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Sr. Guðmundur Örn Jónsson:

Í sátt við Guð og menn
Stressið í kringum jólin getur tekið
á sig óteljandi myndir, en líklega
kannast margir við umstangið og
hefðirnar í kringum smákökubaksturinn. Sú var tíðin að konur spurðu
hverja aðra hversu margar sortir
væru bakaðar á heimilum. Mig
minnir að eðlilegt hafi þótt í minni
æsku að bakaðar væru u.þ.b. 7 sortir.
Ég man þó eftir því að hafa heyrt um
konu sem var vön að baka 20 sortir.
En eitt árið var hún svo óskaplega
löt að hún bakaði aðeins 18 sortir
og það þótti henni heldur lélegt. En
þetta vandamál er nú að mestu úr
sögunni en í staðin er komið nýtt
vandamál og það snýst um að nú
þurfa allir að vera svo óskaplega
frumlegir í bakstrinum. Myndast t.d.
við að baka heilsusamlegar gulrótar
pekanhnetu-smákökur eða speltávaxtakökur með kornsýrópi. Málið
er semsagt eitthvað framandi, hollt
og öðruvísi. Nú þykir ekki smart að
baka vanilluhringi eða gyðingakökur, sem þó allir eru sólgnir í.
Auðvitað er mest gaman ef fjölskyldan getur sameinast við bakstur eða aðra iðju fyrir jól. Þess vegna
hafa á mínu heimili verið gerðar
ítrekaðar tilraunir til að eiga saman
huggulega
fjölskyldubökunarstund, það hefur stundum gengið
vel og stundum ekki.
Gíslína mín hnoðar gjarnan deigið
og svo eru útskurðarmunstrin tekin
til.

Spiluð eru hressileg jólatónlist
,kveikti á kertum og reynt að byggja
upp góða stemmingu. Síðan er
hafist handa við að skera út og allt
leikur í lyndi og ég drýf í að taka
myndir af liðinu á meðan allir eru
ennþá tiltölulega glaðlegir og iðnir.
En úthaldið er ekki mikið hjá afkomendunum sem mjög fljótlega snúa
sér að sínum hugðarefnum sem
ekki eru endilega bakstur. Og ég
gerist jafnvel sekur um að gleyma
mér yfir einhverju í sjónvarpinu.
Þetta endar yfirleitt með því að hún
Gíslína mín situr ein eftir og allt á rúi

og stúi í kringum hana í eldhúsinu,
deigklessur, hveiti og glassúrklístur
út um allt .
Svo næst kannski ekki að mála
nema kannski örfáar kökur. Og ég
læðist inní eldhús frá sjónvarpinu,
með samviskubit yfir letinni og reyni
af veikum mætti að klóra í bakkann
með því að setja liti á nokkrar kökur.
Og af hverju skyldum við standa
í þessu? Jú við erum að reyna að
skapa minningar og hefðir saman
sem fjölskylda. Vissulega gengur
baksturinn alltaf ögn betur eftir því
sem árin líða og hefðirnar festa sig í
sessi. En það getu líka verið gott að
slaka aðeins á og leyfa jólunum að
flæða inní vitund okkar, jafnvel þó
manni hafi ekki tekist að komast yfir
allt sem maður ætlaði sér.
Stressið og lætin sem skapast oft í
kringum jólin, er nefninlega svo æði
oft heimatilbúið stress.
Jólin koma þegar þau koma og þá
skiptir engu hvort bakaðar voru 7
eða 17 sortir. Nei þá skiptir mestu
að vera sáttur í eigin skinni; sáttur
við sig og sína; sáttur við lífið og tilveruna; sáttur við Guð og menn.
Einbeitum okkur að því að gleðja
og gefa fyrir jól eftir því sem aðstæður okkar leyfa, það gæti dregið
úr stressi okkar fyrir jólin og þá eigum við og gefum um leið gleðileg
jól.

Myndir í blaðinu:
Forsíðumynd:
Sæþór Vídó.
Aðrar myndir:
Úr einkasöfnum,
Sigurgeir Jónasson,
Óskar Pétur Friðriksson og
Ljósmyndasafn
Vestmannaeyja.

Frá ritnefnd
Með þessu Jólablaði Fylkis
lýkur 70. árgangi blaðsins.
Eins og áður koma margir
að verki við efnisöflun,
greinarskrif og söfnun
kveðja og auglýsinga. Blaðið
þakkar greinarhöfundum,
þeim Guðmundi Erni
Jónssyni , Tryggva Hjaltasyni,
Sigurgeir Jónssyni og
Helga Bernódussyni og
viðmælendum fyrir ánægjuleg
samskipti.
Sérstakar þakkir fær Bjarney
Erlendsdóttir, - Baddý í
Ólafshúsum – fyrir umsjón með
þættinum Látnir kvaddir og
Emilía B. Björnsdóttir yfirmaður
á ljósmyndadeild Mbl. fyrir
ljósmyndir í þáttinn um langt
árabil. Við upplýsingaöflun
var leitað til margra aðila , má

þar nefna Sigurgeir Jónasson
frá Skuld , Kára Bjarnason
forstöðumann Safnahúss, Jónu
Guðmundsdóttir á Skjalasafni
Vm. og eru þeim færðar bestu
þakkir þakkir fyrir samskiptin.
Að endingu þökkum við öllum
þeim sem senda kveðjur og
auglýsingar í JólaFylki, því án
auglýsingatekna væri útilokað
að gefa blaðið út. Metnaður
okkar við útgáfu Jólablaðs
Fylkis er að gefa út blað þar
sem komið er á framfæri
skrifum um mannlíf, atvinnulíf
og menningu í Eyjum auk
þáttarins látnir kvaddir sem
fylgt hefur jólablaðinu í 43 ár.
Fh. ritnefndar Fylkis
Arnar Sigurmundsson

Vinnslustöðin hf

ÚTGEFANDI:
Eyjasýn hf. fyrir hönd
Sjálfstæðisfélaganna
í Vestmannaeyjum

hafnargata 2

RITNEFND: Trausti Hjaltason, ábm.,
Arnar Sigurmundsson,
Jarl Sigurgeirsson
Páll Marvin Jónsson

900 Vestmannaeyjar

vsv@vsv.is

www.vsv.is

og Sindri Ólafsson
UMBROT: Eyjasýn hf. Vestmannaeyjum
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Óskum starfsfólki,
viðskiptavinum, samstarfsaðilum
og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.

Áramótalokun Set verður frá og með
22. desember 2018 til og með 6. janúar 2019.

Set ehf. stundar vöruþróun og framleiðslu og veitir
tækniráðgjöf og þjónustu á sviði lagnaiðnaðar, einkum
á veitusviði. Fyrirtækið rekur verksmiðjur á Selfossi og
í Haltern am See í Þýskalandi og hefur ISO 9001 gæðavottun og viðurkenningu Euro Heat & Power í Evrópu.
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Sagan af því hvernig ég
reyndi að svara stærstu
spurningu sem ég gat spurt
greinarhöfundur:

Tryggvi
Hjaltason

Það kannast örugglega margir við
það að þegar manni gefst stund
með sjálfum sér, þó þeim augnablikum fari þó fækkandi á tímum
snjallsíma, að þá læðast oft að
manni erfiðar og stórar spurningar.
Skiptir einhverju máli að ég fari
fram úr á morgnana? Ef ég myndi
deyja í dag, hvaða máli myndi það
skipta? Af hverju er ég hérna á jörðinni, hver er minn tilgangur?
Þeir sem þekkja mig vel vita að
þegar ég mæti spurningu sem
ég veit ekki svarið við þá verð ég
algerlega gagntekinn af leitinni að
svarinu. Svo heppilega vill þó til að
af slíkri leit hef ég mikla unun. Þetta
drif, að leita sannleikans hefur líka
þjónað mér vel og tekið mig víða.
Þess vegna skipti það mig miklu
máli að komast að því, hver er
stærsta spurning sem ég get spurt
að? Hver er mikilvægasta spurningin sem ég get spurt að? Stærsta
spurningin hlýtur að vera: Af hverju
er ég hérna? Það getur ekki verið
nein stærri spurning fyrir okkur
sem einstaklinga að spyrja með
þessa sjö til átta áratugi sem við
flest fáum á þessari jörðu.
Mitt ferðalag við að reyna að svara
þessari spurningu hófst þegar ég
var 6 ára. Þá missti ég fjögurra ára
bróður minn í bílslysi, ljúflinginn
hann Árna Garðar. Slysið tók gríðarlega á fjölskylduna okkar og ég
spurði mömmu í kjölfarið:„mamma
er Guð vondur úr því hann tók
Árna Garðar frá okkur?“ Mamma og
Pabbi gengu í kjölfarið í gegnum
gríðarlega erfitt tímabil en á næstu
árum fékk ég þó að horfa upp á
þau bæði byggja sig upp úr sorginni, endurheimta styrk og lífsvon
og hjá báðum þeirra var tenging
við Guð algjört lykilatriði. Fyrir
móður mína var það starf í gegnum Landakirkju, með stuðning þáverandi presthjóna, Jónu Hrannar
og Bjarna en fyrir föður minn var
það meira hans eigið ferðalag með
Jesú Kristi sem togaði hann upp úr
myrkasta kaflanum. Fyrir þau bæði
skipti síðan miklu máli að þau voru
að hjálpa öðrum.
En ég sjálfur upplifði svo djúpa

Árni Garðar litli bróðir minn var
hvers manns hugljúfi. Myndin er
tekin stuttu áður en hann lést.

Fjölskyldan nýkomin til Vestmannaeyja og gríðarlega ánægð með ákvörðunina. Tryggvi, Guðný og frá vinstri Árni Stormur 1 árs, Bjartur 7 ára,
Eva Eldey 4 ára.
legan kærleika sem ég taldi hana
sorg, svo mikinn sársauka að ég
55% af heiminum í dag eru
um að koma að æfa frjálsar íþróttir
eiga skilið að þá yrði ég að breytast
ákvað að ég gæti ekki upplifað
Kristnir, Múslimar eða Gyðingar, s.s.
svo ég gæti nú teygt á henni eftir
eitthvað. Þessi uppgötvun á sér
neitt svona aftur og hóf því meðmeira en helmingur veraldarinnar
æfingar þá kyssti Guðný mig loksvitað og ómeðvitað að brynja
ins, 7 desember 2003, og við urðum
stað á sama tíma og ég er að fara
hefur rótina að sama Guði. En
hjarta mitt fyrir öllu því sem gæti
kærustupar. En þá gerðist svolítið
skipulega í það ferli að reyna að
sagan varð merkilegri. 70 milljón
gert mig viðkvæman. Tilfinningar
merkilegt, ég fór að taka eftir því
svara spurningunni, af hverju er ég
manns, u.þ.b. 200 sinnum fleiri en
voru fyrir aumingja og allt svona
að öll samskipti Guðnýjar við fólk
hér og hver er tilgangur lífsins.
öll íslenska þjóðin, hafa valið að
„kerlingavæl“
deyja fyrir Kristna
og ástarkjaftæði
trú sína, fremur en
fannst mér vera
að afneita henni
alveg glatað. Þessi
skv. hófsömum tölFrá og með þessum degi var það markmið mitt að gera
um. Ekkert annað,
þróun náði líklega
Guðnýju Sigurmundsdóttur að kærustunni minni. Eftir
engin hugmyndahámarki þegar ég
fræði, stjórnmálavar 16 ára og var
6 mánaða stífa vinnu að því markmiði, sem fól meðal
skoðun,
lífsspeki
þá búinn að stofna
annars í sér það afrek að sannfæra hana um að koma
eða lið virðist hafa
dauðarokkshljómsveit og var farinn
skipt mannkynið
að æfa frjálsar íþróttir svo ég gæti nú teygt á henni eftir
að mála mig eins
eins miklu máli.
og lík „corpspaint“,
2,3 milljarðar eða
æfingar þá kyssti Guðný mig loksins, 7. desember 2003,
labba um einþriðjungur mannog við urðum kærustupar.
göngu í svörtum
kyns kennir sig við
fötum og var mjög
nafn Jesú Krists í
upptekinn af því
dag og 34 milljón
voru svo jákvæð og hlý og einlæg
að vera grjótharður.
starfandi Kirkjur eru í heiminum. Ég
og fólk sem ég var alveg viss um að
Leitin að tilganginum
komst því að þeirri niðurstöðu að
væru mestu rasshausar voru mestu
Rauðhærður engill birtist
Ég ákvað að byrja á byrjuninni og
það er augljóst að það er eitthvað
En þá gerðist svolítið merkilegt. Eitt
ljúflingar í meðförum Guðnýjar. Ég
spurði: „hvað hafa aðrir talið að
stórkostlega merkilegt að finna í
sumarkvöld árið 2003 sá ég rauðskildi ekki hvað var að gerast hérna, svarið við þessari spurningu sé?“
boðskapi Kristinnar trúar, þessum
hærðan engil labba niður götuna
Guðný var með einhvern ofurkraft, Ég skipti trúarbrögðum heimsins
sigri ljóssins sem fagnað er á uppáhalds tíma mínum á árinu, jólunum.
þegar ég var með vinum mínum
ég einsetti mér það að skilja hver
niður eftir áhrifum og byrjaði að
Ég tvíefldist því í leit minni og
að hanga fyrir utan Tvistinn. Ég leit
hann væri. Það tók ekki langan tíma
lesa mér til um Kristni, Íslam, Búddisma, Hindúsima, Gyðingdóm og
stúderaði í mörg ár í kjölfarið sögu
strax á Kára vin minn sem er ári
þegar ég fór að kafa ofan í þetta að
trúleysi og mat í hvert skipti, hver
Kirkjunnar og hvernig hún breytti
yngri en ég og sagði: „Kári er þessi
átta mig á því að Guðný var að sýna
eru áhrif á fólk ef þau fylgja þessum
heiminum. Hvernig gat lítill hópur
stelpa ekki með þér í bekk, gef mér
fólki djúpa samkennd og Kristilegan kærleika og uppsprettuna
kenningum, hvernig hafa þessi lífsaf fólki, fylgjendur Jesú við dauða
símanúmerið hennar?“
gildi breytt heiminum, hversu mikaf þessari hegðun var að finna í
hans, breytt heiminum svo mikið á
Frá og með þessum degi var það
trú hennar og fjölskyldu hennar. ið er hægt að staðfesta af því sem
400 árum að helmingur af stærsta
markmið mitt að gera Guðnýju
fyrirfinnst í boðskapnum o.s.frv. heimsveldi veraldarsögunnar fram
Guðný bjó og býr yfir ómanneskjuSigurmundsdóttur að kærustunni
legri getu til að þykja vænt um fólk. Hægt og bítandi kom í ljós að það
að þeim tíma, 30 milljón sálir, voru
minni. Eftir 6 mánaða stífa vinnu að
Ég áttaði mig á því að ef ég ætlaði
var einn keppandi í þessari yfirferð
orðin kristinn, heimsveldi sem
því markmiði, sem fól meðal annars
að geta sýnt Guðnýju sambærisem bar höfuð og herðar yfir hina.
stuttu áður hafði ofsótt þetta fólk?
í sér það afrek að sannfæra hana
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Gleðileg jól

og farsælt komandi ár
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða!

