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Hér er æskan létt í lund
Lætur söngva gjalla

Óma ljóðin yfir grund
Upp til hæðstu hjalla

Suðureyrarkrakkar syngja fjörugt lag
Svipur þeirra allra er með gleðibrag

Gæfan brosir hér um góðan sumardag
Glatt er nú á hjalla.



Bókin er tileinkuð elsku bestu ömmu minni, Guðjónu Albertsdóttur, sem safnaði ógrynni af upptökum 
úr hversdeginum fyrir komandi kynslóðir. Hún var framsýn, fróð og svakalega skemmtileg.



Fyrir tæpri öld var allt hljóð „lifandi” - og hverfult sem bergmál. Nú hljóma alls staðar hjóð sem 
„geymd” eru á segulbandi eða á plötum. Hljóð sem hægt er að að endurtaka hvenær sem er og 

hvar sem er: í lyftu eða hjá tannlækni, í kvikmyndahúsi eða í sjónvarpi. Hljóðsöfnun manna hófst 
árið 1877, er uppfinningamaðurinn Thomas Edison uppgötvaði, að hægt er að skorða eða „frysta” 
hljóðbylgjur í fast mynstur, sem síðan má nota til að skila sömu hljóðbylgjum á nýjan leik. Hann 

gerði hljóðrita (phonograph), sem skilaði á slitróttan, var skiljanlegan hátt fystu hljóðrituðu setnin-
gunni „mary átti lítið lamb”. Hljóðritanum var ákaft fagnað sem „furðuverki nitjándu aldar”. Fólk 

fyllti þegar leikhús og sýningarsali til að góla, blístra, hnerra og syngja í hljóðrita og hlýða í alsælu á 
ófullkomið, málmkennt glamrið í tækinu. 

Hljóðsöfnun mannkyns var hafin.

Hljóð geymd framtíðinni

Alfræðisafn AB, Hljóð og heyrn, 1967
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Um bókina

Í þessari bók eru valdar upptökur frá ömmu minni, Guðjónu Albertsdóttur frá Suðureyri við Súgandafjörð, skrifaðar upp 
sem ljóð eða litlar sögur. Upptökurnar sjálfar eru frá árunum 1986 - 1990 en viðfangsefnin eru sum eldri. Með bókinni fylgir 
geisladiskur, á honum er hægt að hlera hversdagsleika í eldhúsinu heima hjá Guðjónu. Bókina má lesa aftur á bak og áfram, 
með eða án upptakanna. Ef þú ert fyrir vestan gæti verið gaman að ganga um, hlusta og skoða staðinn. En svo er líka alveg 
tilvalið að ferðast svolítið um eigin hversdag og skoða sögurnar sem þar leynast. Stórar og smáar. 

Framlag kvenna í samfélögum fyrri tíma fyllir ekki upp í margar blaðsíður hefðbundinna sögurita. Viðfangsefni hefðbund-
inna sögurita eru oftar þróun í iðnaði, stjórnmálum eða efnahagslífi og heimildirnar eru oft opinber skjöl eins og fundarg-
erðir, samningar og fleira. Þær heimildir sem konur skildu eftir sig eru skjöl heimilanna eins og bréf, upptökur, dagbækur, 
heimilisiðnaður og fleira. Til þess að varpa ljósi á líf kvenna er mikilvægt að vinna úr slíkum heimildum þó gildi þeirra sé 
óljóst á þeirri stundu sem þær verða til. 

Þessi bók er ekki ævisaga ömmu minnar, heldur samansafn af litlum sögum úr hversdeginum byggðar á heimildasöfnun 
hennar og úrvinnslum mínum á þeim. Upptökur ömmu minnar hef ég haft í minni vörslu frá því að hún lést árið 2000. Í 
gegnum vinnslu þessarar bókar hef ég rætt við fjölskyldu mína og samferðafólk ömmu minnar og afa við ýmis tilefni. Það 
hefur verið mjög skemmtilegt, fræðandi og ekki síður styrkjandi. Ég vona að lesendur hafi bæði gagn og gaman af því að 
skyggnast inn í horfin heim, og taka út úr því það sem höfðar til þeirra.

Guðjóna Albertsdóttir

Ég vil ekki segja mikið um hana ömmu mína heldur leyfa lesendum að hlusta á og lesa eftir hana sjálfa. Amma mín er amma 
mín og mér þótti hún bæði hlý og góð með öll sín grasaseyði,  spil og söngva. Mér þótti hún líka ströng, stressuð og ívið 
harkaleg á köflum. Hún var vinnusöm og orkumikil og því fylgir vissulega oft þreyta og pirringur. Heimili hennar var alltaf 
opið og hún tók virkan þátt í félagsstarfi og uppbyggingu samfélagsins.  

