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Forsíðumyndin er eftir Birnu Jónsdóttur á Flateyri.

Eins og ég 
hafi lifað í tvö-

hundruð ár
Engilbert S. Ingvarsson er 

fæddur árið 1927 og bjó stóran 
hluta lífs síns við Ísafjarðardjúp, 
fyrst sem barn og síðar meir sem 
bóndi. Líkt og fólk sem ólst upp 
í sveitum Íslands á fyrri hluta 20. 
aldarinnar hefur Engilbert lifað 
ótrúlegar breytingar. Á löngum 
starfsferli sinnti hann málarastörf
um, bókbandi, bústörfum, félags
störfum og hefur svo undanfarin 
ár gefið út endurminningabækur 
um lífið á Snæfjallaströnd.

– sjá bls. 8–10
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– Sjónarmið –  Ásthildur Sturludóttir

Þegar þetta er skrifað er ég á 
7. viku fæðingarorlofs og nýt 
hverrar mínútu. Draumabarnið 
komið í heiminn eftir áralanga 
bið. Hamingjan er mikil og okk
ur fjölskyldunni líður eins og við 
höfum verið bænheyrð. Það er 
ekki sjálfgefið að fá að eignast 
barn og sérstaklega ekki þegar 
maður er nú „hniginn að aldri“ 
eins og segir í Biblíunni. En við 
gáfumst ekki upp og Lilja kom 
í heiminn 5. október sl. Litla 
stúlkan okkar var hins vegar að 
flýta sér og kom í heiminn 8 vik
um fyrir tímann. Ég áttaði mig 
á því að við stjórnum fáu þegar 
kemur að því að koma nýju lífi í 
þennan heim. Þetta átti nefnilega 
ekki að vera svona. Ég ætlaði að 
vinna fram á síðasta dag og allt 
átti auðvitað að vera fullkomið 
þegar litli unginn fæddist. Það 
breyttist, náði ekki einu sinni 
að taka til á skrifborðinu á 

skrifstofu bæjarstjóra og henda 
ruslinu! Tyggjóklessan var því 
enn í fötunni og óhreinir kaffi
bollar á borðinu þegar ég fór. Og 
heimferðardressið hennar Lilju 
var allt, allt of stórt. 

Við mæðgur vorum rúman 
mánuð á Landspítalanum við 
einstakt atlæti. Það verður seint 
fullþakkað. Fyrstu vikurnar var 
ég á sængurlegudeild en síðan 
í fjölskylduherbergi við Vöku
deildina og ég var mjög heppin 
að fá að dvelja þar. Við erum 
enn í bænum og höfum ekki enn 
fengið heimferðarleyfi vestur á 
Patreksfjörð. Það verður vonandi 
fyrir jól. Þá verð ég búin að vera 
hér síðan í lok september. Bless
unarlega höfum við aðgang að 
góðri aðstöðu hér í bænum eftir 
að við komum út af spítalanum. 
Slíku er ekki til að dreifa hjá öll
um. Við erum því mjög heppnar. 
Landsbyggðarfólk er nefnilega í 

misgóðri aðstöðu þegar kemur 
að þessum málum. Það er fátt 
verra en að vera fjarri heimili 
sínu og á hrakhólum, fárveik af 
meðgöngukvillum nú eða kasólétt 
á 10. mánuði, rétt nýstigin af sæng 
eða verandi með barn á vökudeild. 
Tala nú ekki um þegar fleiri börn 
eru á heimilinu. Konur geta verið 
í þessari stöðu svo vikum skiptir. 
Þessu er nauðsynlegt að breyta 
og ættu að vera sjálfsögð réttindi 
foreldra utan af landi sem hefðu 
átt að vera í boði fyrir löngu eða 
um leið og það varð „hættulegt“ 
að fæða börn út á landi. 

Húsnæðisvandi sjúklinga utan 
af landi er eitt. Almenn sjálfsögð 
réttindi er annað. Til dæmis eru 
réttindi foreldra sem eignast barn 
fyrir tímann mjög takmörkuð. 
Aukið fæðingarorlof fæst aðeins 
fyrir þá daga sem barn liggur inni 
á Vökudeild, ekki aðra daga fram 
að settum fæðingardegi, jafnvel 

þó að ekki fáist heimild fyrir 
heimferð frá Reykjavík, barnið 
komi á göngudeild tvisvar sinnum 
í viku og sé í raun ekki útskrifað. 
Það ferli getur tekið margar vikur. 
Við mæðgur erum t.d. búnar að 
vera utan Vökudeildar í tæpar 
fjórar vikur en komumst ekki 
heim til okkar. Þessi tími dregst af 
fæðingarorlofinu. Í okkar tilfelli 
hefur eiginmaður minn ekki átt 
tök á að vera með okkur allan 
tímann vegna vinnu fyrir vestan 
en hann hefur komið suður allar 
helgar með tilheyrandi kostnaði. 
Ferðakostnaður er í þessum tilfell
um einungis greiddur meðan barn 
er inniliggjandi á Vökudeild. Ekki 
er hægt að fá stuðning fyrir þann 
tíma þegar barnið er komið út af 
spítalanum en fær ekki heimild 
fyrir heimferð sem er að öllu 
leyti óeðlilegt. Það er örugglega 
margt fleira sem hægt væri að 
tína til sem snýr að ósanngirni 

tryggingakerfis ins þegar kemur 
að fjölskyldum fyrirbura utan af 
landi en hér eru aðeins augljós 
dæmi nefnd. 

Það gera fáar konur ráð fyrir 
því í upphafi meðgöngu að 
eignast barn fyrir tímann, að 
veikjast sjálfar á meðgöngunni 
nú eða eignast veikt barn. Þetta 
eru málefni sem fáir huga að 
sem sitja á Alþingi en ætti að 
vera einfalt að breyta. Svona 
nokkuð getur orðið til þess að 
ungt fólk hrökklist í burtu því það 
er einfaldlega of dýrt að ferðast 
á milli landsbyggða og Reykja
víkur með veikt barn eða dvelja 
fjarri heimili svo vikum skiptir 
í tengslum við fæðingu barna. 

Ég skora á nýkjörna þingmenn 
kjördæmisins að skoða þessi 
mál og standa fyrir leiðréttingu 
á þeim.

Ásthildur Sturludóttir

Draumabarnið

Jólamyndir eftir krakka á Flat-
eyri prýða blaðið hér og þar
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

Verð gildir til og með 4. desember eða meðan birgðir endast

NÝTT Í BÓNUS

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

ES Hveiti
1 kg

ES Sykur
1 kg

ES Kakó
250 g

79
kr. 1 kg

97
kr. 1 kg

289
kr. 250 g

Víking Hátíðarblanda
0,5 l

98
kr. 0,5 l

ES Bökunarpappír
24 arkir

139
kr. 24 stk.

