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Inngangur 
 

Hér á eftir verður greint frá þjóðháttarannsókn sem gegnir því hlutverki að draga upp 

þjóðlífsmyndir frá 20. öldinni. Um er að ræða staðbundna rannsókn á ákveðnum þáttum úr 

þjóðlífinu á Siglufirði sem skilað er á margslungnu miðlunarformi með heimasíðugerð. 

Líta má á Siglufjörð og Ólafsfjörð sem stórveldi í skíðasögu Íslands. Ekki þó 

samtímis því þegar siglfirska stórveldið fór að dala eftir 1980 þá var hið ólafsfirska risið 

staðnum til mikils sóma og virðist það vara enn. Á Siglufirði var mönnum mikið í mun að 

skíðasaga staðarins yrði skráð hið snarasta. Litið var þannig á að um björgunarstarf væri að 

ræða, þar sem elsta kynslóð skíðakappanna á skammt eftir ólifað og margir eru þegar látnir. 

Því var hafist handa við söfnun munnlegra heimilda um skíðasögu kaupstaðarins. 

Rannsókn þessi er byggð á munnlegum heimildum sem safnað var sumarið 2008. 

Viðfangsefnið er skíðasagan og er hún skoðuð í ljósi huglægra viðmiðanna, með ákveðinni 

viðtalstækni. Með huglægum viðmiðunum er átt við það að hver og einn skynjar heiminn 

með sínum hætti. Ekki er verið að leita eftir einu réttu svari við ákveðnum spurningum 

heldur upplifun hvers og eins af einstaka atburðum og (skíða)lífinu almennt. Þannig er 

rannsóknin byggð á eigindlegum aðferðum félagsvísindanna.  

 Hér á eftir mun ég greina frá aðkomu minni að rannsókninni, rannsóknarferlinu 

og miðlunarþætti rannsóknarinnar. Fjallað er um munnlega sögu og minningar, og gildi 

þeirra fyrir rannsókn sem þessa. Einnig koma fram ýmsar hugleiðingar um 

menningararfinn í þessu sambandi og hvernig nýta má hann til markaðssetningar 

Fjallabyggðar sem skíðaparadísar.1 (Verð)gildi skíðasögunnar á eftir að sanna sig, en 

möguleikar miðlunar eru margvíslegir. Til að byrja með er miðlunin í formi heimasíðu en í 

framtíðinni er auk þess gert ráð fyrir sýningu. Á sýningunni væri ekki einungis hægt að 

sýna myndir og muni, viðtölin væru skemmtileg og lifandi viðbót við hefðbundna miðlun. 

Sjálf tel ég að munnlegar heimildir mætti nýta betur í safnastarfi og væri það kærkomin 

viðbót til að gera söfnin meira lifandi. Þessi söfnun munnlegra heimilda og annarra gagna 

sem viðkoma skíðalífi Siglfirðinga fyrr og síðar skapar grundvöll fyrir safni eða sýningu í 

komandi framtíð. Því má hugsa sér heimasíðuna sem gagnabanka upplýsinga um 

skíðasöguna. Gagnabankinn er hugsaður bæði til gagns og gamans fyrir heimamenn, 

ferðamenn, sem og áhugamenn um skíðaíþróttina og sögu hennar.  

 Í ársbyrjun 2008 barst nemendum í hagnýtri menningarmiðlun tilboð um verkefni 

í samstarfi við Síldarminjasafnið á Siglufirði. Örlygur Kristfinnsson, safnstjóri 

 
1 Sbr. kenningar Kirshenblatt-Gimblett. ,,Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage“ bls. 151. 
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Síldarminjasafnsins hafði frumkvæði að verkefninu og sendi eftirfarandi verklýsingu: 

,,Verkefnið yrði söfnun ljósmynda, blaðagreina og frétta, viðtöl við gamla skíðafólkið og 

ættingja þeirra sem látnir eru. Þá er um að ræða skráningu muna sem varðveittir eru hjá 

einstaklingum og söfnun þeirra sem falir eru. Þetta verk yrði sem undirbúningur sýningar 

og jafnvel skíðaminjadeildar í Síldarminjasafninu.“2 Söfnun efnis var hafin þegar þetta var 

ritað, en á Síldarminjasafninu er kassi frá Braga Magnússyni heitnum, með ýmsu sem 

tengist skíðaiðkun Siglfirðinga á árum áður. Bragi sinnti ýmsum félagsstörfum innan 

Skíðafélagsins Siglfirðings á fimmta, sjötta og sjöunda áratugnum. Hann stundaði aldrei 

skíðaíþróttina sjálfur en var athafnamaður þegar kom að félagsstörfum.3 Bragi var einnig 

duglegur við að skrifa pistla um eitt og annað skíðatengt og halda erindi um skíðaíþróttina á 

Siglufirði. Í kassanum góða var meðal annars að finna erindi sem hann flutti á 50 ára 

afmæli Skíðafélagsins Siglfirðings Skíðaborgar. Erindi þetta var mjög upplýsandi og vitna 

ég mikið til þess í umfjöllun minni um Skíðasögu Siglufjarðar. Bragi hafði safnað saman 

ljósmyndum, kvikmyndum, mótaskrám, bréfum og skjölum, blaðaúrklippum og ýmsu öðru 

sem viðkemur skíðaíþróttinni á Siglufirði. Allt þetta kom mér að góðum notum og nú eru 

þessar heimildir orðnar sýnilegar almenningi með tilkomu heimasíðunnar.  

 Í tilefni af 90 ára afmæli Siglufjarðarkaupstaðar 2008 tók  Fjallabyggð ákvörðun um 

að fjármagna þetta verkefni og var ég ráðin til starfa á grundvelli hátíðarsamþykktar 

bæjarstjórnar Fjallabyggðar frá 20. maí 2008. Samþykktin hófst á þessa leið: ,,Siglufjörður 

og Ólafsfjörður eru margfrægir fyrir afreksfólk sitt á sviði vetraríþrótta fyrr og síðar og 

ekki seinna vænna en að hefja skipulega öflun heimilda og sem nákvæmastra upplýsinga 

um þessa sögu.“4

2 Tölvupóstur frá Örlygi Kristfinnssyni 1. febrúar 2008.  
3 Sbr. RMH/2008: Steinunn Rögnvaldsdóttir. 
4 Sbr. http://fjallabyggd.is/is/greinar/view/20.05.2008_baejarstjorn 



5

Menningararfurinn og markaðssetning hans 
 
Af framangreindri verklýsingu frá safnstjóra Síldarminjasafnsins er ljóst að hann hefur í 

huga að opna sýningu eða sérstaka deild fyrir skíðasöguna. Síldarminjasafnið hefur eignað 

sér forkaupsrétt á skíðasögu Siglufjarðar þar sem heimildamenn hafa allir skrifað undir 

upplýst samþykki sem er á þessa leið: ,,Undirritaður/undirrituð lýsir því hér með yfir að sér 

sé kunnugt um og veitir samþykki sitt til þess að viðtal við sig um skíðaíþróttir tilheyri 

Síldarminjasafni Íslands og að safnið nýti sér það í þágu minjavörslunnar í landinu.“5 Auk 

þess sem lokaspurningarnar eru eftirfarandi: ,,Hvað átt þú af gripum sem tengjast 

skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til Síldarminjasafns 

Íslands og minjavörslunnar í landinu?“6

Þeir sem standa að söfnum og sýningum verða að kunna að nýta sér 

menningararfinn til markaðssetningar og fjárfesta í honum áður en einhver annar verður 

fyrri til. En það er ekki nóg með að við séum alltaf á elleftu stundu í mikilvægu 

björgunarstarfi við að bjarga menningarverðmætum frá glötun, eins og Valdimar Tr. 

Hafstein bendir á í grein sinni ,,Menningararfur: sagan í Neytendaumbúðum“,7 heldur 

erum við í harðri samkeppni hvert við annað um nýtingu menningararfsins. Þegar leið á 

rannsóknarvinnu mína hafði ég fregnir af því að söfnun á gripum og ljósmyndum sem 

tengjast skíðaíþróttinni væri þegar hafin á Akureyri. Ég hringdi því í Skíðasamband 

Íslands, sem hefur aðsetur á Akureyri, til að spyrjast fyrir um málið. Þar var mér ráðlagt að 

hringja í Hermann Sigtryggsson, sem er einn af stofnendum Skíðaráðs Akureyrar. Hermann 

fræddi mig um það að Skíðaráð Akureyrar ætti 70 ára afmæli um þessar mundir, en það var 

stofnað árið 1939. Af því tilefni samþykkti bæjarstjórinn á Akureyri að safni eða sýningu 

um vetraríþróttir væri komið á fót í bænum. Þá væri um að ræða allsherjar vetraríþróttasafn 

sem spannaði allt frá skíðum og skautum upp í heimskautsferðir Íslendinga. Hermann sagði 

mér ýmsilegt um þá söfnun sem staðið hefur með óskipulögðum hætti í bráðum fjóra 

áratugi. Hingað til hefur ekki farið fram skipuleg leit að munum, enda er aðstaða til 

varðveislu og skráningar enn afar takmörkuð. Það sem hefur safnast saman í gegnum árin 

er varðveitt í skíðaskálanum í Hlíðarfjalli og eru það munir frá landinu öllu.8 Ljóst er að 

Skíðaráð Akureyrar hefur í hyggju að opna safn sem tæki til skíðasögu alls landsins. Ef af 

því verður tel ég nauðsynlegt að hver og einn skíðabær haldi utan um sína sögu, skrái hana 

og varðveiti og ánafni safni á Akureyri ekki öllum sínum gripum. Á Siglufirði hefur verið 

komið upp ágætri aðstöðu til varðveislu gripa og skráningar þeirra, en til þess fékkst gott 
 
5 Sbr. Undirskrift heimildamanns, sjá í viðauka. 
6 Sbr. Spurningalisti um skíðaiðkun Siglfirðinga, sjá í viðauka. 
7 Valdimar Tr. Hafstein. ,,Menningararfur. Sagan í Neytendaumbúðum“ bls 316-317. 
8 Sbr. viðtal við Hermann Sigtryggsson þann 13. maí 2009. 
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herbergi í gamla Útvegsbankanum. Þar eru nú þegar geymd nokkur skíði og ýmsir aðrir 

gripir.9 Hér á eftir mun ég færa rök fyrir mikilvægi þess að hver staður varðveiti sína sögu 

og sín sérkenni.  

Það er ekki bara Síldarminjasafnið sem á hagsmuna að gæta þegar kemur að 

menningarlegu auðmagni skíðasögunnar. Fjallabyggð getur líka nýtt sér þessa auðlind. Það 

hefur bæjarstjórnin séð og því samþykkti hún að veita eina milljón króna til að hefja öflun 

heimilda um sögu skíðaíþrótta fyrr á árum. Það er ekki hægt að segja annað en þarna sé 

verið að fjárfesta í menningararfinum. Fjallabyggð er að reisa sér ákveðinn minnisvarða 

með því að virkja hið sögulega minni og hið sameiginlega minni sem verður til í 

bæjarsamfélaginu. Íbúarnir hafa komið sér saman um að skíðasagan sé eitthvað sem þeim 

beri að minnast og halda á lofti.  Skíðasagan er hluti af sameiginlegu minni íbúanna en 

frásögn hvers og eins er þó einstaklingsbundin, enda byggð á endurminningum. Þannig 

fléttast saman sameiginlegt minni og einkaminni einsögunnar.10 Í þessum skilningi má lesa 

minningar sem vald yfir ákveðnum menningarverðmætum. Fjárfesting í 

menningarverðmætum er alltaf pólitísk ákvörðun. Í þessu tilfelli er það pólitísk ákvörðun 

bæjarstjórnarinnar sem ræður því að skíðasögunni er gert hátt undir höfði. Bæjarstjórnin 

tekur ákvörðun um að ráðstafa fé og þekkingu í skíðasöguna sem endurspeglar gildismat 

bæjarstjórnar fyrir hönd íbúanna allra. Skíðasagan virðist vera órjúfanlegur partur af 

söguvitund íbúanna og með þessu er verið að tryggja að svo verði áfram.  

 Ég tel að Fjallabyggð sé að stíga mikilvægt skref með því að fjárfesta í 

skíðasögunni. Þetta skref er ekki aðeins tekið til þess að fjárfesta í menningararfinum, 

heldur einnig til að styrkja eininguna og skapa sameiginlega sjálfsmynd íbúanna. 

Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og 

Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Mörgum skíðakappanum hefur eflaust þótt þessi 

sameining skrítin þar sem Ólafsfirðingar og Siglfirðingar voru höfuðandstæðingar í 

skíðaíþróttum á áttunda áratugnum, einkum í norrænum greinum.11 En skíðasagan er 

eitthvað sem firðirnir tveir eiga sameiginlegt og með því að virkja hið sögulega minni er 

verið að styrkja eininguna. Sameiginlegur menningararfur styrkir eininguna og gegnir því 

hlutverki að skilgreina sérkenni byggðarlagsins og aðgreina það frá öðrum.  

 Ef við hugsum okkur skíðasöguna sem menningararf sjáum við að 

menningararfurinn er við hvert fótmál, eins og Valdimar Tr. Hafstein bendir á í grein sinni 

,,Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum.“12 Valdimar kýs að nota orðið 

 
9 Örlygur Kristfinnsson. Greinagerð frá 20. maí 2009. 
10 Sbr. Sigurður Gylfi Magnússon. Sjálfssögur, bls. 301-341. 
11 Sbr. RMH/2008: Magnús Eiríksson. 
12 Sbr. Valdimar Tr. Hafstein,  ,,Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum“  bls. 314. 
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menningararfsvæðing og telur að úr því megi lesa samband samtímans við söguna og 

hvernig reynt sé að tengja fortíð og nútíð. Af viðtölum mínum má ráða að skíðahefðin 

virðist ekki vera jafn sterk og áður fyrr en íbúarnir eru stoltir af sinni skíðasögu og vilja 

halda henni á lofti. Skíðasagan er hluti af sjálfsmynd þeirra og söguvitund.  

 Menningararfsvæðing er sprottin upp úr annarri og betur þekktari ,,væðingu“ 

okkar tíma, nefnilega hnattvæðingunni. Hnattvæðingin stendur fyrir vaxandi einsleitni en 

kallar um leið á að hvert samfélag varðveiti og dragi fram hið sérstaka, það sem sker það 

frá öðrum samfélögum.13 Í þessu tilfelli er skíðasagan það sem Siglufjörður og Ólafsfjörður 

eiga sameiginlegt og með því að hampa henni er verið að draga fram sérkenni sem aðskilja 

hin sameinuðu sveitarfélög frá  öðrum sveitarfélögum. Þannig gegnir þessi áhersla á 

skíðasöguna sem menningararf tvenns konar hlutverki, annars vegar að sameina og hins 

vegar að aðgreina. Þessir tveir andstæðu pólar eru algjörlega í takt við það sem er að gerast 

í hinum hnattvædda heimi. Hnattvæðingin stendur fyrir vaxandi einsleitni og óttinn við að 

hún eigi eftir að fletja út allan menningarmun kallar fram þörfina til að draga fram sérkenni 

hvers samfélags fyrir sig. Þessi sérkenni köllum við menningararf og til þess að halda í 

menningarlega fjölbreytni þurfum við að halda honum á lofti. Þessi þörf er sprottin úr einni 

stærstu atvinnugrein okkar daga, ferðamannaiðnaðinum. Við þurfum á menningarlegum 

sérkennum að halda til þess að ferðamannaiðnaðurinn geti vaxið og dafnað. Barbara 

Kirshenblatt-Gimblett hefur fjallað um ,,destination culture“ eða áfangastaða menningu og 

bendir á að til þess að keppa um ferðamenn þurfi að endurskapa staði sem áfangastaði. Til 

að keppa hver við annan þurfa áfangastaðir að vera ólíkir hver öðrum og því krefst hinn 

alþjóðlegi túrismi þess að áfangastaðir skilgreini sig og sín sérkenni.14 

Í vetur hafa birst auglýsingar í miðlum landsins þar sem spurt er: ,,langar þig í 

Alpana? Komdu þá norður á skíði“ og fyrir þeim stendur Skíðasvæðið í Skarðsdal. 

Markaðssetningin vísar augljóslega í þjóðfélagsástandið; utanlandsferðum hefur fækkað 

mikið í kjölfar efnahagshruns og íslenskur ferðamannaiðnaður reynir að njóta góðs af því. Í 

stað þess að fara í dýra utanlandsferð og renna sér á skíðum í hinum rómuðu Ölpum má allt 

eins fara til Siglufjarðar og njóta þess sem skíðasvæðið þar hefur upp á að bjóða. Egill 

Rögnvaldsson er umsjónarmaður skíðasvæðisins í Skarðsdal og er hann einnig 

hugmyndasmiðurinn á bak við auglýsinguna. Í samtali mínu við Egil þann 29. apríl 2009 

kom fram að auglýsingaherferðin hefur skilað mjög góðum árangri og aðsóknin í fjallið 

 
13 Sbr. Valdimar Tr. Hafstein,  ,,Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum “ bls. 315. 
14 Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. ,,Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage“ bls. 151. 
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hefur aukist mikið frá fyrra tímabili. Egill segir að aðsóknin í ár sé á við þrjú síðustu ár til 

samans og er hann að vonum ánægður með árangurinn.15 

Vetrarríkið í Fjallabyggð bíður upp á marga möguleika til afþreyingar eins og sjá 

má á heimasíðu Fjallabyggðar: ,,Fyrir ferðamenn og útivistarfólk er margt skemmtilegt að 

skoða og gera í Fjallabyggð. Á veturna er staðurinn skíðaparadís og draumur 

útivistarmannsins. Hægt er að fara á svigskíði, gönguskíði, skauta, þeytast um á snjósleða 

eða dorga í Ólafsfjarðarvatni.“16 Siglfirðingar eru enn að bæta skíðaaðstöðu sína og með 

opnun Héðinsfjarðarganga vonast þeir til að ferðamannastraumur til byggðarlagsins eigi 

eftir að aukast. Siglfirðingar vilja markaðssetja Siglufjörð sem skíðaparadís og endurvekja 

þannig gamlar hefðir. Þegar göngin verða opnuð má ímynda sér að um leið opnist nýir 

möguleikar í ferðamannaiðnaði norðanlands. Að vetrarlagi er Eyjafjarðarsvæðið ein 

allsherjar skíðaparadís með frábærri aðstöðu til vetraríþrótta. Siglufjörður og Akureyri hafa 

frá upphafi verið á meðal fremstu skíðastaða landsins og seinna hafa Ólafsfjörður og 

Dalvík bæst í þann hóp. Með tilkomu Héðinsfjarðarganga verður fljótlegt að keyra á milli 

þessara höfuðstaða skíðaíþróttarinnar á Norðurlandi og það býður upp á frekari fjölbreytni 

fyrir skíðafólk. Auk þess að fara á skíði væri hægt að heimsækja söfn eða sýningar um 

skíðasögu hvers bæjarfélags fyrir sig og þannig mætti sjá fyrir sér hvernig menningarlegt 

auðmagn skíðasögunnar birtist í framtíðinni.  

 

Rannsóknarvinna og heimildaöflun 
 

Örlygur Kristfinnsson útvegaði mér húsnæði á Siglufirði og þann 8. júní 2008 var ég flutt 

inn í Sæby hús, eitt af elstu húsum kaupstaðarins. Vinnuaðstaða mín var í 

skrifstofuhúsnæði Síldarminjasafnsins, á annarri hæð í húsi sem kallað er Bátahúsið. 

Vinnutíminn var vanalega frá klukkan átta á morgnana til klukkan fimm á daginn, með 

þeirri undantekningu að viðtölin fóru gjarnan fram seinni part dags eða á kvöldin.  

 Fyrsta vikan fór að mestu í undirbúning. Það þurfti að finna heimildamenn og 

hafa samband við þá símleiðis til að kynna þeim verkefnið og athuga hljómgrunn bæjarbúa. 

Allir tóku erindi mínu vel, og margir jafnvel fagnandi, og voru fúsir til að taka á móti mér 

og ræða við mig um skíðaiðkun sína og annarra. Örlygur aðstoðaði mig við að finna 

heimildamenn og smám saman fékk ég ábendingar um fleiri viðmælendur frá því ágæta 

fólki sem ég talaði við, auk þess sem margar góðar ábendingar bárust frá öðrum 

áhugasömum Siglfirðingum sem höfðu frétt af söfnuninni. Undirbúningurinn var einnig 

 
15 Sbr. viðtal við Egil Rögnvaldsson þann 29. apríl 2009.  
16 http://fjallabyggd.is/is/page/ferdathjonusta 
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fólginn í því að fara yfir þau gögn sem til eru á Síldarminjasafninu og tilheyra 

skíðasögunni. Þar var meðal annars að finna ljósmyndir, kvikmyndir, blaðaúrklippur, 

fundarskjöl frá skíðafélaginu, mótaskrár og fleira. Síðan fór ég á bókasafnið til að athuga 

hvort þar leyndust fundagerðarbækur, en þar voru aðeins tvær bækur sem gögnuðust mér 

lítið. Ég fór vandlega yfir heimildirnar til að gera mér betur grein fyrir efninu og umfangi 

þess. Auk þess las ég ýmsar bækur, fletti mótaskrám og lagðist yfir leikreglur, því sjálf er 

ég engin skíðakona.  

 Í bókinni The Tape-Recorded Interview kemur fram að þegar rannsakandinn þekkir 

viðfangsefnið lítið er afar mikilvægt að hann lesi sér vel til svo hann geti spurt réttra 

spurninga.17 Í upphafi rannsóknar þótti mér erfitt að vera ókunn skíðaíþróttinni, eina 

raunverulega þekkingin sem ég hafði var af lestri bóka og blaða. Talað er um að 

rannsakandi sem þekkir ekki viðfangsefnið af eigin raun rannsaki utan frá. Það býður upp á 

annað sjónarhorn sem getur haft sína kosti. Rannsakandinn getur til að mynda látið sér 

detta í hug að spyrja að því sem kunnugum gæti þótt eðlilegt og sjálfsagt. Þegar ég hafði 

kynnt mér efnið nægilega vel var hafist handa við að semja spurningalista sem notaður var 

til stuðnings í viðtölunum. Ég lagði upp með að hafa viðtölin frekar opin og leyfa frásögn 

viðmælandans að njóta sín. Þannig var reynt að hafa spurningarnar opnar og hvetja fólk til 

frásagnar af einstökum atburðum. Ég reyndi að hvetja viðmælandann til frásagnar með því 

að segja ,,segðu frá“ eða ,,segðu mér betur frá því.“ Sumar spurningarnar voru svo opnar að 

þær voru túlkunaratriði hvers og eins. Til dæmis var fólk beðið um að segja frá 

gullpeningum og bikurum. Heimildamenn túlkuðu þessa óbeinu spurningu á ólíkan hátt og 

fengu þannig að ráða framvindu viðtalsins upp að vissu marki. Þegar spurt var um 

verðlaunagripi túlkuðu sumir spurninguna þannig að verið væri að spyrja um þróun þeirra í 

gegnum árin, aðrir lýstu því hvernig bikarar litu út og hver gaf þá og enn aðrir ræddu um 

sína eigin bikara og sína eigin sigra. Til að fá markvissari svör hefði verið hægt að móta 

spurninguna betur og biðja viðmælanda að segja frá sínum eigin verðlaunagripum eða segja 

frá þróun verðlaunagripa í gegnum tíðina.    

 Í spurningalistanum var farið frá hinu almenna yfir í hið sértæka, fyrst var 

viðmælandi beðinn um að kynna sig og segja í stuttu máli frá ætt og uppruna og síðan var 

spurt um aðkomu viðkomandi að skíðaíþróttinni. Grunnupplýsingar um heimildamann, svo 

sem hvenær hann er fæddur og hvar, eru ekki aðeins nauðsynlegar heimildir í samhengi við 

viðtalið sjálft heldur er það góður siður að biðja viðmælandann um að kynna sig til að fá 

hann til að slaka á og byggja upp gagnkvæmt traust. Í bókinni The Tape-Recorded 

 
17 Sbr. Ives. The Tape-Recorded Interview, bls. 36-39. 
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Interview er komið inn á mikilvægi þess að byrja viðtalið á almennri kynningu og láta 

viðmælanda kynna sig og bakgrunn sinn. Þannig segir höfundur bókarinnar að auðveldast 

sé að brjóta ísinn og fá viðmælanda til að tjá sig. Traust er mjög mikilvægt til að ná fram 

því besta hjá hverjum viðmælanda og því er nauðsynlegt að fræðimaðurinn komi vel fyrir 

og sýni viðmælanda sínum virðingu og áhuga. Áhuga og hvatningu er best að sýna með því 

að kinka kolli til viðmælandans á meðan á viðtali stendur og halda góðu augnsambandi, 

mikilvægt er að reyna að forðast að jánka í sífellu eða grípa fram í fyrir viðmælanda.18 

Þetta eru atriði sem ég tel að ég hafi náð að temja mér í þessari rannsókn og er það einn 

liður í því að viðtölin gengu vel. Annað atriði sem ég tel hafa hjálpað var það að 

viðmælendur voru flestir sóttir heim, viðtölin fóru fram á þeirra heimavelli og það skapaði 

þeim öryggi og vellíðan og andrúmsloftið varð afslappaðra fyrir vikið.     

Rannsóknin er í eðli sínu þjóðháttarannsókn, þar sem fengist er við viðfangsefni úr 

þjóðlífinu. Viðtöl eru meginheimild rannsóknarinnar. Spurningalistar Þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafnsins voru hafðir til hliðsjónar og voru eins konar fyrirmynd þegar ég samdi 

spurningarnar. Til dæmis þótti mér mikilvægt að spyrja um klæðaburð skíðafólks, bæði 

æfingafatnað og keppnisbúninga. Þá þótti mér nauðsynlegt að fá lýsingar á skíðaútbúnaði, 

svo sem skíðum og skíðastöfum. Fólk var beðið um að lýsa breytingum á fatnaði og 

útbúnaði og segja frá því hvað þær breytingar þýddu fyrir íþróttina. Ef til þess kæmi að safn 

eða sýning yrði opnað um skíðaíþróttina á Siglufirði eru þessar upplýsingar kærkomin 

viðbót við þá gripi sem til eru. Mögulegt væri til dæmis að virða fyrir sér skíði frá miðri 20. 

öldinni og hlusta um leið á eiganda þeirra lýsa því hvernig var að nota þau.  