Guðjóna, eða Jóna Alberts eins og hún var oftast kölluð, var mjög framfarasinnuð og framsýn. Hún var drífandi og gekk 
fyrir því ágæta slagorði „betra er að gera illt af sér en ekkert.” Hún var mjög samfélagslega sinnuð og það vafðist lítið fyrir 
henni. Hún fór ekki í manngreinaálit og umtal um annað fólk var afar lágt skrifað hjá henni. Mér þykir gaman að líta á 
eldhúsið sem skrifstofu heimilisins og sé þetta allt sett í hefðbundið form þá þykir mér líka gaman að líta á upptökurnar sem 
formlega heimildasöfnun um heimilið Aðalgötu 37 HF. 
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Nú er miðvikudagurinn kominn að kveldi, 
24. október.

og ég hef verið upptekin við að gera ekki neitt,
 eins og það stendur. 

Ég meira að segja búin að;
skipta um gardínurnar fyrir stofunni,

og þvo gömlu gardínurnar,
altso, sumargardínurnar, 

og setja vetrargardínurnar fyrir.
Svo var ég nú að þrífa blómin, 

og ganga frá þeim.
Síðast fór ég út í garð og tíndi...

ja, það var nú svo að segja fallið.
ég tók við að lífga það við

eins og ég var búin að gera áður
og ég sé ekki betur en það sé allt að verða 

fínt og fallegt.

Miðvikudagurinn kominn að kveldi
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Miðvikudagurinn kominn að kveldi

Fimmtudagurinn
25. október
það er enn sama blíðskaparveðrið
það hefur verið hálfgerð slydda í nótt
en það lítur út fyrir að það ætli að vera sama 
hægviðrið hér í firðinum

það er náttúrulega hvasst útifyrir
og allstaðar í kring

ég fór á fætur kl. hálf átta
eins og ég er nú yfirleitt vön að gera
mér finnst ég alltaf vel upplögð á morgnana
fór að leggja rúgbrauð og hnoða vínarbrauð 
og baka það.

Hægviðrið í firðinum
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Annar dagur vetrar 28.
Það er nú hálfgert kafald

snjór á fjöllunum
en það er nú ekki mikið í byggð

aðeins föl
krakkarnir eru búnir að koma hérna 

í heimsókn 
og allt í blóma

og ég er búin að fara upp í gróðurhús
og tína heilmikið af blómum

levkoj, trífjólu, stjúpu, morgunfrú, 
tópakshorn

það eru svo fallegir litir 
að það er alveg unun á að horfa

ég sé meira segja að það eru heilmikið af bláum 
stjúpum hérna úti

sem mig einmitt hefur langað að 
fara að tína þau.

Allt í blóma
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Miðvikudagur 30. október
það er nú blíðskaparveður eins og er 

og hálfgerð föl á götunni.

Fölin á götunni
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31. október
það er kominn snjór í skógvarp

en það er ekki mikið
og það virðist eiga að hlýna í dag 

og svo er nú blessað útvarpið okkar 
komið í gang aftur.

Útvarpið komið í gang
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Sólin hætt að skína

Nú er sólin hætt að skína hérna á eyrinni
maður sá hana bara rétt fyrir ofan kleifina í morgun

og svo í hlíðinni fyrir handan.
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Sjáðu svartþröstinn þarna úti?
Hann er að kroppa, svakalega gaman að sjá hann

 

Svartþrösturinn kroppar

19



Farið þið nokkurn tímann í spýtan fallin?
Hvað er það?

Hvað er það?!?

Það er leikur sem við fórum í þegar við vorum krakkar

Þær fela sig
Svo eiga þær að vera á undan,

Þú átt að passa spýtuna til dæmis
Og þær eiga að reyna að fella hana án þess að þú sjáir

Sko þær eiga að reyna að fella spýtuna, 
sko þú að leita að þeim allstaðar

Og þá koma þær, skjótast þær og fella spýtuna
Eigum við að fara í þetta?

Já þið skuluð fara út og fara í það
Já þú mátt vera hérna og…

Ég er að vinna.

Spítan fallin
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Hvaða leið fóruð þið?
Ég veit það ekki,
Fjallabaksleið, komuð hérna niður hjallana?
Hvar fóruð þið?
Hvar eru rauðu pokarnir?

