-
unni á 4.500 krónur. Hann
kostaði sem sagt nærri þúsund
krónum meira en íbúðin kost-
aði í upphafi.

Það var alla tíð gestkvæmt
á heimili foreldra minna. Með
bættum húsakynnum batnaði
aðstaða foreldra minna mjög
til að taka á móti gestum og
veita þeim gistingu. Það gladdi
móður mína mjög, því að hún
naut þess alla tíð að geta tekið
vel á móti gestum.

Hjónaband foreldra minna
var ástúðlegt og gott, þó að
þau væru um margt ólík. Faðir
minn var dulur en móðir mín
opnari og mannblendnari, en í
þessu voru þau samhent, sem
og í flestu öðru. Frændi minn,
Einar Guðfinnsson, var tíður
gestur á ferðum sínum og börn
hans eftir að þau uxu úr grasi,
sem og ýmsir aðrir frændur og
vinir foreldra minna. Einar og
móðir mín voru einstaklega
samrýnd alla tíð og ákaflega
kært með þeim, eins og fram
kemur í Einars sögu Guðfinns-
sonar.

– Var náinn samgangur og

náin kynni milli þín og Einars?
„Já, mjög mikill samgangur.

Þegar ég var að alast upp var
ekkert vegasamband milli Ísa-
fjarðar og Bolungarvíkur og
Einar dvaldist oft og gisti hjá
foreldrum mínum þegar hann
var einhverra erinda á Ísafirði.
Þannig kynntist ég honum náið
sem barn og unglingur. Hann
var á ýmsan hátt sérstæður
maður. Hann var morgunhani,
var uppi fyrir allar aldir en fór
snemma að sofa á kvöldin. Ég
var í miklu og nánu sambandi
við Einar alla tíð meðan hann
lifði og hans fjölskyldu alla.
Kannski meira en aðra af mínu
skyldfólki.“

– Ert þú líka morgunhani?
„Nei, það get ég nú ekki

sagt! Hins vegar hef ég aldrei
getað sofið út, eins og kallað
er.“

Árin og eilífðinÁrin og eilífðinÁrin og eilífðinÁrin og eilífðinÁrin og eilífðin
í Hrannargötuí Hrannargötuí Hrannargötuí Hrannargötuí Hrannargötu
„Foreldrar mínir kenndu

mér og systkinum mínum að
lesa en það kom aðallega í
hlut föður míns að kenna okkur
að skrifa. Hann hafði mjög
fallega rithönd sem hann hafði
numið af Páli Helga, frænda
sínum. Hann kunni óhemju-
mikið af kvæðum og lagði
áherslu á að við læsum og
lærðum kvæði. Sérstakt dálæti
hafði hann á kveðskap Jónasar
Hallgrímssonar, Hannesar
Hafstein og Þorsteins Erlings-
sonar. Þegar hann var kominn
yfir nírætt gat hann farið með
Gunnarshólma Jónasar Hall-
grímssonar án þess að staldra
við nokkurs staðar.

Það kom aftur á móti meira
í hlut móður okkar að kenna
okkur sálma og bænir. Þau
voru bæði mjög trúrækin, sóttu
kirkju reglulega og lögðu
mikla áherslu á að við gerðum
slíkt hið sama, eftir því sem
kostur var á. Það var þó aldrei
nein kvöð. Þau voru bæði
frjálslynd í trúarskoðunum en
faðir minn mun þó hafa verið
meira hallur undir nýguðfræð-
ina og spíritisma en móðir mín.
Ég veitti því athygli síðar á
lífsleiðinni, að hann tók sér
bók séra Haraldar Níelssonar,
Árin og eilífðin, oft í hönd og
las í henni sér til hugarhægðar.

Skömmu eftir að við fluttum
í Hrannargötuna varð eldur
laus í íbúðarhúsi Soffíu Jó-
hannesdóttur kaupkonu, sem
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var nr. 1 við Hrannargötu.
Þetta var að morgni 27. des-
ember 1934, á þriðja degi jóla.
Eldsins varð fyrst vart á ann-
arri hæð í suðurenda hússins.
Efri hæð hússins varð alelda á
stuttum tíma og bjargaðist
sumt heimilisfólkið fáklætt en
slys urðu engin á fólki. Slökk-
viliði bæjarins tókst að verja
nærliggjandi íbúðarhús og
slökkva eldinn. Logn var og
hásjávað og hjálpaði það mik-
ið við slökkvistarfið. Við vor-
um nýkomin á fætur þegar
slökkviliðið dreif að og stóðu
þá eldtungurnar upp úr þakinu.
Við systkinin fengum leyfi
foreldra okkar til að sitja á
tröppunum og fylgjast með
björgunarstarfinu gegn hátíð-
legu loforði að hreyfa okkur
ekki af tröppunum. Berg-
sveinn Árnason járnsmiður var
slökkviliðsstjóri á þessum ár-
um. Honum lá hátt rómur og
þurfti engan magnara til að
láta heyra til sín. Mér er ennþá
í minni þegar Bergsveinn var
að gefa liði sínu fyrirskipanir,
því að þær heyrðust um allt
hverfið. Eldtungurnar stóðu út
um alla glugga hússins en
Bergsveinn lét strax klæða öll
nærliggjandi hús með pruss-
iningum, sem hann kældi síð-
an niður með því að dæla á þá
sjó. Ég er ekki í nokkrum vafa
um að það kom í veg fyrir að
þarna yrði stórbruni, því að
öll nærliggjandi hús voru
timburhús. Þessi bruni er með
því fyrsta sem ég man eftir frá
árum mínum í Hrannargöt-
unni.

Hrannargatan og næsta ná-
grenni varð leikvangur okkar
systkinanna. Bíórústirnar, lóð-
irnar nr. 5-7 við Hrannargöt-
una, höfðu sérstakt aðdráttar-
afl. Á þessu tímaskeiði var
Hrannargatan ekki barnmörg
gata. Fyrstu árin okkar þar bjó
þar margt fullorðið fólk. Það
átti þó heldur betur eftir að
breytast í áranna rás. Við syst-
kinin áttum þar öll heima þar
til við giftum okkur og fluttum
að heiman og þar bjuggu for-
eldrar okkar til dauðadags.

Móðir mín ræktaði alla tíð
einstakt samband við granna
sína og hafði af þeim mikla
vináttu og þeir ekki síður af
henni. Hún var ræðin og naut
þess að taka fólk tali, sem á
vegi hennar varð. Hún var því
vinmörg. Það kom vel fram
við andlát hennar, en þá sendu
allir íbúar Hrannargötunnar
krans með einlægu þakklæti
fyrir samfylgdina. Slíkt hygg
ég að sé fátítt. Eitt sinn, þegar
móðir mín var komin á efri ár,
mætti Sigurleifur Jóhannsson
járnsmiður henni á heimleið.
Hún var að koma úr verslunar-
ferð með þunga byrði. Þegar
hann var kominn upp í íshús,
þar sem hann var að vinna,
hripaði hann niður þessa vísu,
sem lýsir vel hvaða hugarþel
samborgararnir báru til móður
minnar:

Ennþá sína byrði ber,
bognar lítt við þungann.
Þegar úr heimi héðan fer,
þá hrein er sál og tungan.

Kreppuárin voruKreppuárin voruKreppuárin voruKreppuárin voruKreppuárin voru
mörgum erfiðmörgum erfiðmörgum erfiðmörgum erfiðmörgum erfið

Hjónin Jón Páll og Hulda ásamt börnum, tengdabörnum og barnabörnum í september 1997.
Fremsta röð frá vinstri: Jón Páll Halldórsson jr., Jón Páll Halldórsson, Hulda Pálmadóttir,
Davíð Guðni Halldórsson og Gunnar Páll Halldórsson. Miðröð frá vinstri: Jón Guðni Pálma-
son, Arnar Pálmason og Helen Halldórsdóttir. Efsta röð frá vinstri: Halldór Jónsson, María
Guðnadóttir, Ingibjörg María Halldórsdóttir, Ómar Líndal Marteinsson, Heiðdís Halldórsdóttir,
Hulda Halldórsdóttir, Guðfinna Halldórsdóttir, Guðfinna Jónsdóttir, Jóhanna Jóhannesdóttir,
Pálmi Kr. Jónsson og Halldór J. Árnason.

Eftir á að hyggja er það at-
hyglisvert, að faðir okkar
skyldi ráðast í húsakaup í miðri
kreppunni, þegar margar
verkamannafjölskyldur höfðu
vart til hnífs og skeiðar. Hann
var alla tíð ákaflega vinnusam-
ur og féll sjaldan verk úr hendi.
Ég minnist þess frá þessum
árum, að strax og hann var
kominn heim frá síldveiðum
var hann farinn að vinna fyrir
bændurna í Firðinum við að
hnoða mör eða grafa skurði
eða annað sem til féll. Fyrir
þessa vinnu hefir hann vafa-
laust fengið greitt í kjöti og
sláturafurðum, sem varð vetr-
arforði heimilisins. Einnig
vann hann við að taka upp
grjót á haustin úti á Eyrarhlíð,
sem bærinn keypti. Grjótið var
síðan malað í mulningsvélinni
og seldi bærinn það sem bygg-
ingarefni. Það þótti mjög gott
að setja nokkrar skóflur af
mulningi í hræruna þegar
steypa var löguð. Bærinn
greiddi 40 krónur fyrir fer-
faðminn. Það var talið hæfilegt
dagsverk fyrir fullfrískan
mann að taka upp kvartara sem
kallað var, það er einn fjórða
hluta úr ferfaðmi. Fyrir það
fengust greiddar 10 krónur. Ég
minnist þess, að við bræðurnir,
ég og Guðmundur, fórum oft
út á hlíð þegar við komum
heim úr skólanum til að færa
föður okkar súpu eða aðra
heita hressingu, sem við fórum
með í lítilli fötu. Við hjálpuð-
um síðan við að flytja grjótið
niður að vegi og hlaða því þar
upp áður en myrkrið skall á.

Þó að kreppuárin á fjórða
áratugnum reyndust mörgum
verkamannafjölskyldum erfið
ár og margar fjölskyldur hefðu
litla fjármuni handa á milli, þá
höfðum við alltaf nægan mat
og matvendni þekktist ekki.
Heitur matur var yfirleitt í há-
deginu en brauðmeti og graut-
ur, hafragrautur og slátur eða
mjólkurvellingur að kveldi.
Faðir okkar var duglegur að
draga til heimilisins og móðir
okkar var líka ákaflega nýtin
og kunni þá list að gera mikið
út litlu. Á hverju hausti var
saltað kjöt í tunnu og tekið
slátur, sem lagt var í súr. Þá
var súrmatur miklu algengari

og stærri hluti í fæðu alls al-
mennings en síðar varð. Það
er ekki fyrr en á stríðsárunum
að farið er að frysta slátur og
annan haustmat. Kartöflur og
aðra garðávexti ræktaði hver
fjölskylda fyrir sig og átti jafn-
an nóg fyrir veturinn. Faðir
minn var með tvo kálgarða,
annan inni við Grænagarð en
hinn úti á Eyrarhlíð.

Nýr fiskur var að jafnaði á
borðum alla daga vikunnar,
nema á miðvikudögum og
sunnudögum. Á miðvikudög-
um var að jafnaði soðið kjöt
og kjötsúpa en á sunnudögum
var steikt læri. Á stórhátíðum
var gjarnan hangikjöt og svið
á boðstólum. Fuglakjöt þekkt-
ist varla. Það var þá helst af
aflóga hænsnum. Þar af leiðir,
að ég hef aldrei lært að meta
kjúklingakjöt. Það minnir mig
um of á hænsnakjötið. Harð-
fiskur var einnig stór hluti fæð-
unnar, bæði hert ýsa og stein-
bítur. Þegar ekki gaf á sjó og
skortur var á nýjum fiski var
gjarnan gripið til þess ráðs að
bleyta upp harðan steinbít,
hann soðinn og borðaður með
mörfloti. Það þótti herra-
mannsmatur. Yfir sumarmán-
uðina var alltaf nægilegt fram-
boð af nýjum fiski. Ingvar Pét-
ursson var með fisksölu í skúr
við íbúðarhús sitt í Fjarðar-
stræti 32 og þangað sóttum
við soðninguna. Fiskurinn var
í kös á gólfinu og valdi hver
og einn þann fisk sem hann
vildi fá. Hann var síðan veginn
á reislu og bandi brugðið um
sporðinn. Á þessum árum þótti
óþarfi að pakka soðmat inn í
pappír. Þegar skortur var á nýj-
um fiski var alltaf hægt að
kaupa saltfisk hjá Ingvari.

Margir aðilar stunduðu
kolaútgerð við Fjarðarstrætið
og seldu skarkolann en sand-
kolinn var gefinn. Hann virtist
ekki vera markaðsvara. Í byrj-
un síldarvertíðar komu bátarn-
ir venjulega til Ísafjarðar með
síld til frystingar. Þegar fyrsti
síldarbáturinn kom að landi
fóru allir niður á bryggju til að
ná sér í nýja síld til matar.
Hún var hökkuð saman með
öðru fiskmeti og búnar til síld-
arbollur, sem þóttu mikið sæl-
gæti.

Flestir bæjarbúar keyptu
mjólk frá bændunum í Firðin-
um eða af Seljalandsbúinu,
sem bærinn rak á þessum ár-
um. Það var misjafnt hversu
mikið hver fjölskylda keypti
af mjólk. Flestir keyptu eina
þriggja pela flösku, sem var
pökkuð inn í gamlan prjóna-
sokk, en stærstu heimilin
keyptu á tveggja lítra brúsa.
Þessi mjólkurskammtur var
sendur daglega heim til hvers
og eins. Mjólkurflutningana
önnuðust sérstakir mjólkur-
póstar og fluttu þeir mjólkina
í hestakerru á sumrin en á vet-
urna var notaður sleði. Eftir-
minnilegustu mjólkurpóstarnir
frá æskuárum mínum eru
Tungubræður, Sigurjón og
Bjarni, sem færðu okkur mjól-
kina, og Guðmann Jónsson á
Kúabúinu, sem hafði þennan
starfa um langt árabil. Ég dáð-
ist alltaf að því hvernig þeir
fóru að því að þekkja sokk
hvers og eins heimilis. Ég
heyrði aldrei talað um að þeir
hefðu ruglast í því. Annar
kunnur mjólkurpóstur var
Friggi í Hrauni, Friðrik Kjart-
ansson, sem flutti bæjarbúum
mjólk úr Hnífsdal um langt
árabil. Hann var sérkennilegur
og skemmtilegur karl og kunni
öll kosningaúrslit í Alþingis-
kosningum frá aldamótum og
skeikaði hvergi. Djúpbáturinn
sótti mjólk í Djúpið tvisvar í

Hrafnseyrarnefnd á fundi á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní 1988. Talið frá vinstri: Matt-
hías Bjarnason, Jón Páll Halldórsson, Þórhallur Ásgeirsson, formaður, Halldór Kristjánsson
frá Kirkjubóli og Ágúst Böðvarsson.

viku og var hún seld í mjólkur-
búð Kaupfélagsins. Í lok fjórða
áratugarins var farið að geril-
sneyða eða dauðhreinsa alla
mjólk sem Kaupfélagið seldi.
Ég minnist þess að viðskipta-
vinirnir voru mishrifnir af
þeirri nýbreytni og margir
töldu það skemmd á hollri
vöru.

Móðir okkar var ekki síður
vinnusöm en faðir okkar. Ég
man hana ekki öðruvísi en
vinnandi. Á haustin fór mikill
tími í sláturgerðina og frágang
á vetrarforða heimilisins, auk
vikulegra þvotta, en þess á
milli var hún að að sauma á
okkur systkinin eða að prjóna.
Á þessum árum var allur fatn-
aður á börn og kvenfólk saum-
aður á heimilinu. Tilbúinn
fatnaður var ekki til sölu í
verslunum, hins vegar úrval
af efnum sem seld voru í
metravís, nema stumpasiss,
sem var selt eftir vigt. Karl-
mennirnir létu aftur á móti
sauma á sig hjá klæðskeran-
um. Þá var algengt að ýmis
félagasamtök héldu sauma-
námskeið fyrir húsmæður og
réðu lærðar saumakonur til að
standa fyrir þeim. Var þá farið
með saumavélina á staðinn og
sett upp verkstæði einhvers
staðar úti í bæ. Forstöðukonan
tók þá að sér að sníða og leið-
beindi konunum. Þessi sauma-
námskeið voru mjög vinsæl
og spöruðu efnalitlum fjöl-
skyldum mikil fjárútlát. Klæð-
naður barna og unglinga var
einnig mjög frábrugðinn því
sem nú er algengt. Strákar
gengu yfirleitt í stuttbuxum
og mórauðum sokkum, sem
var haldið uppi með sérstökum
sokkaböndum. Alla jafna
fengu þeir fyrstu síðbuxurnar
fyrir ferminguna. Faðir minn
fór með mig til Þorsteins klæð-
skera nokkru fyrir ferminguna
og saumaði hann á mig svört
föt sem ég notaði næstu árin.
Það voru mínar fyrstu síðbux-
ur.“

BarnaleikirBarnaleikirBarnaleikirBarnaleikirBarnaleikir
„Endurminningarnar frá

æskuárunum í Hrannargötunni
eru ljúfur tími. Bíórústirnar,
gatan og fjörukamburinn voru
leikvangur okkar barnanna og
nálega engar hættur, sem þar
steðjuðu að. Bíóhúsið, sem
stóð á lóðunum nr. 5-7 við
Hrannargötu, brann 23. apríl

1930 og var tóftin óuppfyllt
þegar ég var að alast upp í
Hrannargötunni. Hún var því
hluti af leiksvæði okkar. Síðar
var gert þar bílastæði. Bílaum-
ferð var nánast engin. Við gát-
um því verið óhult í boltaleikj-
um á götunni þegar okkur
þóknaðist. Kamburinn fyrir
neðan Fjarðarstrætið var einn-
ig kærkomið leiksvæði. Fyrir
neðan húsið okkar var Guðjón
L. Jónsson með sína útgerð.
Hann var hafnsögumaður
fyrstu árin okkar í Hrannar-
götunni en stundaði einnig
kolaveiðar á lóðsbátnum, sem
hét Kuggur. Hann lagði net
sín á Hnífsdalsvíkina, geymdi
svo kolann lifandi í kössum á
Prestabugtinni og seldi nýjan
þegar millilandaskipin komu
til Ísafjarðar. Aðstoðarmaður
hans við útgerðina var Guð-
mundur Eyjólfur Ólafsson og
fengum við bræðurnir oft að
fara með honum til að draga
netin gegn því að hjálpa til við
að greiða þau og hreinsa þar-
ann úr þeim eftir óveður. Guð-
jón lét af hafnsögumannsstarf-
inu vorið 1935, enda orðinn
aldraður maður, og tók þá Ei-
ríkur Einarsson við því. Hann
fékk aðstöðu við hliðina á
Guðjóni. Aðstoðarmaður hans
var Kristján Leós. Þar fyrir
ofan var Kristján Gíslason
með sína aðstöðu, bát og fisk-
verkun. Hann hafði byggt
margoft við hjallinn og skúr-
inn. Þær byggingar voru mis-
háar svo að auðvelt var fyrir
okkur að komast upp á þak og
fela okkur þar í hverfu á
haustin, við takmarkaðar vin-
sældir Kristjáns. Port, sund og
skúrar voru sérlega vinsælir
staðir í slíkum leikjum. Krist-
ján var mikill öðlingur og ég
man ekki eftir að við lentum
nokkurn tíma í útistöðum við
hann. Ýmsar sögur gengu hins
vegar um að hann gæti orðið
viðskotaillur ef aðrir krakkar
fóru upp á þak á hjallinum.
Við hliðina á Kristjáni var Jón
Finnsson lögregluþjónn með
aðstöðu fyrir trillu, en hann
stundaði um tíma kolaveiðar.

Helsti boltaleikurinn var al-
bolti og var leiksvæðið þá að
öðru jöfnu Sólgatan. Sennilega
vegna þess að foringjarnir áttu
heima í Sólgötunni. Fljótlega
eftir að við fluttum í Hrannar-
götuna fór ég að venja komur
mínar til Halldórs Sigurgeirs-
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sonar í Sólgötunni og fylgdum
við strákarnir honum á völlinn.
Hann var þjálfari Harðar um
langt árabil og notaði tæki-
færið til að kenna okkur leik-
reglur knattspyrnunnar heima
hjá sér áður en farið var á
völlinn.. Þannig atvikaðist
það, að ég gekk strax í Hörð
og síðan við systkinin öll. Á
veturna var ísinn óþrjótandi
uppspretta leikja, ekki síst ef
hann hafði brotnað upp og gaf
færi á jakahlaupi. Sú íþrótt
var þó alltaf illa þokkuð af
fullorðna fólkinu, sem óttaðist
að við færum okkur að voða,
og fyrir kom að maður kom
blautur heim.

Í sveit áÍ sveit áÍ sveit áÍ sveit áÍ sveit á
HallsstöðumHallsstöðumHallsstöðumHallsstöðumHallsstöðum

En lífið var ekki bara leikur.
Þegar ég var átta ára var ég
sendur í sveit að Hallsstöðum
á Langadalsströnd. Þar bjuggu
þá hjónin Emelía Viktorsdóttir
og Jakob Jónsson, sem var ætt-
aður af Langadalsströndinni
og átti þar fjölda ættmenna.
Hjá þeim ágætu hjónum var
ég tvö sumur við gott atlæti. Á
bænum voru einnig tvær dætur
þeirra, sem voru aðeins yngri
en ég. Erla dóttir Jakobs var
yngri. Hún var dóttir Jakobs
og fyrri konu hans, sem var
látin fyrir nokkrum árum, en
Viktoría Þórðardóttir var dóttir
Emelíu. Jakob var lærður bú-
fræðingur frá Hvanneyri og
íþróttakennari frá Ollerup í
Danmörku. Það var því ekki
ónýtt að njóta handleiðslu slíks
manns á þessum árum. Seinni
árin kenndi hann oft íþróttir
við Héraðsskólann í Reykja-
nesi. Jakob var góður fimleika-
maður og fór oft á handahlaup-
um eftir túninu og lét mig elta
sig, sem vildi ganga misjafn-
lega vel. Jakob var einnig vel
að sér í náttúrufræði, bæði
grasafræði og dýrafræði, og
leiðbeindi mér um margt í
þeim efnum, þó að það sé nú
flest glatað, því miður.

Á Hallsstöðum var stund-
aður hefðbundinn búskapur og
þar kynntist ég öllum almenn-
um sveitastörfum. Jakob var
með lítið en snoturt bú, þrjár
kýr, 120 fjár og þrjá hesta.
Starf mitt var einkum fólgið í
því að sækja kýrnar á morgn-
ana og kvöldin og reka þær
heim á bólið, sem var á grund-
inni við sjóinn. Einnig fylgdist
ég með ánum um sauðburðinn
og lét hann vita ef sauðburð-
urinn gekk ekki eðlilega. Þá
kynntist ég umgengni við
hesta og fór með heybands-
lestina heim þegar heyjað var
á engjunum.

Djúpbáturinn kom við á
Hallsstöðum tvisvar í viku. Þá
var farið fram í bátinn á lítilli
skektu, mjólkurbrúsarnir settir
um borð og þeir tómu teknir
til baka. Báturinn fór inn með
ströndinni að norðanverðu á
þriðjudögum en á föstudögum
fór hann inn með að vestan-
verðu. Við krakkarnir höfðum
þann starfa að fylgjast með
ferðum bátsins og láta Jakob
vita. Þegar báturinn kom fyrir
Melgraseyraroddann á þriðju-
dögum var hæfilegt að leggja

af stað með mjólkina niður í
fjöru og eins þegar hann lagði
af stað frá Arngerðareyri á
föstudögum. Sigfús Guðfinns-
son frændi minn var skipstjóri
á Djúpbátnum á þessum árum,
dáður mjög af öllum Djúp-
mönnum fyrir lipurmennsku
og dugnað. En Fúsi var ákafa-
maður. Hann var alltaf að flýta
sér og var ekkert að doka við
ef menn voru ekki komnir fram
á réttum tíma. Þá hélt hann
ferðinni áfram ótruflaður.
Þetta vissu allir.

Búskaparhættir voru með
gamla laginu á þessum árum,
slegið með orfi og ljá og heyið
bundið í bagga og reitt á klakk
heim í hlöðu. Vinnuvélar voru
engar komnar. Einnig var farið
á engjar síðla sumars, fram á
Blævadal, og legið þar í tjaldi.
Þar var einnig tekinn upp mór.
Þetta var því bæði skemmti-
legur og lærdómsríkur tími
sem ég hefði ekki viljað missa
af. Mataræði var töluvert ólíkt
því, sem ég hafði vanist í
heimahúsum og í Odda. Ég
saknaði nýmetisins. Fiskur var
sjaldan á borðum en saltkjöt,
hrossakjöt og selkjöt flesta
daga nema sunnudaga. Þá var
að jafnaði nýtt kanínukjöt. Í
Reykjanesi var um tíma þýsk-
ur garðyrkjumaður, Ernst
Fresenius. Meðal þess sem
hann tók sér fyrir hendur var
að rækta kanínur. Jakob hafði
fengið nokkrar kanínur hjá
Freseniusi og ól þær í gamalli
hesthústóft yfir veturinn en á
sumrin gengu þær á túninu og
átu gras. Mér þótti kanínu-
kjötið mikið sælgæti.“

BróðurmissirBróðurmissirBróðurmissirBróðurmissirBróðurmissir

„Vorið 1939 urðu foreldrar
mínir fyrir þungu áfalli þegar
Ólafur Bjarni bróðir minn lést
af slysförum. Eins og að líkum
lætur setti þetta slys mark sitt
á allt fjölskyldulíf næstu mán-
uðina. Þá sá ég móður minni
verulega brugðið. Hún gat ekki
leynt harmi sínum þó að það
væri ekki í eðli hennar að bera
tilfinningar sínar á torg. Þá

var ekkert til sem hét áfalla-
hjálp, en mér er það minnis-
stætt eins og það hefði gerst í
gær, að eftir hádegið næsta
dag kom Ragnheiður Torfa-
dóttir, móðir Torfa Hjartarson-
ar sýslumanns, í heimsókn til
móður minnar og ræddu þær
lengi saman einslega. Torfi og
Anna kona hans voru nágrann-
ar okkar og Ragnheiður bjó
hjá þeim fyrstu árin þeirra á
Ísafirði. Anna kom oft í heim-
sókn og börn þeirra voru leik-
félagar okkar systkinanna.
Una systir mín var barnfóstra
hjá þeim hjónum í nokkur
sumur.

