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100 ára kaupstaðarafmæli - Allt á einum stað

Þann 1. janúar sl. voru hundrað ár frá því að Vestmannaeyjar fengu kaupstaðarréttindi og verður þess minnst með
ýmsum hætti út afmælisárið með fjölbreyttri dagskrá sem þegar er hafin. Má þar nefna sýningu á verkum Kjarvals
í eigu bæjarins á nýársdag, frímerkjasýningu helgaða Vestmannaeyjum 7. febrúar, hátíðarfund bæjarstjórnar 14.
febrúar og sýningu á verkum grunnskólabarna sem skoða sögu Eyjanna á sinn hátt sem opnaði daginn áður. Þá
má ekki gleyma bæjarstjórnarfundi unga fólksins sem heppnaðist mjög vel. Heldur ekki málþinginu Nútíð,
fortíð og framtíð Vestmannaeyja, tækifæri og ógnanir þar sem fimm frábærir fyrirlesarar skoðuðu stöðu
Eyjanna og hvaða möguleika við eigum. Og möguleikarnir eru margir.
Áfram verður haldið en til að koma þessu öllu til skila hefur verið opnuð gátt á vestmannaeyjar.is þar sem greint
verður frá því sem fram undan er sem og ýtarlega greint frá hverjum lið fyrir sig. Sumt er þegar að finna inni á
heimasíðunni en nú verður þetta allt á einum stað. Er þetta hugsað fyrir áhugasama og ekki síður fyrir kynslóðir
framtíðarinnar til að glugga í þegar saga Eyjanna er skoðuð og rifjuð upp.
Bæjarstjórn Vestmannaeyja á afmælisárinu: Helga Kristín Kolbeins, Trausti Hjaltason, Njáll Ragnarsson, Íris
Róbertsdóttir, bæjarstjóri, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Elís Jónsson.
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Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri:
Afmælisárið ein samfelld veisla í litum, tali og tónum
Þegar þetta er skrifað horfist heimurinn allur í augu við eitt mest krefjandi verkefni sem hann hefur
gengið í gegnum á friðartímum þar sem Covid- 19 lamar samgöngur, verslun og þjónustu og almenn
samskipti. Áhrifin eru breytt heimsmynd þar sem allt er undir og aðeins eitt vitað með vissu, að við
horfum fram á óvissutíma, þá mestu frá lokum seinni heimstyrjaldarinnar.
En öll él létta um síðir. Það segir sagan okkur og ekki síst sagan okkar hér í Vestmannaeyjum sem höfum
upplifað áföll á borð við Heimaeyjargosið 1973. Þá reis bærinn úr ösku í þess orðs fyllstu merkingu og í
dag erum við í fremstu röð á nær öllum sviðum og getum verið stolt af okkar kröftuga og samheldna
samfélagi.
Þetta er gott að hafa í huga; að ástandið er tímabundið. Við njótum þess að aðgerðum er stýrt af mjög
hæfu fólki sem á rætur á landsbyggðinni, Vestmannaeyjum og Siglufirði, og því vant að taka til hendinni.
Þá er ekki síður gott að eiga öfluga sveit hér heima þar sem valið fólk er í hverju rúmi. Þetta eru stór og
krefjandi verkefni sem við stöndum frammi fyrir í augnablikinu en þetta gengur yfir með bjartari tíð og
sól í haga.
Við þessar aðstæður er notalegt að horfa aftur, til afmælisársins okkar, 2019 þegar við fögnuðum 100 ára
afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar. Allt árið var ein samfelld veisla í litum, tali og tónum. Allt frá sýningu
á verkum Kjarvals í eigu Vestmannaeyjabæjar á nýársdag fram að tónleikum og sameiginlegri messu allra
safnaða í Vestmannaeyjum og veislu í Safnaðarheimilinu í lok nóvember. Fengið var landsfrægt
tónlistarfólk sem endaði með að skemmta íbúum á Hraunbúðum sem líka var boðið til mikillar veislu.
Meðal stórra viðburða má nefna hátíðarfund bæjarstjórnar og málþing um stöðu Vestmannaeyja í nútíð
og framtíð. Kom þar margt athyglisvert fram sem er þess vert að skoða nánar.
Sameinuð afmælishátíð og goslok í byrjun júlí voru ein stór veisla með athöfninni á Skansinum,
stórtónleikum í Íþróttamiðstöðinni fjölda myndlistarsýninga, dagskrá fyrir börn og unglinga að
ógleymdu fjöri í Skvísusundi og Skipasandi. Stærsta ættarmóti landsins. Til að toppa þetta var veðrið
frábært alla helgina, sól og hiti.
Þá er vert að minnast á sýningaröðina, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt, sem stóð fram í
desember. Þar fengu gestir að sjá með hvaða augum ljósmyndararnir okkar sjá náttúru Eyjanna og okkur
sem hér búum. Hin hefðbundnu mót og samkomur voru á sínum stað, Orkumótið, TM mótið og
Þjóðhátíðin sem heppnaðist einstaklega vel í góðu veðri.
Það voru margir sem komu að verki og því fólki öllu ber að þakka. Við Eyjafólk sýnum að þegar á reynir
stöndum við saman og fátt þykir okkur skemmtilegra en að taka á móti gestum. Erum líka frábær í að
skemmta okkur sjálfum og þeim sem sækja okkur heim.
Höldum því áfram og ræktum garðinn okkar um leið og við hikum ekki að leita til þeirra fjölmörgu sem
vilja leggja okkur lið þegar kallið kemur. Eyjafólk er að finna um allt land og út um allan heim. Margt í
fremstu röð á sínu sviði, í stjórnsýslunni, í háskólasamfélaginu, í opinbera kerfinu, íþróttum og listum.
Dæmi um þetta eru Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá Ríkislögreglustjóra og Þórólfur Guðnason,
sóttvarnarlæknir sem stýra baráttunni við Covid 19 með Siglfirðingnum Ölmu Möller landlækni. Öll ólust
þau upp í sjávarplássum sem hefur greinilega verið gott vegarnesti. Af því eigum við að vera stolt, að
skapa fólki það umhverfi sem þarf til að takast á við krefjandi verkefni. Sama á hvaða sviði það er.
Um leið og ég óska okkur til hamingju með frábæra afmælisdagskrá 2019 finnst mér að við eigum að
einsetja okkur að öll ár framundan verði í anda afmælisársins, ár samheldni og samstöðu. Það er farsæll
vegur til framtíðar.
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri.
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Viðburðir á afmælisári - Skýrsla fyrsti hluti
Skipan og störf nefndarinnar
Bæjarráð ákvað á fundi sínum þann 5. september 2018, að skipa sérstaka nefnd vegna 100 ára afmælis
kaupstaðarréttinda Vestmannaeyjabæjar. Í nefndina voru skipuð þau Arnar Sigurmundsson, Hrefna Jónsdóttir
og Stefán Óskar Jónasson. Jafnframt var ákveðið að þeir Angantýr Einarsson, framkvæmdastjóri stjórnsýslu- og
fjármálasviðs og Kári Bjarnason, forstöðumaður Safnahússins, starfi með nefndinni. Seinna kom Ómar
Garðarsson inn sem starfsmaður nefndarinnar.

Nefndin kom saman til fyrsta fundar þann 10. september sl. og hefur haldið alls 33 fundi frá því hún var skipuð.
Meðal helstu verkefna var að móta tillögur um fyrirkomulag og viðburði í tengslum við afmælisárið.

Sem hluta af þeim undirbúningi fékk nefndin á fundi sína fjölda gesta úr ýmsum áttum samfélagsins, m.a.
skólastjóra Grunnskóla Vestmannaeyjabæjar vegna aðkomu og þátttöku nemenda, rekstraraðila Eyjabíós vegna
hugmynda um kvikmyndahátíð, fulltrúa Eyjasýnar ehf., vegna útgáfu afmælisrits, fulltrúa ET miðla (eyjar.net)
vegna auglýsinga og umfjöllunar um viðburði á afmælisárinu, skólastjóra Tónlistarskólans vegna hugsanlegra
stórtónleika á vegum bæjarins. Jafnframt hefur nefndin verið í sambandi við nokkra skipuleggjendur hátíða,
umboðsmenn hljómsveita og fulltrúa á vegum hljóðkerfa og tæknibúnaðar, framkvæmdastjóra Kvikmyndasafns
Íslands, hönnuði vegna gerð afmælismerkis bæjarins og fulltrúa Íslandspósts vegna gerð frímerkis í tilefni 100
afmælis Vestmannaeyjabæjar og fyrstu bæjarstjórnar Vestmannaeyja 14. febrúar 2019.

Nefndin hefur sett saman eftirfarandi hugmyndir að fjölbreyttum viðburðum vegna afmælisársins þar sem reynt
er að koma til móts við sem breiðastan hóp og mismunandi áhugasvið bæjarbúa. Hugmyndirnar samanstanda af
11 viðburðum sem dreifast nokkuð jafnt yfir árið.

22. nóvember 2018
Á bæjarstjórnarfundi var þess minnst að 100 ár voru liðin frá því að konungur stafesti lög frá Alþingi 30. maí
1918, um kaupstaðarréttindi til handa Vestmannaeyjabæ.

Dagskrá afmælisársins lögð fram til samþykktar.
1. janúar 2019
Sýning á verkum Jóhannesar Kjarvals sem eru í eigu Vestmannaeyjabæjar var í Einarsstofu í Safnahúsinu og stóð
frá kl. 13.00 til 17.00 á nýársdag. Vestmannaeyjabær á stærsta safn Kjarvalsverka á landinu fyrir utan
Kjarvalsstaði, alls 30 verk. Aðsókn fór langt fram úr væntingum og er ákveðið að gera þetta að árlegum viðburði.

7. febrúar 2019
Var útgáfudagur Íslandspósts á frímerki í tilefni 100 ára afmælis bæjarins. Það var Eyjamaðurinn Hlynur
Ólafsson sem hannaði merkið og kynnti hann það í Einarsstofu. Þar voru líka sýnd og fjallað um frímerki frá 1950
og síðar sem tengjast Vestmannaeyjum. Guðni Friðrik Gunnarsson vann að uppsetningu sýningarinnar sem var
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mjög myndarleg. Jói Listó átti sér líka sess á sýningunni en hann hefur hannað frímerki í gegnum árin og lagt
Hlyn lið við nokkur frímerki. Var gaman að sjá framlag þeirra til frímerkjasögu landsins.

Margt var við opnun sýningarinnar sem var vel sótt.

Jafnframt var kynnt sérstök afmælisútgáfa af merki Vestmannaeyjabæjar sem Gunnar Júlíusson hannaði. Vel
heppnað og fallegt merki sem rammaði skemmtilega inn sögu Eyjanna. Merkið var prentað á fána sem blakkt hafa
víða á afmælisárinu. Einnig voru prentaði borðfánar.

12.-19. febrúar 2019
Sýning á myndlist nemenda við Grunnskóla Vestmannaeyja úr sögu Vestmannaeyja. Sýningin var í Safnahúsinu á
opnunartíma hússins. Nánast allir nemendur í fyrsta til sjöunda bekk skólans tóku þátt í sýningunni og um 30 á
unglingastiginu. Öll verkin tengjast sögu Eyjanna á einhvern hátt, bæði í fortíð og nútíð. Einnig var að finna
mannamyndir og ýmislegt sem tengist lífi krakkanna sjálfra. Ekki má svo gleyma fígúrunum sem þau yngstu
gerðu.

Það voru Bjartey Gylfadóttir, Þóra Gísladóttir og Unnur Líf Ingadóttir Imsland, myndlistarkennarar sem hafa veg
og vanda að sýningunni sem er einstaklega skemmtilega sett upp.

14. febrúar 2019
Þann fjórtánda febrúar sl. voru 100 ár frá því fyrsti fundur var haldinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Var þess
minnst með sérstökum hátíðarfundi í aðalsal Kviku menningarhúsi að viðstöddu fjölmenni. Var hann númer 1543
í röðinni og er gaman að geta þess að fundargerðir bæjarstjórnar eru til frá upphafi.

Fundinn sátu Elís Jónsson, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúarnir Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs, Hildur
Sólveig Sigurðardóttir, Helga Kristín Kolbeins, Trausti Hjaltason, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Íris
Róbertsdóttir bæjarstjóri.

Elís, forseti bæjarstjórnar og Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri fóru yfir sögu bæjarstjórnar og þróun byggðar í
Vestmannaeyjum síðustu öldina. Lögð var fram sérstök hátíðarsamþykkt þar sem ákveðið er að halda áfram
framkvæmdum við Ráðhús sem ætlað er nýtt hlutverk. Þá var sérstök hátíðarbókun vegna afmælis Kvenfélagsins
Líknar sem fagnaði 110 ára afmæli þennan dag.

Fundurinn var vel sóttur og meðal gesta voru þingmennirnir Ásmundur Friðriksson, Páll Magnússon, Smári
McCarthy, Birgir Þórarinsson, allir úr Suðurkjördæmi og Halldóra Mogensen, þingmaður Reykvíkinga.

Á fundinum voru sýndar 200 ljósmyndir þar sem rakin var saga Vestmannaeyja í nútíð og framtíð.

15. febrúar 2019
Bæjarstjórnarfundur unga fólksins var athyglisvert og þarft framtak á afmælisári. Var hann í samstarfi við
Grunnskóla Vestmannaeyja. Það voru nemendur í 9. og 10. bekkjum sem brugðu sér í gerfi bæjarfulltrúa á
fundinum sem var í aðalsal Kviku. Fundinn sátu Ægir Freyr Valsson forseti, Guðbjörg Sól Sindradóttir bæjarstjóri
og bæjarfulltrúarnir Eva Sigurðardóttir, Svala Guðný Hauksdóttir, Lísa Guðbjörnsdóttir, Alexander Júlíusson og
Hinrik Ingi Ásgrímsson.

Samþykktar voru ályktarnir um samgöngumál, gjaldskrá fyrir ungt fólk í flugi og gjaldskrá fyrir Vestmanneyinga í
Herjólf. Umræður voru um móttöku flóttamanna í Vestmannaeyjum samþykkt tillaga um móttöku fleiri
flóttamanna. Afþreying fyrir ungt fólk í Vestmannaeyjum og framboð í íþróttum var líka til umræðu. Síðast en
ekki síst var það krafa um betri borð og stóla fyrir nemendur í Grunnskóla Vestmannaeyja.
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Bæjarfulltrúarnir stóðu sig með prýði og var vel tekið af samnemendum sínum sem næstum fylltu Bíóið í Kviku.
17. febrúar
Var haldið opið málþing, Nútíð, fortíð og framtíð Vestmannaeyja, tækifæri og ógnanir í bíólsal Kviku.
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri setti þingið en fyrirlesarar voru fjórir.

Dr. Ágúst Einarsson, prófessor fyrrverandi rektor Haskólans á Bifröst kallaði erindi sitt, Samspil atvinnulífs
og menningar. Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar talaði um tækifærin sem
liggja í ferðaþjónustunni. Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, frumkvöðull og stofnandi Protis ehf. á
Sauðárkróki fór í erindi sínu yfir mikilvægi vísinda og nýsköpunar í sjávarútvegi. Ásgeir Jónsson,
adjunkt við Háskólann í Reykjavík og umsjónarmaður Haftengdrar nýsköpunar greindi frá Nýsköpun og
menntun í Bláa hagkerfinu og Tryggvi Hjaltason, Senior Strategist hjá CCP og formaður Hugverkaráðs,
spurði: Hvernig átt þú að tryggja að Vestmannaeyjar sigri framtíðina? Málþingsstjóri var Sara Sjöfn
Grettisdóttir, ritstjóri Eyjafrétta.

Margt athyglisvert kom fram á þinginu sem var vel sótt. Þar varð til gagnabanki sem hægt er að sækja í þegar
hugsað er til framtíðar.

8. til 12. maí 2019
Kvikmyndahátíð á vegum bæjarfélagsins í Eyjabíói. Sýndar voru kvikmyndir, heimildamyndir og myndbrot sem
tengjast Vestmannaeyjum í nær heila öld. Hátíðin stóð frá fimmtudegi til sunnudags.

Júlí
Fyrstu dagana í júlí var dreift afmælisriti í tilefni 100 ára afmælis Vestmannaeyjabæjar. Stærð afmælisritsins var
80 bls. og var því dreift í hvert hús í bænum. Upplag var rúmlega 2000 eintök. Í ritinu var meðal efnis ávörp,
viðtöl, 100 ára annáll með ljósmyndum sem tengjast atburðum þar sem stiklað er á stóru í sögu
Vestmannaeyjabæjar, þróun íbúafjölda, atvinnulífs, menningar o.fl., auk umfjöllunar um bæjarstjórn í og
starfsemi bæjarstofnana. Ritstjóri var Sara Sjöfn Grettisdóttir en fjögurra manna ritnefnd var mynduð af
fulltrúum afmælisnefndar og Eyjasýnar ehf. Útgáfan var samstarfsverkefni og var gengið frá samkomulagi um
kostnaðarskiptingu.
5. júlí 2019 (föstudagur í goslokahelgi)
100 ára hátíðardagskrá á Skansinum. Stuttar hátíðarræður, tónlist, barnadagskrá o.fl. Unnið í samráði við
Goslokanefnd 2019.

Móttaka bæjarstjórnar síðdegis í Eldheimum fyrir boðsgesti. Forseti Íslands, forsætisráðherra, o.fl. ráðherrar,
alþingismenn Suðurkjördæmis, núverandi og fyrrverandi bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og nokkrir embættismenn
Vestmannaeyjabæjar, ásamt mökum.

Stórtónleikar í boði Vestmannaeyjabæjar kl. 20:00 - 23:00 í Íþróttamiðstöðinni (útfært nánar síðar).

2.-3. nóvember 2019
Safnahelgin í Eyjum. Um var að ræða lok 100 ára afmælisársins (útfært nánar síðar).
Kynning á framkvæmdum Ráðhússins við Stakkagerðistún og gjörbreyttu hlutverki þess að loknum
áfangaskiptum framkvæmdum.
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Tillaga til bæjarstjórnar Vestmannaeyja fyrir sérstakan fund 22. nóvember 2018
Í framhaldi af þessari samantekt er lagt til við bæjarstjórn að ofangreind tillaga að viðburðum verði samþykkt og
að gert verði ráð fyrir 22,5 m.kr. fjárveitingu vegna 100 ára afmælisins í fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar
2019 til þess að undirbúa, hrinda í framkvæmd og standa undir útgjöldum vegna umræddra viðburða og annarra
sem kunna að bætast við á afmælisárinu 2019.

Vestmannaeyjum 15. nóvember 2018

Arnar Sigurmundsson, Hrefna Jónsdóttir, Stefán Ó. Jónasson, Angantýr Einarsson frkvstj. stjórnsýslu og
fjármála, Kári Bjarnason forstm. Safnahúss Vm.
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100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar
Fjölbreytt og skemmtileg sýning grunnskólanema í
Einarsstofu
Þann 12. febrúar var opnuð sýning í Einarsstofu á verkum flestallra nemenda í Grunnskóla Vestmannaeyja þar
sem efnið er sótt í sögu Eyjanna. Mikið fjölmenni var við opnun sýningarinnar sem er með þeim skemmtilegri
sem sett hefur verið upp í Einarsstofu. Efnistök mismunandi og fjölbreytni mikil og var með góðri samvisku
hægt að hvetja fólk til að kíkja við.

Myndlist er skylda frá fyrsta upp í sjöunda bekk grunnskóla og eftir það er hún val hjá krökkunum. Tilefni
sýningarinnar var að skólinn tæki þátt í að minnast 100 ára afmælis Vestmannaeyja. Og vel tókst til og er sýningin
skólanum til mikils sóma.

Nánast allir nemendur í fyrsta til sjöunda bekk skólans tóku þátt í sýningunni og um 30 á unglingastiginu. Öll
verkin tengjast sögu Eyjanna á einhvern hátt, bæði í fortíð og nútíð. Einnig var að finna mannamyndir og ýmislegt
sem tengist lífi krakkanna sjálfra. Ekki má svo gleyma fígúrunum sem þau yngstu hafa gerðu.

Það voru Bjartey Gylfadóttir, Þóra Gísladóttir og Unnur Líf Ingadóttir Ímsland, myndlistarkennarar sem hafa veg
og vanda að sýningunni sem er einstaklega skemmtilega sett upp.

Hver bekkur er með sitt þema.

Fyrsti bekkur: Húsin í bænum.
Annar bekkur: Þrettándatröll.
Þriðji bekkur. Þjóðhátíð.
Fjórði bekkur: Eyjafólk.
Fimmti bekkur: Lundinn og lundapysjur.
Sjötti bekkur: Eldgosin.
Sjöundi bekkur: Tyrkjaránið.
Áttundi til tíundi bekkur: Sjómennska.
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Bæjarstjórn — 100 ára hátíðarfundur
Fjölmenni og þingmenn meðal gesta
Þann fjórtánda febrúar 2019 voru 100 ár frá því fyrsti fundur var haldinn í bæjarstjórn Vestmannaeyja. Var þess
minnst með sérstökum hátíðarfundi í aðalsal Kviku menningarhúsi að viðstöddu fjölmenni. Var hann númer 1543
í röðinni og er gaman að geta þess að fundargerðir bæjarstjórnar eru til frá upphafi. Fundinn sátu Elís Jónsson,
forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúarnir Njáll Ragnarsson, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Helga Kristín Kolbeins,
Trausti Hjaltason, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri.
Elís, forseti bæjarstjórnar og Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri fóru yfir sögu bæjarstjórnar og þróun byggðar í
Vestmannaeyjum síðustu öldina. Lögð var fram sérstök hátíðarsamþykkt þar sem ákveðið er að halda áfram
framkvæmdum við Ráðhús sem ætlað er nýtt hlutverk. Þá var sérstök hátíðarbókun vegna afmælis Kvenfélagsins
Líknar sem fagnaði 110 ára afmæli þennan dag.
Meðal gesta á fundinum voru m.a. þingmennirnir Ásmundur Friðriksson, Páll Magnússon, Smári McCarthy,
Birgir Þórarinsson, allir úr Suðurkjördæmi og Halldóra Mogensen, þingmaður Reykvíkinga.
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Saga samfélagsins síðustu hundrað árin
Ágrip forseta bæjarstjórnar, 14. febrúar 2019

„Árið 1918 er merkilegt á margan hátt, bæði í Íslandssögunni og sögu Vestmannaeyja. Það var árið sem Ísland
fékk fullveldi og konungur Danmerkur og Íslands staðfesti lög frá Alþingi um kaupstaðarréttindi fyrir
Vestmannaeyjar. Þau öðluðust gildi 1. janúar 1919 sem telst vera stofndagur Vestmannaeyjabæjar. Árið 1918 er
líka ár hörmunga sem byrjaði með frosthörkum í janúar og er veturinn 1918 kallaður Frostaveturinn mikli. Seinni
hluta árs herjaði spánska veikin sem lagði 25 Eyjamenn að velli, mest ungt fólk og svo var það Kötlugosið um
haustið. Þar varð ekki manntjón en þarna minnti íslensk náttúra á sig svo um munaði með jökulflóðum og
öskuregni í einu öflugasta Kötlugosi frá landnámi,“ sagði Elís Jónsson, forseti bæjarstjórnar á hátíðarfundinum
þar sem hann fór yfir sögu Vestmannaeyja síðustu 100 árin.
„Þegar litið er lengra aftur í tímann koma í ljós ógnarviðburðir eins og Tyrkjaránið 1627 þar sem 36 Eyjamenn
voru drepnir og 242 rænt og fólkið selt í ánauð í Alsír. Mannskæð sjóslys urðu, mikill ungbarnadauði herjaði og
um og eftir aldamótin 1900 fluttu um 400 Eyjamenn til Vesturheims í leit að betra lífi,“ bætti Elís við.

Bjartsýni þrátt fyrir erfiðleika
Hann sagði að þrátt fyrir þetta var á nýrri öld að hefjast nýtt tímabil í sögu íslensku þjóðarinnar, tímabil bjartsýni,
trúar á land og þjóð og uppbygging þjóðfélags sem í dag er meðal þeirra sem fremst standa í heiminum. Í
Vestmannaeyjum hófst þetta með vélbátaöldinni í byrjun aldar og í framhaldi af því þróun sjávarútvegs í landinu
sem enn er ein af stoðum Íslands.
„Upphaf vélbátaaldar kostaði miklar fórnir í mannskæðum sjóslysum sem varð kveikjan að stofnun
Björgunarfélags Vestmannaeyja 1918. Félagið kom að mörgum framfaramálum en helsta verkefni félagsins voru
kaup á björgunarskipinu Þór sem kom til landsins 1920. Þjónaði hann vel sem björgunar- og varðskip. Seinna
yfirtók ríkið reksturinn og lagði þar með grunn að Landhelgisgæslu Íslands sem þjónar okkur í dag.“
Fólki fjölgaði í Eyjum með vélbátunum og voru um 2000 þegar Vestmannaeyjar fengu kaupstaðarréttindi
1919. Þróunin hélt áfram, en heimskreppan 1930 fram að seinni heimsstyrjöldinni 1939 hægði á vexti hér eins og
annars staðar í heiminum en stór stökk fram á við voru tekin eftir 1940 og fjölgaði íbúum á ný og í árslok 1972 var
íbúafjöldinn kominn í 5300 manns.

Svo byrjaði að gjósa
„Heimaeyjargosið, sem hófst aðfararnótt 23. janúar 1973 er einstakt í Íslandsögunni en þessa nótt urðu til yfir
5000 flóttamenn á Íslandi. Fólksflutningarnir þessa nótt gengu ótrúlega vel en eyðileggingin var gríðarleg og fór
um þriðjungur byggðarinnar undir hraun og ösku.
Gosinu lauk þann 3. júlí 1973 en þá var hreinsun bæjarins langt komin. Undirbúningur á fullu við að koma
bæjarfélaginu í gang á ný og taka á móti fólki sem strax um sumarið byrjaði að flytja heim.
Mikið verk var framundan, endurreisn byggðar, atvinnu- og mannlífs voru risavaxin verkefni sem tókst að
framkvæma með víðtækri samstöðu íbúanna, virkri aðstoð stjórnvalda og góðri aðstoð ýmissa aðila innanlands
og utan. Sumt verður aldrei bætt, en bæjarbúar lærðu að aðlaga sig að gjörbreyttu umhverfi. Talið er að liðlega
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3600 manns hafi flutt heim á ný að loknu eldgosi, en nýir íbúar bættust í hópinn á næstu árum og áratugum. Má
segja að Vestmannaeyjabær hafi á 20 til 25 árum risið úr öskunni í að verða eitt öflugasta sveitarfélag landsins,“
sagði Elís.

Vildu hag Eyjanna sem mestan
„Þetta er sagan okkar í stuttu máli en lán okkar Eyjamanna er að eiga fólk sem mælir ekki lífið í vandamálum
heldur viðfangsefnum sem þarf að leysa. Það er farið í verkin og þau kláruð sama hvort þau er stór eða smá. Í
gosinu höfðum við bæjarstjórn undir forystu Magnúsar H. Magnússonar, bæjarstjóra sem allan tímann hafði trú á
endurreisn Eyjanna. Gengu þeir sömu slóð og fyrirrennarnir sem aldrei misstu sjónar á því markmiði að vilja hag
Eyjanna sem mestan. Það sama á við um það fólk sem tók við keflinu. Metnaður fyrir hönd Vestmannaeyja er
alltaf það sem skiptir máli.
Í atvinnulífinu gildi það sama. Í dag eru Vestmannaeyjar ein stærsta verstöð landsins með sjávarútveg sem byggir
á öflugum fýrirtækjum í fremstu röð. Í kringum þau hafa vaxið framsækin íyrirtæki í iðnaði og þjónustu.
Kaupmenn halda úti ótrúlega fjölbreyttri þjónustu miðað við að hér búa 4300 manns og hér eru nokkrir af bestu
veitingastöðum landsins,“ sagði Elís.

Íþróttabærinn Vestmannaeyjar
Hann sagði ekki þörf á að fjölyrða um árangur okkar í íþróttum, gott dæmi um það sé árangur meistaraflokka ÍBV
íþróttafélags í handbolta og fótbolta sem hafa unnið marga titla undanfarin tvö ár. „Má þar nefna bikar-, deildar
og Íslandsmeistaratitla í handbolta karla og bikarmeistaratitla í knattspyrnu karla og kvenna. Einnig er árangur
yngri flokka eftirtektarverður ásamt öðrum greinum sem stundaðar eru í bænum. Meistaraflokkar ÍBV
íþróttafélags spila í efstu deildum karla og kvenna í handbolta og fótbolta. Þegar litið á íbúafjöldann: Geri aðrir
betur.“
Menning á háu stigi
„Skólar í Vestmannaeyjum eiga sér langa sögu og í dag eigum við nútímalega leikskóla og grunnskóla,
framhaldsskóla sem skapað hefur sér sérstöðu auk Tónlistarskóla. Þá fá þeir sem vilja mála og teikna tækifæri til
að bæta sig undir handleiðslu hennar Steinunnar.
Menningarlíf hefur lengi verið hér í miklum blóma og er þetta hús talandi dæmi um það. Hér er í dag bíó og
leikhús og leikvöllur fyrir eldri borgara á efstu hæðinni.
Á fyrri hluta síðustu aldar var hér öflugt tónlistarlíf þar sem Oddgeir Kristjánsson, tónskáld var fremstur meðal
jafningja. Myndlistarfólk eigum við og ber þar að nefna Júlíönu Sveinsdóttur.
Í dag eigum við nokkra glæsilega fulltrúa í menningunni og allir þekkja Unnar Gísla, son Simma og Unnar sem
betur er þekktur sem tónlistarmaðurinn Júníus Meyvant og er að skapa sér nafn á heimsvísu.
Þetta samfélag hefur getið af sér fólk sem er í fremstu röð á sínu sviði, í íþróttum, í opinberum störfum og
einkarekstri og stjórnmálamenn sem allir landsmenn vita hverjir eru. Allt getum við talið þetta okkur til tekna og
eigum að vera ófeimin að láta vita að þarna er okkar fólk á ferðinni.
Safnahúsið hefur staðið undir nafni sem menningartorg bæjarins þangað sem fólk sækir í hópum ráðstefnur,
viðburði og sýningar sem vekja mikla athygli. Meðal þeirra er Eyjahjartað, þar sem Eyjafólk rifjar upp æskuárin í
Eyjum og hrærir hjörtu allra viðstaddra.
Á síðasta ári voru 100 ár frá upphafi prentunar í Vestmannaeyjum og mestan þann tíma hefur verið öflug
blaðaútgáfa hér. Fréttir og síðar Eyjafréttir eiga sér lengsta sögu í reglulegri útgáfu og hafa flutt fregnir af mannlífi
Eyjanna í sinni fjölbreytni frá 1974.“

Framsýni þeirra sem stjórna
Elís sagði þetta allt byggjast á framsýni þeirra sem stjórna. Þeir varði leiðina sem alltaf er tekin í áföngum. „Það er
himinn og haf á milli þess að í fyrstu fundargerð bæjarstjórnar fyrir nákvæmlega 100 árum er eitt málið dagleg
dreifing á kolum til bæjarbúa. Í dag fáum við hitann frá sjóvarmadælustöð sem sækir orkuna í Golfstrauminn sem
berst til okkar úr Mexíkóflóa.
Fyrsti rafstrengurinn var lagður hingað árið 1962 og fyrsta vatnsleiðslan 1968 og hafa fleiri bæst við síðan.
Vatnslögnin er ein stærsta framkvæmd sem eitt bæjarfélag á Íslandi hefur ráðist í en um leið var tekið eitt stærsta
ef ekki stærsta skref fram á við í sögu Vestmannaeyja. Í staðinn fyrir vatn sem safnað var af þökum bæjarins í
brunna fáum við úr krönunum besta vatn í heimi. Engu logið þar og skipti vatnið sköpum fyrir atvinnulífið og
alla bæjarbúa.
Næsti áfangi er svo lagning ljósleiðara í hvert hús í Vestmannaeyjum. Þannig getum við best tekið þátt í fjórðu
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iðnbyltingunni og nýtt það sem hún hefur upp á að bjóða okkur til hagsbóta.“

Spennandi tímar í samgöngum
Það var ekki ofsögum sagt hjá Elís að samgöngur skipta okkur meira máli en nokkru sinni og nú horfum við fram
á nýja tíma með nýjum Herjólfi í vor. „Þar eigum við mikið undir að skipið standist væntingar og má segja að
þróun Vestmannaeyja fram á við velti að nokkru leyti á hvernig til tekst. Það er engin ástæða til annars en
bjartsýni og að nýtt skip og fyrirhugaðar endurbætur á Landeyjahöfn muni efla ferðamannaiðnað og aðrar
atvinnugreinar og bæta mannlíf í Vestmannaeyjum í framtíðinni.
Sérstaða okkar er að búa á eyju sem gefur okkar tækifæri í heimi sem gerir miklar kröfur í framleiðslu matvæla og
umhverfisverndar. Þar þarf að taka til hendinni en munum að hrein Eyja og umhverfisvæn eru verðmæti.
Rafdrifin ferja og orkan úr sjónum gætu verið áfangar á allsherjar umhverfisvottun Vestmannaeyja. Verkefni sem
við öllum getum komið að.
Þessir áfangar í sögu Vestmannaeyja sem ég hef hér nefnt sýna þann mikla kraft sem býr í samfélaginu í Eyjum
sem hefur skilað okkur miklu. Auðvitað eru mörg verkefni framundan en á meðan við erum að fá til okkar ungt og
öflugt fólk er ástæða til bjartsýni. Er það verkefni þessarar bæjarstjórnar og okkar allra að sjá til þess að svo verði
áfram. Í þessu fólki er framtíðin. Vestmannaeyjabær, til hamingju með 100 ár og og munum eitt í lokin:
Skömmumst okkar aldrei fyrir að vera Vestmannaeyingar,“ sagði Elís Jónsson, forseti bæjarstjórnar að lokum.
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Hátíðarræða Írisar bæjarstjóra á hátíðarfundinum

Horfum björtum augum fram á veginn
„Á þessum degi fyrir réttum 100 árum, hinn 14. febrúar 1919, var haldinn fundur í húsinu Borg, sem stóð neðst
við Heimagötu og fór undir hraun í gosinu. Sá fundur var fyrsti fundur fyrstu bæjarstjórnar Vestmannaeyja,“
sagði Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í ræðu á hátíðarfundi bæjarstjórnar í bíósal Kviku fimmtudaginn 14. febrúar
þar sem tímamótunum var fagnað. Fundarsalurinn var þétt setinn en á undan var ljósmyndasýning þar sem
stiklað var á stóru í sögu Vestmannaeyja með áherslu á tímann frá því bærinn hlaut kaupstaðarréttindi þann
fyrsta janúar 1919.
Sjálf rakti Íris sögu Vestmannaeyja og hafði til hliðsjónar hina vönduðu samantekt Haraldar Guðnasonar,
bókavarðar, Við Ægisdyr, saga Vestmannaeyja frá 1918 til um 1978 þar sem ítarlega er farið yfir sögu
bæjarstjórnar þar. „Í umfjöllun Haraldar kemur fram að níu einstaklingar hafi átt sæti í fyrstu bæjarstjórninni.
Meðal þeirra var Halldór Gunnlaugsson læknir. Það er áhugavert að hugsa til þess að Halldór var
aðalhvatamaðurinn að stofnun kvenfélagsins Líknar, sem átti 10 ára afmæli sama daginn og bæjarstjórn kom
saman í fyrsta sinn. Var dagurinn ef til vill valinn til heiðurs kvenfélaginu?“ spurði Íris.

Ólafía Óladóttir fyrst kvenna til að sitja bæjarstjórnarfund
„Í fyrstu bæjarstjórn Vestmannaeyja átti engin kona sæti - og kemur sú staðreynd líklega fáum á óvart miðað við
jafnréttið, eða öllu heldur misréttið, í þá daga,“ sagði Íris. „Fyrsta konan sem sat fundi í bæjarstjórn
Vestmannaeyja var Ólafía Óladóttir, verkakona í Stíghúsi, en það var árið 1934. Hún var á lista
Kommúnistaflokksins og var varabæjarfulltrúi. Ólafía - Lóa í Stíghúsi - var amma Sigríðar Ingibjargar
Ingadóttur, fyrrverandi alþingismanns, sem nú er hagfræðingur Alþýðusambandsins.“

Dadda fyrsta kjörna konan í bæjarstjórn
En langt var í næstu konu. „Hitt er ótrúlegt að fyrsta kjörna konan í bæjarstjórn Vestmannaeyja var hún
Sigurbjörg okkar Axelsdóttir, Dadda skó og var hún á lista Sjálfstæðisflokksins. Það var árið ekki fyrr en 1974 eða
heilum 55 árum eftir að bæjarstjórn Vestmannaeyja kom fyrst saman. Með öðrum orðum:
Í meirihluta þess tíma sem liðinn er frá upphafi bæjarstjórnar Vestmannaeyja var ekki ein einasta kona kjörin í
bæjarstjórn. Horfið hérna á borðið við hliðina á mér, konur eru nú í meirihluta í bæjarstjórn.
Mér reiknast svo til að frá 1919 til 1974, eða þangað til fyrsta konan er kosin í bæjarstjórn, hafi verið kosið um 120
sæti bæjarfulltrúa. Vitaskuld hafa ekki 120 bæjarfulltrúar fyllt þessi 120 sæti, sumir sátu tvö kjörtímabil, aðrir
jafnvel miklu lengur. En sem sagt alltaf karlar.
Af samtals 16 bæjarstjórum Vestmannaeyja á þessum 100 árum komu svo auðvitað fyrst 15 karlar í röð, en svo
breyttist það víst líka,“ sagði Íris.

Er hér vegna Magnúsar H.
Hún sagði alla þessa bæjarstjóra hafa lagt sitt af mörkum við uppbygginu bæjarins á þessum 100 árum. „Verkefni
þessara bæjarstjóra voru mörg og mismunandi eins og gefur að skilja. Sumir fengu stærri og erfiðari verkefni en
aðrir en ætli þau hafi gerst miklu stærri en að fá heilt eldgos yfir bæinn. Það fékk Magnús H. Magnússon að
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reyna en hann var bæjarstjóri 1966 til 1975. Ég minnist á hann hér því að hann er líklega ástæðan fyrir því að ég er
hér.
Viðtal sem var við Magnús í útvarpinu á sínum tíma, þar sem hann hvatti fólk til að snúa heim og byggja aftur upp
Eyjuna okkar eftir gos, sannfærði mömmu um að koma aftur heim. Pabbi var tilbúinn að flytja til Noregs með
fjölskylduna en mamma réði ferðinni að þessu sinni og hún hlýddi kalli Magnúsar bæjarstjóra.
Það skiptir auðvitað sköpum í sögu Vestmannaeyja að svo margir svöruðu kallinu; komu aftur heim og glæddu
eyjuna okkar lífi á ný.“

Karlarnir níu og Valentínusardagurinn
Íris sagði það svolítið skemmtilegt að hugsa til þess að karlarnir níu sem sátu fyrsta bæjarstjórnarfundinn hefðu
valið daginn til heiðurs kvenfélaginu Líkn, eins og hún minntist á fyrr í ræðu sinni. „En þá hefur sjálfsagt ekki
órað fyrir því að 100 árum síðar yrði haldið upp á þann fund á Valentínusardaginn, 14. febrúar, degi elskenda. En
kannski voru þessir karlar í fyrstu bæjarstjórninni eintómir rómantíkerar.

Fyrstu bæjarstjórnarkosningarnar
Skoðum aðeins nánar fyrstu bæjarstjórnarkosningarnar. Þær fóru fram þann 16. janúar 1919. Þá voru 7 listar í
framboði og hafa aldrei verið fleiri síðan. En hið furðulega er að sömu einstaklingar gátu verið á fleiri en einum
lista og eru jafnvel dæmi um að sömu einstaklingar hafi verið á allt að 4 listum. Í fyrstu
bæjarstjórnarkosningunum 1919 voru 3 á fjórum listum, þeir Páll Bjarnason, Högni Sigurðsson í Vatnsdal og Jón
Hinriksson.
Til að fá að bjóða fram í kosningunum 1919 þurfti framkominn listi einungis 5 meðmælendur á móti 40 til 80 í
dag. Alls greiddu 556 atkvæði í fyrstu bæjarstjórnarkosningunum af ríflega 2000 íbúum.
Listabókstafirnir voru einnig með allt öðrum hætti en nú tíðkast, þar sem kjörstjórn merkti listana einfaldlega
með bókstöfum í stafrófsröð í þeirri tímaröð sem framboðunum var skilað inn. Þannig var t.d. B-listinn, borinn í
fyrsta sinn fram af flokki 1930 og þá af Sjálfstæðisflokki, 4 árum síðar af Alþýðuflokknum og loksins 1938 af
Framsóknarflokknum. En þá lauk þessari hringekju og flokkarnir fengu fasta listabókstafi.“

Margt hefur breyst
Íris sagði margt orðið með ólíkum hætti og ekki hefði hún tök á hér að rekja alla sögu bæjarstjórnar og
bæjarstjórnarkosninga. „Mig langar til að staldra andartak í lokin við kosningarnar 1930 vegna þess að annars
vegar verða þá ákveðnar breytingar sem enn halda og einnig vegna áhugaverðs samanburðar við nútímann.
Eitt er að frá 1930 var loks tekið að kjósa til bæjarstjórna á Íslandi á 4 ára fresti en fram að því hafði verið kosið til
bæjarstjórna árlega. Í öðru lagi var frá og með 1930 í fyrsta skipti kosið um alla bæjarstjórnina í einu, en 9
bæjarfulltrúar sátu á þessum tíma í bæjarstjórn, eins og áður var minnst á. Fram að 1930 var sá háttur hafður á að
3 fóru úr bæjarstjórn á hverju ári og 3 nýir bættust við. Hlutkesti var látið ráða hverjir 3 þurftu að yfirgefa bæjarstjórn
hverju sinni. Áhugavert en ég veit ekki hvernig
stemminginn væri fyrir því núna ef unnt væri að endurvekja þann sið.“
Rýmri kosningaréttur
„Þá brýtur árið 1930 að öðru leyti í blað í sögu bæjarstjórnarkosninga. Í fyrsta lagi voru lögin um kosningarétt
rýmkuð verulega það ár og kosningaaldur bæði fyrir karla og konur færður niður í 21 ár ásamt fleiri rýmkunum.
Meðal þeirra var að það að þiggja sveitarstyrk varðaði ekki lengur missi kosningarréttar nema menn væru í skuld
við bæjarsjóð vegna leti eða ómennsku eins og það var orðað í samþykktinni. Í framhaldinu varð einum ónefndum
bæjarfulltrúanum að orði að Vestmannaeyjar væru kyndugur staður því hér mættu letingjar aðeins kjósa ef þeir
væru ríkir.“

Guðlaugur Gíslason setið flesta fundi
Til er skrá hjá Vestmannaeyjabæ um alla þá sem setið hafa bæjarstjórnarfundi öll þessi 100 ár. „Það er gaman að
glugga í þetta,“ sagði Íris. „Hér í Eyjum eru enn búsettir 3 af þeim 6 sem setið hafa flesta bæjarstjórnarfundi eru
tveir þeirra með okkur hér í salnum í dag.
Sá sem flesta fundi hefur setið er Guðlaugur Gíslason 343; næstur er Ragnar Óskarsson 311; Sigurður Jónsson
281; Ársæll Sveinsson 277; Arnar Sigurmundsson 270 og Guðmundur Þ.B Ólafsson 269. Börn tveggja þeirra
núlifandi manna sem hér voru taldir eru sem kunnugt er bæði í bæjarstjórn og bæjarráði í dag,“ sagði Íris. Þau eru
Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Njáll Ragnarsson.
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Stór dagur
„En í dag fögnum við, við fögnum 100 ára afmæli bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta er stór dagur, sem skipar
stóran sess í okkar tímatali og afmælisári.
Fyrir hönd sitjandi bæjarfulltrúa þakka ég öllum þeim sem á undan okkar komu, lífs og liðnum, fyrir þeirra
framlag í að gera bæinn okkar að því sem hann er. Við horfum björtum augum fram á veginn fyrir hönd okkar
einstaka bæjarfélags.
Til næstu 100 ára að minnsta kosti,“ sagði Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri að endingu.
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Jóna Sigríður Guðmundsdóttir
Kvenfélagið Líkn 110 ára

Þess var sérstaklega minnst á hátíðarfundi bæjarstjórnar sl. fimmtudag, 14. febrúar að sama dag fagnaði
Kvenfélagið Líkn merku afmæli, varð 110 ára. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi minntist þessa með
nokkrum orðum á fundinum. Sagði það mikinn heiður fyrir sig að að vera þátttakandi sem bæjarfulltrúi á þessum
merku tímamótum.
,,Það er mér mikill heiður að standa hér og vera þátttakandi á þessum merku tímamótum,'' sagði Jóna Sigríður.
,,Tilefni þessa hátíðarfundar bæjarstjórnar eins og öllum er kunnugt um og hefur komið fram í fyrri ræðum, þá
var á þessum degi, 14. febrúar, fyrir 100 árum, fyrsti bæjarstjórnarfundur Vestmannaeyjabæjar haldinn. En á
þessum sama degi 10 árum fyrr, árið 1909, var Kvenfélagið Líkn stofnað og því 110 ára í dag. Það er því tilefni til
að segja nokkur orð um Kvenfélagið Líkn.''
Síðan rakti Jóna Sigríður sögu félagsins en aðalhvatamaðurinn að stofnun Líknar var læknirinn Halldór
Gunnlaugsson. ,,Hann fann að sterk þörf var fyrir samhug fólks og því fannst honum kjörið að stofna kvenfélag.
Stofnendur félagsins voru 23 konur.
Halldór gaf félaginu nafn sem hann taldi að væri viðeigandi samkvæmt tilgangi þess sem var að líkna og hlynna
að bágstöddum sjúklingum í Vestmannaeyjum svo og til þess að veita aðra þá aðstoð sem félagið sæi sér fært um
að veita hverju sinni.
Talið er að þetta hjálparstarf sé fyrsti vísirinn að heimahjúkrun í Vestmannaeyjum. ,,Í dag eru félagskonur 119
skráðar. Þær hafa í öll þessi ár unnið mikið og óeigingjarnt sjálfboðastarf. Þær hafa veitt mörgum líknandi hönd
og komið að hinum ýmsu verkefnum til mikilla heilla fyrir samfélagið okkar. Því er vert að þakka Líknarkonum
fyrir óeigingjarnt starf þeirra,'' sagði Jóna Sigríður og las næst erindi upp úr ljóði eftir Magnús Jónsson frá
Sólvangi sem var samið í tilefni af 25 ára afmæli Líknar og lýsir atorku þessara kvenna mjög vel.

Þú „Líkn“ ei gleymist, margir muna
Hið mikla starf sem vinnur þú.
Þú hlustar, ef að heyrist stuna
Er hjálpin eðli sínu trú:
Að verma kaldan, veikan styðja
Og varnarfáum létta stríð.
Þér konur, lífi ykkar iðja,
Að unna, mýkja og græða langa tíð.

,,Fyrir hönd bæjarstjórnar Vestmannaeyja óska ég félögum Kvenfélagsins Líknar innilega til hamingju með
afmælið,'' sagði Jóna Sigríður að lokum.
Við þetta tækifæri afhenti Trausti Hjaltason, bæjarfulltrúi, Kvenfélaginu Líkn stóran blómvönd frá bæjarstjórn
sem Guðbjörg Jónsdóttir, fyrrum formaður félagsins tók á móti.
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Hátíðarsamþykkt bæjastjórnar

Ráðhúsið hljóti aftur fyrri virðingarsess
Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti á sérstökum hátíðarfundi í tilefni af 100 ára afmælis
Vestmannaeyjakaupstaðar að halda áfram endurbótum á Ráðhúsi Vestmannaeyja við Stakkagerðistún með það að
markmiði að húsið hljóti þann virðingarsess sem því sæmir og að innan veggja þess rúmist m.a. viðhafnarsalur og
hluti safna Vestmannaeyjabæjar.
Undirbúningur, áætlanagerð og nánari tillögur um framtíðarhlutverk hússins verði kynnt bæjarbúum haustið
2019. Áætlað er að endurbótunum ljúki á þremur árum.
Hildur Sólveg Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi fygldi samþykktinni úr hlaði og fór yfir sögu og hlutverk Ráðhússins
frá byggingu þess til dagsins í dag.
,,Húsið var byggt sem Sjúkrahús Vestmannaeyja og var tekið í notkun 1928. Húsið var teiknað af Guðjóni
Samúelssyni þáverandi húsameistara ríkisins og var bygging þess mikið átak á sínum tíma. Húsið var gert að
Ráðhúsi Vestmannaeyjabæjar 1977 að loknum miklum endurbótum, en þá hafði engin starfsemi verið í húsinu frá
upphafi Heimaeyjargossins 23. janúar 1973 og starfsemi Sjúkrahússins flutti í nýtt húsnæði haustið 1974. Húsið
gegndi hlutverki ráðhúss til haustsins 2016.
Hildur Sólveig bar síðan upp hátíðarsamþykkt bæjarstjórnar sem var samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.
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Aðrar myndir frá fundinum
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Bæjarstjórnarfundur unga fólksins — Stóðu sig mjög vel
Samgöngur, móttaka flóttamanna, afþreying og betri húsgögn í skólann

Það var fullt út úr dyrum í Kviku á bæjarstjórnarfundi unga fólks föstudaginn 15. febrúar. Tilefnið var 100 ára
afmæli kaupstaðarréttinda Vestmannaeyja um leið og unga fólkinu gafst kostur á að koma framfæri málum sem
þau telja mikilvæg. Og allt fór fram eins og um reglulegan bæjarstjórnafund væri að ræða. Tillögur lagðar fram,
þær ræddar áður en gengið var til atkvæðagreiðslu. Góð stemning var á fundinum og fylgdust gestir með af
aðhygli.

Fundurinn var haldinn í samstarfi við Grunnskóla Vestmannaeyja og voru það nemendur elstu bekkja skólans
sem höfðu veg og vanda af fundinum. Krakkarnir fengu áður leiðsögn um fundarsköp og hvernig
bæjarstjórnarfundir fara fram. Voru því klár í slaginn.
Fundinn sátu Ægir Freyr Valsson forseti, Guðbjörg Sól Sindradóttir bæjarstjóri og bæjarfulltrúarnir Eva
Sigurðardóttir, Svala Guðný Hauksdóttir, Lísa Guðbjörnsdóttir og Alexander Júlíusson. Fundargerð ritaði Hinrik
Ingi Ásgrímsson.

Komu víða við
Fyrsta mál á dagskrá voru samgöngumál, gjaldskrá fyrir ungt fólk með flugi og gjaldskrá fyrir Vestmanneyinga
með Herjólf. Eftirfarandi tillaga var lögð fram: Að allir Vestmannaeyingar fái forgang í Herjólf innan ákveðins
ramma ef pantað er með ákveðið mörgum dögum á undan. Fimm voru sammála tillögunni og einn sat hjá.
Í annarri tillögunni var Flugfélagið Erni hvatt til þess að bjóða ungu fólki í Vestmannaeyjum skólaafslátt í flug t.d.
með klippikortum. Þar voru fimm samþykkir og einn sat hjá.
Þriðja tillagan fjallaði um móttöku flóttamanna í Vestmannaeyjum. Hvatti fundurinn bæjarstjórn Vestmannaeyja
til þess að skoða þann möguleika að taka á móti flóttamannafjölskyldum til Eyja. „Mikilvægt er að huga að öllum
þáttum í þeirri vinnu. Takmarka hversu mörgum er boðið, finna húsnæði fyrir fjölskyldurnar og aðstoða þær við
að aðlagast samfélaginu,“ segir í tillögunni sem fékk talsverða umræðu á fundinum.

25

Hún var svo borin undir atkvæði og var samþykkt af þremur bæjarfulltrúum og þrír sátu hjá sem endurspeglaði
umræðuna á undan.

Vilja meiri fjölbreytni
Þá var komið að tillögu um afþreyingu fyrir ungt fólk í Vestmannaeyjum. Nefndar voru hugmyndir um mini golf,
lazer-tag, paint ball og keilu. I umræðum var einhugur meðal bæjarfulltrúa um að þarna væri verk að vinna. Var
eftirfarandi tillaga lögð fram:
„Bæjarstjórn unga fólksins hvetur bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Vestmannaeyja að skoða að bjóða upp á meiri
afþreyingu í Vestmannaeyjum. Við hvetjum til þess að fundið verði húsnæði fyrir slíka afþreyingu og m.a. fengið
fyrirtæki eins og pizzastað í samstarf sem gæti verið að störfum í sama húsnæði. Einnig væri hægt að nýta
húsnæðið undir starfið sem er í félagsmiðstöð.“
Tillagan var samþykkt með sex samhljóða atkvæðum.
Eftir umræður um framboð á íþróttum fyrir ungt fólk í Vestmannaeyjum samþykkti bæjarstjórn unga fólksins að
hvetja til frekara framboðs í íþróttum í Vestmannaeyjum.

Betri borð og stólar fyrir nemendur í Grunnskóla Vestmannaeyja var greinilega hitamál. Tóku flest til máls og
sögðu þetta brýnt því núverandi húsgögn séu henti ekki.

Í tillögu hvatti bæjarstjórn unga fólksins til þess að húsbúnaður eins og borð og stólar verði endurnýjað í GRV.
„Mikilvægt er að hafa í huga þægindi húsbúnaðarins t.d. þannig að stólar og borð séu hækkanleg eða lækkanleg.
Bæjarstjórn unga fólksins hvetur bæjarstjórn Vestmannaeyja til þess að skoða þessi mál til hlítar og setja pening í
skólann fyrir þetta.

Var tillagan samþykkt með sex samhljóða atkvæðum
Fleira ekki gert, fundinum, sem hófst klukkan 12.00 slitið kl. 12.22. Það var greinilegt að krakkarnir, bæði gestir í
sal og bæjarfulltrúarnir, kunnu að meta þessa nýbreytni og sagði Íris bæjarstjóri að tillögurnar yrðu teknar til
skoðunar í bæjarstjórn Vestmannaeyja.
Á eftir var boðið upp á pizzur sem runnu ljúflega í mannskapinn.
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Málþing

100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar — Málþing:
Nútíð, fortíð og framtíð Vestmannaeyja, tækifæri og ógnanir
Sunnudaginn, 17. febrúar var haldið opið málþing í Kviku, bíósal í tilefni af 100 ára afmæli
Vestmannaeyjakaupstaðar. Var það vel sótt og heppnaðist í alla staði mjög vel. Fyrirlesarar voru fimm og voru öll
með athyglisverð og fróðleg erindi þar sem horft var til möguleika Vestmannaeyja í ljósi þess sem er að gerast
annars staðar. Mest var horft til möguleika í ferðamennsku og sjávarútvegi en báðar þessar greinar af þróast
mikið á síðustu árum. Ekki síst sjávarútvegur þar sem er verða til mjög öflug þjónusta og nýsköpun og framleiðsla
á vélbúnaði sem seldur er um allan heim. Auk þess hefur nýting hráefnis aukist þannig að verðmæti hvers kílós af
fiski hefur meira en tvöfaldast síðustu árum.

Yfirskrift málþingsins var Nútíð, fortíð og framtíð Vestmannaeyja, tækifæri og ógnanir. Frummælendur voru dr.
Ágúst Einarsson, prófessor fyrrverandi rektor Háskólans á Bifröst sem talaði um samspil atvinnulífs og
menningar. Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar talaði um tækifærin sem liggja í
ferðaþjónustunni. Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, frumkvöðull og stofnandi Protis ehf. á Sauðárkróki ræddi
mikilvægi vísinda og nýsköpunar í sjávarútvegi. Ásgeir Jónsson, adjunkt við Háskólann í Reykjavík og
umsjónarmaður Haftengdrar nýsköpunar sagði frá nýsköpun og menntun í Bláa hagkerfinu.

Tryggvi Hjaltason, senior Strategist hjá CCP og formaður Hugverkaráðs spurði: Hvernig átt þú að tryggja að
Vestmannaeyjar sigri framtíðina?

Málþingsstjóri var Sara Sjöfn Grettisdóttir, ritstjóri Eyjafrétta.

Þingið var öllum opið og verður áhugavert að heyra mat fyrirlesara á stöðu Vestmannaeyja í
dag og hvaða möguleika þau sjá framundan.

Áhorfsgestir málþingsins í Kviku, bíósal
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Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri á málþingi:
Sýnum kjark og þor, framsýni og frumkvæði

Grípum ný tækifæri sem gefast á nýjum sviðum - Horfum til frumkvöðla eins og Gísla J. Johnsen
„Upphaf búsetu í Vestmannaeyjum má rekja langt aftur; jafnvel lengra aftur í sögunni en allra annarra staða á
Íslandi með komu Papanna frá Írlandi. Hér í Eyjum er einnig talinn hafa verið elsti þéttbýlisstaður
landsins,“ sagði Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri þegr hún bauð gesti og fyrirlesara velkomna málþing sem bar
yfirskriftina: Vestmannaeyjar í nútíð, fortíð, og framtíð. Tækfæri og ógnir.
Tilefnið var að 100 ár eru frá því að Vestmannaeyjar fengu kaupstaðarréttindi. „Við sem hér búum höfum oft þurft
að takast á við stór verkefni. Stundum geigvænlega stór eins og það að fá heilt eldgos yfir bæinn. En við tókumst á
við það sem samfélag og byggðum aftur upp öflugt og blómstrandi bæjarfélag.“

Saga um frumkvöðla
Íris sagði að löng saga Vestmannaeyja, einkum síðustu 100 árin, sé saga um frumkvöðla og frumkvæði; framsýni
og áræðni. „Dæmi um framsýni stórhuga manna ^ar þegar Björgunafélag Vestmannaeyja var stofnað 1918 og í
framhaldinu keypti félagið fyrsta varðskip okkar Íslendinga, Þór, og þannig varð félagið raunverulega fyrsti
vísirinn að Landhelgisgæslunni.“

Næst minntist Íris á Gísla J. Johnsen - sem fæddist árið 1881 og var einstaklega framsýnn og hafði mikil
áhrif, Vestmannaeyjum til heilla. „Hann lét smíða og flytja til Eyja fyrsta vélknúna fiskibát landsins árið 1904; og
árið 1928 lét hann smíða skipið Heimaey sem var fyrst allra vélbáta á Íslandi búið loftskeytatækjum.

Árið 1913 reisti Gísli fyrstu fiskimjölsverksmiðju á Íslandi í Eyjum og fylgdi því svo eftir með lýsisbræðslu.

Árið 1920 byggði fyritæki Gísla síðan fyrstu olíutankana hér á landi, sem varð til þess að vélvæðing landsins gekk
hraðar fyrir sig og olíuverð lækkaði til muna. Hægt er að fullyrða að atvinnusaga okkar í Eyjum, og jafnvel alls
landsins, hefði orðið nokkuð önnur ef framsýni og hugrekki Gísla hefði ekki notið við.“

Íris sagði að eðlilega tengdust þau viðfangsefni þar sem Eyjamenn hafa verið í fararbroddi síðustu rúmlega 100
árin sjávarútvegi þar sem Vestmannaeyingar eru í fremstu röð enn í dag.

„En það dugar ekki að líta bara á glæsta fortíð og sterka stöðu í nútíð. Það felur í sér stöðnun. Við þurfum að horfa
til framtíðar og sýna sama kjark og þor; framsýni og frumkvæði eins og ég lýsti hér áðan. Grípa ný tækifæri sem
gefast á nýjum sviðum,“ sagði Íris og kvaðst vona að fyrirlesarnir ættu eftir að fræða, upplýsa og vonandi kveikja
nýjar hugmyndir.

„Enn í dag byggjum við okkar samfélag fyrst og fremst á sjávartúvegi og greinum honum tengdum. Og um
fyrisjánlega framtíð verður hann áfram undirstaðan. Önnur stoðin okkar er ferðaþjónustan sem verður síðan
stöðugt mikilvægari og á mikla vaxtarmöguleika með bættum samgöngum. En við þurfum að huga að þriðju
stoðinni. Það er hugvitið og nýsköpun í öðrum greinum en ég nefndi hér á undan.
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Bæjarstjórn samþykkti við gerð síðustu fjarhagsáætlunar að verja fé til að styrkja undirbúning að þeirri vinnu.

Málþing sem þetta er hluti af því að horfa fram á við; ræða nýjar hugmyndir og kveikja kjark og þor til að
framkvæma þær.

Bjóðum framtíðina velkomna,“ sagði Íris og málþingið sett.

Mælendur á málþinginu: Ásgeir Jónsson, dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, dr. Ágúst Einarsson, Bjarnheiður Hallsdóttir
og Tryggvi Hjaltason ásamt Söru Sjöfn Grettisdóttur, ritstjóra Eyjafrétta og Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Ves tmannaeyja.

Málþingserindin
1. Dr. Ágúst Einarsson - Samspil atvinnulífs og menningar
2. Bjarnheiður Hallsdóttir - Tækifærin liggja í ferðaþjónustunni
3. Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir - Íslenskur sjávarútvegur í forystu á heimsvísu
4. Ásgeir Jónsson - Nýsköpun og menntun í bláa hagkerfnu
5. Tryggvi Hjaltason - Kostirnir við að búa í Vestmannaeyjum margir
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Málþing - Dr, Ágúst Einarsson, prófessor:
Samspil atvinnulífs og menningar — Eyjamenn eiga sína Monu Lísu

Hin lífvænlega umgjörð, menning og menntun þarf að vera í lagi
„Markmiðið um að Vestmannaeyjar séu hálaunasamfélag með mjög góð lífskjör og séu eftirsóttar til búsetu er gott
og gilt og allir geta tekið undir það. En er það svo árið 2019? Nei, er svarið. Vestmannaeyjar eru meðalsamfélag
með þokkalega góð lífskjör en er ekki sérstaklega eftirsótt til búsetu. Hér þarf því breytingar. Í Eyjum geta
auðveldlega búið 8000 manns eða tvöfalt fleiri en nú er,“ sagði Ágúst Einarsson í upphafi erindis síns og sýndi
íbúaþróun í Vestmannaeyjum sem fór hæst 1972 þegar íbúar voru 5300 en eru í dag 4284.

Lækkandi hlutfall af heildaríbúafjölda
Ágúst rakti íbúaþróun frá 1880 þegar hér bjuggu aðeins 280 manns. „Fólksfjölgunin mikla var í byrjun 20. aldar í
vélbátavæðingunni. Þá var afi minn hér, gerði út og var hreppstjóri og pabbi ólst hér upp og starfaði ásamt fjölda
annarra. Flestir íbúar voru árið 1972, árið fyrir gosið, 5303. Núna eru þeir 4284 og hafa verið svipaðir síðustu ár.
Smáfjölgun íbúa er upp úr aldamótunum 2000,“ sagði Ágúst en það segir ekki alla söguna því þegar litið er á
Vestmannaeyinga sem hlutfall af Íslendingum öllum hefur verulega hallað undan fæti.

Þegar best lét 1972 var hlutfall Vestmannaeyja af landsmönnum 3,3% en eru í dag aðeins 1,2%. „Hlutfall íbúa í
Eyjum af landsmönnum, segir mikið og meira en íbúafjöldinn. Það bjuggu 0,4% af landsmönnum í Eyjum árið
1880, fyrir 140 árum en fólksfjöldinn óx hratt og náði hámarki 3,3% af íbúafjölda landsins árið 1927. Síðan hefur
hlutfall landsmanna í Vestmannaeyjum lækkað stöðugt og er nú 1,2%. Um 99% landsmanna búa ekki í
Vestmannaeyjum,“ sagði Ágúst og hélt áfram.

4% til 5% af heildarhagkerfinu
„Þó hér sé mikið framleitt þá vigta Vestmannaeyjar ekki nema í mesta lagi um 4% til 5% í hagkerfi Íslendinga. Það
er þó mikið og þrefalt til fjórfalt miðað við íbúafjölda. Þessi tala er ekki út í loftið en ég skoðaði þetta sérstaklega,
reiknaði þetta út, og munar það mestu um hina miklu hlutdeild sjávarútvegs hér.“
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Vantar fleira fólk
Ágúst sagði fámennið alvarlegan vanda Íslendinga og líka Vestmannaeyja. „Við erum ekki smáþjóð, heldur örþjóð.
Við erum aðeins 1% af íbúum Norðurlanda. Í Evrópu eru 43 þjóðir og 5 eru fleiri en 50 milljónir. Önnur
Norðurlönd eru með íbúa frá 5 til 10 milljónum en við erum hópi þeirra þjóða sem eru með milli 100.000 og eina
milljón eða með 350.000 íbúa. Við eru með fámennustu þjóðum. Við erum líka það langt frá öðrum þjóðum að
við sækjum ekki styrk til nágrannaþjóða, t.d. í þjónustu og á vinnumarkaði.
Okkur vantar fleira fólk til Íslands og til Vestmannaeyja. Það búa yfir 40.000 íslenskir ríkisborgarar erlendis og
fæstir af þeim eru námsmenn. Þetta er hátt hlutfall þjóðar sem býr erlendis í samanburði við aðrar þjóðir. Þessari
staðreynd er ekki gefinn gaumur í umræðu hérlendis og er hugsanlega áhyggjuefni. Það búa yfir 40.0000 erlendir
ríkisborgarar hérlendis, langflestir ófaglærðir. Það er sama talan og Íslendingarnir sem búa erlendis. Við eigum að
sækjast eftir vel menntuðu fólki erlendis frá, ekki aðeins í ófaglærð störf,“ sagði Ágúst.

Fjölgað á höfuðborgarsvæðinu úr 18% í 64%
Hann nefndi þá staðreynd að fólk sækir í borgir og er Ísland þar engin undantekning. Frá 1911 hefur íbúum
höfðuborgarsvæðisins fjölgað sem hlutfall af landsmönnum úr 18% í 64%. „Í borgunum er framtíðin. Sú þróun er
um allan heim. Það var líka hér fyrir 100 árum. Árið 1911 var hlutfall á höfuðborgarsvæðinu 18%, árið 1960 var
það 50% eða helmingur landsmanna, og nú er það 64% eða tveir af hverjum þremur.

„Atvinnulífinu er oft skipt í ófaglærð störf, í iðnað, þjónustustörf og í skapandi atvinnugreinar. Í skapandi
atvinnugreinum starfa um fjórðungur til þriðjungur af vinnumarkaði, en það fer eftir þjóðum. Hæsta hlutfall
skapandi starfa er í Bandaríkjunum. Það er langmest í borgunum. Þetta er ekki að breytast, þvert á móti. Borgir
eru aflvélar nútímans en það eru ekki allar borgir sem falla undir það.“

Hvergi minni sveitarfélög
Ágúst sagði að í samanburði milli Norðurlanda sjáist að meðalstærð sveitafélaga er lang minnst á Íslandi. „Í
Danmörku búa tæplega 6 milljónir, sveitarfélögin eru 98 talsins og meðalfjöldinn tæp 59 þúsund íbúar.
Meðaltalið hér á landi er 4900 íbúar eða rétt yfir íbúafjölda Vestmannaeyja. Sveitarfélögin hérlendis eru alltof
litlar einingar. Lágmarksfjöldi í hverju sveitarfélagi á Grænlandi er 8000. Hér er lágmarkið 50 einstaklingar.
Þetta er út í hött,“ sagði Ágúst.

Á Íslandi er aðeins eitt sveitarfélag, Reykjavík með fleiri en 100.000 íbúa. Vestmannaeyjar eru um miðjan hóp þar
sem eru 13 sveitarfélög með íbúa frá 2000 upp í 4999. Fjöldi sveitarfélaga með færri íbúa er 50. „Þessi mikli fjöldi
sveitarfélaga hérlendis er hlægilegur, sérstaklega í ljósi þess hversu dýrt þetta er. Vestmannaeyjar eru í
meðaltalinu en samt búa hér of fáir og einingin er of lítil,“ að mati Ágústs.

Flottur listi en segir ekki allt
Hvað þarf til að efla Vestmannaeyjar að mati Ágústs. Hann nefnir sjö atriði í stafrófsröð, betri samgöngur, fleiri
ferðamenn, fleiri íbúa, meiri atvinnu, meiri kvóta, meiri menningarstarfsemi og meiri og betri menntun. „Hér eru
sjö atriði sem horfa til betri vega fyrir Vestmannaeyjar. Flottur listi og hljómar vel en ekki er allt sem sýnist.
Atriðin eru einfaldlega í stafrófsröð. Það segir ekkert til um mikilvægi þeirra,“ segir Ágúst sem næst raðaði
þessum sjö atriðum eftir mikilvægi. Þar er meiri menningarstarfsemi efst á blaði. Næst kemur meiri menntun,
fleiri íbúa, betri samgöngur, meiri atvinnu, meiri kvóta og fleiri ferðamenn.

Menning og menntun það sem skiptir mestu máli
„Hér er þessum sjö atriðum raðað í röð eftir mikilvægi eins og ég sé þau. Þetta kemur á óvart. Meiri
menningarstarfsemi er efst og meiri og betri menntun næst efst. Ef þessir tveir þættir eru í lagi þá koma hin
atriðin í kjölfarið. Ef þetta tvennt efsta vantar er tómt mál að tala um að efla Vestmannaeyjar. Forgangsröðin
verður að vera ljós ef menn ætla að ná árangri.“
Ágúst sagði lykillinn að öflugri búsetu nútíma samfélaga vera öfluga menningarstarfsemi. Góð undirstaða sé
fjölbreytt menningarstarfsemi, lífvænlegt, spennandi og áhugavert umhverfi. Ef það er í lagi vilji fólk búa hér.
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„Eru nemendur héðan að standa sig vel í skólum annars staðar, t.d. í framhaldsskólum og háskólum? Ég veit ekki
svarið en þið verðið að spyrja þessarar spurningar og kanna svarið, ekki segja, Jú, alveg örugglega! Það er ekki
nægjanlegt svar. Þetta er grundvallaratriði og þarf að vera í mjög góðu lagi.“

Borgríkið Ísland
Næst kom Ágúst inn á þá staðreynd að Ísland er löngu orðið borgríki. „Borgir eru að stækka og eflast, alls staðar.
Þar eru skapandi atvinnugreinar og skapandi stéttir. Þar er framleiðnin eða afköstin og tekjurnar. Tveir þriðju
þjóðarinnar býr á höfuðborgarsvæðinu. Það eru meira að segja þrír fjórðu hlutar landsmanna sem búa á
stórhöfuðborgarsvæðinu ef tekin er vegalengdin sem nemur klukkutímaakstri frá miðborg Reykjavíkur. Þetta er
nær einsdæmi í heiminu. Ísland er fyrir löngu orðið borgríki. Það eru einungis 5 til 6 lönd í heiminum af um 200
löndum þar sem svona stór hluti íbúa býr nánast á sama blettinum. Þetta er nær aldrei rætt hérlendis.“

Kominn tími á að skoða göng
Ágúst sagðist vera áhugamaður um samgöngur og þá einkum um göng til Vestmannaeyja. Sagði hann kominn
tíma til að skoða göng betur. „Færeyjar eru 18 talsins. Göng í Færeyjum í byggingu frá 2017 eru 11 km, kosta 17
milljaða króna. Tekur 3 til 4 ár að byggja göngin sem eru fjármögnuð með veggjöldum. Vegalend frá Eyjum til
lands er um 12 km en göng yrðu lengri. Hvalfjarðargöng (6 km) myndu nú kosta 12 milljarða. Vaðlaheiðagöng (7
km.) kosta 17 milljarðar (áætlun var 9 milljarðar). Ástæðan fyrir framúrkeyrslu í Vaðlaheiðagöngum er einföld eða
ónógar rannsóknir. Það er ekki nefnt er svörin við spurningum eru oft einföld.

Lengd jarðganga segir alls ekki allt um kostnað. Lengd ganga til Eyja er ekki vandamál en bergið getur verið það.
Það eru til fjölmörg göng sem eru lengri en væntanlega göng til Vestmannaeyja. Kostnaður jarðganga er um 50 til
100 milljarðar á núverandi verðlagi. Eldri kannanir sýna lægri kostnað en þær nýjustu hærri.“

Landeyjahöfn rétt ákvörðun en göng næst á dagskrá
Ágúst sagði fimm kannanir til um göng til Eyja, frá 1998 til 2007, kostnaður væri 50 til 100 milljarðar, meiri
rannsóknir þarf, m.a. vegna jarðlaga. „Síðustu athuganir eru frá 2006 og 2007 og þá var aðaláherslan og
ákvörðunin um Landeyjarhöfn.
Göng voru þar ekki alvöru kostur enda er það ekki kannað nægjanlega. Ég tel að Landeyjarhöfn hafi verið rétt
ákvörðun og styð hana eindregið. Göng eru einfaldlega næsta skref. Kannanir eru sammála um að málið þurfi að
skoða betur. Það legg ég til, enda tæp 15 ár síðan þetta var skoðað síðast og það var alls ekki fullkannað og enginn
hefur heldur haldið því fram.

Það er fjöldi jarðganga í heiminum, í smíðum eða tilbúin, í sjó eða ekki, til dæmis í Noregi og Japan.
Hvalfjarðargöng og göngin á Kárahnjúkum eru helstu göngin hérlendis og þau tókust vel. Ónógar rannsóknir í
Vaðlaheiðagöngum sýna sem dæmi að ekki er mikil þekking og umsvif hérlendis á gangagerð. Það er ekkert
einkennilegt. Áherslur okkar hafa ekki verið sérstaklega á því sviði enda stendur vegagerð eðlilega framar
hérlendis,“ sagði Ágúst.

Stærsti útgerðarstaðurinn
Vestmannaeyjar eru stærsti útgerðarstaður landsins. Ágúst benti á þrjá mælikvarða því til staðfestingar.
Vestmannaeyjar eru stærstar í lönduðum afla, í lönduðum afla miðað við heimahöfn og í aflaverðmæti miðað við
heimahöfn. „Sjávarútvegur í hátækniatvinnugrein sem skapar mikil verðmæti en þarf sífellt færra starfsfólk í
hefðbundnum veiðum og vinnslu enda er sjálfvirknin mjög áberandi. Sjávarútvegur er eina atvinnugrein
Íslendinga á heimsmælikvarða. Þar þarf fleira fólk í tækniframleiðslu og markaðsmál og þar eru mjög mörg
tækifæri.“

Lærum af öðrum - Eyjar verði barnaparadís
En lífið er ekki bara menning, ferðamenn og fiskur. Það þarf líka að huga að íbúunum og líta til reynslu annarra
eyjasamfélag að því er kom fram hjá Ágúsi. „Við þurfum að læra af öðrum eyjasamfélögum, sem eru til um
allan heim og hafa mikið verið skoðuð erlendis. Læra af öðrum og ekki finna aftur upp hjólið. Það er
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mikilvægt að kynna sér það sem önnur eyjasamfélög eru að gera en fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar
erlendis. Við eigum að kynna okkur þetta en ekki alltaf að vera í því að finna upp hjólið,“ sagði Ágúst sem vill stíga
stór skref til að fá hingað fólk.

„Að mínu mati eiga Vestmannaeyjar að markaðssetja sig sem barnaparadís, með gjaldfrjálsum leikskóla frá 12
mánaða aldri. Einnig á að vera mögulegt að bjóða hér upp á ódýrustu fyrstu íbúð á landinu. Það verður að gera
hlutina betur en aðrir ef það á að ná árangri. Það á ekki að þurfa að kenna Eyjamönnum. Það að fá
barnafjölskyldur hingað er lykilatriði, gera Vestmannaeyjar öruggar, ódýrar og spennandi fyrir börn. Þetta er vel
hægt, enda gott nærsamfélag og litlar vegalengdir.“

Heilsuþjónusta, rannsóknir og nýsköpun
Heilsuþjónusta verður mjög vaxandi atvinnugrein á næstu árum og áratugum. Þar eru margir möguleikar, eins og
heilsustofnanir fyrir útlendinga. Nefndi Ágúst í því sambandi Heilsustofnun NLFÍ sem, er fyrir Íslendinga og
útlendinga, þjónustu SÁÁ og Vog fyrir útlendinga og náttúru-SPA og sjósund sem er að finna víða um land.
Rannsóknir á eldfjöllum og jarðhræringum, hafinu og fuglum. Fá erlenda sérfræðinga utan og innan ESB til að
setjast hér að. Hver fjölskylda telur og nýsköpun með húsnæði án fasteignagjalda og ókeypis net,“ gæti hjálpað til
að fá hingað fólk.

Eigum okkar Mónu Lísu
Þá kom Ágúst að ferðaþjónustu sem hann sagði góða en almennt er hún ekki atvinnugrein sem skilar háum
launum enda yfirleitt ekki sérhæfð. Áhersluna verði því að leggja á hið dýra og hið sérstaka.

„Náttúrufegurð er almennt ekki sérstök en hér í Eyjum er náttúrufegurð, með eldgosinu og hvölunum einstök
borið saman við ferðamannastaði í Norður-Evrópu. Sú samsetning, það er öll þrjú atriðin, er á við Mónu Lísu.
Vestmannaeyjar eru gimsteinn hvað varðar náttúrufegurð, að minnsta kosti í Norður-Evrópu, ef ekki mun víðar.
Hér eru aðstæður alveg einstakar og upplifunin stórkostleg.
Bláa lónið, sem er bæði í heilsu- og hefðbundinni ferðaþjónustu veltir 12 milljörðum á ári eða svipað og stærstu
sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Það eru mikil viðskiptatækifæri á mörgum sviðum í heilsu- og ferðaþjónustu.

Meðafli, eins og góð vinna og lífskjör, kemur með menningarstarfsemi og aukinni menntun. Það þýðir meiri
vinnu, skemmtilegri og eftirsóknarverðri búsetu. Þetta er grundavallaratriði.“

Ekki nóg að eiga flottroll
„Ef við eigum flottroll gerum við ekkert með það ef við eigum aðeins smábát. Annars liggur flottrollið uppi á
kambi og gerir ekki neitt. Þess vegna verður hin lífvænlega umgjörð, menning og menntun, að vera í lagi. Byrjum
á þessu. Ef það er ekki gert lækkar hlutfall íbúa Vestmannaeyja niður fyrir 1% af landsmönnum. Munið eftir að nú
búa 1,2% landsmanna í Vestmannaeyjum. Við eigum að sækjast eftir fólki erlendis frá og sem er vel menntað.“

Engin draumsýn að hér búi 8000
Næst brá Ágúst upp mynd af Herjólfi á siglingu úr höfn í Vestmannaeyjum sem hann sagði sýna leiðina til lands.
„Það að eiga Mónu Lísu eða ígildi hennar er mikið viðskiptatækifæri. Er ekki Móna Lísa ástæða til að skoða
alvarlega göng til Vestmannaeyja, en göngin vantar einmitt á þess mynd.

Hugsum til framtíðar og þá er það engin draumsýn að hér búi 8000 manns í öflugu samfélagi. Vestmannaeyingar
hafa áður tekist á við miklar breytingar og þetta getur orðið að raunveruleika á næstu árum,“ sagði Ágúst að
lokum.

Um höfundinn
Dr. Ágúst Einarsson er prófessor emeritus við Háskólann á Bifröst og fyrrverandi rektor skólans. Fjölskylda hans
er úr Vestmannaeyjum og hann hefur mikil tengsl við Eyjar.
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Ágúst lauk stúdentsprófi 18 ára gamall utanskóla frá Menntaskólanum í Reykjavík og nam hagfræði í Þýskalandi.
Ágúst starfaði um árabil sem framkvæmdastjóri útgerðar og fiskvinnslu. Hann gegndi fjölmörgum
trúnaðarstörfum í samfélaginu og var formaður stjórnar í fyrirtækjum og stofnunum, meðal annars í bankaráði
Seðlabanka Íslands, Landsvirkjun, Samninganefndar ríkisins og Framtakssjóði Íslands.

Ágúst tók virkan þátt í stjórnmálum og var alþingismaður. Hann hefur gegnt ýmsum opinberum störfum og var
um árabil prófessor og deildarforseti við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands. Ágúst hefur skrifað yfir 30
bækur, flutt erindi, hérlendis og erlendis, og birt greinar í tímaritum, bókum og ráðstefnuritum um hagfræði,
menningu, sjávarútveg og heilbrigðismál.

Meðal bóka hans er Íslenskur sjávarútvegur í alþjóðlegu samhengi. Í næsta mánuði kemur út bók eftir hann um
íslensk heilbrigðismál. Ágúst var varaforseti samtaka evrópskra fræðimanna um frumkvöðla og lítil og meðalstór
fyrirtæki og er nú formaður ráðgjafarnefndar Hafrannsóknastofnunar.

Um erindið
Ágúst fjallar í erindi sínu um markmið Vestmannaeyja, meðal annars hvað varðar fjölda búsettra, þróun byggðar í
sögulegu samhengi og verðmætasköpun hér sem er miklu meiri en sem nemur fólksfjölda. Hann gerir grein fyrir
þróun í Evrópu, sókn borga og skapandi atvinnugreinum. Menningarstarfsemi gegnir lykilhlutverki til að byggja
hér upp öflugt og eftirsóknarvert mannlíf að mati hans. Ágúst leggur það til að skoða eigi hönnun jarðganga til
Vestmannaeyja í fullri alvöru en margt hefur breyst í þeim efnum á undanförnum árum. Hann setur einnig fram
ýmsar hugmyndir um áherslur fyrir Vestmannaeyjar og gerir grein fyrir tækifærum í framtíðinni, sem eru miklu
fleiri en almennt er talið.
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Bjarnheiður Hallsdóttur, formaður Samtaka
ferðaþjónustunnar:
Fleiri ferðamenn með betri samgöngum og hlutur Eyjanna í ferðaþjónustukökunni á eftir að
stækka

Þið eigið einstakan gimstein og framtíðin er svo sannarlega ykkar í ferðaþjónustu

Bjarnheiður Hallsdóttur, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar kallaði erindi sitt; Tækifærin
liggja í ferðaþjónustunni. Hún hefur starfað við ferðaþjónustu í rúman aldarfjórðung og aðallega við sölu,
markaðssetningu og skipulagningu Íslandsferða fyrir Þjóðverja. Hún hefur verið formaður Samtaka
ferðaþjónustunnar í tæplega eitt ár, eða síðan í mars 2018.

Og hún var ekki að mæta í fyrsta skipti til Eyja. „Það eru um 35 ár síðan ég steig síðast í ræðustól hér í
Vestmannaeyjum - en þá tók ég þátt í MORFÍS einvígi á milli Framhaldsskólans hér og Fjölbrautaskóla
Vesturlands á Akranesi. Man nú ekkert hvernig þeir leikar fóru - enda er það aukaatriði í minningunni. Þetta var
einmitt í fyrsta skiptið sem ég kom út í Eyjar, en hef komið hingað margoft síðan. Alltaf gott og algjörlega einstakt
að koma hingað,“ sagði Bjarnheiður.

Langstærsta atvinnugreinin
Hún sagði að vöxtur og viðgangur ferðaþjónustu á Íslandi síðasta áratug eða svo, hafi vart farið framhjá nokkrum
manni. „Hún hefur nú vaxið upp í það að vera langstærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar og aflaði árið 2017
41% gjaldeyristekna, eða meira en sjávarútvegur og áliðnaður til samans. Þannig aflaði ferðaþjónusta samtals
rúmlega 500 milljarða tekna, meðan að álútflutningur aflaði 217 milljarða og sjávarútvegur 197 milljarða. Hlutfall
ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu var 8,6% árið 2017 og hafði þá vaxið úr 3,4% árið 2010.“
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Um 20.000 manns í ferðaþjónustu
Næst tók húnfyrirfjölgun fyrirtækja í greininni og sagði að í dag starfi um það bil 20 þúsund manns beint við
ferðaþjónustu. „Ótalin eru síðan afleidd störf í ýmsum öðrum atvinnugreinum og geirum sem svo sannarlega
njóta góðs af umsvifum greinarinnar. Nægir þar að nefna sem dæmi landbúnað og fyrirtæki í byggingastarfsemi.

Fyrirtækjum í ferðaþjónustu hefur fjölgað gríðarlega. Ef við tökum bílaleigur sem dæmi þá fjölgaði þeim um 51%
á milli áranna 2010 og 2017, en þær eru nú 150 skráðar með starfsleyfi. Ferðaskipuleggjendum fjölgaði um 125% á
sama tímabili. Til samanburðar er rétt að nefna að umsvif í viðskiptahagkerfinu í heild jukust um 14% á sama
tíma.

Það var sem sagt ferðaþjónustan sem reif þjóðina af krafti upp úr efnahagslegum öldudal eftirhrunsáranna og á
stóran þátt í því að lífskjör á Íslandi hafa í sögulegu samhengi aldrei verið betri,“ sagði Bjarnheiður.

Jákvæð áhrif á byggðaþróun
Það besta sagði hún vera að ferðaþjónustan hefur virkað sem jákvætt afl í byggðaþróun. „Hún hefur hleypt nýju
lífi í dreifðar byggðir landsins. Fólk hefur séð tækifærin sem hún býður uppá, nýtt sér þau og þannig skapað nýjan
grundvöll fyrir búsetu víða um land og jafnvel á svæðum, sem flokkast sem brothættar byggðir. Nýsköpun, áræðni
og dugnaður hefur því hleypt nýju lífi í sveitir og bæi og heimamenn njóta allir góðs af. Það er mín persónulega
skoðun að ferðaþjónusta sé mesta og besta byggðaaðgerð Íslandssögunnar - sem þó er í raun ekki aðgerð, heldur
meira og minna sjálfsprottin.“

Bjarnheiður sagði að auðvitað hefði þetta ekki allt gengið snuðrulaust fyrir sig. Hinn mikli vöxtur ferðaþjónustu á
stuttum tíma hafi að sjálfsögðu valdið vaxtarverkjum á ýmsum sviðum - sérstaklega með tilliti til uppbyggingar á
nauðsynlegum innviðum og aðlögun að laga- og regluumhverfi. „Við sem þjóðfélag þurfum einfaldlega að laga
okkur að breyttum veruleika og nýjum áherslum í atvinnulífinu. Það getur engin atvinnugrein þrifist án þess að
setja mark á umhverfi sitt og menningu lands með einhverju móti og auðvitað ónsanngjarnt að fara fram á það.

Það bíða mörg stór verkefni og mikilvægar ákvarðanir í tengslum við ferðaþjónustu á Íslandi. Nú eru öll merki
þess að ofurvextinum, sem einkennt hefur undanfarin ár, sé lokið og því gefst bæði fyrirtækjum og stjórnvöldum
ráðrúm til að ná áttum og undirbúa vonandi mátulegan meðalvöxt greinarinnar í framtíðinni.“

Blikur á lofti
En það eru blikur á lofti að mati Bjarnheiðar sem taldi rétt að nefna að horfur í greininni til skamms tíma hafa
sjaldan verið eins óvissar og nú. „Það eru óvenju margar ógnanir á sjóndeildarhringnum akkúrat núna: Óvissa í
flugrekstri, hatrömm átök á vinnumarkaði með yfirvofandi verkfallsaðgerðum sem geta skaðað ferðaþjónustu
gríðarlega og síðast en ekki síst óstöðugt gengi íslensku krónunnar, sem hefur verið of sterkt fyrir ferðaþjónustuna
síðustu tvö til þrjú árin.

Til langs tíma met ég það þó svo að það sé ekkert nema bjart framundan. Við eigum hér á Íslandi einstakan
áfangastað með nánast óþrjótandi náttúrulegum auðlindum, sem við þurfum ekki að ganga á, ef við búum rétt um
hnúta. Ferðaþjónusta er sú atvinnugrein í heiminum sem er í hvað örustum vexti og það er fátt sem mun stöðva
það nema einhver risastór alheimsáföll.“

Eflum ferðaþjónustu úti á landi
Bjarnheiður sagði eitt af stærri verkefnum sem okkar Íslendinga bíða er að efla ferðaþjónustu úti á
landsbyggðinni. „Það er sameiginlegt hagsmunamál allra í mjög stóru samhengi. Þetta verkefni hefur verið á
dagskrá í áratugi, án þess að gripið hafi verið til nógu afgerandi aðgerða. Við hjá SAF höfum tekið þetta mál á
dagskrá hjá okkur og komum til með að láta í okkur heyra hvað það varðar mjög fljótlega,“ sagði Bjarnheiður og
spurði: „En hvernig er staða Vestmannaeyja í þessu samhengi? Eru tækifæri í ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum?
Svarið við því er auðvitað bara eitt stórt J .“
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Aðeins brot af heildinni
Gistinætur í Vestmannaeyjum árið 2017 voru 33.600 meðan þær voru tæpar 8,4 milljónir á landsvísu. Það þýðir
að hlutfall gistinátta í Vestmannaeyjum voru tæplega 1,4% af heildarfjölda gistinátta á Íslandi. Íslendingar voru
langstærsti gestahópurinn í Eyjum, með 7% gistinátta. Meðaldvalarlengd gesta var 4,5 nótt sem telst mjög gott,
sagði Bjarnheiður en ekki er Airbnb og gisting í bílum utan tjaldsvæða inni í þessum tölum.
Ef rýnt er nánar í þessar tölur sést að gistinætur Íslendinga í Vestmannaeyjum eru nokkuð stöðugar meðan að
gistinætur útlendinga taka kipp upp á viðá milli áranna 2013 og 2015 en taka svo dýfu árið 2016. Árið 2013 verða
gistinætur útlendinga í fyrsta skipti fleiri en gistinætur Íslendinga og hafa verið það síðan. Það er hins vegar
spurning hvað olli dýfunni árið 2016?