HEILSUEYJAN SPA

Gleðileg jól

og farsælt komandi ár
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða!

marport.com

533 3838

Sendum okkar bestu óskir um

gleðileg jól

og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða!

Gleðileg jól

og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin
á liðnum árum.
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Ég komst að því að þá eins og í nær
flestum tilfellum sem ég hef rannsakað síðan hafa samfélög breyst
til hins betra við að fá mjúka hreyfivinda Kristninnar í gegnum sig.
Vegna þess að þegar samfélögin
raunverulega breyttust þá var það
í gegnum samkennd, þjónustu, náð
og miskun og sjálfsfórn einstaklinga gagnvart hvert öðru. Á þessu
eru að sjálfsögðu undantekningar
og eiga þær flestar við þegar kenningum Krists var beitt í pólitískum
tilgangi af fólki sem virtist fyrst og
síðast hafa verið umhugað um vald
en ekki náungann.
Gott lykil dæmi fyrrnefndar samfélagslegaslegar breytingar má
finna í plágunum tveim. Það fóru
tvær hræðilegar plágur í gegnum
Rómarveldi árið 165 og síðan 221
þar sem allt að tvö þúsund manns
létu lífið á hverjum degi. Venjulegt
fólk henti ástvinum og vinum út á
gangstéttina ef þau fóru að sýna
einkenni plágunnar því annars
voru þau að setja sjálf sig í lífshættu. En hópur fólks fór að nálgast
veika fólkið sem átti sér enga von á
tímum þar sem ekkert heilbrigðiskerfi var til staðar. Þetta fólk valdi
að setja sjálft sig í lífshættu við að
hjúkra ókunnugu veiku fólki, og
fylgja þar með grunnhugmyndafræði Kristninnar. Þetta fólk var
Kristna Kirkjan og var að fara að
fordæminu
sem
Kristur skildi eftir og
er rauði þráðurinn í
gegnum allan boðskap Kristninnar, að
stunda
sjálfsfórn
fyrir náungan.
Samfélagið í Róm
breyttist eftir þetta
og ég fór að skilja í
gegnum það sem
ég sá hjá öðrum
sem höfðu tileinkað
sér þennan hugsunarhátt, hvort sem
það var hjá Guðnýju
minni, Unni mömmu
hennar, eða foreldrum mínum að svona breytist
heimurinn, að svona breytumst við.
Enda eru ávextirnir af samfélagsbreytingum sem fylgja Kristninni
ekkert annað en kraftaverk og þar
er hægt að tiltaka ansi drjúgan lista
af eftirsóknarverðum samfélagsbreytingum. Hvort sem það eru
mannréttindi, nútíma velferðarsamfélög, nútíma menntastofnanir
eða réttindi einstaklingsins eins og
við þekkjum þau í dag. Þá er hægt
er að rekja með ansi skýrum hætti
lykil grunn að þessum lykil breytingum í samfélagi manna á jörðinni
til Kristinna- klaustra, kenningu eða
hugsuða með einum eða öðrum
hætti.

7
og samfélag.
Það er nefnilega ótrúlegur umbreytingarkraftur fólginn í því
að velja að fylgja boðskap Jesú
Krists, ekki bara á myndrænan hátt
heldur mælanlegur líffræðilegur
umbreytingarkraftur sem birtist í
nýjum taugabrautum, meira seratóníni, nýrri getu og breyttum lífsáherslum og kærleikstengingum á
milli fólks.

Stóra valið

Þegar ég var 17 ára og að kynnast Guðnýju var ég mjög harður
gaur og fannst tilfinningar vera
fyrir aumingja.

Fyrsta árshátíðin hjá okkur í FÍV. Margir höfðu áhyggjur af því að ég
myndi spilla Guðnýju.

hann um í bók sinni The God Shaped Brain.
Niðurstaðan var bæði afgerandi
Þá velti ég því fyrir mér hvers
og kom mér á óvart, Því þegar
vegna bænir hafa svona mælanleg
skoðað er hvernig heilinn er uppáhrif á líffræðilega heilsu okkar eins
byggður þá kemur í ljós að við virðog ítrekað hefur verið sýnt fram á.
umst vera smíðuð til að tengjast
Bandarískur geðlæknir að nafni TiGuði í gegnum bæn.
mothy R. Jennings áttaði sig t.a.m. á
Þannig að ég fór að biðja og í fyrsta
því eftir hafa fengið sjúklinga til sín
í fjölda ára sem glímdu við kvíða, sinn bað ég af auðmýkt þar sem
ég reyndi ekki að stýra útkomunni
sorg og þunglyndi að það skipti
heldur viðurkenndi að ég greinimiklu máli fyrir bata þeirra hvort
lega skildi ekki
allt en vildi samt
verða betri mannÉg get ekki lýst þessu öðruvísi
eskja og uppfylla
en að hjartað mitt byrjaði að
tilgang minn þótt
ég skildi hann ekki
stækka, ég vaknaði í hverri viku
ennþá. Ég fór að
og fann að ég gat elskað Guðný
lesa Biblíuna eins
og það á að lesa
dýpra, að ég gat fyrirgefið fólki
hana í gegnum
bæn og einlægan
auðveldar. Ég fann ekki eins
fróðleiksáhuga og
sterka þörf til að dæma þá sem
vilja til að finna
tengingu við Guð
ég var ósammála eða höfðu
og tilgang minn
brotið gegn mér.
og magnaðir hlutir fóru að gerast.
Ég get ekki lýst
þessu öðruvísi en að hjartað mitt
þeir trúðu á Guð, en ekki bara hvort
byrjaði að stækka, ég vaknaði í
þeir trúðu á Guð, heldur hvernig
hverri viku og fann að ég gat elskað
guð þeir trúðu á. Jennings tók eftir
Guðný dýpra, að ég gat fyrirgefið
því að ef sjúklingar hans trúðu að
fólki auðveldar. Ég fann ekki eins
Guð sé reiður, smámunarsamur og
sterka þörf til að dæma þá sem ég
hefnigjarn þá voru miklu minni
var ósammála eða höfðu brotið
líkur á góðum bata en ef sjúklingur
gegn mér. Ég fann hvernig mér fór
trúir á kærleiksríkan miskunsaman
að þykja vænt um fólk sem þótti
Guð eins og Kristur boðaði þá
ekki vænt um mig og ég fann að
margfaldast góðar batalíkur. Þetta
inn í mér var að myndast einhversfannst Jennings svo merkilegt að
konar hamingjukjarni sem var ekki
hann ákvað að rannsaka hvað við
óstöðugur eða sveiflaðist með
vitum um heilann með þessu tilliti
veðri, vindum og tíðaranda. Ég fór
og það sem hann komst að skrifaði

Hvað þýðir þetta fyrir mig?

Ég var svo blessaður að ég fann
konu sem var komin svo miklu
lengra en ég í átt að tilgangi lífsins að hún fékk mig til að langa að
verða betri maður og þetta meina
ég á eins jákvæðan hátt og hægt
er. Ég gat hinsvegar ekki breytt mér
sjálfur á þann hátt sem þörf var á,
hjartað mitt var í lás og sorg og
ég var uppfullur af hroka og mjög
dómharður á aðra. Ég áttaði mig þó
á því að ég var margbúinn að sjá
dæmi um það hvernig fólk breyttist til hins betra og í öll skiptin hafði
það kallað á einlæga, æðrulausa
nálgun gagnvart því sem er stærra
en maður sjálfur.
Ég setti þetta næst í samhengi við
það hvenær okkur sem manneskjum líður best. Það er nokkuð vel
staðfest að okkur líður best þegar
við hjálpum öðrum sem þarfnast
þess. Þetta hefur verið staðfest í
rannsóknum í heilaskönnum t.a.m.
Því næst velti ég fyrir mér hvað
við sem manneskjur þurfum til að
geta virkað eðlilega. Við þurfum
ýmislegt; mat, svefn, hreyfingu og
snertingu, en þáttur sem oft yfirsést er að það er mjög mikilvægt
að við upplifum það að tengjast og
vera hluti af einhverju stærra.

Stórfjölskyldan á Tenerife í mars á þessu ári.

að finna fyrir náð og keppast við að
reyna að lifa í meiri auðmýkt.
Ég fór að skilja sálma eins og Amazing Grace (Guðs undranáð):„Ég eitt
sinn var týndur en núna er ég fundinn, var blindur en núna ég sé.“
Ég fór líka að tengja betur við risana í mannkynssögunni sem höfðu
gefið allt til að hjálpa öðrum. Ég fór
að lifa meira fyrir Guðnýju, börnin
mín, fjölskyldu og vini og náunga
og minna fyrir sjálfan mig.
Allt tók þetta að sjálfsögðu tíma
og ég reglulega misstíg mig, enda
alveg stórkostlega ófullkominn, en
árangurinn þó hann fari fram og
til baka virðist samt stefna í rétta
átt rólega. Skriðþunginn virðist
haldast ef ég passa upp á að rækta
þrjá þætti: bæn, lestur Biblíunnar

Stór Harvard rannsókn kannaði
hvað það er sem fólk á dánarbeðinu
sér mest eftir í lífinu. Lang algengasta svarið var: „Ég vildi að ég hefði
ekki verið hrædd/ur“. Hvers vegna
er það svona algengt að fólk leitar
ekki tilgang síns af neinni alvöru
fyrr en það starir í andlitið á dauðanum? Ég trúi að það sé vegna þess
að dauðinn neyðir þig til að takast á
við þessa stærstu spurningu lífsins,
þú getur ekki lengur frestað henni
vegna þess að annars hefur þú
misst af uppgjörinu og hefur þar
af leiðandi ekki ásættanleg áhrif á
þína eigin lokaniðurstöðu.
Mín persónulega upplifun af
þessu ferðalagi er að það er eftir
öllu að sækjast. Niðurstaðan var
ekki að tilgangur lífsins væri leitin
að hamingjunni, heldur tenging
við Kærleiksríkan Guð og í gegnum
hana, kærleiksrík tenging við hvort
annað. Það er nefnilega í þessu tilfelli eftir bókstaflega öllu að sækjast og lífstilgangur þinn bíður eftir
þér.
Tryggvi Hjaltason
Var upprunalega flutt sem Hugvekja
í Landakirkju 18 nóvember 2018

Myndin er tekin í sumar í brúðkaupsveislu í fjölskyldunni í Hörpu.
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Hlutverk Soffíu frænku
í Kardimommubænum
eftirminnilegast
- segir Fríða á Þrúðvangi
Viðtal:

Sigurgeir
Jónsson
Hún er borinn og barnfæddur
Eyjamaður, uppalin á Skólaveginum og hefur nær alla tíð búið hér,
að undanskildu gosárinu. Hólmfríður Sigurðardóttir, eða Fríða á
Þrúðvangi eins og hún er jafnan
kölluð, hefur frá mörgu að segja,
bæði af leik og starfi en líklega ber
hvað hæst framlag hennar til
Leikfélags Vestmannaeyja en
Fríða var um árabil ein af helstu
driffjöðrunum í starfi þess. Sigurgeir Jónsson spjallaði við Fríðu nú
á haustmánuðum.
„Ég er fædd 24. febrúar 1940 að
Þrúðvangi, Skólavegi 22 og þar var
mitt æskuheimili. Foreldrar mínir
voru þau Ragnheiður Jónsdóttir og
Sigurður Ólason. Einnig bjó alltaf á
heimilinu föðursystir mín, Kristjana
Óla, og var hún mér ætíð afskaplega góð. Mamma var ættuð úr
Eyjum, dóttir Guðríðar Bjarnadóttur frá Svaðkoti og Jóns Jónssonar
frá Brautarholti, en hann var sonur
Jóns, hreppstjóra í Dölum. Jón og
Guðríður fluttu til Kanada um aldamótin 1900 og fæddist mamma
þar 1905. Þau fluttu svo aftur heim
1907. Langamma mín, Ragnheiður
Gísladóttir, er bjó í Svaðkoti, var
ættuð úr Fljótshlíðinni. Þegar hún
var unglingur, mun hún hafa beðið
Ögmund í Auraseli að spá fyrir sér.
Hann færðist undan því en fyrir þrábeiðni hennar féllst hann á það og
sagði síðan eftir að hafa lagt hönd á
höfuð hennar:„Þú munt eignast tíu
börn en missa alla aðra sortina.“ Og
það gekk eftir. Ragnheiður eignaðist tíu börn, þrjár stúlkur og sjö
drengi og missti alla drengina, ýmist úr veikindum eða af slysförum.
Þann 13. maí 1883 hrapaði 13 ára
gamall sonur hennar í Hamrinum
og 16. júní sama ár fórust eiginmaður hennar, Bjarni Ólafsson,
ættaður undan Fjöllunum, og 21
árs sonur í Suðureyjarsundi þegar
þeir voru að koma úr róðri í blíðskaparveðri. Þó lést enginn þeirra
úr ginklofanum, sem tók drjúgan
toll af nýburum í Eyjum á þeim
tíma. Líklega var ástæðan sú að hún
langamma mín breiddi aldrei þvott
á blæ, eins og kallað var, en þá átti
ginklofabakterian greiðan aðgang
að börnunum,“ segir Fríða.
„Pabbi var ættaður úr Kelduhverfi
í Þingeyjarsýslu og kom hingað
tvítugur að aldri með Helga Benediktssyni, sem þá var að hasla sér
völl í Eyjum. Hann vann hjá Helga
fyrst í stað en lengst af var hann
framkvæmdastjóri
Netagerðar
Vestmannaeyja, sem var við Heiðarveginn þar sem nú eru Slökkvistöðin og Náttúrugripasafnið. Síðar var
hann forstjóri Fisksölusamlagsins
Stakks í mörg ár. Tvö af systkinum
pabba fluttu líka til Eyja og settust
hér að; þau Kristjana, sem var hér
bæjarritari í mörg ár, og Þórarinn á
Hoffelli.“

Ragnheiður, móðir Fríðu, átti tvo
syni frá fyrra hjónabandi þegar þau
Sigurður hófu sambúð, Guðjón og
Örn Aanes. Þau Sigurður eignuðust
síðan soninn Óla Hauk árið 1935
en hann lést tæplega tveggja ára
gamall. „Svo fæddist ég 1940 og
Gerður Guðríður, systir mín, 1944.
Ég man það vel þegar Jóna ljósa
kom með Gerði í töskunni sinni en
mér var sagt að þannig hefði Gerð-

ur komið í heiminn,“ segir Fríða og
hlær dátt við þessa upprifjun.