Anna og Torfi misstu fyrsta
barn sitt ári eftir að þau komu
til Ísafjarðar, dreng á fyrsta
ári. Anna var mjög tilfinninga-
næm og þarna hefur barns-
missirinn örugglega rifjast upp
fyrir henni. Hún hefur því ekki
treyst sér til að fara sjálf og
ræða við móður mína, en sendi
tengdamóður sína sem var ein-
staklega sterk og yfirveguð
kona. Þetta er í fyrsta skipti
sem ég kynntist áfallahjálp.
Hún bar sannanlega árangur.“

Í skuggaÍ skuggaÍ skuggaÍ skuggaÍ skugga
styrjaldarstyrjaldarstyrjaldarstyrjaldarstyrjaldar

„Fljótlega eftir slysið fór ég
aftur inn að Hallsstöðum og
var þar um sumarið. Margir
hafa talið sumarið 1939 sólrík-
asta sumar á öldinni sem leið.
Ég er ekki dómbær um það en
í minningunni finnst mér hafa
verið sólskin hvern einasta dag
öll mín uppvaxtarár. Á Halls-
stöðum kynntist ég nýrri ver-
öld sem mér var á ýmsan hátt
framandi.

Ég var að sjálfsögðu fram
yfir göngur á Hallsstöðum
haustið 1939. Göngur voru
venjulega um miðjan septem-
ber og skóli hófst ekki fyrr en
1. október. Í aukafréttatíma
Ríkisútvarpsins sunnudaginn
3. september var flutt sú fregn,
að Bretar hefðu sagt Þjóðverj-
um stríð á hendur. Síðari
heimsstyrjöldin var hafin.
Ekki minnist ég þess að fréttin

Jón Páll Halldórsson á skrifstofu sinni í Norðurtanganum í byrjun síðasta áratugar nýliðinnar aldar.
hafi vakið neina sérstaka at-
hygli okkar barnanna en vafa-
lítið hefur fullorðna fólkið rætt
atburðina sín á milli. Við gerð-
um okkur litla grein fyrir þeim
breytingum sem stríðið myndi
hafa í för með sér og vorum
uppteknari af væntanlegum
göngum, sem voru mikil upp-
lifun fyrir okkur. Við skynj-
uðum hreinlega ekki hvaða
tímar voru að ganga í garð og
hvaða breyting myndi fylgja í
kjölfarið. Þegar Jakob hafði
dregið sitt fé kom hann til mín
og afhenti mér golsótta gimb-
ur, sem hann kvaðst ætla að
ala fyrir mig um veturinn. Ég
var orðinn fjárbóndi.

Skólinn hófst svo 1. október,
eins og venja var, en að þessu
sinni kallaði Björn H. Jónsson
skólastjóri alla nemendur sam-
an og setti skóla með ávarpi
og minnti á væntanlegar ógnir
styrjaldarinnar, sem við mynd-
um eiga eftir að upplifa. Þetta
var í einasta skiptið á skóla-
stjóraferlinum, sem Björn kall-
aði alla nemendur saman og
setti skóla. Það var greinilegt
að hörmungar styrjaldaráranna
1914-1918 voru eldra fólkinu
ennþá í fersku minni og það
hefur ekki verið laust við
ákveðinn kvíða, sem fylgdi
styrjaldarástandinu, þó að
styrjöldin hefði ekki borist
ennþá upp að ströndum Íslands
á þessum haustdögum.

Það fór ekki framhjá okkur
unglingunum, að áhyggjur
þeirra sem eldri voru fóru vax-
andi. Ekki voru nema rúmir
tveir áratugir frá lokum fyrri
heimsstyrjaldarinnar. Eldra
fólkinu var vöruskorturinn þá
í fersku minni og ekki síst elds-
neytisskorturinn. Ríkisstjórnin
hvatti landsmenn til að nota
mó og brúnkol til eldsneytis,
svo sem kostur var. Á Ísafirði
voru stofnuð tvö félög til að
taka upp mó í Engidal og sér-
stakur félagsskapur var stofn-
aður til að nýta surtarbrands-
námuna í Botni í Súgandafirði.

Þrítugasta nóvember 1939
lýstu Sovétmenn stríði á hend-
ur Finnum. Þessi stríðsyfir-

Halldór Ásgrímsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, er hér
að afhenda Byggðasafni Vestfjarða eina milljón króna árið
1987. Þessi fjárhæð var hluti af eftirstöðvum Úreldingarsjóðs
fiskiskipa og var henni varið til uppbyggingar sjóminjadeildar
safnsins í Turnhúsinu í Neðstakaupstað.

lýsing vakti almenna reiði
landsmanna og ungir sem
aldnir fylgdust með hetjulegri
baráttu Finna. Þegar árið 1940
gekk í garð og kom fram á
veturinn fór áhrifa styrjaldar-
innar að gæta í vaxandi mæli
og ungir sem aldnir fóru að
fylgjast meira með gangi
hennar en áður. Fyrsta loftár-
ásin var gerð á togarann Skutul
frá Ísafirði 2. mars 1940 þegar
hann var á siglingu í Norður-
sjó, skammt á undan breskri
skipalest. Þetta skeði þó að
skipið væri greinilega merkt
hlutlausri þjóð. Tvær breskar
orustuflugvélar komu fljótlega
á vettvang og tókst að hrekja

þýsku árásarflugvélina á brott.
Skemmdir urðu engar á Skutli
og enginn mannskaði. Eftir
þetta voru fréttir af árásum á
íslensk skip nær vikulegur við-
burður.

Sumarið 1940 var kosin sér-
stök loftvarnanefnd fyrir Ísa-
fjörð og skipuðu hana Torfi
Hjartarson bæjarfógeti, Þor-
steinn Sveinsson bæjarstjóri
og Sigurður Dahlmann sím-
stjóri. Loftvarnanefndin
dreifði sérstökum leiðbeining-
um í hvert hús, ef loftárás
kynni að bera að höndum.
Loftvarnaflauta var sett upp á
húsið nr. 20 í Aðalstræti, loft-
varnabyrgi ákveðin í nokkrum
kjöllurum í bænum og efnt
var til nokkurra loftvarnaæf-
inga. Var bæjarbúum þá gert
að fara í þessi loftvarnabyrgi
svo að enginn þyrfti að velkjast
í vafa um það hvert hann ætti
að fara ef slík vá dyndi yfir.
Margvíslegar aðrar ráðstafanir
voru gerðar til undirbúnings,
svo að bæjarbúar gætu varist
loftárás, ef til kæmi, og hjálp-
arlið þjálfað í hjálp í viðlögum.
Einnig var merki Rauða kross-
ins málað á Sjúkrahúsið og
Elliheimilið.“

SkólaganganSkólaganganSkólaganganSkólaganganSkólagangan
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

„Ég hóf skólagöngu í Barna-
skóla Ísafjarðar haustið 1936,
þá sjö ára gamall. Skólastjóri
var Björn H. Jónsson. Hann
átti farsælan feril við barna-
skólann á Ísafirði frá 1924 til
1957 eða í 33 ár, fyrst sem
kennari en frá 1930 sem skóla-
stjóri. Björn naut alla tíð mikils
trausts sem góður skólamaður.
Hann hafði sérstakan stjórn-
unarstíl og hafði góðan aga
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bæði á kennurum og nemend-
um. Björn átti heima í næsta
nágrenni okkar að Sólgötu 9.
Það var húsið Hebron sem trú-
flokkur J. L. Nísbets reisti árið
1912. Það var á þessum tíma í
eigu góðtemplarareglunnar og
hafði hún samkomusal og veit-
ingaaðstöðu á neðri hæðinni
en á efri hæðinni bjó Björn
skólastjóri ásamt fjölskyldu
sinni.

Fyrsti kennari minn var
Tryggvi Þorsteinsson. Hann
var Akureyringur en kom til
starfa á Ísafirði 1934 og kenndi
hér til 1940 þegar hann flutti í
heimahagana, þar sem hann
starfaði til æviloka sem kenn-
ari, yfirkennari og skólastjóri.
Tryggvi var frábær kennari og
virtur æskulýðsleiðtogi og fé-
lagsmálafrömuður allt sitt líf.
Tryggvi tók virkan þátt í skáta-
starfi öll sín ár á Ísafirði og
varð síðan félagsforingi Skáta-
félags Akureyrar þegar hann
fluttist þangað. Leiðir okkar
Tryggva lágu aftur saman í
skátastarfinu allt frá árinu
1943, þegar við hittumst á ný
á Hreðavatni, og við áttum
ánægjulegt samstarf um langt
árabil allt þar til hann féll frá
langt um aldur fram. Við hjón-
in vorum bæði á Gilwell-nám-
skeiði með Tryggva haustið
1961. Á páskum 1967 sáum
við Tryggvi um fyrsta Vetrar-
Gilwell-námskeiðið í Fálka-
felli fyrir ofan Akureyri ásamt
Ingólfi Ármannssyni kennara.

Bekkur Tryggva í barna-
skólanum var B-bekkur en í
A-bekknum voru þeir nem-
endur sem voru flestir orðnir
hraðlæsir. Það var ég ekki þeg-
ar ég kom í skólann en þeir
höfðu flestir verið í undirbún-
ingsskóla hjá Karítasi Hafliða-
dóttur áður en þeir komu í
barnaskólann. Tryggvi skilaði
mér upp í A-bekkinn um vorið.
Þegar ég kom í A-bekkinn sett-
ist ég hjá Albert Karli Sanders
(Alla Kalla), sem ég hafði ekki
hitt fyrr. Hann var alinn upp
hjá ömmu sinni á Bökkunum
en ég var úr efri bænum og
milli þessara bæjarhluta var
mikil víðátta á þessum árum
og enginn samgangur. Okkur
kom strax vel saman og urðum
brátt góðir félagar, sem síðar
þróaðist í einlæga vináttu. Sú
vinátta entist lífið. Við áttum
margt sameiginlegt á komandi
árum.

Ég var sex vetur í Barna-
skóla Ísafjarðar. Þegar við hóf-
um nám haustið 1941 tilkynnti
Björn skólastjóri, að það hefði
orðið að samkomulagi milli
hans og Hannibals Valdimars-
sonar, skólastjóra gagnfræða-
skólans, að þeir nemendur sem
fengju 9,0 í meðaleinkunn eða
hærra næsta vor gætu hafið
nám í fyrsta bekk gagnfræða-
skólans um haustið. Þetta var
okkur mörgum keppikefli og
svo fór, að við fluttumst fimm
yfir í gagnfræðaskólann um
haustið, ég og fjórar bekkjar-
systur mínar. Þar með var haf-
inn nýr áfangi í lífinu. Eftir á
að hyggja held ég að þetta hafi
ekki verið skynsamleg ákvörð-
un. Hún var í samræmi við þá
skoðun margra skólamanna,
sem skýtur upp kollinum með
vissu árabili, að æskilegt sé að

Þessir félagar hafa nú verið saman í skátastarfi á Ísafirði í meira en sex áratugi eða samtals 266 ár ef starfsár allra eru
lögð saman. Frá vinstri: Gunnar Jónsson, Jón Páll Halldórsson, Konráð Jakobsson og Gunnlaugur Jónasson.

nemendur geti farið flýtiferð í
námi sínu. En þar kemur fleira
til. Ég yfirgaf félaga mína og
vini, sem ég hafði verið sam-
ferða í námi í sex vetur og
settist í nýjan bekk, þar sem
ég var öllum tiltölulega ókunn-
ugur og var langminnstur
bekkjarbræðra minna. Það er
ekki sérlega skemmtileg til-
finning fyrir ungling á þessum
aldri. Ég hefi því alltaf haft
ákveðnar efasemdir um ágæti
þess að unglingar fari flýtiferð
í námi. Það er svo margt sem
raskast við slíkt og getur kom-
ið óæskilegu róti á unglingana.
Hér á við gamla orðtakið, að
aðgát skal höfð í nærveru sálar.
Þetta gekk þó allt farsællega
og ég eignaðist fljótlega nýja
skólafélaga, sem ég átti
ánægjuleg samskipti við næstu
þrjú árin.“

HannibalHannibalHannibalHannibalHannibal
ValdimarssonValdimarssonValdimarssonValdimarssonValdimarsson

„Lúðvíg Guðmundsson var
skólastjóri gagnfræðaskólans
frá 1931 til 1938 og mótaði
allt starf skólans á þessu tíma-
skeiði. Hann var mikill skóla-
maður og það fer ekkert á milli
mála, að starf hans hér á Ísa-
firði vakti athygli langt út fyrir
Ísafjörð. Sérstaka athygli vakti
áhersla hans á handavinnu-
kennslu nemenda. Skólastjóri
gagnfræðaskólans, þegar ég
kom í skólann, var Hannibal
Valdimarsson eins og áður
kom fram. Hann tók við skóla-
stjórn 1938 og gegndi því starfi
til 1954. Hann var röggsamur
og ákveðinn stjórnandi og fórst
öll skólastjórnin vel úr hendi,
og góður kennari var hann. En
fyrst og síðast var hann þó
stjórnmálamaður og hugur
hans stefndi til frama á því
sviði eins og síðar átti eftir að
koma fram. Stjórnmálaafskipti
hans höfðu þó engin áhrif á
skólastarfið á þessum árum.
Hann var virtur og vel látinn
af öllum sínum nemendum.
Hannibal kenndi ekki mikið á
skólastjóraárum sínum. Hann
kenndi þó alltaf dönsku og
þjóðfélagsfræði, hvort tveggja
með miklum ágætum.

Síðar á lífsleiðinni átti ég
eftir að leita til Hannibals um
að taka að sér skólastjórn á
miðjum vetri. Ég var formaður
fræðsluráðs Ísafjarðar árið
1974, þegar Jón Ben Ás-
mundsson skólastjóri gagn-
fræðaskólans lést af slysförum
norður í Eyjafirði aðfaranótt
21. nóvember. Okkur var mik-
ill vandi á höndum, því að
enginn af þeim sem leitað var
til var tilbúinn til að taka að
sér starfið fyrirvaralaust. Ég
hringdi þá í Hannibal, sem þá
var bóndi í Selárdal í Arnar-
firði á 72. aldursári, og bað
hann að hjálpa nú gömlum
nemendum sínum í neyð
þeirra. Hann brást vel við
málaleitan okkar og tók við
skólastjórninni í byrjun næsta
árs. Fórst honum skólastjórnin
vel úr hendi, eins og ég vissi
reyndar fyrirfram. Þar skorti
ekkert á.

Hannibal var hjúasæll eins
og títt er um góða stjórnendur.
Á þessum árum, sem hann var

skólastjóri í hið fyrra skipti,
voru þrír fastráðnir kennarar
við skólann, auk skólastjórans.
Það voru Haraldur Leósson,
Gústaf Lárusson og Gunnar
Klængsson. Hinir kennarar
skólans voru allir stundakenn-
arar.“

Upphafið aðUpphafið aðUpphafið aðUpphafið aðUpphafið að
löngu skátastarfilöngu skátastarfilöngu skátastarfilöngu skátastarfilöngu skátastarfi

„Árið 1942 markar nokkur
þáttaskil í lífi mínu. Skátastarf
hafði verið í nokkurri lægð
um tíma og ýmsir af bestu
liðsmönnum félagsins höfðu
flutt úr bænum og nýir ekki
komið í staðinn. Skátafélagið
Einherjar var stofnað 29. febr-
úar 1928 og hafði Gunnar
Andrew stýrt félaginu frá
stofnun þess og verið kjölfest-
an í öllu starfi þess frá upphafi.

Mikil gróska var í skátastarfi á Ísafirði á öldinni sem leið. Lengst af voru starfandi tvö skátafélög á Ísafirði, Einherjar og
Valkyrjan. Jón Páll var félagsforingi Einherja í 18 ár eða frá 1959 til 1976. Á myndinni er undirbúningsnefnd fyrir Skátamót
Vestfjarða í Álftafirði 1950. Fremri röð frá vinstri: Erla Ingadóttir, Lára Gísladóttir, Jón Páll Halldórsson, Helga Þórðardóttir
og Halla P. Kristjánsdóttir. Aftari röð frá vinstri: Gunnlaugur Jónasson, Gunnar Jónsson, Konráð Jakobsson, Þórarinn Helga-
son, Jón Karl Sigurðsson og Ólafur Þórðarson. Á annarri mynd með þessu viðtali eru fjórir úr hópnum 54 árum seinna.

Hann hafði nú látið af forystu
félagsins og nýr foringi tekið
við, Hafsteinn O. Hannesson
bankastarfsmaður. Nokkrir fé-
lagar mínir höfðu tekið þátt í
ylfingastarfi félagins en það
hafði ég ekki haft tækifæri til
að gera. Í ársbyrjun vorum við
boðaðir á fund í Greninu, sem
þá var í Dagheimilinu fyrir
ofan Hlíðarveg, ég og nokkrir
jafnaldrar mínir. Ég og Guð-
finnur Magnússon frændi
minn þekktum ekkert til skáta-
starfs áður, hvorugur okkar
hafði verið ylfingur.

Þarna var stofnaður nýr
skátaflokkur, sem hlaut nafnið
Valir. Við vorum sjö teknir í
þennan nýja flokk. Flokksfor-
ingi okkar var Þórarinn Jóns-
son, sonur Jóns klæðskera,
sem var nokkruð eldri en við.
Nokkru síðar var svo stofnaður

annar flokkur, sem hlaut
nafnið Ernir. Flokksforingi
hans var Gísli B. Kristjánsson.
Þeir Þórarinn og Gísli höfðu
starfað í nokkur ár með Gunn-
ari Andrew. Fundir voru
haldnir vikulega í Greninu.
Einherjar áttu hluta hússins,
tvö herbergi í norðurendanum,
en hinn hlutann átti bæjarsjóð-
ur Ísafjarðar. Það var óinnrétt-
aður stór salur þar sem ætlunin
var að setja á stofn barnaheim-
ili, en ekkert hafði orðið úr
framkvæmdum og lá þessi
hluti hússins nú undir
skemmdum.

Með stofnun þessara
tveggja flokka hófst nýtt
tímabil í sögu félagsins. Fyrstu
sjö nýliðarnir, þeir sem voru í
Völum, voru vígðir í Valhöll
1. mars á 14 ára afmæli fé-
lagsins, en Ernirnir nokkru síð-

ar. Þessir tveir flokkar störfuðu
vel það sem eftir lifði vetrar.
Nokkru eftir að við vorum
vígðir seldi félagið breska
hernum sinn hluta Dagheim-
ilisins. Strandverðirnir sem hér
dvöldu höfðu þar aðsetur sitt
til stríðsloka, en þeir höfðu
dvalist á Hjálpræðishernum
fram til þessa. Félagið fékk þá
leigt kjallaraherbergi í Tún-
götu 9, sem standsett var um
sumarið. Um haustið störfuðu
þrír flokkar, Valir, Ernir og
Spóar. Gunnar Jónsson var
flokksforingi Vala, ég flokks-
foringi Arna en Páll Guð-
mundsson, síðar skólastjóri á
Seltjarnarnesi, var flokksfor-
ingi Spóa. Fyrir jólin unnum
við að skreytingu á Sjúkra-
húsinu, eins og venja var, og
skemmtum sjúklingum með
kvöldvöku. Um áramótin var
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sett á almennt samkomubann,
sem stóð þar til í lok febrúar-
mánaðar. Öll fundahöld féllu
niður á þessu tímabili og
skólarnir voru lokaðir. En öll
él birtir upp um síðir og skáta-
starfið hófst á ný og stóð með
miklum blóma til vors.“

KærkomiðKærkomiðKærkomiðKærkomiðKærkomið
örverpiörverpiörverpiörverpiörverpi

„Það gerðist fleira merkilegt
árið 1944 en stofnun lýðveldis-
ins. Á haustdögum fæddist for-
eldrum mínum sonur og var
honum gefið nafnið Ólafur
Bjarni, eins og syni þeirra sem
lést í slysinu vorið 1939. Þar
með vorum við systkinin aftur
orðin fjögur.

Ólafur er nærri 12 árum
yngri en Guðmundur og 15
árum yngri en ég. Hann var
örverpið í fjölskyldunni og átti
þar af leiðandi minni samleið
með okkur eldri systkinunum
í leik og starfi vegna aldurs-
munar. Það kom þó ekki að
sök, því að þegar hann var að
alast upp voru krakkar í hverju
húsi í götunni, ólíkt því sem
var þegar við fluttum í Hrann-
argötuna. Hann þurfti því ekki
að sækja sér félaga langt að og
varð fljótlega vinmargur og
hefur verið alla tíð.“

Vinna ogVinna ogVinna ogVinna ogVinna og
verslunarnámverslunarnámverslunarnámverslunarnámverslunarnám

„Þegar ég hafði lokið 2.
bekk í gagnfræðaskólanum réð
ég mig til starfa við afgreiðslu-
og skrifstofustörf hjá Þórði
Finnbogasyni rafvirkjameist-
ara. Hann rak stórt rafmagns-
verkstæði og verslun með raf-
magnsvörur í Hæstakaupstað-
arhúsinu á þessum árum. Þórð-
ur kom til Ísafjarðar árið 1936
til þess að sjá um endurnýjun
á raflögnum í nánast hvert ein-
asta hús í bænum áður en raf-
magni frá orkuverinu í Engi-
dal, sem þá var í byggingu,
yrði hleypt á. Kaupfélag Ísfirð-
inga sá um innkaup á öllu efni
og réð Þórð til að sjá um vinn-
una. Þegar því var lokið keypti
hann efnisbirgðirnar og setti
upp eigið verkstæði, sem hann
rak til ársloka 1946, en þá flutti
hann til Reykjavíkur.

Þórður var með marga nem-
endur á þessum tíma og voru
margir rafvirkjarnir sem störf-
uðu á Ísafirði næstu árin náms-
sveinar hans, svo sem Júlíus
Th. Helgason, Þórólfur Egils-
son, Magnús Konráðsson,
Oddur Friðriksson og Kristjón
Daníelsson. Ég vann þar um
sumarið og kom aftur til starfa
hjá Þórði þegar ég hafði lokið
gagnfræðaprófi vorið 1945.
Hjá honum vann ég þar til ég
fór í Verzlunarskólann haustið
1946. Þegar Þórður flutti suður
stofnuðu margir af fyrri starfs-
mönnum hans og ýmsir fleiri
raftækjaverkstæðið Neista hf.
sem var til húsa í bryggjuhús-
inu í Hæstakaupstað og hjá
því starfaði ég sumarið 1947.
Lauk þar með störfum mínum
á því sviði.

Ég hafði lengi verið ráðinn í
því að setjast í Verzlunarskól-
ann, þegar ég hefði lokið gagn-
fræðaprófi og aflað mér nægi-

legs námseyris, svo að ég gæti
stundað nám í tvo vetur án
námshléa. Á þessum árum
voru engin námslán í boði og
mér var ljóst, að í þeim efnum
yrði ég að stóla á sjálfan mig.
Ég gat ekki vænst stuðnings
annars staðar frá. Ég hafði hug
á að þreyta próf upp í þriðja
bekk, eins og nokkrir Ísfirðing-
ar höfðu gert áður, og ljúka
síðan 3. og 4. bekk. Þetta tókst
og ég settist í skólann haustið
1946 og lauk verslunarprófi
vorið 1948.“

TogarafélagTogarafélagTogarafélagTogarafélagTogarafélag
og tómstundirog tómstundirog tómstundirog tómstundirog tómstundir
„Þegar ég kom úr skóla réðst

ég til Togarafélagsins Ísfirð-
ings og vann þar allan tímann
sem félagið starfaði. Ég kom
úr skóla átján ára að aldri um
leið og fyrri togari félagsins
kom til bæjarins. Það var erfitt
tímabil lengst af en þrátt fyrir
það bæði skemmtilegt og
lærdómsríkt. Togaraútgerðin
átti lengst af á þessum tíma
undir högg að sækja. Togara-
félagið kom víða við og skap-
aði geysimikil umsvif í bæjar-
félaginu. Ef togararnir hefðu
ekki komið hefði orðið hér
fjöldaatvinnuleysi. Þegar tog-
ararnir báðir, Ísborg og Sól-
borg, voru á veiðum í salt,
voru skipverjar á þeim samtals
um áttatíu. Á starfstíma félags-
ins lögðu togararnir upp hér á
Ísafirði samtals um tíu þúsund
tonn af saltfiski sem var verk-
aður hér á Ísafirði, fyrir utan
ísfisk sem fór til vinnslu í
frystihúsunum hér.

Togarafélagið átti megin-
þátt í uppbyggingu frystiiðn-
aðarins hér á þessu tímaskeiði.
Ég skil ekki hvað þeir eru að
meina, þessir ungu menn, sem
eru að segja að við höfum farið
of hratt í uppbyggingu útgerð-
arinnar eftir stríðið. Við Ís-
lendingar vorum þar ákaflega
heppnir í samanburði við ýms-
ar aðrar þjóðir. Þar má nefna
Færeyinga sem réðust í að
kaupa úrelt skip bæði frá Ís-
landi og Bretlandi og gera þau
upp með ærnum tilkostnaði
og svo endaði allt með skelf-
ingu eftir nokkur ár. Íslenska
nýsköpunarstjórnin var nógu
framsýn til að semja um smíði
á rúmlega þrjátíu togurum sem
dreifðust um landið. Þessi skip
sköpuðu geysileg umsvif um
allt land og komu í veg fyrir
fjöldaatvinnuleysi. Þetta var
erfiðleikatímabil hjá bátaflot-
anum.

Fyrstu árin eftir að ég kom
heim frá Reykjavík bjó ég
áfram í Hrannargötu 10 á
heimili foreldra minna. Ég var
mikið með félögum mínum í
skátafélaginu á þessum árum
og virkur í skátastarfinu. Það
var helsta tómstundaiðjan.
Einherjar festu kaup á gamla
íþróttahúsinu við Mjallargötu
árið 1947 og hlaut það nafnið
Skátaheimilið. Flestum okkar
frístundum næstu árin var
varið við vinna að viðgerðum
og endurbótum á þessu nýja
húsnæði félagsins eða í fjárafl-
anir til að geta fjármagnað
breytingar og endurbætur á
húsnæðinu. Þess á milli
skemmtum við okkur eins og

tækifæri voru til, stunduðum
dansleiki, en skátastarfið átti
þó jafnan hug okkar. Sumarið
1949 fórum við tíu Einherjar á
alheimsmót Rovers-skáta í
Skjåk í Noregi. Það var mikil
ævintýraferð sem tók um einn
mánuð.“

Hin gömlu kynniHin gömlu kynniHin gömlu kynniHin gömlu kynniHin gömlu kynni
gleymast eigleymast eigleymast eigleymast eigleymast ei

„Þar kom, að ég hafði hug á
að festa ráð mitt. Ég hafði vitað
af væntanlegu konuefni mínu
allt frá æskuárum, eins og áður
er komið fram. Við vorum síð-
an tvo vetur samtímis í gagn-
fræðaskólanum á árunum
1943-1945.  Kynni okkar voru
þó ekki mikil á þeim árum,
þar sem við vorum ekki í sama
bekk, en vissum þó vel hvort
af öðru. Það var fyrst eftir að
ég kom heim úr Versló sem
við endurnýjuðum kynni okk-
ar, sem síðan urðu æ nánari
með árunum. Hulda hóf störf í
Ísafjarðarapóteki strax og hún
hafði lokið gagnfræðaprófi
vorið 1946 og starfaði þar
næstu árin. Sumarið 1949 fór
hún til starfa í apóteki í Dan-
mörku og dvaldist þar í hálft
annað ár og kom heim til
Ísafjarðar fyrir jólin 1950. Þá
hóf hún störf í apótekinu á
Ísafirði á ný. Við hittumst þá
oft, gáfum hvort öðru hýrt auga
og skemmtum okkur saman
þegar tækifæri gafst til. Hún
fór síðan til Reykjavíkur til
starfa í Ingólfsapóteki og var
þar í rúmt ár. Um verslunar-
mannahelgina 1952 settum við
upp hringa til merkis um það
að við værum opinberlega trú-
lofuð. Í kjölfar þess flutti
Hulda vestur og fór að starfa á
ný í apótekinu á Ísafirði og
við tókum að undirbúa hjóna-
band okkar og búskap. Við
vorum bæði alin upp við ráð-
deild og nægjusemi og gerðum
ekki miklar kröfur en vildum
þó bæði eignast fallegt heimili.
Okkur tókst að fá leigða ágæta
íbúð í Grundargötu 6 og þar
stóð heimili okkar næstu árin.