Heimaey er ein stór sérstaða
Á Vestfjörðum voru gistnætur árið 2017, 212.000 og vægi útlendinga í gistinóttum um 76%. Á Snæfellsnesi voru
gistinætur 226.000 á árinu 2017 og þar var vægi útlendinga í gistinóttum 82%. „Ég tek Vestfirði og Snæfellsnes
sem dæmi til samanburðar, vegna þess að það eru svæði sem hafa átt í vök að verjast, og þá sérstaklega Vestfirðir.
Það er af þessum tölum alveg ljóst að Vestmannaeyjar eiga mikið inni.“

Hún sagði að það sem dregur ferðamenn að ákveðnum stöðum sé oft einvers konar sérstaða, auðvitað samfara
markaðssetningu, kynningu og orðspori, sem berst manna á milli. Mest á samfélagsmiðlum í seinni tíð. „Orðið
„instagramable“ er lykilorðið í dag. Ég nefni flugvélaflak nokkurt á Sólheimasandi í því samhengi. Ekki vantar
sérstöðuna þegar litið er til Vestmannaeyja - það má í raun segja að Heimaey sé ein stór sérstaða - sem
heimamenn hafa svo sannarlega nýtt sér með framboði á alls konar þjónustu fyrir ferðamenn. Hér er óhemju
margt að sjá, skoða og gera - og allt aðgengilegt á tiltölulega litlu svæði. Held að ekki sé á neinn hallað, þó ég
nefni sérstaklega Eldheima, sem gerir stærsta viðburði í sögu Heimaeyjar frábær skil.“

Allt til staðar, en hvað?
En Bjarnheiður spyr: „En hvernig stendur þá á því að ferðaþjónusta er ekki umfangsmeiri í Vestmannaeyjum, en
raun ber vitni? Hér er allt til alls. Sérstaða á hverju horni, óviðjafnanleg náttúra, áhugaverð menning, lundinn,
gönguleiðir, útsýni, næg og góð þjónusta, metnaðarfull söfn og síðast en ekki síst vilji til að taka á móti
ferðamönnum. Og allt heila klabbið fram úr hófi „instagramable“.

Við þekkjum öll svarið við því. Það eru samgöngurnar. Tryggar, öruggar og tiltölulega ódýrar samgöngur eru lífæð
ferðaþjónustu landa og svæða og þær hefur einfaldlega vantað hingað. Það er vesen að komast til Vestmannaeyja.
Erfitt til dæmis að setja þær inn í skipulagðar hópferðir. Trúið mér, ég þekki það. Í fimm til sex mánuði á ári er
Landeyjahöfn lokuð, flug hlutfallslega dýrt og það langar fáa að sigla í þrjá tíma hvora leið til og frá Þorlákshöfn,
eða hafa hreinlega tíma til þess.“

Hún sagði að vissulega megi líka færa rök fyrir því að þetta takmarkaða aðgengi hafi einnig haft sína kosti - þar
sem sennilega hafa ekki skapast vandræði hér vegna of mikillar ásóknar eins og sums staðar á Íslandi, þar sem
ekki hefur verið höfð hugsun á eða gefist tími til að undirbúa viðkvæm svæði fyrir mikla umferð.

Meiri möguleikar með nýjum Herjólfi
„Nú er hins vegar líklegt að Vestmannaeyingar þurfi að fara að undirbúa sig undir meiri umferð, nýjar
fjárfestingar og fleiri störf í ferðaþjónustu, nú þegar fyrirséð er að nýr Herjólfur hefur siglingar sem verða
mögulegar allt árið frá Landeyjahöfn. Vestmannaeyjar eru aðdráttarafl fyrir bæði Íslendinga og útlendinga.

Ekki gleyma því að þið fáið hingað á Orkumótið lungann af öllum níu til tíu ára börnum landsins sem þið eigið
auðvitað að líta á sem framtíðarviðskiptavini. Íslendingar eru og verða stærsti einstaki markhópur íslenskrar
ferðaþjónustu. Það vill oft gleymast. Eftirspurn meðal erlendra gesta, get ég lofað ykkur að á eftir að aukast með
betri samgöngum og hlutur Eyjanna í ferðaþjónustukökunni á eftir að stækka.“
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Lærið af mistökum annarra
Bjarnheiður sagði ekki mörg svæði í heiminum sambærileg við Vestmannaeyjar og eftirspurn ferðamanna eftir
einhverju einstöku, einhverju alvöru, eru sífellt að verða meira áberandi. „Vestmannaeyingar hafa tækifæri til að
læra af mistökum eða aðgerðaleysi uppi á landi og ég vil bara ráðleggja ykkur að gera það. Sem dæmi má nefna
stýringu á straumi ferðamanna - sem er að verða sífellt meira aðkallandi á stærstu stöðunum t.d. á Suðurlandi.

Ég get ekki látið hjá líða að nefna umferð skemmtiferðaskipa, sem er vissulega jákvæð - en getur fljótt snúist upp
í andhverfu sína ef menn ætla sér þar um of. Það sýna dæmi víðsvegar að úr heiminum, þó ekki hafi sú umræða
verið áberandi á Íslandi enn sem komið er. Auk þessa er vert að nefna rekstarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja og
stuðning samfélagsins við þau.“

Tökum vel á móti gestum
Hún sagði mikilvægt að umhverfið sé vinveitt og að þannig sé búið um hnúta að allir sitji við sama borð og farið sé
eftir lögum og reglum. „Að lokum er það síðan lykilatriði að heimamenn séu jákvæðir gagnvart ferðaþjónustu. Séu
gestrisnir, hjálpsamir og vingjarnlegir. Viðmót og framkoma heimamanna er nefninlega miklu stærri og
mikilvægari þáttur í heildarupplifun gesta en margir halda.

Ég ætla að leyfa þýskum ferðamönnum sem hafa heimsótt Vestmannaeyjar að eiga lokaorðin hér í dag, en ég gerði
litla könnun í facebookhópi þýskra áhugamanna um Ísland, þar sem ég bað um skoðun fólks á Vestmannaeyjum
og hvað það er sem gerir svæðið sérstakt. Það er oft þannig að heimamenn átta sig ekki á því hvað aðkomufólki og
sérstaklega útlendingum finnst áhugavert og merkilegt. Ég til dæmis frétti fyrst af því að Norðurljós væru
áhugavert fyrirbæri þegar ég flutti til Þýskalands.

Kæru Vestmannaeyingar. Þið eigið einstakan gimstein og framtíðin er svo sannarlega ykkar - í ferðaþjónustu,“
sagði Bjarnheiður að lokum og brá upp á tjald umsögnum þýskra ferðamanna eftir heimsókn til Vestmannaeyja:

Í Vestmannaeyjum er allt á einum stað, paradís fyrir jarðfræðinga og dýravini.
Dásamlegt útsýni, áhrifarík ummerki eldgosa allt um kring.
Lundann.
Eldheimar - frábærlega gert. Eitthvert áhrifamesta safn sem ég hef komið á.
Sérstakur heimur, undirliggjandi kraftur þar sem ég hleð sálarrafhlöðuna.
Gatan með götuskiltunum, þar sem húsin eru grafin undir.
Gönguferðin upp bröttu brekkuna ofan við tjaldstæðið.
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Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir - Íslenskur sjávarútvegur í
forystu á heimsvísu
Prímus mótor í þekkingariðnaði og sópar að sér verðlaunum

„Mig langar til að byrja á því að óska ykkur kæru Vestmanneyingar til hamingju með 100 ára afmælið og þakka
ykkur fyrir að bjóða mér að koma hingað og halda erindi um mikilvægi vísinda og nýsköpunar í sjávarútvegi.
Viðfangsefnið er mér mjög kært og mun ég gera mitt besta til að varpa ljósi á mikilvægi vísinda og haftengdrar
nýsköpunar og hversu mörg tækifæri felast í því fyrir bæjarfélög eins og Vestmannaeyjar að hlúa að
þekkingariðnaði.,“ sagði dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, sem ræddi mikilvægi vísinda og nýsköpunar í sjávarútvegi í
erindi sínu. Hólmfríður er með meistaragráðu í næringarfræði og doktorsgráðu í matvælafræði. Hún hefur unnið
sem verkefnastjóri hjá Matís og var framkvæmdastjóri Iceproteins frá 2013 til 2019 og leiddi þar rannsókna- og
þróunarvinnu sem m.a. leiddi til stofnunar PROTIS sem er sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu og
markaðssetningu á PROTIS® Fiskprótín fæðubótarefnunum. Hólmfríður starfaði sem framkvæmdastjóri
PROTIS frá stofnun þess 2015 til ársins í ár.

Vísindi eru mikilvæg fyrir þróun í sjávarútvegi
Hólmfríður sagði vísindi mikilvæg fyrir þróun í sjávarútvegi og aukna framleiðni þurfi að byggja á traustum
þekkingargrunni. Hún sagði íslenskan sjávarútveg í alþjóðlegri forystu og að Íslendingar hafi tækifæri til að halda
forystunni. „Mig langar til að byrja á því að segja að í mínum huga eru vísindi mjög mikilvæg fyrir framþróun í
sjávarútvegi þar sem aukin verðmætasköpun og framleiðni verður að byggjast á traustum þekkingargrunni. Ég
held að mér sé óhætt að fullyrða að í engri annarri atvinnugrein geti Íslendingar lýst yfir alþjóðlegri forystu nema
í sjávarútvegi. Og við höfum allt til að bera til að halda þeirri forystu þar sem við erum nú þegar með sterkan
sjávarútveg og öflugan þekkingargrunn í greininni til að byggja ofaná.“

Krefjandi áskoranir
Áskoranir í íslenskum sjávarútvegi sagði Hólmfríður vera, takmarkaðar náttúruauðlindir, loftlagsbreytingar og
mengun hafsins, harða samkeppni á alþjóðamörkuðum, kröfuharða og upplýsta neytendur og sjálfvirknivæðingu.
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„Þetta eru nokkrar af þeim áskorunum sem íslenskur sjávarútvegur stendur frammi fyrir og ber fyrst að nefna
takmarkaðar náttúruauðlindir sem setja vexti greinarinnar skorður en þar höfum við gert vel og er íslenska
fiskveiðistjórnunarkerfið sem ígrundast af upplýsingum sem m.a. eru fengar með vísindalegum aðferðum, talið
vera til fyrirmyndar.

Loftlagsbreytingar sem felast m.a. í hlýnun og ekki síst súrnun hafsins eru einnig stórar áskoranir þar sem þær
hafa mikil áhrif á aðstæður í sjónum og útbreiðslu fisktegunda. Hér þurfum við með vísindalegum aðferðum að
fylgjast vel með til að geta áfram stundað veiðar á fiski og boðið upp á heilnæmt sjávarfang sem aflað er með
sjálfbærum hætti.

Og um mengun hafsins eins og t.d. örplastsmengun og þungmálmamengun er sömu sögu að segja.

Greinin sjálf þarf líka að huga að því að menga minna og þar hefur íslenskur sjávarútvegur staðið sig vel þar sem
losun er nú helmingi minni en fyrir 20 árum og vegur þróunarvinna sem leitt hefur til minni olíunotkunar þar
þyngst.

Aukin samkeppni
Aukin samkeppni á erlendum mörkuðum og kröfur neytenda um gæði vöru og sjálfbæra framleiðslu eru einnig
stórar áskoranir sem íslenskur sjávarútvegur stendur frammi fyrir og þar munu upplýsingar sem aflað er á
vísindalegan hátt vera mikilvægar.

Síðast en ekki síst langar mig til að nefna sjálfvirknivæðingu sem mikilvæga áskorun því að mínu mati þá verðum
við að leggja allt kapp á að sjálfvirknivæða sjávarútveginn, það er einfaldlega ekki forsvaranlegt til framtíðar að
allar þessar hendur þurfi til til að veiða og vinna fisk. Og þessi vinna verður að vinnast í samstarfi við
þekkingarsamfélagið.

Mikilvægi rannsókna
Þegar á heildina er litið kemur glöggt í ljós mikilvægi rannsókna og þróunar og ekki síst mikilvægi samstarfs
þekkingarsamfélagsins við sjávarútveginn til að takast á við þessar áskoranir á hagkvæman hátt í sátt við
náttúruna. Og í raun stöndum við í dag vel að vígi þar sem við erum nú þegar með sterkan sjávarútveg og öflugan
þekkingargrunn í greininni til að byggja á. Eitthvað sem margar aðrar þjóðir sem við stöndum í samkeppni við
eiga enn eftir að byggja upp.“

Hreinleiki eitt sterkasta markaðsvopnið
Rannsóknir og þróun í gæðum og hreinleika skipta miklu því hreinleiki og gæði eru sterkt markaðsvopn þegar
kröfuharðir neytendur er annars vegar. Líka heiðarlegur og vel rökstuddur málflutningur í markaðssetningu eru
lykilatriði að mati Hólmfríðar. „En eins og áður segir þá mun samkeppni á alþjóðamökuðum einungis eiga eftir að
verða sterkari. Og þar munu gæði og hreinleiki vörunnar sem drifið er áfram af rannsóknum geta orðið eitt
sterkasta markaðsvopn Íslendinga í framtíðinni.

Stöndum vel að vígi
Kröfur neytenda verða sífellt meiri og sá hópur neytenda sem leggur áherslu á að borða heilnæm matvæli, sem
eru framleidd án neikvæðra áhrifa á umhverfið og samfélagið stækkar stöðugt á heimsvísu. Þetta eru neytendur
sem eru mjög meðvitaðir um heilsufarsleg áhrif matvæla, vilja þekkja uppruna þeirra og eru reiðubúnir að greiða
meira verð fyrir matvæli sem gera heilsunni gott og á sama tíma er aflað og unnin á sjálfbæran hátt.

Á öllum þessum sviðum stendur fiskurinn okkar mjög vel að vígi en við megum ekki sofna á verðinum, við
verðum að halda áfram að efla þekkinguna innan sjávarútvegsins og byggja okkar málflutning úti á mörkuðunum
á heiðarleika og vel rökstuddum upplýsingum og ekki bara því sem okkur finnst eða langar til að segja í það og
það skiptið.
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„Nýsköpun“ Að gera meira úr því sama
Að mati Hólmfríðar hefur islenskur sjávarútvegur gert vel í að búa til meiri verðmæti úr sama magni af hráefni.
Hvert útflutt kg af sjávarafurðum skilar núna rúmum tvisvar sinnum meiri verðmætum í dag en árið 2003. Árið
2003 var tekin stefnumótandi ákvörðun um að auka verðmæti sjávarfangs með rannsóknum og þróun, sem hún
sagði að hefði skilað árangri.

„Takmarkaðar náttúruauðlindir setja vexti íslensks sjávarútvegs skorður eins og áður hefur verið nefnt. Með
rannsóknum og nýsköpun sem felast m.a. í bættri meðhöndlun aflans, sjálfvirkni, nýjungum í vöruframboði og
síðast en ekki síst í nýjum kæliaðferðum hefur íslenskum sjávarútvegi tekist að búa til meiri verðmæti úr sama
magni af hráefni á síðustu árum.

Aukin verðmæti
Í dag erum við að fá rúmlega tvisvar sinnum meira fyrir hvert útflutt kg af sjávarafurðum en árið 2003, en það ár
var tekin stefnumótandi ákvörðun um að auka verðmæti sjávarfangs með rannsóknum og þróun. Þá var ákveðið
að huga fremur að verðmætum afurða en magni hráefnis. M.a. var settur á laggirnar AVS rannsóknasjóðurinn
sem hefur það að markmiði að veita styrki til rannsókna- og þróunarverkefna, sem auka verðmæti sjávarfangs. Þó
svo að AVS sjóðurinn megi muna fífill sinn fegurri þá hefur það engu að síður sýnt sig að tilkoma hans á sínum
tíma og þau skilaboð ríkisins um að veita fé í rannsóknaverkefni sem höfðu það markmið að auka verðmæti
sjávarfangs var mikilvægt fyrir nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi.

Með skýrri stefnu þá komu ólíkir aðilar saman í fjölmörgum verkefnum sem höfðu það að markmiði að auka
verðmæti sjávarfangs, beittu þar sköpunarkrafti sínum og sýndu frumkvæði að metnaðarfullri þróun.“

Nýsköpun í kæli- og vinnslutækni
Meðal nýunga í meðferð á vinnslu á fiski nefndi Hólmfríður, ofurkælingu um borð í skipum sem skilar sér í
aukinni kælingu og ferskara hráefni. Kælingu í flutningum, skipaflutningum í stað flugflutninga, vatnsskurð sem
hámarkar verðmæti. „Sú þróun sem átt hefur sér stað á sviði kælingar er gott dæmi um metnaðarfullt
þróunarstarf þar sem þekkingarsamfélagið, tæknifyrirtæki og iðnaðurinn hafa sameinast og beitt sköpunarkrafti
sínum í þágu aukinna gæða og verðmætasköpunar.

Bæði ofurkælingartækni um borð í fiskiskipum og kæling afurða í flutningum hafa skilað hagræðingu, auknum
gæðum, verðmætari afurðum og umhverfisvænni flutningsmáta.

Sem dæmi að í dag er um helmingur af ferskum flökum sem íslensk fyrirtæki flytja út til Evrópu fluttur með
skipum í stað þess að fyrir um 15 árum síðan voru öll fersk flök flutt út með flugi. Og þetta er fyrir tilstuðlan
þróunarvinnu sem leiddi til bættrar kælitækni sem gerði það mögulegt að lengja geymsluþol vörunnar og bæta
meðhöndlun fisksins frá veiðum og í gegnum virðiskeðjuna, alla leið til neytandans..

Vatnsskurður eykur verðmæti
Vatnsskurðstæknin hefur líka lagt sitt á vogarskálarnar til að auka verðmætasköpun þar sem möguleiki gefst á að
hámarka verðmæti flaksins með mismunandi skurði og með aukinni kælitækni í flutningum getum við tryggt að
koma verðmætustu bitunum í sem bestum gæðum til körfuharðra kaupenda á hagkvæman og umhverfisvænan
hátt.

En með aukinni vitund um gæði og nýtingu á hráefni hefur einnig skapast betra hráefni fyrir hvers kyns vinnslu
hliðarafurða eins og t.d. vinnslu verðmætra lífefna sem nýtast í lyfja og snyrtivöruiðnaði,“ sagði Hólmfríður.
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Í forystu í þekkingariðnaði
Hólmfríður sagði engan vafa á að íslenskur sjávarútvegur er prímus mótor í þekkingariðnaði. Það sanni verðlaun
sem fyrirtæki í sjávarútvegi og fyrirtæki sem tengjast greininni hafa fengið á síðustu árum. Kerecis hlaut Íslensku
nýsköpunarverðlaunin 2018, Skaginn^X fékk þau 2017, Zymetech 2015, Valka 2013 og Primex 2012. Vísir fékk
Íslensku þekkingarverðlaunin 2018.
„Á þessu sjáum við að síðastliðin ár hefur heldur betur verið mikil gróska í vinnslu lífefna úr sjávarfangi og
aukinni tæknivæðingu innan sjávarútvegsins. En við sjáum það líka að íslenskur sjávarútvegur er prímus mótor í
íslenskum þekkingariðnaði.

Á sl. sjö árum hafa fimm íslensk nýsköpunarfyrirtæki með skýr tengsl við sjávarútveginn hlotið
Nýsköpunarverðlaun Íslands. En Nýsköpunarverðlaun Íslands eru veitt til fyrirtækja sem þykja hafa skarað fram
úr í þróun nýrrar vöru eða þjónustu, sem byggð er á rannsóknar- og vísindastarfi og náð hefur árangri á markaði.
Tilgangur verðlaunanna, sem voru fyrst veitt árið 1994, er að vekja athygli á þeim mikilvægu tengslum sem eru á
milli rannsókna og þekkingaröflunar og aukinnar verðmætasköpunar í atvinnulífinu.

Mikilvægur fyrir þekkingariðnaðinn
í þessu samhengi langar mig líka til að vekja athygli á handhafa íslensku þekkingarverðlaunanna en
sjávarútvegsfyrirtækið Vísir hlaut þau árið 2018. Í því vali er horft til þeirra fyrirtækja sem hafa með aukinni sjálfvirkni bætt þjónustu, afköst, nýtingu og framleiðni. Einnig er talið mikilvægt að fyrirtækin starfi í sátt við samfélagið og séu með ríka umhverfisvitund. Ásamt Vísi, voru Arion banki, HB Grandi og Skaginn 3x tilnefnd til
íslensku þekkingarverðlaunanna árið 2018 sem Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga veitir.

Í upphafi fullyrti ég að vísindi væru mikilvæg fyrir íslenskan sjávarútveg en það fer heldur ekki á milli mála hér
hversu mikilvægur íslenskur sjávarútvegur er fyrir þekkingariðnaðinn,“ sagði Hólmfríður.

Verðmætasköpun til framtíðar...Nýsköpun!
Hólmfríður sagði að áhersla á nýsköpun og rannsóknir sé að finna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og sé von
á skýrslu um nýsköpunarstefnu ríkisins núna í vor. Reynslan sýni að fjárfesting í nýsköpun í sjávarútvegi auki
verðmætasköpun. Mikilvægt sé að styðja við nýsköpun í sjávarútvegi sem líka gefi tækifæri til að ef'la
landsbyggðirnar.

„Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er lögð áhersla á nýsköpun og rannsóknir þar sem segir að „nýsköpun
og hvers konar hagnýting hugvits sé mikilvæg forsenda fjölbreytts atvinnulífs, sterkari samkeppnisstöðu, hagvaxtar og velferðar þjóðar. Ekki síst í ljósi þeirra þjóðfélagsbreytinga sem vænta má í atvinnu- og menntamálum vegna
örra tæknibreytinga.

Og ekki vantar okkur dæmin sem sýna að fjárfestingar í nýsköpun í sjávarútvegi og haftengdum greinum geta
aukið verðmætasköpun sé horft til framtíðar.

Styrkir landsbyggðina
Það er því að mínu mati mjög mikilvægt að styðja við nýsköpun í sjávarútvegi og að stjórnvöld geri sér grein fyrir
því hversu mikilvægur sjávarútvegurinn er fyrir nýsköpun á Íslandi. Í þessu sambandi langar mig líka til að benda
á hversu mikil tækifæri felast í því fyrir landsbyggðina að nýsköpun í sjávarútvegi sé stunduð.

Stærstu sjávarútvegsfyrirtækin eru staðsett eða með starfssemi á landsbyggðinni og þar eru tækifærin til
verðmætasköpunar. Það er því í mínum huga mikilvægt að stjórnvöld skapi framtíðarsýn fyrir landsbyggðirnar í
þeim málaflokkum eins og menntamálum, samgöngumálum og orkumálum sem lúta að nýsköpun í sjávarútvegi
þannig að landsbyggðin verði álitlegur kostur fyrir einstaklinga og fyrirtæki.“
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Matvælahéraðið Skagafjörður
Næst tók Hólmfríður fyrir matvælahéraðið Skagafjörð sem er bæði landbúnaðarhérað og með öflugan sjávarútveg
þar sem miðpunkturinn er Sauðaárkrókur. Í Skagafirði búa um 1,5 prósent þjóðarinnar, þar eru um 5 prósent af
þorskkvóta í landinu, þrjú prósent af bleikjuframleiðslunni, 17 prósent lambakjötsframleiðslunnar, 20 prósent af
allri mjólkurvinnslu og 33 prósent rækjuframleiðslunnar.
„Í framhaldi af þessu langar mig til að segja ykkur frá því þekkingarsamfélagi sem byggst hefur í kringum
sjávarútveginn í Skagafirði en FISK Seafood innréttaði 2600 fm. húsnæði undir Vísindagarða sem kallast Verið og
eru fimm fyrirtæki fyrir utan FISK með starfssemi í húsinu í dag. En fyrir utan FISK er nýsköpunarfyrirtækið
PROTIS, rannsókna og þróunarfyrirtækið Iceprotein, fiskeldis og fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum og
Nýsköpunarmiðstöð Ísland og MATÍS staðsett í Verinu Vísindagörðum. Samtals eru 52 starfsmenn og nemendur
sem mæta til vinnu og náms í Verið á hverjum degi, þ.a. 35 konur og 19 karlar.

Stendur traustum fótum
Hólmfríður nefndi nokkrar ástæður fyrir öflugri matvælaframleiðslu í Skagafirði. Þar eru góðar aðstæður til að
framleiða hágæða heilnæmt hráefni. Frekar stutt á fiskimiðin. Stöðug framleiðsla og gæði, mikil þekking og
reynsla innan matvælaframleiðslunnar, sterk fyrirtæki og því mikil tækifæri fyrir nýsköpun tengdri
matvælaframleiðslu.

„FISK Seafood sem var stofnað árið 1955 og er með höfuðstöðvar á Sauðárkróki. Það er í hópi fimm stærstu
sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi og rekur eigin togara og vinnslur. FISK rekur einnig tvö fiskeldisfyrirtæki,
Hólalax og Náttúru Fiskirækt.

FISK er móðurfyrirtæki nýsköpunarfyrirtækisins Protis og rannsókna og þróunarfyrirtækisins Iceproteins,“ sagði
Hólmfríður.

„Árið 2012 ákveður FISK Seafood að auka landvinnslu á fiski á kostnað sjófrystingar og í framhaldinu er ákveðið
að fækka frystitogurum og fjölga ferskfiskskipum. Þessar breytingar höfðu í för með sér aukið magn af hráefni til
vinnslu í landi sem krafðist töluverðra þróunarvinnu. Þessi vinna fólst m.a. í að byggja upp tæknivætt
inniþurrkhús fyrir hausa og hryggi, breytingu á frystitogaranum Málmey yfir í ferskfiskskip fyrir utan allar
breytingar í landvinnslu.

Til að styðja við alla þessa þróunarvinnu var ákveðið að kaupa Iceprotein sem var sprotafyrirtæki sem stofnað var
af Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (RF, forvera MATÍS) árið 2005. Starfssemi fyrirtækisins fólst í að auka
nýtingu á íslensku sjávarfangi með vinnslu á prótíni úr afskurði sem féll til við flakavinnslu.

Starfssemin hafði legið niðri um tíma og ákvað FISK að kaupa fyrirtækið og breyta því í rannsókna- og
þróunarfyrirtæki sem myndi styðja við þróunarvinnuna sem var framundan vegna aukinna áherslu hjá FISK að
vinna aflann í landi. Rannsókna og þróunarvinna Iceproteins hafði þrjú markmið; auka nýtingu á hráefni, styðja
við vöruþróun og síðast en ekki síst styðja við gæði endaafurða.

Öflugt vísindasamfélag
Iceprotein er staðsett í Verinu Vísindagörðum á Sauðárkróki. Þar eru þrjár rannsóknastofur, efna- og
örverurannsóknastofa og frumurannsóknastofa og þar eru fimm starfsmenn. Allt konur með háskólamenntun.

„Iceprotein hefur í dag yfir þremur rannsóknastofum að ráða og einni tilraunaverksmiðju og vinna fimm
starfsmenn hjá fyrirtækinu í dag. Allt konur með bakgrunn á sviði raunvísinda. Fyrir utan starfsmenn hafa
fjölmargir nemendur unnið sín lokaverkefni hjá Iceprotein í samstarfi við rannsóknastofnanir og fyrirtæki og árið
2018 unnu þrír nemendur að verkefnum sínum hjá fyrirtækinu.

Eitt stærsta verkefnið sem Iceprotein hefur tekið þátt í er breytingin á millidekkinu á Málmey þar sem
ofurkælingarbúnaður var þróaður og settur í skipið í stað frystibúnaðar.
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Þróun á PROTIS fæðubótarefnunum var leidd af Iceprotein undir forystu Hólmfríðar og í framhaldinu var
nýsköpunarfyrirtækið Protis stofnað sem er einnig í eigu FISK Seafood.“

Íslenskt líftæknifyrirtæki
PROTIS sem er líftæknifyrirtæki var stofnað í október 2015 og framleiðir fiskprótín fæðubótarefni. Einstakar
vörur sem innihalda þorskprótín.

„PROTIS sér um framleiðslu og markaðssetningu á PROTIS® fæðubótarefnunum sem eru á sinn hátt einstakar
vörur þar sem þær innihalda allar íslenskt þorskprótín sem unnið er úr afskurði skv. vatnsrofstækni.

Starfssemi þessarra tveggja fyrirtækja og í raun sú starfssemi sem fram fer í Verinu á Sauðárkróki sýnir hversu
mikilvægt er að hlúa að nýsköpun, auka fjölbreytni og styrkja í atvinnulífið, skapa sérhæfð störf og þekkingu og
bæta ímynd svæðisins. Starfssemi Iceproteins og PROTIS stendur og fellur með vilja bakhjarlanna. Hingað til
hafa þessi fyrirtæki svo sannarlega auðgað atvinnulífið í Skagafirðir þar sem fjölbreytt störf hafa skapast innan
þessa fyrirtækja sem krefjast sérhæfingar og menntunar sem bæði karlar og konur geta stundað. Ungt fólk horfir
til svona fyrirtækja og finnst spennandi að fá að taka þátt í svona uppbyggingu.

PROTIS var fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að framleiða kollagen úr íslensku fiskroði og er í dag eina fyrirtækið sem
framleiðir og selur íslensks kollagen.

Protis hefur unnið að þróun með fjölda samstarfsaðila og er með þrjá fasta starfsmenn og fær stuðning með
bókhald og sölumál hjá FISK og móðurfélagi þess KS,“ sagði Hólmfríður.

Ekki staðið ein
„Iceprotein og PROTIS hafa að sjálfsögðu ekki staðið ein að þróunarverkefnum og eru fyrirtækin búin að starfa
með mikið af fyrirtækjum og rannsóknastofnunum og fengið til þess styrki úr opinberum sjóðum. Því eins og ég
hef komið inná áður er samstarf vænlegt til árangurs í rannsókna- og þróunarverkefnum.

Að lokum þá langar mig til að segja að tækifærin til að stunda nýsköpun eru að mínu svo sannarlega fyrir hendi
hér í Vestmannaeyjum því hér er nóg af hágæða hráefni, sterk sjávarútgsfyrirtæki með fjölþættan resktur og
alþjóðlegt markaðsstarf, framleiðslufyrirtæki sem framleiða vörur beint inn á neytendamarkað, hér er
þekkingarsetur rannsóknafyrritæki, hér eru frumkvöðlar og síðast en ekki síst, hér er hefð og gríðarlega mikil
reynsla á veiðum og vinnsu á sjávarfangi. Því hvet ég ykkur til að taka höndum saman og skapa enn meiri
verðmæti úr því hráefni sem þið hafið yfir að ráða og nýta þekkingariðnaðinn til að styrkja grunninn, með því að
auka enn frekar sjálfvirknivæðingu, halda áfram að bæta veiðartækni og meðhöndlun afla, þróa fleiri vörur,
tryggja sjálfbæra umgegni við náttúruna og sýna fram á heilnæmi vörunnar og síðast en ekki síst að tryggja
rekjanleika. Því þannig náum við að bæta enn frekar ímyndina og vörumerkið Ísland.,“ sagði Hólmfríður að
endingu.
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Ásgeir Jónsson, kennari við Háskólann í Reykjavík —
Nýsköpun og menntun í bláa hagkerfinu:
Í Eyjum er allt til alls til þess að vera leiðandi á öllum sviðum sjávarútvegs

Þekking til staðar og það er verið að efla menntun - Eyjamenn eiga að vera úti með kassann með
þetta allt og sækja fram

Ásgeir Jónsson, sem var fjórði í röð ræðumanna þekkir vel til í Eyjum. Bjó hér í tvö ár og stýrði námi í Haftengdri
nýsköpun sem hér fór fram í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Þar starfar Ásgeir í dag sem aðjunkt. Hann
hefur reynslu í fjölmiðlum, starfaði m.a. hjá RÚV áður en hann söðlaði um og nam sjávarútvegsfræði við
Háskólann á Akureyri og matvælafræði við Háskóla Íslands. Ásgeir hefur stundað rannsóknir á útflutningi á
ferskum fiski.

Erindið kallaði Ásgeir Nýsköpun og menntun í bláa hagkerfinu. „Ég hef verið að skoða menntun í sjávarútvegi,
bláa hagkerfinu hér á Íslandi og hvar við getum bætt okkurr. Við erum að gera margt frábært en við getum gert
betur. Haftengda nýsköpunin er diplómanám sem kennd er í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Það er eins árs
nám á grunnstigi í háskóla, blanda af viðskipta- og sjávarútvegsfræði með áherslu á nýsköpun og nýtast einingar
til áframhaldandi náms,“ sagði Ásgeir.

Gluggi inn í greinina
Hann sagði takmarkað hvað hægt er að gera á einu ári og því sé námið hugsað sem gluggi inn í greinina með
áherslu á nýsköpun. „Sjávarútvegur er því miður of lokaður almenningi en á móti er hin vísindalega drifna
nýsköpun sem við getum státað okkur af. Þar höfum við staðið okkur vel og þar hefur Hólmfríður verið ein af
frábærum leiðtogum.“
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Ásgeir sagði að námið hefði gengið vel þó aðsókn hefði mátt vera meiri. Þessu til staðfestingar benti hann á
árangur sem nemendur hafa náð að námi loknu. „Þau hafa farið út í atvinnulífið og í áframhaldandi nám. Hjá
Vinnslustöðinni varð til eitt stöðugildi og hafa nemendur fengið vinnu hjá Iðunn Seafoods, Grími kokk,
Sjávarklasanum, Bacco Seaproducts og Samskip. Við höfum séð þrjú nýsköpunarverkefni verða til, Volcano
Seafood sem þegar er komið á markað, Doggo og Hið íslenska sjávarsoð sem hefur unnið til verðlauna. Þetta
sjáum við gerast á aðeins þremur árum og vonandi fara einhverjir af þessum nemendum í áframhaldandi nám og
vísindastörf. Helst hér í Vestmannaeyjum. Ég gæti ekki verið meira sammála því sem hér hefur komið fram að hér
er allt til alls á þessu sviði,“ sagði Ásgeir.

Engin raunveruleg stefna
Þrátt fyrir þetta sagði Ásgeir að menntun í sjávarútvegi sé ekki eins öflug og greinin þar sem góður árangur hefur
náðst á mörgum sviðum. Þetta er í skoðun og tekur Ásgeir þátt í samráðsvettvangi háskóla og framhaldsskóla sem
ætlað er að finna leiðir til úrbóta. „Það sem blasir við okkur er, að það er engin raunveruleg stefna í gangi. Það er
hver að vinna í sínu horni og margir mjög vel en stjórnvöld hafa enga alvöru yfirsýn eða stefnu til að vinna eftir í
þessari burðaratvinnugrein Íslands. Sem er svo lítið skrýtið.

En þetta er að breytast og er samstarfið á milli HA og HR dæmi um það. HA og HÍ eru líka að vinna saman að
nýrri námsbraut. Það er líka verið að vinna að námsefni fyrir grunn- og framhaldsskóla og svo er það þessi
samráðsvettvangur sem ég nefndi en betur má ef duga skal,“ sagði Ásgeir en næsta skref var að skoða það sem
Norðmenn hafa verið að gera.

Norðmenn á réttri leið
Norðmenn stóðu frammi fyrir lokun deilda og skóla í sjávarútvegsfræðum og tengdum greinum fyrir sjö árum en
nú er aðsókn í nám umfram framboð. Er mikill áhugi hjá ungu fólki í Noregi á Bláa hagkerfinu. „Það sem skipti
máli, er að það var eitthvað gert, sett stefna og því fylgdi fjármagn og aðgerðir. Það er ekki nóg að setja eitthvað
fallegt á blað án þess að því fylgi ábyrgð eða fjármagn.“

Norðmenn settu upp vefsíðuna, Settsjobein.no sem er upplýsingasíða til að vekja athygli á fjölbreytni og
tækifærum í sjávarútvegi og hvaða menntun er í boði. Síðunni er haldið við og það eru haldnar ráðstefnur og
málstofur um málefni sjávarútvegs. Aðrir þættir eru að fjármagn fylgir og blómleg nýsköpun sem vekur athygli
fær góðan stuðning. Menntastofnanir leggja áherslu á að fræða yngri nemendur. Samstarf er milli atvinnulífs og
akademíu. Uppgangur er í Bláa hagkerfinu og af stað fór markaðssetning sem skilaði sér líka heima. Niðurstaðan
að mati Ásgeirs er að ekkert gerist án fjármagns.

Að fræða unga fólkið
„Norðmenn leggja mikla áherslu á að fræða unga fólkið sem er eitthvað sem við erum að klikka á. Það er hárétt, að
við þurfum að leggja áherslu á æðri menntun og vísindi en um leið að gera greinina aðgengilegri fyrir krakka
miklu fyrr en við gerum. Af hverju íslenskur sjávarútvegur er ekki meira áberandi í námsskrám er mér algjörlega
hulin ráðgáta?

Þessu tek ég eftir með mína nemendur, hvað litla innsýn þeir hafa inn í greinina. Það þarf að sýna hvað
sjávarútvegur og bláa hagkerfið býr yfir miklum krafti. Það gæti breytt þessum ímyndavanda sem alltaf er verið að
tala um. Ábyrgðin hlýtur að vera stjórnvalda fyrst og fremst. Það er hagur okkar allra að vekja athygli á þessari
mögnuðu grein.“

Krafa um stefnumörkun
Ásgeir sagði að fundað hefði verið með ráðherra til að vekja athygli á þessu og fá fram stefnumótun í sjávarútvegi.
Það séu alltof fáir sem hafa reynslu og þekkingu sem þeir geta miðlað öðrum. „Bílslys á leiðinni á ráðstefnu gæti
haft verulega skaðleg áhrif á menntun í sjávarútvegi. Það eru bara nokkrir sem hafa þekkingu og reynslu á þessu
sviði. Ég held að það séu ekki margir sem gera sér grein fyrir hvað þetta er á fáum höndum,“ sagði Ásgeir sem vill
að markvisst verði unnið að því að efla og markaðssetja bláa hagkerfið. Bæði menntunina og innsýn almennings
inn í greinina.
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„Gangi allt eftir verður eitthvað um þetta á næstu sjávarútvegssýningu. Þetta skiptir máli því við höfum svo
sannarlega sögu að segja og þekkingu en þurfum við ekki að ná utan um hana sjálf fyrst? Þegar það gerist getum
við farið að flytja hana út.“

Getum verið í fararbroddi
Ásgeir sagði að Ísland gæti orðið Kísildalur sjávarútvegs miðað við þá þekkingu sem hér er að finna. „En er það
hægt án þess að þekkja eigin stöðu og vita hvert við ætlum?,“ spurði Ásgeir og vitnaði næst í orð Sveins
Margeirssonar, fyrrverandi forstjóra Matís sem sagði: „Að mínu mati ættum við að samhæfa stefnuna í
sjávarútvegsmálum, utanríkismálum og viðskiptamálum, Ráðast í tangarsókn. Núna er einmitt rétti tíminn enda
er því spáð að bláa lífhagkerfið muni vaxa gríðarlega og að um allan heim verði miklu fjármagni varið í þennan
hluta atvinnulífsins. Ísland þarf að vera í fararbroddi í þessari þróun, því annars er hætta á að við drögumst aftur
úr.“

Meiri þörf fyrir fisk
Og aftur spurði Ásgeir: „Af hverju?“ og sýndi á tjaldi matardisk jarðarbúa eins og færustu vísindamenn sjá hann
fyrir sér árið 2050. „Þetta eru vísindamenn í sviði matvæla og loftslagsmála og svona mun matardiskurinn líta út
ef við ætlum að brauðfæða meira en tíu milljarða án þess að rústa jörðinni,“ sagði Ásgeir en eftir 30 ár verður
grænmeti ríflega helmingur af fæðu mannkyns og fiskur 14 prósent af prótein þörf mannsins.

„Þarna sést að dýraafurðir eru miklu minni hluti af matardisknum heldur en hann er í dag. Fiskur er í dag 8 til tíu
prósent en samkvæmt þessari sviðsmynd verður hann um 14 prósent af próteinneyslunni. Í dag erum við rúmir
sjö milljarðar en verðum árið 2050 um tíu milljarðar. Við þurfum því ekki bara að auka hlutfallið. Það verður líka
að nýta enn frekar það sem við erum að taka úr sjónum. Aukin neysla á grænmeti kallar á nýjar leiðir og þar
getum við komið inn í því um 85 prósent af öllu plöntulífi er í sjónum. Þangað getum við sótt mun meira en við
gerum.“

Allt til alls
Að lokum sagði Ásgeir að allt þetta skipti Vestmannaeyjar miklu máli. „Þó Eyjarnar séu grænar og fallegar er svo
sannarlega blátt blóð í þeim. Þetta er ekki bara sjálfstæðisbrandari. Hér er blátt hagkerfi og allt til alls til þess að
vera leiðandi á öllum þessum sviðum. Hér er þekking og það er verið að efla menntun. Eyjamenn eiga að vera úti
með kassann með þetta allt og sækja fram. Haftengd nýsköpun er bara skref á þessari leið. Ég held að það sé
auðvelt að fá hingað nemendur til að vinna með fyrirtækjum því nú höfum við þessa frábæru aðstöðu í
Þekkingasetrinu. Ég er ekki bara að tala um sjávarútveginn heldur líka um ferðamannaiðnaðinn og aðrar
rannsóknir tengdum hafinu með komu Merlin hingað.

Það er mikið talað um samgöngur og vonandi verður nýr Herjólfur sú bót sem verið hefur lofað. Og að lokum, hér
er allt til alls,“ sagði Ásgeir Jónsson að lokum.
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Tryggvi Hjaltason hjá CCP — Kostirnir við að búa í
Vestmannaeyjum margir:
Erum í þeim sporum að við verðum að fara gera eitthvað

Þarf að skapa aðstöðu fyrir eitthvað nýtt - Getur skipt sköpum um framtíðina

Fimmti í röð fyrirlesara á málþinginu var Tryggvi Hjaltason sem er titlaður senior Strategist hjá CCP og formaður
Hugverkaráðs. Hann er uppalinn Eyjamaður, nýfluttur heim með fjölskylduna og fyrirlesturinn kallaði hann:
Hvernig átt þú að tryggja að Vestmananeyjar sigri framtíðina?

Tryggvi flutti heim í heiðardalinn með fjölskylduna á síðasta ári og sagði að þeim hefði aldrei liðið betur. Þau eru
með þrjú ung börn og sagði hann Vestmannaeyjar henta vel fyrir fjölskyldur eins og þeirra. Tryggvi stýrir
greiningardeild CCP sem nú er í eigu fyrirtækis í Suður Kóreu. Hann segir að stjórnendur fyrirtækisins hafi stutt
hann í þeirri vegferð að flytja til Eyja og það hafi gengið að óskum þá sex mánuði síðan hann flutti.

Tryggvi er giftur Guðnýju Sigurmundsdóttur og bæði er þau fædd og uppalin í Eyjum. Vissu því að hverju þau
gengu þegar ákveðið var að snúa aftur heim. Þau komu úr Reykjavík en bjuggu áður í Bandaríkjum þar sem
Tryggvi stundaði nám við Embry Riddle háskólann í Arizonaríki í Bandaríkjunum í öryggismálum og vinnslu
upplýsinga. Hann lagði einnig stund á liðsforingjaþjálfun fyrir Bandaríkjaher.

Breytti miklu að verða faðir
Tryggvi sagði að eftir nám hafi þau staðið frammi fyrir þeirri spurningu hvort þau ættu að flytja heim til Íslands
eða skapa starfsvettvang í Bandaríkjunum. Og spurningin hafi verið; er gott að búa á Íslandi? „Svarið var já og
nei. Á Íslandi er einhæft auðlindahagkerfi en það breytti miklu hjá mér að verða faðir. Þegar Bjartur fæddist 2011
fór maður að hugsa um velferð barnanna og þá varð niðurstaðan, að það er gott að ala upp börn á Íslandi,“ sagði
Tryggvi sem vann m.a. hjá hinu opinbera áður en hann réð sig til CCP sem framleiðandi.
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Vissi að Vestmannaeyjar eru dásamlegur staður
Tryggvi sagði að það hefði verið gaman að koma að sölunni á CCP til Suður Kóreu sem væri stærsta sala á
hátæknifyrirtæki til erlendra aðila á Íslandi.

Í framhaldi af því fór hann að velta fyrir sér hvað væri hægt að gera í Vestmannaeyjum sem alltaf lokkuðu. „Ég
vissi að Vestmannaeyjar eru dásamlegu staður. Hef upplifað það þegar ég hef stundum tekið að mér leiðsögn
ferðamanna um Eyjuna, að fólk sem hingað kemur hefur grátið yfir fegurð Eyjanna. Já, Vestmannaeyjar eru
einstök Perla á heimsvísu,“ sagði Tryggvi.

Ódýrara húsnæði
Einn af kostunum við að flytja til Eyja var ódýrara húsnæði, þar sem hann fékk stórt hús sem hentaði
fjölskyldunni fyrir einn þriðja af því sem sambærilegt hús kostar í Reykavík. „Svo fékk ég auka tvo tíma í dag sem
fóru í að komast á milli staða í Reykjavík. Hér er ekkert stress og ég komst að því að hér vinna um 30 sérfræðingar
fyrir fyrirtæki uppi á landi og um allan heim þannig að maður er ekki einn í þessu,“ sagði Tryggvi sem sjálfur
stýrir deild hjá CCP sem nær til alls heimsins.

35 hljómsveitir
Hann sagði Vestmannaeyjar alltaf hafa verið háðar auðlindum hafsins en hafi líka notið góðs af framsæknum
fyrirtækjum. Kvótastaðan væri góð en það væri ekki sjálfgefið. „Við höfum notið góðs af framtakssemi manna eins
og Gísla J. Johnsen á fyrri hluta síðustu aldar og Einars ríka um miðja öldina.

Núna erum við í þeim sporum að við verðum að fara gera eitthvað. Það þarf að skapa hér aðstöðu fyrir eitthvað
nýtt. Þegar ég var ungur var opnuð aðstaða í Fiskiðjunni gömlu þar sem krakkar gátu mætt með hljóðfæri og
spilað af vild. Upp úr þessu umhverfi spruttu 35 hljómsveitir,“ sagði Tryggvi sem stofnaði hljómsveitina Stillbirth
með félögum sínum.

Heimsfrægir í Færeyjum
„Við náðum að verða heimsfrægir í Færeyjum þegar við komum fram á G-Festival í Götu. Foreign Monkeys, sem
spruttu upp úr þessu umhverfi sigraði í Músíktilraunum árið 2006. En því miður endaði þetta ævintýri þannig að
ekki var á endanum nógu vel haldið utan um aðstöðuna og að lokum var kveikt í aðstöðunni og eftir það fækkaði á
fjórum árum hljómsveitum úr 35 í tvær,“ sagði Tryggvi. „Þetta sýnir aðstaðan skiptir lykil máli.“

Ný tækifæri með bættum samgöngum
Hann sagði að þessu þyrfti að huga að hér í Vestmannaeyjum. Nefndi hann sem dæmi klasastarfsemi, eins og
Sjávarklasann í Reykjavík sem Eyjamaðurinn Þór Sigfússon hafði forgöngu um og hefur blómstrað. Sama má
segja um Fjártækniklasan í Reykjavík eða Verið á Sauðakróki, þegar aðstaða er sett upp þá laðast að henni
hæfileikar og verkefni.

Spurði Tryggvi, af hverju mætti ekki huga að stofnun klasa í Vestmannaeyjum sem væri reyndar til staðar í
Þekkingarsetrinu þar sem eftirspurnin hefði verið þrefallt meiri en framboðið.

Tryggvi sagði ungt fólk vilja flytja til Eyja en eins og staðan er í samgöngum sé það ekki spennandi, siglt í
Þorlákshöfn meiri hluta ársins og flug alltof dýrt. „En við stöndum frammi fyrir byltingu með nýrri ferju. Það
verður algjör bylting ef hægt er að sigla í Landeyjahöfn tíu til ellefu mánuði á ári og niðurgreiðsla á flugi um 50%
sem við stöndum frammi fyrir mun líka skipta máli.“
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Styðjum frumkvöðla á öllum aldri
„Þetta gefur okkur ný tækifæri og við þurfum að styðja við frumkvöðla, alla frumkvöðla á öllum aldri. Við þurfum
að hugsa þetta allt frá grunnskóla og upp úr. Við þurfum að markaðssetja Vestmannaeyja betur. Við erum með
pálmann í höndunum. Okkur vantar tæknifólk og við verðum að halda áfram. Með nýju fólki eflist samfélagið,“
sagði Tryggvi sem er ákveðinn í að búa í Vestmannaeyjum á meðan það sé best fyrir fjölskylduna. Hvort þau eigir
eftir að fylgja krökkunum í námi eigi eftir að koma í ljós.
Algjör bylting á lífsgæðum við að flytja til Vestmannaeyja
Í skemmtilegri grein á FB segir Tryggvi frá reynslu fjölskyldunnar af því að flytja af höfðuðborgarsvæðinu til
Vestmannaeyja. Látum við hana fylgja með.

„Núna eru um sex mánuðir síðan við Guðný Sigurmundsdóttir fluttum með börnin okkar þrjú af
höfuðborgarsvæðinu til Vestmannaeyja. Ef þér finnst vanta tíma, ert að kljást við stress, í veseni á
húsnæðismarkaði eða strögglar við að koma barni á leikskóla eða til dagmömmu eða tónlistarnám þá er
eftirfarandi kannski áhugavert fyrir þig.

Það eru sérstaklega fimm þættir sem hafa verið algjör bylting á lífsgæðum við að flytja til Vestmannaeyja:

Leyni tímavopn
1. Það er eins og ég hafi fundið eitthvað leyni tímavopn. Það hafa bæst einn til tveir klukkutímar í daginn minn af
aukafrítíma sem fer ekki í umferð eða vesen í borginni. Ég er eina mínútu að henda krökkunum í leikskóla, og get
klárað þrjú erindi niðri í bæ, eins og Pósthús, búðina og sýslumann á 15 til 20 mínútum.

Ódýrara húsnæði
2. Það er fáránlega mikill lúxus að hafa loksins komist af leigumarkaðinum i Reykjavík. Við vorum farin að borga
300 þúsund á mánuði í leigu. Í Vestmannaeyjum keyptum við risa einbýlishús á sama pening og um 85 fm íbúð
kostar í höfuðborginni og afborganir með öllum kostnaði eru bara svipaðar og við að vera á leigumarkaði í að
minnsta kosti tvöfalt minna húsnæði.

Er partur af samfélaginu
3. Ég er partur af samfélagi hérna í Vestmannaeyjum. Þú finnur það bara við það að fara út í búð sem í Reykjavík
er almennt iðja sem flestir eru að reyna að drífa af. Eru ekki mikið að horfa í augun á fólkinu í kringum sig en hér
hefur fólk tíma sem er algjörlega ný lífsreynsla.

Í Vestmannaeyjum hittist fólk og spjallar í búðinni, það eru allir afslappaðir og spyrja mann hvernig gangi að
aðlagast Eyjum og hafa raunverulegan áhuga á velferð barna minna og vinnu, áhuga sem er tilkominn út frá
samfélagslegum gildum: „Hér erum við í sama liði og þú skiptir mig máli“. Það hefur verið ótrúlega skrýtin
tilfinning að upplifa þetta sem nýja uppsprettu af styrk í sjálfsmyndina.

Leikskóli í hæsta gæðaflokki
4. Tvö börn á leikskóla sem er í langhæsta gæðaflokki samanborið við þá þrjá leikskóla sem við höfðum prófað í
borginni. Hér er allt mannað í topp af yndislegu eðal fólki, maturinn eldaður á staðnum úr góðu hráefni, aðstaðan
til fyrirmyndar og Hjallastefnan algjör snilld.

Engir veikindadagar starfsfólks, skert þjónustu eða annað sambærilegt sem var daglegt brauð í Reykjavík. Árni
Stormur fékk pláss 12 mánaða sem við ákváðum að nýta ekki fyrr en hann var orðinn 18 mánaða.
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Allt annað tempó
5. STRESS!!!! Ég var farinn að kljást við of mikið stress í allri fundageðveikinni og umferðinni og almenna
viðhorfinu sem er í gangi í borginni. Það er bara allt annað tempó í Vestmannaeyjum og ég er farinn að finna
hvernig þetta er að breyta algerlega getu minni til að geta notið stundarinnar.

Allt saman hefur þetta leitt til þess að ég á fleiri og betri stundir með börnunum mínum og Guðnýju og mér líður í
alvörunni eins og ég hafi fundið eitthvað svindl í lífinu með þessum flutningum.

Það hefur síðan gengið miklu betur en ég þorði að vona að sinna allri vinnu og verkefnum í borginni og að
einhverju leyti hafa afköst mín aukist því ég fæ meira næði hér til að fara í dýpri greiningarvinnu.

Vestmannaeyjar og Eyjamenn: Takk fyrir að gera líf mitt betra
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Kvikmyndahátíð

100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar – Kvikmyndahátíð:
Stóð frá miðvikudegi til sunnudags – Fjölbreytt efni

Það var víða leitað fanga á Kvikmyndahátíð sem Vestmannaeyjabær stóð fyrir dagana 8. til 12. maí. Hátíðin var
vel sótt fyrstu dagana en heldur slaknaði aðsóknin þegar fram í sótti. Hátíðin var sett í Kviku fyrsta daginn með
ávarpi Arnars Sigurmundssonar, formanns afmælisnefndar. Þar voru sýndar stuttmyndir af Vestmannaeyjum frá
upphafi síðustu aldar þegar Vestmannaeyjabær sem við þekkjum í dag er að verða til. Og mynd sem tekin var á
vertíðinni 1952.

Fyrsti dagur:
Vestmannaeyjabær að fæðast, lifandi myndir frá fyrri hluta 20. aldar. Arnar Sigurmundsson og Kristján Egilsson
skýrðu það sem fyrir augu bar.
Sýndar voru stuttmyndir úr fórum Kvikmyndasafns Íslands og Safnahúss Vestmannaeyja. Elstu lifandi myndir
sem vitað er um af Vestmannaeyjum og eru hinar elstu frá 1916. Eru þetta bæjarlífsmyndir, myndir af
atvinnuháttum til sjávar og sveita og myndir af einstaklingum sem möguleiki er að bera kennsl á.
Þá var sýnd stuttmynd Lofts Guðmundssonar rithöfundar sem var kennari í Vestmannaeyjum og önnur
stuttmynd sem kennd er við Kjartan Guðmundsson ljósmyndara en báðar eru frá 1924.

Annar dagur:
Tyrkjaránið, heimildamynd frá árinu 2002
Nú var leitað enn aftar í tímann, til ársins 1627, sýnd heimildarmynd um Tyrkjaránið. Myndin er um einn
átakamesta og sérstæðasta atburð Vestmannaeyja og landsins alls. Að baki myndinni liggur margra ára
heimildavinna og undirbúningur. Myndin er tekin á söguslóðum í Vestmannaeyjum og í tíu öðrum löndum til að
lýsa atburðunum og eftirmálum þeirra frá sem flestum hliðum. Myndefni samtímans er notað í ríkulegum mæli til
að segja söguna, einnig frásagnir, viðtöl og tölvugrafík.
Sýndir voru tveir þættir af þremur

1. Náðarkjör, rekur atburðarásina á Íslandi sumarið 1627, í Grindavík, á Bessastöðum, á Austfjörðum og í
Vestmannaeyjum. Heimamenn taka þátt í að segja söguna – Guðbergur Bergsson í Grindavík, austfirskir
sagnamenn sem segja þjóðsögur, skólabörn í Vestmannaeyjum o.fl.

2. Morðengill, beinir athyglinni að ránsmönnunum og bakgrunni þeirra, einkum foringjanum sem var hollenskur
að uppruna. Slóð hans er rakin í ýmsum löndum og spurt spurninga um sekt og sakleysi, trú og tíðaranda.

Höfundur og stjórnandi myndarinnar er Þorsteinn Helgason, sagnfræðingur.
Kvikmyndatöku og klippingu annaðist Guðmundur Bjartmarsson. Framleiðandi Hjálmtýr Heiðdal og
tónlistarumsjón Sverrir Guðjónsson.
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Þriðji dagur:
Á föstudeginum bauð Vestmannaeyjabær upp á frumsýningu á nýrri íslenskri kvikmynd, Eden sem kynnt er sem
villt blanda af spennu og kómík. Hún segir frá parinu Lóu og Óliver sem framfleytir sér með fíkniefnasölu en þráir
ekkert heitar en að elta drauma sína. Þegar þau lenda upp á kant við undirheimaöflin ákveða þau að taka málin í
sínar hendur og hefst þá barátta upp á líf og dauða.
Um fimmtán manns mættu á myndina og sátu fjórir í salnum eftir hlé.

Fjórði dagur - Lokadagurinn
Það þótti við hæfi að sýna Verstöðina Ísland á Kvikmyndahátíð, á sjálfan lokadaginn, 11. maí. Þetta er
heimildamynd um íslenskan sjávarútveg - Fjórði og síðasti hlutinn sem tekinn var í Vestmannaeyjum. Líka var
Pysjuævintýrið sýnt, stuttmynd sem tekin var í Eyjum árið 2000.

Pysjuævintýrið
Í fjölskyldumyndinni Pysjuævintýrið er dregin upp skemmtileg mynd af því þegar börn í Vestmannaeyjum
flykkjast út á haustkvöldum til að bjarga pysjum sem fljúga á ljósin í bænum þegar þær yfirgefa holur sínar í
fjöllunum í kringum bæinn. Þeim er safnað í kassa og sleppt í sjóinn daginn eftir.
Í þessari pysjusögu stendur bærinn fyrir keppni um hver getur bjargað flestum pysjum á þremur dögum og hefur
bæjarstjórnin lofað veglegum verðlaunum. Systkinin Anna og Bragi taka þátt í keppninni en einnig fylgjast
áhorfendur með Axel sem beitir nokkuð óviðeigandi aðferðum til að ná sem flestum pysjum eftir að hann kemst
að því hver hinn veglegi vinningur er.
Aðalleikendur eru Hjálmar Viðarsson, Írena Dís Jóhannesdóttir og Ingvar Örn Bergsson.

Verstöðin Ísland - Vestmannaeyjar
Heimildamyndabálkurinn Verstöðin Ísland, kom upphaflega út í fjórum hlutum 1992, hefur verið endurunninn
og er kominn í stafrænt form. Myndaflokkur sem gerður var af Erlendi Sveinssyni, Sigurði Sverri Pálssyni og
Þórarni Guðnasyni.
Verstöðin Ísland var á sínum tíma langviðamesta og dýrasta heimildarmynd sem ráðist hafði verið í á Íslandi og
hefur haldið þeirri stöðu allt til dagsins í dag.
Fjórði hlutinn, sem sýndur var er um útgerðarhætti á framleiðslutíma myndarinnar og nefnist: Ár í útgerð og er
að miklu leyti tekin upp í Vestmannaeyjum þar sem togarinn Breki VE og áhöfn hans eru í veigamiklum
hlutverkum. Meðal annarra sem koma við sögu eru Hjörtur Hermannsson, þá útgerðarstjóri Samtogs og Sigurður
heitinn Einarsson, forstjóri Ísfélagsins.

Gestir hefðu að ósekju mátt vera fleiri.

Fimmti dagur:
Síðasti bærinn í dalnum var lokamyndin, fyrsta íslenska leikna kvikmyndin frá 1950. Myndin er byggð á
samnefndri sögu Lofts Guðmundssonar rithöfundar og kennara í Vestmannaeyjum. Sýnd verður endurbætt
útgáfa í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands.
Efniviður myndarinnar er í anda gömlu þjóðsagnanna, sígilt ævintýri um baráttu góðs og ills. Í sveit einni hafa
allir bændur flutst á brott vegna ofsókna trölls og tröllskessu.
Bóndi einn situr þó sem fastast með fjölskyldu sinni þar sem amman á bænum á töfrahring sem verndar íbúana
frá öllu illu. Tröllin reyna að stela hringnum af henni og þá fer af stað atburðarás þar sem ýmsar vættir koma við
sögu, meðal annars álfadrottning og dvergur sem getur gert sig ósýnilegan.
Þarna voru gestir grátlega fáir.

Vestmannaeyjabær bauð á allar þessar sýningar í tilefni aldarafmælis kaupstaðarins. Afmælisnefndin þakkar
Svavari Vignissyni fyrir gott samstarf.
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Goslokahátíð

Skýrsla um Goslokahelgi og 100 ára afmælishátíð
4. til 7. Júlí 2019:
Einstök helgi sem við getum verið stolt af

Gott veður bætti um betur
Veðrið lék við okkur dagana, 4. júlí til 7. júlí, frá fimmtudegi til sunnudags, sem afmælis- og Goslokahátíðin fór
fram, sólskin og nánast logn frá fimmtudeginum fjórða til sunnudagsins sjöunda júlí. Hitinn var 13 gráður þann
fjórða, 17 gráður þann fimmta þegar aðalafmælishátíðin fór fram, þann sjötta var hitinn kominn í 18 gráður og
endaði í 19 gráðum þann sjöunda. Ekki er hægt að fara fram á betra veður til hátíðarhalda og allt lagðist á eitt til
að gera hátíðina eins glæsilega og raun ber vitni. Mikil og almenn ánægja var með það sem boðið var upp á og í
sumum tilvikum komust færri að en
vildu.
Og úr miklu var að velja því samtals voru í boði 42 viðburðir, níu á fimmtudeginum, ellefu á föstudeginu, 17 á
laugardeginum og fimm á sunnudeginum. Þetta voru myndlistarsýningar, tónleikar og skemmtanir fyrir börn og
fullorðna. Allt var vel sótt og var listafólk mjög ánægt með viðtökur.

Erfitt er að gera sér grein fyrir hvað margir heimsóttu Vestmannaeyjar þessa helgi en þeir skiptu þúsundum.
Mikið brottfluttir Eyjamenn en líka var áberandi hvað margir mættu sem engin tengsl hafa við Vestmannaeyjar.
Allt fór þetta fólk héðan með góðar endurminningar og jákvæða mynd af Vestmannaeyum.

Ótrúlegur fjöldi sýninga var þessa helgi sem heyra hvorki undir afmælis- eða goslokanefnd en þær eru orðnar stór
hluti af þessari miklu menningarveislu sem Goslokahelgin er.

Fimmtudagur
Tolli Morthens startaði með myndlistarsýningu í Flugstöðinni í samstarfi við Isavia og var margt við opnunina.
Hann seldi grimmt og var mjög ánægður með viðtökurnar.
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Sigurfinnur Sigurfinnsson, myndlistarmaður og teiknikennari var næstur og var fullt hús þegar hann opnaði
sýningu sína í Akóges sem hann kallaði „Sigurfinnur 75 ára, 75 myndir“. Hann bauð upp á tónlist Sveinbjörns
Grétarssonar úr Greifunum. Voru þau hjón, Finnur og Þorbjörg í skýjunum með mætinguna og viðbrögð gesta.
Flott verk og sýna að Finnur er enn ferskur og hress.

Seinna um daginn, í Einarsstofu í Safnahúsi opnuðu hjónin Jón Óskar og Hulda Hákon samsýningu, „Fjallið eina
og önnur verk“. Þar sýna þau bæði fullunnin verk og hugmyndir að verkum og var mjög gaman að heyra þau segja
frá verkum sínum. Mæting við opnunina var góð. Auk þess er Jón Óskar með sýningu í Eldheimum og
yfirlitssýning á verkum Huldu er í Listasafni Islands í Reykjavík.

Sýning á ljósmyndum Svavars Steingrímssonar í Svölukoti var eitt af því sem kom skemmtilega á óvart.
Myndirnar tók Svabbi þegar hann var að vinna í gosinu 1973. Þar var hann oft í fremstu víglínu. Fékk hann
dóttursoninn, Sindra Ólafsson í lið með sér sem vann myndirnar upp úr filmum í mismunandi ástandi. Þeir kallar
sýninguna, „Umbrotatímar með Svabba Steingríms“ og er nafnið við hæfi. Mikil aðsókn var að sýningunni og fullt
út úr dyrum við opnunina.

Gíslína Dögg Bjarkadóttir hefur fyrir löngu sýnt að þar er á ferð öflug myndlistarkona. Það kom í ljós á sýningu
hennar í Safnaðarheimilinu sem hún kallaði „Mitt á milli“. Myndirnar áttu að vera 30 til 40 en urðu 100 þegar
upp var staðið. Flott sýning og Gíslína var ánægð með aðsókn og viðtökur gesta.

Bæjarlistamaðurinn okkar, Viðar Breiðfjörð var með sýninguna „Millilending“ í Cratious-krónni á Skipasandi.
Hann bauð upp á léttar veitingar og tónlist og komust færri að en vildu á opnunina. Viðar var himinlifandi yfir
viðtökunum og fólk var ánægt með verkin hans.

Um kvöldið í stóra salnum í Hvítasunnukirkjunni voru tónleikarnir „Oddgeir og óperur“ þar sem Silja Elsabet
Brynjarsdóttir söng við undirleik Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Það var gaman að sjá og heyra þessar
Eyjakonur leiða saman hesta sína. Silja Elsabet á framtíðina fyrir sér á listabrautinni. Það sýndi hún þegar hún
rúllaði upp aríum úr óperum eftir Wagner og fleiri jaxla. Hápunkturinn var þó eftir hlé þar sem þær fluttu lög
Oddgeirs Kristjánssonar í upphaflegu útgáfunum. Dásamlegt á að hlýða og upplifa þá væntumþykju og virðingu
fyrir lögum og ljóðum sem skein í gegn.

Brothers Brewery við Bárustíg bauð upp á Bjórbingó sem var skemmtilegt innlegg í hátíðarhöldin.

Tónleikar GÓSS, Sigríðar Thorlacius, Sigurðar Guðmundssonar og Guðmundar Óskars Guðmundsson voru að
sögn frábærir og aðsókn góð.

Föstudagur
Aðalhátíðisdagurinn, fimmti júlí rann upp bjartur og fagur og hófst með Volcano open golfmótinu sem er orðinn
fastur liður á hverju sumri og nýtur mikilla vinsælda.

Afmælishátíðin á Skansinum dró að sér fjölda manns. Það var leikhópurinn Lotta sem byrjaði dagskrána. Næst
voru það Lúðrasveit Vestmannaeyja og tónlistarmennirnir Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar sem skemmtu
gestum.

Heiðursgestir voru Eliza Reed, forsetafrú, Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson,
samgönguráðherra. Fluttu þau öll ávarp ásamt Irisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra og Arnari Sigurmundssyni,
fulltrúa afmælisnefndar. Séra Guðmundur Örn flutti hugvekju og athöfninni stýrði Helga Hallbergsdóttir af miklu
öryggi. Auk þeirra voru mættir alþingismenn, fyrrum bæjarstjórar og bæjarfulltrúar. Allar tímasetningar stóðust
og skapaði Skansinn og mannvirki á svæðinu einstakan ramma um athöfnina.
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Allt fór vel fram og stóðst áætlun. Á eftir var hist í Höllinni þar sem boðið var upp á spjall og veitingar. Tókst vel
og ekki skemmdi útsýni yfir bæinn í góða veðrinu. Þar voru m.a. mættir sjö af átta bæjarstjórum sem eru á lífi.

Sýningar þennan dag voru í Heimaey, vinnu- og hæfingarstöð. Þar var handverk og kerti til sölu.

Í sal Tónlistarskólans var Myndlistarfélag Vestmannaeyja með sýninguna, „Vestmannaeyjabær 100 ára“.
Skemmtileg sýning sem félagar geta verið stoltir af. Sýningarstjóri var Gunnar Júlíusson.

Í Veituhúsinu á Skansinum var Ásta Vilhelmína Guðmundsdóttir og Sung Beag með listsýninguna
„Náttúruhamfarir“. Var Sung Beag með gjörning við opnun sýningarinnar sem þótti athyglisverður.

Auk þess var í boði dagskrá fyrir börn og Pop quiz í Tónlistarskólanum fyrir unglinga.

Hápunktur dagskrárinnar voru svo tónleikarnir í Íþróttamiðstöðinni, kl. 18.00 og 21.00 þar sem ekkert var til
sparað. Öll umgjörð til fyrirmyndar og hljómsveit og söngvarar stóðu sig með miklum ágætum. Ekki var síst
gaman að sjá hvað fulltrúar okkar Eyjamanna, Júníus Meyvant, Silja Elsabet, Lúðrasveitin og Karlakórinn voru
öflug. Allir sem rætt var við, tónlistarfólk og gestir voru yfir sig ánægð með hvernig til tókst.

Miðadreifing virðist hafa gengið vel. Ekki var fullt á fyrri tónleikana en hvert sæti skipað á þeim seinni. Ekki heyrt
annað en allir hafi komist sem ætluðu sér.

Kvöldinu lauk svo með tjútti á skemmtistöðum bæjarins. Á Kaffi Varmó voru Kiddi Bjarna og Guðni með
fjöldasöng og fjör fram á morgun.

Laugardagur
Áfram hélt Volcano open og boðið var upp á ferð á Heimaklett undir leiðsögn Óla Týs og margir sem nýttu sér
það. Á Hásteinsvelli mætti ÍBV KR í Pepsídeild karla í knattspyrnu í leik sem hefði mátt fara betur.

Með áhugaverðari sýningum var „Gakktí Bæinn“, sögusýning Kristins Pálssonar, arkítekts á grafískum verkum
um arkitektúr og byggingarsögu Vestmannaeyja. Kristinn hefur lagt mikla vinnu og metnað í verkin og
upplýsingar sem fylgdu með. Mikil aðsókn og áhugavert, ekki síst fyrir Vestmannaeyinga sem þekkja húsin, sem
sumum hafði verið breytt og einhver aldrei byggð. Efni sem gaman væri að sjá á bók.

Heiðurshjónin, Arnór Hermannsson og Helga Jónsdóttur buðu til menningarveislu heima hjá sér. Í Hippakoti og
garðinum að Vestmannabraut 69 og nafnið var við hæfi „Músík, myndlist, mósaík“. Vel sótt og þau höfðingjar
heim að sækja.

Færri komust að en vildu á Eyjahjartað í Einarsstofu í Safnahúsi. Að þessu sinni var það sagnafólkið Edda
Andrésdóttir, Helgi Bernódusson, Inga Jóna Hilmisdóttir og Sigurjón Guðmundsson sem rifjuðu upp æskuárin í
Eyjum. Atli Ásmundsson, Kári Bjarnason, Þuríður Bernódusdóttir og Einar Gylfi Jónsson, sem átti góðan sprett í
lokin hafa haft veg og vanda af Eyjahjartanu. Það hefur enn ekki misst taktinn en þetta er í níunda skiptið sem
það er haldið.

Fornbílasýning Bifreiðaklúbbs Suðurlands og nokkurra Eyjamanna við Safnahúsið heppnaðist vel og var vel sótt.
Bílunum var stillt upp á grasinu austan við húsið sem var rétt ákvörðun þó hún hafi verið tekin í skyndi. Gestirnir
þáðu kaffi og með því í Safnahúsi að sýningu lokinni.
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Það var fjölmenni sem mætti í þjóðhátíðartjaldið í Sagnheimum þar sem útgáfan, Sögur útgáfa og Laufey
Jörgensdóttir kynntu bókina Undurfagra ævintýr, þjóðhátíðarlög Vestmannaeyja 1933-2019. Bókin kemur út
fyrir Þjóðhátíð. Þjóðhátíðarstemning var í Sagnheimum og léttar veitingar í boði. Laufey var mjög ánægð hvernig
til tókst og er tilhlökkunarefni að sjá bókina.

Fyrir börnin og unglingana var dorgveiðikeppni á Nausthamarsbryggju á vegum SJÓVE og velheppnað
sundlaugardiskó með Ingó Veðurguði. Sprell og leiktæki á bílaplani Geisla við Stakkagerðistún.

Grill- og götustemning við Bárugötu var í boði Landsbankans. Tríó Þóris Ólafssonar lék, boðið var upp á grillaðar
pylsur, blöðrur, skólahreystibraut, hoppukastala og margt fleira. Skemmtileg hefð sem Landsbankinn hélt áfram
með eftir að Sparisjóður Vestmannaeyja hvarf af sviðinu.

Áfram var haldið í Bárustígnum með Brekkusöng og flippi með Ingó Veðurguði.

Þá var komið að stóra kvöldinu sem má kalla stærsta ættarmót landsins, þegar Eyjafólk, alls staðar að úr
heiminum mætir í Skvísusund til að sýna sig og sjá aðra í léttu spjalli og söng. Þarna komu fram Eymannafélagið,
Kókos og Leó Snær og tók fólkið, sem fyllti sundið undir. Það var opið í þremur króm og sagði einn eigandinn að
umgengni hefði verið til fyrirmyndar.

Áfram hélt stemningin eftir miðnætti á dansleik á Skipasandi. Hljómsveitirnar Brimnes og Merkúr á útisviði. Ingó
Veðurguð í Gírkassahreppi. Captain Morgan spilaði í Rabbakró. Krærnar í kring voru opnar og veitingasala var á
svæðinu. Dansað var fram á morgun í hlýrri sumarnóttinni.

Sunnudagur
Göngumessa frá Landakirkju er fastur liður á goslokum og hefur hún sjaldan eða aldrei verið fjölmennari. Gengið
var að krossinum í gígnum og boðið upp á súpu og brauð við Stafkirkjuna. Séra Viðar Stefánsson leiddi messuna.

Fyrir krakkana var Cirkus Flik Flak - barna- og unglingasirkus frá Danmörku í Íþróttamiðstöðinni. Áfram var
sprell og leiktæki á bílaplani Geisla við Stakkagerðistún.

Mjög athyglisverður fyrirlestur var í Sagnheimum þar sem Adam Nichols, prófessor við Marylandháskóla kynnti
áður óþekktar hugmyndir um ástæður Tyrkjaránsins og af hveiju þeir komu ekki aftur. Auk þess fjallaði Karl
Smári Hreinsson um nýjar þýðingar á Reisubók sr. Ólafs Egilssonar. Fyrirlesturinn var vel sóttur og vakti upp
ýmsar spurningar um Tyrkjaránið sem þarf að gera betri skil.

Um kvöldið fór Mugison á kostum í Alþýðuhúsinu þar sem um 100 manns létu meistarann slá lokatóninn á
einstakri helgi.

Sýningar voru opnar alla helgina og sumar verða opnar áfram.

Goslokahátíð hefur verið að vinna sér sess sem mikil menningar- og skemmtiveisla. Að fagna 100 ára afmæli
Vestmannaeyja með jafn myndarlegum hætti og raunin varð gerði þetta að eftirminnilegri helgi þar sem erfitt er
að gera upp á milli atburða og sýninga. Auðvitað standa stóru tónleikarnir upp úr og munu lifa í minningunni eins
og helgin öll með sína 42 viðburði og sitt góða veður.

Allir sem komu að undirbúningi eiga þakkir skyldar og var ótrúlegt hvað fólk var tilbúið að leggja á sig til að
helgin yrði sem glæsilegust. Ekki má heldur gleyma fólkinu sem sýndi verk sín og lagði sitt af mörkum.
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Að lokum má þakka gestum fyrir góða umgengni, kurteisi og tillitssemi í garð hvers annars.

Ómar Garðarsson.

Samskipti við fjölmiðla og umfjöllun þeirra
Ég sendi efni á alla fjölmiðla, bæði innanbæjar og utan fyrir afmælishelgina og fylgja með sýnishorn af greinum og
myndum sem ég sendi frá mér. Ég hafði fyrr á árinu hringt inn og fengið netföng og aðrar upplýsingar til að koma
afmælisdagskránni á framfæri. Sendi ég upplýsingar um afmælisfund bæjarstjórnar og málþingið í febrúar og
voru Morgunblaðið og RÚV, af öllum fjölmiðlum þeir einu sem sinntu því. Til að gæta allrar sanngirni var það
RÚV, í fréttum og fréttatengdum þáttum sem stóð sig best.

Í vikunni fyrir hátíðina, fjórða til sjöunda júlí hafði ég samband við alla fjölmiðla og sendi á þá efni sem ég hafði
unnið. Netmiðlarnir innanbæjar stóðu sig mjög vel og birtu efni um leið og það barst eða settu inn eftir óskum.

Þrátt fyrir góð orð fréttastjóra Morgunblaðsins á fimmtudeginum fjórða um að fjallað yrði um afmælið í
sunnudgsblaðinu kom ekki stafur. Mikil vonbrigði fyrir mig sem hef unnið fyrir blaðið í mörg ár.

Reyndar kom smá pungur með mynd á mbl.is á laugardeginum og nokkrar myndir í blaðinu á mánudeginum.

Veit að Vestmannaeyjablað kemur út hjá þeim í lok mánðarins.

Í helgarblaði Fréttablaðsins kom viðtal við Írisi bæjarstjóra eins og lofað var.

Stöð 2 reyndi að redda sér fyrir horn með myndum og frásögn af hátíðarhöldunum á Skansinum. Lélegt og var
myndin ekki einu sinni í fókus.

Held að Bylgjan hafi fjallað eitthvað um afmælið þó ég hafi ekki heyrt það.

RÚV stóð sig þokkalega. Var með viðtöl við Írisi og Sigurhönnu, í goslokanefnd í fréttatengdum þáttum og okkar
kona, Ólöf Ragnarsdóttir dró þá að landi í umfjöllun um afmælið og goslokin, bæði í útvarpi og sjónvarpi.

Finnst að umfjöllun hefði mátt vera meiri en það bara mín persónulega skoðun.

Ómar Garðarsson.

Lögreglan - Fór mjög vel

Ekkert mál kom til kasta lögreglu helgina fjórða til sjöunda júlí, hátíðisdagana.

Það var mikið af fólki í bænum en allt fór vel fram. Lögreglan var mjög sýnileg, einkum á Skipasandi þar sem fólk
skemmti sér hiða besta án vandræða.

Lögreglan þakkar þetta meðal annars góðu veðri og að allir voru mættir til þess eins að skemmta sér.

Kv. Ómar.
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Myndlistarsýning Tolla í flugstöðinni:
Eyjamenn kolféllu fyrir verkum hans

Fyrstur til að opna sýningu á gosloka- og afmælishátíðinni var Tolli Morthens sem var með sýningu á nýjum
olíumálverkum á Vestmannaeyjaflugvelli. Sýningin er samvinnuverkefni Isavia, rekstraraðila flugvallarins, og
Tolla. Sýningin hefur ferðast um landið fyrst í flugstöðinni á Egilsstöðum í september í fyrra. Auk Egilsstaða og nú
Vestmannaeyja hefur Tolli boðið upp á samskonar sýningar í flugstöðvunum á Akureyri og Ísafirði.

Tolla þekkja margir og þeir létu sig ekki vanta við opnunina þar sem Heimaklettur var áberandi í verkum
listamannsins. Tolli er þekktur fyrir stórar myndir og hann er óhræddur við að nota skæra og bjarta liti. Það
virtist falla Eyjamönnum vel í geð því hann seldi grimmt þrátt fyrir há prísa.

Tímasetning sýningar Tolla var ekki tilviljun. Goslokahátíð og hátíðarhöld vegna 100 ára afmælis
Vestmannaeyjabæjar hófust þennan dag, 4. júlí. Sýning Tolla er hluti af þeim hátíðarhöldum.

Sýningin í flugstöðinni í Vestmannaeyjum er sú síðasta í röðinni hjá Tolla að fara hringinn í kringum landið. Í
framhaldinu er stefnan tekin á því að því að nýta rými flugstöðva á Íslandi til að styðja við ungt listafólk á
hverjum stað og gera því mögulegt að koma verkum sínum á framfæri þar.

Í kynningu segir: - Listamaðurinn Tolli er ekki þekktur fyrir að fara troðnar slóðir þegar kemur að sköpuninni,
framsetningu á listinn eða vali á sýningarrými. Síðustu misseri hefur málarinn sótt aftur í ræturnar og ferðast um
landið en hann hefur oft talað um það að árin sem farandverkamaður hafi mótað hann mikið á yngri árum.

Það kemur fram í listinni um leið og það landsbyggðina togar sífellt í hann. Tolli hefur sýnt víða, í yfirgefnum
verksmiðjum, tónlistarhúsum og í verslunarmiðstöðvum. „Mér finnst áríðandi að fara með listina á vettvang.
Hafa hana ekki fast í sínu verndaða umhverfi sýningarsalanna í borginni. Heldur fara með hana til fólksins.“
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„Ég ryð brautina og vinn með Isavia í því að gera flugstöðvarnar sýningavænar og nota mína list til að venja
farþega og ferðalanga við hugmyndina að búið að sé að setja upp sýningarrými í þessum fallegu byggingum. Svo
koma flottir ungir listamenn sem eru að springa úr sköpunarkrafti og fylla þessi rými af enn meiri gleði,“ sagði
Tolli.
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Finnur sýndi 75 myndir á 75 ára afmælinu:
Sjaldan eða aldrei verið fleiri við opnun sýningar í Akóges
Sigurfinnur Sigurfinnsson, myndlistarmaður og kennari var með sýningu á verkum sínum í Akóges um
Goslokahelgina. Hann fagnaði nýlega 75 ára afmæli og ákvað með góðum fyrirvara að fagna tímamótunum með
75 verka sýningu. Það gekk eftir en ekki leit vel út um tíma, hann fékk alvarlegt hjartaáfall en það frekar hvatti
hann en latti til átaka og upp fór sýning með tilætluðum fjölda verka.

Heiðurshjónin Þorbjörg og Finnur gátu ekki kvartað yfir móttökunum. Sjaldan hafa jafn margir verið
samankomnir við opnun myndlistarsýningar í AKÓGES. Þorbjörg og Finnur tóku vel á móti fólki og skemmtu sér
hið besta. Myndirnar bera helstu höfundareinkenni Finns sem sækir myndefnið mikið í næsta nágrenni þar sem
Eyjarnar og eitthvað þeim tengt er oftast í aðalhlutverki. Náttúran undir yfirborði og yfir, fuglarnir, sagan eða
bara snjór í vetrarlok var það sem fyrir augu bar.
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„Já. Ég átti afmæli 18. júní og datt í hug að halda upp á 75 árin með sýningu á jafnmörgum verkum sem ég skipti í
sex eða sjö flokka. Þann fyrsta kalla ég, Úr iðrum jarðar sem eru fantasíur sem vísar til þess sem undir okkur
kraumar,“ segir Finnur sem í allt hefur tekið þátt í um 30 sýningum, einn og í samstarfi við aðra.

Næst kemur myndaröðin, Allir í bátana. „Hún minnir á gosnóttina 1973 þegar allir þurftu að flýja eyjuna okkar.
Nokkuð grófar myndir en segja sína sögu. Svo eru það myndir sem ég vinn með spöðum, aðferð sem ég hef verið
að þróa.“
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Þá er það syrpa sem varð til í snjónum í vetur. „Þetta eru myndir frá Vestmannaeyjum þegar snjórinn kom seinni
part vetrar. Birtan var svo skemmtileg að ég stóðst ekki mátið og er bara nokkuð ánægður með útkomuna. Mínar
hefðbundnu Eyjamyndir voru á sínum stað auk þess sem ég sýndi 18 vatnslitamyndir þar sem víða er leitað fanga.
Loks eru það svo Eyjafuglarnir eins og fýllinn, hrafninn og lundinn sem áttu sinn sess á sýningunni. Það má því
segja að fjölbreytnin sé í fyrirrúmi hjá kalli,“ segir Finnur og brosir.

Lét ekki hjartaáfall stoppa sig
Það brosti þó ekki við honum lífið þegar hann fékk alvarlegt hjartáfall í vetur. „Ég var í miðju kafi að vinna verk á
sýninguna, var með 45. myndina þegar ég fæ hjartaáfall. Leit ekki illa út í fyrstu en það endaði með því að ég var
högginn og skipt um æðar við hjartað og ósæðina. Ég var þokkalega fljótur að ná mér. Er ég viss um að löngunin
og viljinn til að klára sýninguna hafi skipt miklu og hjálpað til að ég náði bata,“ segir Finnur sem geislaði af
heilbrigði eftir hálfan mánuð með fjölskyldunni á Spáni.
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Sýningin var opnuð fimmtudaginn 4. Júlí kl. 17.00. „Þar mætti Bjössi Greifi, sem á eitt af þjóðhátíðarlögunum og
tryllti lýðinn með félögum sínum í Greifunum á þjóðhátíðum hér áður, að taka nokkur lög,“ sagði Finnur og voru
allir velkomnir á sýninguna sem var opin alla helgina.
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Umbrotatímar með Svabba Steingríms í Svölukoti:
Myndir sem sýna gosið í nýju athyglisverðu ljósi
Svavar Steingrímsson, pípulagningameistari, lífskúnstner með meiru var með athyglisverða sýningu í Svölukoti
við Strandveg um goslokahelgina. Sýningin var opnuð klukkan 18.00 á fimmtudaginn og kallaðist Umbrotatímar
með Svabba Steingríms sem eru ljósmyndir sem Svavar tók í gosinu 1973. Sindri Olafsson, dóttursonur Svavars
valdi myndirnar í samráði við afa sinn og vann þær undir prentun.

Það var fullt út úr dyrum við opnunina og var Svabbi hinn ánægðasti með hvað margir litu við. Sýningin var
athyglisverð, að sjá gosið frá sjónarhorni manns sem var í hópi fólks sem virkilega tókst á við náttúruöflin þessa
mánuði sem gosið stóð. Myndirnar voru vel valdar og mikil vinna og natni lögð í gera þær klárar til sýningar.
Hefur Sindri unnið gott verk með myndir afa síns. Og þær vekja upp margar spurningar, eins og þá; af hverju var
fólk að flytja heim á ný? Það var lítil skynsemi í því en allt hafðist þetta. Myndirnar auka líka skilning á
tilfinningum þeirra sem ekki vildu koma aftur.

„Í allt eru þetta um 600 myndir sem ég tók í gosinu og ætlaði mér aldrei að gera neitt með þær en Sindri sagði að
þarna væri fróðleikur sem þyrfti að koma fram áður en ég hrekk upp af. Við völdum 46 eða 47 myndir sem Sindri
hefur hreinsað og eru þær að koma úr prentun,“ sagði Svavar sem er hinn sprækasti þrátt fyrir að vera kominn á
níræðisaldurinn. Gengur reglulega á Heimaklett og finnur sér ýmislegt til dundurs annað en að láta sér leiðast.

Byrjaði snemma
„Ég eignaðist myndavél mjög snemma en varð aldrei húkkt á því að taka ljósmyndir eins og Palli bróðir,“ sagði
Svavar og á þarna við Pál bróður sinn, myndlistarmann, ljósmyndara og kvikmyndagerðarmann með meiru.

Fyrstu myndirnar í gosinu tók Svavar gosnóttina þegar hann aðstoðaði við að bjarga búslóðinni á Oddsstöðum
sem var eitt af húsunum sem stóð næst gossprungunni. Næstu dagar fóru í búslóðaflutninga og vinnu uppi á
landi. Þegar í ljós kom að það vantaði pípara til Eyja dreif hann sig út með Þorleifi Sigurlássyni, samstarfsmanni í
pípulögnunum og stóð svo vaktina allt gosið.

„Ég átti tvær vélar en lagði annarri eftir fyrstu nóttina og notaði hina, Minoltavél sem reyndist mér vel en endtist
gosið og svo ekki söguna meir. Allt eru þetta „slidesmyndir“ og teknar á öllum stigum gossins. Sindri er búinn að
hreinsa þær og laga og er það mjög vel gert. Er allt annað sjá myndirnar. Þarna eru líka nokkrar loftmyndir sem
ég tók þegar ég fékk að fljóta með Lofti Harðarsyni, flugmanni sem átti flugvél á þessum tíma,“ sagði Svavar að
endingu og fékk von um góða mætingu uppfyllta.
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Gíslína Dögg sýndi í Safnaðarheimilinu:
Óður til nafnlausu kvennanna sem sköpuðu söguna, listina og
lífið

Gíslína Dögg Bjarkadóttir, listakona tók stóra ákvörðun þegar hún ákvað að helga sig listinni eingöngu. Um
leið sýndi Gíslína að hún er ekki kona einhöm því áður hafði hún breytt úr hefðbundna málverkinu yfir í grafík
en viðfangsefnið er það sama, konan sem hefur verið áberandi í verkum hennar og myndir þar sem hún leikur
sér með mynstur. Gíslína var með sýningu á verkum sínum í Safnaðarheimilinu um Goslokahelgina.

Öll verk Gíslínu hafa í sér fólgið seiðmagn, allt svo fínlegt um leið og myndin kallar á áhorfandann og heimtar að
eftir henni sé tekið. Á þetta ekki síst við konurnar sem eru svo sterkar en um leið fíngerðar. Mynstrin sem hún er
nú að leika sér með kalla líka á athygli og eru eitthvað sem þú vilt sjá heima hjá þér eða bara hvar sem er. Gíslína
ætlaði að sýna 40 til 50 verk en þau urðu 100 sem er við hæfi á aldarafmæli Vestmannaeyjabæjar.

Sex ára var Gíslína byrjuð að teikna, fór á myndlistar- og handíðabraut í Verkmenntaskólanum á Akureyri þaðan
sem leiðin lá í Listaháskólann í textíl og fatahönnun. Eftir það bætti hún við sig kennsluréttindum í verklegum
greinum fyrir grunn- og framhaldsskóla.

