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B L A Ð  E Y V E R J A ,  F É L A G S  U N G R A  S J Á L F S T Æ Ð I S M A N N A  Í  V E S T M A N N A E Y J U M

Eyverjar senda bæjarbúum öllum bestu kveðjur 
um gleðilegt nýtt ár með þökk fyrir það liðna.

Eyjamenn ársins:

Magnús Bragason og Adda
Jóhanna Sigurðardóttir
Eyverjar eru stoltir af einstaklingum
sem af dugnaði og elju, leggja sín lóð
á vogaskálarnar til að Vestmannaeyjar
verði áfram og alltaf sem bestar heim
að sækja. Magnús Bragason og Adda
Jóhanna Sigurðardóttir, eigandur
Hótels Vestmannaeyja eru gott dæmi
um slíka einstaklinga. Eru þau því
Eyjamenn ársins 2012 að mati Eyverja. 

Fyrirtæki ársins:

Vinaminni
Kaffihús sem segir frá sögunni, húsin
undir hrauninu prýða hvert borð og
vekja gjarnan mikla eftirtekt. Gott
kaffi og góður matur, og oft á tíðum
mikið lagt í fjölbreytta men-
ningarviðburði. Gott dæmi um það
hversu öflugt einkaframtakið getur
verið.

Íþróttamaður ársins:

Handboltamarkmaðurinn
Dröfn Haraldsdóttir
Það er ekki annað hægt en að titla
hana sem Eyjamann, þó hún spili
tímabundið með öðru liði. Dröfn er 21
árs og á framtíðina fyrir sér en hún var
valin í A-landslið kvenna sem tók þátt
í evrópumeistaramótinu í Serbíu nú í
desember.

Stjórnmálamaður ársins:

Geir Jón Þórisson
Geir Jón átti stórgóða endurkomu í
stjórnmálin þegar hann bauð sig fram
sem annar varaformaður
Sjálfstæðisflokksins fyrr á árinu og
hefur hann nú boðið sig fram í
prófkjöri flokksins í janúar. 

Dýr ársins:
Lundapysja. Velkomin aftur.
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7. janúar 2012
Tryggvi Geir Sævarsson
Unnur Dóra Tryggvadóttir

og Sævar Benónýsson

23. janúar 2012
Rafael Bóas Davíðsson
Anna Hulda Ingadóttir

og Davíð Þór Hallgrímsson
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20. febrúar 2012
Helga Dís Viktorsdóttir

Valgerður Jóna Jónsdóttir
og Viktor Ragnarsson

21. febrúar 2012
Trausti Fannar Gunnarsson
Heiðrún Lára Jóhannsdóttir

og Gunnar Heiðar Gunnarsson

25. febrúar 2012
Gunnar Dór Halldórsson

Anna Halldórsdóttir
og Halldór Sölvi Haraldsson

29. febrúar 2012
Gísli Christian Rúnarsson
Anna Sigríður Gísladóttir 
og Rúnar Svan Vöggsson