Við vorum gefin saman af

séra Sigurði Kristjánssyni,
sem þá var sóknarprestur á
Ísafirði, á sumardaginn fyrsta,
23. apríl 1953, á heimili hans
að Pólgötu 10. Að athöfninni
lokinni héldum við heim í
Grundargötu. Þangað höfðum
við boðið foreldrum okkar og
nánustu aðstandendum um
kvöldið. Næsta kvöld buðum
við síðan saumaklúbb Huldu
og á laugardagskvöldið ýms-
um öðrum kunningjum og vin-
um. Húsakynni voru takmörk-
uð og varð því að þrískipta
hópnum en það gekk allt vel
og skemmtu allir sér vel við
söng og samræður. Við kunn-
um ákaflega vel við okkur í
Grundargötunni og var þar oft
gestkvæmt næstu árin. Tvö
elstu börn okkar eru fædd í
Grundargötunni.“

Húsið viðHúsið viðHúsið viðHúsið viðHúsið við
EngjavegEngjavegEngjavegEngjavegEngjaveg

„Eftir því sem fjölskyldan
stækkaði höfðum við meiri
hug á stærra húsnæði. Sumarið
1955 fórum við í sumarleyfi
til Akureyrar og þaðan til
Reykjavíkur. Ferðina notuð-
um við mikið til að skoða nýj-
ustu íbúðarhúsin á þessum
stöðum. Að þeirri athugun lok-
inni fórum við til Gunnars Ól-
afssonar arkitekts og báðum
hann að teikna fyrir okkur
hentugt íbúðarhús, sem hent-

aði vel aðstæðum og veðurfari
á Ísafirði. Gunnar var Ísfirð-
ingur að uppruna, bróðir séra
Andrésar Ólafssonar á Hólma-
vík, en var þá orðinn skipu-
lagsstjóri Reykjavíkur. Það
var gott að fá hann því að
hann þekkti til allra aðstæðna
hér og ekki síst þess vegna var
mjög gott að vinna með hon-
um. Gunnar féll frá mjög ungur
en meðal annars teiknaði hann
kirkjuna á Hólmavík og var
meðhöfundur að Borgarspítal-
anum og Heilsuverndarstöð-
inni við Barónstíg, sem þótti
mikil framúrstefnubygging á
þeim tíma.

Allt gekk þetta eftir og
fengum við hugmyndir Gunn-
ars í janúar næsta vetur. Við
þurftum engin heilabrot um
stærð hússins, því að það var
ákveðið af stjórnvöldum að
enginn mætti byggja stærra en
520 rúmmetra íbúðarhús á
þessum árum. Ef menn byggðu
stærra þurfti sérstakt leyfi
Fjárhagsráðs og þá áttu menn
ekki kost á Húsnæðismála-
stjórnarláni, urðu að fjármagna
byggingarkostnaðinn eftir öðr-
um leiðum og lánsfé lá hreint
ekki á lausu á þessum árum.
Við fengum lóð við Engjaveg
og byggingaframkvæmdir
hófust vorið 1956.

Þá var aðeins innri hluti
Engjavegarins tilbúinn eða að
húsinu nr. 16. Hérna voru bara

Jón Páll Halldórsson í ræðustól á fundi einhverra samtaka á
Hótel Sögu fyrir nokkrum áratugum.

tún, erfðafestuland sem Bald-
vin Jónsson keyrari átti, og
Engjavegurinn var ekki lagður
endanlega fyrr en eftir að við
vorum búin að byggja. Það
olli nokkrum erfiðleikum við
byggingu þessa húss að bílarn-
ir vildu sökkva í túnið þegar
þeir voru að koma með bygg-
ingarefnið.

Okkur tókst að steypa upp
grunn og kjallara fyrir áramót-
in. Næsta sumar tókst svo að
koma upp hæðinni og úti-
byrgja. Allt þokaðist þetta til
réttrar áttar og fór svo að við
gátum flutt inn í hluta hússins
8. nóvember 1958, tveim og
hálfu ári eftir að framkvæmdir
hófust. Við útbjuggum okkur
svefnherbergi í borðstofunni
en börnin sváfu í herbergi hús-
bóndans við innganginn. Eld-
húsið var sá hluti hússins sem
var alveg tilbúinn með inn-
réttingum og tilheyrandi, svo
og gangurinn og stofurnar.
Næstu árin tókst okkur að
koma öðrum hlutum hússins í
notkun. Svefnhergisálman var
tilbúin í árslok 1959 og í byrjun
næsta árs fæddist okkur þriðja
barnið, Pálmi Kristinn. Hann
er eina barn okkar sem er fætt
hér á Engjavegi. Bílskúrinn
var seinasti hlutinn sem var
tilbúinn til notkunar. Það var
tólf árum eftir að framkvæmdir
hófust, enda þurftum við ekki
á honum að halda fyrr þar sem
enginn var bíllinn á heimil-
inu.“

Urmull verslanaUrmull verslanaUrmull verslanaUrmull verslanaUrmull verslana

Hér fyrr var þess getið, að í
æsku Jóns Páls Halldórssonar
hafi börnin getað notað götur-
nar sem vettvang leikja sinna.
Nú er þar bíll við bíl. Margt
fleira hefur breyst til hins
óþekkjanlega og reyndar flest
nema fjöllin og sum af gömlu
húsunum. Það hafa væntan-
lega verið fleiri verslanir og
fleiri iðnaðarmenn á Ísafirði í
æsku Jóns Páls en nú er.

„Já, ég gerði það að gamni
mínu um 1950 að taka þetta
saman. Þá taldi ég yfir 50

Stjórn Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna 1995-1996. Jón Páll Halldórsson er lengst til hægri á myndinni en meðal margra
annarra þjóðkunnra manna í þessum hópi eru Ísfirðingurinn Jóhannes G. Jónsson á Ísafirði og Auðunn Karlsson í Súðavík.
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verslanir á Ísafirði. Ég taldi
það eina verslun þar sem einn
maður að minnsta kosti var
við afgreiðslu allan daginn.
Útibú Kaupfélagsins voru
þannig talin hvert sín verslun-
in. Þetta er gífurleg breyting
hér eins og alls staðar annars
staðar. Og þó voru verslanir á
Ísafirði ennþá fleiri á árum
fyrr þegar svona er talið. Til
marks um þetta má nefna, að
þegar ég fluttist í Hrannargötu
með fjölskyldu minni árið
1934 voru þrjár verslanir við
þá götu og höfðu verið fjórar
nokkru áður.“

Og getur sú gata ekki talist
löng, mætti hnýta við.

GarðagróðurGarðagróðurGarðagróðurGarðagróðurGarðagróður
Verslanir voru margar en

trjágróður hefur væntanlega
verið að sama skapi fáséður í
uppvexti Jóns Páls Halldórs-
sonar.

„Það eru orð að sönnu.
Menn voru alveg sannfærðir
um það fram eftir árum, að
trjágróður þrifist ekki hér á
eyrinni og hann var ekki til. Á
sínum tíma var stofnað Blóma-
og trjáræktarfélagið, sem var
með skrúðgarðinn hér í hlíð-
inni, en fátt var um skrúðgarða
niðri í bænum. Mér er helst í
minni skrúðgarðurinn við Þor-
steinshúsið að Hrannargötu 2.
Á mínum unglingsárum bar
þessi garður af öðrum. Þetta
er norskt katalog-hús sem
Magnús Torfason sýslumaður
flutti inn frá Noregi í byrjun
aldarinnar. Svo keypti Þor-
steinn klæðskeri húsið.

Í uppvexti mínum bar Þor-
steinshúsið af öðrum húsum í
bænum vegna einstakrar
snyrtimennsku. Fyrir framan
húsið var fallegur skrúðgarður,
sem þau Þórdís Egilsdóttir og
Elís Ólafsson klæðskeri, eða
Elli litli eins og hann var
nefndur, sáu um. Þar var mikið
blómaskrúð og notuðu þau
blómin, þegar þau voru komin
að falli, til að lita ull sem þau
notuðu síðan við hannyrðir.
Bæði voru þau einstakar hann-
yrðamanneskjur, listamenn á
því sviði. Garðurinn var girtur
með timburgirðingu og á hlið-
stólpunum voru drekahöfuð,
sem settu mikinn svip á girð-
inguna.

Úr því að þessa fallega húss
við götuna okkar er getið mætti
jafnframt minnast hér á næsta
hús við Þorsteinshúsið og
nokkra af íbúum þess. Það er
húsið nr. 4 við Hrannargötu
sem ávallt gekk undir nafninu
Sýslumannshúsið. Þar bjuggu
Torfi Hjartarson og kona hans,
Anna Jónsdóttir, en Torfi var
skipaður sýslumaður á Ísafirði
sumarið 1934. Þau hjón voru
nýgift þegar þau fluttust til
Ísafjarðar og þar fæddust
fjögur elstu börn þeirra. Fyrsta
barn þeirra andaðist nokkurra
mánaða en hin börnin, Hjörtur,
Ragnheiður og Sigrún, áttu öll
bernskuár sín í Hrannargöt-
unni. Fjölskylda Torfa flutti
til Reykjavíkur haustið 1943
þegar hann var skipaður toll-
stjóri. Þá var Jóhann Gunnar
Ólafsson skipaður sýslumaður
og bæjarfógeti á Ísafirði og
fluttust hann og Ragna Har-

aldsdóttir kona hans þá í
Sýslumannshúsið ásamt fjór-
um sonum sínum, Ólafi,
Gunnari Erni, Hilmari og
Reyni. Reynir drukknaði við
Bæjarbryggjuna á Ísafirði árið
eftir að þau hjón fluttu til Ísa-
fjarðar. Yngsti sonur þeirra,
Kristinn Reynir, fæddist á Ísa-
firði daginn áður en bróðir
hans drukknaði.

Varðandi trjáræktina er þess
enn fremur að geta, að þegar
Lúðvíg Guðmundsson skóla-
stjóri stofnaði Vinnuskóla Ísa-
fjarðar í Birkihlíð, þá gróður-
setti hann töluvert af barrtrjám
þar í kring. Ég man líka eftir
því að vinur minn Hafsteinn
O. Hannesson setti niður tvö
tré við gaflinn á Smiðjugötu
2. Þetta fannst mönnum alveg
út í hött því að slíkur gróður
gæti ekki þrifist á eyrinni. En
eigi að síður urðu þetta mynd-
arleg og falleg reynitré. Það
voru einu trén sem ég man
eftir niðri í bæ á þessum ár-
um.“

SamferðamennSamferðamennSamferðamennSamferðamennSamferðamenn

Þegar Jón Páll Halldórsson
er spurður hvort honum finnist
hann vera lánsamur maður
stendur ekki á svari:

„Já, alveg tvímælalaust. Ég
get ekki sagt annað. Flest það
sem mig hefur langað til að
gera á lífsleiðinni hefur gengið
upp. Auðvitað hef ég orðið
fyrir óhöppum eins og allir
aðrir. En í flestum tilfellum
hef ég séð drauma mína rætast.
Ég hef ekki kynnst nema góðu
fólki. Kannski einkum vegna
þess að ég nenni ekki að kynn-
ast þeim sem ég held að sé
leiðinlegt að kynnast. Ég hef
átt samstarf við geysilegan
fjölda af góðu fólki sem hefur
verið gaman að vinna með.
Ég var svo heppinn að ég átti
alla tíð mjög góða samstarfs-
menn, sem var bæði gaman
og gott að vinna með. Í raun-
inni má segja að ég eigi ekkert

nema ljúfar og skemmtilegar
endurminningar þótt stundum
hafi vissulega skipst á skin og
skúrir eins og gengur. En allt
hitt geymist miklu betur.“

– Stundum hvarflar að
manni að þeir sem eru svo
lánsamir að kynnast aðeins
góðu fólki hafi einhver slík
áhrif sjálfir á annað fólk. Að
kynnin af öðru fólki mótist
nokkuð af því hvernig maður
er sjálfur.

„Þú segir það. Ég tel mig
hafa átt gott með að vinna með
fólki. Ef til vill hefur það átt
sinn þátt í því að ég hef átt
góða og þægilega samstarfs-
menn. Það gildir bæði um at-
vinnurekstur og félagsmál.“

– Ef til vill viltu síður nefna
einhverja sérstaka úr hópi
samstarfsmanna í atvinnulífi
og félagsstörfum. Hugsanlega
yrði erfitt að draga mörkin og
hætta að telja.

„Já, það er vissulega erfitt.
Nánustu samstarfsmenn mínir
þegar ég var hjá Togarafélag-
inu voru Ásberg Sigurðsson
og Albert Karl Sanders (Alli
Kalli), en hjá Norðurtanganum
voru það þeir Hans W. Har-
aldsson og Guðmundur M.
Jónsson og aðrir sameignar-
menn mínir. Og svo náttúrlega
skipstjórarnir hjá fyrirtækinu
hverju sinni. Ásberg kom hér
og var bæjarstjóri um skeið en
gerðist síðan framkvæmda-
stjóri Togarafélagsins og
gegndi því starfi þangað til
hann fluttist brott. Hann var
um tíma sýslumaður Barð-
strendinga en síðast var hann
borgarfógeti í Reykjavík. Ás-
berg var mikill öndvegismað-
ur. Við Alli Kalli byrjuðum í
barnaskóla saman og unnum
síðan saman alla tíð þangað til
hann fluttist suður.“

HagsmunirHagsmunirHagsmunirHagsmunirHagsmunir
heildarinnarheildarinnarheildarinnarheildarinnarheildarinnar

– Ekki verður annað fundið

en að hlutskipti þitt í lífinu sé
þér vel að skapi.

„Já, ég er ánægður með hlut-
skipti mitt í lífinu. Ég fékk
tækifæri til að taka þátt í mik-
illi uppbyggingu í atvinnulíf-
inu hér á Ísafirði á löngu ára-
bili. Framförum sem ég held
að ég geti sagt með sanni að
hafi veitt bæjarbúum jafna og
stöðuga vinnu. Því er stundum
varpað fram að við sem ólumst
upp í kreppunni séum mótaðir
af því tímabili. Það held ég að
sé rétt. Að mínum dómi er fátt
meira böl en atvinnuleysi.
Okkur sem ólumst upp á þess-
um tíma langaði til að skapa
hér traust og öruggt atvinnulíf
sem veitti stöðuga vinnu þann-
ig að aldrei þyrfti neinn maður
að ganga atvinnulaus.“

– Má ef til vill segja um þig
og aðra atvinnurekendur af
þinni kynslóð svipað og sagt
hefur verið um móðurbróður
þinn, Einar heitinn Guðfinns-
son í Bolungarvík, að það hafi
verið hagsmunir heildarinnar,
hagsmunir bæjarfélagsins og
þar með almennings, sem réðu
mestu í stjórn atvinnufyrir-
tækjanna?

„Það held ég að sé alveg
óhætt að segja. Við vorum allir
afskaplega samstilltir í þessum
efnum og höfðum áþekk sjón-
armið. Sameignarmenn mínir
í Norðurtanganum gerðu al-
drei kröfur um miklar arð-
greiðslur heldur um stöðuga
vinnu. Allt uppihald í rekstrin-
um var eitur í þeirra beinum.
Þessir ungu menn núna tala
um þetta með lítilsvirðingu og
segja að fyrirtækin hafi verið
rekin eins og félagsmálastofn-
anir. Þetta er orðhengilsháttur.
Það var einfaldlega skýrt
markmið að fyrirtækin væru
rekin með hagsmuni heildar-
innar fyrir augum, að þau
sköpuðu sem mest umsvif og
sem mesta velferð í bæjarfé-
laginu. Þegar ég lít yfir farinn
veg get ég ekki sagt annað en
það hafi í stórum dráttum

tekist.
Ég hefi því stundum hent

gaman að því, að ég hafi fæðst
inn í Heimskreppuna miklu,
sem hófst haustið 1929 og fór
að gæta hér á landi með fullum
þunga strax á árinu 1930.
Margir hafa einnig orðið til að
halda því fram, að þetta tímabil
hafi haft mótandi áhrif á lífs-
skoðanir minnar kynslóðar og
vafalaust er margt til í því.
Þær þrengingar sem þjóðin
þurfti að ganga í gegnum á
þessum árum höfðu að sjálf-
sögðu mikil áhrif á þá kynslóð,
sem þá var að vaxa úr grasi.
Hjá því gat ekki farið. Þó að
við þyrftum ekki að líða skort
lærðum við aðgæslu og var-
færni á öllum sviðum og ól-
umst upp við það, að ávallt
væri betra að hafa borð fyrir
báru. Þessara sjónarmiða hefir
vafalítið séð stað í verkum
okkar síðar á lífsleiðinni. Við
töldum að uppbygging at-
vinnulífsins væri meginverk-
efni og allt bæri að gera, sem í
mannlegu valdi stæði, til að
sporna við atvinnuleysi. Því
miður á þetta sjónarmið ekki
sama hljómgrunn í dag og ung-
ir menn henda jafnvel gaman
af því böli, sem atvinnuleysinu
fylgir óhjákvæmilega.“

– Telur þú líklegt, ef þær
aðstæður hefðu komið upp,
segjum einhvern tímann á ár-
unum kringum 1970 til að
nefna eitthvað, að eigendur og
stjórnendur Norðurtangans
hefðu átt kost á persónulegum
skyndigróða með því að flytja
eða selja alla sína útgerð og
fiskvinnslu frá Ísafirði til
Reykjavíkur eða Akureyrar,
að þeir hefðu gert það?

„Nei, alveg örugglega ekki.
Það hefði ekki komið til
greina. Það var lærdómsríkt
að vinna með þeim gömlu
mönnunum, eins og þeir voru
kallaðir, Guðbjarti Ásgeirs-
syni og Eggert Halldórssyni í
Norðurtanganum. Fljótlega
fékk ég tiltölulega lítt bundnar

hendur í starfi framkvæmda-
stjóra. Eina lífsreglu lögðu þeir
mér og hún var sú, að vera
helst ekki með nema eina
framkvæmd undir í einu þegar
verið væri að byggja upp en
láta verkið heldur ganga vel.
Þetta hygg ég að hafi verið
farsælt sjónarmið.

Þegar ég lít yfir farinn veg,
þá er þetta ákaflega skemmti-
legt og fjölbreytilegt tímabil
sem ég er búinn að lifa hér á
Ísafirði. Það hefur verið gaman
að fylgjast með þeirri upp-
byggingu og þeim framförum
sem hér hafa orðið, þótt mörg-
um hafi fundist miða hægt.“

– Heldur þú að eftir tuttugu
ár eða svo verði nær allir farnir
héðan af svæðinu og raunar
allri landsbyggðinni og sestir
að kringum Faxaflóann?

„Nei, það held ég ekki. Ég
held einmitt að það sé jafnvel
að snúast við. Nú skiptir miklu
minna máli en áður hvar fólk
er búsett þegar öll fjarskipta-
tækni er komin á eins hátt stig
og núna er og sú þróun heldur
áfram. Ég geri mér ekki grein
fyrir því hvað Reykjavíkur-
svæðið hefur mikla vaxtar-
möguleika umfram það sem
nú er orðið. Þar má nefna um-
ferðarþungann sem er orðinn
gífurlegur.“

Já, Jón Páll Halldórsson er
orðinn 75 ára. Eftir að hann
hætti daglegum störfum við
stjórn útgerðar og fiskvinnslu
hefur hann haft rýmri tíma til
annarra verka, þeirra starfa
sem í upphafi var fullyrt að
tryggi honum sæti í öndvegi í
menningarsögu Ísafjarðar. Á
síðustu árum hafa komið út
frá hans hendi tvö öndvegisrit
sem nefnd voru í upphafi.
Maðurinn er enn í fullu fjöri
og það hlýtur að vera von
þeirra sem unna Ísafirði og
menningarverðmætum þessa
gamla og merkilega kaupstað-
ar, að áhuga og krafta og frum-
kvæðis Jóns Páls Halldórsson-
ar megi njóta sem lengst.

Jón Páll átti sæti í stjórn Icelandic Freezing Plants Ltd. (nú Coldwater Seafood Ltd.), dótturfyrirtækis Sölumiðstöðvar hrað-frystihúsanna í Grimsby 1980-
1996 og var stjórnarformaður 1986-1996. Fremri röð frá vinstri: Jón Ingvarsson, Reykjavík, Jón Páll Halldórsson, Ísafirði, og Pétur Þorsteinsson, Tálkna-
firði. Aftari röð frá vinstri: Ólafur B. Ólafsson, Sandgerði, Sighvatur Bjarnason, Vestmannaeyjum, Agnar Friðriksson, forstjóri, Grimsby, og Lárus Ægir Guð-
mundsson, Skagaströnd.
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Diddi dvergur
Stiklur úr viðtali í BB-viðtali sumarið 1991 við Kristján Ólason,

betur þekktan sem Didda dverg
Viðmælanda blaðsins að

þessu sinni kannast allflestir á
Ísafirði við, hvort sem þeir
eru komnir á efri ár eða svo til
nýfarnir að átta sig á sínu nán-
asta umhverfi. Frá unglings-
aldri hafa viðfangsefni hans
verið margvísleg, allt frá sjó-
mennsku og verkamanna-
vinnu og til náms í gullsmíði,
þó að hann hafi hætt að starfa
við hana daginn þegar hann
varð sveinn í iðninni.

Maður þessi er Kristján Óla-
son, betur þekktur sem Diddi
dvergur. Hann er tæplega hálf-
sextugur og aðeins 1,27 m á
hæð. Hann hefur reynt sitthvað
á lífsferlinum en kveðst vera
þokkalega sáttur við lífið og
tilveruna. Það sem honum
sárnar einna helst er hversu
illa brennivínið hafi farið með
hann. Bakkus hefur verið hon-
um samferða frá unga aldri.

– – –
Kristján Ólason fæddist árið

1937 í hinu sögufræga húsi
Felli, sem stóð við Hafnar-
strætið á Ísafirði þar sem
Stjórnsýsluhúsið er nú en
brann árið 1946. „Það voru
margar góðar stundirnar sem
við áttum þar. Synd að það
hús skyldi brenna. Þetta var
mesti bruni sem hefur orðið á
Ísafirði. Hann er ennþá lifandi
í huga mínum. Það var mikil
sorg á Ísafirði þennan dag.“

Systkini Kristjáns voru sjö,
þar af fjögur hálfsystkini. „Við
vorum miklir prakkarar og
lékum okkur stundum að því
að sitja úti á svölum og skjóta
úr teygjubyssum í fólkið sem
gekk eftir Hafnarstræti. Sér-
staklega var gaman að reyna
að skjóta pípuhattana af fínu
körlunum.“

– – –
Fötlun Didda kom snemma

í ljós. „Ég varð fljótlega var
við hana. Ég held að ég hafi
verið sjö ára þegar mamma
fór með mig suður til að kanna
hvort eitthvað væri hægt að
gera fyrir mig. Þá sögðu lækn-
arnir að ég yrði að vera orðinn
16 ára til þess að taka þá áhættu
sem fylgdi því að skera mig
og rétta.“

– Hvernig tilfinning var það
fyrir lítinn dreng að fá að vita
að hann komi aldrei til með að
stækka meira?

„Mér leið illa þegar ég
komst að þessu. Ég missti alla
félaga, það er að segja þá sem
voru jafngamlir mér“, segir
hann og þagnar og maður finn-
ur að hann á erfitt með að
hugsa til þess tíma þegar hann
fékk þá frétt að hann yrði
dvergur. „Maður gat aldrei
verið með meira, hvorki í
íþróttum né öðru. Ég var mikið
í knattspyrnu og á skíðum en
ég var alltaf settur í flokk neðar
en jafnaldrar mínir því að ég
gat ekki keppt við þá. Það var
erfitt að sætta sig við þá stað-

reynd.
Það eina sem var gott á þess-

um tíma voru skátarnir. Þar
fékk maður að vera með. Þar
var ekki spurning um líkams-
burði heldur var félagsskap-
urinn í fyrirrúmi. Ég fór víða á
skátamót, meðal annars til
London árið 1957 þar sem þess
var minnst að 100 ár voru liðin
frá fæðingu Baden-Powells og
50 ár frá stofnun skátahreyf-
ingarinnar. Þangað fór ég með
Sigga Súdda, Jakobi Ólafs í
Orkubúinu og fleirum.“

– – –
Diddi var ekki eini dvergur-

inn á Ísafirði þegar hann var
að alast upp. „Hann var líka
hér hann Elli klæðskeri en ég
hafði engin samskipti við
hann. Elli var miklu eldri en
ég svo að við töluðum ekkert
saman.

Okkur Bjössa frá Unaðsdal
inni í Djúpi var stundum rugl-
að saman, sérstaklega eftir að
ég flutti suður. Ég fékk til
dæmis ekki að fara inn á Borg-
ina í lengri tíma af því að
Bjössi var alltaf fullur og dyra-
verðirnir héldu að ég væri
hann. Það var ekki fyrr en
löngu seinna að maður einn
gat sannfært dyraverðina um
að ég væri Diddi frá Ísafirði
en hann væri Bjössi frá Unaðs-
dal. Eftir það komst ég alltaf
inn. Síðan hef ég lítil samskipti
haft við aðra dverga.“

– – –
„Eftir gagnfræðaskóla fór

ég í rækjuverksmiðjuna til
þeirra Dadda Jóhanns og Guð-
mundar Karls sem þá var fyrir
neðan Edinborg. Ég var þar í
rúmt ár en fór síðan á sjó með
Garðari Jónssyni á Ásólfi. Þar
hófst minn kokkaferill.“

Diddi segir að fötlunin hafi
lítil áhrif haft á vinnugetu hans
á sjó. „Ég lenti alltaf með svo
góðum mönnum. Þeir hjálp-
uðu mér og létu mig hafa þau
störf sem hentuðu mér. Þeir
smíðuðu til dæmis sérstakan
pall fyrir framan eldavélina
og vaskinn svo að ég næði
upp. Þetta voru góðir menn
eins og Siggi Helga, Ebbi Sig-
tryggs, Geiri heitinn Gau og
Jens Markússon sem var land-
formaður.

