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Útdráttur 
Í lokaverkefni þessu fjalla ég um Kvenfélagið Ársól á Suðureyri og nota greinar úr 

blaðinu Sóley sem kvenfélagið gefur út. Fundargerðabækur félagsins fram til ársins 1988 

eru komnar til varðveislu í Safnahúsinu á Ísafirði. Ég las allar fundagerðirnar og nota 

upplýsingar úr þeim í þetta verkefni. Ég leitast við að setja fram hvað kvenfélagskonur 

hafa gert fyrir sitt samfélag og þá sértaklega fyrir 1980. Ég tók viðtal við Lovísu Ibsen 

sem hefur verið í félaginu síðan 11. apríl 1948. Hún aðstoðaði mig við að leysa úr þeim 

spurningum sem vöknuðu við lestur fundagerðanna.  

 Blaðið Sóley er handskrifað blað sem kvenfélags konur hafa gefið út síðan 1925. 

Blaðið er komið í 6 bækur sem gaman og fróðlegt er að lesa. Kvenfélagskonur skrifa 

grein sem skilað er inn til ritnefndar, sem handskrifar síðan greinina inn. Blaðið er síðan 

lesið upp á fundum félagsins. Greinarnar fjalla um líf og viðburði kvenfélags kvenna. 

Sóley er mikil gersemi, hún inniheldur upplýsingar úr sögu okkar. 
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Inngangur. 
Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um Kvenfélagið Ársól á Suðureyri við Súgandafjörð. 

Skoða hvað kvenfélagskonur hafa gert fyrir sitt samfélag og skoða tímarit þeirra sem 

heitir Sóley. Sóley er í sex bókum sem geymdar eru í eldtraustum skáp á 

Heilsugæslustöðinni þar sem kvenfélags konur geta nálgast þær og fengið lánaðar heim 

til sín. Því miður hef ég ekki blaðsíðufjöldann í Sóley því þær eru ekki númeraðar. Það 

hefur verið mjög fróðlegt og gaman að lesa þær. Í Sóley eru ýmsar greinar frá liðnum 

tímum. Konurnar skrifa um það sem þær hafa upplifað, minningar, ferðalag eða bara lífið 

og tilveruna. Frásagnir kvennanna í Sóley segja okkur mikið til um hvernig lífi þeirra var 

háttað, lífkjör og tíðaranda þess tíma sem þær skrifa frá. Ég mun ýmist skrifa upp sögur 

úr Sóley eða segja frá þeim í samhengi við starfsemi kvenfélagsins Ársólar. Ég hef lesið 

allar fundagerðabækur félagsins en þær eru komnar til varðveislu í Safnahúsinu á Ísafirði. 

Mér til aðstoðar í þessu verkefni er kvenfélagskona að nafni Lovísa Ibsen. Hún er eini 

ævifélaginn sem er á lífi og starfaði lengi sem formaður kvenfélagsins. Ég hitti Lovísu á 

heimili hennar í Hafnarfirði og svaraði hún spurningum mínu um kvenfélagið sem komið 

höfðu upp í huga mér þegar ég las fundargerðabækur kvenfélagsins. Einnig fékk ég 

ýmsan fróðleik annan sem nýtist mér vel. Ég mun vitna í Lovísu af og til í verkefninu 

eftir því sem við á. 

 Smá fróðleikur um Lovísu Ibsen eða Lúllu eins og hún er alltaf kölluð. Lovísa er 

fædd 12.11.1921 á Suðureyri við Súgandafjörð í húsi sem kallað var Babilon. Lovísa 

gekk í félagið 11. apríl 1948. Á 256. fundi sem haldinn var 12. febrúar 1950 var Lovísa 

kosin formaður félagsins. Árið 1971 er hún kosin formaður Sambands vestfirskra kvenna 

og gegndi hún því embætti til 1977. Á 454. fundi sem haldinn var 11. febrúar 1980 var 

samþykkt að gera Lovísu Ibsen að heiðursfélaga í tilefni 60 ára afmælis félagsins. Í 

afmælisriti Sambands vestfirskra kvenna á blaðsíðu 33 segir að Lovísa sé ekta 

Súgfirðingur. Foreldrar hennar voru sem sagt bæði úr Súgandafirði. Móðir hennar var 

Lovísa Kristjánsdóttir og faðir hennar var Ibsen Guðmundsson. Lovísa var gift Agli 

Guðjónssyni sem er látin. Þau áttu eina dóttur. 
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Suðureyri. 
 

 

Séð ofan af hjöllum yfir Suðureyri. Mynd. séra Jóhannes Pálmason. 

 

Suðureyri við Súgandafjörð er nyrsti og vestasti byggðakjarni í Ísafjarðarbæ. Fjörðurinn 

er 13 km á lengd og breiddin er um 4 km yst en 1 km innar. Há fjöll eru beggja megin við 

fjörðinn. Þau eru tæpir 500 metrar og eru vel gróin þó brött séu. Í Súgandafirði má finna 

eitt stærsta samfellda kjarrlendið á Vestfjörðum. Norðanmegin í firðinum heitir fjallið 

Göltur en sunnanmegin heitir fjallið Spillir. Í öllum þeim bókum og ritum sem ég hef 

lesið er talað um að Gölturinn sé með fallegustu fjöllum landsins og í Árbók FÍ frá 1951 

segir að sé Gölturinn mikilfenglegur. Engin byggð er lengur norðanmegin í firðinum enda 

lítið undirlendi þar og mikið um snjóflóð. Byggðin er sunnanmegin í firðinum á 

Suðureyri sem er eina tiltölulega slétta undirlendið í Súgandafirði fyrir utan jarðnæði 

Botns og Birkihlíðar innst í firðinum. Vetur geta verið snjóþungir en oft er mikil 

veðurblíða á sumrin því fjöllin skýla vel. Í dag búa á Suðureyri um 320 manns og einnig 

er búið á þremur sveitabæjum í Súgandafriði. Bæirnir eru tvíbýlið Birkihlíð og Botn, 

Staður og Bær. Íbúafjöldi Súgandafjarðar hefur verið í kringum 300 manns síðan árið 

1980. Á árunum milli 1970-1980 var íbúafjöldinn í kringum 500 manns og er það mesti 

fjöldi sem verið hefur. 
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 Í 143. tölublaði Sóleyjar í janúar 1975 er vísa eftir Svövu Valdimarsdóttur um 

Súgandafjörð. 

Hvað er stolt Súgandafjarðar? 
 
Birkihlíðin? Laugar? Bær? 
blíðalognið? svartur sær?  
Spillir? Eyrin? Botn? er nær- 
Staðardalur? Göltur kær? 
 

Þessi kafli byggist aðallega á minni eigin vitneskju á staðháttum. Einnig tók ég fróðleik 

úr Árbók Ferðafélags Íslands 1951 en sú bók fjallar um Vestur-Ísafjarðarsýslu sem 

Súgandafjörður tilheyrði þá. í Súgfirðingabók er Súgandafirði líka lýst en mér sýnist að 

þær lýsingar séu mjög líkar og í Árbók FÍ svo ég vitna í Árbókina því hún kom fyrr út.  

Samgöngur. 

 
Samgöngur til Ísafjarðar yfir vetrarmánuði. Mynd séra Jóhannes Pálmason. 

 
Áður en akfær vegur kom í Súgandafjörð var notast við bátsferðir, gengið eða riðið á 

hestum til að komast á milli fjarða. Var gengið yfir Botnsheiði til að komast til Ísafjarðar, 

yfir Klofningsheiði til að komast til Flateyrar og yfir Grárófu til að komast til 

Bolungarvíkur. Við lestur minn í Sóley kemur fram að mikið var gengið ef fara þurfti á 

milli staða en einnig var róið á bátum ef lengra þurfti að fara. Ekki var mikið um 

hestaferðir. 

 Árið 1939 kom akfær vegur í Súgandafjörð. Hann lá frá Suðureyri inn fjörð og 

yfir Botnsheiði. Á köflum var vegurinn í fjörunni og flæddi yfir hann á flæði og var því 

ófær á meðan flæði var. Vegurinn var endurgerður og færður upp úr fjörunni árið 1951. 
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Ekki var vegurinn um Botnsheiði mokaður yfir vetrarmánuðina og var því vegurinn 

lokaður í 6-8 mánuði á ári. Þegar lokað var kom Djúpbáturinn Fagranes með vistir og tók 

fólk. Einnig var farið að notast við snjóbíl til að komast yfir Botnsheiði á síðari árum. 

Upp úr 1975 var farið að moka Botnsheiði yfir vetrartímann tvisvar til þrisvar sinnum í 

viku ef veður leyfði. 

 Árið 1996 voru opnuð jarðgöng undir Botnsheiði og Breiðadalsheiði. Var þá orðin 

akfær vegur allt árið til Ísafjarðar fyrir íbúa Súgandafjarðar og Önundarfjarðar. 

Jarðgöngin voru mikil samgöngubót sem breyttu miklu fyrir þessa byggðakjarna. Nú gat 

fólk komist á milli staða hvenær sem því hentaði til atvinnu, verslunar eða 

skemmtiferðar. 

Atvinnulíf. 
 

 

Róið til fiskjar. Mynd, séra Jóhannes Pálmason. 

 

Sjósókn hefur alla tíð verið í Súgandafirði. Stutt er út á fiskimiðin því straumar 

Atlantshafsin renna fram stutt út frá fjarðarminninu. Straumarnir renna sex tíma í senn í 

hvora átt. Í þrjá tíma í senn dregur úr þunganum á straumnum og er þá svo kallaður 

liggjandi sem gott er að fiska í á handfæri (Gunnar M. Magnúss 1977:248). Súgfirðingar 

réru fyrst á fjór- og sexæringum. Fyrsti vélbáturinn kom 1906 (Gunnar M. Magnúss 

1977:274).  
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Ýmsir bátar hafa komið og farið. Ekki er lengur neitt stórt skip gert út frá Suðureyri en 

margir smábátar halda út sjósókn og gera það vel. Einnig eru samgöngur orðnar það 

góðar að það skiptir ekki máli hvar aflinn kemur í land. Aflanum er keyrt út um allt land. 

 Aflinn var saltaður eða þurrkaður áður fyrr og það sem ekki fór til verkunar fyrir 

mannfólkið, fór í dýrafóður. Aflinn var lagður upp hjá Ásgeirsverslun og tekin út önnur 

vara í staðin. En árið 1911 kom gufuskip inn á höfnina. Þar var Zöllner stórkaupmaður 

kominn  og óskaði hann eftir að kaupa saltfisk. Zöllner greiddi með peningum. Það hafði 

ekki þekkst áður en þarna höfðu Súgfirðingar allt í einu peninga í höndunum.  