Ceres Jóla Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

Bakaðu með Bónus

ES Hunang
450 g

298
kr. 450 g

Ribena Sólberjaþykkni
 850 ml

359
kr. 850 ml

Komið aftur 
í verslanir 

Nicky Salernispappír
16 rúllur með kaupauka

998
kr. pk.

KAUPAUKI
2 stk. eldhúsrúllur

+

Kjarnafæði Hangikjöt
Kofareykt, úrbeinað

2.998
kr. kg Stjörnugrís Reykt Grísakinka

Bayonnesteik, úrbeinuð

1.159
kr. kg

KEA Hangiframpartur
Sagaður, með beini, frosinn

1.259
kr. kg

Bónus Scrubstone
Með svampi

398
kr. stk.

Comfort Ilmkúlur
Í þvottavélina, 250 g, 2 teg.

598
kr. 250 g



4 FIMMTudagur 1. DESEMBER 2016

 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Mánagötu 2, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Að kunna að haga sér

Spurning vikunnar

Ferðu á jólahlaðborð í ár?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur  
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 507
Já, sögðu 227 eða 45% 
Nei, sögðu 280 eða 55%

Sjónvarp allra landsmanna varpaði kastljósi sínu á dögunum 
á hörmulega og glæpsamlega meðferð á dýrum og á gróflega 
misnotkun á vilja almennings til að kunna haga sér í samfélagi 
manna og dýra. Vangeta, jafnvel viljaleysi, eftirlitsaðila til að taka 
á gráðugum dýraníðingum var himinhrópandi og málið getur ekki 
stoppað hér. Þó Brúnegg hafi lokað heimasíðu sinni þýðir það ekki 
að fyrirtækið hafi hætt rekstri, og það eru fleiri „Brúnegg“, fleiri 
framleiðendur sem fara ekki að lögum, sem hirða ekki um búpening 
sinn svo sómi sé að. Þó fjölmiðlar leiki mikilvægt hlutverk í svona 
eftirliti eru það þó opinberar eftirlitsstofnanir sem bera fyrst og 
fremst ábyrgð á að stöðva svona starfsemi. Allar skýrslur og álit 
þurfa að vera opinber svo neytendur og fjölmiðlar geti séð svart á 
hvítu hvernig málum er háttað. 

Það er eins og einhvers konar meðvirkni í bland við ábyrgðarleysi, 
jafnvel heimildaleysi valdi því að eftirlitsstofnanir taka ekki til sín 
ábyrgð á upplýsingagjöf til almennings. Það er ekki langt síðan að 
Flateyringar drukku óafvitandi svo vikum skipti saurgerlamengað 
vatn vegna þess að enginn tók til sín þá ábyrgð að láta vita. Ekki 
Matís sem greindi mengun í neysluvatnssýni, ekki Heilbrigðiseftirlit 
Vestfjarða né Ísafjarðarbær þrátt fyrir að fá upplýsingar þar um. 

Við kjósum 63 þingmenn á alþingi, þeirra hlutverk að er að setja 
lög og reglur um hvernig æskilegt þykir að landinn hagi sér, hvað 
má og hvað má ekki. Við setjum umferðalög, lögreglan hefur eftirlit 
með að þeir sem ferðast í umferðinni lúti reglum og það eru viðurlög 
fyrir þá brotlegu. Við setjum lög um dýravernd og matvælafram
leiðslu og setjum á stofn stofnanir sem eiga að fylgjast með að þeim 
lögum sé fylgt og við ætlumst til að þeir sinni vinnunni sinni. Það 
geta ekki allir verið með nefið ofan í gripahúsum bænda, við eigum 
að geta treyst því að þartilgerðar stofnanir geri það.

Ef neytendur gera kröfur um almennt hreinlæti og heilbrigði í 
matvælaframleiðslu, þurfa þeir að hætta að gera kröfu um niður
skurð í „eftirlitsiðnaði“ og ef íslendingar vilja að umhirða dýra 
sé forsvaranleg og samkvæmt lögum verða þeir að tíma að reka 
„eftirlitsstofnanir“. Næst þegar harðduglegir athafnamenn og konur 
kvarta yfir reglugerðafargani og rándýrum eftirlitsiðnaði er ástæða til 
að kveikja á gagnrýnisselluni. Og næst þegar eftirlitsstofnun verður 
uppvís að lélegum vinnubrögðum verða starfsmenn hennar látnir 
sæta ábyrgð, undanbragðalaust. Það gildir líka þegar ráðherra/ráðu
neyti láta undir höfuð leggjast að styðja eða styrkja sínar stofnanir.

BS



FIMMTUdagUr 1. DESEMBER 2016 5

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti af almennum vörum og 9,91% af matvörum.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

*Gildir ekki af vörum í timbursölu 
*Gildir ekki af tilboðsvörum, WEBER grillum og KitchenAid vörum
*Gildir ekki af vörum merktum „lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“

ALLAR VÖRUR*
HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði w w w. h u s a . i s

Einnig Tax Free af seríum og jólaljósum á föstudag og laugardag

AÐEINS Á 
FIMMTUDAG

Opið til kl. 19:00



6 FIMMTudagur 1. DESEMBER 2016

Jó la l jós  voru  tendruð 
á jólatrjám nokkurra bæja á 
norðanverðum Vestfjörðum á 
helginni. Ljós voru kveikt í 
Bolungarvík, á Flateyri og á 
Þingeyri. Samkvæmt bókinni 
ættu jólasveinarnir ekki að vera 
komnir til byggða, en þeir mættu 

Jólaljós tendruð Börn fylgjast með jólasveini í Bolungarvík. Mynd: Helgi 
Hjálmtýsson.

Búið að kveikja á trénu á Flateyri og jólasveinarnir á 
leiðinni.

Glaðar jólastelpur á Flateyri.

Höfuð, herðar hné og tær.

Gjafmildur jólasveinn Mynd: Davíð Davíðsson.

Jólasveinninn á Þingeyri 
kunni ekki alveg að haga sér. 

Mynd: Davíð Davíðsson.

Ekkert hræddur við þennan 
vinalega svein Mynd: Davíð 

Davíðsson.