Hún hefur víða komið við í list sinni og síðast sýndi hún hér sumarið 2015. „Ég var valin Bæjarlistamaður
Vestmannaeyja árið 2014 og með sýningunni í Safnaðarheimilinu 2015 var ég að kvitta fyrir það,“ segir Gíslína en
sýningin er eftirminnileg með öllum sínum fallegu en karftmiklu konum.
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Grafíkin heillar
Sýninguna í Safnaðarheimilinu kallar hún „Mitt á milli“ og vísar ef til vill til þess að núna er Gíslína komin yfir í
grafík auk þess að ætla að helga sig listinni eingöngu. „Ég hef verið í grafíkinni frá 2016 og vinn talsvert í
Reykjvík. Ég gekk í Íslenska grafíkfélagið sem er með æðislegt verkstæði í sama húsi og Listasafn Reykjavíkur sem
ég hef aðgang að. Það er því miður búið að segja þeim upp en vonandi finnst annað hentugt húsnæði.“

Gíslína tekur vinnutarnir í Reykjavík þar sem hún sækir líka námskeið auk þess að kynnast listafólki, bæði
innlendu og erlendu sem skiptir svo miklu máli. „Mér finnst grafíklistin vera á uppleið og er mjög spennandi að
taka þátt í því. Á verkstæðinu upplifir maður mismunandi strauma í listinni og það eru allir tilbúnir að segja
manni til og leiðbeina. Þar myndast líka tengsl sem ég ætla að nýta mér í framtíðinni, bæði hér heima og erlendis.
Ég vinn verkin með mismunandi tækni og í Eyjum hef ég t.d. nýtt mér Fablabstofuna hjá Frosta til að gera
tréristur.“

Helgar sig listinni
Í janúar ákvað Gíslína að hætta hefðbundinni vinnu og helga sig listinni eingöngu og horfir hún björtum augum
fram á við. „Þetta er draumurinn og ég er bjartsýn. Fyrsta stóra skrefið er sýningin í Safnaðarheimilinu sem er að
hluta til sölusýning. Sýninguna kalla ég „Mitt á milli“ og þar verða 30 til 40 verk en það gæti breyst,“ segir Gíslínaog
skrefið er kannski ekki svo stórt þó hún hafi stigið yfir í grafíkina.
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„Það er alltaf konan sem er bakvið flest sem ég geri. Ég hef líkað skoðað verk Sigurðar Guðmundssonar, málara
sem hannaði íslenska kvenbúningin. Í honum eru mynstur sem ég leik mér með og geri að mínum,“ segir Gíslína
sem á sér þann draum að koma sér upp vinnustofu í Eyjum.

„Ég er með ágætis aðstöðu heima en mig langar í sérstaka vinnustofu sem gæti verið aðdráttarafl fyrir aðra
listamenn að nýta sér og dvelja hér um tíma. Fyrsta skrefið er grafíkpressa sem ég ætla að kaupa í haust.“
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„Mörg verkin á sýningunni vísa til þeirra fjölmörgu kvenna, sem í gegnum aldirnar hafa unnið sín mikilvægu störf
í hljóði - þetta er óður til allra þeirra nafnlausu kvenna sem í raun sköpuðu söguna, listina og lífið. Þessar konur
tengdu lífskeðju kynslóðanna saman, lifðu sem nafnlausar hversdagshetjur og eru gleymdar flestu fólki í dag,“
sagði Gíslína fyrir sýninguna.
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Viðar Breiðfjörð - Lífsviljinn og lífsgleðin í myndum mínum

Bæjarlistamaður Vestmannaeyja árið 2019, Viðar Breiðfjörð sýndi verk sín í Cratious-krónni á Skipasandi og
var sýningin opnuð klukkan 20.00 á fimmtudagskvöldið 4. júlí. Verkin á sýningunni hafði Viðar unnið á
síðustu tveimur árum auk verka sem hann hefur unnið í sumar.

„Mín myndlist eru þakkir fyrir að vera á lífi,“ sagði Viðar sem var staddur á Þórshöfn á Melrakkasléttu á leið sinni
um landið þegar rætt var við hann. „Ég hef lent í slysum og oftar en einu sinni verið nálægt því að deyja. Hef
sloppið og fyrir það er ég óendanlega þakklátur. Lífsviljinn og lífsgleðin er það sem endurspeglast í myndum
mínum.“
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Myndefnið sækir hann víða en þó eru þrjú stef í sýningunni. „Það er sería af húsamyndum sem ég kalla Í húsum
hæf, nokkrar abstraktmyndir og uglumyndir sem eru innblásnar af samskiptum mínum við mannlífið.“

Viðar er fæddur 31. maí árið 1962 á Húsavík. Hann fluttist til Vestmannaeyja árið 1983 og hefur búið hér og
starfað æ síðan.

„Náttúra Vestmannaeyja hefur verið honum innblástur í listsköpun sinni og skildi þá engan undra. Verk hans eru
bæði olíumálverk, vatnslitaverk auk teikninga og beitir Viðar „blandaðri tækni“. Hann er vandvirkur, tekur sér
tíma til þess að klára verk sín og hefur mörg járn í eldinum ef svo má segja, en hann vinnur við mörg verk
samtímis,“ sagði Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs þegar hann tilkynnti val ráðsins á Bæjarlistamanni
Vestmannaeyja 2019 í vor.

„Ævistarf hans er fyrir löngu orðið samofið myndlistarlífi Vestmannaeyja og ástríða hans fyrir myndlist er
virðingarverð. Viðar auðgar menningarlíf okkar Eyjamanna svo um munar og er því vel að þessari viðurkenningu
kominn,“ sagði Njáll einnig.
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Oddgeir og óperur - Eyjakonurnar Silja Elsabet og Helga
Bryndís í Hvítasunnukirkjunni:
Náðu að hræra hjörtu Eyjamanna svo um munaði

Silja Elsabet

Helga Bryndís

76

Á fimmtudagskvöldinu voru Eyjakonurnar, Silja Elsabet Brynjarsdóttir óperusöngkona og Helga Bryndís
Magnúsdóttir píanónleikari með tónleika í stóra salnum í Hvítasunnukirkjunni sem þær kölluðu, Oddgeir og
óperur.

Tónleikarnir voru vel sóttir og eru meðal atriða sem stóðu upp úr hátíðarhelgina. Silja Elsabet er ein okkar
efnilegasta söngkona það sýndi hún þegar hún vatt sér í hverja aríuna af annari og rúllaði Wagner upp eins og að
drekka vatn. Helga Bryndís er einstök sem konsertpíanisti en þarna kom hún fram sem snilldar undirleikari. Og
saman náðu þær að heilla gesti. Aríurnar í þyngri kantinum en reyndu á og þar fengu listakonurnar að sýna hvað í
þeim býr.

Það var svo eftir hlé að þær náðu að hræra hjörtu Eyjamanna svo um munaði þegar þær tóku fyrir lögin hans
Oddgeirs í útsetningum hans sjálfs. Með forspili og fleiru sem ekki hefur hlotið náð listamanna sem fluttu lögin
eftir daga Oddgeirs. Þær stigu eitt skref aftur, til upprunans og gerðu það af þvílíkri næmni og væntumþykju fyrir
lögunum að jafnvel veggirnir í Gömlu Höllinni, sem hafa frá svo mörgu að segja táruðust.

Ekki skemmdu bráskemmtilegar kynningar þeirra á milli laga sem lyfti þessari stund á enn hærra plan. Þá verður
að minnast á kynnirinn, Pál Magnússon, alþingismann og bróður Bryndísar sem skemmti gestum með afrekum
sínum í tónlist sem aldrei náðu flugi.

Vestmannaeyingar geta stoltir litið til þessara tónleika þar sem flest lögin urðu til hér í Eyjum og listakonurnar
ólust hér upp og tóku sín fyrstu skref í tónlistinni í Vestmannaeyjum.

Beint í óperudeildina
Silja Elsabet, mezzosópran hlaut sína grunntónlistarmenntun í Tónlistarskóla Vestmannaeyja. Eftir stúdentspróf
hóf Silja nám við Söngskólann í Reykjavík og lauk áttunda stigi árið 2015. Síðastliðin fjögur ár hefur Silja stundað
nám við Royal Academy of Music London og hlaut bachelor gráðu í tónlist 10. júlí ásamt kennararéttindum.

„Ég er svo heppin að fá að hoppa yfir meistaragráðuna og fer beint í óperudeild skólans. Fæ ég að syngja á
tónleikum og í óperum og má líta á þetta sem einskonar starfsnám. Það hefur ekki gerst áður að nemandi hafi
fengið að hoppa yfir masterinn og er þetta mikill heiður fyrir mig,“ segir Silja Elsabet sem ræðst ekki á garðinn
þar sem hann er lægstur í sínu fyrsta verkefni.

„Það er sjálf Töfraflautan eftir Mozart þar sem ég syng Þriðju dömu. Ég hlakka mikið til og það sama átti við um
tónleikana á fimmtudaginn. Ég var svo heppin að fá Helgu Bryndísi í lið með mér. Hún er ekki bara frábær
undirleikari, heldur líka frábær manneskja.“
„Óperuaríurnar eru allt lög sem ég heillaðist af við fyrstu hlustun. Langaði mig til að leyfa Vestmannaeyingum að
heyra þau. En engin lög hafa haft eins mikil áhrif á mig og Oddgeirslögin og það hefur lengi verið draumurinn að
halda tónleika með lögunum hans. Nú fékk Eyjafólk og gestir tækifæri til að fá smjörþefinn af því. Helga Bryndís
er dásamlegur undirleikari og Eyjakona eins og ég og Oddgeirslögin snerta okkur báðar. Því ætlum við að koma til
skila og ég veit að það tekst,“ sagði Silja Elsabet sem líka kemur fram á stóru tónleikunum á föstudagskvöldið.
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Hefur víða látið til sín taka
Með námi sínu í Reykjavík söng Silja sem einsöngvari með kór Langholtskirkju og Óperukór Reykjavíkur, tók þátt
í óperuuppfærslum og tónleikum á vegum skólans.

Tónleikar utan skóla eru m.a. Eyjatónleikar í Hörpu, Frostrósartónleikar og einsöngstónleikar.

Síðastliðið haust fór fram keppni á vegum Sinfóníuhljómsveitar- og Listaháskóla Íslands. Þar var Silja ásamt
þremur ungum einleikurum valin til að flytja verk með hljómsveitinni. Fékk hún góðar viðtökur og frábæra dóma.
Silja hefur fengið mörg tækifæri í London má þar helst nefna óperusenur, ljóðahringi, skandinavíska tónleika og
íslenska tónleika.

Glæsilegur ferill
Helga Bryndís Magnúsdóttir hóf tónlistarnám sitt í Vestmannaeyjum hjá Guðmundi H. Guðjónssyni því næst fór
hún í Tónlistarskólann í Reykjavík þar sem hún lauk einleikara- og kennaraprófi árið 1987. Hún stundaði síðan
framhaldsnám við Konservatoríið í Vínarborg og Sibeliusarakademíuna í Helsinki.

Hún hefur leikið fjölmörg einleiksprógrömm, m.a. í Salnum í Kópavogi, á Listahátíð í Reykjavík og um allt land.
Hún hefur auk þess leikið einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og
Sinfóníuhljómsveit áhugamanna, píanókonserta eftir Ravel, Poulenc, Brahms, Gershwin og Bach. Hún hefur
leikið mikinn fjölda tónleika með fremstu söngvurum og hljóðfæraleikurum landsins og hljóðritað marga
geisladiska í samstarfi við aðra. Fyrir tveimur árum síðan lék hún einleiksverk eftir Robert Schumann inná
geisladisk.

Hún starfar sem píanóleikari við Listaháskóla Íslands og Tónlistarskólana í Kópavogi og Reykjanesbæ.
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GÓSS snerti strengi í Alþýðuhúsinu

Hljómsveitin GÓSS, Sigurður Guðmundsson, Sigríður Thorlacius og Guðmundur Óskar héldu tónleika í
Alþýðuhúsinu, Vestmannaeyjum, fimmtudaginn 4. júlí.

GÓSS hefur hlotið einróma lof fyrir tónleika sína um land allt undanfarin ár og hélt þarna sína fyrstu tónleika í
Vestmannaeyjum. Tónleikadagskráin var samansett af ýmsum lögum frá ferli meðlima sveitarinnar en einnig
mikið af þeirra uppáhaldslögum, með hljómsveitum og tónlistarfólki á borð við Neil Young, Abba og NýDönsk
svo fátt eitt sé nefnt.
Um var að ræða hugljúfa og einlæga kvöldstund með okkar fremsta tónlistarfólki og það voru margir sem
svöruðu kallinu og skemmtu sér vel við ljúfa tóna.
Um hljómsveitina:
Hljómsveitin Góss er tríó, skipuð þeim Sigríði Thorlacius, Sigurði Guðmundssyni og Guðmundi Óskari
Guðmundssyni. Er nafn sveitarinnar einmitt sett saman úr fyrstu stöfunum í nöfnum meðlima.
Þau Sigríði Thorlacius og Sigurð Guðmundsson þarf vart að kynna en þau hafa lengi verið á meðal þekktustu og
dáðustu söngvurum landsins. Guðmundur Óskar er einn fremsti og fjölhæfasti bassaleikari landsins en hann
hefur leikið með ótrúlegum fjölda hljómsveita, auk þess að vinna sem upptökustjóri fyrir fjölmörg verkefni.
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Sveitin tengist sterkum fjölskyldu- og vináttuböndum en Guðmundur Óskar og Sigurður eru bræður, Sigríður
og Guðmundur eru svo saman í Hjaltalín og öll þrjú hafa þau unnið saman í fjölmörgum mismunandi
verkefnum. Það má því segja að það hafi beinslínis verið fyrirsjáanlegt þegar hljómsveitin GÓSS varð til
sumarið 2017. Þá lét sveitin draum verða að veruleika og hélt tónleikaferð um landið. Sveitin endurtók förina
árið eftir og hefur jafnframt spilað við alls kyns tilefni um allt land.
Hvar sem sveitin hefur stigið á stokk hafa móttökurnar verið gríðarlega jákvæðar, og því fannst meðlimum
sveitarinnar ekki annað hægt en að drífa sig í upptökuverið og reyna að fanga þann jákvæða og bjarta anda
sem skapast hefur á tónleikum sveitarinnar.
Upptökur fór fram í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ og var ákveðið að taka fyrir nokkrar af þeirra uppáhalds
íslensku dægurlagaperlum, eða Allt frá Ó, blessuð vertu sumarsól og Sólkinsnætur til Stjórnarinnar,
NýDanskrar, Spilverk þjóðanna og alls konar þar á milli. Reyndar fær eitt lag með Leonard Cohen að fylgja
með.

Mugison sló hvergi af

Segja má að Mugison hafi slegið lokatóninn á glæsilegri afmælis- og goslokahátíð í Alþýðuhúsinu þann 7. júlí.
Hann var einn á ferðinni með kassagítarinn og líka eiginkonuna, Rúnu svo því sé haldið til haga. Og hún tók
undir með honum í nokkrum laganna. Kom og bætti um betur.

„Ég búinn að semja slatta af nýjum lögum á íslensku sem ég þarf að fá að spila fyrir ykkur, en ekki of mikið í
einu, tvö til þrjú lög í mesta lagi á tónleikunum. Annars verður maður bara ringlaður,“ sagði Mugison þegar
hann kynnti komu sína til Eyja.
Fékk hann ömurlega flensu síðast og komst ekki í vor en nú var hann mættur. Til í slaginn og gott betur.
Alþýðuhúsið var nánast fullsetið sem verður að teljast gott á sunnudagskvöldi. Það kunni kappinn að meta,
sló hvergi af íflutningi og kryddaði með mergjuðum sögum milli laga. Góður endir á einstakri helgi.
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Myndlistarfélagið - Vestmannaeyjabær 100 ára
Saga og mannlíf Eyjanna í litum

Myndlistarfélag Vestmannaeyja hefur starfað af mikilum krafti í mörg ár helgaði sína árlegu sýningu í sal
Tónlistarskólans að þessu sinni afmæli Vestmannaeyjabæjar. Sýninguna kölluðu þau, „Vestmannaeyjabær 100
ára“ sem var vel við hæfi á þessum tímamótum.

Goslokasýningin er stærsti sýningarviðburður Myndlistarfélagsins ár hvert. Sýningarstjóri var Gunnar Júlíusson.
Sýningin var fjölbreytt og voru Eyjarnar áberandi í sinni fjölbreyttu mynd. Landslag, sjórinn, bátarnir, fólkið
lifandi og gengið og svo margt fleira.
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Það hefur verið gaman að fylgjast með þeim öfluga hóp sem skipar Myndlistarfélagið. Á hverju ári má sjá
framfarir og fjölbreytnin er mikil. Það var því enginn svikinn af því að mæta í sal Tónlistarskólans og virða fyrir
sér verkin sem þar verða sýnd.

Ekki skemmir að sýningin var sett upp undir styrkri stjórn Gunnars. Er gott að eiga að menn eins og Gunnar
þegar kemur að sýningum og myndlist almennt.
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Verk og listmenn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Einu sinni var, Jóhanna Kristín Júlíusdóttir, olía á striga - Verð kr. 15.000,Saltfiskur, Steinunn Einarsdóttir, olía á striga. Verð kr. 19.000,BB8, Lilja Þorsteinsdóttir, olía á striga. Einkaeign.
Út í klöpp, Lilja Þorsteinsdóttir, olía á striga. Einkaeign.
Bryggjukvöld, Lilja Þorsteinsdóttir, olía á striga. Einkaeign.
Skrifað í skýin, Ósk Laufdal, olía á striga. Verð kr. 15.000,Notið lífsins, Sigrún Þorsteinsdóttir, olía á striga. Verð kr. 28.000,Skýjarof, Jóhanna Kristín Júlíusdóttir, olía á striga. Verð kr. 45.000,Fiskvinnsla, Laufey Konný Guðjónsdóttir, tölvuvinnsla+prent. Verð kr. 7.500,Fiskveiðar, Laufey Konný Guðjónsdóttir, tölvuvinnsla+prent. Verð kr. 7.500,Þau sem Eyjarnar ólu, Jóhanna Hermansen, olía á striga. Verð kr. 25.000,- hver
Þau sem Eyjarnar ólu, Jóhanna Hermansen, olía á striga. Verð kr. 25.000,- hver
Þau sem Eyjarnar ólu, Jóhanna Hermansen, olía á striga. Verð kr. 25.000,- hver
Þau sem Eyjarnar ólu, Jóhanna Hermansen, olía á striga. Verð kr. 25.000,- hver
Þau sem Eyjarnar ólu, Jóhanna Hermansen, olía á striga. Verð kr. 25.000,- hver
Kindarlegar Baldursbrár, Jónína Björk Hjörleifsdóttir, mósaík. Verð kr. 25.000,Glaður klettur, Jónína Björk Hjörleifsdóttir, mósaík. Verð kr. 25.000,Kynslóðabil, Jónína Björk Hjörleifsdóttir, mósaík. Verð kr. 25.000,Helgafell, Jónína Björk Hjörleifsdóttir, mósaík. Verð kr. 25.000,Vestmannaeyjabaldursbrá, Jónína Björk Hjörleifsdóttir, mósaík. Verð kr. 25.000,Heimkoma, Jónína Björk Hjörleifsdóttir, mósaík. Verð kr. 25.000,Jónsmessunótt, Jóhanna Kristín Júlíusdóttir, olía á striga. Verð kr. 70.000,Eyjarósir, Elísabet Hrefna Sigurjónsdóttir, akrýl á leðurlíki. Einkaeign
Eyjarósir, Elísabet Hrefna Sigurjónsdóttir, akrýl á leðurlíki. Verð kr. 50.000,Eiðisdrangar, Elísabet Hrefna Sigurjónsdóttir, akrýl á leðurlíki. Verð kr. 30.000,-
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Veituhúsið á Skansinum - Listasýning og gjörningur við
opnun

„Ég er svo heppin að hafa „farið í sveit“ á sumrin til Þóru og Júlla frænda á Heiðaveginum og síðar Þóru systir og
Óla til Vestmannaeyja sem krakki og unglingur,“ sagði Ásta Vilhelmína Guðmundsdóttir sem ásamt Sung Beag
var með listasýninguna Náttúru hamfarir /náttúrulegar hamfarir í Veituhúsinu á Skansinum. Við opnunin var
Sung Beag með gjörning.

„Ég á svo dýrmætar og yndislegar minningar frá þessum tíma sem ég er svo þakklát fyrir. Ég fékk tækifæri til að
kynnast náttúrunni, rótunum mínum og fólkinu mínu sem ég dái og dýrka.

Í Vestmannaeyjum eru náttúruöflin stöðugt að verki. Eldfjöllin tvö sem vaka yfir og móta landið og fólkið.
Krafturinn í hafinu sem heldur utan um okkur öll, vaggar okkur, hristir upp í okkur, sefar, fæðir og elur. Og svo
vindurinn. Allt þetta hefur mótað mig og minn hluta þessarar sýningar,“ sagði Ásta um áhrifavaldana í lífi sínu.

Sung Baeg
Sung Baeg er listamaður fæddur og uppalin í hafnarborginni Busan í Suður Kóreu 1975. Í listsköpun sinni vinnur
hann í ýmsa miðla fer ótroðnar slóðir sem byggjast oft á innsetningum eða skúlptúr. Hann hefur ferðast víða og
hlotið viðurkenningar fyrir listsköpun sína.

Hann hefur einning staðið fyrir og stýrt listahátíðum „Art in Nature“ í heimaborg sinni Busan. Þar hefur fjöldi
listamanna jafnt frá Suður Kóreu og víðsvegar að úr heiminum dvalið, unnið og sýnt afrakstur verka sinna til
fjölda ára.
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„Ég hef í gegnum Sung Baeg verið svo lánsöm að fá að kynnast Suður Kóreu, þessu framandi landi og þá
sérstaklega Busan sem byggðist á nálæginni við hafið eins og Vestmannaeyjar. Það sem heillaði mig mest við
Busan fyrir utan það að kynnast fólkinu og öðrum menningarheimi var fiskmarkaðurinn og lífið í kringum hann.
Ég hlakka til samsýningar okkar og að kynna Sung Baeg fyrir Vestmannaeyjum og Goslokahátíð,“ sagði Ásta að
endingu.
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Frábærir afmælistónleikar í Íþróttamiðstöðinni:
Glæsileg afmælisgjöf Vestmannaeyjabæjar

Það var ekkert til sparað á stórtónleikunum í Íþróttamiðstöðinni klukkan 18.00 og 21.00 föstudagskvöldið 5.
júní. Þeir voru haldnir í tilefni af 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar og voru hinir glæsilegustu. Þar komu fram
strengjasveit skipuð félögum úr Sinfóníuhljómsveit Íslands, Björgvin Halldórsson, Ragnhildur Gísladóttir,
Júníus
Meyvant, Sverrir Bergman, Halldór Gunnar Pálsson, Silja Elsabet Brynjarsdóttir, Lúðrasveit Vestmannaeyja og
Karlakór Vestmannaeyja. Úrvals hljóðfæraleikarar undir stjórn Jóns Ólafssonar slógu ekki feilnótu. Fjölbreyttur
lagalisti þar sem Goslokalagið var m.a. frumflutt af drengjunum í Hálft í hvoru sem tíðum skemmti Eyjamönnum
á síðustu öld.

88

Fyrri tónleikarnir voru einkum ætlaðir ungu kynslóðinni og ungu barnafólki, en seinni tónleikarnir fólki eldra en
18 ára. Um var að ræða sömu dagskrá.

Mjög var vandað til alls og notast við stórt svið og fullkomið hljóðflutningskerfi. Sæti voru á pöllum og stólum á
gólfi, alls um 1300 sæti þannig að gera má ráð fyrir að vel á þriðja þúsund manns hafi sótt tónleikana. Þeir þóttu
mjög vel heppnaðir og skemmtu bæði gestir og tónlistarfólk sér hið besta. Það má því segja að þessi afmælisgjöf
Vestmannaeyjabæjar til Eyjafólks og gesta hafi staðist væntingar og vel það.

Kynnar á fyrri tónleikunum voru Daníel Franz Davíðsson og Ísey Heiðarsdóttir, ungir krakkar sem stóðu sig
frábærlega.

Á þeim seinni var Geir Reynisson kynnir og gerði það með glans.

Ber að þakka öllum sem komu að uppsetningu og flutningi tónlistar hjartanlega fyrir frábæra kvöldstund.
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Gakktí Bæinn - Arkitektúr og byggingarsagan fyrir gos
Áhrif byggingarlistar á mannlegt umhverfi og áhrif
Heimaeyjargossins

Með áhugaverðari sýningum afmælishelgina var „Gakktí Bæinn“, sögusýning Kristins Pálssonar, arkítekts á
grafískum verkum um arkitektúr og byggingarsögu Vestmannaeyja í Þekkingarsetrinu. Kristinn hefur lagt mikla
vinnu og metnað í verkin og upplýsingar sem fylgdu með. Mikil aðsókn var að sýningunni sem var áhugaverð,
ekki síst fyrir Vestmannaeyinga sem þekkja húsin, sem sumum hafði verið breytt og einhver aldrei byggð. Efni
sem gaman væri að sjá á bók.
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BÚ ASTAÐAB RAUT 11
anno. 19 5 7

Á Gakktí Bæinn var Ijósinu beint að uppbyggingu og arkitektúr í Vestmannaeyjum fyrir Heimaeyjargosið 1973.
Tilefnið var 100 ára kaupstaðarafmæli sveitarfélagsins og var brugðið upp einföldum húsateikningum í grafískum
stíl með upplýsingum um húsin.

Kristinn á mikið lof skilið fyrir skemmtilega uppsetningu og vönduð vinnubrögð. Aðsókn var mikil og þurfti tvær
tilraunir til að geta notið sýningarinnar sem sýndi húsin eins og þau voru fyrir gos. Sum hafa tekið breytingum,
önnur eru horfin og sum voru aldrei byggð. Kristinn hefur lagt mikla vinnu í sýninguna og vonandi eigum við eftir að sjá
hana á prenti í framtíðinni.
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JÓMSBORG
a n n o. 1912

Gengið um götur og hverfi
„Sýningin var uppsett með þeim hætti að gestir gátu gengið um götur og hverfi þar sem fjallað er um arkitekta,
byggingarstíla og götumyndir í Vestmannaeyjum,“ sagði Kristinn um sýninguna. „Mikill fjöldi veggspjalda var til
sýnis af byggðum og óbyggðum verkum misþekktra hönnuða ásamt einföldu og fræðandi lesefni. Sýningin var
jafnframt hugsuð sem umræðuvettvangur þar sem gestir gátu rætt áhrif byggingarlistar á mannlegt umhverfi og
hvaða áhrif Heimaeyjargosið hefur haft á ásýnd sveitarfélagsins. Auk þess að sýna hve ábyrgðarmikið hlutverk
það er að hanna umhverfið í kringum okkur.“
Sýningin er hugarfóstur Kristins sem hefur stundað nám á Íslandi og erlendis. Hann þekkja margir sem
fyrrverandi skopteiknara Morgunblaðsins og fyrrum starfsmann Vestmannaeyjabæjar, þar sem hann var meðal
annars í undirbúningi Goslokahátíðar síðastliðin ár.
„Verkefnið var styrkt af Samtökum Sunnlenskra Sveitarfélaga og Vestmannaeyjabæ. Hljóta starfsmenn
sveitarfélagsins og tengdir aðilar sem hafa aðstoðað þakkir. Sérstakar þakkir fær Pétur H. Ármannsson, arkitekt,
hjá Minjastofnun Íslands,“ sagði Kristinn.
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Myndir, músík og mosaík hjá Helgu og Arnóri
Sæmdarhjónin og listafólkið Helga Jónsdóttir og Arnór Hermannsson slógu upp menningarhátíð heima hjá sér að
Vestmannabraut 69 á laugardeginum frá klukkan 13.00 til 18.00.
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Litlu listahátíðina kölluðu þau Myndir, músík og mosaík og var hún haldin í garðinum hjá þeim. Þar sýndu þrír
myndlistamenn, Arnór, Helga og Hermann Ingi Hermannsson.

Tónlistarfólkið sem kom fram voru Helgi Hermannsson og Heiða Hlín Arnardóttir og líka tóku Helga og Arnór
lagið.
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Þetta framtak mæltist vel fyrir og litu margir við hjá þeim hjónum sem voru ánægð með hvernig til tókst.
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Eyjahjartað slær enn — Og aldrei verið kröftugra
Fullt út úr dyrum og færri komust að en vildu
Fátt hefur gert betur að efla tengsl okkar sem hér búum og brottfluttra Eyjamanna en Eyjahjartað. Þar er spilað á
allan tilfinningaskalann og oft mikið hlegið. Og nú var haldið áfram og var hist í Einarsstofu á laugardeginum.

Þau sem standa að Eyjahjartanu og hafa gert frá upphafi eru Kári Bjarnason, Einar Gylfi Jónsson, Atli
Ásmundsson og Þuríður Bernódusdóttir. Þau sem komu fram voru Edda Andrésdóttir, Helgi Bernódusson, Inga
Jóna Hilmisdóttir og Sigurjón Guðmundsson. Þau höfðu frá mörgu að segja og var eins og svo oft áður, mikið
hlegið og stundum var stutt í tregann.

Margt fólk var í bænum í tilefni gosloka og afmælis Vestmannaeyjakaupstaðar og því var ljóst að aðsókn yrði góð.
Fæstir áttu þó von á þeim fjölda sem mætti. Þrátt fyrir að setið var í hverjum stól í Einarsstofu og staðið í öllum
hornum urðu margir frá að hverfa. En þeir sem gátu fylgst með skemmtu sér konunglega.

Allt hófst þetta með Götunni minni, þar sem fólk úr gamla austurbænum kom saman á Goslokahátíð og rifjaði
upp lífið við götuna sína sem horfin er undir hraun. Seinna varð þetta Eyjahjartað þar sem, rifjar fólk upp
æskuárin í Eyjum, hvert frá sínu sjónarhorni.

„Edda, sem var mörg sumur hjá sínu fólki á Kirkjubæjum kallaði frásögn sína, Ævintýrabústaðurinn og vísar þar
trúlega til ljóðlínu Ása í Bæ úr Þjóðhátíðarlaginu 1964 „Þar sem fyrrum“: „Þá er jörðin ung og heit og undra
fögur/Ævintýrabústaðurinn minn“. Hún þekkir vel til í Vestmannaeyjum enda var hún hér mörg sumur hjá
ættingjum sínum á Kirkjubæ.. 2013 sendi hún frá sér frábæra endurminningabók „Til Eyja“ um tengingu sína við
Eyjarnar þannig að hún hefur frá mörgu að segja,“ sagði Einar Gylfi sem mætti ásamt hinum í
Eyjahjartanefndinni.

Helgi Bernódusson, kenndur við Borgarhól kallaði sitt erindi Konurnar í kringum mig. „Hann talaði um Gróu, þá
merku konu sem bjó á móti honum á Kirkjuveginum og Gunnu í Dagsbrún sem bjó sömuleiðis steinsnar frá
Borgarhól. Hann hefur áður í erindi gert henni Neríði, mömmu Ameríku Geira góð skil. Allt eru þetta merkar
konur sem eiga sér mikla sögu, þótt lágt hafi farið.“

Sigurjón var virkur í Leikfélaginu sem ungur maður og talaði um minningar úr leikhúsinu. „Það var skemmtilegt
því auk þess að leika hjá Leikfélaginu var hann nábúi Unnar Guðjónsdóttur sem á síðustu öld var ein skærasta
stjarnan á leikhúshimni Eyjanna. Þar var Sigurjón heimagangur og hafði frá mörgu að segja. Þess má geta að
Sigurjón er þekktur fyrir að vera hafsjór af sögum enda stálminnugur.“

Oft ég velti vöngum vorkvöldin hlý kallaði Inga Jóna Hilmisdóttir frásögn sína. „Þetta er tilvitnun í ljóð föður
hennar, Hilmis Högnasonar. Giska á að það verði leiðarstefið hjá henni. Í minningunni var eilíft vor og sumar.
Það er það sem situr gjarnan eftir hjá okkur. Hún hefur örugglega frá mörgu að segja enda kemur hún úr stórum
systkinahópi og auk þess ættuð úr Vatnsdal þar sem fjölmenn stórfjölskylda hennar bjó,“ sagði Gylfi sem tók til
máls í lokin og lét gamminn geysa eins og honum er einum lagið. Uppskar mikinn hlátur enda fundvís á það
spaugilega í mannlífinu og kann flestum betur að segja frá.
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Ljósmyndir: Óskar Pétur Friðriksson

Kári Bjarnason
Öflugur hópur hefur haldið þessu gangandi

Jæja komið þið sæl, ég held það sé eins gott að byrja því að mér sýnist að það sé nú orðið meira en fullt hérna. Ég
vil nú byrja á því að þakka ykkur hjartanlega fyrir að koma, svona mörg ykkar, á Eyjahjartað því að þetta er í
níunda sinn sem við erum saman komin undir því nafni og það er náttúrulega allt sprungið eins og þið sjáið og
eiginlega samt finnst mér, samt hefði ég viljað að það væri fleira fólk hérna. Af hverju? Vegna þess að ég hefði
viljað að bæjarfulltrúarnir okkar hefðu komið, hefðu komið og séð að fyrir fimmtíu árum var tekin ákvörðun að
byggja þetta hús hér þar sem við nú stöndum en í ár er 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar og þá þurfum við
bara meira rými, við þurfum rými til þess að geta tekið myndarlega og hlýlega á móti, eigum við að segja 200 til
250 manns. Þið eruð lifandi sönnun þess að þessi nauðsyn er og við bara skulum vona það að áður en árið er liðið
þá verði þetta að veruleika.

En við höfum dagskrá hér að ganga til, það eru fjórir fyrirlesarar og síðan vonast ég til þess að fá ykkur upp og
jafnvel, já vonandi öll og það verður þá annað yfirkall á því og það verður bara ánægulegt, ég var hérna í gær á
tónleikum eins og mörg ykkar og það var alveg troðið þar en ég vil samt nota þetta tækifæri og þakka þremur
einstaklingum sérstaklega sem eru hér. Það eru þau sem hafa haldið utan um Eyjahjartað frá upphafi. Það eru þau
Atli Ásmundsson, Atli greifi, sem er hugmyndasmiðurinn, það er Einar Gylfi Jónsson sem er fyrirliðinn og
andlitið okkar útávið og það er svo Þuríður Bernódusdóttir sem stjórnar okkur.

Þetta erum við hérna, þessi fjögur, sem að stöndum saman að þessu og það er auðvitað ánægulegt fyrir mig að
vera í núverandi starfi mínu, þegar 90% af vinunum mínum unnið með einhverjum öðrum, það væri óskandi að
það væri oftar svona.

Við höfum þann háttinn á að ég kynni bara núna eða segi frá í eitt skipti fyrir öll hverjir tala, þeir munu þurfa
lítillar nafnkynningar hér í þessum bæ, þessir einstaklingar sem koma hér fram. Og síðan þegar að sá síðasti er
búinn ætla ég að segja örfá orð og síðan ætlar Einar Gylfi að slaufa þessu og ég ætla, eða áður en ég gef Einari
Gylfa hérna hljóðnemann ætla ég að segja ykkur frá því hvað er hérna fyrir ofan okkur eða á annarri hæð hérna
rétt fyrir ofan.

En það er þá fyrst Helgi Bernódusson, síðan Inga Jóna Hilmisdóttir, næst Sigurjón Guðmundsson og að lokum
Edda Andrésdóttir, síðan segi ég örfá orð að lokum aftur og Einar Gylfi Jónsson klárar þetta. En gjörið svo vel,
Helgi Bernódusson, gjörðu svo vel.
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Helgi Bernódusson í Borgarhól
Frá nokkrum konum í kringum mig
„Kæru Eyjamenn, gleðilega hátíð, til hamingju með daginn! Þegar maður lítur til baka á ævi sína út frá gamla
Eyjahjartanu, þá er það svo að þar fer meira fyrir konum en körlum. Ég kynntist miklu fremur konunum í
kringum mig í uppvexti mínum en körlum þeirra. Karlarnir voru svo fjarlægir að börn komust ekki í kynni við þá;
það var lengra á milli eða þykkari skel á þeim, með ágætum undantekningum þó, ekki síst bakararnir. Best
kynntist ég auðvitað móður minni, en hún er ekki til umræðu hér, né heldur mínar mörgu systur,“ sagði Helgi
Bernódusson, í Borgarhól og fráfarandi skrifstofustjóri Alþingis í sinni upprifjun.

Heimilið miðstöð í miðbænum
„Heimili okkar, Borgarhóll, var mikil miðstöð í miðbænum, þótt lítið væri, ómegð og fátækt. Þar var eins og
kvenfélagsfundur á hverjum morgni, gríðarleg kaffidrykkja og fréttaburður. Tryggasti gestur var mágkona
mömmu, föðursystir mín, Alla á Felli sem bæði sagði fréttir og nam fréttir af gestum. Við kölluðum hana stundum
frú Reuter eftir þekktustu fréttastofu heimsins um þær mundir.

Hún var geysilega fréttafróð, ekki hvað síst eftir helgar eða landlegur því að Húnbogi, bróðir hennar frá
Sandprýði, var dyravörður í Höllinni og hafði auðvitað frá mörgu merkilegu að segja úr nætur- og skemmtanalífi í
hinni blautu og villtu verstöð, þar sem alls konar samdrættir urðu, og svo sundurlyndi líka.

Alla var sérstæð kona og mikið tryggðatröll ævina á enda, og okkur kær. Eftir hádegi komst meiri friður á heima
þegar búið var að seðja marga munna og við krakkarnir farnir aftur í skólann. Þá komu yfir til mömmu nánustu
nágrannakonurnar, tryggustu vinir hennar, Laufey í Grafarholti og Þórunn í Steinholti, meðan diskarnir mörgu
voru vaskaðir upp og borð þrifin.

Friður, ró og regla í Grafarholti
Grafarholt stóð, og stendur enn, sunnan við Borgarhól og í því húsi ríkti jafnan friður og ró og regla var á öllum
sviðum, allt angaði af þrifnaði. Í Grafarholti var vatnssalerni meðan enn var kamar hjá okkur, og eftir að hann
fauk var talsvert sótt til Laufeyjar, allt til þess að byggt var við hjá okkur og slík þægindi sett upp.

Öllu þessu tók Laufey af þolinmæði, líka afnotum af síma sem þangað kom snemma. Laufey hóf sambúð aðeins 21
árs gömul með fullorðnum manni, Jóni seglasaumara Bjarnasyni, sem þá var sextugur, skipstjóri úr Reykjavík en
Vestfirðingur að ætt, dökkur yfirlitum og burðamikill. Það voru 39 ára á milli þeirra hjóna í aldri. En ástir milli
þeirra voru 39 sinnum meiri en venja var. Jón var kominn talsvert á níræðisaldur þegar þau byggðu við austan
megin og gerðu sér nýtt svefnherbergi. Laufey var einstaklega broshýr og elskuleg kona, hljóðlát og hjálpsöm svo
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að fágætt var. Þegar ég fór unglingur úr hreiðrinu og út í heim saumaði hún mér ný sængurföt með fallegum
hekluðum bekkjum, setti stafina mína, HB, í koddana. Á það handarverk lagði ég höfuðið æði lengi og hugsaði þá
til Laufeyjar í Grafarholti.

Þórunn í Steinholti og fleiri konur
Norðan megin var svo Steinholt þar sem Þórunn Elíasdóttir stjórnaði miklu húshaldi, með filterslausa Raleighsígarettu í munninum. Þórunn bar manngæðin utan á sér, var jafnan æðrulaus og með hlýlegt bros. Þegar þær
Laufey og Þórunn komu í kaffisopa yfir í Borgarhól ríkti meiri ró við borðstofuborðið og notalegt að heyra skrafið í
þeim og dillandi hlátur.

Sunnan við Borgarhól var Byggðarholt, og þar var Kristín Halldórsdóttir. Enginn samgangur var á milli
húsmæðranna, en ég var tíður gestur þar. Kristín var ótrúlega rösk kona, glaðleg og eitthvað sérlega greindarlegt í
fari hennar. Hún var aðfluttur Eyfirðingur og hefur áreiðanlega komið margt spánskt fyrir sjónir í Eyjum. Hún
hafði hjá sér tengdamóður sína, Ólöfu, sem var fædd 1875, og átti prjónavél man ég og prjónaði margt.

Hlýlegt á Eiðum
Enn ofar voru Eiðar; þangað kom ég stundum með Tona, æskuvini mínum úr Byggðarholti, því að þar bjó
föðursystir hans, Árný, dóttir Ólafar úr fyrri hjúskap; faðir hennar drukknaði meðan hún var enn í móðurkviði.
Það var hlýlegt á Eiðum, allt með gamla laginu, kolavél í rúmgóðu eldhúsinu og Árný sat á kolli og neri
brennsluspritti í fótasár sín. Guðmundur, maður hennar, kenndi okkur strákunum fyrir gamlárskvöld að búa til
rörasprengjur.

Enn ofar og austar var svo Batavía en þangað kom ég aldrei nema í dyragættina. En oft, - þegar við vorum að stela
njólum í garðinum til að reykja, - sáum við Sigríði í Batavíu bregða fyrir, lágvaxinni konu á peysufötum. Hún var
hvítasunnumaður og bænheit. Því var hvíslað að okkur að hún hefði með heitum bænum frelsað Sölva, son sinn,
úr rústum Þýskalands, en sumir sögðu að hann hefði verið fangabúðarstjóri þar, - hversu nákvæmt sem það nú
var.

Gegnt okkur við Kirkjuveginn var svo óvætturin mikla, Gróa Einarsdóttir, sem okkur stóð mikill stuggur af. Þegar
við vorum í boltaleik, og ég tala ekki um þegar boltinn skall á húsi hennar eða gluggum, ygldi hún sig við okkur úr
glugganum og kom stundum út og sagði okkur þá á hvaða stað við mundum stikna þegar djöfullinn kæmi að
sækja okkur. En áður mundi hún ganga aftur og hrella okkur ærlega seint og snemma. Hún var forn og ill í skapi.

En til þess lá dapurleg saga andstreymis, sorgar og vonbrigða, og upplagið var líklega eitthvað súrt líka. Hún var
eins og fleiri þarna á torfunni fædd 1875 en kom til Eyja úr Landeyjum, Hallgeirsey, upp úr aldamótum; eignaðist
nokkru síðar barn, efnilegan son, með Þórði „bollu“ Þórðarsyni, Rangæingi og bakara, sem sleit sambandi við
hana og fór um síðir vestur í heim.

Leifur Gróuson, var alinn upp á Mosfelli án mikilla afskipta móður sinnar. Hann fór til Reykjavíkur ungur en lést
úr berklum 26 ára, klæðskera-nemi. Í Morgunblaðinu í júní 1930 birtir Gróa svofellda auglýsingu: „Af hrærðu
hjarta þakka jeg þeim Andrjesi klæðskera og konu hans, fyrir þá fágætu vináttu og hjálpsemi sem þau sýndu syni
mínum, Leifi sál. Þórðarsyni í langvinnum veikindum hans. Bið jeg góðan guð að launa þeim af ríkdómi sínum.
Vestmannaeyjum, 20. maí 1930. Gróa Einarsdóttir.“

Ég var hissa þegar ég sá þessa klausu; hafði þessi kona, þessi óvættur, virkilega viðkvæmar tilfinningar? - Gróa
hataðist við kirkjuna, og til þess lá atburður sem varð við fermingu Leifs í Landakirkju. Af misskilningi fremur en
meinbægni fékk hún ekki sæti í kirkjunni nærri fósturfjölskyldu Leifs. Þá hét hún því, er mér sagt, að koma aldrei
í kirkju framar, lífs eða liðin. Og þess vegna var hún ekki að ævilokum borin í kirkju heldur beint að gröf sinni í
Krosskirkjugarði, á æskuslóðum í Landeyjum, og sungið yfir henni þar.

101

Reykjavíkumeyjar
Ofan við Gróuhús og Bókabúðina voru Garðhús og enn ofar Gamli-spítalinn, Franski spítalinn, og þar bjuggu þær
fríðu systur, Jósebína og Bertha, Reykjavíkumeyjar sem fluttust ungar til Eyja. Í Garðhúsum var ég mikið, á öllum
hæðum, og þar var Vogsabakarí í kjallara og sölubúðin litla skagaði fram í götuna. Þau voru glæsileg, glaðleg og
samhent hjón, Bertha og Stáki, Jón Jónsson, og frá þeim hlaut auðvitað koma fríður flokkur barna og annarra
afkomendar. Ég man Berthu alltaf brosandi og kankvísa, hún leið um ganga og gólf eins og Doris Day á vöxt og í
svip. Hún lifir enn og heldur þokka sínum. Á henni sannast að góða skapið léttir og lengir lífið.

Í Líkhúsinu gamla bjó Adda og þangað var gott að koma. Adda var mjög sköruleg kona, og sló alltaf upp
veisluborði þegar við krakkarnir rákumst þar inn. Engli, maður hennar, var góður smiður, og gerði húsið upp á
sínum tíma og íbúðarhæft, þótt lítið væri - og rak þá út allar franskar afturgöngur. Adda var úr Reykjavík en kom
ung til Eyja og eignaðist Söndru með Ísleifi Magnússyni í London. Sandra var oft á sveimi á þessum árum upp og
niður Kirkjuveginn, milli Líkhúss og London, milli föður og móður, og lagði þá gott til okkar krakkanna.

Stelpurnar í Kóreu
Skáhallt á móti Steinholti, í norðvestur, við hliðina á Tommabúð eða Framtíðinni, var stórt hús og heldur
óhrjálegt. Þessi draugahöll mátti muna sinn fífil fegri, hét Dagsbrún í skjölum, sennilega innflutt norskt hús sem
síðar var forskalað og glataði þá sjarma sínum. Einar ríki keypti húsið og gerði að verbúð, auk tveggja íbúða sem
þar voru, og hafði veiðarfærageymslu á 1. hæð. Reimt var í húsinu, og svo hávaðasamt og ófriðlegt í kringum
vertíðarstelpurnar að farið var að kalla húsið „Kóreu“ en þá stóð Kóreustyrjöldin yfir og skyggði yfir allt í fréttum.

Þegar ég man fyrst var hins vegar orðið miklu friðsælla yfir þessu húsi, og kominn á friður í Kóreu. Í húsinu
bjuggu frá árinu 1953, Gunna og Toni, sonur hennar. Við kölluðum hana „Gunnu í Kóreu“, en hinir ráðsettu
„Gunnu í Dagsbrún“ og í kirkjubókinni stóð „Guðrún Einarsdóttir frá Hlaðbæ“ en þar var hún fædd og uppalin.
Þeim þótti báðum, mæðginunum, sopinn allgóður.

Saga um ástir og vonbrigði
Gunna var mikill kattavinur, og ég held að hún hafi haft hjá sér a.m.k. 20 ketti. Þeim var strokið og þeir voru vel
aldir. Nokkrum sinnum kom ég í Kóreu, bara upp í stigann og sá inn í eldhús. Kannski að koma úr apótekinu fyrir
Gunnu. En þessi dularfulla kona í þessu dularfulla húsi átti sér talsverða örlagasögu sem ég þekki nokkuð, sögu
um ástir og vonbrigði og margs konar áföll.

Guðni, sonur hennar, sem þótti afbragð annarra manna, jafnt ytra sem innra, fórst aðeins 26 ára gamall,
stýrimaður á Guðrúnu 1953, aflahæsta skipinu þá. Öllum sem ég spyr um Gunnu ber saman um að hún hafi verið
hin ágætasta kona, vinnusöm og góð í viðmóti. Fyrir okkur fávísum krökkum var hún aðeins gömul kona með
skuplu á höfði og vann í Þurrkhúsinu. Gunna var aðeins 58 ára þegar hún lést 1961.

Fjölmennt í Bjarma
Hinum megin við Kirkjuveginn var svo Bjarmi sem stóð skv. bæjarskránni við Miðstræti. Þar bjuggu fjórar
fjölskyldur, sumar barnmargar. Þar var Hulda Hallgrímsdóttir sem var heimilisvinur hjá okkur, notaleg kona og
skemmtileg, ættuð frá Seyðisfirði og talaði, rétt eins og amma mín, sína dásamlegu austfirsku mállýsku, sem því
miður er að hverfa, eftir undarlegt stríð gegn henni.

Það var oft vitnað til orða hennar heima með viðeigandi framburði og áherslum, „Gvöð, ég fæ engin spel; ég er
bara alveg bet á þessu“. Eins og margar konur í Eyjum átti hún sína örlagasögu, varð kornung ekkja með fjórar
dætur, er Gústaf, maður hennar, fórst með Helga í janúar 1950, en Hulda stóð sterk af sér alla storma. Hún var
ljúf kona.

Prófessor Helgi
Við hlið hennar á hæðinni bjó svo ein hressilegasta húsmóðirin í hverfinu, Sigga í Bjarma, með fullt hús barna.
Hún var Ísfirðingur, og notaði talfærin mikið, reytti af sér skemmtilegar athugasemdir um menn og málefni, lífið
og tilveruna, hvort sem var í eldhúsinu eða úti á stéttinni, og oft bara við vindinn ef enginn vildi hlusta. Það var
gaman að vera nærri henni.
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„Nei, góðan daginn, prófessor Helgi“ sagði hún við mig, 7 ára gamlan, þegar ég birtist eftir hádegið í Bjarma. „Er
ekki líf með fólki í Borgarhól?“ Hún hló við og þá stríkkaði á stríðnissvipnum. Og eftir stutta þögn sagði hún: „Ef
þú ert kominn til að spilla honum Kristjáni mínum, þá er ég vís til að flengja þig á rassinn.“ Og eftir andartak
bætti hún við: „Æ, komdu inn, ræfill, ég skal sækja hann Stjána, ekki er hann að læra, svo mikið er víst. Ég gef
ykkur kannski á eftir mjólk og möndluköku úr Vogsabakaríi ef þið hagið ykkur skikkanlega.“ Svona var Sigga í
Bjarma, óþvinguð og glaðleg, en lét okkur heyra það ef tilefni var til, sem var auðvitað alloft.

Ég teygi mig ekki lengra niður eftir Njarðarstígnum, þar sem voru amma mín, Helga í Klöpp, nafna mín, og fleiri
minnisstæðar konur.

Spilað á kvöldin
Ég ætla í lokin að víkja aftur að Steinholti. Þegar Baldvin og Þórunn fluttu úr Steinholti líklega 1958, keyptu húsið
Kristinn Kristinsson frá Miðhúsum og Jóhanna Kolbrún Jensdóttir, Hanný, sem var alin upp í Hlaðbæ hjá þeim
sæmdarhjónum Sillu frá Bólstaðarhlíð og Týra. Kiddi og Hanný bjuggu svo á síðari árum í Brekkuhúsi.

Um líkt leyti fluttu á efri hæðina Fríða og Jói með tvö börn á okkar aldri. Það varð mikill vinskapur milli nýju
húsmæðranna og mömmu. Fríða var hæg kona og myndarleg. Hún, Hanný og Stína á Hvoli sátu oft að spilum á
kvöldin heima og var þá tár í staupi, oftast heimalagað, og mikið fjör. Ég á mynd af þessu kompaníi sem er á
skrifborðinu heima.

Mér er afar minnisstætt einn sunnudagsmorgun 1958 þegar bankað var á útidyrnar heima. Ég fór fram og úti fyrir
stóð dökkhærð, myndarleg kona, nýflutt í Steinholt, Jóhanna Kolbrún, á dökkum morgunkjól, og ég man að það
voru blúndur á drifhvítri svuntunni sem hún bar framan á sér. „Ekki gætuð þið bjargað mér með einn bolla af
hveiti?“ spurði hún kurteislega. Það var auðsótt.

En þessi blúndubragur á heimilislífinu í Steinholti breyttist undra fljótt og eftir aðeins fáein missiri var það orðið
ævintýri líkast að koma í stóra eldhúsið þar. Þá var þar hnýtt á öngla og fellt af línu, sem ekki var alltaf þriflegt
starf. Bjóðin héngu uppi við eldhúsborðið. Sennilega hefur Kiddi frá Miðhúsum, sá mikli veiði- og fjallamaður,
náttúrubarn mikið, verið lítið gefinn fyrir blúndur. - Hanný var hláturmild, hrein og bein og æðrulaus. Ég enda á
tveim sögum um hana. Þær sýna hve blátt áfram hún var og skjótráð.

Skaut út um stofugluggann
Eitt sinn settist framandi fugl á staur í garðinum heima. Hanný sá hann úr Steinholti og gerði sér þá lítið fyrir,
greip veiðiriffil Kidda, og arkaði með vopnið út í Borgarhól. Meðan hún gekk yfir spígsporaði Óskar í Bókabúðinni
á stéttinni fyrir framan hjá sér að venju og varð mjög skelkaður við þessa sjón og hélt að aftaka væri í uppsiglingu.
Hanný svipti upp úthurðinni, rigsaði inn í eldhús og áfram inn í borðstofu og segir: Má ég ekki slá upp
glugganum, Aðalbjörg? Hún beið ekki eftir svari, rak riffilinn út og skaut fuglinn í fyrsta skoti. Að svo búnu rauk
hún út án þess að kveðja til að hirða dauðan fuglinn.

Þau Hanný og Kiddi fengu sér hund, svarta tík, sem kölluð var Hrefna. Hún var ótamin og gelti mikið. Eitt sinn
sem oftar kemur Hanný, veður inn í stofu með tíkina á eftir sér og kallar. „Aðalbjörg, má ég ekki nota símann?“
Síðan þrífur hún símtólið og hringir í Útvegsbankann. Þegar svarað er segir Hanný formálalaust: „Get ég fengið að
tala við bankastjórann?“ Það gekk. „Komdu sæll, Baldur, þetta er Jóhanna Kolbrún Jensdóttir frá Hlaðbæ; get ég
fengið víxil? Ja, svona 30 þús. kall.“

Í því tekur tíkin að gelta ákaflega, en þá kallar Hanný, hátt og mæðulega og án þess að leggja tólið frá sér: „Þegi
þú, Hrefna, þegiðu, ég er að tala við hann Baldur bankastjóra. Síðan segir hún í símann: Hvað segir þú, Baldur,
ætlar þú ekki að lána mér þetta? - Jæja, takk. Ég kem með víxilinn og læt Týra skrifa upp á.“ Skellti á, tekur
strikið út og kallar. „Komdu, Hrefna. Hún Aðalbjörg er svo hrædd við hunda.“

Og lýkur þá að segja - í styttri útgáfu - frá nokkrum konum í kringum mig, - í þá gömlu góðu daga, þegar maður
gapti upp á heiminn, eða á framhlið hans, eins og nýborinn kálfur. Ég spyr almættið: Hvers vegna mátti þessi tími
ekki verða að eilífð?
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Inga Jóna Hilmisdóttir
„Oft ég velti vöngum, vordægrin hlý“

Komið þið sæl, ég heiti Inga Jóna og ég er dóttir Öldu Björns frá Pétursborg og Hilmis Högnasonar frá Vatnsdal.
Ég er fædd 1963 og er í miðjunni af átta barna systkinahópi, alin upp á Túngötu 22.

Í fjölskyldunni tölum við um fyrra og seinna holl og er ég elst í seinna holli. Foreldrar mínir voru skipulagðir með
barneignirnar, svona framan af. Eldri systkini mín fjögur fæddust með tveggja ára millibili á árunum 47 til 53, en
svo kom ég eftir tíu ára barneignapásu. Ég velti stundum vöngum yfir því hvort ég hafi átt að vera svona langyngsta systkinið, lítil dekurrófa í lokin. En sú draumsýn var þá aldeilis kæfð í fæðingu því þrír bræður bættust við
á methraða. Þegar tvíburarnir fæddust 1. apríl árið 1965 trúði því enginn og hringdu margir næsta dag til að gá
hvort það væri rétt. Það vildi svo heppilega til að á þessum tíma var Hrefna systir nýbyrjuð að vinna í apótekinu
og p-pillan var að koma á markaðinn. Þið getið rétt ímyndað ykkur hvort hún hafi ekki frætt mömmu um hana.

Málverkin hennar mömmu á þrettándaballi
Ein fyrsta minning mín er frá þrettándanum 1966 en þá var ég tæplega þriggja ára og mamma að útbúa búninga á
Birnu systur og Jonna frænda. Hún lét þau leggjast á strigaefni á eldhúsgólfinu og sneið búningana. Páfagaukafisk
á Jonna og Snurre Snupp eða Kalla kanínu á Birnu. Hún málaði búningana með olíulitum eins og hún notaði á
málverkin sín og sendi þau á þrettándaball þar sem þau unnu fyrstu og önnur verðlaun. Það var töfraljómi yfir
þeirri sýn af þeim keyrandi niður Túngötuna í „drossíunni hans Jóns“ (en það var bíllinn hans alltaf kallaður),
löng eyru kanínunnar og haus fisksins í aftursætisglugganum.

Hitt man ég ekki, sem mamma sagði mér að ég hefði gert eftir á, lagt smá strigapjötlu (bútur) eldhúsgólfið og sagt
við hana: „leggstu niður og svo klippi ég.“ Foreldrar mínir sinntu listuppeldinu vel, mamma benti okkur á andlitin
í klettunum, pabbi las eða sagði sögur með svo skemmtilegum tilþrifum sem hreif okkur. Sönglistina innleiddi
hann samhliða enda söng hann stanslaust og það var þekkt í bænum. Hann truflaði víst stundum jarðafarir þegar
hann var að mála þakið og syngja. Eldri systkini hjálpuðu líka til með söng og plötuspilun og ég man eftir okkur
Högna bróður dillandi og syngjandi fyrir framan útvarpið, horfandi beint inn í það og trúa því að þar inni væru
litlir kallar að syngja Obladí Oblada.

Forréttindi að vera elst í seinna hollinu
Fyrra hollið upplifði Vatnsdal og samveruna við fólkið sem bjó þar og eiga því margar góðar minningar þaðan sem
þau tala ennþá um. Afi Högni og Amma Guðný dóu þegar ég var mjög lítil og langaði mig svo að geta deilt þessum
minningum um þau með fyrra hollinu og var pínu afbrýðisöm. En það voru líka forréttindi að fá að vera elst í
seinna hollinu því ég fékk stundum að vaka lengur en bræðurnir og þegar Hrefna systir og Örn giftu sig fékk ég að
vera með í brúkaupsveislunni en þeir sendir í rúmið. Ég var upp með mér. Mamma hafði saumað á mig kjól upp
úr fermingarkjólnum hennar Gunnýar systir og kjóllinn var úr gullefni og ég var yfir mig hamingjusöm með hann.
Í veislunni voru ekki mörg börn en mér og ungum frænda brúðgumans var stillt upp við eldhúsbekkinn fyrir
myndatöku. Ég fann strax skrítna hitatilfinningu í bakið á litlum bletti og varð óróleg. Ég átti erfitt með að hreyfa
mig ekki en var þá strax sagt að standa kyrr sem mér tókst að gera með erfiðismunum, þar til búið var að taka
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myndina. Þegar ég snéri mér við, sá ég að á borðbrúninni var feitur vindill sem hafði fengið nægan tíma til að
brenna stærðar gat á gullkjólinn minn og þar með varð prinsessutilveran að engu.

Sex ára móðursystir
Tæplega sex ára var ég orðin móðursystir og varði öllum stundum í heimsókn á Sólhlíð 8, þar sem brúðhjónin
höfðu eignast sína fyrstu íbúð. Svo áköf var ég við barnauppeldið að eitt kvöldið u.þ.b. ári seinna fannst
foreldrunum alveg tilvalið að ég myndi vera barnapía á meðan þau skryppu í bíó. Ég man að mamma maldaði
eitthvað í móinn, líklega fundist ég of ung (sem ég auðvitað var). En ég stóð fast á mínu um að ég væri fær um að
vera barnapía. Mamma lét til leiðast og ég fór af stað full eftirvæntingar og stolt af því að vera falið þetta mikla
ábyrgðahlutverk. Litli frændinn Hilmir var sofnaður þegar þau fóru af stað í bíó svo þetta hefði líklega verið allt í
lagi, ef ég barnið, hefði ekki vakið hann því mig langaði að leika við hann. Hann stóð upp í rúminu og grét
hástöfum og ég grét hástöfum og hringdi í mömmu sem kom og tók við barnapíu hlutverkinu.

Trogbílar eru týndir
Móðuramma mín Ingveldur bjó hjá okkur alla tíð frá því Bjössi afi dó og til hennar gat ég leitað í kyrrðina. Hún
lánaði mér töluboxið sitt sem ég gat endalaust skoðað og flokkað tölur eftir lit eða stærð á meðan hún heklaði eða
lagði kapal og reykti. Þegar við systkinin fórum með pabba í kálgarðinn okkar sem núna er undir flugvellinum var
það Gummi, bróðir pabba, sem flutti verkfærin og kartöflunar á milli og jafnvel okkur líka ef svo bar undir. Hann
átti „trogbíl“ (vörubíl) það er orð sem er týnt í dag en svo gott og myndrænt. Þessar ferðir með pabba í kálgarðinn
okkar eru góðar minningar þar sem náttúran kemur svo sterk inn. Lyktin og mýktin í grasinu, þegar við lágum á
bakinu og hlustuðum á pabba segja sögu eða kenna okkur nöfnin á fuglunum sem við heyrðum í, Lóunni og
Hrossagauknum. Hann hvatti okkur á jákvæðan hátt áfram í garðyrkjunni og ef kvartað var um kulda vissum við
að besta leiðin var að berja sig til hita, en það hafði hann líka kennt okkur og hann vissi hvað tímanum leið með
því að horfa til sólar. Það var töfrum líkast í mínum huga.

Næstu nágrannar
Í einni ferðinni í kálgarðinn var Gunný systir með og hún var byrjuð að reykja. Við seinna hollið suðuðum
endalaust í henni um að fá að prófa að reykja, þar til hún lét undan í þeirri von að við myndum aldrei prófa aftur.
Það var ógeðslegt fannst okkur. En þegar við komum heim aftur, var um leið og dyrnar opnuðust, hrópað inn til
mömmu, „hún Gunný lét okkur reykja“.

Á og í kringum Túngötuna bjuggu nokkrar stelpur á mínum aldri og eldri, Anna Hulda, Lárusar og Unnar á 17,
Helga Símonar og Önnu á númer 23, Bogga Kjartans Fiskssala og Þóru á Birkihlíð 20 og á Birkihlíð 22 bjó Rut
Haralds, Halla Gísla og Ollýar. Á Svalbarða bjó svo Sigga Lára Ásbergs um tíma og efst á Túngötunni á Mosfelli
bjó Bryndís Eiríks í Hruna og svo Ásdís Jónsdóttir á Helgafellsbraut 27.

Hvernig verða börnin til
Ég velti vöngum yfir lífinu og tilverunni eins og flest börn gera. Ég velti t.d. vöngum yfir því hvernig börnin koma í
heiminn. Rökhugsun mín var bara nokkuð þroskuð að mér fannst, því ég fann það út alveg sjálf að útgönguleiðin
fyrir barnið úr maganum hlyti jú að vera um naflann, það var mjög augljóst í barnshuganum. Mér leið vel með
þessa vitneskju mína í einhvern tíma, eða þangað til að Bogga, sem var ári eldri en ég og mun lífsreyndari sagði
með ákveðinni röddu: „Ég veit hvernig börnin koma út úr maganum. Þau koma ekki út um naflann. Þau koma út
um píkuna.“ Þarna hrundi hin örugga og þægilega tilvera mín um upphaf lífsins og þurfti ég að hugsa allt upp á
nýtt eftir þessa nýju vitneskju. Ég varð öskureið út í Boggu fyrir að segja mér þetta. Og áfram velti ég
vöngum....Rut Haralds átti heima í nýju húsi með flötu þaki og hún átti unga foreldra. Það sem ég öfundaði hana.
Ég átti gamla foreldra og ég bjó í gömlu húsi með háu risi og þarna fann ég upp nýja formúlu: ungir foreldrar, nýtt hús,
flatt þak og ég trúði því þegar hús eltust fengu þau sjálfkrafa hátt ris. Það sem ég skammaðist mín þegar ég
komst á hærra vitsmunastig og fattaði að þetta ætti ekki við nein rök að styðjast. En sem betur fer hef ég aldrei
sagt neinum frá þessu fyrr en núna.

Jesú og syndsamlegar bíóferðir
Á sunnudögum var svipuð dagskrá hjá flestum börnum í Eyjum; Sunnudagaskóli í kirkjunni, svo í Betel að hlusta
á sögu og fá Jesúmynd. Eftir það var farin krókaleið í bíó því einhver hafði sagt okkur að það væri synd að fara í
bíó. Mig minnir að bíómiðinn hafi kostað 20 kr og fórum við seinna hollið af stað með 100 kr seðil sem dugði
akkúrat fyrir fjórum bíómiðum og fjórum ópalpökkum sem voru keyptir í sjoppu við Kirkjuveg sem hét Búr. Að fá
svo líka að fara með pening í buddu og labba alla leið niður í Búr og kaupa ís með dýfu var stórt. Standa pínu lítil
við hátt afgreiðsluborðið, horfa á ísinn hringa sig ofan í brauðformið og velta vöngum yfir því af hverju hann datt
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ekki ofan í. Síðan að ganga varlega af stað heim á leið, sleikjandi ísinn því ekkert mátti fara til spillis og hann var
góður. Græðgin var mikil, fullmikil, og á nákvæmlega sama bletti við rúnnuðu tröppurnar við Brynjólfsbúð,
Kirkjuveg 21 var ég komin með svo kalt í ennið að ég þurfti að stoppa og jafna mig. Þetta gerðist við sömu
tröppurnar í hverri einustu ísferð. Ég lærði aldrei af reynslunni.

Mjólk með tómatssósubragði
Að hafa náttúruna við bæjardyrnar var dýrmætt og fórum við margar ferðirnar upp á Helgafell og ofan í gíginn og
var eini tilgangur ferðarinnar alltaf sá sami: að labba þessa leið, setjast niður og borða nestið og svo aftur heim.
Rúgbrauð eða normalbrauð með osti í bitaboxi og mjólk á tómatsósuflösku, glerflösku, sem hafði verið þvegin en
samt fann maður þegar flaskan var opnuð, tómatsósulyktina og bragðið blandaðist við mjólkina. Ég hefði samt
ekki viljað missa af því. Að fá að taka með sér pott, haframjöl, vatn og eldspýtur og elda hafragraut var mikil
upplifun og skítt með það, þótt hann brynni við. Upplifinunin var því yfirsterkari. Ef einhver reykur hefur náð upp
fyrir gígbrúnina, hafa bæjarbúar verið sallarólegir yfir því...þá.

Ég hafði takmarkaðan áhuga á handavinnu en þurfti jú að vinna skyldustykkin og þar sem vantaði upp á hæfni
mína tók mamma við og bjargaði mér. Gekk frá peysum eða saumaði púða með demantsspori til að hækka aðeins
einkunnirnar. Að ég, ein af fjórum systrum, skyldi ekki hafa erft handavinnugenin, fannst mömmu hræðilegt og
hún sagði oft: „ Ég líð fyrir það hvað þú hefur lítinn áhuga á handavinnu.“ og hún meinti það.

Bjössi á Barnum
Mitt tímabil með servíettusöfnun kom líka og einhverju sinni fórum við nokkrar stelpur í servíettuleiðangur. Ég,
Bogga og Helga Sím minnir mig. Við vorum sannfærðar um að Jóna hans Bjössa á Barnum ætti servíettur með
gulli og við dingluðum heima hjá þeim á Birkihlíð 17. Bjössi kom til dyra og við spurðum: „Er Jóna heima?“
„Hvað viljið þið henni?“ „Við ætlum að spyrja hana hvort hún eigi servíettur.“ Bjössi svaraði: „Við notum ekkert
svoleiðis hér, við gerum bara svona“ svaraði Bjössi og Þurrkaði snöggt yfir munninn með handabakinu.

Heima hjá Helgu Sím var um tíma risastór sandhrúga sem ætluð var í bílskúrsbyggingu. það var skemmtilegt
tímabil, sandhrúgunni var breytt í blokk og við fluttum allar inn. Við byggðum svalir allan hringinn og fengum að
fara út með dúkkur án fata, kallaðar „strípalingar“. Þessi sandblokk okkar var endurbyggð mörgum sinnum eða
þar til Símon þurfti að nýta sandinn í bílskúrinn. Á óbyggðri lóð við við Túngötu 25 þar sem Halldór Sveins og
Guðbjörg búa núna var lengi njólagarður, eins og við kölluðum það svæði og lékum við okkur þar mikið. þar
prófuðum við í fyrsta sinn að reykja njóla en seinna færðum við okkur upp á Bjössatún fyrir ofan Túngötuna, í
litla dæld svo það sæist ekki til okkar.

Fyrsta sjónvarpið
Á Túngötu 20, við hliðina á okkur bjó um tíma Kristrún og kom dótturdóttir hennar og nafna oft í heimsókn
(dóttir Maríu og Arnars Sigmunds) og við Rúna, eins og hún var kölluð, lékum okkur þar mikið með dúkkulísur.
Heima hjá ömmu Rúnu sá ég í fyrsta skipti sjónvarp og sat ég dolfallin á gólfinu ásamt Rúnu fyrir framan þetta
undratæki að horfa á Rannveigu og Krumma. Með tíð og tíma fengum við líka sjónvarp heim til okkar og þá komu
fréttir af stríðsástandi heimsins beint inn í stofuna. Ég man eftir hræðslutilfinningunni og hugsaði mikið um
hvort stríðið gæti komið til Íslands.

Eldgosið
Eldgosið kom og allir fóru í bátana og burt. Ég man ég hitti Rósu Sveins bekkjarsystur mína um borð í Fífli GK en
við hittumst ekki aftur fyrr en í Keilufellinu þar sem við fengum loksins viðlagasjóðshús áramótin 73-74. Það
voru fagnaðarfundir að hitta gamla vinkonur í keilufellinu eins og Rósu Sveins og Önnu Huldu en haustið 74
fluttum við svo aftur heim. Í millitíðinni hafði ég flutt sjö sinnum, gengið í þrjá grunnskóla og verið send í sveit í
tvö sumur að passa þriggja ára börn. Ég var gosbarn sem var boðið til Norges og var brottfaradagurinn einmitt 3.
júlí og á leiðinni á flugvöllinn heyrði ég í útvarpsfréttum að eldgosinu væri lýst lokið. Ég sperrti eyrun og hugsaði
með mér að ég skyldi ekki segja nokkurri sálu frá þessari frétt, því þá fengi ég kannski ekki að fara til Noregs.

Góð tengsl við Noregsfjölskyldu
Ég var svo send alein til fjölskyldu á sveitabæ rétt við Stavanger og þar sá ég og smakkaði í fyrsta sinn jarðarber.
Þau hafði ég aðeins séð í niðursuðudós fram að þessu. Að sitja á tröppunum, berfætt í nýjum sumarkjól með
glerskál í fanginu fulla af nýtýndum jarðarberum og rjóma útá og mega borða þau alein, það var himnesk
upplifun. Eftir heimkomu var sambandinu við fjölskylduna haldið alla tíð og kom dönskukunnátta pabba sér vel
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við bréfaskriftirnar, nokkuð sem ég á honum miklar þakkir fyrir. Hver veit hvort ég hefði nokkurn tíman farið
þangað aftur ef hans hefði ekki notið við.

Ný leiksvæði komu til eftir heimkomuna, eins og hús sem voru í hálf á kaf í ösku. Innst á búastaðabraut var
þannig hús sem vakti athygli okkar og þar komumst við inn í opinn kjallara og uppgötvuðum öskulagðar tröppur
sem við grófum fram og komumst þannig upp á miðhæðina og þaðan upp á háaloft þar sem var opið út á þak. Í
minningunni var gat á þakinu, þarna varð til leynistaður sem nýttist okkur vel, meðal annars við að fikta við að
reykja. Okkur kom saman um að festa bandarískan fána sem við höfðum fundið á skorsteininn svona til að láta
hverja aðra vita ef við færum á leynistaðinn. Það var ekki sérlega gáfulegt og höfum við líklega auglýst það vel að
einhverjir óboðnir gestir væru að hreiðra um sig í yfirgefnu húsi. Það var alla vega rifið nokkrum dögum seinna.

Ígga sígga Ígga sígga
Á þessum árum passaði ég oft lítil systkinabörn mín og hef ég líklega ekki falið reykingafiktið nógu vel fyrir þeim
því Alda, dóttir Birnu systur, gerði nokkrar tilraunir til að segja foreldrum sínum frá þessu „Ígga sígga Ígga sígga“
en foreldrar hennar höfðu kannski takmarkaða kunnáttu um máltöku barna og skildu hana ekki, sem kom sér vel
fyrir mig.

Símaat var vinsælt og voru þau misdjörf eftir aldri gerandans, allt frá því að hringja og spyrja: „Er bolli heima?“
og veltast um að hlátri eða að svara í heimasímann með misgáfuðum setningum. Eitt sinn hringdi rígfullorðin
vinkona ömmu og ég svaraði í símann: „Líkbrennslan góðan dag“. Hún kunni ekki að meta þennan húmor, ég var
fljót að losa mig úr klípunni og rétta ömmu tólið.

Mittisúlpur og topplausar í sólbaði
Tímabil mittisúlpnanna með skinnkraganum er greipt í minningabankann enda voru þær eins og
einkennisbúningur allra unglingsstúlkna í þó nokkurn tíma. Það var mikilvægt að renna ekki upp rennilásnum
heldur átti að sveipa úlpunni þétt að sér, svona mjög þröngt og halda henni þannig saman á meðan rúnturinn var
genginn...eða rúntarnir, því þeir voru margir.

Frystihúsavinna var sumarvinna hjá okkur flestum, en eitt sumarið þegar við Elísa Grytvík, dóttir Ástu Bubbu
vorum á sautjánda og átjánda ári langaði okkur að reyna að fá útivinnu. Við vorum svo heppnar að verið var að
endurvekja götusóparastarfið og fengum við báðar stöðuvið það þetta sumarið. Við gerðum strax með okkur
trúnaðarsamkomulag um að vera duglegar á rigningar- og sólarlausum dögum, en stelast í sólbað á sólardögum.
Það samkomulag stóðst.

Loksins rann upp bjartur sólardagur og við fórum með góðri samvisku hátt upp í fjall í sólbað, topplausar. Sem
við liggjum þarna og njótum sólarinnar er mér litið niður á Steypustöðina og segi við Elísu, sjáðu það er alveg eins
og það sé maður að horfa á okkur í kíki, svo hlógum við bara að þessari vitleysu. Næsta dag hittum við Hæa
Bernharðs sem galaði til okkar: „Voruð þið bara uppi í fjalli í gær? Berbrjósta í sólbaði? Strákarnir í
steypustöðinni skiptust á að horfa á ykkur í kíkinum.“

Einstök tilfinning að koma heim
Haustið 1981 flutti ég frá Eyjum, mér lá á að prófa að búa í Reykjavík og seinna vildi ég prófa að búa í Noregi, bara
í eitt ár sem urðu þrettán. En ég kom heim á hverju ári og alltaf var ég jafn hugfangin þegar ég kom hingað til
Eyja. Mér fannst ég aldrei almennilega lent fyrr en ég var búin að taka góðan göngutúr eða bíltúr um alla eyju. Ég
hef verið heppin að hafa ennþá átt æskuheimili sem aðsetur fram að fimmtudagsaldri og eiga enn margt fólk hér á
eyjunni, bæði fjölskyldu og vini sem mér þykir svo vænt um.

Þegar ég kem heim fæ ég innan um tilfinningu sem ég fæ hvergi annarsstaðar, ég faðma eyjuna og hún faðmar
mig. Ég faðma líka fólkið mitt og það faðmar mig. Flest okkar þrá að kynna æskuslóðirnar fyrir afkomendum
okkar og styrkja tengsl þeirra við Vestmannaeyjar. Í dag á ég fimmtán ára fósturdóttur frá Sýrlandi og það er
áskorun fyrir mig að kynna hana fyrir Vestmannaeyjum í von um að það muni vekja væntumþykju. Nú þegar
faðmar fólkið mitt okkur báðar og ég trúi því að Eyjan muni áfram faðma mig og mína.
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Sigurjón Guðmundsson rifjar upp kynnin af leikhúsinu:
Unnur Guðjóns var nú ekkert alltaf blíðan besta

Komið þið sæl. - Ég hef verið að hugsa um það og finnst það raunar ótrúlegt, en þetta haust, það eru fjörtíu ár
síðan ég flutti aftur upp á land. Ég veit ekki hvort ég þarf nokkuð að vera að kynna mig en það er kannski allt í
lagi, heiti Sigurjón, ég er fæddur og uppalinn á Brimhólabraut 13, ég fæddist heima. Og fjölskyldan, það var
Guðmundur Ólafsson, sem að síðast gekk undir nafninu Mundi í Áhaldahúsinu því hann var á lagerum í
Áhaldahúsinu og Guðrún Sigurjónsdóttir. Við vorum sjö manna fjölskylda, fimm systkinin, elsti bróðirinn er
Hjálmar sem að var lengi á Herjólfi, númer tvö er hann Óli, hann situr þarna hjá henni Hrefnu sinni, ég er í
miðið, númer fjögur, það er Guðni sem er tölvunarfræðingur og til skamms tíma starfsmaður Arion banka, en er
nýbyrjaður einhversstaðar annarsstaðar, ég man ekki hvað það heitir og svo er Sigrún yngst - hún vinnur á
Landspítalanum við svefnrannsóknir og hefur tekið á móti mörgum Eyjamanninum sem að hefur verið að láta
athuga í sér hroturnar.

Ég byrjaði að vinna hérna heima, í mínu fyrsta „fullorðins“ starfi þann 2. janúar 1973. Við byrjuðum samtímis ég
og Kiddi heitinn Georgs á Skattstofunni og hvort það var þessvegna að 21 degi seinna byrjaði að gjósa, ég veit það
ekki. En á skattstofunni var ég í þrjú og hálft ár, fór þaðan yfir á Rafveituskrifstofuna og svo þegar ég kom til
Reykjavíkur, þá fór ég að vinna í Útvegsbankanum á Torginu og hef verið í banka síðan. Og ég tilheyri deyjandi
stétt, sem hinn almenni bankastarfsmaður.

Leikhúsið heillaði
En það sem ég ætla að bulla hérna fyrir ykkur, það eru minningar um leikhús. Eitt af því skemmtilegasta sem ég
geri er að fara í leikhúsið, njóta þess og gleðjast yfir því sem vel er gert. Og núna ætla ég að rifja upp leiksýningar
æsku minnar og þá er ég ekki að tala um sýningar leikfélagsins, sem hafði þá góðu reglu að hafa miðdegissýningu
sérstaklega ætlaðarkrökkum, á þeim verkefnum sem félagið tók fyrir hverju sinni.

Ég man að ég sá sýningu á „Ævintýri á gönguför“ og var alveg uppnuminn af hrifningu. Flottar sviðsmyndir og
búningarnir, í minningunni ólýsanlega flottir. Einhverju seinna vorum við Óli bróðir að bíða eftir að
framhaldsleikrit barnanna byrjaði í Útvarpinu. Það var búið að kynna persónur og leikendur og svo spiluð einhver
tónlist. Ég lét út úr mér í stundarhrifningu: „Nú eru þau að klára að fara í búningana.“ En Óli, sá jarðbundni og
raunsæi drengur sagði: „Asni geturðu verið, þetta er í útvarpinu og þau sjást ekkert og þurfa því ekki búninga.“ Og
þannig fór það, við sveimandi sálirnar höfum fengið margt rothöggið um dagana.

En það sem ég ætla að rifja upp eru leiksýningarnar í skólanum á Litlu jólunum og þær voru svo vanalega
endurteknar á skemmtun sem Barnaskólinn stóð fyrir í Höllinni, yfirleitt á Sumardaginn fyrsta. Í huganum er til
smá „glimt“ frá Skrautsýningu sem hún Arnþrúður hans Kalla Guðjóns stóð fyrir.
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Grámann í Garðshorni og kosningar
Hvort það var á þeirri sömu skemmtun sem Grámann í Garðshorni var sýndur er ég ekki viss, en fyrir þá
skemmtun var rekinn mikill „áróður á kjörstað“ því Hrafnhildur Borgþórsdóttir, dóttir Guðrúnar Andersen og
Borgþórs Árnasonar, gekk í húsin á Brimhólabrautinni og spurði hvort krakkarnir í því og því húsi fengu ekki
örugglega að fara á skemmtunina - og endaði svo með: „Hann Gísli Már frændi leikur kónginn“. Þau
konungshjónin, Harpa Karlsdóttir lék drottninguna, stunduðu það að spila Svartapétur á nóttunni, svindluðu eins
og þau mögulega gátu og rifust svo yfir spilinu. Hann Hafþór Guðjóns var Grámann og ég man eftir að í einu
atriðinu birtist hann í engilslíki og plataði þau hjónin ofan í poka, því hann hafði fengið það verkefni að stela
þeim, til þess að hann gæti eignast kóngsdótturina og hálft ríkið. Og ég man að Gilli á Lögbergi hann lék prestinn
sem gifti parið.

Gerspillt og fýld kóngsdóttir
Hvort það var á þessari sömu skemmtun eða árið eftir að sýnt var leikritið „Ég vil það ekki prinsessa“, er ég ekki
viss um. Það fjallaði um gerspillta og fýlda kóngsdóttur sem vældi „Ég vil það ekki“ við hverju einu sem nefnt var
við hana, meira að segja þegar prinsinn í næsta ríki bað hennar. Þá voru kallaðir til bjargar þrír ráðgjafar. Þeir
birtust, svartklæddir í svörtum sokkabuxum og með svarta kínahatta, réðu ráðum sínum og tjáðu sig.

Þegar sá þriðji hóf upp rödd sína, sá sem gaf viturlegasta ráðið, sem ég man alls ekki hvað var, þá þekkti ég hana:
þetta var hún Binna Friðriks, frænka Magneu vinkonu minnar. Einhverjum árum seinna fór ég að yfirheyra hana
um þátttökuna í þessu leikriti, hún sagði mér að þær, það er, það voru stelpur sem léku ráðgjafana, tóku leikinn
mjög alvarlega.

Ráðgjafar voru í þeirra huga allir með sítt skegg, samanber, dr. Alvís í Alfinni álfakóngi. Svo þær skelltu sér á
apótekið til Aase Sigfússon og keyptu skegglím. Hafa mjög sennilega þurft að panta það með eins dags fyrirvara,
það þurfti leikfélagið allavega að gera - og já, þær settu lím á andlitið á sér og klesstu svo vænni tuggu af lopa í
límið - og því miður gekk þeim víst ekkert voðalega vel að ná skegginu burt og voru ágætlega loðnar um kjálkana
daginn þann.

Þá er komið að því, haustið 1960 settumst við flest öll úr árgangi 1954 hérna í Eyjum í stöfunardeildina - eða
stubbadeildina - hjá Eiríki Guðnasyni og Þórarni Magnússyni. Ég hafði heyrt þá eldri bræður mína, Hjalla og Óla,
tala mikið um litlu jólin í skólanum og nú var komið að því að ég upplifði þau.

Skemmtilegur — Skemmstur
Ég þóttist svosem stautfær þegar að skólavistinni kom. Einn daginn var ég að fletta dagatalinu, þið munið dagatal
er það, þegar að einn og einn miði er rifinn af daglega og vanalega var búin til skúta eða flugvél úr afurðinni. Ég
kvað upp úr: „Mamma, ég veit alveg hvenær litlu jólin verða.“ „Nú, hvernig veistu það?“ spurði hún. „Það stendur
hérna í dagatalinu“ Skemmtilegur skóladagur!“ En að sjálfsögðu stóð þar skemmstur sólargangur. Bara smá
„lesblinda“.

Þá er komið að leiksýningunni sem olli mér alls engum vonbrigðum. Það fjallaði um dreng sem hvarf að heiman,
álfkona fann hann og allt reddaðist. Heima var ég spurður hvort það hafði verið gaman. „Já mjög gaman“ sagði
ég. „Hvað hét leikritið?“ Þá kom í ljós athyglisbrestur, það hugtak var ekki til í þá daga. „Um..Bjarni týnist“ sagði
ég. Eitthvað voru þau heima fyrir vantrúuð á nafngiftina en ég var kokhraustur eins og vanalega og sagði: „Ja það
kom kona inn á sviðið og sagði: „Bjarni, Bjarni, hvað hefur orðið að drengnum.“ Út af því að hann var týndur.
Þessi kona, sem ég talaði um, var hún Fríða Sigrún Haraldsdóttir , þá tíu ára. En ég hef það mér til afsökunar að
hún var hávaxin miðað við aldur og var í upplut með skotthúfu og „alle grejer“. Seinna komst ég að því að
leikritið heitir „Rauða húfan“.

Eftir hvern veit ég ekki, gæti þessvegna verið eftir Ragnheiði Jónsdóttur, merkilegan en á tímabili vanmetinn
rithöfund sem skrifaði margt gott leikritið og söguna fyrir börn og unglinga. Leikritið er byggt á þjóðsögu um
Bjarna Thorarensen, sýslumann, sem hvarf að heiman sjö ára gamall og fannst með rauða húfu á höfðinu, hátt
uppi í fjalli, fyrir ofan bæinn á Hlíðarenda. Og hann sagði að mamma hans hefði farið þangað með hann. Ég man
að hann Eiríkur Einarsson sonur Einars Hauks og Gunnu lék Bjarna og gott ef hann Bibbi Valtýrs var ekki
vinnumaðurinn sem fór að leita að drengnum.
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Aumt að vera þurftarmaður
Á litlu jólum 1961 var sýnt „Nátttröllið“ eftir Ragnheiði Jónsdóttur. Þar var Addú Reynis í aðalhlutverki og skilaði
sínu vel. Hvernig ég komst að því að hún Jenný Jóhannsdóttir, nágranni minn, lék konu sem verið var að setja á
sveitina man ég ekki, en samkvæmt leikritinu á hún mjög dramatíska setningu: „Það er aumt að vera
þurfamaður“. Og auðvitað þurfti ég að forvitnast og yfirheyra hana og þá sagði hún mér, með töluverðu stolti, að
hún hefði líka verið með grímu og verið nátttröllið á glugganum. En Bjössi bróðir hennar mun víst hafa sagt, með
bróðurlegri meinfýsi: „Hún hefði sko ekki þurft neina grímu, andlitið á henni eitt og sér hefði alveg dugað.“

Á litlu jólum 1962 var hún „Gilitrutt“ sýnd og tókst víst mjög vel til. Því miður fengum við, sem fórum á
jólaskemmtunina eftir hádegið, ekki að sjá sýninguna. Þess í stað var sýnt eitthvert leikrit sem ég held að hafi
heitið „Sjúklingarnir“. Eitthvað hefur það ekki hrifið mig því ég man eiginlega ekkert um það, ég held samt að það
hafi fjallað um krakka, sem voru miklir sælgætisgrísir, en bættu svo ráð sitt þegar að þau fengu tannpínu.

Eftirsjá í Þórarni
Haustið 1963 flutti Þórarinn Magnússon sig yfir í Gagnfræðaskólann. Það var sagt slæmt, því að hann var víst
einn aðal forkólfurinn á bakvið jólasýningarnar og lagði í þær bæði vinnu og metnað. En nú fór í hönd ár
metnaðarleysis, engin ný leikrit bara endurtekið efni - 1963 „Grámann í Garðshorni“, 1964 „Bláklukka prinsessa“
sem áður hafði verið sýnt undir nafninu „Ég vil það ekki prinsessa“ og 1965 „Gilitrutt“. Metnaðarleysi, já. Því
baðstofuleiktjöldin úr Gilitrutt, frá 1962, með sín timburþil og vígindi, voru tildæmis notuð tvisvar sem
hallarsalir og það þótti mér með minn leikhúsáhuga „ósköp klént“ eins og einhver ónefndur maður mun hafa .
Ekkert nýtt, það er ekki alveg rétt, því 1963 var sýnd leikgerð úr sögunni um „Óskabjúgað“. Mjög skemmtileg
útfærsla og vel flutt, þar voru á ferðinni Eygló Björns, Hebba á Kirkjubæ og Helga Gísladóttir. En því miður, þegar
til átti að taka og endurflytja það, eftir gos, þá fannst hvorki tangur eða tetur af handritinu.

Unnur Guðjóns
Áður en ég hætti alveg þessu bulli og blaðri langar mig að tala örlítið meira um hana „Gilitrutt“, árgerð 1965.
Þegar það kom að því að flytja leikritið á sumarskemmtuninni vorið 1966, þá var flensa á gangi í bænum og hann
Guðni Einarsson í Betel, sem hafði leikið Bjarna vinnumann á jólasýningunni, lá í rúminu. Og þó ég væri ári yngri
en þau hin, þá af einhverjum ástæðum, var ég fenginn í þetta hlutverk, mér til mikillar ánægju. En hvort að 6-E
var hrifinn af því að fá einhvern úr 5-E í sinn hóp, ég er ekki viss um það.

Elskulegur lærimeistari og prímadonna Karólína Unnur Ragnheiður Guðjónsdóttir kom og tuktaði okkur aðeins
til. Og hún var nú ekkert alltaf blíðan besta. En ég man að hún sagði við hann Þórólf Guðnason, sem lék Gissur
bónda, Ég er mjög ánægð með þinn leik. Og þar hefur þú það Tóti minn. En nú læt ég þessu blaðri mínu lokið og
segi eins og fólkið í útvarpinu forðum, „Ég þakka þeim sem á hlýddu, góðar stundir“.
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Edda Andrésdóttir
ÆVINTÝRABÚSTAÐURINN

Erindi Eddu Andrésdóttur sem hún flutti án handrits en hefur nú stílfært í ritað mál.

Komið þið sæl og til hamingju með hátíðina og daginn. Þennan yndislega dag sem kemur mér ekkert á óvart því
svona var þetta öll sumrin sem ég var hér! Allt nnað hefði komið mér á óvart! Það er nefnilega gott að vera
Vestmannaeyingur. Það er fötlun að vera ekki Vestmannaeyingur hvíslaði sessunautur minn áðan - en ég segi
ekki hvor!

Ég kom hingað með farangur. Er að hugsa um að dvelja lengi.

En svona án gríns vill þannig til að í gegnum árin varðveittist kassi í geymslunni hjá henni mömmu sem geymdi
eitt og annað frá sjálfri mér. Meðal annars annars sendibréf frá sjöunda áratugnum, full af fréttum og alvöru
leyndarmálum. Fólk skrifaðist á í þá daga og bréf okkar vinkvenna gátu orðið mjög löng. Ég fékk til dæmis bréf til
Reykjavíkur frá vinkonu minni hérna í Eyjum, þar sem stendur: “Skrifaðu fljótt! Þá færðu 38 síður frá mér. Ekkert
smá sem hefur skeð hér í bænum!”

Í fyrrnefndum kassa var líka gamla fléttan mín sem ég lét klippa af mér eftir fermingu og sumum finnst hálf
óhugnanleg þegar ég dreg hana svona upp, eins og ég dragi hana upp úr fornri gröf. En mér finnst hún yndisleg og
geyma í sér sól og sumardaga eins og best gerðust og gerast hér í Eyjum. Enda hef ég eiginlega aldrei komið
hingað nema að sumri til. Kom auðvitað í gosinu en þá var annað og meira á ferð en venjulegur vetur. Þetta voru
hamfarir; nánast heimsendir fannst manni stundum.