 Íshúsfélag Súgfirðinga var stofna 1910. Síðan þá hafa ýmis fyrirtæki sem tengjast 

fiskvinnslu komið og farið. Í dag er ein öflug fiskvinnsla sem ber nafnið Íslandssaga og 

hausaþurrkunarfyrirtæki sem heitir Klofningur.  

 Á tímum einokunnar var Súgandafjörður bundinn með alla verslun við Ísafjörð 

(Kristján G. Þorvaldsson 1951:22). Súgandafjörður var afskekktur en þangað komu 

erlendir fiskimenn stundum á vorin. Þeir komu á duggum sínum og höfðu einhver 

samskipti við heimamenn. Voru Súgfirðingar grunaðir um launverslun á 

einokunartímanum. Voru sýslumenn sérstaklega beðnir að hafa gætur á Súgandafirði 

(Gunnar M. Magnúss 1977:236). Fyrir aldamótin 1900 þurftu íbúar Súgandafjarðar að 

sækja alla verslun út fyrir fjörðinn. Kristján Albertsson fékk verslun Á. Ásgeirssonar á 

Ísafirði til setja upp saltgeymslu á Suðureyrarmölum, sem líka gæti selt eitthvað af 

matvöru (Gunnar M. Magnúss 1977:164). Árið 1899 var höfnin á Suðureyri og kauptúnið 

sem verslunarstaður löggilt á Alþingi (Gunnar M. Magnúss 1977:283). Vorið 1891 

byggði Ásgeirsverslun því lítið timburhús á Suðueyri. Var salt geymt niðri en matur uppi. 

Ekki áttu íbúar Súgandafjarðar peninga heldur fór öll verslun fram með vöruskiptum. 

Húsnæðið var stækkað 1908. 

 Haustið 1921 var Kaupfélag stofnað. Síðar var verslunin Suðurver opnuð og 

einnig bensínstöð með sjoppu. Kaupfélagið og matvöruverslunin Suðurver voru starfrækt 

fram til 1990 en þá var þeim báðum lokað. Fyrst Kaupfélaginu og skömmu síðar 

Suðurveri. Nokkrir aðilar reyndu að halda úti matvöruverslunum en það gekk illa vegna 

nálægðar við Ísafjörð. Ýmsar aðrar verslanir hafa verið starfræktar í stuttan tíma hver, 

eins og til dæmis bókabúð, fatabúð, hárgreiðslustofa og fleiri. Með tilkomu 

jarðgangnanna hafa allar verslanir lagst af því ekki tekur nema um 20 mínútur að keyra til 
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Ísafjarðar og fært er þangað árið um kring. Í dag er einungis bensínstöð með nokkrum 

nauðsynjavörum. 

 Sparisjóður Súgfirðinga var stofnaður 1912 en er núna sameinaður Sparisjóði 

Bolungarvíkur. Einnig er rekið pósthús í sparisjóðnum. 

 Ýmsir verktakar eru með starfsemi eins og t.d. vinnuvélar og iðnaðarmenn. 

Eitt fyrirtæki verð ég þó að minnast á en í Súgfirðingabók segir frá Hans Kristjánssyni 

sem fór til Noregs sumarið 1924 og kynnti sér sjóklæðagerð. Þegar hann kom heim 

stofnaði hann sjóklæðagerð á Suðureyri. Húsnæðið sem hann var með var lítið og ekki 

gott. Hann starfaði yfir veturinn og líkaði mönnum varan hans. Til þess að geta sinnt öllu 

landinu og stækkað við sig flutti hann til Reykjavíkur og stofnaði þar hlutafélagið 

Sjóklæðagerð Íslands ásamt öðrum. Sjóklæðagerðin notar m.a. merkið 66°norður, en 

Súgandafjörður er einmitt á þeirri breiddargráðu.  

Stofnun Kvenfélagsins Ársólar. 
 Það var 9. júlí árið 1869 sem fyrsta kvenfélagið var stofnað á Íslandi. Konur komu 

saman að Ríp í Hegranesi. Talið er að flestar konur sveitarinnar hafi komið þar saman 

(Sigríður Thorlacius 1981:6). Þessar konur ruddu brautina því næsta félag var stofnað 

1874 í Svínavatnshreppi og síðan varð til hvert kvenfélagið af öðru. 

  Konur í Súgandafirði stofnuðu sitt félag 1920. Þær vildu taka þátt í því að láta gott 

af sér leiða og töldu að meira gagn yrði unnið með félagslegum samtökum en 

einstaklingsstarfi (Afmælisrit SVK 1980:155). Ég fór að velta því fyrir mér af hverju 

konur á Suðureyri stofnuðu ekki sitt félag fyrr en 1920. Niðurstaða mín er sú að byggð 

fór ekki að myndast á Suðureyri fyrr en eftir 1900. Í Árbók Ferðafélags Íslands 1951 er 

tafla með íbúafjölda á bls. 21. Þar kemur fram að 1901 voru 13 íbúar á Suðureyri en 192 í 

Suðureyrarhrepp. Árið 1920 voru íbúar Suðureyrar orðnir 315 og íbúar Suðureyrarhrepps 

voru 446.        

 Undirbúnings stofnfundur kvenfélags í Súgandafriði var haldinn 4. janúar 1920. 

Mættar voru 37 konur. Þóra Jónsdóttir setti fundinn og var hún kosin fundarstjóri. Hún 

skýrði frá því að hugmyndin með stofnun kvenfélags væri sú að konurnar reyndu hér eins 

og víða annarsstaðar að sameina kraftana til ýmissa framkvæmda, margt væri til, ýmsar 

framfarir, hjálparstarfsemi o.fl. Markmið félagsins yrði því meðal annars það að efla 

félagsskap og samvinnu kvenna og hjálpa bágstöddum (tekið upp úr 1. fundargerð 
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félagsins). Á þessum fundi gerðist 41 kona stofnendur. Fimm konur voru kosnar í nefnd 

til að semja lög fyrir félagið og koma með á næsta fund sem yrði fyrsti aðalfundur 

félagsins.  

 Fyrsti aðalfundur félagsins og jafnframt stofnfundur var haldinn 8. febrúar 1920 

og gengu fimm konur til viðbótar í félagið og ein af þeim var Lovísa Kristjánsdóttir, 

mamma Lovísu Ibsen. Ég set fundargerð þessa tímamótafundar hér með inn orðrétta úr 

fyrstu fundagerðabók félagsins. 

2. fundur. 

 8. febrúar 1920 var haldinn aðalfundur. 39 konur mættar. Fundur settur kl 2 af 

 Ásu Grímsson sem var fundarstjóri.  Þóra Jónsdóttir var sett ritari. 

 5 konur höfðu bæst í félagið frá síðasta fundi. Rebekka Guðnadóttir, Arnfríður 

 Guðmundsdóttir,  Lovísa Kristjánsdóttir,  Elín Þorbjarnardóttir og Guðrún Þ. 

 Bjarnadóttir. 

 I.  Fundarstjóri Las upp  nöfn þau sem stungið var upp á að félagið héti og voru 

 það þessi.  Ársól, Eining, Hvöt, Perla, Björg, Fortúna, Una, Lilja og Systraband.  

 Hlaut félagið nafnið Ársól.   

 II.  Lesið upp lögin sem nefnd frá fyrra fundi lagði fram og voru þau samþykkt 

 athugasemdalaust. 

 III. Stjórnarkosning. 

 Formaður Ása Grímsson 

 Ritari Þóra Jónsdóttir 

 Gjaldkeri Aðalheiður Guðmundsdóttir 

 Meðstjórnendur Sigríður Þorvaldsdóttir og Sigríður Jóhannesdóttir.  

 IV.  Lesið upp tilboð frá samkomuhússtjórninni er hljóðaði svo: 

 Suðureyri 9. janúar 1920. 

 Háttvirtu frúr! 

 Samkvæmt ósk yðar á fundi í gær, um að fá tilboð um leigu á Samkomuhúsinu til 

 fundarhalda handa heiðruðu félagi yðar, hefir stjórn h/f Samkomuhúss 

 Suðureyrar samþykkt að gera yður svo hljóðandi tilboð. 

 1.  leiga fyrir fund með ljósi (4 lampar 10”), hita og ræstun á 14 kr. 

 2.  Leiga fyrir fund með ljósi (4 lampar 10”) kr. 4,50 
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 3.  Leiga fyrir fund án ljóss, hita og ræstunar kr. 4.- 

 Fundurinn skal í hvert sinn ákveðinn í samráði við formann hússins, svo ekki 

 komi  í bága við aðra leigjendur þess.  Tilboð þetta gildir til september loka þ.á.  

 Verði  tilboði þessu tekið skal það tilkynt fyrir 1. febr. n.k. og þess getið um leið, 

 að hvaða lið þess félagið gengur. 

 Allra virðingarfyllst 

 Í stjórn Samkomuhússins 

 Friðrik Hjartarson,formaður  Kristján G. Þorvaldsson, ritari  Örnólfur 

 Valdemarsson, féhirðir. 

 Eftir nokkrar umræður var samþykktur 3 liður tilboðsins, og ritara falið að svara 

 tilboðinu. 

 V.  Sigríður Jóhannsdóttir talaði um hvort ekki mundi best að fela einhverjum 

 vissum konum að sjá um húsið fyrir og eftir fundi.  Tillaga kom frá Þóru 

 Jónsdóttur um að kosnar skyldu 2 konur til að sjá um upphitun og ræstun funda á 

 félagsins kostnað.  Var hún samþykkt.  Voru til þess kosnar Kristín Kristjánsdóttir 

 og Guðbjörg Jónsdóttir. 

 VI.  Ása Grímsson talaði um hvort ekki væri rétt að halda skemmtun til að afla 

 félaginu peninga.  Var að því gerður góður rómur.  Samþykkt var að kjósa 5 

 kvenna nefnd til að sjá um skemmtunina og voru í henni þessar: Þóra Jónsdóttir, 

 Kristjana Hannesdóttir, Ása Grímsson, Helga Kristjánsdóttir og Guðmundína 

 Jóhannesdóttir.  Sigríður Jóhannesdóttir kosin til að sjá um veitingar. 