1. mars 2012
Vigdís Bríet Ingibjörnsdóttir

Sigurrós Harpa Sigurðardóttir og
Ingibjörn Þórarinn Jónsson

6. mars 2012
Hákon Þór Smárason

Tinna Þórsdóttir 
og Valur Smári Heimisson

14. mars 2012
Þór Albertsson

Katrín Laufey Rúnarsdóttir
og Albert Sævarsson

20. mars 2012
Bjarki Jónsson

Nanna Hjálmþórsdóttir 
og Jón Magnússon

25. mars 2012
Grétar Ingi Magnússon
Aníta Ýr Eyþórsdóttir

og Magnús Ólafur Björnsson

26. apríl 2012
Dís Júlíusdóttir
Þóra Gísladóttir 
og Júlíus Ingason

8. maí 2012
Elísabet Valtýsdóttir

Erna Valtýsdóttir
og Valtýr Bjarnason

11. maí 2012
Víkingur Dagbjartsson

Valgerður Anna Jónsdóttir og
Dagbjartur Þórisson

16. maí 2012
Ísak Máni Óðinsson

Hjördís Elsa Guðlaugsdóttir
og Óðinn Sæbjörnsson

17. maí 2012
Ingibergur Sigmundsson

Ása Ingibergsdóttir 
og Sigmundur Rúnar Rafnsson

19. maí 2012
Rakel Birta Kristjánsdóttir

Jóhanna Björk Guðmundsdóttir
og Kristján Gunnarsson

21. maí 2012
María Sigrún Jónasdóttir
Helga Sigrún Þórsdóttir 

og Jónas Guðbjörn Jónsson

Sú hefð hefurskapast að
Eyverjar birti mynd af þeim
börnum sem fæðst hafa á
árinu og eru búsett í
Vestmannaeyjum, ásamt
upplýs ingum um fæðingardag
þeirra og nöfn foreldra. Engin

breyting er þar á og birtum
við nú myndir af þeim bör-
num sem náðist mynd af. Auk
þess  birtast hér myndir sem
okkur bárust af Eyjabörnum
búsettum annars staðar.

NÝIR EYJAMENN
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30. maí 2012
Hrafnkell Darri Steinsson
María Rós Friðriksdóttir 
og Steinn Þórhallsson

5. júlí 2012
Elísabet Erla Grétarsdóttir

Sigrún Agatha Árnadóttir
og Grétar Már Óskarsson

6. júlí 2012
Halla Ruth Sveinbjörnsdóttir

Ásta Jóna Jónsdóttir
og Sveinbjörn Óðinsson

6. júlí 2012
Auðun Elí Bjartmarsson
Hjördís Inga Pálsdóttir 
og Bjartmar Sigurðsson

10. júlí 2012
Anna Eleanor K. Sveinsdóttir

Lea Knödler 
og Sveinn Garðarsson

26. júlí 2012
Magni Þór Karlsson

Emilía Borgþórsdóttir 
og Karl Guðmundsson

2. ágúst 2012
Vigdís Linda Logadóttir
Guðrún Þorsteinsdóttir 

og Logi Garðar Ingólfsson

3. ágúst 2012
Ari Óskarsson

Kolbrún Sól Ingólfsdóttir
og Óskar Haraldsson

7. ágúst 2012
Mardís Eva Hilmarsdóttir

Sigríður Helga Ástþórsdóttir 
og Hilmar Jón Stefánsson

29. ágúst 2012
Daniel Jankowski
Lukasz Jankowski

og Marzena Jankowska

7. september 2012
Emil Gauti Benonýsson
Emma Kristjánsdóttir
og Benóný Þórisson

20. september 2012
Ívar Skæringur Vignisson
Inga Sigurbjörg Árnadóttir 

og Vignir Skæringsson

1. október 2012
Sigmar Gauti Örlygsson

Guðbjörg Helgadóttir
og Örlygur Þór Jónasson

4. október 2012
Erna Karen Björnsdóttir

Halldóra Björk Halldórsdóttir
og Björn Sigþór Skúlason

8. október 2012
Lilja Huld Þórisdóttir

Helena Björk Þorsteinsdóttir
og Þórir Ólafsson

10. október 2012
Bríet Ósk Magnúsdóttir

Ester Óskarsdóttir 
og Magnús Stefánsson

17. október 2012
Gauti Harðarson

Erna Dögg Sigurjónsdóttir 
og Hörður Orri Gretttisson

4. nóvember 2012
Dagur Sæþórsson

Kristín Halldórsdóttir 
og Sæþór Þorbjarnarson

7. nóvember 2012
Embla Sigrún Arnsteinsdóttir

Páley Borgþórsdóttir
og  Arnsteinn Ingi Jóhannesson

18. desember 2012
Svava Björk Daníelsdóttir

Vigdís Svavarsdóttir 
og Daníel Jónsson



Útgefandi: Eyverjar, félag ungra Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hlynur Ólafsson Vídó |   Þeir sem komu að efni blaðsins: Stjórn Eyverja

Upplag: 1880 eintök |   Prentun og umbrot: Eyjasýn/ Eyjaprent.