Ég var á Ásólfi eina vertíð,
fór svo aftur í rækjuna og síðan
á Vörubílastöðina þar sem ég
vann við afgreiðslustörf í eitt
ár. Svo aftur í rækjuna og síðan
á sjóinn með Jens Markússyni
og Óla Sig á Ásdísinni og
Bryndísinni. Ég var á sjónum
til 1963. Þá fékk ég slæmt
magasár og var sendur suður á
Reykjalund þar sem ég var í
sex vikur á fangelsisfæði. Síð-
an var ég settur í gullsmíðina.“

– Settur?
„Sko, þeir á Reykjalundi

lofuðu að útvega mér vinnu
við mitt hæfi eftir að ég út-
skrifaðist frá þeim og komu

mér í gullsmíði til Vals Fannar
í Kópavogi. Ég lærði þar í
fjögur ár og varð sveinn þrí-
tugur. Þá hætti ég og fór á
sjóinn aftur.“

– Hvernig stóð á því?
„Sjórinn togaði svo mikið í

mig og svo átti ég enga pen-
inga til að setja á stofn fyrir-
tæki. En það hefði verið gaman
að geta haldið áfram í iðninni.
Það var gaman í gullsmíðinni!
En ég dreif mig í siglingar á
Ameríkuleiðinni með Skafta-
fellinu. Þetta var ágætistími
en rúnturinn var orðinn heldur
leiðinlegur í restina.

Eftir að ég hætti á Skafta-
fellinu var ég í byggingarvinnu
í Reykjavík en síðan fór ég
vestur á Ísafjörð. Þar vann ég
hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga,
aðallega við flökun. Ég held
að ég hafi unnið lengst hjá
Íshúsfélaginu, hjá öðrum vann
ég aldrei meira en eitt ár. Síðan
ég hætti þar hef ég verið á
hæli. Ég var farinn að drekka
svo mikið. Ég hef verið á
drykkjumannahæli yfir vetrar-
tímann“, segir Diddi, en á

sumrin hefur hann jafnan verið
heima á Ísafirði, ýmist hjá Ellu
systur sinni og Jens mági sín-
um eða hjá Jakobi bróður sín-
um og Eygló mágkonu sinni.
„Ég er 75% öryrki með 43
þúsund króna bætur á mánuði
sem engin leið er að lifa á.“

– – –
Diddi tók bílpróf átján ára

gamall árið 1955. „Jú, það var
nokkrum vandkvæðum bund-
ið. Ég varð að sækja um sér-
stakt leyfi til dómsmálaráð-
herra því að Haraldi heitnum
sem var prófdómari í þá daga
var svo illa við að ég fengi
bílpróf. En það gekk og ég
keypti mér minn fyrsta bíl,
Moskvich. Ég hef alltaf verið
hrifinn af rússneskum bílum.

Veistu það, þegar ég fór í
bankann til Bjarna Guðbjörns-
sonar og bað um víxil fyrir
bílnum, þá voru átján vörubíl-
stjórar tilbúnir að skrifa upp á
fyrir mig. Það höfðu ekki
margir svo marga ábyrgðar-
aðila á bak við sig.“

– Þurftirðu ekki að láta
sérútbúa bílinn fyrir þig?

„Hann Guðmundur B. Jóns-
son hjá Vélsmiðju Bolungar-
víkur sem þá vann í Vélsmiðj-
unni Þór smíðaði fyrir mig
framlengingar á pedalana sem
ég nota enn í dag. Það hefur
aldrei verið sett neitt út á þær
og ég hef aldrei valdið neinu
tjóni.“

– Voru einhverjir fordómar
gagnvart dvergum á þessum
árum?

„Nei, ég varð aldrei var við
það. Og ég hef aldrei fundið
fyrir því að fólk hafi verið að
hlæja að mér. Það er þó eitt
sem ég hef fundið fyrir og mér
sárnar. Það er þegar börn sjá
mig, benda á mig og segja:
Mamma, sjáðu litla manninn!
– og foreldrarnir sussa á þau.
Ég vil leyfa börnunum að
koma til mín. Mér þykir vænt
um börn og ég á mikið af börn-
um að vinum“, segir Diddi og
það vottar fyrir tárum í augun-
um. „Það er ekkert óeðlilegt
við það að börn bendi á mig
og finnist ég vera skrítinn.
Þetta er eðlilegt og ég vil bara
biðja foreldra að hætta að sussa

á börnin sín þegar þau eru að
benda á mig.“

– – –
– Áttu einhver sérstök

áhugamál?
„Fyrir utan kvenfólk?“ segir

Diddi og hlær. „Jú, íþróttir.
Ég fylgist mikið með boltan-
um, sérstaklega þeim enska,
og þar er Liverpool mitt uppá-
haldslið. Ég horfi alltaf á enska
boltann en mér finnst ekki eins
gaman að horfa á þann ís-
lenska. Enski boltinn er topp-
urinn og það er mín heitasta
ósk að komast á leik í Eng-
landi.

– – –
– Ertu sáttur við lífið?
„Já, gagnvart fólkinu sem

er öðruvísi en ég, þá er ég
mjög sáttur. Lífið hefur verið
mér mjög gott. Allir mínir vin-
ir og kunningjar hafa verið
mér góðir. Þeir hafa ekki litið
á mig sem dverg heldur sem
Kristján Ólason. Ég er full-
komlega sáttur að öðru leyti
en því að ég er búinn að eyði-
leggja mig með drykkju. Það
sárnar mér.“
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Sendum BB hamingjuóskir á 20 ára
afmælinu með ósk um farsæld í framtíðinni

Silfurgötu 1 · Ísafirði

Súðavíkurhreppur
Grundarstræti 3 · Súðavík

Suðurgötu 9 · ÍsafirðiAðalstræti 24 · Ísafirði

Laugi ehf.,
Góuholti 5 · Ísafirði

Hafnarstræti 1-3 · Ísafirði

Aðalstræti 21 · Bolungarvík

Sólbaðstofan Linda

Tannlæknastofan
Torfnesi · Ísafirði

Hjólbarðaverkstæði
Ísafjarðar ehf
Sindragötu 14 · Ísafirði

Ferðaþjónustan Reykjanesi
Reykjanesi · Ísafjarðardjúpi

Kubbur ehf.,
Grænagarði · Ísafirði

Netagerð
Vestfjarða hf

Grænagarði · Ísafirði

Silfurtorgi · Ísafirði Pólgötu 2 · Ísafirði Hnífsdalsvegi 29 · Ísafirði

Fiskmarkaður Flateyrar
Hafnarbakka · Flateyri

Hafnarstræti 14 · Þingeyri Freyjugötu 2 · Suðureyri

Klofningur ehf.,
Aðalgötu 59 · Suðureyri

Reykhólahreppur
Reykhólum · Króksfjarðarnesi

Vesturbyggð
Aðalstræti 63 · Patreksfirði

Hafnarstræti 9 · Þingeyri

Sindragötu 3
· Ísafirði

Ferðaþjónusta
 Margrétar og Guðna

Mánagötu 5 · Ísafirði

Aðalstræti 19
Bolungarvík

Hafnargötu 80-96 · Bolungarvík

Vélsmiðjan
 Mjölnir ehf

Mávakambi 2 · Bolungarvík

Árnagötu 1 · Ísafirði

Aðalstræti 22 · Ísafirði
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Hvað segja þau um
Bæjarins besta og bb.is

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bæjarins besta leitaði á þessum tímamótum á
ævi sinni til nokkurra Vestfirðinga, sem lengi

hafa fylgst með bæði vikublaðinu sjálfu og
fréttavefnum bb.is og bað um viðhorf þeirra til

blaðs og vefjar. Viðmælendurnir voru í fyrsta
lagi beðnir að segja kost og löst á blaðinu og

vefnum, í öðru lagi að láta í ljós álit sitt á gildi
þessara miðla fyrir byggðirnar hér vestra, fyrir

íbúana, fyrir brottflutta og fyrir aðra lands-
menn, og loks að víkja að framtíðarhorfunum.

Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskóla

Ísafjarðar:

Blaðið Bæjarins besta er yf-
irleitt fjölbreytt og skemmti-
legt aflestrar, viðtölin lífleg
og áhugaverð. Mér finnst það
kostur, að ritstjórnargreinarnar
taka iðulega eindregna afstöðu
til málefna þó ég sé þeim auð-
vitað ekki alltaf sammála. Þær
eru líka oft hvetjandi og já-
kvæðar og minnimáttarkennd-
in, sem hrjáir ýmsa þá sem um
vestfirsk málefni fjalla, er ekki
áberandi í blaðinu.

Maður kíkir á BB-vefinn
minnst einu sinni á dag til að
fylgjast með vestfirskum frétt-
um, enda er hann mjög lifandi
og virkur. Það er líka tiltölu-
lega auðvelt að koma fréttum
að á vefnum, t.d. um tónleika
eða aðra menningarviðburði
hér á svæðinu. Þá eru margar
góðar og gagnlegar krækjur á
vefnum, auk þess sem ég les
iðulega pistla og greinar um
þjóðfélagsmál, sem þar birtast.

Mér finnst samt ýmislegt
vanta í blaðið og þá sérstaklega
enn frekari umfjöllun um já-
kvæðar hliðar mannlífsins hér
fyrir vestan, t.d. að birta mynd-
ir og fréttir af viðburðum í
starfi skóla og menningar-
stofnana. Barna- og unglinga-
menning hér er að mínu mati á
óvenju háu stigi og mætti fá
miklu meiri umfjöllun. Þá tel
ég að blaðið ætti að hafa metn-
að og getu til að birta skilvirkar
og vandaðar upplýsingar um
þá menningarviðburði sem eru
á döfinni, svo að almenningur
geti gengið að þeim vísum.
Oft fá slíkar fréttir ekki pláss í
blaðinu, sem er síðan uppfullt
af myndum úr einkasam-
kvæmum. Ljósmyndavefurinn
er hins vegar alveg upplagður
fyrir þá sem vilja skoða slíkar
myndir.

Aðalgallinn á vefnum er að
stórfréttir detta jafnfljótt út og
hinar sem minna máli skipta,
en sjálfsagt er lítið við því að
gera. Netspjallið finnst mér
að megi leggja niður, enda
hafa óprúttnir notað það til
persónulegra árása á fólk.

Gaman væri að sjá rannsókn-
arblaðamennsku í blaðinu, að
tekin séu fyrir heit málefni á
borð við sameiningu sveitar-
félaga, snjóflóðavarnirnar,
samgöngur og fleira í þeim
dúr og fjallað um þau ítarlega,
málefnalega og hlutlaust.

Það hefur augljóslega gífur-
lega mikið gildi fyrir okkur
sem hér búum að Bæjarins
besta færir okkur fljótt og ör-
ugglega fréttir úr okkar eigin
samfélagi, ekki síst þar sem
ýmsir aðrir fjölmiðlar sinna
því hlutverki frekar illa eða
alls ekki, sbr. Morgunblaðið
og Fréttablaðið.

Sjálfsmynd samfélags
byggist ekki síst á þeirri ímynd
sem birtist í fjölmiðlum og
getur þannig haft afgerandi
áhrif á líðan og sjálfstraust íbú-
anna. Það er afar mikilvægt
að sjálfsmyndin sé jákvæð og
uppbyggileg og ég tel að
svæðafjölmiðlar eigi að axla
þá ábyrgð að styrkja og efla
samheldnina og samfélagið
með vandaðri umfjöllun. Því
má heldur ekki gleyma að
blaðið og vefurinn verða sá
brunnur sem sagnfræðingar
framtíðarinnar munu einkum
sækja í heimildir og upplýs-
ingar um það mannlíf, sem
hér hefur verið lifað síðustu
áratugina.

Er nokkur ástæða til annars
en að vera bjartsýn á framtíð-
ina? Vestfirðingar eru tryggir
og áhugasamir lesendur, bæði
heimamenn og brottfluttir.
Blaðið og vefurinn eru vissu-
lega í ákveðinni samkeppni
hvort við annað og þurfa kann-
ski að skapa sér enn frekari
sérstöðu hvort um sig til að
lifa af þá samkeppni.

Ég myndi sakna þess mjög
ef hér væri ekki gefið út bæj-
arblað og vil nota tækifærið
og óska eigendum og starfs-
fólki Bæjarins besta til ham-
ingju með afmælið og þakka
samstarf á liðnum árum.

Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri

Súðavíkurhrepps
BB-vefurinn er skemmtileg-

ur, skilvirkur og fylgist vel með
málefnum fjórðungsins, birtir

fljótt fréttir um það sem er að
gerast hverju sinni, er sjálf-
stæður, óháður og með góða
nálgun í fréttaflutningi að
mínu áliti.

Mikilvægt er fyrir blaðið og
vefinn að standa undir nafni
sem fréttamiðill Vestfjarða,
þ.e. taka púlsinn sem víðast.
Ekki er annað að sjá en að
mikill metnaður starfsmanna
blaðsins og vefjarins sé hafður
að leiðarljósi og að miðillinn
njóti almenns trausts og sé því
góður fulltrúi Vestfjarða úti í
þjóðfélagsumræðunni.

Bæjarins besta og bb.is eru
mjög mikilvægir miðlar fyrir
svæðið, varpa skýrri mynd af
vestfirskri þjóðlífsumræðu inn
á heimilin hverju sinni, bæði
til íbúa fjórðungsins og til ann-
arra áhugasamra um málefni
fjórðungsins.

Ekki er annað hægt en að
vera bjartsýnn á framtíðarhorf-
ur bæði vefjar og blaðs. Þar
sem metnaður og vilji til góðra
verka er hafður að leiðarljósi,
þar næst og viðhelst góður ár-
angur.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri

Ísafjarðarbæjar:

Kostur blaðsins og vefjarins
er sá, að bæði virðast fylgjast
vel með tímanum hvað varðar
útlit og oft á tíðum efnistök.
Við sjáum reglulegar breyt-
ingar á framsetningu beggja.
Þetta eru kostir. Nafn blaðsins
minnir mig um of á pylsuvagn-
inn sem grandaði Bill Clinton
næstum því, en blaðið hefur
þraukað með nafninu í 20 ár
svo það hlýtur að virka. Vefur-
inn er stundum erfiður þegar
reynt er að opna í gegnum
venjulega símalínu og er lengi
að opnast.

Upplýsingagildi blaðsins og
vefjarins er mikið og þess
vegna er mikilvægt að vanda
fréttirnar og framsetningu
þeirra. Að mínu mati á blaðið
að segja vel og vandlega frá
því sem vel er gert og einnig
því sem miður fer. Ég vil gjarn-
an sjá enn meira fjallað um

þau mál sem horfa til framfara
í okkar samfélagi. Sem betur
fer er mikið af þeim og sérstök
ástæða til að gera þeim hátt
undir höfði. Réttar upplýsingar
um mál þar sem þau eru reifuð
frá báðum hliðum hefur gríðar-
lega mikið að segja fyrir íbú-
ana og aðra landsmenn. Vef-
urinn er áreiðanlega mikið les-
inn út um allt land enda með
betri ef ekki besti héraðsfrétta-
vefurinn.

Ég trúi því að blaðið og vef-
urinn eigi bjarta framtíð, sé
vel á málum haldið þar áfram.
Blaðið þarf að vera sjálfstætt
með vandaðan fréttaflutning.
Það hefur að mestu tekist og
verði svo áfram er framtíðin
björt.

Magnús Reynir Guð-
mundsson, bæjarfulltrúi

í Ísafjarðarbæ:
Það er mjög mikilsvert fyrir

bæ eins og Ísafjörð að eiga
almennt málgagn eins og BB
og vefur þess óneitanlega er.
Ég er viss um að fólk myndi
sakna þess sárlega ef blaðið
hætti að koma út eða vefur
þess legðist af þó að ég sjái nú
engin merki þess að það gerist
í nánustu framtíð. Blaðið hefur
verið sagt opið öllum og það
er auðvitað mikill kostur. Hinu
er ekki að leyna að einstaka
sinnum hefur mér þótt blaðið
taka við því sem að því er rétt
gagnrýnilaust eða gagnrýni-
lítið. Það hefur þó breyst mjög
til batnaðar í seinni tíð að mínu
mati.

Þegar maður hugsar um ein-
staka efnisþætti blaðsins dettur
mér einn þáttur blaðsins sem
mér finnst að megi missa sín.
Það eru hin nafnlausu skrif
Stakks. Þau skrif mega hverfa
og þó fyrr hefði verið. Leiðara-
skrif blaðsins hafa hins vegar
verið eitt af okkar beittustu
vopnum í byggðabaráttu okkar
hér um slóðir. Fyrir þá ber að
þakka. Þar hafa margar rétt-
mætar kröfur okkar verið settar
fram. Einn af sterkustu þáttum
blaðsins er hinn myndræni
þáttur blaðsins. Þar er blaðið í
fremstu röð blaða hérlendis
og það er mjög verðmætt, ekki
síst þegar horft er til framtíðar.

Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar

Ísafjarðarbæjar:
Ég vil byrja á því að óska

Bæjarins besta hjartanlega til
hamingju með tvítugsafmælið
en það er aðdáunarvert hversu
lífseigur fjölmiðill BB hefur
reynst í hinni síbreytilegu fjöl-
miðlaflóru landsins. Fyrir ára-
tug spáðu margir því að netið
myndi á endanum ýta prent-
miðlunum út í ystu myrkur en
svo virðist sem þeir miðlar
sem hafa lagt metnað sinn í
bæði fjölmiðlaformin, netið og
prentið, hafi náð ákveðnu for-
skoti. BB er einn þeirra miðla
og þótt sjálft blaðið komi að-
eins út einu sinni í viku virðist
vera ákveðinn markaður fyrir
það. Flestar fréttir eru oftast
endurtekning af vefnum en
smáauglýsingarnar koma
mörgum að gagni og svo eru
auðvitað ýmsar tilkynningar í
blaðinu sem gott er að hafa
við hendina án nettengingar.

Kostirnir við vefinn eru
ótvírætt þeir að þar getur mað-
ur nálgast spánnýjar fréttir og
upplýsingar þegar manni hent-
ar. BB-vefurinn er mjög fjöl-
breyttur og nánast hægt að
finna þar allt sem við kemur
vestfirsku samfélagi og auð-
vitað gott betur. Nauðsynlegt
er að geta treyst því að um-
fjöllunarefni vefjarins og
blaðsins endurspegli sem best
það sem efst er á baugi í sam-
félaginu okkar hverju sinni.
Efnistökin eru auðvitað háð
mati einstakra blaðamanna og
ritstjóra og vissulega er alltaf
ákveðin hætta á hlutdrægni
þegar fréttir eru fluttar í litlum
samfélögum þar sem allir
þekkja alla. Það fylgir því
vandi vegsemd hverri.

Hlutverk afmælisbarnsins er
að mínu mati afar stórt í vest-
firsku samfélagi og með til-
komu vefjarins á sínum tíma
stækkaði það til muna. Fólk
um allan heim getur fylgst með
því sem er að gerast hér á
kjálkanum lengst norður í Atl-
antshafi og það getur verið
ágætt fyrir okkur öll að leiða
hugann að því annað slagið.

Ég hitti fyrir ólíklegasta fólk á
ferðum mínum sem segir mér
að það kíki nú stundum inn á
BB-vefinn. Segja má að BB,
jafnt blaðið sem vefurinn, sé
eins konar spegill fyrir okkur
sem hér búum, en gluggi til að
gægjast inn um fyrir þá sem
standa utan við. Brýnt er að
jafnt í speglinum sem gluggan-
um birtist raunsönn mynd af
okkur.

Sem gamall fréttamaður
þekki ég þá gagnrýni að oft
virðist fjölmiðlar einblína á
það sem miður fer eða styr
stendur um. Það er eðli bein-
harðra frétta, en að sama skapi
er nauðsynlegt að halda því til
haga sem er jákvætt og vel
gert. Þetta á ekki síður við um
svæðisbundna fjölmiðla þar
sem takmarkað framboð er af
beinhörðum fréttum og því
ágætis rými fyrir mýkri um-
fjöllunarefni.

Ef ég reyni að rýna inn í
framtíðina get ég ekki ímynd-
að mér annað en að Bæjarins
besta eigi bjarta tíð fyrir hönd-
um – einkum vefútgáfan. Þótt
sjálf sé ég af kynslóð sem
finnst ómissandi að geta flett
jafnt dagblöðum sem viku-
blöðum með kaffibollanum
mínum, þá er að vaxa úr grasi
önnur kynslóð sem hugsanlega
hefur aðrar þarfir. Þess vegna
þori ég ekki að spá prentuðu
útgáfunni langlífi fyrr en ég sé
með eigin augum að börnin
okkar finni hjá sér sömu þörf
fyrir að fletta pappír og við
sem eldri erum. Aftur á móti
er vefurinn tvímælalaust kom-
inn til að vera og vægi hans í
vestfirsku samfélagi mun
halda áfram að aukast – sé rétt
á málum haldið.

Mér finnst BB sem lands-
hlutablað ákaflega góður mið-
ill. Það flytur okkur fréttir úr
landshlutanum, reynir að skýra
frá því sem hæst ber á hverjum
tíma og fræðir okkur um
menningu, menn og málefni.
Ég hlakka ætíð til miðviku-
dagskvölda, þá ég að loknu

Þorsteinn Jóhannesson,
yfirlæknir á Ísafirði

4620AF~1.PM5 12.4.2017, 10:4743



20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   20 ÁRA AFMÆLI BB   14. NÓVEMBER 20044444444444

Hvað segja þau um
Bæjarins besta og bb.is
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amstri dagsins get sest niður
og gluggað í Bæjarins besta.

Ef  nefna á löst blaðsins þá
er hann helstur, að mínu mati,
að fréttir og fréttaval blaðsins
eru á stundum lituð af skoðun-
um fréttaritarans.

Það er engum vafa undir-
orpið að BB, blaðið og vefsíða
þess, er okkur heimamönnum
og byggðunum hér á Vest-
fjörðum ákaflega mikilvægt.
Gamlir Vestfirðingar leita
mikið inn á vefsíðu blaðsins
og geta á þann hátt fylgst með
því sem hæst ber á hverjum
tíma en slíkt viðheldur og
styrkir gömul kynni, það kynd-
ir undir „ættjarðarástinni“.
Upplýsingar og fréttir, sem
aðrir landsmenn nálgast á vef-
síðu BB, vekja hjá þeim for-
vitni á Vestfirðingafjórðungi
og hvetja örugglega til þess að
fleiri en ella leggja leið sína
vestur á „Firði“ í sumarleyf-
um. Þannig stuðlar BB að
mínu áliti að styrkingu ferða-
þjónustunnar.

Það er ósk undirritaðs að
BB megi áfram dafna, útgef-
endum og Vestfirðingum til
heilla. Til hamingju með 20
ára afmælið.

Smári Haraldsson,
forstöðumaður

Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða:

Höfuðkostur blaðsins og
vefjarins er fréttaflutningur af
vestfirskum málefnum. Bæjar-
ins besta hefur tekist einkar
vel að miðla því sem er að
gerast í samfélaginu jafnóðum
og það gerist og á líflegan hátt.
Annar kostur er sá vettvangur
sem BB er fyrir umræður og
skoðanaskipti fólksins á svæð-
inu.

Þetta hvort tveggja gerir
blaðið og vefinn að lifandi
vettvangi umræðu og frétta.
Þá er ógrynni upplýsinga að
finna á vefnum, sem koma oft
að góðu gagni.

Um lestina er lítið að segja.
Eðlilega geta fréttir eða greinar
vakið óánægju einstakra
manna. Slíkt er eðlilegur fylgi-
fiskur lifandi umræðu og ef til
vill fremur kostur en löstur.

Gildi blaðsins og vefjarins
er ómetanlegt fyrir vestfirskt
samfélag, bæði heima og
heiman. Það á þó sérstaklega
við um þá sem búa eða eiga

rætur sínar á norðanverðum
Vestfjörðum. Þessir miðlar
viðhalda tengslum brottfluttra
við uppruna sinn og auka sam-
stöðu okkar sem hér búum.
BB á allstóran þátt í að skapa
sjálfsmynd okkar.

Á meðan að eigendur BB
hafa þrek og fjármagn til að
halda þessu úti verða blaðið
og vefurinn til. Megi svo vera
sem lengst.

Guðni G. Jóhannesson,
formaður bæjarráðs

Ísafjarðarbæjar:
Hvort tveggja er gott að

mínu mati, blaðið og vefurinn.
Stundum finnst mér þó vanta
báðar hliðar mála sem fjallað
er um. Útlit blaðs og vefjar er
mjög gott og hefur batnað jafnt
og þétt með tímanum.

Upplýsingagildi þessara
miðla er mikið fyrir íbúana
hér á svæðinu sem og fyrir
aðra. Blaðið og vefurinn eru
mikið lesin um allt land. Já-
kvæðar fréttir hafa mikið að
segja fyrir okkur hér á Vest-
fjörðum og hjálpa til við upp-
byggingu svæðisins.

Heimurinn er harður að berj-
ast í. Ég tel þó að framtíðin sé
sæmilega björt fyrir blaðið og
vefinn. Ég óska Bæjarins besta
til hamingju með afmælið og
vona að útgáfan eigi bjarta
framtíð.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi í Ísafjarð-

arbæ og svæðisstjóri
Rauða krossins

blað. Það stendur nú orðið á
gömlum merg og eftir því sem
árin hafa liðið hefur fólk getað
treyst því sífellt betur að það
sé mikið lesið. Þess vegna nýt-
ist það svo vel sem upplýsinga-
miðill.

Mér finnst að fyrst og fremst
vefurinn tengi Vestfirði sam-
an. Þar eru fréttir úr öllum
fjórðungnum þannig að allt
svæðið er undir. Vefurinn er
alveg til fyrirmyndar, vel upp-
færður og alltaf með nýjustu
fréttir. Aðgangur fólks að
blaðinu og vefnum er mjög
opinn. Það er auðvelt fyrir
hvern sem að koma upplýs-
ingum á framfæri.

Blaðið og vefurinn hafa
mikið upplýsingagildi og það
skiptir miklu máli fyrir svæð-
ið. Ég veit að mikill fjöldi fólks
les vefinn á hverjum einasta
degi og margir hafa hann fyrir
upphafssíðuna hjá sér.

Þeir sem þurfa að koma upp-
lýsingum á framfæri nota þetta

Það er ljóst að BB skipar
stærri sess en aðrir fjölmiðlar
hér á norðanverðum Vest-
fjörðum sem vettvangur upp-
lýsinga, fróðleiks og frétta.
Blaðið er orðið eins konar mið-
punktur sem fólk vísar í og
leitar til. Slíkt er mikilvægt
samfélaginu hér. Um leið hlýt-
ur blaðið að virka sem góður
miðill fyrir þá sem brottfluttir
eru af svæðinu og vilja fylgjast
með því sem gerist hér.