 VII.  Fundarstjóri bað konur að láta stjórnina vita ef þær vissu um einhvern sem 

 ætti bágt, sérstaklega beindi hún orðum sínum til Guðrúnar Daníelsdóttur 

 ljósmóður sem gæti verið slíkt kunnugra en öðrum þar sem hún væri hjá 

 sængurkonum og oft sótt þegar einhver væri veikur. 

 Fleira eigi gert og fundi slitið.   

 

 Þegar Kvenfélagið Ársól varð 40 ára fékk félagið ljóð frá séra Jóhannesi 

Pálmasyni (Afmælisrit SVK 1980:158). Ég læt það fylgja hérna með. Þetta ljóð segir allt 

sem segja þarf um starfsemi Ársólar. 

Þá hugsjón göfug heiminum er borin 
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ég hygg að gjarnan spyrja mætti að því, 
hve oft þið konur, eigið fyrstu sporin 
til átaks, svo hún breytist framkvæmd í. 
Og þó að sá, er sigrað hefur löndin 
og sveigt til hlýðni, beri um styrkleik vott, 
að lokum verður sterkust hlýja höndin 
sem hjartað knýr – að vinna öðrum gott. 
 
Þótt ei sé stórt á stórra þjóða kvarða 
það starf, er vinnst í fámenninu hér- 
það stendur traust, sem viti eða varða 
og vísar leið, sem öllum fara ber. 
Og skylt er því, á þessum, merkisdegi 
að þakka öll hin mætu félagsspor, 
sem markast hafa á hugsjónanna vegi 
við hjartans mannúð, fórnarstarf og þor. 
Hið besta allt, sem árin fela að baki 
ber ósk og þrá, sem geyma fyrirheit. 
Að höndin litla lyfti Grettis-taki 
í ljóss og friðar nafni hér í sveit. 
Svo fylgi heill og heppni ykkar verki, 
við hugsjón ykkar, sama festa og tryggð 
og stöðugt hærra, hefjist ykkar merki 
að hlýi og vermi Ársól þessa byggð.   

 

Sóley. 
Sóley er blað sem Kvenfélagið Ársól gefur út. Ég nota orðið blað yfir Sóley því það kalla 

kvenfélagskonur Sóley. Sóley er samt líkust tímariti þó hún komi aðeins út í einu eintaki. 

Merking orðsins tímarit fær mig til að hugsa um eitthvað sem selt er í mörgum eintökum 

út í búð, en Sóley er bara í einu eintaki og ókeypis til lestrar en er ekki til eigu nema 

Kvenfélagsins Ársólar. Blaðið er handskrifað inn í bók. Kvenfélagskonur skrifa greinar 

sem þær skila til ritstjórnar sem færir greinarnar inn. Skrifa má undir nafni eða nafnlaust 

en ritnefnd verður alltaf að fá fullt nafn. Konur ráða alveg sjálfar um hvað þær skrifa. 

Bækurnar sem innihalda Sóley eru orðnar 6. Ég hef lesið þær allar, fræðst mikið um liðna 

tíma og haft gaman af. 

 Það var á þriðja fundi félagsins 1. mars 1920 sem Kristjana Hannesdóttir talaði 

um hvort ekki væri reynandi að skrifa blað sem allar félagskonur gætu sent í greinar sem 

svo yrði lesið upp á fundum. Um þetta urðu nokkrar umræðu og var hugmyndin talin góð 

en konur töldu ekki ráðlegt að byrja þá þar sem áliðið væri orðið á veturinn. Það var svo 
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ekki fyrr en 3. maí 1925 sem blaðið Sóley var stofnað og kom fyrsta blaðið út 5. júní 

1925. Set ég hér með inn reglugjörð fyrir blaðið Sóley eins og hún er orðrétt fremst í 

bókinni. 

 

Reglugjörð 

 Fyrir blaðið “Sóley”  

 1. gr. Ritnefnd blaðsins skal skipuð 3 konum er kosnar sjeu á aðalfundi ár hvert. 

 Nefndin skiptir sjálf með sjer störfum. 

 2. gr. Blaðið skal ritað í bók í 4 blaða broti og stærð hvers tölublaðs skal vera 

 minnst 2 mest 4 blöð. 

 3. gr. Blaðið skal koma út á hverjum fundi. Árgangaskipti blaðsins skal vera 1. 

 mars. 

 4. gr. Ritgerðir og annað sem birta á í blaðinu skal senda ritnefnd í heilu lagi og 

 ekki seinna en 3 dögum fyrir lögboðinn fund. 

 5. gr. Leyfi til að rita í blaðið hafa í fyrsta lagi allar fjelagskonur. Í öðru lagi 

 allar konur sem hafa verið meðlimir í “Ársól” hvar sem þær eru staddar en ávalt 

 skulu fjelagskonur sitja í fyrirrúmi. 

 6. gr. Þær sem rita í blaðið undir gervinöfnum skulu segja ritnefnd hið rjetta nafn 

 sitt, og er þá nefndinni skylt að halda nöfnunum leyndum nema sjerstakar ástæður 

 krefji. Þagnarskyldan varir jafnt þótt nefndarkonur láti af störfum. Nafnlausum 

 greinum veitir blaðið ekki móttöku. 

 7. gr. Nefndin ræður hvað hún tekur í blaðið af því sem henni berst. Neiti hún 

 grein um rúm endursendi hún eiganda hana ásamt ástæðum fyrir neituninni. 

 8. gr. Nefndin hefir leyfi til að breyta orðum í aðsendum greinum, þó skal þess 

 ávalt gætt að samband efnisins raskist ekki. 

 9. gr. Ritari blaðsins skal jafnan lesa það upp á fundum fjelagsins, sje hann ekki á 

 fundi skal ritnefnd velja annan í hans stað. 

 10. gr. Reglugjörð þessi gengur í gildi þegar hún hefir verið samþykkt á fundi. 

 Reglugjörð þessi var samþykkt á fundi 3. maí 1925. 
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 Það er Þóra J. Hjartar sem skrifar fyrstu greinina í blaðið sem er Ávarpsorð þar 

sem hún hvetur konur til að vera duglegar að skrifa í blaðið og passa að það hætti ekki. 

Við lestur minn var ég þess vör að alltaf af og til voru konur hvattar til að skrifa í Sóley 

og láta hana ekki leggjast út af. Stundum fannst mér eins og þetta væri orðin kvöð á 

félagskonum, og gætti jafnvel kvíða að vera í kaffiflokki því kaffiflokkur hvers fundar 

þurfti að sjá um að skrifa í Sóley fyrir fundina. Oft byrja greinarnar á orðunum „Kæra 

Sóley það lenti á mér að skrifa í þig en ég veita bara ekkert hvað ég á að segja þér“. Sama 

sagan er í dag. Við kvenfélagskonur eru ekki nógu duglegar að skrifa í Sóley. Við erum 

reynda bara ekkert duglegar að skrifa og er það hátíð ef einni grein á ári er skilað inn. 

Okkur finnst við ekki hafa neitt merkilegt að segja freka en stöllum okkur á árum áður 

þótti. En núna er ég búin að lesa allar sex bækurnar sem Sóley er í og fannst mér  

greinarnar hver annarri skemmtilegri og síðast en ekki síst fræðandi um liðinn tíma. Í 

upphafi byrjaði nýtt tölublað með nýjum árgangi en síðan virðist sem númer tölublaðanna 

hafi haldið áfram að telja þótt nýr árgangur tæki við.  

 Konurnar skrifa mikið um æskuminningar sínar, ferðasögur hvort sem er ferð til 

læknis, ferð til að komast í vist eða ferðalag til að heimsækja einhvern og ekki má gleyma 

ferðum í kirkju svo eitthvað sé nefnt.  

Spurningar á fundum. 
Á tímabili voru bornar upp spurningar í lok fundar sem konur svöruðu að vild á næsta 

fundi. Sum svaranna voru skrifuð inn í Sóley. 

 Í 3. tölublaði 1. nóvember 1931, 7. árgangi, svarar Ágústa Bjarnadóttir 

spurningunni „Hefir þú gagn eða gaman af því að vera í kvenfélaginu Ársól?“ Hún segist 

svara því hiklaust játandi því að gagn sé jafnast af góðum félagsskap. Hún segir að 

samvinna og félagsskapur sé nauðsynlegur, ekki síður hjá konum en körlum. Á fundum 

er skemmtilegt, þar eru sögur lesnar, kvæði kveðin og eitt og annað sem upp kemur í 

hvert sinn. Þetta er Ágústu góð hvíld frá heimilisstörfum. 

Heilsuvernd. 
Í Sóley, 3. tölublaði 8. nóvember 1925, 1. árgangi, er grein eftir Guðríði Guðmundsdóttur 

frá Ljárskógum sem heitir „Fáein orð um sóttkví. Heilsan er dýrmætur fjársjóður“. Ég set 

þessa grein orðrétt hérna inn: 
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 Því ætti maður þá ekki að reyna að varðveita hana sem best. En með hvaða móti 

 verður hún best varðveitt. Auðvitað með því  að forðast allt sem getur spillt henni, 

 en það er mjög margt, svo sem illur aðbúnaður í klæðnaði, sem nú er orðinn svo 

 almennur að mér liggur við að segja löstur á ungu fólki að búa sig svo illa hvað 

 kalt sem er, að það er hræðilegt að sjá það. Ég  hugsa að þetta sífelda kvef sem 

 alltaf er í fólki eigi rót sína að rekja til aflítilla varúðar á því að verjast 

 kuldanum. 

    Svo er það annað atriði sem mér hefur svo oft dottið í hug að einmitt kvenfélagið 

 Ársól ætti að láta sig dálitlu skipta ef kostur væri og það er að þegar 

 einhverjar pestir ganga í nágrenninu að hafa þá sterkar gætur á að forðast þær sem 

 mest. En auðvitað er það ekki hægt nema að takmarka samgöngur eða sóttkvía ef 

 brýn þörf gerist, en orðið sóttkví það hljómar oft illa í eyrum almennings, en frá 

 mínu sjónarmiði finnst mér röng hugmynd að hafa óbeit á sóttvörnum, þó að það 

 sé dálítil óþægindi því samfara. Þá veit ég ekki hvað er jafn hræðilegt og mikil 

 veikindi. Þegar t.d. allir leggjast á heimilinu, og enga mannlega hjálp er að fá, þá 

 fyrst er nú ískyggilegt útlitið, og ekki síst hér sem má kalla læknislaust plássið, þó 

 að við höfum hann vestur á Flateyri og þar getur hann verið upptekinn. Og ekki 

 höfum við heldur hjúkrunarkonu, sem má þó telja fram að eins gott og hafa 

 lækninn. 