þó og með allskonar góðgæti í 
pokaskjattanum sínum. Eins og 
sjá má á meðfylgjandi myndum 
glöddust bæði litlir og stórir og 
með þessari fyrstu helgi í aðventu 
byrjar biðin eftir jólunum fyrir 
alvöru.

brynja@bb.is



FIMMTUdagUr 1. DESEMBER 2016 7

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 –

 1
6

-3
1

4
8

Sendu jólakortin tímanlega
Það er ódýrara að senda jólakortin í B-pósti. 
Sjá nánar um A- og B-póst á postur.is.

Gjafavara og innpökkun 
Við bjóðum upp á fallega gjafavöru á góðu verði, ásamt því að 
hafa úrval af sælgæti sem hægt er að lauma með í sendinguna. 
Þú getur líka keypt gjafapappír, umbúðir, bóluplast og kassa 
í ýmsum stærðum. Njóttu þess að útbúa sendinguna þína í góðu 
umhverfi hjá okkur.  

Fáðu jólafrímerkin send frítt heim
Jólafrímerkin í ár vísa í þann sið sem hefur skapast á síðustu 
árum að prjóna og klæðast skrautlegum jólapeysum. Við sendum 
þau frítt heim til 16. desember ef þú pantar á postur.is/jol. 

Flýttu fyrir þér á pósthúsinu
Skráðu sendinguna á postur.is/skrasendingu. Láttu svo skanna 
strikamerkið á fylgibréfinu í síma eða útprentað á pósthúsinu. 
Þannig flýtir þú fyrir þér og greiðir ekki skráningargjald.

Öruggir skiladagar fyrir jól

  Pakkar
Utan Evrópu – 9. des.
Til Evrópu – 14. des.
Til Norðurlanda – 16. des.
Innanlands – 20. des.

Kort í A-pósti

Utan Evrópu – 9. des.
Til Evrópu – 16. des.
Innanlands – 20. des.  

Allt um jólasendingar, opnunartíma og örugga skiladaga 
fyrir jólin á postur.is/jol

Við komum því til skila fyrir jól



8 FIMMTudagur 1. DESEMBER 2016

Viðmælandi minn er fæddur í 
Unaðsdal í Snæfjallahreppi árið 
1927, þar sem hann ólst upp þar 
til hann flutti ásamt foreldrum 
sínum í nýbýlið Lyngholt. Engil
bert Sumarliði Ingvarsson, ólst 
upp í torfbæ þar til hann var 9 
ára gamall þegar hann flutti í 
fyrrnefnt hús á Lyngholti. Hann 
er sonur Ingvars Ásgeirssonar, 
smiðs og bókbindara, og Sal
bjargar Jóhannsdóttur, sem var 
ljósmóðir. Þegar hann var strákur 
ferðaðist hann á milli bæja með 
móður sinni sem var þá að bólu
setja börn við kúabólu. Sautján 
ára gamall fór hann til Ísafjarðar 
að vinna fyrir sér og átti heima 
þar í 9 ár, flutti svo aftur inn í 
Ísafjarðardjúp með konu og þrjá 
syni og var bóndi á Tirðilmýri í 
34 ár. Nú er hann kominn aftur 
til Ísafjarðar, eftir rúmlega tvo 
áratugi á Hólmavík, og býr þar 
ásamt konu sinni, Kristínu R. 
Daníelsdóttur á Hlíf II þar sem 
þau bjóða mig velkomna í spjall. 

Á góðar minningar frá 
torfbænum

Engilbert segir mér frá fyrstu 
árunum í Snæfjallahreppi, þar 
sem hann bjó ásamt foreldrum 
sínum og systkinum í gömlum 
torfbæ, en yfir tveir þriðjungar 
í sveitum landsins bjuggu í 

torfhúsum fram á seinna stríð. 
„Í torfbæjunum var nú nokkuð 
hlýtt, það voru þykkir veggir og 
skarsúð með torfi yfir. Svo var 
farið að byggja timburhús en þau 
voru lítið eða ekkert einangruð 
og var því mikill kuldi í þessum 
timburhúsum því einangrun kom 
jafnvel ekki fyrr en eftir stríð,“ 
segir Engilbert og bætir við að 
honum hafi liðið vel í gamla 
bænum í Dal. 

Móðir Engilberts var ljósmóðir 
og ferðaðist einnig um sveitina 
til að bólusetja börn við kúabólu. 
Frá því hann var 5 ára og til 7 ára 
aldurs kom hann á alla bæina á 
Snæfjallaströnd, sem þá voru 
22 talsins og íbúarnir um 140 
til 150. Engilbert segir það hafa 
verið spennandi fyrir ungan 
dreng að fá að heimsækja önnur 
heimili: „Það var áhugavert að fá 
að heimsækja aðra bæi, sjá inni 
hjá fólki, hvernig það hélt til. Á 
einum bænum voru geitur, mér 
þótti það nú sérstakt, ég hafði 
aldrei séð geitur áður og þær þótti 
mér stórmerkilegt að sjá.” 

Talsvert margir bjuggu á 
Snæfjallaströnd á þeim tíma 
sem Engilbert var þar barn 
og var mikill samgangur á 
meðal barnanna þar. „Það var 
barnaskóli á Lyngholti í lítilli 
stofu. Þegar pabbi var búinn að 

byggja íbúðarhúsið á Lyngholti 
vildi þannig til að það var mjög 
þröngt í Reykjanesskóla. Svo 
Aðalsteinn Eiríksson sem var þá 
skólastjóri þar talaði við Jóhann 
Hjaltason, sem var farkennari í 
Snæfjallahreppi, um að fá leigt 
herbergi fyrir heimangönguskóla 
í Lyngholti og úr varð að þar var 
haldinn skóli frá 1936–1947 og 

voru mest 28 krakkar skráðir í 
skólann veturinn 1938,“ segir 
Engilbert. 

Það er auðvelt að gera sér í 
hugarlund að börn sem snemma 
á 20. öldinni hafi lifað allt annan 
veruleika en börn í dag. Atvinnu
hættir voru með allt öðru móti 
en því sem þekkist nú á tímum, 
þeir voru frumstæðir og sumt 

hafði lítið breyst í áratugi eða 
aldir. Engilbert segir börnin í 
Snæfjallahreppi hafa fundið 
sér ýmislegt til skemmtunar 
þegar þau voru ekki í skóla eða 
að hjálpa til við búskap: „Við 
stunduðum mikið skauta, bæði 
á ánni og Torflágartjörn. Við 
hlóðum garð fyrir tjörnina til 
að stækka hana svo svellið yrði 

Eins og ég hafi lifað 
í tvöhundruð ár
Engilbert S. Ingvarsson

Lyngholt. Unaðsdalskirkja í baksýn og Tirðilmýri þar utar. Ljósm. Jón Halldórsson.
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stærra. Svo var ungmennafélag 
sem byggði nýtt samkomu
hús í sjálfboðavinnu í sveitinni 
árið 1940. Unga fólkið byggði 
torfsundlaug við 19 stiga heita 
uppsprettu. Ungmennafélagið 
hélt þar sundnámskeið um árabil, 
þar lærði ég og margir aðrir að 
synda. Ætli við höfum ekki verið 
stundum fimmtán eða tuttugu 
börn og unglingar á sundnám
skeiðum í smátíma á sumrin,“ 
skýtur Engilbert að. 