Munnlegar heimildir byggja ekki eingöngu á hugsun og hugmyndum 

viðmælandans, rannsakandinn á sinn þátt í lokaniðurstöðunni því það er hann sem mótar 

spurningarnar.19 Auk þess getur skipt máli hvort viðtalið er hljóðritað eða ekki. Tvö af 

viðtölum þessarar rannsóknar voru ekki hljóðrituð, heldur voru skrifaðir upp punktar jafn 

óðum, sem unnið var úr að viðtali loknu. Þessi aðferð eykur líkurnar á því að það sem 

viðmælandinn segir verði túlkunaratriði hjá þeim sem spyr. Til þess að reyna að komast hjá 

því að mistúlka eða rangtúlka sendi ég þessum heimildamönnum uppskrift viðtalsins í 

tölvupósti og bað þá um að gera athugasemdir ef þörf væri á. Aftur á móti áttu þeir 

heimildamenn sem töluðu inn á diktafón þess ekki kost að leiðrétta eða gera athugasemdir 

við uppskriftir viðtalanna. Þetta var meðvituð ákvörðun hjá mér vegna þess að ég vildi 

leggja meiri áherslu á hugarflæði einstaklingsins og minningar en staðreyndir og sannleika.       

 
18 Sbr. Ives. The Tape- Recorded Interview, bls. 39-54. 
19 Sbr. Sigurður Gylfi Magnússon. Sjálfssögur bls. 332-333. 
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Samdir voru tveir spurningalistar, annar þeirra miðar við það fólk sem stundaði 

skíðamennsku og keppti í íþróttinni. Hinn spurningalistinn miðar við þá sem hafa komið að 

skipulags- og félagsstörfum.20 Eins og gefur að skilja svöruðu færri síðari listanum, en þeir 

sem það gerðu svöruðu yfirleitt þeim fyrri líka. Þeir sem störfuðu í kringum íþróttina voru 

yfirleitt fyrrum keppnismenn eða mikið áhugafólk um íþróttina. Fyrri spurningalistinn er 

þannig uppbyggður að fyrst er spurt um upphaf ferilsins, æfingar og keppni. Síðan um 

fatnað og útbúnað. Þá er spurt um skíðafélögin á Siglufirði, en bærinn naut þeirrar sérstöðu 

að þar voru tvö skíðafélög starfrækt um árabil. Það var lagt kapp á að ná fram afstöðu fólks 

til skíðafélaganna og hvort það hefði skapað ágreining að hafa tvö félög eða hvort það hafi 

verið til bóta. Kom þá í ljós að fólk hafði skiptar skoðanir á því. Ástæða klofnings félagsins 

í tvö félög var mér líka hugleikinn og reyndi ég að komast til botns í því máli, án árangurs. 

Að lokum var spurt um aðstöðu og aðbúnað skíðafólks, t.d. skíðaskála og skíðalyftur. Í 

síðasta spurningaliðnum var leitast við að fá fram persónulegar frásagnir og fólk beðið að 

lýsa því sem því þótti standa upp úr í minningunni. Einnig var fólk beðið að lýsa upplifun 

sinni af ákveðnu skíðamóti 1963. Á þann hátt fengust margar skemmtilegar frásagnir og 

endurminningar. Þannig náði ég fram persónulegum heimildum og huglægri frásögn fólks 

af einstaka atburðum. Margir greindu frá sömu atburðum eða viðburðum, en enginn sagði 

eins frá þeim, enda upplifun fólks einstaklingsbundin.     

 Áður en fyrsta viðtalið var tekið var komið á fundi með núverandi stjórn 

Skíðafélagsins með það að markmiði að kynna þeim verkefnið og fá ábendingar um 

heimildamenn. Auk þess fóru stjórnarmeðlimir yfir spurningalistana en gerðu engar 

athugasemdir eða úrbætur. Spurningalistarnir töldust því fullunnir og næsta skref var að 

hefja söfnun munnlegra heimilda. Í sumum tilfellum gátu svör viðmælenda vakið upp nýjar 

spurningar og var þeim þá bætt við þegar við átti. Einnig var sveigjanleika gætt þegar 

viðtölin voru tekin og spurningalistinn ekki tekin of hátíðlega, enda lagt upp með að hafa 

viðtölin opin. Í bókinni Sjálfssögur er fjallað um opin viðtöl, en megineinkenni þeirra er að 

viðmælandinn fær að hafa áhrif á uppbygginguna og þá leið sem farin er.21 Mér þótti best 

að fá frásagnir sem virtust sjálfsprottnar, það er minningar sem flæddu fram án þess að ég 

hefði borið fram beinar spurningar um tiltekið efni.  

 Ráðist var í fyrsta viðtalið þann 13. júní 2008, en þá var Aðalheiður 

Rögnvaldsdóttir sótt heim. Aðalheiður varð fyrst siglfirskra kvenna til að sigra á 

Íslandsmóti árið 1947, og sigraði bæði í svigi og bruni. Hún var á meðal fremstu 

 
20 Sjá spurningalista í viðauka. 
21 Sigurður Gylfi Magnússon, bls. 333. 



12

skíðakvenna á Siglufiði um árabil og varð Siglufjarðarmeistari þrjú ár í röð 1947-1949.22 

Þegar mér var bent á að tala við Aðalheiði varð ég vör við það að hún er hálfgerð goðsögn í 

lifandi lífi og gjarnan nefnd skíðadrottning. Ég hafði farið til hennar nokkrum dögum áður 

ásamt Örlygi Kristfinnssyni safnstjóra Síldarminjasafnsins. Aðalheiður og Örlygur eru vel 

málkunnug og spjölluðu þau heilmikið um skíðalífið á Siglufirði á árum áður. Þegar ég 

mætti til hennar með upptökutækið var hins vegar allt annað upp á teningnum og hún var 

fremur treg til frásagnar. Þarna mætti mér algengt aðferðafræðilegt vandamál við öflun 

munnlegra heimilda. Ég reyndi að bregðast við með því að hafa tækið jafn lítið sýnilegt og 

kostur var og lagði það á sófann á milli okkar í stað þess að halda því á lofti. Ég hafði 

undirbúið viðtalið með því að lesa frásögn Aðalheiðar í bókinni Skíðakappar fyrr og nú og 

fann að það styrkti samband mitt við viðmælandann. Viðtalið var ekki langt, aðeins um 30 

mínútur. Aðalheiður svaraði öllum mínum spurningum greiðlega, en var fremur stuttorð.     

 Það er algjört grundvallaratriði að afla sér upplýsinga áður en haldið er á vettvang 

og kynna sér viðmælandann.23 Bókin Skíðakappar fyrr og nú  kom að góðum notum því 

margir viðmælendur mínir koma fyrir í bókinni. Þannig gat ég kynnt mér marga af 

viðmælendum mínum og framlag þeirra til skíðaíþróttarinnar. Aftur á móti notuðu margir 

viðmælendur bókina sem hækju í viðtalinu og virtust eiga erfitt með að tjá sig öðruvísi en 

að vitna til þess sem þeir höfðu áður sagt í bókinni. Sumir höfðu bókina sér við hlið og 

þurftu að fletta upp í henni reglulega og vitna í hana.24 Oft getur verið erfitt að aðgreina 

minningar fólks frá því sem það hefur lesið sér til í bókum en hér kom upp það vandamál 

að fólk virtist bundið við þær minningar sem færðar höfðu verið í skrifaðan texta. 

Minningar okkar eru alltaf litaðar af því sem kemur fyrir okkur seinna á lífsleiðinni, því 

sem við upplifum og því sem við lesum og hafa það verið helstu rök sagnfræðinga og 

annarra gegn því að nota viðtöl sem meginheimildir.  

 Annað viðtalið var tekið á Hjúkrunarheimilinu Hlíð á Akureyri þann 16. júní. Þar 

býr Alfreð Jónsson, eða Alli King Kong, eins og hann er jafnan kallaður. Alfreð er að 

nálgast nírætt en var þrátt fyrir það hinn hressasti og stálminnugur. Hann er aldursforsetinn 

í hópnum og sá sem man best eftir klofningi og sameiningu skíðafélaganna, enda var hann 

einn þeirra pilta sem klauf sig út úr gamla félaginu og stofnaði nýtt.25 Alfreð Jónsson var 

formaður Skíðaborgar frá árinu 1945 og þar til félögin voru sameinuð upp úr 1950. Hann 

var kosinn í stjórn Skíðasambands Íslands 1947 og starfaði í henni í nokkur ár. Þá annaðist 

hann skíðakennslu árin 1940 og 1943. Alfreð var alhliða skíðamaður og varð meðal annars 

 
22 Sbr. Haraldur Sigurðsson. Skíðakappar fyrr og nú, bls. 230. 
23 Sbr. Ives. The tape recorded interview, bls. 35. 
24 Sbr. RMH/2008: Sveinn Sveinsson. 
25 Sbr. RMH/2008: Alfreð Jónsson. 
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fremstur bæði í stökki og svigi á Siglufjarðarmóti árið 1937.  Sama ár varð hann fyrstur í 

stökki á Thule móti en bestum árangri náði hann á landsmóti sem haldið var á Ísafirði 1939. 

Varð hann þá fyrstur í stökki, þriðji í tvíkeppni, fimmti í svigi og áttundi í göngu.26 

Þann 18. júní tók ég viðtal við Skarphéðinn Guðmundsson og daginn eftir hitti ég 

bróður hans, Gunnar Guðmundsson í sömu erindum. Það hafði verið lögð rík áhersla á það 

við mig að tala við Gunnar, enda var hann einn fremsti göngumaður landsins á sjöunda 

áratugnum. Skarphéðinn var einnig mjög góður í göngu en ferill hans ekki jafn langur og 

glæsilegur og Gunnars. Þrátt fyrir það var viðtalið við Skarphéðinn mun betra en viðtalið 

við Gunnar, að því leyti að Skarphéðinn átti auðveldara með að segja frá og virtist hafa frá 

meiru að segja. Skarphéðinn sagði margar skemmtilegar sögur en Gunnar hélt sig aftur á 

móti meira við spurningalistann. Af þessu má draga þann lærdóm að bestu skíðamennirnir 

eru ekki endilega bestu heimildamennirnir eða að þeir sem vita mest gefa ekki endilega 

mest af sér. Þannig getur verið vandasamt að velja góða viðmælendur.27 

Þann 19. júní heimsótti ég bæði Gunnar og Guðmund Árnason. Guðmundur 

Árnason hefur unnið marga titla fyrir skíðastökk, fyrst á unglingameistaramótum og svo á 

Íslandsmótum. Guðmundur hefur hlotið Íslandsmeistaratitilinn í stökki oftar en einu sinni 

og auk þess hefur hann unnið mikið að skipulagningu móta og félagsstörfum.28 Þennan dag 

lenti ég í tæknilegum vandræðum og náði ekki myndum af viðmælendum. Úr þessu var 

bætt síðar, enda setti ég mér þá vinnureglu að eiga myndir af öllum viðmælendum mínum. 

Reyndar vantar örlítið upp á það, þar sem ég á hvorki mynd af Erlu Svanbergsdóttur, ekkju 

Birgis Guðlaugssonar, né Steinunni Rögnvaldsdóttur, ekkju Helga Sveinssonar. Tilgangur 

myndatökunnar var fyrst og fremst sá að tengja saman andlit og orð. Með því að safna 

myndum af öllum heimildamönnum er verið að skapa enn betri grundvöll fyrir miðlun á 

heimasíðu og eykur það gildi heimildanna. Annað formsatriði sem ég passaði vel upp á var 

að biðja heimildamenn um að skrifa undir samþykki þess að viðtalið við þá yrði varðveitt á 

Síldarminjasafni Íslands og að safnið mætti nýta sér það í þágu minjavörslunnar í landinu. 

Upplýst samþykki viðmælanda er forsenda þess að viðtalið sé nýtanlegur efniviður til 

miðlunar.29 

Í þriðju vikunni minni á Siglufirði hitti ég alls ellefu viðmælendur og tók átta viðtöl. 

Tvö viðtalanna voru hópviðtöl. Fyrra hópviðtalið var við hjónin Magnús Eiríksson og 

Guðrúnu Pálsdóttur. Magnús og Guðrún eru bæði margfaldir Íslandsmeistarar í göngu og 

 
26 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 189-190. 
27 Sbr. Ives, The tape recorded interview, bls. 25-27. 
28 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 278-280. 
29 Sbr. Ives. The tape recorded interview, bls. 34. 
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saman unnu þau fimm Íslandsmeistaratitla árið 1981.30 Magnús og Guðrún eru á meðal 

yngstu viðmælandanna í þessari rannsókn og ekki nema rúmir tveir áratugir frá því að þau 

hættu keppni. Það var þægilegt að hitta hjónin saman en í sömu vikunni hafði ég hitt önnur 

hjón í sitt hvoru lagi, þau Rögnvald Þórðarson og Sjöfn Stefánsdóttur. Rögnvaldur hefur 

fyrst og fremst komið að skipulagningu móta og félagsstörfum en Sjöfn var á meðal 

fremstu skíðakvenna á Siglufirði á sjötta áratugnum. 

Í einstaklingsviðtölum segir fólk frá sér og sinni eigin reynslu en þegar fleiri koma 

saman verður frásögnin almennari og ekki eins persónuleg. Á móti kemur að þegar fleiri 

eru saman komnir rifjast ýmislegt upp fyrir fólki og ný sjónarmið koma fram. Fólk getur 

stutt frásagnir hvers annars og bætt við þær upplýsingum. Í viðtali við hjónin Magnús og 

Guðrúnu kom upp það vandamál að Magnús gnæfði svolítið yfir í viðtalinu og frásögn 

Guðrúnar fékk því ekki að njóta sín sem skyldi. Ég brást við með því að beina spurningum 

sérstaklega að Guðrúnu til þess að fá fram hennar sjónarmið og það skilaði árangri. Í þessu 

tilfelli var reyndar ekkert óeðlilegt að annar aðilinn hefði meira til málanna að leggja heldur 

en hinn, þar sem Magnús hefur stundað skíðaíþróttina um langt árabil en ferill Guðrúnar er 

mun styttri.  

Annað hópviðtalið var við þrjá karlmenn sem allir hafa komið að skíðamálum á 

einn eða annann hátt. Þetta voru þeir Jón Dýrfjörð, Ágúst Stefánsson og Bjarni Þorgeirsson. 

Ágúst var mikill keppnismaður á árum áður en þeir Jón og Bjarni voru ötulir bandamenn 

Skíðafélagsins og áhugamenn um uppbyggingu íþróttarinnar. Ágúst hefur sömuleiðis lagt 

mikla vinnu í skipulagningu og uppbyggingu og því sneri viðtalið fyrst og fremst að þeim 

þætti. Viðtalið fór fram á Síldarminjasafninu, en öll hin viðtölin voru tekin í heimahúsum 

viðmælenda minna. Jón Dýrfjörð var einkar hjálplegur og afhenti mér margar myndir sem 

hann hafði tekið sjálfur auk myndasafns sem Alfreð Jónsson hafði ánafnað honum. Jón 

hafði ekki aðeins skráð allar myndirnar samviskusamlega, heldur hafði hann einnig 

skannað þær inn og afhenti mér þær á stafrænu formi, tilbúnar til uppsetningar á vef.      

Þegar ég hafði samband við Jón Dýrfjörð og bar upp erindi mitt stakk hann upp á 

því að ég tæki viðtal við hann ásamt nokkrum fleirum. Hann taldi það raunar nauðsynlegt, 

því hann vildi ekki láta hafa neina vitleysu eftir sér, eins og hann orðaði það. Hann taldi 

mikilvægt að fleiri væru saman komnir til að styðja frásagnir hvers annars og staðfesta að 

rétt væri farið með staðreyndir. Þarna kemur fram sjónarmiðið að betur sjá augu en auga. 

Viðtalið við þá þrjá gekk vel og í lokin fékk ég margar skemmtilegar sögur sem þeir rifjuðu 

 
30 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 386-392. 
 



15

upp í sameiningu. Það sem einkenndi frásagnir þeirra var að næsti maður reyndi eftir 

fremsta megni að toppa frásögn þess sem hafði talað á undan. Í því sambandi má nefna 

frásagnir þeirra af landsmóti á Siglufirði 1963, en um það mót var sérstaklega spurt í 

rannsókninni. Þetta landsmót hefur lengi verið í minnum haft, enda mátti víst litlu muna að 

menn hefðu hreinlega orðið úti í hrikalegu veðri. Þessir þrír ágætu menn komu með hverja 

frásögnina á fætur annarri af mótinu, og hver frásögnin var annarri hrikalegri. Með 

hópviðtölum eru fengnar frásagnir fleira fólks af sama atburðinum sem eykur gildi 

frásagnarinnar og þannig er varpað ljósi á ólík sjónarmið. Hins vegar má vænta þess að fá 

einhverjar ýkjusögur þegar menn eru í þeim ham að reyna að toppa hvern annann og slíkt 

getur rýrt heimildagildið.    

Auk ofangreindra tók ég viðtöl við Jóhann Vilbergsson, Svein Sveinsson, Kristínu 

Þorgeirsdóttur og Erlu Svanbergsdóttur, ekkju Birgis Guðlaugssonar. Jóhann var einn besti 

svigmaður þjóðarinnar í kringum 1960 og hefur keppt innanlands sem utan.31 Jóhann tók 

einnig að sér skíðakennslu og var sérlega áhugasamur og duglegur að koma siglfirskum 

stúlkum á legg í alpagreinum.32 Sveinn Sveinsson keppti í norrænum greinum og var á 

meðal fremstu stökk- og göngumanna landsins um og upp úr 1960.33 Í viðtali mínu við 

Svein lenti ég í þeim vandræðum að hann fletti upp í bókinni Skíðakappar fyrr og nú í tíma 

og ótíma. Ég reyndi að gefa honum kurteisislega til kynna að ég væri með þessa bók í 

fórum mínum og að ég hefði mestan áhuga á persónulegri frásögn hans. Þrátt fyrir það fletti 

hann bókinni fram og til baka. Í viðtalsrannsókn er verið að fá fólk til að kalla fram 

minningar, minningarnar eru ekki sjálfsprottnar heldur verður frásögnin til fyrir áeggjan 

utanaðkomandi aðila. Sigurður Gylfi Magnússon kallar slíkar heimildir 

upprifjunarheimildir, en þær byggjast oftast á umbeðinni upprifjun utanaðkomandi aðila.34 

Fólki gengur misvel að kalla fram minningar sínar og ef til vill hefur þessi tilhneiging 

viðmælanda verið ómeðvituð tilraun hans til að kalla fram minningar um efnið.  

Kristín Þorgeirsdóttir var ein þeirra siglfirsku stúlkna sem æfði alpagreinar undir 

handleiðslu Jóhanns Vilbergssonar. Sjálfur telur Jóhann að Kristín hafi verið 

,,náttúrutalent“ því hún skaraði fram úr í svigi um leið og hún fór að keppa og varð 

margsinnis Íslandsmeistari á sjöunda áratugnum.35 Ég þurfti að heimsækja Kristínu tvisvar 

því í fyrra skiptið lenti ég í vandræðum með upptökutækið og fékk það ekki til að virka. 

Þegar ég kom til hennar í seinna skiptið þótti mér ágætt að hafa hitt hana áður því ég fann 
 
31 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 325-329. 
32 Sbr. RMH/2008: Kristín Þorgeirsdóttir. 
33 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 314-315. 
34 Sigurður Gylfi Magnússon. Sjálfssögur, bls. 336 
35 Sbr. RMH/2008: Jóhann Vilbergsson. 
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að það styrkti sambandið á milli okkar. Í bókinni The tape recorded interview er raunar 

mælt með því að skrásetjari hitti viðmælanda sinn áður en  til viðtalsins kemur.36 Það er 

hins vegar afar tímafrek aðferð og hér var símtal látið nægja í flestum tilfellum.  

Viðtalið við Erlu Svanbergsdóttur var fremur óformlegt, það var ekki tekið upp og 

ég tók ekki mynd af henni. Við ræddum saman um feril Birgis Guðlaugssonar, sem var 

einn fremsti skíðamaður Siglufjarðar í kringum 1960. Birgir hlaut marga 

Íslandsmeistaratitla fyrir framúrskarandi árangur í norrænum greinum og einnig keppti 

hann á skíðamótum á erlendri grundu.37 Ég tók niður punkta frá Erlu og hún sýndi mér 

myndir og skjöl sem tengjast skíðaferli Birgis. Í sömu viku fór ég til Ólafsfjarðar til að hitta 

Björn Þór Ólafsson, afreksmann á skíðum og skíðakennara til margra ára. Ég kynnti 

verkefnið fyrir honum, því til stendur að hefja skráningu skíðasögu Ólafsfjarðar í 

framtíðinni. Björn hefur þegar sent mér lista yfir heimildamenn og bent mér á ýmsar 

heimildir í blöðum og bókum. Hann benti mér meðal annars á bókina Hundrað ár í horninu 

en þar er sérstakur kapítuli um skíðaíþróttina á Ólafsfirði. Við lesninguna varð mér ljóst að 

hæglega væri hægt að skrifa heila bók um skíðasögu Fjallabygðar frá öndverðu til okkar 

daga. Ég tók saman ágrip af skíðasögu Ólafsfjarðar sem byggt er á fyrrnefndri bók og 

samtali mínu við Björn Þór. Þessa samantekt er að finna á vefnum ásamt samantekt um 

skíðasögu Siglufjarðar.38 Segja má að ritun skíðasögu Siglufjarðar sé frumkvöðlastarf, þar 

sem lítið hefur verið ritað um þennan þátt í mannlífinu á Siglufirði. Ingólfur Kristjánsson 

hefur tekið saman sögu Siglufjarðar og þar er aðeins lítillega fjallað um íþróttahreyfinguna 

og skíðaíþróttir. Verk Haraldar Sigurðssonar Skíðakappar fyrr og nú er helsta ritaða 

heimildin í rannsókninni, en þar koma margir af heimildamönnum mínum fyrir. Þar má auk 

þess finna frásagnir marga þeirra sem eru nú látnir. Bók Haraldar er viðtalsbók byggð á 

frásögnum 50 Íslandsmeistara í skíðaíþróttum og þar er auk þess skrá um heims-, ólympíu- 

og Íslandsmeistara. 

Í fjórðu og síðustu vikunni tók ég sex viðtöl við sjö viðmælendur. Þann 30. júní tók 

ég viðtal við Hólmstein Þórarinsson, en hann hefur þá sérstöðu að hafa ekki stundað 

skíðaíþróttina að ráði sjálfur. Hins vegar hefur hann verið ötull liðsmaður 

Skíðasambandsins og aðstoðað við skipulagningu móta um áratuga skeið. Þann 1. júlí tók 

ég viðtal við Steinunni Rögnvaldsdóttur, ekkju Helga Sveinssonar. Ferill Helga sem 

keppnismanns endaði snemma sökum meiðsla og hætti hann að keppa upp úr 1940. Eftir 

það starfaði hann mikið fyrir Skíðafélagið sem formaður, dómari og fararstjóri og var auk 

 
36 Sbr. Ives. The tape recorded interview, bls. 25-35. 
37 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 330-334. 
38 Sjá viðauka. 
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þess fulltrúi Skíðasambands Íslands um tíma. Helgi var ötull liðsmaður Skíðafélagsins 

Siglfirðings á fimmta, sjötta og sjöunda áratugnum.39 

Þann 1. júlí hitti ég einnig Steingrím Garðarsson og Geir Sigurjónsson að heimili 

Steingríms. Steingrímur varð Íslandsmeistari í stökki oftar en einu sinni en Geir starfaði 

aftur á móti í hinum ýmsu félagsstörfum fyrir Skíðafélagið. Ég hafði fengið margar 

ábendingar um að tala við Geir, sem virtist vera frægur á Siglufirði fyrir skemmtileg 

tilsvör. Flestir töldu hann mikinn grínista sem hafði glætt hina félagslegu hlið 

skíðaíþróttarinnar lífi. Þegar ég hringdi í Geir og bar upp erindi mitt var hann mjög 

hlédrægur og hvorki játaði né neitaði að taka þátt í rannsókn minni. Samtali okkar lauk á þá 

leið að við yrðum í sambandi þegar frá liði. Þegar ég hringdi í hann síðar bauð ég honum að 

koma í hópviðtal ásamt Steingrími, sem Steingrímur hafði samþykkt. Geir tók strax vel í 

það og virtist öruggari með hópviðtal en einstaklingsviðtal. Þegar kom á daginn var þetta 

eina viðtalið sem telja mætti illa heppnað vegna þess að Geir virtist ekki vera í neinu 

sambandi við umheiminn. Líklega er hann bæði farinn að tapa heyrn og skynjun við 

heiminn, enda kominn á gamalsaldur, fæddur 1930. Þetta truflaði ekki aðeins samband mitt 

við Geir sjálfan, heldur einnig við Steingrím og hefði ég án efa náð mun betra viðtali við 

Steingrím einan. Ég hafði því miður ekki tök á að hitta Steingrím aftur en það hefði verið 

heppilegur kostur. Af þessum sökum hefur viðtalið ekki verið skrifað upp á jafn nákvæman 

hátt og hin viðtölin og er enn um sinn ekki til birtingar á vefnum.          

Daginn eftir tók ég viðtal við Andrés Stefánsson sem hefur verið afar 

framtakssamur í skipulags- og félagsmálum. Andrés er á meðal yngstu viðmælenda minna, 

fæddur árið 1955. Andrés fjallaði fyrst og fremst um uppbyggingu skíðasvæðisins á síðustu 

árum en það er rannsóknarefni sem mætti afgangi þegar unnið var úr viðtölunum. Því er 

viðtalið við Andrés annað af tveimur viðtölum sem ekki voru skrifuð upp og birt á vef. 

Viðtalið er engu að síður góð heimild um þá gríðarlegu uppbyggingu sem átt hefur sér stað 

á Skíðasvæðinu í Skarðsdal og áhugaverður liður á þróun skíðamála á Siglufirði á síðustu 

árum og áratugum. Þar sem litið var á þessa rannsókn sem björgunarstarf á 

menningarlegum verðmætum var frá upphafi lögð ríkari áhersla á að taka viðtöl við eldri 

kynslóðina og birta það sem hún hefur til málanna að leggja. Viðhorfið til 

menningarverðmæta er ávalt hið sama, það er ekki talað um þau sem menningararf fyrr en 

á elleftu stundu og þá verður að hafa hraðar hendur áður en arfurinn rennur okkur úr 

greipum. Valdimar Tr. Hafstein hefur bent á að þarna sé um menningarrof að ræða þar sem 

 
39 Sbr. RMH/2008: Steinunn Rögnvaldsdóttir 
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menningararfurinn er gjarnan aðgreindur frá umhverfi sínu og þannig er gefið til kynna að 

allt utan menningararfsins standi ekki í sambandi við fortíðina. 40 

Þann 3. júlí tók ég tvö viðtöl og hitti þær Valeyju Jónasdóttur og Sigfúsínu 

Stefánsdóttur. Valey var mágkona Jóns Þorsteinssonar skíðakappa en hún sagði mér lítið 

um feril hans, en þeim mun meira af skíðalífinu á Siglufirði á árum áður. Jón Þorsteinsson 

var alhliða skíðamaður og byrjaði ungur að keppa. Hann fékk undanþágu til að keppa á 

fyrsta Thule mótinu 1937 vegna ungs aldurs og vann þá gönguna með glæsibrag.41 Í 

upphafi hafði mér verið bent á að tala við ekkju Jóns Þorsteinssonar til að spyrja um feril 

hans. Ég hringdi í dóttur Jóns til að fá frekari upplýsingar um gömlu konuna og fékk þær 

upplýsingar að hún væri komin á sjúkrastofnun, væri veikburða og ekki til viðtals. Dóttir 

þeirra baðst einnig undan viðtali og benti mér á að tala við Valeyju, móðursystur sína.42 

Sigfúsína Stefánsdóttir er systir Jóns Stefánssonar. Jón var virkilega góður skíðamaður en 

lítið hefur verið um hann fjallað vegna þess að hann dó ungur. Jón fórst með skipinu Hirti 

Péturssyni 27. febrúar 1941. Í bókinni Virkið í norðri er eftirfarandi skrifað um Jón: ,,Hann 

var dugnaðarmaður og drengur góður; hann var mikill íþróttamaður, einkum skíðamaður 

ágætur og var skíðakóngur Íslands 1937.“43 Sigfúsína gat lítið sagt mér um feril Jóns en 

talaði meira almennt um skíðalífið á Siglufirði, líkt og Valey.  