Aðgangur almennings að
blaðinu virðist þó stundum of
opinn. Það sjást fréttir sem
eru byggðar á persónulegum
skoðunum eða jafnvel van-
þekkingu þess sem upplýsir
starfsmenn blaðsins. Þannig
skapast sú hætta að blaðið sé
notað í neikvæðum tilgangi.
Þetta gerir miklar kröfur til
blaðsins og ég tel að í flestum
tilvikum standist það þær.

Ég mundi vilja sjá í fram-
tíðinni meiri upplýsingar í
blaðinu sem byggðar eru á
rannsóknarvinnu starfsmanna
þess og upplýsingaöflun. Slíkt
mun auka trúverðugleika blað-
sins og gæti einnig gert veg
þess sterkari á landsvísu. Einn-
ig getur blaðið bætt sig varð-
andi fréttir frá öðrum hlutum
Vestfjarða en Ísafjarðarsvæð-
inu.

Ég sé framtíð BB enn sterk-
ari á Netinu en vegur prentaða
blaðsins fer minnkandi. Ég get
vel ímyndað mér að innan ekki
langs tíma muni BB fyrst og
fremst verða netmiðill en
prentaði hluti þess verða að
mánaðarriti með völdu efni.

Geir Sigurðsson,
rekstrarstjóri Vega-

gerðarinnar á Ísafirði

Jóna Benediktsdóttir,
grunnskólakennari:

Helstu kostir héraðsfrétta-
blaðs eins og Bæjarins besta
eru að mínu mati þeir, að það
flytur okkur fréttir af atburðum
sem eru að gerast hér á svæð-
inu nánast um leið og þeir ger-
ast. Þar leikur vefurinn stórt
hlutverk. Fyrir okkur, fólkið
sem býr hér á svæðinu, gefur
þetta möguleika á að mynda
sér skoðanir og taka þátt í um-
ræðu um það sem er á döfinni.
Fyrir þá sem eru brottfluttir
gegnir BB eins konar teng-
ingarhlutverki. Fólk fer inn á
vefinn og fylgist með og held-
ur þar með tengslum við
byggðarlagið sem það kallar
oft „sitt“ þó svo að það sé
löngu flutt burtu.

Það sem maður tínir til sem
galla á blaðinu hlýtur að vera
persónulegt mat hvers og eins.
Eflaust má finna einhverja
slíka, en þeir eru alla vega
ekki fleiri en svo, að ég kaupi
alltaf blaðið og fer inn á vefinn
á hverjum virkum degi. Ég
vildi gjarnan sjá þar líka nýjar
fréttir með reglubundnum
hætti um helgar.

Ég er auðvitað ekki alltaf
sátt við efnistök blaðamann-
anna enda á blað sem kallar
sig óháð að flytja fréttir frá
mörgum sjónarhornum.

Til hamingju með árin tutt-
ugu. Þið getið eflaust gert enn
betur en þið gerið í dag. Ég
hlakka til að fylgjast með blað-
inu og vefnum í framtíðinni.

Kristján Haraldsson,
orkubússtjóri

Á þessum 20 árum hefur
BB eflst og vaxið úr litlu aug-
lýsingafréttablaði í öflugan og
virtan fjölmiðil. Netútgáfa BB
er ákaflega vönduð og ber þess
merki að þar hafa verið sett
háleit markmið og við þau
staðið. BB er lesið á netinu út
um allan heim og vaxandi
fjöldi heimsókna á síðuna ber
þess merki að lesendur kunni
vel að meta það sem þar er
framreitt.

Menn mun ávallt greina á
um efnistök blaðsins í einstök-
um málum, hjá því verður ekki
komist, en ég tel að BB hafi
sannað í gegnum tíðina að hér
fer sjálfstætt blað sem tekur
hverju sinni afstöðu eftir mál-
efnum en ekki eftir því hverjir
eiga hlut að máli. Það er mik-
ilsvert fyrir hnignandi byggð
á Vestfjörðum að það skuli
takast að halda úti góðum fjöl-
miðli, sem heldur á lofti merki
byggðarinnar og flytur lands-
mönnum og heimsbyggðinni
allri fréttir héðan að vestan.

Vestfirska fréttablaðið er
löngu hætt starfsemi og
Björnsbúð hefur verið lokað.
Hver skyldi flytja fréttir úr
vestfirskum byggðum eftir
önnur 20 ár? Ef til vill BB,
hver veit?

Ég óska aðstandendum og
starfsmönnum BB til ham-
ingju og vona fjölmiðillinn
megi eflast og styrkjast um
ókomna framtíð.

Allt er í heiminum hverfult,
fólk og fyrirtæki koma og fara.
Fyrir 20 árum, þegar BB hóf
göngu sína, var Vestfirska
fréttablaðið fjölmiðillinn hér
heima í héraði og Björnsbúð
var fastur punktur í tilverunni.

samfélagi sem það starfar í, ef
það á að afla sér tekna á þess-
um markaði. Það er auðvitað
unnt að hafa ritstjórnarstefnu/
fréttastjórn blaðs með ákveð-
num hlutdrægum hætti, sem
ég vona að þetta blað beri gæfu
til að verði ekki.

Ef um aðra ókosti er að ræða
á blaðinu og vefnum, þá eru
þeir ekki augljósir að mínu
áliti, aðrir en þeir að fréttir
gerast allan sólarhringinn og
líka um helgar, þannig að frétt-
ir af atburðum sem eiga sér
stað um helgar eru orðnar
gamlar þegar þær birtast á
mánudagsmorgnum. Ég veit
hins vegar að ef úr því á að
bæta þurfa tekjur blaðsins að
stóraukast. Gera verður kröfur
til blaðsins sem eru raunhæfar
eða þá að hjálpa til við að
auka tekjur þess.

Breytingar hafa verið gerðar
með reglulegu millibili á bæði
blaði og vefútgáfu, sem mér
hafa alltaf hugnast og er viss
um að svo verður áfram.

Ég segi því hiklaust: Mér
finnst blaðið vera á réttri leið
og hafa staðið sig vel, vest-
firskum byggðum og mannlífi
til framdráttar, og óska eigend-
um þess innilega til lukku með
afmælið. Ef áfram verður hald-
ið eins og verið hefur sé ég
ekki annað en bjarta framtíð
fyrir blaðið ef byggð og mann-
líf á okkar landsvæði fær að
þróast áfram.

En það er önnur saga, sem
ekki verður gerð að umtalsefni
hér.

Ég hef allt frá því að BB
kom á vefinn verið mikill að-
dáandi og stuðningsmaður
þess, rétt eins og prentuðu út-
gáfunnar bæði fyrr og síðar.
Blaðið er að mínu áliti ákaf-
lega aðgengilegt og læsilegt.
Prentaða útgáfan er auðvitað
mjög mikil eftirprentun á þeim
texta sem birtist á netinu. Engu
að síður þykir mér ákaflega
gott að fá að handleika blaðið,
því að það er ennþá svo, að
netið er ekki alltaf opið fyrir
framan mann.

Ég hef vissulega orðið fyrir
þeirri reynslu, að lesa fréttir í
blaðinu sem mér þykja stund-
um ekki hafa verið matreiddar
á hlutlausan hátt. Það þykir
mér miður, vegna þess að ég
tel að blaðið þurfi að starfa
með óháðum hætti í því litla

Eiríkur Finnur Greipsson,
aðstoðarsparisjóðsstjóri
Sparisjóðs Vestfirðinga

Vikublaðið Bæjarins besta
og vefurinn bb.is eru stór þátt-
ur í lífi mínu. Ég hef alla tíð
beðið spenntur eftir blaðinu í
hverri viku þó að eftirvænt-
ingin sé vissulega ekki eins
mikil eftir að bb.is kom til
sögunnar.

Mér finnst þetta blað eins
gott og héraðsfréttablað getur
yfirleitt orðið. Það hefur mikið
gildi fyrir samfélag okkar hér
fyrir vestan og okkur sem hér
búum. Þegar ég er á ferð er-
lendis og get kíkt á netið, þá
dettur mér ekki í hug að lesa
mbl.is eða yfirleitt neinn
fréttavef nema bb-vefinn.

Framtíðin er björt enda er
það duglegt fólk sem stendur
að Bæjarins besta og bb.is.

Ragnar Ág. Kristinsson,
framkvæmdastjóri
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Þetta endaði bara
með stundarbrjálæði ...

Glefsur úr viðtali í Bæjarins besta í mars 1995 við Sölva Arnórsson stýrimann frá Ísafirði.
Bjarni Brynjólfsson heimsótti þennan æskufélaga sinn í fangelsið á Litla-Hrauni og aftur strax

eftir að hann lauk afplánun á þungum dómi sínum
Ég man eftir bardögum í

Fjarðarstrætinu. Þeir voru
háðir með heimasmíðuðum
spjótum, sverðum, skjöldum
og fleiri vopnum. Stundum gat
orðið ansi heitt í kolunum. Við
Sölvi Arnórsson vorum í sama
liðinu þegar tekist var á við
púkana í efribænum en það
gat líka stundum slegið í brýnu
milli strákanna í götunni og
þá var barist hart. Þá var Sölvi
mótherji. Lítill, samanrekinn,
harður af sér en aldrei neinn
fantur. Við vorum oft vinir og
spiluðum fótbolta í portinu bak
við Fjarðarstrætisblokkina.
Það voru ekki burðugar að-
stæður og stundum fór boltinn
í gegnum rúður.

– – –
Nú þegar ég heimsæki Sölva

Arnórsson í fangelsið á Litla-
Hrauni verður mér hugsað til
þessara gömlu, góðu, frjálsu
daga þegar barist var með prik-
um á eyrinni og dagarnir liðu
áfram í endalausum leik. Eng-
inn veit sína ævina fyrr en öll
er. Heimurinn er sem hálagler
og oft erfitt að fóta sig á lífsins
braut.

Sölvi varð snemma harð-
duglegur sjómaður og hóf sjó-
sókn árið 1978 með föður sín-
um Arnóri Sigurðssyni 16 ára
gamall, bæði á rækju, skel og
handfærum á Tjaldi ÍS. Sölvi
lauk fiskimannaprófi frá Sjó-
mannaskóla Íslands 22 ára að
aldri og stundaði eftir það sjó-
mennsku á ýmsum bátum og
togurum.

– – –
Sölvi var á „fyrirmyndar-

ganginum“ svokallaða en í
fangelsinu eru einnig þrjár aðr-
ar deildir. Hann var vel á sig
kominn líkamlega, í góðu
formi og leit vel út. Enda var
líkamsrækt eitt af aðalhugðar-
efnum hans í fangelsinu. Sölvi
setti m.a. saman æfingapró-
grömm sem aðrir fangar not-
uðust við.

Í klefa Sölva var snyrti-
mennskan allsráðandi. Öllu
haganlega komið fyrir. Á
meðan á fangavistinni stóð var
hann með lítið sjónvarp,
myndbandstæki, hljómflutn-
ingsgræjur, ferðatölvu og
prentara, svo og skáktölvu.

– – –
Sölvi hóf að afplána fanga-

vist sína í september 1992.
Hann hafði því setið inni í tvö
og hálft ár þegar hann fékk
reynslulausn fyrir nokkrum
dögum.

– – –
– Stóð fjölskylda þín vel

með þér í þessum vandræðum?
„Já, þau hafa gert það. Og

margir fleiri. Það var fullt af

fólki sem hafði samúð með
mér og studdi mig í þessari
baráttu. Þetta mál mitt var
öðruvísi en mörg ofbeldis- og
stungumál. Forsagan að mál-
inu var afskaplega ljót. Það
var hreinlega búið að gera mig
óðan. Ég reyni ekki að réttlæta
það sem ég gerði. Ég vissi í
raun ekki hvað ég gerði. Ég
hafði enga stjórn á mér leng-
ur.“

Nú er komið að því að ræða
hinn hroðalega verknað sem
Sölvi framdi í ölæði 31. maí
1991 þegar hann skreið inn
um glugga á íbúð fyrrum sam-
býliskonu sinnar og stakk Sig-
urmar Davíð Gíslason með
eldhúshnífi í kviðinn þar sem
hann lá liggjandi í rúminu.

Sölvi vill skýra frá þessum
atburði og forsögunni til að
Ísfirðingar geti skilið aðstæður
hans sem leiddu óbeint til
verknaðarins og einnig ef það
gæti orðið einhverjum víti til
varnaðar sem er í svipaðri
stöðu og hann var í sjálfur á
þessum tíma.

„Þetta tók rosalega á mig
allt saman“, segir hann lág-
mæltur. „Ég var þarna í fullri
vinnu á Hálfdáni í Búð og sá
fyrir konu og tveimur börnum.
Ég varð fyrir gífurlegu tilfinn-
ingalegu áfalli þegar ég komst
að því að þáverandi sambýlis-
kona mín var mér ótrú. Það
fór allt í hnút hjá mér, tilfinn-
ingarnar báru mig ofurliði og
brennivínsneyslan jókst og
þetta endaði bara með hreinu
stundarbrjálæði, eins og menn
vita.

Þetta er erfiðasti tími sem
ég hef lifað. Ég var veikur,
bæði líkamlega og andlega.
Ég vildi koma sambúðinni í
lag en það gekk alls ekki og
auðvitað átti ég að sætta mig
við það. Við fórum til séra
Karls Matthíassonar sóknar-
prests, sem ráðlagði okkur að
fara til félagsráðgjafa eða í
hjónabandsráðgjöf. Þetta gekk
ekkert hjá okkur og því geng-
um við frá sambúðarslitum.
Ég borgaði henni sex hundruð
þúsund krónur svo hún gæti
fengið sér aðra íbúð. Innbúið
mátti hún fá og bílinn líka.
Mér var sama um allt þetta.“

– Þú dast nú stundum hressi-
lega í það, ef ég man rétt. Var
áfengisneysla orðin mikið
vandamál hjá þér?

„Já og nei. Maður vissi
stundum ekki í þennan heim
né annan. Þannig var drykkju-
mynstrið hjá mér þótt ég
drykki kannski ekki nema einu
sinni í mánuði. Ég varð yfir-
leitt útúrölvaður þegar ég
drakk. Oft langaði mig til að

hætta. Ég fékk hryllilegan
móral eftir á og svo voru menn
að minna mig á hvað gerst
hafði kvöldið áður. Það var nú
ekki til að bæta móralinn hjá
manni.“

– – –
„Þetta var alger vitleysa. Ég

hafði kannski verið að vinna
eins og vitleysingur og datt
síðan í það. Ég þoldi það alls
ekki. En nú hef ég verið alls-
gáður í tæp fjögur ár. Ég er
guðs lifandi feginn að vera
laus við áfengið.“

– – –
„Þetta er allt saman voða-

lega gloppótt í minningunni.
Heiftin greip mig bara heljar-
tökum. Ég man samt að strax
eftir að ég stakk Sigurmar og
áttaði mig á því hvað ég hafði
gert, hrópaði ég upp yfir mig:
GUÐ HJÁLPI MÉR, HVAÐ
HEF ÉG GERT? HVAÐ HEF
ÉG GERT?

En eftir sjálfa stunguna er
atburðarásin mjög óljós. Þetta
var bara hræðilegt.“

– – –
– Þú fórst síðan í áfengis-

meðferð?
„Já. Það var unnið í því sama

dag og ég var í yfirheyrslu að
koma mér í meðferð í staðinn
fyrir gæsluvarðhald. Ég féllst
á að fara síðan í geð- og sál-
fræðirannsókn. Sálfræðing-
arnir komust að þeirri niður-
stöðu að ég væri ósköp venju-
legur, meðalgreindur maður
sem hefði brotnað undan álagi
og áfengisneyslu.

Eftir meðferðina hvíldi ég
mig í nokkra daga og fór með
fólkinu mínu norður á Sléttu
þaðan sem við erum ættuð. Ég
fór með krakkana mína og við
vorum þar í þrjá daga. Það
vantaði lausamann á Fagra-
nesið og ég var þar fyrst á eftir
í rúman mánuð. Þar kynntist

ég unnustu minni. Hún var
aðstoðarkokkur þar um borð.“

– – –
Það er staðreynd, að dómur-

inn, sem Sölvi fékk, er nokkuð
harður miðað við að hann hafði
hreint sakavottorð. Verknað-
urinn sjálfur var afbrýðiglæpur
og víða erlendis eru menn
sýknaðir fyrir slíkt. Sé dómur-
inn yfir Sölva borinn saman
við önnur svipuð mál hér á
landi er niðurstaðan sú, að
hann hafi fengið óvenju þung-
an dóm.

En Sölvi er ekki bitur út í
neinn nema sjálfan sig þótt
hann sé ekki alls kostar ánægð-
ur með dóminn og málsmeð-
ferðina. Hann kýs hins vegar
að ræða þau mál ekki í smáatr-
iðum. „Ég var dæmdur í fimm
ára fangelsi í héraði 11. des-
ember 1991 og svo var dómur-
inn staðfestur í Hæstarétti
Íslands samdægurs 21. maí

1992. Ég var ekki viðstaddur
þann dóm því að þá var ég
með börnin mín í heimsókn á
Ísafirði. Mér var sagt að ég
þyrfti ekkert að mæta“, segir
Sölvi.

Þrátt fyrir þungan dóm hefur
Sölvi hins vegar staðið sig vel
og reyndi að gera gott úr sínum
málum á meðan á fangelsis-
vistinni stóð. Það tókst honum.

– – –
„Ég skammast mín ekki

fyrir að hafa verið í fangelsi.
Ég verð bara að taka því sem
að höndum hefur borið. Þegar
maður er undir áhrifum áfengis
er fjandinn laus. Nú er ég kom-
inn af mjög góðu heimili og
hef átt indæla foreldra. Það
vantaði ekki. Ég hafði aldrei
brotið af mér. En svo er maður
allt í einu lentur í fangelsi með
þungan dóm á bakinu. Hvað
gerist með svona menn eins
og mig? Ég skil það ekki enn.“

Sölvi Arnórsson í klefa sínum að Litla-Hrauni, sem var heimili hans í tvö og hálft ár. Myndina tók Gunnar Gunnarsson ljósmyndari.
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Sérkennilegar popp-Sérkennilegar popp-Sérkennilegar popp-Sérkennilegar popp-Sérkennilegar popp-
kornstilraunirkornstilraunirkornstilraunirkornstilraunirkornstilraunir

1985 – Bæjarins besta hler-
aði, að næsta helgi muni

vera sú síðasta fram að pásk-
um sem bæjarbúar geti eytt

helgarskemmtun sinni í
Sjallanum. Ástæðan mun

vera sú að eigendurnir ætla í
fullan gang með þær breyt-

ingar sem á að gera á staðn-
um. Eftir þær breytingar
mun eiga að opna pöbb í

kjallaranum sem mun verða
opinn öll kvöld vikunnar. Á

efri hæðinni mun verða opið
á föstudagskvöldum með
diskóteki. Á laugardags-

kvöldum munu verða vín-
veitingar og þá mun verða

dansað við undirleik hljóm-
sveita. Bæjarins besta hler-
aði einnig, að vegna undir-
skriftalista þeirra sem Ísa-
fjarðarbíói bárust frá unn-

endum poppkorns-bíófæð-
unnar hafi þeir hafið tilraunir

með sölu á fæðu þessari.
Salan mun hafa farið fram

með nokkurra kvölda milli-
bili. Ekki hefur heyrst hvers

vegna salan fór fram með
nokkurra daga millibili en en

ekki í einhvern ákveðinn
tíma. Kannski hafa þeir verið
að nota tímann þar á milli til
að þrífa. Ekki er heldur vitað

hvort almenn sala á þessari
vinsælu fæðu verði leyfð í

framtíðinni.

1985 – Ég er víst kominn
langt frá efninu en ég ætlaði
að tala um hina magnþrung-

nu ræðu hans Hermanns
Jónassonar forsætisráðherra
á miðri síldarvertíðinni árið
1945. Þar skoraði hann á ís-
lenska sjómenn að halda út,
gefast ekki upp, halda veið-

um áfram. Það man ég, að
flestir héldu út vertíðina þótt
afrakstur væri lítll og víðast

enginn. En síldin kom aftur á
næstu árum og nú í meira

magni en nokkru sinni fyrr.
Hún hvarf ekki fyrr en

fiskifræðingar komu til sög-
unnar og fullyrtu að hún

væri óþrjótandi. Þá hvarf
hún af miðunum í heilan

áratug. Það er óneitanlega
gaman að gæla við þá hug-
mynd, að sonur Hermanns

og arftaki tæki nú allt í einu
þá stefnu að skora á lands-

menn að sýna dug og festu,
róa til fiskjar af kappi, auka

hag sinn og útgerðarinnar og
byggja stoðir undir íslenskt

efnahagslíf. Þeir sem ekki
stæðu sig í stykkinu færu
einfaldlega á hausinn og

aðrir tækju við. Sú er skoðun
margra mætra manna, að

sókn yrði ekki meiri en fiski-
stofnar þyldu, eða einfalt

hagkvæmisdæmi. Hins vegar

UggvænlegarUggvænlegarUggvænlegarUggvænlegarUggvænlegar
fréttirfréttirfréttirfréttirfréttir

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mætti reikna með að ef sókn-
argeta er fyrir hendi fengist
aukin nýting á þeim auðæf-

um sem fyrir hendi eru.
Ekki vil ég spá neinu um

það hvort þessi rökfræði fær
staðist í reynd, en að athug-

uðu máli má ætla að þetta sé
ekki vitlausara en „teóríur“
fiskifræðinganna, sem æði
margar hafa reynst á sandi

byggðar. Hins vegar verður
það að viðurkennast, að þótt
áætlaðir fiskstofnar af viss-
um árgöngum hafi stundum

reynst miklu sterkari en fyrir
var spáð, hafa aðrir árgangar

reynst miklu rýrari en spáð
var um. Sem sagt, ein vit-

leysan hefur upphafið aðra
svo útkoman varð mikill
sannleikur. Það er ekki á

færi nema allra snjöllustu
manna að reikna svona

dæmi. Allar tölvur veraldar
duga ekki til ef heilabú snill-

inganna vantar. Nú berast
þær uggvænlegu fréttir um

landsbyggðina, að Hafrann-
sóknastofnun hafi ákveðið

að taka upp ný og betri
vinnubrögð í samráði og

með aðstoð alvöru sjó-
manna. Athuganir verði

gerðar og áætlanir miðaðar
við útkomu rannsókna af al-
vöru fiskiskipum. Nú óttast

margir að þorskurinn móðg-
ist og hverfi af miðunum
fyrir fullt og allt eins og

síldin forðum.
(Úr pistli merktum GJ).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gamall ogGamall ogGamall ogGamall ogGamall og
góður leiðarigóður leiðarigóður leiðarigóður leiðarigóður leiðari

2000 – Það var ekki seinna
vænna að gera mistök aldar-
innar. Í Bæjarins besta í síð-
ustu viku var ritstjórnargrein

sem birtist í blaðinu ein-
hvern tímann á síðasta ári.

Okkur þykir gamli leiðarinn
reyndar fremur góður en

ekki svo góður að ástæða sé
til að endurprenta hann með

reglulegu millibili eins og
sálmabókina. Tölvutæknin

hefur hins vegar valdið því,
að fleiri möguleikar á mis-

tökum af þessu tagi eru í
boði en áður var. Rétt er að

taka fram, að starfsmenn
Bæjarins besta hafa einsett

sér að gera ekki fleiri svona
gloríur á þessari öld. Við

skulum svo bara láta hverri
öld nægja sína þjáningu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RausnarlegRausnarlegRausnarlegRausnarlegRausnarleg
bæjaryfirvöldbæjaryfirvöldbæjaryfirvöldbæjaryfirvöldbæjaryfirvöld

1985 – Bæjarins besta hler-
aði, að tíu manna sendinefnd

frá bæjarstjórn Ísafjarðar sé
nú stödd á vinabæjamóti í

Danmörku. Fullyrt er að Ísa-
fjarðarkaupstaður hafi sent

stærstu sendinefndina en sé
um leið sá minnsti í hópi

vinabæjanna. Einnig hleraði
Bæjarins besta, að bæjar-

sjóður Ísafjarðar hafi efnt til
stórveislu fyrir fulltrúa á

landsþingi Kvenfélagasam-
bandsins. Fullyrt er að um

hafi verið að ræða allt að
100 manns. Kvenfélagasam-

bandið færði bæjarsjóði í
þakkarskyni að gjöf bókina

„Margar hlýjar hendur“.

Greiðir langhæstuGreiðir langhæstuGreiðir langhæstuGreiðir langhæstuGreiðir langhæstu
laun á Vestfjörðumlaun á Vestfjörðumlaun á Vestfjörðumlaun á Vestfjörðumlaun á Vestfjörðum

2001 – Hraðfrystihúsið-
Gunnvör hf. í Hnífsdal er

ekki aðeins langstærsta fyrir-
tæki á Vestfjörðum miðað
við veltu (meira en þrefalt
meiri velta á síðasta ári en

hjá Orkubúi Vestfjarða sem
kom næst), heldur greiðir
HG langhæst meðallaun

þeirra fyrirtækja á Vestfjörð-
um sem eru með í nýbirtri

samantekt Frjálsrar verslunar
um árið 2000. Fyrirtækið er

þar í 10. sæti yfir landið allt.
Meðallaun hjá HG á síðasta

ári voru kr. 407 þúsund á
mánuði. Í öðru sæti vest-

firskra fyrirtækja á þeim lista
er Fiskvon ehf. á Patreksfirði
með 356 þúsund króna mán-

aðarlaun. Sparisjóður Bol-
ungarvíkur er í þriðja sæti

með 282 þúsund krónur,
Póls hf. á Ísafirði í fjórða
sæti með 277 þúsund og

Orkubú Vestfjarða í fimmta
sæti með 272 þúsund króna

meðallaun á mánuði.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Netin á ÓshlíðNetin á ÓshlíðNetin á ÓshlíðNetin á ÓshlíðNetin á Óshlíð
sanna gildi sittsanna gildi sittsanna gildi sittsanna gildi sittsanna gildi sitt
1989 – Reynsla fékkst á

grjótvarnarnet Vegagerðar-
innar á Óshlíð fyrir skömmu.
Allstór grjótskriða féll á net-

ið skammt fyrir innan ytri
vegskálann og hélt netið

sjálft þannig að ekkert grjót
fór fram á veginn en staur

stórskemmdist og undirstöð-
ur hans mölbrotnuðu. Nokkr-
ir metrar af grjótvarnarnetum

voru settir upp í sumar en
verulega bætt við í október
og alls eru netin nú um 200
metrar. Þau eru um fjögurra
metra há og eru í svokölluð-
um Skriðum og einnig fyrir
innan ytri vegskálann. „Við

búumst við því að þetta verði
daglegt brauð, að staurar og
undirstöður skemmist undir
svona álagi, en tilganginum

er samt náð því grjótið fer
ekki inn á veginn“, sagði

Geir Sigurðsson, starfsmaður
Vegagerðarinnar, í samtali

við blaðið. „Þegar fer að
vora má búast við töluverðu

grjóthruni því grjótið spring-
ur í frostinu, og þegar fer að

hlýna, og sérstaklega í sól-
bráð, þá hrynur það niður.“

Að sögn Geirs er það stefna
Vegagerðarinnar að bæta

verulega við netin.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1984 – Bæjarins besta hler-
aði, að tillaga Verkfræði-

stofu Sigurðar Thoroddsen
um fyrstu aðgerðir í snjó-

flóðavörnum í Holtahverfi
hafi fengið góðar undirtektir

yfirmanna bæjarins. Um er
að ræða að grafa 10-15

metra breiðan skurð yfir allt
svæðið, svo og að efnið úr
honum verði notað í garð
fyrir ofan hann. Jafnframt
mun almannavarnanefnd

hafa lagt til að heimilað yrði
að bjóða verkið út nú þegar,
með það í huga að það verði

unnið fyrir áramót.

SnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnirSnjóflóðavarnir
í Holtahverfií Holtahverfií Holtahverfií Holtahverfií Holtahverfi

Dyrnar á íbúð Eiríks Guð-
jónssonar á Dvalarheimilinu
Hlíf standa opnar. Þarna inni
situr þessi gamli maður fyrir
framan skjá sem virðist við
fyrstu sýn vera tölvuskjár. Svo
er þó ekki heldur er þetta hjálp-
artæki sem Eiríkur fékk lánað
hjá Blindrafélaginu til þess að
geta lesið. Hann stendur upp,
býður mig velkominn og býður
mér Egils pilsner. Hann kveðst
hafa verið að skemmta sér í
gærkvöldi með nokkrum vin-
um sínum og eftir þannig
skemmtun sé gott að fá sér
pilsner.

Eiríkur er fæddur í Skjalda-
bjarnarvík á Ströndum í nóv-
ember 1908, einn af níu syst-
kinum. Þegar hann var um
fermingu fluttist fjölskyldan í
Þaralátursfjörð sem er heldur
vestar. „Þar bjó ég með for-
eldrum mínum til 1936 en þá
flutti ég mig um set. Þá var ég
farinn að búa sjálfur. Fyrst bjó
ég eitt ár í Höfn í Hornvík og
síðan að Búðum í Hlöðuvík.“

Árið 1943 fluttist Eiríkur
suður yfir Djúp og var fyrstu
árin með smábúskap að Holti
í Arnardal. „Ég var með nokkr-
ar kýr og kindur sem ég hafði
gaman af. Síðan flutti ég til
Ísafjarðar yfir vetrartímann en
var að Holti yfir sumartímann.
Svo gafst ég upp á því og flutti
alfarið til Ísafjarðar. Ég hafði
dýrin með mér og bjó að
Seljalandsvegi 50 í mörg ár.
Búskapnum hætti ég síðan
þegar ég missti konuna mína
fyrir 20 árum.“

Auk annarra starfa var Ei-
ríkur lengi kirkjuvörður og

kirkjugarðsvörður á Ísafirði.
Meðal annars var það í verka-
hring hans að taka grafir og
þaðan hefur hann auknefni sitt.
„Það hafa allir sem starfað hafa
við þetta fengið þetta viður-
nefni“, segir hann. Eiríkur
segir að það hafi getað tekið
heilan dag að taka eina gröf,
sérstaklega þegar klaki var í
jörðu. „Þá var allt gert í hönd-
um en í dag nota menn skurð-
gröfur.“

„Eitt sinn kom til mín þekkt-
ur maður hér í bænum og bað
mig að gefa sér beinagrind“,
sagði Eiríkur er ég spurði hann
hvort eitthvað eitt væri honum
ofar í huga en annað úr starfi
hans sem grafari. „Þessi maður
sagði að sonur sinn væri í Há-
skólanum að læra læknisfræði
og vantaði beinagrind. Hann
sagði að læknisfræðinemar
þyrftu að skoða beinagrindur
og að þeir þyrftu að útvega sér
þær sjálfir. Þá sagði maðurinn
að hann væri búinn að kanna
sveitirnar og þar væru öll bein
uppurin. Þess vegna yrði ég
að bjarga sér.

Ég sagði þessum manni, að
þótt mér væri ekkert vel við
að hreyfa við þessum jarðn-
esku leifum, þá myndi ég gera
þetta fyrir hann ef hann fengi
leyfi frá biskupi, prestinum og
ættingjum. Það leyfi fékkst
náttúrlega ekki, en blessaður
maðurinn reyndi þó.

Þá man ég eftir því, að á
stríðsárunum fundust hér á
miðunum fyrir utan þrjú lík á
reki. Það var vitað að þau voru
af amerískum hermönnum.
Nú, þau voru jörðuð hér í

kirkjugarðinum og merkt
númer 1, 2 og 3 og hvar þau
væru, þar sem ekki var vitað
um nöfnin á þessum mönnum.
Síðan skeður það eftir stríðið,
líklega fjórum árum seinna,
að til Ísafjarðar kemur amer-
ískt herskip og til mín kemur
liðsforingi af skipinu og biður
mig um að grafa upp líkin
vegna þess að þeir ætluðu að
flytja þau til Bandaríkjanna.
Eitt af þessum líkum var víst
af liðsforingja og þeir eru víst
alltaf jarðaðir í bandarískri
mold ef þeir þá finnast.

Nú, ég gróf upp kisturnar
fyrir liðsforingjann, en þess
má geta, að með mér við þetta
verk var Jón klæðskeri, sem
túlkaði milli okkar. Liðsfor-
inginn var klæddur í einhvers
konar galla sem hann skipti
um eftir hvert lík. Maðurinn
tók líkin, sem voru nokkuð
heilleg en samanskroppin, og
setti þau í aðra kistu. Þegar
við komum að þriðju kistunni
lentum við í svolitlum vafa.
Þessi þriðja kista stóð frekar
grunnt og þegar ég er að grafa
frá henni lendi ég á annarri
kistu. Liðsforinginn heimtaði
að ég græfi niður að henni því
að hún var í svipaðri hæð og
fyrri kistur. Sú kista var ólík
hinum að því leyti, að hún var
brotin og illa farin, ólíkt hinum
sem við vorum búnir að grafa
upp. Ég sagði liðsforingjanum
að efri kistan væri sú rétta en
liðsforinginn var ákveðinn og
sagði að neðri kistan væri sú
rétta.

Hvað um það. Sú kista var
opnuð og í ljós kom beinagrind
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Eiríkur grafari
Stiklur úr viðtali við Eirík Guðjónsson frá Skjaldabjarnarvík á

Ströndum í Bæjarins besta í nóvember 1989
sem augljóslega hafði verið
þarna um áraraðir. En liðsfor-
inginn gaf sig ekki og tíndi
beinin upp og fór með þau. Ég
gæti því ímyndað mér að nú
hvíldi gamall Ísfirðingur í
bandarískri mold með áletrun
sem liðsforingi á legsteinin-
um.“

– – –
„Ég er ekki hjátrúarfullur

maður og mér hefur alltaf liðið
vel í kirkjugarðinum. Ég hef
aldrei séð neitt. Sumt fólk seg-
ist hafa séð eitthvað yfirnáttúr-
legt í garðinum og ég rengi
það ekki. En ég hef ekki séð
neitt. Ég hef þó meiri trú á því
að fólk hafi séð missýnir. Sem
dæmi get ég sagt þér, að dag-
inn eftir að konan mín var jarð-
sungin fór ég til kirkju. Þegar
ég kem inn í kirkjuna sé ég
ekki betur en að þar standi
kona í upphlut, sem líkist kon-
unni minni. Mér bregður auð-
vitað og ég geng nær. Þá kem-
ur í ljós að þetta voru bara
blómin við altarið. Svona getur
manni missýnst og haldið hlut-
ina vera eitthvað annað en þeir
eru í raun. Og með svona mis-
sýnum geta sögur komist á
kreik.

Guðmundur bróðir minn,
sem kallaður var Guðmundur
þari, sagði mér einu sinni frá
því að hann hefði verið í göng-
um norður í Reykjafirði þegar
hann sá veru í myrkrinu sem
hann hélt að væri draugur. En
þá kom í ljós að þetta var ein-
hver sloppur sem hreyfðist.
Hefði hann hlaupið strax í
burtu, þá hefði hann tilkynnt
að hann hefði séð draug. Þann-
ig hafa margar sögur orðið til.
Með þessu er ég þó ekkert að
segja að ekkert sé til.“

– – –
„Þær eru nú ekki margar, en

nokkrar heilar messur á ég á
spólum“, segir Eiríkur þegar
ég spyr hann hvað sé til í þeim
sögum að hann eigi flestar
messur og jarðarfarir til á spól-

að ég hafi gert þetta að gamni
mínu. Ég er alltaf einn hérna á
kvöldin þannig að þetta er
ágætis tilbreyting. Ég er að
vísu bara í einu fagi núna, ís-
lensku, og hana valdi ég af
tveimur ástæðum. Ég valdi
hana af því að árið í ár er
helgað íslenskunni og svo
vegna þess að sonur minn Ey-
vindur er magister í íslensku.
Mér hefur þó dottið í hug að
bæta við mig ensku og dönsku
eftir áramót. Það er alltaf
skemmtilegra að geta bjargað
sér á fleiri tungumálum en ís-
lensku. Svo hef ég mikinn
áhuga á að fara að læra vélrit-
un, læra fingrasetningu, svo
að ég geti haldið áfram að
skrifa eftir að ég er orðinn
alveg blindur.

Þetta hefur gengið mjög vel.
Þetta er allt svo einfalt. Mér
var líka tekið svo vel af fólkinu
sem er með mér í skólanum
og það hefur sitt að segja. Ég
held að það hafi bara gaman
af því að hafa svona gamlan
kall í bekknum.

Nú, svo er það ekki amalegt
að vera heiðursnemandi. Ég
ætlaði að fara að borga skóla-
gjöldin mín eins og aðrir nem-
endur en var meinað það.
Skólameistarinn Björn Teits-
son sagði mér að ég fengi ekki
að borga skólagjöld, vegna
þess að ég væri heiðursnem-
andi við skólann.“

– – –
Eiríkur er enn starfandi þó

að stutt sé í 81 árs afmælið.
Hann vinnur hálfan daginn hjá
Íshúsfélagi Ísfirðinga. Þar hef-
ur hann það starf með höndum
að laga fiskflök til áður en þau
fara í gegnum roðflettivélina.
Það getur ekki verið einfald-
ara, eins og hann segir.

„Ég hef reglulega gaman af
því að vinna. Ég er þakklátur
forráðamönnum Íshúsfélags-
ins að leyfa mér að halda þar
áfram. Ég hef líka gaman af
köllunum sem ég er búinn að

um. „Stundum tók ég upp
sálma sem mér þóttu fallegir,
og svo brot úr ræðum presta,
en það var ekki mikið um það.
Upptakan tókst yfirleitt vel,
sérstaklega af söngnum, en
ræðurnar voru stundum svolít-
ið óskýrar vegna þess að ég
var stundum það langt frá
prestinum. Ég tók nú þetta upp
að gamni mínu, bara til að
eiga það fyrir mig.

Ég tók einu sinni upp messu
sem séra Sigurður hélt norður
í Grunnavík. Sú upptaka tókst
mjög vel og menn sem þaðan
eru ættaðir hafa beðið mig um
afrit af henni. Kannski læt ég
verða af því áður en ég lendi á
lokaskerinu. Einnig verð ég
að fara yfir allt mitt dót og
athuga hvað sé nýtilegt af því.
Ég á ýmislegt til í mínu safni,
svo sem vísur sem ég hef sam-
ið í gegnum árin. Eyvindur
sonur minn er alltaf að biðja
mig um að fara ofan í dótið
mitt áður en ég verð allur.“

– – –
Eiríkur settist á skólabekk í

haust, í fyrsta skipti á sinni
lífsleið. Norður á Ströndum
var enginn skóli en Eiríkur
man eftir því að gömul kona
hafi komið á bæinn til þeirra
og stoppað þar í hálfan mánuð
til að kenna börnunum að stafa
og láta þau læra kverið.

„Gamla konan lagði mesta
áherslu á kverin, en þau voru
tvö, Helgakver sem svo var
kallað vegna þess hversu auð-
velt var að læra það, og Tossa-
kver sem svo var kallað vegna
þess hversu auðvelt var að læra
það. Þessi tvö kver þurfti mað-
ur að læra utan að eins og
þulu. Fyrir utan þessa kennslu
gömlu konunnar var ég svo
eina viku hjá prestinum fyrir
ferminguna. Það er allt mitt
nám, ef nám er hægt að kalla.

Hvað varðar þetta uppátæki
mitt núna að setjast á bekk í
öldungadeild Menntaskólans
get ég lítið sagt annað en það,

starfa lengi með, sérstaklega
þegar við ræðum málin í kaffi-
tímunum. Vinnan ásamt sund-
inu sem ég fer í þrisvar í viku,
skíðaferðirnar og dansinn
halda í mér lífinu. Ég er mikill
dansmaður, maður lifandi,

eiginlega alveg vitlaus í dans.
Kvenfélagið Hvöt var með
skemmtun hérna um daginn
og ég dansaði hvern einasta
dans. Mér datt ekki annað í
hug.

Þetta allt stunda ég frekar

en að hanga hér einn í minni
íbúð allan daginn. Það væri
ekki gaman. Það er um að gera
að blanda sem mest geði við
fólk. Það ásamt hreyfingunni
er besta leiðin til þess að halda
líkamlegri og andlegri heilsu.“

Urðu efstar og jafnar á stúdentsprófi
Sú sérstæða og reyndar

stjarnfræðilega ólíklega niður-
staða varð á stúdentsprófi frá
Menntaskólanum á Ísafirði
vorið 1986, að ísfirsku mæðg-
urnar Bára Einarsdóttir og
Hulda Bragadóttir urðu hæstar
og jafnar og hlutu þar með
báðar titilinn Dux scholae. Þá
var ekki komið þar til sögunnar
tölvukerfi sem heldur utan um
allan námsferil hvers nemanda
og skilar á augabragði öllum
útreikningum varðandi hann
sem óskað er eftir.

Gamall kennari við skólann
á þeim tíma minnist þess þegar
hann og fleiri sátu daglangt og
náttlangt í handavinnu við að

reikna út meðaleinkunnir nem-
enda. Sú niðurstaða að mæðg-
urnar reyndust vera með sömu
meðaleinkunn upp á tvo auka-
stafi var svo merkileg og og
þótti svo ótrúleg, að það var
reiknað aftur og aftur og yfir-
farið enn á ný. Líklega er þetta
einsdæmi í veröldinni og þótt
víðar væri leitað, eins og kenn-
ari nokkur komst að orði á
þeim tíma. Þar að auki voru
aðrir úrvalsnemendur þar rétt
á eftir þannig að engu mátti
skeika við útreikningana.

Ástæðuna fyrir þessu sam-
ræmi milli mæðgnanna var alls
ekki finna í því að þær hafi
verið svo samstíga í náminu

enda þótt þær hafi lært nokkuð
mikið saman. En Bára var í
öldungadeild og Hulda í dag-
skólanum og skipulagið var
mjög frábrugðið þar á milli,
bæði mismunandi greinar og
annað námsmat, þannig að þær
gátu ekki lært nærri alla áfanga
saman.

Í viðtali við Bæjarins besta
árið 1988 var Hulda meðal
annars beðin að rifja upp minn-
ingar frá þessum tíma. „Það
kom okkur báðum afskaplega
mikið á óvart að verða efstar á
stúdentsprófinu. Þessi árgang-
ur var mjög duglegur í námi
og margir mjög góðir nemend-
ur í skólanum, þannig að okkur

fannst það alls ekki koma til
greina að verða hæstar og
höfðum hreinlega ekkert hugs-
að út í það.

En það skemmtilegasta var
hvernig fengum að vita það.
Björn Teitsson skólameistari
er mjög sniðugur maður. Við
hittum hann í stiganum upp á
efri hæðina í Bókhlöðunni.
Þarna var mjög þröngt og hann
króaði okkar af á sinn einstaka
hátt. Björn er ekki mjög stór
en hann gat króað okkur af
með því að breiða út faðminn.
Hann var mjög leyndardóms-
fullur og talaði í lágum hljóð-
um því að enginn annar mátti
heyra og tilkynnti okkur úrslit-

ýmsum hlutverkum við braut-
skráninguna og við borðhaldið
um kvöldið. Það fór svo, að
mamma samdi ræðuna en ég
flutti hana.“

in og hvað okkar biði af því
tilefni. Við urðum að semja
ræðu til að flytja við braut-
skráninguna og þurftum að
vita allan gang mála þar vegna
þess að dúxinn þarf að gegna

Þessi mynd af mæðgunum Huldu Bragadóttur og Báru Ein-
arsdóttur birtist á forsíðu Bæjarins besta vorið 1986.
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STAKKUR SKRIFAR

Bæjarins besta í 20 ár
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Bæjarins besta fagnar 20 ára afmæli um þessar mundir. Ævintýrið byrjaði
smátt en óx skjótt og nú er BB eitt af framsæknari vikublöðum landsins. Vestfirð-
ingar eru markhópur þess og fréttir eru fluttar úr fjórðungnum. Hvort tveggja set-
ur blaðinu nokkrar skorður. Það er hið eina sinnar tegundar á Vestfjörðum. Helst
er að pólitísku blöðin, sem koma þó afar sjaldan út, telji sig eiga beint erindi við
Vestfirðinga fremur öðrum landsmönnum. Það er líka breytt með breyttum
mörkum kjördæma. Ferðin sem hófst á vikulegu auglýsingablaði varð miklu
lengri en margir spáðu og það varð reyndar furðu fljótt að alvöru blaði, sem hefur
lifað önnur bæði eldri og yngri. Stakkur hefur fylgt Bæjarins besta rúman helm-
ing þess tíma sem að baki er, oftast vikulega. En hver er þessi Stakkur? Kannski
honum sé sniðinn þröngur stakkur og vilji þess vegna ekki svipta af sér hulunni.

Í sjálfu sér skiptir ekki máli hver heldur um pennann, svo fremi að eitthvað sé
skrifað af viti. Um það er reyndar deilt. Hinu verður ekki leynt, að stundum er
erfiðara en ella að finna viðfangsefni við hæfi. Alltaf gerist eitthvað og sýnist sitt
hverjum hvernig um skuli fjallað. Stakkur hefur farið sínar eigin leiðir og bent á
það sem betur má fara, ekki síst veilur í málflutningi stjórnmálamanna, bæði á
landsvísu og einnig heima fyrir í sveitarstjórnum, einkum á Vestfjörðum. Ekki
hefur verið hikað við að grípa á lofti skort á rökfærslu fyrir útgjöldum og ákvörð-
unum. Þá hefur verið hrósað fyrir það sem vel er gert. Önn hefur verið alin fyrir
Vestfirðingum og framtíð Vestfjarða. Margir hafa kveinkað sér að óþörfu, eink-
um stjórnmálamenn, hvort heldur þeir sitja á Alþingi eða í sveitarstjórn. Það er

aðall blaða að veita aðhald. Oft hefur verið sett út á að Stakkur komi ekki fram
undir nafni. Sá útásetningur er réttmætur jafnt sem réttlaus. Kjarni málsins er sá
að eiga erindi við lesendur, segja þeim eitthvað og vekja þá til umhugsunar um
málefni líðandi stundar og hag Vestfirðinga, jafnt og lands og þjóðar.

Margir hafa verið nefndir undir stakknum en enginn þeirra hefur viljað taka
við heiðrinum. Hann hlýtur að vera Vestfirðingur. Meðal þeirra sem oft hafa
verið nefndir eru Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ og
Hlynur Þór Magnússon. Nafnarnir Ólafur Helgi Kjartansson fyrrum sýslumaður
Ísfirðinga og Ólafur Kristjánsson fyrrum bæjarstjóri í Bolungarvík hafa einnig
hrotið af vörum ýmissa. Báðir hafa nú snúið sér að öðru. Ritstjórnin kynni að
eiga þátt að máli en þá ber að lesa vikulegan texta hennar á öðrum stað í blaðinu.

Stakkur kom fyrstur fram opinberlega með þá hugmynd sem síðar varð að
nýju kjördæmunum og lætur sér ekkert mannlegt óviðkomandi. Þó hefur hann
lítið látið málefni samkynhneigðra til sín taka. Einhver gáfulegasta hugmynd
sem komið hefur fram í seinni tíð er hugmynd Þorvaldar Kristinssonar um að
hjónavígslur óháð kynhneigð fari fram hjá sýslumönnum, ekki trúfélögum.
Þarna varð Stakkur á eftir en hann styður réttindi samkynhneigðra eins og allra
minnihlutahópa og vill ýta undir umburðarlyndi. Okkur veitir ekki af, þessari ör-
smáu en duglegu þjóð.

Til hamingju með afmælið, BB, og megi samfarir okkar verða góðar. Getið nú
lesendur góðir hver heldur á pennanum þetta sinnið!

Afmælisdigtur til blaðsins
með þessu undarlega nafni

FinnbogiFinnbogiFinnbogiFinnbogiFinnbogi
Hermannsson,Hermannsson,Hermannsson,Hermannsson,Hermannsson,

forstöðumaðurforstöðumaðurforstöðumaðurforstöðumaðurforstöðumaður
SvæðisútvarpsSvæðisútvarpsSvæðisútvarpsSvæðisútvarpsSvæðisútvarps

VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða
skrifarskrifarskrifarskrifarskrifar

ir nú utan Hraðfrystihúsið hf.
í Hnífsdal. Togarar komu
drekkhlaðnir inn vikulega og
fiskvinnsla var stóriðja í bæn-
um. Gufan liðaðist í þann tíð
upp úr líklega fjórum rækju-
verksmiðjum og skip voru
smíðuð á Ísafirði. Smiðjur
höfðu nóg að gera og tilrauna-
starf fór fram í rafeindafræði
og stoðgreinum sjávarútvegs-
ins. Heilt hverfi var byggt inni
í Holtum á áttunda áratugnum
og allt lék í lyndi.

Í frétt á vef Bæjarins besta
nú á haustdögum kom fram,
að bolfiskvinnsla á Eyrinni
væri orðin ámóta og í Hrísey
og á Bakkafirði. Ég held að sú
frétt hafi ekki komist á prent í
blaðinu af einhverjum ástæð-
um, en þar eru fréttir af vefnum
„súmmeraðar upp“ á miðviku-
dögum. Jæja, þetta er auðvitað
leiðindamál, eins og séra Sig-
urður Einarsson í Holti komst
að orði þegar minnst var á
aftöku Jóns Arasonar og sona
hans árið 1550 og eyddi mál-
inu.

Blaðamenn nútímans feta
nokkuð í fótspor króníkuritara
fortíðarinnar. Við sem störfum
við þetta erum króníkumenn
og einhverjir eiga eftir að fara
ofan í þetta hjá okkur þótt síðar
verði. Þá er betra að hafa það
sem sannara reynist, því að
Hagstofan vakir yfir okkur og
tekið er meira mark á hennar
tölum en okkar ef eitthvað er
misvísandi. Og þá verður spurt
ef ekki ber saman: Voru þessir
menn að þjóna undir einhverja
hagsmuni með villuskrifum og
orðhengilshætti aðra en hags-
muni sannleikans? Upp kom-
ast svik um síðir. Eða hvað?

Fjölmiðla-umhverfi er eitt
af orðskrípum nútímans. Fjöl-
miðlaumhverfið á Íslandi er á
hvelfanda hveli. Ævintýraleg
staða hefur komið upp, biss-
nesmenn eiga helftina af fjöl-

Þegar horft er til baka á af-
mæli þess blaðs á Ísafirði sem
hlaut nafnið Bæjarins besta,
eins og pylsurnar í Hafnar-
stræti þar sem Clintoni fannst
árennilegast að versla, þá er
blaðið jafngamalt kvótakerf-
inu í íslenskum sjávarútvegi.
Og líklega hefur ekkert mál-
efni borið oftar á góma með
einhverjum hætti á síðum
blaðsins en kvótakerfið og af-
leiðingar þess í vestfirskum
byggðum. Vestfirðingar þver-
skölluðust lengi við þessu
kerfi en urðu að lúta í lægra
haldi og reyna að laga sig að
því. Það hefur ekki gengið
þrautalaust og sér ekki fyrir
endann á.

Þegar tveir menn voru að
bera sig til við að gefa út lítinn
snepil með auglýsingum og
áttu athvarf hjá Guðmundi
heitnum Marzellíussyni skipa-
smið störfuðu tvö öflug frysti-
hús á Eyrinni á Ísafirði, Norð-
urtanginn og Íshúsfélagið, fyr-

þeirra létu sér ekki nægja víg-
völlinn fyrir vestan, en héldu
suður á bóginn: Vilmundur
Jónsson landlæknir, Hannibal
Valdimarsson, Finnur Jóns-
son, Sigurður Bjarnason frá
Vigur. Nefni líka Jón Baldvin
Hannibalsson, en allir tengd-
ust þessir menn hatrammri
blaðaútgáfu á Vestfjörðum.
Skutull, sem þá var í eigu
Hannibals Valdimarssonar,
beitti sér fyrir lögskilnaði við
Dani, líklega einn blaða á Ís-
landi í aðdraganda lýðveldis-
stofnunar árið 1944, þegar
Danir voru hernumdir af Þjóð-
verjum og máttu sín einskis.
Fara mætti aftur í Skúlamál á
nítjándu öldinni en ég læt hjá
líða. Skúli Thoroddsen átti
prentsmiðju og minnir á, að
blöð verða ekki gefin út nema
prentverk sé á staðnum. Enda
hefur útgáfan á Ísafirði hin
síðari ár tengst því að útgef-
endur höfðu prentverk á valdi
sínu.

Þessi afmælisdigtur til Bæj-
arins besta átti eiginlega að
vera í léttum dúr en varð það
ekki. Þó hefur margt kyndugt
borið á góma á löngum ferli
þess sem tölvuna lemur. Og
mikill skóli hefur það verið á
þeim aldarfjórðungi sem hann
hefur fengist við að spegla
mannlífið á Vestfjörðum.
Samferðamennirnir margir
mjög athyglisverðir og hafa
tekið sér bólfestu einhvers
staðar nálægt mænunni. Og
þrátt fyrir allt var það mikil
lukka að lenda í samfloti með
Vestfirðingum fyrir tuttugu og
sjö árum, með bændum, sjó-
mönnum, blaðamönnum,
prentsmiðjufólki, og ekki síst
útvarpsfólki. Megi blaðið með
þessu undarlega nafni, Bæjar-
ins besta, dafna um ókomnar
tíðir.

– Finnbogi Hermannsson.

miðlum í landinu og sjálft stór-
veldið Morgunblaðið treður
stafkarlsstíg píslarvættisins.
Höfuðborgarpressan verður æ
öflugri bæði á skjá og prenti.
Landsbyggðarmiðlar eiga
undir högg að sækja og krafta-
verk að einhverjir skuli lifa
þetta af.