www.eyverjar.is
eyverjar@eyverjar.is
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Árið byrjaði vel hjá Eyverjum
og var grímuballið haldið, en
ballið er löngu orðinn fastur
liður í okkar vinnu en það
hefur verið haldið í áraraðir.
Þar koma börn í búningum
sínum og margir sem leggja
mikla og góða vinnu í það.
Vegleg verðlaun eru veitt fyrir
skemmtilegustu búningana,
eyverjar gefa varning og
jólasveinar gefa sælgæti og
allir fara sáttir heim. Á síðasta
balli var breytt út af
vananum, ekki var um
hefðbundið jólaball að ræða,
heldur var spiluð alls kyns tón-
list, nokkurs konar diskótek og
mældist það almennt vel fyrir. 
Í kjölfarið tók við aðalfundur
Eyverja þar sem formannsskip-
ti urðu en Leifur Jóhannesson
hætti sem formaður og Hlynur
Ólafsson Vídó tók við af
honum og mörg ný og spen-
nandi andlit komu inn í stjórn-
ina. 
Eins og venjan er á hverju ári
þá var gefið út Upplýsingarit
um Vestmannaeyjar og
ákveðið var að reyna að brey-
ta útlitinu í átt til nútímans,
en það er mat okkar að það
hafi tekist með miklum ágæ-
tum.
Síðustu helgina í október fóru
fulltrúar Eyverja til Akureyrar
á SUS-milliþing. Gott málef-
nastarf var unnið, golfmót,
vísindaferðir og vel heppnaður
hátíðarkvöldverður. Formaður
Eyverja tók þátt í „Hægri svei-
flunni“ golfmóti SUS og endaði
í þriðja sæti (af þremur
mögulegum). Á sunnudeginum

endaði svo flott þing hjá
ungum sjálfstæðismönnum á
Akureyri og þökkum þeim í
leiðinni fyrir góða helgi.
Eyverjasalurinn hefur fengið
létta yfirhalningu, en enn þarf
að gera bragarbót á en bíður
það betri tíma. Eyverjar munu
áfram nýta salinn til skrafs og
ráðagerða eins og verið hefur. 
Þann 1. desember fagnaði svo
Sjálfstæðisfélag
Vestmannaeyja 80 ára afmæli.
Mikið var um dýrðir og bæði
var boðið til samlætis að
deginum til og matar og veislu
um kvöldið. Eyverjar létu þar
ekki sitt eftir liggja. Fór Arnar
Sigurmundsson yfir sögu féla-
ganna, en Arnar hefur t.d
unnið fullmótað formannatal
félaganna. Hægt er að sjá for-
mannatal Eyverja inn á
www.eyverjar.is.  
Mikið hefur verið að gerast í

stjórnmálunum á Íslandi á
þessu ári. Kosningar blasa nú
við okkur, en sjaldan, ef þá
nokkurn tímann, hefur verið
eins mikilvægt að skipta um
ríkisstjórn. Við
Sjálfstæðismenn í
Suðurkjördæmi þurfum að
byrja á því að velja góðan og
sterkan lista í prófkjöri
flokksins þann 26.janúar nk.
Það skiptir gríðarlegu máli að
á þann lista veljist einstaklin-
gar sem þjóðin treystir og
hafa kjark, þor og dug til þess
að forgangsraða rétt og vinna
fyrir fólkið í landinu. 

Hlynur Ólafsson Vídó, 
formaður Eyverja

Árið 1938 ákvað félag ungra
sjálfstæðismanna (síðar
Eyverjar) að gefa út blaðið
Stofna, ungir sjálfstæðismenn í
Eyjum ákváðu að blása í her-
lúðra og efla starfsemi þessa
10 ára gamla félags. Á þessum
árum voru félagsmenn um 230
talsins. Fyrsta tölublaðið var
að miklu leyti helgað minningu
ungra manna sem höfðu farist
með vélbátnum Víði frá
Vestmannaeyjum 6. febrúar
1938. Á meðal þeirra sem
fórust voru meðlimir í félaginu.
Þann 9. mars sama ár kom 1.
tölublaðið út í 600 eintökum,
blaðið var selt á 10 aura og
seldist upp. Þessi góða sala
kom Eyverjum á óvart sem ney-
ddust til að hverfa frá þeim
áætlunum sínum að senda
hluta blaðanna uppá
Eyrarbakka. Salan á blaðinu
verður að teljast nokkuð merk-
ileg því að á þessum tíma voru
níu blöð í reglulegri útgáfu í
Vestmannaeyjum en þá bjuggu
um 3.500 manns á Eyjunni.
Í fyrstu blöðunum var pólitíkin
ekki áberandi, þar mátti finna
meðal annars kynningu á félag-
inu og upplýsingar um útgáfu-
na. Annars var þetta eins og
hvert annað fréttablað, fjöl-
breyttar greinar og upplýsingar
um lífið í Vestmannaeyjum auk
þess sem mikið var af
auglýsingum og tilkynningum.
Sérstaklega skemmtilegur var
kafli sem bar nafnið  ,,úr
bænum” en þar var farið yfir
það helsta sem framundan var
í menningarlífinu og kennir þar