Um augun stýrur strjúkið skjótt
Og hrökkvið nú á fætur fljótt
Því sólin skín í austurátt
Og úti syngur lóan dátt
Góðan daginn, góðan daginn
Góðan daginn, góðan daginn

Góðan daginn, góðan daginn
Góðan daginn, góðan daginn

Áttu fleiri inn í skáp?
Já.

Fjallabaksleið
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Hérna, ég skal lyfta þér
Flaug hann þá í burtu?

Eru krakkarnir nokkuð að húrra sér á sleða
Flaug hann þá, hátt upp í loftið

Ertu nokkuð að detta?
Nei

Á ég að taka þig niður?
Nei

Á ég að lána þér stól?
Hvað sérðu nú?
ha
Hvað sérðu nú?
Ég sé ekki fuglana

Ég sé ekki fuglana

Veistu að Jóna var mamma mín á sumrin í gamla daga
Heilu sumrin.

Fyrst grenjaði mamma alveg eins og…

Nei, þú grenjaðir nú ekkert mikið
Ég var nú það mikill vargur…

Þangað til Jóna sagði, nú ætlum við að hætta að grenja
Þá snýtti ég mér, þvoði mér í framan og var alsæl.

Vargurinn
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Já þú ert búin að maka þessu út um allt sko
Já svona drífðu þig svo ég geti bakað þetta

Já bíddu, ég á nú ekki gott með að
Hvur er það heldur þú?

Halló
Komdu nú sæl
Ég segi allt ágætt
Ég er að baka kleinur hérna í gríð og erg
Það er nefnilega svo heitur potturinn núna

Ertu komin heim?
Það var gaman að heyra það
Ég kannski kem á morgun, ef það gefur að fljúga
Það á ekkert að fljúga í dag
Ekki þess vegna, ég ætlaði bara að vita hvernig mér yrði af að ferðast, ha

Nei ég veit það, ég ætla að reyna að komast sko
Allt í lagi elskan, þá segi ég bara bless og vona að þú ofreynir þér ekki strax
Allt í lagi elskan, bless, já bless

o, svo mikið hveiti núna

Já, 
Já, 

Amma

Einhver kona

Kleinubakstur
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Ha

Já elskan
Nei, það vil ég ekki sjá!
Þú verður að fletja hana út
Það bakast ekki svona kúlur, 
þær verða hráar innan í.

Þetta var Sigrún, hún er komin heim

Hún má ekkert, það þarf að vinna sig

Þetta já, þetta er bara svo vont
Þetta var það fyrsta sem ég lét niðrí
og það var svo...

Lokaðu fram snöggvast

Amma búin
Ég gerði bara svona hringi

Ég gerði bara svona hringi
Er það ekki alveg nóg?

Svona, einn svona, 
eina svona kúlu, 
amma!
Ég gerði eina svona kúlu

Hver var þetta?

Vá!

Heyrðu, má ég borða kleinurnar?
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Þegar ég var komin hátt á sextugs aldur, datt einum syni mínum í hug að gefa mér 
skíði, ég sagði honum að þá yrði hann að kenna mér á þau. Hann hélt að það væri nú 
sjálfsagt. Einn góðan veðurdag fórum við upp á hjalla, þá var ekki búið að byggja þar. 
Þar völdum við góða brekku og hann kenndi mér að setja á mig skíðin, og hvernig ég 
ætti að beita skíðunum eftir því í hvaða átt ég ætlaði að fara. Gekk þetta framar öllum 
vonum. Síðan fór ég að æfa mig sjálf. 

Næsta dag fór ég aftur upp á hjalla, þá var innvindur svo ég hugsaði að best væri að 
ganga um brekkuna, og inn í skólabrekku. Ég hélt af stað inn hlíðina, og heim að bæ 
sem við köllum, en þegar ég kom í skólabrekkuna þá renndi ég mér á fulla ferð. En 
það var lausamjöll, svo ég hlammaðist beint á rassinn. Þarna lá ég ósjálfbjarga og gat 
hvergi hreyft mig, þá dreif þarna að strákahóp og ég spurði þá ráða. Fyrst var eins og 
þeir væru ráðalausir, svo kvað einn upp úr, „taktu af þér skíðin manneskja” „ hvernig 
á ég að fara að því?” „það er takki þarna”

Skíðaferðir
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Sumrið hallar fölna fer,
Fegurð þess sem vorið ól
Það sem eldinn í sér ber
Yngist upp við nýja sól