     Já hvað sóttvörnum viðvíkur þá hafa þær mikið gildi, við hljótum allar að 

 viðurkenna það hér síðan að síðasta landplágan gekk yfir n.l. spánska veikin. 

 Hefðu þá fleiri farið jafnrösklega að hér með að sóttkvía heilu sveitina eins og 

 presturinn sálugi þá hefðu færri skörð komið í vinahópinn en víða var. Þar úti um 

 land sem pestin var útilokuð tókst ágætlega. Í Dalasýslu t.d. eru 9 hreppar og 

 póstleiðirnar margar gegnum sýsluna aðalpóstar og aukapóstar, en þeir voru 

 stöðvaðir og allar samgöngur. 

 Það var stórt spor stigið og líka mikið unnið, að losast við þann voðagest sem 

 þá var á ferð, svona var tekið saman höndum víða um land. Á þessu sést hvort 

 það er þýðingarlaust að reyna að sporna á móti farsóttum ef hægt er, en í þessum 

 hreppi hér má heita að það sé sjálfgerð sóttkví svo útúr er hann, en það er ekki 

 notað sem skyldi, en heldur eru oft farnar óþarfa ferðir, þótt veikindi gangi í 
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 grenndinni. Og í fyrra þegar mislingarnir gengu hér heyrði ég sagt að börn hefðu 

 verið látin sækja þá í önnur hús þar sem þeir voru. En mislingar er þó ein tegund 

 af þeim pestum sem hafa oft illar afleiðingar og finnst mér þetta mjög óvarlega 

 farið. Enda ég svo línu þessar og bið félagskonur að athuga þetta málefni ef þeim 

 þykir, það þess vert. 

 Kvenfélagskonur hafa látið sig heilsugæslu og aðstoð við sjúka varða alveg frá 

upphafi. Hér ætla ég að setja nokkra punkta inn um þessi málefni sem ég hef fundið í 

fundargerðabókum og Lovísa fræddi mig um.  

• Á 68. fundi 20. mars 1927 var samþykkt að hafa hjúkrunarnámskeið um vorið. 

Boðið var að gefa uppkveikju, fæði og húsnæði af konum í félaginu annar 

kostnaður er 5 kr á þátttakenda.  

• Á 95. fundi 4. maí 1930 var kosin nefnd sem átti að útvega hjálp ef þess væri 

óskað til heimilisstarfa í sjúkdómstilfellum. 

• Á 277. fundi 9. nóvember 1952 var samþykkt að styrkja kaup á ljósalampa til 

lækninga. 

• Á 319. fundi 13. apríl 1958 er gefnar 10.000 kr í röntgentæki. Kom fram að nú 

væri kominn læknir til að vera og allt vantaði. 

• Á 329. fundi 7. febrúar 1960 var samþykkt að gefa kr. 10.000 í sjúkraskýlið til 

kaupa á einhverju innan húss, sem ekki teldist til byggingarkostnaðar. 

• Á 348. fundi 17. febrúar 1963 eru gefnar kr 10.000 til kaupa á lækningatækjum í 

sjúkraskýlið. 

• Á 362. fundi 19. desember 1965 var samþykkt að afla tekna til kaupa á 

súrefniskassa fyrir sjúkraskýlið. 

• Á 365. fundi 23. október 1966 kemur fram að búið er að kaupa sængurfatnað fyrir 

sjúkraskýlið. 

• Á 387. fundi 13. apríl 1970 gaf félagið loftþrýstispelkur til sjúkraskýlisins. 

• Á 409. fundi 8. október 1973 var samþykkt að gefa kr 50.000 til kaupa á 

fullkomnum tannlæknatækum og stól. 

• Á 441. fundi 6. mars 1978 var samþykkt að kaupa súrefnistæki fyrir sjúkraskýlið. 

• Á 466. fundi 7. desember 1981 var samþykkt að gefa tannlæknatæki til 

sjúkraskýlisins 
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• Á 472. fundi 1. nóvember 1982 var samþykkt að kaupa kubbaborð frá 

Reykjalundi fyrir sjúkraskýlið. 

• Á 505. fundi 2. mars 1987 var samþykkt að gefa hjartsláttarmæli tæki fyrir fóstur 

til sjúkraskýlisins. 

 Við lestur fundargerðanna velti ég því fyrir mér hvað þessi ljós væru sem verið 

var að safna fyrir. Lovísa sagði mér að þetta var sérstakur lampi sem börn og sumir 

fullorðnir voru látnir sitja fyrir framan til að verða hraustlegri í útliti og fá vítamín í 

líkaman sem sólarljósið gefur. Einnig var á sumrin svo kallað „Sólbað“ en það var hjá 

félagsheimilinu. Bárujárnsplötur voru settar upp sem skjólveggur til að endurkasta 

sólarljósinu. Þarna lágu konur og börn á sumrin í sólbaði. Fyrir veturinn var bárujárnið 

tekið niður þurrkað svo það myndi ekki ryðga og sett í geymslu yfir veturinn. Í 

Súgfirðingabók kemur fram að það var Óskar Einarsson læknir á Flateyri sem var 

héraðslæknir 1936 sem kom því á að ljóstækin voru keypt.  

 

Ljósmyndari óþekktur en myndin er tekin um 1940. Þarna má sjá félagsheimilið 

framarlega vinstramegin. Staurar sem héldu bárujárninu í sólbaðinu sjást. 

  

 Árið 1959 kom loksins læknir til að vera á Suðureyri. Hafist var handa við að 

byggja sjúkraskýli og kvenfélagskonur voru duglegar að halda safnanir og gefa peninga 

og tæki til skýlisins. Stundum voru hjúkrunarkonur en oft vantaði þær. Lovísa Ibsen 

starfaði á sjúkraskýlinu og úr varð að hún fór suður í eitt ár til að læra sjúkraliðann. Þetta 

var í kringum 1968. Læknir hér á Staðnum var þá Guðsteinn Þengilsson og fékk hann 

Lovísu til að gera þetta. Hann talaði við landlækni og þá sem stjórnuðu skólanum. Lovísa 

var búin að koma upp eigin barni og orðin tvöföld amma og sá um aldraða móður sína og 
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fatlaðan bróður. Landlæknir kom bróður hennar í vist á Vífilstöðum á meðan Lovísa var í 

skólanum. Lovísa sá um að allt gengi snurðulaust á sjúkraskýlinu löngu fram yfir 

eftirlaunaaldur þar sem oft vantaði hjúkrunarkonur. Hún gerði að sárum, tók á móti 

börnum og fylgdi sjúklingum ýmist yfir heiði í snjóbíl eða í sjúkraflug. 

 Í dag er aðstaðan allt önnur. Jarðgöng eru komin undir heiðina og fært alla daga á 

Ísafjörð. Læknir kemur einu sinni í viku frá Ísafirði en hina daga er auðvelt að komast 

undir læknis hendur því ekki er nema 20 mínútu keyrsla frá Suðureyri til Ísafjarðar.  

Ferð til lækninga. 
Í Sóley fann ég eftirfarandi grein um ferð sem farin er árið 1942 í ljósameðferð til 

Reykjavíkur. Árið 1952 styrkti kvenfélagið kaup á ljósalampa svo ekki þurfti lengur að 

fara langt í slíka meðferð. 

 Í 5. tölublaði 13. desember 1942 18. árgangi segir Matthildur Jónsdóttir frá ferð til 

Reykjavíkur til læknismeðferðar. 

 3. september 1942 lagði hún af stað til Reykjavíkur. Fyrst fór hún með bíl til 

Ísafjarðar og frá Ísafirði til Reykjavíkur fór hún með strandferðaskipinu Esjunni. Lagt var 

af stað klukkan 10 um kvöldið og komið til Reykjavíkur klukkan 6 kvöldið eftir. Ekki 

fengu aðrir koju til umráða en sjúklingar og konur með börn. Matthildur var mjög sjóveik 

en gat ekki lagt sig því ekki hafði hún koju til umráða. Á mánudagsmorgni fer hún til 

læknis og er þar sett á stól með kassa fyrir ofan höfuðið. Inn í kassanum eru 3 perur og 

var henni full heitt á höfðinu. Ekki segir Matthildur í grein sinni hvað eigi að lækna en ég 

spurðist fyrir og segir barnabarn hennar mér að amma sín hafi verið með exem. Á meðan 

hún er í ljósakassanum heyri hún eitthvað skrítið hljóð, henni var sagt að þetta séu 

loftvarnarflautur. Vælið í flautunum stóð yfir í 20 mínútur og allan tímann sat hún með 

kassann yfir höfðinu. Hún fór í þessa ljósameðferð í nokkra daga. 

 Á meðan á dvöl hennar í Reykjavík stóð ætluðu hún og systur hennar tvær sem 

þar voru að fara í myndatöku saman. Fyrsta daginn sem þær ætluðu í myndatökuna komu 

tvö loftvarnarmerki svo ekki komust þær út úr húsi. Fyrsti myndasmiðurinn sem þær fóru 

svo til gat ekki tekið mynd af þeim því vélin var ekki nógu stór, sá næsti átti ekki filmur 

og sá þriðji tók að lokum mynd af hverri fyrir sig. 

 Eitt kvöldið fór hún í heimsókn upp að Þormóðsstöðum með áætlunarbíl. Á 

meðan hún var að bíða eftir bílnum um kvöldið til að fara til baka voru þar breskir 
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hermann á verði. Annar gekk um með byssu við öxl en hinn sat við eld að verma sig. 

Matthildi fannst þeir horfa mikið á sig. Þær systur komust að þeirri niðurstöðu að þeir 

hefðu sennilega ekki séð svona klæðaburð áður. Hún var með ljósa svuntu og ljósblátt 

prjónasjal yfir öxlunum en konur í Reykjavík gengu um í fínum kjólum og í kápum. 

 Ekki kemur fram hvað ljósameðferðin tók langan tíma en Matthildur var glöð 

þegar meðferðin var búin svo hún komst heim, í burtu frá loftvarnarflautunum og 

hermönnunum. 

Gjafir til sjúkra. 
 Kvenfélagið hefur alltaf hugsað um sjúka og þá sem lenda í slysi. Fólk hefur ýmist verið 

styrkt með peningum eða aðstoð heima fyrir. 

  Í 6. blaði 3. febrúar 1929 í 4. árgangi skrifar Jóhanna Sigríður Guðbrandsdóttir 

þakkarbréf til Kvenfélagsins Ársólar og segir frá veikindum og einnig æsku sinni. 