Börnin og ungmennin í 
sveitinni voru hugmyndrík og 
reyndu að finna sér ýmislegt til 
dundurs: „Við vildum geta leikið 
okkur í einhverjum íþróttum og 
var ákveðið að gera fótboltavöll 
inn af Hádegisnesi nálægt ung
mennafélagshúsinu. Á sjötta 
áratugnum þegar fámennt var 
orðið fóru litlar flugvélar að 
lenda þarna Að lokum var kom
in 800 metra flugbraut sem var 
mikið notuð um árabil, svo ekki 
fengum við mikið að sparka í 
bolta á vellinum eftir það!” segir 
Engilbert og skellihlær. 

Ótrúlegar breytingar 
undanfarna öld

Lífsbaráttan var oft erfið og 
fyrirhafnasöm á Ströndinni og 
stunduðu flestir sjálfþurftarbú
skap eins og víða til sveita á 
Íslandi. Bændur þurftu að treysta 
á eigið hyggjuvit, oft frumstæðan 
búnað og vera úrræðagóðir til 
þess að ná að afla því sem þurfti 
til að halda heimili í sveitinni. Á 
snjóþungum vetrum þurfti oft að 
moka snjógöng frá bæjardyrum 
og erfitt var að fást við útiverk í 
hríðarbyljum. Það sem bjargaði 
mörgum var sjósókn og nýting 
á sjávarfangi bjargaði miklu um 
afkomuna, en því miður kostaði 
sjósóknin marga lífið. 

Engilbert þekkir mörg dæmi 
þess að menn hafi farist í Djúp
inu: „Betúel, sem var bóndi við 
Djúpið, sagði dótturdóttur sinni 
frá því að hann var ráðinn vinnu
maður á býli í Hrafnsfirði, það 
var með því fororði að ef hann 
félli frá þá ætti vinnumaður að 
taka við konu, börnum og búi. 
Og fleiri dæmi voru um það á 
19. öldinni að ekkjur tækju að sér 

vinnumennina, til þess að bjarga 
sér frá því að heimilinu væri 
skipt upp og börnunum tvístrað 
á hreppsframfærslu.“ 

Þoldi illa við í innivinnu 
á Ísafirði

Svo kemur að því að Engilbert 
flytur frá Lyngholti, 17 ára 
gamall, og til Ísafjarðar til að 
vinna fyrir sér og segir það hafa 
gengið brösuglega á köflum: „Að 
koma til Ísafjarðar fyrir ungling 
var ekkert gamanmál, það var 
erfitt að fá inni því það var svo 
mannmargt í bænum og erfitt að 
fá húsnæði. Ég átti í vandræðum 
með að fá herbergi en fékk inni 
hjá gömlum hjónum í Norður
tanga en árið eftir var ég í miklum 
vandræðum,” en á þeim tíma sem 
Engilbert kom til Ísafjarðar bjó 
fólk mjög þröngt. 

„Það vildi mér til, ja næstum til 
happs ef svo má segja, að ég var 
að mála í bát við Bæjarbryggj
una, að ég heyri hróp í pollinum 
fyrir framan bólverkið þar sem 
Stjórnsýsluhúsið er núna. Hljóp 
ég þangað, stakk mér til sunds 
og bjargaði stelpu sem var að 
drukkna. Stuttu seinna frétti ég 
að Ellert Bóasson kokkur væri 
með laust leiguherbergi hjá sér í 
Aðalstræti 15 og fór ég til hans að 
kanna þetta. Þá sagði öðlingurinn 
Ellert: Ég má til með að leigja þér 
herbergið fyrst þú bjargaðir henni 
Sigrúnu dóttur minn, ég læt hann 
Summa fara, hann er þarna lítið.“ 
þarna var ég til húsa í nokkur ár,“ 
en Engilbert vann við húsamálun 
og sem bókbindari megnið af 
þeim tíma sem hann bjó á Ísafirði. 

Hann kynntist svo eiginkonu 
sinni Kristínu á Ísafirði og fluttu 
þau á nánast húsalausa jörð sem 
hafði verið 8 ár í eyði. „Það var 

nú á hálfgerðu gönuskeiði og inn 
í óvissu. Bókbandið í prentsmiðj
unni var lagt niður og lítið var um 
fasta vinnu á Ísafirði, en það sem 
meira var, það var að ég þoldi illa 
innivinnu og að vera á skrifstofu, 
sérstaklega á sumrin, en það var 
nú ekki mikil fyrirhyggja í þess
um búferlaflutningi,“ fullyrðir 
Engilbert. „Ég vissi ekkert hvað 
ég var að fara út í, ég var búin að 
læra hárgreiðslu og hafði fengist 
við slíka vinnu heima þegar 
hann narraði mig inn í Djúp og 
gerði mig að bóndakonu,“ skýtur 
Kristín sposk inn í samtal okkar 
og hlær. En þau héldu búskap í 
rúma þrjá áratugi. 

Það er eins og ég hafi lifað 
í tvöhundruð ár

Þvílíkar hafa tækniframfar
irnar verið á einni mannsævi að 
ekki er hægt að nefna allt sem 
hefur breyst frá því að Engilbert 
fæddist 1927. „Ég er búinn að lifa 
svo gott sem í tvöhundruð ár, því 
þegar ég var að alast upp höfðu 
ekki verið miklar breytingar frá 
18. og 19. öld. Allt var fábrotið 

en allir nægjusamir, ekkert 
rafmagn, ekkert útvarp. Útvarp 
fengum við ekki fyrr en 1940, 
en ég fór með stærri krökkum 
út að Mýri til að hlusta á leikrit 
þegar ég var 6 eða 7 ára og mér 
fannst undarlegt að litlir kallar 
væru að tala i skrýtnum kassa svo 
menn geta ímyndað sér hvernig 
þessi tölvubylting horfir við 
okkur fullorðna fólkinu,“ segir 
Engilbert sposkur. 