ýmissa grasa. Bíóauglýsingar
voru áberandi, til að mynda
auglýsa tvö kvikmyndahús sam-
tals 5-6 kvikmyndir í sýningu á
sama tímabili. Rauði þráðurinn
í þessum auglýsingum eru samt
sem áður kaupmenn og heild-
salar að auglýsa vörur sínar og
nýjungar. Annar fastur liður í
þessum blöðum eru yfir-
gripsmiklar fréttir af
aflabrögðum Eyjabáta en þar
má einnig finna mjög ítarlegar
upplýsingar um komur erlendra
skipa, tilgang ferða þeirra og
jafnvel nákvæmar upplýsingar
um farm. 
Fróðlegasta lesningin í þessum
blöðum eru þó þær fjölmörgu
greinar sem birtust í þessum
blöðum. Þriðja tölublað Stofna
inniheldur skemmtilega grein
um ágæti þess að reisa
gufubaðstofu að enskri
fyrirmynd í Vestmannaeyjum.
Með þessu vilja Eyverjar auka
hreinlæti Eyjamanna, án þess
að það kosti aukin útgjöld í
vatni eða eldiviði sem þá var af
skornum skammti í
Vestmannaeyjum. Þar er vit-
nað í danskar og norskar
rannsóknir um að eina leiðin til
að sporna við útbreiðslu ýmissa
smitsjúkdóma sé með almennu
hreinlæti. 
Eyverjum eru bókmenntir mjög
hugleiknar því mikið er skrifað
um bækur, bókaútgáfu og mik-
ilvægi þess að auka aðgengi
allra að bókum. Ein greinin
fjallar um það meðal annars að
lestur erlendra reyfara hafi
engan tilgang og menn eigi

aldrei að lesa bækur sem þeir
verða einskis fróðari eftir les-
turinn. Þar er því einnig haldið
fram að reyfaralestur eyðileggi
smekk manna á bókum. Í
Stofnum er líka deilt á rekstur
Sjúkrahússins í svari við grein
Héraðslæknisins Ólafs Ó.
Lárussonar.
Eyverjar deila á bæjaryfirvöld
og gagnrýna þau harðlega fyrir
seinagang í því að koma upp
„gamalmennahæli“ í
Vestmannaeyjum líkt og mörg
önnur sveitafélög hafi gert og
benda á aukna þörf fyrir slíka
stofnun í Vestmannaeyjum.
Það er ekki fyrr en í fyrsta
blaði ársins 1939 að bein pól-
itík ratar inná síður Stofna, þar
sem sótt er hart að
Framsóknarmönnum í
bæjarstjórn og eru þeir skam-
maðir fyrir léleg vinnubrögð í
umfjöllun á fjárhagsáætlun
bæjarins.  Þá gagnrýnir
Guðlaugur Gíslason (þá þrí-
tugur) harðlega fjár-
málaráðherra framsóknarman-
na undir fyrirsögninni
„Uppgefnir“. Í sama blaði fara
Eyverjar yfir kosti og galla
þeirrar ákvörðunar að
þjóðstjórn var komið á, þar
sem Evrópa hafði þá í nokkra
mánuði „staðið á heljarþröm
nýrrar og ægilegrar styrjal-
dar“. Eins og stendur í blaðinu. 

Efnið hér að ofan er allt unnið
úr fjórum fyrstu tölublöðunum
að Stofnum. Þessi blöð og mörg
önnur má finna á vefsíður
Eyverja www.eyverjar.is.

Fyrstu ár Stofna Eyverjaárið 2012