Því næst var haldið til Akureyrar og tekið viðtal við Sigríði Þórdísi Júlíusdóttur, eða 

Dísu, eins og hún er jafnan kölluð. Dísa var á meðal fremstu skíðakvenna á landinu í 

kringum 1960. Þrátt fyrir það var hún afar hógvær og vildi ekki láta gera mikið úr árangri 

sínum. Eins vildi hún ekki að viðtalið yrði tekið upp og því skrifaði ég hjá mér punkta sem 

ég vann úr þegar heim var komið. Dísa er eini viðmælandi minn sem baðst undan því að 

viðtalið yrði tekið upp og að sjálfsögðu mætti ég óskum hennar. Sömuleiðis var hún feimin 

við myndavélina og sneri sér undan þegar ég tók af henni mynd.   

Eins og áður segir voru heimildamenn valdir af handahófi samkvæmt ábendingum 

kunnugra. Alls tók ég 20 viðtöl við 24 heimildamenn, og fékk auk þess tvö viðtöl lánuð frá 

öðrum skrásetjurum. Heimildamenn eru fæddir á árabilinu 1919-1955. Flestir eru fæddir á 

fjórða og fimmta áratugnum, eða alls 16. Fimm heimildamenn eru fæddir á árunum 1919-

1929 og þrír eru fæddir á sjötta áratugnum. Aldursdreifing  heimildamanna sem og 

frásagnir þeirra benda til þess að blómaskeið skíðaíþróttarinnar á Siglufirði hafi verið á 

stríðsárunum og rétt fram undir 1950. Þeir sem eru fæddir fyrir miðja 20. öldina segja að 

 
40 Sbr. Valdimar Tr. Hafstein,  ,,Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum“  bls. 316-317. 
41 Sbr. Haraldur Sigurðsson, Skíðakappar fyrr og nú, bls. 192-195. 
42 Sbr. samtal við Jóhönnu Jónsdóttur 14. júní 2008.  
43 Gunnar M. Magnúss. Virkið í norðri, bls. 324. 
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það hafi öll börn verið á skíðum á þeirra uppeldisárum. Ástæðan fyrir því hafi einfaldlega 

verið sú að það hafi ekki verið neitt annað við að vera, hvorki sjónvarp né tölvuleikir eða 

önnur afþreying. Í dag er meira framboð af íþróttagreinum og meiri ,,samkeppni“ um 

krakkana, eins og einhver heimildamaður minn orðaði það. Siglfirðingar virðast almennt 

hafa mikin áhuga á skíðaíþróttinni og líta á skíðasöguna sem órjúfanlegann þátt í sögu 

þeirra. Siglufjörður er margrómaður síldarbær en hann virðist ekki síður hafa verið bær 

skíða en síldar. Þá er greinilegt að atvinnulífið og skíðaiðkunin eru samofnir þættir í sögu 

Siglufjarðar. Nokkrir heimildamenn sögðu að skíðaíþróttin á Siglufirði hefði blómstrað 

sérlega vel vegna þess að atvinnulífið á staðnum lá mikið niðri yfir vetrartímann. Þannig 

hafði fólk tíma og tilefni til að stunda skíðin af enn meiri elju en ella hefði verið mögulegt. 

Það hefði vissulega verið áhugavert að spyrja beint út í þetta samspil atvinnulífsins og 

skíðaíþróttarinnar, en mér þótti erfitt að vekja máls á því án þess að vera með leiðandi 

spurningu. Hefði ég spurt um samspil eða tengsl þessara tveggja þátta hefði verið hætta á 

því að ég hefði búið til fyrirfram ákveðnar hugmyndir hjá heimildamönnum mínum. Þeir 

sem nefndu þetta voru sammála um að atvinnulífið á Siglufirði hefði haft mikið að segja 

um framgang og vöxt skíðaíþróttarinnar. Þegar frystihúsin komu til sögunnar var hins vegar 

allur vindur úr mönnum vegna þess að atvinnulífið varð stöðugra allt árið um kring. Á 

meðan síldin var aðalatvinnuvegur Siglfirðinga hafði fólk frí á haustin og fram á vor og 

ekki annað að gera en að draga fram skíðin. Siglufjörður var ekki aðeins bær síldarinnar, 

heldur einnig bær skíðaiðkunar. Af þessu má ráða að samfélagið hafði mótandi áhrif á íbúa 

þess. Það sem hefur helst áhrif á samfélagið er svo umhverfið sem því er búið, en auk þess 

að vera fyrirtaks hafnarstaður er Siglufjörður umvafinn háum fjöllum. Skyldi engan undra 

að sveitarfélag sem ber heitið Fjallabyggð hafi verið vagga skíðaíþróttarinnar um árabil og 

alið af sér afburðarskíðafólk, en margir af fremstu skíðamönnum landsins komu einmitt frá 

Siglufirði og Ólafsfirði. 

 

Munnleg saga og minni 
 

Á vef Miðstöðvar munnlegrar sögu er munnleg saga skilgreind sem ,,...mikilvæg aðferð í 

sagnfræði sem felst í því að afla sögulegrar þekkingar með viðtölum við fólk sem hefur 

tekið þátt í eða þekkir til þeirra atburða sem verið er að rannsaka. Endurminningar og 

lífsreynsla fólks veita rannsakendum aðgang að stóratburðum sögunnar jafnt sem 

hversdagslífi almennings og hefur munnleg saga á síðari árum verið viðurkennd sem 
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áhrifarík aðferð innan sagnfræði.“44 Viðhorf sagnfræðinga og annarra fræðimanna til 

munnlegrar sögu hefur breyst í gegnum árin og nú er þessi rannsóknaraðferð notuð í 

vaxandi mæli. Markmið Miðstöðvar munnlegrar sögu er ekki aðeins að safna munnlegum 

heimildum heldur einnig að gera þær aðgengilegar almenningi. Með því að setja munnlegar 

heimildir upp á vef eins og gert er hér er verið að veita almenningi aðgengi að þeim en 

aðgengi munnlegra heimilda hefur hingað til verið mjög takmarkað. Miðstöð munnlegrar 

sögu hefur unnið mikið frumkvöðlastarf á þessu sviði en hún tók til starfa í ársbyrjun 

2007.45 Á heimasíðu Miðstöðvar munnlegrar sögu eru hlutverk miðstöðvarinnar listuð og 

eru þau meðal annars að: ,,Stuðla að greiðum aðgangi almennings og fræðimanna í ýmsum 

greinum vísinda og fræða að munnlegum heimildum“ og  ,,Efla munnlega sögu sem aðferð 

innan sagnfræði með rannsóknum og fræðilegri umræðu.“46 

Sjálf er ég mikil áhugamanneskja um munnlega sögu og finnst mikill 

menningarlegur auður liggja í frásögn einstaklingsins. Viðtöl eru persónulegar heimildir 

sem fela í sér vitnisburð einstaklinga um eigið líf og atburði lífsins.47 Um er að ræða 

huglæga frásögn einstaklinga um tiltekið efni. Munnlegar frásagnir eru ómetanlegar 

heimildir um hugarheim fólks og líklega sú aðferð sem kemst næst því að skyggnast inn í 

hug og hjörtu fólksins sem tekið er fyrir hverju sinni. Þegar fólk skrifar niður minningar 

sínar ritskoðar það textann aftur og aftur í huganum áður en hann er birtur, samanber 

sjálfsævisögur, en þegar fólk segir frá hefur það ekki tækifæri til að ritskoða það sem það 

segir. Minningar okkar eru auðvitað alltaf litaðar af því sem hefur hent okkur síðar á 

lífsleiðinni en ég tel að munnlegar heimildir komist næst því að vera sannar upplifanir fólks 

á lífi sínu og ákveðnum atburðum. Hér er þó ekki verið að leita eftir sannleikanum, enda er 

hann ekki auðfundinn í fylgsnum hugans og líklega er ekki til neinn einn sannleikur. 

Markmið rannsóknarinnar er hins vegar að skoða skíðasögu Siglfirðinga með þeirra eigin 

rödd, með þeirra eigin upplifun, því þetta er þeirra saga. 

 Samkvæmt Sigurði Gylfa Magnússyni eru minningar oftast álitnar endurspegla 

það sem raunverulega átti sér stað. Sagan er því nokkurs konar endurvarp þess 

raunveruleika þegar einstaklinganna eða hópanna sem ákveðnar minningar tilheyrðu nýtur 

ekki lengur við.48 Í skilgreiningu sinni á minni segir Sigurður: ,,Í vissum skilningi er 

minnið byggt upp af tengslum einstaklings við atburði eða hugmyndir sem eru 

persónulegar, einstaklingsbundnar og ná athygli fólks óundirbúið. Um leið og minni hefur 

 
44 Sbr. http://munnlegsaga.is/page/mms_munnleg_saga 

45 Sbr. http://munnlegsaga.is/page/mms_um_midstodina 
46 http://munnlegsaga.is/page/mms_%20hlutverk 
47 Sigurður Gylfi Magnússon. Sjálfssögur, bls. 331.  
48 Sbr. Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, bls. 331. 
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numið einhvern veruleika úr reynsluheimi viðkomandi einstaklings tengist það 

sameiginlegu minni eða sögulegu minni.“49 

Miðlun skíðasögunnar - heimasíða 
 

Áður en ég yfirgaf Siglufjörð fór ég á bæjarskrifstofuna með afrit af gögnum til varðveislu 

og ræddi við markaðs- og kynningarfulltrúa Fjallabyggðar, Ingu Eiríksdóttur um 

framhaldið. Þegar hafði verið ákveðið að búa til heimasíðu um skíðasögu Fjallabyggðar og 

var mér falið að annast útlit og búa til efnisflokka síðunnar sem yrði vistuð á vef 

Fjallabyggðar, fjallabyggd.is. Fjallabygð er í viðskiptum við Stefnu á Akureyri sem hefur 

hannað vefsíðukerfið Moya. Um er að ræða mjög notendavænt vefsíðukerfi sem einfalt er 

að læra á.  

Heimasíða virtist strax heppilegur miðill fyrir þá fjölbreyttu miðlun sem ég vildi 

koma til skila og því var þetta form miðlunar fyrir valinu. Auk þess er heppilegra að búa til 

heimasíðu en að skrifa bók að því leyti að auðvelt er að bæta upplýsingum inn á síðuna. 

Enn eru ekki öll kurl komin til grafar og ýmsar heimildir órannsakaðar ennþá. Á vefnum er 

aðeins að finna sýnishorn af þeim fjölmörgu blaðagreinum sem skrifaðar hafa verið um 

árangur siglfirskra skíðakappa á skíðamótum í gegnum tíðina. Hið sama má segja um flest 

annað efni sem þar er, aðeins er um sýnishorn að ræða en vefurinn býður upp á að þetta 

úrval eigi eftir að vaxa. Að sama skapi verður auðvelt að bæta við samskonar gagnagrunni 

fyrir skíðasögu Ólafsfjarðar þegar þeirri rannsókn er lokið.  

 Þessi söfnun munnlegra heimilda og annarra gagna sem viðkoma skíðalífi 

Siglfirðinga fyrr og síðar skapar grundvöll fyrir safni eða sýningu í komandi framtíð. Því 

má hugsa sér heimasíðuna sem gagnabanka upplýsinga um skíðasöguna. Í viðtölunum 

kemur fram hvað fólk á af munum og hvað er falt og því væri einfalt að gera skrá yfir þá 

muni sem gætu þá orðið fyrsti vísir að veglegu safni. Þetta eru þó aðeins hugleiðingar 

mínar um það sem efnið hefur upp á að bjóða en til að byrja með er fólki boðið að kynna 

sér skíðasögu Fjallabyggðar heima í stofu, fyrir framan tölvuskjáinn. Þannig er búið að 

matreiða efnið fyrir viðtakandann sem getur kynnt sér efnið án mikillar fyrirhafnar.  

Fáir ef einhverjir miðlar hafa jafn mikið aðdráttarafl og internetið. Um er að ræða 

nýmiðlun sem býður upp á óteljandi miðlunarleiðir. Á heimasíðunni er að finna texta, tal 

og myndir, bæði kyrrmyndir og hreyfimyndir. Heimasíðan er hugsuð bæði til gagns og 

 
49 Sigurður Gylfi Magnússon. Sjálfssögur, bls. 331  
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gamans fyrir heimamenn og ferðamenn sem og áhugamenn um skíðaíþróttina og sögu 

hennar. Hér á eftir mun ég greina frá helstu efnisflokkum og sýna myndir til glöggvunnar. 

 

Forsíða: 
 

Forsíða með stuttum og lýsandi texta um innihald síðunnar. Þar fyrir neðan eru birtar nýjustu fréttir. 
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Frásagnir fólksins: 

Þegar smellt er á ,,frásagnir fólksins“ kemur listi yfir heimildamenn rannsóknarinnar.   

Á þessari síðu er listi með 19 viðtölum við 22 heimildamenn. Smellt er á viðkomandi aðila 

til að fá frásögn hans á textaformi. Uppskriftir viðtalanna eru margar hverjar mjög langar 

sem hentar miðlinum frekar illa. Þó ákveðið var að birta þær í heild sinni samt sem áður, 

þar sem þær eru undirstaðan í rannsókninni. Til þess að brjóta upp textann voru 

spurningarnar í flestum tilfellum skrifaðar niður og skáletraðar á milli svara viðmælenda. 

Ef til vill hefði mátt efnisflokka viðtölin og búta þau niður í smærri einingar, en þá er hætt 

við að samhengi þeirra hefði farið forgörðum. Viðtöl eru allt annars eðlis en skrifaður texti 

og þau ber að skoða í stærra samhengi en við textann sjálfan. Þess vegna var ákveðið að 

birta hljóðbrot úr sem flestum viðtölum og verður það tekið til umfjöllunnar hér á eftir. 
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Hljóðdæmi: 

Á þessari síðu er byggður upp texti sem fjallar í stuttu máli um það efni sem hægt er að hlusta á. 

 

Það þurfti að vinna með hljóðskrárnar og breyta þeim úr wave formi yfir í mp3 til þess að 

þær tækju sem minnst pláss og auðveldara væri að vinna með þær. Þegar hljóðskrá er færð 

yfir á mp3 snið er hún þjöppuð niður í allt að einn tíunda af upprunalegri stærð. Munurinn á 

þjöppuðum og óþjöppuðm skrám er mikill hvað hljóðgæði varðar og þess vegna mikilvægt 

að varðveita upprunalegu skrána með fullkomnum hljóðgæðum. Enn sem komið er eru 

aðeins fjögur hljóðbrot á vefnum en til stendur að birta brot úr viðtölum allra 

heimildamanna. Hljóðheimildir eru annars eðlis en ritheimildir og gefa heimildunum mun 

persónulegra yfirbragð. Því finnst mér nauðsynlegt að sá sem skoðar síðuna geti bæði virt 

fyrir sér heimildamann á mynd og hlustað á rödd hans. Fyrst voru viðtölin klippt til í 

hugbúnaði sem kallast ,,audacity“ og síðan var þeim breytt yfir á mp3 form. Þegar unnið er 

með hljóðskrár í slíkum hugbúnaði er hægt að klippa þær til að vild og t.d. klippa út úr 

þeim athyglisverða búta til frekari skoðunar eða jafnvel birtingar á vef, eins og hér er gert. 
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Bréf og skjöl: 

Þegar smellt er á bréf og skjöl birtast sýnishorn af viðurkenningarskjölum og ýmsum bréfum sem viðkoma 
skíðaíþróttinni á Siglufirði. 
 

Myndirnar eru fremur óskýrar en til að reyna að draga þær betur fram var settur daufur 

skuggi í kringum þær. Til að sjá stærri útgáfu er smellt á viðeigandi mynd og þá opnast síða 

með bréfinu eða skjalinu. Á síðunni má virða fyrir sér viðurkenningarskjöl frá mismunandi 

tímum, það elsta er frá árinu 1921, næsta frá 1931 og hið yngsta frá 1961. Einnig er þarna 

að finna reglugerðir fyrir tvo mismunandi bikara, annars vegar fyrir bikarinn ,,Skíðakappi 

Siglufjarðar“ og hins vegar fyrir bikarinn ,,Blái borðinn“ sem Smjörlíkisgerðin ,,Blái 

borðinn“ í Reykjavík gaf Skíðafélaginu Skíðaborg á Siglufirði. Auk þessa eru þarna tvö 

bréf, annað þeirra ritað af Skíðasambandi Íslands árið 1947 og hitt stimplað af Skíðafélagi 

Siglufjarðar 1947. 
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Ljósmyndir: 

Hér má sjá úrval nokkurra myndasafna sem birt eru á vefnum. 

 

Myndir voru  meðal annars fengnar úr safni Braga Magnússonar og Alfreðs Jónssonar. 

Myndirnar sem vistaðar eru undir safn Braga Magnússonar á heimasíðunni voru allar 

fengnar á Síldarminjasafninu og sá ég um að skanna þær inn í tölvu og setja upp á vef. 

Myndirnar sem vistaðar eru undir safni Alfreðs Jónssonar eru myndir sem Jón Dýrfjörð 

hefur haldið utan um og skráð og fékk ég þær tilbúnar til uppsetningar á vef. Auk þess fékk 

ég myndir frá Jóni sem hann hefur tekið sjálfur svo og nokkrar sem móðir hans, Þórfinna 

Sigfúsdóttir tók snemma á 20. öld. 
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Kvikmyndir: 

Tvær skíðamyndir, önnur í lit en hin svarthvít, báðar teknar á Siglufirði snemma á sjöunda áratugnum.     

 

Eitt af því sem kom upp úr kassa á Síldarminjasafninu var filma með gömlum 

kvikmyndum. Þegar mér varð ljóst að um skíðakvikmynd var að ræða var filman send til 

Reykjavíkur til fyrirtækis sem annast breytingar á myndformi. Myndinni var breytt í dvd 

mynd, sem er algengasta afspilunarform kvikmynda í dag. Þegar dvd mynd er sett inn á 

vefinn þarf að breyta forminu úr dvd í mpeg eða avi skrá með til þess gerðu tóli. Dvd mynd 

er of stór í sniðum til þess að vefurinn geti ráðið við það, enda um gríðarlegt gagnamagn að 

ræða. Með því að breyta forminu úr dvd í mpeg eða avi minnkaði myndin úr 5Gb niður í 

700Mb. Þannig urðu kvikmyndirnar vel viðráðanlegar fyrir vefinn.  
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Blaðagreinar og auglýsingar: 

Þegar smellt er á blaðagreinar og auglýsingar birtist sýnishorn af greinum og auglýsingum af síðum 
dagblaðanna er viðkoma skíðaíþróttinni á Siglufirði á árum áður. 
 

Efst til hægri er blaðagrein frá fyrsta landsmótinu sem haldið var í Hveradölum árið 1937. 

Á myndunum sem fylgja greininni má sjá Íslandsmeistarana Alfreð Jónsson og Jón 

Þorsteinsson. Frábær frammistaða Siglfirðinga á þessu fyrsta landsmóti gaf tóninn fyrir það 

sem koma skyldi, en þeir sköruðu fram úr í skíðaíþróttum langt fram eftir 20. öld.  

 Þar fyrir neðan er grein sem birtist í Sunnudagsblaði Alþýðublaðsins þann 28. 

mars 1937, í kjölfarið af fyrsta landsmótinu í skíðaíþróttum. Í tilefni af sigrum Siglfirðinga 

á þessu fyrsta landsmóti var tekið viðtal við fararstjóra Siglfirðinga á mótinu, Vilhjálm 

Hjartarson. Þriðja blaðagreinin ber heitið ,,Á skíðum á Siglufjarðarskarði” og birtist í 

Morgunblaðinu 25. ágúst 1981. Efst birtist mynd af fríðum og fáklæddum skíðamönnum 

uppi á Siglufjarðarskarði, en þar var nægur snjór til skíðagöngu allt árið um kring. Á neðri 

myndunum eru hjónin Guðrún Pálsdóttir og Magnús Eiríksson sem bæði urðu tvöfaldir 

Íslandsmeistarar á landsmótinu 1981. 

 Auglýsingarnar eru tvær, annars vegar auglýsing frá Gamla bíó á Siglufirði sem 

auglýsir þarna gamla skíðamynd til sýningar 1941. Til stendur að leita að þessari tilteknu 



29

mynd á Kvikmyndasafni Íslands. Hins vegar er auglýsing frá Kaupfélaginu á Siglufirði sem 

auglýsir skíði og skíðabindingar til sölu í byggingarvörudeild. 

Undirsíður: 

Helsti kosturinn við vefsvæðið er sveigjanleiki í undirsíðum. Ég nýtti mér þennan 

möguleika á síðunum um skíðasögu Siglufjarðar og skíðasögu Ólafsfjarðar. Báðir textarnir 

voru of langir til að birta þá í heilu lagi á einni síðu svo unnið var með textana og þeir 

bútaðir niður í smærri einingar og gerðar undirsíður. Þetta var mín leið við að sníða efnið 

að miðlinum sem ég vann með. Farnar voru tvær ólíkar leiðir, annars vegar sú að skipta 

efninu upp í línulega tímaröð eins og gert var við skíðasögu Ólafsfjarðar (sbr. myndin hér 

að ofan) og hins vegar sú að skipta efninu upp eftir tímabilum og efni. Það hentaði mjög 

vel að skipta skíðasögu Ólafsfjarðar í tímabil en hins vegar hentaði illa að gera það við 

skíðasögu Siglufjarðar. Í Siglufjarðarþættinum voru nokkur afgerandi atriði sem höfðu 

áhrif á vöxt og framgöngu skíðaíþróttarinnar, ber helst að nefna atvinnulífið, sem lá að 

miklu leyti niðri yfir vetrartímann og svo það að Skíðafélagið klofnaði og stofnað var nýtt 

félag. Þetta eru hvort tveggja þættir sem mér þótti ástæða til að fjalla um sérstaklega. 