Engilbert var virkur í félags
störfum bæði þau ár sem hann bjó 
á Ísafirði og sömuleiðis eftir að 
hann flutti inn í Djúp. Á 8. áratug 
síðustu aldar var hann í nefnd 
sem vann að stofnun Orkubús 
Vestfjarða: „Ég tók þátt í nefnd 
um stofnun Orkubúsins, þá var 
það rætt á fundi, hvort nota ætti 
tölvu eða skýrsluvélar ríkisins, 
sem hafði þá tekið að sér bókhald 
fyrir fyrirtæki með gataspjöldum. 
Kom það fram að þar væri búið að 
taka upp nýjar vélar og ekkert vit 
væri í því að setja upp tölvukerfi. 
Við Guðmundur H. Ingólfsson 
fórum suður í Keflavík, þar var 
búið að setja upp tölvukerfi hjá 
Rafveitu Keflavíkur. Það var 
svo ákveðið að taka upp tölvu
kerfi 1978 þegar Orkubúið var 
stofnað. Mörg síðustu ár myndi 
enginn láta sér detta til hugar að 
velta því fyrir sér hvort tölvur 
yrðu notaðar eða ekki,“ segir 
Engilbert og skellihlær. 

Hann segir að svipaða sögu 
megi segja af allskonar tækniþró
un: „Það datt engum í hug þegar 
við vorum að snúast við Djúp 
að einn daginn kæmu farsímar. 
Ég fékk síma í bílinn, með stóru 
batteríi, 1986. Nokkru seinna töl
uðu menn um það að einn daginn 
yrðu framleiddir símar sem hægt 
væri að hafa í vasanum. Það þótti 
mönnum alveg ótrúlegt,“ bætir 
Engilbert við og blaðamaður 
hugsar um hversu mikil breyting 
hafi orðið frá símaleysinu yfir í 
það að hann sitji hér og blaða
kona taki upp heilt viðtal á einn 
slíkan vasafarsíma. 

Engilbert segir að mönnum 
hafi þótt sú tækni sem var til 
staðar á 9. og 10. áratugnum 
meiriháttar, enda gjörólík því 
sem hann vandist við þegar hann 
var strákur í Snæfjallahreppi: 
„Ég var oft á fundum á Ísafirði 

Fjölskyldan 1962. Aftari röð: Ingvar og Daníel. Fremri röð: 
Jón Hallfreð, Engilbert, Kristín með Atla Viðar og Grettir 

með Ólaf  Jóhann.
Börn Engilberts og Kristínar upp úr 1970: Ólafur Jóhann, 

Atli Viðar, Jón Hallfreð, Grettir, Salbjörg, Daníel og Ingvar.

Fjölskyldan um aldamótin: Salbjörg, Atli Viðar Engilbert, Ólafur Jóhann, Kristín, Jón Hallfreð, Grettir, Ingvar og Daníel.
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um ellilífeyriNý lög
KYNNING Á ÍSAFIRÐI
þriðjudaginn 6. desember kl. 14.00
í Stjórnsýsluhúsinu – 4. hæð. 

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

og einu sinni þegar við þurftum 
einhver gögn frá Reykjavík, 
var boðist til að senda þau með 
faxtækjum á Pósthúsið og mér 
þótti það undrum sæta að geta 
fengið strax margar síður í einni 
lengju og mætt með á fund upp 
í bæ nokkrum mínútum síðar. 
Tveimur áratugum síðar var allt 
sent í tölvupósti. Þegar ég var að 
læra að skrifa var alltaf skortur á 
pappír og blýöntum og lítið eldri 
krakkar en ég lærðu að skrifa 
með griffli.“

Ætlaði aldrei að gefa út 
bækur

Engilbert hefur gefið út þó 
nokkrar bækur, endurminninga
bækur og frásagnir af mannlífinu 
á Snæfjallaströnd, árabátaútgerð 
og fiskverkun um og eftir alda
mótin 1900 og fleira. Hann segist 
þó aldrei hafa ætlað sér að skrifa 
bækur. 

„Þegar búið var að opna 
byggðasýningu í Dalbæ 2003 
fór Ólafur Jóhann sonur minn 
sem er forvígismaður að Snjá
fjallasetri að nauða í mér um að 
skrifa eitthvað um fyrri tíma á 
Snæfjallaströnd. Svo vill það til 
að Victor skólastjóri á Hólmavík 
hringir í mig þegar ég bjó þar 
og segir að henda eigi nokkrum 
tölvum, þegar átti að endurnýja 
tölvukerfið. Spyr hann hvort ég 
vilji ekki fá gamla tölvu. Ég hélt 

nú ekki og taldi mig ekki hafa 
neitt við tölvu að gera. En hann 
platar mig til að taka tölvuna og 
lét ég einnig  tilleiðast að fara 
á tölvunámskeið nokkur kvöld 

Engilbert og Kristín.

og upp frá því fór ég að skrifa 
minningar og ýmsar frásagnir 
frá Snæfjallaströnd og einnig 
minningabrot um árin mín á 
Ísafirði, en hef hvorki lærdóm né 

kunnáttu til þess. Síðasta bókin 
er nýkomin út.” 

Ætli það sé ekki það sem blaða
kona tekur með sér úr viðtalinu 
við Engilbert, að engin leið sé 

að vita hvert lífið leiðir mann og 
hvaða breytingar maður eigi eftir 
að sjá og lifa – ekki bara á sam
félaginu heldur sjálfum sér líka.  

brynja@bb.is
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Þegar nær dregur jólum vilja sorp
flokkunarmálin flækjast fyrir þeim 
sem hafa tileinkað sér þær breytingar 
sem orðið hafa á því hvernig íbúar 
losa sig við það sem ekki lengur telst 
til nytja innan heimilis. Sú var nú tíð 
er allt fór í einn poka og fólk kannski 
hreinlega ekkert að velta fyrir sér hvað 
yrði um ruslið, eða líkt og amma mín 
sáluga sem þeytti áldósum af tröpp
unum heiman frá sér í sjóinn undir 
setningunni „Lengi tekur sjórinn 
við.“ Í dag vitum við aðeins meira, 
sjórinn vill ekki áldósirnar, enginn 
vill plast og það rusl sem urðað var 
í Suðurtanganum fyrir þrjátíu árum 
er þar enn – bleiurnar jafnvel með 
innihaldinu. Við vitum betur að við 
þurfum að vanda okkur og þrátt fyrir 
rífandi gang á mörkuðum, þá fáum 
við ekki aðra jörð. 