Fúsi kallaði okkur
títlurnar sínar

„Leikfélagar mínir í æski voru aðallega krakkarnir í Varmadal, Una,
Esther og Atli og krakkarnir í Geysi,
Imba og Gísli og reyndar fleiri. Og
það var oft mikið fjör á Skólaveginum enda margar barnmargar fjöl-

skyldur þar eins og reyndar annars
staðar í bænum á þeim árum,“ segir Fríða. „Við Marý Njáls vorum líka
miklar vinkonur. Við vorum saman
í stöfunardeild hjá Fúsa kennara
frá Gíslholti. Við vorum báðar mjög
smávaxnar og hann kallaði okkur
alltaf títlurnar sínar. Við vorum saman í bekk allan barnaskólann og
sátum saman. Þórarinn Magnússon
kenndi okkur öll barnaskólaárin.“

Svo tók Gagnfræðaskólinn við og
Fríða kláraði hann. Seinna fór ég í
Húsmæðraskólann í Reykjavík og
ákvað svo í framhaldi af því að fara
í enskan stúlknaskóla á Suður-Englandi ekki langt frá Brighton. Þar
var ég í eitt ár og réði mig svo sem
au pair eftir skólavistina. Þetta var
skóli með gott orðspor, nemendur
frá öllum heimshornum og aðaláherslan lögð á ensku en einnig
lærðum við frönsku og svo undirbúning fyrir skrifstofustörf svo sem
vélritun, hraðritun og bókfærslu.
Þá voru tölvurnar ekki komnar til
sögunnar. Við vorum tvær frá Vestmannaeyjum, ég og Gunna, dóttir
Gústa Matt, en við ákváðum að fara
saman í þennan skóla,“ segir Fríða.
„Í Englandi kynntist ég enskum
strák en það slitnaði upp úr því
sambandi. Ég kom svo heim, tvítug
að aldri árið 1960 og eignaðist
Ragnheiði Önnu í maí það ár.“
Fríða segist á unglingsárunum
hafa unnið við hin ýmsu störf í
Vestmannaeyjum, þó ekki mikið
í fiski. „Ástæðan fyrir því var hvað
ég var smávaxin og verkstjórunum
leist ekki á að ráða mig í fiskvinnu.
Þó var það einn sem ekki setti það
fyrir sig, Fúsi, sem var giftur Unni
Guðjóns, réði mig í vinnu og mér
þótti alltaf vænt um Fúsa síðan.
Fyrst var ég sett í að brjóta saman
kassa en síðar á borð. Og þar þurfti
að láta mig standa á palli vegan
smæðar minnar. Ég vann líka við
fleira tengt fiski, svo sem við saltfisk
og á stakkstæðum,“ segir Fríða sem
þarna var tólf ára gömul. „Ég man
líka að fyrsta flíkin sem ég keypti
mér sjálf var fyrir afraksturinn af
vinnunni þetta sumar. Ég var búin
að segja mömmu og pabba að mig
langaði í vínrauða úlpu sem fékkst
á Bjössabar og þau svöruðu því til
að ég skyldi kaupa hana þegar ég
fengi útborgað. Svo kom að því
að ég átti orðið nóg fyrir úlpunni
og stormaði niður á Bjössabar. Og
mikil voru vonbrigðin þegar ég
komst að því að búið var að selja
vínrauðu úlpuna í minni stærð. En
ég var búin að ákveða að kaupa
vínrauða úlpu og lét mig hafa það
að kaupa úlpu sem var tveimur
númerum of stór. Hún passaði nú
ekki alveg sem best en lagaðist
með tímanum eftir því sem ég
stækkaði og þessi úlpa entist mér í
ein tvö eða þrjú ár,“ segir Fríða.„Svo
fór ég tvö sumur norður á Raufarhöfn til að salta síld. Nú á dögunum
var ég að gramsa í gömlu dóti og
þar getur ýmislegt leynst. Þar fann
ég uppgjörið fyrir síldarsumarið
1957 en þá hafði ég í heildarlaun kr.
4.604,22. Kr. 3.749,99 fyrir söltun og
854,23 kr. fyrir tímavinnu. Ég lét að
gamni mínu reikna út núvirði þessa
uppgjörs og í ljós kom að heildarupphæðin, 4.604,22 kr. væri rúmlega 150 þúsund krónur í dag. Um
veturinn vann ég í Verslun Georgs
Gíslasonar á Vestmannabrautinni
. Eftir heimkomuna frá Englandi
byrjaði ég að vinna í fiski en vann
síðan í sjoppunni Búr í Vöruhúsinu
á horni Skólavegar og Vestmannabrautar. Síðan réði ég mig á skrifstofu Vinnslustöðvarinnar þar sem
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Óskar Sigurðsson á Hvassafelli réði
ríkjum og kunni prýðilega við mig
þar,“ segir Fríða.

9
Daginn áður en skrifari kom að
taka þetta spjall við Fríðu, var einmitt verið að ljúka við endurbætur
á baðherberginu í húsi þeirra hjóna
að Hólagötu 34. Og Fríða sýnir skrifara nýja baðherbergið himinlifandi.
„Eftir þessi fyrstu búskaparár okkar
Ragga hef ég alltaf lagt áherslu á
að þetta herbergi væri í lagi. Mér
fannst á dögunum að kominn væri

höfum ekki haft miklar áhyggjur
af gosinu í byrjun, og svo var um
fleiri, héldum að við gætum bara
farið inn í Skýli og beðið eftir því
Vandræði með klósettmálin
að þetta gengi yfir,“ segir Fríða. „En
í fyrstu íbúðunum
svo sáum við, þegar við komum inn
„Svo kynntist ég Ragga, ekki löngu
eftir að þetta var eitthvað miklu
eftir heimkomuna frá Englandi og
meira og fólk að streyma um borð
við hófum okkar búskap í kjallaraní bátana. Við fórum með Berg VE
um í Miðey við Heimagötu, þar sem
til Þorlákshafnar en Guðni Ólafsson, mágur minn, var
við eignuðumst
stýrimaður þar. Ég
Lindu
Kristínu
man að við vorum
1964. Ekki var nú
En klósettmálin voru lítið skárri
þrettán í klefanum
íbúðin stór, eitt
hans, mikil þrengsli
herbergi og eldþar en í Miðey, til að komast á
hús. Til að komast
og mikil sjóveiki. Það
klósettið, þurfti að opna lúgu í
á klósettið urðum
var ekki skemmtilegt
við að fara út og
segir Fríða.
eldhúsgólfinu og klöngrast aftur ferðalag,“
labba hálfhring
„Ég man að Raggi
á bak fjórar eða fimm tröppur
í kringum húsið.
var í því að færa fólki
Við fluttum þaðplastpoka til að æla í
niður í kjallarann þar sem var
an 1965 í aðeins
og síðan tæmdi hann
rúmbetri
íbúð
þá eftir þörfum því
klósett og þvottahús auk þess
að
Kirkjuvegi
að plastpokalagersem olíufírinn var þar líka.
inn var búinn löngu
86 enda var þá
áður en við komum
von á aukningu
til Þorlákshafnar og
í
fjölskyldunni
tími á að laga það til og nú er því
því þurfti að margnota hvern poka
og Sigurður Ingi fæddist þar. En
lokið,“ segir Fríða og brosir breitt.
og skola þá milli notkunar.“
klósettmálin voru lítið skárri þar en
„Svo fluttum við í Valhöll við
í Miðey, til að komast á klósettið,
Hjá góðu fólki í Keflavík
Strandveginn og þar fæddist
þurfti að opna lúgu í eldhúsgólfinu
Ragnar Þór 1972, rétt áður en gaus. Þegar til Reykjavíkur kom fékk fjölog klöngrast aftur á bak fjórar eða
skyldan inni hjá fjölskyldu Distu,
Nokkru áður höfðum við tekið við
fimm tröppur niður í kjallarann þar
rekstrinum á Friðarhafnarskýlinu, systur Ragga og dvöldu þau þar í
sem var klósett og þvottahús auk
nokkurn tíma. „En svo kom að því
rákum Skýlið frá 1968 til 1973 og
þess sem olíufírinn var þar líka. Ekkert bað var á Kirkjuveginum enda
að við yrðum að finna okkur annan
unnum þar bæði hjónin við afgreiðslu. Þann 23. janúar 1973
vatn af skornum skammti á þeim
viðverustað þar sem sýnt virtist að
breyttist svo allt hjá okkur eins
árum og ekki til siðs að fara dagekki yrði búið í Eyjum næstu mánlega í bað,“ segir Fríða.
uðina. Kunningjar okkar bentu
og öðrum í Eyjum. Ég held að við
okkur á að hjón í Keflavík væru
tilbúin að taka á móti barnafjölskyldu frá Eyjum. Við gripum þetta
á lofti og renndum suðureftir. Og
allt stemmdi það, þarna voru hjón
sem buðu okkur að koma og búa
með sér í húsinu sínu. Að sjálfsögðu
þágum við þetta góða boð og eftir
talsverðar tilfæringar var búið að
koma öllu svo fyrir að prýðisvel fór
um alla. Þetta indælisfólk voru þau
Ólafur Björnsson, útgerðarmaður
og Hrefna Ólafsdóttir og þau eru
besta fólk sem ég hef nokkurn tíma
kynnst, reyndust okkur í alla staði
einstaklega vel. Þarna bjuggum
við allan veturinn án þess að fá að
borga krónu fyrir. Ólafur átti tvo
báta sem hann gerði út og Raggi
var ráðinn sem kokkur á annan
þeirra. Við Hrefna sáum svo um að
skera af netateinum meðan þeir
voru á sjó. Við vorum bíllaus meðan
við bjuggum þarna og þau hjón
Frá vinstri: Guðjón Emil Aanes, Fríða Sigurðardóttir og Örn Aanes.

Frá vinstri: Raghneiður Jónsdóttir, Gerður Guðríður Sigurðardóttir,
Fríða Sigurðardóttir og Sigurður Ólason.
buðu okkur alltaf að koma með ef
þau voru á leið til Reykjavíkur, svo
við gætum hitt fjölskyldu okkar
sem þar bjó. Eins og ég sagði áðan,
þá var þetta frábært fólk, vinir okkar frá upphafi og bar aldrei skugga
á þá vináttu. Eftir gos hélst sú vinátta áfram, við heimsóttum þau í
Keflavík og þau okkur í Vestmannaeyjum. Það er ómetanlegt að fá að
kynnast slíku fólki,“ segir Fríða og
auðheyrt að hugur fylgir máli.
Um sumarið flutti svo fjölskyldan
í nýreista Eyjabyggð í Keflavík. „Þar
leið okkur ekki vel,“ segir Fríða.
„Þarna var t.d. engin götulýsing frá
Keflavík og upp í Eyjabyggð, enginn sími, við enn bíllaus og erfitt um
alla aðdrætti. Mér leist ekkert á að
eiga að dvelja þarna yfir haustið og
veturinn og fann fyrir miklu öryggisleysi. Að auki var Raggi farinn að
vinna úti í Eyjum. Einn daginn tók
ég mig til, fór niður í Hafnarbúðir í
Reykjavík og tók hús á leigu í Eyjum
að Heiðarvegi 58. Að því loknu
hringdi ég í Ragga og sagði honum
að ég væri búin að taka hús á leigu
og við værum að koma. Honum
leist nú miðlungi vel á þetta. Ragnar
Þór, yngri sonur okkar, var búinn að
vera með sífellt kvef um nokkurra
vikna skeið og Ragga leist ekkert á
það fara að koma með hann í fjúkandi vikurinn og öskuna í Eyjum. En
ég var búin að ákveða þetta,“ segir
Fríða með áherslu, „og þegar Fríða
á Þrúðvangi er búin að ákveða eitthvað þá stendur það.“

Kvefið lagaðist við
komuna til Eyja

Og heim flutti fjölskyldan í september og Fríða segir að svo undarlega
hafi brugðið við að Ragnari Þór
hafi snarbatnað kvefið við að koma
heim til Eyja. „Mig grunar að þessi
veikindi hans í Keflavík hafi verið
bein afleiðing af því hvernig mér
sjálfri leið þar um sumarið, barnið
hafi hreinlega tekið það inn á sig.
Og það var alger gleði hjá allri fjölskyldunni að komast heim. Reyndar var ég alltaf hálfóróleg fyrst í
stað, mitt síðasta verk á kvöldin var
að fara út í glugga og athuga hvort
ekki væri nú allt í lagi með eldfjallið.
Og það var einnig mitt fyrsta verk
á morgnana. En þetta leið smám
saman hjá og allt tók á sig eðlilega
mynd eins og verið hafði fyrir gos.
Svo festum við kaup á Hólagötu 34
árið 1974 og síðan höfum við búið
hér. Yngsti sonurinn, Sindri Freyr,
fæddist svo 1981.“
Fyrstu árin eftir gos vann Fríða á
ýmsum stöðum í Eyjum, svo sem
„Litlu búðinni með lága verðið“
en það var útibú frá Tanganum
á Hólagötu 28, þar sem kenndi
margra grasa, Sparisjóðnum og í
Skýlinu sem þau Raggi áttu enn
þá en skömmu eftir gos ákváðu
þau að selja þann rekstur. „Ég vann
líka í mörg ár hjá bænum við ýmis
þjónustustörf en 1997 réði ég mig
sem ritara hjá Tónlistarskólanum
þegar hann flutti í húsnæðið við
Vesturveg. Og þar starfaði ég allt til
ársins 2010 en þá varð ég sjötug og
varð að hætta, reglum samkvæmt.
Ég var alls ekki sátt við að hætta,
fannst ég enn í fullu fjöri og var
alveg tilbúin að halda áfram. En því
fékk ég ekki ráðið. Mér líkaði ákaflega vel að vinna í Tónlistarskólanum. Þar var gott samstarfsfólk
og einkar skemmtilegir nemendur.
Tónlistarskólinn er einhver besti
vinnustaður sem ég hef unnið á,“
segir Fríða.