Og þegar ég segi heimsendir má ég til með að segja ykkur aðeins af mömmu, henni Svövu Jónsdóttur frá
Kirkjubæ, því þegar hún var stelpa í barnaskólanum hér var heimsendi spáð einn daginn klukkan þrjú. Börnin
fóru nú samt í skólann og þegar skóladegi lauk fóru þau aftur heim, nema börnin á Kirkjubæ. Það þótti of langt að
fara og heimsendir hefði getað orðið á leiðinni. En klukkan tifaði og varð þrjú og eins og þið hafið kannski þegar
giskað á varð ekki heimsendir og mamma nú orðin níutíu og tveggja ára og man tímana tvenna og allt vel.

Hún var sem sé frá Kirkjubæ. Frá Ólafsbæ eða Mið-Hlaðbæ eins og húsið hét á pappírum og þar sem amma og afi
höfðu átt heima frá 1920, þau Guðrún Hallvarðsdóttir og Jón Valtýsson. Þar fæddist mamma og ólst upp með
tveimur eldri systkinum sínum, Öllu og Sigga eða Aðalheiði og Sigurbergi. Og í dag ætla ég að halda mig austur á
Kirkjubæ, þar sem ég var fyrstu sautján sumur ævi minnar, innan girðingar - eins og væri ég ein af indælu kúnum
þar. Ég hef reyndar skrifað bók um Kirkjubæina og lífið þar í mína tíð, svo ef þið hafið einhverjar spurningar þá
kaupið þið bara bókina - mig vantar pening!!
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ROSALEGA LANGT ÞANGAÐ!
En grínlaust - hús ömmu var eitt af fimm húsum þar austur frá og öll voru þau undir einum og sama
Kirkjubæjarhattinum, þótt þau hétu hvert sínu nafni. Þetta voru björt og myndarleg hús og inn á milli voru fjós og
hlöður, kofar og rabarbari, snúrustaurar, hvönn og baksturslykt og alltaf eitthvað nýbakað með kaffinu.

Og núna þegar eins og leggur aftur til mína þessa baksturslykt ætla ég að fá ykkur með mér þangað austur eftir.
“Það var rosalega langt þangað, Edda,” sagði Sigurður Ingi mágur minn um borð í Herjólfi áðan - á leið hingað.
Og ef einhver veit það er það hann sem fylgdi Jónu systur minni þúsund sinnum þangað á þeirra
sokkabandsárum.

Svo við hlaupum, því tíminn er naumur. Hlaupum upp Heimagötuna - frekar en Sólhlíðina - við ætlum að koma
við í Felli hjá honum Arnari Sigurmundssyni sem er þar innanbúðar í sínum afgreiðsluslopp og kaupa ýsuflök
handa ömmu. Hún verður ánægð með það. Svo er Bólstaðarhlíð fljólega á vinstri hönd - og Laufás. Og þarna eru
Svanhóll og Háigarður, Vilborgarstaðir og Hlaðbær - þar sem Loftur vinur minn átti heima.

Svo verða eiginlega þáttaskil og við komin upp í sveit.

Þar er Vilpan á hægri hönd og eins gott að hafa munninn kyrfilega lokaðan svo brunnklukkurnar fljúgi nú ekki
upp í mann, baneitraðar. Og þarna er Vallartún. Fallegt hvítt hús með rauðu þaki og telst strangt til tekið ekki til
Kirkjubæjanna en við látum það liggja á milli hluta því þetta hús er inni í öllum okkar dögum, alveg eins og hin.
Þar á Gugga vinkona okkar heima með systkinum sínum og foreldrum. Þóreyju Jóhannsdóttur - eða Tótu eins og
við köllum hana og Guðjóni Björnssyni eða Gaua í Gerði, sem var alltaf með bros og grín á vör. Góð saga segir að
hann hafi eitt sinn boðið sonum sínum á Grillið á Hótel Sögu þegar þeir voru fyrir sunnan í henni Reykjavík, eins
og stundum var sagt. Þegar máltíðinn lauk og þjónninn kom með reikninginn sagði Gaui: “Ég borga þér nú bara í
fýl og rófum í haust, væni minn!” Þá varð ofurlítill titringur í loftinu áður en Gaui dró upp ávísanaheftið eins og
hafði alltaf staðið til og hélt svo áfram að brosa á sína vísu.

GULL OG GERSEMAR
Við Gugga héngum oft í Vallartúni. Reyndar voru krakkar mest úti á þessum árum - nema við værum að vinna í
Hraðinu eða Fiskiðjunni. Og hvað haldið þið að ég sé með hérna í kassanum sem ég kom með? Þetta er launamiði
frá Hraðfrystistöð Vestmannaeyja fyrir síðustu vikuna í ágúst 1968 og kvittun fyrir því að ég hafi greitt fimm
hundruð krónur í ársgjald til Verkakvennafélagsins Snótar. Þetta finnast mér gull og gersemar.
En eins og ég sagði héngum við Gugga í risherberginu í Vallartúni og hlustuðum á Bítla- og Stonesplötur enda var
þetta á Bítlatímabilinu - og einhvern veginn rak allar nýjar plötur austur á Kirkjubæi eins og væri þetta í
þjóðbraut heimsins. Paul McCartney var okkar maður. Ótrúlega líkur Jóa í Suðurbæ. Það var vart hægt að greina
mun. Þetta var gósentíð fyrir Jóa í Suðurbæ! Með dökka hárið og brúnu augun! Enn í dag þegar ég hitti Jóa, hugsa
ég; já, þú ert líkur Paul McCartney.
Bítlaæðið var sem sé í algleymingi og Marý frænka mín gaf mér þá einhvern tíma þetta sem ég sýni ykkur nú.
Kannist þið við svona vefnað? Svona mynd? Paul McCartney með gítarinn? Það var samt ekki fyrr en ég fór að
undirbúa komuna hingað að ég áttaði mig á að það er hanki hérna. Sjáið þið - þetta er viskustykki! Og hvað segir
það? Það segir að ég vaska upp með Paul McCartney!
Við Gugga ákváðum að skrifa Bítlunum og gerðum það. Við komum bréfinu heim og saman og röltum svo með
það niður í bæ, komum því í póst og það flaug yfir hafið og heim til Bítlanna. Ja, við fengum alla vega svar.
Svarthvítt kort með brosandi mynd af Bítlunum - with Love from John, Paul, George og Ringo - beint til okkar
Guggu! Við áttum ekki orð þótt við yrðum nú ekki oft kjaftstopp. Við skiptumst á að halda á kortinu, velta því á
alla kanta og komumst loks að því heiðursmannasamkomulagi að við skyldum geyma það til skiptis í Vallartúni og
húsi ömmu. Fór sem fór. Nú hvílir það neðanjarðar eins og margt fleira. Ég hef samt leitað að því dyrum og
dyngjum í von um að finna það og enn ekki gefið upp alla von.
Rétt fyrir síðustu jól fórum við nokkur saman að sjá og heyra Paul McCartney í Glasgow. Þá langaði mig á einu
stigi að standa upp og kalla: Paul! Manstu ekki eftir bréfinu frá okkur Guggu? Hann hefði örugglega sagt: Jú!
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LOFTSKEYTA - EÐA FRÉTTAMAÐUR?
En nú hlaupum við úr Vallartúni yfir í Norðurbæ. Þar búa Maggi og Dísa, Magnús Pétursson og Þórdís
Guðmundsdóttir með börn sín; meðal annars Báru vinkonu mína. Það er alltaf líf og fjör í Norðurbæ. Maggi á
þönum og kýrnar um kring og súrheysturninn sem er eins og geimskip, þetta er eitthvað svo nýstárlegt. Dísa alltaf
pollróleg. Það er líka grallaragangur í Norðurbæ og einn daginn höngum við Gugga í tröppunum við útidyrnar og
bíðum eftir Báru. Höllum okkur fram eins og maður gerir og horfum niður í kjallaratröppurnar. Bróðir hennar
veit af okkur. Eða var það ekki örugglega einn bræðranna? Það var alla vega einhver grallari þarna austur frá svona getur minnið verið. Jæja, hann skýst upp kjallaratröppurnar og rífur niður um sig brókina og upp aftur svo leiftursnöggt að við vorum alls ekki vissar hvort glitti í bakhluta eða ekki. Við brjáluðumst úr hlátri, það þurfti
nú ekki mikið til, lifðum á þessu lengi og nú segi ég frá þessu hér í þessum virðulega félagsskap!
En við stelpurnar vorum líka grallarar og ekkert síður.

Mig minnir að það hafi verið einn yngri bræðra Báru sem varð fyrir barðinu á okkur Guggu og ég ætla að segja
ykkur frá. Við vorum alltaf svöng í útiloftinu í þá daga og lifðum öðrum þræði á náttúrunni, hvönn og
hundasúrum og fleiru. Nú týndum við stórar hundasúrur og smurðum þær með kúamykju, lögðum saman eins og
samlokur og gáfum þeim stutta. Við sögðum að það væri rabarbarasulta á milli og hann borðaði af bestu lyst og
varð ekki meint af.

Það voru flottir krakkar í Norðurbæ og hafi eitthvert Kirkjubæjarbarna haft viðskiptavit var það Bára, þótt ég ætli
að ljóstra upp því hér og nú að hún ætlaði að verða hjúkrunarkona. En hlutirnir æxlast stundum öðru vísi en
sumir halda. Mamma átti sér þann draum fyrir mína hönd að ég yrði loftskeytamaður. Henni fannst það mjög
spennandi, morsið og það allt eins og þetta var í þá daga þegar allt var svo miklu einfaldara í lífinu en núna. Bara
gamla gufan, Gufunesradíó - og bátabylgjan. En kannski er einhver skyldleiki með því að vera fréttamaður og
loftskeytamaður. Það var alla vega hlustað og það voru fréttir á báðum stöðum.

AMMA VAR Í ÞÓR - OG GUÐ
Kirkjuból er næst í röðinni á ferðalagi okkar um Kirkjubæi. Það er trúlega hæsta húsið og rúmlega fimmtíu metrar
niður á skorsteininn var mér sagt þegar ég vann að bókinni um Kirkjubæi. Kristján Þór Valdimarsson vinur okkar
átti heima þar hjá ömmu sinni og afa. Þeim Þóru Valdimarsdóttur og Kristjáni Kristóferssyni, sem í fyllingu
tímans gáfu Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni greinagóða lýsingu á upphafi gossins sem birtist í bók hans
Vestmannaeyjar, byggð og eldgos. Þá lýsingu má líka finna á Heimaslóð.

Það var alltaf svo blíður andi á Kirkjubóli og stafaði frá Þóru sem er einhver mildasta kona sem ég hef hitt. En það
var engin sérstök blíða í fyrirrúmi þegar við krakkarnir á Kirkjubæ spiluðum fótbolta á túninu við Kirkjuból. Á
þessum árum var ekki gert ráð fyrir stelpum í fótbolta en við stofnuðum bara okkar eigið lið, Íþróttabandalag
Kirkjubæja, skammstafað ÍBK. Við áttum okkar liðslag. Sömdum texta við gamla smellinn My Boy Lollipop - þar
sem sagði eitthvað þessa leið: “Sparkaðu boltanum, Pétur. Verðu markið Helgi.” Eða hvernig sem við röðuðum
upp nöfnunum. En þetta var flott. Við stelpurnar vorum í þessu af lífi og sál þótt við værum líka í íþróttafélaginu
Þór. Ég meina - amma var í Þór og Guð! Það var alltaf betra veður á þjóðhátíð hjá Þór!

Nema hvað. Hér er ég með jólakort sem ég fékk sent til Reykjavíkur frá Íþróttafélaginu Þór árið 1967. Gott og
farsælt komandi ár stendur þar og ljósmyndina tók Oddgeir Kristjánsson. Er þetta ekki frábært? Þetta eru
fornminjar.

En tíminn líður og nú kveðjum við Kirkjuból í keppnisskapi og hlaupum niður brekkuna til vinstri, að húsinu sem
kallað var “austrí” heima hjá ömmu eða Hebbuhús eins og ég kallaði það, því Hebba vinkona okkar átti heima þar.
Hebba var dóttir Péturs Guðjónssonar lundaveiðimanns í Elliðaey eða Ellirey eins og sumir segja og Lilju
Sigfúsdóttur. Lilja vann í þurrkhúsinu sem manni fannst merkilegt. Röggsöm kona og dugnaðarleg. Lilja var með
glerauga. En maður var ekkert sérstaklega að velta því fyrir sér. Allir höfðu sín sérkenni á Kirkjubæ.

Ein af minningunum um Pétur er sú að hann kemur gangandi eftir götunni og reykjarstrókinn leggur til himins.
Fyrst sér maður eiginlega reykinn, svo Pétur. Sagan sagði að þegar gosið hófst hafi hann skroppið út að líta á
aðstæður áður en heimilisfólkið yfirgaf húsið. Svo hafi hann farið aftur inn í hús og gripið með sér sígarettupakka
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sem lá við hliðina á peningaveskinu hans - en skilið veskið eftir. Annað hafi hann ekki tekið með sér. Ég bar þetta
undir Brynju dóttur hans og vinkonu okkar allra og hún staðfesti söguna.

“ÉG ER HÆTT AÐ SKILJA, VÆNA.”

Spölkorn fyrir ofan húsið var legsteinninn. Ég man að við stepurnar héldum einu sinni fegurðarsamkeppni þar,
svona í takti við tíðarandann. Man ekki hver niðurstaðan varð í þeim efnum. En við erum sem sagt að nálgast
Suðurbæ, með sitt græna þak og öfluga búskap. Þar eiga Tobbi og Helga heima. Þorbjörn Guðjónsson og Helga
Þorsteinsdóttir ásamt sinni fjölskyldu. Tobbi var fámáll, dökkur yfirlitum og afskaplega virðulegur fannst manni.
Og þegar við Gugga fengum fyrstu launavinnuna okkar hjá honum - vorum mjólkurpóstar og hristumst alla
morgna aftan í Land Rovernum hans með glerflöskurnar og hlupum með þær upp tröppurnar að útidyrum
fólksins í bænum, bárum við takmarkalausa virðingu fyrir honum.

Þarna í Suðurbæ á Jói McCartney líka heima. Og það er nú ekki lítið. Við krakkarnir slógum stundum upp böllum
í bílskúrnum í Suðurbæ og þá voru Bítlalögin á fullu þangað til allt datt skyndilega í dúnalogn og við festumst í
dansstellingunum. Skýringin var sú að rafmagnssnúra úr þessu risavaxna segulbandi þeirra tíma sem við höfðum
borið inn í bílskúrinn lá inn í húsið um opinn glugga og nú hafði einhver fengið nóg af déskotans hávaðanum og
kippt úr sambandi. Hvernig er eiginlega hægt að finnast Bítlalög ekki skemmtileg? Hugsaði maður þá.

Aldrei skyldum við ekki neitt, ekki frekar en stelpa sem mamma sagði mér frá og var send í hús að kaupa rjóma.
Þetta var á þeim tíma þegar orð eins og skilvinda og skilja voru enn í íslensku máli en samt á undanhaldi og
tengdust vinnslu á rjóma úr mjólk. Þegar konan kom til dyra sagðist stelpan hafa verið send til hennar að kaupa
rjóma, „Ég er hætt að skilja væna mín,“ sagði konan. Stelpan spurði þá aftur og talaði mjög skýrt: „Ég var send
hingað að kaupa ijóma.“ En konan sagði: „Ég er hætta að skilja, væna.“ Þá hljóp stelpan heim, furðu lostin og
dálítið ergileg, og sagði: „Hún er hætt að skilja, helvítis kellingin! “

KONA KALLAR Á MÖMMU SÍNA.
Jæja, ballið búið í Suðurbæ og við röltum fáein skref í vestur til hjónanna sem þar búa. Þetta eru Sala, Salgerður
Arngrímsdóttir og Jón Nikulásson, og eiga þarna heima ásamt Gunníu dóttur sinni í húsinu sem í húsi ömmu er
kallað “vestrí” í daglegu tali og allt svo gljáfægt að það má spegla sig í eldhúsgólfinu. Gerður Pálma - sem þið
kannist við, var sumarstúlka þar í húsinu eins og við Jóna systir vorum hjá ömmu. Þær tvær voru nokkrum árum
eldri en við krakkarnir, skvísurnar sem þær voru, þótt mér fyndist þær eiginlega orðnar konur.

Það sýndi sig eitt sumarið þegar við á Kirkjubæ hrukkum upp eina nótt við snarpan jarðskjálfta. Við Jóna sváfum í
sama herbergi ásamt mömmu og Gunnari litla bróður okkar. Pabbi að vinna uppi á landi. Við hrukkum upp með
andfælum og Jóna kallaði “mamma!” En ég varð svo hneyksluð að ég átti ekki orð uns ég gat loks stunið upp
“abbbabbbabb” eins og maður gerði nítjánhundruðsextíu og eitthvað: “Kona að kalla á mömmu sína!” En Jóna
var þá sextán ára. Hún minnir mig enn á þetta. Hún minnti mig til dæmis á þetta áðan þegar við vorum á leið
hingað í Herjólfi ...

En nú er það næsta hús. Hús ömmu. Þar á Marý frænka heima með móðurfólki mínu sem ég hef þegar nefnt og
Tryggva yngri bróður sínum. Þið þekkið auðvitað hana Marý sem á heiður skilið fyrir að hafa haldið
Kirkjubæjarliðinu saman, ár eftir ár. Það hafa þau Runi meðal annars gert 23. janúar ár hvert með því að bjóða
okkur liðinu heim í kaffi og kökur, brauð, gítar- og harmonikkuspil og söng til að fagna því að þrátt fyrir allt fór þó
ekki verr en það gerði árið 1973.

Hús ömmu var mitt uppáhalds í lífinu - með sínum tveimur hæðum, háalofti, kjallara og lífi frá morgni til kvölds.
Það voru kýr og kettir og kindur og náttúran allt um kring og á hverjum einsta morgni kom sama fólkið að sækja
mjólkina sína á brúsa og það var skrafað og skeggrætt um landsins og Eyjanna gagn og nauðsynjar. Svo komu
Unnur, Þóra og Sala að fá eitthvað lánað því búðirnar voru ekki beinlínis á næsta leyti. Það var stöðugt rennerí af
fólki og alltaf heitt á könnunni og eitthvað með kaffinu.
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Amma var merkileg kona fyrir margra hluta sakir. Hún bjó yfir miklu æðruleysi og trúarstyrk og þegar sorgin
knúði dyra í húsinu stappaði hún stálinu í sitt fólk. Hún hafði stóra sál með rými fyrir allt, hvort sem það sást eða
ekki. Hún hafði séð álfkonu þegar hún var telpa í Mýrdalnum og virtist aldrei efast um tilvist hennar. Hún var líka
berdreymin og útilokaði ekki að það væri meira til en augun sjá. Hún var léttlind og hláturmild og hafði gaman af
að segja sögur úr lífinu. Hún sagði Jónu til dæmis sögu - sem Jóna sagði mér. Sagan var af fátækri konu sem bað
Guð að hjálpa sér í vesöld sinni og gerði það úti undir beru lofti svo nokkrir grallaralegir peyjar heyrðu til hennar.
Í kjölfarið söfnuðu þeir saman smápeningum og skildu eftir við útidyrnar hjá henni. Svo biðu þeir í leyni þangað
til konan kom út, alsæl með það sem hún sá og þakkaði Guði hjálpina.

Þegar gaus ætlaði amma aldrei frá Eyjum. Ætlaði bara að læra á nýju eldavélina hjá Jónu og Sigurði Inga á
Höfðaveginum og bíða þetta af sér. Þess í stað beið hún fyrir sunnan, full æðruleysis, að komast hingað aftur og
þegar til kom fluttu hún og mitt fólk í Vesturbæinn.

Ef hláturinn lengir lífið sannaðist það á ömmu. Hún var næstum því hundrað og fimm ára þegar yfir lauk.

SKRÍLL EÐA ELÍTA?
Og nú er mál að linni.

Við kveðjum Kirkjubæjarliðið - eða Kirkjubæjarskrílinn - eins og þið vitið víst flest að hann hefur verið kallaður.
En nú gæti hins vegar orðið breyting þar á því síðastliðin tvö ár hafa Kirkjubæingar komið saman eina kvöldstund
í Agóges í henni Reykjavík, slegið þar á létta strengi í tali og tónum, borðað góðan mat og borgað í fíl og rófum í
haust væni minn! Og stendur til að endurtaka þetta 14. september. Við Bára vorum náttúrulega sjálfskipaðar í
undirbúningsnefndina sem heldur utan um þetta allt saman, sitjum þar sem fastast ásamt Jóa McCartney og
vinum okkar frá Kirkjubæ - og munum aldrei víkja. Þetta er dálítið eins og saumaklúbbur, eiginlega eins og við
séum bara hér í Eyjum eða enn á Kirkjubæ.

En á einum fundanna lagði sem sé einhver til að Kirkjubæjarskríllinn skipti nú um gír og héti hér eftir
Kirkjubæjarelítan. Ja, ég veit ekki. Þið meltið þetta. Við þurfum eiginlega að fá samþykki frá ykkur! Þetta er svo
fast í Eyjamálinu!!

Hvað sem því líður lýk ég þessu nú með ástar og saknaðarkveðjum frá nefndinni - og kveðju sem mamma bað
mig að skila til Heimakletts þegar ég hringdi í hana áðan, rétt áður en við lögðum úr Landeyjahöfn. Orðrétt sagði
hún: “Segðu við Heimaklett frá mér; ég mun aldrei gleyma þér.”

Takk fyrir mig.
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Einar Gylfi Jónsson í Eyjahjartanefndinni:
Forréttindi að fá að smala fólki saman aftur og aftur

Heyra það segja frá minningum sínum og við fáum að hlusta
„Komiði sæl og þakka ykkur sem hafið verið að rifja upp minningar ykkar hérna í dag, þakka ykkur kærlega fyrir.
Þetta var alveg frábært. Það eru forréttindi okkar í Eyjahjartanefndinni að fá að smala fólki saman aftur og aftur
til þess að segja frá minningum sínum og við fáum að hlusta á þetta. Ég er að vísu alltaf smá hnút í maganum, því
ég á eftir að loka dagskránni. Það er svo margt sem fer í gegnum hugann, ekki satt? Ótrúlega margt sem maður
tengir við: „já, einmitt!Og þá dettur mér þetta í hug!“ sagði Einar Gylfi Jónsson einn af forsprökkum Eyjahjartans
þegar hann sleit samkomunni.

Lék öll karlhlutverkin í Gilitrutt
„Til dæmis, Sigurjón, mér finnst mjög leitt að heyra að þú hafir misst af Gilitrutt 1962, ég lék vinnumanninn. Ég
hef leikið öll karlhlutverkin í Gilitrutt. Það var að vísu svolítið vandræðalegt þegar ég lék bóndann og eiginkona
mín var Sigga Johnsen, nokkrum árum eldri og höfðinu hærri en ég og hún var orðin MjÖG kvenleg en ég var alls
ekki mjög karlmannlegur. Þetta var á leiklistarnámskeiðinu hennar Unnar Guðjóns og sem betur fer aldrei sýnt
opinberlega. Hinsvegar lék ég smalann hérna niðri á Stakkó einu sinni, með alvöru leikhúsfólki, Unnur Guðjóns
lék gömlu konuna og Halla á Múla lék Gilitrutt og ég var alltaf jafn hræddur við hana á æfingum. Og ég held að
smalinn hafi farið mér best, af þessum þremur hlutverkum. En allavegana, leitt að heyra að þú misstir af þessu
Sigurjón, ég hugsa að þetta hafi nú verið tímamótauppfærsla, meira að segja svo flott að mér skilst að leiktjöldin
hafi verið notuð í mörg ár eftir þetta. Gaman að því.

Mér datt í hug þegar við vorum að rifja upp þegar að börn eru að finna útúr hlutunum og giska á hvernig hlutirnir
virka og draga sínar ályktarnir: ungt fólk, og flöt þök, gamalt fólk og hallandi þök. Það rifjaðist upp fyrir mér
dóttir mín, hún hefur líklega verið fjögurra ára þegar að hún sagði á gráum rigningardegi: „pabbi, kaupum ís, þá
kemur sól.“

Þökk sé Gaujulundi
Við í Eyjahjartanefndinni vorum látin skrifa pistla í 100 ára afmælisritið. Í mínum pistli er ég að velta því fyrir
mér að ég í rauninni lenti í vandræðum með tengingu mína við Eyjarnar út af gosinu. Mér fannst eins og Eyjunni
hafi verið misþyrmt, nýja hraunið væri eins og æxl., Austurbærinn horfinn og...ég er með sálfræðilegar játningar
hérna úr pontunni! En eins og sagt er nú til dags „Út meeða!“ Og þakka ykkur fyrir að hlusta á mig.

En smám saman voru ýmislegt sem hjálpaði mér að tengjast Eyjunum aftur, auðvitað fjölskyldan mín, en líka
ýmislegt í Eyjasamfélaginu, ekki síst árgangsmótin, ýmsir aðrir hlutir sem tengdu mig aftur við Eyjuna mína. Sem
dæmi vil ég nefna Gaujulund, ég einmitt áttaði mig á því fyrir stuttu að meðan ég leit á nýja hraunið sem æxli, þá
leit Gauja á það sem opið sár sem þurfti að græða. Þökk sé Gauju og ykkur fyrir sem þraukuðuð áfram í ljósleysinu
með sandblásnar rúður og holóttar götur. Ég fór héðan yfirleitt með sorg í hjarta fyrstu árin þegar ég neyddist til
að koma hingað til að halda tengslum við foreldra mína og systkini og stundum vegna vinnu. En sem betur fer þá
hafa Eyjarnar risið upp, þetta gamla það lifir áfram í Eyjahjörtunum og margt nýtt og gott hefur bæst við.
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Borgarhóll eins og umferðarmiðstöð
Eitt langar mig líka að segja ykkur frá, ég hef nefnilega mjög góðan tíma. Ég held ég eigi um tvær mínútur eftir.
Hann Helgi, er Helgi farinn? [úr sal: Já] Ææ, jæja, þá get ég sagt það sem mér sýnist. [úr sal: Hann er hérna] Nú
ertu þarna Helgi minn? Jæja. Við Helgi brölluðum ýmislegt saman og ég kom oft í Borgarhól og það var svona
eins og hann lýsti því, þar var eins og umferðarmiðstöð.

Við strákarnir sátum auðvitað ekki og reyktum Raleigh. En við sátum gjarnan við borðstofuborðið þar sem var
gjarnan mjög mikið í gangi ... ég gleymi aldrei brosinu hennar Öllu, hún var með það sem heima hjá mér kallast
húsavíkurbros, við brosum svona líka í minni fjölskyldu, augun á okkur hverfa ... sjáiði svona. Og alltaf var Alla
jafn glöð og kát. Hún kenndi okkur níusinnumtöfluna með því að láta okkur finna út hvað hún hefði verið samtals
marga mánuði ófrísk á ævinni.

Og ég man eftir - og kannski er þetta eitthvað misminni - fransbrauði með þykku smjöri og sykri ofan á. Er þetta
ekki rétt munað hjá mér? [úr sal: jú] Og svo vorum við útaf fyrir okkur uppi í risinu. Þura var svo lítil að maður
talaði ekki við hana og Nonni var þarna eitthvað að væflast líka stundum, eitthvað að reyna að stríða okkur. Svo
var Biggi heitinn, hann var alveg eins og Prestley, muniði? Með Presleygreiðslu, gláandi af þykku brillíantíni og
hérna. Svo var hann þessi massívi her af eldri systum, ég er aldrei klár á því hvað þær voru margar. Eldri
systurnar voru þrjár semsagt? Ég var alla vega alltaf mjög feiminn og jafnvel smá hræddur við þær.

Þá voru útvarpsleikritin málið
En hvað um það, þá var yndislegt að vera í Borgarhól og eitt af því sem við Helgi gerðum ... muniði eftir
framhaldsleikritunum í útvarpinu? Muniðið eftir Ráðgátan Van Dyke? Ég hafði eignast Tesla segulbandstæki, það
var 5 kíló. Og ég tók upp alla þættina af Rágátan Van Dyke. Þá var ekki hægt að tengja beint á milli, þannig að ég
varð að nota míkrafón og allir á heimilinu þurftu að þegja á meðan ég var að taka upp Ráðgátan Van Dyke í
útvarpinu.

Svo hittumst við í risherberginu í Borgarhól og spiluðum þættina aftur og aftur því við vorum að reyna að ráða í
hver væri morðinginn. Eins tókum við okkar eigin skemmtiþátt upp á segulbandið. Eitt atriði úr þeim
skemmtiþætti lifir í minningunni: Þannig var að Gylfi Þ. Gíslason alþýðuflokksmaður og ráðherra, nýbúinn að
halda ræðu í eldhúsdagsumræðum á Alþingi, þar sem hann var að benda á allt það sem Alþýðuflokkurinn hafði
gert fyrir þjóðina og eftir hvert atriði sem hann nefndi (vökulögin, almannatryggingar o.s.frv.) sagði hann: „spor
fyrir Alþýðuflokkinn.“

Á þessum sama tíma voru í útvarpinu vinsælir útvarpsþættir um Sherlock Holmes og félaga hans dr. Watson,
muniði eftir þeim? Eins og þið munið sagði Sherlock Holmes gjarna , þegar hann hafði dregið einhverja
bráðsnjalla ályktun: „Aha Dr. Watson“. Við blönduðum þessu tvennu saman og út kom: „Aha Dr. Watson spor
eftir Alþýðuflokkinn.“ Á þessum tíma vorum við Helgi í leiklistartímum hjá Unni Guðjóns í Breiðabliki og þegar
við sögðum Unni Guðjóns, eðal kratanum í bænum, frá þessu, hún ætlaði ekki að hætta að hlægja. Þá föttuðum
við: „Já, við erum bara fyndnir. Unnur Guðjóns er að hlægja að okkur.“

Týnda ljóðabókin
Við gerðum ljóðabók saman, við Helgi, ég átti fyrri hlutann og hann seinni hlutann. Hún er því miður týnd, hún
var bara gefin út í einu eintaki. Við tókum okkur skáldanöfn. Ég hét Hannes Mar. Og við límdum myndir af okkur
í bókina og eitt af ljóðunum mínum lifir áfram. Ég held að ekkert af ljóðum Helga hafi lifað áfram. Ég hef kannski
farið með það áður í þessari pontu, en ég ætla þá að fá að gera það aftur, því að aldrei er góð vísa of oft kveðin:
Blákaldur veruleikinn/ birtist mér í líki grænnar heilbaunar/ sem skotið var í hnakkann minn/ úr þar til gerðu
röri. - Já, það þarf að melta þetta.

Skrifuðu stórmennum
Ég vil líka segja frá því, ég skal lofa ykkur því þetta verður það síðasta sem ég segi, eða, ef mér dettur ekkert annað
í hug. Helgi var að safna eiginhandaráritunum frægra Íslendinga og hann gerði það þannig að hann skrifaði
æviágripið þeirra, sendi þeim síðan í pósti og bað þá um að skrifa undir. Hann var sem sagt að fara út á pósthús
með bréf til allra alþingismanna og ráðherra og helstu skálda, leikara og listamanna þjóðarinnar.
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Við vorum að velta þessu fyrir okkur um daginn, við Helgi, hvað ætli þær hafi haldið á pósthúsinu, Helgi litli í
Borgarhól að senda stórmennum þjóðarinnar póst. Flestir svöruðu og svo var einn, ég man ekki hver það var og
Helgi ekki heldur, sem hafði fyrir því að leiðrétta ævisöguna sína, frá 13 ára piltinum.

Mér datt þetta í hug þegar Edda var að segja frá þegar þær vinkonurnar fóru með bréf til Bítlanna í póst og velti
fyrir sér hvað þær á pósthúsinu hefðu haldið, þær voru nú ýmsu vanar eftir að Helgi sendi tugi bréfa til fræga
fólksins.

- Heyriði, ég ætla að láta þetta duga og ég þakka ykkur kærlega fyrir, þetta var yndislegt eins og venjulega. Ég segi
ekki annað, fallegasti staður á jarðríki, það eru Vestmannaeyjar í sól, og það held ég að sé bara að rætast hérna
fyrir augunum á okkur, getiði hugsað ykkur eitthvað fallegra? Takk fyrir samveruna,“ sagði Einar Gyfli og lauk þar
með samkomunni að þessu sinni.
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Kári Bjarnason — Lokaorð
Það gengur ekki að hætta núna

Kærar þakkir fyrir þetta. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrirlesurunum fyrir að hafa komið hingað heim og gefið
okkur hlutdeild í veröld sinni sem var. Og miðað við fjölda áheyrenda og áhorfanda þá er ljóst að upprunulega
hugmynd Eyjahjartanefndarinnar sem var sú að hætta núna, það er að segja, að vera fram að goslokum að 100 ára
afmæli, hún er sprungin. Það gengur ekki að hætta núna þegar að húsrýmið er algjörlega farið, það eina sem við
þurfum, það er viðbyggingin við Safnahúsið sem að lá nú svo mikið á að 1972 þá var bóndanum á Aðalbóli
harðlega bannað setja niður kartöflur, af því viðbyggingin væri að koma.

En ég vil nú bara segja það hérna að lokum áður en við hleypum honum Einari Gylfa að, að í fyrsta lagi þá er
hérna uppi, að byrja eftir hálftíma, kynning sem að Sögur útgáfa og Laufey Jörgensdóttir hafa á bók sinni
Undurfagra Ævintýr, sem eru Þjóðhátíðarlög Vestmannaeyja 1933-2019 og bókin er væntaleg núna fyrir
Þjóðhátíð og hún verður kynnt núna og til sölu á sérstöku verði, útgáfu verði.

Í öðru lagi þá eru fornbílaklúbbar, þeir ætluðu að leggja fyri framan ráðhúsið en það reyndist nú heldur mikil
bjartsýni því þar er allt yfirfullt og þeir eru hérna fyrir austan húsið. Síðan er auðvitað heilmikið um að vera, á
morgunn er mjög skemmtileg dagskrá um Reisubók og svona nýjar ástæður sem menn hafa uppgötvað í
sambandi við Tyrkjaránið þegar að 242 Vestmannaeyjingum var vísað til, eða voru teknir og gerðir að þrælum í
Alsír.

Kristinn Pálsson er niðri á Þekkingarsetri að opna sýningu og svo er leikur á eftir ÍBV og KR, það væri ekki slæmt
að enda afmælisdagskránna á því að vinna KR. En ég ætla bara að þakka fyrir mig og ég ætla að gefa Einari Gylfa,
eins og við höfum gjarnan gert, formanninum okkar, tækifæri til að loka dagskránni með örfáum orðum og minna
á að það er hérna fyrir ofan, og svo er kaffi og konfekt hérna, gjörið svo vel, takk fyrir.
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Goslokahátíðin 2019
Bílasýning

Glæsikerrur sem vöktu lukku
Forvitnileg bílasýning við Safnahúsið á laugardeginum þar sem Bifreiðaklúbbur Suðurlands og nokkrir Eyjamenn
sýndu fornbíla. Mátti þar sjá marga glæsikerruna sem þrátt fyrir að vera komnar til ára sinna litu út eins og nýjar.
Þarna fann Guðmundur Huginn m.a. bíl sem hann átti fyrir 40 árum. Sportbíll af flottustu gerð.

Sýningin vakti athygli og litu margir við til að líta á bílana sem örugglega kveiktu ljúfar minningar hjá sumum.
Gott framtak og krydd í fjölbreytta dagskrá helgarinnar.
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Goslokahátíðin 2019

Laufey kynnir bókina sína í Sagnheimum

Laufey Jörgensdóttir
Undurfagra ævintýr er mikill kostagripur
Á laugardeginum kynnti Laufey Jörgensdóttir bók sína, Undurfagra ævintýr, þjóðhátíðarlög Vestmannaeyja 1933
til 2019 í þjóðhátíðartjaldinu í Sagnheimum. Það er Sögur útgáfa sem gefur bókina út og var fulltrúi frá þeim með
Laufeyju á staðnum og buðu þau upp á þjóðhátíðarstemningu og léttar veitingar.

Bókin hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir vönduð vinnubrögð og fallegt útlit. Er þetta frumraun Laufeyjar í
útgáfustarfsemi og væri gaman að sjá meira frá henni í framtíðinni. Það var fjölmennt í þjóðhátíðartjaldinu og
mikil stemning. Fólk lofaði bókina sem hlýtur að vera skyldueign á hverju Eyjaheimili,
hvar sem það er í heiminum.

122

Kápa bókarinnar

„Tæp níutíu ár eru frá útgáfu fyrsta þjóðhátíðarlags Vestmannaeyja og síðan hafa fjölmargar tónlistarperlurnar
verið þræddar á festi langrar sögu Þjóðhátíðar. Alls eru þjóðhátíðarlögin orðin sjötíu og sjö talsins og liggja þar
dýrmæt menningarverðmæti sem mikilvægt er að skrá og varðveita á einum stað,“ segir í frétt frá útgáfunni.

Það var að frumkvæði Laufeyjar að ákveðið var á síðasta ári að ráðast í útgáfu bókar um þennan þjóðararf og var
útkoman tengd hundrað fjörutíu og fimm ára afmæli Þjóðhátíðar og hundrað ára kaupstaðarafmælis
Vestmannaeyjabæjar.

Eins og áður segir er Undurfagra ævintýr kostagripur þar sem má finna öll lög og texta laganna 77 ásamt
skemmtilegum myndum og viðtölum og frásögnum sem tengjast lögunum. Líka er hægt að hlusta á lögin í gegum
Spotify og það oftar en ekki í fleiri en einni útgáfu. Kostur fyrir þá sem kunna að nýta þá tækni.

Undurfagra ævintýr geymir nafnaskrá hollvina bókarinnar og gefst öllum Vestmannaeyingum og öðrum
unnendum Þjóðhátíðar og tónlistar hennar að gerast hollvinir og eignast bókina í leiðinni.
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Goslokahátíðin 2019

Mugison í Alþýðuhúsinu

„Ég verð einn á ferðinni með kassagítarinn í Eyjum. Ég er búinn að semja slatta af nýjum lögum á íslensku sem
ég þarf að fá að spila fyrir ykkur sem allra allra fyrst. En ekki of mikið í einu, tvö til þrjú lög í mesta lagi á
tónleikum. Annars verður maður bara ringlaður,“ segir Mugison sem mætti loks í Alþýðuhúsið á sunnudeginum.
„Ég fékk ömurlega flensu síðast og komst ekki í vor. Hlakka mikið til að koma og spila í Alþýðuhúsinu og sjáumst
eldhress á tónleikunum,“ bætti hann við með stuðkveðju.
Tónleikarnir hófust klukkan 20.30.

Júníus Meyvant og Mugison
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Hátíðarathöfn á Skansinum

100 ára kaupstaðarafmæli

Hátíðarthöfn á Skansinum
Dagskrá afmælishátíðar á Skansinum föstudaginn 5. júlí:

Kl. 15:30. Leikhópurinn Lotta. Litla hafmeyjan. Lýkur kl. 16:30.
Kl. 16:30. Skotið verður úr fallbyssu á Skansinum. Formleg dagskrá hefst.
Kl. 16:30. Helga kynnir dagskrána og hún hefst með tveimur lögum Lúðrasveitar Vestmannaeyja.
Kl. 16:40. Stutt ávörp Helga kynnir hvern ræðumann. Með ávörpin fara:
Bjarni Benediktsson, hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra,
Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,
Eliza Reid, forsetafrú
Íris Róbertsdóttir, frú bæjarstjóri,
Arnar Sigurmundsson, fulltrúi afmælisnefndar um 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyja
Sr. Guðmundur Örn Jónsson, sóknarprestur í Landakirkju.
Kl. 17:20. Tónlist. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar Pálsson (Fjallabróðir) leika 2-3 lög. Að þessu loknu
verður gert hlé þar til tónleikar í boði Vestmannaeyja hefjast kl. 18 annars vegar og 21 hins vegar. Minna á þá og
að allir sem eigi miða komi á tónleikana.
Cirkus Flik Flak leika listir sínar innan um gesti hátíðarinnar.
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Helga Hallbergsdóttir - Goslok - 100 ára kaupstaðarafmæli

Gleðjumst yfir unnum sigrum og verum stolt af menningu okkar og sögu

Helga Hallbergsdóttir, fráfarandi forstöðukona Sagnheima stýrði afmælisathöfninni á Skansinum þar sem
forsetafrúin og ráðherrar voru meðal gesta. Helga stjórnaði af skörungsskap og reisn og flutti eftirfarandi
ávarp við setningu:

Heiðursgestur, frú Elíza Reed, ráðherrar, bæjarbúar og aðrir hátíðargestir.
Lúðrasveit Vestmannaeyja hóf hátíðardagskrána hér á Skansinum í dag með þremur lögum eftir
Oddgeir Kristjánsson. Stjórnandi var Jarl Sigurgeirsson. Lúðrasveitin fagnar í ár 80 ára afmæli
sínu.

Hún rís úr sumarsænum
í silkimjúkum blænum
með fjöll í feldi grænum,
mín fagra Heimaey.

....... orti Ási í Bæ og það á vissulega við í dag, þegar við fögnum 100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar og
jafnframt því að nú eru liðin 46 ár frá því að gosi lauk á Heimaey.

Verið hjartanlega velkomin!

Við gleðjumst yfir unnum sigrum og kynnum bæinn okkar, menningu og sögu með stolti með margvíslegum
sýningum og viðburðum. Vonum við að þar geti jafnt ungir sem aldnir, heimamenn sem gestir fundið eitthvað við
sitt hæfi og taki virkan þátt í sem flestum viðburðum hátíðarinnar.
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Leikhópurinn Lotta var rétt í þessu að ljúka sýningu á Litlu hafmeyjunni og félagar úr danska sirkusnum Flik
Flak leika listir sínar hér á meðal hátíðargesta.

Áður fyrr var blússið einmitt gefið hér á Skansinum, en það merkti að hinir fjölmörgu fiskibátar Eyjamanna gátu
lagt af stað í róður á vetrarvertíðum og kepptust þeir þá við að keyra vélarnar sem mest þær máttu, svo undir tók í
klettunum til að vera fyrstir á bestu fiskislóðina.

Í dag gaf fallbyssan blússið og markaði þar með upphaf þessarar hátíðardagskrár í tilefni aldarafmælis
Vestmannaeyjakaupstaðar.

Við göngum nú til dagskrár:
Fyrstur flytur ávarp hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra, Bjarni Benediktsson,
síðan hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson,
þá heiðursgestur okkar, frú Elíza Reid, forsetafrú,
bæjarstjóri Vestmannaeyja, Íris Róbertsdóttir,
fulltrúi afmælisnefndar um 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyja, Arnar Sigurmundsson, og loks flytur
sr. Guðmundur Örn Jónsson sóknarprestur í Landakirkju blessunarorð.
Dagskránni lýkur síðan með tónlistaratriði Sverris Bergmanns og Halldórs Gunnars Pálssonar.

Helga kynnti þá sem komu fram en að athöfn lokinni minnti hún á dagskrárliði eins og stórtónleikana.
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Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsmálaráðherra:
Hafa átt mikla eldhuga og afreksfólk á ýmsum sviðum - hvort
sem um er að ræða listir og menningu, íþróttir eða
samfélagsmál

Eftir að hafa heilsað þeim fjölmörgu sem mættir voru á Skansinn til að fylgjast með hátíðarhöldunum og óska
fólki gleðilegrar hátíðar dáðist Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra að fundvísi Eyjamanna á
tækifærum til að lyfta sér upp.
„Það eru fáir betri en þeir hér í Vestmannaeyjum að halda glæsilegar hátíðir. Hér er nú slegið upp hátíð af
tvennskonar tilefni, 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar og goslokum fyrir 46 árum. Mér var hugsað til þess á
leiðinni hingað, hvað geta Vestmannaeyingar haldið margar góðar hátíðir? Og svarið var, það virðast engin
takmörk fyrir því hversu oft menn geta lyft sér upp hér og fundið til þess gott tilefni.

Það er í dag ærið en aðalatriðið er að það er gert af miklum krafti og það er gert vel. Það laðar fólk að eins og mig
sem ungan mann og svo börnin mín. Ekki vorum við þó alveg áhyggjulaus, foreldrarnir að vita af þeim hér um
verslunarmannahelgi og við annars staðar. Við ræddum það hjónin áðan að við sáum kannski mest eftir því, að
taka ekki þá yngstu með að þessu sinni en hún er sjö ára. Þannig koma kynslóðirnar saman til þess að samfagna
þegar ærið tilefni er til. Ekki síst þegar eins vel er staðið að hlutum og hér.

Dóttirin í björgunarleiðangur til Eyja
Reyndar var það einu sinni á okkar heimili að dóttir okkar ætlaði fara til Vestmannaeyja, ekki vegna sérstakrar
hátíðar en hafði fundið til þess annað tilefni. Hún var þá ellefu ára og hafði ekki verið með foreldra sína í ráðum.
Það endaði með því að það hringdi í okkur flugmaður og vildi grennslast fyrir um það hvort foreldrarnir væru á
bak við það að hún væri að fara til Vestmannaeyja yfir helgina, ellefu ára. Við könnuðumst ekki við málið.
Gengum á hana og spurðum, hvað stendur til? Hún var þá mjög stórvirkur kanínubóndi í Garðabæ og sagðist
þurfa að fara til að bjarga kanínunum sem átti að koma fyrir kattarnef vegna þess að þær væru að gera lundanum
erfitt fyrir að komast í holurnar. Og með hennar eigin orðum; -common, þetta er bara ein helgi.

Allt í nafni einföldunar
Ég heyrði það á leiðinni yfir sundið að það hafi verið í lok fyrri heimstyrjaldarinnar að menn sáu að mikilvægt var
að Vestmannaeyjabær fengi kaupstaðarréttindi. Þetta var sett í beint samhengi, lok styrjaldarinnar og
kaupstaðarréttindi fyrir Vestmannaeyjabæ. Ég tók það nú ekki alveg trúanlegt en það var vorið 1918 að Karl
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Einarsson, sýslumaður og alþingismaður Vestmannaeyja úr Sjálfstæðisflokknum eldri mælti fyrir frumvarpi til
laga um bæjarstjórn í Vestmannaeyjum. Þetta var ýtarlegt frumvarp í 34 greinum og sagt að þetta væri allt til
einföldunar sem enn þann dag í dag er notað sem bestu rökin fyrir breytingum á stjórnsýslunni.

Ég ætla að leyfa mér að vitna beint í þessa greinagerð. Þar stóð: -Af eyjum þeim sem Vestmannaeyjasýsla nær yfir
er aðein ein, Heimaey byggð og af henni er að segja, að öll byggðin er á einum stað, norðast á eyjunni, sunnan við
höfnina. Það virðist því vera heldur óviðfeldið stjórnarfyrirkomulag að hafa þar bæði hreppsnefnd og sýslunefnd.
Báðar á sama svæðinu og með sama verkefni. Sem sé, að stjórna málefnum bæði hrepps og sýslu sem eru eitt og
hið sama. Það sem íbúatala Eyjanna er komin á þriðja þúsund, velmegun sæmileg, næg verkefni fyrir hendi,
hafnargerð, vatnsveita, vegagerðir, heilbrigðismál og margt fleira virðist kominn tími til að öll málefni Eyjanna
lúti sömu stjórn.

Þannig var það orðað á sínum tíma fyrir 100 árum. Um þetta var mikil sátt á Alþingi, frumvarpið samþykkt í lok
maí 1918 og gekk breytingin í gildi í upphafi árs 1919.

Miklir málafylgjumenn
Vestmannaeyjar hafa átt í gegnum tíðina mikla eldhuga og afreksfólk á ýmsum sviðum hvort sem um er að ræða
listir og menningu, íþróttir eða samfélagsmál. Við sem sitjum við ríkisstjórnarborðið erum því vön, að þegar
skilaboð berast frá Vestmannaeyjum þá erum þau ekki undir rós. Hvort sem um er að ræða málefni Herjólfs,
sjávarútveg, þjónustu við íbúana, heilbrigðismál, ödlrunarmál eða hvað sem vera kann. Það eru málafylgjumenn
sem búa hér. Vestmannaeyjar hafa mikla sérstöðu, menningarlega, landfræðilega og þegar kemur að
verðmætasköpun.

Þær voru allt frá því um 1400 sérstök konungseign og mikilvægar sem slíkar enda ein stærsta tekjulind
krúnunnar. Voru sérstakt lén og giltu um þær önnur lög en almennt á Íslandi sem segir mér að hljómi ekki svo
galið í eyrum margra Eyjamanna. Fá að grípa fullt sjálfstæði.

Traust stjórnun
En hvað sem öllu líður þá hefur tekist vel til við stjórnun í Vestmannaeyjum. Hér er öflugt mannlíf, traustir
innviðir og við erum hér samankomin meðal annars til þess að minnast goslokanna. Hér rétt við hraunjaðarinn
sem virkar eitthvað svo hrykalegur þegar maður hugsar til þessa tíma. Goslokin minna okkur á hversu mikill
samtakamáttur Eyjamanna var og er. Bæði á meðan á gosinu stóð og eftir að því lauk.
Góðir gestir, ég vil fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, færa Eyjamönnum öllum árnaðar óskir í tilefni 100 ára
afmælisins. Megi framtíðin verða ykkur björt og áfram gifturík,“ sagði Bjarni.
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Ávarp Sigurðar Inga Jóhannssonar, samgönguráðherra:
Eyjar eru fallegar úr fjarlægð en fallegri í nálægðinni

Það kemur fyrir að ég aki austur fyrir fjall, yfir Hellisheiðina, því ekki er enn búið að færa ráðuneytið í
Hrunamannahreppinn. Það kemur fyrir að ég ek austur og þá er það enn og alltaf að bærist smá gleðitilfinning í
bijóstinu þegar ég sé austur yfir Kambana og yfir Suðurlandið. Stundum nær skyggnið ekki langt en stundum
blasir það við, Suðurlandið, í allri sinni dýrð með sínum blómlegu héruðum og fagurri fjallasýn. Og þarna út fyrir
ströndinni rísa þær, Vestmannaeyjar, eins og mikilfenglegur fjallgarður sem virðist stundum eins og án
jarðtengingar, stundum eins og þær fljóti á hafinu, stundum eins og þær hangi í lausu lofti. Þær eru fallegar úr
fjarlægð en, eins og við þekkjum öll hér, fallegri í nálægðinni.

Það væri hægt að halda langar ræður um þennan ævintýrastað því ég veit að í huga margra Íslendinga eru
Vestmannaeyjar ævintýraheimur með allri sinni einstöku náttúru, hvort sem hún birtist í landslaginu eða í
Herjólfsdal við brennuna á Þjóðhátíð. Það væri hægt að halda ræðu um allt sem við vitum um sögu eyjanna og
íbúa hennar og þennan ótrúlega kraft sem einkennir þá sem hér fæðast og deyja. En eigum við bara að láta það
bíða betri tíma. Það styttist jú bara í 200 ára afmælið.

100 ár eru góður aldur. Og þessi hundrað ár sem Vestmannaeyjar hafa verið kaupstaður er ótrúlegur framfaratími
í sögu Íslands. Hvað næstu 100 ár munu hafa að geyma er okkur hulin ráðgáta en við vitum þó að það verður
sungið og að það verður gaman og það verður hlegið og það verður grátið.

Ég óska ykkur Vestmannaeyingum til hamingju með 100 ára afmælið.
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Ávarp Elizu Reid forsetafrúar:
Vestmannaeyjar alltaf efstar á óskalista barnanna

Ráðherrar, bæjarstjóri og bæjarstjórn, aðrir góðir gestir, elsku Eyjamenn!

Gaman er að vera með ykkur hér í dag. Það var fyrir nokkrum árum að ég sótti einn strákinn okkar á leikskóla. Þá
var búið að festa upp á vegg svokallaða „gullmola“ krakkanna. Það kom á daginn að í þetta sinn höfðu kennararnir
verið að ræða plön helgarinnar og þriggja ára guttinn minn var með allt á hreinu:
„Við gætum farið til Kúala Lúmpúr, eða kannski til afa og ömmu í Kanada.“ En hvað langaði hann þó mest af öllu?
„Ég myndi elska að fara til Vestmannaeyja því að í sundlauginni þar er rennibraut með trampólíni.“

Þetta var um það bil það fyrsta sem ég heyrði frá fyrstu hendi um kosti þessarar indælu eyju. Við komumst því
miður ekki til Vestmannaeyja þessa helgi - og reyndar ekki heldur til Kúala Lúmpúr né Kanada. En þegar ég kom
fyrst með börnin hingað, fyrir um sjö árum að mig minnir, olli sundlaugin sko ekki vonbrigðum.

Hér er auðvitað ótal margt fleira sem getur glatt gesti nær og fjær. Hér má fylgjast með lundum og öðrum fuglum,
hér getum við gengið upp yngsta eldfjall Evrópu og farið í Eldheima, það frábæra safn. Hér má spranga og hér er
auðvitað hægt að kaupa dýrindis ís eins og börnin geta vitnað um, eftir margar heimsóknir síðustu ár. Já, ætli
þetta sé ekki staðurinn og stundin til að nefna fullum fetum að þegar rætt er um hugsanlega staði að heimsækja
eru Vestmannaeyjar alltaf efstar á óskalista þeirra. - En ég nefni þetta bara hér, ekki á fastalandinu.

Öflugt samfélag

Já, fyrir okkur sem ferðumst hingað er eyjan fagra fyrirtaks áfangastaður. En hér er líka gott að búa, hér er gott
samfélag - öflugt samfélag. Hér er útgerð í miklum blóma, undirstaða atvinnulífsins. Og hér er íþróttastarf í
öndvegi eins og Guðni og einn strákurinn okkar geta vitnað um eftir vel heppnað fótboltamót í síðustu viku. Ekki
má gleymi merkri sögu íbúanna hér, einstakri náttúrufegurð og einmuna veðurblíðu alla daga - en nú er ég
kannski komin út á hálan ís ...
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Standið saman þegar á reynir
Hitt eru þó engar ýkjur að eitt af því, sem mér þykir hvað vænst um í mínu hlutverki sem forsetafrú, er að geta
farið víða og hitt fjölmarga, geta kynnst fólki um land allt, ungu fólki sem á sér drauma og fögur áform, eldra fólki
sem vill miðla af langri reynslu; geta kynnst fólki sem vill gera vel, sjálfu sér til heilla og samfélaginu öllu um leið.
Þetta getið þið Eyjamenn gert svo vel. Þið hafið auðvitað ykkar galla - hver hefur þá ekki? En þegar á reynir
standið þið saman og það er svo mikils vert.

Kæru vinir! Við Guðni vorum hérna fyrir nokkrum vikum í fylgd með forsetahjónum Þýskalands. Í móttöku þeim
til heiðurs sagði Íris bæjarstjóri að Vestmannaeyjar væru helst þekktar fyrir þrennt:
Sjávarútveg, náttúrufegurð og íþróttir.

Ég tek þar undir hvert orð en leyfið mér að bæta við þremur þáttum sem koma í minn huga þegar Vestmannaeyjar
eru annars vegar: Traust fólk, tækifæri fyrir alla til að sýna hvað í þeim býr - og auðvitað trampólín.

Elsku Eyjamenn: Hjartanlega til hamingju með aldarafmæli kaupstaðarins! Megi ykkur farnast vel um alla tíð.
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Ávarp Írisar Róbertsdóttur, bæjarstjóra:
Samkennd, samtakamáttur, bjartsýni, jákvæðni, dugnaður og
baráttuvilji lykillinn að velgengni

Elísa Reid forsetafrú, ráðherrar, og aðrir góðir gestir.

Á þessu ári eru 100 ár liðin frá því að haldinn var fundur í húsinu Borg, sem stóð neðst við Heimagötu hér í
bænum, og fór undir hraun í gosinu. Sá fundur var fyrsti fundur fyrstu bæjarstjórnar Vestmannaeyja.

Til að fá að bjóða fram í kosningunum 1919 þurfti framkominn listi einungis fimm meðmælendur á móti 40 til 80
í dag. Alls greiddu 556 atkvæði í fyrstu bæjarstjórnarkosningunum af ríflega 2000 íbúum; um helmingi færri en
búa í Vestmannaeyjum í dag. Listabókstafirnir voru einnig með allt öðrum hætti en nú tíðkast, þar sem kjörstjórn
merkti listana einfaldlega með bókstöfum í stafrófsröð í þeirri tímaröð sem framboðunum var skilað inn. Þannig
var t.d. B-listinn borinn í fyrsta sinn fram af flokki árið 1930 og þá af Sjálfstæðisflokki, fjórum árum síðar af
Alþýðuflokknum og loksins 1938 af Framsóknarflokknum. En þá lauk þessari hringekju og flokkarnir fengu fasta
listabókstafi.

Árið 1930 markaði tímamót
Þá árið 1930 var merkilegt fyrir margar sakir í sögu bæjarstjórnarkosninga. Í fyrsta lagi voru lögin um
kosningarétt rýmkuð verulega það ár og kosningaaldur bæði fyrir karla og konur færður niður í 21 ár ásamt fleiri
breytingum. Meðal annars varð sú breyting, að það að þiggja sveitarstyrk varðaði ekki lengur missi
kosningarréttar nema menn væru í skuld við bæjarsjóð vegna „leti eða ómennsku“ eins og það var orðað í
samþykktinni. Í framhaldinu varð einum ónefndum bæjarfulltrúanum að orði að Vestmannaeyjar væru kyndugur
staður því hér mættu letingjar aðeins kjósa ef þeir væru ríkir.

Hæg þróun í jafnréttisátt
Í fyrstu bæjarstjórn Vestmannaeyja átti engin kona sæti - og kemur sú staðreynd líklega fáum á óvart miðað við
jafnréttið, eða öllu heldur misréttið, í þá daga. Fyrsta konan sem sat fundi í bæjarstjórn Vestmannaeyja var Ólafía
Óladóttir, verkakona í Stíghúsi, en það var árið 1934.

Hitt er ótrúlegt að fyrsta kjörna konan í bæjarstjórn Vestmannaeyja var Sigurbjörg Axelsdóttir, Dadda skó eins og
hún var kölluð, og var hún á lista Sjálfstæðisflokksins. Og þetta var ekki fyrr en 1974, eða heilum 55 árum eftir að
bæjarstjórn Vestmannaeyja kom fyrst saman. Í dag er meirihluti bæjarfulltrúa konur.
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Fyrsta konan bæjarstjóri
Af samtals 16 bæjarstjórum Vestmannaeyja á þessum 100 árum komu svo auðvitað fyrst 15 karlar í röð, en svo
breyttist það líka - í fyrra.

En allir þessir bæjarstjórar lögðu sitt af mörkum við uppbygginu bæjarins á þessum 100 árum. Verkefni þessara
bæjarstjóra voru mörg og mismunandi eins og gefur að skilja. Sumir fengu stærri og erfiðari verkefni en aðrir - en
ætli þau hafi gerst miklu stærri en að fá heilt eldgos yfir bæinn. Það fékk Magnús H. Magnússon að reyna en
hann var bæjarstjóri 1966 til 1975. Ég minnist á hann hér því að hann er líklega aðal ástæðan fyrir því að ég er hér.

Viðtal sem var við Magnús í útvarpinu á sínum tíma, þar sem hann hvatti fólk til að snúa heim og byggja aftur upp
Eyjuna okkar eftir gos, sannfærði mömmu um að gera einmitt það: koma aftur heim og byggja upp. Pabbi var
tilbúinn að flytja til Noregs með fjölskylduna en mamma réði ferðinni að þessu sinni - og hún hlýddi kalli
Magnúsar bæjarstjóra.

Það skiptir auðvitað sköpum í sögu Vestmannaeyja að svo margir svöruðu kallinu; komu aftur heim og glæddu
eyjuna okkar lífi á ný.

Með jákvæðni að vopni
Ég nefni þetta hér því að ég er sannfærð um að nákvæmlega sömu eiginleikar og tryggðu enduruppbyggingu
Vestmannaeyja eftir gosið 1973 munu tryggja áframhaldandi vöxt og viðgang bæjarins. Samkennd,
samtakamáttur, bjartsýni, jákvæðni, dugnaður og baráttuvilji munu hér eftir sem hingað til vera lykillinn að
velgengni Vestmannaeyja og þeirra sem hér kjósa að búa.

Hugsið ykkur bara þessa ótrúlegu ákvörðun sem var tekin af nokkrum mönnum í svartnættinu 1973, að freista
þess að stýra óstöðvandi hraunstraumnum frá innsiglingunni til austurs með því að kæla hraunkantinn. Þessi
ákvörðun og framkvæmd hennar endurspeglar alla eiginleikana sem ég taldi upp hér áðan. Og þessi eina
ákvörðun er líklega ástæðan fyrir því að við stöndum hér í dag. Og þessir eiginleikar eru ekki bara lykillinn að
fortíðinni og nútíðinni hér í Eyjum - heldur framtíðinni líka.

En í dag fögnum við 100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Vestmannaeyja þakka ég öllum þeim sem á undan okkar komu, lífs og liðnum, fyrir
þeirra framlag í að gera bæinn okkar að því sem hann er. Ég vil þakka afmælisnefndinn fyrir sín störf og hlakka til
framhaldsins. Við horfum björtum augum fram á veginn fyrir hönd okkar einstaka bæjarfélags.
Til næstu 100 ára að minnsta kosti!

Ég segi þessa afmælis- og goslokahátíð setta.
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Arnar Sigurmundsson - Ávarp á 100 ára afmælidagskrá:
Skanssvæðið er heill heimur í fingurbjörg

Frú Elíza Reed forsetafrú, ráðherrar, bæjarbúar og aðrir hátíðargestir. Þegar afmælisnefnd sem bæjarstjórn
skipaði í tilefni 100 ára afmælis kaupstaðarréttinda Vestmannaeyja tók til starfa í september sl. biðu hennar
nokkur krefjandi verkefni.

Fjölbreytt dagskrá hefur einkennt afmælisárið, fyrst skal telja 22. nóvember sl. þegar 100 ár voru liðin frá því
Kristján konungur undirritaði lögin um kaupstaðarréttindi Vestmannaeyja sem tóku gildi 1. janúar 1919. Fyrsti
fundur bæjarstjórnar var haldinn 14. febrúar 1919. Þess atburðar var minnst á hátíðarfundi bæjarstjórnar réttum
100 árum síðar , þar sem samþykkt var að ráðast í endurbætur á Ráðhúsinu við Stakkagerðistún og að það hýsi að
þeim loknum fjölþættu hlutverki tengdum menningu og sérsöfnum Vestmannaeyjabæjar. Haldinn var
bæjarstjórnarfundur unga fólksins og fram fór opið málþing um framtíð Vestmannaeyja - ógnanir og tækifæri.
Þá var gefið út sérstakt Vestmanneyjafrímerki í tilefni afmælisins.

Ákveðið var að gefa út 100 ára afmælisrit Vestmannaeyjabæjar sem inniheldur greinar, viðtöl, myndaannál og
ýmsar upplýsingar úr sögu bæjarfélagsins. Ritinu var dreift í öll hús innanbæjar og víðar um síðustu helgi. Hér
hefur eingöngu verið stiklað á stóru á atburðum tengdum afmælisárinu.

Fljótlega eftir að nefndin tók til starfa var ákveðið að hafa sérstakan hátíðisdag, tengdan 46 ára gosloka-hátíðinni.
Föstudagurinn 5. júlí varð fyrir valinu og er samkoman hér í dag og tvennir stórtónleikar í Íþrótta-miðstöðinni í
kvöld, í boði Vestmannaeyjabæjar hluti af dagskrá 100 ára afmælisins.

Þegar ákveða átti hvar hátíðarsamkoman í dag skyldi fara fram varð Skanssvæðið fyrir valinu og fyrir því eru
gildar ástæður.

Undirlendi myndaðist á Heimaey fyrir 5000 til 6000 árum af völdum eldgosa í Helgafelli, Sæfjalli og Stórhöfða.
Heimaklettur, Ystiklettur , Klifið, Háin og Dalfjall eru öll mun eldri. Hraunrennslið sem myndaði undirlendið á
Heimaey náði sem betur fer ekki að norðurklettunum og þannig varð til vogur, vísir að hafnaraðstöðu sem átti
eftir að skipta öllu fyrir þróun byggðar í Eyjum.
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Hér kallar sagan á okkur
Þegar við erum stödd hér á Skanssvæðinu kallar sagan á okkur. Hér hafa gerst atburðir sem hafa skipt sköpum
fyrir byggð og mannlíf í Eyjum. Vestmannaeyjar eru taldar í hópi elstu verstöðva við Norður- Atlantshaf. Þegar
horft er hér yfir Skanssvæðið er víða hægt að staldra við. Gissur Hvíti og Hjalti Skeggjason komu hingað með
kirkjuviðinn árið 1000 og Stafkirkjan þjóðargjöf Norðmanna árið 2000 minnir okkur á hin kristnu gildi og
menningararfinn. Aldirnar líðu og Vestmannaeyjar urðu eign Danakonungs. Danir komu hér upp vísi að
varnarvirki við höfnina - Skansinum árið 1586.

En 16. til 19. júlí 1627 dundu ósköpin yfir, svokallað Tyrkjarán sem var blóðug innrás sjóræninga. Íbúar í Eyjum
voru þá tæplega fimm hundruð. Af þeim var liðlega 240 rænt og komið um borð í ræningaskipin sem lágu hér við
Skansinn og um 30 voru brenndir inn í dönsku húsunum á Skansinum. Þetta var gríðarleg blóðtaka fyrir
samfélagið þegar ríflega helmingur íbúanna hverfur af vettvangi og seldur í ánauð til Algiersborgar og eingöngu
um 30 áttu afturkvæmt til Íslands tíu árum síðar. Árið 1630 var virkið á Skansinum endurbætt að nokkru í þá
veru sem það er í dag.

Þjóðfélagslegt umrót
Árið 1703 voru íbúar í Eyjum rúmlega 300. Ef lífið hélt áfram. Sjúkdómar og fátækt einkenndu þessar aldir ,
Eyjamenn sóttu sjóinn á árabátum en sjóslys voru tíð. Árið 1848 vannst sigur á ginklofanum - stívkrampanum sjúkdómi sem lagðist á nýfædd börn og olli miklum ungbarnadauða. Danskir læknar sem hingað komu unnu
þrekvirki við erfiðar aðstæður og fundu orsök sjúkdómsins. Komið upp fæðingarstofu í Danska-Garði við
Skansinn. Um sama leiti var húsið Landlyst reist við Strandveg íbúðarhús ljósmóðurinnar og sem
fæðingarstofnun.- Landlyst var tekin niður seint á síðustu öld , en endurbyggð og komið fyrir á Skanssvæðinu
árið 2000.

Skömmu eftir 1850 og fram eftur nítjándu öldinni gerðust fjölmargir Eyjamenn mormónatrúar og fluttu til Utah í
Bandarríkjum. Þessir flutningar höfðu mikil áhrif á þróun íbúafjöldans, en fólk flutti einnig til Eyja. Herfylking
Vestmannaeyja hafði hér einnig aðsetur. Allt gerðist þetta hér á Skanssvæðinu, því hér voru samskiptin, skipin
fest við ból, en þá voru engar bryggjur til staðar.

Rofar til
Höfnin var opin fyrir austan áttum og mjög erfitt að komast hjá skemmdum á fiskibátum Eyjamanna.
Vélbátaöldin sem gekk í garð 1906 olli hér atvinnubyltingu og mikla grósku í atvinnulífinu og íbúum fjölgaði úr
700 í 2000 á nokkrum árum. Ráðist var í framkvæmdir við hafnargarðanna 1914 og lauk byggingu þeirra tíu árum
síðar. Þetta var aðkallandi verkefni fyrir bæjarfélag í örum vexti.

Sjóveita var tekin í notkun hér árið 1931 - sjó dælt utan hafnargarðs í dælustöð hér fyrir ofan og dælt í fiskhúsin
við Strandveg og í Sundlaug Vestmannaeyja. Við sjáum sjóveitutankinn sem hraunið braut niður að mestu í lok
mars 1973 sama sólarhring og sundlaugin og byggðin í nágrenninu varð hrauninu að bráð. Í eldgosinu var fyrsti
hluti dælubúnaðar til að hefta hraunrennslið staðsettur hér á hafnargarðinum og í lok gossins var
hafnargarðurinn í hlutverki varnargarðs.

Mikil framfaramál fyrir samfélagið fara í gegnum svæðið. Rafmagns- og vatnsleiðslur frá meginlandinu til Eyja
voru teknar á land fyrir rúmlega 50 árum. Þá hefur Blátindur VE nýlega tekið hér bólfestu, fiskbátur sem var
smíðaður hér í Eyjum um miðja síðustu öld og dæmigerður fulltrúi fiskiskipa frá þessum blómatíma
vélbátaútgerðar.

Segja má að Skanssvæðið sé heill heimur í fingurbjörg.

Hér erum við og horfum til baka og um leið til framtíðar. Sjávarútvegur er og verður burðarstoðinn í atvinnulífi
Eyjamanna ásamt margvíslgeri þjónustu. Bættar samgöngur á sjó við Vestmannaeyja verður lykilatriði til
framtíðar.

Afmælisnefnd þakkar þeim fjölmörgu einstalingum og fyrirtækjum innanbæjar og utan sem hafa aðstoðað við
undirbúning og framkvæmd dagskrár afmælisárins með einum eða öðrum hætti. Jafnframt þökkum við
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bæjaryfirvöldum og goslokanefnd fyrir samskiptin sem gera það mögulegt að halda upp á þennan merkisatburð í
sögu Vestmannaeyjabæjar með þeim hætti sem hann á sannarlega skilið.

Takk fyrir.
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Séra Guðmundur Örn:
Uppskeran í lífinu helst í hendur við það sem sáð er

Séra Guðmundur Örn Jónsson, sóknarprestur byrjaði hugvekju sína á að vitna í Orðskviðina 3.27-31, sem fjalla í
grunninn um að elska náungann sem var megin innihald orða hans.

„Vestmannaeyjabær, sem fagnar 100 ára kaupstaðarafmæli minnir okkur auðvitað á reynslu kynslóðanna. Það er
okkur öllum nauðsyn að læra af þeim sem eldri eru. Ungur nemur gamall temur segir máltækið og það eru svo
sannarlega orð að sönnu. En máltækið getur bæði virkað hvetjandi og hamlandi, allt eftir því hvernig á er horft.

Boðskapur Jesú Krists minnir okkur á þau sannindi að uppskeran í lífinu helst í hendur við það sem sáð er. En
það þarf að rækja lífið, hlú að því og sýna þolinmæði og það þarf að velja og hafna. Það er okkar, sem nú lifum, að
lifa lífinu og gera eins gott úr því og við getum og þess vegna eigum við að gefa nýjum tímum, nýjum kynslóðum
tækifæri til þess að sýna sig og sanna á lífsgöngunni, því heimur fer ekki endilega versnandi nema við leyfum
honum að gera það. Við skulum byggja á reynslu kynslóðanna, það er okkur algjör nauðsyn. En um leið og við
gerum það þá skulum við líka fleygja frá okkur gömlum fordómum og afturhaldi, slíkt á ekki að eiga erindi inní
framtíð, sem við viljum að byggist á kærleika og elsku til náunga okkar.

Í þessu bæjarfélagi vinna auðvitað fjölmargir að sama marki. Fólk leggur mikið á sig til þess að létta undir með
byrðum náungans og það skilar sem betur fer oft árangri. Fólk fær dýrmæta næringu og ekki aðeins fyrir hinn
líkamlega vöxt heldur líka til þess að geta haldið áfram að vaxa og dafna sem manneskjur - mennta sig,
umgangast aðra og skila sjálft af sér framlagi sínu til samfélagsins. Umhyggjan fyrir náunganum er sá drifkraftur
sem lætur kraftaverk hversdagsins verða að veruleika. Það er þessi tilfinning að annað fólk komi okkur við, að við
getum lagt okkar af mörkum til þess að breyta lífi annarra og þar með heiminum sem við tilheyrum.

Það er held ég bara ágætis markmið inní næstu 100 árin að við bætum samfélagið sem við búum í með því að vera
besta útgáfan af sjálfum okkur og metum þarfir náunga okkar á sama hátt og okkar eigin, og fylgjum þannig í
fótspor frelsarans Jesú Krists.

Ég bið Drottinn að hjálpa okkur öllum, að elska náungann eins og okkur sjálf. Lát okkur vera gestrisin og örlát.
Lát okkur vera samhuga, gleðjast með glöðum, gráta með þeim sem gráta. Gef að við hreykjum okkur ekki yfir
aðra, gjöldum engum illt fyrir illt, heldur hjálpum hvert öðru að bera byrðar lífsins. Lát okkur ástunda hið góða
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og halda frið við allt fólk. Hjálpa okkur að sigra illt með góðu.

Að lokum bið ég algóðan Guð að blessa samfélagið hér í Eyjum um ókomin ár, blessa íbúana hér og alla þá gesti
sem hingað koma. Í Jesú blessaða nafni. Amen,“ sagði Guðmundur.
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Viðburðir

Árabáturinn Farsæll á friðarbóli í anddyri Þekkingarseturs

Í anddyri Þekkingarsetursins við Ægisgötu tvö hefur árabátnum Farsæli verið komið fyrir, einum elsta bát
landsins og líklega merkasta safngrip Sagnheima.
Öll vertíðaskip Eyjamanna frá árabátaöldinni sem tók yfir 1000 ^r eru nú löngu úr sögunni en segja má að Farsæll
komist næst þeim. Farsæll er aldursfriðaður, smíðaður 1872, en Ívar Gunnarsson bátasmiður hefur sinnt honum
eftir leiðbeiningum sérfræðinga á sviði fornminja.
Sæþór Vídó og Bragi Magnússon sáu um hönnun sýningar en fjölmargir aðrir hafa einnig lagt hönd á plóginn.
Verkefnið var styrkt af Vestmannaeyjabæ og Safnaráði og er liður í 100 ára afmælishátíð Vestmannaeyjabæjar.

Merk saga
Hann á sér merka sögu árabáturinn Farsæll sem hefur fengið virðulegan sess og fullkomlega við hæfi í
Þekkingarsetrinu á annarri hæð Fiskiðjunnar. Hann er eini árábáturinn sinnar tegundar sem enn er til og ótrúlegt
til þess að hugsa að í aldir átti íslenska þjóðin allt undir þessum litlu kænum. Þeir báru björg í bú en fórnirnar
voru miklar ekki síst hér við hafnlausa Suðurströndina þar sem landtaka gat verið erfið og hættuleg.
Helga Hallbergsdóttir, sem lét af störfum sem forstöðumaður Sagnheima 1. júní sl. hafði forgö^gu um málið og
segir hún Farsæl einstakan. „Helgi Máni Sigurðsson frá Sambandi íslenskra sjómannasafna (SÍS) kom hingað í
ágústmánuði 2018 og var gráti nær. Sagði hann að Farsæll væri líklega síðasti fulltrúi áraskipaútgerðar sem enn
væri til og hann lægi gjörsamlega undir skemmdum - hvort við gerðum okkur ekki grein fyrir þeim verðmætum
sem að við værum að missa út úr höndum?,“ sagði Helga sem fékk styrk frá Vestmannaeyjabæ, Safnaráði og 50
ára vatnshópurinn 2018 setti líka afganginn af sínu verkefni í pottinn og rann það til hönnunar á bakmynd
bátsins sem Sæþór Vídó sá um. Er það mynd frá höfninni í Vestmannaeyjum frá því 1907 og vel við hæfi.
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Ívar hugsaði um bátinn eins og unglamb
Ívar Gunnarsson bátasmiður hefur séð um að gera bátnum til góða eftir leiðbeiningum og í samráði við Hafliða
Aðalsteinsson bátasmið en Helgi Máni sá um milligönguna enda er Farsæll friðaður vegna aldurs og vanda þarf
því mjög allt sem gert er. „Ívar hefur síðan í desember hugsað um bátinn eins og ungabarn, má ekki þorna of hratt
og einnig þarf hann að fá á sig sérstakar olíur til að ganga inn í viðinn í stað vatnsins sem gufar upp,“ sagði Helga.
Farsæll Farsæll var upphaflega fjórróinn, síðar sexæringur smíðaður 1872 fyrir Hvolhreppinga og gerður út á
handfæri. Smiður var Tómas bóndi Jónsson, Arnarhóli í Landeyjum þar sem hann var smíðaður. Hann er 6 metra
langur, 1,93 m breiður dýptin er 1,0. Skrokklag var svokallað Landeyjarlag, smíðalag er skarsúð og var hann með
eitt mastur og segl. Báturinn var gerður út frá Landeyjasandi til ársins 1930. Landeyjalag var vel þekkt í
Vestmannaeyjum á 19. öld því að nokkur nafnkunn skip Eyjamanna, svo sem Gideon, Trú og Ísak, voru smíðuð á
Ljótarstöðum í Landeyjum.

Farsæll bátur
Tómas Jónsson, sem smíðaði bátinn, smíðaði einnig naglana í byrðinginn og allt annað, sem bátsins er. Báturinn
var upphaflega smíðaður fyrir Hvolshreppinga. Þess vegna var hann um árabil kallaður Hvolshreppsbáturinn.
Hvolshreppingar stunduðu sjó á honum frá Landeyjasandi, og lágu þeir þá oftast við í Miðkoti eða á Arnarhóli.
Um 1920 hlaut báturinn fast nafn, nafnið Farsæll, sökum þess hversu farsæll hann hafði alltaf reynst. Aldrei
höfðu slys eða meiðsli átt sér stað á honum við útgerð hans. Fengsæll hafði hann jafnan reynst og var það alltaf.
Hann var keyptur til Vestmannaeyja af Byggðasafninu 1956. „Farsæll er með elstu bátum á landinu og líklega
merkasti safngripur Sagnheima. Öll vertíðaskip Eyjamanna frá árabátaöldinni, sem tók yfir 1000 ár, eru löngu úr
sögunni. Segja má að Farsæll komist næst þeim. Hann hefur aldurinn til þess, 1872, og er sömu gerðar og
svokallaðir sumarbátar sem einnig var róið á vetrar- og vorvertíðum. Farsæll var alltaf gerður út frá meginlandinu
en bátar voru oft keyptir þaðan til Vestmannaeyja,“ segir Helga um þennan dýrgrip sem nú fær.

Farsæll er rammaður inn í mynd af uppsátri áraskipanna sem Thorvald Krabbe verkfræðingur tók í
apríl 1907 þegar hann dvaldi í Eyjum við undirbúning bryggjugerðar á Stokkhellu sem síðar varð
Bæjarbryggjan og tekin í notkun 1908.
Farsæll
1. Safnnúmer:

2. Tegund: Árabátur; upphaflega fjórróinn, síðar sexæringur

3. Hlutverk: Fiskibátur (handfæraveiðar)

4. Eigandi: Byggðasafn Vestmannaeyja, síðan 1956

5. Fyrri nöfn og eigendur:- Upphaflegt nafn: Hvolshreppsbáturinn- Ísak bóndi Sigurðsson í Miðkoti eignaðist
bátinn þegar Hvolhreppingar hættu að nota hann- Síðasti eigandi bátsins var Jón bóndi Tómasson í Hvítanesi,
tengdasonur Ísaks Sigurðssonar.

6. Varðveislustaður: Undir plasti úti á Skipasandi

7. Smíðaár: 1872
8. Smiður: Tómas bóndi Jónsson, Arnarhóli í Landeyjum
9. Smíðastaður: Arnarhóll í Landeyjum
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10. Brúttórúmlestir:

11. Lengd, breidd og dýpt í m: 6,0 x 1,93 x 1,0
12. Smíðaefni og samsetning skrokks: Viður; skarsúð
13. Skrokklag: Landeyjalag

14. Þilför:

15. Yfirbygging:

16. Lokuð rými:
17. Möstur og seglabúnaður: Eitt mastur og segl
18. Vél:19. Siglingatæki og annar búnaður:

20. Notkunarsaga:

Báturinn var gerður út frá Landeyjasandi til ársins 1930. Landeyjalag var vel þekkt í Vestmannaeyjum á 19. öld
því að nokkur nafnkunn skip Eyjamanna, svo sem Gideon, Trú og Ísak, voru smíðuð á Ljótarstöðum í Landeyjum.
Upprunalega var báturinn fjórróinn, en síðar sett á hann þriðja ræðisparið. Þessi stærð báta er talin hafa verið
algeng í Landeyjum og í Vestmannaeyjum á sumarbátum svokölluðum og voru þeir kallaðir jul í Eyjum, a.m.k.
meðan þeir voru aðeins fjórrónir.
Tómas Jónsson, sem smíðaði bátinn, smíðaði einnig naglana í byrðinginn og allt annað, sem bátsins er. Báturinn
var upphaflega smíðaður fyrir Hvolshreppinga. Þess vegna var hann um árabil kallaður Hvolshreppsbáturinn.
Hvolshreppingar stunduðu sjó á honum frá Landeyjasandi, og lágu þeir þá oftast við í Miðkoti eða á Arnarhóli.
Um 1920 hlaut báturinn fast nafn, nafnið Farsæll, sökum þess hversu farsæll hann hafði alltaf reynst. Aldrei
höfðu slys eða meiðsli átt sér stað á honum við útgerð hans. Fengsæll hafði hann jafnan reynst og var það alltaf.
Þessir menn voru formenn á Farsæli: 1) Einar bóndi í Garðsaukahjáleigu í Hvolshreppi.
2) Kristján bóndi á Árgilsstöðum í Hvolshreppi. 3) Ísak bóndi Sigurðsson í Miðkoti.
Ísak eignaðist bátinn þegar Hvolshreppingar hættu að nota hann.
Síðasti eigandi bátsins var Jón bóndi Tómasson í Hvítanesi, fæddur um 1877. Hann var tengdasonur Ísaks
Sigurðssonar. Jón fékk sér formann fyrir bátinn, Einar bónda Gíslason í Vestur-Fíflholtshjáleigu. Aldrei voru
notuð önnur veiðarfæri á bátnum en handfæri. Árið 1930 var síðast stundaður sjór á bátnum, og var Jón
Tómasson formaður á honum síðustu fimm árin.
Bátnum var jafnan vel við haldið, tjargaður og að honum dyttað á hverju hausti. Hann var notaður á bæði vetrarog vorvertíðum. Stundum var sóttur sjór á honum suður undir Þrídranga. Bátnum var oftast lent vestan við
Afallsósa.
Byggðarsafnið keypti bátinn, þar sem honum hafði hvolft í Hvítanesi í Landeyjum, lét flytja hann á bifreið til
Reykjavíkur og svo þaðan með vb Skaftfellingi til Vestmannaeyja. Þangað kominn kostaði báturinn kr. 900,00.
Það var árið 1956. Síðan lét Byggðarsafnið gera mikið við bátinn, m.a. setja í hann ný bönd. Smíði þessi átti sér
stað á efsta gangi Gagnfræðaskólans sumarið 1956. Eggert Ólafsson skipasmíðameistari vann það verk. Síðan var
báturinn geymdur á efsta gangi Gagnfræðaskólans í 13 ár, þiljaður þar af innst í ganginum. Einar J. Gíslason
verkstjóri frá Arnarhóli í Eyjum greiddi fyrir kaupum á bátnum handa Byggðasafninu. Helgi Benediktsson
útgerðarmaður lét flytja hann til Eyja Byggðasafninu að kostnaðarlausu með vb Skaftfellingi.
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21. Sögulegir atburðir, persónur og staðir tengd bátnum:
Miðkot er um 15 km frá Hvolsvelli, í Vestur-Landeyjum, Rangárvallasýslu. Jörðin liggur að sjó með gott útsýni til
Vestmannaeyja.

22. Ástand báts: Sæmilegt

23. Upprunaleiki - breytingasaga:
Hann er sennilega óbreyttur. Afturstefni hans gæti þó hafa verið bogið en er beint núna. Bátnum fylgir stýri fyrir
bát með bogið afturstefni; það gæti verið af öðrum bát.

24. Viðhald og viðgerðir:
Bátnum var jafnan vel við haldið, tjargaður og að honum dyttað á hverju hausti.

25.

Heimildir:

- Helga Hallbergsdóttir: Tölvupóstur til HMS dags. 6.2. 2018
- „Árabátur með Landeyjalagi.” Minjaskrá Byggðasafns Vestmannaeyja dags. 31.12. 1971 Skrásetjari: Þorsteinn Þ.
Víglundsson. (heimaslod.is). Tölvupóstur frá Helgu Hallbergsdóttur til HMS 6.2. 2018
- midkot.is
- Þórður Tómasson: Viðtal við Jón Tómasson, Hvítanesi í Vestur-Landeyjum, 19.10. 1965. Ismus.is
- Jón Allansson: Skýrsla. Bátar í eigu minjasafna á Íslandi og annarra en minjasafna. Rvk. haust 1995.

26. Varðveislustaða: Safngripur; aldursfriðaður

27.

Almenn umsögn:

Farsæll er með elstu bátum á landinu og líklega merkasti safngripur Sagnheima. Öll vertíðaskip Eyjamanna frá
árabátaöldinni, sem tók yfir 1000 ár, eru löngu úr sögunni. Segja má að Farsæll komist næst þeim. Hann hefur
aldurinn til þess, 1872, og er sömu gerðar og svokallaðir sumarbátar sem einnig var róið á vetrar- og vorvertíðum.
Farsæll var alltaf gerður út frá meginlandinu en bátar voru oft keyptir þaðan til Vestmannaeyja.

Þörf á skjótum aðgerðum
Farsæll er í mjög viðkvæmu ástandi. Þess vegna er mjög brýnt að koma honum undir þak og í upphitað húsnæði.
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Sterkt atskákmót til minningar um Bedda á Glófaxa

Fjölmennt og sterkt atskákmót til minningar um Bergvin Oddsson - Bedda á Glófaxa fór fram í húsnæði
Þekkingarseturs Vestmannaeyja laugardaginn 11. maí . Keppendur voru 42 og þar af fimm stórmeistrar og
nokkrir alþjóðlegir skákmeistarar.

Atskákmótið var haldið af Taflfélagi Vestmannaeyja í samstarfi við fjölskyldu Bergvins, en Beddi tefldi mikið á
yngri árum og var í hópi öflugustu bakhjarla TV. Umhugsunartími 15 mín. á skákina og 5 sek. á hvern leik. Alls
voru tefldar átta umferðir, en hver umferð tók um 45 mínútur. Arnar Sigurmundsson formaður TV og Lúðvík
Bergvinsson fjölluðu um aðdraganda mótsins og Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri tók til máls og lýsti ánægju sinni
með mótið og framtakið. María - Dúlla - Friðriksdóttir ekkja Bedda lék fyrsta leikinn í skák Lúðvíks við Jóhann
Hjartarson stórmeistara.
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Arnar byrjaði á að rifja upp sín fyrstu kynni af Bedda frá árinu 1965. Við hittumst fyrst í íbúð þeirra Dúllu neðar á
Illugagötunni . Ég man ekki hvort eitt Sjeneversglas var klárað en við tefldum þrjár skákir og eftir það minntist ég
ekki einu orði á að ég var þáverandi skákmeistari Vestmannaeyja. Hvað með það, Beddi tók virkan þátt í starfi
Taflfélagsins. Tefldi á nokkrum mótum en eðlilega dró úr þátttöku hans þegar hann hóf útgerð. Í árlegri
skákkeppni leiddi hann lið sjómanna sem kepptu við landmenn. Stóð sú keppni í ein 30 ár,“ sagði Arnar sem var
ánægður með þátttökuna á þessu glæsilega móti.

Söguleg skák
Taflfélagið var stofnað 1926 og hefur starfað síðan þó með mismiklum krafti. Arnar rifjaði upp eina sögulegustu
skák í sögu félagsins á Skákþingi Vm. 1973. „Var næst síðasta umferð tefld 22 janúar. Þá var ein umferð eftir og
ein biðskák hjá Andra Hrólfssyni og Helga Ólafssyni. Tuttugu árum seinna, upp á dag kláruðum við mótið. Helgi
þurfti hálfan vinning til að verða Vestmannaeyjameistari en vann skákina og þá sem eftir var og stóð uppi sem
Skákmeistari Vestmannaeyja 1973,20 árum síðar þann 23. Janúar 1993!

Hann rifjaði upp góð ár hjá Taflfélaginu um 1990 þegar hér fóru fram tvö alþjóðleg skákmót og Íslandsmót í
ágúst- september 1994.. Það þakkaði hann m.a. Karli Gauta fyrrum sýslumanni og Sverri Unnarssyni hjá
Samskip fyirr þeirra þátt í uppgangi TV á þeirra vakt. Það vildi svo til að þrír sem tóku þátt í Íslandsmótinu í
Eyjum voru mætti á Beddamótið, Helgi Ólafsson, Jóhann Hjartarson og Hannes Hlífar Stefánsson.

Ánægð með góða þátttöku
Lúðvík Bergvinsson sagði að góð þátttaka hefði komið skemmtilega á óvart. „Þetta er mikil þátttaka og gaman að
geta komið að því að halda þetta mót. Það á rætur sínar að rekja til þess að Arnar og Andri Hrólfsson töluðu við
mig ekki fyrir svo löngu síðan hvort ekki væri möguleiki að halda minningarmót um pabba. Hann var ágætur
skákmaður en kannski gafst ekki mikill tími til að æfa sig. Það fór honum ekkert síður að vera bakhjarl fyrir
Taflfélagið og studdi það alveg fram á síðasta dag. Það var einmitt það sem Arnar og Andri vildu, að halda nafni
hans á lofti. Okkur þótti vænt um að finnst gaman að leggja mótinu lið. Það er alveg stórkostlegt að sjá hvað
margir sáu sért fært að koma og margir haft gaman af því að sigla hingað í þessu stórkostlega veðri,“ sagði Lúðvík.