Í jólamánuðinum skýtur upp koll
inum rusl sem aðra mánuði er ekki 
eins fyrirferðamikið og ár hvert vakna 
upp spurningar líkt og „hvað á að gera 
við klementínu eða mandarínukass
ann?“ Á heimasíðu Ísafjarðarbæjar er 
að finna skjal með nokkuð ítarlegum 
flokkunarleiðbeiningum sem grípa 
má til ef eitthvað vefst fyrir. Það 
frekar en önnur mannanna verk er 
þó ekki fullkomið og til dæmis liggur 
ekki ljóst fyrir eftir lestur þess hvað 
á að gera við mandarínukassann, en 

Hvað á að gera við 
mandarínukassann?

til að koma því frá – þá fer hann í 
almenna sorpið. 

Annað sem er meira í umferð nú 
en á öðrum tímum eru ljósaseríur og 
þarf að skila þeim á móttökustöðvar, 
það má þó gera það án endurgjalds 
og hægt að nýta ferðina er næst 
verður farið með sparperurnar sem 
einnig þarf að skila inn. Það er þó 
ekki þannig með rafhlöður sem 
oft vilja falla í „vafaflokkinn,“ þær 
má setja í poka ofan í litla hólfið í 
endurvinnslutunnunni. Jólapapp
írinn sem flæðir í tonnavís um 
allar koppagrundir er líða tekur á 
mánuðinn, fer svo í stóra hólfið með 
hinum pappírnum. Annars er ágætis 
ráð að endurnýta annan pappír til að 
pakka inn gjöfum áður en hann svo 
á endanum fer sína leið. 

Hjá Ísafjarðarbæ í dag skilar um 
20% sorps sér í endurvinnslutunnurn
ar og hefur sú prósentutala haldist 
nokkuð stöðug frá því er íbúar höfðu 
náð tökunum á nýja sorpflokkunar
kerfinu, að sögn Ralfs Trylla, um
hverfisfulltrúa Ísafjarðarbæjar. Segir 
hann jafnframt að kannski sé ekki 
hægt að gera almenna kröfu um mikið 
meira fyrr en bærinn tekur að hirða 
lífrænt sorp sem hann segir að búast 
megi við að komi til framkvæmda 
árið 2018. 

annska@bb.is
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Gísli á Uppsölum
í Likkistusmiðju Kristins

Hæstakaupstað

Ísafirði fim. 1. des. kl.20

Miðasölusími: 891 7025

Kómedíuleikhúsið

´

Verkstjóri og 
starfsfólk óskast 

Skipaafgreiðsla á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
úrræðagóðum og samskiptaliprum verkstjóra til starfa. 

Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt 
starf þar sem öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli. 
Unnið er að miklu leyti við losun og lestun skipa. 

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, 
metnað og geta unnið sjálfstætt.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af verkstjórn, 
hafi góða færni í samskiptum og drifkraft. Meirapróf og/
eða vinnuvélaréttindi er æskilegt. 

Einnig vantar starfsmenn við ýmis störf. Minna lyftara-
próf æskilegt en ekki skilyrði. 

 Umsóknir berist til verkstjori@outlook.com

Kynntu hugmyndir um lýðhá-
skóla á Flateyri fyrir bæjarráði

Á síðasta bæjarráðsfundi hjá 
Ísafjarðarbæ kynntu þau Dagný 
Arnalds, Ívar Kristjánsson og 
Runólfur Ágústsson fyrir bæj
arráði hugmynd stýrihóps sem 
vinnur að þróun lýðháskóla á 
Flateyri. Lýðháskólar eru eins
konar lífsleikniskólar þar sem 
nemendur geta valið sér nám 
úr fjölda ólíkra námsgreina 
þar sem ekki er lögð áhersla 
á próf heldur fremur þátttöku 
og að nemendur læri eitthvað 
gagnlegt og skemmtilegt. 

Í kynningu hópsins segir að 
margir þættir geri Flateyri að 
sterkum bæ fyrir lýðháskóla, 
umhverfið, árstíðirnar, frið
sældin í náttúrunni og menn
ingarlíf Flateyrar. 

Runólfur Ágústsson er verk
efnastjóri stýrihópsins: „Þessi 

hugmynd er búin að vera á floti 
á svæðinu býsna lengi  og við 
tókum þetta upp síðsumars 
og fórum að skoða þetta af 
alvöru. Hugmyndin gæti virst 
fólki pínu langsótt en þegar 
við fórum að greina lýðhá
skólahugmyndina og skoða 
fordæmi á Norðurlöndum, þar 
sem fólk er að fara að mennta 
sig menntunar vegna en ekki til 
að fá gráðu, þá sáum við margt 
jákvætt og framkvæmanlegt í 
hugmyndinni.“ 

Runólfur segir Flateyri hafa 
marga styrkleika til að hýsa 
lýðháskóla: „Við fórum að 
greina Flateyri út frá þessari 
hugmyndafræði og sáum fullt 
af góðum kostum. Þetta er 
öflugt, lítið og þétt samfélag 
sem er ákveðinn styrkleiki 
sem hefur sýnt sig á Norður
löndunum að nýtast vel. Svo 
er Önundarfjörður einstakt 
umhverfi.“ 

Þær námsleiðir sem hópur
inn leggur til að kenndar yrðu 
við lýðháskóla á Flateyri eru 
kvikmyndagerð, tónlist, um
hverfisfræði og fjallamennska. 
„Tveir grundvallar styrkleikar 
Flateyrar eru vissulega kvik
myndir og tónlist. Þar viljum 
við byggja á styrkleika þess 
stóra hóps kvikmyndagerðar
fólks sem á tengsl við Flateyri 
og kemur hingað reglulega, svo 
er auðvitað sterk tónlistarhefð 
á svæðinu öllu. Svo stingum 
við upp á umhverfistengdu 
námi sem yrði kennt á ensku 
og þar byggjum við á reynslu 
Háskólaseturs Vestfjarða.“ 

Hugmyndin hefur verið 
kynnt fyrir bæjarráði og segir 
Runólfur næsta skref vera 
að stofna félag utan um hug
myndina.               

brynja@bb.is

Stýrihópurinn leggur til fjórar námsleiðir. 
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AMETYST
20 ÁRA
Í tilefni af 20 ára afmæli Ametyst verður 
20% afsláttur af vörum afmælisvikuna 
28. nóv - 2. des & 1. - 10. des. verðum við 
með 10% afslátt af barnaklippingum.

Fimmtudaginn 1.des verður Halli frá 
Reyljavík warehouse sem eru með 
frábæru vörurnar frá Eleven með 
kynningu.

Föstudaginn 2.des verður Hulddís frá 
Hár og Smink sem eru með frábæru 
vörurnar frá Framesi Morphosis með 
kynningu. 

Endilega kíkið við og gerið góð kaup. Erum komnar með flotta 
gjafapakkningar sem eru frábærar í jólapakkann.