Ég set greinina hennar orðrétt hér inn: 

 Suðureyri 25. jan. 1929. 

 Kæra Sóley mín! 

  Mig hefur lengi langað til að senda þjer nokkrar línur og læt nú loksins 

 verða að því en lítið verður um frjettir sem jeg hefi að segja nema þessu indæla 

 veðri sem færir mörgum björg og gleði og má oft segja að hver stundin sje annarri 

 fegurri. 

  Mjer líður nú vel og heilsan er ólík því sem hún var í fyrravetur. Þá 

 fundust mjer oft dagarnir langir og dimmir og það þó að góða veðrið væri, en jeg 

 hugsa að öllum finnist dimmast í kringum sig þegar veikindi eru, eða það finnst 

 mjer. 

  Þrekið mitt er ekki meira en það, maðurinn minn var þá veikur og jeg 

 kveið því að fara nú að verða einstæðingur. Svo átti jeg kæran bróðir sem var 

 veikur líka og leið hann oft hinar sárustu þjáningar. Hugur minn hvarflaði því oft 

 á milli þessara tveggja vina minna með kvíða og von. Nú er hann dáinn hinn góði 

 og kæri bróðir minn og jeg hefi fylgt honum til grafar, jeg hefi grátið í einrúmi og 

 minnst þess marga er hann gladdi mig með. Jeg hefi líka glaðst yfir því að hann er 

 laus við hinar langvinnu þjáningar og er kominn til guðs og frelsara síns, sem 

 hann bar svo mikið traust til og sem veitti honum svo mikið þrek í þjáningum 
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 hans, eins og sjá má af grein hans í Bjarma 16. tölubl. Maðurinn minn hefir fengið 

 heldur góða heilsu og hef jeg haft vilja til að þakka guði fyrir það. 

  Þegar mjer fannst sem daprast í kringum mig í fyrravetur kom hin 

 rausnarlega gjöf til mín frá Kvenfj. Ársól, jeg vona að þú hafir heyrt getið um það, 

 jeg vildi að jeg gæti sagt þjer hversu glöð jeg varð og þakklát í huga mínum. Mjer 

 finnst ég ekki eiga neitt orð sem lýsir því betur en saga af stúlkubarni sem var 

 munaðarlaust og ólst að nokkru leiti upp á sveitinni. Það var oft skift um 

 verustaði, því að bændurnir vildu heldur hafa hana á útsvarinu sínu en borga til 

 hinna, og oft grjet hún er hún fór úr einum staðnum í annan. Þegar hún var 10 ára 

 kom bóndinn sem hún var hjá heim af sveitafundi, og sagðist hafa tekið hana af 

 sveitinni og nú inni hún fyrir sjer sjálf eftirleiðis. Hún man alltaf þá miklu gleði 

 sína, hún grjet og hló og ljek sjer og sagði hverjum sem hún hitti að nú væri hún 

 farin af sveitinni og ætti nú að vinna fyrir sjer sjálf. Jeg get ekki lýst gleði minni 

 betur en með orðum og tilfinningum þessa barns. Ekki einungis yfir hinni 

 rausnarlegu gjöf, heldur líka samúðinni. Barnið eða þessi litla stúlka var jeg sjálf. 

 Nú bið ég þig Sóley fyrir eftirfarandi þakklæti okkar hjóna til fjel.kvenna Ársólar. 

 Vertu svo blessuð og sæl Sóley mín jeg óska þjer langra og góðra lífdaga. 

Jóhanna Sigr. Guðbrandsd. 

 Hjartans þakklæti vottum við Kvenfj. Ársól fyrir auðsýnda hjálp og samúð okkur 

 til handa, er það sýndi okkur þegar veikindi bárust að húsi okkar. Biðjum við guð 

 að blessa fjelagið og efla gengi þess og biðjum guð að blessa hvern einn meðlim 

 og heimili þeirra og glaða kærleika til náungans. Einnig biðjum við guð að vera 

 fjelaginu skjól og skjöldur á þess óförnu starfsbraut. 

 Jóhanna S. Guðbrandsd. og Ásgrímur Jósefsson. 

Kirkjubygging. 
Séra Þorvarður Brynjólfsson varð prestur Staðarsóknar um haustið 1901. Í 

Súgfirðingabók kemur fram að séra Þorvarður hafi messaði alltaf í kirkjunni á Stað enda 

var það eina kirkjan í sókninni. Eftir að búið var að byggja félagsheimilið inn á 

Suðureyri, messaði hann þar stundum. Hann var þó mikill talsmaður þess að kirkja yrði 

byggð á Suðureyri. 
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 Kvenfélagskonum var umhugað um að byggja kirkju hér inn á Suðureyri en kirkja 

sóknarinnar var út á Stað í Staðardal. Þangað var ekki alltaf fært og um mikið 

snjóflóðasvæði að fara á veturna og mikið um grjóthrun á sumrin. Eftirfarandi punkta tók 

ég upp úr fundargerðabókunum: 

• Á 56. fundi 3. janúar 1926 ræddu konur um að beita sér fyrir kirkjubyggingu á 

staðnum.  

• Á 60. fundi 16. maí 1926 var samþykkt að stofna sjóð til kirkjubyggingar hér á 

Suðureyri með 300 krónum. 

• Á 154.fundi 78. febrúar 1937 var kirkjunni gefið messuskrúði og altarisklæði. 

• Á 306. fundi 13. maí 1956 er búið að gefa fermingar kyrtla í kirkjuna. 

• Á 347. fundi 13. janúar 1963 er gefið kr 5000 til kaupa á nýjum upphitunar 

tækjum í kirkjuna 

• Á 373. fundi 19. febrúar 1968 er samþykkt að gefa kirkjunni rafmagnsorgel í 

tösku til nota í heimahúsum við jarðarfarir, giftingar og skírnir. Í fundargerðinni 

stendur jarðarfarir en líklega er átt við kistulagnir, því enginn kannast við að 

jarðarfarir hafi farið fram í heimahúsum á þessum tíma. 

• Á 427. fundi 8. mars 1976 var samþykkt að kaupa altarisklæði fyrir kirkjuna en 

hökull og riklulín var gefið sumarið 1975. 

  

Myndirnar tók Séra Jóhannes Pálmason. Kirkjan á Suðureyri og fermingarhópur. 
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Kirkjan var byggð á árunum 1936-1937 og var búið að safna fé í 10 ár. Hún var tekin í 

notkun árið 1937 og var hún nær skuldlaus (Kristján G. Þorvaldsson 1951:52). 

Kvenfélagskonur hafa safnað fyrir því sem vantar og fram til ársins 2000 sáu þær um að 

þrífa kirkjuna og skreyta fyrir athafnir. Alltaf hefur félagið sett upp jólatré við 

kirkjuhliðið og er það gert enn.  

 Þar sem fermingarkyrtlar var eitt að því sem kvenfélagið gaf til kirkjunnar 

endursegi ég hérna grein úr Sóley eftir Sveinbjörgu Hermannsdóttur um fermingu hennar. 

Þar kemur fatnaður hennar mikið við sögu. Einnig set ég inn grein eftir Matthildi 

Jónsdóttur þar sem hún segir frá fermingardegi sínum og því hvernig hún var klædd.  

Minning um fermingu eftir Sveinbjörgu. 
Í 1. tölublaði 5. mars 1933, 9. árgangi, skrifar Sveinbjörg Hermannsdóttir um 

fermingarundirbúning sinn og fermingardaginn. 

 Hún fermdist árið 1901. Hún bjó á Krossnesi í Víkursveit. Presturinn bjó í Árnesi 

og þangað þurfti hún að fara til yfirheyrslu. Þangað var 3 – 4 tíma gangur meðfram sjó. 

Sveinbjörg átti því að dvelja hjá prestinum í vikutíma ásamt fleiri börnum sem átti langt 

að. Þegar hún var búin að vera þar í 3 daga fluttu foreldrar hennar að Tungu í Dalamynni 

við Ísafjarðardjúp og þurfti hún því að hætta í fermingarundirbúninginum hjá prestinum 

og flytja með. 

 Sveinbjörg hafði miklar áhyggjur af því að hún næði ekki að fermast þetta vor því 

kannski væri búið að ferma í Djúpinu. En heppnin var með henni því þar var 

fermingarundirbúningur í fullum gangi og var hún strax send til prestsins á Melgraseyri. 

Undirbúningurinn var í viku og var fermingin á hvítasunnudag. Laugardaginn fyrir fóru 

öll börnin heim til sín en Sveinbjörg til næsta bæjar því of langt var heim til hennar. 

Foreldrar hennar ætluðu að koma í ferminguna og með fermingarfötin hennar. Fermingin 

fór fram í kirkjunni á Nauteyri. Sveinbjörg fór upp á hól að gá hvort hún sæi til foreldra 

sinna en ekkert bólaði á þeim. Hún varð því að snúa til baka alveg miður sín að hún yrði 

að ganga til altaris í fötunum sem hún var búin að vera í alla vikuna, en þau voru slitin og 

orðin óhrein. Þegar hún kom til baka að kirkjunni hitti hún frænku sína sem aumkaðist 

yfir hana og lánaði henni peysuföt af dóttur sinni. Foreldrar hennar komu loks þegar hún 

var að ganga upp að altarinu. Þau höfðu tafist á leiðinni því þau þurftu að bíða eftir útfalli 

til að komast yfir vatnsfall á leiðinni.  
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 Sveinbjörg skrifar þessa grein á öskudag 1933. Hún segist alltaf muna eftir 

þessum degi á hverju ári þegar hún sér prúðbúin fermingarbörn, því slík hafi angist 

hennar verið þegar hún hélt hún þyrfti að fermast í slitnu og óhreinu fötunum sem hún var 

í. 

Minning um fermingu eftir Matthildi. 
Í 4. tölublaði 3. júní 1935, 11. árgangi, skrifar Matthildur Jónsdóttir um fermingardaginn 

sinn. Henni er hugsað til klæðnaðarins þá miðað við hvernig hann er orðin núna (árið 

1935). Matthildur missti móður sína 8 ára gömul og ólst upp hjá systur sinni sem var 

fátæk. Matthildur var amma eiginmans míns og þótti honum jafn fróðlegt og mér að lesa 

þetta um ömmu sína. Ég set inn grein Matthildar orðrétt eins og hún skrifar hana. Greinin 

heitir Fermingardagurinn. 