Sömuleiðis fannst mér þörf á að kynna Gottskálksættina á Siglufirði sem flestir 

heimildamenn minntust á og allir Siglfirðingar þekkja. Frammistaða Siglfirðinga á 
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Íslandsmótum er rakin á sérstakri síðu, enda ekki vanþörf á þar sem titlarnir skipta mörgum 

tugum. Það sem helst er þörf á að fjalla frekar um í Siglufjarðarhlutanum er sú mikla 

uppbygging sem orðið hefur á skíðasvæði Siglufjarðar á undanförnum árum og áratugum 

og væri það efni í heilan kafla. Rannsókn mín náði ekki til Ólafsfjarðar en mér þótti ótækt 

annað en að birta einhverja samantekt um skíðasögu Ólafsfirðinga en þeir eiga eftir að eiga 

sinn sess á vefnum í komandi framtíð.         
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Viðauki 1: Viðtöl 
 
Að heimili Aðalheiðar Rögnvaldsdóttur, Laugarvegi 37 á Siglufirði,  13. júní 2008 
Aðalheiður Rögnvaldsdóttir er fædd 18. apríl 1926. Hún er fædd og uppalin á Siglufirði og hefur átt heima á 
Siglufirði alla tíð. Aðalheiður hefur starfað við verslunarstörf og var umboðsmaður Happadrættis Háskólans í 
yfir 20 ár. Foreldrar hennar voru Guðbjörg Aðalbjörnsdóttir og Rögnvaldur Gottskálksson, bæði fædd í 
Fljótum en fluttust til Siglufjarðar kornung. Faðir hennar var skíðamaður, líkt og öll Gosaættin. Gosanafnið er 
stytting á nafninu Gottskálk og hefur fest sig við afkomendur Gottskálks. Öll systkini Aðalheiðar voru á 
skíðum, nema sá yngsti, Meyvant, en hann var fatlaður á báðum fótum.  
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Ég byrjaði smástelpa, byrjaði í Gryfjunum 
hérna fyrir ofan, þar voru aðalbrekkurnar hjá okkur, þar stökk maður líka og lék sér alla daga. Ég átti heima 
rétt fyrir neðan, í Hvanneyrarbraut 5.“ Aðalheiður var 8 eða 9 ára þegar hún byrjaði að stunda skíðaíþróttina.  
Lýstu skíðum, skíðaskóm, bindingum og skíðastöfum. Aðalheiður segir að útbúnaður hafi verið lélegur. ,,Það 
voru nú bara svona gamaldags skíði, engin sérstök skíði þá. Það voru bara smellubindingar, maður batt þetta 
með snærum til þess að halda því í skefjum og svo komu náttúrulega gormarnir þar á eftir og svo var það 
nýjasta tíska núna aftur, sem maður hefur ekki notað.“   
Hvernig var kennslunni háttað? ,,Það var engin sérstök skíðakennsla. Maður bara lék sér svona sjálfur.“ 
Ekkert sérstakt var gert til þess að halda sér í formi yfir sumartímann. 
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? Skíðaiðkunin tók sinn tíma. 
Aðalheiður stundaði nám við barnaskólann á Siglufirði og fór síðan í gagnfræðaskólann. Auk 
skíðaíþróttarinnar stundaði Aðalheiður sund og fimleika. Hún fór eitt sinn til Danmerkur til að sýna fimleika. 
Á þeim tíma var dönsk stúlka að kenna fimleika á Siglufirði.    
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? ,,Nei, það var ekki dýrt þá, það er heldur dýrara núna í dag, sérgallar og allar 
græjur. Við vorum bara í pokabuxum, og vaðmáli, held ég hafi verið kallað.“ Ekki var um sérstaka 
keppnisbúninga að ræða.  
Hvenær byrjaðir þú að keppa? Aðalheiður byrjaði 16 ára að keppa og var þá í C-flokki. ,,Ef maður vann sig 
upp úr C-flokki var það B-flokkur og ef maður vann sig upp úr honum var það A-flokkur. Svona gekk þetta.“ 
Aðalheiður er búin að keppa á mörgum mótum á Siglufirði og einnig á Akureyri, Ísafirði og í Reykjavík 
(Kolviðarhóli). 
Hvaða grein/greinar lagðir þú fyrir þig? Stórsvig og brun. ,,Þetta var lagt alls staðar, hérna framan í 
brekkunum hérna, og svo hérna hinum megin og svo upp í Skarði.“ Brekkurnar voru í Skarði og Hólsdal.  
Hver var þín uppáhaldsgrein? ,,Svigið. Það var svo mikill hraði í stórsviginu.“ 
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Það var náttúrulega Birgir Ruud, hann var nú 
náttúrulega aðallega göngumaður, hann var mjög skemmtilegur maður.“ Birgir var norskur skíðakennari sem 
kom til að kenna stökk á Siglufirði. Aðalheiður segir að það hafi ekki þurft neina kennslu í sviginu. Hún fór 
aldrei erlendis til að keppa en 1942 fór hún á skíðamót í Noregi og fylgdist með Jónasi Ásgeirssyni og 
Skarphéðni Guðmundssyni sem kepptu í stökki fyrir hönd Íslands.  
Segðu frá gullpeningum og bikurum. ,,Ja, ég á nokkra bikara og svo mikið af peningum. Svo átti ég líka 
bækur með áletrun á. Ljóðabók sem hann gaf út fyrir mót, hann Andrés Hafliða, hann var stórkaupmaður 
hérna í Siglufirði.“ 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Já, maður heyrði það en það er ekki núna held 
ég, það er bara meistari.“ Hugtökin skíðakóngur og skíðadrottning voru notuð um þann sem var fyrstur í 
mark.  
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Jájá, maður reyndi allt. Aðallega þegar landsmótin 
voru sko, það voru bæði frá Akureyri, Ísafirði og Reykjavík, maður varð að berjast við þetta.“ Það var mikil 
barátta.  
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Maður þurfti bara að æfa, vera duglegur 
að æfa, það var ekkert annað.“ 
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? ,,Skíðafélagi Siglufjarðar, svo var aftur Skíðaborg rétt hjá Steinaflötum, 
uppi á hól. Svo var alltaf svona einhver kergja á móti hvoru öðru, Skíðaborg og Skíðafélagi Siglufjarðar. Við 
áttum skála hérna upp á ásnum og þar var mjög líflegt, og fjör oft, dansað og spilað á harmoniku og allt 
mögulegt.“ Slíkar kvöldvökur voru t.d. haldnar eftir mót. Seinna fauk skíðaskáli Skíðafélags Siglufjarðar og 
var hann rifinn, líkt og Skíðaborg. Meðan félögin voru tvö var mikil keppni á milli þeirra en það endaði með 
því að félögin voru sameinuð. Það hafði verið mikil kergja á milli félaganna tveggja. Aðalheiður æfði alltaf 
með gamla félaginu. Aðalheiður segir að það hafi komist meiri regla á allt saman eftir að félögin sameinuðust 
og telur að það hafi verið til bóta. Sameiningin gekk vel fyrir sig, að sögn Aðalheiðar.  
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? ,,Það var mjög svipað bara.“ 
Hvernig var keppnisandinn? ,,Hann var mjög góður. Við höfðum alltaf gryfjurnar til þess að æfa okkur, það 
var oft gaman í gryfjunum. Svo var sláturhús hérna rétt hjá og það mátti stundum litlu muna að maður keyrði 
inn í sláturhúsið.“ Æfingarnar voru ekki skipulegar heldur æfði hver eftir sínu höfði. ,,Svo var kallað Jónstún 
það er hérna upp frá og þar voru lagðar svona litlar brautir og við vorum mikið í þeim.“  
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? ,,Ísafjörður var ansi skæður og eins Akureyri.“ 
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Hver var þinn skæðasti keppinautur? ,,Það var, hún hét Bíbí, Marta Bíbí Guðmundsdóttir.“ Aðalheiður segir 
að það hafi ekki verið um neinn sérstakan vinskap að ræða milli keppenda úr mismunandi félögum.  
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Aðstaðan var ágæt en það voru hvorki troðarar né skíðalyftur. ,,Þú 
þurftir bara að bjarga þér sjálf að bera skíðin upp. Maður bar þetta eiginlega á bakinu, bundið með kaðli. Svo 
hélt maður bara af stað með þetta því það voru ekki jeppar þá svo mikið.“ Skíðaskálarnir tveir voru komnir 
þegar Aðalheiður byrjaði að æfa. Hún segir að aðstaðan þar hafi verið ágæt. Þar var hægt að kaupa kaffi, 
brauð og gosdrykki. ,,Þetta var oft púl að koma aðföngum að og frá aftur.“ Oft voru kvöldvökur frameftir en 
fólk hafði sig alltaf heim á nætur-nar og ekki kom til þess að menn gistu í skálanum. ,,Það var ekkert 
brennivín eða neitt svoleiðis, það var ekki til.“  
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? ,,Það var miklu lengur heldur en er núna í dag. Þetta byrjaði vanalega 
kannski í september og þangað til í maí, maílok.“ Það var mikið æft á þessu tímabili og alltaf tilhlökkun að fá 
snjóinn. 
Var mikill munur á milli ára? Það gat verið munur á árferði og mismunandi hversu lengi skíðatímabilið gat 
staðið yfir. Aðalheiður minnist þess að 1968 hafi verið snjóþungur vetur. ,,Þá bara fór maður allt á skíðum. 
Bíó cafe, sem er þarna niður frá, þú bara gekkst niður tröppur til þess að komast inn. Og þar sem bakaríið er 
líka, þar gekkstu bara niður, það var alveg upp á þakið og það var búið til tröppur niður.“ Aðalheiður segir að 
það hefði vel verið hægt að nota húsþökin sem stökkpalla. Á svona vetrum voru skíði sérlega mikilvæg 
samgöngutæki.  
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Við fórum í Fljótin einu sinni. Það 
átti að keppa á Ketilásnum í göngu og það var skal ég segja þér, við vorum held ég sex eða sjö. Það var þarna 
einn í hópnum, þá var ég á gönguskíðum, við vorum komin langt niður á braut, sem við köllum, eða niður að 
vatni, þá vantaði okkur Jónas Ásgeirs og fleiri en við fundum bara skíðin. Þá hafði hann dottið svona að 
skíðin fóru bara á undan. Og það var bara hlegið að þessu. Hann kom bara labbandi á eftir skíðunum. Það var 
eina ferðalagið sem var virkilega skemmtilegt svona.“ 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað?  ,,Það var farið með rútu, en ekki til Ísafjarðar, það 
var bara bátur. Maður gubbaði og gubbaði.“ 
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? Stemmningin var góð 
og fólk fjölmennti til að horfa á mót og keppnir.  
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Það voru aðallega fótbrot.  
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Aðalheiður á nokkra bikara og fjöldan allan af 
peningum. Hún er fús til að láta það af hendi rakna til Síldarminjasafnsins. Myndirnar er hún búin að gefa. 
Hún á ekki neinn skíðaútbúnað lengur.  
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? ,,Það var þarna á Kolviðarhóli sem var alltaf 
kolvitlaust veður og það var allur matur og allt búið, það var bara hafragrautur í allar máltíðir, það var ekki 
hægt að komast með mat upp eftir. Svo líka 1947, þegar Hekla gaus, og við vorum að fara heim með rútu, það 
var allur snjór svartur á leiðinni og rútan bilaði og við þurftum að bíða lengi og svo héldum við af stað á 
gönguskíðunum, fleiri kílómetra, en við höfðum okkur ekkert áfram, snjórinn var svo svartur.“ Þetta var um 
20 manna hópur frá Siglufirði sem var að koma af skíðalandsmóti í Reykjavík. Ferðin tók 2-3 daga. Á 
kvöldin styttu þau sér stundir og spiluðu, dönsuðu og skemmtu sér. ,,Hann var perlan í þessu, hann Alli King 
Kong, sem við köllum.50 Hann var fínn, og Ragnar Guðmundsson, hann var fararstjóri með okkur.“   
Að heimili Alfreðs Jónssonar, Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri16. júní 2008 
Alfreð Jónsson er fæddur 20. maí 1919 á Skútu í Siglufirði. Sveitabærinn Skúta stóð austan fjarðarins, stutt 
frá þar sem göngin eru núna. Þar er Alfreð uppalinn og bjó á Siglufirði fram að fertugu, eftir það fluttist hann 
til Grímseyjar og síðan til Alkureyrar. Alfreð lauk barnaskólagöngu en hafði ekki tök á að fara í 
gagnfræðaskóla því faðir hans dó snemma frá fjölskyldunni og þá þurfti Alfreð að afla tekna fyrir heimilið. 
Alfreð hefur starfað við ýmislegt á lífs-leiðinni. Hann lærði skipasmíðar og starfaði við þær um nokkurt 
skeið. Einnig hefur hann starfað við barnakennslu, skíðakennslu og íþróttakennslu. Þá var hann oddviti í 
Grímsey í rúm tuttugu ár. Foreldrar hans voru fæddir í Fljótum. Faðir hans í Vestur-Fljótum í Flókadal en 
móðir hans á Hraunum, í Austur-Fljótum. Faðir hans var sjómaður og starfaði til skiptis á sjó og landi en 
móðir hans var, eins og sagt var í þá daga, „bara húsmóðir.“ 
Svörin eru miðuð við tíu ára tímabil, 1937-1947. 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina?,,Ég man ekki eftir því hvenær ég fór fyrst á 
skíði. Ja, eigum við ekki að segja að þetta hafi verið þjóðaríþrótt á Siglufirði, það voru nánast allir á skíðum, 
og allir krakkar. Enda nægur snjór, þannig að þetta kom eiginlega alveg að sjálfu sér.“ Alfreð byrjaði að 
keppa þegar hann var í barnaskóla en segir að það hafi ekki verið neinn í fjölskyldunni sem hafi ýtt honum út 
í það eða reynt að hafa áhrif á hann. 
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? Skíði voru einkum mikilvæg til að 
ferðast á milli Siglufjarðar og Fljóta. ,,Þeir fóru að minnsta kosti með skíðin með sér. Þá voru menn nú ekki 

 
50 Alfreð Jónsson 
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liprir við að ganga upp í móti, heldur héldu þeir þá gjarnan á skíðunum, svipað var með Héðinsfirðinga.“ Það 
voru helst Fljóta-menn sem notuðu þennan ferðamáta en Héðinsfirðingar reyndu að fara sjóleiðina ef þeir 
mögulega gátu.  
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju var helsti kostnaðurinn fólginn? ,,Hún hefur alltaf verið dýr, það er 
að segja útbúnaðurinn hefur alltaf verið dýr. Á þeim tíma var ekkert sem hét atvinnumennska. Það kom 
iðulega fyrir og mjög oft að keppendurnir þurftu að borga svo og svo mikin hluta af ferðalögum þegar farið 
var til keppni annars staðar, sem þætti nú ekki góð latína í dag.“ Ferðakostnaður var alltaf talsverður en 
skíðafélögin stóðu fyrir fjáröflun, það voru haldnar skemmtanir, dansleikir og tombólur og ýmsar uppákomur. 
,,Svo var gengið í hús og betlað.“ Skemmtanir voru haldnar í samkomuhúsinu á Siglufirði, en ekki í 
skíðaskálanum, til þess að fá sem flesta. Fyrir tombólur var gengið á milli fyrirtækja og verslana til þess að 
safna hlutum.  
Hvernig var skíðkennslunni háttað? ,,Skíðakennsla var held ég nánast engin, það var náttúrulega maður 
kenndi manni, þangað til 1930 eða 1931, þá var fengin norskur skíðakennari, Helge Torvö.“ Helge kenndi 
Alfreði. Eftir að Alfreð fór að kenna var einkum kennt um helgar, vegna þess að börnin voru í skólanum á 
virkum dögum. 
Hvernig var staðið að kennslunni? ,,Þá var nú svig eða eins og það hét nú þá, slalom upp á norsku, lítið 
iðkað, hann hafði ekki iðkað það þannig að hann kenndi okkur aðallega, og eingöngu, göngu og stökk.“ 
Meðan Helgi var á Siglufirði var æft á hverjum degi. Börnin misstu þó aldrei úr skóla vegna æfinga, það var 
passað upp á það. Ekki voru skipulegar æfingar yfir sumartímann. Alfreð var fjögur sumur í sveit og hélt sér í 
formi með sveitastörfum yfir sumartímann.    
Getur þú sagt mér frá klofningi félagsins? Guðmundur Skarphéðinsson, sem var skólastjóri barnaskólans til 

ársins 1932, var mjög mikill áhugamaður um skíðaíþróttir og stóð fyrir því að fá skíðakennara á svæðið. 
Guðmundur lést árið 1932 og þá kom eitthvert los á allt saman og afleiðingin varð sú að félagið klofnaði. 
,,Það var að minnsta kosti viðkvæmt mál, og er nú kannski enn. Þannig var að þeir sem tóku við, þeir voru 
skrifstofumenn, kaupmenn og svoleiðis, fínir menn sem höfðu takmarkaðan áhuga en vildu ekki sleppa 
félaginu. Þetta gekk í þófi þar til 1936, þá varð endanlegur aðskilnaður. Áður var búið að halda marga fundi, 
borgarafundi, þar komu fram alls konar menn, meira að segja aðkomumenn, menn sem höfðu aldrei stigið á 
skíði en höfðu margt til málanna að leggja. En fundirnir voru bráðskemmtilegir og fjörugir.“ 
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? ,,Fyrst var bara eitt skíðafélag, Skíðafélag Siglufjarðar, síðan klufum við 
okkur út úr, ég var einn af þeim, glerharður alveg. Við stofnuðum nýtt félag sem við kölluðum Siglfirðing.“  
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? ,,Ég held að það hafi verið nokkuð svipað. Það var ekkert 
sem hét kynjamunur á þeim tíma, ég held að það hafi ekki verið búið að finna það orð upp. Það var allt í sátt 
og samlyndi.“ 
Hvernig var keppnisandinn í félaginu?,,Hann var mjög mikill, innan beggja félaganna, það var hart barist.“ 
Aðalbaráttan var á milli félaganna tveggja á Siglufirði. ,,Þessi félög voru jú, á þessum tíma, á fyrstu árunum, 
allsráðandi á landinu, vegna þess að þetta var nánast eini staðurinn þar sem þetta var þjálfað skipulega. Síðan 
koma Ísfirðingar og Reykvíkingar.“ 
Hvaða kosti/ókosti hafði það í för með sér að hafa tvö skíðafélög? ,,Mikla kosti, vegna þess að þá var lagt 
miklu meira upp úr því að æfa sig og verða betri, því við gerðum allt til þess að vinna andstæðinginn og það 
hleypti kappi og dugnaði í þáttakendur, beggja vegna.“ Alfreð taldi miður þegar ákveðið var að sameina 
félögin 1951. Á þeim tíma var hann formaður Skíðafélagsins Siglfirðings. ,,Ég lýsti því yfir þegar fyrst var 
byrjað að tala um þetta að um leið og það yrði sameinað þá væri ég hættur, og skipti mér ekki af skíðamálum 
lengur, og stóð við það. Flutti endanlega úr bænum nokkru síðar.“ 
Hver var þinn skæðasti keppinautur? ,,Ég var nú mest í stökkinu og þar kepptum við Jón Þorsteins mjög 
mikið en vorum mjög góðir vinir eftir sem áður. Það var þannig venjulega að ef öðrum mistókst þá vann hinn. 
Svona til skiptis. Síðan kom Jónas Ásgeirsson, í okkar félagi, mjög góður og mjög fjölhæfur.“ Jónas 
Ásgeirsson keppti á Ólympíuleikunum 1948. Hann vann til fjölda verðlauna og varð oft Íslandsmeistari í 
stökki.  
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppnismanna mismunandi félaga? ,,Það var alveg 
samkomulag. Rígurinn, við skulum kalla það ríg, var fyrst og fremst á milli stjórnenda og áhangenda út í bæ. 
Það var yfirleitt mjög góður andi á milli keppendanna.“ 
Hvenær byrjaðir þú að keppa? Alfreð byrjaði að keppa á barnaskólaárum, líklega í kringum 1930. ,,Eða 
svona formlega, við vorum náttúrulega alltaf að keppa hver við annann, strákarnir.“   
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segðu frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu 
og aðbúnað skíðafólks. Skíðafélagið Siglfirðingur byggði skíðaskála strax á öðru starfsári félagsins. 
Skíðafélag Siglufjarðar hafði átt gamlan skála upp undir Skarði, í Skarðdalnum, en hann var ekkert notaður. 
Síðan var byggður veglegur skáli við Saurbæjarás, og þar hélt Skíðafélag Siglufjarðar skemmtanir. Í báðum 
þessum skálum var oft dansað á hverju kvöldi. Það var stundum dansað til klukkan ellefu eða tólf. Þetta voru 
alltaf áfengislausar skemmtanir. Alfreð man ekki eftir nema einum keppanda í hópnum sem notaði áfengi. 
Alfreð segir að það hafi heldur enginn reykt í hópnum. Hann telur að líklega hafi þetta vímuleysi verið arfur 
frá Guðmundi heitnum Skarphéðinssyni. Guðmundur stofnaði bindindisfélag í skólanum og fræddi börnin um 
skaðsemi tóbaks og áfengis. Í skála Skíðafélagsins Siglfirðings starfaði eldri kona sem sá um að baka brauð 
og hita kaffi. Þetta var selt á staðnum og gert til að afla aura. ,,En við réðumst í það stórvirki 1938, líklega, að 
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þá var búið að leggja af símalínurnar yfir Siglufjarðarskarð og setja í jörð, við fengum gefins staurana og 
vírana með því að sækja það og lögðum rafmagnslínu, altso með þessum staurum og línum, frá Hlíðarhúsi og 
suður í skálann okkar og lýstum upp skálann og upp brekkuna.“ Slíkar lýsingar þekktust hvergi annars staðar 
á landinu á þeim tíma. 
Hvernig var búningsaðstaðan? Hvernig var hreinlætisaðstöðu háttað?  Voru t.d. sturtur eða gufubað? ,,Nei, 
nei, elskan mín. Það var kamar utan við og  þótti flott.“  
Um hvaða keppnisgreinar var að ræða? ,,Upphaflega var bara stökk og ganga, ekkert annað. Það er ekki fyrr 
en 1938, líklega, þá er fyrst keppt í svigi. Það var einhver vís maður sem var að þýða slalomið og það hlaut 
nafnið krókahlaup.“ Alfreð segir að heitið krókahlaup hafi enst stutt, en hann á einn verðlaunagrip með þessu 
heiti. Fljótlega var farið að kalla þetta svig. 
Hver var þín uppáhaldsgrein? ,,Ja, við skulum segja að mín höfuðgrein hafi verið stökkið en ég keppti í 
öllum greinum. Það gerðu flest allir á þeim tíma. Það var ekki þessi sérmennska eins og núna, að einn keppir 
bara í þessu en engu öðru. Við, þessir gömlu asnar, við köllum þetta ekki íþróttamenn, sem eru bara í einni 
grein.“ Í þá daga var lögð stund á æfingar á öllum sviðum. Aðalgreinarnar voru þrjár: ganga, stökk og svig, en 
svo kom brunið seinna. 
Um hvaða vegalengdir var að ræða í göngu? ,,18 kílómetrar, það var ekkert annað.“ 
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Jájá, í stökkinu voru það náttúrulega Ruud 

bræðurnir norsku, þeir voru náttúrulega fyrirmyndir okkar allra, og Reid Andersen, þetta voru náttúrulega 
aðalstökkvararnir í Noregi, og já á heimsvísu. Við fylgdumst vel með svoleiðis öllu.“ Sjálfur fór Alfreð aldrei 
erlendis til að keppa. 
Segðu frá fyrsta Íslandsmótinu sem þú tókst þátt í. ,,Það er nú umdeilt, Reykvíkingar hafa alltaf verið frekir 
og telja sig vera fremsta í öllu, þeir töldu sig hafa haft fyrsta Íslandsmótið 1937 en það hét Thule mót og 
keppt eingöngu um Thule bikarinn sem Vátryggingarfélagið Thule gaf.“ Alfreð segir að raunverulega hafi 
fyrsta Íslandsmótið verið haldið ári seinna á Siglufirði. Árið 1939 var haldið Íslandsmót á Ísafirði og árið 
1940 var það haldið á Akureyri. Alfreð tók þátt í öllum þessum mótum og gekk misjafnlega, eins og gengur. 
Hann vann stökkið bæði á Akureyri og Ísafirði en hin árin var hann annar og Jón Þorsteinsson fyrstur.   
Manstu eftir einhverjum sérstökum viðburðum/atburðum? Alfreð vitnar í frásögn sína sem rituð er í bókina 
,,Skíðakappar fyrr og nú“ er buxurnar sprungu utan af honum. Buxurnar sprungu ekki fyrr en í seinni ferðinni 
og Alfreð náði að klára keppnina. Hann renndi sér á skíðunum niður í bæ og fór í skjól þar sem hann nældi 
skálarnar saman. Í þá daga voru merkin næld á keppendur og hann gat því notað nælurnar til að halda saman 
buxunum. 
Eitthvað annað sem stendur upp úr í minningunni? ,,Fyrst og fremst hafði maður gaman af þessu, maður var 
að þessu sér til ánægju og gat skemmt öðrum líka.“  
Síðasta árið sem Alfreð keppti, 1947, tók hann að sér að vera fararstjóri. Hlutverk fararstjóra var fyrst og 
fremst að halda hópnum saman og leysa öll þau vandamál sem upp á komu. Til dæmis braut einn úr hópnum 
skíðin sín og Alfreð þurfti að útvega honum ný skíði. Það gat ýmislegt komið upp á, skór gátu bilað eða föt 
rifnað. ,,Fararstjórinn er eiginlega nokkurs konar verkstjóri.“  
Lýstu skíðum, skíðaskóm, festingum og skíðastöfum. ,,Upphaflega voru nú ekki komnar neinar almennilegar 
bindingar. Það var leður yfir tána og leður aftur fyrir. En síðan komu gormabindingarnar og það var mjög 
mikil framför.“ Skíðin voru mjög góð, innflutt frá Noregi. Ekki var um sérstaka keppnisbúninga að ræða. Það 
var hver í sínum fötum og stelpurnar jafnvel í pilsum. Það kom fyrir að þær væru í pilsum á æfingum, en þó 
ekki í keppnum. ,,Snemma var farið út í það að prjóna handa okkur sérstakar peysur. Það var samið við 
einhverja prjónastofu í Reykjavík, ég man nú ekki hvað hún hét, með merkinu á, eða nafninu.“ Peysurnar 
voru merktar skíðafélaginu Siglfirðingi. Buxurnar voru svokallaðar pokabuxur. Þær náðu bara rétt niður fyrir 
hné og voru festar utan um fótlegginn. Þetta voru svo víðar buxur að þær pokuðu og þaðan var nafnið 
pokabuxur fengið. Innan undir voru menn oftast í föðurlandi.  
Segðu frá gullpeningum og bikurum. Fyrstu árin var bara einn Íslandsbikar, sem var eldgamall, það var 
farandbikar. Alfreð telur að hann hafi verið tekin í notkun um 1924-5. ,,Svo var ekki keppt um hann aftur fyrr 
en þarna 1938 á Siglufirði og síðan áfram. En Thule mótið kom þarna inn í, sem Reykvíkingar vildu kalla 
Íslandsmót en það var eingöngu stofnað í sambandi við þennan bikar sem Thule félagið gaf. Það var bara í 
göngu, ekki öðru.“ Það var sænska Vátryggingarfélagið Thule sem gaf þennan bikar. Hann var við lýði frá 
1937-1943, þá vannst hann til eignar. ,,Því það varð að vinna hann þrisvar í röð eða fimm sinnum alls.“ 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Jájá, þau voru snemma búin til, eða notuð. En 
það var nú eiginlega persónulegt hverjir notuðu það. Ég held ég fari nú ekki út í þá sálma beint. Það voru 
svona, eins og við kölluðum það sumir, snobbarar, sem notuðu þetta og aðallega þá kannski fjölskyldurnar.“ 
Skipti keppnisskap máli fyrir árangur og afköst? ,,Jájá, auðvitað, það hefur ævinlega gert.“ Menn höfðu 
misjafnlega mikið keppnisskap, sumir voru í þessu bara til þess að leika sér en aðrir til þess að vinna. 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Það var náttúrulega fyrst og fremst 
hraustum líkama. Sterkum fótum og góðum lungum. Og náttúrulega þá mikilli þjálfun. Svo veit ég ekki 
hvernig þetta er orðið í dag, það er allt orðið breytt og því miður er ég ekki alveg sáttur, það er búið að leggja 
stökkið niður, sem að var bæði skemmtilegasta greinin og sú eina sem áhorfendur gátu séð frá upphafi til 
enda.“ Alfreð kennir Akureyringum eingöngu um þessa þróun, vegna þess að þeir börðust alltaf á móti 
stökkinu og hafa aldrei átt stökkmann. Fyrstu árin var stokkið á Íslandsmótum á Akureyri. ,,Ég man eftir því 
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að 1940 þá stukkum við niður Glerárgilið upp undir Útgarði. Áin var að vísu undir ís en það voru vakir í 
henni á nokkrum stöðum og svo fór maður bara upp í brekkuna hinu megin. Aðrennslið var búið til úr timbri 
og það gjögti allt saman til og það þurftu menn að halda við meðan maður var uppi, það þætti nú ekki gott í 
dag.“ 
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar á Siglufirði? ,,Hún var mjög góð. Undantekningarlítið gat maður farið 
út úr eldhúsdyrunum heima hjá sér og á skíðin.“ Þetta var þó eitthvað mismunandi eftir árferði, t.d. var hvergi 
hægt að halda Íslandsmeistaramót árið 1941 sökum snjóleysis. Það voru engar skíðalyftur og togbrautir komu 
ekki fyrr en eftir 1940. ,,Það var bara kaðall sem var látin fara vissa leið og maður varð að halda sér í hann.“ 
Búningsaðstaðan var misjafnlega góð.  
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? ,,Það var náttúrulega misjafnt sko, sumir æfðu sig langt fram á sumar, 