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest. 
Kveðja starfsfólk Ametyst

Í síðustu viku var fyrsta ung
mennaþing Strandabyggðar 
haldið á Kaffi Riis Hólmavík og 
komu þar saman 35 ungmenni. Á 
þinginu var kosið í Ungmennaráð 
Strandabyggðar af ungmennum 
Strandabyggðar í fyrsta skiptið 
en nýtt erindisbréf Ungmenna
ráðs var samþykkt af sveitastjórn 
13. september síðastliðinn. Mik
ill stuðningur var við ungmenna
þingið frá sveitarfélaginu þar sem 
starfsmenn Strandabyggðar tóku 
að sér verkefni ungmennanna svo 
þau kæmust á þingið. 

Ungmennaráð Strandabyggðar 
var stofnað í maí 2012. Ung
mennaráð var skipað 5 ung
mennum á aldrinum 14 til 25 ára 
sem voru valin af Tómstunda, 
íþrótta og menningarnefnd. Árið 
2016 varð breyting á fyrirkomu
lagi Ungmennaráðs þar sem farið 
var að vinna með beint lýðræði. 
Ráðið heyrir undir Tómstunda
svið Strandabyggðar en starfar 
undir stjórn ungmennaþings.

Ráðinu ætlað að vera rödd 
ungmenna í Strandabyggð

Ungmennaráð skal skipað 
fimm fulltrúum til eins árs í 
senn, sem kosnir eru á fyrsta 
ungmennaþingi vetrarins. Á 
fundinum á miðvikudag voru 
eftirtaldir kosnir í ráðið: Máney 
Dís Baldursdóttir, Guðrún Júl
íana Sigurðardóttir, Kristín Lilja 
Sverrisdóttir, Kristbergur Ómar 
Steinarsson og Birna Karen 
Bjarkadóttir. Einnig voru kosnir 
fimm varamenn. 

Hlutverki þess er ætlað að vera 
tengiliður og rödd ungmenna í 
Strandabyggð við yfirvöld og ráð
gefandi um málefni ungmenna, 
gæta hagsmuna ungmenna og 
efla umfjöllun um málefni hóps
ins. Skal ráðið halda utan um 
ungmennaþing fjórum sinnum 
á ári, þar sem ungmenni koma 
saman og koma skoðunum sínum 
á framfæri. Einnig er því ætlað að 
efla og skipuleggja félagslíf og 
almenna fræðslu fyrir ungmenni 
á aldrinum 13–25 ára í sveitarfé
laginu og bæta samfélagið með 

jákvæðu hugarfari og sýna gott 
fordæmi með því að virkja ung
menni í samfélaginu.

Fjölmörg ungmenni komu saman á Kaffi Riis á Hólmavík á fyrsta ungmennaþing Stranda-
byggðar

Fulltrúar Ungmennaráðs fá 
greitt fyrir setur á Ungmennaráðs
fundum samkvæmt samþykkt um 

kjör og fulltrúa í stjórnum, ráðum 
og nefndum Strandabyggðar.

annska@bb.is
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SPAUG JURT SVIF TVEIR 
EINS EKKERT

HNÍFUR

SKIP
HYGGJA

GAULA

SLÍMDÝR SPIL

FISK

TITILL

VEGA-
HÓTEL

BLESSUN

Í RÖÐ

ÞEI

HÖRFA
DJAMM

VAFI

BLAÐRA

LJÁ

PÁSA

KERALDI
ÁVÖXTURUMFANG

HEILSA

KLÆÐI
NÓTA

SJÚK-
DÓMUR

BANNHELGI

MJÖG

ÁN
ÓLÆTI

STÆKKUÐU

ÞÖGGUN

TAUMUR

HÓTA
VEFUR

FRUMEIND

DROPA

GLÆSI-
LEIKI

ÞVAÐUR

NÆÐI

EGGJA

TVEIR EINS

TEMUR

ÚT

ÞVAGA

FRÁ
SVELG

STAKUR

MIS-
MUNANDI

HNETA

ÞARMARFAÐMLAG

GÆLU-
NAFN

SAKLAUS

KVK NAFN

HEITI

REGLA

MJAKA
SLÁ

DÁ

ÁMÆLA

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 1. desember

18:30 Golf - PGA Tour
19:40 QPR - Wolverhampton

19:05 ÍR - Þór Þ.
föstudagur 2. desember

18:30 Golf - PGA Tour
19:40 Nott Forest - Newc Utd

19:45 Keflavík - KR
20:25 Mainz - B Munchen

22:00 Körfuboltakvöld
01:00 Chicago - Cleveland
laugardagur 3. desember
12:20 Man City - Chelsea

14:30 B Dortm - B M'gladbach
14:50 Sunderl - Leicester City
14:50 T Hotspur - Swansea City

14:50 WBA - Watford
14:50 Stoke City - Burnley
14:50 Snæfell - Haukar

14:50 Cr Palace - Southampton
15:00 Barcelona - Real Madrid

17:00 Golf - PGA Tour
17:20 West Ham Utd - Arsenal

sunnudagur 4. desember
13:20 Bournemouth - Liverpool

15:50 Everton - Man Utd
16:00 Golf - PGA Tour

21:00 Leikur í NFL
mánudagur 5. desember
19:50 Middlesbr - Hull City

22:00 Messan
þriðjudagur 6. desember

19:15 Meistaradeildarmessan
19:40 Barcelona - B M'gladb

19:40 B Munchen - Atl Madrid
19:40 Basel - Arsenal

19:40 Manchester City - Celtic
21:45 Meistaradeildarmörkin
miðvikudagur 7. desember
19:15 Meistaradeildarmessan
19:40 Tottenham - CSKA Moskva

19:40 FC Porto - Leicester
19:40 B Leverkusen - Monaco
19:40 R Madrid - B Dortmund
21:45 Meistaradeildarmörkin

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Sunnan 8-13 og stöku skúrir, 
hægari og léttskýjað A-til á 
landinu. Hiti 1 til 7 stig, en 
kringum frostmark NA- og 

A-lands.
Á laugardag, sunnudag 

og mánudag:
Sunnanátt og fremur hlýtt. 

Rigning með köflum, en lengst 
af þurrt á NA- og A-landi.

Dagar Íslands
4. desember 1971:

Veitingahúsið Glaumbær, sem 
var einn vinsælasti skemmti-
staður í Reykjavík í áratug, 
gjöreyðilagðist í eldsvoða. 

Húsið var síðar gert upp og er 
þar nú Listasafn Íslands.