Með þessu sagði hann fjölskylduna vilja leggja eitthvað til samfélagsins og efla unglingastarf Skákfélagsins. Þeir
fengu fleiri í lið með sér og þau eru m.a. Vinnslustöðin, Dala Rafn, Herjólfur, Bonafite lögmenn, Huginn,
Íslandsbanki, Skipalyftan, Vélsmiðjan Þór, Geisli, Faxasker, Frár, Bergur Huginn, Tryggingamiðstöðin,
Skeljungur, Grandi og N1.
„Þessi fyrirtæki ætla að leggja Taflfélaginu lið auk þess sem við fjölskyldan ætlum að styrkja félagið um 500
þúsund krónur,“ sagði Lúðvík.

Öflugt félag
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri kom svo upp og óskaði fjölskyldu Bedda og Taflfélagi Vestmannaeyja til hamingju
með glæsilegt mót. „Það er frábært að sjá félagið eflast og hvað barna- og unglingastarfið var öflugt í vetur. Mér
þótti og þykir líka óendanlega vænt um Bedda og gleðst yfir því að nafni hans er haldið á loft,“ sagði Íris.

Keppendur allt frá 10 ára upp í 77 ára
Keppendur á mótinu allt frá 10 ára upp í 77 ára, þar af þrjár konur. Beddamótið er meðal sterkustu atskákmóta
sem fram hafa farið hérlendis. Úrslit réðust í síðustu umferðinni, Jóhann Hjartarson og Hannes Hlífar Stefánsson
urðu jafnir í 1.-2. sæti með 6,5 vinninga í átta skákum. Jóhann var úrskurðaður sigurvegari. Í 3-5 sæti urðu Helgi
Ólafsson, Hjörvar Steinn Grétarsson og Þröstur Þórhallsson allir með 6 vinninga. Helgi var úrskurðaður í 3.
sæti. Þeir sem skipuðu fimm efstu sætin eru allt stórmeistarar.
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Sama niðurstaða og var fyrir 25 árum
Þeir Jóhann, Hannes Hlífar og Helgi skipuðu einnig efstu þrjú sætin á Skákþingi Íslands sem fram fór í Eyjum
1994 og ótrúlegt að sama niðurstaða skyldi nú verða í jafnsterku móti 25 árum síðar! Af 42 keppendum voru átta
búsettir í Eyjum, en einnig nokkrir Eyjamenn búsettir uppi á landi sem hafa teflt með TV í Íslandsmótum
skákfélaga.

Mótið öllum til sóma
Skákstjóri var Kristján Örn Elíasson, en hann var yfirskákdómari á Reykjavíkurmótinu sem fór fram í apríl sl.
Arnar Sigurmundsson sem skipulagði mótið var honum til aðstoðar við framkvæmd mótsins.Fjölmargir aðilar
komu að undirbúningi mótsins. Fjölskylda Bergvins gaf öll verðlaun sem voru mjög vegleg , auk þess styrktu
fyrirtæki innannbæjar og utan mótshaldið og framhaldið. Arnar Sigurmundsson formaður TV segir að mótið hafi
verið öllum til sóma- og ánægjulegt að minnast þessa mæta manns og félaga Bedda á Glófaxa með jafn afgerandi
hætti.
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Forsetar Íslands og Þýskalands í heimsókn
Forseti Þýskalands, Frank-Walter Steinmeier og Elke Budenbender forsetafrú, forseti Íslands, Guðni Th.
Jóhannesson og Eliza Reid, forsetafrú, ásamt fylgdarliði, komu í heimsókn til Vestmannaeyja 13. júní.

Um var að ræða hluta af opinberri heimsókn þýska forsetans til Íslands. Forsetahjónin heimsóttu meðal annars
sjóvarmadælustöðina, Breka VE-61, borðuðu hádegismat á Slippnum, kíktu á stúlkurnar á TM mótinu í
knattspyrnu og gengu einnig á Eldfell.

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, bauð sendinefndinni til móttöku í Eldheimum til heiðurs forsetahjónunum.
Virkilega vel heppnuð heimsókn og forsetahjónin afar ánægð með heimsóknina.

Forsetar fræðast um varmadælustöð
Forseti Þýskalands Frank-Walter Steinmeier og eiginkona hans Elke Budenbender ásamt forseta Íslands Guðna
Th. Johannessyni og Elizu Reid eiginkonu hans heimsóttu varmadælustöðina fimmtudaginn 13. júní.
Bæjarstjóri Vestmanneyja, Íris Róbertsdóttir var einnig með í för.

Ívar Atlason svæðisstjóri vatnssviðs fræddi hópinn um varmadælur og verkefnið.

Frank-Walter var mjög áhugasamur og spurði hvort ekki væri hægt að varamdæluvæða norðanvert þýskalands
sem lægi að sjó.

Af hsveitur.is
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Sjómannadagurinn haldinn með glæsibrag
Dagskrá Sjómannadagsins, sem haldinn var hátíðlegur fyrstu helgina í júní var að venju fjölbreytt og skemmtileg.
Má segja að hátíðin standi í fjóra daga, frá fimmtudagskvöldi með tónleikum og lýkur á sunnudag.

Á föstudeginum reyndu sjómenn fyrir sér í golfi á Opna Ísfélagsmótinu og um kvöldið mætti Skonrokk með sína
árlegu tónleika í Höllinni.

Á laugardeginum var byrjað með dorgveiðikeppni Sjóve og Jötuns á Nausthamarsbryggju. Aðalskemmtunin var á
Vigtartorgi þar sem séra Viðar Stefánsson byrjaði á að blessa daginn. Næst kom kappróður, koddaslagur,
lokahlaup og Sjómannaþraut, Foosball völlur var á staðnum, þurrkoddaslagur fyrir krakkana og fjarstýrðir bátar í
stórri laug.

Um kvöldið var hátíðarsamkoma Sjómannadagsráðs í Höllinni sem fór allan hátt mjög vel fram.

Sjómannadagurinn, hófst með Sjómannamessu og að henni lokinni var minningarathöfn við minnisvarða
hrapaðra og drukknaðra. Sjómannadagskaffi Eykyndilskvenna var að þessu sinni í Akóges. Hátíðardagskrá á
Stakkó var hefðbundin. Snorri Óskarsson heiðraði aldna sægarpa. Lúðrasveitin og Karlakórinn sáu um tónlist og
ræðumaður dagsins var baráttukonan Heiðveig María Einarsdóttir.
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Veitt voru verðlaun fyrir kappróður, koddaslag, lokahlaup, sjómannaþraut, dorgveiðimót og Sjómannamótið í
Golfi.
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Allt fór vel fram og fylgdist fjöldi manns með dagskránni.
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Sautjándi júní með hefðbundnum hætti
Dagskráin á þjóðhátíðardaginn, 17. júní var hefðbundin. Að venju leit Fjallkonan, Lísa María Friðriksdóttir við á
Hraunbúðum og feðginin Guðný Emilíana og Helgi Tórshamar fluttu tónlist. Seinna um daginn mætti Lúðrasveit
Vestmannaeyja og lék fyrir heimilisfólk og aðra hátíðargesti.

Skrúðganga fór frá Íþróttamiðstöð að Stakkó sem fánaberar úr Skátafélaginu Faxa leiddu og félagar úr Lúðrasveit
Vestmannaeyja léku undir.

Á Stakkagerðistúni setti Helga Jóhanna Harðardóttir, formaður fjölskyldu- og tómstundaráðs hátíðina.
Lúðrasveitin spilaði, börn af Víkinni, 5 ára deild, sungu nokkur lög. Hátíðarræðu hélt Páll Magnússon,
alþingismaður og Fjallkonan flutti hátíðarljóð. Ávarp nýstúdents flutti Dagbjört Lena Sigurðardóttir og krakkar í
Fimleikafélaginu Rán sýndu listir sína. Og Thelma Lind Þórarinsdóttir söng listavel.

Veður var ágætt og mæting góð.
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Nýju Vestmannaeyingarnir hinar sprækustu

Ljósm.: http://www.setur.is
Fjöldi fólks fylgdist með 19. júní þegar mjaldrarnir Litla-Grá og Litla-Hvít komu til Vestmannaeyja sem verður
þeirra griðarstaður í framtíðinni. Hvítu mjaldrarnir höfðu þá ferðast um 12.000 km leið frá Sjanghæ í Kína. Lentu
í Keflavík eftir hádegið og við tók ferðalag með bíl og Herjólfi og hingað var komið milli klukkan tíu og ellefu í
gærkvöldi.
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Menn fóru sér hægt í að flytja þær systur úr bílunum í laug og aðra laug í nýja húsinu við Fiskiðjuna. Allt þaulæft
og gekk þrautalaust. Greinilegt að allt var þrautskipulagt og allt til staðar þannig að flutningurinn yrði sem
öruggastur.

Strax um kvöldið voru þessir nýju Vestmannaeyingar farnir að hreyfa sig í lauginni og éta sem veit gott á
framhaldið. Þær eru í dag tíu til ellefu ára gamlar en mjaldrar geta orðið 40 til 50 ára þannig að þær gætu átt góða
daga í stóru kvínni í Klettsvík sem verður heimili þeirra eftir hvíldarinnlögn. Í Klettsvík verður þeirra griðasvæði
sem er hið fyrsta í heiminum sem er sérhannað fyrir mjaldra.

„Litla-Grá og Litla-Hvít komu í laugina eftir miðnætti. Þær hreyfðu sig vel og voru byrjaðar að éta mjög fljótlega
eftir að þær komu í laugina. Þetta var langt og strangt ferðalag hjá mjöldrunum og gríðarleg vinna að baki hjá
okkur sem að verkefninu komu. Við erum hæstánægð hversu vel þetta gekk,“ segir Sigurjón Ingi Sigurðsson, verkefnastjóri sérverkefnadeildar TVG-Zimsen, sem sá um flutninginn hér heima.
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Nítján tíma ferðalag
Ferðalagið tók alls um 19 klukkustundir og systurnar voru farnar að sýna þreytumerki við komuna til Vestmannaeyja að sögn Sigurjóns Inga en þota Cargolux lenti með þær á Keflavíkurflugvelli um klukkan 14 í gær.

Mjaldrasysturnar Litla-Hvít og Litla-Grá koma alla leið frá sædýragarðinum Changfeng Ocean World í Sjanghæ,
þar sem þær hafa skemmt almenningi síðan þær voru fangaðar við Rússland árið 2011. Þá voru þær einungis 2 til
3 ára gamlar en vera þeirra í Vestmannaeyjum gæti orðið löng, þar sem mjaldrar geta náð 40 til 50 ára aldri.

Cathy Williamson frá dýraverndunarsamtökunum Whale and Dolphin Conservation segir að nú sé mikilvægast að
huga að vellíðan mjaldranna og stíga varlega til jarðar.

Úr söfnum í náttúrulegt umhverfi
„Þetta er í fyrsta skipti sem þetta er gert - þetta eru fyrstu mjaldrarnir sem fá að búa í sjókví eftir að hafa verið í
prísund í nokkur ár. Í augnablikinu viljum við fara varlega og við viljum tryggja að þeim líði vel á griðasvæðinu og
viljum huga vel að því að þeir aðlagist hinu nýja umhverfi sem er mjög svo ólíkt hinu náttúrulega umhverfi
þeirra,“ sagði Williamson. Umhverfið væri svo ólíkt því sem mjaldrarnir hefðu þurft að venjast á sædýrasafninu
að mögulegt væri að þeir dveldu þar drýgstan hluta ævinnar.

Andy Bool, forstjóri Sea Life Trust, segir að uppbygging hinna nýju heimkynna mjaldranna, sjókvíarinnar í Klettsvík, sé gríðarlega mikilvægt skref í rétta átt, enda sé sjókvíin sú fyrsta af sínu tagi í heiminum fyrir mjaldra.
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„Litla-Grá og Litla-Hvít eru fulltrúar allra þeirra mjaldra í heiminum sem hafa verið hnepptir í prísund og búa í
kerjum á sædýrasöfnum. Með því að kynna þessa nýju leið til að annast dýrin í náttúrulegu umhverfi sínu vonumst við til þess að fleiri fylgi okkar fordæmi og geri slíkt hið sama,“ sagði Bool í samtali við Morgunblaðið.

Litla-Hvít og Litla-Grá hafa staðið í ströngu þjálfunarferli til þess að venjast lífsskilyrðum í Klettsvíkinni, sem eru
töluvert frábrugðin aðstæðunum í sædýragarðinum. Þær þurfa að venjast hitastigi sjávarins og læra að halda niðri
í sér andanum lengur áður en þær synda frjálsar í sjókvínni að sögn Bool. Því verða þær í sérstakri umönnunarlaug fyrstu vikurnar í Vestmannaeyjum.

Þar eru þær enn og vekja mikla lukku gesta sem fjölmenna á safnið til heimsækja þessa nýju íbúa Vestmannaeyja.

Mjaldrarnir hafa ólíka persónuleika
Þjálfarar mjaldranna, sem fylgja þeim alla leið til Vestmannaeyja, hafa myndað náin tengsl við mjaldrana og gera
mikinn greinarmun á persónugerð þeirra, að sögn Bool:
„Litla-Grá er mun sjálfsöruggari og tekur mun virkari þátt í nýjum athöfnum en Litla-Hvít sem er hlédrægari og
aðeins rólegri en Litla-Grá. En stundum eru þær ófyrirsjáanlegar, stundum hikar Litla-Grá við að gera eitthvað og
Litla-Hvít ríður á vaðið og er allt í einu sjálfsöruggari.“
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Viðar Breiðfjörð Bæjarlistamaður Vestmannaeyja 2019:

Náttúra Eyjanna hefur verið honum innblástur
Útnefning Bæjarlistamanns Vestmannaeyja er orðin einn af vorboðunum í Eyjum þegar komið er saman til að
upplýsa hver hlýtur heiðurinn ár hvert. Listinn er orðinn langur og allt hefur þetta fólk sýnt að kann að meta og
virða þann heiður sem þeim er sýndur. Með sýingum, tónleikum eða því sem tengjist þeirra listgrein,

Venjan hefur verið að koma saman Sumardaginn fyrsta en nú var brugðið út af því og fór athöfnin fram í
Einarsstofu 1. maí, á baráttudegi verkalýðsins.

Það var margt samankomið í Einarsstofu til að fylgjast með og var það Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs sem
ávarpaði gesti. Njáll sagði að það væri honum sérstök ánægja að vera með í að tilkynna um val á bæjarlistamanni
Vestmannaeyja árið 2019.

„Margir skemmtilegir listamenn hafa verið valdir í gegnum tíðina, bæði einstaklingar og hópar,“ sagði Njáll og
taldi upp þá sem útnefndir hafa verið síðustu fimm árin. Þau eru Gíslína Dögg Bjarkadóttir 2014 fyrir myndlist,
Blítt og létt hópurinn 2015 fyrir tónlist, Unnar Gísli Sigurmundsson, Júníus Meyvant 2017 fyrir tónlist, Sigurdís
Harpa Arnarsdóttir 2017 fyrir myndlist og Karlakór Vestmannaeyja 2018 fyrir tónlist.

Njáll sagði að valið hefði ekki verið auðvelt fyrir bæjarráð. „Mikill fjöldi sótti um að þessu sinni og voru þar margir
frambærilegir listamenn og hópar. Alls bárust 11 umsóknir eða ábendingar. Vil ég nota tækifærið og þakka öllum
sem sóttu um eða sendu ábendingu fyrir áhugann. Það er alveg ljóst að gróska er í listalífinu í Vestmannaeyjum
og það er svo sannanlega ánægjulegt.“
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Samhljóða niðurstaða
Njáll sagði að endanleg ákvörðun hafi verið tekin eftir skemmtilegar og líflegar umræður í ráðinu daginn áður.
„Það er gaman að segja frá því að þegar málið hafði verið rætt fram og til baka voru allir sammála um
útnefninguna,“ sagði Njáll og upplýsti að Bæjarlistamaður Vestmannaeyja árið 2019 er Viðar Breiðfjörð.

Sagði Njáll að Viðar ætti að vera öllum Vestmannaeyingum vel kunnugur. Viðar er fæddur 31. maí árið 1962 á
Húsavík. Hann fluttist til Vestmannaeyja árið 1983 og hefur búið hér og starfað æ síðan.

„Náttúra Vestmannaeyja hefur verið honum innblástur í listsköpun sinni og skildi engan undra. Verk hans eru
bæði olíumálverk, vatnslitaverk auk teikninga og beitir Viðar „blandaðri tækni“. Hann er vandvirkur, tekur sér
tíma til þess að klára verk sín og hefur mörg járn í eldinum ef svo má segja, en hann vinnur við mörg verk
samtímis.“

Njáll sagði verk Viðars margbreytileg, ýmist af persónum, náttúru en hans persónulega uppáhald eru abstrakt
myndir Viðars.

Verið að í áratugi
„Hann hefur á ferli sínum haldið fjöldann allan af listsýningum bæði hér í Vestmannaeyjum og á heimaslóðum á
Húsavík. Í umræðum í bæjarráði kom fram að Viðar hefur unnið að listsköpun í áratugi og skilur eftir sig fjölda
verka. Ævistarf hans er fyrir löngu orðið samofið myndlistarlífi Vestmannaeyja og ástríða hans fyrir myndlist er
virðingarverð. Viðar auðgar menningarlíf okkar Eyjamanna svo um munar og er því vel að þessari viðurkenningu
kominn.“

Njáll afhenti síðan Viðari viðurkenninguna fyrir hönd bæjarráðs. „Vil ég fyrir hönd bæjarráðs óska Viðari
Breiðfjörð innilega til hamingju með útnefninguna og hlakka til að fylgjast með listsköpun hans á árinu og til
framtíðar.“

Var klipptur út
Viðar þakkaði fyrir sig með stórskemmtilegri ræðu „Mamma var alltaf að segja mér sögur af kynlegum kvistum í
Eyjum þegar ég var að fara að sofa. Það var til þess að ég dreif mig til Eyja,“ sagði Viðar um sín fyrstu kynni af
Vestmannaeyjum og Eyjamönnum. Þá var Þráin Bertelsson, leikstjóri að undirbúa tökur á mynd sinni, Nýtt líf
sem átti eftir að slá svo eftirminnilega í gegn. Þar var brugðið upp skemmtilegri mynd af vertíðarlífi í
Vestmannaeyjum. Þar skipaði skemmtanalífið og verbúðirnar stórt hlutverk.

Og Þráinn býður Viðari að vera með í myndinni, sem hann þáði. „Ég lék og fór á frumsýningu og sást hvergi í
myndinni. Ég spurði Þráinn af hverju ég hefði ekki sést í myndinni, svona myndarlegur drengur? Hann sagði: Í fyrsta lagi varstu áberandi ölvaður og i öðru lagi bætti ekki úr þetta glóðarauga sem þú hafðir náð þér í,“ sagði
Viðar og uppskar mikinn hlátur.

Eyjarnar heilluðu strax
Og Eyjarnar heilluðu strax, það fann hann þegar hann í fyrsta skipti kom til Eyja með Herjólfi. „Þá fékk ég
gæsahúð alveg niður í tær, þrisvar sinnum. Ég gleymi þessu aldrei. Hafði aldrei upplifað svona áður en svo tóku
við verbúðir, mikil vinna og fyllerí. Mjög gaman og mikið af fólki, merkilegum kareterum,“ segir Viðar sem næst
lýsti siglingu í kringum Heimaey, tveimur árum eftir að hann kom til Eyja.

„Það var á bát sem hét Bravó og var farið inn í Klettshelli þar sem var spilað á trompett sem hljómaði dásamlega.
Á eftir fór skipstjórinn með bæn sem mér fannst svolítið skrýtið fyrir framan fullan bát af fólki,“ sagði Viðar en
Bravó átti eftir að koma við sögu hjá honum aftur.
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Slysið
„Tveimur árum síðar að ég var suður á eyju í eggjum með félögum mínum. Var kominn með um 30 þegar ég fer
fram á brún og renn af stað. Þetta var í Litla Höfða og ég fer fram af, lendi á einu syllunni í bjarginu, 20 metrum
neðar og lá þar slasaður. Já, stórslasaður, ældi blóði, meig blóði, með tognaða hryggjaliði og heilahristing og
munaði litlu að ég fengi heilablóðfall,“ segir Viðar sem rankaði við sér á Borgarspítalanum.

Eyþór, sonur Rabba á Dala Rafni VE, heimsótti Viðar á Borgarspítalann og lýsti því þegar náð var í hann á Bravó.
„Ég lá þarna í bátnum og fann ekki fyrir skrokknum. Það var sumar og sól og ég hugsa með mér, hefur
skipstjórinn á Bravó beðið fyrir mér? Um leið og ég hugsa þetta fæ ég hita í skrokkinn alveg niður í tær. Ég er viss
um að þetta var kraftaverk og ég hef oft upplifað kraftaverk og góða hluti.“

Oftar mátti litlu muna hjá Viðari. „Bara fyrir nokkrum dögum fauk lok af fiskikari rétt við hausinn á mér og
langt út í sjó. Hefði ég fengið það í hausinn væri ég ekki hér. Og annað. Ég var að keyra niður Kirkjuveginn
þegar verið var að rífa Fiskiðjuna. Lít til hægri og vinstri á biðskyldunni við Strandveg. Sé engan bíl en allt í
einu kemur vörubíll, á örugglega 80 til 90 km hraða. Hefði ég keyrt út á götuna væri ég ekki heldur hér,“ sagði
Viðar sem að lokum dásamaði það að búa í Eyjum.

„Það er dásamlegt að búa í Eyjum og ég er svo yndislega þakklátur fyrir hvert ár. Alltaf eignast maður
persónulegri og nýja vini. Ég vil láta mína myndlist lýsa lífsgleðinni, væntumþykju og þakklæti fyrir lífið. Ég er
yndislega þakklátur fyrir daginn. Þann 31. maí á ég afmæli, sem er bara einu sinni á ári. Þegar kemur fram í júní
ætla ég að vera í litlum húsbíl uppi á landi og mála myndir. Ég þakka svo fyrir fallegan dag.“

161

Karnivalstemning í boði Landsbankans

Það var gaman á spóka sig um á Bárustígnum á laugardeginum um Goslokahátíðina þar sem Landsbankinn og
starfsfólk bauð upp á grill- og götustemningu. Tríó Þóris Ólafssonar sá um tónlistina og allir gátu fengið
pylsur og blöðrur. Margir reyndu sig í skólahreystibrautinni og hoppukastalarnir voru vinsælir og margt fleira
fleira var í boði.
Þessu lauk með Brekkusöng og flippi með Ingó Veðurguði sem alltaf stendur fyrir sínu. Það var sannkölluð
karnivalstemning í miðbænum í boði Landsbankans.

162

163

Saga Vestmannaeyja í myndum
Í tengslum við undirbúning 100 ára afmæli kaupstaðaréttinda Vestmanaeyjabæjar 2019 var ákveðið að útbúa
sértakan mynda- og annálahóp sem starfaði í nánu samstarfi við 100 ára afmælisnefnd bæjarins.

Hópurinn fundaði að öðru jöfnu í Safnahúsinu og var í upphafi rætt um að hafa myndirnar 100 á 100 ára
afmælinu og eina vegna hvers árs frá 1919. Fljótlega kom í ljós að nauðsynlegt var að fara aftar í sögunni því
stórir atburðir höfðu gerst í sögu og þróun byggðarlagsins á árunum þar á undan.

Niðurstaðan að fara allt aftur til ársins 1600 þegar fyrsta landakort af Íslandi sýnir Vestmannaeyjar með
afgerandi hætti. Aldirnar þar á eftir voru viðburðaríkar og oftar en ekki myrkar með Tyrkjaránið 1627 og
viðvarandi afleiðingum þess, hættulegir ungbarnasjúkdómar herjuðu á samfélginu og tíð og mannskæð sjóslys
tóku sinn toll. Þá flutti mikill fjöldi Eyjafólks til Vesturheims eftir miðja 19. öld.

En síðan fór að rofa til með vélbátaöldinni í upphafi 20. aldar og framhaldið þekkum við.

Endirinn varð 200 myndir ásamt skýringum með hverri mynd og tekur sýningin með Eyjatónlist um 30
mínútur. Mynda- og annálahópurinn var myndaður af fulltrúum úr afmælisnefnd, áhugafólki um sögu
og ljósmyndum úr sögu Eyjanna ásamt starfsfólki Safnahúss Vestmannaeyja. Frumsýning var á 100 ára afmæli
Bæjarstjórnar Vm. 14. febrúar 2019 og við það tækifæri gerði Arnar Sigurmundsson fulltrúi í 100
ára afmælisnefnd Vm. bæjar grein fyrir vinnu hópsins.

Á myndina vantar Inga Tómas Björnsson og Ómar Garðarsson

Ljósmyndasýninguna er hægt að skoða á heimaslod.is
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Þjóðhátíðin 2019 var meðal þeirra bestu — ÍBV til mikils sóma:
Fóru heim með góðar minningar um einstaka helgi

Vel heppnuð þjóðhátíð er ekki sjálfgefin en þegar veðurguðirnir leggjast á sveif með ÍBV-íþróttafélagi, öðrum
skipuleggjendum og gestum getur hún ekki klikkað. Það sýndi sig þetta árið þegar ekki færri en 16.000 gestir voru
mættir í Herjólfsdal til að skemmta sér og öðrum. Allt gekk að óskum og gestir voru sjálfum sér og öðrum til
mikils sóma. Fjölbreytt dagskrá þar sem flestir áttu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og ekki síst dásamlegt
mannlíf sem alltaf blómstrar á þjóðhátíð, sama hvernig viðrar.

Það hefur verið athyglisvert að fylgjast með þróun hátíðarinnar síðustu ár þar sem bæjarfélagið og ÍBVíþróttafélag hafa lagst á eitt við að gera Herjólfsdal og umhverfi hans þannig úr garði að mögulegt er að taka á
móti miklum fjölda gesta. Þar við bætist skipulag sem verður betra með hverju árinu. Var gaman að sjá hvað allt
gekk fljótt og vel fyrir sig.
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Þeir sem vildu vera tímanlega í að fá sér armband í Dalinn gátu kíkt í Týsheimilinu eða í afgreiðslu á
Herjólfsbryggju þar sem gekk líka vandræðalaust að koma farangri til farþega við komuna til Eyja. Innrukkun og
umferð í Dalinn gekk vel fyrir sig. Tölvustýrða tjaldakerfið er komið til að vera og ekki að heyra óánægju með það.

Allt gekk vel á tjaldstæðunum og hústjöldin, ekki hvítu tjöldin, svo komið sé á framfæri athugasemd Halla Gísla
verða glæsilegri og betur útbúin með hverju árinu.

Eins og alltaf er langstærsti hópur gesta að öllu leyti til fyrirmyndar, fólk vel útbúið og kurteist á allan hátt. Er það
komið í þeim tilgangi einum að skemmta sjálfum sér og öðrum. Sumir bönkuðu upp á í hústjöldunum og báðu um
leyfi til að kíkja inn, upplifa sanna Eyjastemningu og voru þeir boðnir velkomnir. Þáðu bita ef hann var boðinn.

Hvað ber hæst á þjóðhátíð? Er það setningin, veisluhöldin í og við hústjöldin? Barnadagskráin, brennan á
Fjósakletti, flugeldarnir, Brekkusöngurinn, dagskráin á Stórasviðinu, fjörið í hústjöldunum eða böllin á
Tjarnarsviði? Erfitt að gera upp á milli en söngvakeppni barna hitti í mark þetta árið. Í yngri flokki sigraði Dagur
Sæþórsson Vídó, á sjötta ári með slíkum glæsibrag að lengi verður í minnum haft. Gæti átt eftir að láta til sín taka
á Þjóðhátíð eins og pabbinn. Þess má geta að mamman, Kristín Halldórsdóttir vann keppnina á sínum tíma.
Hann söng hann Þar sem hjartað slær. Á myndinni er hann með Sverri Bergmann sem söng lagið upphaflega.

Flugeldasý ningin á lokadeginum glæsileg að vanda.
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Þau voru ekki síður einstök Eyjakrakkarnir sem komu fram í gerfi Hatarahópsins þar sem farið var alla leið í
búningum og leikrænum tilburðum. Komu sáu og sigruðu með stæl. Þau eru Arnór Sigmarsson söngvari, Anton
Ingi Eiríksson söngvari, Matthías Sigurðsson trommari, Una María Elmarsdóttir dansari og Lovísa Ingibjörg
Jarlsdóttir dansari.

Þjóðsöngurinn snertir líka viðkvæma strengi, að heyra hátt í 20.000 manns syngja hann einum rómi með Árna
Johnsen sem forsöngvara yljaði.

Þrátt fyrir aukna gæslu og allt sé gert til að tryggja öryggi gesta gerast hlutir sem enginn vill sjá á Þjóðhátíð en það
er hluti af stærra máli sem snertir þjóðina alla.

Við sem nutum getum svo ekki annað en þakkað þeim sem komu að undirbúningi og framkvæmd hátíðarinnar.
Það fóru flestir heim með góðar minningar um einstaka helgi og allt í boði ÍBV-íþróttafélags sem tók við
kyndlinum af Þór og Tý fyrir rúmum 20 árum.
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Henson — Ljúf sumur hjá ömmu og afa í Eyjum

„Þegar ég var peyji sem flaug með Þristinum til Vestmannaeyja á vorin og til baka þegar halla tók sumri sem tók
þrjátíu mínúntur þá flögraði ekki að mér að ég ætti eftir að fara víða um heiminn í tengslum við framleiðslu og
viðskipti,“ sagði Halldór Einarsson, oft kenndur við Henson og er löngu orðinn þjóðþekktur sem
knattspyrnumaður, íþróttafrömuður og frumkvöðull. Hann var með í jólabókaflóðinu á síðasta ári með bók sína,
Stöngin út og kynnti hana í Eldheimum föstudagskvöldið 15. nóvember.
Halldór á ættir að rekja til Eyja og var hjá ömmu sinni og afa á sumrin. Eignaðist hér góða vini og góðar
minningar. „Í þann tíð var lítið talað um útlönd og eini peyinn sem ég man eftir að talaði um útlönd var Geir
Vippi. Sjóndeildarhringurinn var ekkert stærri en þörf var á og ef einhver þurfti að hreyfa sig þá fór viðkomandi
suður hvernig sem sá frasi varð til.

Eyjarnar buðu upp á allt, fegurð, fótboltavöll, Andrés blinda sem bjó til fyrir okkur teygjubyssur og yndislega
ömmu og afa sem var alltaf í vinnunni og vildi ekki að ég færi að bera út Þjóðviljann en var samt frábær.

Stebbi Pól var vinur afa og þeir fengu sér stundum í staupinu og afi fór ekki að reykja fyrr en hann var hættur að
vinna. Vatnið af þakinu fannst mér ekkert sérstaklega gott og mér fannst mjólkin sem ég náði í á brúsapallinum
neðar á Skólaveginum og kom frá Grundarbrekku missa fljótt góða bragðið áður en ísskápurinn kom til sögunar.
Ég hlakka til að mæta í Eldheima í kvöld og deila með Eyjamönnum nokkrum brotum af rússíbana lífs míns,“
sagði Halldór sem er með skemmtilegri mönnum.

Í bókinni lítur hann yfir litríkan feril sem einkennst hefur af miklum sveiflum og stórkostlegum ævintýrum í
viðskiptum og knattspyrnu, hérlendis og erlendis.
Bókin, STÖNGIN ÚT var að sjálfsögðu til sölu á staðnum - Halldór las, áritaði og spjallaði við gesti.

Arnór og Helga hituðu upp með fáeinum þekktum perlum síðustu aldar.
Kynning bókarinnar er liður í Safnahelginni, sem í ár, dreifist af ýmsum ástæðum, yfir nokkrar helgar.
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Afmælisblað Björgunarfélagsins afhent - Fékk
fundagerðarbækur til varðveislu

Laugardaginn 7. september í Einarsstofu Safnahúsi var athöfn þar sem Björgunarfélag Vestmannaeyja fékk
afhent 100 ára afmælisblað sem Ómar Garðarsson, ritstýrði og Safnahúsið fékk afhentar fundagerðarbækur
félagsins afhentar.

Kári Bjarnason, forstöðumaður Safnahúss bauð fjölmarga gesti velkomna og Ómar kynnti blaðið og útgáfu þess
áður en hann afhenti Arnóri Arnórssyni, formanni félagsins fyrsta eintakið en blaðinu var dreift í öll hús í bænum.

Arnór þakkaði í ávarpi sínu öllum þeim sem komu að útgáfunni og styrkt hafa félagið í gegnum árin.

Sýndar voru rúllandi myndir á sýningartjaldi úr sögu félagsins, auk mynda frá Hálendisvakt
björgunarsveitarinnar í ágústmánuði og ýmsir munir og tæki, bæði gömul og ný voru til sýnis.

Sagt var frá undirbúningi að dagskrá í Sagnheimum á næsta ári þar sem minnast verður komu björgunar- og
varðskipsins Þórs til Vestmannaeyja. Þann 26. mars 2020 verða 100 ár frá komu skipsins.

Arnór færði Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra og Páleyju Borgþórsdóttur eintök af blaðinu og Kára Bjarnasyni
fundargerðarbækur félagsins til varðveislu.

Fólk svaraði kallinu og fjölmennti til að gleðjast með Björgunarfélagi Vestmannaeyja sem við eigum svo mikið að
þakka.
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Einstæðir tónleikar og sameiginleg messa í Landakirkju
„Við erum mjög ánægðir með að afmælisnefndin vilji ljúka formlegri afmælisdagskrá með þessum hætti og það
gleður okkur að kirkjan taki þátt í afmælisfögnuðinum,“ sagði Viðar Stefánsson, prestur Landakirkju um
sameiginlega messu kristinna safnaða og tónleika með landsþekktu listafólki í Landakirkju sunnudaginn 1.
desember.

„Kirkjan hefur svo sannarlega átt sinn sess í sögu Vestmannaeyja og á enn. Kirkjulíf hér í Eyjum hefur verið
fjölskrúðugt í gegnum tíðina og söfnuðir komið og farið. Kristur stendur þó alltaf upp úr í gegnum bárur, brim og
voðasker og því er verðugt að fela sögu okkar, nútíð og framtíð í hans hendur,“ sagði Viðar einnig.

„Þetta hefur ekki verið gert hér áður en í sumar skiptumst við á um að halda messur, einu sinni í Landakirkju og
einu sinni hjá okkur. Var það gert til að fá fleira fólk og tókst vel,“ segir Guðni Hjálmarsson prestur
Hvítasunnukirkjunnar.

„Þetta verður öðru vísi núna, stór messa þar sem Þjóðkirkjan, Hvítasunnukirkjan og Kaþólska kirkjan slá saman.
Mikill söngur þar sem gestir koma fram með okkar fólki. Það verður lesið upp úr Guðspjallinu, beðið fyrir
framtíðinni og þakkað fyrir það sem er gott og beðið um vernd og varðveislu,“ bætti Guðni við.

Kaþólski presturinn, sem er sr. Denis O'Leary hefur búið á Íslandi í 30 ár og hefur messað hér reglulega. Hann er
fæddur í Cork í suður Írlandi 1961 og ólst upp með foreldrum sínum og tveimur systkinum. Hann tók
stúdentspróf í Cork 1978 og 1982 hóf hann prestsnám í St. Patrick's College Thurles, Tipperary. Eftir
prestvígsluna 1988 starfaði hann einn vetur sem aðstóðarprestur í Cork og vorið 1989 flutti hann alfarið til
Íslands.

Hann gerði sér strax far um að komast inn í íslenskt samfélag. Sótti námskeið við HÍ í íslensku fyrir erlenda
stúdenta sem tók þrjú ár og þá varð hann sóknarprestur í Maríukirkju í Seljahverfinu og er ennþá þar.
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Allt Suðurlandið austur að Skeiðarársandi er hluti af Maríusókninni. Þess vegna fer reglulega prestur frá
Maríukirkju til að lesa messu víðar á Suðurlandi, meðal annars í Landakirkju. Í Vestmannaeyjum í dag eru um 90
manns sem tilheyra kaþólsku kirkjunni. Hann mætir og tekur þátt í messunni á sunnudaginn.

Dagskráin hefst stundvíslega kl. 13:00 með tónleikum þar sem fram koma söngvararnir Gissur Páll, Hera Björk
og gítarleikarinn Björn Thoroddsen.

Að loknum tónleikum hófst sameiginleg messa kristinna safnaða í Vestmannaeyjum. Hún byrjaði með því að Íris
Róbertsdóttir, bæjarstjóri flutti ávarp. Í messunni þjónuðu Guðmundur Örn Jónsson og Viðar Stefánsson, prestar
Landakirkju, Guðni Hjálmarsson, prestur Hvítasunnukirkjunnar og Sr. Denis O'Leary, prestur Kaþólsku
kirkjunnar og Eric Guðmundsson prestur Aðventista. Mikill söngur var í messunni þar sem Gissur Páll, Hera
Björk og Björn komu fram og Kór Landakirkju og Lofgjörðarsveit Hvítasunnukirkjunnar.

Um var að ræða lokaviðburð í tilefni af 100 ára afmæli kaupstaðarréttinda Vestmannaeyjabæjar. Að lokinni
dagskrá um kl. 14:30 bauð bærinn samkomugestum til kaffisamsætis í Safnaðarheimili Landakirkju.

100 ára afmælisnefnd kaupstaðarréttinda Vestmannaeyjabæjar.
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Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar:
Samkennd, samtakamáttur, bjartsýni, jákvæðni, dugnaður og
baráttuvilji á afmælisári

-Munu hér eftir sem hingað til vera lykillinn að velgengni Vestmannaeyja og þeirra sem hér kjósa að búa, sagði
Íris bæjarstjóri í ávarpi sem hún flutti í Landakirkju þegar dagskrá afmælisársins lauk formlega með
sameiginlegri messu kristinna safnaða í Vestmannaeyjum og glæsilegum tónleikum.

„Þessir einstöku tónleikar og guðsþjónusta hér í dag marka lokapunktinn á formlegum hátíðarhöldum í tilefni af
því að á þessu ári eru 100 ár liðin frá því að Vestmannaeyjabær hlaut kaupstaðarréttindi,“ sagði Íris Róbertsdóttir,
bæjarstjóri í Landakirkju við upphaf á tónleikum og sameiginlegri messu kristinna söfnuða í Vestmannaeyjum og
veislu á eftir. Um 200 manns sóttu messuna og um 150 í veisluna í Safnaðarheimilinu. Var þetta haldið
sunnudaginn 25. nóvember.

Íris sagði allt árið hefði verið notað til að fagna þessum merka áfanga í sögu okkar. „Bærinn hefur staðið fyrir á
annað hundrað menningartengdum viðburðum og hátíðum. Má þar nefna glæsilega yfirlitssýningu á ljósmyndum
um sögu Vestmannaeyja, málþing um fortíð, nútíð og framtíð Eyja, fjöldbreytta listviðburði, glæsilega hátíð þann
5. júlí á Skansinum, stórtónleika fyrir bæjarbúa og áfram mætti lengi telja. Og endapunkturinn er sem sagt hér í
dag.

Ég er viss um að næstum því allir bæjarbúar, sem vettlingi geta valdið, hafa tekið þátt í þessum viðburðum með
einhverjum hætti. Flestir auðvitað sem gestir en líka ótrúlega margir sem listamenn. Það hefur raunar verið eitt
það alskemmtilegasta við þessa viðburði alla, að sjá og heyra allt það framúrskarandi og skapandi listafólk sem við
höfum á að skipa hér í Eyjum.

Afskaplega vel hefur tekist til með allt skipulag á þessum hátíðarhöldum og vil ég nota þetta tækifæri til að þakka
afmælisnefndinni; þeim Arnari Sigurmundsyni, Stefáni Jónasyni og Hrefnu Jónsdóttur; og þeim sem störfuðu
með nefndinni: þeim Kára Bjarnasyni, Ómari Garðarssyni og Angantý Einarssyni. Kann ég þeim bestu þakkir fyrir
óeigingjarnt og metnarfullt starf.
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Endapunktur og þó ekki
Ég sagði áðan að þessi viðburður hér í dag markaði ákveðinn endapunkt á formlegum hátíðarhöldum. En í öðrum
skilningi er enginn slíkur endapunktur til. Við eigum stöðugt að halda m inningu þeirra sem hér fóru á undan
okkur hátt á lofti; menningunni og sögunni sem þeir sköpuðu; þrekraunum þeirra og afrekum. Sorgum og sigrum.
Þeirra saga er okkar saga; þeirra menning er okkar menning.

Í gegnum þetta ár hef ég fundið að samkennd, samtak amáttur, bjartsýni, jákvæðni, dugnaður og baráttuvilji
munu hér eftir sem hingað til vera lykillinn að velgengni Vestmannaeyja og þeirra sem hér kjósa að búa.

Ég er þakklát fyrir að hafa fæðst og alist upp hér í Eyjum og fengið að njóta þessar tímamóta.
Við megum vera stolt af afmælisárinu okkar, og síðast en ekki síst stolt af okkur sem Eyjamönnum,“ sagði Íris að
endingu.
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Dagskrá Safnahelgar 7. nóvember til 1. desember 2019:
Tónlist, myndlist, ljósmyndir, upplestur, erindi og opnun á
safni

Í tilefni afmælisárs var dagskrá Safnahelgar mjög myndarleg og spannaði næstum allar helgar í nóvember og lauk
ekki fyrr en 1. desember. Margt var í boði og góð aðsókn og gestir ánægðir með það sem fram var borið.

7. nóvember 2019
Lista- og menningarfélag Vestmannaeyja hóf leik á Safnahelgi með samsýningunni Í anda Júlíönu Sveinsdóttur í
Einarsstofu ásamt því að félagið var með opið hús að Strandvegi 50 (Hvíta húsinu) þar sem þau eru með aðstöðu
alla helgina.

Sýningin kom skemmtilega á óvart og sýndi þann kraft sem er í starfseminni. Tókst þeim að sýna hvað Júlíana var
fjölhæf listakona, málaði, vann í textíl og gerði mósaíkmyndir. Það var fullur salur við opnunina og litu margir við
á meðan sýningin var uppi.

Setningin var á hefðbundum stað í Stafkirkju þar sem Kári Bjarnason, forstöðumaður Safnahúss flutti tölu og sr.
Viðar Stefánsson fór með bæn og hugvekju. Guðný Tórshamar söng nokkur lög við eigin undirleik og Helga föður
síns. Ekki fjölsött athöfn en hefð sem verður að halda í.

Föstudagur 8. nóvember
Úr safni Sigurgeirs ljósmyndara kallaðist sýning þar sem Sigurgeir frá Skuld sýndi fyrst valdar listrænar myndir
og Helga Hallbergsdóttir fór yfir syrpu hans af verkefninu Hraun og menn. Loks sýndi Sigurgeir myndir úr
daglega lífinu í Vestmannaeyjum sem hann hefur skráð með um 4 milljóna mynda á 70 árum. Margt fróðlegt kom
fram sem sýnir fjölhæfni Sigurgeir sem ljósmyndara. Húsfyllir var í Einarsstofu.

Hraun og menn var samstarfsverkefni Þróunarfélags Vestmannaeyja, Vestmannaeyjabæjar, einkaaðila og
myndlistarmanna á Norðurlöndunum. Hingað mættu 22 listamenn 1999 og unnu verk sem má sjá víða í bænum.
Helga gerði þessu góð skil og rifjaði upp þetta merka framtak með myndum Sigurgeirs.

Laugardagur 9. nóvember
Það var þéttsetinn bekkurinn í Hvítasunnukirkjunni, stóra salnum þar sem Lúðrasveit Vestmannaeyja var með
hátíðartónleika í tilefni af 80 ára afmælis sveitarinnar. Var sérstaklega vandað til tónleikanna í tilefni afmælisins
og gestir með á nótunum eins og alltaf þegar LV blæs til leiks.
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Saga Lúðrasveitarinnar nær allt aftur til upphafs síðustu aldar og hefur starfað í einhverri mynd að mestu óslitið
síðan. Naut þessi fyrsta lúðrasveit mikilla vinsælda og spilaði á flestum útisamkomum, svo sem á Þjóðhátíð, og við
önnur hátíðleg tækifæri.

Jarl Sigurgeirsson, sem nú stjórnar sveitinni er í hópi öflugra stjórnenda sem stýrt hafa sveitinni. Meðal þeirra
eru Hallgrímur Þorsteinsson, Marteinn H. Friðriksson, Oddgeir Kristjánsson, Hjálmar Guðnason og Stefán
Sigurjónsson.

LV leitar víða fanga í tónlistinni og er þekkt fyrir kraft og líflegan tónlistarflutning og var mikið fjör á
afmælistónleikunum sem voru að vanda vel sóttir.

Sunnudagur 10. nóvember
Það var margt um manninn í Einarsstofu, Safnahúsi þar sem Hörður Baldvinsson, safnstjóri Sagnheima sagði frá
för fimm Eyjamanna á Ólympíuleikana í Berlín 1936. Athyglisverð frásögn sem ekki hefur farið hátt.

Þeir sem kepptu frá Eyjum voru Sigurður Sigurðsson í hástökki og þrístökki og Karl Vilmundarson í tugþraut.
Friðrik Jesson og Jón Ólafsson sýndu glímu og Þorsteinn Einarsson, glímukóngur, methafi í kúluvarpi, formaður
íþróttaráðs Vestmannaeyja og síðar íþróttafulltrúi ríkisins var fararstjóri hópsins.

Hörður hefur lagt mikla vinnu í að rekja sögu hópsins og hefur notið góðrar aðstoðar afkomenda Berlínarfaranna
sem þarna lifðu sennilega stærsta ævintýri lífs síns.

Á eftir var opnuð sýning í Sagnheimum á myndum og fleiru sem tengist Berlínaförinni og kom á óvart hvað mikið
er til. Hún er ennþá uppi og þar er að finna myndir, frásagnir, verðlaunapeninga og margt fleira sem tengist
þessum stóra atburði í íþróttasögu Íslands og ekki síður Vestmannaeyja sem áttu tvo af fjórum keppendum á
leikunum í frjálsum íþróttum og tvo í hópi glímumanna.

Það eitt er staðfesting á að íþróttir í Vestmannaeyjum standa á gömlum merg.

Föstudagur 15. nóvember
Var í Einarsstofu ein sýningin í röðinni, Í gegnum ljósopið mitt sem var sú tíunda. Þar sýndu Jói Myndó, Sigmar
Pálmason (Bói Pálma) og Halldór Sveinsson. Frábær sýning og vel mætt.

Um kvöldið í Eldheimum kynnti Halldór Einarsson (Henson) nýja bók sína, Stöngin út. Í bókinni lítur Halldór,
sem var hér á sumrum sem unglingur, yfir litríkan feril sem einkennst hefur af miklum sveiflum og stórkostlegum
ævintýrum í viðskiptum og knattspyrnu, hérlendis og erlendis.

Arnór og Helga hituðu upp með fáeinum þekktum perlum síðustu aldar.
Aðsókn hefði mátt vera meira en Halldór náði upp góðri stemmningu eins og honum er lagið.

Laugardagur 16. nóvember
Þennan dag var mikið um að vera í Einarsstofu, Safnahúsi. Sigurgeir Jónsson kynnti nýja bók og sýndar voru
teikningar Sunnu Einarsdóttur sem myndskreytti bókina. Tónlistaratriði var á vegum Tónlistarskóla
Vestmannaeyja.
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„Munaðarlausa stúlkan er eitt af þessum gömlu góðu íslensku ævintýrum þar sem góðsemi og velvild er umbunað
í lokin. Fallegur boðskapur sem á alltaf erindi við okkur,“ segir á baksíðu bókar sem Hólar gefa út og kom út fyrir
skömmu. Sigurgeir Jónsson, kennari og blaðamaður með meiru skráir söguna og Sunna Einarsdóttir, 15 ára
Eyjasnót myndskreytir. Þó einhverjir áratugir séu á milli þeirra í aldri hafa Sigurgeir og Sunna náð vel saman í
gerð bókarinnar. Textinn rennur ljúflega og boðskapurinn er skýr og myndirnar falla einstaklega vel að sögunni.

Afabarn Sigurgeirs, Lovísa Ingibjörg Jarlsdóttir 9 ára blés af glæsibrag á saxófón og Daníel Franz söng og spilaði á
gítar. Notaleg byrjun á laugardegi, að mæta í Einarsstofu.

Á eftir á sama stað voru fluttir tveir mjög athyglisverðir fyrirlestrar. Fyrst var það Ragnar Jónsson á Látrum sem
fjallaði um um spíramálið í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð 1943 þegar níu manns létust eftir að hafa drukkið
trésíritus sem var í tunnu sem fannst á reki.

„Ég hef um nokkurra ára skeið aflað heimilda um þennan atburð og m.a. tekið viðtöl við á annan tug
Vestmannaeyinga, sem enn mundu þennan atburð og gátu sagt frá sinni upplifun, þó langt væri um liðið. Í
fyrirlestrinum fór ég yfir atburðarrásina og hvernig fólk brást við þessum hörmulega atburði,“ sagði Ragnar sem
er læknir og sonur Jóns og Klöru á Látrum um fyrirlesturinn.

Þá tók Ragnar Óskarsson við og fjallaði um Sigríðarslysið í febrúar 1928. Þá rak vélbátinn Sigríði VE að landi við
Ofanleitishamar í stórviðri sem þá geisaði. Brotnaði hann í spón en áhöfnin komst á sillu í berginu. Verður afreks
Jóns Vigfússonar í Holti, vélstjóra bátsins lengi minnst en hann kleif Ofanleitishamarinn við afar erfiðar
aðstæður, gekk til byggða eftir hjálp til bjargar fjórum skipsfélögum sínum. Þá var einnig fjallað um mannskaða á
sjó við Eyjar á árunum 1920 til 1930.

Þennan dag í húsnæði Sea Life Trust kynnti Ásrún Magnúsdóttir kynnir og les upp úr nýrri bók sinni Ævintýri
Munda lunda.

Sunnudagur 17. nóvember
Náttúrugripasafnið við Heiðarveg. Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs opnaði safnið á sínum gamla stað og
sýningu á munum safnsins, fugla- og steinasafni, og Hörður Baldvinsson fjallaði um sögu safnsins. Djúpið, þar
sem áður var Fiskasafnið var opnað með sýningunni Fast þeir sóttu sjóinn.

Um þetta sagði Hörður: „Forsagan er sú að það er hringt í mig og ég var spurður að því hvort ég sæi einhverja
lausn á að geyma munina sem voru á gamla Náttúrugripasafninu við Heiðarveg, fugla- og steinasafninð. Hvort
það gæti verið staður fyrir þá hér í Sagnheimum, en því miður er hér ekkert pláss fyrir svona mikið af munum og
þetta var besta lausnin að hafa Náttúrugripasafnið á sínum gamla stað sem verði vonandi tímabundið.“

Hörður gerði grein fyrir framkvæmdum og þakkaði þeim sem lögðu honum lið, ekki síst Ágústu Friðriksdóttur
Jessonar sem kom safninu á fót og manni hennar Kristjáni Egilssyni.

Húsfyllir var við opnunina og komust færri inni Djúpið en vildu á meðan athöfnin fór fram. Lýsti fólk ánægju
sinni með þessa niðurstöðu.

Sunnudagur 1. desember
Var slegið upp dagskrá Safnahelgar sem vera átti í Einarsstofu laugardaginn 9. nóvember. Hún hófst með súpu í
boði Söguseturs 1627 í Einarsstofu, Safnahúsi. Bjarni Harðarson skrifaði undir samning við Sögusetur 1627 um
útgáfu á Reisubók sr. Ólafs Egilssonar.

Bjarni Harðarson kynnti nýjar bækur hjá Sæmundarútgáfunni og Guðjón Ragnar Jónasson las úr nýrri bók sinni,
Kindsögur.
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Seinna sama dag fjallaði Guðrún Bergmann um 5 einfaldar leiðir til að bæta heilsuna og kynnti nýjustu bók sína
BETRA LÍF fyrir konur á besta aldri.

Var aðsókn ágæt.

179

Sigurgeir Jónsson gefur út bókina Munaðarlausa stúlkan

Þar er ekkert ofsagt hvorki í texta né myndum sem saman skapa skemmtilega heild. Já, bókin er falleg og lýsir
virðingu höfunda fyrir verkefninu en að bókin varð að veruleika má einhverju leyti þakka afadætrum Sigurgeirs
sem hafa miklar mætur á sögunni og annarri sem hann skráði eftir minni eftir að hafa heyrt þær lesnar í
Ríkisútvarpinu fyrir nokkrum áratugum. Guðjóni Inga Eiríkssyni hjá Hólaútgáfunni leist vel á söguna og vildi
gefa út. „Það stendur jafnvel til að hin sagan komi út fyrir næstu jól,“ segir Sigurgeir þar sem við sitjum á heimili
Sunnu að Bröttugötu 7 þar sem amma hennar, Margrét Íris Grétarsdóttir ólst upp að stórum hluta.
„Ég var ekkert að hugsa um útgáfu en þegar Guðjón leitaði til mín eftir efni sýndi ég honum handritið og leist
honum vel á. Ég sagði afadætrunum þessa sögu, alltaf þegar ég var að svæfa þær á kvöldin. Þar féllu öll önnur
ævintýri í skuggann, sama hvort það var sagan af Rauðhettu og úlfinum, Mjallhvíti eða Búkollu. Þetta var saga
númer eitt og hin sagan reyndar líka. Það dugði yfirleitt ein og hálf saga þar til þær voru sofnaðar.“
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Datt Sunna strax í hug
Guðjón stakk upp á að fá einhvern í Vestmannaeyjum til að myndskreyta söguna. „Þó afadæturnar séu drátthagar
mjög fannst mér þær einum of ungar og datt Sunna strax í hug. Þannig er tilurðin að þessu. Þetta er sígilt íslenskt
ævintýri og minnir á söguna af Ásu, Signýju og Helgu þar sem Ása og Signý eru þær vondu en Helga sú góða eins
og aðalsöguhetjan í Munaðarlausu stúlkunni. Á það við um nær allar góðar stúlkur í þjóðsögunum okkar, þær
heita Helga,“ segir Sigurgeir.

„Mér finnst æðislegt að hafa fengið þetta tækifæri,“ segir Sunna sem er upp með sér að Sigurgeir skyldi leita til
hennar um að myndskreyta bókina. „Þetta var erfitt því ég er ekki vön að teikna svona myndir en var mjög
gaman,“ bætir Sunna við sem ung varð þekkt fyrir athyglisverðar pennateikningar þar sem hugmyndafluginu er
gefinn laus taumurinn.

Sigurgeir er mjög ánægður með útkomuna hjá Sunnu sem fékk frjálsar hendur við myndsköpunina. „Við vorum
mjög ánægðir með það að hún fer ekki inn í þennan hefðbundna torfbæjarstíl sem hefur einkennt margar bækur
sem byggja á þjóðsögunum. Hún færir þetta nær nútímanum og gerir það svona ljómandi vel. Það eina sem við
vildum var að tengja myndirnar við einstaka þætti í sögunni en þær eru að öllu leyti hennar.“
„Það var pínu erfitt að ákveða útlit persónanna en það tókst,“ segir Sunna sem kom flestum vinkonunum á
óvart þegar bókin kom út. Þær samgleðjast Sunnu og afinn og amman, Einar Hallgrímsson og Margrét eru að
springa úr monti.
Ofanbyggjarar og skyldleiki
Sigurgeir telst í hópi Ofanbyggjara í Vestmannaeyjum, fólk sem bjó sunnarlega á Heimaey, fyrir ofan hraun eins
og kallað var. Hann er kenndur við Þorlaugargerði og fyrir tæpum 20 árum byggði hann Gvendarhús sem er rétt
hjá bæjunum í Þorlaugargerði. Einar og Margrét búa í Draumbæ ekki fjarri og hafa búið þar í um 20 ár. Hefur
Draumbær verið annað heimili Sunnu og vel það. En tengingarnar eru fleiri.

„Við langamma hennar, Tóta í Þingholti, erum þremenningar. Eigum sömu langömmuna. Hún var síðasta konan
sem dæmd var til dauða á Íslandi en dóminum aldrei fullnægt. Hennar dauðasynd var að eignast barn með
stjúpföður sínum eftir að móðir hennar lést. Hvorugt þeirra hafði hugmynd um að þetta væri óleyfilegt. En miðað
við aldursmun okkar Sunnu gæti ég verið langafi hennar,“ segir Sigurgeir til að setja þetta í samhengi.

Sunna var ekki gömul þegar hún vakti athygli fyrir pennateikningar sínar og hélt sína fyrstu sýningu fyrir einu og
hálfu ári á veitingastaðnum Einsa kalda sem fjölskyldan á og rekur og Hótel Vestmannaeyjum. Og sýningin
stendur enn og hún selur grimmt.
„Það var 2016 sem ég byrjaði að teikna og ætla halda áfram á þessari braut. Ég hef ekki mikið teiknað á þessu ári
en ég er ekki mjög lengi með hverja mynd þegar ég byrja. Þessa teiknaði ég á Þorláksmessu í fyrra,“ segir Sunna
og bendir á mynd af ljónshöfði. „Hún heitir Amma ljón og er tileinkuð ömmu Margréti sem veiktist mikið rétt
fyrir jólin í fyrra. Hún hefur síðan barist eins og ljón og náð ótrúlegum árangri,“ segir Sunna að endingu.

181

Sýningar í Safnahúsinu

Kjarvalssýning í tilefni af 100 ára afmæli
Vestmannaeyjabæjar
Á nýársdag árið 1919 gengu í gildi lög um kaupstaðarréttindi Vestmannaeyjabæjar. Hinn 1. janúar 2019 voru því
rétt 100 ár liðin frá þessum einstaka viðburði í sögu Vestmannaeyja. Í tilefni „aldarafmælisdagsins“ var efnt til
sýningar í Safnahúsinu aðeins þennan eina dag.

Stærsta safn Kjarvalsmálverka utan Kjarvalsstaða er í eigu Vestmannaeyjabæjar, samtals 37 málverk, en hið
síðasta var keypt í desember 2018. Á nýársdag gafst í fyrsta sinn tækifæri til að sjá öll verkin saman á einni
sýningu, en fram til þessa hefur einungis valið úrval verið sýnt.

Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs setti sýninguna.
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Nýjasta verkið sem var keypt í safnið
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Árni Már Erlingsson í Einarsstofu
Fleiri öldur, færri aldir

Árni Már Erlingsson opnaði sýningu á verkum sínum 3. janúar í Einarsstofu og stóð hún til 28. janúar.

Um sýninguna sagði: Sjór er viðfangsefni sem hefur verið Árna hugleikið undanfarin ár, ekki eingöngu í verkum
hans heldur hefur hann verið iðinn við sjóböð og sund. Meðal verka á sýningunni eru málverk, prentverk og
verkfæri sem Árni hefur sett saman og sýnir sem skúlptúra.

Árni er einn af stofnendum Gallery Ports sem opnað var í lok mars 2016 og var einnig einn af stofnendum
Festisvalls, kollektífs sem teygði anga sína til Þýskalands og Hollands.
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Vestmannaeyjabær 100 ára — Stórmerk frímerkjasýning —
Sérstakt afmælisfrímerki afhjúpað
Sýnir bæinn á hógværan en samt fallegan hátt — Segir höfundurinn, Eyjamaðurinn Hlynur
Ólafsson — Vestmannaeyingar komið víða við í frímerkjasögunni

„Eitt af því sem er hvað ánæjulegast við að starfa í þessu húsi er að fá tækifæri til að uppgötva ný verðmæti í þeim
fjölbreytta safnkosti sem hér er varðveittur. Við þekkjum öll hluti eins og ljósmyndasafn Sigurgeirs sem þenur sig
með allt að því ógnvænlegri nákvæmni yfir 70 ár af 100 ára sögu Vestmannaeyjabæjar eða hinar heimsfrægu
Kötlumyndir Kjartans Guðmundssonar eða fágætisbókasafnið sem Ágúst Einarsson gaf Vestmannaeyjabæ fyrir
tveimur árum raunar nákvæmlega upp á dag og starfmenn Árnastofnunar sem heimsóttu safnið í fyrra sögðu mér
að væri merkasta fágætisbókasafn landsins utan Reykjavíkur svo maður nefni aðeins fáein dæmi,“ sagði Kári
Bjarnason, forstöðumaður Safnahúss við opnun frímerkjasýningar í Einarsstofu fimmtudaginn sjöunda febrúar í
tilefni að 100 ára afmæli Vestmannaeyja. Sjöundi febrúar er einnig útgáfudagur Íslandspósts á frímerki sem
helgað er afmælinu.

Ómetanlegt framlag Guðna Friðriks
Fjölbreytt safn kallar í víðtæka þekkingu og hana er ekki alltaf að finna innan safnsins og þá er gott að eiga hauka í
horni að því er kom fram hjá Kára. „Svo eru önnur verðmæti sem maður hefur enga þekkingu á og eru því luktur
heimur innan safnsins þar til við eignumst hollvin sem hefur jafn viðamikla þekkingu og Guðni Friðrik
Gunnarsson og þegar við bættist að hann heimtar að koma og vinna í sjálboðavinnu frá klukkan 6 morgunn eftir
morgunn til að klára verkið áður en hann mætir í vinnuna þá verður það einfaldlega ekki boxað út,“ bætti Kári við
og þakkaði Guðna um leið hans framlags til sýningarinnar.
Viðstaddir voru einnig Hlynur Ólafsson, Eyjamaður sem hannaði afmælisfrímerkið sem sýnir Vestmannaeyjabæ í
sinni fallegustu mynd og þeirri einstöku umgjörð sem fjöllin í kring skapa bænum. Hlynur hefur hannað frímerki
í 25 ár og á sýningunni eru frímerki sem hann hefur hannað. Fjölbreytnin er mikil og á skjá sýnir hann hvernig
merkin urðu til. M.a. sýndi hann hvernig ryðguð bíldrusla varð að glæsikerru komin á frímerki svo eitthvað sé
nefnt.
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Jóhann Jónsson, á sér líka sinn sess á sýningunni en hann hefur hannað frímerki í gegnum árin og lagt Hlyn lið
við nokkur frímerki. Var gaman að sjá framlag þeirra til frímerkjasögu landsins.

Ómetanleg frímerkjagjöf
Uppistaða sýningar eru þó frímerkjasafn sem hjónin Guðmundar Ingimundarsonar og Jóhanna M.
Guðjónsdóttir frá Hlíðardal, færðu bænum að gjöf í júlí 1991. Jafnframt eru sýnd ljósrit úr safni Indriða
Pálssonar, þar á meðal elstu þekktu stimplun á frímerki í Vestmannaeyjum. Um er að ræða skildingamerki frá
1873 til 1876.
„Með sýningu þessari viljum við minna á að Póstsagan er hluti af 100 ára afmælissögu Vestmannaeyjabæjar,“
sagði Guðni Friðrik þegar hann ávarpaði gesti.
Hann kallaði frímerkjasafn Guðmundar á sýningunni, átthagasafn sem er réttnefni því frímerki, umslög og
pósttilkynningar sem þar er að sjá tengjast flestar Vestmannaeyjum á einhvern hátt. „Guðmundur og Jóhanna
færðu bænum safnið að gjöf sumarið 1991 að lokinni Norrænni frímerkjasýningu í Reykjavík. Og kom ég að því
máli. Í nokkur ár var hægt að skoða safnið í flettirömmum hér í húsinu. Vonandi getum við leyft afkomendum
okkar að skoða þessa forngripi í framtíðinni. Næsta stig verður kanski að safna snappchöppum, hver veit?“ sagði
Guðni og kvaðst hann með dyggri hjálp Hlyns bætt í safnið, ýmsu sem tengist Goslokahátíðum.
„Einnig eru hér merki sem bera myndir frá Eyjum. s.s þjóðhátíð ofl. Líka ljóstrit úr safni Indriða Pálssonar sem
selt var fyrir nokkru í Svíþjóð en safn hans var besta safn íslenskra frímerkja og sárgrætilegt að það skuli hafa
verið selt úr landi,“ sagði Guðni að endingu.

Hannað frímerki í 25 ár
Hlynur tók líka næst til máls og sagði það mikinn heiður að fá að koma hér og fagna með Eyjamönnum á þessum
tímamótum. „Í dag fögnum við útgáfu míns nýjasta frímerkis sem fjallar um eitt hundrað ára afmæli bæjarins,“
sagði Hlynur og rakti í stuttu máli aðkomu sína að hönnun frímerkja í 25 ár.
„Þegar ég flutti frá Eyjum til þess að hefja nám í grafískri hönnun við Myndlista- og handíðaskóla Íslands hvarlaði
ekki að mér að það ætti eftir að verða mitt verk næstu 25 árin ásamt öðru að fá að vinna við hönnun frímerkja með
öllum þeim ólíku þemum og myndefnum sem þar eru. Þetta starf hefur í gegnum árin orðið til þess að ég hef náð
að kynnast alls konar áhugaverðu fólki sem hefur lagt mikið til af þekkingu og upplýsingum til að gera öll þessi
fjölbreyttu frímerki möguleg því í frímerkjahönnun þarf allt að vera rétt og satt til að standast tímans tönn,“ sagði
Hlynur sem er þakklátur Guðna Friðriki og hvatningu hans.

Hannað hátt í 200 frímerki
„Það var hann, Guðni Friðrik Gunnarsson frá Gilsbakka sem fékk mig til að hanna fyrsta frímerkið mitt þegar
hann vann sem markaðsstjóri frímerkjaútgáfu póstsins. Síðan hef ég hannað yfir 190 frímerki fyrir Póstinn sem
sýnd eru á hér dökku flekunum. Allt þetta verk er aðeins mögulegt með góðri hjálp vísindamanna, sagnfræðinga
og ýmissra listamanna sem stundum hafa lagt til myndefni og annað,“ sagði Guðni og nefndi Jón Baldur
Hlíðberg, Ólaf Pétursson og Jóa okkar Listó.
„Ég hef ákveðið að gefa safninu ykkar þessa fleka til minningar um þetta tilefni og vil þakka Kára Bjarnasyni
sérstaklega fyrir jákvæðni og hjálp við að gera þetta mögulegt.“
Hlynur sagði að þegar ákveðið var að fá hann til að hanna frímerki fyrir 100 ára afmæli bæjarins hafi farið í gang
vinna sem kostaði margar prufur. „Meðal annars þrjár ferðir hingað til að ljósmynda til að ná réttu myndinni sem
mér finnst að sýni bæinn á hógværan en samt fallegan hátt þar sem bærin kúrir í sínu stæði,“ sagði Hlynur og bað
Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra að hjálpa sér við að afhjúpa merkið.

Með því besta
Það hefur margt verið vel gert í Einarsstofu og Safnahúsi undir stjórn Kára og Helgu Hallbergsdóttur,
forstöðukonu Sagnheima en Frímerkjasýningin er með því athyglisverðasta og skemmtilegasta sem þar hefur
verið boðið upp. Það er gaman að sjá þann þátt sem Eyjamennirnir Friðrik Guðni, Hlynur og Jói listó eiga í sögu
frímerkja á Íslandi á undanförnum áratugum. Merkin eru ekki stór en segja oft svo ótrúlega mikið og var ekki síst
fróðlegt að kynnast allri þeirri vinnu sem liggur að baki einu frímerki þar sem engu má skeika.
Eins og áður segir var vel mætt og kunnu gestir vel að meta það sem þar er boðið upp á.

186

187

Njáll Ragnarsson í Sagnheimum:
Danski Pétur og vélvæðing fískiskipaflotans

Njáll Ragnarsson
Mynd: Eyjar.net

Í Sagnheimum þann 30. mars 2019 varð ég þess heiðurs aðnjótandi að fá að flytja erindi um langafa minn, Hans
Pétur Andersen - Danska Pétur. Án þess að hafa nokkurn tíma rannsakað uppruna eða arfleið hans og áhrif á
samfélagið hér í Eyjum eftir síðustu aldamót ákvað ég að tengja sögu hans við sögu vélvæðingar fiskiskipaflotans í
Vestmannaeyjum.

Það sem hér fer á eftir er úrdráttur kynningar minnar í Sagnheimum.
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Vélvæðingin

Upp úr aldamótunum 1900 var íbúafjöldi í Vestmannaeyjum um 600 manns og segja má að sá fjöldi hafi verið í
Eyjum í gegnum aldirnar. Líkt og í dag byggðist Vestmannaeyjabær fyrst og fremst á sjávarútvegi, sjósókn,
landvinnslu og útflutningi sjávarafla. Árabátar voru fjölmargir og var aðallega veitt á handfæri en þegar líða fór að
aldamótunum voru línuveiðar farnar að ryðja sér til rúms þótt handfærin hafi verið notað samhliða línunni, að
minnsta kosti fyrst um sinn.

En eftir aldamótin varð bylting í útgerðarháttum á Íslandi. Árið 1905 voru tveir vélbátar í fyrsta skipti gerður út á
vetrarvertíð í Vestmannaeyjum en þetta voru Knörr VE-73 og Unnur VE-80. Með tilkomu fyrstu vélbátanna varð
gerbreyting á öllum útgerðarháttum fyrir ýmsar sakir. Hægt var að sækja á fjarlægari mið, hraðar var farið yfir
sem þýddi meiri tíma á veiðum en ella hefði verið og auk þess var mannskapurinn hvíldari á miðunum þar sem
menn þurftu ekki að keyra sig út við róður til þess eins að hefja enn meira strit við það að draga afla úr sjó, áður
en róið var til lands á ný.

Í kjölfarið margfaldaðist aflamagnið og aukinn afli kallaði á stærri skip. Þróunin varð því sú að smátt og smátt
stækkuðu fiskiskipin og þeim fjölgaði sömuleiðis.

Ekki verður um það deilt að vélvæðingin gekk ákaflega hratt fyrir sig. Á fyrsta ári vélbátaútgerðarinnar, sem
almennt er talið hafa verið árið 1906, voru þrír vélbátar gerðir út frá Vestmannaeyjum. Aðeins tveimur árum síðar
voru þeir orðnir 39. Árið 1930 voru vélbátarnir síðan orðnir 97 sem er mesti fjöldi báta sem hefur átt heimahöfn í
Vestmannaeyjum fyrr og síðar.

Líkt og áður segir hafði vélvæðingin í för með sér gríðarlega aukningu aflamagns. Vélarnar spöruðu mikla vinnu
sjómanna við að komast á miðin og auðvelduðu störf þeirra og auk þess margfaldaðist aflinn. Aukið aflamagn
krafðist aukins vinnuafls í landi og því varð mikil eftirspurn eftir landverkafólki. Því urðu til mörg störf við alls
konar þjónustu við sjávarútveginn, til að mynda veiðafæraþjónusta og vélþjónusta. Þannig voru árið 1912 stofnuð
tvö vélaverkstæði í Vestmannaeyjum, annars vegar Smiðjufélag Vestmannaeyja og vélaverkstæði Matthíasar
Finnbogasonar hins vegar.

Öll sú vinna og þau störf sem urðu til þegar vélbátarnir voru að ryðja sér til rúms eftir aldamótin urðu til þess að
íbúafjöldi í Vestmannaeyjum margfaldaðist á tiltölulega stuttum tíma. íbúafjöldinn sem hafði verið um 600
manns við aldamótin þrefaldaðist á tíu til fimmtán árum en árið 1913 bjuggu um 1700 manns í Vestmannaeyjum.
Bæjarbragurinn gerbreytist og samfélagið tók stökk framávið, fór úr því að vera vanþróað samfélag í það að verða
blómstrandi bær þar sem næga atvinnu var að fá.
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Danski-Pétur Andersen
Á þeim tíma þegar vélvæðingin var að hefjast á Íslandi var ungur maður sendur frá Danmörku austur á firði á
vegum Dan - vélaverksmiðjunnar til þess að setja vél í bát á Mjóafirði. Í Danmörku höfðu menn náð góðum
tökum á vélum og hagnýtingu þeirra og voru Danir því eftirsóttir á Íslandi til þess að miðla þekkingu sinni við
upphaf vélbátaútgerðarinnar.

Maðurinn sem kom á Mjóafjörð 1906 hét Hans Peder Andersen, var fæddur í Friðrikssund í Danmörku þann 30.
mars 1887. Faðir hans hét Carl Willum og var fæddur 28. febrúar 1866. Sá var sjómaður en gerðist síðar
bátasmiður. Hann var giftur Annette Andersen, áður Cristjansdatter. Saman eignuðust þau 11 börn. Carl lést við
Kristjanssand í Noregi ásamt syni sínum Jörgen þann 15. janúar 1934, en þá voru þeir að sigla báti sem þeir höfðu
smíðað til Íslands.

Jóhanna Guðjónsdóttir fæddist í Sigluvík í Landeyjum þann 27. febrúar árið 1889. Hún hafði komið til
Vestmannaeyja eftir aldamótin en var síðar send í vinnumennsku austur á land árið 1906, nánar tiltekið á
Mjóafjörð. Örlögin höguðu því þannig að þar kynntist hún ungum dönskum manni sem vann við að setja niður vél
í bát. Þau felldu hugi saman sem varð til þess að Pétur sneri ekki aftur til Danmerkur. Á Mjóafirði fæðist þeirra
fyrsta barn, Eva.

Eftir að Eva fæðist fluttust þau til Vestmannaeyja og bjuggu fyrst hjá Margréti og Guðlaugi í Gerði. Í
Vestmannaeyjum stækkaði fjölskyldan en þau eignuðust saman sex börn; Evu (1908), Willum (1910), Knud
(1913), Njál (1914), Emil (1917) og Guðrúnu (1921).

Jóhanna lést árið 1934, sama ár og faðir og bróðir Hans Péturs drukknuðu við strendur Noregs. Pétur giftist síðar
árið 1938 Magneu Jónsdóttur. Magnea var fædd 1911 í Búðarhólshjálegu í Rangárvallasýslu. Saman eignuðust þau
þrjú börn, Jóhann (1938) og Valgerði (1944) en árið 1931 höfðu þau eignast dreng sem lést aðeins þremur
mánuðum eftir fæðingu.

Í Vestmannaeyjum gekk Hans Pétur alla tíð undir nafninu Danski-Pétur og segir í annálum ársins 1955 þegar
hann lést að nafnið hafi verið „með fullri virðingu“.
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Formannsferillinn
Sjómannsferil sinn hóf Pétur á Friðþjófi VE-98 þar sem hann var vélamaður. Skipið var 7,53 tonna kútter með 8
hestafla vél en formaður var Friðrik Svipmundsson frá Löndum. Pétur varð fljótlega eftirsóttur vélamaður í
Vestmannaeyjum þar sem hann hafði þekkingu frá Danmörku á slíkum hlutum þegar Íslendingar voru að hefja
sína vélbátavæðingu. Síðar var hann í plássi á Lunda VE-141 þar sem hann byrjaði sem vélamaður en varð síðar
formaður og meðeigandi.

Á Lunda reri Pétur í 12 vertíðir áður en hann festi kaup á Skógafossi VE-236 árið 1920. Skógafoss var fyrsti
báturinn sem smíðaður var erlendis og siglt yfir hafið til Íslands ásamt Lagarfossi VE-234 og Ara VE-235 sem
komu í samfloti til Vestmannaeyja árið 1920.

Pétur var formaður í nærri 20 ár og varð aflakóngur 1924 á Skógafossi. Á þeim árum var verið að byggja
sjúkrahúsið sem síðar varð ráðhús og stendur við Ráðhúströð. Í sögu Vestmannaeyja, „Við Ægisdyr“ sem
Haraldur Guðnason skráði kemur fram að farið hafi verið þess á leit við alla formenn vertíðina 1924, að þeir gæfu
einn fisk úr hverjum róðri þá vertíð alla til styrktar smíði sjúkrahússins. Færri tóku þátt í þessu en ætlað var eða
aðeins um helmingur formanna. Gáfu þó sumir meira en aðeins einn fisk úr hverjum róðri að vertíðarlokum en
flesta fiska gaf Peter Andersen, formaður á Skógafossi eða 165 fiska.

Allan þann tíma sem Pétur var útgerðarmaður verkaði hann sinn fisk sjálfur og vann til útflutnings. Þetta kallaði á
fjölda verkafólks við vinnsluna og var þar af leiðandi mannmargt á heimili Péturs og Jóhönnu að Sólbakka þar
sem verkafólkið bjó á heimili þeirra hjóna. Á formannsárum sínum sigldi Pétur oft inn fyrir Eiði að sækja vörur í
fraktskip. Slíkt var ekki talið hættulaust og reyndi það mikið á útsjónarsemi og þolinmæði skipstjórnandans.

Pétur var einn af þeim fyrstu sem sóttu sér skipstjórnarmenntun árið 1918. Síðar kom hann að stofnun
Útvegsbændafélags Vestmannaeyja sem enn er starfrækt. Sömuleiðis tók hann þátt í stofnun
Bátaábyrgðarfélagsins sem var hugsað sem tryggingafélag skipaflotans. Þá kom hann að stofnun Lifrarsamlagsins
þar sem hann starfaði frá 1940 og þar til hann lést árið 1955.

Víða er að finna heimildir um að Danski Pétur hafi verið alveg sérstakt snyrtimenni og umhirðusemi hans á
bátum svo mikil að ekki er ólíklegt að Eyjamenn hafi tileinkað sér þennan sið Péturs enda var talið að hér áður
fyrr hafi Eyjabátar borið af hvað snyrtimennsku varðar. Til marks um þetta orti Hafsteinn Stefánsson ljóð við
andlát Péturs sem bar nafnið kjörsonur Íslands. Um snyrtimennsku Péturs segir þar:

Úr minningabókinni margt er glatað og týnt
merkileg kynni voru þar færð til leturs
komi ég þar sem allt er fágað og fínt
þá finn ég til nærveru gamla danska Péturs.
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Synir Péturs
Synir Péturs lögðu allir sjómennsku undir sig og voru allir um tíma skipstjórar á Skógafossi, nema Njáll sem varð
vélsmíðameistari og lagði aldrei sjómennskuna fyrir sig. Willum hóf formannsferil sinn á Geir Goða VE-10 árið
1934 og Emil byrjaði á Metu en seinna keypti hann skip sem hann nefndi í höfuðið á pabba sínum, Danska Pétur,
skipi sem flestir ættu að muna eftir.

Árið 1939 fluttist Pétur með síðari konu sinni, Magneu, til Danmerkur og bjó í Friðrikssund. Það ár var Pétur
nokkurs konar milliliður um kaup á bátum og vélahlutum til Íslands. Bréfaskrif hans til sona sinna í
Vestmannaeyjum bera það sömuleiðis með sér að Pétur, fjölskyldufaðirinn, hafi stjórnað fjölskyldunni frá
Danmörku. Til að mynda segir Pétur í bréfi til Willum að nauðsynlegt sé að einn af eigendum útgerðarinnar sé í
landi og þá sé upplagt að Njáll sé í smiðjunni en ekki á sjó!

Afi minn og nafni, Njáll, hóf vélsmíðanám hjá Guðjóni Jónssyni þann 18. júní 1931. Árið 1933 stofnuðu Guðjón
ásamt fleirum vélsmiðjuna Magna þar sem afi starfaði stærstan hluta síns starfsferils. Pétur sendi Njáli bréf í
mars 1939 og þar er blekinu ekki eytt í óþarfa:
„Kære Njáll,
De tandjul og spilkopper du bad om bliver sendt með Dettifoss. Jeg haaber saa at det er de rigtige kopper, jeg
var ikke rigtig klar over om det skulde være togkopperne eller de smaa men vist det er forkert maa du lade mig
vida saa jeg kan sende andre“.

Í bréfinu er síðan rætt um ýmis konar vélar og vélahluti, spurt hvernig gangi með báta sem Árni Böðvarsson sé
með og að því loknu talað um að gott sé að afi sé að fást við viðhald véla þar sem hann hafi ekki mikinn áhuga á
því að hefja útgerð, en það sé eitthvað annað með hann Willum; hann plumi sig ágætlega í því sem hann geri!

Bréfið endar á því að hann segir (á dönsku): „Ég bið að heilsa systkinum þínum, ég nenni ekki að skrifa meira í
dag. Er að vinna við húsið og er í þessum töluðu að koma fyrir miðstöðvar-kumfur“.

Ljóst er að í vélsmiðjunni kunnu menn sitt fag. Njáll hafði farið til Danmerkur og lært þar vélfræði í bænum
Hundested. Afi lýsti sjálfur störfum sínum í vélsmiðjunni í ræðu sem hann hélt hjá Rotarý félagi Vestmannaeyja
en þar sagði hann: „Starf vélsmiðjunnar var nær eingöngu viðhald á fiskiflota Eyjamanna. Vélsmiðjan nýtti vor og
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sumur í að byggja upp lager, smíða t.a.m. skrúfublöð og var málmsteypa í Magna“.

Á stríðsárunum var enginn bátur úr leik vegna vélarbilana. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi veiða og siglinga
með afla á þeim árum.

Arfleifð Danska Péturs
Í Sjómannadagsblaðinu árið 1971 er fjallað um tvö ný skip í fiskiskipaflota Vestmannaeyja en það voru Þórunn
Sveinsdóttir annars vegar og Danska-Pétur hins vegar. Emil sonur Péturs keypti skipið. Emil og síðar Jóel sonur
hans voru skipstjórar á skipinu. Í anddyri Sagnheima má sjá leifar flöskunnar sem notuð var við nafngift skipsins.

Synir Péturs létu allir að sér kveða í útgerð í Vestmannaeyjum. Segja má að fjölskylda Danska-Péturs sé samofin
útgerðarsögu Vestmannaeyja. Allir tóku drengir hans þátt í útgerð Skógafoss á sínum tíma og voru þeir þar allir
skipstjórar um tíma nema Njál. Síðar fóru drengirnir í eigin útgerð og sömuleiðis sum þeirra börn og barnabörn.

Ljóst er að þekking sú sem Danski- Pétur flutti inn til landsins frá Danmörku var kærkomin fyrir þjóð sem nýlega
hafði tekið upp á því að setja vélar í fiskibáta sína. Viðhald þeirra og sá aukni afli sem fylgdi vélvæðingunni átti
vafalaust stóran þátt í uppgangi þjóðarinnar á 20. öld. Það að enginn bátur hafi þurft að stoppa lengi á
stríðsárunum skipti miklu máli í þeim efnum.

Að sama skapi má nefna að stór hluti þeirra báta sem fluttir voru til landsins á fyrri hluta 20. aldar voru smíðaðir
af Carli Willum, faðir Danska Péturs og bræðrum hans í Danmörku. Þannig voru fjölmargir bátar sem reru frá
Vestmannaeyjum fluttir inn frá Friðrikssund.

Pétur sem fluttist til Danmerkur á árunum fyrir síðari heimsstyrjöld, missti ekki sambandið við syni sína á
Íslandi, heldur tók hann virkan þátt í skipulagi fjölskyldunnar í gegnum bréf. Bæði til þess að leggja línurnar um
það hvernig best væri að standa að útgerðinni og segja drengjunum fyrir verkum, en sömuleiðis að senda þá hluti
sem vantaði, t.a.m. vélahluti og önnur tæki og tól fyrir útgerðina.

Sjómannadagsblaðið 1971 tekur heils hugar undir með dönsku ættfræðisíðunni sem ég notaði mér til
heimildaöflunar þegar ég vann kynningu mína um langafa, en þar segir: „Pétur rak útgerð alla ævi og var
sérstakur hirðumaður um báta og veiðarfæri. Hafa synir hans sannarlega erft þann eiginleika hans“.

Með hreinlegum háttum setti á umhverfið svip
syni hvatti til dáða og þörfustu verka
og feðgarnir áttu saman hin fríðustu skip
flotans prýði með örugga drengi og sterka.
(Hafsteinn Stefánsson, Kjörsonur Íslands).
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Saga og súpa - Frábær sýning og fyrirlestur:
Strokufólk frá Eyjum, Eyvindur og Halla og Jón Hreggviðsson

Sumarið í Sagnheimum byrjaði í hádeginu einn sunnudag í maí með miklum hvelli. Fyrst með Sögu og súpu, sem
er orðinn fastur liður í starfsemi Sagnheima. Á eftir var opnuð athyglisverð sýning í Einarsstofu á teikningum
nemenda við Myndlistaskólann í Reykjavík af strokufólki og óskilammönnum á Íslandi frá 1570 fram til
aldamótanna 1800. Athyglisverð sýning sem var vel þess virði að kíkja á og mannlýsingar sem fylgja hverri mynd
eru í meira lagi kostulegar. Þar eiga Eyjamenn verðuga fulltrúa.

Daníel G. Daníelsson, sagnfræðinemi sem er upphafsmaður verkefnisins byrjaði með athyglisverðum fyrirlestri
þar sem hann sagði frá tilurð þessa áhugaverða samstarfsverkefnis hans og Myndlistarskólans. Dró hann m.a.
fram í dagsljósið nokkra eftirlýsta Eyjamenn og -konur frá þessum tíma. Sýningin í Einarsstofu samanstóð af 30
teikningum nemenda við Myndlistaskólann. Myndirnar eru unnar upp úr mannlýsingum í Alþingisbókum Íslands
frá 1570 til 1800 sem þjónuðu þeim tilgangi að hægt yrði að bera kennsl á strokufólk og óskilamenn á Íslandi.

Samstarf Myndlistaskólans og Daníels spratt upp úr rannsóknum fyrir verkefnið, Fötlun fyrir tíma fötlunar
sumarið 2018, Sýningin byrjaði í Háskóla Íslands í lok janúar, var á Minjasafninu á Akureyri í mars og í Eyjum og
var opin í Einarsstofu til 6. maí. Héðan fór hún aftur til Reykjavíkur þar sem hún var hluti af útskriftarsýningu
myndlistarnema. Eftir það fer hún í Egilsstaði.

Eyvindur flottur en Halla ógeðsleg
Á heimasíðu Sögufélagsins segir: „Hugmyndin að samstarfinu við Myndlistaskólann kviknaði hjá Daníel þegar
hann fékk það verkefni að finna mannlýsingar í Alþingisbókunum. Mannlýsingarnar voru eins og ljósmyndir þess
tíma, oft allítarlegar og til þess hugsaðar að hægt væri að bera kennsl á burtstrokið fólk og veita því ærlega
ráðningu fyrir uppátækið.“
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Eyvindi og Höllu, því þjóðþekkta útilegufólki voru gerð rækileg skil. Hann var sagður mikill
tóbaksreykingamaður, með stærri mönnum, bólugrafinn, toginleitur, hirtinn og hreinlátur, mjúkmáll og þýður í
geði. Hún hinsvegar fékk þá lýsingu að vera svipill og ógeðsleg, dökk á brún og brá, lág- og fattvaxin.

Annar þekktur Íslendingur, Jón Hreggviðsson var sagður móeygður, gráfölur í andliti, snarlegur og harðlegur í
fasi.. Ekki er komin teikning af honum en það gæti orðið seinna því nemendur drógu 30 lýsingar úr bunka sem
taldi í allt um 200 lýsingar á fólki af öllum stigum sem lent hafði upp á kant við stjórnvöld.

Varpar ljósi á samfélagið
„Það er því engin lognmolla í lýsingum og orðfæri í Alþingisbókum Íslands - hafi einhver haldið að réttarskjöl
væru þurr og þreytandi texti. Í bókunum, sem eru fáanlegar hjá Sögufélagi, má finna margt forvitnilegt sem
varpar skýru ljósi á ólíklegustu kima samfélags aldanna 16.-18.

Þegar sakamenn voru eftirlýstir buðu innviðir og boðleiðir ekki upp á annað en nákvæmar kjarngóðar lýsingar í
orðum á útliti sem svo þurftu að berast manna á milli. Í raun holdi klæddir samfélagsmiðlar.

Teikningum myndlistarnemanna er ætlað að vekja þessa Íslendinga af jaðri samfélagsins til lífsins. Með
nákvæmum lýsingum Alþingisbókanna á andlitsdráttum, líkamsbyggingu og klæðaburði ásamt hæfileikum
listamannanna, tekst það mætavel.“

Ljósmyndir þess tíma
Á öðrum stað segir: „Eftirlýstir Íslendingar á 17. og 18. öld Í Alþingisbókum Íslands (Acta comitiorum generalium
Islandiæ) er að finna um tvöhundruð mannlýsingar af burtstroknum Íslendingum og öðru óskilafólki frá 17. og 18.
öld. Mannlýsingar voru ljósmyndir þess tíma og voru allar lesnar upp á Alþingi við Öxará fyrir framan
embættismenn Danakonungs og annað áhrifafólk á Íslandi. Tilgangurinn? Að bera kennsl á burtstrokið fólk í von
um að handsama það og veita því makleg málagjöld. Eins og sést eru mannlýsingarnar misítarlegar en jafnan er
aldur tilgreindur, líkams- og hárvöxtur og litaraft húðar og hárs og áferð þess. Andlitsdrættir eru dregnir fram og
lagt huglægt mat á ásýnd fólks og fas þess.
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Margt tínt til
Gerð er grein fyrir viðmóti, hegðun og málrómi í samskiptum, ásamt kækjum og sérstökum talanda. Klæðnaði og
öðrum aðbúnaði er gjarnan lýst sem og meðferð fjármuna. Tóbaks- og áfengisneysla er sérstaklega tilgreind ásamt
sérhæfni og getu til hvers kyns vinnu. Að lokum er greint frá menntun, þá hvort viðkomandi sé skrifandi eða læs.“

Eyjakonan Steinunn
Á myndunum eru Eyvindur og Halla og á einni Steinunn Steinmóðsdóttir, Eyjakona sem 1695 var eftirlýst fyrir
morð. Henni var lýst þannig: Flestum sýndist sem kreppt og karaómagi og svo í yfirlit sem afkræmisleg og
sóttlera. Nokkuð toginleit og gráföl, nokkuð rauðbirkin, með litla hönd og hnífskurð þvert um innan til á hægri
handlegg. Hver nú héðan leynilega burt strauk á næstliðnum laugardagsmorgni úr tjaldi lögsagnarans í
Rangárþingi, Magnúsar Kortssonar.