Leiklistaráhuginn hófst
í barnaskóla

Úr leikritinu Lína langsokkur 1979. Frá vinstri: Steina Fríðsteinsdóttir, Sigrún Elíasdóttir, Fríða, Októvía Andersen.

Ekki er hægt að ræða við Fríðu
án þess að minnast á áhugamál
hennar númer eitt gegnum tíðina,
leiklist og þá sérstaklega Leikfélag
Vestmannaeyja. Hvenær hófst sá
áhugi?
„Það byrjaði strax á barnaskólaárunum,“ segir Fríða.„Maður var alltaf
að brasa við að búa til alls konar
skemmtiatriði og troða upp. Mér
fannst afskaplega gaman að öllu
sem tengdist leiklist. Svo gerðist
það að hingað kom árið 1960 á
vegum Leikfélagsins ungur og
áhugasamur leikstjóri, Eyvindur
Erlendsson og þá um haustið var
hann með leiklistarnámskeið fyrir
ungt fólk. Ég tók þátt í því, ásamt
fleirum og held að við höfum verið
tólf sem sóttum það námskeið.
Um haustið var sýning þar sem við
nemendurnir komum fram, það var
verk sem hét Löng jólaveisla þar
sem ég var í nokkuð stóru hlutverki.
Og svo setti Eyvindur upp það vinsæla verk Þrjá skálka sem útheimti
marga statista og þar komum við
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Sendum Vestmannaeyingum bestu óskir um gleðileg jól
og gæfuríkt komandi ár. Þökkum samskiptin á árinu.
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nemendurnir líka fram. Þetta var
mjög skemmtilegt tímabil,“ segir
Fríða.
Þarna var blómaskeið hjá Leikfélaginu og Fríða segir að eftir þátt Eyvindar hafi komið fleiri leikstjórar
og gert góða hluti.„Ég man t.d. eftir
Hólmfríði Pálsdóttur sem kom og
setti upp verkið Kossa og kampavín, þar sem ég var líka með. Þar var
Einar rakari í aðalhlutverki og ég
man frá einni sýningunni að í einu
atriðinu hallaði ég mér upp að honum þannig að ennið á mér snerti
ennið á honum. En þegar ég hallaði
mér úr því faðmlagi, kom í ljós að sá
sem hafði sminkað mig hafði ekki
fest gerviaugabrýnnar alveg nógu
vel og ég var orðin augabrúnalaus
en Einar rakari var kominn með
fjórar augabrýr. Já, það gat margt
komið fyrir á sýningum og ekki
alltaf allt sem var undirbúið,“ segir
Fríða og hlær við.

Í stjórn Leikfélagsins í tiu ár

„En eftir þetta tók ég mér frí frá leikhúsinu um nokkurra ára skeið, hafði
nóg að sýsla við börn og bú og held
að næst hafi ég komið að sýningu
um Línu langsokk árið 1979. Svo
tók ég þátt í sýningum með Hallarkabarettinum árið 1982, þá var
Sindri Freyr eins og hálfs árs og ég
mætti með hann á allar æfingar.
Það má með sanni segja um hann
að hann sé alinn upp í leikhúsinu.
Og árið 1986 kom ég svo aftur til
Leikfélagsins, þá settum við upp
Blessað barnalán og má segja að
ég hafi ekki stoppað síðan. Reyndar
tók ég ekki þátt í öllum sýningum

Fríða í hlutverki Soffíu frænku í
Kardemommubænum.

Löng jólaveisla 1960-1961. Frá vinstri: Oktovía Andersen, Magnús Magnússon, Hrafnhildur Sigurðardóttir,
Sveinn Tómasson, Fríða Sigurðardóttir, Ingibjörg Guðlaugsdóttir, Hermann Einarsson, Kristrún Axelsdóttir,
Edda Aðalsteinsdóttir, Sigurgeir Sigurjónsson og Bryndís Brynjólfsdóttir.

LV en var þá oftast bak við tjöldin
nöfn séu tilgreind. Ég vann mikið
„Ég hef alltaf haft áhuga á myndþegar hún er beðin að rifja upp
og sat í stjórn LV sem gjaldkeri í
með þeim tveimur síðastnefndu að
list, þótt leiklistin hafi ríkari tök á
eftirminnilegustu karakterana sem
tíu ár. Við settum líka upp nokkrar
mér. Og um síðustu aldamót fór ég
hún vann með í Leikfélaginu. „Já, því að semja revíurnar og það voru
revíur á þessum árum og ég tók
skemmtilegar stundir,“ segir Fríða
á námskeið hjá Finni, Steinu Einars
þú segir nokkuð. Það er nú eins
þátt í að koma þeim saman sem
og bætir við að Guðrún Jónsdóttir
og Bennó og málaði talsvert að því
og að eiga að fara að gera upp á
var líka mjög skemmtilegt. Auk
loknu. Svo hef ég lítið
þess var maður að
sem ekkert sinnt því
skemmta hér og
núna hin seinni ár en
þar og þá aðallega
Þar var Einar rakari í aðalhlutverki og ég man frá einni
aldrei að vita upp á
með
frumsamið
hverju maður tekur
efni,“ segir Fríða og
sýningunni að í einu atriðinu hallaði ég mér upp að
í ellinni,“ segir Fríða
bætir við að hún
honum þannig að ennið á mér snerti ennið á honum. En
og brosir í kampinn,
hafi einnig unnið
en mörg verk eftir
með Andrési Sigurþegar ég hallaði mér úr því faðmlagi, kom í ljós að sá
hana prýða hið falvinssyni að undirsem hafði sminkað mig hafði ekki fest gerviaugabrýnnar lega heimili þeirra
búningi 25 ára
hjóna á Hólagötunni.
goslokahátíðar 3.alveg nógu vel og ég var orðin augabrúnalaus en Einar
En hvaða leikverk
5. júlí 1998 ásamt
skyldi vera eftirfleiri félögum úr
rakari var kominn með fjórar augabrýr.
minnilegast og þá
Leikfélaginu.
hvaða hlutverk? Fríða
Fríða var gerð
hafi samið flesta söngtextana.
þarf ekki lengi að velta því fyrir sér.
milli barnanna sinna. En nokkrir
að heiðursfélaga Leikfélags VestReyndar er leiklistin ekki eina
„Það er án efa Kardimommubærinn
eru eftirminnillegri en aðrir. Unnur
mannaeyja árið 2010 og hún
áhugamál Fríðu. Hún á nokkur önnog hlutverk Soffíu frænku. Ég fann
Guðjóns var stórkostleg og svo
bætir því við að Sindri Freyr, sonur
Fríðu er margt til lista lagt svo
ur, svo sem myndlistina sem hún
mig mjög vel í því hlutverki og fékk
Sveinn Tómasson, Ollý og Stína
hennar, hafi hlotið sömu nafnbót
sem myndlist sem hún stundaði
stundaði af kappi um tíma þegar
afar jákvæða gagnrýni. Svo gerðist
Bald, Runi á Hvanneyri og Sigurtveimur árum síðar.
af kappi um tíma.
geir Scheving svo aðeins nokkur
hún hægði á ferðinni í leikhúsinu. það allmörgum árum síðar, þegar
Og svo vefst Fríðu tunga um tönn
ég hafði ekki stigið á svið í mörg
ár, að Leikfélagið ákvað að efna
til styrktartónleika í Höllinni til að
safna fyrir hljóðgræjum. Og þeim
datt í hug að dubba mig upp sem
Soffíu frænku og láta mig syngja
sönginn hennar. Ég lét til leiðast,
hef alltaf átt erfitt með að segja nei
við Leikfélagið. Gerði þetta reyndar
frekar af vilja en mætti. Þetta var
árið 2012, mörg ár síðan ég hafði
stigið á svið og ég held að frammistaðan hafi ekki verið neitt til að
hrópa húrra fyrir. Þetta var líka í
síðasta sinn sem ég kom fram og
satt að segja vildi ég nú að frammistaðan hefði verið betri. En mér var
vel fagnað af tónleikagestum og
það þótti mér vænt um,“ segir Fríða
og bætir síðan við: „Nei, reyndar
er það nú ekki rétt að þetta hafi
verið í síðasta sinn. Ég tók smávegis
þátt í jólasýningu Leikfélagsins
fyrir sex árum. Á síðustu sýningu er
stundum leyft að fara örlítið út fyrir
handritið og svo var gert að þessu
sinni. Í þessu verki var Sindri Freyr,
sonur minn, í hlutverki jólasveinsins Faldafeykis, hann stóð á sviðinu
og sagði harmi lostinn:„Ó, ég sakna
hennar Grýlu mömmu svo mikið.“
Og þá kom ég inn á sviðið, búið
að dubba mig upp sem Grýlu og
Efri röð frá vinstri: Ragnar Jóhannesson, Fríða Sigurðardóttir, Einar Waldorff, Ragnheiður Anna, Evý Sigurðardóttir, Linda Kristín,
sagði: „Jæja litli minn, þú saknar
Birkir Jóhannes Ómarsson, Ragnar Þór, Zindri Freyr, Arnór Ingi Sigurðsson, Ingi Þór Sigurðsson, Sigurður Ingi.
Grýlu mömmu þinnar og nú er ég
Fremri röð frá vinstri: Bjarney Linda Einarsdóttir, Tanja Björk Ómarsdóttir, Ragnar Snær Ragnarsson, Sölvi Fannar Ragnarsson,
komin að sækja þig.“ Þetta atriði
Nataniel Logi Tönjuson, Rakel Ýr Ómarsdóttir.
með mina innkomu hafði ekki verið
æft og Sindri hafði ekki hugmynd
Ragnheiður Anna er fædd 1960, búsett í
Sigurður Ingi fæddur 1965. Búsettur í HafnarFjölskyldan
um að þetta stæði til; ætlunin var
firði, deildarstjóri í hugbúnaðarfyrirtæki. Hann
Eiginmaður Fríðu er Ragnar Jóhannesson, Hafnarfirði, kennari að mennt og á eina dóttur
að koma honum á óvart og það
á tvo syni sem báðir eru í háskólanámi.
í grunnskóla.
fæddur árið 1932, sonur Kristínar Sigmundstókst svo sannarlega. Hann átti
Ragnar Þór, fæddur 1972. Búsettur í MosLinda Kristín, fædd 1964. Búsett í Reykjavík og
dóttur og Jóhannesar Albertssonar, lögregluhreint ekki von á þessu og dauðbrá.
fellsbæ, starfar sem lögreglufulltrúi. Hann á
starfar sem móttökuritari hjá RÚV. Hún á einn
manns í Vestmannaeyjum. Lengst af ævinni
En hann er fæddur leikari og tókst
tvo syni, sá eldri er í framhaldsskóla en sá yngri
son í námi við HÍ og tvær dætur sem báðar eru
stundaði hann sjó, þar af átta ár erlendis í
að bjarga sér frá þessu eins og hans
búsettar í Kaliforníu ásamt börnum sínum. í grunnskóla, báðir miklir fótboltastrákar.
siglingum en aðallega var hann sjómaður á
var von og visa. En þetta er eitt af
Sindri Freyr, fæddur 1981. Búsettur í Reykjavík,
Eldri dóttirin hefur nýlokið leiklistarnámi í Los
skipum frá Eyjum.
því skemmtilega sem fylgir leikhúsnýútskrifaður guðfræðingur og stefnir á meistAngeles en sú yngri vinnur við tónsmíðar og
Börn Fríðu eru fimm talsins, barnabörnin átta
inu, það geta alltaf komið óvæntir
aranám í trúarbragðafræði.
gaf út sína fyrstu plötu í fyrra.
og barnabarnabörn tvö.
hlutir upp á og maður þarf alltaf
að vera viðbúin öllu,“ sagði Fríða á
Þrúðvangi að lokum.
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Merk

Neríður Ke
í Godt

(1879-

Húsið Godthaab eins og það var nýuppgert síðustu árin fyrir gosið 1973. Á efri hæðinni bjuggu áður
Neríður og Geiri 1951-1961 í skjóli Einars ríka og Stefáns Runólfssonar. Húsið stóð á athafnasvæði Hraðfrystistöðvarinnar. Hraunið lagðist yfir svæðið að mestu í eldgosinu 1973.
Greinarhöfundur:

Helgi
Bernódusson

Gömul kona í Godthaab

Frá æskuárum mínum í Eyjum man
ég gamla konu í húsinu Godthaab
sem stóð sunnan við og andspænis Hraðfrystistöðinni. Húsið
Godthaab fór undir hraunið 1973
en þar voru árin á undan skrifstofur
Hraðfrystistöðvarinnar, eftir gagngerar endurbætur á húsinu tæpum
áratug áður. Þar réð ríkjum Ósk
Snorradóttir frá Hlíðarenda skrifstofustjóri, hlédræg sómakona og
eftirminnileg.
Húsið Godthaab (eða Godthåb;
ísl.: Góðvon) er talið reist upphaflega 1830 og var þá milli verslananna tveggja sem fyrir voru í

Eyjum, Garðsins (Garðsverslunar)
við Skansinn og Tangaverslunarinnar, enda húsið stundum kallað
Miðbúð. Sumir segja að gamla
Godthaab hafi verið tekið niður og
flutt til Víkur (1893), en síðan byggt
nýtt hús á lóðinni um 1910, en
sumir að íbúðarhúsið hafi þó staðið
allatíð en verið endurnýjað. Gísli
J. Johnsen átti húsið frá 1910 og
hafði þar pósthús, skipaafgreiðslu
og fleira. Godthaab stóð fram að
gosi, en sætti ýmsum breytingum,
var áður fallegt og skreytt timburhús, svo sem sjá má af gömlum
myndum, en síðast nokkuð fjaðralaust og skafið. Glóandi hraunið
grandaði því 26. mars 1973. Áður
en Einar Sigurðsson ríki gerði það
að skrifstofum sínum var trésmíðaverkstæði Hraðfrystistöðvarinnar á
neðri hæð þess.
Frá því um 1950 og fram til 1961
bjó á efri hæðinni í Godthaab Ner-

Sjóbúðin við Heimatorg. Hún var rifin 1926. Þar stóð síðar Raftækjaverslun Haraldar Eiríkssonar. Vinstra megin eru Vegamót en hægra
megin Verslun Árna Sigfússonar þar sem Útvegsbanki Íslands var
fram til 1956. Allt svæðið fór undir hraun 1973. Í Sjóbúðar-hjallinum
bjuggu Neríður og fjölskylda hennar 1911-1926.