  Flestum mun vera minnistæður fermingardagurinn og telja hann einn af 

 mikilvægustu dögum lífsins. Þá er maður að færast í fullorðinna tölu á að reyna að 

 standa ábyrgð á orðum sínum og gjörðum og hefur að minnsta kosti í huga sér 

 lofað Guði og beðið hann að styrkja oss að “velja veginn rétta”. En þegar ég renni 

 huganum til fermingar minnar, get ég ekki varist að sjá þann mikla mun sem 

 orðinn er á klæðnaði barna þá og nú, má segja að það sé of sem var enda þó það 

 séu fátæk og umkomulítil börn sem eiga í hlut kann þó vel vera að það sé rétt að 

 láta þau ekki finna mismuninn, þar sem venja er orðin að öll börn fá nýtt yst og 

 innst.  

  Af slíku hafði ég ekki að segja, ég var líka ekki af blessuðum 

 móðurhöndum strokin heldur móðurlaus munaðarleysingi, „fáir sem faðir engin 

 sem móðir“. Raunar var faðir minn lifandi og hjá Salóme systur minni var ég. 

 Hún var fátæk og kannski ekki upplögð fyrir að láta mig líta vel út, þó var hún 

 ekki ómyndarleg í sér. Ég var í hvítum kjól af systur minni við ferminguna og 

 innanundir í þeim fatarytjum sem ég var vön að vera í, en þó líklega hreinum. Svo 

 átti ég að hafa skinnskó á fótunum, því stígvél eignaðist ég ekki fyrr en ég gat 

 unnið fyrir þeim sjálf. Sigríður H. Jóhannesdóttir bauð að lána mér danska skó á 

 meðan á fermingunni stóð og þáði ég það með þökkum. 

  Þegar eftir ferminguna setti ég upp skinnskóna og fór í pils og blússu sem 

 mér var gefið af systur minni. Það hafði verið hálfklæði í pilsskrokknum, en var 
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 nú orðið upplitað og grátt, svo hafði verið sett neðan á það nýtt efni mikið dekkra 

 og bar því mikið á því. Enginn mundi hafa notað það nú nema fyrir kvíakast. Mér 

 var gefin Sálmabók og voru þetta allar mínar fermingargjafir! 

  Sjálfsagt hefur veganestið mitt haft meira að segja, því það hefur verið 

 mér styrkur og stoð á förnum lífsvegi, vona að Guð gefi mér að það verði 

 eftirleiðis, það hljóðaði svo: „Láttu ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur signa þú 

 hið vonda með hinu góða“. Engin veisla var þegar heim kom, kaffi og 

 pönnukökur og jólakaka, líklega gefið öllum í húsinu. Þannig endaði þá þessi 

 dagur sem ég get ekki gleymt, ég býst við að margir hafi sömu söguna að segja af 

 þeim eldri þó unga kynslóðin hafi ekki af því né öðru þvílíku að segja. Mikið 

 mega börnin vera þakklát foreldrum og aðstandendum fyrir alla þeirra umönnun. 

 „En sjaldan launar kálfurinn ofeldi“ segir íslenskur málsháttur. 

Baðtæki. 
Alveg frá stofnun félagsins var konum mikið í mun að koma upp baðtækjum á staðnum. 

Oft er talað um þetta í fundargerðabókunum en það var ekki fyrr en árið 1944 sem 

baðklefinn var loksins tilbúinn. Þetta fann ég m.a. í fundargerðabókunum:  

• Á 9. fundi 5. desember 1920 var talað um að reyna að koma á baðtækum fyrir 

staðinn sem allir gætu haft aðgang að sem vildu.  

• Á 14. fundi kom fram að baðtæki væru ákaflega dýr en búið væri að auglýsa eftir 

baðtækum á tækifærisverði. 

• Á 17. fundi 9. október 1921 kemur fram að baðtæki séu lítt fáanleg og á 

óheyrilegur verði.  

• Á 49. fundi 1. mars 1925 rætt um að stofna sjóð. 

• Á 101. fundi 8. febrúar 1931 var samþykkt að leggja 1200 kr. í stækkun 

samkomuhússins ef baðklefinn verði innifalinn í byggingunni, annars verði 

upphæðin 1000 kr. 

• Á 158. fundi 10. október 1937 kom fram að baðklefinn yrði byggður næsta sumar. 

• Á 213. fundi 25. október 1944 var samþykkt að leggja kr 1000 í Baðstofu 

Suðureyrar sem yrði í eigu Samkomuhúss Suðureyrar, Kvenfélagsins Ársólar og 

Íþróttafélagsins Stefnis. 
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 Ég spurði Lovísu af hverju þetta hefði verið konunum svona hugleikið. Hún sagði 

mér að mikil vakning hafi verið hjá konunum um hreinlæti á heimilunum. Ekki var önnur 

aðstaða til þrifnaðar á fólki en bali eða þvottastykki á flestum heimilum. Sum heimili 

voru t.d. að berjast við lús ár eftir ár. En mér sýnist að loksins þegar baðklefinn var 

byggður hafi kannski ekki verið eins mikil þörf fyrir hann því húsnæði var orðið töluvert 

betra árið 1944 en það var 1920. 

Húsnæði. 
Mikið var rætt um húsnæði til fundarhalda. Þegar félagið var stofnað vildu sumar konur 

að fundirnir yrðu haldnir heima hjá þeim sem pláss höfðu til að spara peninga. Að lokum 

var samþykkt að leigja salinn í samkomuhúsinu til fundarhalda. Alltaf var þó verið að 

safna í sjóð til að byggja vinnustofu eða annað húsnæði fyrir félagið. Samkomuhúsið fauk 

í einu óveðri og voru fundirnir haldnir heima hjá þeim konum sem pláss höfðu á meðan 

ekkert annað húsnæði var í boði. Félagið lánaði samkomuhúsinu peninga til 

endurbyggingar. Síðan var samkomuhúsið rifið og byggt Félagsheimilið sem félagið á 

15% hlut í. Þar er vinnustofa sem félagið hefur út af fyrir sig. Núna er félagið aftur að 

verða húsnæðislaust því hætt er að nota Félagsheimilið og á jafnvel að rífa það. 

Síðastliðinn vetur 2007-2008 voru fundir félagsins því haldnir í húsnæði Sunnuhlíðar sem 

er Dagdeild aldraða. En þetta fann ég m.a. í fundargerðabókunum um húsnæði: 

• Á 44. fundi 15. júní 1924 var samþykkt að kaupa 6 hlutabréf í samkomuhúsinu. 

• Á 48. fundi 1. febrúar 1925 var félaginu gefið hlutabréf í samkomuhúsinu. 

• Á 288 fundi 28. febrúar 1954 var samþykkt að félagið tæki þátt í byggingu nýja 

félagsheimilisins, og að það fengi vinnustofu í húsinu. 

• Á 291. fundi 9. október 1954 kemur fram að félagið ábyrgist 15% af kostnaði í 

félagsheimilinu. 

Fjáraflanir. 
Skemmtanir voru haldnar til þess að afla félaginu fjár. Einnig var basar og tómbóla og 

ullarvinnunefnd lét prjóna föt sem voru seld og líka var seldur lopi. Einnig bárust 

félaginu oft peningagjafir. Leikrit var sett upp einu sinni á ári, með íþróttafélaginu Stefni, 

til fjáröflunar. Lovísa sagði mér að mikill metnaður hafi verið lagður í leikritin og jafnvel 
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var farið í leikferðir með stykkin á næstu firði. Í dag er aðalfjáröflun félagsins ýmsar 

kaffisölur eins og t.d. sólarkaffi, erfidrykkjur og sumardagsins fyrsta pönnukökur.      

Sveitarstjórn. 
Kvenfélagskonur hafa oft haft mikil samskipti við hreppsnefnd og núna bæjarstjórn. 

Félagskonur fylgja eftir þeim málum sem þurfa þykir hverju sinni og eru samfélaginu til 

bóta. Hér er eitthvað af því sem ég fann í fundargerðabókun. Ekkert er skráð í 

fundargerðabækur um samskipti kvenfélagsins við hreppsnefnd fyrr en 1963. Þær höfðu 

safnanir og gáfu tæki sem vantaði en ekki beittu þær neinum þrýsting fyrr en þarna. 

• Á 350. fundi 5. maí 1963 er samþykkt að skora á hreppsnefnd að hraða því að 

sorptunnur komi við hvert hús. Sorpmál væru í ófremdar ástandi. Rusl var geymt í 

opnum ílátum við höfnina þar sem bæði skepnur og börn grömsuðu í.  

• Á 369. fundi 16. apríl 1967 er samþykkt eftirfarandi tillaga: Fundurinn kjósi 3. 

kvenna nefnd til að ræða við hreppsnefndina um rekstur á lokuðum barnaleikvelli 

og leggja fram kr 10.000 í því skyni einnig að 6 ára börn og eldri fái aðstöðu til 

leikja annarsstaðar. 

• Á 375. fundi 19. október 1968 kemur fram að búið er að afhenda innkomu 

sólarkaffis síðastliðna tveggja ára kr 18.000 til byggingar á skýli á 

barnaleikvellinum. 

• Á 387. fundi 13. apríl 1970 var samþykkt að taka að sér rekstur á 

barnaleikvellinum um sumarið. 

• Á 395. fundi 4. október 1971 er samþykkt að skrifa hreppsnefnd bréf og óska eftir 

athugun á að koma upp dagheimili. 

• Á 400. fundi 13. mars 1972 er samþykkt að stjórnin færi fram á að sitja fund með 

hreppsnefnd og ræða sundlaugarmálið. 

• Á 408. fundi 2. apríl 1973 var samþykkt að fara á fund hreppsnefndar og þrýsta á 

dagvistun barna. Konur ákváðu að gefa eitt dagsverk hver til styrktar þessu 

málefni og einnig að félagið gæfi kr. 20.000. 

• Á 411. fundi 3. desember 1973 var samþykkt að félagið reyndi að starfrækja 

leikskólann í vetur. 



 27 

• Á 427. fundi 8. mars 1976 voru 5 konur kosnar í steinbítsnefnd en verka á steinbít 

til styrktar leikskólabyggingu. 

• Á 440. fundi 6. febrúar 1978 er mikil umræða um leikskólabyggingu þar sem 

hreppsnefndin hafði afturkallað byggingarleyfi á lóðinni fyrir innan kirkjuna. 

Konur ekki sáttar um það sem væri í boði í staðinn. 