Ævi hallar hár mitt er
Héluhvítt sem vetrarsnær

Ástin vaki yfir þér
Heit og hlý sem vorsins blær
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Skemmtilegt er það á skautum
Þá skínandi stjarnljósin brenna

Á gegnsæjum, glerhálum brautum
Með glitrósum skreyttum að renna

Og svo ef að svolítið hvessir
Með seglinu ferðina eyk ég

Ég finn hvað það fjörgvar og hressir
Við fingur minn sérhvern nú leik ég

Kom þú við hlið mína kæra
Komdu, nú fyrst er það gaman

Á glerhála svellinu glæra
Glöð skulum renna okkur saman

Ég kenni ekki kulda né þreytu
Því kærleikans eldurinn brennur

Sífellt í hjartanu heitu
Við hlið mína þegar þú rennur

En svar hennar svei mér var smellið
Sjá vel um ástina þína

Bara að hún bræði ekki svellið
Því bárurnar undir því gýna

Hlaupa þá með henni hætti ég
Við hlið mér og varð á að segja

Ó að slíkt skautasvell ætti ég
Sem ískalda hjarta þitt meyja
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Hæ
Hæ hæ

Hæ pabbi
Offramleiðsla á kindakjöti 

Nýtt vandamál á Grænlandi

Offramleiðsla á kindakjöti
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Jæja við skulum sjá til
Hvert ertu að fara með þetta?

Ég er að leggja á borðið, 
þið eigið að fara að borða

Ætlar þú að láta þetta fram
Nei, nei, bara svona

Þú ferð á hinn stólinn þarna bak við
Nei, ég fer á hann

Jæja, þá ferð þú á þennan 
sem þú varst á elskan

Afi situr alltaf þarna
Afi situr alltaf þarna

Stóllinn hans afa

Stóllinn hans afa
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Krækiberin

Jæja,
Hvernig hafið þið það? eruð þið búnir að tína mikið af krækiberjum?

Já, já fullt, mamma tíndi svolítið í Gilsbrekku, og þar fyrir ofan Kvíanesið var svolítið mikið líka.

Það er oft mikið þar.

Það voru rosalega mikil og stór fyrir ofan Gilsbrekku.

Þegar þær voru með mér á Kvíanesi, þá var alltaf byrjað að fara og tína út í grautinn, láta á hafra-
grautinn ber. Eins var Albert núna, hann fór yfir á Norðureyri og fann svo mikið af berjum. 

Svei mér mig langaði svo mikið að tína til þess að fá út á grautinn
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Úr dagbók Úlla

Sunnudagur 11. Júlí 1971
Ég fór með Sigrúnu til Súgandafjarðar, við lögðum af stað kl. 12.00 frá Reykjavík og komum þangað, 
komum kl. 13.45, til afa. Við borðuðum hjá afa og fórum svo vestur í Holt til ömmu, því hún var þar á 
drengjanámskeiðinu. Þar voru líka Sigga og Jón Þór. Um kvöldið fórum við í kirkju eins og venjulega 

að loknu dagsverki.

Mánudagur 12. Júlí 1971
Fyrst þennan dag var fánahylling og morgunmatur, svo lékum við okkur til hádegis, eftir hádegið var 
fræðslustund og þar á eftir var kaffið. Við lékum okkur þar til flautað var í kvöldmat. Því næst var 

kvöldvakan og var hún afar skemmtileg, og síðast fórum við í kirkju.
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Upptökur

Heldur þú að þær komi til með að syngja vel?
Þær geta það, það er gaman að heyra í þeim alveg frá þriggja ára aldri 

og alveg fram úr.
Já það er það.

Ég var að hlusta á í vetur… og hérna
Já.

Hvað?
Já nú segið þið bara eitthvað

Eins og hvað?
Bara svona það sem ykkur dettur…

Hvað er svona fyndið Jói?
Já hvað kom fyrir þig Jói?

Já hvað kom fyrir þig?
Hvað er svona fyndið?

Ekkert
Hvað kom fyrir þig
Hvað kom fyrir þig

Nei, hvað er svona fyndið?
hvað er svona fyndið?

Ekkert
Heyrðu, hvert fóruð þið?

Hvenær fóruð þið frá Selárdal í dag?
Sex leitið

Nei ég veit það ekki
Hvað er svona fyndið Jói?