Húsið Akur við Landagötu sem nú er horfið undir hraun. Í kjallara
þess bjó Neríður 1937-1951 og þar fór vel um hana og Geira.
Guðmundur Lárusson rafvirki, einkasonur hjónanna á efri hæð,
stendur fyrir framan húsið.

íður Ketilsdóttir með syni sínum
sem var langtum kunnari í bænum
en hún, Sigurgeiri Gunnarssyni,
betur þekktum sem „AmeríkuGeira“.
Nafnið Neríður er afar fágætt. Á
Íslendingabók eru nú aðeins 19
einstaklingar með þessu nafni, eins
langt og sú skrá nær (aftur til siðaskipta). Nafnið kemur fyrir í fornsögum, og svo aftur á seinni öldum,
og þá helst á Suðurlandi. Líklegast
er talið að það sé íslensk mynd af
latnesku orði, Nereida, en í grískri
goðafræði tengist það vatnadísum.
Neríður okkar var alnafna ömmu
sinnar, Neríðar Ketilsdóttur (f. um
1810, d. upp úr 1880), bláfátækrar
„tökukerlingar“.

Kettirnir hennar Neríðar

Neríður Ketilsdóttir í Godthaab,
eins og ég man hana áttræða eða
svo, var grönn og lágvaxin kona,
dökkhærð, fáförul og óáleitin; fyrir
henni fór ákaflega lítið í bæjarlífinu.
Okkur var sagt að þröngt væri í búi
hjá Neríði, og hjá henni væru margir kettir sem þyrftu fisk að éta. Það
var því alsiða að við strákarnir, sem
dorguðum á bryggjunum í Eyjum,
færum með fenginn, oftast nokkra
murta, í Godthaab til að gefa Neríði
handa köttunum hennar. Ég minnist þess að hafa komið þangað inn,
gengið upp þröngan og brattan
stiga vestan megin og komið í
gættina í eldhúsi hennar. Þar var
allt með gömlu sniði og fátæklegt
og kettir á vappi. Á vinstri hönd,
vestan megin, voru dyr að svefnherbergi gömlu konunnar, en austan megin var annað herbergi; það
var íverustaður Geira þegar hann
var ekki á fylleríistúrum sínum um
götur bæjarins.
Gæðin skinu af Neríði og blessun-

arorð hennar yljuðu litlum hjörtum;
var ég þó ekki alveg laus við kattarhræðslu.
Svo kvaddi Neríður hljóðlátlega
sumarið 1961. Kettirnir voru aflífaðir en Geiri var settur á Elliheimilið
Skálholt við Urðaveg, nokkuð innan
við sextugt.

Hver var Neríður?

En hver var þessi Neríður? Hvaðan
kom hún og hvernig var ævi hennar?
Neríður Ketilsdóttir var fædd 5.
ágúst 1879 á Syðri-Kvíhólma undir
Eyjafjöllum. Hann er einn Hólmabæjanna, svona um 10 km austan
við Seljalandsfoss. Hún hefur verið
vel gerð ung stúlka, fær góðan
vitnisburð við fermingu: fyrir lestur,
kristindóm og hegðun fær hún
„ágætt“ og „dável“ fyrir skrift og
reikning.
Faðir hennar, Ketill Jónsson bóndi
(f. 1839), drukknaði í ægilegu sjóslysi við Klettsnef 5. apríl 1881 á
Fjallaskipi sem róið var frá Eyjum.
Frá þessu slysi segir Sigurður
Sigurfinnsson í Gamalt og nýtt (4.
árg.) en 11 menn fórust, bændur,
bændasynir og vinnumenn, flestir
undan Fjöllunum.
Móðir Neríðar, Geirdís Árnadóttir
(f. 1849), var frá Seljalandi undir
Eyjafjöllum. Geirdís virðist hafa
vistast hjá Katli bónda á Syðri-Kvíhólma upp úr tvítugu og er kölluð
„bústýra“ hans (þau sem sagt ekki
verið gift). Þau eignuðust fjögur
börn: Jón (f. 1873); hann lést ungur;
Sigurveigu (1874-1960), Jóhönnu
Kristínu (1877-1961) og loks Neríði
(f. 1879). Sigurveig, sem fylgdi móður sinni til Eyja, varð ung vinnukona
hjá Eldeyjar-Hjalta, bjó hjá fjölskyldu hans í Eyjum og fluttist með
þeim 1895 frá Eyjum í Hafnir. Þar
giftist hún vel og bjó suður með
sjó, síðast í Keflavík, og var vel metinn borgari þar. Jóhanna Kristín er
skráð sem „niðursetningur“ í StóruMörk í Manntalinu 1890, en verður
síðar húsfreyja á þeim bæ, á mannmörgu heimili. Frá Sigurveigu og
Jóhönnu er nokkur ættbogi. Neríður var yngst systkinanna. Hún
er ekki orðin tveggja ára er faðir
hennar drukknaði.

Við Urðaveg: Ekra, Litla-Fagurlyst, Stóra-Fagurlyst, sem Jóhann Þ.
Jósefsson byggði; norðan við, beint á móti, stendur Hvoll. Öll þessi
hús hurfu undir hraun 1973. Í Litlu-Fagurlyst bjó Neríður í skjóli
Jóhanns Þ.

Eins og nærri má geta var heimilið
leyst upp við fráfall Ketils, svo sem
venja var á þessum tíma, og börn
þeirra fóru í fóstur. Geirdís fluttist
hins vegar nokkru síðar, árið 1888,
til Eyja og varð vinnukona á Ofanleiti, síðar í Frydendal (Bjarma) 1890
og Jónshúsi, en verður árið 1895
bústýra og síðar „ógift húsfreyja“ á
Borg. Hún átti um skeið sambýlismann sem þar bjó, Guðmund Ögmundsson járnsmið (1832-1914),
að sögn nokkuð sérstæðan mann.
Hér er átt við húsið Borg við Stakkagerðistún; bærinn stóð nokkurn
veginn þar sem Aðalból reis síðar
og Alþýðuhúsið. Guðmundur dó
1914 en nokkru áður (1909) fluttist Geirdís í Stakkahlíð (síðar Apótekið) og er þá sögð „prjónakona“.
Þar býr hún um tíma ásamt dóttur
sinni, Neríði, og barnabarni, Sigurgeiri Gunnarssyni, sem var fæddur
1904. Þessi fjölskylda er svo flutt
í Sjóbúðina 1911, heldur hrörlegt
húsnæði, sem stóð sunnan við
Heimatorg. Það var byggt 1890 og
stóð þar fram til ársins 1926 er það
var rifið og vék fyrir raftækjaverslun
Haraldar Eiríkssonar frá Vegamótum.
Í fasteignamatsbók heitir húsið
„Nýja-Sjóbúð, þurrabúð“ og eigandi var Gísli J. Johnsen. „Grjótveggir á 2 vegu, en timbur á 2“
segir þar, „1 herbergi og 1 eldavjel.
Enginn kjallari. … Raflýst.“ Í þessum
hjalli hefur verið kalt á vetrum.
Þær mæðgur, Geirdís og Neríður,
virðast hafa notið velvildar Tangamanna, Gunnars Ólafssonar og Jóhanns Þ. Jósefssonar; en báðir voru
þeir alþingismenn og Jóhann raunar ráðherra um skeið. Þessa vinarþels Tangamanna naut Neríður ævina á enda. Stefán Runólfsson segir
að Jónas á Tanganum (Jónsson),
sem var skrifstofustjóri Tangafyrirtækisins meðan hans naut við, hafi
jafnan komið fyrir jól færandi hendi
með mat og gjafir til þeirra Neríðar og Sigurgeirs. Og Stefán rekur
í æviminningum sínum söguna
af því þegar Tanginn færði Neríði
þvottavél, en það dæmdist á Stefán
að leggja til hennar og tengja.

Aðeins rofar til

Vistin í Sjóbúðinni hefur verið
bágleg og varð löng, heil 15 ár. Árið
1926, líklega þegar Sjóbúðin er
rifin, rofar til þegar fjölskyldunni er
boðið húsnæði í Litlu-Fagurlyst við
Urðaveg, fyrir austan hið reisulega
hús Jóhanns Jósefssonar alþingismanns, Fagurlyst, einhvers konar
útihús á lóðinni. Í fasteignamatsbókinni frá 1918 kemur fram að á
lóðinni var „heyhlaða og fjós, steinsteypt“. Ekki er ólíklegt að úr hafi
verið gert íbúðarhús og á jarðhæð
þess hafi þær mæðgur búið. Þar lést
Geirdís 1932, 83 ára gömul. Síðar
bjó í Litlu-Fagurlyst Jóhann Stígur
Þorsteinsson og fjölskylda hans
(„Jói Stígur“); hann var þekktur og
merkur áhugaljósmyndari, faðir
Fríðu Dóru sem þekkir sögu þessa
húss; hún segir að jafnan hafi verið
talað um að húsið væri gamalt fjós.
Þrátt fyrir hin þröngu kjör og mótlæti sem þær mæðgur, Geirdís og
Neríður, máttu búa við þakka þær
jafnan fyrir það sem þær hafa og

°
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biðja velgerðarmönnum sínum
blessunar. Árið 1919, þegar þær
hokra enn í Sjóbúðinni með Sigurgeir hjá sér nýlega fermdan, birta
þær þessa yfirlýsingu á prenti:
„Þakkarorð. Okkar hjartans þakkir
vottum við konsúlsfrú Ásdísi
Johnsen og manni hennar fyrir þá
ómetanlegu hjálp, er þau í mörg
undangengin ár hafa látið okkur í
tje, og síðast en ekki síst nú í ár, er
langvarandi veikindi bar að höndum. Einnig þökkum við hjartanlega
frú Guðrúnu Ólafsdóttur og manni
hennar, Hjalta Jónssyni skipstjóra í
Reykjavík, og kvenfjelaginu „Líkn" í
Vestmannaeyjum. Guð blessi ykkur!
Vestmannaeyjum í maí 1919. Geirdís Árnad. Neríður Ketilsd.“ Tengslin
eru skýr: Ásdís var kona Gísla J.
Johnsens sem átti Sjóbúðina, og
hjá Guðrúnu Ólafsdóttur hafði átt
gott skjól Sigurveig, dóttir Geirdísar
og systir Neríðar.
Og síðar, þegar úr rætist um húsnæði fyrir þeim, er þeim þakklæti
efst í huga og fá birt í Morgunblaðinu 13. maí 1927 eftirfarandi
„Þakkarávarp“: „Eins og Vestmanneyingum er kunnugt, urðum við að
búa í mjög vondum húsakynnum,
og gátum ekki skift um bústað
fyrir fátæktarsakir. — Eftir þessu
tók alþm. Jóh. Jósefsson, og bætti
úr því þannig, að hann ljet byggja
okkur til afnota mjög vandað og
þægilegt íbúðarhús og höfum við
búið í því, nú árlangt, leigulaust.
Auk þess hafa þau hjón sýnt okkur
margvíslega góðsemi og nærgætnislega umhyggju, sem ekki
er annara meðfæri en þeirra sem
eru göfugt mikilmenni. Alla þessa
hjálpsemi biðjum við góðan guð
að launa þeim heiðurshjónum á
sama hátt og hann launaði hinum
miskunnsama samverja. Fagurlyst
10. maí 1927. Geirdís Árnadóttir.
Neríður Ketilsdóttir.“ Þakkarávörp
af þessu tagi eru að vísu ekki óalgeng á þessum tíma, auk þess sem
hafa má í huga að alþingiskosningar voru tæpum mánuði síðar, 9. júlí
1927. Jóhann var endurkjörinn, og
hlaut nærri 80% atkvæða! Neríður
og Jóhann Þ. voru þremenningar
að frændsemi, ef treysta mætti
kirkjubókum, sem er óvarlegt í
þessu dæmi, Jóhanns megin svo
sem kunnugt er.
Finna má sama hugarþel hjá
Neríði á efri árum hennar: „Innilegt
þakklæti til allra fjær og nær, sem
glöddu mig með gjöfum um jólin.
Neríður Ketilsdóttir.“ (Fylkir, 6. febr.
1959.) Og: „Hjartans þakkir til allra
sem sýndu mér vinsemd á 80 ára
afmæli mínu 5. þ.m. Guð blessi
ykkur öll. Neríður Ketilsdóttir, Vestmannaeyjum.“ (Fylkir, 8. ág. 1959.)
Og á síðasta aldursári hennar birtir
hún í Fylki, 7. jan., þessi orð: „Hjartanlega þakka ég öllum, nær og fjær,
sem hafa glatt mig um jólin með
góðum gjöfum. Einnig þakka ég
öllum af hjarta, sem hafa hjálpað
mér í veikindum mínum. Gleðilegt
nýtt ár. Neríður Ketilsdóttir.“ Lífsafstaða hennar og viðhorf leyna sér
ekki.

Góðir vinir

Síðustu missiri sem Neríður lifði
bjó hún við bága heilsu. Hún hafði,

eftir því sem ráða má, fengið húðkrabbamein sem dró hana til
dauða í ágúst 1961. Hún átti fáa
að, helst Stefán Runólfsson, yfirverkstjóra í Hraðfrystistöðinni, en
auk hans litu til hennar Lárus á
Akri, áður leigusali hennar, Ásdís á
Landamótum og Geirlaug á Múla.
Þau fjögur önnuðust útför Neríðar.
Stefán segir frá því í minningum
sínum að hann hafi fengið ströng
fyrirmæli um það frá Einari ríka
Sigurðssyni, húsbónda sínum og
eiganda
Hraðfrystistöðvarinnar,
að færa Neríði jafnan nýjan fisk og
aðstoða hana í einu og öllu eftir því
sem hún bað um. Og enga leigu tók
Einar af þeim mæðginum, Neríði og
Geira.