aðrir hættu svona í apríl, maí. Ég man eftir því að við Jónas, við vorum nú nágrannar, bjuggum bara sitt hvoru 
megin við götuna, við fórum iðulega, löbbuðum upp í Hvanneyrarskálar og þaðan upp á hnjúk og renndum 
okkur svo suður yfir og alveg suður í skarð. Gerðum það langt fram á sumar.“ Auk þess stunduðu þeir 
fjallgöngur á sumrin til að styrkja fæturnar. ,,Þá þekktist ekki eins og maður er að heyra núna að keppendur 
eru orðnir svo fótafúnir að þeir verða að gefast upp.“  
En var fólk ekki uppgefið eftir keppni? ,,Jú eftir keppni náttúrulega, sérstaklega göngukeppni, þá voru margir 
svona, við skulum segja slakir eða domm.“ 
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Hún var mjög góð og 

mjög vel sótt. Það var ævinlega fjöldi, fjöldi manns á hverri einustu keppni, sem voru nú reyndar ekkert mjög 
margar, en þær voru nokkrar.“ 
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Alfreð tognaði einu sinni á ökla. Það komu menntskælingar 
frá Akureyri til Siglufjarðar einhverja páskahelgina og vildu endilega fá að sjá skíðastökk. Einhvern veginn 
tókst þeim að mana Alfreð upp í að sýna þeim stökk en það lá illa á honum og hann vildi ekki fara vegna þess 
að þetta var á Föstudaginn langa og hann vildi ekki vera að sýna sig á helgum degi. Það endaði með að hann 
fór í illu skapi og lenti illa. ,,Ég kom ekkert við brautina, ég fór niður fyrir hana og þar steyptist ég náttúrulega 
beint á hausinn og reif bindingarnar upp úr skíðunum og tognaði á öðrum fætinum. Það er eina óhappið sem 
ég hef orðið fyrir.“ Þrátt fyrir þetta óhapp keppti hann í stökki á næsta móti, og vann, en sleppti göngunni. 
Slys voru mjög fá. En Alfreð man eftir einu alvarlegu slysi á landsmóti á Ísafirði þegar Helgi Sveinsson 
slasaðist í stökkkeppni. ,,Þannig háttaði til að við vorum fjórir síðastir í rásröðinni, Helgi, svo ég, svo Jón 
Þorsteins og Jónas, sem voru nú aðalkeppendurnir. Við vorum allir uppi, þá sjáum við þegar keppendurnir eru 
að fara fram af hengjunni, eða loftkastinu, sem við kölluðum, þá sáum við svona niður fyrir axlir á flestum en 
svo þegar hann kemur þá sjáum við skíðin og niður að hnjám, ekki efri partinn, hann snerist alveg við.“ Því 
miður þurfti að skilja Helga eftir á spítalanum á Ísafirði og hann kom ekki heim fyrr en löngu seinna. ,,Og 
urðum við þó að bíða í heila viku eða rúmlega það því skipið sem við áttum að fara með norður, það lenti í 
árekstri út í Englandi, en það var bara gott mál því það var dansað á hverju kvöldi. Það er eina skiptið sem ég 
man eftir að hafa farið á 13 böll í röð. Fallegar stelpur á Ísafirði og afskaplega góðir dansarar.“ 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? ,,Það voru engar samgöngur á landi þá og lítið 
flogið.“ Það var allt farið sjóleiðina, sama hvort það var til Akureyrar, Ísafjarðar eða Reykjavíkur. Árið 1947 
var farið með fiskiskipi frá Siglufirði til Reykjavíkur en farið norður til Sauðárkróks með bíl og þaðan með 
bát til Siglufjarðar. Þetta var söguleg ferð og tók þrjá sólahringa. ,,Ferðin hófst nú með því að þegar við 
vöknuðum um morguninn til þess að fara af stað með bát upp á Borgarnes þá var Hekla byrjuð að gjósa, og 
við sáum mökkinn og hann fylgdi okkur náttúrulega alla leiðina, norður eftir öllu. En svo var farið í bíla, ég 
held að það hafi verið einar tvær rútur og póstbíll, sem fóru af stað frá Borgarnesi. En þegar við erum komin 
upp í Norðurárdal þá bilar önnur rútan, sem í voru venjulegir farþegar, ekki skíðafólk, voru á leið norður í 
Húnavatnssýslu og þeirra á meðal var Gísli Guðmundsson alþingismaður og ráðherra seinna, og hans kona og 
fleira fólk. Það var komið til okkar og spurt hvort við vildum skipta um rútu því við vorum svo vel klædd en 
hitt fólkið var í silkisokkum og konurnar í háhæluðum skóm. Jájá, það var alveg sjálfsagt að við skyldum fara 
úr rútunni en við fórum bara úr henni og gengum upp í Fornahvamm. Það var ekkert mál, en þetta var 
nokkura tíma ganga. Svo var dansað alla nóttina, í Fornahvammi. Það var alveg grenjandi stórhríð um 
morguninn og ófært yfir heiðina þannig að við urðum að bíða meðan var verið að moka, þannig að þetta var 
alveg söguleg ferð. Síðan var komið á Blönduós og það var ófært þar, það var hægt að fara Svínvetningabraut 
austur yfir, það var hægt að fara á mjólkurbíl, sem kallaðir voru, sem voru með tvöföldu húsi og svo var 
pallur með grindum og þar stóðu flestir. Heiða51 og fleiri fengu að vera inni í húsinu. Svo urðum við að ganga 
yfir ána því það var ekki hægt að fara með bíl þar, þá kom annar bíll frá Sauðárkróki á móti okkur. Þannig að 
þetta var söguleg ferð, en bráðskemmtileg.“ Alfreð var orðin fullorðinn þarna en segir að flestir í hópnum hafi 
verið unglingar, léttir á fæti og kátir og glaðir. Þetta var rúmlega tuttugu manna hópur frá Siglufirði.    
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? ,,Nei, þau voru öll skemmtileg, maður horfði 
fyrst og fremst á björtu hliðarnar.“ 

51 Aðalheiður Rögnvaldsdóttir 
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Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Alfreð á eitthvað af peningum en enga bikara, það 
var ekki keppt um neina bikara í þá daga. Þegar hann hætti gaf hann allan skíðaútbúnaðinn sinn. Hann er fús 
til að láta verðlaunagripi ef til kæmi að safn eða sýning opnaði á Síldarminjasafninu. 
Segðu frá aðkomu þinni að félagsstörfum? ,,Þetta gekk nú allt saman furðuvel, jú ég lenti náttúrulega í 
blaðadeilum við formann hins félagsins, þegar ég var formaður.“ Alfreð var formaður á árunum 1944 eða 5 til 
1956. Áður hafði hann verið í stjórninni. Stjórnunarstörfin snerust að stærstum hluta um að afla fjár til þess að 
geta ferðast. ,,Það var aðal höfuðverkurinn.“ Það gekk misjafnlega en tókst alltaf.   

Að heimili Sigríðar Þórdísar Júlíusdóttur, Einholti 14d, Akureyri. 8. júlí 2008  
Sigríður Þórdís er fædd í Skagafirði 3. mars 1948. Hún ólst upp á Siglufirði en flutti þaðan 21 árs að aldri. 
Sigríður Þórdís, sem alltaf er kölluð Dísa, byrjaði að standa á skíðum um leið og hún fór að labba. Hún 
byrjaði að keppa um 13 ára aldurinn og keppti þar til hún varð 17-18 ára. Faðir Dísu keppti í stökki ásamt 
bræðrum sínum en sá sem hafði mest áhrif á hana sem barn var bróðir hennar, Hreinn Júlíusson. Hún byrjaði 
snemma að elta stóra bróður upp í fjall en foreldrar þeirra reyndu ekki að hafa áhrif á skíðaiðkun þeirra.  
Fyrstu skíðin fékk Dísa frá föðurbróður sínum og hún kallar þau tröllaskíði, vegna þess að þau voru alltof stór 
fyrir hana. Það voru svo kölluð hikkorí skíði. Síðan fékk hún skíði sem pössuðu henni, en þau voru ekki með 
stálköntum og því mun léttari og liprari. Til að byrja með voru bindingarnar þannig að fæturnir voru ólaðir 
fastir við skíðin. Fyrst kom tájárn en síðan hæljárn með smellu. Á Siglufirði var engin íþróttavöruverslun og 
það gat verið erfitt að útvega góðan útbúnað. Best var að þekkja einhvern sem hafði tök á því að versla í 
góðum búðum. Það skipti máli að eiga réttu græjurnar og Dísa segir að ,,þeir sem voru á bestu græjunum 
komust lengra.“ Keppnisfólkið sá sjálft um sinn klæðnað en Dísa var svo heppin að móðir hennar var mjög 
handlagin og prjónaði og saumaði fatnað fyrir hana. Flest föt Dísu voru því heimagerð og þóttu ,,mjög 
gjaldgeng.“ Keppnisfatnaðurinn samanstóð yfirleitt af buxum og peysu í stíl en ekki voru komnir neinir 
félagsbúningar á þessum árum. Buxurnar voru úr strets efni eða öðru léttu efni.  
Helstu keppnisgreinar voru ganga, svig og stökk. Það var mikill áhugi fyrir stökki á þessum árum og ganga 
var líka sterk. Dísa keppti í alpagreinum og svigið var hennar aðalgrein. Hún segir að það hafi ekki verið dýrt 
að æfa skíðaíþróttina fyrr en hún var orðin 13-14 ára því þá byrjaði hún að elta öll mót mð tilheyrandi 
ferðakostnaði. Einnig var nauðsynlegt að eiga góðan útbúnað og þurfti hún t.d. að eiga tvö pör af skíðum, 
annað fyrir svig og hitt fyrir stórsvig. Eiginleg kennsla tíðkaðist ekki en nokkrir áhugasamir sjálfboðaliðar 
tóku að sér að þjálfa krakkana. Þeirra á meðal var Jonni Vilbergs sem sá um alpagreinarnar. Dísa segir að 
tilsögnin hafi þó ekki verið nægjanleg og það hafi t.d. alveg vantað kennslu í teygjum. Ekkert var hugsað um 
teygjur eða upphitun, heldur var arkað beint upp í fjall og rennt sér svo niður án þess að teygja á vöðvum fyrir 
eða eftir æfingar. Dísa telur að afleiðingarnar séu að koma niður á líkamanum mörgum árum seinna, þótt hún 
hafi ekki fundið fyrir neinu á yngri árum. Afleiðingarnar eru vefjagigt og stirður og aumur skrokkur. Það var 
ekki mikið um slys, en eitthvað um tognanir. Aðstaða til skíðaiðkunar var afar góð á Siglufirði og brekkurnar 
flottar, að sögn Dísu. Það var ýmist farið upp í Skarð eða í gilið fyrir ofan bæinn, en þar var ljósabraut sem 
reist var í kringum 1960. Ekki var skíðalyfta í ljósabrautinni en fyrir neðan svokallaða Gimbrakletta var 
gamall dráttarvélarmótor með trissu sem togaði fólk upp eftir brautinni. Seinna komu almennilegar 
skíðalyftur, eða svokallaðar toglyftur. Í Skarðinu voru diskalyftur. Síðan var aðstaðan færð niður á Hól en 
Dísa æfði aldrei þar. Meðan hún var að æfa var skíðaskáli niður á Ásnum en Dísa minnist þess ekki að hann 
hafi verið notaður á þeim tíma.  
Það var farið á skíði allar auðar stundir en að sögn Dísu kom það aldrei niður á náminu né öðru. Það var ekki 
mikill tími fyrir heimalærdóm en skíðakrakkarnir stóðu sig samt ágætlega í skólanum. Á sumrin voru allir í 
sínu streði og ekki var hugsað um neinar líkamsæfingar, aðrar en þær sem tilheyrðu vinnunni.   
Aðspurð um fyrsta Íslandsmótið sem hún keppti í segir Dísa að hún hafi ætlað að keppa árið 1963 en ekki 
fengið þátttökurétt vegna þess að hún hafði ekki aldur til að keppa. Mánuði seinna vann hún á Skarðsmóti á 
Siglufirði. Skarðsmót var haldið árlega í kringum Hvítasunnu og markaði það lok keppnistímabils vetrarins. Í 
þá daga var veturinn lengri, það byrjaði fyrr að snjóa og hélst betur. Skíðatímabilið stóð oft yfir frá október og 
fram á vor.  
Helstu fyrirmyndir Dísu voru Stenmark og Kristín Þorgeirsdóttir frá Siglufirði. Kristín var að ljúka sínum 
ferli þegar Dísa var að byrja og voru þá aðeins tvær stúlkur að keppa frá Siglufirði. Hin stúlkan var Árdís 
Þórðardóttir og voru þær stöllur oft nefndar Dísurnar tvær. Árdís var jafnframt helsti keppinautur Dísu en þær 
voru báðar framarlega í alpagreinunum. Dísa segir um Árdísi: ,,Hún hafði oftar betur, hún hafði meiri hörku 
þegar út í keppni var komið.“ Dísa segir að keppnisskap hafi mikið að segja og telur að sig hafi vantað aðeins 
upp á keppnisskapið og skort meiri ákveðni. Ákveðni er mikilvægur eiginleiki hjá þeim sem vilja ná langt á 
skíðum, það að ætla sér að standa sig er númer eitt. Númer tvö er að skipuleggja hlutina og vera 
útsjónarsamur. Dísa fór aldrei erlendis til að keppa, enda var ekki til siðs að senda konur út í keppnir. Það 
voru bara strákarnir sem fengu tækifæri til þess. Jafnréttismál voru aftarlega á merinni og karlarnir látnir 
ganga fyrir í öllu. Þetta breyttist síðustu árin en fram að því var ekki mikið gert fyrir konurnar. Viðhorf 
fullorðna fólksins var gjarnan að stelpurnar ættu ekkert erindi. Aðalheiður Rögnvaldsdóttir var frumkvöðull 
kvenna í skíðaíþróttinni á Siglufirði og hún hvatti Dísu til að halda áfram að stunda íþróttina. Dísa nefnir 
nokkrar af þeim stúlkum sem voru að keppa samtíða henni en þær voru Karolína, Jakobína, Bíbí, Hrafnhildur 
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og Jóna Jóns. Vinskapur myndaðist milli keppnismanna mismunandi félaga og þetta voru allt vinir og 
kunningjar. Keppendur í svigi og alpagreinum voru fáir frá hverjum stað og ekki hægt að nefna eitt félag 
fremur en annað sem skæðasta keppinaut Siglfirðinga. Dísa æfði með Skíðafélagi Siglufjarðar – Skíðaborg og 
segir að keppnisandinn hafi verið mjög góður. Það voru allir góðir vinir og stóðu saman sem ein stór 
fjölskylda. Stemmningin á Siglufirði var alltaf góð fyrir keppnir og mót. Það voru allir tilbúnir að leggja fram 
vinnu sína og fólk var duglegt við undirbúning.     
Þegar Dísa var 15-16 ára fór hún til Akureyrar að keppa ásamt tveimur strákum frá Siglufirði. Skólastjórinn 
gaf þeim frí á föstudegi með því skilyrði að þau yrðu mætt í skólann aftur á mánudagsmorgni. Farið var til 
Akureyrar með Drang en þau gátu ekki farið með Drang til baka vegna þess að skipið sigldi ekki á 
sunnudögum. Krakkarnir tóku því leigubíl frá Akureyri að Hrauni í Fljótum og gengu þaðan í kolniðamyrkri 
og vondu veðri. Dísa segir að þau hafi séð ansi marga drauga á leiðinni og það hafi verið sérlega draugalegt 
að ganga yfir Skarðið. Í þessari ferð kom föðurlandið að góðum notum og Dísa segir að það hafi hreinlega 
bjargað sér. 
Dísa rifjar upp Norðurlandsmót á Ólafsfirði eitt árið. Þá var hún að vinna í Apótekinu á Siglufirði og fékk 
ekki frí. Hinir krakkarnir fóru með Drang en hún missti af skipinu. Eftir vinnu var henni skutlað á hraðbát til 
Ólafsfjarðar. Hún rétt náði á mótið. Þegar kom að keppni var ljóst að það voru miklir grafningar í brautinni. 
Stelpurnar sem fóru á undan Dísu í brautina þorðu ekki ofan í grafningana en Dísa ákvað að gera það og fékk 
langbesta tímann.   
Algengast var að farið væri sjóleiðina á keppnir og mót en stundum var flogið í smárellum til Ísafjarðar eða 
farið með varðskipum. Dísa var alltaf sjóveik og segir að sjóferðirnar hafi alltaf verið hrein pína. Hún rifjar 
upp eina flugferðina til Ísafjarðar en þá var hún að fara að keppa ásamt tveimur strákum frá Siglufirði. 
Strákarnir voru svo rausnarlegir að leyfa henni að sitja fremst en sátu sjálfir aftast. Mörgum árum seinna barst 
þetta í tal þeirra á milli og þá kom í ljós að strákunum leist ekkert á relluna og vildu ekki sjá út því þeir voru 
svo hræddir um að eitthvað kæmi fyrir. Þess vegna fékk Dísa besta útsýnið í þeirri ferð. 
Dísa á góðar minningar frá keppnisárum sínum og segir að þetta hafi alltaf verið mjög skemmtilegt. Árið 
1968 vann hún Íslandsmeistaratitilinn á Akureyri. Hún hætti fljótlega að keppa upp frá því og eignaðist börn 
og heimili. Árið 1983 tók hún þátt í öldungamóti og vann það, en þá var hún búin að eignast fjögur börn. Hún 
segir að það hafi verið of mikið basl að halda áfram keppni eftir að börnin komu og því hafi hún lagt skíðin á 
hilluna. Hún stendur þó uppi sem sigurvegari og á töluvert safn af bikurum og medalíum.  
Að lokum ber Dísa saman skíðaiðkun barna og unglinga þá og nú og segir að mikið hafi breyst. Á Siglufirði 
gátu foreldrar fylgst með börnunum út um gluggann hjá sér. Í þá daga þekktist fólk meira og voru meiri vinir 
og kunningjar en í dag. Núna er þetta orðin miklu meiri keyrsla. Börnin eru keyrð og sótt á æfingar og 
hlutverk foreldranna er einkum fólgið í því að koma þeim á milli staða. Auk þess finnst Dísu að það vanti 
þennan skemmtilega íþróttaanda. Það er krafist of mikils af börnunum núna, of mikill þrýstingur á þau. 
Aðeins sé einblínt á þá bestu, þá sem skara fram úr. Allir ættu að fá að vera með. 
Að heimili Erlu Svanbergsdóttur Hlíðarvegi 43, Siglufirði. 25. júní 2008  
Birgir Guðlaugsson, byggingameistari f. 28. apríl 1941 d. nóvember 2007. 
Erla Svanbergsdóttir er fædd og uppalin á Ísafirði. Fæðingardagur Erlu er 20. febrúar 1944. Erla kynntist 
manninum sínum, Birgi Guðlaugssyni, á skíðamóti á Ísafirði 1961. Hún var áhorfandi en hann að keppa. 
Birgir var kominn af mikilli skíðaætt, Gosaættinni svokölluðu á Siglufirði. Faðir hans, Guðlaugur 
Gottskálksson, var mikið á skíðum og starfaði mikið í kringum íþróttina. Birgir var alinn upp í hópi fjögurra 
systra og var hann að því leitinu til hálfgerður gulldrengur, að sögn Erlu. Skíðaiðkun var honum í blóð borin 
og einhvern tíman var haft á orði að hann hefði fæðst með skíðin á fótunum. Æskuheimili Birgis var mjög 
mótað af öllu því sem viðkom skíðaiðkun. Faðir hans starfaði í félagsmálum skíðamanna, meðal annars sem 
skíðadómari og fararstjóri á utanbæjarmótum. Oft voru haldnir fundir heima hjá foreldrum hans. Fjölskyldan 
var í Skíðafélaginu Siglfirðingi, sem var í daglegu tali nefnt Nýja félagið. Móðir hans, Þóra Björnsdóttir 
Olsen, sá um að allir fengju kaffi og nóg meðlæti er fundir voru haldnir og því má segja að hún hafi tekið þátt 
í þessum félagsstörfum líka. Birgir og systur hans lágu stundum á hleri þegar fundað var, þau áttu að vera 
sofnuð en lágu uppi á lofti og fylgdust með því sem fram fór. Þannig hafði uppeldið og heimilislífið mikil 
áhrif á Birgi, sem varð snemma góður skíðamaður. Þetta fjölskyldumynstur endurtók sig er hann fór að búa 
með Erlu því hann hreif hana með sér á skíði og börnin þeirra þrjú tóku öll þátt í þessu frá blautu barnsbeini. 
Erla leggur mikla áherslu á að skíðaiðkunin hafi verið fjölskyldusport hjá þeim. Hún segir að þetta hafi mikið 
uppeldisgildi fyrir börn og samveran hafi mjög jákvæð áhrif á fjölskyldulífið. Flestar helgar yfir veturinn fóru 
í það að ganga á skíðum en á sumrin var farið í fjallgöngur. Birgir lagði mikla áherslu á að halda sér í formi 
allan ársins hring og það gerði hann meðal annars með því að ganga á fjöll á sumrin. Auk þess stundaði hann 
knattspyrnu og lyfti lóðum. Hann eignaðist sín fyrstu handlóð þegar hann var unglingsstrákur og fljótlega 
voru félagar hans farnir að hafa áhuga á þessu líka. Eins og Erla segir þá hreif hann alltaf alla með sér. Á 
unglingsárum fóru strákarnir í kraftakeppnir, sem þeir félagarnir hafa oft minnst á á seinni árum. Helgi 
Sveinsson kenndi leikfimi í barnaskólanum á Siglufirði og hafði hann mjög góð og jákvæð áhrif á börnin.  
Skíðin voru ekki mikilvæg til að komast á milli staða þegar Birgir var að alast upp en aftur á móti voru allir 
krakkar að leika sér á skíðum á þeim tíma. Þetta hefur mikið breyst á síðustu árum sökum veðráttunnar og 
skíðaiðkun ekki almenn, eins og hún var þá. Erla kom til Siglufjarðar snemma á sjöunda áratugnum og fór að 
búa með Birgi. Hún leggur mikla áherslu á að atvinnulífið á Siglufirði hafi haft mikil áhrif á skíðaiðkun 
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bæjarbúa. Á meðan síldin skapaði fólki atvinnu yfir sumarið hafi skíðin átt hug og hjörtu fólks á veturnar, en 
lítið var um fasta vinnu yfir veturinn. 
Erla lýsir Birgi sem rólegum og traustum manni með mikinn sjálfsaga. Hann var þægilegur og ljúfur  maður, 
þrátt fyrir þennan mikla aga. Aginn kom aldrei niður á öðrum og hann hafði gott lag á börnum. Náði vel til 
þeirra og spjallaði við þau á jafnrétttisgrundvelli. Hjá honum var þjálfun númer 1,2 og 3. Hann hugsaði vel 
um heilsuna og þar skipti bæði hreyfing og mataræði miklu máli. Birgir var svo áhugasamur að hann varð sér 
út um ýmsar bækur sem tengdust heilsu og hreyfingu. Hann kynnti sér ólíkar íþróttagreinar með bókalestri og 
var áhugamaður um flestar íþróttir. Árið 1962 fór hann til Noregs til að þjálfa sig á skíðum, en á þeim tíma 
var ekki algengt að menn færu erlendis í þjálfun. Eftir slíkar reisur komu menn klyfjaðir heim af alls kyns 
skíðaútbúnaði, jafnvel með nokkur pör af skíðum. Þegar menn fóru til útlanda reyndu þeir að komast í 
verksmiðjurnar og versla þar á góðum kjörum, því útbúnaðurinn var dýr og úrvalið hér heima takmarkað. 
Birgir tók þátt í Ólympíuleikunum 1964. Ferðir og uppihald var borgað fyrir keppendur en þeir þurftu sjálfir 
að kaupa búninga og annan útbúnað.    
Birgir sat aldrei í stjórn en hann kom oft að mótshaldi og var stundum göngustjóri og sá um að leggja 
göngubrautir. Auk þess voru vanir skíðamenn eins og hann oft notaðir í ýmis verkefni. Þegar rafmagnið fór af 
voru þeir sendir upp í fjall og þegar það þurfti að sækja kindur langt upp í fjöll voru þeir sendir í fjárleitir. 
 