4. desember 1861:
Hannes Hafstein, ráðherra 
Íslands fæddist (d. 1922).
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÆÐA ÖGN Í RÖÐ FISKUR BLÓM

ÁÁNÍÐSLA G A N G U R
KKIRNA E R SKAR

LYKT H R Ó
VBAND-

HESPA I Ð Í RÖÐ

BEYGLA R S
S A N D I ÞÁTT-

TAKANDI

SVEFN
SPREIA

TVEIR EINS Ú Ð A AUÐGA

FÉLAGI G Æ Ð A

FYRIR-
MÆLI

ÆSPENNANDI

MÁLMUR

A

Y N G R I KOSIÐ

KJÖKUR V A L I ÐNÝLEGRI

F Á G A
LOFT-

STRAUM

SKYNFÆRI V I N D FÁAN-
LEGUR IPÚSSA

I Ð
GAS-

TEGUND

SKAÐI N E O N MÁTTUR

FEIKNA A F LSPRIKL

R I T HLÝJA

ÆSINGUR Y L U R FORFAÐIR

MEIÐA Á IBÓK

F R J Ó R
KROT

MELTINGAR-
VÖKVI R I S S SAMKVÆMI

U

A

ÓSKIPULAG

PRESSU-
GER

G

Ó

A

L

GÖMUL

VÖRU-
MERKI

A

E

G

L

SYKRAÐ

SVELTI

S

S

T

Æ

STEFNA

RÓMVERSK 
TALA

T

Ú

T

TSIÐA

L

R

Ö

E

N

F

G

S

MJÖG

SÁ

I

A

HINDRUN

F

T

A

Á

R

L

KATTAR-
DÝR

M

E

I

HÁ

HEGNI

L

Á FÆTI

L

R

GÆLU-
NAFN

ÁI

I

A

S

L

T

L

AUMA

A

A

SPENDÝR

LÖGG

R

A

M

P

A

ITVEIR 
EINS

AND-
RÍKUR

Þjónustuauglýsingar
Auglýsingasími bb.is er 456 4560

Sigtryggur Guðlaugsson 
(1862–1959), prestur og pró
fastur á Núpi, faðir þeirra Hlyns 
veðurfræðings og Þrastar skip
herra, naut mikillar virðingar á 
Vestfjörðum, enda var hann á 
allan hátt til fyrirmyndar ungum 
sem eldri. Árið 1932, þegar hann 
varð 70 ára, tóku framámenn 
á Vestfjörðum sig til og reistu 
minnismerki um þau hjón í 
garðinum Skrúð. Ákveðið var að 
fá Ríkarð Jónsson myndhöggv
ara til að gera minningarskjöld 
með vangamyndum hjónanna 
beggja. 

Skjöldurinn kom skömmu 
fyrir afmælið og undirbúnings
nefnd bjó í haginn fyrir hátíðina. 
Fenginn var til þess verks maður 
sem hét Guðmundur Einarsson 
og var lengi pósthússtjóri á 

Sigurðarsögur
Þingeyri. Hann var auknefndur 
,,hvellur“ vegna þess að hann 
var fljóthuga og vildi gera allt í 
hvelli. Hann var fljúgandi hag
mæltur, en óprúttinn í kveðskap 
sínum og níðskældinn á köflum. 
Því var ekki allt prenthæft sem 
frá honum fór. 

Svo rennur upp þessi merkis
dagur. Guðmundi datt í hug að 
sprella aðeins af því tilefni. Hann 
yrkir vísu um heiðursmanninn 
Sigtrygg, lætur í umslag og 
kemur því fyrir undir hjúpnum. 
Á umslagið hafði hann skrifað: 
„Flytjist eftir afhjúpun. Höf
undur.“

Þegar umslagið kemur í ljós 
við afhjúpunina var það gripið 
tveim höndum. Víst þótti að 
það væri ávarp eða kvæði frá 
listamanninum Ríkarði Jónssyni 
og sjálfsagt að verða við þessum 
óskum hans. Menn vissu að hann 
var snillingur á óbundið mál og 
kveðskap eins og myndlistina. 

Það var blíðuveður, garðurinn 
fullur af gestum í hátíðarskapi, 
sem hlökkuðu til að hlýða á ræð
ur og atriði á heiðurssamkomu 
Sigtryggs, sem allir báru ótak
markaða virðingu fyrir. 

Einn mesti virðingarmanna í 

héraðinu, Jóhannes Davíðsson í 
Neðri Hjarðardal (1893 1983), var 
fenginn til að flytja ,,kveðju Rík
arðs“. Jóhannes fer í ræðustólinn, 
sker upp bréfið með vasahníf 
sínum og hefur lesturinn:

Sjötugur hempuhu...huu... og  
Jóhannes ræskir sig

hefur oss
ræðugluuhuhu... uhu...

Jóhannes hætti lestri og fór úr 
stólnum. Taldi hann að kvæðið 
væri ekki hæft til flutnings og 
það var aldrei flutt opinberlega.

Það fór að kvisast, hvað hefði 
staðið á blaðinu. Loks náðist allur 
textinn saman og hann var svona:

Sjötugur hempuhundur
hefur oss ræðuglundur
flutt í fjölda mörg ár.
Örsnauður æ til baga
endi hann sína daga
kviðlaus og klaufasár.

Margir hneyksluðust fyrir 
hönd Sigtryggs. Hann mun þó 
hafa látið sér þetta í léttu rúmi 
liggja og haft gaman af frekar 
en hitt, þegar ljóst varð hvernig 
það var til komið.



Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda 1. desember, til og með 4. desember Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
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FALLEGT HANDA ÖLLUM!

ÖLL HNATTLÍKÖN 20% VILDARAFSLÁTTUR!
Havana heklbók

Stóra smákökubókin

Að heiman Skegg Raspútíns Sagan af Tuma tannálfi 
og ofurstiganum hans

Hnattlíkan Elite 
26 cm með ljósi
VILDARVERÐ: 6.749.-
Verð: 8.999.-

Hnattlíkan Antiquus 
30 cm með ljósi
VILDARVERÐ: 14.122.-
Verð: 18.829.-

Hnattlíkan Charcoal 
30 cm með ljósi
VILDARVERÐ: 14.249.-
Verð: 18.999.-

Hnattlíkan Mini
16 cm
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 3.999.-

vildar- 
afsláttur
25%

Lampadýr
VILDARVERÐ: 8.999.-
Verð: 11.999.-

VILDARVERÐ:

4.299.-
Verð:

5.999.-

VILDARVERÐ:

3.999.-
Verð:

5.499.- VILDARVERÐ:

4.599.-
Verð:

5.999.-

VILDARVERÐ:

4.899.-
Verð:

6.999.-

VILDARVERÐ:

2.299.-
Verð:

2.999.-