Saga hennar er merkileg og efni í heila sögu fyrir áhugasama. Myndirnar varpa sýn á það hvernig Íslendingar litu
út á þessum hörmungartímum og ekki er lýsingarnar, sem eru með hverri mynd síðri.

Mikil ölög á dapurlegu skeiði í Íslandssögunni
Það var skemmtileg en um leið dapurleg lýsing sem Daníel dró upp af ástandinu á Íslandi á 17. og 18. öld sem er
kannski aumasta tímabil Íslandssögunnar. En mannlýsingar á Íslandi verða ekki til á þessum tíma. Þær er að
finna í Íslendingasögunum og nefndi Daníel nokkrar og lá beinast við að skella sér í sjálfa Eglu þar sem Agli
Skallagrímssyni er lýst þannig:
„Egill var mikilleitur, ennibreiður, brúnamikill, nefið ekki langt, en ákaflega digurt, granstæðið vítt og langt,
hakan breið furðulega, og svo allt um kjálkana, hálsdigur og herðamikill, svo að það bar frá því, sem aðrir menn
voru.

Harðleitur og grimmilegur, þá er hann var reiður; hann var vel í vexti og hverjum manni hærri, úlfgrátt hárið og
þykkt og varð snemma sköllóttur.“

Mannlýsingar úr Brennu-Njálssögu eru ekki síður myndrænar:
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Gunnar Hámundarson á Hlíðarenda
Hann var mikill maður vexti og sterkur. Hann var vænn að yfirliti og Ijóslitaður, réttnefjaður og hafið upp í
framanvert, bláeygur og snareygur og roði í kinnunum; hárið mikið, gult, og fór vel. Manna kurteisastur var hann,
harðgerr í öllu, fémildur og stilltur vel, vinfastur og vinavandur; hann var vel auðugur að fé.

Skarphéðinn Njálsson:
Hann var mikill maður vexti og styrkur, vígur vel, syndur sem selur, manna fóthvatastur, skjótráður og öruggur,
gagnorður og skjótorður, en þó löngum vel stilltur.

Hann var jarpur á hár og sveipur í hárinu, eygður vel, fölleitur og skarpleitur, liður á nefi og lá hátt
tanngarðurinn, munnljótur nokkuð og þó manna hermannlegastur.

Hallgerður langbrók Höskuldsdóttir:
„Hún var fríð sýnum og mikil vexti og hárið svo fagurt sem silki og svo mikið að það tók ofan á belti.“
Höskuldur til Hrúts bróður síns: „Hversu líst þér á mey þessa, þykir þér eigi fögur vera?“
Hrútur svaraði: „Ærið fögur er mær sjá og munu margir þess gjalda. En hitt veit ég eigi hvaðan þjófsaugu eru
komin í ættir vorar.“

Böl var mikið
Sögusvið 17. og 18. aldar á Íslandi var heldur dapurlegt, einokunarverslun danskra kaupmanna hefst 1602,
Spánverjavígin á Vestfjörðum 1615, Tyrkjaránið 1627, galdrafárið 1625 til 1683, hallæri og hafísar 1685 til 1702,
stórabóla 1707 til 1709, Skaftáreldar 1783 til 1784. Allt viðburðir sem settu Ísland öfugu megin það byggilega.
Ljósi punkturinn var að einokunarverslun lauk 1787.

Mannlýsingar í Alþingisbókum Íslands eru í eðli og gerð margt ólíkar mannlýsingum Íslendingasagna. Fyrst og
fremst eru þær samtímaheimildir, greina betur frá smáatriðum og eru að mestu laus við hetjuljóma
Íslendingasagna enda tilgangurinn annar. Að bera kennsl á burtstrokna einstaklinga og var valdatæki íslenskra
yfirvalda í samfélagi upplausnar.

Elsta mannlýsingin er frá árinu 1643 og sú yngsta frá 1786 og það gat ekki hver sem er skrifað mannlýsingar. Þeir
útvöldu urðu að skrifa undir sérstakan eið. Hér er skrifaraeiður Páls Gíslasonar landsskrifara á Öxarárþingi 1631:
„Ég lofa og játa, að í þeim málum, sem hér verða dæmd, hvort heldur þau áhræra líf, góss eða æru, þá vil ég skrifa
rétt sem hér verður dæmt, og ekki í nokkurn máta álíta vild, makt, skyldugleika, gunst eða gjafir, hatur, öfund eða
óvild, heldur alleinasta hafa guð og réttdæmið mér fyrir augum og skrifa réttilega eftir því, sem hér verður dæmt,
eða allt, hvað mér ber að skrifa, svo vel fyrir þann fátæka sem þann ríka, þann tiginborna sem þann ótigna, svo vel
fyrir þann útlenska sem þann íslenska.

Ég vil ekki fyrr eða síðan skrifað er heimuglega eða opinberlega taka eða upp bera, hvorki fyrir mig sjálfan né
nokkurn annan, skeinkinga, gull, silfur, peninga eða peninga virði, svo að þess vegna megi nokkur maður missa
síns réttar vegna minna skrifa.
Svo sannarlega sé mér guð hollur og hans heilaga orð.“

Tilefnin voru mörg þegar lýst var eftir Íslendingum á þessum árum. Nefndi Daníel m.a. morð, blóðskömm og
dulsmál, hórdómsbrot, galdra og kukl, fólk sem hafði týnst og sinnisveiku fólki, fyrir endurtekin smábrot og fólk
gat verið mikilvægt vitni í málum. Þjófnaði var skipt í tvennt, smáþjófnaður þegar mat, smáhlutum og smáhlutum
var stolið. Stórþjófnaður voru innbrot, sauðaþjófnaður, hestaþjófnaður og bátaþjófnaður.
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Og engin stétt var undanskilin. Eftirlýstir Íslendingar voru prestar, sýslumenn, stórbændur, lögmenn,
leigubændur, vinnukonur- og menn, hinsegin fólk, stjúpforeldrar, aldrað fólk, barnsmorðingjar, fátæk hjón,
flakkarar, lausamenn, smáþjófar, stórþjófar, strokufangar, útlagar og fatlað fólk. Fyrst og fremst allt fólk sem var
til á Íslandi á þessum tíma.

Það sama má segja um þá sem lýstu eftir fólki. Það voru sýslumenn eða lögmenn, prestar, eiginkonur, foreldrar og
brotaþolar.

Það sem kom fram í mannlýsingum kemur nútímafólki spánskt fýrir sjónir en þær þurftu að staðfestast af vottum.
Oft koma fýrir parrúk sem var hárkolla úr dýraskinni og mannhárum. Sá sem var jarpur á hár var rauðbrúnn eða
brún/dökkhærður, sá sem var bjartur á hár var ljóshærður, mumpur var skegg, spengilmenni var hár og
spengilegur, ógeðslegur var skítugur eða óhreinn, luralegur maður, gat verið klunnalegur í vexti, þyngslalegur í
hreyfingum, illa klæddur, ræfilslegur og durgslegur. Blóðdökkur var rjóður eða rauðleitur á hörund.

Þannig er Jóni Þorvalssyni lýst árið 1679 fyrir morð
í Vestmannaeyjum:
„Meðalmaður að vexti, á hæð og þýkkt, með sívalan vöxt, dökkjarpur á hár og skegg, hárið sítt, en skegg
niðurmjótt, kámleitt ýfirbragð, sem honum búi annað í sinni en hann í frammi lætur, málhvatur, þó lágtalaður,
með snarlegt viðbragð, vel hraustur maður, meinast valdur að kvenmanns morði í Vestmannaeyjum.“

Steinunn dæmd til dauða
Steinunn Steinmóðsdóttir fékk dauðadóm vegna morðs í Vestmannaeyjum og lýst er eftir henni árið 1695 en hún
var ekki öll þar sem hún var séð. Sprækari en margur hélt en henni er lýst þannig: „Flestum sýndist sem kreppt og
kararómagi og svo í ýfirlit sem afskræmisleg og sóttlera:
Nokkuð toginleit og gráföl, nokkuð rauðbirkin, með litla hönd og hnífskurð þvert um innan til á hægra handlegg
hver nú héðan leynilega burt strauk á næðstliðnum laugardags morgni úr tjaldi lögsagnarans í Rangárþingi,
Magnúsar Kortssonar.“

Morðið við Gíslakletta
Steinunn tengdist morði við Gíslakletta í Vestmannaeyjum sem eru Hásteinssvæðinu. Steinunn var vinnukona hjá
hjónunum Gísla Péturssyni og Ingibjörgu Oddsdóttur. Gísli var af prestaættum. Á undan átti Ingibjörg barn með
Pétri Vibe, dönskum kaupmanni og umboðsmanni konungs í Vestmannaeyjum. Sumarið örlgaríka, 1692 er
Steinunn beðin um af Ingibjörgu að sækja systur sína Ingveldi.
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„Gengu þau síðan öll að annari kró þar nærri, og fóru þau hjónin og Ingveldur inn í hana, en Ingibjörg skipaði
Steinunni einslega að staldra við úti og hafa gát á mannaferðum.

Er inn í króna var komið, dró Ingveldur upp brennivínsflösku, og drukku þau öll þrjú úr henni. Gjörðist Gísli nú
ákaflega drukkinn og seig á hann höfgi. Hallaði hann höfðinu upp að konu sinni, en hún stóð þá upp og fór út úr
krónni, en bað Gísla að bíða meðan hún svipaðist um eftir lambi sínu.

Í þeim svifum greip Ingveldur upp stein, sem lá í króardyrunum og færði hann í höfuð Gísla. Þaut hún síðan út, og
hrundu þær systur í sameiningu krónni ofan á Gísla. Hjálpuðust þær systur og Steinunn síðan að við það, að dysja
hann frekar. Krær þessar voru topphlaðin grjótbyrgi, einhlaðin.

Að kvöldi sunnudagsins voru menn farnir að undrast um fjarveru Gísla. Daginn eftir fannst lík Gísla eftir
tilvísan ellefu ára gamals pilts, sem hafði séð tvo kvenmenn vera eins og að einhverju flýtisverki við klettinn, þar
sem líkaminn fannst. Þar heita síðan Gíslaklettar sem hann var myrtur.“

Líkið af Gísla var illa farið. Tólf áverkar voru á höfði og annað eyrað nokkuð frá höfðinu aftanverðu rifið,
höfuðskelin brotin, og mikið af heilanum útfallið, sem og aðrir fleiri smááverkar á höfðinu.

Í fyrstu trúði Eyjafólk að álfkona hafi myrt Gísla en séra Arngrímur, bróðir Gísla, lætur rannsaka málið og eftir
mikla dramatík er niðurstaðan að Eyjasystur voru húðstrýktar og dæmdar útlægar og Steinunn eða
„Vestmannaeyja Steinka“ fékk dauðadóm.

Ítarleg frásögn er af morðinu á Heimaslóð.is, Morðið við Gíslakletta og þar er því haldið fram að Pétur Vibe hafi
ekki verið alsaklaus í málinu.

Málalyktir Steinunnar Steinmóðsdóttur
Fyrir dauðadóminn var Steinunn mjög veik og dvaldi á heimili sýslumanns („fangelsi“). Var flutt á Alþingi „kreppt
í kláf“ eða svo „hneppt“ að „á Alþing var á kviktrjám flutt“. Þar var hún „í engum járnum var, sökum sinnar veiki“
tók hún „hesta sér til reiðar vestur á Vestfjörðu, og náðist ekki.“
„Með hræðslu reið honum í Lundarreykjardal, og þaðan komst hún norður á Hornstrandir, og er hún enn þar
umflakkandi“. Síðar segir sagan að hún hafi dáið háöldruð vestur undir Jökli undir dulnefni.

Eyjarsystur flýja fyrst til Vestfjarða 1695 og þaðan til Englands 1698 með frönskum hvalveiðimönnum.
Mikil saga og dramtísk.
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Sýning Guðnýjar Helgu - Inni að lita - leikur með liti

Guðný Helga Guðmundsdóttir, Eyjakona hélt sýningu á verkum sínum í Einarsstofu 7. maí. Guðný Helga er
fædd og uppalin á Blómsturvöllum að Faxastíg 27. Foreldrar hennar voru Sigríður Kristjánsdóttir og
Guðmundur Kristjánsson, oft kenndur við Hvanneyri. Guðný er í áhöfn VE1953.
„Ég hef tekið námskeið í myndlist og lengi verið að mála en það var fyrir þremur árum sem ég komst í kynni við
það sem ég er að gera í dag,“ segir Guðný Helga. „Það kallast flæðilist, float art á ensku. Ég vinn með akrílliti sem
ég set í allskonar efni til að láta það bindast og flæða. Ég endurvinn gamlar vínilplötur og bý úr þeim meðal
annars veggklukkur og er aðeins að byrja hylja þau verk með resin til að gera þær sterkari og fá meiri gljáa. Líka
koma litirnir sterkar út.“

Margir mættu við opnunina og var Guðný Helga ánægð með aðsóknina. „Mér hafði aldrei dottið í hug að halda
sýningu en var hvött til þess af Heiðari frænda Egilssyni og Beggó vinkonu, Ingibjörgu Bergrós Jóhannesdóttur og
manni hennar, Sigurði Waage,“ segir Guðný Helga að lokum.

Sýningin gekk vel og var Guðný Helga ánægð með hvernig til tókst.
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Óli á Stapa í myndum og máli

Ólafur R. Sigurðsson - Óli á Stapa, fyrrverandi lögregluvarðstjóri, vörubílsstjóri og trillukarl hefur löngum fitlað
við listagyðjuna í litum og töluðu máli bæði í ljóðum og sögum.

Allt fékk þetta að njóta sín í Einarsstofu á uppstigningadag þegar Óli opnaði yfirlitssýningu á verkum sínum sem
hann helgaði sjómönnum. Sjórinn var meginviðfangsefnið en hann á sér ýmsar hliðar eins og mátti sjá í verkum
Óla.
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Öllum myndunum fylgdi ýmist skýringartexti sem sagði frá afrekum og slysum til sjós eða vísa sem hæfði
myndinni. Gaf þetta skemmtilegri sýningu meiri dýpt og skilning gesta á því sem Óli vildi koma á framfæri.
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Bjarni Jónasson gefur út bók - Að duga eða drepast

Bjarni Jónasson hefur víða komið við á lífsleiðinni, sótti sjóinn sem háseti, kokkur, vélstjóri og stýrimaður, rak
flugfélag, útvarpsstöð, fór fyrir framboðslista í bæjarstjórnarkosningum og kenndi í mörg ár svo það helsta sé
nefnt. Hann er borinn og barnfæddur Eyjamaður, kominn á níræðisaldur og nú bætir hann enn einni rósinni í
hnappagatið. Er að gefa út bók þar sem ævin er rakin í máli og myndum. Bókina kallar hann, Að duga eða
drepast. Bókin var kynnt í Einarsstofu á sunnudaginn, 1. september kl. 13.00. Bókin er hin glæsilegasta og
mikið af myndum sem gefa henni aukið gildi.

„Það voru snillingar sem gerðu þetta,“ segir Bjarni hógvær. „En það var ekkert til sparað,“ sem eru orð að sönnu
því bókin er í stóru broti þannig að texti og myndir njóta sín vel. „Kveikjan að bókinni? Ég er búinn að ganga með
þetta í maganum lengi en treysti mér ekki í það. Það var tengdadóttir mín sem ýtti á mig og á endanum lét ég til
leiðast. Í allt tók þetta tvö ár. Ég er með knappan texta en það hafa miklir snillingar verið að kippa í spottann en á
endanum var þetta mitt. Margir ævisöguritarar eru með of langan texta og segja meira frá sjálfum sér en
atburðum. Það hentaði mér ekki,“ segir Bjarni.

„Þetta er það sem ég hef verið að gera um dagana,“ segir Bjarni um innihald bókarinnar. „Ég var í öflugum
vinahópi með Gísla Sigmarssyni, Gústa Hregg og Svenna á Hvanneyri. Kjarninn í hópnum vorum við Gísli sem er
eins og ég fæddur í október 1937. Við byrjuðum ungir að búa og byggja hús. Ég kynntist Jórunni (Bergsdóttur)
minni þegar hún kom hingað á vertíð með systur sinni. Hún 18 ára og ég 16 ára og þarna varð ég ljúga til um aldur
upp á við,“ segir Bjarni og hlær. Það skaðaði ekki því sambandi hélst.

Bjarni og Jórunn búa að Brekkugötu 1, húsi sem þau byggðu en ekki verður sagt að mikill þvælingur hafi verið á
Bjarna. „Ég fæddist og ólst upp á Boðaslóð 5 þar sem við byrjuðum að búa. Síðar fluttum við á Brekkugötuna og er
það í eina skiptið sem ég hef skipt um lögheimili,“ segir Bjarni.

Byrjaði snemma að strita
Eins og títt var um ungt fólk á Íslandi á þessum árum byrjaði Bjarni ungur að vinna. „Ég byrjaði 11 ára í frystihúsi
sem seinna varð Vinnslustöðin. Sextán ára var ég kominn á sjó á Ísleifi VE 63 sem þá var eldgamall. Ég var á
mörgum bátum sem þótti ekki til fyrirmyndar. Ástæðan var að ég var kokkur. Fór seinna í Vélskólann og svo
Stýrimannaskólann og vildi láta reyna á þessa menntun mína. Seinna átti ég eftir að kenna veðurfræði við
Stýrimannaskólann og var þar í 18 ár.“

Flugfélag og útvarpsstöð
Bjarni kom víðar við og á árunum milli 1950 og 1960, þá á Skaftfellingi VE var Bjarni að skjótast út á flugvöll í
Reykjavík og taka einn og einn flugtíma. „Það liðu svo mörg ár áður en ég fór að fljúga fyrir alvöru. Það var eftir
1960 og með flugpróf upp á vasann keypti ég mér mína fyrstu flugvél í júní 1969. Næst var það fjögurra sæta
flugvél og svo koll af kolli og loks keypti ég tíu manna Islander flugvél,“ segir Bjarni sem stofnaði Eyjaflug sem
hann rak í nokkur ár.
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Næst varð hann framkvæmdastjóri Kertaverksmiðjunnar Heimaeyjar. „Þar var ég í fjögur ár, upp á dag. Byrjaði í
febrúar 1984 og hætti í sama mánuði 1988,“ segir Bjarni og ekki má gleyma Útvarpi Vestmannaeyjar.

„Það byrjaði 1993, á Goslokahátíð að ég fór fyrst í loftið,“ segir Bjarni sem stundum tókst að hrista upp í
bæjarsálinni. „Útvarpið lifði í meira en aldarfjórðung. Það var á þessu ári sem ég hætti að nenna að standa í
þessu.“

Loks er það pólitíkin. „Ég fór fram með óháð framboð 1986 og var að sjálfsögðu í efsta sæti. Sem betur fer fékk fá
atkvæði,“ segir Bjarni kíminn. „Það kusu mig færri en skrifuðu upp á listann.“ Og nú hlær Bjarni innilega.

Eins og þessi upptalning ber með sér hefur Bjarni ekki alltaf farið troðnar slóðir og ekki hefur lífið leikið við þau
Jórunni. Alls eignuðust þau fimm börn en misstu tvo syni. Frá þessu segir Bjarni frá í bókinni.

Eins og að framan greinir verður bókin kynnt og til sölu í Einarsstofu á sunnudaginn og verður fróðlegt að sjá og
heyra Bjarna segja frá bókinni og valda vini lesa stutta kafla. Allir eru velkomnir.

Þau sem unnu að bókinni með Bjarna eru Óskar Ólafsson sem braut um, Gunnþóra Gunnarsdóttir, blaðamaður á
Fréttablaðinu og Bergþór Bjarnason, íslenskufræðingur ráðgjafar og prófarkalesarar. Svavar Sigurjónsson sá um
gamlar myndir sem sumar eru meira en 100 ára.

Í beinni með góðri aðstoð barnabarnanna

Í Stýrimannaskólanum, Bjarni, Sævar Benónýsson og Gísli Sigmarsson
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Bjarni kennir á einkaflugmannsnámskeiði þar sem hann kennndi veðurfræði og vélfræði. Yfirkennari var Jónas
Bjarnason sem kenndi siglingarfræði, flugeðlisfræði og flugreglur

Bjarni í þyrluflugi sem hann fékk í afmælisgjöf

Bjarni og Jórunn í stúdentaveislu hjá Bjarna Rúnari, sonarsyni sem nú er orðinn læknir
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Tónlistarmaðurinn Bjarni Jónasar
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Styttur bæjarins — Helga og Sigurgeir saman í Einarsstofu
Hluti af sýningu Sigurgeirs Jónassonar í Einarsstofu föstudaginn 8. nóvember voru myndir af listaverkum í
bænum sem hann tók sérstaklega fyrir Helgu Hallbergsdóttur, fyrrum safnstjóra Sagnheima.

Tengjast myndirnar lokaverkefni hennar í námi og nafnið, Hraun og menn vísar til þess að árið 1999 komu hingað
24 norrænir listamenn og dvöldu hér hluta úr sumri og unnu að verkum sínum. Má ennþá sjá nokkur þeirra verka
sem þeir skildu eftir. Sigugeir sýnir myndirnar og Helga segir frá þeim. Verður fróðlegt og gaman að kynnast sögu
listaverkanna og fá að vita eitthvað um höfunda.

Um Hraun menn segir í Menningarblaði Morgunblaðsins:
Hraun og menn var samstarfsverkefni Þróunarfélags Vestmannaeyja, Vestmannaeyjabæjar, einkaaðila og
myndlistarmanna á Norðurlöndunum. Sem styrktaraðilar að verkefninu koma einnig Nordisk kulturfond,
Nordens Institut i Gronland og menntamálaráðuneytið. Fyrir tveimur árum var hliðstætt verkefni sett á laggirnar
á Grænlandi, undir yfirskriftinni Steinar og menn, og er fyrirmyndin að hluta sótt þangað.

"Hugmyndin er að listamennirnir vinni verk sín í nánum tengslum við náttúru og umhverfi Eyjanna. Er og von
aðstandenda verkefnisins að það geti orðið listamönnunum efni og hvati til nýrrar hugsunar og til eflingar nýrra
hugmynda, ekki síður en að opna hugi jafnt listamannanna og almennings gagnvart myndlist og myndsköpun.
Með það í huga munu listamennirnir vinna verk sín fyrir opnum tjöldum og mun almenningi gefast kostur á að
fylgjast með þróun og hugmyndum listamannanna um leið og verkin verða til," segir í fréttatilkynningu.

Þegar á líður verkefnið verður svo efnt til ráðstefnu, þar sem reynt verður að svara áleitnum spurningum varðandi
myndlist, svo sem: Hvernig vaknar áhugi ungs fólks á myndlist? Hver er staða myndlistar og menningar í
upplýsingasamfélagi nútímans?
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Listamennirnir sem tóku þátt í verkefninu voru: Páll Guðmundsson, Örn Þorsteinsson, Halldór Ásgeirsson og
Hulda Hákon frá Íslandi, Niels Christian Frandsen, Olav Manske, Poul Bækhoj, Lise Ring, Liné Ringtved
Thordarson, Sys Svinding og Claus 0rntoft frá Danmörku, Buuti Pedersen, Marianne Jessen og Nuka Lyberth frá
Grænlandi, Kicki Stenström og Lone Larsen frá Svíþjóð, Helge Roed og Marit Benthe Norheim frá Noregi, Ellika
Sjöstrand frá Álandseyjum og Minna Tervo, Barbara Tieaho og Bobi Richford Ekholm frá Finnlandi.

209

Ómetanleg sýning um íþróttaafrek Eyjafólks

Í Sagnheimum var sýning um íþróttasögu Vestmannaeyja sem Helga Hallbergsdóttir, fráfarandi forstöðukona
Sagnheima hannaði og setti upp. Þar koma allar íþróttagreinar við sögu og er sýningin gott yfirlit yfir kraftmikið
íþróttastarf í Vestmannaeyjum í gegnum árin.

„Nú er komið að leiðarlokum eftir átta ára starf í Sagnheimum. Tíminn hefur verið bæði krefjandi og
skemmtilegur en aldrei leiðinlegur. Ég vil þakka öllum sem komið hafa til okkar á safnið og einnig þeim sem hafa
starfað með mér í gegnum tíðina bæði með vinnu og framlagi í dagskrár safnsins sem hefur gert safnið okkar svo
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miklu ríkara, líflegra og skemmtilegra! Nú taka við nýir tímar með nýjum safnstjóra og nýjum tækifærum og því
eru spennandi tímar framundan. Bestu þakkir öll! Sjáumst í Sagnheimum!“

Þannig kvaddi Helga Hallbergsdóttir sem lét af störfum sem forstöðumaður Sagnheima þann fýrsta júní í ár. En
Helga gerði gott betur því hún endaði með glæsilegri sýningu þar sem farið var yfir íþróttasögu Vestmannaeyja
alla síðustu öld og fram á daginn í dag. Gott framtak og minnir okkur á afrek sem Eýjafólk hefur unnið á flestum
sviðum íþrótta, í einstaklings- og hópíþróttum. Sýningunni var skemmtilega stillt upp í Sagnheimum og hér er að
finna allt það sem var á sýningunni. Ómetanlega upplýsingar sem verður að varðveita.
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Saga um einstakt framtak og mikla vinnu
Gott framtak hjá Siggu Ingu

Eitt merkasta frumkvæði Eyjamanna í íþróttum er Tommamótið í Vestmannaeyjum, fótboltamót fyrir sjötta flokk
drengja, níu og tíu ára sem fyrst var haldið 1984. Týrarar héldu mótið sem átti eftir að stækka og dafna en þarna
var grunnurinn lagður sem haldist hefur lítið breyttur síðan. Hugmyndin var eins manns, Lárusar heitins
Jakobssonar sem var laginn að fá fólk á sitt band. Þar með fór boltinn að rúlla og í ár var stærsta peyjamótið frá
upphafi en Tommanafnið heyrir sögunni til og nú er það Orkumótið.
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Seinna fóru Þórarar af stað með Pæjumót sem byggt var á sömu hugmyndinni. Það hefur gengið í gegnum
nokkrar breytingar en eftir að því var breytt í mót fyrir fimmta flokk kvenna hefur leiðin legið upp á við. Fyrir
þetta unga fólk er mót í Vestmannaeyjum, eitthvað sem það aldrei gleymir og þau verða ekki stærri mótin á
ferlinum þó þau heiti EM eða HM. Það er ekki margt landsliðsfólkið sem ekki hefur keppt frá mótunum í Eyjum.
Það sést á stóru mótunum sem íslensk landslið karla og kvenna taka þátt í.

Þróun mótanna
Sigríður Inga Kristmannsdóttir, sem stóð að sýningunni sem var í Einarsstofu á miðju sumri á afmælisárinu, hafði
greinilega lagt mikla vinnu í sýninguna. Þar er saga mótanna rakin í máli og myndum. Nýtti margt Eyjafólk og
gestir tækifærið til að rifja upp glæsta sögu mótanna sem eru fyrirmynd móta sem haldin eru fyrir yngra
knattspyrnufólk um land allt. Og Orkumótið og TM mótið eins og pæjumótið heitir í dag halda velli og vel það.

Tommamótið fékk nafn af Tommahamborgurum sem Tómas Tómasson á Hamborgarbúllunni átti og rak árið
1984 þegar blásið var til fyrsta mótsins í Eyjum. Árið 1991 varð það Shellmótið og er Orkumótið í dag. „Núna
héldum við að halda stærsta Orkumótið frá upphafi. Það mættu 120 lið frá 39 félögum og ef við margföldum með
tíu verða keppendur um 1200 auk fararstjóra, þjálfara, foreldra og annarra sem fylgja liðunum. Þetta er því ansi
stór hópur sem mætir,“ segir Sigga Inga sem vikuna á eftir tók á móti fimmta flokks stelpum á TM mótið.
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Mjór er mikils vísir á við um peyjamótið því á fyrsta Tommamótið mættu 300 drengir frá 17 félögum og var mikið
fjör. Þórarar gerðu sér lítið fyrir og urðu fyrst Tommamótsmeistararnir í flokki A-liða.

Þórara fara af stað
Þarna var samkeppni á milli félaganna og Þórarar vildu ekki láta sitt eftir liggja. Fóru af stað með fyrsta
stúlknamótið árið 1999. „Það var fyrir annan, þriðja og fjórða flokk og fór ágætlega af stað. Það fór þó fljótlega að
halla undan fæti því krökkunum fannst ekki spennandi að koma oft til Vestmannaeyja. Það var því orðið mjög
lítið mót þegar ákveðið var að breyta þessu í mót fyrir fimmta flokk árið 2005. Þá voru þátttakendur um 300 en
strax árið eftir voru liðin orðin 28 og fleiri þátttakendur. Í ár voru þær á milli 900 og 1000 frá 29 félögum,“ sagði
Sigga Inga.

Fyrst hét mótið, Pæjumót Þórs, árið eftir var það Pæjumót Þórs og RC, 1993 var það Pepsímót Þórs og eftir
sameiningu Þórs og Týs undir merkju ÍBV-íþróttafélags 1997 var það Pepsímót ÍBV, 1999 KÁ pæjumótið, 2000
Vöruvalsmótið, 2008 Pæjumót TM og frá 2015 hefur það verið nefnt TM mótið.
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Sýningin byggði upp á tímalínu þar sem sagan er rakin. „Frá henni komu kassar þar sem dregnir voru út ýmsir
þættir sem greint er frá í máli og myndum. Listi yfir alla sigurvegara mótanna og fleira athyglisvert kom fram.
Líka verðlaunahafar sem komist hafa áfram og keppt með landsliðunum okkar og er listinn lengri en flesta
grunar,“ segir Sigga Inga sem ætlar að halda áfram að kafa í sögu mótanna. „Í haust verða teknir upp tveir
hlaðvarpsþættir með viðtölum og fleiri upplýsingum um mótin. Þeir verða settir inn á síðurnar okkar og veit ég
þar á margt athyglisvert eftir að koma í ljós.“
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Jón Óskar og Hulda Hákon í Einarsstofu
Fjallið eina og líka Ringo og Davíð

Fimmtudaginn 4. júlí opnuðu Hulda Hákon og Jón Óskar sýningu í Einarsstofu sem þau kalla Fjallið eina. Það
er ekki í fyrsta skipti sem þau listahjón slá saman en verkin eru eins ólík og þau eru mörg. Og þær eru margar
persónurnar og náttúrumyndirnar sem birtast í myndum þeirra. Þar koma m.a. við sögu Ringo Starr, David
Bowie og Davíð Oddsson og eyjarnar Faxasker og Kolbeinsey lengst í norðri. Ekki stórar en skarta þó
mannvirkjum.
Margt var við opnunina og var gaman að heyra þau lýsa því sem fyrir augu bar á sýningunni.
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Það má segja að þau hafi fært vinnustofu sína í Einarsstofu því þarna mátti sjá hvernig verkin verða til og var
þetta einkum áberandi hjá Jóni. Hvað er fjallið eina? Þeirri spurningu svarar Hulda en Ringo og Bowie eru miklar
hetjur í augum Jóns sem leitar líka í gamlar bíómyndir og plötur Bowie eru aldrei langt undan.

Jón sýndi hvernig verkin hans verða til og er eitt verkið bein tilvitnun í The Searcher, frægan vestra frá 1956.
Annað vísar í plötu Bowies, Free Cloud. Líka í illskeittan Íra frá því fyrr á öldum sem skartaði sjö fingrum á hvorri
hendi. Það kallar hann SVN FNGRS. Hulda er á öðrum slóðum og ögn jarðbundnari með sín persónulegu verk
sem flestir þekkja.

Þýski Schafer hundurinn þeirra, Heiða Berlín skipar stóran sess í listsköpun Huldu og Jóns Óskars. Hulda hefur
látið hana fljóta inn í myndir sínar í gegnum tíðina, en Jón Óskar fer aðra leið. Saman áttu þau verk í
sýningarskáp. Heiða Berlí III, fór með listamanninum út á Eyju og þau fundu ösku úr Eyjafjallajökli. Saman
sköpuðu þau skúlptúra. Heiða Berlín gróf og bjó til mótið. Jón Óskar steypti í gips. Í bakgrunn skúlptúra Heiðu
Berlínar/Jóns Óskars eru verk unnin af honum einum, máluð á krossvið.

Þessi verk voru í sýningarskáp þar sem líka er Fjallið eina, lítið fjölfeldi sem Hulda hefur gert. Annað fjölfeldi er
þarna sem ber titilinn Sofandi draugar ásamt móti af færeyskum fótboltamanni sem fylgist með áhorfendum.

Líka afsteypa úr gúmmíi sem Hulda gerði fyrir DV og voru menningarverðlaun blaðsins. Þau voru fjöldaframleidd
og þrýstingurinn á mótin við steypuna var 80 tonn. Einnig Bronseldur, umhverfisverðlaun Reykjavíkurborgar þar
sem 950 gráða heitt bronsið rann inní mótinu sem eru þarna.

Sigurður RE 4 og síðar VE 15 var lengi hugstæður Huldu. Í skápnum eru örsmáar akrílmyndir frá 1986, þar sem
þetta happafley er viðfangsefnið ásamt Þorsteini húsverði í Hafnarhúsinu í Reykjavík.

Um leið stóð yfir yfirlitssýning Huldu í Listasafni Íslands. Henni lýkur 29. september, Jón Óskar var með stóra
sýningu á Listasafni Íslands árið 2015 og nú sýnir hann einnig í Eldheimum.
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Fjölhæfur Daníel Franz í Einarsstofu

Laugardaginn 16. nóvember kynntu Sigurgeir Jónsson og Sunna Einarsdóttir bók sína, Munaðarlausa stúlkan
sem er eitt af þessum gömlu góðu íslensku ævintýrum. Kynningin verður í Einarsstofu klukkan 11.00. Þar söng
Daníel Franz Davíðsson nokkur lög við eigin gítarundirleik. Við lögðum fyrir hann nokkrar spurningar:

Nafn: Daníel Franz Davíðsson.

Hvenær fæddur: 5. október 2004.

Fjölskylda: Anna Hulda Ingadóttir er mamma mín, Davíð Þór Hallgrímsson er pabbi minn. Svo koma þeir
Gabríel Ari og Rafael Bóas Davíðssynir.

Uppáhaldsfag í skóla: Verð ég ekki að segja stærðfræði ef Berglind Þórðar sér þetta.

Uppháhalds kennarinn: Hörð barátta milli Berglindar og Evelyn.

Stundar þú íþróttir: Já, heldur betur. Æfi handbolta, golf og fótbolta. Síðan æfi ég á túbu, æfi söng, er í
lúðrasveit, í hljómsveit (Eyjasynir) og svo að sjálfsögðu leikhúsið.

Hvað lestu helst: Hef verið mjööög latur að lesa undanfarið. Segjum Andrés Önd bara.

Uppáhalds sjónvarpsþáttur: 911 eru seigir.
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Besta bíómynd í heimi: How the Grinch stole the Christmas (2004).
Uppáhalds síða á netinu: Vísir.is eða Mbl.is.

Hvaða tónlist hlustar þú mest á: Gamla góða íslenska tónlist. Þjóðhátíðarlög, Sálina, Bubba o. fl.

Hvenær byrjaðir þú að spila á gítar og syngja: Byrjaði að æfa á gítar síðasta haust og æfði í eina önn. Hef
svo bara kennt mér sjálfur síðan. Hef sungið allt mitt líf.

Hver er besti söngvari í heimi í dag: Verð að segja Stefán Hilmarsson.

Hver er besti tónlistarmaðurinn: Bubbi Morthens er lang besti laga- og textasmiður á Íslandi.

Hver er besta hljómsveitin: Á Íslandi er það Sálin. En verð líka að skjóta inn Arcade fire svo pabbi verði ekki
brjál.

Hvað ætlarðu að verða þegar þú verður stór: Vonandi atvinnuleikari.
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Ragnar Óskarsson - Sigríðarslysið 1928 og sjóskaðar árin
1920 til 1930

„Ég mun fjalla um Sigríðarslysið svokallaða í febrúar 1928 þegar vélbátinn Sigríði rak að landi við
Ofanleitishamar í stórviðri sem þá geisaði og afrek Jóns Vigfússonar í Holti, vélstjóra bátsins er hann kleif
Ofanleitishamarinn við afar erfiðar aðstæður, gekk til byggða eftir hjálp til bjargar fjórum skipsfélögum sínum. Þá
verður einnig fjallað um mannskaða á sjó við Eyjar á árunum 1920 til 1930,“ sagði Ragnar Óskarsson um erindi
sem hann flutti í Einarsstofu í Safnahúsi á laugardeginum 16. nóvember klukkan kl. 13:00.

Ofanleitishamar
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„Mig langaði allavega ekki að reyna aftur við þetta bjarg“
— Rætt við Jón Vigfússon í Holti um afrek hans í
Ofanleitishamri og Sigríðarslysið
„Eitt af þekktustu björgunarafrekum á þessari öld er afrek Jóns Vigfússonar frá Holti í Vestmannaeyjum þegar
hann kleif Ofanleitishamar eftir að bátur hans, Sigríður, brotnaði í spón undir þverhníptum hömrum Heimaeyjar.
Löngum hefur afrekið verið kennt við Sigríðarslysið, en Ofanleitishamar var talinn ókleifur, enda mjög laust berg
og þverhnípi. Afrek Jóns varð honum og fjórum skipsfélögum hans til bjargar. Liðin er nær öld frá því að þessi
atburður átti sér stað, en Jón í Holti hefur aldrei fyrr viljað segja frá þessum atburði sjálfur. Ég ræddi við hann á
heimili hans í Eyjum,“ segir í Morgunblaðinu um þetta einstaka afrek.

Það var róið á svokölluðum tíma kl. 3 um nóttina í mjög ljótu útliti," sagði Jón. „Það reru 8 bátar og línan var lögð
eftir 5 mínútna keyrslu suður af Einidrangi. Svo var byrjað að draga í birtingu en veðrið versnaði stöðugt á meðan
við vorum að draga. Við drógum þar til við áttum 3 bjóð eftir af 39, þá var hætt og farið að keyra heim.
Eftir þriggja tíma keyrslu vorum við á sama stað, ennþá á fullri ferð. Það var austanrok og slagveður, slæmt
skyggni, en í lagi með það samt. Þá ákváðum við Eiður skipstjóri að halda sjó, slá fritt af Einidrangi til að losna við
grynningarnar og við fórum að útbúa okkur drifankeri. Á meðan við vorum að því sléttlygndi hann allt í einu.
Þegar við höfðum keyrt í hálftíma gerði svartabyl, en það var keyrt áfram. Um klukkan 9 um kvöldið komum við
upp undir hamarinn á Heimaey vestanverðri. Við vissum ekki nákvæmlega hvar við vorum, en þar lá togari fyrir
ankeri. Það var meiningin að bíða þar til birti því skipstjórinn treysti sér ekki til að halda áfram þar sem hann vissi
ekki nákvæmlega hvar við vorum staddir.
Það var ákveðið að halda sig við ljósið á togaranum, hafa það í augsýn, en Eiður skipstjóri Jónsson fór fram í, allir
fóru fram í nema sá sem tók vaktina og ég var niðri í mótorhúsi. Við vorum 5 á. Eftir stutta stund hrekk ég upp við
það að bátinn tekur hastarlega niðri. Ég þaut upp og bakkaði. Þá slóst skrúfan i grjót og stoppaði. Þarna veltumst
við á skerinu og þá hugsaði maður með sjálfum sér, man ég Á maður að deyja svona ungur? Ég man það að ég bað
Guð að styrkja mig og taka þessu með ró og svo losnaði báturinn i því af skerinu og velktist þarna um og við sáum
ekkert út fyrir myrkrið. Við höfðum ekkert rafljós en ljóskastari var um borð, slíkir voru þá komnir i nokkra báta.
Mér datt í hug að ná í hann og setja hann upp. Það gerðum við og lýstum. Þá sáum við einungis þverhnípt bjargið
framundan og ekkert annað. Það var ekki hægt að ímynda ser nokkra möguleika aðra en að þetta væri búið.
Þá berst báturinn upp að landinu. Ég var aftur á, fer fram á og sé að þar framundan er lítil stallur í berginu. Og ég
segi við strákana: Hvað, ætlið þið ekki að reyna að komast í land? Þeir sögðu að það væri ekki hægt. Við verðum
að reyna það, sagði ég. Ég var í leðurstígvélum. Það var venja hjá mótoristum þá, snara mér úr þeim og stekk í
land. Ég reiknaði með að það væri hált eins og reyndist. Sjórinn gekk yfir þennan stall, en ég komst svolítið ofar
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og bjóst við að þeir hefðu komið á eftir mér. En þegar ég lit við er báturinn kominn frá berginu og enginn kominn
upp í bergið nema ég.
Já, þarna velktist báturinn í brimlöðrinu og það voru þung augnablik að horfa á það og vera þarna í bjarginu. Svo
skeði það ótrúlega, báturinn kemur aftur að berginu á nákvæmlega sama stað og stoppar. Ég fikra mig niður á
stallinn og held mér þar þannig að um leið og strákarnir stökkva í bergið geta þeir gripið í mig og þarna komust
þeir allir upp á örskoti. Á sama laginu allir. Kannske var það hálf mínúta, kannske ein mínúta. En um leið og sá
síðasti er stokkinn í bergið, þá rennur báturinn frá berginu og kom aldrei nálægt landi aftur. Síðar reyndist þetta
eini staðurinn sem möguleiki var að komast upp í bergið á stóru svæði.
Enginn mannlegur máttur réð ferð bátsins að nibbunni sem við komumst upp á. Svo fikruðum við okkur þarna í
berginu. Líklega hefur klukkan verið um 10 að kvöldi dags þann 14. febrúar 1928. Við fundum skúta. Það skvettist
upp á okkur sórinn, en svo fjaraði út og varð heldur kyrrara í skútanum. En þarna höfðum við lítið svigrúm til
þess að hreyfa okkur. Við vorum í skútanum alla nóttina og fram í birtingu. Það var vissulega dálítið kalsamt. Í
birtingu sáum við að það komst hreyfing á togarann og hann létti ankerum. Hann lá mjög nálægt landi, líklega um
200 metra, en skipverjar virtust ekki taka eftir okkur hvernig sem við reyndum að vekja á okkur athygli.
Í birtingu sáum við loks hvar við vorum staddir og þá fór Eiður að tala við mig og spyrja mig hvort ég treysti mér
til þess að fara þarna upp bergið. Ég féllst á að reyna það og áöur en ég lagði í bergið reyndi ég að berja mér til
hita, því mér var ansi kalt og var á sokkaleistunum.
Áður en ég lagði af stað fékk ég lánaðan sjóvettling hjá einum hásetanum og hafði hann á annarri hendi til þess að
róta snjó úr berginu og reyna að finna handfestu, en það var mikill snjór í berginu á örðunum. Svo hélt ég
sjóvettlingnum á milli tannanna, á meðan ég fikraði mig upp. Þetta gekk allvel þangað til ég var kominn upp i mitt
bergið, þá ætlaði mér að ganga illa að finna handfestu. En ég hafði samt að vega mig upp og síðan gekk ágætlega
upp undir brún. Þá blasir það við að brúnin slútir fram yfir sig. Það leit illa út í þessari stöðu og það var líka
innbyggt, að við vorum hræddir peyjarnir í Eyjum við hamarinn, hann var svo laus í sér. En einhvern veginn hafði
ég að teygja fingurgómana í festu á brúninni og hún hélt, en ég varð hreinlega að vega mig upp á fingurgómunum.
Mér ætlaði að ganga illa að komast síðasta spölinn, en það hafðist. Ég varð ógurlega kátur þegar ég var kominn
upp, en líklega hef ég verið um 15 mínútur á leiðinni. Ég leit aldrei við. Það var engin von til þess að komast aftur
niður þá leið sem ég fór upp. Þegar ég var kominn á brún ákvað ég að ganga að Norðurgarði, sá að það var styst og
ég var kunnugur þarna. Ég fór allhratt fyrst. Það var kafaldssnjór, en ég sá fljótt að ég mátti ekki fara svona hratt
því að ég þreyttist svo og hægði þess vegna ferðina.
Þegar ég var nýlagður af stað gerði svartaél, en þegar stytti upp var ég kominn heim undir Brimhóla um það bil
einum kílómetra norðan við Norðurgarð. Ég vissi að það var enginn sími þar og ákvað því að fara alla leið heim til
mín heim í bæ og fór það, sagði hvernig komið væri, hvar mennirnir væru. Síðan var farið í leiðangur og
skipsfélögum mfnum náð, en Sigurður heitinn Hróbjartsson á Litlalandi seig niður, góður fjallamaður og
nágranni minn, og það gekk mjög vel. En einn skipsfélaga minna var orðinn allþjakaður.
Þegar ég lagði í bjargið var það ekki alveg árennilegt, eins og ég sagði, og ég bjóst við því að það yrði erfitt,
sérstaklega ef maður þyrfti að snúa við eins og þú þekkir. Ég vissi líka að Hamarinn er mjög laus. Maður er vanur
príli eins og strákar á þessum árum en ég stundaði aldrei fjallamennsku. En það var ekki frost og það hefði verið
enn erfiðara við slíkar aðstæður. En ég átti í raun enga moguleika á að snúa aftur niður þegar ég hafði lagt í
bergið, upp undir 20 metra hátt þverhnípt bjarg.
Jú, mér er sagt að þarna hafi verið ókleift en ég hélt nú alveg ró minni og einbeitti mér að þessu og þakkaði Guði
fyrir þegar ég var kominn á brún. Áður en ég lagði af stað upp bergið tók ég það loforð af skipsfélögum mínum að
þeir reyndu ekki að koma á eftir mér. Yfirnáttúrulegt, jú, víst er það og það er fleira, sem hér kemur til, eins og
það, að báturinn kemur tvisvar á sama stað að berginu í brimgarðinum, skerjagarðinum. Það er eins og það séu
einhver æðri völd að verki þegar svona gerist. Þetta var eina nibban á mörg hundruð metra löngu svæði sem hægt
var að komast á. Um morguninn var báturinn allur kominn í smáspæni, allur brotinn i spón eins og tilbúinn i
uppkveikju. Hann var talinn 17 tonn, hafði verið lengdur upphaflega úr 12 tonna stærð. Ég fór stuttu seinna að
skoða aðstæður á hamrinum, þá voru Ofanbyggjarar að hirða brak úr bátnum i eldinn. En ég veit ekki hvað segja
skal um það þegar ég skoðaði svæðið. Mig langaði allavega ekki að reyna aftur við þetta berg.“
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Sigríðarslysið 1928 - Afrek í Ofanleitishamri:
Jón í Holti kleif bjargið án búnaðar og við mjög erfiðar
aðstæður
Þann 11. febrúar 1928 réru flestir Eyjabátar í góðu veðri en um miðjan dag skall á foráttu suðaustan veður með
hríðarbyl. Með harðfylgi náðu allir bátar landi en nokkrir biðu af sér versta veðrið um nóttina undir Eiðinu og
Heimakletti. Sigríður VE og nokkrir aðrir bátar héldu sjó á meðan verst lét og voru að tínast inn fram eftir kvöldi.
Björgunarskipið Þór bjargaði vélarvana bát þannig að allir komust til hafnar og enginn mannskaði varð. Þann 12.
febrúar var ekki róið, sjórinn engan veginn genginn niður og margir bátanna ókomnir frá deginum áður. Óhugur
var í mönnum og áhyggjur eftir svefnlausa nótt hjá mörgum. „Óhætt er að segja að fæstir hafi átt von á að svo
giftulega færi, að allir næðu heilir í höfn að lokum. Nú gátu menn með þakklæti í huga gengið til hvíldar og safnað
kröftum fyrir komandi dag.“

Þannig lýsir Guðmundur Vigfússon, skipstjóri á Sísí VE aðstæðum þessa febrúardaga árið 1928 í grein sem birtist
í Sjómannadagsblaðinu 1977 og er að finna á Heimaslóð.is. Guðmundur var þá 21 árs og Sísi ekki nema 14 tonn.
Þarna var tíð risjótt og þóttu menn hafa sloppið vel úr veðrinu þann 11. febrúar. Þar með var ekki öllu lokið því því
þann 13. brotnar Sigríður VE í spón undir Hamrinum en áhöfnin komst á sillu í bjarginu og björguðust allir. Það
má þakka Jóni Vigfússyni, vélstjóra og bróður Guðmundar sem vann einstakt afrek er hann kleif Hamarinn og
náði í hjálp. Náðust allir heilir upp og er þetta eitt stærsta afrek í björgunarsögu Íslands því að öllu jöfnu er
bjargið ókleift án búnaðar á þessum stað og miðað við aðstæður verður að teljast kraftaverk að Jón skyldi komast
upp.

Miklir mannskaðar á sjó

Þessu lýsti Ragnar Óskarsson, fyrrum framhaldsskólakennari og bæjarfulltrúi í athyglisverðum fyrirlestri þann 16.
nóvember 2019 í Einarsstofu.

Á þessum árum voru mannskaðar tíðir enda bátarnir ekki stórir, flestir átta til tuttugu tonn og í áhöfn þrír til átta.
Ragnar hafði tekið saman mannskaða á sjó við Vestmannaeyjar á árunum 1920 til 1930 þegar alls fórust 25 menn.

Þann 12. febrúar 1920 fórst mb. Már VE, 12 tonna bátur með fjórum mönnum við Geirfuglasker.

Þann 2. mars 1920 fórst vb. Ceres VE með þremur mönnum SV af Bjarnarey.

Þann 16. febrúar 1923 fórst mb. Njáll VE, 13 tonna bátur með mönnum við Hringskersgarðinn.

Þann 16. febrúar 1926 fórst mb. Goðafoss VE með fimm mönnum NV af Geirfuglaskeri.

Þann 9. janúar 1927 fórst mb. Minerva VE, 19 tonna bátur með fimm mönnum nálægt Þrídröngum.

Þann 30. mars 1927 fórst mb. Freyja VE við Landeyjasand. Tveir fórust og sex björguðust.

Þann 11. mars 1930 var mb. Nonni VE sigldur í kaf rétt austan við Eyjar. Einn fórst en fjórir björguðust.

Björgunarfélag Vestmannaeyja var stofnað 1918 og hafði forgöngu um kaup á björgunarskipinu Þór sem kom til
Eyja 26. mars 1920. Þór hafði eftirlit með fiskibátum við Eyjar og sannaði strax ágæti sitt sem björgunar- og
landhelgisskip. Var þetta fyrsti vísir að Landhelgisgæslunni en ríkið keypti skipið 1924.
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Sigríður VE 240

Sigríður VE 240 var smíðuð í Hafnarfirði 1920 úr eik og furu, fyrst tólf brúttólestir en síðar stækkuð í sautján
brúttólestir og vélin var 22 hestafla Alpha vél.

Eigendur voru Vigfús Jónsson í Holti, Sigurður Sigurðsson á Lögbergi og Kristmann Þorkelsson í Steinholti.

Áhöfnin á Sigríði voru Eiður Jónsson formaður, 26 ára frá Höfðahúsi við Vesturveg 8, Jón Vigfússon vélstjóri, 20
ára frá Holti, Frímann Sigurðsson, Ágúst Pétursson og Sigurður Vigfússon, 63 ára frá Pétursborg við
Vestmannabraut 56B.

Eftir hrakninga þann ellefta og tólfta febrúar fer Sigríður á sjó þann þrettánda um nóttina kl. 3 og var veðurútlit
slæmt. Þeir lögu línuna suður af Einidrangi, alls 39 bjóð og drógu 36. Þá er komið austanrok, slagviðri og slæmt
skyggni. Var haldið heim á leið og um klukkan 21.00 var komið undir Ofanleitishamar vestur af Blákróksurð.

Komust á sillu í bjarginu

Þeir ákveða að bíða bitingar en breskur togari var á svipuðum slóðum við ankeri. Allt í einu tekur Sigríði
hastarlega niðri og er reynt að bakka en skúfan rekst í berg og stöðvast. Báturinn hefur steytt á skeri. Hann losnar
af skerinu og berst að landi við þverhníptan, ókleifan hamarinn. Jóni tekst að komast á stall í berginu, einu
nibbuna á nokkur hundruð metra svæði. Bátinn rekur frá landi og velkist um í briminu en berst aftur að bjarginu
á sama stað og fyrr og aðrir úr áhöfninni komast á sylluna til Jóns á sama laginu.

Þarna mátti ekki miklu muna því báturinn berst aftur brá bjarginu og kom aldrei nálægt landi aftur og brotnaði í
spón. Tekur við erfið nótt þar sem áhöfnin hefst við í skúta við afar slæmar aðstæður. Í birtingu fer enski togarinn
án þess að verða skipbrotsmanna var.

Vóg sig upp á fingurgómunum

Það eru því ekki margir möguleikar í stöðunni og Eiður skipstjóri spyr Jón hvort hann treysti sér til að freista þess
að klifra upp hamarinn sem ekki var árennilegur. Jón leggur í hann en bergið er þarna mjög laust í sér, um 20
metrar og þverhnípt. Mikill snjór í berginu og verður Jón að róta honum burt með einum sjóvettlingi og nær að
fikra sig upp og gekk þokkalega upp í mitt berg. Erfitt er þó að ná handfestu og undir brún slútir bergið fram yfir
en á einhvern undraverðan hátt tekst Jóni að komast upp. „En ég varð hreinlega að vega mig upp á
fingurgómunum,“ sagði Jón á eftir.

Á var kafaldsnjór og bylur og færð þung. Jón ætlaði að ganga að Norðugarði en sér að hann er við Brimhóla og
ákveður að ganga heim í Holt, sem ekki var styst að fara eftir hjálp, rúmir þrír kílómetrar í miklum snjó og með
vindinn í fangið. Sagði Ragnar að ástæðan hefði verið sú að í Holti var sími og auðveldast að hóa saman mönnum
til björgunar.

Leiðangur var sendur af stað og Sigurður Hróbjartsson á Litlalandi seig í bergið og skipverjar náðust upp heilir.

Afrek Jóns barst út fyrir landssteinana og fékk hann hina dönsku Carnegie orðu fyrir hetjulega björgun og heilar
800 krónur sem hafa verið mikilir peningar á þessum árum.

Ragnar sýndi mjög athyglisverðar teikningar þar sem Jói Listó sýnir atburðarrásina frá því Sigríður rekur
vélarvana að hamrinum, áhöfnin kemst upp á silluna og Jón klífur „ókleifan“ hamarinn.

Á brún Ofanleitishamars þar sem Jón kom upp er myndarlegur minnisvarði um þetta einstæða afrek.
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Lýsing Guðmundar á Sigríðarslysinu

„Um Sigríðarslysið og bjarggöngu Jóns var á sínum tíma mikið skrifað að vonum, og sú saga því vel kunn. Er því
ekki meining mín að rifja upp þann atburð að neinu marki. En ýmsar minningar frá þessum dögum eru mér í
fersku minni. Faðir minn, Vigfús Jónsson í Holti, var einn af þremur eigendum bátsins. Hinir voru: Sigurður
Sigurðsson, Lögbergi og Kristmann Þorkelsson í Steinholti.

Tvær síðustu vertíðir föður míns, 1921 og 1922, var hann formaður með Sigríði, það voru jafnframt mínar fyrstu
vertíðir. Vertíðina áður en Sigríður strandaði var ég þar vélamaður hjá Eiði,“ segir Guðmundur í fyrrnefndri grein
í Sjómannadagsblaðinu.

Allir náðu landi nema Sigríður

„Þrátt fyrir suðaustan hvassviðri og mikla snjókomu, sem skall á um hádegið þennan dag, náðu allir þeir bátar
landi er á sjó voru, nema Sigríður. Um morguninn 14. febrúar, þegar ekkert hafði enn frést af Sigríði, fór faðir
minn að undirbúa leiðangur til leitar af landi. Leiðangurinn var ekki lagður á stað upp úr kl. 10.00, þegar Jón
bróðir birtist allt í einu inni í eldhúsi, á sokkaleistunum en alklæddur að öðru leyti, þó ekki í sjógalla. Fengum við
nú, heimilisfólkið í Holti, að heyra hvað komið hafði fyrir.

Eftir að báturinn strandaði höfðu allir 5 mennirnir komist upp í sylluskúta í berginu, en hann einn komst upp á
brún í birtingu morguninn eftir. Alla nóttina höfðu þeir haldið sig þarna á syllunni í að öðru leyti þverhníptu
berginu öllu klakasíluðu.

Björgun undirbúin

Fljótlega komst björgunarleiðangurinn á stað undir forustu föður minns og Sigurðar Hróbjartssonar á Litlalandi,
sem var fjallaköttur mikill og átti að síga niður bergið til mannanna fjögurra. Þeir höfðu öll nauðsynleg áhöld með
sér, sigvað og aðrar tilfæringar — og svo heitt kaffi. Áður hafði lent í töluverðu þrasi við Jón, því honum þótti
sjálfsagt að hann færi með, til að vísa á stystu leiðina. Honum fannst hver mínúta dýrmæt svo komist yrði sem
fyrst til bjargar félögum sínum. En upplýsingar hans þóttu nógu glöggar, enda fannst öllum hann vera búinn að
skila sínu.

Kvenfólkinu á heimilinu var falið að annast Jón og koma honum til hvíldar, einnig að undirbúa komu þeirra sem
verið var að sækja í bergið.

Með koníak í rassvasanum

Mér var falið að ná í Pál Kolka lækni, og brá hann skjótt við. Hann kom við í apótekinu og fékk þar hálfflösku af
koníaki og bað mig geyma í rassvasanum. Síðan þrömmuðum við á stað vestur Vestmannabraut, því snjór var svo
mikill að ekki var bílfært. Þegar við komum innundir Fiskhella, tókum við stefnuna nyrst á Hamarinn. Ég tróð
brautina á undan lækninum í mjög þungri færð, því jafnfallinn snjór náði vel upp fyrir hné og víða voru húsháir
skaflar eftir undangengin óveður. Ég man ekki eftir öðrum eins snjó fyrr né síðar í Eyjum.

Þegar við komum vestur á Hamarinn, sáum við ekkert, sem benti til strandsins. Héldum við því suður með
brúninni og eftir drjúgan spöl sáum við mikið fuglager undir berginu nokkuð álengdar, sem benti til að eitthvað
væri að gerast. Þarna var þá saman kominn mikill fuglaskari að gæða sér á lokadagsafla Sigríðar, og á
bjargbrúninni uppyfir komum við fljótt auga á björgunarmennina. Þegar við svo komum til þeirra, var verið að
leysa fyrsta skipbrotsmanninn úr uppdráttarvaðnum.

Sigurður Hróbjartsson var kominn á sigbandi til mannanna í berginu og batt hann þá hvern af öðrum í vaðinn.
Nú blandaði læknirinn koníakinu í heitt kaffið og gaf skipbrotsmönnum hverjum um sig, um leið og þeir voru
komnir upp.
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Allt gekk fljótt og vel

Allt björgunarstarfið á bjargbrúninni gekk bæði fljótt og vel, enda var til staðar yfirdrifið af mannskap. Á
heimleiðinni tróðu margir björgunarmannanna brautina í snjónum til að létta undir fæti fyrir skipbrotsmennina,
en aðrir voru þeim til stuðnings. Eftir um klukkutíma gang var svo komið heim að Holti.
Eftir að læknirinn hafði gengið úr skugga um að allir skipbrotsmenn væru óbrotnir og sæmilega á sig komnir,
varð þeim hvíldin kær. Og morguninn eftir voru þeir furðu hressir og líkamlega vel á sig komnir. En hvaða áhrif
svona reynsla kann að hafa á þá, sem fyrir henni verða, skal hér ekki fullyrt um.
Sjálfsagt eru þau á ýmsan hátt sálarlegs eðlis,“ segir Guðmundur í þessari merku grein sem segir frá sjómennsku
þegar siglt var eftir kompás og klukku og hent út línu til að mæla dýpið. Að öðru leyti var það reynsla og þekking
sjómannanna sem réði úrslitum þegar mikið lá við.
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Ragnar Jónsson - Þjóðhátíðin 1943 - Tréspíramálið
Saga tunnu sem fannst á reki og sorgarviðbragða bæjarbúa
eftir að níu létust
„Þetta er saga tunnu sem fannst á reki í Þrídrangadýpi, vestan við Eyjar, seint í júlí 1943. Þetta er frásögn af þeim
atburðum sem gerast eftir að tunnan er komin í land og innihald hennar, illu heilli dreifist og er drukkið á
Þjóðhátíð Vestmanneyinga þetta ár. Þetta er einnig saga sorgarviðbragða og hvernig bæjarbúar brugðust við þeim
hörmungum sem skullu á þeim,“ sagði Ragnar Jónsson, frá Látrum í upphafi fyrirlesturs síns um spíramálið á
þjóðhátíðini 1943 þegar níu létust eftir að hafa neytt spírans. Hann hefur um nokkurra ára skeið aflað heimilda
um þennan atburð og m.a. tekið viðtöl við á annan tug Vestmanneyinga, sem enn mundu þennan atburð og gátu
sagt frá sinni upplifun, þó langt væri um liðið. Mál sem ekki var mikið rætt á sínum tíma. Flutti hann
fyrirlesturinn á eftir nafna sínum Óskarssyni.
„Pabbi og Stebbi pól1 eru að fá sér kaffi inni á skrifstofu heima á Látrum. Þeir tala í hálfum hljóðum, sem er
óvenjulegt, því báðum liggur hátt rómur. Þegar þeir ræða pólitíkina og bæjarstjórnmálin tala þeir stundum í
hálfum hljóðum, en nú heyri ég að það er verið að ræða eitthvað allt annað. Það er verið að tala um þjóðhátíð,
tréspíra, fólk sem dó og það er talað um menn, sem ég hef ekki heyrt talað um áður. Þegar Stebbi pól er farinn
spyr ég mömmu hvað þeir hafi verið að tala um. Ég fæ stutta skýringu frá henni, en henni finnst greinilega
óþægilegt að tala um þetta. Mér skilst að á þjóðhátíðinni 1943 hafi margir dáið eftir að hafa drukkið eitur, þ.e.
tréspíra og einn maður hafi orðið blindur.

Hafði langvinn áhrif á bæjarbúa
Ég er átta ára gamall þegar þetta samtal átti sér stað árið 1960. Um sautján ár voru liðin frá þessum atburði og
enn er talað um þennan atburð í hálfum hljóðum!

Þessi viðbrögð voru þó ekkert einsdæmi. Tréspíramálið á þjóðhátíðinni 1943 hafði mikil langvinn áhrif á
bæjarbúa, svo mikil að enn var hvíslað um málið mörgum árum síðar. Mörgum áratugum síðar var fyrst hægt að
tala um tréspíramálið án þess að fara í felur og var loks hægt að spyrja spurninga sem ekki hafði verið hægt að
spyrja áður. En þá voru ekki margir eftir til svara.

Þjóðhátíð í skugga heimsstyrjaldar
Þjóðhátíðin í Vestmannaeyjum árið 1943 var undirbúin eins og venja var, þrátt fyrir síðari heimstyrjöldina, sem
geisaði með stríðsátökum um víða veröld og einnig við Ísland. Landið var hernumið af Bretum 10. maí 1940 og
settu Bretar upp herbúðir á nokkrum stöðum, m.a. í Vestmannaeyjum og reistu breskir hermenn herbúðir, 10 12 bragga, út í Stórhöföa og víðar í Eyjum. Síðasti bragginn í Stórhöfða fauk á haf út í fárviðri árið 1991. Enn má
greina ummerki hersetunnar í Stórhöfða, en engar sögur fara af mannfalli. En Vestmannaeyingar létu þó ekki
stríðsbrölt Breta á þessum tíma koma í veg fyrir að halda þjóðhátíð eins og venjulega2.

Þjóðhátíð, þessi hátíð fengitímans, 3 hafði verið haldin í Herjólfsdal frá árinu 1874 og var árlegt tilhlökkunarefni
Eyjamanna síðsumars. Þetta árið sá íþróttafélagið Þór um hátíðina, sem var með hefðbundnu sniði. Fór hátíðin
fram í Herjólfsdal dagana 6. - 8. ágúst 1943. Þessi hátíðahöld fóru þó á annan veg en ætlað var og breyttust að
lokum í harmleik með láti 9 manns vegna tréspíraeitrunar. Verður hér nú greint frá þessum atburði og hvernig
tréspíra var dreift og neytt á þjóðhátíðinni 1943. Einnig verður fjallað um hve mikil áhrif þessi hörmulegi
atburður hafði á bæjarbúa, þannig að enn, áratugum síðar, var nánast forboðið að ræða það sem hafði gerst.
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Þaravaxin tunna á reki
Upphaf þessara hörmunga er í Þrídrangadýpi vestur af Vestmannaeyjum, þar sem ryðguð, þaravaxin járntunna
flaut um víðan sjá. Enginn veit hvernig þessi eitraða sending barst i Þrídrangadýpið, en mörg skip höfðu á þessum
árum farist við Island og var því nokkuð um reka, enda stríðstímar.

Hinn 24. júli 1943, fór m/b Stakksárfoss VE 245 í róður frá Vestmannaeyjum. 4 Þriggja manna áhöfn var á
bátnum. Formaður var Ólafur Davíðsson, en hásetar á bátnum voru Guðni Hjörtur Guðnason og Halldór E.
Halldórsson. Þeir réru vestur fyrir Eyjar. Um l V2 til 2 sjómílur vestur af Þrídröngum fundu þeir tunnu á reki og
tóku þeir tunnuna um borð. Þeir opnuðu sponsið og fundu að vínlykt var af innihaldinu. Ekki neyttu þeir þó neins
af innihaldinu þá þegar, enda gerðu þeir ráð fyrir, að það gæti værið varhugavert. Ákváðu þeir að fara með
tunnuna í land og var henni með leynd komið í geymslu í Geirseyrinni. Var einnig ákveðið að greina innihaldið og
hvort það væri drykkjarhæft.

Lausleg rannsókn á innihaldi
Þremur dögum síðar komu þeir allir saman, Ólafur, Hjörtur og Halldór. Ákvað þá Ólafur sem formaður bátsins,
að þeir skyldu skipta innihaldinu úr tunnunni á milli sín. Var fyllt á brúsa og síðan tappað af þeim á flöskur
heima. Fluttu þeir þannig hver um 50 lítra heim úr geymslunni.

Halldór einn þeirra þremenninga var á sjó næstu daga fyrir og eftir þjóðhátíð og kemur ekki frekar hér við sögu.

Skömmu síðar tóku þeir sýnishorn af innihaldinu á flösku, og fór einn þeirra með hana til Jóhannesar
Sigfússonar, lyfsala og báðu hann að rannsaka vökvann. Flaskan var skilin eftir hjá lyfsalanum, en þegar að var
gætt eftir einn eða tvo daga hafði Jóhannes þá aðeins athugað innihaldið lauslega en kvaðst ekki geta sagt um
hvaða vökvi þetta væri.

Ekki er ljóst hvernig þessi niðurstaða lyfsalans skilaði sér til þeirra sem höfðu tunnuna undir höndum og er óljóst
hvort þeir hafi gert sér grein fyrir því að ekki hafði verið útilokað að innihaldið gæti verið eitrað.

Þremur dögum síðar, hinn 26. júli 1943. komu þeir allir saman, Ólafur, Hjörtur og Halldór. Ákvað þá Ólafur sem
formaður bátsins, að þeir skyldu skipta innihaldinu úr tunnunni á milli sín. Var fyllt á brúsa og síðan tappað af
þeim á flöskur heima. Fluttu þeir þannig hver um 50 lítra heim úr geymslunni.

Halldór einn þeirra þremenninga var á sjó næstu daga fyrir og eftir þjóðhátíð og kemur ekki frekar hér við sögu.

Tveim dögum fyrir þjóðhátíð kom Hjörtur við í Söluturninn og átti tal við Þorlák Sverrisson kaupmann 5 en hann
þótti vínhneigður. Spurði Hjörtur, Þorlák, hvort hann þekkti Ólaf Lárusson héraðslækni, og kvaðst Þorlákur vera
kunnugur honum. Kveðst Hjörtur þá hafa sagt Þorláki, að þeir á Stakksárfossi hefðu fundið tunnu með vínanda,
sem þeir vissu ekki hvers kyns væri.

Spurði hann Þorlák jafnframt að því, hvort hann mundi þekkja vínandann. Taldi Þorlákur það ekki óhugsandi.
Fór Hjörtur þá heim til sín og sótti eina þriggja pela flösku af vínandanum óblönduðum.

Þorlákur smakkaði á og lét orð falla í þá átt, að þetta væri venjulegur spíri. Tók hann þá fram þriggja pela flösku,
sem hann sagði, að tréspíritus væri á og væri hann allt öðruvísi en vínandinn, sem Hjörtur væri með. Dreypti
Hjörtur á flösku Þorláks til að staðreyna þetta, og fannst honum bragð og lykt annað en af sínum vínanda. Samt
kveðst Hjörtur hafa varað Þorlák við að drekka vínandann og bað hann að fara með flöskuna til Ólafs Lárussonar
héraðslæknis og láta hann athuga innihaldið.
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Hjörtur fór aftur til Þorláks um kvöldið, og kvaðst Þorlákur hafa drukkið um pela úr flöskunni og fullyrti, að þetta
væri ekta „spíritus“, enda hafði honum ekki orðið meint af. Hann hafði ekki náð í Ólaf Láruson lækni til að bera
þetta undir hann.

Þjóðhátíð gengur í garð
Þegar þjóðhátíð er að ganga í garð, hittast þeir Þorlákur og Hjörtur, aftur í Turninum. Þorlákur var þá undir
áhrifum víns.. Þorlákur hafði drukkið upp úr flöskunni og virtist honum ekki hafa orðið meint af. Lík Þorláks
fannst hins vegar eftir þjóðhátíð mánudaginn 9. ágúst og hafði hann líklega látist aðfararnótt mánudagsins.

Taldi Hjörtur því að spírinn væri neysluhæfur og grandalaus og blandaði fyrir þjóðhátíðina úr tveimur þriggja
pela flöskum af rekavíninu á sex eða sjö þriggja pela flöskur. Þetta ætlaði hann til neyslu á þjóðhátíðinni og til
sölu. Kláraðist þetta og blandaði hann þá að nýju í þrjár flöskur til viðbótar af því óblönduðu.

Þjóðhátíðin rann nú upp föstudaginn 6. ágúst 1943 og flykktust Eyjamenn í Dalinn til hátíðarhalda. Fór Hjörtur
inn í Herjólfsdal, þar sem hátíðarhöldin fóru fram. Hjörtur hafði meðferðis pela af óblönduðu rekavininu. Í tjaldi
Jóns Gestssonar, slippstjóra veitti hann af innihaldinu. Skildi Hjörtur pelann eftir í tjaldinu, þegar hann fór.

Spírinn fór víða
Þessi peli og annar til munu svo hafa verið tæmdir síðar um kvöldið og neytti Hjörtur þess sjálfur og gaf ýmsum
með sér. Um kvöldið tók að hvessa af ASA og A og var mjög hvasst fram eftir laugardeginum eða 8 - 9 vindstig og
rigning og fóru tjöld að fjúka. Féllu því frekari hátíðahöld í Dalnum niður þann dag.

Á leiðinni heim hitti Hjörtur, Odd Sigurðsson frá Skuld. Áttu þeir tal saman, og varð úr að Oddur fékk eina þriggja
pela flösku og var drukkið úr henni að nokkru á sunnudagskvöldið. Á mánudag eftir þjóðhátíð var flaskan um það
bil hálf, og hellti hann því niður, sem eftir var. Ekki varð Oddi meint af þessu.

Jónas bróðir Odds drakk einnig af tréspíranum. Hann veiktist hastarlega og var lagður inn á Sjúkrahúsið mjög
kvalinn og með sjóntruflanir. Hann náði þó síðar fullum bata, Sveinjón Ingvarsson sem var gestkomandi hjá
Jónasi lést hins vegar úr tréspíraeitrun 10. ágúst.

Um kvöldið á laugardag og fyrr um daginn drakk Hjörtur nokkuð af spíranum og veitti öðrum. Ljóst er af frásögn
Hjartar að hann var með einkenni tréspíraeitrunar daginn eftir eða á sunnudeginum Er hann vaknaði og frameftir
degi var hann ringlaður og utan við sig og sjón hans óskýr. Eftir að veðrið hafði gengið yfir hélt þjóðhátíðin áfram
á sunnudeginum og neytti og veitti Hjörtur áfram af spíranum.

Fyrstu dauðsföllin
Jón Gestsson, slippsstjóri fór inn í Dal um kvöldið svo og Andrés bróðir hans. Jón hafði pela af spíra meðferðis.
Andrés mun hafa þáð snaps hjá bróður sinum einu sinni eða tvisvar um nóttina. Árný Guðjónsdóttir á Sandfelli
neytti og spírans en veiktist fljótlega með einkenni tréspíraeitrunar og lést hún á mánudeginum 9. ágúst.

Þeir Jón Gestsson og Andrés bróðir hans fóru úr Dalnum um 4 leytið aðfaranótt mánudagsins. Á
mánudagsmorgni veikist Jón og varð mjög þjáður, er á daginn leið. Hann andaðist á sjúkrahúsinu aðfararnótt
þriðjudagsins 10. ágúst.

Er Andrés vaknaði á mánudagsmorgni, var hann með uppköstum og leið illa. Þá hafði hann fulla sjón. Er á daginn
leið, dapraðist sjónin, og um kvöldið sá hann allt í þoku. Á þriðjudagsmorgni var hann fluttur á sjúkrahús. Andrés
fékk aldrei sjónina aftur og var ætíð kallaður Andrés blindi í Eyjum eftir þetta, enda uppnefnum við Eyjamenn
alla ef færi gefst.
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Tveir aðkomumenn frá Eyrarbakka neyttu nokkurs af spíranum og einnig samtímis af víni úr „ríkinu“ aðallega á
sunnudeginum 8. ágúst. Annar þeirra veikist daginn eftir og var með einkenni tréspíraeitrunar. Var máttfarinn og
með sjóntruflanir. Hann jafnaði sig síðan á nokkrum dögum en félagi hans veiktist ekki.

Sunnudaginn 8. ágúst var fótboltaleikur inní Botni. Þar fengu allnokkrir snaps af spíra flestir án eftirkasta.

Það er ekki auðvelt að rekja dreifingu tréspírans um Vestmannaeyjar þegar rýnt er í þær heimildir sem til eru um
atburðinn. Teknir voru um 150 lítrar úr tunnunni í upphafi. Til lögreglu var eftir þjóðhátíð skilað 101,5 lítrum.
Virðist því það magn sem neytt var hafa verið um 50 lítrar, sagði Ragnar og sýndi töflu þar sem reynt var að fá
mynd af dreifingu og neyslu tréspírans og afleiðingum og áhrifum neyslunnar. Sagði hann þó ljóst er að margir
fleiri drukku tréspíra án þess að bíða varanleg mein.

Og Ragnar hélt áfram: „Svo virðist sem minnsta magn sem neytt var og leiddi til dauða hafa verið 200 til 300 ml.
Mánudaginn 9. ágúst létust 4. Þann 10. ágúst 4 og einn miðvikudaginn 11. ágúst.

Stórhættulegt efni
Tréspíri (metanól) er efnafræðilega mjög líkur vínanda (etanól) og er lykt, litur og bragð nánast hið sama.
Efnafræðileg formúla metanóls er CH3OH og etanól C2H5OH.

Fyrstu áhrif af neyslu tréspíra eru sljóleiki, skert samhæfing hreyfinga, uppköst og kviðverkir. Eituráhrif geta
komið fram eftir neyslu á litlu magni af tréspíra og jafnvel leitt til dauða. Langvinnar afleiðingar, þeirra sem lifa af
eitrunina, geta orðið blinda og nýrnabilun,

Við tréspíraeitrun verða bæði bein eituráhrif og svo eituráhrif af niðurbrotsefnum. Efnahvatar eða ensím eru efni
í líkamanum sem vinna að efnabreytingum í líkamanum, Tréspíri (metanól) og etanól eru lík efnafræðilega og
sami hvatinn í líkamanum (alcohol dehydrogenasi) brýtur þessi efni niður.

Við niðurbrot etanóls myndast vatn og koltvísýringur en við niðurbrot tréspíra myndast maurasýra, formalín og
format sem eru öll eitruð. Maurasýran sýrir blóðið og leiðir til þess að sýru-basajafnvægi líkamans raskast og
sýrustig lækkar hættulega mikið sem veldur vefjaskemmdum. Meðferðin beinist að því að leiðrétta sýrustig
líkamans og reyna að draga úr styrk þeirra eiturefna sem myndast við niðurbrot tréspírans. Hvatinn sem brýtur
niður tréspíra og etnól en etanól hefur meiri sækni í þennan hvata en tréspíri. Sé etanól í blóði á sama tíma og
tréspíri brotnar því etanólið niður en ekki tréspíri og kemur það í veg fyrir að eitruð niðurbrotsefni myndist. Við
þær aðstæður kemst tréspírinn ekki að hvatanum og brotnar því ekki niður en skilst út um nýrun. Ef þéttni
tréspíra er há, mikið af tréspíra í blóði, geta komið fram bein eituráhrif af honum t.d. á taugakerfi og nýru.

Tréspíri hefur verið notaður sem leysiefni til hreinsunar og á kompása í bátum og skipum. Hann var einnig
notaður í framleiðslu á cellulosa til skotfæragerðar, sem skýrir líklega fund tunnunnar í Þrídrangadýpi. Hefur
tunnan því líklega komið úr hergagnaflutningaskipi, sem hefur siglt um íslensk hafsvæði á leið til átakasvæða í
Evrópu.

Böndin berast að tréspíranum
Mánudaginn 9. ágúst fór að kvisast um bæinn að eitthvað hefði gerst á þjóðhátíðinni sem hefði leitt til veikinda og
jafnvel dauða fólks. Bárust böndin fljótt að rekaspíranaum. Ólafur Ó. Lárusson læknir í Vestmannaeyjum lýsir í
grein í Læknablaðinu árið 1943 að uppúr hádegi sunnudags hafi tilfellum fjölgað og voru á næstu dögum um 20
lagðir inn og létust nokkrir á sjúkrahúsinu og einnig úti í bæ. Alls dóu 9 manns og nokkrir tugir veiktust. Hann
telur einsýnt að mun fleiri hefðu drukkið spírann en þeir sem lagðir voru inn og tekur fram:
„Vildu þeir sem minnst vekja hræðslu og kvíða aðstandenda og engum var að þessu upphefð, svo þeir reyndu að
bera sig karlmannlega.“
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Mannskæðasta eitrun í sögu landsins
Miðað við fjölda íbúa í Vestmannaeyjum árið 1943 má reikna út að 125 hefðu látist við sambærilega eitrun á
höfuðborgarsvæðinu. Þetta er því mannskæðasta eitrun sem sögur fara af hérlendis.

Ólafur Davíðsson, skipstjóri á Stakksárfossi, sem hafði fundið og flutt tunnuna í land, andaðist síðastur, en hann
lést miðvikudaginn 11. ágúst. Sagan segir að eftir að hann hafði gert sér grein fyrir afleiðingum tunnufundarins og
dreifingu innihaldsins, hafi hann tekið þá ákvörðun að taka forlögin í eigin hendur og nýtti hann sér tréspírann til
þess.

Þegar ljóst var orðið hvað hafði gerst var fólk slegið óhug og hræðslu. Stóðu hópar fólks næstu daga á götum og
undir húsvegg og ræddu í hálfum hljóðum hvað hafði gerst og afleiðingarnar, þó í fyrstu hafi ekki verið hægt að
gera sér grein að fullu hvað hefði eiginlega gerst.

Ægirfréttir á mánudegi
Eftirfarandi frásögn konu sem upplifði þetta lýsir andrúmsloftinu. 6 1943- Mánudagur 10. ágúst 7 rann upp með
glaða sólskini og blíðasta veðri. Allt virtist leika í lyndi. Þjóðhátíðin afstaðin með skaplegheitum, nema hvað
stormur á föstudagskvöldið, eyðilagði tjald-bústaðina í Dalnum.

Kl. 3 mánudag fréttist að Daníel Loftsson væri dáinn, og það snögglega. - Litlu síðar kvisaðist að ekki mundi allt
vera með felldu um dauða hans, en fór þó ekki hátt. - Kl. 4 fréttist lát Þorláks Sverrissonar, hafði hann fundist
örendur í búð sinni Söluturninum. - Fóru menn þá að bera sér í munn að um áfengiseitrun væri að ræða, en þó
voru um það getgátur einar. - Seinna um daginn fréttist að tveir menn höfðu verið fluttir á spítalann, veikir af
áfengiseitrun. Það voru þeir Jón Gestsson og Guðmundur Guðmundsson.-

Á þriðjudagsmorguninn fréttist lát þeirra beggja Jóns og Guðmundar, höfðu báðir dáið þá um nóttina. - Þá fóru
að berast út ægifregnir um marga sem sjúkir væru orðnir og að menn væru fluttir hvaðanæfa úr bænum á
Sjúkrahúsið. - Um kl. 11 fréttist lát Inga Sveinbjörnssonar, - kl. 1 lát Sveinjóns Ingvarssonar, - kl. 2 lát Þórarins
Bernótussonar, - kl. 3 lát Árnýjar Guðjónsdóttur.

- Þá voru komnir á sjúkrahúsið veikir Jónas Sigurðsson, Andrés Gestsson, Ólafur Davíðsson, og var þeim tveim
síðastnefndu vart hugað líf. - Fleiri voru fluttir á sjúkrahúsið þann sama dag, en þeir voru ekki mjög veikir. Fleiri
dauðsföll fréttust ekki á þriðjudag, en á miðvikudagsnótt andaðist Ólafur Davíðsson, og var hann sá síðasti sem
dó af eitruninni. Út um bæinn lágu menn víðsvegar, sem ýmist ekki vildu láta leggja sig á sjúkrahúsið, enda ekki
mjög hættulega veikir.“

Margir viðmælanda minna hafa nefnt að mikil kvalaóp hafi borist frá sjúkrahúsinu. Vakti þetta ótta og óhug, en í
fyrstu var fólki ekki ljóst hvað var á ferðinni. Svo rammt kvað að þessum hljóðum að málarar sem voru að vinna á
sjúkrahúsinu mánudaginn 9. ágúst, voru sendir heim vegna þessa hljóðagangs.

Blaðaskrif
Nokkur blaðaskrif urðu eftir þennan atburð og var að mestu fjallað um þennan atburð sem slys. Nokkrir sáu sér
leik á borði og vildu tíma Bannáranna endurreistan.

Þannig segir Skutull á Ísafirði 23.8..1943 eftirfarandi: „Ástandið er því miður orðið þannig hjá þjóðinni í öllum
landsfjórðungum, að allt sem áfengisþefur er af, er svolgrað aðgæzlulaust, eins og sárþyrstur maður að dauða
kominn mundi grípa við svaladrykknum. — Þjóðin er orðin drykkjusjúk.“

231

Á forsíðu Morgunblaðsins miðvikudaginn 11. ágúst 1943 er fjallað um áfengiseitrun á þjóðhátíðinni. „ÞAU
HÖRMULEGU TÍÐINDI hafa borist úr Vestmannaeyjum, að átta manns hafi dáið þar úr áfengis- eitrun, þar af er
ein kona. Nokkrir liggja á sjúkrahúsi, er fengið hafa áfengiseitrun, og sumir þungt haldnir.“

Þjóðviljinn er einnig með forsíðufrétt fimmtudaginn 12. ágúst 1943: „Aldrei mun nein hátíð á íslandi hafa endað
með eins skelfilegum afleiðingum og þjóðhátíð Vestmannaeyinga gerði að þessu sinni.“

Alþýðublaðið 11. ágúst 1943 „Það má segja með sanni, að gleðihátíð Vestmannaeyinga hafi endað að þessu sinni
með ægilegri skelfingu.“

Lítið rætt en mikil sorg
Eins og fram kemur í upphafi var tréspíramálið almennt ekki til umræðu hjá Vestmannaeyingum eftir að óróann
lægði og virðist sem þeir hafi síðan leitt hjá sér þennan atburð og afleiðingar hans.

Sem dæmi má nefna að mörgum árum síðar þegar tréspíramálið bar á góma og spurningar vöknuðu var sussað á
unglinga á sumum heimilum afkomenda þeirra sem höfðu látist.

Nokkrir af viðmælendum mínum hafa orðað þetta á eftirfarandi hátt: „Maður var að hlusta á fullorðna fólkið, það
var tunna sem hafði rekið með einhverjum óþverra eða spíra og það var tekið á land og byrjað að selja þetta...

Það var mikil sorg í loftinu. Maður fann það sem krakki... Það fór mjög hljótt. Það lá í loftinu einhvers konar
skömm og sorg og þetta blandaðist saman og kom út í þagnargildi...

Hluttekningin lá í þessu þetta var svona þegjandi aðstoð... það voru eiginlega engin orð til yfir þetta. Það var ekki
hægt að koma svona hörmungum í orð“ 8
„ Ég leiddi þetta voða mikið hjá mér.... Þetta er ekki hlutur sem ég hef áhuga á og skipta mér af því sem mér
kemur ekki við.“ 9

Skömm og samviskubit
Ekki verður fullyrt hvað veldur því að þögnin réð ríkjum og öll umræða var talin óþörf, tilgangslaus eða til
óþurftar. Vera má að einhverjir hafi fundið til sekttarkenndar að slíkt hafi gerst hjá þeim. Á þeirra heimaslóð,
heimili eða í þjóðhátíðartjaldi þeirra. Ef til vill hefur samviskubit eða nokkurs konar skömm eða samviskubit
þaggað niður alla umræðu?

Það er þekkt í sjávarbyggðum hérlendis og erlendis að sjómenn sem hafa lent í sjávarháska og mannstapa voru
hvattir til að gefa hugsanlegum eftirköstum sem minnstan gaum og drífa sig sem fyrst á sjóinn aftur. Er ekki að
sjá að sú meðferð sem nú tíðkast og talin er gagnleg við t.d. áfallastreituröskun hafi þá átt uppá pallborðið. Virðist
frekar hafa verið farin sú leið að forðast sem mest alla umræðu:

Þessi nálgun virðist hafa verið almenn og er hún staðfest hjá viðmælendum mínum sem hafa greint frá þessum
viðbrögðum. Ósagt skal látið hvort gagnist betur til að létta líðan þeirra sem eftir lifðu og næst stóðu sú aðferð
sem hér hefur verið beitt eða aðrar sem nú eru taldar betri. En ekki fer miklum sögum um varanlegan andlegan
heilsubrest Eyjamanna, þrátt fyrir veruleg viðbrögð upphaflega.
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Ákærur og dóma
Eftir opinbera rannsókn á tréspíramálinu voru þrír einstaklingar ákærðir fyrir brot á 215. og 219. gr. almennra
hegningarlaga og 6. gr. sbr. 30. gr. áfengislaga nr. 33/1935. Einn var sýknaður og voru hinir tveir dæmdir, annar í
12 mánaða fangelsi og hinn í 6 mánuði.

Eftir að þeir sem hlutu dóm höfðu tekið út refsingu síns fer fáum sögum af frekari viðbrögðum Vestmanneyinga
og ber heimildum saman að þá var þessu máli lokið.

Þakkir fyrir aðstoð
Carl Ólafur Granz
Sigurjón Andrésson
Halldór Ingi Guðmundsson

1 Faðir minn er Jón Ísak Sigurðsson hafnsögumaður 1911-2000. Stefán Árnason fi.892-1977 var
yfirlögregluþjónn í Vestmannaeyjum 1932 til 1962.
2 Það var þó ekki fyrrr en árið 1973 sem hljómaði í þjóðhátiðarlagi „þrátt fyrir böl og alheimsstríð verður haldin
þjóðhátíð“.
3 Úr ljóði Kormáks Bragsonar, Þjóðhátíðarljóð (Þjóðhátíð Vestmannaeyja)
hátíð fengitímans
hófst í dag með því að nokkrir
prúðbúnir
fótboltamenn
drógu þúsund fána
til himins
4 Lýsing á tunnufundinum og atburðarrásinni eftir það byggir að verulegu leyti á atvikalýsingu í dómi
Hæstaréttar nr.79/1944, sem var kveðinn upp 9. febrúar 1945.
5

Söluturninn var við Strandveg og var þar verslunarþjónusta fyrir sjómenn.

6 Þessi frásögn er skrifuð af Kristjönu Óladóttur, Skólavegi 22, Vestmannaeyjum. Frumritið sem er handskrifað
var afhent Skjalasafni Vestmannaeyja í september 2004. Dagsetningar virðast hér hafa eitthvað hafa skolast til .
7

Mánudagur er 9. ágúst en ekki 10.

8 Ólafur Sigurðsson. Viðtal 18. febrúar 2019.
9

Perla Björnsdóttir. Viðtal 18.febrúar 2019.

10 215. gr. Ef mannsbani hlýst af gáleysi annars manns, þá varðar það sektum ... 1) eða fangelsi allt að 6 árum.
11 218. gr. [Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða heilbrigði, og þessar
afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna ásetnings eða gáleysis, þá varðar það ... 1) fangelsi allt
að 3 árum, eða sektum, ef sérstakar málsbætur eru.
Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættulegt vegna þeirrar aðferðar, þ. á m.
tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir líkamsárás, hlýtur bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að
16 árum.] 219. gr.
[Ef tjón á líkama eða heilbrigði, slíkt sem í 218. gr. eða 218. gr. a getur, hlýst af gáleysi annars manns, þá varðar
það sektum eða fangelsi allt að 4 árum.] 1
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Mikil heimildarvinna
„Ég hef um nokkurra ára skeið aflað heimilda um þennan atburð og m.a. tekið viðtöl við á annan tug
Vestmannaeyinga, sem enn mundu þennan atburð og gátu sagt frá sinni upplifun, þó langt væri um liðið. Í
fyrirlestrinum fer ég yfir atburðarrásina og hvernig fólk brást við þessum hörmulega atburði,“ segir Ragnar
Jónsson læknir, Jóns og Klöru á Látrum um fyrirlesturinn.
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Guðrún Bergmann með góð ráð fyrir konur

Guðrún Bergmann, rithöfundur, fyrirlesari og heilsumarkþjálfi mætti sunnudaginn 1. desember í
Einarsstofu og fjallaði um nokkrar einfaldar leiðir til að bæta heilsuna og kynnti nýjustu bók sína, BETRA
LÍF fyrir konur á besta aldri.