Birgir var fyrst og fremst göngumaður. Gangan var sú skíðagrein sem krafðist mestra pælinga. Hinar 
greinarnar byggðu meira á heppni, þó vissulega hefði góð þjálfun mikið að segja. Erla segir að Birgir hafi 
verið mjög einbeittur fyrir mót og andlegur undirbúningur hafi ekki verið síður mikilvægur en líkamlegur. 
Eins skiptu utanaðkomandi þættir miklu máli, t.d. þurfti að mæla hitastig í lofti og snjó til að finna út hvaða 
áburð best væri að nota hverju sinni. Menn áttu alltaf til ótal tegundir af áburði sem þeir tóku með sér í 
sérstökum töskum. 
Birgir fór í Vasagönguna í Svíþjóð árin 1996, 1997, 1998 og 1999.    
Erla á mynd af Birgi, þegar hann er smápolli með skíðin á öxlinni. Einnig á hún ýmsar viðurkenningar sem 
hann hlaut, meðal annars fyrir þáttökuna á Ólympíuleikunum 1964 og Vasamót. Þetta er hvort tveggja 
innrammað. Hún telur að það sé eitthvað til af skíðaútbúnaði í bílskúrnum. Mynd af þeim hjónum á skíðum 
birtist í auglýsingabæklingi 1962. Erla er fús til að láta eitthvað á safn eða sýningu ef til þess kemur.  
Að heimili Guðmundar og Regínu, Hvanneyrarbraut 29 á Siglufirði. 19. júní 2008  
Guðmundur Árnason er fæddur 4. febrúar 1929 á Ólafsfirði. Sjö ára gamall fluttist hann til Siglufjarðar og 
kynntist þá skíðaíþróttinni fyrir alvöru. Á sínum yngri árum starfaði hann hjá Síldarverksmiðju Ríkisins. 
Guðmundur starfaði sem stöðvarstjóri Pósts og síma í Kópavogi í nokkur ár, en leiddist að vera fyrir sunnan 
svo hann flutti aftur til Siglufjarðar en vann áfram hjá Pósti og síma. Alls vann hann í fimmtíu ár hjá 
fyrirtækinu. Móðir Guðmundar var Guðrún Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar Ólafssonar í Ólafsfirði. Faðir 
hans hét Árni Guðmundsson og var ættaður frá Hofsósi. ,,Hún var húsmóðir og hann var bara venjulegur 
vinnumaður, vann bæði við smíðar og ýmislegt svona sem til féll.“   
Faðir Guðmundar gaf honum fyrstu skíðin sem hann eignaðist. Það voru stökkskíði sem Sigtryggur 
Stefánsson átti, hann var góður skíðamaður en dó snemma. Sigtryggur og Guðmundur voru bræðrasynir. 
Eitthvað þurfti faðir Guðmundar að borga fyrir skíðin og lagði mikið á sig til þess, enda voru ekki til miklir 
peningar á þeim árum. Guðmundur var að vonum ánægður, enda segist hann ekki hafa þráð neitt annað en að 
vera á skíðum. Hann byrjaði nokkuð snemma að fara á skíði, enda voru allir á skíðum þá.    
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Það voru mikil sambönd hérna við 
Fljótamenn. Bræður tengdaföður míns voru í Fljótunum og þeir stofnuðu til skíðakeppni þar.“ Skíðakeppnin 
var kölluð brekkukeppni og gekk út á það að vera fljótastur niður brekkuna. ,,Þetta eru bara fyrstu angar af 
því sem verður hin raunverulega íþrótt.“  
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Guðmundur var á meðal þeirra sem tóku að sér 
kennslu. Þeir voru nokkrir sem skiptu á milli sín keppnisgreinum og kenndu. Sjálfur kenndi Guðmundur 
stökk. Baldur Ólafsson og Egill Rögnvaldsson tóku að sér að kenna göngu og Hjálmar Stefánsson sá um 
svigið. Það komu einnig erlendir kennarar, aðallega Norðmenn, má þar nefna Birgir Ruud, Jeppen Eriksson, 
Helge Torvö og fleiri.  
Hversu oft var æft yfir vetrartímann? ,,Klukkan sagði ekki neitt. Við notuðum enga klukku. Það var bara farið 
af stað þegar vel gafst.“ Reyndar voru hádegishlé gjarnan notuð til æfinga en það var lokað hjá Pósti og síma 
milli klukkan tólf og tvö. Guðmundur og Jónas Ásgeirsson unnu saman á pósthúsinu á Siglufirði og þeir settu 
sér það markmið að stökkva 100 stökk fyrir áramót. Guðmundur segir að þetta hefði ekki verið gerlegt í dag 
vegna breyttrar veðráttu. Þeir voru ánægðir ef þeir náðu þremur stökkum í hverju hádegishléi, en þeir þurftu 
að ganga upp á Stóra bola eftir hverja ferð því það voru engar lyftur. Það var mikil þjálfun fólgin í því að 
ganga. Ekki var neitt sérstakt gert á sumrin til að halda sér í formi. 
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? Helgi Sveinsson íþróttakennari 
lét krakkana æfa jafnfætis stökk innanhúss og Guðmundur segir að það hafi verið góð æfing. Krakkarnir 
misstu eitthvað úr skóla vegna skíðaiðkunar, ,,en það tilheyrði bara” segir Guðmundur. 
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? ,,Það var allt dýrt hérna.“  
Hvaða grein/greinar lagðir þú fyrir þig? Guðmundur var í stökkinu. Þegar hann var að kenna voru aðeins þrír 
strákar sem æfðu stökk en þeir hættu því og stökkið lagðist alveg af um tíma. Það var ekki fyrr en byggðir 
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voru stökkpallar upp í Skarði sem stökkið fór að blómstra aftur. Íslandsmót í skíðastökki var haldið í 
Skarðinu 1954, þar sem lyfturnar eru núna. 
Var mikil samkeppni? ,,Það var til dæmis ein saga um það, að tengdafaðir minn átti það til að setja bindingar í 
skíði og svo var einhver piltur sem keppti við mig, ég held að það hafi verið Jón Sveinsson, og gárungarnir 
sögðu við hann: ,,í Guðs bænum láttu ekki Lauga Gosa setja bindingar í skíðin því þau reisast, þú getur aldrei, 
hann bara platar þig.“ Svona var hugsanagangurinn, þannig að það var annar sem setti í skíðin hans, 
bindingarnar, því það skipti máli hvar bindingarnir voru settir á stökkskíði.“ Það var mikil samkeppni á 
meðan skíðafélögin voru tvö. ,,Skíðafélag Siglufjarðar var staðsett þarna hinu megin og Skíðaborg var hérna. 
Ég held ég hafi aldrei farið, fyrr en Skíðafélag Siglufjarðar var lagt niður, þarna yfir um. Það var svo 
bardaginn á milli félaganna.“ Guðmundur segir að menn hafi verið vinir um leið og þeir komu í bæinn ,,en 
ekki framfrá.“ Guðmundur var alltaf í nýja félaginu og ástæðuna fyrir því segir hann vera að þetta hafi allt 
verið byggt á kunningsskap. ,,Það var náttúrulega búið að skrifa mig inn í nýja félagið áður en ég vissi af.“   
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? ,,Maður verður nú að segja eins og er að stúlkurnar voru ekki 
nógu góðar í að koma sér á framfæri. Við áttum náttúrulega Aðalheiði Þorsteinsdóttur og hún er systir Jóns 
Þorsteinssonar.“ Þorsteinn var bróðir tengdaföður Guðmundar, af Gosaættinni.  
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? ,,Það komu góðir skíðamenn frá Ólafsfirði, góðir skíðamenn frá 
Akureyri og einn og einn úr Fljótunum, sem voru á landsmælikvarða, og Þingeyjarsýslu. Svo aftur byrja 
Reykvíkingar, að mínum dómi miklu seinna.“ Þingeyingar komu mjög sterkir inn í gönguna í nokkur ár og 
ógnuðu Siglfirsku skíðamönnunum. Sjálfir áttu Siglfirðingar ágæta menn í svigi, Guðmundur nefnir Jóhann 
Vilbergsson, Hákon Ólafsson og bræðurna Boga, Gústaf og Ólaf Nilssyni. Í stökkinu nefnir hann Jónas 
Ásgeirsson, Skarphéðinn Guðmundsson, Jón Sveinsson og að lokum sjálfan sig. Jón Þorsteinsson var hættur 
keppni á þessum tíma. Guðmundur segir að það hafi verið lítil keppni í stökkinu en meiri keppni í svigi. Eftir 
að stökkið lognaðist útaf á Siglufirði kom Björn Þór Ólafsson frá Ólafsfirði sterkur inn. ,,En þá voru bara 
brautirnar allar orðnar miklu minni. Það þótti ekki neinn maður með mönnum nema hann stykki minnst 50 
metra.“   
Hvaða kosti/ókosti hafði það í för með sér að hafa tvö skíðafélög? ,,Það voru bæði kostir og ókostir. Kostirnir 
voru þeir að þegar það var keppt út á við þá var engin rimma. Þá gleymdum við því að hann var í gamla 
félaginu og hinn í nýja félaginu. En þegar það var hérna á Siglufirði, það var allt annað upp á teningnum þá. 
Gamla félagið, þeir voru eldri, þetta voru svona yngri strákar í hinu. Kostirnir voru nefnilega miklir af þessari 
keppni á milli félaganna. Það hafi mikið að segja. Menn fóru að æfa, æfa meira heldur en þeir hefðu gert 
annars, að ég held. Svo svona lognaðist þetta útaf og þetta verður eitt félag. Það kemur bersýnilega í ljós að 
það fer smám saman að draga úr, þangað til allt í einu, það er að byrja núna aftur.“ 
Hvernig gekk að sameina félögin tvö? ,,Alveg prýðilega, ágætlega alveg, því þetta voru allt vinir í raun og 
veru. Það var aldrei hasar nema þegar, eiginlega, húsin eru grunntónninn í hasarnum. Þetta er gamla félagið 
og þarna er nýja félagið. Svo þegar þau voru rifin, húsin voru bæði farin og Hóll er orðið aðalsvæðið þá var 
þetta allt í lagi. Þá voru menn búnir að gleyma því hverjir voru í nýja félaginu og hverjir voru í gamla 
félaginu. Svo byggist það líka á því að tengdafaðir minn er einn af höfuðpaurunum í nýja félaginu. Þetta 
byggðist allt á kunningsskap.“ 
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppenda? ,,Alltaf góður, alltaf góður. Þetta voru elsku vinir 
alveg hreint, þó þeir væru keppendur.“ 
Hvenær byrjaðir þú að keppa? Guðmundur tók þátt í skíðamóti í Reykjavík 1947 en var byrjaður að keppa 
eitthvað fyrr. Árið 1948 tók hann þátt í móti á Akureyri og 1949 var aftur mót í Reykajavík. Á þessum árum 
er hann ung-lingur, 17, 18 og 19 ára og vinnur öll árin. Árið 1952 varð Guðmundur Íslandsmeistari í stökki 
og aftur árið 1954. 
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Guðmundur rifjar upp nokkrar sögur. 
Hafsteinn Sæmundsson var félagi Guðmundar og voru þeir hálfgerðir prakkarar, að eigin sögn. Á einu mótinu 
á Kolviðarhóli voru þeir að sniglast alls staðar og hvergi þarna í kring. Það endar með því að fararstjórinn, 
Alfreð Jónsson, nær í þá félaganna og setur þá undir sinn hvorn handlegginn og fleygir þeim svo niður og 
segir þeim að hreyfa sig ekki meira. Þeir hlýða því og fara að sofa en daginn eftir kemur Alfreð með skíði 
handa Guðmundi og segir: ,,jæja Guðmundur minn, hérna eru gönguskíðin.“ Ha? Ég er ekki í göngu, svaraði 
Guðmundur en þá segir Alfreð: ,,Ja, þú ferð í göngu.“ Nei, nei ég fer ekkert í göngu segir Guðmundur þá. ,,Þú 
ferð í göngu og ef þú ferð ekki í göngu þá stekkur þú ekki.“ Guðmundur varð að láta sig hafa það og var á 
meðal tólf keppenda í göngu. Sjálfur fékk hann númerið 13 og varð hann að fara fyrstur af stað. Þegar lagt var 
af stað í gönguna voru áhorfendur í kaffi. Svo kemur fólkið og verður heldur en ekki hissa þegar það sér að 
númer 13 er í forustu og hugsar með sér að hann hafi aldeilis tekið fram úr hinum. Þetta er eina gangan sem 
Guðmundur hefur tekið þátt í. Alfreð var ekki bara fararstjóri á þessum árum heldur var hann ,,allt muglig 
man“ að sögn Guðmundar. ,,Hann var alveg hreint dýrðlegur. Allt saman hreint.“    
Árið 1947 voru þeir að koma frá Holmenkollen, Jón Þorsteinsson og Jónas Ásgeirsson. Jónas var að bera 
einhvern nýjan áburð á stökkskíðin og Guðmundur biður hann um að gefa sér áburð. ,,Farðu til andskotans“ 
var svarið og hann sparkaði Guðmundi út. Guðmundur segir þá við hann: ,,Ég skora á þig að stökkva á móti 
mér á morgun.“ Hinir strákarnir hristu hausinn yfir dirfskunni í Guðmundi, sem hafði auk þess veðjað upp á 
kók á línuna, án þess að eiga nokkurn pening. Þegar kom að mótinu átti Guðmundur að stökkva fyrstur. Hann 
stekkur 46 metra, en var viss um að Jónas myndi stökkva lengra. Jónas komst hvorki lönd né strönd vegna 
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þess að áburðurinn var ekki orðinn þurr. ,,Með það vann ég. Mikið djöfull stóðstu þig vel, sögðu strákarnir 
við mig. En Jónas borgaði aldrei kókið.“  
Á skíðamóti sem haldið var á Kolviðarhóli 1952 eða 1953 var óskapleg snjókoma og engar vistir hægt að fá 
úr bænum. Það var sáralítið til að borða. Siglfirðingarnir koma inn í matsalinn og Jónas Ásgeirsson segir 
stundarhátt, svo allir heyra: ,,hefur engin orðið var við hundinn?“ Það kannast engin við að hafa séð hundinn 
og þá segir Jónas: ,,Það er nú það, ég ætla þá ekkert að borða“ og gengur út. Þarna hafði verið hundur á vappi 
og Jónas gefur í skyn að hundurinn sé á boðstólnum.  
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Það voru allir hrifnir af Birgi Ruud og svo af Jeppen 
Eriksson. Guðmundur segir frá skíðastökkmóti í Stóra bola, upp úr 1950. ,,Þarna var gaman að stökkva. 
Jeppen stökk 53 metra, það var lengsta stökkið í brautinni, ég stökk 54 en datt. Það er ekki tekið til greina.“ 
Þetta mót er Guðmundi minnisstætt vegna þess að að honum tókst að sigra Jónas Ásgeirsson. Jeppen hlaut 
fyrsta sætið, Guðmundur annað og Jónas þriðja. 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Nei það bjó þetta einhver til, okkar maður. 
Það er hvergi skráð að það sé til. Hann bjó þetta til sjálfur hann Guðmundur Guðmundsson hérna, sagði 
skíðakóngur, hann sendi skeyti, við ætluðum að brjálast úr hlátri.“ Guðmundur skrifaði jólaskeyti og skrifaði 
Guðmundur Guðmundsson skíðakóngur undir. Guðmundur segir að titillinn hafi bara verið notaður í gríni 
eftir það, það hafi ekki nokkur maður borið þennan titil. 
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Það er alveg hreint, það er númer eitt og tvö. Sko, 
þú getur ekkert ef þú ferð ekki í keppnisskap og ert vel fyrir kallaður. Það er alveg hreint segin saga.“ 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Það er keppnisskapið. Það fleytir manni 
áfram. Svo náttúrulega kunnáttan og skapið verður líka að vera til staðar. Altso heilbrigt skap.“ 
Lýstu skíðum, skíðaskóm, festingum og skíðastöfum og segðu frá þróun og breytingum varðandi fatnað og 
útbúnað. ,,Stökkskíði hafa eiginlega ekkert breyst. Alla mína tíð hefur þetta ekkert breyst.“ 
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Aðstaðan var ágæt. Menn notuðu skíðaskálana lítið. Þar var engin 
búningsaðstaða heldur mættu menn í æfingagallanum á staðinn. Í skálunum var kaffisala þar sem hægt var að 
fá heita drykki og sætabrauð og voru það helst konur skíðakappanna sem störfuðu við veitingasöluna.  
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög?  
Guðmundur gekk í Menntaskólann á Akureyri og keppti því oft á Akureyri. Einhvern tíma keppti hann fyrir 
hönd Menntaskólans, ásamt öðrum Siglfirðingi. Guðmundur fór á öll landsmót. Það var farið með skipi til 
Akureyrar, Ísafjarðar og Reykjavíkur, en það voru þeir staðir sem keppt var á. ,,Þetta voru löng ferðalög, 
stelpurnar voru allar saman sjóveikar. Menn þekktu ekkert betra. Það varð bara að búa við það.“ 
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? 
,,Það var nú eiginlega aðallega fyrir stökkin, þegar þeir voru allir saman, sko, strákarnir allir, Ari 
Guðmundsson, Skarphéðinn Guðmundsson, hann fór út til Skoale, þá var ég formaður félagsins, það man ég, 
það átti að vera einhver reiði um það hver ætti að fara og ég þrýsti á Skíðasamband Íslands að hann yrði 
valinn af því að hann stóð alveg hreint fyrir því. Hann var mjög góður, þá var hann komin á sitt besta, því að 
menn dala og aðrir koma í staðinn, annað væri ekki gaman.“ 
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? ,,Þau voru voða sjaldgæf. Einu sinni kom það fyrir að ég 
datt illa og fláði skinnið af andlitinu á mér. Það var ekkert, það vildi bara svo til að konan var ófrísk af annarri 
stelpunni og þeir þorðu ekki að fara með mig heim, strákarnir. Þeir löguðu þetta bara, ég held að ég hafi 
ekkert farið til læknis.“ Það tíðkaðist ekki að hafa lækna nema á landsmótum, þá var alltaf læknir á staðnum.  
Eftir 1960 sneri Guðmundur sér að félagsstörfum og var um árabil í stjórn Skíðafélagsins og þar af formaður í 
nokkur ár. Guðmundur tók skíðadómarapróf árið 1960 og var fyrst yfirdómari á Skíðamóti Íslands á Akureyri 
1962. Eftir það var hann oft skíðadómari á mótum en var sjálfur hættur keppni á þessum árum. Helgi 
Sveinsson og Bragi Magnússon gegndu einnig hlutverki yfirdómara á einhverjum mótum. Þeir sem voru 
yfirdómarar þurftu að hafa löggildingu og það var ákveðin dómnefnd sem úrskurðaði um það hver ætti að 
vera dómari fyrir hvert mót. Einhverju sinni var Guðmundur yfirdómari á Íslandsmóti á Siglufirði. Þarna voru 
komnar talstöðvar og Guðmundur kallar upp að keppnin hefjist eftir 5 mínútur. Að 5 mínútum liðnum kallar 
hann og spyr hvort það séu allir mættir. Kristinn Benediktsson var á meðal keppenda og var hann ekki mættur 
í startið á tilsettum tíma. Hann var þá þegar orðin Íslandsmeistari í svigi og Guðmundur telur að með þessum 
hætti hafi hann verið að sýna veldi sitt. Guðmundur ákveður að gefa honum 5 mínútur til viðbótar og ekki 
sekúndu meira til að koma sér á sinn stað. Kristinn kom ekki eftir aðrar 5 mínútur heldur stóð sem fastast í 
miðri brautinni. Guðmundur skipaði svo fyrir að hann skyldi fara úr brautinni og vera dæmdur úr leik. ,,Þarna 
urðu vinslit milli okkar í þrjú eða fjögur ár. Það varð oft að taka á svona hlutum. Það er þetta sem fór verst 
með mann, að þurfa að gera þetta, þetta var voðalega erfitt.“ Aðspurður hvort það hafi verið mikið um svona 
leikbrot segir Guðmundur að það hafi alltaf verið einhverjar ,,drottningar“ sem héldu að þær gætu ráðið öllu. 
Hann segir að svona hafi Jónas Ásgeirs eða Jón Þorsteinsson aldrei látið, þrátt fyrir að vera mun frægari en 
Kristinn.       
Hversu algeng voru mótmæli og kærur? ,,Það var voða lítið um það, voða lítið um það. Ég held að það hafi 
bara verið hending ef það kom fyrir. Ef það hefur komið kæra þá var leist úr henni strax.“ 
 
Hvað getur þú sagt um einkunnagjöfina? Það var einkunagjöf í stökkinu, en ekki í öðrum greinum. Hraðinn 
réði úrslitum í sviginu, tímatakan í göngunni, en í stökkinu var það stökklengd og einkunagjöf. Dregið var af 
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mönnum ef þeir hreyfðu sig á einhvern hátt óeðlilega, eða á þann hátt sem ekki þótti fallegt. Dómarar lærðu 
það hvernig átti að gefa fyrir viss atriði.  
 
Hvernig var mótstjórn skipuð? Mótstjórn var skipuð af félagsstjórninni. ,,Þetta var gríðarlega mikið verk að 
sjá um þetta. Við skiptum verkum með okkur.“ Einhvern tíma á árunum 1961, 1962 eða 1963 geymdi 
mótsstjórnin allt sitt dót niður frá hjá bænum. Guðmundur var yfirdómari í stökki og svigi. Daginn fyrir mót 
fór Guðmundur í fylgd annars manns uppeftir í grenjandi stórhríð og byggðu þeir sér snjóhús til að skýla sér 
fyrir veðrinu. Þarna fóru þeir til að undirbúa mótið og gera brautirnar tilbúnar. 
 
Hverjir skipuðu leikstjórn? Félagsstjórnin skipaði vana og góða menn í leikstjórn. Oft á tíðum var sama 

leikstjórn fyrir stökk og göngu. Aðrir sáu um svigið. ,,Það var miklu meira sem þurfti að vinna í svigi heldur 
en nokkurn tíma öðru. Það var ekkert sem þurfti að gera í göngunni, eða miklu minna en í sviginu. Þessi 
leikstjórn réði framúr öllu. Þegar til kastana kom þá fengu ekki aðrir að fara í leikstjórn heldur en þeir sem 
höfðu getu og próf til þess að geta úrskurðað.“  

Nefndu starfsheiti þeirra starfsmanna sem komu að mótum. Í stökki voru  þrír stökkdómarar, mælingarmenn 
niðri og ræsir uppi. Í sviginu eru hliðverðir, þeir skipta sér niður á brautina og taka 4-5 hlið hver og fylgjast 
með því að menn fari rétt í hliðin. 
 
Hvaða áhöld voru nauðsynleg við mót? Það voru skeiðklukkur í sviginu. Í stökkinu var búið að mæla 
stökklengdirnar fyrirfram og því þurfti ekki að mæla með málbandi hjá hverjum og einum. Guðmundur var 
eitt sinn yfirdómari á móti í Reykjavík og segir að þar hafi menn verið miklir ,,akkurat menn“ þegar kom að 
því að mæla.   

Segðu frá flokkaskiptingu. ,,Þú vannst þig upp í meistaraflokk.“ 
Hvað var það sem réði röð keppenda í leik? ,,Það var alltaf dregið um það.“  
 
Hverjar voru tegundir leikja (keppnisgreinar)? Stökk, ganga og svig. 
Hvað getur þú sagt um stökkbrautir? ,,Þá settum við annað hvort línu yfir, hættumerki á rautt og blátt þar 
fyrir ofan, eða til hliðar, en það virkaði alltaf betur ef þú settir það bara í fönnina. Brekka sem leyfði 50 metra 
stökk að hámarki, þú settir rautt þar. Svo upp að 45 metrum þá settir þú blátt. Annað var ekki gert. Jú, það 
voru sett flögg á stökkpallinn, báðu megin. Það var ekki þannig að það væru ákvæði um það, þú gekkst frá 
þessu eins og þér fannst best.“ 

Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Guðmundur á nokkra gripi sem kallast 
þátttökuvottorð sem voru eins konar viðurkenning fyrir vel unnin dómarastörf á landsmótum. Guðmundi þótti 
alltaf vænt um að fá slíka gripi. Einnig á hann eitthvað af bikurum og verðlaunapeningum fyrir afrek sín á 
skíðum. Hann telur að myndirnar sínar séu allar hjá dætrum sínum. Skíðaútbúnað hefur hann gefið í gegnum 
árin: ,,það voru ekki allir sem óðu í peningum. Það þurftu fleiri að fá þetta.“ Guðmundur er fús til að láta þá 
hluti sem hann á af hendi rakna til Síldarminjasafns Íslands.   
Frásögn Hinriks Aðalsteinssonar um Guðmundur Guðmundsson. Örlygur Kristfinnsson tók viðtalið 
2005.

Guðmundur var á meðal efnilegustu íþróttamanna á Siglufirði og var einstaklega góður göngumaður og hafði 
unnið til fjölda verðlauna á innanbæjarmótum og landsmótum. Miklar vonir voru við hann bundnar. Þá 
gerðist það Sigl-firðingum til undrunar og mikillar gremju að hann fluttist til Akureyrar og fór að keppa fyrir 
hönd Akureyringa og náði þeim glæsilega árangri að vinna hinn eftirsótta titil Skíðakóngur Íslands. Varð það 
að teljast mikið afrek að sigra þannig sína fyrrum félaga og fyrirmyndir eins og Jón Þorsteinsson og Jónas 
Ásgeirsson. Það var ekki að spyrja að skíðahlauparanum knáa, hann sigraði meira að segja sjálfa 
Holmenkollen-kappana í skíðastökki. Siglfirðingar voru reiðir og kenndu því um að Akureyringar hefðu búið 
þeim hina verstu stökkbraut á svokölluðum Miðhúsa-klöppum rétt fyrir utan bæinn. Stökkpallurinn var of 
lítill og brautin of stutt og engan veginn meisturum samboðin, sögðu Siglfirðingar. Sá sem hafði haft tækifæri 
til að æfa sig þar að vild fyrir Íslansdmótið hlaut náttúrlega að vinna. Sigurinn var ekki bara Guðmundi 
persónulega mikilvægur heldur færði þessi sigur Akureyringum óverðuga sæmd. Frækileg frammistaða 
Guðmundar í skíðaíþróttinni á næstu árum var í samræmi við væntingar manna í gamla heimabænum en 
vonirnar sem bundnar voru við hann ungan um að sigrar hans yrðu sigrar Siglufjarðar brugðust. 
 