• Á 441. fundi 6. mars 1978 var stjórninni falið að skrifa hreppsnefnd bréf þar sem 

farið var fram á endurskoðun á lóðarúthlutun vegna leikskólans.  

• Á 443. fundi kemur fram að byrjað er á barnaheimilinu og hefur félagið gefið kr 

500.000. Samþykkt að bæta annarri hálfrimiljón við í nóvember.  

• Á 462. fundi 2. mars 1981 var samþykkt að gefa kr. 20.000 til dagheimils 

byggingarinnar (nú hefur átt sér stað myntbreyting og tvö núll farin af).  

 Dagvistarmál brunnu mikið á konum og háðu þær marga baráttuna um það 

málefni. Fyrst var komið á leikvelli sem félagið sá um gæslu barna á honum á sumrin. Í 

dag er þessi völlur kallaður sumarróló og félagið nýbúið að endurnýja tæki og lagfæra 

steinvegg sem er umhverfis hann. Þetta kostaði um þrjár milljónir sem félaginu tókst að 

safna í fyrirtækjum hér á Staðnum og hjá fólkinu. Sú sem þetta ritar sá um þetta verk fyrir 

félagið og kom það mér mjög á óvart hversu auðvelt var að safna þessum peningum 

saman. En svo virðist vera að þegar kvenfélagið fer af stað með safnanir til verka fyrir 

samfélagið þá taka allir þátt. 

 Dagheimili var mikið baráttumál hjá konunum. Lovísa sagði mér frá því stríði. 

Konur þurftu að hafa mikið fyrir því að fá góða lóð fyrir leikvölinn og gáfu þær megnið 

af þeim peningum sem þurfti til að byggja leikskólann. 

 Ég spurði Lovísu um þetta sundlaugarmál eins og það er orðað í 

fundargerðabókinni. Hún sagði mér að á tímabili hafi sundlaugin verið í mikilli 

niðurníðslu og illa gengið um hana. Fengu konur það í gegn að baðklefar voru lagaðir og 

þess gætt að halda svæðinu hreinu. Þessi sundlaug var staðsett niður í fjöru inn við Lauga 

sem er um 4 km fyrir innan Suðureyri. En þar er borhola með heitu vatni. Þessi sundlaug 

eyðilagðist í flóðbylgju sem skall á henni er mjög stórt snjóflóð féll norðanmegin í 

Súgandafirði. Ný sundlaug var byggð hér inn á Suðureyri og er hún staðsett við 

barnaskólann. 
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Vist. 
Í Sóley skrifa konur mikið um þær vistir sem þær fóru í. Ekki hef ég rekist neitt á hvernig 

greiðslum er háttað fyrir þessa vinnu og stundum var tilgangurinn að menntast. En það 

kemur fram að ýmist fóru þær í vist vegna fátæktar heima fyrir, eða til að gjalda greiða 

sem foreldrarnir höfðu fengið og að lokum fóru þær í vist til að sjá og upplifa eitthvað 

annað en bara þann stað sem þær ólust upp á. Á seinni árum fóru þær jafnvel til útlanda. 

Þær ferðir voru til að sjá og kynnast öðru en því sem Ísland og þeirra heimabyggð hafði 

upp á að bjóða. Þá var gott að ráða sig í vist og fá greitt fyrir þó ferðin væri líka farin til 

skemmtunar og fróðleiks. Ég tók þrjár greinar úr Sóley sem allar segja frá vist. Ein frá 

Danmörku, ein frá Englandi og ein frá Íslandi. Ég tek úrdrátt úr greinunum án þess að 

nokkuð vanti á innihald þeirra, heldur stytti aðeins útskýringar. 

Vist í Danmörku. 
Í 1. tölublaði 10. mars 1941 17. árgangi segir Guðrún Valdimarsdóttir frá vist í 

Danmörku. Guðrún hélt að það væri nú ekkert mál að vera vinnukona. Hún komst að því 

strax á fyrsta degi að hún kunni ekki að vera vinnukona og alls ekki kunni hún að elda. 

Hún var vön fiskverkakona en ekki dugði það í nýja starfinu. Hún var rekin strax á fyrsta 

degi því t.d. vissi hún ekki hvað hún átti að gera við þetta grænmeti sem fólkið vildi 

borða með matnum. Hún hafði aldrei áður séð grænmeti. Guðrún komst svo að hjá 

annarri fjölskyldu og þar var henni kennt til verka og hjá því fólki starfaði hún í eitt og 

hálft ár. 

 Þessi grein segir okkur það um tíðarandann á Suðureyri að ekki hafði fólkið 

grænmeti til neyslu þegar Guðrún var að alast upp. Guðrún var úti í Danmörku á árunum 

1938-1940. Hún var 25 ára gömul þegar hún fór út. 

Vist í Englandi. 
Í 5. tölublaði 8. nóvember 1943, 19. árgangi, segir Aðalheiður Snorradóttir frá 

krýningarhátíð Georgs Bretakonungs. Aðalheiður var þá í vist í Eton í Englandi við að 

passa 3 börn. Ekki segir hún mikið frá starfi sínu, en fram kemur að komið hafi verið vel 

fram við hana og ekki skorti hana né börnin neitt. 

 Hún fékk frí ásamt annarri stelpu til að fara og horfa á krýningarhátíð Georgs 

Bretakonungs 7. maí 1937 í Vestminster Abbey. Þær lögðu af stað með lest frá Eton 
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klukkan 4 að morgni. Þær voru komnar klukkan 5 að morgni en samt var komin mikil röð 

meðfram götunum sem skrúðgangan átti að fara um. Þær stilltu sér upp við götu sem hún 

nefnir á íslensku Marmarboginn. Þær náðu plássi í annarri röð og töldust heppnar. Þegar 

líða fór á morguninn jókst troðningurinn og um klukkan 8 var ekki hægt að hreyfa sig. 

Athöfnin hófst í kirkjunni klukkan 11 og voru hátalarar úti á götu. Skrúðgangan byrjaði 

að koma klukkan 14,15. Fyrst kom hermannahljómsveit svo kom hvert herfylkið af öðru. 

Þar voru herflokkar frá samveldislöndunum. Þetta var óslitin röð í 1,5 klukkutíma. 

Hrifnust var hún af Skotunum í pilsunum svo hermönnunum frá Ástralíu, Indlandi, 

Afríku og Kanada. Búningarnir voru svo marglitir, fallegir og margir með svo dökk 

andlit. Í restina kom æðsta fólkið. Fyrst útlendir höfðingjar og á undan hverju vagni var 

lífvarðarlið. Áhorfendur hrópuðu húrra fyrir fólkinu í vögnunum. Sumir létu nægja að 

kinka kolli en aðrir veifuðu. Að síðustu kom konungsvagninn, skrautlegur og logagyltur 

eins og Aðalheiður lýsir honum. Það voru fjórir hvítir hestar sem drógu hann. Drottningin 

sat þeim megin sem Aðalheiður stóð og brosti sínu blíða brosi að sögn Aðalheiðar. Þegar 

síðasti vagninn var farinn og fólk byrjað að fara í burtu kom hellirigning og allir hlupu í 

burtu til að komast í skjól. Svæðið tæmdist því mjög hratt og Aðalheiður og vinkona 

hennar voru heppnar að fá pláss á testofu. 

 Það hefur verið mikið upplifun fyrir stelpu frá litlu sjávarþorpi á Íslandi að fá að 

upplifa og sjá þennan atburð. 

Vist á Ísalandi. 
Í 116. tölublaði mars 1969 – 46. árgangi, skrifar Kristrún Örnólfsdóttir minningu um 17. 

aldursárið en þá var hún send í vist út úr firðinum í fyrsta skipti. Þetta fannst mér 

skemmtileg grein til lestrar því um tvo mjög misjafna staði er að ræða og gaman að 

fræðast um þennan tíma. Einnig er mikið af fróðleik í þessari grein. Má þar nefna muninn 

á vinnunni í Önundarfirði sem var útivinna við landbúnað og síðan þau störf sem hún 

sinnti í Reykjavík, þau bæði væri þetta kallað að fara í vist. Einnig kemur fram heimild 

um ösku frá Kötlugosi, spænska veikin og smá partur úr lífi fyrstu forsetahjóna okkar. 

 Það var um vorið 1918 sem Kristrún var send með bát frá Suðureyri til Tannaness 

í Önundarfirði í vist. Hún var aðallega í útiverkum með bóndanum. Eitt af fyrstu verkum 

hennar var að aðstoða við að byggja hlöðu. Bóndinn risti torf og hún rúllaði því upp og 

bar frá. Hlaðið var upp til skiptis grjóti, mold og torfi. Þegar hlöðubyggingu var lokið 
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fóru þau í mógrafir að sækja mó. Síðan tók við sláttur og önnur sumarstörf. Síðla sumars 

fékk hún bréf að heiman þar sem hún var beðin að fara í vist til Reykjavíkur. 

 Kristrún fór með skipi suður. Húsbændur hennar voru Guðmundur Ólafsson 

yfirdómslögmaður og Sigríður Grímsdóttir. Þau bjuggu í Miðstræti 8a á neðstuhæð.  

Húsið var þriggja hæða, kjallari og ris. Foreldrar Guðmundar bjuggu á annarri hæðinni og 

annað fólk á þeirri þriðju. Í risinu var þurrkloft fyrir allar hæðirnar. Í kjallaranum var 

þvottahús, búr, 3 eldsneytisgeymslur og 3 kaggasalerni (kaggasalerni voru tunnusalerni), 

eitt fyrir hverja hæð.  Á þessum tíma var mikill skortur á eldsneyti í Reykjavík og var því 

kynnt upp með mó. Kolaeldavél var í eldhúsinu en hún var ekki notuð heldur var eldað á 

prímus. Lýst var upp með olíulömpum. Götuljós voru gasluktir á staurum og oft langt á 

milli þeirra. 

 Starf Kristrúnar var að þrífa húsið, halda lifandi í ofninum, þrífa lampa og láta á 

þá olíu, passa tvo drengi og fara í sendiferðir. Nota þurfti skömmtunarseðla og þá þurfti 

hún að sækja upp í Hegningarhúsið á Skólavörðustíg 9 uppi á lofti. Hún segist hafa verið 

hrædd um að rekast á einhvern fangann. 

 Eldhúsmegin voru trétröppur sem áttu að vera hvítskúraðar. En nokkrum dögum 

eftir að Kristrún kom í vistina tók hún eftir því að grátt lag var á pallinum svo spor sáust 

vel. Í ljós kom að Kötlugos var byrjað og var þetta aska (ég fletti þessu upp og Kötlugos 

hófst 12. október 1918). 