Fóruð þið ekkert til berja mikið í dag?
Jú Jói

Já svolítið,
Ekki mikið

Það er nú það
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Frá höfundi

Bók þessi er afrakstur meistaranáms míns í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Í því 
námi kynntist ég aðferðum einsögunnar sem og aðferðum hversdagssögunnar. Áður, í BA námi mínu 
í kynjafræði, hafði ég kynnst femínískri nálgun á sagnfræði svo mér þótti meira en kjörið að vinna  
út með gullmolana sem þessar upptökur eru út frá þessum nálgunum.  Í útfærslu minni ákvað ég að 

leggja áherslu á hið ljóðræna í upptökunum og leggja mig fram við að skapa skemmtilegt
framlag til byggðarsögu bæjarlags míns og ömmu minnar. Sameiginlegur tími okkar ömmu á 

Suðureyri voru rúm 7 ár. Eftir það flutti hún til Reykjavíkur en sjálf bjó ég þar til 16 ára aldurs. Við 
bjuggum þar á mjög ólíkum tíma. Amma mín í mótun samfélagsins þegar verið var að byggja upp bæ-
jarlagið við niðursveiflu þess. Þegar fólkflutningar voru í hámarki og allar hugmyndir um Suðureyri 
sem öflugt og mikið bæjarfélag horfnar út á miðin. Nú hefur bæjarfélagið hins vegar tvíeflst og styrkst 

og það helst í gegnum ferðaþjónustu. 
Ég lit á bókina sem framlag okkar ömmu til súgfirsks samfélags, kvennamenningar og sagnfræði.

Að þessu sögðu finnst mér við hæfi að leyfa okkur ömmu og systur minni Berglindi að eiga síðasta 
orðið.
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Æfingin skapar meistarann

Æfingin skapar meistarann
Þú ert bara orðin stórflink í þessu

æfingin skapar meistarann
og eins Björg?

Ég ætla líka að segja þetta

bráðum verður þú meistari

ég er 6 ára, æfingin skapar meistarann



38

Um ljósmyndirnar

Ljósmyndirnar eru flestar úr myndaalbúmum þeirra Jónu og Nonna eða frá fjölskyldu minni. Ég setti ég inn 
heilmikið af myndum úr albúmum þeirra á samskiptavefinn Facebook og spunnust skemmtilegar umræður í kring-
um þær.  Eitthvað af því fær að flakka hér.

Bls. 9 - Guðjóna stendur fyrir framan heimili sitt á Aðalgötu 37. Hún leiðir hjólið sitt en hún var með þeim fyrstu sem 
eignaðist slíkan fararskjóta á staðnum. Árið 1961 lenti hún í alvarlegu bílslysi á Suðureyrarvegi þar sem hún meiddist 
á hné. Hún náði sér aldrei almennilega og þótt þægilegra að hjóla, þegar henni var farið að þykja erfitt að hjóla, notaði 
hún hjólið sem göngugrind. 

Bls. 10 - Guðjóna uppi á hjöllum með Valbjörgu litla. Þar er nú Hjallavegur og Hjallabyggð. 

Bls. 10 - Clive Hallivell horfir sposkur á svip á Nonna, þáverandi tengdapabba sinn, þar sem þeir snæða saman 
hangikjöt með uppstúf á heimili þeirra hjóna, á Aðalgötu 37. Það er ekkert skrýtið að hann glotti svona því Nonni var 
með mikinn og kaldhæðinn húmor sem var Clive vel að skapi. 

Bls. 11 - Nonni og Jóna  með Ragnheiði Ingólfsdóttur fyrir utan heimili sitt á Aðalgötu 37, hún hefur verið í heimsókn 
ásamt foreldrum sínum þeim Ingólfi og Ellu. Örnólfur Valdemarsson, afi hennar og afi minn voru hálfbræður.

Bls. 11 - Suðureyri við Súgandafjörð, myndin er tekin á fjallinu fyrir innan Selárdal. Þarna sést eyrin og fjallið 
Gölturinn. Hérna megin í firðinum er Gilsbrekka, Selárdalur og Norðureyri, þar sem er mikið berjaland. 

Bls. 13 - Jóna Alberts stendur úti í snævi þaktum garði sínum. Hún var lengi með gróðurhús, en svo fauk það. Hún 
var með mikinn áhuga á garðrækt og ýmsum jurtalækningum, oftast átti hún til fjallagrasaseyði inni í ísskáp sem hún 
saup á og hellti í aðra.