Hlutskipti fátækra kvenna

Þegar Neríður flyst til Eyja árið 1902
til móður sinnar höfðu orðið kaflaskil í lífi hennar, 22 ára gamallar.
Neríður fór í fóstur í Steinmóðarbæ
í Austur-Landeyjum þegar faðir
hennar lést og elst þar upp, verður
síðar vinnukona („hjú“) á þeim bæ.
Þar bjó Sigurður Árnason, sennilega móðurbróðir hennar, og kona
hans, Kristín Jónsdóttir. Sumarið
1900 verður hún ófrísk og fæðir
fyrra barn sitt, stúlkuna Ragnhildi,
13. apríl 1901. Barnsfaðirinn er 6
árum eldri, „lausamaður“ í sveitinni, Geir Guðmundsson, ættaður
frá Seli í Austur-Landeyjum. Hann
fluttist raunar til Eyja árið 1900,
varð síðar þekktur maður í Eyjum
og reisti árið 1908 húsið Geirland
sem enn stendur reisulegt austast við Vestmannabraut. Geir var
annálaður sjómaður í Eyjum, var
m.a. með Þorsteini í Laufási, en varð
svo útgerðarmaður og loks hafnarvörður. Hann fluttist til Reykjavíkur
um 1945 og lést þar 1952. - Geir
Guðmundsson var kvaddur í minningargrein með orðinu „hjartahreinn“. Geir giftist í Eyjum Guðrúnu Pétursdóttur og eignuðust
þau tvær dætur. Önnur var Hrefna
sem bjó í Reykjavík; hún átti einn
son, Geir Torfason. Hin systirin var
Ásta. Hún bjó lengst í Njarðvík. Ásta
var seinni kona Árna Ingimundar
Helgasonar Bachmanns, en hann
átti áður Þuríði Þorkelsdóttur frá
Sandprýði, föðursystur skrifara
þessara orða; þau áttu eina dóttur,
Helgu Árnadóttur Bachmann (sem
gegndi gælunafninu „Tjúlla“), en
skrifarinn var skírður í höfuðið á
henni.
Engar sagnir eru um tildrög
þess að Geir og Neríður eignuðst
dóttur árið 1901, en víst er að þau
voru samvistum í Miðeyjarhólma
aldamótaárið 1900; þau eru skráð
þar um tíma. Og svo virðist sem
Neríðar hafi beðið það hlutskipti,
sem margar konur sættu við slíkar
aðstæður, að fá barninu fóstur og
koma sér síðan burtu af heimilinu
eða úr vist sinni. Hún fór þá til móður sinnar í Eyjum. Barnið hlýtur nafn
föðurömmu sinnar, Ragnhildar
Guðmundsdóttur, húsfreyju í Seli.
Faðir Ragnhildar Geirsdóttur virðist
hafa veitt henni styrk og stutt hana,
þótt aldrei hafi hún fylgt honum
eða fjölskyldu hans eins og tíðast
var um „óekta“ börn.

Neríður Ketilsdóttir, saumakona að list. Hún var snillingur í höndunum. Lífið lék ekki við hana á langri ævi.
Góðvild, þakklæti og auðmýkt voru aðalsmerki hennar.

Ragnhildur Geirsdóttir

Um Ragnhildi Geirsdóttur er fátt
vitað. Hún fór nýfædd í fóstur í MiðMörk, kölluð „tökubarn“ („með styrk
frá föður sínum“), en í Manntalinu
1920 er hún sögð „vinnukona“, þá
19 ára gömul. Áratug síðar, 1930,
er hún skráð sem berklasjúklingur
á Vífilsstöðum og er búsett í
Reykjavík, Hverfisgötu 41, er hún
lést, 58 ára gömul í ágúst 1959,
þá sömu daga og móðir hennar
fagnar áttræðisafmæli sínu. Ekki er
vitað til þess að þær mæðgur hafi
haft nokkurt samband að ráði eða
Ragnhildur komið til móður sinnar
í Eyjum. Neríður auglýsir andlát
dóttur sinnar í ágústbyrjun 1959,
greinilega sem nánasti aðstandandi. Og nokkrum dögum síðar, 13.
ág., birtir hún svofellda auglýsingu
í Morgunblaðinu: „Hjartans þakkir
fyrir auðsýnda samúð og hluttekningu við andlát og jarðarför dóttur
minnar, Ragnhildar Geirsdóttur.
Sérstaklega vil ég þakka systrunum
Hrefnu og Ástu Geirsdætrum fyrir
veitta hjálp. Neríður Ketilsdóttir,
Vestmannaeyjum.“ Að venju er
það auðmýkt og þakklæti sem býr
í huga Neríðar, að þessu sinni til
hálfsystra Ragnhildar sem sennilega hafa annast útförina. Hún fór
fram frá Fossvogskirkju í Reykjavík.
Garðar Svavarsson, prestur í Laugarnessókn, jarðsöng. Engin minningarorð hafa varðveist í skjalasafni
prestsins.
Geir Torfason, sonur Hrefnu Geirsdóttur, man Ragnhildi sem lágvaxna og granna konu, „ekki frísklega“. Hún kom nokkrum sinnum til
föður síns sem bjó þá með Hrefnu,
dóttur sinni, og Torfa Jóhannssyni,
manni hennar, á Ásvallagötu 27

í Reykjavík. Geir bjó á loftinu og
þangað fór Ragnhildur að hitta
hann. Hennar er þó hvergi getið við
andlát og útför Geirs í mars 1952.

Sigurgeir Gunnarsson

Neríður hefur sennilega unnið
fyrir sér sem vinnukona er hún
kom til Eyja, um annað var varla
að ræða fyrir unga konu sem eins
var ástatt um. Og enn dregur til
tíðinda hjá henni haustið 1903, en
þá verður hún aftur ófrísk og fæðir
son sinn, Sigurgeir, í júlí 1904. Í því
nafni gætu verið bundin saman
nöfn þeirra systkina, Sigurðar,
fóstra hennar, og Geirdísar, móður
hennar. Barnsfaðirinn var Gunnar
Jónsson, vinnumaður á Heiði, síðar
í Hlaðbæ, jafnaldri hennar. Þau eru
24 ára. Kynni þeirra hafa verið stutt,
því að Gunnar giftist í janúar sama
ár og Sigurgeir fæðist, árið 1904,
Halldóru Guðmundsdóttur, sem var
6 árum eldri en hann (f. 1873). Þau
hjón, sem bjuggu þá á Vilborgarstöðum, fluttust svo það sama ár,
sumarið 1904, með systkinum Halldóru til Vesturheims, til Manitóba
í Kanada. Halldóra var frá Hágarði.
Gunnar og Halldóra áttu aðeins
eina dóttur, Stefaníu Gunnhildi,
síðar O´Reilly, fædda í Eyjum 1902.
Svo virðist sem samband Gunnars og Neríðar hafi verið sérstakt
framhjáhlaup hjá Gunnari. Hann
hefur stofnað til kynna við Halldóru,
síðar eiginkonu sína, ekki síðar en
1901, og þau eignast dóttur 1902
en giftast þó ekki fyrr en 1904. Þá
hafði Gunnar sem sagt getið dreng
með Neríði. Kannski hefur orðið
uppstytta í sambandi Gunnars og
Halldóru um tíma?
Gunnar Jónsson og fjölskylda hans

áttu ágæta ævi í Kanada og voru
vel metin í íslenska samfélaginu
þar. Þau bjuggu lengst í Selkirk,
smábæ við Rauðá (Red river), rétt
sunnan við Winnipegvatnið mikla,
og skammt frá höfuðborg fylkisins,
Winnipeg, sem líka stendur við
Rauðá, nokkru sunnar. Hann var
lengi verkstjóri við fiskmóttöku;
hafði fyrst unnið í sögunarmyllu
er hann kom vestur. Ekki leynir sér
skyldleikinn milli þeirra Sigurgeirs
og Gunnars af mynd að dæma af
Gunnari í Vestur-íslenskum æviskrám. Fátt er annars vitað um samband þeirra feðga.
Sigurgeir elst upp í Eyjum hjá
móður sinni og móðurömmu og
er jafnan skráður hjá þeim. Ekki
er annað vitað en Geiri hafi verið
glaður og eðlilegur ungur piltur. Í
grein Eyjólfs á Bessastöðum í Fylki
1980 um Skiphellasprang á æskuárum hans er Sigurgeir kallaður
„Sjóbúðar-Geiri“ og lék sér með
félögunum undir Spröngu eins
og aðrir. Hann var einn af stofnfélögum Knattspyrnufélagsins Týs
1921, þá 17 ára gamall og hefur því
leikið fótbolta að ungra manna sið.
Þó eru til sögur um að hann hafi
verið baldinn unglingur, sem síðar
var sendur til föður síns í Ameríku,
en komið hálfu verri til baka.
Nafnið „Ameríku-Geiri“ bendir
auðvitað til þess að Sigurgeir hafi
farið til Ameríku og verið þar um
tíma. Engar traustar heimildir liggja
þó fyrir um það. Hann er hins vegar
ekki skráður í Eyjum á árunum
1926-1930. Langlíklegast er að
hann hafi þá farið á vit föður síns í
Kanada, rúmlega tvítugur að aldri,
1925 eða 1926, en litlum sögum
fer af því frekar hvernig það bar til.
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Sendum Vestmannaeyingum bestu óskir um gleðileg jól
og gæfuríkt komandi ár. Þökkum samskiptin á árinu.

Jóhanna Svava
snyrtifræðingur

Flamingó

ögmannsstofan

Fiskmarkaður

Þórshafnar

Ra.gí ehf.

FRÁR VE
Sjálfstæðisfélögin
í Vestmannaeyjum
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Kannski þreifaði Sigurgeir fyrir sér
með bréfaskriftum við föður sinn.
Hvort faðir hans bauð honum eða
Geiri hefur viljað koma sér á framfæri, það er ekki vitað. Gunnar er
þá orðinn ekkjumaður; Halldóra,
kona hans, lést 1924, og hálfsystirin, Stefanía, gæti hafa verið flogin
úr hreiðrinu. En víst er að Geiri átti
ekki hamingjuland þar vestra og er
kominn heim fjórum árum seinna,
árið 1931. Ekki er ósennilegt að
Gunnar faðir hans hafi áttað sig á
hversu Geira var í mörgu áfátt og
komið honum af höndum sér og
heim. Um þetta, og hvað á daga
hans dreif fyrir vestan, er nú aðeins
hægt að hafa ágiskanir, en hina
sönnu sögu hefur Geiri haft með
sér einn í gröf sína.

Ólánssöm ævi

Sigurgeir er ýmist sagður fæddur á
Miðhúsum þar sem Neríður hefur
verið vinnukona 1904 eða í Stakkagerði (sennilega Borg við Stakkagerðistún) þar sem amma hans bjó
um það leyti, en víst er að til ömmu
sinnar á Borg fór hann fljótlega, en
Neríður verður vinnukona í Dalbæ
og síðar hjá Magnúsi Guðmundssyni á Vesturhúsum. Fjölskyldan,
Geirdís, Neríður og Sigurgeir, flyst
síðar saman 1909 og er fyrst í
Stakkahlíð og svo í Sjóbúðinni og
Fagurlyst eins og áður hefur verið
rakið. Nokkru eftir lát Geirdísar
1932 fara þau Neríður og Sigurgeir
úr Litlu-Fagurlyst í kjallarann á Akri
(við Landagötu 17) og eru skráð
þar árin 1937-1950 er þau flytjast
loks í Godthaab, en þar bjuggu þau
mæðgin uns yfir lauk fyrir Neríði.

Sigurgeir Gunnarsson rúmlega
tvítugur. Myndin er tekin í Winnipeg í Kanada.
Sigurgeir vann eitthvað framan af
ævi sem sjómaður og verkamaður.
Guðmundur Lárusson frá Akri man
hann sem ígripamann á 5. áratug
síðustu aldar. En er á leið ævina lokaði hann sig alveg af og sat heima
verklaus. Hann var mjög hagur til
handa og teiknaði mikið, auk þess
sem hann skrifaði vel og hafði sérstakan hæfileika til spegilskriftar.
Guðmundur segir að erfitt hafi
verið að halda uppi samræðum við
Geira, en það sem náðist upp úr
honum var ágætt. „Best þótti honum að sitja og dunda við teikningu
og skrift.“
Flest bendir til þess, ef dæma má
af skaphöfn og framkomu Sigurgeirs, að hann hafi verið veill á geði,

Neríður með kettina sína sunnan við Akur. Hún var einstæður
dýravinur alla ævi.

Eva Dröfn og Kolfinna Ólafsdætur í peysufötum sem Neríður saumaði
líklega um 1940. Fötin eru í eigu Guðlaugar K. Runólfsdóttur og voru
saumuð handa móður hennar, Kristínu Skaftadóttur. Stúlkurnar hafa
mismunandi svuntur og slifsi með peysufötunum.