Að heimili Gunnars, Suðurgötu 34, Siglufirði 19. júní 2008  
Gunnar Guðmundsson er fæddur 14. mars 1943 að Brautarholti í Ólafsfirði. Foreldrar Gunnars eru 
Guðmundur Antonsson og Árný Sigurlaug Jóhannsdóttir, bæði fædd og uppalin í Fljótunum. Þau bjuggu 
fyrstu búskaparárin sín á Nefstöðum í Fljótum. Þegar Gunnar var þriggja ára gamall flutti fjölskyldan til 
Siglufjarðar og þar hefur Gunnar átt heima síðan. Faðir hans var lengi verkstjóri á síldarplani og svo í verslun 
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Kaupfélagsins. Seinni árin vann hann í Sigló síld og Þormóði ramma. Móðir hans vann í síldinni. Gunnar 
byrjaði í síldinni, ,,þar sem peningarnir voru.“ Síðan lærði hann múrverk og er múrarameistari. Hann starfaði í 
lögreglunni en núna er hann húsvörður í grunnskólanum.  
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? Gunnar byrjaði sinn feril þriggja ára gamall, á 
eldhúsgólfinu á Nefstöðum. Faðir hans smíðaði handa honum tunnustafi sem hann gekk á og fyrstu sporin 
voru tekin á eldhúsgólfinu. Eftir að hann flutti til Siglufjarðar var hann á skíðum frá morgni til kvölds. 
Var einhver í fjölskyldunni sem hvatti þig til að leggja stund á skíðaiðkun? Ekki fékk hann beina hvatningu 
frá neinum í fjölskyldunni en íþróttakennarinn hans, Helgi Sveinsson, hvatti hann seinna til að keppa. Gunnar 
segir að Helgi hafi verið mikill skíðaunnandi og duglegur að hvetja krakkana áfram. Móðir Gunnars var mikil 
keppnismanneskja og hafði gaman af því að fylgjast með stráknum sínum.   
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Þau voru náttúrulega geysimikið 
notuð, en það var eiginlega ekkert mokað fyrstu árin sem ég er hérna. Það bara tróð hver fyrir sig. Þegar ég 
fór að ganga í skóla hérna þá notaði maður bara slóðina eftir þá sem fóru í vinnuna klukkan sjö. Svona voru 
þessi ár. Þetta voru góð ár.“ 
Hvernig var skíðakennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Gunnar fékk fyrst skíðakennslu í göngu árið 
1958. Kennarinn var finnskur og hét Alle Leine og var á Siglufirði tvo vetur. Hjá honum lærðu allir sem voru 
á gönguskíðum. Hann kenndi líka stökk. Gunnar man eftir 3-4 erlendum skíðakennurum sem kenndu á 
Siglufirði. ,,Allavega tveir Norðmenn og þessi Finni.“ 
Hversu oft var æft yfir vetrartímann? ,,Það má segja að það hafi verið á hverjum degi, þegar það var þannig 
veður. Það þurfti að vera ansi vont veður til að það væri ekki farið á skíði. Maður var alltaf á skíðum, það var 
bara hlaupið heim úr skólanum og beint á skíðin og svo var gengið hér í fjarðarbotnana, dag eftir dag. Það 
voru engvir snjótroðarar eða neitt þá. Þá bara gekk hver fyrir sig.“ Gunnar segir að þetta hafi ekki komið 
niður á náminu, foreldrar hans hafi séð til þess að hann lærði heima.   
Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? Fótbolti var mikið stundaður og 
svo var gengið eða hlaupið á fjöllin í kring. 
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? ,,Ekki á þeim tíma, maður þurfti skíðin og stafina og skóna. Til að byrja með 
voru þetta ekki merkileg skíði. Bara tréskíði, mismunandi góð. Ég hugsa að ég hafi verið orðin ellefu ára 
þegar ég fékk fyrstu alvöru gönguskíðin. Það var líka mikil breyting. Ég byrjaði á svigskíðum sem faðir minn 
sagaði utan af og það voru mín fyrstu gönguskíði.“ Það þurfti ekki sérstaka skíðaskó á þessi skíði heldur voru 
smellubindingar á skíðunum og það var hægt að nota hvaða skó sem var.  
Hvenær byrjaðir þú að keppa? Gunnar var níu eða tíu ára þegar hann byrjaði að keppa á innanfélagsmótum. 
Hann segir að skíðabakterían hafi byrjað fyrir alvöru þegar hann fór að keppa. 
Segðu frá fyrsta Íslandsmótinu sem þú tókst þátt í. ,,Það var 1960 hérna á Siglufirði. Þá var ég í 15-16 ára 
flokki og lenti í öðru sæti. Það var mjög skemmtilegt, virkilega skemmtilegt. Annað mótið var á Akureyri 
1962, þá var ég komin upp í 17-19 ára og vann þann flokk. Maður vildi helst vera í fyrstu sætunum alltaf. Það 
var ekkert gaman öðruvísi.“ Gunnar viðurkennir að hafa haft mikið keppnisskap.  
Hverjar voru helstu keppnisgreinar? Það var ganga, svig og stökk. Gunnar var í stökki til þrettán eða fjórtán 
ára aldurs en keppti aldrei í þeirri grein. Gangan var hans keppnisgrein. 
Um hvaða vegalengdir var að ræða? Það voru 10, 15 og 30 kílómetrar. Gunnar segir að það hafi ekki verið 
mikið erfiðara að ganga 30 km heldur en 10 km og takturinn hafi verið gjörólíkur. 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. Gunnar á tvo bikara frá mótinu á Ísafirði 1964, annar er fyrir 15 km 
göngu og hinn fyrir 30 km göngu. Gunnar fékk hvíld í einn dag á milli. Skíðamótin á þessum árum byrjuðu á 
þriðjudegi og voru búin á sunnudegi. Það var keppt í boðgöngu, 15 km og 30 km göngu. Boðgangan var 
fjórum sinnum 10 km. Gunnar vann allar göngurnar á Ísafirði 1964. Ári seinna var mót á Akureyri og þá vann 
hann 30 km göngu. Árið 1967 var landsmótið haldið á Siglufirði og þá vann Gunnar 15 km göngu. Einnig 
hefur Gunnar verið Siglufjarðarmeistari í 10-15 ár. ,,Maður varð alltaf að vinna hérna sko.“    
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Já, það voru góðir göngumenn.“ Árið 1954 var 
Skíðamót Íslands haldið upp á Súlum upp í Skarði. Gunnar var ellefu ára og fór upp í fjall til að horfa á. 
Gunnari er það í fersku minni þegar Fljótamaðurinn Sigurjón Hallgrímsson kom öllum á óvart og vann 15 km 
gönguna. ,,Hann gekk alveg ofboðslega vel. Alveg ofboðslega vel. Ég tók til þess. Svo var annar hér, 
Siglfirðingur, Viðar Magnússon, sem gekk alveg óhemjuvel en hann sigraði nú aldrei. Hann gekk alveg 
svakalega fallega. Þetta er svona það sem ég ætlaði mér að ná og mér tókst það, þessum göngulögum.“ 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Það er náttúrulega fyrst og fremst að 
vera í góðri þjálfun. Alveg feikilega góðri þjálfun og geta helst hlaupið frá morgni til kvölds. Síðan það að 
hafa þessa tækni. Að nota tæknina, láta sig renna í sporinu, fjaðra vel í hnjánum, um það snerist þetta.“  
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Það skiptir miklu. Þessi sem ég nefndi áðan, þessi 
Fljótamaður, hann er nú frændi minn, hann er nú dáin núna, hann sagði við mig: maður gefur sig aldrei fyrr 
en maður finnur blóðbragð í munninum.“ Gunnari var oft hugsað til frænda síns þegar hann var að keppa.  
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? Gunnar æfði með Skíðafélagi Siglufjarðar Skíðaborg, hinu sameinaða 
félagi. Strákarnir hittust og æfðu saman en það var engin þjálfari eða skipulagðar æfingar á vegum 
skíðafélagsins. ,,Það bara gekk hver með sínu nefi.“  
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Hvaða kosti/ókosti hafði það í för með sér að hafa tvö skíðafélög? ,,Þetta var slæmt meðan að félögin voru 
tvö, eftir því sem mér er sagt. Þá var svo mikill rígur á milli félaganna og það kom bara niður á bæjarfélaginu. 
Það var ekki hollt.“ Gunnar telur að sameiningin hafi verið til bóta.   
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? Það var mikið meira af drengjum á þeim tíma. 
Hvernig var keppnisandinn í félaginu? ,,Hann var góður, það var mjög gaman þegar við vorum að fara á 
skíðalandsmótin og þetta, virkilega gaman.“ Það var mikill vinskapur á milli keppenda. 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Já, skíðakóngur, ég kannast við það. 
Guðmundur Guðmundsson skíðakóngur, sem hér átti heima og flutti síðan til Akureyrar. Ég man nú ekkert 
eftir honum, það er það langt síðan.“ Gunnar segir að þessi titill hafi ekki verið notaður á hans ferli, eða á 
meðan hann var sjálfur að keppa. Menn voru bara Íslandsmeistarar ef þeir unnu á landsmóti, ekkert annað. 
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? Það voru Ísfirðingar, Fljótamenn, Akureyringar og 
Ólafsfirðingar. 
Hver var þinn skæðasti keppinautur? ,,Það var mikill vinur minn á Ísafirði, Kristján Rafn Guðmundsson, við 
vorum samtíða allan tímann. Við vorum svona að vinna til skiptis. Til dæmis 1965, þegar ég vinn aðra 
gönguna þar þá vinnur Krisján Rafn hina. 1967 vinn ég 15 km og þá vinnur hann 30 km. Þetta var mikið 
svona. Nema þarna 1964, það er ekki oft sem menn hafa unnið alveg allar göngurnar.“ Þrátt fyrir að veita 
hver öðrum mikla samkeppni í skíðagöngu voru þeir góðir félagar og vinir. Gunnar segist vera steinhættur að 
fara á skíði en að Kristján sé ennþá að. Gunnar lauk sínum ferli þegar hann fór að byggja sér hús og var í því 
öllum stundum, þegar hann var ekki að vinna. Þá var ekki lengur tími til að stunda skíðaíþróttina.  
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segðu frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu 
og aðbúnað skíðafólks. ,,Það voru nú ekki neinar skíðalyftur til að byrja með. Þær koma miklu seinna, sko. 
En við bara smurðum skíðin okkar heima og stigum svo bara hérna út á snjóinn. Þá var alltaf snjór. Það þurfti 
ekki að fara neitt til að fara á skíði, þá bara labbaði maður hér fram fjörðinn og í hringi, ýmist í öðrum dalnum 
eða báðum. Og oft kom það fyrir að maður var að koma heim og þá voru einhverjir aðrir að fara og þá fór 
maður með þeim aftur. Þennan sama rúnt, sko.“ Skíðaskálinn Skíðafell stóð yfir á ásnum hinum megin í 
firðinum. Þar var einn stór salur og eldhús. Gunnar minnist þess ekki að þar hafi verið salernisaðstaða. ,,Þetta 
var ekkert notað. Þetta var notað þegar það voru landsmót, þá notuðum við þetta til að smyrja bara í þessu. Jú, 
stundum voru kvöldvökur þarna yfir veturinn.“ Það var einkum skíðafólkið sem sótti þessar kvöldvökur og 
það var oft mikið líf og fjör. 
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? Var mikill munur á milli ára? ,,Maður byrjaði alltaf svona um svipað 
leiti og skólinn byrjaði, að æfa. Þá fór maður að hreyfa sig, hlaupa og nota fjöllin og svona. Síðan bara var 
byrjað á skíðunum um leið og snjórinn kom. Það var svolítið misjafnt.“ 
Að heimili Hómsteins Þórarinssonar, Fossvegi 10, Siglufirði 30. júní 2008 
Hólmsteinn Þórarinsson er fæddur á Siglufirði 1. desember 1926. Hólmsteinn er ættaður frá Siglufirði og 
Héðinsfirði langt aftur í ættir og er því komin af skíðafólki. Föðurættin er frá Héðinsfirði en móðurættin frá 
Siglufirði. Hann hefur alltaf búið á Siglufirði, en síðustu 12 árin hefur hann haft veturbúsetu í Reykjavík. 
Hólmsteinn fór á skíði en keppti ekki í íþróttinni. Hann var aftur á móti virkur þáttakandi þegar kom að því að 
undirbúa keppnir og mót. Hólmsteinn var meðal annars skrifari á mótum og skrifaði niður tímann hjá hverjum 
keppanda. Dómarar sáu um að taka tímann og voru þeir tímaverðir. Helgi Sveins var mótshaldari eða 
mótsstjóri á þeim tíma og aðalmaðurinn, eins og Hólmsteinn orðar það.   
Hólmsteinn man eftir stökkmóti í Stóra bola árið 1936. Var það fyrsta landsmótið sem haldið var í 
skíðaíþróttum. Stökkpallarnir voru nefndir Stóri boli og Litli boli og nöfnin tilkomin vegna þess að pallarnir 
stóðu niður undan svokallaðri Nautaskál. Árið 1938 var haldið stökkmót upp í Hvanneyrarskál, farið var 
norður hólinn og alveg fram eftir botni. Stefán Þórarinsson stökk 46 metra á mótinu og setti Íslandsmet sem 
stóð í mörg ár.  
Hólmsteinn var ungur þegar skíðafélagið klofnaði og til urðu tvö skíðafélög. Hann segir að það hafi byrjað 
með því að 10-12 ungir strákar sögðu sig úr félaginu. Aðalmennirnir í þessu voru Gestur Fanndal og 
Guðlaugur Gottskálks-son, hinir voru með betri strákum á skíðum, að sögn Hólmsteins. Einhver óánægja varð 
til þess að þeir tóku þessa ákvörðun en Hólmsteini er ekki kunnugt um hvers eðlis hún var. Það var einhver 
rígur á milli félaganna, en aldrei neitt alvarlegt. Bræður Hólmsteins voru í sitt hvoru félaginu en hann var 
sjálfur bara mitt á milli og tók enga afstöðu. Þrátt fyrir að bræðurnir væru ekki í sama félagi þá fylgdi því 
aldrei neinn ágreiningur. Hólmsteinn segir að afleiðingar klofningsins hafi verið þær að það var mikið meiri 
keppni og menn æfðu sig meira og lögðu sig betur fram. Bestu mennirnir voru sendir á Thule mót í 
Reykjavík. Þar var helst keppt í göngu og voru þá göngusveitir, fjögurra manna sveitir sem kepptu. Bæði 
félögin frá Siglufirði sendu sínar göngusveitir á Thule mót og þá myndaðist keppni á milli þeirra. L.H. Möller 
í Reykjavík stóð fyrir þessum Thule mótum, sem alltaf voru haldin fyrir sunnan. Lengi vel voru Ísfirðingar 
helstu keppinautar Siglfirðinga í göngu. Seinna komu Ólafsfirðingar sterkir inn og eru enn. Vinátta og tengsl 
voru góð á milli keppenda mismunandi félaga.  
Það voru tveir skíðaskálar. Skíðafélag Siglufjarðar átti Skíðafell sem stóð á Ásnum, hinumegin í firðinum en 
hitt félagið átti skíðaskála við Steinaflatir, rétt sunnan og neðan við Stóra bola. Í skálanum var hægt að fá 
heita drykki og einhverja hressingu. Lengst af voru engar lyftur og menn urðu að þramma upp með skíðin á 
öxlinni.   
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Hólmsteinn telur að sameiningin hafi verið til góðs en þrátt fyrir það hafi orðið lægð í skíðaíþróttinni um 
svipað leiti og félögin sameinast: ,,Það er bara eins og allt sé farið úr, fokið út í veður og vind. Þetta hvarf allt 
þegar síldin fór hér áður fyrr. Þá var þetta bara, það var frí á haustin og fram á vor, það var ekkert að gera. 
Unglingarnir voru þá í þessu frekar en öðru og það var að vissu leiti gott. Svo komu frystihúsin og fólk fór að 
vinna og þá datt þetta allt saman niður.“ Atvinnulífið hafði því mikið að segja í þessari þróun.  
Það voru aldrei nema 2-3 stúlkur að keppa frá Siglufirði.  
Jón Stefánsson var skíðakóngur Íslands á fjórða áratugnum. Seinna var Jón Þorsteinsson skíðakóngur í mörg 
ár. Þann titil hlutu menn fyrir besta árangurinn í stökki og göngu, samanlagt. Skíðakóngur á eftir honum var 
Guðmundur Guðmundsson.          
Aðspurður hvort veðráttan hafi ekki breyst og þar með skíðatímabilið svarar Hólmsteinn: ,,Manni fannst alltaf 
vera vetur þegar það var vetur og svo kom bara vor og sumar þegar það átti að koma. En það var eiginlega 
sama hvort það var blindbylur eða hvað, það var farið á skíði.“ Hið eiginlega skíðatímabil byrjaði sjaldan fyrr 
en í desember og hófst af krafti eftir áramót. Tímabilið stóð alveg fram á vor.  
Þegar farið var á mót til Reykjavíkur var yfirleitt farið með flutningaskipum, það var ekki um annað að ræða. 
Hólmsteinn man eftir sérstöku móti í apríl 1963. Þá var mót upp í Siglufjarðarskarði. Gangan var þannig 
skipulögð að það var gengið fram á Súlur og aftur til baka. Það gerði allt í einu hörku hríð og byl og fólk var í 
vandræðum með að komast niður aftur. Gangan var rétt búin þegar þurfti að smala fólkinu saman. Það var 
ekki um annað að ræða en að ganga til byggða. Skyggnið var þannig að ekki sást út úr augum en allir komust 
heilir heim. Þennan dag urðu miklir skipskaðar við Norðurland vegna óveðurs. Á þessu móti var það 
Fljótamaður sem bar sigur úr bítum. 
Hólmsteinn segir að það hafi verið mikil stemmning á Siglufirði fyrir keppnir og mót og það hafi strax verið 
mikil eftirvænting í bæjarbúum fyrir fyrsta mótið sem haldið var í bænum. Aðsóknin var góð og áhorfendur 
margir, þrátt fyrir töluverðar vegalengdir sem þurfti að ganga.  
Blómaskeið skíðaíþróttarinnar á Siglufirði var á stríðsárunum og rétt fram undir 1950. En þetta tímabil var 
ekki aðeins blómaskeið skíðaíþróttarinnar heldur var Siglufjörður eins og paradís á þessum árum, að sögn 
Hólmsteins. ,,Þá fylltist allt af fólki á sumrin og þetta var eins og stór borg bara.“  
Helstu keppnisgreinar voru ganga, stökk og svig, en svigið var kallað slalom. Einnig var keppt í bruni en 
Hólmsteinn man ekki nákvæmlega hvernig það fór fram: ,,Ætli menn hafi ekki verið með broddstafinn í 
klofinu til að draga af, eins og gert var í gamla daga, þá voru menn með broddstaf þegar þeir fóru yfir fjöll og 
settust svo á hann og létu sig renna niður, það var tæknin þá, sko.“ 
Númeravörður setti rétt númer á keppendur fyrir allar keppnisgreinar. Í göngunni var dregið um röð keppenda 
en í öðrum greinum réð stigamunur röðinni. Kallari sá um að kalla nöfn keppenda til áhorfenda. Hólmsteinn 
minnist þess ekki að menn hafi verið að brjóta leikreglur en stundum fóru menn öfugu megin í portin og þá 
var dregið af þeim. Í sviginu voru portverðir sem fylgdust með að menn færu rétt í portin.  
 
Við frístundahús Jóhanns Vilbergssonar, Norðurgötu 12 Siglufirði 23. júní 2008  
Jóhann Vilbergsson er fæddur 20. mars 1935 á Siglufirði. Fyrstu 30 ár ævinnar bjó hann á Siglufirði og 
starfaði m.a. í síldinni og við beitningar meðan hann bjó þar. Síðan flutti hann til Reykjavíkur og hefur búið 
þar síðan og keyrt leigubíl í 47 ár. Foreldrar hans voru Rósa Jónsdóttir og Vilberg Þorláksson. Faðir hans var 
fæddur 1910 á Hofsósi en flutti ungur til Siglufjarðar. Móðir hans var fædd 1912 á Dalvík en kom til 
Siglufjarðar að vinna í síldinni þegar hún var ung og settist þar að. Rósa vann í síld á sumrin og Vilberg var 
bólstrari og vann hjá Jóa dívani. Á seinni árum keyrði hann vörubíl. 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Ég er bara Siglfirðingur, við byrjum bara 
snemma, við byrjuðum bara fimm, sex ára á skíðum. Þó ég taki það ekkert alvarlega fyrr en ég var 14-15 ára.“ 
Jóhann byrjaði strax að keppa í barnaflokkum en slasaðist þegar hann var 13 ára og braut á sér hnéð. Fóturinn 
á honum styttist um 4 og ½ cm og þá gat hann ekki lengur verið í göngu og stökki sem hann keppti í áður. 
Hann skipti því um keppnis-grein og fór í svigið og var í því það sem eftir var. Jóhann slasaðist ekki við 
skíðaiðkun heldur brotnaði hann um borð í Goðafossi, þegar skipið var nýkomið til landsins. ,,Það datt engum 
í hug að maður hefði brotnað við það að skoða skip, svoleiðis að ég vissi það nú ekki fyrr en sex árum seinna 
að ég hefði brotnað, það var alltaf talað um tognun.“ Um leið og hann komst á kreik aftur fór hann að iðka 
skíðaíþróttina af krafti. Óhappið átti sér stað um vorið og hann var orðin góður um haustið. 
Var einhver í fjölskyldunni sem hvatti þig til að leggja stund á skíðaiðkun? ,,Nei, nei, þetta var bara svona 
innbyggt hérna, við vorum bara í þessu, á skíðum. Við vorum stundum á skíðum til klukkan ellefu á kvöldin. 
Það var farið í refaleik hérna í skriðunni. Þar var allt liðið, stundum á annað hundrað manns í eltingaleik á 
skíðum, öll kvöld. Mest gaman þegar það var blindbylur og maður sá ekki á milli húsa, þá var aðalfjörið.“ 
Þetta var einn liður í að æfa sig á skíðum en svo fóru krakkarnir að æfa þetta af meiri alvöru í brautum. Fyrir 
ofan bæinn var ljósabraut og þar var mikið æft, einnig var mikið æft í Hvanneyrarskálinni. 
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Hérna þurftum við ekki að vera á 
skíðum til að komast á milli staða. Hérna vorum við bara á skíðum til að renna okkur og svona. Í sveitinni 
gengu menn á milli bæja á skíðum. En hérna er svo stutt í allt, það tók því ekki að fara á skíði til þess.“ 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Það var skíðakennsla þegar Jóhann var strákur, þá 
voru Siglfirðingar með erlenda þjálfara, bæði í göngu, stökki og svigi. Þjálfararnir voru þýskir, austurrískir, 
norskir og sænskir. Jeppen Eriksson þjálfaði stökk og þá fóru allir að æfa stökk. Jóhann lærði á gönguskíði 
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hjá sænskum þjálfara þegar hann var átta eða níu ára. Eftir það keppti hann í göngu, þar til hann slasaðist á 
hnénu. Simmerman var einn af þeim allra frægustu sem komu til Siglufjarðar til að þjálfa. Hann var 
sjálfkjörin á ólympíuleikana 1960 og þurfti ekki að keppa um það einu sinni. Simmerman þjálfaði svig og 
Jóhann segir: ,,Hann var orðinn svo spældur fyrir rest því að ég vann hann alltaf í öllum keppnum, hann var 
ekkert sáttur við það. Svo þegar við komum á ólympíuleikana þá vildi hann ekkert tala við okkur, hann var 
hálfspældur bara.“ 
Hversu oft var æft yfir vetrartímann? Það var æft á hverjum degi, sama hvernig viðraði. ,,Það var bara 
kjörorðið, maður fór bara í fjallið hvernig sem viðraði, hvort sem það var rigning eða rok eða stórhríð eða 
hvað.“ Það var ekki nema það væri blindstórhríð að ekki var farið í fjallið. Það voru ekki skipulagðar æfingar 
á vegum skíðafélagsins heldur mættu bara þeir sem höfðu áhuga og metnað. Oft var heldur enginn sérstakur 
þjálfari en skíðaiðkendur voru samtaka í því að mæta og æfa.  
Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? ,,Maður var ekkert að pæla í 
einhverju sérstöku formi, það er seinni tíma mál. Maður bara æfði eftir þörfum og bara eins og manni langaði 
til. Maður mætti ekki á neinar sérstakar æfingar klukkan þetta eins og allir í dag. En ég man eftir því að á 
sumrin þá voru alltaf dansleikir hérna frá 17. júní og fram í miðjan september, á hverju einasta kvöldi og 
alltaf fullt húsið.“ Dansleikirnir voru haldnir í samkomuhúsi bæjarins. Eitt sumarið fór Jóhann eins oft og 
hann gat á dansleiki og komst að því að hann hafði aldrei verið í betri þjálfun en eftir dansinn.  
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? Jóhann er á þeirri skoðun að 
krakkar sem stunda íþróttir standi sig yfirleitt betur í skóla en hinir sem ekki stunda íþróttir. Ástæðan er sú að 
íþróttakrakkarnir læra að skipuleggja tímann sinn betur og nýta allar stundir. Jóhann smakkaði aldrei vín og 
hefur aldrei á ævinni reykt. ,,Maður varð bara að vera alveg í reglunni og standa sig.“ Jóhann telur að 
reglusemi sé algjört lykilatriði ætli menn að komast áfram í íþróttum og í lífinu sjálfu og nefnir Boga Nilsson, 
fyrrverandi ríkissaksóknara sem dæmi. Bogi er einn þriggja bræðra sem stunduðu skíðaíþróttina af kappi á 
Siglufirði á sínum yngri árum.  
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju var helsti kostnaðurinn fólginn? Það var ekki dýrt að æfa 
skíðaíþróttina á Siglufirði, það kostaði ekkert að æfa en kostnaðurinn var einkum fólgin í skíðum og útbúnaði. 
,,En við vorum nú svo nægjusamir að við vorum bara á gömlum skíðum.“ Jóhann fór eitt sinn til Austurríkis 
til að keppa á heimsmeistaramóti og ráku aðrir keppendur upp stór augu þegar þeir sáu skíðin hans. Þeir vissu 
að Jóhann ætlaði að keppa og spurðu hann hneikslaðir hvort hann ætti þessi skíði, þegar hann jánkaði því 
hristu þeir hausinn í forundran. Þetta voru skíði með skrúfuðum köntum. Skrúfurnar voru kúptar og drógu því 
tölvert úr rennslinu. Pabbi Jóhanns átti skíði sem hann fékk til að byrja með og því þurfti Jóhann aldrei að 
renna sér á tunnustöfum.  
Lýstu skíðum, skíðaskóm, festingum og skíðastöfum. ,,Ég er nú eiginlega einn af fyrstu í heiminum sem að fór 
á fyrstu öryggisbindingarnar. Það var á heimsmeistarakeppni í Badgastein 1958 þá voru allir á nýjum 
öryggisbindingum frá Marker.“ Þetta var í fyrsta sinn sem öryggisbindingar voru fáanlegar. Jóhann varð líka 
fyrsti karlmaðurinn í heiminum til að keppa á atomic skíðum. Þarna var ný tegund af skíðum að koma á 
markað og fyrirtækið vildi fá einhvern til að prófa nýju skíðin. Það vildi engin keppa á nýju skíðunum nema 
Jóhann. Hann fékk 14 pör af skíðum og var hæstánægður með það. ,,Ég vissi að ég myndi ekki gera neinar 
rósir hvort eð var. Þau voru ekkert verri heldur en hin skíðin. Það var líka ein stelpa sem keppti, við vorum 
tvö á svona skíðum.“ Það varð einnig ör þróun á skíðaskónum, fyrst voru þeir reimaðir, síðan komu smellur. 
Árið 1958 lét Jóhann smíða á sig skó með smellum og það voru fyrstu smelltu skórnir sem hann eignaðist. 
Jóhann prófaði að láta sérsmíða á sig skó, með tilliti til þess að annar fóturinn var styttri en hinn, en segir að 
það hafi ekki skipt neinu máli í sviginu, vegna þess að menn standa bara á annarri löppinni í einu. Jóhann lét 
sér því nægja að nota hefðbundin skíðaútbúnað, en það sem truflaði hann mest var hversu máttlaus hann var í 
hnénu á styttri fætinum.    
Lýstu fatnaði. Annars vegar æfingafatnaði og hins vegar keppnisbúningum. ,,Það var náttúrulega svolítið 
vandamál því við vorum bara í gömlu sauðaklæðunum hérna. Pokabuxum, eins og maður sagði, sko. Það var 
ekki fyrr en maður fór að fara þarna erlendis að maður keypti þá teygjubuxur og svoleiðis, sem var þægilegt 
að vera í. Það var eiginlega byrjunin hjá mér og fleirum. Ég keypti slatta af svoleiðis buxum handa 
krökkunum hérna í leiðinni.“ Einnig fékk Jóhann eitthvað af fatnaði í verðlaun á mótum. Stundum valdi hann 
föt handa strákunum heima á Siglu-firði. Svo var ýmislegt keypt erlendis sem ekki fékkst hér heima á þeim 
tíma, t.d. fínir hanskar og fleira. Það var lítið úrval á Íslandi og útbúnaðurinn dýr. Jóhann telur að allur 
útbúnaður hafi verið hlutfallslega dýrari þá en í dag.  
Segðu frá fyrsta Íslandsmótinu sem þú tókst þátt í. ,,Ég keppti á Akureyri 1952. Ég fékk bara að vera í 
flokkasvigi því ég var bara 15. Ég gleymi því nú aldrei því annar vinur minn frá Ísafirði, Björn Helgason, 
hann var nú góður á skíðum. Hann sagði: ég ætla sko að vinna þig. Og hann gerði það. Ég var nú með betri 
tíma í annari ferðinni en í hinni lenti ég í því að krossleggja skíðin og beint á stöng. Svo ég sat bara fastur á 
stönginni. Ég held að ég hafi verið í tíu mínútur og ég gat ekki hreyft mig.“ Þetta varð til þess að sveitin hans 
Jóhanns tapaði en það var enginn að skammast í honum fyrir þetta. Jóhann segir að þetta hafi verið hans 
fyrsta afrek og hlær. 
Hverjar voru helstu keppnisgreinar? Jóhann byrjaði í sviginu 14-15 ára gamall. Hann var í svigi, stórsvigi og 
bruni.  
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Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Við vorum náttúrulega að reyna að stæla suma 
þarna. Maður lærði nú af ýmsum, ég lærði mikið af Simmerman, til dæmis. Svo voru svona frægir karlar eins 
og Molter og Toni Sailer. Toni Sailer var náttúrulega rosa flottur, ég keppti við hann einu sinni, á 
heimsmeistarakepnninni í  Badgastein 1958. Ég gat náttúrulega ekki neitt, eða þannig.“ Jóhann hefur 
nokkrum sinnum keppt erlendis fyrir Íslands hönd, fyrsta mót hans erlendis var á Holmenkollen 1957. Þá var 
hann búin að vera í Svíþjóð að æfa í heilann mánuð og fór síðan til Osló að keppa á Holmenkollen. Það voru 
nokkrir Íslendingar saman og þeir lentu í kringum 20. sæti í flestum greinum. Einnig hefur Jóhann keppt á 
tvennum Ólympíuleikum, árin 1960 og 1964. Árið 1960 var hann fyrstur Íslendinga í bruni og hafnaði í 30. 
sæti, sem þótti nokkuð gott þar sem ekki var æft brun á Íslandi á þeim tíma. Hann fékk einnig tækifæri til að 
fara á Ólympíuleikana 1968 en segir að þá hafi hann verið komin með svo stóra fjölskyldu að hann hafði ekki 
efni á þessu lengur. ,,Maður fékk ekki neina aðstoð til þess að fara.“ Þetta varð þó ekki til þess að Jóhann 
legði skíðin á hilluna, því hann er að enn þann dag í dag. Börnin og barnabörnin hafa einnig lagt stund á 
skíðaiðkun og nú á fjölskyldan frístundahús á Siglufirði sem mikið er notað yfir vetrartímann. 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. ,,Ég á nú ekki mikið, ég var alltaf á hausnum útaf fætinum, margir héldu 
að ég væri bara svona valtur en það var nú bara af því að fóturinn klikkaði. Maður var nú ekkert að tjalda því. 
Ég held að það viti það nú fáir að hann sé styttri, sko. En ég varð nokkrum sinnum Íslandsmeistari, 1963, þá 
vann ég hérna allt saman. 1962 varð ég fyrsti Íslandsmeistarinn á Akureyri, í stórsvigi.“ Einnig vann hann 
Skarðsmótið í mörg ár. Íslandsmeistaramótið 1963 var haldið á Siglufirði og er það frægt mót sökum veðurs. 
Það var blindbylur á Siglufirði í þrjár vikur. Halda átti mótið upp í Skarði en það var hætt við það vegna þess 
að það var ekki fært þangað. Því var mótið flutt í Hvanneyrarskál. ,,Ég held að ég hafi unnið bara vegna þess 
að ég þekkti veðrið svo vel, maður sá náttúrulega ekki neitt, maður sá varla á milli hliða í stórsviginu. En ég 
hafði það af, ég varð fyrstur í sviginu og stórsviginu. Þá var ekkert brun, það var hætt að keppa í bruni. Ég var 
annar í bruni hérna 1960, þá var keppt á Hólstúni, markið var þar sem að göngin eru núna, gatið.“  
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Jájá. Eða ekki drottning, það voru svo fáar 
drottningar hérna. Kóngstitillinn kom út af því að þeir sem voru fyrstir í norrænni tvíkeppni, göngu og stökki, 
samanlagt. Sá sem vann það, hann var skíðakóngur Íslands.“ Íslandsmeistari í norrænni tvíkeppni var opinberi 
titillinn en menn voru nefndir skíðakóngar. Einn þeirra sem hlaut þennan titil var Guðmundur Guðmundsson 
frá Siglufirði. Jóhann segir frá: ,,Hann var fluttur til Akureyrar og keppti fyrir Akureyri. Það endaði með því 
að hann varð skíðakóngur Íslands á kostnað okkar hérna, því þeir strækuðu á að vera með því hann stytti sér 
leið í göngunni, allavega var hann kominn í mark, það var einn sem tók fram úr honum í göngunni og þá tók 
hann á móti honum í markinu. Þar af leiðandi hættu þeir að keppa, kepptu ekki í stökkinu, sko.“ 
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Ég veit það ekki, ég held að það sé bara aðalatriðið 
að vera bara jákvæður og vera bara ákveðinn. Reyna að standa sig, að það sé bara númer eitt. Annað hvort 
stendur maður eða fellur maður. Ég hef aldrei pælt í því neitt. En það er ekki verra að vera ákveðinn.“ Jóhann 
bætir því við að þeir sem unnu alltaf voru ekkert vinsælir, sjálfum þótti honum best að vera annar eða þriðji. 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? Fólk þarf að búa yfir einhverjum 
hæfileikum en Jóhann segir að aðalatriðið sé að vera með og æfa. Auk þess er mikilvægt að vera ákveðinn í 
að standa sig. ,,Sumum er þetta í blóð borið. Ég virðist hafa verið þannig, eitthvað. Pabbi var á skíðum þegar 
hann var yngri. Hann var bara í göngu. Þá var nú eiginlega bara gengið hérna, mest, í þá daga.“  
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? Jóhann æfði fyrst með Skíðafélagi Siglufjarðar, síðan var það sameinað 
Skíðafélaginu Skíðaborg og heitir nú Skíðafélag Siglufjarðar – Skíðaborg. Þegar Jóhann flutti til Reykjavíkur 
gekk hann í KR og hefur verið þar síðan.  
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? ,,Aðalvandamálið var að fá stelpurnar til að æfa. Þær voru 
eitthvað uppteknar í öðru. En okkur tókst að koma hérna nokkrum á legg, eins og maður segir. Þær urðu bara 
Íslands-meistarar ár eftir ár. Við áttum Íslandsmeistara í kvennaflokki í hátt í fimmtán ár, að minnsta kosti. 
Fyrst var það Kristín Þorgeirsdóttir, hún var fædd í þetta, bara um leið og hún byrjaði þá varð hún 
Íslandsmeistari með það sama. Svo tók við Árdís Þórðardóttir, frænka mín, og það var sama sagan hjá henni, 
hún var svona líka. Svo var Sigríður Þórdís Júlíusdóttir, hún var Íslandsmeistari einu sinni. Hún var alltaf rétt 
á eftir Dísu, sko. Þær voru alltaf kallaðar Dísurnar, þær voru tvær á skíðum og hétu báðar Dísur.“ Þetta voru 
þær sem mest sköruðu fram úr á sínum tíma. 
Var einhver samkeppni á milli félaganna tveggja á Siglufirði? ,,Ja það var svolítill rígur á milli, eins og alltaf, 
eins og þú sérð á nafninu, það var ekki hægt að sameina öðruvísi en að hafa bæði nöfnin.“ Sameiningin gekk 
nokkuð greiðlega fyrir sig og var gengið frá henni á tveimur fundum.        
Hvaða kosti/ókosti hafði sameiningin í för með sér? ,,Ja, hún hafði náttúrulega þá kosti að þá hættu menn að 
rífast. En þetta voru nú allt saman bestu vinir, þess á milli.“ Jóhann var alltaf hlynntur sameiningunni og telur 
að hún hafi verið til bóta. Á þeim tímapunkti var íbúum Siglufjarðar farið að fækka: ,,svoleiðis að þetta var 
eiginlega þrautar-lending bara, að sameina félögin, það var ekkert vit í öðru, tvö félög í svona litlum bæ. Þó 
að metnaðurinn hafi kannski minnkað.“ 
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? ,,Það hafa alltaf verið Ísfirðingar og Akureyringar og 
Reykvíkingar. Svo hefur komið svona einn og einn annars staðar frá. En þetta er aðaluppistaðan í 
skíðaíþróttinni, það er Reykjavík, Ísafjörður, Siglufjörður og Akureyri.“ 
Hver var þinn skæðasti keppinautur? ,,Ja, þeir voru nú margir, þá voru menn rosalega góðir á skíðum. Þegar 
við vorum að keppa hérna 1958 og 1960 þá vorum við bestir bara hérna á Norðurlöndunum, Íslendingar, 