 Frænka hennar Bjarney var líka í vist í Reykjavík. Húsmóðir hennar bauð þeim 

frænkum stundum í bíó og leikhús. Húsmóðir Bjarneyjar var frú Elín Stephenssen, ekkja 

Magnúsar landfógeta.  

 Í nóvember byrjaði mannskæð drepsótt sem kölluð var spænska veikin. 

Fjölskyldan sem Kristrún var í vist hjá veiktist öll en hún slapp. Faðir Guðmundar 

húsbónda hennar var séra Ólafur Ólafsson fríkirkjuprestur. Hann var alla daga að jarða og 

færa aðstandendum dánarfregnir. Ein af þeim sem veiktist var Ingveldur móðir húsfreyju 

Kristrúnar. Hún bjó ein og var Kristrún send til að vera hjá henni á meðan hún var veik. 

Presthjónin fylgdu henni því ekki var talið öruggt að senda hana eina að kvöldi til því 

mikið var talað um hvíta þrælasölu í blöðunum. Því miður er þessi hvíta þrælasala ekki 

útskýrð frekar. Þar sem Kristrún veiktist ekki af spænskuveikinni var hún í stöðugum 

sendiferðum. Hún þurfti að bíða í röðum hér og þar eftir vöru eins og t.d. í 
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mjólkurbúðinni og apótekinu. Einnig fór hún með pappíra á milli húsbónda síns og 

samstarfsmanns hans Sveins Björnssonar. Síðar varð Sveinn Björnsson fyrsti forseti 

Íslands 17. júní 1944 og konan sem afgreiddi Kristrúnu alltaf í apótekinu var Georgía 

Björnsson kona Sveins.  

 Kristrún lætur vel af vist þessari þó ekki hafi gefist tími til náms á meðan hún 

dvaldi þar. En spænskaveikin tók svo mikinn tíma. Heim hélt hún vorið 1920. 

 Þar sem Kristrún minnist á frú Georgíu fletti ég henni upp. Frú Georgía var 

kvenfélagskona í Kvenfélaginu Hringnum. Hún var félagskona nr. 200 og var kjörin 

heiðursfélagi Hringsins á aðalfundi félagsins 20. maí 1952 (Hringurinn í Reykjavík bls. 

444). 

Þjóðhátíð. 
Árið 1927 var greinilega farið að undirbúa þjóðhátíð sem vera átti 1930. Vegna þessara 

umræðu fann grein í Sóley tengda þessu efni. Hún er frá Sigrúnu Sigurðardóttur sem 

rifjar upp þjóðhátíðarskemmtun sem hún fór á 1874. Í bókinni Margar hlýjar hendur 

kemur fram á bls. 6 að þjóðhátíðin sem haldin var víða um land 1874 hafi orðið fólki 

hvatning og þjóðernisvakning hafi orðið svo íslenska konur fóru að hafa félagslegt 

samstarf.  

 Í 8. tölublaði 6. febrúar 1927 2. árgangi skrifar Sigrún Sigurðardóttir frásögn af 

því hvernig hún skemmti sér á þjóðhátíðinni 1874. Hún var þá 13 ára gömul og pabbi 

hennar og stjúpa höfðu lánað hana í vist á bæ langt frá heimili hennar. Ekki kemur fram 

hvað bærinn heitir en af ferðalýsingu Sigrúnar er hún greinilega í innarlega í Ísafirði í 

Ísafjarðardjúpi því síðar í frásögninni kemur fram að bærinn hafi verið sel frá Múla. 

 Hátíðin var á sunnudegi og hófst með messu en eftir messu var hátíðin haldin við 

kirkjuna. Bóndinn á bænum var í kaupmennsku í öðrum hreppi og var með eina hestinn 

sem til var. Sigrún fékk því lánaðan 30 vetra klár á Múla til að nota sem fararskjóta fyrir 

húsmóður sína og eins árs gamalt barn hennar. Sjálf varð hún að labba. 

 Snemma á sunnudagsmorgnunum þurfti hún að smala fénu og sinna sínum 

verkum. Síðan var lagt af stað. Sigrún gekk og teymdi hestinn en húsmóðir hennar og 

barn hennar sátu á baki. Strax í byrjun ferðar þurfti hún að vaða yfir á. Þær náðu fljótlega 

fólkinu í Múla sem var að leggja af stað. En þar sem hún var gangandi og klárinn gamall 

fóru þær hægar yfir og alltaf var eitthvað fólk að ríða fram hjá þeim. Hún fékk af og til að 



 32 

sitja fyrir aftan hjá einhverjum sem fór fram hjá þeim. Þannig slapp hún t.d. við að vaða 

aðra á. Hún þurfti meðal annars að labba yfir háls sem sennilega er Eyrarfjall. Þegar fór 

að halla undan fæti hinumegin sá hún heim til sín. Hún vonaðist til að fá að fara aðeins 

heim þar sem kirkjan var þar rétt hjá. En ekki varð henni af þeirri ósk. Þau náðu til messu 

og eftir messu hófst hátíðin. Kemur fram að allar konur hafi komið með að heiman skerf 

af kaffi og sykri, lummum og öðru góðgæti eftir því sem efni leifðu. Einnig kemur fram 

að nóg var af víninu en karlarnir sáu um það ásamt því að drekka það sem mest sjálfir. 

Mikið var sungið og rabbað og var þetta hin mesta skemmtun. 

 Að skemmtuninni lokinn fóru þau aftur heim í fylgd annarra hátíðargesta. Þegar 

heim kom var borðað og síðan þurfti Sigrún að smala fénu og gat þá loksins farið að sofa 

þreytt en ánægð. 

Í rökkrinu. 
Í 40. tölublaði 4. janúar 1953, 29. árgangi, skrifar A.G. minningu frá því í gamla daga, 

eins og hún orðar það. Ég set þessa grein orðrétt inn: 

  Í gamla daga var siðvenja, að eldra fólkið lagði sig í rökkrinu, þar til tími 

 þótti komin til að kveikja. Okkur unga fólkinu langaði hins vegar til að skemmta 

 okkur í tunglsljósinu, þá voru hvorki skíði né skautar til handa okkur stelpunum, 

 ekki heldur sleði. Eitt kvöld fórum við, fóstursystir mín og ég út að skemmta 

 okkur í góða veðrinu og renndum við okkur á fjöl, því fjörðurinn var ísilagður af 

 hafís, sem rekið hafði inn á fjörðinn. Ekki þótti okkur varið í að renna okkur lengi, 

 heldur hlupum við og sungum við raust, sem við best gátum. Var þetta ákaflega 

 gaman, þótt víða væru sprungur og bláir blettir í ísnum. Fóstursystir mín sem var 

 eldri en ég varaði mig við að hlaupa út á þennan bláa ís, sagði hún hann væri 

 veikur og við gætum dottið ofan í. Þegar fór að líða að því að kveikt yrði, því að 

 heim verðum við að koma áður, þá sjáum við hvað karlmaður kemur hlaupandi 

 með staf og skóflu sitt í hvorri hendi. Sagði hann okkur að nú verðum við 

 rasskeltar ef fólkið verði vaknað áður en við komum heim. Hann hafði farið að 

 gæta að okkur, hvort við hefðum dottið ofaní svo hann yrði að moka okkur upp úr 

 ísnum. Þá var nú farið að fara af mesta gamanið en við sögðum, að við vildum 

 heldur verða flengdar, en missa af þessari indælu skemmtun. 
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  Fólkið var að vakna og vissi ekkert um ferðalagið, það áttum við að þakka 

 manninum, bróður mínum. Svona fór um sjóferð þá. 

Lokaorð. 
Í ritgerð þessari hef ég skoðað og sagt frá hvað félagskonur í kvenfélaginu Ársól hafa 

verið að gera. Ég fræddist um hvað kvenfélagskonur hafa gert fyrir samfélag sitt til 

framfara. Hvernig þær hafa staðið saman og oft verið leiðandi í uppbyggingu eins og t.d. 

kirkju og leikskóla. Líknarstarf hefur alltaf verið eitt af þeirra verkum. Þær hafa safnanir 

og fjármagna ýmis tækjakaup til lækninga. Á árum áður þegar ekki var komið 

sjúkratryggingakerfi styrktu þær fjárhagslega þá sem veiktust mikið og ekki gátu aflað 

tekna til heimilisins. Einnig sáu þær um að aðstoða inn á heimilum ef á þurfti að halda 

vegna veikinda. Það kom mér á óvart hversu öflugar þær voru á fyrstu árunum, því svo 

virðist að ekki hafi verið mikið um fjárráð og ekki auðvelt að fá aðföng. 

 Einnig hef ég sagt frá blaði félagsins Sóley. Greinarnar í Sóley endurspegla þann 

tíðaranda sem þær eru skrifaðar í hverju sinni. Konurnar skrifa af mikilli hreinskilni um 

líf sitt. Þær áttu mjög misjafnt líf. Sumar bjuggu við sárafátækt og voru jafnvel á 

sveitinni. Á meðan aðrar bjuggu við meiri fjárráð og gátu ferðast. Sóley hefur jafnvel gert 

þeim sem í hana skrifuðu kleift að opna sig og setja á blað, það sem þær ekki töluðu um 

dags daglega. Maðurinn minn hafði til dæmis ekki heyrt ömmu sína tala um þá fátækt 

sem hún bjó við í æsku, og skrifaði um í Sóley, þó var hann mikið með ömmu sinni. Þó 

svo að margar greinar segi frá fátækt og erfiðleikum þá upplifði ég aldrei neina depurð 

eða skömm í skrifum kvennanna. Þær segja einfaldlega hreinskilið frá lífi sínu. 

 Sóley gefur góða mynd af lífinu á hverjum tíma. Hún inniheldur heimildir um 

ýmsa atburði og efnahag hverju sinni. Ég náði í lestri mínum að lifa mig inn í samfélag 

þorpsins míns Suðureyri frá árunum í kringum 1900 til dagsins í dag. Í mínum huga er 

Sóley skemmtileg til lestrar og fræðandi um ýmsa atburði og tímabil í sögu okkar.  

 Að lokum vil ég þakka kvenfélagskonum og sértaklega Lovísu Ibsen fyrir 

hjálpina. Einnig þakka ég ættingjum séra Jóhannesar Pálmasonar sem leyfðu mér að nota 

myndir sem hann tók hér í Súgandafirði. 
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