Gunnar Jónsson frá Hágarði,
faðir Sigurgeirs. Hann fluttist til
Kanada 1904, bjó í Selkirk. Ekki
leynir sér svipurinn með þeim
feðgum.
e.t.v. þunglyndur, því að hann dró
sig í skel, alla jafna mjög fálátur, en
umturnaðist er hann hafði komist í áfengi og fór þá um bæinn
gólandi eins og viti sínu fjær, með
krakkaskara á eftir sér. Hann var þó
fremur meinlaus á almannafæri en
gat verið harður við móður sína er
hann var drukkinn. Má nærri geta
hvílík raun þetta hefur verið slíkri
konu sem Neríður Ketilsdóttir var.
Allt versnaði þetta eftir að þau
fluttust í Godthaab því að þá fór
Geiri að bjóða félögum sínum
heim, en Neríður réð ekki við neitt.
Við veikindi og síðar andlát móður
sinnar var Geiri vistaður á elliheimilinu Skálholti, eins og fyrr greinir,
og dró þá mjög úr túrum hans,
en þó ekki með öllu. Lagðist hann
þá eiginlega út, fékk þá húsaskjól
hér og hvar, ekki síst í hlýjunni hjá
vélgæslumönnum frystihúsanna,
en stundum í Sandgerði hjá Árna
Valdasyni sem ekki var meiri bindindismaður en Geiri. Geiri fór eins
og aðrir vistmenn elliheimilisins
Skálholts til Reykjavíkur í gosinu og
lést þar 1974; hvílir í Fossvogsgarði.
Guðmundur Lárusson segir að
áfengissýki Geira hafi ekki verið
hömlulaus þegar hann bjó á Akri
1937-1951. Þangað fengu engir
rónar eða fyllibyttur að koma. En
það vakti athygli hans að Geiri
þurfti ekki nema hálft spritt-glas
til þess að breytast í annan mann,
og lagðist þá í langa túra meðan
nokkuð var að hafa.
Eitt sinn er skrifari þessara orða var
innan við tvítugt var hann við útskipun á mjöli eina sumarnótt, var
hafður á bryggjunni til að húkka á
sem kallað er. Kemur þá AmeríkuGeiri röltandi niður Nausthamarsbryggju. Það var að renna af honum,
en hann virtist fela það með uppgerð og tiltektum. Við áttum ágætt
spjall saman nokkra stund og hann
talaði um ýmsa hluti, hermdi eftir
Ólafi Thors, skrifaði spegilskrift í
mjölsallann á vörubílspallinum
og gerði fleiri kúnstir. Þegar spurt
var um Ameríkuferð svaraði hann
fáu. Þó man ég að hann rifjaði upp
nokkrar setningar á ensku, sam-

Peysuföt sem Neríður saumaði á
Ingibjörgu Hjálmarsdóttur upp
úr 1950. – Myndin er frá sýningu
Gíslínu Daggar Bjarkadóttur á
365 kjólum kvenna.

Ameríku-Geiri, eins og margir
muna hann, með óhamingju sína
í hendinni.
hengislausar, en það sýndi þó að
hann kunni það mál. Ýmsar sögur
gengu í Eyjum um Ameríkudvöl
Geira, svo sem að hann hefði verið
í Kansas, verið skopmyndateiknari
fyrir stórblöð o.s.frv. og ratað í mörg
ævintýri. Allt er það óstaðfest og
með nokkrum ólíkindum. E.t.v. var
hann aðeins í Kanada, og aðeins
þessi fjögur ár. En sú reisa dugði
til að koma á hann viðurnefni sem
hann bar fram á endadægur, 16.
apríl 1974.

Sælir eru hjartahreinir

Stefán Runólfsson, sem mest og
best hefur ritað um Neríði Ketilsdóttur, segir í æviminningum sínum að Neríður hafi verið mikill einstæðingur, en merk kona, sérstök
og ágæt að öllu leyti. Til marks um
það var að menn hétu á hana sér til
heilla og segir Stefán að henni hafi
þannig safnast nokkur fjársjóður.
Meginstarf Neríðar var saumaskapur, hún var „saumakona“ af
Guðs náð. Það hefur gefið henni
eitthvað í aðra hönd. Hún saumaði
fyrir fólk og því var talsverð umferð
til hennar, bæði á Akri og í Godthaab. Sérgrein hennar var peysuföt,
þar skaraði hún fram úr. Peysuföt
eru skartbúningur kvenna, veglegri en upphlutur. Í Sagnheimum
- Byggðasafni Vestmannaeyja hafa
varðveist handarverk Neríðar sem
bera vitni um ótrúlega natni og
vandvirkni við saumaskapinn, svo
að til listaverka má telja. Er það plíserað peysufatapils og hefur e.t.v.
verið svart upphaflega en er nú
líkast því að vera dökkbrúnt með
grænni slikju. Neríður saumaði
pilsið fyrir Sigríði Guðmundsdóttur
í Batavíu (1889-1973), en Anna
Jónsdóttir (f. 1929) færði safninu
pilsið til varðveislu í nóv. 2011; hún
og Sigríður voru góðar vinkonur og
störfuðu innan hvítasunnusafnaðarins.
Gíslína Dögg Bjarkadóttir hönnuður, prestsfrú í Vestmannaeyjum,
stóð fyrir sérstæðum gjörningi
fyrir nokkrum árum (2010). Hún
bað konur fara í geymslur sínar og
senda sér gamla kjóla. Hún safnaði
365 kjólum, einum fyrir hvern dag
ársins, setti þá upp í vinnustofu

Peysufatapils, plíserað, upphaflega svart, nú dökkbrúnt með
grænni slikju. Neríður saumaði
það á Sigríði Guðmundsdóttur
í Batavíu (1889-1973). Pilsið er
á sýningu Byggðasafns Vestmannaeyja.

sinni og sýndi þá. Þessir kjólar voru
svo seldir á uppboði en ágóðinn
rann til krabbameinsvarna meðal
kvenna. Ein þeirra sem komu til
Gíslínu var Inga Andersen; hún var
með peysuföt sem Neríður hafði
saumað á ömmu hennar, Ingibjörgu Hjálmarsdóttur (1886-1967).
Gíslína skrifaði eftir Ingu: „Amma
mín, Ingibjörg Hjálmarsdóttir, átti
þessi föt. Þau voru saumuð á hana
þegar ég var c.a. 10 ára … Neríður
… saumaði þau. Ég fór alltaf með
ömmu að máta.“ Inga segir að það
hafi verið í Godthaab, svo að peysufötin voru saumuð eftir 1950. Hún
minnist þess hve Neríður var lítil og
grönn, hæglát og góðleg. Eldhúsið
virtist stórt en einhvern tíma var
lokið upp hurð austan megin og
inn gægðist úfinn haus svo að Inga
varð hrædd. Þetta var Geiri.
Halldóra Björnsdóttir frá Bólstaðarhlíð lét Neríði sauma á sig
peysuföt þegar hún var rúmlega
tvítug, árið 1943 eða 1944. Þá hefur
Neríður búið á Akri. Fötin hafa varðveist og eru nú í eigu Eyglóar Guðmundsdóttur, dóttur hennar. Eygló
skartaði þeim þegar hún og nokkrar aðrar konur í Eyjum klæddu
sig upp á fyrir nokkrum árum á
peysufatadegi Sagnheima. Mynd
af hópnum er á vefsíðu safnsins þar
sem Eygló ber hin listavel gerðu
peysuföt Neríðar sem eru með afbrigðum glæsileg og glöggt vitni
um hagar hendur saumakonunnar.
Fleiri peysuföt Neríðar hafa varðveist; t.d. á Guðlaug Runólfsdóttir
(frá Hilmisgötu 7) peysuföt móður
sinnar og sem afkomendur hennar
skarta stundum.
Líf Neríðar Ketilsdóttur, sem hefur
verið rakið hér, varpar ljósi á fátækt
og örlög alþýðufólks í Vestmannaeyjum og víðar á 19. öld og fyrri
hluta þeirrar 20. En það er jafnframt
góður vitnisburður um Eyjasamfélagið, að þeir sem áttu meira undir
sér sýndu öreiga fólki og nauðlíðandi bæði umhyggju og samhygð,
langt umfram það sem almennt er í
velferðarríki okkar daga.
Neríður Ketilsdóttir fékk hvorki
heiðursorður um ævina né sóttist
eftir þeim eða annarri viðurkenningu mannanna. Guðmundur
Lárusson segir eftirfarandi sögu
um þá vinargjöf sem henni hefur
eflaust þótt vænst um:
Eitt sinn, er Neríður bjó í kjallaranum á Akri, varð hún veik og lá
í rúminu. Glugginn var opinn og
inn um hann stökk einn kötturinn
hennar og lagði mús á sængina hjá
henni.
(Þakka ber Jónu Björgu Guðmundsdóttur, Torfa Haraldssyni, Arnari
Sigurmundssyni, Gísla Pálssyni, Guðmundi Lárussyni, Helgu Hallbergsdóttur, Fríðu Dóru Jóhannsdóttur,
Guðlaugu Runólfsdóttur, Gíslínu
Björk Bjarkadóttur, Ingu Andersen,
Eygló Guðmundsdóttur, Atla Ásmundssyni, Geir Torfasyni og síðast
en ekki síst Stefáni Runólfssyni fyrir
margvíslega aðstoð og upplýsingar
við þessa samantekt.)
Helgi Bernódusson

Eygló Guðmundsdóttir, með
barnabarni sínu og nöfnu, Eygló
Rós, í peysufötum sem Neríður
saumaði handa móður hennar,
Halldóru Björnsdóttur frá Bólstaðarhlíð 1943 eða 1944.
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þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða!
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Bestu óskir um

GLEÐILEG JÓL

og farsæld á komandi ári
HS Veitur hf
HS Orka hf

Gleðileg jól

og farsælt komandi ár
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða!

Sendum Eyjamönnum óskir um

Gleðileg jól

og þökkum fyrir viðskiptin
á árinu sem er að líða.

Siglinga- fiskileitar og rafeindatæki.

VERT 8059

Öll Jól

- SÍÐAN 1952 -
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Minnismerki um botnfestar á fyrstu
áratugum vélbátaaldar í Eyjum
Í byrjun desember 2018 var vígt við
anddyri Safnahússins minnismerki
um síðustu og um leið öflugustu
botnfestar sem lagðar voru á botni
Vestmannaeyjahafnar árið 1920.
Theódór S. Ólafsson, vélstjóri og
fyrrv.. útgerðarmaður á Sæbjörgu
Ve. hafði frumkvæði að verkinu.
Theódór – Teddi – er til margra
ára aflað sér upplýsinga um sögu
strand Jamestown. Þegar botnfestarnar voru teknar upp úr höfninni
þegar unnið var við framkvæmdir
norðan hafnar við kantinn við
Skipalyftuna og Kleifarbryggju
upp úr 1980 voru botnfestarnar,
akkeriskeðjurnar teknar upp og
farið með þær upp á Eldfellshraun. Síðar var hluti þeirra tekinn
í notkun m.a. á svokölluðu tveggja
báta trolli. Þegar gömul akkeri
voru losuð úr Hörgaeyrargarði, þe.
norður hafnargarðinn 2010 var athugað hvort eitthvað væri eftir af
þessum hafnarfestum og reyndist
svo ekki vera.
Nokkrum árum síðar rakst Theódór S. Ólafsson á keðjubút úr þessum hafnarfestum og kom þeim í
hendur Safnahússins. Þar hafa þær
verið í nokkurn tíma, en í síðasta
mánuði tók Theódór af skarið með
stuðningi stjórnenda Ísfélags Vestmannaeyja hf. og iðnaðarmanna
í FES og útfærðu og smíðuðu
minnismerkið.
Akkeriskeðjurnar
úr Jamestown leystu hólmi eldri
botnfestar sem voru lagðar í upphafi vélbátaaldar í Eyjum 1906 og
gátu ekki lengur sinnt sínu hlutverki þegar fiskbátarnar stækkuðu.
Bátar úti á bóli voru algeng sjón
hér áður fyrr, en hver bátur átti sitt

Myndin á minnismerkinu er tekin um 1930 og sýnir báta á bóli.

Kári Bjarnason og Theódór S. Ólafsson við minnismerkið.

pláss og var þar með sín bólfæri.
Bryggjupláss var mjög takmarkað
og þurfti því að leggja bátum á
ból eftir að búið var að landa aflanum og fara á skjögtbát/árabát í
land. Þegar farið var í næsta róður
þurfi áhöfnin að fara á skjögtbát út
á ból, þar sem þar sem hann beið
þar til fiskibátnum var lagt á ný við
bólfærið. Þeir sem komu að þessu
minnisverki eiga þakkir skyldar,
en saga Vestmannaeyjahafnar og
bæjarfélagsins eru samtvinnaðar.
Textinn á minnisvarðanum, nokkuð styttur.
Akkeriskeðjan er úr bandaríska
seglskipinu Jamestown frá Boston
sem var eitt af stærstu seglskipum
heims, yfir 100 metrar að lengd.

til Vestmannaeyja vorið 1920.
Keðjurnar úr Jamestown voru mun
þyngri en þær sem fyrir voru í höfninni og vegur hver hlekkur liðlega
7 kg. Var keðjunum úr Jamestown
komið fyrir í þremur lengjum í
höfninni með endafestingum í Hörgeyrargarði og inni í Botni vestan
hafnarinnar. Voru þær notaðar sem
botnfestar, bólfæri fyrir fiskibáta.
Mjög dró úr notkun þeirra eftir að
bryggjupláss jókst í höfninni með
tilkomu Básaskersbryggju, nokkru
síðar Friðarhafnarbryggju og loks
Nausthamarsbryggju 1955-1956.

Skipið fór frá Ameríku í byrjun árs
1881 og lenti í miklu óveðri á leiðinni til Liverpool á Englandi. Urðu
miklar skemmdir á skipinu, meðal
annars laskaðist stýrisbúnaður
þess, og þann 22. febrúar yfirgaf
áhöfnin skipið. Það var þá skilið
eftir á reki eftir að allar tilraunir til
að bjarga því mistókust. Skipið rak
um Norður- Atlandshafið allt upp
að strönd Íslands, fyrir Reykjanesið
og inn í Hafnarvog austur af Sandgerði. Þar strandaði skipið loks
þann 26. júní 1881 og hafði þá verið stjórnlaust á reki í fjóra mánuði.
Akkeriskeðjur skipsins voru á
strandstað til 1919 eða í 38 ár en
voru þá keyptar af Eyjamönnum
og fluttar með tveimur vélbátum

100 ára afmæli kaupstaðarréttinda Vestmannaeyja

Á árinu 2019 verður þess minnst

að 100 ár verða liðin frá því
Vestmannaeyjar fengu kaupstaðaréttindi. Konungur staðfesti lögin
22. nóv. 1918 og tóku þau gildi 1.
jnúar 1919. Saga Vestmannaeyjabæjar og hafnarinnar í Eyjum eru
samtvinnuð.
Afmælisárið gengur í garð 1. janúar 1919 Nýársdag, með sýningu
í Einarsstofu í Safnahúsinu á málverkum Jóhannesar S. Kjarval í eigu
Vestmannaeyjabæjar.
Sýningin
verður eingöngu opin á Nýársdag frá kl. 13.00- 17.00 en hún er
í umsjá Kára Bjarnasonar forstm.
Safnahússins. Þessa merkisatburðar í sögu byggðarlagsins verður
minnst með margvíslegum hætti á
afmælisárinu.