„Ég verð með fyrirlestur þar sem ég fjalla um 5 grunnleiðir til að bæta heilsuna en á undan fyrirlestrinum ætla ég
að lesa ljóð úr bókinni minni eftir Kristján Hreinsson,“ segir Guðrún um fyrirlesturinn.
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„Bókin mín BETRA LÍF fyrir konur á besta aldri fjallar hins vegar um tíu leiðir sem konur geta farið til að bæta
eigin heilsu - en ég ætla ekki að fjalla um þær allar á fundinum, heldur takmarka umfjöllunina við þessar fimm.
Bókin er 272 blaðsíður að lengd og hefur fengið góða dóma,“ segir Guðrún og vitnar í Guðríði Haraldsdóttur
bókagagnrýnanda Vikunnar sem segir þetta um hana:
„Vel skrifuð, uppbyggjandi og hvetjandi bók, full af fróðleik og sérstaklega ætluð konum á fimmtugsaldri og upp
úr. Yngri konur gætu þó haft heilmikið gagn af henni og þeim fyrirbyggjandi ráðum sem þar er að finna.
Höfundur leggur mikla áherslu á val hverrar og einnar konu og býður upp á marga valkosti. Hún miðlar af eigin
reynslu en fyrir þrjátíu árum lagði hún sjálf, þá orðin heilsulaus, upp í leit að betra lífi og fann. Kaflinn um
mikilvægi góðs svefns fannst mér sérlega áhugaverður og frábærar upplýsingarnar um bætiefnin, svo fátt eitt sé
nefnt. Þessi eigulega bók mun án efa kveikja áhuga margra á því að lifa lengra og betra lífi og í henni finnast
fjölmargar leiðir til þess.“

Guðrún bauð bókina til sölu á 20% afsláttarverði þennan dag sem kynningin var - en það var síðasti dagur á slíku
tilboðsverði hjá henni.

Guðrún vonaðist til að sjá sem flestar konur á fyrirlestrinum sem er öllum opinn. Varð henni að ósk sinni.
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Bjarni Harðar í mörgum hlutverkum í Einarsstofu

Það var í nokkur horn að líta hjá Bjarna Harðarssyni í Einarsstofu enda maðurinn með mörg járn í eldinum.
Rekur Sæmundarútgáfuna og Bókakaffið á Selfossi og skrifar bækur þess á milli.

Allt hófst þetta kl: 12.00 á sunnudeginum 1. desember í Einarsstofu, Safnahúsi, með súpu í boði Söguseturs
1627. Þar skrifaði Bjarni undir samning við Sögusetur 1627 um útgáfu á Reisubók sr. Ólafs Egilssonar. Að því
loknu kynnti Bjarni nýjar bækur nýjar bækur hjá Sæmundarútgáfunni.
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„Við gefum út liðlega 40 bækur þetta árið en það er ekki ætlun okkar að kynna þær allar hjá ykkur heldur aðeins
lítið úrval. Ég mun segja lítillega frá Bókaútgáfunni Sæmundi og okkar helstu verkum þetta árið,
Verðlaunabókinni Eddu, Draumadagbók Sæmundar Hólm, Kim Leine, Sigurði á Balaskarði, Sváfni, Jósefínubók
o.s.frv.

Guðjón mun lesa úr Kindasögum sem er sú bók okkar sem hefur selst best þetta haustið. Ég les stuttan kafla úr
minni fyrstu skáldsögu Svo skal dansa sem var í sumar endurútgefin í kilju,“ sagði Bjarni.

238

Herjólfur í 60 ár

Klukkan 14.00 fimmtudaginn 12. desember 2019 voru nákvæmlega 60 ár síðan fyrsti Herjólfur lagðist að bryggju
í Vestmannaeyjum. Þess var minnst með ljósmyndasýningu í Einarsstofu þann dag. Þar sýndi Sigurgeir Jónasson
myndir sem hann hefur tekið af Herjólfi, 1, 2 og 3 og líka af þeim fjórða þar sem Viktor Pétur Jónsson lagði
honum lið.
Það var vel mætt í Einarssstofu þar sem Arnar Sigurmundsson rakti sögu samgangna á sjó með tilkomu fyrsta
Herjólfs og þróunina síðan Guðbjartur Ellert Jónsson, framkvæmdastjóri Herjólfs ohf. sem nú rekur skipið fór
yfir stöðuna í dag og það sem framundan er. Boðaði hann m.a. fjölgun ferða úr sjö á dag í átta á næsta ári.

Það var stórt stökk í samgöngumálum Vestmannaeyinga þegar fyrsti Herjólfur kom í desember 1959. Hann var
hefðbundið farþega- og flutningaskip sem gat tekið nokkra bíla á dekk. Hann sigldi tvisvar í viku á milli
Reykjavíkur og Vestmannaeyja og sigldi auk þess hálfsmánaðarlega til Hornafjarðar og á sumrin hin síðari ár til
Þorlákshafnar tvisvar í viku.

Sigurgeir tók myndir þegar Herjólfur lagðist að bryggju laugardaginn 12. desember 1959 auk mynda af áhöfn og
farþegum sem sigldu með svarta Herjólfi eins og hann var oft nefndur. Þjónaði hann Eyjamönnum til ársins
1976.

Herjólfur númer tvö, sem var farþega- og bílaferja kom í júlí 1976 og reglulegar siglingar hófust til Þorlákshafnar.
Fyrst sex daga í viku, seinna sjö og fjölgaði loks upp í 14 ferðir á viku.

Á 16 árum flutti Herjólfur nr. 2. 800 þúsund farþega og um 150 þúsund farartæki. Skipið var að lokum selt til
Svíþjóðar og var það sænski herinn sem keypti það.

Herjólfur nr. 3 kom í júní 1992 og sigldi til Þorlákshafnar eins og forverinn en hóf siglingar í Landeyjahöfn í júlí
2010. Það gekk misjafnlega en strax var ljóst að Landeyjahöfn var mikil samgöngubót, á meðan hún virkaði. Á
þeim tíma sem Herjólfur h.f. átti skipið, þ.e. á tímabilinu 1992-2000, flutti það u.þ.b. 750 þúsund farþega og um
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200 þúsund farartæki stór og smá. Miðað við það má gera ráð fyrir að skipið hafi flutt yfir 2 milljónir farþegar og
400 til 500 þúsund faratæki til dagsins í dag. Hann er enn til taks og verður næstu 2 árin.

Sumarið 2019 kom svo Herjólfur númer 4 og er hann séstaklega hannaður til siglinga í Landeyjahöfn. Hann hefur
reynst vel og er þegar orðin mikil samgöngubót. Nú eru áætlaðar 7 ferðir á dag í Landeyjahöfn eða tvær til
Þorlákshöfn þegar veður gerast stríð.

Það sem af er vetri hafa ekki margar ferðir í Landeyjahöfn fallið niður og farþegar láta vel af því að ferðast með
skipinu.

Ef horft er til samgangna í Vestmannaeyjum skipti flug á Bakka og til Reykjavíkur miklu máli allt fram til ársins
2010 þegar Landeyjahöfn var opnuð. Framfarirnar eru miklar frá Stokkseyrarbátnum og mjólkubátnum í
Þorlákshöfn en Eyjamenn horfðu til fleiri möguleika og fengu hingað loftpúðaskip sumarið 1967 sem sigldi upp í
sand. Það reyndist ekki hentugt en hugmynd um jarðgöng lifir enn góðu lífi og kannski verða þau að veruleika
einhvern tímann í frmatíðinni. Hver veit?

Herjófur eitt til þrjú reyndust mikil happaskip og þjónuðu Eyjamönnum vel. Megi Guð og gæfan fylgja nýjasta
Herjólfi.
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Hrefna Díana í Einarsstofu — Þrettándinn í máli og myndum

Á árinu luku Sighvatur Jónsson, Geir Reynisson og Hrefna Díana Viðarsdóttir við heimildarmynd um
þrettándagleðina í Eyjum sem var frumsýnd 27. desember 2019. Hrefna Dína hélt fyrirlestur í Einarsstofu
skömmu áður sem hún byggði á lokaritgerð sinni í þjóðfræði haustið 2012 um þrettándahátíðina í
Vestmannaeyjum. Auk þess sagði hún frá myndinni sem var í lokavinnslu og sýndi búta úr myndinni.
Fyrirlesturinn var vel sóttur og kom margt athyglisvert fram hjá henni. Meðal annars tengingar við hátíðir í
Evrópu og að þrettándagleðin átti sér fyrirmynd frá fyrstu áratugum 20. aldar þegar hópar gengu á milli húsa í
furðubúningum og með blys.
Eldur læti og og forynjur
„Ég var alveg heilluð af hátíðinni og hvernig er annað hægt þegar myrkur, eldur, læti og forynjur fylla mann af
gleði og ótta. Ritgerðin heitir „Maður bíður meira eftir þrettándanum en eftir jólunum!“ Form, hlutverk og þróun
þrettándans í Vestmannaeyjum,“ segir Hrefna um fyrirlesturinn og kynningu á myndinni sem sýnd var á RÚV í
janúar.
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„Í fyrirlestrinum langar mig að segja ykkur frá því sem ég lærði þegar ég rannsakaði leið Eyjamanna til að fagna
þrettándanum frá 1948 til 2012. Ég segi frá gömlum hefðum Vestmannaeyinga og Evrópubúa um blysfarir,
dulbúninga- og heimsóknarsiði og hvort tengja megi þrettándagleðina við það.

Ég greini frá því hvernig þrettándagleðin hefur þróast í áranna rás. Svo geri ég tilraun til að skýra af hverju þessi
hefð lifir og hvað hún gerir fyrir samfélagið og fyrir hópinn sem gerir þrettándagleðina að raunveruleika.

Þetta verður sem sagt smá nördaskapur í bland við ýmsan fróðleik um stolt Eyjamanna.
Þar að auki mun ég auðvitað kynna hina dásamlegu heimildarmynd okkar Sighvats Jónssonar og Geirs
Reynissonar, Þrettándinn - heimildarmynd um þrettándagleðina í Eyjum,“ segir Hrefna sem er Eyjakona.

Alin upp á skyri, fiski og lýsi
„Ég er fædd í Vestmannaeyjum sumarið 1978 og var ein af sirka 20 börnum sem voru skírð á annan í jólum það ár
í Landakirkju. Það var ekki auðveldur burður í skírnarröðinni fyrir foreldra mína. Ég var vel í holdum enda þá
löngu farin að borða skyr og stappaðan fisk með lýsi.

Ég hef verið búsett í Innri-Njarðvík undanfarin 14 ár en það er enn gott að koma heim til Eyja. Ég er svo heppin
að eiga enn svefnpláss á æskuheimilinu hjá pabba mínum honum Viðari Guðmundssyni frá Lyngbergi og
stjúpmóður minni henni Láru Laufeyju Emilsdóttur.“

Hvað ertu að gera núna? „Fyrir utan það að ég og eiginmaður minn erum í fyrirtækjarekstri á sviði
byggingariðnaðar og bókhalds, þá erum við Sighvatur Jónsson og Geir Reynisson að leggja lokahönd á
heimildarmynd um þrettándagleðina í Eyjum, en hún verður frumsýnd núna 27. desember næstkomandi,“ sagði
Hrefna sem endingju sagðist hlakka til og vonast til að sjá sem flesta í Einarsstofu á laugardaginn.
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Safnahelgin

Náttúrugripasafnið opnað á sínum gamla stað

Lang ódýrasta og fljótlegasta lausnin
Náttúrugripasafnið var opnað sunnudaginn 17. nóvember á sínum gamla stað við Heiðarveg. Njáll Ragnarsson
formaður bæjarráðs opnaði sýninguna og Hörður Baldvinnsson, safnstjóri fjallaði um sögu safnsins. Í Djúpinu er
sýningin, fast þeir sóttu sjóinn.

„Forsagan er sú að það er hringt í mig og ég var spurður að því hvort ég sæi einhverja lausn á að geyma munina
sem voru á gamla Náttúrugripasafninu við Heiðarveg, fugla- og steinasafnið. Hvort það gæti verið staður fyrir þá
hér í Sagnheimum, en því miður er hér ekkert pláss fyrir svona mikið að munum. Ég var þá beðinn um að athuga
með verð á frístandandi munaskápum og kom í ljós að þeir kosta að lágmarki rétt um tólf milljónir,“ segir Hörður
Baldvinsson, safnstjóri Sagnheima um forsögu þess að á sunnudaginn verður Náttúrugripasafnið opnað að nýju á
sínum gamla stað þar sem það verður vonandi tímabundið.
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„Ég kom með þessa tillögu því mér fannst þetta einfaldara, að vera hér á gamla staðnum í staðinn fyrir að rífa upp
fuglana og steinana og setja í kassa og koma þeim fyrir einhverstaðar úti í bæ við misjöfn skilyrði. Miklu betra
væri að þrífa fuglana og loka búrunum og hafa þá til sýnis undir eftirliti, þar sem þeir eru búnir að vera hvort sem
er allt frá 1964. Góð lausn því við erum ekki klár með byggingu undir hvorki steina- né fuglasafnið. Munir af þessu
tagi eiga ekki samleið með öðrum munum sem ég er með hérna í Sagnheimum og því þurfa þessir munir að vera
aðskildir.

Það þarf reglulega að verja fuglana fyrir óværu, það má ekki vera birta og yfirþrýstingur verður vera í búrum og
rétt hitastig. Þannig að í skamman tíma er þetta besta lausnin. Náttúrugripasafnið mun vera opið til að byrja með
fyrir almenning á laugardögum milli 13.00 og 16.00 í vetur og að sjálfsögðu ókeypis inn. Það er byrjunin en svona
safn er mjög mikilvægt fyrir skólana þannig að þetta er allra hagur úr því að staðan er þessi.“

Upphaflega áttu fugla- og steinasafnið að fylgja fiskasafninu í Sea Life safnið sem hýsir mjaldrana sem fluttir voru
frá Kína sl. sumar. „Eftir því sem ég heyrði var ekki áhugi á því og er þetta því besta lausnin. Sjálfur hélt ég að
fugla- og steinasafnið ættu að fylgja fiskasafninu. Um það hefði verið gerður samningur en einhverra hluta vegna
er ekki til stafkrókur um það að þeir skuldbindi sig til að taka þessa muni. Hvað átti að gera? Þeir vildu ekki
munina, ég kom þeim ekki fyrir hér, óraunhæft að setja þá í kassa, þannig að þetta var bara eina lausnin að mínu
viti,“ segir Hörður.

244

Merk söfn með sögu
Fljótt sáu menn að þetta væri bæði lang ódýrasta og fljótlegasta lausnin. Í hönd fór mikil vinna en Hörður segir
það mikið lán að fá hjónin Kristján Egilsson og Ágústa Friðriksdóttir sem hafi unnið ómetanlegt starf í þágu
safnsins frá upphafi að verkinu. Ágústa er dóttir Friðriks Jessonar, stofnanda Fiska- og náttúrugripasafnsins sem
var opnað 1964. Hafði Friðrik líka stoppað upp flesta fuglana en steinasafnið, sem er eitt merkasta
skrautsteinasafn landsins gáfu hjónin Unnar Pálsdóttir og Sveinn Guðmundsson. Þar er að finna flestar þær
steinategundir sem finnast á Íslandi.

Kristján tók við sem safnstjóri af tengdaföður sínum og Ágústa þekkir safnið flestum betur. „Hann bauðst til að
þrífa alla fuglana og ganga frá þeim og að sjálfsögðu þáði ég það. Sjálfur hafði ég ekki hugmynd hvernig ætti að
ganga um þetta allt saman. Ágústa tók að sér að þrífa steinasafnið og þau eru búin að þessu og eiga heiður skilinn.
Allt í sjálfboðaliðsvinnu.“

Djúpið verður til
Þá segir Hörður að næsta spurning hafi verið hvað á að gera við salinn þar sem Fiskasafnið var? „Til að allt yrði
löglegt urðum við að setja upp neyðarútgang sem við gerðum og er hann út úr gamla fiskasalnum. Tókum eitt
búrið í burtu og settum upp hurð. Næst settum við plötur fyrir búrin þannig að þar voru bara auðir veggir. Þá kom
upp hugmynd, að hengja myndir á vegginn sem eru til í hundruðum þúsunda og jafnvel í milljóna tali hjá okkur í
Safnhúsinu ef við teljum myndirnar hans Sigurgeirs með. Þær koma alls staðar að og niðurstaðan var að klæða
veggina með þessum myndum. Þá rakst ég á mynd sem er saga Bátaábyrgðarfélags Íslands í 150 ár. Á myndinni
eru allir bátar sem tryggðir voru hjá félaginu og voru bættir eftir að hafa sokkið.“

Í allt eru þetta 74 bátar sem fórust á árunum 1908 til 1991 og er sýnt á korti hvar þeir fórust. „Ég er með myndir af
þeim öllum, hvað margir fórust og hvað margir komust af, hvar þeir sukku og svo framvegis.“
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Stolt Eyjamanna
Líka verður þarna myndasýning þar sem saga Náttúrugripasafnsins er rakin, safn sem í 55 ár var eitt af því sem
Eyjamenn voru hvað stoltastir af. „Þetta er menningararfur okkar og við stöndum í þakkarskuld við Friðrik
Jesson sem kom þessu öllu af stað og stýrði safninu í mörg ár. Ekki má heldur gleyma því að Guðlaugur Gíslason,
bæjarstjóri og alþingismaður og sjálfstæðismaður hafði forgöngu um stofnun safnsins á sínum tíma. Hann sá
fram í tímann og ennþá hefur ekki verið stofnað fiskasafn á Íslandi sem kemst nærri því sem Fiska- og
náttúrugripasafnið okkar var. Guðlaugur kveikti neistann á sínum tíma en því miður voru til aðilar hér í bæ sem
vildu slökkva þann neista í stað þess að hlúa að honum. Um þetta allt má lesa í ævisögu Guðlaugs sem er frábær
lýsing á þeim pólitíska slag sem var um safnið,“ segir Hörður að endingu.
Slökkvistöðin var opin þennan dag.
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Ágústa og Kristján fagna opnun Náttúrugripasafnsins:
Eins og að fá barnið sitt aftur

Hjónin Ágústa Friðriksdóttir og Kristján Egilsson hafa sterk tengsl við Fiska- og náttúrugripasafn Vestmannaeyja.
Hún sem dóttir Friðriks Jessonar sem ýtti hugmynd Guðlaugs Gíslasonar, sjálfstæðismanni, bæjarstjóra og
alþingismanni úr vör og stýrði safninu í áratugi. Kristján var tengdapabba sínum lengi innanhandar á safninu og
tók við af honum í fyllingu tímans.

„Það liggur við að maður sé uppalin á safninu frá 1964, þegar það var opnað. Áður fylgdist maður með þegar
pabbi var að stoppa upp,“ segir Ágústa. „Guðlaugur Gíslason á hugmyndina . Kemur til pabba og spyr hvort hann
sé tilbúinn að koma með sér í þetta ævintýri. Pabbi sló þegar til.“
„Friðrik fór erlendis til að kynna sér rekstur sjávardýrasafna, til Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur og kom fróðari
til baka,“ segir Kristján. „Svo voru karlarnir í Smið fengnir til að innrétta og það var gert dag frá degi. Engar
teikningar en unnið eftir hugmyndum Friðriks eins og hann hafði séð þetta gert úti. Hann vildi ekki raða
fuglunum upp í hillur heldur reyna að gera þetta eins náttúrulegt og hægt var. Þeir voru sýndir á flugi og við sem
náttúrulegastar aðstæður. Var þetta að mestu leyti eins og við sjáum safnið í dag.“

Sumt úr einkasafni
Þau sögðu að meirihlutinn af þessum náttúrumunum sé kominn frá Friðriki sem lagði safninu til hluti úr sinni
einkaeign. „Þegar hann var að byggja upp safnið var hann að stoppa upp í sínum frítíma. Hann kenndi mér að
stoppa upp og ég hef haldið því áfram, t.d. þegar kom að því að það þurfti að endurnýja. Hér eru líka fuglar frá
Inga Sigurjóns og nokkrir frá Óskari Sigurðs. Mest eru þetta þó munir sem bæjarbúar hafa fært safninu enda hafa
þeir í gegnum tíðina litið á það sem sitt safn,“ segir Kristján.

„Það var eins og Lind (Elíasar) sagði eitt sinn og lýsir best hug bæjarbúa til safnsins; -Við áttum safnið sagði hún
og Figgi og Kristján áttu að passa það.“
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Þau segja að bæjarbúar hafi alla tíð verið safninu mjög velviljaðir og fólk duglegt að koma með börnin og auðvelt
og gaman hafi verið að segja þeim frá fiskunum og öðru sem hér var,“ segir Ágústa. „Kennarar komu líka með
nemendur og létu gera verkefni þar sem þau gátu nýtt það sem safnið bauð upp á,“ segir Kristján.

Þau eru mjög sátt að sjá safnið lifna við að nýju og hafa lagt hönd á plóg við undirbúninginn. „Það er eins og
maður sé búinn að fá barnið sitt aftur. Þetta er alveg dásamlegt,“ segir Ágústa. „Það skemmir ekki hvað Hörður er
áhugasamur. Hann hrífur mann með,“ bætir Kristján við og þau hlakka til sunnudagsins.

„Það sem kemur nýtt inn er salurinn þar sem fiskabúrin voru. Alveg frábær sýningarsalur sem Hörður kallar
Djúpið og býður upp á mikla möguleika. Þar er hægt að setja upp sýningar og fá sýningar annars staðar frá,“ sagði
Kristján að endingu.

Njáll Ragnarsson formaður bæjarráðs opnaði sýningu á munum safnsins, fugla- og steinasafni, og Hörður Baldvinsson
fjallaði um sögu safnsins. Í Djúpinu var opnuð sýningin, Fast þeir sóttu sjóinn. Slökkvistöðin var opin þennan dag.
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Safnahelgi – Eyjamenn á Ólympíuleikunum í Berlín 1936

Það var tilhlökkunarefni að mæta í Einarsstofu, Safnahúsi sunnudaginn 10. nóvember þar sem Hörður
Baldvinsson, safnstjóri Sagnheima sagði frá för fimm Eyjamanna á Ólympíuleikana í Berlín 1936. Þetta var mikil
ævintýraferð fyrir 50 Íslendinga, þar af fimm Eyjamenn að koma úr fásinninu á Íslandi til Þýskalands sem þá var í
miklum blóma.

Þeir sem kepptu frá Eyjum voru Sigurður Sigurðsson í hástökki og þrístökki og Karl Vilmundarson í tugþraut.
Friðrik Jesson og Jón Ólafsson sýndu glímu og Þorsteinn Einarsson, glímukóngur, methafi í kúluvarpi, formaður
íþróttaráðs Vestmannaeyja og síðar íþróttafulltrúi ríkisins var fararstjóri hópsins.
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Hörður hefur lagt mikla vinnu í að rekja sögu hópsins og hefur notið góðrar aðstoðar afkomenda Berlínarfaranna
sem þarna lifðu sennilega stærsta ævintýri lífs síns. Á eftir fyrirlestri Harðar verður opnuð sýning í Sagnheimum
sem á eftir að koma á óvart. Þar er að finna myndir, frásagnir, verðlaunapeninga og margt fleira sem tengist
þessum stóra atburði í íþróttasögu Íslands og ekki síður Vestmannaeyja sem áttu tvo af fjórum keppendum á
leikunum í frjálsum íþróttum og tvo í hópi glímumanna.

Það eitt er staðfesting á að íþróttir í Vestmannaeyjum standa á gömlum merg.

Viðtal við Hörð Baldvinsson safnstjóra
Byggðasafns Vestmannaeyja

„Það var íþróttasýning, sem Helga Hallbergsdóttir, forveri minn í starfi setti upp í sumar og þar sé ég mynd af
manni frá Vestmannaeyjum sem hafði fengið viðurkenningu fyrir að hafa farið á Ólympíuleikana í Berlín 1936,“
segir Hörður Baldvinsson, forstöðumaður Sagnheima í Vestmannaeyjum um það sem kveikti áhuga hans á
Íslendingum sem fóru á Ólympíuleikana þetta ár í Berlín þegar Adolf Hitler og Nasistaflokkurinn réðu öllu í
Þýskalandi. Alls fór um 50 manna hópur frá Íslandi og þar af fimm frá Vestmannaeyjum. Var þetta mikið ævintýri
fyrir þessa menn, að koma frá litla Íslandi sem var svo langt á eftir Evrópulöndum í flestu, til Þýskalands sem á
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þessum tíma skaraði fram úr og tjaldaði öllu til að Ólympíuleikarnir yrðu sem glæsilegastir. Áttu að sýna yfirburði
þýsku þjóðarinnar og nasismans. Leikmynd sem byggð var á hörmungum og var rústir einar innan við áratug
síðar þegar seinni heimsstyrjöldinni lauk.
Íslendingum var sérstaklega boðið á leikana og tóku gestgjafarnir einstaklega vel á móti þeim. Þeir sem fóru frá
Vestmannaeyjum voru Sigurður Sigurðsson sem keppti í hástökki og þrístökki þar sem hann komst í úrslit. Karl
Vilmundarson keppti í tugþraut en hætti eftir tvær greinar. Friðrik Jesson sýndi glímu. Hann var fimmfaldur
Íslandsmeistari í frjálsum og talinn einn fjölhæfasti íþróttamaður landsins á þeim tíma. Jón Ólafsson sýndi einnig
glímu. Hann var alhliða íþróttamaður, stundaði bæði frjálsar íþróttir og knattspyrnu og þótti afburðagóður
kylfingur. Þorsteinn Einarsson, glímukóngur Ármanns, methafi í kúluvarpi, formaður íþróttaráðs Vestmannaeyja
og síðar íþróttafulltrúi ríkisins var fararstjóri hópsins.

Fimm frá Eyjum
Hörður segir að myndin góða hafi kveikt í sér svo um munaði. „Ég fór að skoða hvort það væru til einhverjar
myndir eða frásagnir af þessari ferð. Þannig byrjaði þetta. Ég fer að gúgla og fer inn á tímarit.is frá þessum tíma.
Hélt áfram að gramsa, finn brot og brot og sé að þetta eru fimm menn frá Eyjum. Þrír eru í hópnum sem sýna
glímu og tveir taka þátt í frjálsíþróttakeppninni á leikunum,“ segir Hörður og nú var áhuginn vaknaður fyrir
alvöru.
„Staðreyndin er sú að það er afskaplega lítið skrifað um þessa Ólympíuleika hér landi annað en að þetta hafi verið
nasistaáróður. Hafði ég samband við ÍSÍ en þar var ekkert til. Ekkert. Svo er ég að gramsa inni í skjalageymslu,
finn þar fyrstu ljósmyndina og fer að hringja í ættingja. Hringi m.a. í son Sigurðar Sigurðssonar, Sigurð Sævar og
spyr hvort eitthvað hafi varðveist en hann hélt að svo væri ekki. Tveimur til þremur vikum seinna fékk ég þær
fréttir að fundist hefði kassi í geymslu hjá dóttur hans,“ segir Hörður og þarna fór boltinn að rúlla af krafti.

Afkomendur hjálplegir
Börn Sigurðar gáfu kassann til safnsins og í ljós kom að hann hafði ekki bara að geyma ljósmyndir. „Þarna voru
viðurkenningar, blöð og bækur sem hann fékk á meðan hann var þarna úti. Þarna fer púslunum að fjölga og
seinna koma dóttir og tengdasonur Friðriks Jessonar, Ágústa og Kristján Egilsson með gögn. Sonur Jóns,
Sigurður Þórir átti í fórum sínum eitt og annað sem nýttist mér vel. Enn seinna fæ ég albúm með myndum og ég
get farið að teikna þessa sögu upp,“ segir Hörður sem leitaði fanga hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur,
Þjóðminjasafninu, þýska sjónvarpinu og aflaði gagna eins víða og hann taldi mögulegt.
„Loksins var ég kominn með frásögn sem mér fannst að mætti alveg heyrast. Setti mig inn í tíðarandann. Finn
viðtal í Þjóðhátíðarblaðinu við Sigurð Sigursson þar sem hann segist hafa kynnst Jesse nokkrum Owens sem er
kannski frægasti frjálsíþróttamaður allra tíma. Sigraði þýska keppandann í 100 metra hlaupinu sem ekki var
Hitler að skapi. Þeim varð vel til vina og fékk hann eiginhandaáritun Owens sem verður til sýnis hér á
Sagnheimum.“

Ólíkar aðstæður
Hörður hefur skoðað alla umgjörð leikanna, leikvanginn, Ólympíuþorpið og bar saman frásagnir. „Sigurður var
eins og hver annar Eyjamaður, í sinni vinnu en var greinilega mikill íþróttamaður frá náttúrunnar hendi. Hleypur
hér upp um öll fjöll og lýsir því þegar hann í mestu frostum fékk að æfa inni í Lifrarsamlaginu þar sem var
moldargólf. Þetta var illa séð hjá fullorðnum sem spurðu; af hverju ert þú ekki að vinna strákur? Hvaða djöfulsins
sprikl er þetta? Það er gaman að bera þetta saman við nútímann og leikvanginn í Berlín sem rúmaði 100.000
manns í sæti. Reyna að ímynda sér hvernig það var fyrir Íslendingana að labba inn á þennan leikvang, þar sem
áhorfendur voru fleiri en bjuggu á Íslandi. Þetta er slíkur fjöldi, ekki síst fyrir peyjana frá Eyjum þar sem tíu til
tuttugu mættu til að horfa á. Þeir voru bara sveitamenn og upplivelsið, allt frá því þeir stigu á land í Hamborg þar
til haldið var heim aftur.“
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Lúxus í lestinni
„Þegar Goðafoss kemur til Eyja, þar sem fimmmenningarnir eru ferjaðir um borð er búið að setja trégólf í
afturlestina og til að undirstrika lúxusinn var sett segl innan á lestina og 50 dýnur. Það var ekki verið að bæta við
björgunabátum þó 50 manns væru í lestinni. Salernisaðstaðan var eftir því sem ég veit best, klósett og einn vaskur
og sturtan spúll uppi á dekki. Þetta er ferðalag sem tók á annan mánuð. Eftir móttöku í Hamborg tekur við
hraðlest til Berlínar. Enginn þeirra hafði séð járbrautalest hvað þá stigið inn í hana. Það er farið með þá í ráðhús
Hamborgar sem er 112 metra há bygging og 27 þúsund fermetrar, alveg gríðarleg bygging. Þessir menn höfðu
aldrei séð neitt í líkingu við þetta. Þeir koma í borgir með hellulögðum strætum, margra hæða húsum, bílum,
strætisvögnum, mótorhjólum sem hefur verið þvílík upplifun fyrir Íslendingana sem þarna voru mættir.“
Níu árum síðar, í febrúar 1945 er Dettifoss skotinn niður af Þjóðverjum skammt undan Reykjanesi og varð mikill
mannskaði.
Frítt fæði og uppihald
Þýska stjórnin bauð Íslendingunum frítt fæði og uppihald en það hefur hvergi komið fram hvort það var Eimskip
eða einhver annar sem borgaði ferðalagið yfir hafið. Það fékkst styrkur frá Reykjavíkurborg og ríkinu en að öðru
leyti þurftu þeir að borga sjálfir. „Fimmmenningar í Eyjum gengu í hús og fengu pening frá velviljuðum og
áhugamönnum um íþróttir. Hver og einn fékk 500 krónur í eyðsufé. Ég komst að því að fyrir þessar 500 krónur á
þessum tíma var hægt að kaupa tvö tonn af kartöflum sem í dag kosta um 480 þúsund krónur.“
Æfðu hálfan mánuð á Laugarvatni
Þarna var öllu til tjaldað, leikvangurinn sem byrjað var að reisa 1932 og þarna skartar Þýskaland öllu sína
glæsilegasta undir ægivaldi nasismans. „Stærðin á þessum tíma hefur verið gígantísk og gaman að reyna að setja
sig í spor þessara manna. Þetta voru miklir íþróttamenn og þegar þetta er skoðað í víðara samhengi stóðu þeir sig
ekki illa. Þeir voru að keppa við menn sem voru vanir því besta.
Hér var engin aðstaða og undirbúningurinn var með þeim hætti að keppendur héðan fengu hálfan mánuð á
Laugarvatni við æfingar. Þannig að viðbrigðin eru mikil og Karl Vilmundar, sem átti að keppa í tugþraut kiknar
undan álaginu. Pressan bugar hann. Það er svo mikill hávaði á vellinum að hann heyrir ekki þegar nafnið hans er
kallað upp í 100 metra hlaupið. Heyrir það ekki, það er allt tryllt á vellinum og hann veit ekki hvort hann er að
koma eða fara. Hann fær svo að hlaupa einn og hleypur á mun lakari tíma heldur en hann gerði nokkurn tíma hér
heima. Í langstökki stekkur hann miklu styttra heldur hann gerði hér heima og hættir keppni,“ segir Hörður og er
viss um þetta hafi lagst þungt á Karl, að hafa hætt keppni.
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Mikið ævintýri
„En þetta var gríðarlegt ævintýri fyrir þessa menn að sjá alla þessa uppbyggingu í Þýskalandi og þessa
Ólympíuleika sem voru fyrst og fremst pólitískir og áttu að vera skrautfjöður í hatt Hitlers og nasistanna. Þeir
vissu það ekki og héldu að þetta ætti að vera svona. Þeim er boðið í bíltúra um allar trissur þannig að þetta var
gríðarlegt ferðalag. Það er fengur að fá upplýsingar um það frá þessum mönnum.
Friðrik Jesson hélt dagbók sem ég fékk að skoða. Einnig allt sem til var frá Sigurði Sigurðssyni. Þorsteinn
Einarsson, sem var íþróttafulltrúi ríkisins var þekktur íþróttamaður sem og fyrir störf sín að íþróttamálum. Hann
skrifaði mjög mikið en ég hef ekki fundið neitt eftir hann um ferðina. Slatta af ljósmyndum en annars ekki mikið.
Ég hef þó fengið nóg héðan og þaðan, t.d. úr Morgunblaðinu til að fá heildarmynd af þessum merka þætti í
íþróttasögu Íslands og ekki síður Vestmannaeyja. Varðandi Þorstein má geta þess að sonur hans, Gísli
Ingimundur keppti í júdó á Ólympíuleikunum 1976 í Montreal og dóttursonur Friðriks, Logi Jes Kristjánsson
Íslandsmeistari í sundi keppti á leikunum í Atlanta. Þannig að fræ sem sáð var 1936 náðu að blómstra þó seinna
væri,“ sagði Hörður að endingu.
Eins og áður kemur fram báru gestgjafarnir Íslendingana á örmum sér og sem dæmi um það var þeim síðasta
kvöldið í Berlín boðið til kvöldverðar á einum glæsilegast veitingastað Berlínar Atlantis-Winkerdorf.
Fjórir íslenskir frjálsíþróttamenn voru þátttakendur á Ólympíuleikunum í Berlín 1936. Einn keppendanna,
Sigurður Sigurðsson komst í úrslitakeppnina í þrístökki, sá fyrsti í frjálsum íþróttum. - Sigurður stökk í annarri
tilraun vel yfir 14 metra sem dugði til að komast í úrslit. Þar stökk hann 13,58 m sem nægði í 11. sæti. - Sigurður
tók einnig þátt í hástökki og jafnaði Íslandsmetið með því að stökkva 1,80 metra. Hann reyndi næst við 1,85 m en
tókst ekki, en það var hæðin, sem þurfti að stökkva til að komast í úrslit. Loks keppti Karl Vilmundarson í
tugþraut. Hann hljóp 100 metra á 12,6 sek. og stökk 5,62 metra í langstökki. Eftir þessa slæmu byrjun hætti Karl
keppni. Segja má að árangur íslensku keppendanna hafi verið vel viðunandi miðað við það álag að þurfa að keppa
fyrir framan 100.000 manns.
Sýningin var opnuð í Sagnheimum um Safnahelgina. Hörður flutti einnig mjög góðan fyrirlestur um rannsóknir
sínar.
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Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt

Ljósopið sló í gegn
Þegar Stefán Jónasson, í 100 ára afmælisnefnd Vestmannaeyjabæjar stakk upp á að fá Ijósmyndara í bænum til að
sýna myndir sínar á tjaldi í Einarsstofu óraði engan fyrir umfanginu. Reiknað var með kannski þremur eða fjórum
laugardögum og kannski tíu ljósmyndurum og fékk verkefnið nafnið Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt.

Reyndin varð önnur og voru sýningar um hverja helgi frá 14. september og sú síðasta og þrettánda var
laugardaginn 7. desember.

Ljósmyndararnir eru yfir 40 og myndirnar sennilega á bilinu 3000 til 4000. Þetta hefur verið einstaklega
ánægjulegt verkefni og aðsókn farið fram úr vonum. Eru gestir að nálgast þúsundið og fara örugglega í á annað
þúsundið þegar upp verður staðið.

Mikil vinna hefur farið í kynna sýningarnar sem hefur skilað sér í góðri aðsókn. Er almenn ánægja með framtakið
og spurning um að taka upp þráðinn að nýju þó seinna verði.
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Óskar Pétur fyrstur í röð ljósmyndara í Einarssstofu:

Mynd: Eyjafréttir

Tók sínar fyrstu myndir á Kodak Instamatic á fermingardaginn
Þeir eru ekki margir viðburðirnir í Vestmannaeyjum á síðustu árum og áratugum þar sem Óskar Pétur er ekki
mættur með myndavélina. Þjóðhátíð, goslok, þrettándinn, hann lætur sig ekki vanta. Svo allar hinar
uppákomurnar sem settar eru upp til að gleðja okkur hin eða eitthvað gerist sem telst fréttnæmt er, þá er Óskar
Pétur aldrei langt undan. Hann tekur líka myndir af því sem er að gerast í daglega lífinu og því síbreytilega
myndefni sem Eyjar bjóða upp á. Hann var fyrstur í röð ljósmyndara til að sýna í Einarsstofu og áttu eftir að
sýna næstu 13 laugardaga.

Óskar Pétur hefur unnið fyrir stærstu blöð landsins og myndir hans hafa ratað í fjölmiðla um allan heim. Þarna
fengu bæjarbúar tækifæri til að sjá hluta af myndum hans í Einarsstofu laugardaginn 14. september. Óskar Pétur
var einn en oftast voru það tveir og þrír sem sýndu rúllandi ljósmyndir á sýningartjaldi.

Viðfangsefnið er 100 ára afmælisbarnið, Vestmannaeyjar og efnistökin verða eins ólík og hið margbrotna
viðfangsefni. Þegar höfðu um 40 einstaklingar skráð sig til þátttöku. Möguleiki var á því að bæta við örfáum
ljósmyndurum. Boðið var upp á tónlistaratriði á völdum dagskrám. Stefán Jónasson átti hugmyndina að
sýningunum sem eru í nafni Afmælisnefndar Vestmannaeyjabæjar. Höfðu Stefán, Kári Bjarnason og Ómar
Garðarsson unnið að undirbúningi.

„Ég byrjaði að taka myndir á fermingardaginn, 14. maí 1972. Fékk tvær myndavélar í fermingargjöf, hinar frægu
Kodak Instamatic sem margir á mínum aldri muna eftir. Frægasta myndavél sögunnar með kassetum og kubb og
myndavélar sem Stuðmenn gerðu ódauðlegar í myndinni Með allt á hreinu. Þetta voru minnir mig tólf mynda
kassettur og gat tekið nokkra daga að taka myndir á eina kassettu,“ sagði Óskar Pétur um þessa frumraun sína í
ljósmyndun.
„Það var dálítið dýrt að vera ljósmyndari á þessum árum því það þurfti að framkalla filmurnar. Fór með þær í Fótó
sem var á Þingvöllum sem eyðilegðist í gosinu. Það var svo haustið 1976 sem ég fæ fyrstu alvöru myndavélina,
Olympus OM 1. Þá fór þetta að fara af stað. Ég var að vinna í Netagerðinni hjá Ingólfi Te og hafði því efni á að fara
með filmur í framköllun. Svo var maður sjálfur að framkalla svart-hvítar filmur og stækka myndir sem er alltaf
gaman.“
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Óskar Pétur var alltaf með myndavélina með sér sama hvert farið var. „Maður fór út að labba eða út á sjó, alltaf
var myndavélin með. Ég var að taka þetta saman um daginn og þá kom í ljós að ég tók 8000 myndir á filmu.
Maður var byrjaður að búa og myndaði börnin sín en maður tók líka þátt í lífsins baráttu og þetta var dýrt,“ sagði
Óskar Pétur sem hélt samt áfram að mynda.

„Ég fæ fyrstu alvöru stafrænu myndavélina 2006. Hafði átt litlar vélar en þetta var Nikon D 50 sem var keypt fyrir
mig í Kanada. Fæ hana á sunnudagskvöldi. Fer heim í kaffitíma á mánudegi og tek myndavélina með mér til að
sýna vinnufélögunum, þennan flotta grip. Þá er verið að hífa kirkjuklukkuna í Landakirkju. Júlíus Ingason var að
mynda fyrir Eyjafréttir og Gísli Óskarsson fyrir Stöð 2. Ég stoppaði og myndaði og sendi á Jóhann Inga sem var
með Vaktina. Þar með var ég kominn inn í þessa hringiðu og er enn. Hefur bara myndað og myndað.“

Óskar Pétur hefur myndað fyrir Eyjafréttir, Vaktina, Morgublaðið og Fréttablaðið. „Líka Fiskifréttir, Ægi og svo
má segja að myndir frá mér hafi farið um allt. Í blöð erlendis og meira að segja í Ástralíu. Þar fékk maður mynd
frá mér sem hann setti í bók sem hann var að gefa út. Ég á þá mynd að hvolfi þar niður frá,“ sagði Óskar Pétur og
hló.

Leggurðu áherslu á eitt fremur öðru þegar þú ert að mynda? „Kannski er ég alltaf á vitlausum stað en ég hef aldrei
dottið ofan í skítuga drullupollinn. Auðvitað hafa komið upp neikvæðir hlutir, brunar og slys en það er alltaf
miklu skemmtilegra að mynda það jákvæða en maður fær ekki öllu ráðið. “

Þegar minnst er á að hann og Sigurgeir Jónasson séu þeir einu sem sýna einir og sér sagðist Óskar Pétur bera
hlýjan hug til Sigurgeirs. „Hann var sá sem kenndi mér að mynda eftir að ég fékk fyrstu alvöru myndavélina.
Höfnin, skipin og sjómennirnir okkar er viðfangsefnið á sýningunni á laugardaginn. Myndir frá
ýmsum tímum og þar má sjá margan manninn, skip og það sem er að gerast við höfnina. Þar er
lífæð Eyjanna og án hennar væri ér ekkert um að vera,“ sagði Óskar Pétur sem þekkir vel til hafnarinnar og þess
sem þar er að gerast sem sjómaður og netagerðarmaður.

„Ég vann svo við smíðar í meira ein 20 ár og kom sjaldnast upp fyrir Strandveg. Það liggur því beinast við að sýna
myndir frá höfninni,“ sagði Óskar Pétur sem hlakkaði til laugardagsins. „Ég hlakka til og vonast til að sjá sem
flesta í Einarsstofu,“ sagði Óskar Pétur þegar hann undirbjó sýninguna.
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Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt:
Diddi í Ísfélaginu og Friðrik Alfreðs sýndu í Einarsstofu

Sigurður Sigurbjörnsson, eða Diddi í Ísfélaginu hefur lengi tekið myndir og fengu gestir í Einarsstofu að sjá
sýnishorn af þeim í Einarsstofu. Þar var líka Friðrik Ingvar Alfreðsson sem mundað hefur myndavélina í gegnum
árin.

Diddi hefur næmt auga fyrir því fallega í náttúrunni og fundvís á myndefni eins og sést á myndaröðinni.
Viðfangsefnið eru Vestmannaeyjar í sínum fallegasta búningi.

Friðrik er sjómaður og er núna á Þórunni Sveinsdóttur VE, því mikla happa- og aflaskipi. Hann notar tímann í
landi til að mynda og eru þær eins fjölbreyttar eins og þær eru margar. Ekki eru þær síður athyglisverðar
myndirnar sem hann hefur tekið úti í sjó í sumar. Þær sýna okkur landkröbbunum hvað fer fram á togurum í dag.
Það fanga myndir Friðriks og líka störf áhafnarinnar.
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Eyjar endalaus veisla lita, Ijóss og skugga
„Það var meira en að segja það að halda úti 16 til 20 síðna blaði sem kom út vikulega. Og oft var það höfuðverkur
að finna fallega mynd á forsíðu sem var eitt af einkennum blaðsins. Þá var gott að eiga góða að. Þar framarlega í
flokki voru þær Laufey Konný Guðjónsdóttir, Sísí Högna og Ruth Zolen, allt konur með næmt auga fyrir því
fallega og sérstaka í umhverfinu. Þær stöllur verða með sýningu á myndum sínum í Einarsstofu laugardaginn 28.
september sem er sú þriðja í sýningarröðinni sem sem stóð sem næst út árið. Verð fjarri góðu gamni en hefði
gjarnan viljað mæta,‘‘ sagði Ómar Garðarsson, fyrrum ritstjóri Frétta og síðar Eyjafrétta í tilefni sýningar þeirra í
röðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt þann 28. september á afmælisárinu.
Sýningin var eins og við mátti búast bæði fjólbreytt og skemmtileg og var mæting góð í Einarsstofu.

Sísí Högna
Palli Steingríms hafði áhrif
Og þær eru engir nýgræðingar þegar ljósmyndun er annars vegar. ,,Ég var 10 ára þegar ég fékk fyrst myndavél,‘‘
segir Sísí. ,,Hún var keypt hjá Jörgen í Tómstundabúðinni. Palli heitinn Steingríms hafði mikil áhrif á mig þegar
ég var í skóla. Kenndi okkur krökkunum að; ,,horfa, hlusta og upplifa náttúruna". Enda eru Eyjar endalaus veisla
lita, ljóss og skugga . Oft teikna ég upp í huganum myndina áður en ég smelli af en teikning og ljósmyndun hefur
fylgt mér lengi

Myndirnar sem ég sýni á laugardaginn eru náttúra mannlíf hús og stemning og þess háttar.‘‘
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Laufey Konný
Ljósmyndir og málverk
„Ég byrjaði að taka myndir árið 2006, þ.e. eitthvað annað en fjölskyldumyndir. Fékk þá mína fyrstu stóru
digitalvél,‘‘ sagði Konný. ,,Það sem vakti þá áhugann var að taka myndir af mótívum sem mig langaði að mála í
olíu. Til að byrja með hafði ég engan áhuga á mannamyndum en það breyttist svo og fór ég á fullt í að taka barna
og fjölskyldumyndir.
Fór í undirbúningsnám í Tækniskólanum fyrir ljósmyndun og átti um tvo áfanga eftir til að klára en það stóð
aldrei til að að flytja uppá land svo ljósmyndanám var ekki ímyndinni
Ég hef tekið ýmis námskeið og eina önn í listrænni ljósmyndun í Menntaskólanum á Tröllaskaga.‘‘

260

Ruth Zolen
Hringferð um Heimaey
„Ég flutti til Eyja 1983 frá Stuttgart. Mér fannst alltaf gaman að taka myndir og byrjaði í kringum 1968,“
sagði Ruth. ,,Eftir að ég flutti til Íslands var aðaláhugamálið náttúran. Ég vann við ferðamennsku í yfir 30 ár sem
leiðsögumaður í rútu, bát, gönguferðum og rak gistiheimili í 20 ár. Það hafði þau áhrif að mig langaði að sýna
fólki fjölbreytni náttúrunnar, aðallega á Heimaey, plöntur, hraunform, fuglalif, vetrarmyndir og svo framvegis.
Myndir sem ég ætla að sýna eru úr gönguferðum í kringum Eyjuna. Ég byrja við innsiglinguna. Svo koma
Heimaklettur, Há, Dalfjaaðll, Eysteinsvík, Stafnsnes, Hamarinn, Klauf, Stórhöfði, Ræningjartangi, Sæfjall,
Helgafell, Eldfell og ég enda með nýja hrauni.“

Af þessu sást að sýningin í Einarsstofu kl. 13.00 á laugardeginum 28. september yrði bæði fjölbreytt og
skemmtleg.
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Sif í Geisla sýndi í Einarsstofu á laugardeginum 5. október:
Að fanga augnablikið inn í eilífðina

Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt heldur áfram. Laugardaginn, 5. október kl. 13.00 mættu Ísleifur Arnar
Vignisson, betur þekktur sem Addi í London og Sif Sigtryggsdóttir, Sif í Geisla. Sif á sér bakgrunn í listnámi og þá
fyrst fór hún að nýta þá möguleika sem myndavélin og síðar síminn hefur upp á að bjóða í listrænni ljósmyndun.
Þetta er fyrsta sýning Sifjar sem fram til þessa hefur helst komið sér á framfæri á Instagram þar sem myndir
hennar hafa vakið athygli.

„Ég er úr Reykjavík. Fædd þar og uppalin en bjó á Seltjarnarnesinu lengi og kenni mig við það en er annars
Reykjavíkurmær úr Kvennaskólanum,“ sagði Sif Sigtryggsdóttir þegar hún var spurð um uppruna sinn. Hún gaf
Eyjafólki tækifæri á að kíkja á ljósmyndir sínar í Einarsstofu kl. 13.00 á laugardeginum.

„Já, Kvennaskólapía,“ hélt hún áfram. „Vann í Ellingsen í mjög mörg ár þar sem pabbi var skrifstofustjóri. Þannig
að ég ólst upp við sjávarútveg og var verslunardama frá fæðingu,“ sagði Sif og hló sínum smitandi hlátri.

„Ég fór í burðarrúmi inn í Ellingssen og vann þar hin ýmsu störf en um þrítugt sagði ég; nú er ég hætt og ætla ekki
að koma aftur. Fór í Myndlistar- og handíðarskólann þar sem ég var í fjögur ár, í textílsdeildinni. Eftir skólann lá
leiðin þó áfram í verslunargeirann, fyrst Byggt og búið. Var verslunarstjóri þar og svo í Ormsson í Smáralind. Þar
var ég í átta ár áður en ég flyt hingað. Núna er ég í Geisla og það má kannski segja að ég sé listræn
verslunardama.“
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Árin í Eyjum orðin níu
Til Eyja elti hún eiginmanninn, Snorra Þór Guðmundsson stýrimanni á Bergey VE. Og hún ætlaði ekki að staldra
lengi við. „Ég ætlaði að vera hér í eitt ár. Það var loforð sem ég gaf vinum og fjölskyldu en þau eru orðin níu árin í
Eyjum þannig að ég er margbúin að svíkja þau loforð. Ég nýt lífsins, á marga góða vini og elska að ferðast og taka
myndir. Sérstaklega af landinu okkar sem er svo einstaklega fallegt,“ sagði Sif sem hafði fréttir að færa af
eiginmanninum þegar rætt var við hana á þriðjudaginn.

„Hann er í þessum töluðu orðum að taka á móti nýrri Bergey úti í Noregi. Búið að draga upp flaggið og þeir leggja
í hann í fyrramálið ef allt gengur upp. “
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Lífið í römmum
Hvenær byrjaðir þú að taka myndir? „Ég hef í rauninni alltaf verið að taka myndir eða frá því ég man eftir mér.
Tók myndir af fólki og því sem fyrir augu bar. Það var svo í Myndlistar- og handíðaskólanum sem ég fer meira í
að taka myndir af náttúrunni. Sé þessa ramma. Sé lífið í þessum litlu römmum og þetta gerist á árunum 1993 til
1994. Fyrst var þetta meira fyrir sjálfa mig en með tilkomu myndsímanna og Instagram fer maður að sýna það
sem maður er að gera og fær viðbrögð. Ég er kannski of hógvær að koma mér á framfæri í listinni. Er feimin þó ég
líti ekki út fyrir að vera það. Þess vegna er Instagram ágætur vettvangur til að sýna hvað í manni býr.

Þakklát fyrir tækifærið
Þetta er orðinn ansi þykkur bunki af myndum og það er pínu mál að finna ljósmyndir á sýninguna. Finna út
stærðina á myndunum en þetta er mjög góð leið til að sparka í rassinn á manni að skipuleggja myndabankann og
vinna aðeins meira í honum. Það var mjög hvetjandi að fá þessa áskorun frá ykkur og ég er mjög þakklát.“

Sif sagði ekkert sérstakt þema á sýningunni. „Nei. Þetta verður bara sýnishorn af því sem fangað hefur augað mitt.
Það sem ég sé, er þemað. Í listanáminu sögðu þau; taktu eftir því sem grípur þig og haltu því til haga. Það hefur
farið inn í myndirnar mínar. Alltaf þegar ég sé eitthvað sem fangar athyglina, tek ég upp símann og tek mynd.
Maður hlustar á innsæið og hleypur ekki fram hjá því sem hrífur mann. Heldur fangar það inn í eilífðina,“ sagði
Sif að endingu.

Myndir hennar eru mikið náttúrstemningar þar sem sjónarhornið er annað hvort vítt eða beinist að því smáa. Allt
rammar sem hún Sif sér á sinn hátt sem gerir myndir hennar svo skemmtilegar.
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Addi í London í Einarsstofu:
Góð mynd fær mann til að gleyma kulda og streði

Ísleifur Arnar Vignisson, Addi í London er ekki maður einhamur, hvort sem er í vinnunni eða þegar hann mætir
með myndavélina, á einstaka viðburði eða til að fanga það fallega í náttúrunni og fuglalífinu þar sem lundinn er í
sérstöku uppáhaldi. Hann byrjaði ungur að vinna í fiski og það hefur hann gert alla tíð, lengst af sem verkstjóri
sem eitt og sér er nægt verkefni. Addi lét það samt ekki stoppa sig þegar kom að því taka myndir og þær hafa farið
víða um heim og hlotið viðurkenningar.

Addi var strax til í slaginn þegar hann var beðinn um að taka þátt í sýningaröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum
ljósopið mitt sem hélt áfram í Einarsstofu á laugardeginum, 5. október kl. 13.00 Með honum var Sif
Sigtryggsdóttir, Sif í Geisla. Var þetta fjórða sýningin.
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Byrjaði meira í gamni en alvöru
„Ég byrjaði að fikta við ljósmyndun árið 1974 en þá er ég tvítugur,“ sagði Addi um fyrstu sporin. „Fyrst var þetta
meira í gamni en alvöru en síðustu 30 árin hefur maður verið í þessu af fullum krafti. Byrjaði með filmuvélar eins
og svo margir. Þá tók maður ekki nærri eins margar myndir og í dag. Það kostaði sitt að láta framkalla allar þessar
filmur. Það breyttist svo með stafrænu tækninni þegar hægt var að taka eins margar myndir og maður vildi án
þess að þurfa að hugsa um kostnað.“

Hann byrjaði að vinna í Fiskiðjunni hjá Lauga á Heiði 1975 og var orðinn verkstjóri í tækjunum 1976. „Ég tók
myndir í Fiskiðjunni sem í dag eru alveg ómetanlegar. Þar má þekkja marga hrausta peyja sem voru óhræddir að
taka til hendinni þegar sett var í tækin og svo slá úr þeim. Hörku vinna fyrir hörku menn. Þegar Fiskiðjan
sameinaðist Vinnslustöðinni fylgdi ég með í pakkanum og hef ég tekið mikið af myndum þar. Undanfarin ár hef
ég tekið myndir m.a. fyrir Vinnslustöðina.“

Tekur tíma
Addi er víðar mættur með myndavélina og hefur hann m.a. tekið myndir fyrir ÍBV. „Ég hef tekið myndir á
þjóðhátíð sem ÍBV hefur notað í Þjóðhátíðarblaðið undanfarið tíu til fimmtán ár. Einnig hef ég tekið myndir af
fótboltaleikjum. Ekki má gleyma yngri flokka mótunum, TM mótinu og Orkumótinu þar sem kraftur, leikgleði og
einlægni krakkanna koma fram í hverri einustu mynd.“

Addi sagði að baki góðri mynd liggi miklu meiri vinna en flestir geri sér grein fyrir. „Á þjóðhátíð getur það tekið
rosalegan tíma að sitja uppi á fjalli til að ná öðru sjónarhorni á flugeldasýninguna og blysin. Það tekur á en
ánægjan mikil þegar vel tekst til.“
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Sennilega hafa fáir eða engir tekið fleiri myndir af Smáeyjum en Addi í London og ástæðan er einföld. „Þær
blasa við út um stofugluggann hjá okkur og ég hef myndað þær meira en margt annað. Ef maður sér eitthvað
sérstakt, sólarlag eða annað þarf maður að vera fljótur út því þetta er svo fljótt að breytast.“

Náttúran heillar
Og þær eru margar klukkustundirnar sem liggja að baki fuglamyndunum hjá Adda sem sumar eru hreint
frábærar. „Náttúran hér í Eyjum heillar og þá ekki síst fuglarnir þar sem lundinn er sá sem stendur upp úr. Við
Heiðar Egils höfum farið magrar ferðir saman til að taka myndir af lundum og sólsetrinu. Mér finnst einna
skemmtilegast þegar pysjan er að koma úr holunum á haustin. Þá eru foreldrarnir að passa upp á þær. Einnig
fylgdist ég með í sex kvöld í röð sem var einstök upplifun.

Þetta gerist helst í ljósaskiptunum og þá nota ég oftast flass en það virðist ekki hræða lundann. Hann stendur
hinn rólegasti og lætur eins og ekkert sé. Allt tekur þetta mikinn tíma og ef maður er heppinn nást nokkrar góðar
myndir, kannski þrjár til fjórar og þá gleymist allt streðið, kuldinn og annað sem fylgir því að hanga undir kletti í
marga klukkutíma,“ sagði Addi.

Gott framtak
Hann var ánægður með það tækifæri sem ljósmyndarar í Vestmannaeyjum fengu með sýningarröðinni í
Einarsstofu. „Mér finnst þetta bæði gott framtak, líka jákvætt og skemmtilegt. Sjálfur hef ég haldið tvær
einkasýningar og tekið þátt í þremur samsýningum. Ég hlakka til laugardagsins og verð með sitt lítið af hverju af
því sem ég hef verið að gera í gegnum árin,“ sagði Addi sem hefur sent nokkrar myndir erlendis sem vakið hafa
mikla athygli.

Það var spennandi að sjá það sem Addi sýndi okkur í Einarsstofu kl. 13.00 á laugardeginum.
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Feðgarnir Hörður og Friðrik í Einarsstofu:
Ljósmyndir sem spanna 70 ár í Vestmannaeyjum

Nýi og gamli tíminn mættust í myndum þeirra feðga, Harðar Sigurgeirssonar Ijósmyndara og Friðriks sonar hans
í Einarsstofu á laugardeginum 12. október kl. 13.00. Hörður starfaði hér sem ljósmyndari um og eftir miðja
síðustu öld. Friðrik varð að byrja upp á nýtt eftir að safnið hans varð gosinu að bráð 1973. Hörður skildi eftir sig
merkilegt safn bæði mannamynda og mynda úr daglega lífinu. Friðrik hefur haldið utan um safnið og fengum við
að sjá sýnishorn af því á laugardeginum. Sjálfur byrjaði Friðrik ungur að taka myndir og grunnurinn er það sem
hann lærði af föður sínum.
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Hörður Sigurgeirsson Ijósmyndari og píanókennari fæddist á Akureyri 6. maí 1914 og lést í Reykjavík 2. júní
1978. Hann fluttist til Vestmannaeyja 1949 og rak hér ljósmyndastofu frá 1950 til 1965 auk þess að kenna á píanó.

Myndirnar sem Friðrik mætti með náðu því yfir nærri 70 ára tímabil, frá 1950 til dagsins í dag. „Í allt liggja eftir
pabba um 170 þúsund myndir sem hann tók í Vestmannaeyjum og aðeins ein mynd af hverju,“ sagði Friðrik.

„Þetta eru mest myndir af einstaklingum en líka myndir af hópum. Þegar kom að því að klára filmuna fór hann út
og tók myndir af því sem fyrir augu bar. Myndir af atvinnu- og mannlífi í Vestmannaeyjum. Allar
mannamyndirnar eru merktar og ég veit hverjir hóparnir eru,“ sagði Friðrik sem nokkrum sinnum hefur haldið
sýningar á myndum föður síns.

Þetta var í annað skipti sem Friðrik teflir fram eigin myndum. Hann var átta ára þegar pabbi hans gaf honum
fyrstu myndavélina og byrjaði strax að taka myndir. Allt safnið hans glataðist í gosinu 1973 en Friðrik hélt áfram
og fengum við að sjá sýnishorn af því á laugardeginum. „Við áttum heima í Hlaðbæ sem fór undir strax á fyrstu
dögum gossins. Það var litlu bjargað og myndirnar mínar voru meðal þess sem glataðist.“

Sannkallað galdratæki
Fram að gosi framkallaði Friðrik allar sínar myndir sjálfur og stækkaði en lét það öðrum eftir þegar hann byrjaði
að taka myndir eftir gos. „En ég hef alltaf farið eftir því sem pabbi kenndi mér, að taka aðeins eina mynd af því
sem ég ætla að mynda. Það kostar tíma og aga og gerir meiri kröfur til ljósmyndarans sem verður að vanda sig. En
er líka skemmtilegt. Árið 1999 eignaðist ég Mamia, japanska myndavél í hæsta gæðaflokki. Hver rammi er 4,5
sinnum 6 sm og ljósopið 1,9 sem venjulega er 2,2 og þykir mjög gott. Mikið galdratæki sem skilaði ótrúlega
flottum myndum við oft erfið skilyrði.

Það var svo 2012 sem ég fór yfir í það stafræna, byrjaði á Olympusvélum en skipti svo yfir í Canon. Þrátt fyrir að
vera laus við framköllunarkostnað held ég mig við sömu regluna, aðeins ein mynd.“
„Þetta verður sitt lítið af hverju frá okkur pabba en sjálfur heillast ég af náttúrunni. Ekki síst briminu sem lemur
eyjuna okkar og það tók mig þrjú ár að taka myndir af sólarlagi allan hringinn.

Ég var með sýningu á myndum pabba á goslokum 2013 og svo aftur 2014 en þá hefði hann orðið 100 ára en hann
var 64 ára þegar hann lést.“

Enn og aftur mátti því búast við skemmtlegri sýningu í Einarsstofu sem hófst eins og venjulega klukkan 13.00.
Myndir Harðar eru ómetanleg heimild um fólk og lífshætti um miðja síðustu öld. Friðrik er meira í nútímanum og
fangar það sem við hin sjáum ekki.
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Bjarni Sigurðsson - Kokkurinn á bak við myndavélina

Bjarni Sigurðsson sýndi ljósmyndir á sjöttu sýningunni í sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt
í Einarsstofu á laugardeginum 12. október kl. 13.00. Bjarni byrjaði snemma að taka myndir og þegar leiðin lá til
Eyja heillaðist hann af þeirri veislu sem Vestmannaeyjar eru fyrir auga og ljósop. Hann tók því fagnandi og hefur
verið duglegur að munda myndavélina eins og við sáum á laugardeginum.

Bjarni Sigurðsson var ráðinn yfirmatreiðslumaður á Sjúkrahúsinu í júní í sumar. Bjarni útskrifaðist frá Hótel- og
veitingaskóla Íslands árið 1994 og lauk meistaraprófi árið 1999. Hann hefur rekið og starfað á veitingastöðum
eins og Café Opera og Lækjarbrekku. Hann starfaði lengst á Menu Veitingum árin 2007- 2017 sem
yfirmatreiðlsumeistari. Bjarni hefur einnig lokið námi í margmiðlun og ljósmyndun.

En kynnin af Vestmannaeyjum ná lengra aftur og segist Bjarni vera giftur hingað. Kona hans er Kristjana
Margrét og forleldrar hennar eru Hörður Þórðarson og Anna María Kristjánsdóttir. Hann tók við af Ævari
Austfjörð en stóra áhugamálið er ljósmyndun. „Ég hef verið að taka myndir frá því ég var polli en tók mér pásu
þegar maður lagði áherslu á að koma sér áfram í kokkastarfinu,“ sagði Bjarni sem ekki aðeins féll fyrir
Eyjastúlkunni Kristjönu.
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Fór alla leið
„Ég heillaðist strax af því sem Heimaey og Vestmannaeyjar allar hafa upp á að bjóða. Mér finnst ég líka ná lengra
aftur því ég fæddist á fimmta degi í gosi 1973,“ sagði Bjarni og brosti.

Bjarni segist hafa verið polli þegar hann eignaðist fyrstu myndavélina og hann fékk strax bakteríuna. „Ég tók þetta
alla leið, var algjör dellukarl, rúllaði upp filmur og gerði allt frá grunni. Hún varð svo dálítið löng pásan hjá mér
þegar ég einbeitti mér að því að koma mér áfram í kokkaríinu. Svo breyttust aðstæður í vinnunni. Þurfti ekki að
mæta fyrir hádegi og þá dreif ég mig í ljósmynda- og margmiðlunarnám í Iðnskólanum og hef ekki stoppað
síðan.“

Hann lofaði fjölbreyttri sýningu en í myndum sínum leggur hann áherslu á liti og sterkar andstæður, einkum í
svart-hvítum myndum sem fylgja með. „Áherslan hjá mér er að fanga litina í hversdagsleikanum og poppa þá upp.
Ég vinn myndirinar í Photoshop en fer aldrei lengra en ég hefði komist í myrkraherberginu. Nákvæmlega eins og
maður gerði í gamla daga þannig að myndirnar verða aldrei ýktar.“
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Alltaf að læra
Þetta er hans fyrsta sýning og hann hlakkar til. „Ég hafði bæði gagn og gaman af náminu í Iðnskólanum en maður
er alltaf að læra. Verður aldrei fullnuma og það er kannski það skemmtilega við ljósmyndun. En á laugardaginn
fær fólk tækifæri til að sjá það sem ég hef verið að gera.“

Fjölskyldan keypti húsið af Finni teiknikennara í Búhamrinum sem nýtti bílskúrinn sem málverkastúdíó. „Við
fáum húsið afhent fljótlega og bílskúrinn fær þá nýtt hlutverk, verður ljósmyndastúdíó. Þar verð ég með ljósin og
bekkinn hans Óskars heitins Björgvinssonar, ljósmyndara sem starfaði hér í mörg ár.“

Það var spennandi að sjá það sem Bjarni hafði fram að færa, hvað hann sem aðkomumaður sér í náttúru Eyjanna.
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Í gegnum ljósopið mitt - Guðmundur Gísla:
Þarf stundum að hafa fyrir hlutunum í ljósmyndun

Nú var komið að sjöttu sýningunni í sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt og nú geystust fram
á völlinn þeir Pétur Steingrímsson og Guðmundur Gíslason. Báðir hafa þeir tekið myndir lengi og fengum við að
sjá árangurinn í Einarsstofu klukkan 13:00 á laugardeginum 19. október.

Hann lét ekki mikið fara fyrir sér á Hásteinsvelli þegar hann byrjaði að taka myndir af meistaraflokki kvenna ÍBV
í leik. En engan skal vanmeta. Okkar maður var vel tækjum búinn og einbeittur í því sem hann var að gera. Seinna
þegar myndir hans komu fyrir augu almennings á fésbókinni sást að þar var enginn aukvisi á ferð. Flottar myndir
teknar af natni en um leið ástríðu fyrir verkefninu. Þarna var Guðmundur Gíslason sem sýndi myndir sínar í
sýningaröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt. Var þetta sjötti laugardagurinn í röð og hefur aðsókn
verið vonum framar.
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„Guðmundur byrjaði að mynda á árunum 1983 til 1984 en eins og fleiri var það ekki fyrr en með stafrænu
byltingunni að hann tók við sér. „Maður var ekkert að spreða þegar maður tók myndir á filmu. Þetta varð ekkert af
viti fyrr en ég fékk fyrstu stafrænu vélina í kringum 2000. Það breytti öllu og ekki bara með kostnað því nú getur
maður séð um leið hvort myndin hefur heppnast eða ekki. Þarft ekki að bíða eftir því að filman komi úr
framköllun,“ sagði Guðmundur sem nú skartar flottri myndavél og öflugum linsum.

„Við Guðný keyptum okkur sína myndvélina hvort okkar og eigum því tvær. Við tökum mikið af myndum á
ferðalögum og þá hentar þetta ágætlega því stundum sér hún eitthvað sem ég sé ekki og öfugt. Ég á Canon EOS 7D
Mark II sem er mjög góð og ég er með þrjár linsur.“

Byrjaði með dótturinni
Guðmundur fór á fullt að mynda þegar, Sóley, yngsta dóttirin var í fótboltanum. „Ég á fullt af myndum af henni
en svo þróaðist þetta upp í að ég fór að taka myndir af ÍBV liðinu í leik. Ég setti þær inn á facebókina þar sem
stelpurnar gátu valið myndir eins og þær vildu. Er það safn orðið mjög stórt. Núna er ég líka að taka myndir af
körlunum, landslagi og fólki auk allra myndanna sem við hjónin tökum á ferðalögum.“
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Og Guðmundur var með fjölbreytt úrval af myndum úr safni sínu. „Þetta er svona allskonar. Til dæmis myndir frá
Eyjafjallagosinu 2010 þegar askan kom yfir okkur. Myndir úr leikjum ÍBV, ekki bara úr fótboltanum heldur líka
úr handboltanum þar sem ég hef myndað bæði karla- og kvennaleiki. Myndir af fólki, fjölskyldu og svo myndir úr
níræðisafmælinu hans tengdapabba. Þar var flottur hópur samankominn. Þá eru nokkrar myndir frá höfninni og
af skipum.“

Stelpurnar í fótboltanum fengu eðlilega talsvert pláss á sýningunni en Guðmundur sagði ekki auðvelt að ná góðri
mynd í eins mikilli átakaíþrótt og fótboltinn er. „Mig langaði að ná nokkrum alveg sérstaklega góðum en
árangurinn kom ekki sjálfkrafa. Á tveimur mánuðum náði ég tveimur myndum sem ég var fyllilega ánægður með.
Það þarf stundum að hafa fyrir hlutunum í ljósmyndun eins og öðru, uppskeran getur verið góð en það kostar
þolinmæði,“ sagði Guðmundur.

„Annars má segja að sýningin á laugardaginn sé þverskurður af því sem ég hef verið að mynda í gegnum árin,“
sagði Guðmundur og lofaði fjölbreyttri sýningu.

276

277

Í gegnum ljósopið mitt - Pétur Steingríms:
Heimaklettur, fólk, rollur og lífið í úteyjum

Hópur öflugra karla og kvenna hefur gert Heimaklett að föstum punkti í lífinu og telur sig eiga meira tilkall til
hans en aðrir. Skýringin er einföld, þetta fólk gengur reglulega á toppinn í leit að bæði andlegri og líkamlegri
vellíðan. Og Heimaklettur borgar fyrir sig því af toppnum er að mati hópsins fegursta útsýni í heimi.
Vestmannaeyjar allar, Suðurlandið eins og það leggur sig með sínu flatlendi, jöklum og eldfjöllum. Með þeim
öflugri er Pétur Steingrímsson, lögregluvarðstjóri sem deilt hefur dýrðinni í ljósmyndum á fésbókarsíðu sinni. Er
þar að finna margt gullkornið.

Pétur gaf Eyjafólki og gestum tækifæri til að kíkja á sýnishorn af myndum sem hann hefur m.a. tekið á og af
Heimakletti og úteyjum. Pétur er frístundabóndi og fá nokkrar rollur að fylgja með. Pétur byrjaði snemma að taka
myndir og fyrsta minningin er þegar hann fékk að taka með sér myndavél í Þórsferðalagi upp á Skógarsand.
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Valli Snæ hvatti til dáða
„Við flugum með Douglas Dakota flugvél, Þristi eins og þær voru kallaðar í íþróttaferðalagi með Þór,“ sagði Pétur.
Við hlið hans vélinni sat enginn annar en Valli Snæ einn harðasti Þórari allra tíma. Pétur tók myndir í fluginu og
svo af félögunum eftir að lent var á Skógarsandi. „Ég spurði Valla hvort ekki væri hægt að taka myndir út um
gluggann á vélinni og hann hélt nú að það væri í lagi. Þetta var kassamyndavél frá mömmu og ég tók nokkrar
myndir í fluginu og svo eftir að við lentum. Myndirnar sem ég tók úr flugvélinni voru ekkert sérstakar en ágætar
myndir tók ég af félögunum í ferðinni,“ sagði Pétur þegar hann var beðinn um að lýsa upphafi ljósmyndaferilsins.

„Framan af tók ég ekki mikið af myndum en ég var eitthvað að mynda þegar ég var á Kristbjörgu VE. Það er svo
ekki fyrr en fer að fjölga í fjölskyldunni sem þetta tekur kipp hjá mér,“ sagði Pétur sem hefur sótt í sig veðrið með
hverju árinu. Fáir hafa tekið fleiri myndir á Heimakletti og af þeim sem þar líta reglulega við.

Myndaði afkomendurna
„Þegar Arnar, sonur okkar Bubbu fæddist í júlí 1976 byrjaði ég að taka myndir fyrir alvöru. Ég tók svo margar
myndir af barnabörnunum, Degi og Kötlu og því sem þau hafa verið að gera í íþróttum og fleiru.“
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Pétur á myndir af sjónum og fjölskyldunni en Heimaklettur og lífið þar og í úteyjum koma líka við sögu. Ekki síst
Bjarnarey þar sem hann á heimilisfesti sem bjargveiðimaður. Eftir að stafræna tæknin kom til sögunnar er hann
með myndavél á sér nánast hvert sem hann fer. „Hún er lítil og nett, Canon Power Shot 12x Zoom myndavélin
mín. Fer vel í vasa og hefur reynst mér vel. Það á ekki síður við um Samsung símann minn sem er með frábærri
myndavél. Með þau að vopni er ég alltaf reiðubúinn að mynda þegar eitthvað sem mig langar að fanga ber fyrir
augu.“

Vestmannaeyjabær í öllum blæbrigðum
Pétur hefur vakið athygli fyrir myndir yfir bæinn sem teknar eru af Heimakletti. Líka fyrir myndir af
innsiglingunni og höfninni og til allra átta af þessu stolti Eyjamanna. „Ég hef tekið mikið af myndum yfir bæinn á
mismunandi árstíma og birtu sem oft hefur komið skemmtilega út. Ég verð með nokkrar af þeim. Líka ætla ég að
sýna myndir af fólkinu sem maður hittir á Heimakletti, nokkrar af íbúunum, rollunum fallegu og fólkinu og lífinu
í kringum þær og svo nokkrar þokumyndir. Það er sérstakt að leggja af stað í þoku og komast í sól og blíðu þegar
upp er komið. En það er erfitt að velja 150 til 200 myndir úr öllu safninu, en það verða margar af fólki og ég vona
að gestir verði ánægir,“ sagðiPétur.

Var gaman að fá að kynnast svipmyndum úr safni Péturs í Einarsstofu kl. 13.00 á laugardeginum 19. október
síðastliðnum.
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Myndir sem spanna heil 40 ár
Nú var komið að sjöundu sýningunni í röðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt, þar sem þau Jóna Heiða
Sigurlásdóttir og Friðrik Björgvinsson sýndu okkur lítið brot af þeim myndum sem þau hafa tekið í gegnum árin.
Var sýningin laugardaginn 26. október í Einarsstofu.

Friðrik Björgvinsson, framkvæmdastjóri Eyjablikks hefur víða komið við í atvinnulífinu, verið vélstjóri til sjós og
var verkefnastjóri hjá Vestmannaeyjabæ áður en hann byrjaði sem framkvæmdastjóri hjá Eyjablikki. Hann hefur
verið með myndavél á lofti frá árinu 1981 og ætlaði hann að gefa gestum í Einarsstofu á laugardaginn kost á að
kíkja á safnið sem nær yfir tæp 40 ár. Myndir bæði teknar á sjó og á landi þar sem bregður fyrir mörgu þekktu
andlitinu.

„Ég er þakklátur fyrir þetta tækifæri því það ýtir við manni að taka til í safninu,“ sagði Friðrik. „Ég verð með valið
efni en legg áherslu á myndir sem ég hef tekið af fólki, köllum sem ég var með til sjós og hafa orðið á vegi manns í
landi. Það var margt í safninu sem kom mér á óvart og verður gaman að sýna úrval úr því á la^gardaginn. Ég fer
aftur til ársins 1981 þegar ég byrjaði að taka myndir og margar myndirnar eru óborganlegar. Ég byrjaði auðvitað
með filmuvélar en breytti yfir árið 2000 þegar stafræna tæknin tók yfir. Innan um geta verið myndir sem aðrir
hafa tekið á vélina mína en ég á þær á langflestar.“
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Svakalegur túr á Huginn
Friðrik fór ungur til sjós, byrjaði á Lagarfossi 1975 og fór svo á Kópavík 1976. Var á bátum hjá Hraðinu í nokkur ár
og svo eitt ár á Huginn, 1991 til 1992. „Þar voru skemmtilegir karlar og á ég nokkrar myndir þaðan. Meðal annars
eina af Tomma stýrimanni sem mér finnst mjög góð. Það reyndi á skip og áhöfn þegar við fengum tvisvar brot á
okkur á heimleið með loðnu í febrúar 1992. Það fóru gluggar í brúnni sem fylltist af sjó. Ég segi kannski einhverjar
sögur frá þessum túr þar sem Ingi, skipstjórinn sleppti aldrei höndunum af stýrinu og inngjöfinni þó mikið gengi
á og hann á kafi í sjó.“

Eftir þetta fór Friðrik yfir á Sigurð VE þar sem hann var í 15 ár sem vélstjóri. Þar var hann með Bóba, einum
mesta aflaskipstjóra Íslandssögunnar. „Ég tók myndir um borð í Sigurði en ég var á fleiri bátum, Júlíu, Frá og
Halkion þar sem voru líka sómakallar sem gaman verður að sýna.“

Þegar Gerðisbrautin kom í Ijós
Hann var einnig með myndir frá því hann vann hjá Vestmannaeyjabæ, af ýmsum framkvæmdum og fólki sem
kom að þeim. „Ég á myndir af því þegar við fundum Gerðisbraut 10 sem Eldheimar voru byggðir utan um. Það átti
að vera fjórum metrum innar en allt í einu kom í ljós loftnet og þar var húsið undir.“

Í dag er Friðrik með Canon EOS 6 B Mark 2. „Ég hef átt hana í eitt og hálft ár og líkar vel við gripinn. Þetta er
mikið stökk frá fyrstu myndavélinni sem ég átti sem var með fastri 50 mm linsu. Hún leyndi samt ár sér og ég er
nokkuð ánægður eftir að hafa farið yfir safnið mitt. Ég veit að margt á eftir að koma á óvart og vonast til að sjá
sem flesta í Einarsstofu kl. 13.00 á laugardaginn. Ég er með um 100 myndir sem ég held að sé ágætur skammtur
en það var erfitt að velja,“ sagði Friðrik að endingu.
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Flóran, náttúran og dýralífið

Jóna Heiða í Einarsstofu á laugardeginum 26. október

„Ljósmyndun er eitt af því sem ég nota í myndlistinni. Ég er að skrá það sem ég er að skoða og rannsaka úti í
náttúrunni. Flóruna okkar, dýralífið og svo alla þessa heillandi náttúru sem umlykur okkur hér í
Vestmannaeyjum,“ sagði Jóna Heiða Sigurlásdóttir, myndlistarkona og kennari sem sýndi ljósmyndir sínar í
Einarsstofu klukkan 13.00 á laugardeginum 26. október.

Þetta var sjöunda sýningin í sýningaröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt. Um síðustu helgi leyfðu
Pétur Steingrímsson og Guðmundur Gíslason gestum að kíkja í ljósmyndasafnið sitt í Einarsstofu. Tónninn var sá
sami, Vestmannaeyjar og nú tók Jóna Heiða við kyndlinum en hennar nálgun er önnur.
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„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á vísindum og náttúrufræði og stefndi á nám í líffræðigreinum en fór svo í allt
aðra átt,“ sagði Jóna Heiða. „En það vísindalega er aldrei langt undan og er rauði þráðurinn í því sem ég er að
gera. Annað hvort skáldað eða það sem er til í raunveruleikanum. Ég lærði filmuframköllun í Listaháskólanum
sem hluta af náminu. Fyrstu myndirnar tók ég þegar ég fékk myndavél frá pabba og mömmu árið 2001. Það eru
því 18 ár síðan ég byrjaði á þessu og nú safna ég myndavélum og tek myndir.“

Bæjarlistamaður 2010
Jóna Heiða var eitt ár í Myndlistarskóla Reykjavíkur í fornámi áður en hún hóf nám við Listaháskólann árið
2002. Hún útskrifaðist með BA gráðu í myndlist 2005 og stundaði í kjölfarið nám við Universitat der Kunste í
Berlín og tók síðar masterinn í listkennslu. Jóna Heiða var útnefnd Bæjarlistamaður Vestmannaeyja fyrir árið
2010. Sama ár var hún með sína fyrstu einkasýningu á Höfuðborgarsvæðinu þar sem hún sýndi myndverk og
KÍMERA creation skartgripi sem hún hannar.

„Auk þess að vinna í myndlistinni hef ég verið að kenna. Mest leikskólabörnum en nú er ég að kenna listgreinar í
Framhaldsskólanum.“

Jóna Heiða ætlaði að sýna sitt lítið af hverju af því sem hún hefur verið að gera. „Þetta eru myndir af því sem ég
hef rambað á og vekur athygli mína. Þetta eru venjulegir hlutir sem maður leikur sér með að sjálfsögðu.“

Það var fróðlegt og skemmtilegt að kíkja við í Einarsstofu á laugardeginum klukkan 13.00 og sjá það sem Jóna
Heiða og Friðrik Björgvinsson báru á borð fyrir okkur.

284

285

Vestmannaeyjar í gegnum Ijósopið mitt:
Helgi Tórzhamar — Drottinn leiðir bataferlið

Helgi Rasmussen Tórzhamar, tónlistarmaður og háseti á Herjólfi segist alltaf hafa verið með myndavéladellu og
byrjaði snemma að taka myndir. Eyddi líka tímanum í að skoða myndir annarra en það var ekki fyrr en 2012 sem
hann tekur til við að taka myndir fyrir alvöru. Þá urðu mikil tímamót í lífi hans. Helgi sýndi myndir á áttundu
sýningunni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt á laugardeginum 2. nóvember kl. 13.00 í Einarsstofu. Með
honum var Ólafur Lárusson, kennari með meiru.

286

„Já. Það var árið 2012 sem ég hætti að drekka og gerði Drottinn að leiðtoga lífs míns. Á þeim tíma átti ég
þokkalega vél en nú var ástríðan vöknuð. Ég kaupi mér alvöru myndavél og fékk Bjarna Þór til að aðstoða mig. Á
ég honum mikið að þakka. Trúin er mín stoð í baráttunni og það hjálpar líka að eiga sér tómstundagaman eins og
ljósmyndun,“ sagði Helgi og það sama eigi við um tónlistina.

Hann segist eiga Bjarna Þór mikið að þakka því hann hafi kennt honum undirstöðuatriðin í ljósmyndun og hvatt
sig til dáða. „Hann var duglegur að kenna mér og þolinmóður. Er ég honum ævinlega þakklátur fyrir það. Ég
keypti mér Canon 5 D Mark 2 vél á þessum tíma. Átti hana í nokkur ár en er búinn að uppfæra vélakostinn og er
með Canon 6 D Mark 2. Ég á líka speglalausa Canon R sem gaman er að leika sér með. Ég keypti líka dróna með
myndavél sem gefur aukna möguleika og ég hef notað þó nokkuð. Þá er ég að leika mér með gamlar filmuvélar og
framkalla og stækka, allt í svart-hvítu.“
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Fín blanda
Helgi er greindur ofvirkur og með athyglisbrest sem hann segir fína blöndu þegar kemur að sköpun. Er ekkert
bíða þegar honum dettur eitthvað í hug. „Mér getur dottið í hug að fara upp á Eldfell og þá geri ég það strax. Tek
myndavélina með og mynda það sem ég sé. Það er líka gott að geta snúið sér að tónlistinni,“ segir Helgi sem spilar
á hljóðfæri og semur lög. „Það er líka hægt að tengja þetta saman. Ég hef verið að gera stuttmyndir og
tónlistarmyndbönd þar sem myndataka og tónlist mynda eina heild.“

Eins komið hefur fram er Helgi trúaður og virkur í starfi Hvítasunnukirkjunnar. „Það er Herrann þarna uppi sem
stýrir mínu lífi í dag. Ég er lofgerðarleiðtogi í kirkjunni okkar og það er stór hluti af mínum bata.“

Helgi sagðist verða með fjölbreytta sýningu. „Ég ætla að sýna m.a. myndir úr úteyjum og af smalamennsku. Mér
finnst gaman að taka myndir af fólki í smölun og við önnur tækifæri, sérstaklega þegar fólk veit ekki af
myndavélinni. Ég sýni myndir teknar á jörðu niðri og myndir úr dróna. Svona sitt lítið af hverju. Ég á ættir að
rekja til Færeyja og fer þangað minnst einu sinni á ári. Færeyjar eru ekki síður fallegar en Vestmannaeyjar og
kannski fá myndir þaðan að fljóta með í lokin,“ sagði Helgi og minnti á sýningartímann.

„Mætið klukkan eitt á laugardaginn í Einarsstofu. Þar verðum við Óli Lár klárir með myndirnar okkar.“
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Óli Lár í Einarsstofu:
Lífshlaup mitt með myndavélina

„Það var árið 1968 sem ég fékk mína fyrstu myndavél. Fékk peninga í fermingargjöf sem ég brúkaði til kaupanna
en hún entist ekki lengi, bráðnaði í sól í suðurglugganum í risinu á Brimhólabraut 29 og eyðilagðist. Þetta var
kínversk vél sem ég keypti hjá Jöra í Tómstundabúðinni, var 6 x 6 sm myndavél og fór vel í hendi og reyndist vel,“
sagði Ólafur Lárusson, kennari sem sýndi ljósmyndir sínar í Einarsstofu á laugardaginn. Var það áttundi
laugardagurinn í sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt. Með honum var Helgi Tórzhamar.
„Við vorum tveir sem áttum myndavélar á Brimhólabrautinni í okkar uppvexti . Ég á númer 29 og Kjartan
Eggertsson heitinn á númer 34. Við framkölluðum og vorum báðir með myrkraherbergi heima hjá okkur með
öllum græjum, þá var allt í svart hvítum filmum, stækkara áttum við báðir og allt tilheyrandi, ég heima hjá mér og
Kjartan heima hjá sér.“

Myndaði allt í Eyjum
Óli sagði að þeir hafi myndað allt í Eyjum og báðir voru þeir í Skátafélaginu Faxa. „Við vorum að mynda í ferðum
sem við fórum í og á skátamótum. Þetta þróaðist hjá mér og það var stór áfangi þegar ég keypti fyrstu 35 mm vél.
Þá fór maður að taka litmyndir á pappír og litskyggnur. Þá voru filmur dýrar og þá varð að vanda sig. Vélin sem ég
keypti hét Miranda og reyndist vel.“
Í dag á hann eina Nikon og eina Leica sem báðar eru mjög góðar og Leica er eitt virtasta merkið í
ljósmyndaheiminum.
Árið 1970 fer hann með Hjálmari Bárðarsyni og fleirum, þáverandi siglingamálastjóra og ljósmyndara út í
Geldung. „Hjálmar var frábær ljósmyndari, gaf út ljósmyndabækur og skildi eftir sig mikið og merkilegt
ljósmyndasafn. Þessi ferð átti eftir að hafa mikil áhrif á mig. Það var ekki síður dýrmætt að kynnast Páli
Steingríms og Myndlistarskólanum hans í Arnardrangi fyrir gos, og því fólki sem þar var. Hjálmar og Palli eru
stórir áhrifavaldar í mínu lífu og gerðu mig vonandi að betri ljósmyndara.“
Óli hitti svo Hjálmar í gosinu 1973. „Við lentum á miklu spjalli sem hafði mikil áhrif á mig.“ Hjálmar var að taka
myndir inni í botni sem kallað var.
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Sólin stærri í Eyjum
Óli sagði að Ijósmyndun hafi gefið sér mikið sem eitt aðal áhugamál sitt og að það komi fram á sýningunni. „Ég
hef haldið áfram að taka myndir af öllu sem fyrir augu ber en þó síst af fólki. Ég er mikið úti og það sem ég er að
sækjast eftir er birtan. Palli Steingríms sagði að sólin væri stærri hér í Eyjum en annarsstaðar á landinu. Annars
skipti ég sýningunni niður í tímabil og má segja að hún sé lífshlaup mitt með myndavélina.“
Eins og áður segir var sýningin klukkan 13.00 í Einarsstofu og voru rúllandi myndir á skjávarpa með útskýringum
listamannanna í einn til einn og hálfan klukkutíma.
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Hin hliðin á Sigurgeir ljósmyndara í Einarsstofu

„Ég sýni mjög afmarkaðar myndir sem virkar ekki mjög áhugavert þegar maður segir það, en í þeim legg ég
áherslu á fjöru- og sjávargróður. Það sýnist kannski ekki mjög spennandi en þarna er ég að sýna að ljósmynd er
ekki bara ljósmynd,“ sagði Sigurgeir Jónasson, ljósmyndari sem sýndi í Einarsstofu föstudaginn 8. nóvember.
Sýningin var hluti af Safnahelgi og sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt. Þarna skoðaði
Sigurgeir það smáa í náttúrunni og einbeitir sér að fjörunni. Þær hafa orðið til á löngu tíma en ferill Sigurgeirs
sem ljósmyndara spannar heil 70 ár.
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„Mig langar að benda fólki á að það sem það sér sem fallegt er eitthvað meira og að fram komi hvernig náttúran
varð til. Það er ljósmyndarans að höfða til áhorfandans þannig að honum finnist hún einhvers virði og sé falleg,“
sagði Sigurgeir um þetta hugðarefni sitt. Og það þarf margt að haldast í hendur til að dæmið gangi upp og myndin
verði eins og hann vill að hún verði.