Bls. 17 - Óþekktur strákur gengur, líklega Valdi systursonur afa, gengur á milli polla á leiðinni úteftir. Myndin er 
tekin úr bíslaginu við Aðalgötu 37. Upptakan við hlið myndarinnar er áhugaverð fyrir margar sakir. Guðjóna trúði 
mikið á lækningarmátt sólarinnar. Ein tengdadóttir hennar missti frumburð sinn í fæðingu og var það eins og gefur 
að skilja erfið reynsla. Guðjóna var meira fyrir að hvetja en hugga og til að hjálpa henni í gegnum þetta fór hún með 
hana úteftir firðinum og lét hana standa í sólinni. Kvenfélagskonur létu eitt sinn útbúa bárujárns „sóltjald” fyrir ofan 
félagsheimilið, þar voru konur og börn í sólbaði. Til að ná sér vítamínin.

Bls. 18 - Guðjóna að gera jafnvægisæfingar á ferðalagi með Nonna, kannski í Ásbyrgi. Flestir afkomenda hennar sem 
tóku þátt í umræðum um myndina á facebook voru sammála um að þessi mynd væri mjög lýsandi fyrir hana, sem 
hún er. Þessi mynd er eins og maður segir, alveg týpískt hún.
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Bls. 20 - Hér er Guððjóna með Kristínu af Rauðararstígnum. Foreldrar hennar hétu Svava Hertervig og Valdimar 
Sigfússon. Hann var bróðursonur Nonna Valda en Svava var víst líka skyld okkur einhvernveginn. 

Bls. 20 - Þessa mynd hefur Jói sennilega tekið með kassamyndavélinni sinni. Það er ekki alveg víst hverjir eru á 
myndinni, en þær kenningar eru upp að það gæti verið Fjóla nokkur bak við kerruna og Steinþóra í henni.

Bls. 21 - Börn sitja upp við vegg í garðinum hjá Jónu. 

Bls. 21 - Grindverk í garðinum á Aðalgötu 37

Bls. 23 - Mynd af fuglum, tekin úr Alfræðisafninu AB um flugið frá árinu 1966

Bls. 24 -  Guðjóna að steikja kleinur í potti, kasettutækið sést þarna aðeins fyrir aftan hana. 

Bls. 25 - Björg og Berglind móta kleinur.

Bls. 27 - Úlfar Bergþórsson, dótturssonur ömmu og afa á skíðum. 

Bls. 28 - Mynd tekin ofan úr hjöllum, fyrir utan Hjallaveg 21. Á myndinni sést m.a niður Skipagötu að sjoppunni, 
sem eitt sinn var sláturhús. Einnig sést yfir á Norðureyri. Þarna sést líka í Þurrkver og Milljón sem það var kallað. 

Bls. 29 - Mynd tekin á planinu fyrir utan sjoppuna, hér sjást niðurgrafin hús og bílar á snjóþungum vetri.

Bls. 30 - Nonni Valda, Albert Finnur, og Ingi Karl frá Önundafirði. Sigríður Guðnadóttir úr Skálavík, móðir 
ömmu minnar sést í bakgrunninum, þar sem hún situr væntanlega og prjónar. 

Bls. 31 - Nonni Valda með Sigríði Bergþórsdóttur, dótturdóttur sinni, hennar Völlu. 

Bls. 35 - Jóna Alberts við útibaðkarið sitt, ofan í baðkarinu er nágranni hennar Elli, sem síðar flutti til Ástralíu.

Mynd á baksíðu - Höfundur bókar sést á myndinni búa til kleinur í eldhúsinu á Aðalgötu 37. Kasettutækið sést 
þar í bakgrunninum. 







Hljóðin úr eldhúsinu
Byggðarsaga hversdagsins

Björg Sveinbjörnsdóttir

Hljóðin úr eldhúsinu, byggðarsaga hversdagsins, er allt í senn byggðarsaga, ljóðabók og hljóðverk. Hún er bók 
hughrifanna. Bókin er unnin upp úr upptökum Guðjónu Albertsdóttur, ömmu höfundar, úr eldhúsi hennar á 
Suðureyri við Súgandafjörð á árunum 1986 - 1990. Í upptökunum hugsar hún upphátt um eigið líf og umhverfi. 
Einnig eru upptökur af kleinubakstri, söng og samræðum við fjölskyldu og vini. 

Bókin er framlag til byggðarsögu bæjarlagsins og kvennasögu. Hún veitir dýrmæta innsýn í hversdagslíf 
Guðjónu, sem var framfarasinnaður, kraftmikill og athafnasamur einstaklingur í sínu samfélagi. 

Björg Sveinbjörnsdóttir er með meistarapróf í Hagnýtri menningarmiðlun og er þetta hennar fyrsta bók. 