Ef Vestfirðingar litu nú í
eiginn barm mættu þeir vera
svolítið þakklátir fyrir „fjöl-
miðlaumhverfi“ sitt. Þeir hafa
aðgang að mörgum vefjum
sem menn halda úti í fjórð-
ungnum og þar er bb-vefurinn
öflugastur og margir banka þar

upp á héðan og handan. Ríkis-
útvarpið heldur úti stöðvum
nánast hringinn í kringum land
þar sem innbyggjarnir geta
viðrað skoðanir sínar, án þess
að lítið sé gert úr þeim í sjálf-
hverfum heimi borgarpress-
unnar. Og þegar búsetuskilyrði
eru rannsökuð af þar til gerð-
um stofnunum er aðgangur að
fjölmiðlum talinn til lífsgæða.

Í Hvítbók Ísafjarðarbæjar
sem út kom í vor eða vetur
leið var ekki minnst einu orði
á það, að öflugir fjölmiðlar
störfuðu á Ísafirði. Ekki snifsi
um að einn vinsælasti vefur

landsins ætti lögheimili á Ísa-
firði og vikublað hefði skrimt
þar í tuttugu ár. Hvað þá að
þar byggi svæðisútvarp sem
bæði þjónaði útvarpi og sjón-
varpi á landsvísu. Svona erum
við blaðamenn til fárra fiska
metnir á þeim bæ.

Og sem ég set þetta á örk í
tilefni afmælis lítils blaðs á
hjara veraldar verður mér
hugsað til pólitískrar blaða-
útgáfu á fyrri öld á Ísafirði þar
sem mættust stálin stinn og
hart var barist. Þau blönduðu
sér mjög inn í stjórnmálabar-
áttuna á landsvísu og ritstjórar

Finnbogi Hermannsson úti á götu á Ísafirði að taka útvarpsviðtal við kunnan erlendan tón-
listarmann sem var þar á ferð. Myndina tók Sigurjón J. Sigurðsson og birtist hún á sínum
tíma í Bæjarins besta.
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Frægir gestir á ferð um Vestfirði

John F. Kennedy jr. lét sér vel líka
að birtast á síðum Bæjarins besta

John F. Kennedy jr., sonur
Johns F. Kennedys fyrrum
Bandaríkjaforseta, ferðaðist
um Vestfirði ásamt nokkrum
félögum sínum í tæplega viku-
tíma um miðjan ágúst 1997.
Meðal annars tóku þeir kajaka
á leigu og reru um Jökulfirði
og Ísafjarðardjúp. Ljósmynd-
ari Bæjarins besta og annar
starfsmaður blaðsins á þeim
tíma, sem einnig eru kajakræð-
arar, hittu Kennedy og félaga
af hreinni tilviljun við Kambs-
nes innan Álftafjarðar í Djúpi
og reru með þeim inn til Súða-
víkur. Við komuna þangað
fengu þeir aðstöðu í bíl BB-
manna til að skipta um fatnað
og þökkuðu þeim síðan fyrir
samfylgdina og aðstoðina með
því að gefa þeim kajakgalla.
Síðan héldu þeir til Ísafjarðar
og heim til Konráðs Eggerts-
sonar skipstjóra (Hrefnu-
Konna), sem aðstoðaði þá fé-
laga á ferðalaginu um norðan-
verða Vestfirði.

Þegar þeir félagarnir komu
til landsins vildu þeir fá að
vera í friði fyrir ágangi fjöl-
miðla og fór ferðalag þeirra
mjög leynt. Hins vegar létu
þeir sér vel líka að BB-menn
tækju af þeim myndir og birtu
frétt af heimsókn þeirra til
Vestfjarða.

„Þeir komu heim til okkar
hjóna og borðuðu rabbarbara-
graut og skyr og líkaði bara

vel“, sagði Konráð Eggerts-
son. „Kennedy er fyrsti maður-
inn sem ég hef séð borða rabb-
arbaragraut og skyr með rjóma
saman. Ég prófaði þetta síðan
sjálfur og ég get sagt að þetta
er fyrirtaksmatur. Ég á örugg-
lega eftir að borða þetta saman
hér eftir. Þetta voru alveg ein-
staklega eðlilegir menn, kurt-
eisir og viðkunnanlegir.“

Á Ísafirði kom Kennedy við
í versluninni Gullauga þar sem
hann keypti gullhring með ís-
lenskum steini handa eigin-
konu sinni, Carolyn Bessette-
Kennedy.

Ævi Johns F. Kennedys
yngra varð ekki löng. Tæplega
tveimur árum eftir komuna til
Vestfjarða fórst hann, tæplega
fertugur að aldri, ásamt eigin-
konu sinni og systur hennar
þegar lítil einkaflugvél þeirra,
sem hann flaug sjálfur, hrapaði
í sjóinn út af strönd Massa-
chusetts-ríkis í Bandaríkjun-
um.

Margir muna eftir ljós-
myndinni frægu þar sem John-
John, eins og hann var kallaður
í æsku, stóð heiðursvörð með
fána í hendi þriggja ára gamall
við útför föður síns. Hann kom
víða við á lífsleiðinni og lagði
stund á bæði sagnfræði og lög-
fræði. Árið 1988 var hann út-
nefndur „kynþokkafyllsti
maður heims“ af tímaritinu
People.

John F. Kennedy yngri (annar frá hægri á myndinni í gulum og bláum galla) ásamt félögum sínum í fjörunni í Súðavík við
komuna þangað.

Mick Jagger á reiðhjóli á Ísafirði
Það varð uppi fótur og fit

þegar það spurðist út að sjálfur
Mick Jagger væri á ferð á reið-
hjóli í miðbænum á Ísafirði
sumarið 1999 en flestir trúðu
þessu ekki. „Það er fyrsti ágúst
góði en ekki fyrsti apríl“, sagði
einn. „Kanntu annan?“

Bæjarins besta hitti Jagger
á búðarölti niðri í Aðalstræti
og tók af honum myndir, með-
al annars þar sem þeir héldu
um axlir hvor annars, hann og
Rolling Stones aðdáandi nr. 1
á Íslandi, Ólafur Helgi Kjart-
ansson þáverandi sýslumaður
á Ísafirði, sem hefur farið á
marga tónleika erlendis með
átrúnaðargoðum sínum. Að
sjálfsögðu var Ólafur Helgi í
bol merktum The Rolling
Stones.

Jagger kvaðst hafa í hyggju
að fá sér tvo-þrjá bjóra í bæn-
um um kvöldið. Ekkert varð
þó af því heldur fór hann síð-
degis í bátsferð inn í Æðey.
Hann leit hins vegar inn á
ýmsum stöðum á Ísafirði, svo
sem hjá handverkshópnum
Karitas, keypti íslenskar bæk-
ur í enskri þýðingu í Bóka-

Þegar John F. Kennedy jr.
var á ferð um Vestfirði kom
fram hvað hann fékk að borða
heima hjá Konráð Eggertssyni
á Ísafirði. Jónas bóndi í Æðey
staðfesti í samtali við Bæjarins
besta að Jagger hefði komið í
heimsókn og þegið kaffisopa.
En þegar Jónas var spurður
hvað gesturinn hefði fengið
með kaffinu svaraði hann: „Ég
ætla nú ekkert að gefa það
upp. Mér sýndist þetta bara
vera ósköp venjulegur maður,
eflaust að reyna að fá frið fyrir
fjölmiðlunum.“

Þess má geta, að svokölluð
Stones-kvöld eru löngu orðin
fastur liður í menningarflóru
Vestfjarða. Á þessum kvöld-
um hafa ýmsir vestfirskir
tónlistarmenn komið fram og
flutt Stones-lög. Meðal annars
hefur Ólafur Helgi Kjartans-
son sem nú er sýslumaður á
Selfossi tekið lagið við slík
tækifæri. Í sumar var haldin
sérstök Stones-hátíð á Vagn-
inum á Flateyri í tilefni þess
að rétt fimm ár voru liðin frá
komu Mick Jaggers til Vest-
fjarða.

verslun Jónasar Tómassonar
og fór í Sjóminjasafnið í
Neðstakaupstað. Hagaði sér

semsé eins og hver annar
venjulegur túristi og var
klæddur fremur upp á hlýindin

en glæsileikann með skinn-
húfu á höfðinu þar sem hann
hjólaði um bæinn.

Það fór vel á með Ólafi Helga Kjartanssyni og Mick Jagger.
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Ísafjarðarbær óskar Bæjarins besta til hamingju með 20
ára afmælið. Blaðið hefur verið mikilvægur liður í því að
miðla upplýsingum inn á við í samfélaginu og sem spegill
þess út á við. Það er vandasamt hlutverk að stýra óháðum
fréttamiðli í okkar samfélagi en ritstjórn Bæjarins besta
hefur leist það hlutverk vel í gegnum tíðina.
Samstarf Bæjarins besta og Ísafjarðarbæjar hefur alla tíð

verið með miklum ágætum og er þess óskað við þessi
tímamót að svo verði áfram. Megi framtíð blaðsins vera
björt – því sjálfu og samfélagi þess til heilla.

Kær kveðja,
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
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BB 1994 – Að Vitastíg 20 í
Bolungarvík býr maður að
nafni Ólafur Kristjánsson.
Hann er eins pólitískur og
músíkalskur og menn geta
framast orðið. Hann er mennt-
aður málarameistari og tón-
menntakennari en hefur lengst
af starfað í heimi stjórnmál-
anna, mörg síðari árin sem
bæjarstjóri í Bolungarvík.

– – –
Ólafur er fæddur á Ísafirði

og ólst þar upp á Eyrinni. Hann
var strax tápmikill í æsku, í
stærra lagi miðað við jafnaldra
sína, en þegar hann er spurður
um æskuárin koma sárar minn-
ingar í ljós.

„Ég fæddist holgóma, með
skarð í vör og með skakkt nef.
Á tímabili var mér vart hugað
líf og fyrstu æviárin voru
hrikalega erfið, jafnt fyrir mig
sem foreldra mína. Ég eyddi
mörgum mánuðum á sjúkra-
húsi þar sem allt var reynt til
að laga þetta, en svo rifnuðu
sárin þegar ég orgaði í baði.
Ég var varla skiljanlegur og
það var ekki fyrr en ég hafði
farið í Málleysingjaskólann á
sautjánda aldursári að ég gat
tjáð mig með nokkurn veginn
eðlilegum hætti.

Þetta háði mér mjög mikið
á uppvaxtarárum og mér var
mikið strítt, en einhvern veg-
inn komst ég yfir það. Þessi
upplifun herti mig og ég er
þeirrar skoðunar, að fólk sem
á við líkamlega fæðingargalla
að stríða megi alls ekki gefast
upp. Sömuleiðis finnst mér
mikilvægt að þeir sem við-
komandi umgengst vorkenni

honum ekki um of, því að
menn verða að berjast sjálfir
til að verða eitthvað ágengt.
Ég féll aldrei í neina vorkunn-
semi og það þakka ég ágætu
uppeldi, auk sumarveru minn-
ar í sveit í Grunnavík, þar sem
ég lærði að vinna, bæði sjálfur
og með öðrum.

Þessi reynsla hefur nýst mér
vel síðan, bæði í því starfi sem
ég gegni í dag sem og þegar
ég kenndi í tónlistarskólanum
og grunnskólanum. Ég gat
strax séð út þá nemendur sem
á einhvern hátt voru frábrug-
ðnir hinum og veitti þeim þá
meiri aðstoð og umönnun en
ella.“

– – –
Ólafur Kristjánsson stund-

aði sund á ungum aldri og náði
að minnsta kosti einum Vest-
fjarðameistaratitli. Á ungl-
ingsárum tók tónlistin hins
vegar fljótt allan hans tíma.

„Ég hóf að leika með Þórði
Finnbjörnssyni, Birni Jóns-
syni, Guðjóni B. Ólafssyni og
bræðrunum Herði og Braga
Þorsteinssonum í danshljóm-
sveit á gagnfræðaskólaárun-
um. Í framhaldi af því fór ég
aftur að „fikta“ við spilamenn-
sku með Villa Valla, en hann
var átrúnaðargoð okkar strák-
anna og bar af öllum öðrum
hljóðfæraleikurum á Vest-
fjörðum.“

– – –
„Einn var sá maður sem

hafði hvað mest áhrif á stráka
í mínum árgangi, en það var
Ragnar H. Ragnar, skólastjóri
Tónlistarskóla Ísafjarðar og
menningarfrömuður. Vegna

þeirra áhrifa sem Ragnar hafði
á mig og félaga mína vorum
við allir staðráðnir í því að
gerast stórskáld og listamenn.
Við áttum það meira að segja
til að fara upp í fjallshlíð,
leggjast þar á bakið í grasið,
horfa til himins, rýna í stjörn-
urnar og láta rigna á okkur,
allt í leit að andagift og skálda-
vitund.“

– – –
Ólafur leikur enn opinber-

lega á píanóið þó að það sé í
minna mæli en áður. Undan-
farin ár hefur hann meðal
annars spilað með djassfélög-
um sínum, þeim Magnúsi
Reyni Guðmundssyni, Gunn-
ari Hólm, Baldri Geirmunds-
syni og síðast en ekki síst sjálf-
um Vilberg Vilbergssyni.

„Ég gríp alltaf í píanóið ann-
að slagið. Þegar maður er dap-
ur, þá sest maður niður við
píanóið, og þegar maður er
glaður, þá sest maður líka nið-
ur við píanóið. Allir sem spila
á hljóðfæri eiga þar dýrmætan
vin. Píanóið hefur líka gagnast
mér á fleiri vegu. Til dæmis
fæ ég iðulega einhverjar hug-
myndir þegar ég sit við það –
og þá eingöngu góðar hug-
myndir.

Ég hef alltaf verið mikill
áhugamaður um djassinn en
síðustu árin hef ég hallast
meira að eldri, klassískri
músík. Mér finnst meiri fylling
í henni og ég fæ, eins og unga
fólkið segir í dag, meira „kikk“
út úr henni. Djassinum má
líkja við nokkurs konar stund-
argaman en klassíkin veitir
manni meiri unað.“

Óli Kitt
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Af drykkjuskap á Íslandi
BB 1996 – Björn E. Haf-

berg, skólastjóri Grunnskólans
á Flateyri, hefur í hjáverkum
stundað háskólanám í sagn-
fræði og lagði nýlega fram
lokaritgerð sína á þeim vett-
vangi. Björn valdi sér ekki
stórviðburði sögunnar til um-
fjöllunar, síður en svo. Efni
ritgerðarinnar er drykkjuskap-
ur Íslendinga á ýmsum tímum
og margvíslegar aðgerðir
manna til að draga úr honum.

– – –
„Þegar ég var að hefja nám

í sagnfræði hvatti einn kenn-
aranna mig til að kynna mér
þessi mál. Þegar ég lauk kenn-
aranámi hafði ég í lokaritgerð
fjallað um drykkjuskap ungl-
inga. Staðreyndin er sú, að
áhrif drykkjuskapar á samfé-
lagið hafa sáralítið verið skoð-
uð. Nær öll umræða um áfeng-
ismál á Íslandi á síðustu árum
hefur snúist um meðferðir og
annað slíkt en drykkjugrunn-
urinn sjálfur fengið litla at-
hygli.“

– – –
„Það er að minnsta kosti

einn atburður sem sagnfræð-
ingar hafa mjög einbeitt sér
að, en það er Kópavogsfund-
urinn árið 1662, þar sem Árni
Oddsson og þeir höfðingjar
eru að skrifa undir frelsisafsal
Íslendinga að einhverju leyti.
Sumir sagnfræðingar hafa

haldið því fram, að þar hafi
Bakkus spilað stóra rullu og
menn verið í brennivínshall-
æri. Því hafi þeir frekar látið
sig og skrifað undir, því það
átti að slá upp veislu þegar
búið væri að ganga frá undir-
skriftunum. Auðvitað verður
þetta seint sannað, en það er
alveg hægt að gefa sér það að
ýmsar ákvarðanir hafi verið
teknar undir áhrifum og menn
hafi á fyrri tíð, rétt eins og
núna, misst tök á skapi sínu
og skynsemi af því að þeir
voru ofurölvi.“

– – –
„Það er því ljóst, að þeir

sem höfðu tök á að drekka á
annað borð drukku miklu
meira en gert er í dag. Ákveðn-
ar stéttir, sem nutu efnahags-
legs sjálfstæðis, embættis-
menn, stórbændur og sumir
prestar til dæmis, drukku mjög
mikið og þessir menn voru að
taka ákvarðanir og stýrðu
málaflokkum sem skiptu máli
fyrir þjóðfélagið. Einn helsti
höfðingi landsins á 16. öld var
Eggert lögmaður Hannesson
og mun þess vera getið í sum-
um gjörningum hans, að hann
geri þá með fullu ráði og ó-
drukkinn í þetta og þetta skipt-
ið.“

– Í ritgerðinni eru tilgreindir
ýmsir embættismenn á fyrri
tíð, sem þóttu miklir drykkju-

menn. Er einhver ástæða til að
ætla að þetta hafi breyst í tím-
anna rás?

„Í sjálfu sér ekki, og í rit-
gerðinni er kaflinn um drykk-
juskap á Alþingi mjög lítill og
stuttur. Það er einmitt mjög
áhugavert verkefni, sem þarf
vissulega að skoða betur, en
þarf eiginlega að byggja upp á
sögusögnum, munnmælum og
óstaðfestum fréttum. Manna á
meðal hefur það ekki farið
leynt, og verið þannig þar til
kannski á allra síðustu árum

og áratugum, að allmikil
drykkja var liðin á vinnustöð-
um og þar með á Alþingi. Það
verður auðvitað ekki framhjá
því komist, að slík drykkja
hefur áhrif á ákvarðanir og á
vissum tímabilum fyrr á öldum
var Alþingi óstarfhæft lang-
tímum saman vegna drykkju-
skapar. Menn gátu sumir
hverjir ekki lokið málum sín-
um á Alþingi þar sem þeir
komust aldrei í Lögréttu til að
flytja mál sitt sökum drykkju.“

– – –

„Það eru líka til mýmargar
lýsingar á bændum sem fóru í
kaupstað með margra mánaða
vinnuafurðir og komu heim
illa til reika, vörulausir og öll
vinna heimilsfólksins glötuð.
Útlendingar lýsa þessu í skrif-
um sínum, að menn hafi komið
heim slyppir og snauðir eftir
margra daga drykkju og verið
alvarlega hlunnfarnir í við-
skiptum við erlenda kaup-
menn.“

„Svartamarkaðsbrask með
brennivín var algengt á Íslandi.

Ekki ómerkari maður en Jón
eldklerkur Steingrímsson er
sagður hafa fengið ákúrur frá
Skúla Magnússyni fógeta
vegna þessa. Það er ekki nokk-
ur vafi að höfðingjar sem
höfðu aðgang að brennivíni
og áttu brennivín seldu kot-
bændum áfengið dýru verði.
Kotbóndinn sem hafði komist
í tæri við brennivín einu sinni
var vís með að fórna mjög
miklu til að komast í það aftur
og það gat aðeins farið fram
með vöruskiptum.“

Björn E. Hafberg.
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Óskum
BB og lesendum þess
 innilega til hamingju
 með 20 ára afmælið

Þökkum
jafnframt útgefendum
 þess ánægjuleg og traust
 viðskipti með pappír
 í BB frá stofnun blaðsins

Reynslan hefur kennt okkur að
taka ekkert sem sjálfsagðan hlut

Hjónin Gestur Halldórsson og Ingibjörg Ágústsdóttir
voru á sinni tíð í hópi kunnustu og virtustu borgara á
Ísafirði. Gestur var jafnan og er jafnvel enn í dag í
munni gamalla vina kenndur við Vélsmiðjuna Þór
(Gestur í Þór), sem var meðal umsvifamestu atvinnufyr-
irtækja bæjarins. Hann var lengi aðaleigandi og fram-
kvæmdastjóri hennar og raunar fleiri fyrirtækja. Hann
var jafnframt einn af eðalkrötunum svonefndu í gamla
kratabænum Ísafirði og studdi alla tíð Alþýðuflokkinn
með ráðum og dáð. Ingibjörg var kjörin í bæjarstjórn
árið 1986 fyrir Alþýðuflokkinn og átti þar sæti í fimm
ár eða þangað til þau hjónin kvöddu Ísafjörð sumarið
1991 og fluttust suður á land.

„Það voru oft annasamir
tímar á Ísafirði, vinnan, póli-
tíkin og annað félagslíf. Í dag
er tvennt það síðarnefnda liðin
tíð“, segir Gestur Halldórsson
nú þegar hann lítur til baka.
„Við komum ekki nálægt fé-
lagslífi eða pólitík. Frístund-
unum verjum við í útiveru,
gönguferðir, sund, hestamenn-
sku og ferðalög.“

Já, síðan þau hjónin kvöddu
Ísafjörð og héldu á vit annarra
og gerólíkra viðfangsefna eru
liðin ríflega þrettán ár eða réttir
tveir þriðju hlutar af ævi Bæj-
arins besta. Fyrstu sex árin
syðra bjuggu þau Ingibjörg og
Gestur á Seltjarnarnesi en
strax eftir brottförina frá Ísa-
firði byrjaði Gestur að vinna
að undirbúningi að stofnun

Réttargeðdeildarinnar á Sogni
í Ölfusi. Þegar þeim undirbún-
ingi lauk og stofnunin hóf
rekstur varð Gestur staðarhald-
ari þar. Þeirri stöðu gegnir
hann enn í dag með sóma, rétt
liðlega tólf árum seinna. Eins
og margir muna varð mikið
fjölmiðlafár og sannkallað
gerningaveður í kringum þau
mál í byrjun en allt er það
löngu fallið í ljúfa löð.

Síðustu árin hafa þau Ingi-
björg og Gestur verið búsett á
Selfossi. Um skeið átti Gestur
við alvarleg veikindi að stríða
en lyktir þeirrar baráttu urðu
farsælli en óttast var um tíma.

Draumastað-Draumastað-Draumastað-Draumastað-Draumastað-
urinn fundinnurinn fundinnurinn fundinnurinn fundinnurinn fundinn

„Við áttum góð ár á Seltjarn-
arnesinu“, segir Gestur. „Árið
1995 byrjuðum við í hesta-
mennsku sem tók stöðugt
meiri tíma. Fyrstu tvö árin vor-
um við með hestana austur á
Selfossi og vorum mikið á
ferðinni á milli. Síðan sáum
við auglýst húsnæði í Lindun-
um í Kópavogi, beint á móti
hesthúsahverfi bæjarbúa. Þar
keyptum við okkur íbúð og
hesthús og þar með varð um-
gengnin við hestana og um-
hirða þeirra langtum auðveld-
ari því að við vorum ekki nema
tvær mínútur að heiman frá
okkur og í hesthúsið. Þar áttum
við margar góðar stundir.“

Árin þeirra Gests og Ingi-
bjargar í Kópavogi urðu þrjú
og liðu fljótt. Uppbyggingin í
grennd við heimili þeirra var
hröð og þar kom, að þeim
fannst eins og þau væru að
drukkna í íbúðablokkunum
sem risu hver af annarri allt í
kring. Eina helgina fóru þau
þess vegna í bíltúr austur fyrir
fjall til að skoða húseignir á
Selfossi. Og þar fundu þau
húsið þar sem þau búa nú,
fjórum árum seinna. Eins og
gefur að skilja voru og eru
hesthús þar í næsta nágrenni.
Draumastaðurinn var fundinn

og þau voru bæði mjög ánægð
með að vera búsett úti á lands-
byggðinni á nýjan leik.

KraftaverkinKraftaverkinKraftaverkinKraftaverkinKraftaverkin
gerast enngerast enngerast enngerast enngerast enn

En tveimur mánuðum eftir
búferlaflutninginn austur á
Selfoss breyttist lífið og tilver-
an á einum degi, einu andar-
taki. Gestur greindist með
krabbamein í lunga og við tóku
uppskurður og lyfjameðferð.
Í fyrstu virtist allt líta vel út en
níu mánuðum síðar greindist
hann með æxli í höfði og aftur
fór hann í aðgerð sem virtist
hafa gengið vel. En áfallið
kvaddi dyra í þriðja sinn. Sjö
mánuðum seinna greindist
aftur æxli í höfðinu.

„Og þá held ég að flestir
hafi haldið að nú væri orustan
endanlega töpuð“, segir Ingi-
björg. „Enn á ný var skorið og
enn á ný tók geislameðferðin
við. En kraftaverkin gerast enn
og núna er Gestur kátur og
hress, bráðum fjórum árum
síðar. Það sem þessi reynsla

Gestur og Inga ásamt börnum og tengdabörnum. Standandi
frá vinstri: Þorsteina Margrét, Marías Halldór, Ólafur, Sandra,
Ásthildur og Ágúst Ragnar. Á myndina vantar tengdasoninn
Harald Isaksen.

hefur kennt okkur er að taka
ekkert sem sjálfsagðan hlut.
Hún hefur kennt okkur að hið
sanna ríkidæmi er að hafa góða
heilsu. Oft er sagt að hugar-
farið skipti miklu máli þegar
fólk gengur í gegnum erfið og
tvísýn veikindi. Og margir
hafa haft á orði, að það sé ekki
síst hin góða lund og trúin á
sigur sem hafi hjálpað Gesti í

gegnum þessi veikindi.“
En Gestur sjálfur hefur nefnt

fleira sem hafi hjálpað honum
gegnum erfiðleika í lífinu og
verið honum í rauninni eina
ljósið í myrkrinu. Það er eigin-
kona hans og fjölskyldan öll.

BrottförinBrottförinBrottförinBrottförinBrottförin
frá Ísafirðifrá Ísafirðifrá Ísafirðifrá Ísafirðifrá Ísafirði
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Áður en þau hjónin fóru frá
Ísafirði á sínum tíma höfðu
miklar hremmingar steðjað að,
eins og þeir muna sem þekktu
þetta góða fólk á þeim árum
hér vestra. Þar var ekki um
heilsufarið að ræða heldur
hremmingar í atvinnurekstr-
inum. Það var niðurbrotinn
maður sem fluttist úr sínum
gamla heimabæ. Sjálfsvirð-
ingin var engin og hann forð-
aðist eins og heitan eldinn að
verða á vegi fólks sem hann
hafði þekkt fyrir vestan og
þoldi ekki einu sinni að sjá
sjónvarpsfréttir frá Ísafirði.

Nokkrum árum seinna sagði
Gestur í samtali við Bæjarins
besta, þegar hann leit til baka
til síðustu misseranna á Ísafirði
og brottflutningsins þaðan:

„Á þessum erfiðu stundum,
þegar lífið var svartnætti og
framtíðin auð og tóm, átti ég
aðeins eitt ljós á vegi mínum:
Ingibjörgu konu mína og fjöl-
skylduna alla. Það var ljósið
sem ég átti í öllu þessu svarta-
myrkri. Það var enginn annar
til að hjálpa mér út úr þessu og
telja í mig kjark og styðja mig
á fætur.“

Fárið kringumFárið kringumFárið kringumFárið kringumFárið kringum
réttargeðdeildinaréttargeðdeildinaréttargeðdeildinaréttargeðdeildinaréttargeðdeildina

Og síðan þegar Gestur hafði
tekið við starfi staðarhaldara
á réttargeðdeildinni á Sogni
var hvergi sparað að reyta af
honum æruna á opinberum
vettvangi með upplognum
ávirðingum, án þess að hann

fengi neinum vörnum við
komið.