Gleðileg jól
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þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða!
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Sigurður Hróbjarts Karlsson
áður Helgafelli – frá Litlalandi
f. 9. mars 1931 - d. 29. nóv. 2017

Einar Sveinbjörnsson
áður Landagötu 22
f. 10. maí 1950 – d. 22. nóv. 2017

Elsa Björg Wium
áður Heiðarvegi 9
f. 12. febrúar 1931 – d. 23. des. 2017

Reynir Halldórsson
áður Ártúni Vesturvegi 20
f. 10. janúar 1926 – d. 26. des. 2017

Halldór Sigurðsson
frá Vestra Stakkagerði
f. 19. des. 1953 – d. 15. janúar 2018

Sveinn Valdimarsson
Hraunbúðum - frá Varmadal
f. 11. ágúst 1934 – d. 16. janúar 2018

þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða!

Kristín Stefánsdóttir
frá Hvammi v/Kirkjuveg
f. 21. feb. 1925 – d. 3. feb. 2018

Margrét Einarsdóttir
frá Vesturhúsum v/Ásaveg
f. 16. sept. 1942 – d. 6. febrúar 2018

°
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Látnir kvaddir

Fólk sem búið hefur í Vestmannaeyjum í lengri
eða skemmri tíma og látist hefur á árinu.

Kristbjörg Sigjónsdóttir
frá Sjávargötu við Sjómannasund
f. 26. maí 1925 – d. 5. desember 2017

Sveinbjörn Guðlaugsson
frá Laugalandi, síðar Grænuhlíð 1
f. 4. des. 1925 – d. 6. desember 2017

Arnbjörn Kristinsson
frá Hvíld v/ Faxastíg
f. 1. júní 1925 – d. 13. desember 2017

Bjarni Jón Írisarson
áður Helgafellsbraut 18
f. 12. ágúst 1993 – d. 17. des. 2017

Þröstur Sigtryggsson
áður Búhamri 23
f. 7. júlí 1929 – d. 9. desember 2017

Ólafur M. Kristinsson
Höfðavegi 39
f. 2. des. 1939 – d. 4. janúar 2018

Guðrún Kristófersdóttir
Hraunbúðum, frá Oddsstöðum
f. 10. desember 1925 – d. 7. jan. 2018

Hrefna Jónsdóttir
áður Hásteinsvegi 50
f. 9. maí 1941 – d. 9. janúar 2018

Vilhjálmur G. Skúlason
áður Skaftafelli v/Vestmbr.
f. 30. maí 1927 – d. 11. janúar 2018

Héðinn Heiðar Baldursson
Vestmannabraut 24
f. 15. jan. 1953 – d. 12. janúar 2018

Björn B. Johnsen
áður Hólagötu 19
f. 23. sept. 1936 – d. 18. janúar 2018

Bjarney Ágústsdóttir
áður Litla-Bæ, Miðstræti 16
f. 12. nóv. 1970 – d. 24. janúar 2018

Dóra Bergs Sigmundsdóttir
Kleifahrauni 10
f. 6. nóv. 1944 – d. 27. janúar 2018

Einar Jóhann Jónsson
Hraunbúðum- áður Áshamri 35
f. 15. ágúst 1931 – d. 28. janúar 2018

Elísa Guðlaug Jónsdóttir
frá Berjanesi v/ Faxastíg
f. 17. sept. 1925 – d. 30. janúar 2018

Jóna Sigurlásdóttir
frá Reynistað v/Vesturveg
f. 11. júlí 1940 – d. 10. febrúar 2018

Þorsteinn Skúli Bjarnason
áður Sólvöllum Kirkjuvegi 27
f. 19. júní 1927 – d. 17. febrúar 2018

Sunneva Edith Fjeldsted
áður Hólagötu 19
f. 30. júlí 1983 – d. 18. febrúar 2018

Hjörleifur Bergsteinsson
áður Brekastíg 24
f. 16. júní 1928 – d. 20. febrúar 2018

Anna Hjörleifsdóttir
frá Skálholti við Landagötu
f. 31. mars 1929 – d. 21. febrúar 2018
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Guðmunda Andrésdóttir
frá Hrísnesi við Skólaveg
f. 26. des. 1945 – d. 23. febrúar 2018

Jón Steinar Traustason
áður Hásteinsvegi 9
f. 3. des. 1941 – d. 24. febrúar 2018

Ingilaug Auður Guðmundsdóttir
áður Bárustíg 15 – Baðhúsinu
f. 9. maí 1935 – d. 25. febrúar 2018

Sigurlaug Vilmundardóttir
Sólhlíð 19 áður Fífilgötu 2
f. 1. júní 1935 – d. 2. mars 2018

Guðlaug Sæmundsdóttir
áður Faxastíg 8 a
f. 24. október 1939 – d. 5. mars 2018

Tryggvi Marteinsson
áður Illugagötu 6
f. 12. ágúst 1944– d. 8. mars 2018

Valtýr Georgsson
Foldahrauni 1
f. 19. apríl 1956 – d. 10. mars 2018

Ágúst Heimir Ásgeirsson
Kirkjubæjarbraut 9
f. 25. sept. 1978 – d. 12. mars 2018

Kristbjörg Guðrún Kristjánsdóttir
frá Kirkjubóli
f. 31. október 1931 – d. 15. mars 2018

Breki Johnsen
Höfðabóli
f. 10. apríl 1977 – d. 20. mars 2018

Eiríkur Bogason
áður Foldahrauni 37 c - frá Hlíðarhúsi
f. 24. janúar 1947 – d. 23. mars 2018

Guðný Harpa Kristinsdóttir
Auðsstöðum v/ Brekastíg
f. 21. janúar 1947 – d. 29. mars 2018

Kristján Torfason
frá Tindastóli við Sólhlíð
f. 4. nóv. 1939 – d. 30. mars 2018

Sif Edith S. Jóhannesdóttir
Illugagötu 5
f. 7. júlí 1934 – d. 3. apríl 2018

Dagmar Svala Runólfsdóttir
áður Vesturvegi 25 b
f. 25. júlí 1952 – d. 17. apríl 2018

Birgir Kristinsson
frá Reyni við Bárustíg
f. 13. maí 1931 – d. 13. apríl 2018

Aðalheiður Dóra Magnúsdóttir
frá Lambhaga v/ Vesturveg
f. 18. janúar 1923 – d. 15. apríl 2018

Sigurlás Þorleifsson
Smáragötu 3
f. 15. júní 1957 – d. 24. apríl 2018

Þórhallur Þrastar Jónsson
áður Hilmisgötu 13
f. 7. febrúar 1931 – d. 29. apríl 2018

Fjóla Guðmannsdóttir
frá Sandprýði síðar Hásteinsvegi 55
f. 24. sept. 1940 – d. 8. maí 2018

Helgi Jón Magnússon
Áshamri 1 c - frá Vesturhúsum
f. 22. febrúar 1934 – d. 10. maí 2018

Aðalheiður Kaja Halldórsdóttir
Heiðarvegi 32
f. 16. okt. 1957 – d. 6. maí 2018

Anna Jenný Marteinsdóttir
frá Björgvin v/Strandveg
f. 31. mars 1937 – d. 16. maí 2018

Jóhann Runólfsson
áður Hilmisgötu 7
f. 16. október 1944 – d. 18. maí 2018

Pétur Lúðvík Marteinsson
frá Hólmgarði v/ Vestmannabraut
f. 24. nóv. 1932 – d. 19. maí 2018
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Anna Guðný Jóhannsdóttir
áður Vestri- Oddstöðum
f. 31. júlí 1928 – d. 23. maí 2018

Jón Örn Gissurarson
áður Sólhlíð 19 – Stóru Heiði
f. 29. sept. 1939 – d. 6. júní 2018

Guðbjörg Erla Haraldsdóttir
Hólagötu 26
f. 21. júlí 1931 – d. 5. júní 2018

Sigurgeir Jóhannsson
áður Boðaslóð 19
f. 14. maí 1927 – d. 11. júní 2018

Rósa Magnúsdóttir
áður Hólagötu 35
f. 13. apríl 1932 – d. 15. Júní 2018

Magnús Magnússon
Hraunbúðum - frá Borgarhól
f. 18. ágúst 1926 – d. 27. júní 2018

Aðalheiður Steina Scheving
frá Langholti v/ Vestmannabraut
f. 19. febrúar 1927 – d: 30. Júní 2018

Sigríður Þórunn Fransdóttir
áður Kirkjuvegi 26
f. 19. sept. 1931 – d. 30. júní 2018

Bjarni Bragi Jónsson
áður Breiðabliki
f. 8. júlí 1928 - d. 1. júlí 2018

Sigurjón Rúnar Jakobsson
áður Hólagötu 50
f. 16. apríl 1953 – d. 4. júlí 2018

Guðbjörg Jóhannsdóttir
frá Stíghúsi
f. 27. okt. 1930– d. 15. júlí 2018

Rúnar Þorkell Jóhannsson
Hásteinsvegi 50
f. 25. ágúst 1947 – d. 18. júlí 2018

Unnur Haraldsdóttir
frá Fagurlyst v/ Urðarveg
f. 27. október 1933 – d. 23. júlí 2018

Margrét Geirsdóttir
áður Hólagötu 32
f. 6. apríl 1966 – d. 25. júlí 2018

Berent Theódór Sveinsson
áður Garðinum v/Strandveg
f. 21. ágúst 1926 – 29. júlí 2018

Ragnheiður Jónsdóttir
frá Berjanesi v/ Faxastíg
f. 10 apríl 1928 – d. 29. júlí 2018

Einar Óskarsson
frá Stakkholti v/ Vestmannabraut
f. 7. janúar 1952 – d. 24. júlí 2018

Gréta Jónasdóttir
áður Boðaslóð 5
f. 19. sept. 1933 d. 5. ágúst 2018

Arnfinnur Friðriksson
Strembugötu 29
f. 22. ágúst 1939 – d. 18. ágúst 2018

Unnsteinn Þorsteinsson
áður Ásavegi 14
f. 3. apríl 1932 – d. 21. ágúst 2018

Óli Sveinn Bernharðsson
Birkihlíð 21- áður Hátúni 10
f. 27. nóv. 1937 – d. 23. ágúst 2018

Helga Ármanns
áður Björk, Vestm.braut 47
f. 18. nóvember 1940 – d. 7. júní 2018

Jón Mar Þórarinsson
frá Lundi við Vesturveg
f. 3. júní 1950 – d. 29. júní 2018

Ástþór Einarsson
áður Faxastíg 39
f. 18. júní 1930 – d. 9. júní 2018

Sigríður (Sirrý) Ólafsdóttir
Birkihlíð 11, frá Gíslholti
f. 22. júlí 1931 – d. 30. júní 2018
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Ingi Þorbjörnsson
frá Kirkjubæ
f. 21. janúar 1931 – d. 25. ágúst 2018

Sveinn Snorrason
áður Arnardrangi , v/ Hilmisgötu
f. 21. maí 1925 – d. 3. sept. 2018

Victor Friðþjófur Guðnason
Búastaðabraut 8
f. 6. júní 1965 – d. 6. sept. 2018

Guðjón Vídalín Magnússon
Fjólugötu 2
f. 28. febrúar 1986 – d 10. sept. 2018

Högni Sigurðsson
Helgafelli
f. 19. janúar 1929 – d. 11. sept. 2018

Bergvin Oddsson
Illugagötu 36
f. 22. apríl 1943 – d. 22. sept. 2018

Ölver Hauksson
Hólagötu 11 – frá Vatnsdal
f. 11. sept. 1943 – d. 25. sept. 2018

Ágúst Erlingsson
áður Brekastíg 24
f. 4. október 1954 – d. 25. sept. 2018

Oddur Magni Guðmundsson
Herjólfsgötu 8
f. 1. maí 1959 – d. 3. október 2018

Bjarni Sighvatsson
Hraunbúðum - frá Ási v/ Kirkjuveg
f. 2. des. 1932 – d. 9. október 2018

Hilmar Rósmundsson
Hraunbúðum – áður Brimhólabr. 30
f. 16. október 1925 – d. 10. okt. 2018

Marta J. Guðnadóttir
áður Faxastíg 31
f. 30. nóv. 1930 – d. 18. október 2018

Birgir Pálsson
áður Faxastíg 35
f. 1. des. 1939 – d. 19. október 2018

Karl Haraldsson
áður Ásbyrgi v/ Birkihlíð
f. 26. febrúar 1946 – d. 19. okt. 2018

Svala Bjarnadóttir
áður Sæbóli v/ Strandveg
f. 6. apríl 1937 – d. 26. október 2018

Birna Ingibjörg Jónsdóttir
frá Sandi v/ Strandveg
f. 6. ágúst 1932 – d. 26. október 2018

Gunnar Sveinbjörn Jónsson
frá Berjanesi v/Faxastíg
f. 7. okt. 1931 – d. 27. október 2018

Arndís Birna Sigurðardóttir
áður Hólagötu 28
f. 23. júlí 1932 – d. 30. október 2018

Valdís Stefánsdóttir
Stapavegi 6
f. 2. okt. 1955 – d 31. október 2018

Jónína Hólmfríður Víglundsdóttir
áður Sigtúni v/ Miðstræti
f. 17. febrúar 1942 - d. 7. nóv. 2018

Magnús Bergsson
Hilmisgötu 4 - frá Hjalteyri
f. 3. okt. 1942 – d. 15. nóvember 2018

Agnar Ármannsson
áður Björk v/ Vestmannabraut
f. 16. apríl 1942 – d. 29. nóv. 2018

Henrý Á. Erlendsson
f. 15. nóv. 1946 d. 8. desember 2018
áður Brimhólabraut 25

Bryndís Sigurðardóttir
f. 22. janúar 1941 – 8. des. 2018
Hraunbúðum – áður Illugagötu 55
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GLEÐILEG JÓL Í SVEIT OG BORG
Toyota á Íslandi óskar þér og fjölskyldu þinni gleðilegra jóla. Það var gaman að fá að vera með í för á árinu
sem er að líða og við hlökkum til að eiga enn fleiri samverustundir með þér og þínum nánustu á nýju ári.
Toyota Kauptúni Toyota Akureyri Toyota Reykjanesbæ Toyota Selfossi
Kauptúni 6
Baldursnesi 1
Njarðarbraut 19
Fossnesi 14

Sendum Vestmannaeyingum
og viðskiptavinum okkar,
bestu óskir um

gleðileg jól

og farsælt komandi ár.
Þökkum viðskiptin
á liðnum árum!