„Fjara er ekki bara fjara og það er að ýmsu að huga áður en lagt er af stað. Vandamálið sem maður stendur
frammi fyrir er að myndefnið sé til staðar, birtuskilyrði eins og maður vill hafa þau. Það þarf að gerast á bláfjöru
og við þau skilyrði að myndefnið skili sér sem best. Að vera á réttum stað og á réttum tíma eins og sagt er,“ sagði
Sigurgeir.
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Halldór Sveinsson sýndi í Einarsstofu á föstudaginn:
Eitthvað af myndunum áttu eftir að koma á óvart

„Ég var tiltölulega ungur þegar ég byrjaði að taka myndir en smitaðist fyrst alvarlega af Ijósmyndadellunni eftir að
maður kynntist Sigurgeir í Skuld úti í Álsey,“ segir Halldór Sveinsson, lögregluvarðstjóri sem var einn þriggja sem
sýndu í Einarsstofu föstudaginn 15. nóvember. Var þetta tíunda sýningin í sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í
gegnum ljósopið mitt. Með honum voru Jói Myndó og Sigmar Pálmason, betur þekktur sem Bói Pálma.

„Stundum segi ég, ef ég á ekki mynd af því þá man ég ekki eftir því,“ sagði Halldór og hló. „Ég mynda allan fjárann
og mest hér í Eyjum. Fólk, landslag, fjölskylduna, viðburði og það sem er á döfinni hverju sinni.“
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Halldór segist hafa keypt sína fyrstu alvöru vél árið 1976. „Þokkalega góða vél og fer svo yfir í stafrænt 2002.
Ágætis vél en ekkert miðað við það sem þekkist í dag. Nú er ég með mjög góða vél og linsur en það er endalaust
hægt að bæta við í myndavélasafnið ef maður vill.“

Halldór ætlaði að sýna bæði gamlar og nýjar myndir. „Ég hef verið að flokka og raða myndum upp eftir árstíðum
og tína saman það sem ég ætla að sýna. Það er fínt en það er mikil vinna að fara yfir allt safnið. Ég þurfti að gera
þetta hvort sem var og gott þegar ýtt er við manni.

Það er líka gaman að fá þetta tækifæri til að sýna hluta af því sem maður hefur verið að gera með ljósmyndavélina.
Kannski of mikið að tala um hluta af safninu því þetta er aðeins lítið brot sem þarna kemur fram. Ég veit að
eitthvað af myndunum mínum eiga eftir að koma á óvart og vonandi verður fólk ánægt,“ sagði Halldór að
endingu.
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Bói Pálma sýndi myndir úr gosinu

Í baráttu við náttúruöflin í sinni grimmustu mynd í Heimaeyjargosinu var Sigmar Pálmason, Bói Pálma einn
þeirra sem stóðu í fremstu víglínu. Var í Slökkviliðinu og var oft í hópnum sem fremst fór þegar teflt var á tæpasta
vað. Þó verkefnið væri strembið og að mörgu að hyggja var Bói með myndavél á sér og tók myndir af því sem fyrir
augu bar.

Afraksturinn fegnum við að sjá í Einarsstofu föstudaginn 15. nóvember þar sem Bói sýndi myndir sínar úr gosinu
ásamt Halldóri Sveins og Jóa Myndó. Sýningin var hluti af Safnahelgi og sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í
gegnum ljósopið mitt.
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Bói og kona hans, Kristrún Axelsdóttir bjuggu ásamt börnum sínum, Pálma og Unni að Brimhólabraut 31. „Við
vorum þá hugsa um að kaupa á Smáragötu 1, sem við keyptum svo eftir gos. Áttum bara eftir að skrifa undir,“
sagði Bói þegar hann rifjaði upp þessa daga í janúar 1973 þegar gos hófst á Heimaey.

„Kristrún fór með krakkana upp á land með bát en ég varð eftir í Eyjum. Var nánast allan tímann sem gosið stóð
hér í Eyjum. Ég hafði ekki tekið mikið af myndum fyrr en í gosinu og ástæðan var að mér datt í hug að kaupa
myndavél rétt fyrir gos.“

Eins og áður segir var Bói í Slökkviliðinu og var oft á stöðum sem heitast brunnu. „Maður hafði nóg að gera en
stundum gafst tími til að mynda og var ég að smella af hér og þar. Þetta eru slætsmyndir og ég gerði ekkert með
þær fyrr en að Jói Listó sá þær. Hann sagði að þarna lægi ég á miklum gersemum en sjálfur hafði ég ekki kíkt á
myndirnar í ein fimmtán ár.“

Fær Arnar í lið með sér
Bói hefur lítið myndað síðan en á enn sína ágætu vél, 35 mm filmuvél. „Ég ætla að fá Arnar Sigurmundsson með
mér í þetta. Hann þekkir öll þessi hús og veit hvað var á gerast á hverjum tíma sem starfsmaður Viðlagasjóðs á
þessum tíma. Við gerðum þetta á 70 ára árgangsmótinu okkar og heppnaðist vel.“

Myndir segja oft mikla sögu en að fá söguskýringar með gerir sýningu Bóa enn athyglisverðari. Ekki síst fyrir
yngra fólk og aðra sem ekki upplifðu gosið. „Það sem ég sýni er aðeins hluti af öllum þeim myndum sem ég tók í
gosinu en ég valdi þær sem mér fannst segja mest,“ sagði Bói að endingu.
Sýningin var kl. 17:00 á föstudeginum 15. nóvember í Einarsstofu í Safnahúsi.
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Jói Myndó lofaði skemmtilegri sýningu

Jóhannes Helgi Jensson, Jói Myndó er yngstur Ijósmyndaranna sem tóku þátt í sýningaröðinni, Vestmannaeyjar í
gegnum ljósopið mitt, sem var í tíunda skiptið í Einarsstofu á föstudaginn 15. nóvember. Með
honum voru Halldór Sveinsson lögregluvarðstjóri og Sigmar (Bói) Pálmason. Hann byrjaði fyrir alvöru að taka
myndir árið 2017 en hefur þegar vakið mikla athygli og hélt sína fyrstu sýningu fyrr á þessu ári.

Jói Myndó eins og hann kallar sig stendur undir nafni og vel það. „Ég er Eyjamaður í botn og mikill
Bjarnareyingur. Fæddur 11. 11. 2000, ég er því afmælisbarn dagsins,“ sagði Jói þegar rætt var við hann á
þriðjudaginn.
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Jói vinnur hjá Flugfélaginu Erni á Vestmannaeyjaflugvelli og fyrir utan Ijósmyndun eru kraftlyftingar hans helsta
áhugamál. „Ég byrjaði 12 eða 13 ára að fara í ræktina með bróður mínum og heillaðist strax af kraftlyftingum. Er
að ná þokkalegum árangri, á 190 kg. í hnébeygjulyftu, 300 kg. í réttstöðulyftu og 140 kg. í bekk.“

Það er ekki margt líkt með kraftlyftingum og ljósmyndum en hvoru tveggja gerir miklar kröfur og þar gefur Jói
ekkert eftir. „Ég var stundum að taka myndir á símann en allt byrjaði þetta fyrir alvöru með Tóa Vídó sem sagði
við mig: „Nú færðu þér almennilega myndavél.“ Þá fyrst fann ég mig í því að taka myndir. Áhuginn var til staðar
frá því þegar ég var lítill en þetta var árið 2017 og þá fór boltinn að rúlla.“

Jói er með Nikon D 50 vél, 70 x 300 mm linsu og aðra 50 mm fasta.

Jói segir að Tói hafi kennt sér mikið og geri enn. „Ég kalla hann pabba númer tvö. Tói tekur frábærar myndir og
ég reyni að gera mitt besta. Landslagið og náttúran heilla og svo Norðurljósin sem hafa mikið látið sjá sig í haust.
Líka er gaman að mynda þessa gömlu karla á trillunum þegar þeir eru að koma í land. Ég leyfi þeim að vera eins
og þeir eru og þannig koma þeir best út.“
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Jói gerir landslagi góð skil á sýningunni. „Ég verð líka með myndir úr mannlífinu. Ég vonast svo til að sjá sem
flesta á föstudaginn í Einarsstofu kl. 17.00 og ég lofa skemmtlegri sýningu,“ sagði Jói að lokum.
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Í gegnum ljósopið - Bræður mætast í Einarsstofu
Egill í Einarsstofu — Svaðilför í Surtsey og siglt um heimshöfin

Egill Egilsson og Heiðar bróðir hans voru með 11. sýninguna í sýningarröðinni, Vestmannaeyjar í gegnum Ijósopið
mitt í Einarsstofu kl. 13.00 á laugardeginum 23. nóvember. „Ég er fæddur 23. nóvember 1947 og byrja því
afmælisdaginn með því að sýna úrval af þeim myndum sem ég hef tekið í gegnum tíðina,“ sagði Egill.

„Ég byrjaði að taka myndir á árunum 1962 til 1963 og fljótlega upplifði ég mesta ævintýri lífs míns og tækifæri til
að taka eftirminnilegar myndir en það fór sem fór,“ sagði Egill og vitnaði þarna í mikla svaðilför sem hann fór
með Kristjáni bróður sínum og Kristjáni Guðmundssyni.

Surtseyjargosið byrjaði 14. nóvember 1963 og fljótlega reis eyja úr sæ sem við í dag þekkjum sem Surtsey og er um
20 km suðvestur af Heimaey. Það freistaði þremenninganna að vera fyrstir Íslendinga til að stíga á land á þessum
nýjasta meðlim í Vestmannaeyjafjölskyldunni sem er sú 15. og næst stærsta eyjan í dag.

Klikkaði á ljósopinu
Það var í desember 1963 sem þeir lögðu í hann, gosið enn í fullum gangi og fleyið ekki merkilegt. „Þetta var 11
feta plastbátur með utanborðsmótor og á honum siglt út í óvissuna í mesta skammdeginu. Engin björgunarbelti
eða sími til að láta vita af ferðum okkar. En ferðin út gekk vel en við náðum því ekki að vera fyrstir til að stíga á
land á hinni nýju eyju. Það voru Frakkar sem voru nokkrum dögum á undan okkur. En við komumst í land og
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eyjan skalf og nötraði undan átökum gossins. Það var stutt stopp en þegar við erum að fara drapst á mótornum
vegna vikurs sem flaut á sjónum. Var það okkur til happs að Júlía VE var þarna og vorum við hífðir um borð í
hana, báturinn og við þrír. Ef Júlía hefði ekki komið til bjargar er alveg eins víst að værum ennþá að dóla út við
Surtsey,“ sagði Egill sem myndaði grimmt í ferðinni.

„Það kom lítið út úr því og skammaði Palli Steingríms mig fyrir að vera með stillt á minnsta ljósop en ekki það
mesta. Fyrir vikið var afraksturinn ekki mikill.“

Þarna voru þeir í kapphlaupi við stráka í Stýrimannaskólanum sem ætluðu á land í Surtsey undir forystu
skólastjórans, Guðjóns Ármanns Eyjólfssonar. „Þeir voru með Júlíu en voru rétt á eftir okkur í land í eynni. Það
vildi svo ekki betur til hjá þeim en að báturinn hvolfdi en allt bjargaðist og allir komumst við heilir frá þessu.“

Komið víða við
Egill vann eitt sumar hjá Veiðafæragerð Vestmannaeyja. „Þar var ég með Kidda Manga, Gauja Manga, Ingu Magg
og Marteini Trixa o.fl. og tók örfáar myndir þar. Ég var eitt sumar á Herjólfi gamla þegar siglt var til Reykjavíkur
og hálfs mánaðarlega til Hornafjarðar. Ég á ekki margar myndir frá þeim tíma en nokkrar er ég með sem ég tók
þegar ég var í siglingunum en mest eru þetta myndir héðan úr Eyjum.“

Egill segir þessar gömlu myndir alveg ómetanlegar. „Það var á árunum 1966 til 1967 sem ég fór í siglingar á
norsku skipi og á ég nokkrar myndir sem ég tók vítt og breytt um heiminn. Við vorum saman, ég og Guðjón Ingi
Ólafsson. Við sigldum frá Portúgal til Suður Ameríku, í gegnum Panamaskurðinn og yfir Kyrrahafið til Nýja
Sjálands og Ástralíu og þaðan í gegnum Súesskurðinn. Mátti ekki miklu muna því nokkrum dögum seinna skall
Sex daga stríðið á þar sem Ísrael og Egyptaland, Jórdanía og Sýrland tókust á. Um leið var Súesskurðinum lokað.“

Fyrsta myndavélin var Petrivél en í dag á hann Canon EOS, góð vél segir hann en ekki alveg nýjasta gerð. Svo er
það síminn sem hann notar mikið. „Ég er alltaf að taka myndir af fjölskyldunni og því sem fyrir augu ber.
Landslags- og veðurmyndir sem ég tek á morgunrúntinum. Einhverjar myndir eru af fólki en þær mættu vera
fleiri. Ég ætla að vera með sýnishorn af þessu á sýningunni á laugardaginn. Það er víða komið við og þetta eru
myndir sem ná yfir hátt í sex áratugi,“ sagði Egill um sýninguna í Einarsstofu á laugardaginn.
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Í gegnum ljósopið - Bræður mætast í Einarsstofu
Heiðar Egilsson

Það var létt yfir fólki sem mætti í Einarsstofu á föstudaginn 22. nóvember þar sem Jói Myndó, Bói Pálma og
Halldór Sveins sýndu myndir sínar. Ólíkar sýningar en allar athyglisverðar og skemmtilegar. Í fótspor þeirra feta
engir aukvisar þar sem eru bræðurnir Heiðar og Egill Egilssynir sem hafa myndað frá barnæsku og eru enn að.
Þetta var 11. sýningin í röðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt og var hún á gamla tímanum, klukkan
13.00 á laugardeginum 23. nóvember.

Heiðar leit þennan heim í fyrsta skipti þann 1. janúar 1955. „Þá fæddumst við, ég og Hrönn systir heima á
Heiðarvegi 42. Það var ekkert verið að fara upp á spítala til að fæða þó börnin væru fleiri en eitt,“ sagði Heiðar.
„Það var mikið líf og fjör á þessum árum og krakkar í öllum húsum. Já, virkilega gaman að alast upp í
Vestmannaeyjum.“

Hann byrjaði snemma að taka myndir og áhugann þakkar hann Kristjáni bróður sínum. „Kiddi gaf mér mína
fyrstu myndavél 1964. Það var árið sem ég var níu ára og á ég nokkrar myndir frá þeim tíma. Þá voru þetta
filmuvélar og það var ekki verið að láta framkalla strax enda dýrt. Ég á til dæmis vetrarmynd sem merkt er júlí
1965.“

Heiðar minnist þess að hafa verið í ljósmyndaklúbbi sem þá var starfandi. „Ég var í klúbbnum með Hlyn
Ólafssyni, Ragga Sjonna og fleirum. Þetta var öflugur hópur. Við vorum með aðstöðu í Arnardrangi þar sem var
myrkraherbergi með öllum græjum, stækkara og öðru sem þurfti.“
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Myndavélakosturinn var fyrst Nikon, svo komu Kodak Instamatic vélarnar með flasskubbunum sem Stuðmenn
gerðu ódauðlegar í myndinni með Allt á hreinu. „Ég myndaði mest landslag og hef gert í gegnum tíðina. Það hafa
verið hæðir og lægðir í þessu hjá mér. Tek mikið í þrjá mánuði og svo ekkert næstu tvo. Kaflaskipt og hefur alltaf
verið svoleiðis. Ég keypti svo stafræna vél árið 2000 og er núna með Canon 5D. Nota mikið breiðlinsu fyrir
landslagið.“

Heiðar fetaði í fótspor bræðra sinna, Kristjáns og Egils þegar hann lagðist í siglingar. „Ég var á norsku leiguskipi
þannig að við vorum aldrei í fastri áætlun. Maður vissi aldrei hvert yrði farið næst en við komum til landa eins
Suður Afríku, Japans, Nýja Sjálands og Venúsela í Suður Ameríku og víðar. Þetta var á árunum 1977 til 1978.“

Heiðar tók eitthvað af myndum þegar hann var í siglingum en segir að þær hafi mátt vera fleiri. „Ég ætla að sýna
myndir alveg frá því ég byrjaði að taka myndir og fram á þennan dag. Þetta eru orðnar margar myndir hjá mér
eftir öll þessi ár en ég hef valið það sem mér finnst skemmtilegast og ég vona að fólk sem mætir í Einarsstofu
klukkan 13.00 á laugardaginn eigi eftir að njóta,“ sagði Heiðar að lokum.
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Jói Listó sýndi á sér nýja hlið í Einarsstofu

Jóhann Jónsson, Jói Listó hefur ekki verið mikið að flagga Ijósmyndum sínum þó hann hafi tekið myndir í
áratugi. Hann er þekktur fyrir frábærar vatnslitamyndir, hefur myndskreytt leiðbeiningabækur fyrir sjómenn,
teiknað frímerki og gert skúlptúra svo eitthvað sé nefnt. Þetta sáum við á frábærri yfirlitssýningu á verkum hans í
Einarsstofu fyrr á afmælisárinu en laugardaginn 30. nóvember mætti hann á tófltu sýninguna, Vestmannaeyjar í
gegnum ljósopið mitt með dágóðan skammt af ljósmyndum sem var gaman að sjá.

„Það hefur verið mjög breytilegt hvað ég er duglegur að taka myndir en þetta byrjaði ekki af alvöru hjá mér fyrr en
1974. Ég lét þó lítið fara fyrir mér með myndavélina, var hálf feiminn að taka myndir,“ sagði Jói. „Ég sé þegar ég
fer í gegnum safnið að ég var mynda uppbygginguna hér sem hófst fyrir alvöru vorið 1974 eftir gosið árið áður.
Það var yfirgengilegur kraftur í þessu og var þetta ástæðan fyrir því að ég keypti mér mjög góða myndavél. Þetta er
ótrúleg saga sem ég vildi skrásetja í ljósmyndum.“
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Digitalart
Hann var þó byrjaður aðeins áður að taka myndir og á nokkrar sem hann tók á Kodak Instamatic vél 1971 sem
hann sagði að hafi verið ótrúlega góð. „Lengi tók ég eingöngu myndir af mótívum sem ég notaði í
vatnslitamyndirnar mínar. Var ekki með í huga að taka tilraunamyndir eða yfirleitt góðar myndir. Það gerist ekki
fyrr en með stafrænu byltingunni 2002 að til verður digitalart sem viðurkennd listgrein. Ég er ekki mikið í
þessum effektum og fillterum en ég vinn myndir og tel mig góðan í því.“

Jói vann við myndvinnslu í Bókabúðinni hjá Palla Guðmunds og Rut Haralds á sínum tíma og segir það hafa verið
góðan skóla. „Ég lærði mikið á stuttum tíma en það var verið að skjóta á mig, karl orðinn fimmtugur að leika sér í
tölvu,“ sagði Jói sem lét það ekki stoppa sig.

Myndavélasafnið er orðið myndarlegt en í dag tekur hann á Panasonic Lumix vél sem hann er ánægður með og
ekki síður með Canon EOS 5D vélina sem hann segir mjög öfluga, ekki síst við erfið skilyrði. „Ég ætla að sýna sitt
lítið af hverju af því sem ég hef verið að gera í gegnum árin. Það var gott að fá þetta tækifæri til að fara í gegnum
safnið. Vona ég svo að fólk sem mætir verði ánægt.“
Jói Listó brást ekki vonum fólks og sýndi enn og sannaði að þar fer skrásetjari með næmt auga fyrir því listræna.
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Katarzyna með sína sýn á Vestmannaeyjar

My name is
Katarzyna Zukow Tapioles.
I'm a Polish psychologist
specialised in neuroscience.
I came to lceland with
my husband and my daughter
in pursuit of good quality of life.
I'm passionate about catching
ephemeral moments with my lenses.
I'm pleased and honoured
to share my work with you.

Hún heitir Katarzyna Zukow-Tapioles og tók þátt í tólftu sýningunni, Vestmannaeyjar í gegnum Ijósopið mitt í
Einarsstofu á laugardaginn 31. nóvember klukkan 13.00. Hún er pólsk, sálfræðingur með taugavísindi sem
sérgrein þar sem heilinn er viðfangsefnið. Hún býr hér með dóttur og eiginmanni og kom til Vestmannaeyja í leit
að betra lífi. Er með ástríðu fyrir ljósmyndun og er til í að leggja mikið á sig til að ná því sem heillar hana í
gegnum linsuna. Katarzynu þótti heiður að fá að taka þátt í sýningunni og hlakkaði til laugardagsins, að fá
tækifæri til að deila þeirri sýn sem hún hefur á Vestmannaeyjar með Eyjafólki.
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Katarzyna kemur frá Kielce í Póllandi en bjó í Varsjá í átta ár þar sem hún stundaði nám og vinnu. Héðan kemur
hún frá Spáni þar sem hún bjó með þarlendum manni sínum í tvö ár en draumalandið var Ísland og hingað komu
þau 29. mars á þessu ári. Í dag vinnur hún hjá Grími kokk og maðurinn hennar eldar á Gott. „Ég vann mikið með
námi því ég var í einkaskóla og skólagjöldin voru há,“ sagði Katarzyna sem lauk námi með glæsibrag. Að því loknu
flutti hún til Spánar með manni sínum, Rubén sem er Spánverji og þar bjuggu þau í tvö ár ásamt dótturinni Kaiu.
„Ég byrjaði á Gott en flutti mig svo yfir til Gríms en Rubén, sem er kokkur að mennt hefur unnið á Gott frá því við
komum hingað.“

Úr sælunni á Spáni
Þau fluttu til Vestmannaeyja í leit að betra lífi og meira öryggi. Sagði hún að mörgum þyki það skrýtið hér á landi,
að flytja úr sælunni á Spáni til Íslands. „Við höfum ekki orðið fyrir vonbrigðum, finnst dásamlegt að búa hérna og
ekki síst með börn. Okkur hefur verið vel tekið og hér er allt til alls. Við ætluðum að vera hérna í sumar og flytja til
Reykjavíkur en okkur líkar það vel við ætlum að búa hér áfram. Næsta skref hjá mér er að ná tökum á íslenskunni
og þá get ég farið að leita að vinnu sem tengist námi mínu.“

Katarzyna sagðist hafa tekið myndir í 15 ár og tók þá mest myndir af fólki sem hún þekkir. Hún flaggar ekki dýrri
myndavél en hún er mjög ánægð með linsu sem hún krækti í fyrir ekki svo löngu. „Ég á Canon vél, 400 D sem er
svolítið gömul en linsan hefur breytt miklu. Er 50 mm föst linsa en með stóru ljósopi. Myndirnar sem ég sýni eru
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allar teknar hér í Vestmannaeyjum. Landslag, fólk og fjaran og fjörugróðurinn heillar. Það sem vantar hjá mér eru
myndir af lunda og norðurljósum,“ sagði Katarzyna að lokum hlæjandi.

Var gaman að sjá þá öðru sýn sem hún hefur á Vestmannaeyjar en þau sem áður leyfðu okkur að kíkja í gegnum
ljósopið sitt. Var ekki síður gaman að sjá hvernig hún upplifir Eyjarnar og sér fegurðina í því hversdagslega.
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Svabbi með gosmyndirnar í Einarsstofu

Svavar Steingrímsson, Svabbi Steingríms er einn þriggja sem sýndi myndir í Einarsstofu laugardaginn 30.
nóvember sem var tólfta sýningin í röðinni, Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt. Eru þetta myndir sem hann
tók í gosinu 1973. Áhrifamiklar myndir en hluta þeirra sýndi hann í Svölukoti á goslokum í sumar.

„Þetta er myndir sem ég tók á hlaupum,“ segir Svabbi sem byrjaði snemma að taka myndir en það átti ekki fyrir
honum að liggja að leggja fyrir sig ljósmyndun og kvikmyndagerð eins og Páll bróðir hans. „Það var til kassavél
heima sem mamma og pabbi áttu og fengum við strákarnir að nota hana eins og við vildum. Það varð þó ekkert
framhald af þessu hjá mér. Það var ekki fyrr en í fyrstu utanlandsferðinni að ég keypti myndavél, Olympus sem
var mjög góð vél og seinna eignaðist ég Minoltavél sem reyndist vel í gosinu.“
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Fyrstu myndirnar í gosinu tók Svavar gosnóttina þegar hann aðstoðaði við að bjarga búslóðinni á Oddsstöðum
sem var eitt af húsunum sem stóð næst gossprungunni. Næstu dagar fóru í búslóðaflutninga og vinnu uppi á
landi. Þegar í ljós kom að það vantaði pípara til Eyja dreif hann sig út með Þorleifi Sigurlássyni, samstarfsmanni í
pípulögnunum og stóð svo vaktina allt gosið. Hann segist ekki hafa viljað fyrir nokkurn peninga missa af gosinu
þó rótið væri mikið og fjölskyldan búið við þröngan kost í Ölfusborgum.

Myndavélin entist gosið
„Ég átti tvær vélar en lagði annarri eftir fyrstu nóttina og notaði hina, Minoltavél sem reyndist mér vel en endtist
gosið og svo ekki söguna meir. Allt eru þetta „slightsmyndir“ og teknar á öllum stigum gossins. Sindri er búinn að
hreinsa þær og laga og er það mjög vel gert. Er allt annað sjá myndirnar. Þarna eru líka nokkrar loftmyndir sem
ég tók þegar ég fékk að fljóta með Lofti Harðarsyni, flugmanni sem átti flugvél á þessum tíma,“ sagði Svavar.

Þrátt fyrir að vera kominn á níræðisaldurinn fer Svabbi ennþá á Heimaklett þó eitthvað hafi ferðunum fækkað.
„Þær eru orðna 87 ferðirnar það sem af er þessu ári. Ég er að taka myndir á Heimakletti. Er með litla Canonvél
með einhverjum stöfum sem hefur reynst mér vel. Þær verða ekki á sýningunni en þeir sem séð hafa
gosmyndirnar mínar eru ánægðir. Vona að það sama verði hjá þeim sem mæta í Einarsstofu kl. 13.00 á
laugardaginn,“ sagði Svabbi að endingu.

Sýning Svavars var áhrifamikil og rifjaði upp þann ógnaratburð sem Heimaeyjargosið var þegar tveggja kílómetra
gossprunga myndaðist rétt við bæjardyrnar og færði á kaf allan austur hluta Vestmannaeyjabæjar. Stóð Svavar í
fremstu víglínu í baráttu við náttúruölfin sem skilaði árangri með kælingu á hrauninu.
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Ljósopið - Kíkt í einstakt safn Figga á Hól

Gísli Friðrik Jesson, Figgi á Hól í Vestmannaeyjum sem fæddist 14. maí 1906 og lést 3. september 1992 kom víða
við á lífsleiðinni. Er einn af hornsteinum Vestmannaeyja eins og þær eru í dag. Þrátt fyrir annir á svo mörgum
sviðum gaf hann sér tíma til að taka ljósmyndir. Eftir hann liggja myndir af bæjarlífinu, náttúrunni, þjóðhátíð,
bátum og fleiru.
Safn hans er ómetanlegt og fékk fólk tækifæri til að kíkja á það á laugardeginum 14. desember þegar síðasta og
þrettánda sýningin í sýningarröðinni Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt var haldin í Einarsstofu. Þar mætti
tengdasonur hans, Ingi Tómas Björnsson og sýndi eigin myndir og myndir tengdapabba. Sýningin var
laugardaginn 7. desember og sú tólfta í röðinni.
„Ég er að hamast við tína til myndir frá Figga, annars slags myndir, af því sem ekki er að finna svo víða. Samt
skemmtilegar myndir og sumar þeirra ekki verið sýndar áður,“ segir Ingi Tómas fyrir sýninguna en myndirnar ná
yfir langt tímabil.

„Ég er með filmur frá því hann var peyi en þær elstu sem ég sýni núna eru frá 1923 þegar sund var kennt í köldum
sjónum í höfninni. Þarna eru nokkrar myndir af honum en oftast var Figgi á bak við myndavélina. Þessar myndir
af honum eru okkur dýrmætar í dag og kannski áminning til stafrænu kynslóðarinnar; hvar verða myndir sem
teknar eru í dag eftir 100 ár?“ sagði Ingi Tómas.

Það var gaman að sjá þá leiða saman hesta sína, Inga Tómas og Figga á Hól, þó í óeiginlegri merkingu sé.

317

Ótrúlegur ferill
Friðrik var forstöðumaður Náttúrugripasafnsins í fjöldamörg ár, íþróttakennari, kennari og Ijósmyndari. Er
hann lést tók tengdasonur hans, Kristján Egilsson, við forstöðu safnsins. Hann tók fjölda mynda í Eyjum.
Afreksmaður
í íþróttum og margfaldur Íslandsmeistari. Einn af stofnendum Knattspyrnufélagsins Týs 1921 og lengi í stjórn
þess og varð síðar heiðursfélagi þess. Hann starfaði einnig með sameiningarfélaginu KV og íþróttaráði því sem
stjórn ÍSÍ setti á laggirnar 1928. Fyrir þessi störf hlaut Friðrik þjónustumerki og síðar heiðursorðu ÍSÍ. Stjórn FRÍ
sæmdi hann garpsmerki fyrir afrek í frjálsum íþróttum.
Sýningin var vel sótt og þó þeir tengdafeðgar rói ekki alveg á sömu mið í ljósmyndun er samhljómur með þeim
þar sem natni, vandvirkni, gott auga fyrir myndefni og virðing og væntumþykja fyrir viðfangsefninu skín í gegn
hjá þeim báðum.
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Ljósopið - Handbolti, fótbolti, brim, björgin og fjaran

Ingi Tómas Björnsson, fyrrum skattsjóri var áberandi á bæði handbolta- og fótboltaleikjum meistaraflokka ÍBV á
árunum um og upp úr 1986. Vopnaður flottri myndavél og öflugum linsum og slatta af þolinmæði náði hann
frábærum myndum sem eru ómetanlegar í dag því þarna var lagður grunnur að því stórveldi sem ÍBV er í
handboltanum í dag. Ingi Tómas sýndi myndir eftir sjálfan sig og Friðrik Jesson, tengdaföður sinn sem skildi eftir
sig merkilegt safn mynda frá fyrri hluta síðustu aldar.

En Ingi Tómas myndaði ekki bara íþróttir eins og við fengum að sjá í Einarsstofu á laugardeginum. Þar með var
sleginn botninn, allavega að sinni, í sýningarröðinni Vestmannaeyjar í gegnum ljósopið mitt. „Ég verð með
myndir sem ég hef tekið í fuglabjörgum, í úteyjum og myndir sem ég hef tekið hingað og þangað á Heimaey.
Fjaran er vinsæl hjá mér, sama hvort það er Prestavík, Brimurðin, Klaufin eða hvar sem er,“ sagði Ingi Tómas.
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Brimið heillar hann líka. „Ég hef alltar heillast af brimi sem kemur vel á vondan því tilraunir til að gera mig að
trillukalli á yngri árum misheppnuðust algjörlega. Í hvert skipti sem var látið reka varð ég sjóveikur og ældi eins
og múkkinn en þegar ég er að mynda brim hef ég fast land undir fótum þó átökin séu mikil.“

Er AKP
Ingi Tómas sagðist hafa snemma byrjað að taka myndir austur á Norðfirði þar sem hann ólst upp. „Ég á myndir
sem ég tók fyrir austan á Kodak Brownie, kassamyndavél sem reyndist mér vel. Seinna eignaðist ég aðeins betri
vél sem ég notaði í nokkur ár. Þegar ég var í MA á Akureyri lærði ég að framkalla og kópera. Var í hóp sem
kallaður var FÁLMA, Félag áhugaljósmyndara í MA.“

Ingi Tómas sagðiað það hafi komið mislöng hlé í ljósmyndaferilinn en hann tók kipp þegar hann eignaðist góða
vél árið 1986. „Það var fyrsta Canon vélin mín, filmuvél og lagðist ég í handboltann og fótboltann. Tók nokkur ár í
það, allt á filmur. Þegar ég eignaðist mína fyrstu stafrænu vél var hún sú fyrsta með autófókus. Það var árið 2006
en fram að því varð ég sjálfur að finna rétta fókusinn. Núna er ég kominn með þriðju stafrænu vélina. Hef alltaf
haldið mig við Canon og sú nýjasta er MK 4.“

Ingi Tómas sagðist vera AKP og því nái myndir sem hann sýnir á laugardaginn ekki svo langt aftur. „En þetta
verður sitt lítið af hverju og sýnir það sem ég hef verið að gera í ljósmyndum eftir að ég tók upp þráðinn hér í
Vestmannaeyjum.“

Sýningin hófst eins og venjulega klukkan 13.00 á laugardaginn 14. desember í Einarsstofu. Og þó Ingi Tómas
sagðist ekki spanna langt tímabil bætti tengdapabbinn það upp því til eru myndir eftir hann frá 1923. Þannig
að það varð úr spennandi sýning sem vert var að kíkja á.
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Fréttamolar

Klaudia — Fjölmenningarfulltrúi:

Vona að mitt starf verði sá gluggi sem ætlast er til
Í byrjun mars hóf Klaudia Beata Wróbel, störf sem fjömenningarfulltrúi hjá Vestmannaeyjabæ. Klaudia er 21 árs,
fædd í Póllandi og kom til Íslands 2008. Talar mjög góða íslensku og útskrifaðist sem stúdent frá
Farmhaldsskólanum í Vestmannaeyjum í desember sl. Var hún valin úr hópi fjögurra umsækjenda. Klaudia er
komin með íslenskan ríkisborgararétt.

„Ég kom til landsins 11 ára gömul, beint inn í hrunið 2008. Pabbi hafði verið hér í þrjú ár en þarna komum við, ég,
mamma mín og bróðir og fluttumst til Þorlákshafnar,“ segir Klaudia sem líkaði vel í Þorlákshöfn og ekki síst var
hún ánægð með Grunnskólann sem tók vel á móti útlendingum.

Ánægð í Þorlákshöfn
„Það hjálpaði hvað ég var ung. Útlendu krakkarnir fengu aðstoð í nýbúaveri nema í ensku, stærðfræði og
valáföngum. Þar vorum við með bekknum en svo í nýbúafræðslunni þar sem við vorum þjálfuð upp í íslensku, í
orðaforða og beygingum sem geta verið erfiðar. Þegar við náðum tökum á íslenskunni fórum við yfir í bekki með
hinum krökkunum. Þarna voru frábærir kennarar, konur sem hjálpuðu okkur mikið og fyrir það er ég þeim mjög
þakklát.“

Í Grunnskólanum hér er eitt námsver þar sem nýbúar og krakkar með leserfiðleika geta sótt sér aðstoð. Telur
Klaudia að nýbúaver reynist betur. „Ég er ekki að segja að þetta sé slæmt í skólanum hérna en það má alltaf gera
betur. Og það skiptir svo miklu máli að útlendu krakkarnir nái sem fyrst tökum á íslenskunni.“
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Til Vestmannaeyja
Klaudia kláraði grunnskólann í Þorlákshöfn. Tók eina önn í FSU á Selfossi þar sem hún rakst á vegg. „Þá tók ég
ákvörðun um að taka mér frí frá skóla en þá var enga vinnu að hafa í Þorlákshöfn, Kom hingað 2013, byrjaði að
vinna í Krónunni, seinna í Godthaab sem í dag er Leo Seafood. Þar vinn ég við þrif á vélum og búnaði auk þess að
vinna sem fjölmenningarfulltrúi frá og með deginum í dag. Mér líkar vel í Vestmannaeyjum. Hér er svo fallegt og
ég reyni eins og ég get að lokka hingað ættingja og vini til að sjá dýrðina. Hér eru líka góðir atvinnumöguleikar og
á meðan held ég mig hér,“ segir Klaudia.

Verkefnin næg
Og hún sér fram á næg verkefni í nýju starfi því hér búa um 400 manns, milli níu og tíu prósent bæjarbúa sem eru
af erlendu uppruna. Þar af er um helmingurinn Pólverjar. Og hún hefur reynslu af því að hjálpa löndum sínum.
„Þegar það fréttist að ég talaði íslensku bað fólk mig um að þýða fyrir sig, hjálpar í samskiptum við lækna og ég
hef verið aðstoða í Grunnskólanum. Það koma tarnir í þessu en það er gaman að geta hjálpað fólki.

Það eru of margir Pólverjar hér sem ekki tala íslensku og það er mjög erfitt. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir
því. Við erum mörg hérna og höldum hópinn. Sumir koma hingað í styttri tíma til að ná sér í pening. Vinna mikið,
allt að tólf tíma á dag, sakna fjölskyldunnar og þá ertu ekki reyna að læra nýtt tungumál. Aðrir koma hingað til að
setjast að og reyna þá meira til að komast inn í samfélagið hér í Eyjum og að því ætla ég að vinna.“

Fjölbreyttur hópur
Auk Pólverja segir hún Portúgala og Rúmena fjölmenna í Eyjum. Í leikskólum eru nemendur úr hópi nýbúa, um
40 í Grunnskólanum en ekki nema fjórir til fimm í Framhaldsskólanum. „Þar er mikið brottfall. Það eru mikil
viðbrigði að koma úr Grunnskólann upp í Framhaldsskóla þar sem lesblindir eru þeir einu sem fá einhverja
aðstoð. Sjálf kláraði ég Framhaldsskólann og útskrifaðist í desember en það hjálpaði mér hvað ég var ung þegar ég
flutti til landsins og hvað ég fékk mikla aðstoð frá kennurum í grunnskóla,“ sagði Klaudia sem vill breyta þessu.

Hún segir þá sem eru í kringum hana líta starf hennar jákvæðum augum og sjálf hlakkar hún til. „Flestir
útlendingarnir sem hér búa eru ánægðir þó alltaf megi finna eitthvað. Ég vona að mitt starf sem
fjölmenningarfulltrúi verði sá gluggi sem ætlast er til fyrir erlenda íbúa Vestmannaeyja inn í samfélagið hér. Sjálf
er ég mjög spennt og hlakka til. Ég er með aðstöðu í Safnahúsinu og hvet fólk til að kíkja við eða hafa samband ef
eitthvað er,“ sagði Klaudia, fjölmenningarfulltrúi Vestmannaeyjabæjar að lokum.
Netfang hennar er: klaudia@vestmannaeyjar.is
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Enska

Klaudia - Multicultural Representative:
Hope my job will be the window you are looking for
This morning, Klaudia Beata Wróbel, started working as a multicultural representative
for Vestmannaeyjar town. Klaudia is 21 years old, born in Poland and came to Iceland in 2008. She speaks
excellent Icelandic and graduated from Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, upper secondary school in
the Westman Islands last December. She was selected from among four candidates. Klaudia also has Icelandic
citizenship.
"I came to the country 11 years old, directly into the financial crisis 2008. My father had been here for three years
and then we got there, me, my mom and brother and moved to Þorlákshöfn," says Klaudia, who liked it well
in Þorlákshöfn and she was happy with the elementary school and how they welcomed foreigners.
Happy in Þorlákshöfn
"It helped that I was young. The foreign kids were assisted in most classes except in English, mathematics and
chosen lessons. In those classes we were with the class, but in the multicultural class where we were trained in
Icelandic, in vocabulary and inflection that can be difficult. When we got better with the Icelandic, we went over
to the class with the other kids. There were great teachers, women who helped us a lot and for that I am very
grateful."
In the elementary school there is a study program where foreign kids and kids with reading difficulties can apply for
help. Klaudia thinks that foreign kids should have different type of assistance. "I'm not saying this is bad at
school here but it can always do better. And it is so important that the foreign kids get better with the Icelandic
language first."
To the Westman Islands
Klaudia completed the elementary school in Þorlákshöfn. Took one semester in FSU in Selfoss where she
encountered a wall. "Then I made the decision to take a break from school, but then there was no work to find
in Þorlákshöfn, I came here in 2013, started working at the Krónan grocery store, later in Godthaab which today
is Leo Seafood. There I work cleaning the machines and equipment as well as working as a multicultural
representative for Westman islands town. I like the Westman Islands. Here it is so beautiful and I try to lure
relatives and friends here to see this beautiful island. Here are also good job opportunities and meanwhile, I‘ll
stay here, ” says Klaudia.
Projects
And she sees enough work in a new job because there are about 400 foreigners living here, about nine or ten
percent of the total population. Of these, half are Poles, and she has the experience of helping them. "When
people heard I was speaking Icelandic, people asked me to translate for themselves, help in communicating with
doctors and I have been assisting in the elementary school. It is a lot of work but it is fun to be able to help people.
There are too many Poles here who do not speak Icelandic and it is very difficult. There may be several reasons
for this. We are many here and keep the group. Some come here for a shorter time to get some money. Work a lot,
up to twelve hours a day, miss the family and then you're not trying to learn a new language. Others come here to
settle down and try to integrate them more into the community here in the Islands and that's why I'm going to
work on. "
Diverse group
In addition to the Poles, she says there are Portuguese and Romanians in the islands. In preschools, there are
some foreign kids. Foreign students are about 40 in the primary school, but no more than four or five in the
upper secondary school. "There is a lot of dropouts. There are major variations in assistance going from the
elementary school up to the upper secondary school, where dyslexics are the only ones who receive some
assistance. I finished my upper secondary school and graduated in December but it helped me that I was young
when I moved to Iceland and the help I received from school teachers," said Klaudia, who wants to change this.
She says that those around her are very positive about the job. "Most of the foreigners living here are happy,
although some issues can always be found. I hope that my job as a multicultural representative will be the
gateway that is expected for foreign residents in the Westman Islands into the community here. I am very excited
and looking forward to doing this. I have facilities in the Culture House and urge people to visit or contact me if
there is anything," Klaudia, a multicultural representative from the Westman Islands, said in the end.
Her email address is: klaudia@vestmannaeyjar.is
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Klaudia — Przedstawiciel Wielokulturowosci
Mam nadziejq, ze moja praca bqdzie oknem, którego szukasz
Dzis rano Klaudia Beata Wróbel rozpoczela prace jako wielokulturowy przedstawiciel miasta Vestmannaeyjar.
Klaudia ma 21 lat, urodzila sip w Polsce i przybyla na Islandi^ w 2008 roku. Mówi bardzo dobrze po islandzku i
ukonczyla szkolp sredniq w Vestmannaeyjar, Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum w grudniu. Zostala wybrana
sposród czterech kandydatów. Klaudia ma równiez obywatelstwo islandzkie.
"Przyjechalam do kraju w wieku 11 lat, bezposrednio w kryzys finansowy w roku 2008. Mój ojciec byl tutaj przez
trzy lata, a potem dotarlismy tam ja, moja mama i brat i osiedlismy sie w Þorlákshöfn" - mówi Klaudia, która lubi
Þorlákshöfn i byla zadowolona ze szkoly podstawowej oraz tego, jak powitali obcokrajowców.
Szcz^sliwa w Þorlákshöfn
Zagraniczne dzieci byly wspierane w wipkszosci klas, z wyjqtkiem jpzyka angielskiego, matematyki i wybranych
lekcji, poniewaz w tych zajpciach bylismy z klasq. W klasie wielokulturowej, gdzie szkolono nas jpzyka
islandzkiego, slownictwa, ortografii i odmian co moze byc trudne. Kiedy juz nauczylismy sip z islandzkiego,
poszlismy na lekcje z klasq. Byli tam swietni nauczyciele, kobiety, które bardzo nam pomogly i za to jestem bardzo
wdzipczny ".
W szkole podstawowej w Vestmannaeyjar jest jeden program, w którym dzieci obcokrajowców i dzieci z
trudnosciami w czytaniu mogq ubiegac sie o pomoc. Klaudia uwaza, ze dzieci obcokrajowców powinny miec inny
rodzaj pomocy. "Nie mówie. ze w szkole jest to zle, ale zawsze moze byc lepiej. I tak najwazniejsze jest, aby dzieci z
zagranicy najpierw dobrze sobie radzily z jezykiem islandzkim".
Do Vestmannaeyjar
Klaudia ukonczyla szkole podstawowq w Þorlákshöfn. Byla jeden semestr w FSU w Selfoss, gdzie napotkala
scian^. "Wtedy podjqlem decyzje o przerwie w szkole, ale potem nie bylo zadnej pracy w Þorlákshöfn,
przyjechalam tutaj w 2013 roku, zaczelam pracowac w Krónanie, pózniej w Godthaab, który dzis jest Leo
Seafood.w myciu maszyn i urzqdzen. a takze pracuje jako przedstawiciel wielokulturowy od dzisiaj. Lubie wyspe.
tutaj jest tak pieknie i próbuje przyciagnac tu krewnych i przyjaciól, aby zobaczyc te pieknq wyspe, jest tu równiez
duzo ofert pracy, puki co zostaje tutaj“ - mówi Klaudia.
Projekty
Klaudia widzi duzo pracy na nowym stanowisku, poniewaz mieszka tu okolo 400 osób, i jest to od dziewieciu do
dziesieciu procent obcokrajowców mieszkajacych na wyspie. Sposród nich polowa to Polacy. Ma ona
doswiadczenie w pomaganiu innym, "Kiedy ludzie slyszeli, ze mówie po islandzku, prosili mnie, bym
przetlumaczyla im cos, pomogla w komunikacji z lekarzami i asystowala w szkole podstawowej, jest duzo pracy,
ale fajnie jest móc pomagac ludziom.
Jest tu zbyt wielu Polaków, którzy nie mówia po islandzku i jest to bardzo trudne. Moze byc z kilku powodów. Jest
nas tu wielu i trzymamy sie z boku. Niektórzy przyjezdzaja tu na krótszy czas, aby zdobyc pieniqdze. Pracuja duzo,
do dwunastu godzin dziennie, teskniq za rodzina, w takiej sytuacji nie próbujesz nauczyc sie nowego jezyka. Inni
przyjezdzajq tutaj, aby sie ustatkowac i spróbowac czegos nowego/lepszego i majq wiekszy kontakt ze
spolecznoscia, a to jest to nad czy wlasnie chce pracowac. "
Róznorodna grupa
Oprócz Polaków jest tu takze wielu o Portugalczyków í Rumunów. W przedszkolach SQ dzieci z zagranicy, uczniów
zagranicznych jest okolo 40 w szkole podstawowej, ale nie wiecej niz cztery do pieciu w szkole sredniej. "Wiele
osób zaprzestaje nauki po szkole podstawowej, jest wiele powodów i róznic miedzy szkola srednia a szkola
podstawowa, w szkole podstawowej masz duzo pomocy, w szkole sredniej dostajesz pomoc jedynie, jezeli masz
dysleksje. Ja ukonczylam szkole srednia w grudniu, ale pomoglo mi to, w jak mlodym wieku przyjechalam na
Islandie, oraz ogromna pomoc od nauczycieli."- powiedziala Klaudia, która chce to zmienic.
Mówi, ze ludzie wokól niej sq bardzo pozytywnie nastawieni do tej pracy. "Wiekszosc obcokrajowców, którzy tu
mieszkaja, sa szczesliwi, chociaz zawsze mozna cos znalezc, mam nadzieje, ze moja praca jako przedstawiciela
wielokulturowosci bedzie dla spoleczenstwa tym, czego oczekujq zagraniczni mieszkancy na Vestmannaeyjar i
jestem bardzo podekscytowany tym faktem. Moje biuro miesci sie w Domu kultury (Biblioteka) i zachecam
wszystkich do przyjscia lub kontaktu, jezeli moge w czyms pomoc." powiedziala na koncu Klaudia, przedstawiciel
wielokulturowosci w Vestmannaeyjar.
Jej adres e-mail to: klaudia@vestmannaeyjar.is
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Mikill áhugi á fjölþættri heilsueflingu 65+

Fullt var út úr dyrum í sal Framhaldsskólans um haustið 2019 þar sem kynnt var fjölþætt heilsuefling 65+ í
Vestmannaeyjum. Markmiðið er að gera fólk hæfara til að takast á við breytingar sem fylgja hækkandi aldri. Bæði
með hreyfingu og hollu mataræði.

Dr. Janus Guðlaugsson, sem hefur í mörg ár haft forgöngu um leiðir til að bæta heilsu eldra fólks kynnti
verkefnið. Vill hann fá 50 til 80 manns í Eyjum til þátttöku í markvissum þol- og styrktaræfingum. Auk ráðgjafar
um holla næringu og aðra heilsueflandi þætti sem gerir fólki kleift að spyrna við fótum gegn öldrunareinkennum
samhliða því að bæta heilsu þína og lífsgæði. Verkefnið hefst með heilsufarsmælingum sem eru endurteknar á 6
mánaða fresti.
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Verkefnið hefur verið í gangi í Reykjanesbæ og Hafnarfirði og hefur skilað árangri. Sagði Janus að hver króna sem
færi til forvarna skilaði sér margfalt í bættri heilsu og minni kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið.

Janus hefur stofnað fyrirtækið Janus heilsuefling í kringum starfsemina og er hann í samstarfi við
Vestmannaeyjabæ, Hressó og Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Erlingur Richardsson og Ólöf Aðalheiður
Elíasdóttir sjá um framkvæmdina hér og þátttakendur geta nýtt Litla Hressó í Íþróttamiðstöðinni til æfinga gegn
vægu gjaldi.

Hægt var að sækja um þátttöku á fundinum og líka á: www.janusheilsuefling.is/skraning
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Afmælisritið Vestmannaeyjabær í 100 ár
Samstarfsverkefni Eyjafrétta og Vestmannaeyjabæjar

Þegar afmælisnefnd í tilefni af 100 ára kaupstaðarafmæli Vestmannaeyjabæjar hóf formlega störf biðu hennar
fjölmörg verkefni. Áður höfðu verið teknar ákvarðanir á vettvangi bæjarstjórnar um nokkur atriði sem tengjast
afmælinu. Meðal fyrstu verkefna var að taka ákvörðun um með hvaða hætti þessara merku tímamóta væri minnst
á prenti.

Niðurstaðan var að gefa út 100 ára afmælisrit þar sem farið er í gegnum söguna með greinarskrifum, viðtölum
og ekki síst með annál þar sem stiklað er á stóru í sögu bæjarfélagsins síðustu 100 árin. Ákveðið var að fara í
samstarf við Eyjafréttir við gerð blaðsins og var Sara Sjöfn Grettisdóttir ritstjóri blaðsins. Með henni í ritnefnd
voru Kári Bjarnason, Ómar Garðarsson og Arnar Sigurmundsson. Afmælisritinu var dreift í öll hús í Eyjum 2.-3.
júlí 2019.

Að minnast síðustu 100 ára í um 1200 ára sögu byggðar í Vestmannaeyjum er ekki einfalt mál. En þessi merku
tímamót í sögu Vestmannaeyja marka í senn mikið framfaraskeið, en einnig eitt mesta áfall sem nokkurt
byggðarlag hefur mátt þola í sögu Íslandsbyggðar. Ef við horfum mun lengra aftur í tímann á þessum merku
tímamótum blasir sagan við og var stiklað á stóru ívið gerð ritsins en jafnframt reynt að koma inná þau atriði sem
marka söguna.

Skipst á skin og skúrir
Það hafa sannarlega skipst á skin og skúrir í langri sögu byggðar í Vestmannaeyjum. Gríðarleg áföll af völdum
Tyrkjaránsins 1627, mannskæðra sjóslysa, mikils ungbarnadauða, brottflutnings til vesturheims og loks
eldgossins á Heimaey 1973 höfðu hvert um sig afgerandi áhrif á þróun byggðar og mannlífs. Íbúafjöldinn frá
1600-1900 var yfirleitt 300 til 500 manns. Saga Vestmannaeyja og þróun fiskveiða og fiskverkunar verður ekki
sundurskilin.

Vélbátaöldin sem hófst í Eyjum 1906 olli atvinnubyltingu og íbúafjöldinn þrefaldaðist á á 15 til 20 árum og var um
2000 manns þegar Vestmanna-eyjar fengu kaupstaðarréttindi 1919. Þróunin hélt áfram, en heimskreppan sem
hófst 1930 hafði mikil áhrif á samfélagið í Eyjum í heilan áratug. Eftir það fjölgaði íbúum á ný. Í árslok 1972 var
íbúafjöldinn kominn í 5300 manns.

Eldgosið á Heimaey 1973 og afleiðingar þess höfðu gríðarleg og viðvarandi áhrif á þróun byggðar. Strax að gosi
loknu um sumarið hófst mikið uppbyggingarstarf í Eyjum, enda hafði þriðjungur af byggðinni, íbúðarhús og
atvinnufyrirtæki farið undir hraun og gjall.

Endurreisn byggðar, atvinnu- og mannlífs voru risavaxin verkefni sem tókst að framkvæma að miklu leyti á
nokkrum árum með viðtækri samstöðu íbúanna, virkri aðstoð stjórnvalda og góðri aðstoð ýmissa aðila
innanlands og utan. Sumt verður aldrei bætt, en bæjarbúar lærðu að aðlaga sig að gjörbreyttu umhverfi. Talið er
að liðlega 3600 manns hafi flutt heim á ný að loknu eldgosi, en einnig bættust nýir íbúar í hópinn á næstu árum
og áratugum. Íbúafjöldi í Eyjum er nú um 4300 manns , en atvinnuhættir hafa breyst mikið, sjávarútvegur er
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áfram burðarásinn í atvinnulífinu, ásamt þjónustu við greinina, en samhliða bættum samgöngum á sjó við Eyjar
með tilkomu Landeyjahafnar hefur ferðaþjónusta vaxið stórum skrefum í Eyjum á síðustu árum, en betur má ef
duga skal.

Mynd: Sara Sjöfn Grettisdóttir ritstjóri afmælisritsins afhendir Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrsta eintakið af
afmælisritinu
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Afhending Eyjasundsbikars

Eyjasundsbikarinn afhentur í fyrsta skipti
Þann fyrsta desember var Eyjabikarinn afhentur í fyrsta skipti fyrir svokallað Eyjasund sem synt er frá Eyjum
til lands. Það afrek vann Sigrún Þuríður Geirsdóttir í júlí fyrst kvenna. Var við hæfi að Íris Róbertsdóttir, fyrsta
konan í stól bæjarstjóra í Vestmannaeyjum afhenti Sigrúnu Bikarinn.
Þann 13. júlí 1959 synti Eyjólfur Jónsson fyrstur manna Eyjasundið. Það er um 10 km sund milli Vestmannaeyja og Landeyjasands þar sem styst er. Iðulega hefst sundið frá Eiðinu í Heimaey sem staðsett er á milli Klifsins og Heimakletts. Eyjólfur synti bringusund og var hitinn á sjónum rétt í kringum 11°C og tók sundið hann 5
klst. og 26 mín.
Aðrir sem þreytt hafa sundið eru Axel Kvaran sem synti 21. júlí 1961 og var 4 klst. og 25 mín. Kristinn Magnússon synti 30. ágúst 2003 og var 4 klst. og 5 mín. Jón Kristinn Þórsson synti 4. ágúst 2016 og var 7 klst. og 21
mín. á leiðinni. Og í sumar, 23. júlí synti Sigríður og tók það hana 4 klst. og 31 mín. að þeytast þetta á milli.
Það skal tekið fram að öll hafa þau starfað í lögreglunni, það staðfesti Kristinn Magnússon sem var viðstaddur
afhendinguna.
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Vígsla varmadælustöðvar í Vestmannaeyjum

Ein af stóru afmælisgjöfunum
Í dag ylja Vestmannaeyingar sér við sólarhitann í Mexíkófla sem hitar upp sjóinn sem berst til okkar með
Golfstraumnum. Sjóinn fær stöðin úr þremur borholum og er orkan úr honum nýtt til að hita upp vatnið sem
berst um bæinn og nýtt af bæjarbúum til kyndingar.

Varmadælustöðin, sem stendur við Hlíðarveg var formlega vígð 29. maí. Iðnaðarráðherra, Þórdís kolbrún
Reykfjörð Gylfadóttir og Ívar Atlason, svæðisstjóri vatnssviðs í Vestmannaeyjum opnuðu stöðina með formlegum
hætti.

331

Annar 80% af þörfinni
Varmadælustöðin er 10,4 MW og er gert ráð fyrir að hún anni um 80% af orkuþörf hitaveitunnar en 20%, sem
samsvarar hámarksálagi mánuðina nóvember til febrúar, komi frá kyndistöðinni. Orkunotkun kyndistöðvarinnar
hefur verið 80 til 85 GWst síðustu árin en gert ráð fyrir að heildar orkunotkun verði innan við 30 GWst þegar
öllum framkvæmdum verður lokið.
Mismunurinn er sóttur í Atlantshafið með varmadælum. Það er þessi rösklega 50 GWst orkusparnaður sem á að
gera verkefnið hagkvæmt því notkun hitaveituvatns og þá tekjur aukast ekki. Þessar 50 GWSt koma þá inn á
almennan markað raforku og er varmadælustöðin þannig séð að okkar mati ódýrasti virkjunarkostur raforku um
þessar mundir.

Flókið og margþætt
Þetta hefur verið mjög flókið og margþætt verkefni. Bora þurfti sjóholur til að sækja 550 l/sek eða um 2.000 m 3 á
klukkustund af 5 - 12°C heitum sjó þar sem meðalhitinn er 8°C. Byggja þurfti tæplega 900 m2 hús, kaupa allan
búnað, setja hann upp og tengja. Tengja þurfti kyndistöðina við varmadælustöðina því hlutverk
varmadælustöðvarinnar er að taka á móti um 35°C heitu bakrásarvatni frá kyndistöðinni og hita í u.þ.b. 77°C.

Loks þurfti að leggja lögn frá varmadælustöðinni út fyrir Eiði til að losna við þetta mikla magn af sjó sem nýttur er
í varmadælustöðinni.

Kostnaður við verkefnið er um 1800 milljónir króna en af því voru 300 milljónir fjármagnaðar með styrk úr
ríkissjóði.

Fyrirtækið þakkar öllum sem komið hafa að verkinu kærlega fyrir samstarfið.
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Forseti Íslands ánægður á Orkumótinu
Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, var einn af þeim fjölmörgu foreldrum sem ferðuðust til Eyja til að fylgjast
með sonum sínum á Orkumótinu sem fram fór um helgina. Guðni, sem er harður Stjörnumaður, var einmitt að
horfa á leik liðsins gegn Fylki þegar blaðamaður hitti á hann en sonur hans, Duncan Tindur, leikur með liðinu.

Hvernig hefur þín upplifun á mótinu verið? „Þetta hefur verið einstaklega gaman, hér er allt í föstum skorðum og
einvala lið sem stýrir mótinu. Það er vel hugsað um strákana og þeir hafa skemmt sér vel. Mesta fjörið er inni á
vellinum en utan vallar er einnig margt í boði, þeir eru t.d. búnir að spranga, fara í Eldheima og fara í sund, svo er
bara svo gott að vera hérna úti í Eyjum og höfum við notið okkar mjög vel hérna sem og liðið allt,“ sagði Guðni
endurnærður og hélt áfram á svipuðum nótum. „Þetta er mjög notalegt, losna úr ys og þys hinna daglegu anna og
vera í skemmtilegum félagsskap. Ég sé ekki betur en að allir njóti lífsins hérna og það er bara frábært fyrir okkur
Íslendinga að eiga svona viðburði eins og þessi íþróttamót eru, þar sem strákar og stelpur alls staðar að af
landinu, og foreldrar með, hittast. Hér eru allir jafnir og allir vinir.“

Mótið var skammt á veg komið þegar blaðamaður hitti á Guðna en lið hans, Stjarnan, var þegar búið að sigra sinn
fyrsta leik á mótinu og í vænlegri stöðu gegn Fylki meðan á viðtalinu stóð. „Þeir eru enn taplausir en þegar á móti
blæs þá er það hlutverk okkar foreldranna og þjálfaranna að segja þeim að hengja ekki haus og það gangi bara
betur næst, spila heiðarlega, þakka mótherjanum fyrir leikinn og horfa síðan fram til næsta leiks. Þeir eru líka að
læra þetta, það þarf að læra að tapa rétt eins og menn þurfa að læra að taka ósigri utanvallar,“ sagði Guðni.

Hér get ég gengið um eins og hver annar pabbi
Eru strákarnir eitthvað að kippa sér upp við það að forsetinn sé alltaf á hliðarlínunni, eru þeir kannski bara búnir
að venjast þessu? „Já já, þeir eru kurteisir og hressir, koma kannski og vilja fá fimmu, sjálfu eða eitthvað slíkt. Það
er bara gaman að verða við því og eitt af því sem ég vil segja að sé gott við Ísland er að hér get ég gengið um eins
og hver annar pabbi og ekkert sem kallar á öryggisgæslu eða neitt af því taginu,“ sagði Guðni í þann mund sem
Stjarnan skoraði mark.

Þú ert fyrst og fremst bara pabbi þessa dagana? „Já, já, ég er bara pabbi hérna og nýt þess. Ég veit það frá þeim
sem skipuleggja þetta mót að hingað hafa komið atvinnumenn í fótbolta, ráðamenn og frægt fólk af ýmsu tagi en
hér fá allir að vera í sínu foreldrahlutverki og það er mjög dýrmætt,“ sagði Guðni sem var þakklátur fyrir sína
upplifun í Vestmannaeyjum. „Ég vil þakka mótshöldurum fyrir hversu vel þeir hafa staðið að þessu og
Eyjamönnum öllum, þetta mót er íbúum bæjarfélagsins til mikils sóma.“

Af eyjarfrettir.is
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Nýr Herjólfur er stærsta afmælisgjöfin okkar

Langþráður draumur Eyjafólks um nýja ferju varð að veruleika þegar nýr Herjólfur, sá fjórði í röðinni lagðist að
bryggju í Friðarhöfn um miðjan júní. Fjöldi manns var mættur til að fagna komu skipsins sem á eftir að stórbæta
samgöngur milli lands og Eyja. Skipið virkar minna en sá gamli en það er miklu stærra að innan en utan og
munar litlu á lengd og breidd. En það sem skiptir mestu er að það hentar betur í Landeyjahöfn, ristir minna og
lætur mun betur að stjórn en núverandi ferja.

Efst í huga þakklæti
„Þetta er stórt skref í sögu okkar Eyjafólks, að taka á móti nýju skipi í dag,“ sagði Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri
þegar hún ásamt þúsundum bæjarbúa og gestum tók á móti Herjólfi á laugardaginn 16. júní.
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„Ætli þetta sé ekki stærsta afmælisgjöfin, nú þegar við fögnum 100 ára afmæli Vestmannaeyjakaupstaðar. Mér er
efst í huga þakklæti til allra sem hafa komið að þessu stóra og veigamikla verkefni fyrir okkur. Bæjarstjórn,
núverandi og fyrrverandi og forvera mínum, Elliða Vignissyni sem öll unnu að heilindum að því fá nýtt skip. Líka
ráðherrum, þingmönnunum okkar, Vegagerðinni, hönnuðum, tæknifólki, starfsfólki sem kom að smíðinni og
stjórn Herjólfs ohf. sem hefur frá upphafi unnið mikið og óeigingjarnt starf. Það sama má segja um áhöfnina, þá
sem voru við eftirlitsstörf úti og þau öll sem eiga nú fyrir höndum að sigla skipinu. Megi Guð og gæfan fylgja
skipinu og áhöfn þess.“

Forsætisráðherra gaf því nafn
Íris tók sem dæmi um hvað stórt skref þetta er að Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og Sigurður Ingi
Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, voru við móttökuathöfnina. Einnig Bergþóra Þorkelsdóttir,
forstjóri Vegagerðarinnar. Öll fögnuðu þau í ræðum sínum nýjum áfanga í samgöngum til Vestmannaeyja sem
eigi eftir að nýtast jafnt Eyjafólki og landsmönnum öllum.

Sigurður Ingi afhenti Eyjamönnum skipið og Katrín gaf því nafnið Herjólfur. Séra Guðmundur Örn Jónsson,
sóknarprestur Landakirkju blessaði skipið og afhenti áhöfninni skjöld með sjóferðabæn séra Odds V. Gíslasonar.

Gleðidagur
„Í dag er sannanlega gleðidagur fyrir íbúa í Vestmannaeyjum en í dag er okkur afhentur nýr og glæsilegur
Herjólfur hér í heimahöfn. Eftir þessum degi höfum við beðið í þó nokkurn tíma - en biðin er nú loks á enda!“
sagði Njáll Ragnarsson, formaður bæjarráðs m.a. í ræðu sinni. „Það er ánægjulegt og viðeigandi að ný ferja skuli
afhent á 100. afmælisári Vestmannaeyjakaupstaðar.“

Arnar Pétursson, fomaður stjórnar Heijólfs ohf. fór með vísu eftir afa sinn, Sigurgeir Kristjánsson, fyrrum
bæjarfulltrúi orti við komu fyrsta Herjólfs fyrir 60 árum. Skemmtileg tenging.

Skipið var til sýnis bæði laugardag og sunnudag og var stanslaus straumur fólks um borð allan tímann. Öll
hönnun um borð er til fyrirmyndar, skemmtilegir litir á húsgögnum á veggjum. Hægindastólar eru af bestu gerð
og kojur góðar þannig að fólk sem ferðast með nýjum Herjólfur getur látið fara vel um sig.
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Frábær tími
Í lok athafnarinnar var klippt á borða þar sem bæjastjóri, forsætisráðherra, samgönguráðherra munduðu skærin.

En leyfum Írisi að eiga lokaorðin: „Þetta er frábær tími fyrir okkur. Núna er það nýr Herjólfur og á miðvikudaginn
mjaldrarnir, krakkamótin í fótbolta, afmælis- og goslokahátíð á næsta leiti, þjóðhátíð í ágúst og sumarveður dag
eftir dag,“ sagði Íris bæjarstjóri að endingu.

Flutti þúsundir þjóðhátíðargesta
Herjólfur hóf siglingar síðdegis fimmtudaginn 25. júlí. Aðstaða í Vestmannaeyjahöfn hafði verið bætt og hafa
siglingar gengið mjög vel.

Nýr Herjólfur sigldi frá Vestmannaeyjum fullur af farþegum um kvöldið. Lagt var af stað klukkan 19:30 og um
borð voru um 500 farþegar og 55 bílar. Blíðskapar veður var í Vestmannaeyjum í dag þannig þetta var allt eins og
best verður á kosið.

Skipstjórara hafa lýst ánægju sinni með skipið. Sérstaklega reyndist það vel yfir þjóðhátíðina og má áætla að
skipið hafi flutt ekki færri en 20.000 manns fram og til baka yfir þjóðhátíðina.
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Grunnskóli Vestmannaeyja settur:
Byrjar klukkan 8:20 á morgnana í vetur

Bæjarbragurin breytist þegar skólarnir hefjast í lok sumars. Umferðin verður meiri þegar krökkunum er skutlað í
skólann á morgnana. Önnur bara labba og enn önnur skutlast þetta á hjóli. Það er því vissara að fara varlega í
umferðinni. Annað sem gleður eru ærsl og læti í frímínútum sem lífga upp á lífið og tilveruna. Þarna eru um leið
að taka til starfa stærstu vinnustaðir bæjarins þar sem Grunnskóli Vestmannaeyja er fjölmennastur með sína 518
nemendur og 115 starfsmenn. Skólinn er í rekinn í tvennu lagi, í Barnaskólanum þar sem fimmtu til tíundu bekkir
eru og í Hamarsskóla þar sem eru fyrstu til fjórðu bekkir.

Grunnskólinn var settur föstudaginn 23. ágúst og þar sagði Anna Rós Hallgrímsdóttir, skólastjóri að á hverju
skólaári verði einhverjar breytingar. Tók hún sem dæmi að á síðasta skólaári var fyrsta árið sem 5. bekkur er í
Barnaskólanum. „Þessi breyting gekk mjög vel og mjög gott að vera komin með miðstigið í sama skóla. Margir
nemendur eru að fara í nýja bekki og fá nýja kennara sem getur gert skólaárið enn meira spennandi, en það getur
auðvitað líka verið stressandi. Eins og ég sagði í vor þá er gott að líta á þetta sem tækifæri, tækifæri til að kynnast
til dæmis nýjum bekkjarfélögum og nýjum vinum,“ sagði Anna Rós.

Teymiskennsla
Hún sagði líka ýmislegt spennandi að gerast í skólastarfinu. „Við erum að fara af stað með svokallaða
teymiskennslu. Byrjum á fullum krafti í 5. bekk, en á annan hátt í öðrum árgöngum. Teymiskennsla einkennist
fyrst og fremst af samvinnu um nám og kennslu nemenda. Kennarar telja að þegar unnið er í teymum komi fram
fleiri hugmyndir, skoðanir og möguleikar á lausnum. Kostir teymiskennslunnar liggi í samstarfinu þar sem
styrkleikar hvers og eins fá að njóta sín. Teymiskennslan býður upp á tækifæri til að hafa smærri hópa og mæta
ólíkum þörfum nemenda, meiri sveigjanleika og fjölbreytni í verkefnum. Fleiri kennarar eru til að aðstoða
nemendur og nemendur tengjast þá fleiri kennurum og hafa fleiri til að leita til. Við erum spennt að prufa þetta.“
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20 mínútur
Anna Rós sagði stærstu breytinguna þetta skólaárið vera, að kennsla byrjar klukkan 8.20 á morgnana í stað
klukkan 8.00. „Eins og áður hefur komið fram opna skólarnir klukkan 7.45, skólaliðar og starfsfólk skólans mun
fylgjast með nemendum þar til kennsla hefst. Grautur verður í boði frá klukkan 7.50 til 8.10 og vonumst við til að
fleiri nemendur komi til með að nýta sér það og komi þá vel nærðir í fyrstu kennslustund. Við starfsfólk GRV
erum spennt fyrir þessari breytingu, teljum að hún geti stuðlað að betri byrjun á skóladeginum. Vonandi verður
þetta til þess að fleiri koma gangandi í skólann. Jafnvel gæti þetta skapað mýkri byrjun á morgninum, líka inni á
heimilum þegar ekki fara allir út úr húsi á sama tíma.“

Áhersla á stærðfræði og tækni
Anna Rós ítrekaði að margt spennandi er að gerast í skólanum. „Við ætlum að efla okkur í stærðfræði og svo erum
við alltaf að reyna að verða betri í tækninni. Við fengum styrk til að efla forritunarkennslu, til að þið verði betri og
öðlist meiri færni í þessum þáttum. Við höfum lagt mikla áherslu á lestur síðustu ár og gerum það auðvitað áfram.
Þið sem hafið verið dugleg að lesa heima, haldið því áfram og þið sem hafið kannski ekki verið alveg eins dugleg,
bætið bara í á þessu skólaári.“

Uppeldi til ábyrgðar
Í GRV er unnið eftir, Uppeldi til ábyrgðar, uppbyggingarstefnu sem miðar að því að ná samstöðu um lífsgildi til
að hafa að leiðarljósi og fylgja þeim síðan eftir með fáum skýrum reglum. Kenna sjálfsaga, læra af mistökum í
samskiptum og einbeita sér að lausnum en ekki vandamálum. Hún byggir einnig á því að allir hafa sínar þarfir og
það þarf að nálgast hvern og einn í takt við það.

„Markmið er að gera nemendur ábyrga fyrir eigin hegðun og leiðbeina þeim í að finna lausnirnar sjálfir. Í þessari
stefnu er mikið talað um hlutverk og í upphafi hvers árs er farið yfir hlutverk allra í skólanum. Það er mikilvægt að
hafa það í huga að við erum öll með okkar hlutverk í skólanum, hvort sem það eru nemendur, kennarar,
stuðningsfulltrúar, skólaliðar, húsverðir eða ritarar og öll þessi hlutverk eru jafn mikilvæg. Og það er mikilvægt að
við berum virðingu fyrir hvert öðru og komum fram af kurteisi.“

Heilsueflandi skóli
GRV heldur áfram að vera heilsueflandi grunnskóli og lögð er áhersla á holla fæðu og aukna hreyfingu. „Þess
vegna vil ég hvetja ykkur nemendur að ganga eða hjóla í skólann eins oft og þið getið og koma með hollt og gott
nesti með ykkur, helst ávexti og grænmeti,“ sagði Anna Rós.

Hún segir árangursríkt skólastarf felast í því að kennarar, foreldrar og nemendur vinni saman. „Þetta er
samstarfsverkefni þessara þriggja aðila og góður árangur næst ekki nema allir séu með. Munið foreldrar, að ykkar
hvatning og áhugi á námi barna ykkar skiptir gríðarlega miklu máli. Í skólanum starfar metnaðarfullt starfsfólk
sem leggur sig fram við að búa ykkur nemendur undir lífið. Við viljum sjá góðan árangur í námi og við viljum líka
að þið öðlist sjálfstraust til að standa ykkur vel. Við höfum metnaðinn til þess og þá er spurningin hvort þið hafið
hann ekki líka,“ sagði Anna Rós og bauð alla velkomna til leiks á nýju skólaári. „Eg hlakka til að starfa með ykkur í
vetur og segi Grunnskóla Vestmannaeyja settan haustið 2019.“
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Umsjónarkennarar
Í 2. bekk eru sömu kennarar og á síðasta skólaári: Kolbrún Matt., Sigga Ása og Dísa Jóels.
Í 3. bekk eru líka sömu kennarar, Íris Páls, Guðrún Snæ og Magga Beta.
Í 4 bekk er einn nýr umsjónarkennari, en það er hún Unnur Líf sem tekur við einum 4. bekk, Anna Lilja og
Snjólaug halda áfram með sína bekki.
Í 5. bekk eru nýir bekkir og tveir umsjónarkennarar með hvorn bekk. Sara og Helga Jóhanna eru með 5. HS og
Adda og Jóhanna Alfreðs eru með 5. AJ.
Í 6. bekk eru nýir bekkir og tveir nýir umsjónarkennarar, Í 6. EB er Esther Bergsdóttir hún er ný hjá okkur í GRV,
en margir þekkja hana eflaust af Víkinni.
Kristinn Guðmundsson, sem var umsjónarkennari í 5. bekk í fyrra verður með 6. KG.
Og svo er Þórey Friðbjarnardóttir umsjónarkennari í 6. ÞF.
Í 7. bekk halda sömu umsjónarkennarar áfram þau: Daníel Geir Moritz, Ester S. Helgadóttir og Sæfinna
Ásbjörnsdóttir.
Í 8. bekk eru nýir bekkir og nýir umsjónarkennarar. Birgit Ósk er með 8. BÓB, Guðríður Jóns (Gugga) er með 8.
GJ og Evelyn Bryner er með 8. ECB.
Í 9. bekk eru einni sömu umsjónarkennarar þær Elísa og Dóra Guðrún.
Í 10. bekk halda Berglind Þórðard., Jónatan og Lóa Sigurðard. áfram með sína bekki.
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Drífa Gunnarsdóttir fræðslufulltrúi — Bjartsýn á skólastarf í
framtíðinni
Erum alltaf að leita leiða til að efla skólastarfið sem er
mikilvægt

„Grunnskólinn, leikskólarnir, sérfræðiþjónusta skóla, Frístundaverið, dagforeldrakerfið, Gæsluvöllurinn Strönd,
Tónlistarskólinn og Sumarfjörið heyra undir fræðslusvið og þá skólaskrifstofu. Jón Pétursson er
framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs og minn næsti yfirmaður. Ég stýri daglegum málaflokki fræðslu- og
uppeldismála en starfa mjög náið með öðrum málaflokkum sviðsins svo sem félagsþjónustu, barnavernd,
málaflokks fatlaðra og tómstundarmálum,“ segir Drífa Gunnarssdóttir, fræðslufulltrúi Vestmannaeyjabæjar
aðspurð um starf sitt hjá bænum.

Drífa hóf störf sem fræðslufulltrúi 2017 og stýrir Skólaskrifstofu Vestmannaeyja. „Á Skólaskrifstofunni eru auk
mín, Ragnheiður Sæmundsdóttir sálfræðingur, tveir sérkennsluráðgjafar Erna Jóhannesdóttir með grunnskólann
og Guðrún Benónýsdóttir með leikskólana og Sigurlaug Vilbergsdóttir, ráðgjafarþroskaþjálfi.“
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Öflugur hópur

Drífa segir að þessi hópur nái vel utan um starfið. „Mér finnst við ná að sinna skólunum ágætlega. Auðvitað væri
kostur að hafa fleira fólk enda sjálfsagt alltaf hægt að gera betur. Þegar forveri minn, Erna Jóhannesdóttir, var í
þessu starfi var hún kennsluráðgjafi líka og það fór drjúgur tími í þann þátt. Þegar ég tek við er gerð breyting á
starfinu og kennsluráðgjöfin tekin út. Það er ráðinn kennsluráðgjafi við skólaskrifstofuna og var Erna ráðin í það
starf með aðsetur í skólanum sem er þá aukin þjónusta við skólann.

Svo kemur sálfræðingur inn um síðustu áramót og erum við mjög lukkuleg með að vera búin að fá hana Heiðu.
Við höfðum ekki verið með sálfræðing í nokkur ár nema í verktöku til að sinna greiningum og ráðgjöf. Það sama
má segja um Sigurlaugu sem tók við af Guðbjörgu Guðmundsdóttur. Hún kemur inn með mikla þekkingu og
reynslu sem hefur nýst báðum skólastigum afar vel.

Haustið 2017 var Svava Hafsteinsdóttir ráðin á skólaskrifstofuna sem sérkennsluráðgjafi leikskóla en áður hafði
hún verið sérkennslustjóri á Kirkjugerði þannig að þar bættist við þjónusta til leikskólanna. Guðrún
Benónýsdóttir tók svo við af henni sl. vetur og hún er verulega fagleg og flott í því starfi. Þá erum við með
verktakasamning við talmeinafræðing til að sinna greiningum, ráðgjöf og þjálfun.

Einnig er öflugt og gott samstarf við félagsþjónustuna varðandi ráðgjöf o.fl. Sum verkefni Heiðu og Sigurlaugar
heyra undir félagsþjónustuna enda skarast þessi svið að einhverju leyti og svo hafa félagsráðgjafarnir verið með
viðveru í skólunum. Við erum t.d. með ráðgjafateymi sem tekur við tilvísunum frá skólunum vegna nemenda
sem þurfa aðstoð og úrlausn sinna mála. Teymið fer yfir málin, metur þau og ákveður næstu skref, hvort sem það
er aukinn stuðningur við nemanda, greining, stuðningsviðtöl, ráðgjöf o.s.frv.“

Samhæfð úrræði
„Þá er þetta annar veturinn sem Fjölskylduteymið er starfrækt en það er samstarfsverkefni fjölskyldu-og
fræðslusviðs, heilsugæslunnar og BUGL. Í teyminu sitja fræðslufulltrúi, yfirfélagsráðgjafi,
skólahjúkrunarfræðingar, ráðgjafarþroskaþjálfi, hjúkrunarfræðingur heilsugæslu, heimilislæknir, sálfræðingur
Vestmannaeyjarbæjar, sálfræðingur HSU og læknir og hjúkrunarfræðingur BUGL. Markmiðið er m.a að samhæfa
úrræði fyrir einstaklinga, börn með hegðunar- og geðraskanir og fjölskyldur þeirra. Þetta samstarf hefur gengið
vonum framar. Það hefur auðveldað aðgengið að sérfræðingum BUGL og flýtt fyrir málum þar inn. Þannig að
heilt yfir tel ég að stoðkerfið sé orðið sterkt og komið í góðan farveg.“

Finna út hvar vandinn liggur
Drífu finnst spurningin; hvenær verður fyrirferðamikill krakki eða unglingur að vandamáli ekki mjög gáfuleg. „Ég
myndi ekki segja að hann verði vandamál en erfið hegðun getur komið til af svo mörgu og það fer eftir því hver
vandi barns er hvernig brugðist er við. Það er því alltaf fyrsta skrefið að komast til botns í því, hvar vandinn liggur.
Því næst er unnið að lausnum til að hjálpa barninu.

Ferlið byrjar hjá skólanum sem fer eftir sínum verkferlum þegar kemur að málefnum nemenda með
hegðunarvanda en takist ekki að finna lausnir innan skólans er máli barns vísað til nemendaverndarráðs og
málum mögulega vísað þaðan til sérfræðiþjónustunnar. Fyrsta skrefið er alltaf að skólinn vinni að lausnum og ef
það gengur ekki er leitað til sérfræðiþjónustunnar.

Drífa segir að gera megi ráð fyrir að um tuttugu pósent nemenda eigi við einhver vandamál að stríða og þar af
fimm prósent sem eigi við veruleg hegðunarvandamál að etja. „Það eru helst þessi tuttugu prósent sem koma inn
á borð hjá nemendarverndarráði. Þar sit ég, skólastjórnendur, skólahjúkrunarfræðingur, kennsluráðgjafi,
félagsráðgjafi og námsráðgjafi,“ segir Drífa en hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og
framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu. Vera
skólastjórnendum til aðstoðar við gerð áætlana og um sérstaka aðstoð við nemendur. Ráðið starfar í samvinnu við
félagsþjónustu bæjarins. Kennarar vísa málum til nemendaverndarráðs er varða velferð nemenda.
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Margþætt hlutverk skólaskrifstofu

Hlutverk skólaskrifstofu er ekki bara að sinna stoðþjónustu heldur líka að styðja við almennt skólastarf. „Við
þjónustum skólana í þeirra starfi, foreldra og líka nemendur varðandi ýmsilegt. Við sinnum mati og eftirliti með
gæðum skólastarfsins og með starfsemi Frístundavers, sumarúrræða, gæsluvallar og daggæsluúrra og fylgjum
matinu eftir þannig að það leiði til umbóta. Þá höfum við umsjón með rekstri og áætlanagerð fyrir stofnanir sem
heyra undir fræðslusvið. Starf okkar er stjórnsýsla, rekstur, eftirlit og þjónusta varðandi uppeldis og menntamál
bæjarins.“

Stefnt að betri árangri
Grunnskóli Vestmannaeyja hefur á undaförnum árum komið heldur illa út samræmdum prófum. Er það að
breytast? „Hann var því miður undir landsmeðaltali á síðasta skólaári fyrir utan stærðfræðina í 4. bekk.
Árangurinn hefur verið misjafn undanfarin ár í öllum árgögnunum sem taka samræmd próf nema stærðfræðin í
4. bekk hefur komið vel út og verið yfir landsmeðaltali síðustu fimm ár.

Má segja að þegar skólinn hefur verið yfir landsmeðaltali í þrjú til fjögur ár sé kominn ákveðinn stöðugleiki sem
gefur til kynna að það sem verið er að gera skilar árangri á þessum tiltekna mælikvarða. Ég tel að við séum komin
þangað með 4. bekkinn þegar kemur að stærðfræðinni. Skólinn fór í greiningarvinnu eftir að niðurstöður bárust
og gerði aðgerðaráætlun sem vonandi skilar árangri. Lykilatriðið er að vinna með niðurstöðurnar. Skólinn er alltaf
að leita leiða til að efla skólastarfið og það er mikilvægt.

Í vetur verður t.d. farið í þróunarverkefni í stærðfræði og þarf að fara að huga að því að endurnýja framtíðarsýn í
læsi og stærðfræði sem rennur út í lok þessa skólaárs en það koma fleiri að þeirri vinnu en grunnskólinn. Það er
ofboðslega gott starf í skólanum og samræmd próf eru bara einn mælikvarði af mörgum en auðvitað viljum við sjá
betri árangur. Það er alltaf markmiðið,“ segir Drífa sem kemur úr Reykjanesbæ þar sem tekist á var við svipað
vandamál fyrir nokkrum árum.

Kennarinn skiptir mestu máli
„Margir halda því fram að í Reykjanesbæ séu bestu skólar á landinu. Það var ekki þannig þegar ég byrjaði sem
kennari í Njarðvíkurskóla 1997 en ég var þarna á meðan var verið að rífa upp skólastarfið. Kem með þá reynslu
hingað og hef aðeins verið að miðla henni til skólans.

Þar var mikil áhersla lögð á það að kennarinn er lykilatriðið, það er hann sem skiptir mestu máli þegar kemur að
námi barna. Þetta er ótrúlega mikilvægt starf. Auðvitað skiptir máli að hafa samvinnu við foreldra. Það var mikil
áhersla á hana í Reykjanesbæ en það er alltaf kennarinn sem skiptir sköpum. Það voru skilaboðin frá því farið var
í þessa vegferð í Reykjanesbæ. Þá var töluvert um próf og skimanir, sérstaklega til að mæla árangur í stærðfræði,
lesfimi og lesskilningi og lögð áhersla á það að rýna vel í niðurstöður, meta árangur m.t.t. kennsluhátta o.fl., gera
einstaklingsáætlun fyrir nemendur sem náðu ekki viðmiðum til að bæta árangur þeirra.

Það þjónar takmörkuðum tilgangi að leggja fyrir próf og kannanir ef þú ætlar eingöngu að meta stöðu
nemandans. Það þarf að vinna með niðurstöðurnar til að bæta skólastarfið og kennsluna. Bakari bakar ekki köku
aftur og aftur eftir sömu uppskrift ef hún mistekst alltaf, þá þarf að fara yfir uppskriftina og breyta einhverju og
það sama er með kennsluna, ef hún skilar ekki tilætluðum árangri þarf kennari að endurskoða kennsluhætti. Við
getum alveg náð sama árangri og skólarnir í Reykjanesbæ enda með flott starfsfólk og hátt hlutfall
réttindakennara síðustu árin og í ár er skólinn fullmannaður réttindakennurum.“

Getum verið stolt af leikskólunum
Næst var Drífa spurð um starfið í leikskólunum, Víkinni, Sóla og Kirkjugerði. „ Þar er málræktin í fyrirrúmi og
lagður grunnur fyrir lestrar- og stærðfræðinám. Svo er mannræktin líka auðvitað stór þáttur. Áhersla hefur verið á
snemmtæka íhlutun og það var þannig áður en ég kom. Það miðast við að fyrirbyggja erfiðleika sem barn mun
hugsanlega eiga í þegar í grunnskóla er komið.

Það er t.d. gert í formi skimana, þjálfunar í kjölfar þeirra og mögulega frekari skoðun á málum barns sem er þá
vísað til sérfræðiteymis. Samfélagið getur verið stolt af leikskólunum okkar þar sem faglegt starf er til
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fyrirmyndar. Við myndum vilja fá fleiri leikskólakennara til starfa því við uppfyllum ekki lágmarksfjölda

leikskólakennara skv. lögum um menntun og ráðningu kennara. Við bindum auðvitað vonir við að starfsnám
kennaranema skili okkur fleiri leikskólakennurum en mögulega þarf síðan að skoða fleiri leiðir til að fjölga þeim,“
segir Drífa en er hún ánægð í starfi?

„Í dag er ég mjög ánægð. Fyrst hugsaði ég, hvað er ég búin að koma mér út í? Það tók náttúrulega tíma að komast
inn í starfið og ég er mjög ánægð í dag. Þetta er fjölbreytt og skemmtilegt. Ég hef aðeins verið að koma með mínar
áherslur og ætla að halda því áfram. Ég hef lagt mikla áherslu á samstarf,teymisvinnu og jákvæð samskipti milli
okkar sem vinnum á fræðslusviði, þ.e. skólaskrifstofu og stofnananna sem heyra undir hana,“ sagði Drífa að
endingu.

Fjölbreyttur náms- og starfsferill
Drífa er stúdent frá Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum af viðskipta- og hagfræðibraut. Lauk kennaranámi
1997 frá Kennaraháskólanum með íslensku og ensku sem sérsvið. Lauk námi af menntavísindasviði HÍ í náms- og
kennslufræði með áherslu á íslensku og íslenskukennslu. Lokaritgerð fjallaði um kennsluhætti í stafsetningu í
grunnskóla og var rannsóknarverkefni. Auk þess hefur Drífa sótt fjölda námskeiða sem tengjast starfinu og er
núna að hefja nám við Endurmenntun HÍ sem kallast forysta til framþróunar-leið stjórnenda til aukins árangurs.

Drífa Gunnarsdóttir hefur víða komið við sem kennari og stjórnandi. Unnið að mótun menntastefnu í
grunnskólum og haldið fyrirlestra og erindi um skólastarf. Hún var ráðin fræðslufulltrúi Vestmannaeyjabæjar árið
2017 og stýrir Skólaskrifstofu Vestmannaeyja og er næsti yfirmaður starfsmanna sem heyra undir hana, s.s.
ráðgjafa, sálfræðings, stjórnenda leik- og grunnskóla, frístundavers og tónlistarskóla.

Sem deildarstjóri við Njarðvíkurskóla tók Drífa á agamálum nemenda, sat í eineltisteymi skólans og hafði umsjón
með innleiðingu á nýjum verkferlum sem teymið vann eftir. Var annar tveggja höfunda að lestrarstefnu skólans
og sá um að innleiða nýtt vinnufyrirkomulag meðal íslenskukennara á unglingastigi. Það tókst vel og hefur
skólinn verið yfir landsmeðaltali á samræmdum prófum síðustu ár. Hlaut Drífa tilnefningu til
hvatningarverðlauna fræðsluráðs Reykjanesbæjar fyrir þessa vinnu.

Drífa hefur haldið fyrirlestra og erindi um kennslu stafsetningar, ritunar og lesturs. Kynnti lestrarstefnu skólans í
grunnskólum í Reykjanesbæ og öðrum bæjarfélögum.

Fyrir utan þetta hefur Drífa fjölbreyttan bakgrunn úr atvinnulífinu. Vann í fiski í Vinnslustöðini, hjá Pósti og
síma, á veitingastað, hjá Bæjarfógetanum í Vestmannaeyjum, á lögmannsstofu og leikskóla. Verið
aðstoðarkennari við Háskóla Íslands í aðferðafræði og stundakennari við Fjölbrautaskóla Suðurnesja í íslensku.

Fjölskylda: Er gift Bergsteini Jónassyni raffræðingi og rafverktaka. Þau eiga þrjú börn: Jónas 25 ára
tölvunarfræðing, Huldu Ósk 20 ára lyfjafræðinema við HÍ og Sveu Maríu 12 ára grunnskólanema. Tengdabörnin
eru tvö, Sara Rós Einarsdóttir og Þorgeir Örn Tryggvason.
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