„Já, það var ekki lítill djöfla-
gangur í Helgarpóstinum eða
hvað þessi blöð hétu hverju
sinni. Ég átti að vera vélsmiður
að vestan sem Sighvatur
Björgvinsson hefði fengið til
að stunda geðlækningar, ég
átti að nota staðarbílinn prívat
fyrir mig og þar fram eftir göt-
unum. Það var alltaf að blossa
upp einhver djöfulgangur og
öfund í kringum þetta og fólk
sveifst einskis í blaðaskrifum.
Menn komu í Þjóðarsálina í
útvarpinu til að rakka mig
niður. Vissulega tók ég þetta
nærri mér. Ég upplifði það
mjög sterkt þegar ég lenti í
þessu fjölmiðlafári hvað mað-
ur er varnarlítill.“

Ingibjörg: „Varnarlaus.“
Það var svo allt annar hald-

leggur og óviðkomandi per-
sónu Gests Halldórssonar, að
því fór fjarri að allir væru í
öndverðu sáttir við stofnun
Réttargeðdeildarinnar á Sogni.
Sérstaklega voru bændur á
bæjum í kring ósáttir við að fá
hana í næsta nágrenni við sig
og fjölmennir mótmælafundir
voru haldnir. Nú heyrast þær
raddir ekki lengur og allir búa
þarna í sátt og samlyndi. Á
þeim tólf árum sem liðin eru
hefur Réttargeðdeildin á Sogni
löngu sannað sig og hjálpað
fjölmörgum til að fóta sig í
lífinu á nýjan leik.

Tíminn læknarTíminn læknarTíminn læknarTíminn læknarTíminn læknar
sárinsárinsárinsárinsárin

Það er löngu liðin tíð að
Gestur Halldórsson geti helst
ekki horft framan í vini og
kunningja frá Ísafjarðarárun-
um og vilji helst ekki hugsa
þangað. Tíminn læknar sárin.

„Ég á margar góðar minn-
ingar frá æskuárunum á Ísa-
firði. Ég var einn af Krókspúk-
unum svokölluðu sem margt
brölluðu. Ekki voru alltaf allir
kátir yfir uppátækjum okkar
strákanna en ríkt hugmynda-
flug og þörf fyrir útrás leiddu
okkur í mörg og margvísleg
ævintýri. Og þegar við lítum
til baka yfir öll árin okkar á
Ísafirði, þá eru það góðu stund-
irnar sem standa upp úr. Auð-
vitað gengu hlutirnir ekki alltaf
eins og við óskuðum. En allt
mótlæti þroskar. Og eru það
ekki einmitt einhverjar fram-
farir á þroskabrautinni sem við
viljum fá út úr þessu lífi?“

Börnunum þeirra hefur
vegnað vel. Ásthildur er búsett
á Ísafirði og starfar þar sem
hjúkrunarfræðingur og ljós-
móðir. Hennar maður er Har-
aldur Isaksen og börn þeirra
eru fjögur. Ólafur er löggiltur
endurskoðandi, búsettur á Sel-
fossi. Kona hans er Sandra D.
Gunnarsdóttir og þeirra börn
eru þrjú. Marías Halldór er
hagfræðingur, búsettur í Kópa-
vogi. Kona hans er Þorsteina
Margrét Kristinsdóttir. Ágúst
Ragnar er nemi í húsasmíði
og býr enn í heimahúsum.

„Við reynum að koma vest-
ur á hverju ári og þá einkum
til að heimsækja Ásthildi og
fjölskyldu hennar og aðra vini

Þessi mynd af þeim Gesti og Ingu var tekin daginn áður en Gestur fór í fyrsta uppskurðinn.

vestra. Okkur finnst alltaf
gaman að koma vestur. Það er
ekki hægt annað en dást að
því dugnaðarfólki sem þar býr
og öllu því fjölbreytta menn-
ingarlífi sem þar er í boði“,
segja þau Gestur og Ingibjörg.

„Mér finnst ótrúlegt til þess

að hugsa“, segir Gestur Hall-
dórsson, „að tuttugu ár séu
liðin frá því að Bæjarins besta
hóf göngu sína. Ég sé Sigurjón
Sigurðsson stofnanda þess
fyrir mér niðri í Þór að hanna
fyrsta blaðið síðla árs 1984 en
hann var þá skrifstofustjóri hjá

mér. Við fáum blaðið alltaf
sent og fylgjumst vel með því
sem er að gerast á Ísafirði og í
grannbyggðunum. Við óskum
BB til hamingju með 20 ára
afmælið og vonumst eftir góðu
gengi þess um langa framtíð.“

Gestur Halldórsson ásamt heimilishundinum Eyrúnu.

EinkennilegtEinkennilegtEinkennilegtEinkennilegtEinkennilegt
hugarfarhugarfarhugarfarhugarfarhugarfar

1991 – Leiðinleg uppákoma
átti sér stað í síðustu viku.

Neyðarflugeldi var skotið á
loft frá mynni Ísafjarðar-
djúps. Allt tiltækt lið var

kallað á vettvang, menn rifn-
ir úr vinnu og bátar teknir úr
mokfiskiríi. Tvennt varð til

að vekja reiði þeirrra sem
björgunaraðgerðum stjórn-
uðu: Tilefnið reyndist ekki
neitt því bátur með bilaða
vél var einungis að vekja

athygli annars báts. Og svo
hversu illa gekk að fá nær-

stadda báta til að láta af
veiðum og taka þátt í leit-
inni. Verður það að teljast
mjög alvarlegt mál og ein-

kennilegt hugarfar sjómanna
gagnvart öðrum sjómönnum

í neyð. BB telur það ekki

þjóna nokkrum tilgangi að
skýra frá nöfnum bátanna

tveggja né skipverja þeirra
en vonar að atburður þessi
megi verða málsaðilum og

öðrum góð lexía.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tugmilljóna gjöfTugmilljóna gjöfTugmilljóna gjöfTugmilljóna gjöfTugmilljóna gjöf
til Bræðratungutil Bræðratungutil Bræðratungutil Bræðratungutil Bræðratungu

í Tungudalí Tungudalí Tungudalí Tungudalí Tungudal

var sl. föstudag tilkynnt um
að Bjarni Halldórsson, bóndi
í Tungu, sem lést fyrir stuttu,

hefði ánafnað Bræðratungu
húseignirnar að Tungu í

Skutulsfirði og allt land sem
þeim fylgir.

Hér er um stórgjöf að ræða
sem líklega verður talin í

tugum milljóna því land það
sem innifalið er í gjöfinni er

framtíðarbyggingarland
Ísafjarðarkaupstaðar. Þá nær
landið yfir vegstæði það sem

ætlað er fyrir væntanleg
jarðgöng undir Breiðadals-

og Botnsheiði og svæðið þar
sem Golfklúbbur Ísafjarðar

hefur aðstöðu.
Áður höfðu þeir Tungu-

bræður, Bjarni og Sigurjón
Halldórssynir, gefið Bræðra-

tungu land undir húsnæði
starfseminnar og síðar viðbót

undir bílgeymslur.

1991 – Bræðratungu,
þjálfunar- og þjónustumið-

stöð fatlaðra á Vestfjörðum,
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Sú var tíðin, að óhugsandi
virtist að kvenmaður fengi
ráðningu í lögregluna frekar
en í stöðu baðvarðar í karla-
klefunum í Sundhöll Reykja-
víkur. Helsti mælikvarðinn
sem lagður var á umsækjendur
var tommustokkurinn, að því
er menn sögðu, einkum þeir
sem af einhverjum ástæðum
var í nöp við lögguna. Nú eru
tímarnir nokkuð breyttir. Með-
alháir karlar og grannir og jafn-
vel lágvaxnir gegna lögreglu-
störfum og gengur bærilega.
Og talsverður hópur af konum.
Samt er lögreglan enn þann
dag í dag karlaveldi fyrst og
fremst.

Rósamunda Jóna Baldurs-
dóttir er varðstjóri í lögregl-
unni á Ísafirði, fyrst kvenna á
landsbyggðinni til að hljóta
slíkan frama. Væntanlega er
hún líka í hópi hinna yngri
lögregluvarðstjóra hérlendis.

– – –
Rósamunda telur að konur

séu ekkert verr til þess fallnar
en karlar að vinna þetta starf.
„Ég held að líka sé nokkuð til
í því sem heyrst hefur, að við
konurnar tökum ef til vill ein-
hvern veginn öðruvísi á mál-
um en karlarnir.“

– Mýkri?
„Það hefur maður að minn-

sta kosti heyrt!“
Hún fellst á að vel mættu

fleiri konur vera í lögreglunni
en segir svo: „En auðvitað á
þetta að fara eftir því hvort
einstaklingurinn er hæfur en

ekki eftir því hvort hann er
karl eða kona. En, jú, ég held
að það mættu vera fleiri kon-
ur.“

Og hún bætir við: „Ég hafði
það á tilfinningunni þegar ég
var að byrja í þessu starfi, og
líka þegar ég var í Lögreglu-
skólanum – ég veit ekki hvort
það er bara mín tilfinning – að
þær konur sem fara í lögregl-
una þurfi í rauninni að sanna
sig meira en karlarnir. Það
læðist að mér, að þegar kona
gerist lögregluþjónn, þá liggi
ennþá í loftinu einhver efi hjá
þeim sem fyrir eru. Ég hef
grun um að þeir byrji á því að
hugsa sem svo: Ætli hún geti
þetta?

Þetta hlýtur að hafa verið
erfitt fyrir þær sem byrjuðu í
þessum störfum á sínum tíma.
En þetta breytist smátt og
smátt eftir því sem endurnýjun
verður í stéttinni. Þeim sem
hafa unnið í marga áratugi
finnst kannski ekkert spenn-
andi að fara að vinna með ein-
hverjum stelpum!“

– – –
Rósamunda er Ísfirðingur í

húð og hár, fædd og uppalin í
Króknum við Prestabugt, og
hefur verið á Ísafirði nánast
allt sitt líf nema þegar hún var
í Lögregluskólanum og unnið
ýmis störf. Á unglingsárum
byrjaði hún að hefðbundnum
hætti Ísfirðinga að vinna í
frystihúsi en eftir það starfaði
hún í verslun og mötuneyti og
sem þjónn á veitingahúsi.

Það er vel þekkt, að því geta
fylgt vissir ókostir að vera lög-
reglumaður í heimabyggðinni
þar sem allir þekkja alla. Og
þegar Rósamunda er spurð
hvað henni þyki erfiðast í starf-
inu er svarið:

„Líklega er óþægilegast að
þurfa að fást við fólk sem ég
þekki vel.“

Samt er þetta kannski ekki
eins erfitt og ætla mætti, að
minnsta kosti ekki í hennar
tilviki: „Ég hélt að það yrði
verra. En það sem skiptir
mestu máli er að koma vel
fram við fólk og vera ekki
með neina fordóma. Ég reyni
að láta það ekki móta skoðanir
mínar á fólki þó að ég hafi
þurft að hafa einhver afskipti
af því við vissar aðstæður. Ég
reyni að koma fram við fólkið
alveg eins og áður og láta ekki
einhver afskipti í starfi hafa
nein áhrif á viðmót mitt.“

– Kemur fyrir að þú sért
látin heyra það hvaða starfi þú
gegnir?

„Það koma vissulega upp
atvik þegar fólk vill fara að
ræða málin. En það þarf alls
ekki að vera vegna samskipta
við mig persónulega eða neitt
í minn garð, heldur varðandi
eitthvað annað sem tengist
lögreglunni og störfum henn-
ar.“

– Eru viðbrögð fólks við
afskiptum lögreglunnar mjög
mismunandi? Bregðast öku-
menn t.d. við með mjög ólík-
um hætti þegar þeir eru stöðv-

aðir fyrir of hraðan akstur?
„Flestir taka því vel en svo

eru alltaf einhverjir sem æsa
sig upp úr öllu valdi. En maður
nær yfirleitt að draga niður í
fólki, bara ef maður er sjálfur
kurteis og biður fólkið um að
vera kurteist. Þá róast menn
yfirleitt. Ég held að innst inni
séu menn reiðastir sjálfum sér
fyrir að hafa stigið aðeins of
fast á bensíngjöfina. Ananrs
eru Ísfirðingar upp til hópa
ákaflega rólegt fólk.“

– Finnurðu stundum fyrir
kvíða eða spennu að mæta í
vinnuna?

„Nei, ég hef ekki fundið
fyrir því, ekki ennþá að minn-
sta kosti. En á leiðinni í útköll
kemur kannski einhver smá-
fiðringur í magann og maður
hugsar: Hvernig á nú að leysa
úr þessu? En svo hefst það
alltaf.“

– – –
Um Lögregluskólann segir

Rósamunda: „Skólinn er
skemmtilegur en jafnframt
mjög erfiður. Námsefnið er
mjög mikið á stuttum tíma.
Ég hefði reyndar viljað hafa
þrjár annir í stað tveggja með
sama námsefni.“

Á seinni önninni í Lögreglu-
skólanum eiga nemendur að
einhverju leyti kost á því að
ganga aukavaktir hjá lögregl-
unni í Reykjavík. „Ég hafði
því miður ekki aðstöðu til að
gera það. Vissulega hefði verið
gaman að prófa muninn á því
að vera hér heima, þar sem

maður þekkir alla, og í fjöld-
anum í Reykjavík. En ég held
að það sé í rauninni ekkert
verra að starfa við þessar að-
stæður. Kannski lögreglu-
manninum sé frekar treyst
þegar fólk veit hver hann er
og hann veit hvert fólkið er.“

Hér rifjast upp sögurnar af
því þegar Torfi Einarsson
[Torfi hjá Sjóvá] var í lögregl-
unni á Ísafirði. Sagt var að
hann hefði átt það til, þegar
menn gerðust nokkuð æstir,
að taka upp neftóbaksdósina
og bjóða í nefið.

„Það gæti örugglega haft
góð áhrif!“ segir Rósamunda.
„Við ræddum það einmitt í
skólanum, að kannski gæti
verið gott að hafa brjóstsykurs-
poka í vasanum og bjóða fólki
þegar svo bæri undir!“

– – –
Á síðari árum hefur verið

mikið af aðkomumönnum í
lögreglunni á Ísafirði og
jafnframt virðast mannaskipti
hafa verið fremur tíð.

„Já, lögreglumenn stansa í
mörgum tilvikum stutt við
hér“, segir Rósamunda.
„Mörgum finnst líklega
óþægilegt að vinna á litlum
stað þar sem þeir þekkja
marga. Svo hefur lögregluliðið
hér verið ungt og vafalítið hafa
ýmsir viljað komast suður.“

– Þínar vangaveltur um
slíkt?

„Ég var að velta þessu fyrir
mér þegar ég kláraði skólann í
vor. Þá ákvað ég að koma heim

og vera hér að minnsta kosti
út þetta ár. Eftir það ætlaði ég
að sjá til og fara þá jafnvel
suður. En úr því að ég fékk
þessa stöðu ætla ég að vera
hér áfram um sinn. Mér líkar
ágætlega að vera hérna og hér
á ég mitt fólk. Vinnuandinn á
stöðinni er góður og fínir fé-
lagar. Svo verður bara að koma
í ljós hvað verður í framtíð-
inni.“

– – –
– Svo er að heyra að þú sjáir

ekkert eftir að hafa valið þetta
starf...

„Nei. Reyndar man ég nú
ekki alveg hvenær ég ákvað
að fara út á þessa braut. Ég
sótti um vorið 1994, þegar ég
var aðeins tvítug, og ætlaði að
komast í sumarafleysingar. En
það voru fleiri sem sóttu um
og ég komst ekki að. Ég var
eiginlega búin að gefa þetta
frá mér og komin í vinnu sem
mér líkaði ágætlega við. En
síðan bauðst mér að vinna sem
héraðslögreglumaður og eftir
það hefur eitt leitt af öðru. Ég
sé alls ekki eftir því.

Og hvort sem ég kem til
með að vera í þessu starfi í tvö
ár eða fimm eða þá tuttugu og
fimm, þá læri ég alltaf eitthvað
nýtt á hverjum degi. Auðvitað
er ýmislegt í þessu starfi sem
er ekkert eftirsóknarvert að
lenda í. Það verður bara að
taka því.

En ég er alltaf að læra eitt-
hvað nýtt um sjálfa mig og
aðra. Um lífið og tilveruna.“

Ætli hún geti þetta?
Stiklur úr viðtali í Bæjarins besta í nóvember 2000 við Rósamundu J. Baldurs-
dóttur á Ísafirði, sem þá um haustið hafði fyrst kvenna á landsbyggðinni verið

skipuð lögregluvarðstjóri
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Besta sándið er í sturtunni
Kaflar úr viðtali í Bæjarins besta sumarið 1998 við Svanfríði Arnórsdóttur,

fyrrum söngkonu með Náðinni og BG-flokknum á Ísafirði
Svanfríður Arnórsdóttir

söng um langt árabil með BG-
flokknum landsfræga á Ísafirði
eða frá 1978 og allt fram yfir
1990. Nú er hún hins vegar
hætt að syngja opinberlega,
nema ef til vill við hátíðleg
tækifæri eins og í fagnaðinum
mikla þegar Baldur Geir-
mundsson (BG) varð sextugur.
Í staðinn syngur hún við upp-
vaskið og fyrir blómin og í
sturtunni. Þar er sándið allra
best.

Árið 1972 þegar Svanfríður
var aðeins sautján ára byrjaði
hún að syngja opinberlega.
Það var með hljómsveitinni
Náðinni. Í henni voru (þó
kannski ekki allir samtímis og
kannski líka einhverjir fleiri)
Rafn Jónsson (sem allir lands-
menn þekkja), Örn Ingólfsson
(sem allir Ísfirðingar þekkja),
Sigurður Rósi Sigurðsson, Örn
Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson,
sonur apótekarans sem þá var
hér og er reyndar apótekari
sjálfur núna suður í Njarðvík-
um. Svanfríður var eitthvað
um eitt og hálft ár „í Náðinni“.
Eftir það breytti hljómsveitin
um nafn og Reynir Guð-
mundsson var þá söngvari með
henni. Enn síðar fór Helgi
Björns að syngja með þessari
hljómsveit en það var einmitt
byrjunin á hans söngferli.

Svanfríður á ekki langt að
sækja söngnáttúruna. „Ég held
að það syngi flestallir í mínum
ættum. Pabbi syngur í kór og
mamma söng alltaf milliraddir
með tónlistinni sem var í út-
varpinu þannig að ég þjálfaðist
upp í því. Það var mjög sniðugt
að radda lögin sem voru í út-
varpinu.“

– Hvernig stóð á því að þú
fórst að syngja opinberlega?

„Það var eiginlega bara
vegna þess að ég var að flækj-
ast með þessum strákum og
þeir báðu mig að prófa. Þeir
vissu að ég gat alveg sungið
eitthvað og tóku mig með á
æfingu.“

Þrátt fyrir að leggja út á
þessa braut fyrir atbeina ann-
arra var Svanfríður sjálf hreint
ekki sátt við sína eigin rödd.
„Einhvern tíma var tekið upp
á segulband á æfingu og ég
var ekki mjög hrifin. Ég sagði
alltaf að ég þyldi ekki þessa
rödd. Ég vildi vera með ráma
viskírödd eins og Maggie Bell
og Janis Joplin.“

Svanfríður kveðst alltaf hafa
verið með sviðsskrekk og
munu víst fáir hafa trúað því.
„Það var alltaf erfitt“, segir
hún. En henni fannst alltaf
skemmtilegt að vera í söngn-
um. Gamanið var skrekknum
yfirsterkara.

– – –
Eftir að hafa sungið með

Náðinni gerði Svanfríður
nokkurt hlé á söng (nema þá
helst með útvarpinu og í baði).
Það var svo 1978 sem hún
steig á svið á ný og fór að

syngja með BG-flokknum.
Auk þess að spila á heima-
slóðum kom BG-flokkurinn
víða við. „Já, við spiluðum
víða. Meira að segja fórum
við tvisvar til Chicago. Það
var mjög skemmtilegt og eftir-
minnilegt og harla ólíkt því
sem við áttum að venjast. Við
fórum til dæmis á Moosehead
(Elgshausinn), blúspöbbinn
gamla og fræga sem kemur
oft fram í bíómyndum. Þarna
var ég! segi ég þá.

Í annarri ferðinni vorum við
rekin út úr flugstöðinni. Það
var einhver Mexíkói að koma
með flugi og það sáust ein-
hverjir vírar upp úr töskunni
hans. Menn töldu að þetta gæti
verið sprengja og flugstöðin
var rýmd. Þetta var svolítið
óraunverulegt fyrir okkur Ís-
firðingana. Ég spurði í sakleysi
hvort ég mætti ekki klára sam-
lokuna mína fyrst. Þá var mér
einfaldlega hent út.“

Þó er Svanfríði samt minnis-
stæðust söngferðin „þegar við
Sammi Einars [Sammi rakari]
vorum bæði ólétt, eins og það
var orðað. Þetta var árið 1979
þegar við létum moka okkur
yfir heiðarnar suður á firði. Þá
var ég ólétt að Heiðu minni.
Þess vegna var ég ekki mjög
hrifin af því að fara þessa ferð.
Og Sammi var það ekki heldur
því að þá var Guðríður konan
hans líka ólétt.

Þetta var semsagt ferðin
þegar við Sammi vorum ólétt!
Mig minnir að það hafi verið í
Bjarkalundi sem við Sammi
vorum látin sofa saman í her-
bergi af því að við vorum bæði
ólétt og þess vegna engin hætta
á að við gerðum neitt af okkur.

En það var kappsmál að fara
þessa ferð og ég man vel þegar
við fórum yfir Hrafnseyrar-
heiðina. Þá fór skófla á undan
okkur og tók rennu í gegn.
Það voru himinháir skaflar
báðum megin og við skildum
ekki hvernig maðurinn gat
vitað hvar vegurinn var. Þetta
er hrikalegasta ferð sem ég
hef farið.“

– – –
Svanfríður hefur átt heima

á Ísafirði alla sína tíð nema
einn vetur þegar hún var í hús-
mæðraskóla á Laugarvatni og
tæpt ár þegar hún vann í
Blómastofu Friðfinns í Reyk-
javík. „Jói maðurinn minn
[Jóhann G. Sigfússon stýri-
maður] fór suður í Stýrimanna-
skólann og á meðan vann ég
hjá Friðfinni. Ég hélt að menn
eins og hann væru útdauðir –
menn af því taginu sem opna
dyr fyrir fólki, óskaplega kurt-
eis og alltaf í góðu skapi.“

– En af hverju í húsmæðra-
skóla á Laugarvatni? Af hverju
ekki Húsmæðraskólann Ósk á
Ísafirði?

„Ég var bara ákveðin í því
að fara að Laugarvatni! Ég
safnaði mér fyrir því og sé
ekki eftir því. Það var alveg

óskaplega gaman. Við vorum
þar þrjár héðan frá Ísafirði.
Það var rosalegt fjör þarna.
Það voru svo margir skólar á
Laugarvatni.“

– Það orð lá á Húsmæðra-
skólanum Ósk á Ísafirði að
piltar í bænum leituðu mjög
inngöngu þar eftir að rökkva
tók og beittu til þess ýmsum
brögðum, að líkindum í von
um að fá eitthvað annað en
fræðslu um heimilisstörf. Var
það eins á Laugarvatni?

„Ég hugsa að það hafi verið
svipað. Ef ekki verra!“

Svanfríður segir að heima-
vistinni hafi verið lokað klukk-
an níu eða tíu á kvöldin. „En
við hleyptum strákunum bara
inn á bak við! Þennan vetur
var bara einn strákur frá Ísa-
firði í Menntaskólanum á
Laugarvatni, Friðþór Eydal,
sem nú er upplýsingafulltrúi
Varnarliðsins. Kennararnir
ákváðu að útskrifa hann líka
úr húsmæðraskólanum fyrir

góða mætingu þar og færðu
honum rós og diplóm til stað-
festingar!“

– – –
– Varstu bara í söngnum í

hljómsveitunum? Spilaðirðu
aldrei á hljóðfæri?

„Nei, ég spilaði aldrei. Þeg-
ar ég var lítil fékk ég að fara í
gítartíma hjá Hjálpræðishern-
um, en á leiðinni heim var
einhver strákur að bögga mig,
eins og nú er sagt á góðri ís-
lensku, og ég lamdi hann í
hausinn með gítarnum. Ég á
þennan gítar enn og það er
ekki búið að gera við hann.
Lengi hékk hann niðri í kjall-
ara hjá pabba og hann ætlaði
alltaf að gera við hann. Svo sá
ég gítarinn fyrir stuttu og
sagði: Á ég ekki bara að taka
þessa skömm með mér? Og
ég gerði það og hengdi hann
upp á vegg. Ég ætla ekki að
láta gera við hann meira. Hann
er áminning um að láta ekki
skapið hlaupa með sig í gönur.

En mamma spilaði á gítar og
var óskaplega flínk.“

Foreldrar Svanfríðar eru
Málfríður Halldórsdóttir og
Arnór Stígsson frá Horni, en
tengdaforeldrar Sigfús heitinn
Valdimarsson á Ísafirði (betur
þekktur sem Fúsi í Salem) og
Guðbjörg Þorsteinsdóttir kona
hans. „Enginn getur nokkru
sinni eignast betri tengdafor-
eldra en ég“, segir Svanfríður.
„Svo heilbrigt og skemmtilegt
fólk.“

– – –
Nú syngur Svanfríður aðal-

lega við dagleg störf. „En
sándið er allra best í sturtunni.
Það lærði ég af pabba. Hann
skrúfaði frá öllum krönum á
baðinu og svo byrjaði hann að
syngja aríurnar. Hann fékk
mig svo til þess að fara í nokkra
söngtíma hjá Hönnu Bjarna
eftir að hann heyrði mig vera
að syngja einhverja óperuaríu.
Þá var ég eitthvað að góla og
grínast inni á baði, Ave Maria

eða eitthvað. Ég held að ég
hafi farið í tvo eða þrjá tíma
hjá Hönnu þegar hún var hér
með námskeið. En svo gafst
ég upp. Ég var svo hryllilega
feimin. Gat ekki staðið innan
um hinar konurnar og sungið.
Ég hætti en fór bara í hljóm-
sveit í staðinn!

Það var líka mjög erfitt. Ég
man að fyrsta ballið var alveg
hrikalegt. Það var með Náð-
inni í Gúttó hér á Ísafirði. Ég
var reyndar ekki svo mjög
stressuð áður en við byrjuðum
því að við vorum búin að æfa
svo mikið og það hafði gengið
vel. En svo var húsið opnað
og það var uppselt á tíu mín-
útum og alveg troðið fyrir
framan sviðið. Mér brá rosa-
lega og kiknaði svo í hjánum
að ég gat ekki staðið í lappirn-
ar. Ég sat þess vegna á hækjum
mér allt kvöldið og söng. Það
þótti virkilega töff og kom
mjög vel út! Þetta var sviðs-
framkoma sem var öðruvísi!“
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