49

sko.“ Eysteinn Þórðarson frá Ólafsfirði og Kristinn Benediktsson frá Ísafirði voru á meðal helstu keppinauta 
Jóhanns.  
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppanda? ,,Þetta voru náttúrulega allt saman bestu vinir, þetta 
voru einu sönnu vinirnir, eins og alls staðar. Skíðamenn alls staðar eru bara bestu vinir, alveg sama í hvaða 
félagi þeir eru. Allavega lít ég þannig á það. Það eru mínir bestu vinir, það er skíðafólkið, bara yfirleitt, alveg 
sama í hvaða félagi það er. Ég hef aldrei verið að pæla neitt í svona félaga stússi, sko. Ég man eftir því þegar 
við fórum til Akureyrar, það var verið að skjóta á okkur og kalla okkur alls konar nöfnum og svona, það var 
eiginlega verst þar, sko. Ég sagði við strákana að við skyldum bara brosa, bara afgreiða þá í fjallinu í 
staðinn.“ Jóhann bætir því við að það voru ekki sjálfir skíðamennirnir sem létu svona heldur áhorfendur og 
fólkið sem var í kring. Árið 1956 var Eysteinn Þórðarson að keppa á landsmóti á Ísafirði og þó var hrópað: 
,,dettu, dettu, dettu.“ Það vildi  þannig til að hann datt og lenti á steini og þá var fagnað. En hann var fljótur að 
standa upp aftur og klára brautina, þrátt fyrir að hafa brotnað við byltuna. Eysteinn stóð uppi sem sigurvegari 
en Jóhann var undanfari á mótinu og keppti ekki. Siglfirðingar fóru í verkfall og kepptu ekki vegna þess að 
þeim þótti stökkbakkinn ekki nógu langur. Jóhann hefur séð eftir því alla tíð síðan að hafa ekki keppt fyrir 
hönd Ísfirðinga á mótinu, en hann stóð með sínum mönnum frá Siglufirði þrátt fyrir að vera fluttur suður á 
þessum tíma. Jóhann byrjaði að keppa fyrir hönd KR 1965. Árið 1970 var Íslandsmót á Siglufirði og Jóhann 
keppti fyrir hönd KR með góðum árangri. ,,Ég var Siglfirðingur fyrir það. Ég verð náttúrulega Siglfirðingur á 
meðan ég stend í tærnar. Ég hef alla tíð verið það, stend með Siglufirði í öllu, alveg hreint.“    
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segðu frá skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu og 
aðbúnað skíðafólks. Það voru tveir skíðaskálar á Siglufirði en þeir voru lítið notaðir, því það var ekkert verið 
að æfa í kringum skálana. Fólk fór bara út um dyrnar heima hjá sér og á skíði og kom svo bara beint heim 
aftur. Það voru ekki neinar lyftur, heldur gekk fólk bara upp fjallið með skíðin á öxlinni. Þetta var gert dag 
eftir dag og fólk nýtti allar auðar stundir og fór jafnvel í fjallið í hádeginu. Á landsmóti árið 1963 var búið að 
koma dráttarvél fyrir upp í Skarði en það var ekki hægt að nota hana á mótinu því það skall á svo brjálað 
veður. Árið eftir kom dráttarvélin að góðum notum í Hvanneyrarskálinni. ,,En við höfðum svo litla peninga 
að við höfðum ekki efni á að kaupa almennilegan kaðal, hann var alltaf að slitna.“ Seinna kom lyfta fram á 
Hóli.      
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? Var mikill munur á milli ára? ,,Við vorum oft byrjaðir í endan á 
september-október, þá vorum við byrjaðir að fara á skíði sko, en aðalfjörið var eftir áramótin, þá byrjuðum 
við náttúrulega að keppa.“ Jóhann bætir því við að upp í Skarði sé snjór eiginlega allt árið. Þar voru haldin 
svokölluð Skarðsmót á hverju ári um Hvítasunnuna. Þegar það var mikill snjór var ófært alla leið upp og þá 
var mótið fært neðar í fjallið. 
 Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Ja, það var bara 
rosalega góð stemmning því að þetta var eini staðurinn á landinu sem maður sá alltaf fullt af fólki að horfa á 
mótin, það var hérna, hérna kom fólk að horfa á.“ 
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Það var ekki mikið um það. Jóhann hefur ekki meitt sig á 
skíðum.  
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? ,,Í þá daga var 
nú ekkert hægt að komast héðan nema með skipi. En það voru rosalega fínar samgöngur hérna samt. Maður 
gat farið úr bænum á hverjum degi. Allan veturinn sko. Því það var alltaf póstbátur á milli Akureyrar og 
Siglufjarðar og Sauðárkróks. Síðan var Esjan og Heklan og Skjaldbreið og Herðubreið og alltaf einhver skip. 
Ég var svo svakalega sjóveikur að ég var alltaf alveg að drepast.“ Það var 3-4 tíma ferðalag til Akureyrar með 
skipi. 
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Getur þú sagt mér frá því? ,,Það var eiginlega 
þegar ég endurfæddist í þessu, ég kom aftur 1957, þá vorum við á Akureyri, á landsmótinu þar.“ Á mótinu 
varð eitthvað rifrildi á milli Siglfirðinga og Akureyringa yfir því hverjir ættu að vera saman í grúbbu. Þá var 
atriði að vera í fyrstu og annarrri grúbbu en Akureyringar vildu ekki setja Jóhann í fyrstu grúbbu af því að 
hann hafði ekki keppt á landsmótinu árinu áður. Jóhann endaði í annarri grúbbu og keppti í svigi í leiðinda 
veðri og kulda. Siglfirðingarnir voru vanir logni í fjallinu og notuðu sjaldan síðbrók eða föðurland, en Jóhann 
segir að það hefði ekki veitt af því í kuldanum á Akureyri. Jóhann átti ekki skíði á þessum tíma en fékk lánuð 
skíði sem voru alltof stór á hann, 2,15 metrar að lengd. Jóhann náði besta tímanum en undanfari var Tony 
Speesh, olympíufari. Flestir áhorfendur fóru niður úr fjallinu um leið og fyrsta grúbba hafði rennt sér niður og 
töldu þá úrslitin ráðin. Annað kom á daginn þegar Jóhann renndi sér niður og hlaut besta tímann. Hann fékk 
meira að segja betri tíma en undanfarinn, Tony Speech. Eysteinn Þórðarson hafði fengið besta tímann í fyrstu 
grúbbu og því reiknuðu allir með að hann myndi vinna keppnina. Árangur Jóhanns varð til þess að áhorfendur 
sneru við til að horfa á seinni umferðina. Í seinni umferð var Jóhann orðin spenntur og keyrði greitt, svo hann 
var bara á öðru skíðinu í gegnum fyrstu hliðin. Það endaði með því að hann valt út af þegar hann átti þrjú hlið 
eftir og rann á maganum að markinu. Hann fór þó ekki í gegnum markið svo hann náði að snúa við og hlaupa 
upp þrjú hlið og renna sér svo í markið. Þarna tapaði hann dýrmætum tíma en náði samt að verða annar. Það 
munaði sáralitlu að hann yrði fyrstur, þrátt fyrir byltuna.  
Hvað merkir það að vera undanfari? Sá sem er undanfari gerir för í brautina, þannig að hinir sem á eftir 
koma rati niður brautina. Yfirleitt eru leyfðir þrír undanfarar, eftir því hvernig færið er. Ef það er vont færi þá 
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er kannski bara einn undanfari til að prófa brautina. Jóhann var sjálfur undanfari á Ísafirði 1956, ásamt Árna 
nokkrum frá Ísafirði. Seinna voru þeir tveir sendir á Ólympíuleika.  
Segðu frá flokkaskiptingu eða grúbbuskiptingu. Keppendur söfnuðu punktum og fjöldi punkta sagði til um 
hvar í röðinni þeir störtuðu. Best var að vera ekki aftar en tíundi í röðinni. Jóhann var oft númer þrjátíu eða 
fjörtíu í röðinni, en þá voru mun fleiri keppendur en í dag. ,,Ég stóð mig eiginlega alltaf best þegar ég var 
aftarlega í númeri. Svona númer fjörtíu, þá var ég ágætur. En ef ég lenti framarlega í starti, maður kunni 
ekkert á það sko, þá voru engvir grafningar og ekki neitt og ekkert gaman að renna sér niður.“  
Manstu eftir einhverjum sérstökum viðburðum/atburðum? Árið 1968 var sögulegt mót á Siglufirði. Startið var 
á toppnum á Illviðrahnjúki, en þar eru landamærin á milli Eyjafjarðar og Skagafjarðar. Keppendur sneru 
afturendanum í átt til Eyjafjarðar og störtuðu ofan í Skagafjörð. Það voru teknar sjö til átta beygjur ofan í 
Skagafjörð en svo var komið á fullri ferð inn í Eyjafjörðinn aftur. Á mótinu voru tveir Norðmenn og unnu 
þeir stórsvigið en Jóhann varð fjórði, á eftir Ívari Sigmundssyni frá Akureyri. Í sviginu unnu Norðmenn en 
Jóhann kom næstur á eftir þeim. Brautin var 2,6 kílómetrar að lengd og höfðu Norðmennirnir aldrei lent í 
svona stórri stórsvigsbraut. Þeim fannst alveg svakalega gaman að keyra hana því það voru svo flottar beygjur 
í henni. Jóhann lagði brautina og segir að hann hafi alltaf lagt gleiðar brautir til þess að ná miklum hraða í 
stórsviginu. Þetta var hálfgert risastórsvig, en risastórsvig var ekki til sem keppnisgrein á þeim tíma. 
Siglfirðingar höfðu mikið land og langar brekkur og voru því farnir að leggja slíkar brautir á undan öðrum 
landsmönnum.  
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Jóhann á 10-15 pör af skíðum, en elstu skíðunum er 
hann búin að henda. Gormabindingum og smellubindingum er hann líka búin að henda. Hann er fús til að láta 
gripina sína á safn eða sýningu ef til þess kemur. Jóhann á auk þess eitthvað af verðlaunagripum, myndum og 
blaðaúrklippum. Í einni blaðagreininni eru skemmtilegar lýsingar á óförum Jóhanns á skíðamóti í Aspen í 
Bandaríkjunum. Hann varð fyrir því að brjóta hælinn á skíðinu, þannig að hann stóð beint upp í loftið. Í 
blaðagreininni stóð eitthvað á þessa leið: ,,Okkar maður féll og skíðið brotnaði og okkar maður tók taglið af 
skíðinu, svo hélt okkar maður áfram eins og ekkert hefði í skorist, en féll svo fljótlega aftur.“ Á þessum tíma 
var Jóhann að bíða eftir Atomic skíðum, en þau komu svo seint að hann gat ekki beðið eftir þeim, heldur 
keppti á öðrum lélegri skíðum.   
Að heimili Kristínar Þorgeirsdóttur, Hafnargötu 14 Siglufirði 24. júní 2008  
Kristín Þorgeirsdóttir er fædd 12. júlí 1941 á Siglufirði. Hún er alin upp á Siglufirði og hefur verið búsett þar 
alla tíð. Kristín starfaði í síldinni á sumrin og vann í verslun. Lengst af hefur hún unnið hjá Póst og síma, fyrst 
við símavörslu og síðan við póstafgreiðslu á pósthúsi. Síðustu árin hefur hún starfað á sjó ásamt manni sínum. 
Þau fara á trillu þegar vel viðrar og veiða. Aðalvertíðin er á vorin, þá veiða þau grásleppu. Móðir hennar var 
Ágústa, fædd 1906 og kom úr Eyjafirði. Faðir hennar var fæddur sama ár og kom frá Fáskrúðsfirði. Faðir 
hennar lést 55 ára að aldri en móðir hennar varð 79 ára. Faðir hennar var smiður og móðir hennar húsmóðir 
og fiskverkakona.  
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Það bara, það eiginlega bara var þannig. Það 
voru allir á skíðum, lítið annað að gera. Það var ekkert farið út í íþróttahús. Það var ekkert sjónvarp og engar 
tölvur og ekkert, þannig að við vorum bara úti að leika okkur. Það byrjaði bara þannig. En svona skíðin tóku 
yfir af þessum leikjum. Ég held að ég hafi verið 15 ára þegar ég fór á mitt fyrsta mót, minnir mig 1957.“ 
Kristín segir að krakkarnir hafi nánast fæðst með skíðin á fótunum. Það var farið beint á skíðin heima við 
bæinn og haldið upp í fjall, á milli þess sem börnin fóru í skólann. Það var enginn í fjölskyldu Kristínar sem 
hafði áhrif á hana, hún segir að þetta hafi bara komið sjálfkrafa. Á þessum árum voru skíði ekki mikilvæg til 
að koma sér á milli staða. Það var bara gengið á milli húsa í bænum á tveimur jafnfljótum og menn voru 
ekkert að fara í ferðalög út fyrir bæinn á veturna. 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Ekki var um skipulagða kennslu að ræða en 
Kristín segir að menn eins og Jóhann Vilbergsson hafi gert mikið fyrir krakkana. Hann tók að sér að kenna 
börnunum og ef þau mættu ekki á æfingar fór hann og sótti þau. Jóhann dreif börnin áfram, þó auðvitað hafi 
verið fleiri góðir menn sem kenndu og leiðbeindu þeim sem yngri voru. Kristín hlaut aldrei skíðakennslu frá 
erlendum kennara.  
Hversu oft var æft yfir vetrartímann? ,,Sko, það voru engar svona æfingar, það var bara farið á skíði og við 
vorum alla daga á skíðum ef það viðraði þannig.“ Sá hópur sem tók þátt í mótum hittist reglulega í fjallinu 
fyrir mót til að æfa. Það var labbað upp á Strákafjallið til að ná sér í góða bunu niður.  
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? Kristín er ekki langskólagengin 
en segir að skíðaiðkunin hafi ekki haft nein áhrif á skólasókn.  
Var einhverjum sérstökum  aðferðum beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? ,,Nei, þá vorum 
við bara að vinna. Þetta var bara veturinn. Það var ekkert verið að þjálfa neitt yfir sumarið, alls ekki sko. Það 
tók bara eitthvað annað við.“ 
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju var helsti kostnaðurinn fólginn? Það var ekki dýrt að æfa 
skíðaíþróttina, það þurfti ekki að kaupa sér lyftumiða eða keyra börn á æfingar. Helsti kostnaðurinn var fólgin 
í skíðunum og skíðaútbúnaðinum. Ekki var um sérstakan fatnað að ræða, heldur bara hlý hlífðarföt sem allir 
þurftu að eiga hvort sem er. Ekki var um neina sérstaka keppnisbúninga að ræða. Það var bara reynt að hafa 
fötin sem þægilegust og helst ekki mjög víð. Ekki voru til einkennisbúningar fyrir félagið. Þegar Kristín 
byrjaði að vera á skíðum voru þau fest með ólum. Ólarnar voru vafðar utan um skíðin og upp á fótlegginn. 
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,,Þú varst bara föst í þessum skíðum, sama hvað upp á kom.“ Næst komu gormabindingar og síðan komu þær 
bindingar sem eru notaðar í dag. Hætta á meiðslum hefur minnkað mikið með nýjum útbúnaði vegna þess að 
núna losna skíðin ef eitthvað ber út af. Kristín segir mesta furða hvað fólk slapp samt alltaf vel og slys voru 
fátíð, þó eitthvað hafi verið um fótbrot. Skórnir hafa líka þróast mikið, í byrjun voru skórnir lágir og veittu 
lítinn stuðning. Kristín telur sig heppna að hafa ekki slasast á sínum ferli, en hún tognaði aðeins einu sinni. 
Kristín æfði aldrei í pokabuxum, stretsbuxur komu fljótt og þóttu voðalega fínar. Það voru þröngar buxur með 
bandi undir ilina. Stretsbuxur voru ekki hlýjar og voru einkum notaðar til að keppa í. Fyrir keppni var fólk 
yfirleitt í öðrum buxum utan yfir til þess að halda hita á liðunum.  
Hvenær byrjaðir þú að keppa? Fyrsta Íslandsmótið sem Kristín tók þátt í var á Akureyri 1957. Tveimur 
kvöldum fyrir mótið hitti hún Jóhann Vilbergs í bíó og hann sagði: ,,Þú ert að fara á Íslandsmót.“ Síðan var 
bara reynt að gera hana klára fyrir mótið. Hún fékk lánuð skíði með stálköntum og sums staðar vantaði inn í 
stálkantinn, en það var látið duga. ,,Það gekk ótrúlega vel miðað við allar aðstæður. Ég hafði engan tíma til að 
hugsa. Þetta var svona það fyrsta sem ég fór. Það var gaman, mjög gaman. Ég var alveg yngst af þeim. Þær 
voru þetta kannski, upp undir átta eða tíu árum eldri en ég, þær sem ég var mest með að keppa. Skemmtilegar 
konur.“ Á þessu móti voru átta eða níu konur. Keppendur voru oft hátt í 90 manns og u.þ.b. 10% konur.     
Hvaða grein/greinar lagðir þú fyrir þig? Kristín stundaði alpagreinarnar: svig og stórsvig, og brun á meðan 
það var. Brunið lagðist af sem keppnisgrein snemma á sjöunda áratugnum. Kristín telur að ástæðan fyrir því 
að það datt upp fyrir hafi verið sú að það hafi ekki verið almennilegar brekkur fyrir það. Uppáhaldsgrein 
Kristínar var stórsvig, henni þótti það alltaf skemmtilegast.  
Hverjar voru helstu keppnisgreinar auk alpagreinanna? ,,Það var stökk og svo náttúrulega göngugreinarnar 
allar. Það var 30 kílómetra ganga, 15 kílómetra og 10 kílómetra, gott ef það var ekki 7 og hálfur kílómeter 
líka.“  
Segðu frá flokkaskiptingu (eftir aldri, getu, kyni) Í alpagreinunum var bara einn kvennaflokkur og þess vegna 
var Kristín oft að keppa við konur sem voru allt að tíu árum eldri en hún. Seinna komu svokölluð öldungamót 
og Kristín tók tvisvar þátt í slíku móti. ,,Þá komu gömlu brýnin, hittust þau. Ég fór á eitt mót á Akureyri og 
annað í Reykjavík. Það var virkilega gaman. Þá hittumst við, þessar gömlu. Það var bara alvöru mót.“ 
Öldungamótin voru fyrir þrjátíu ára og eldri.    

Segðu frá gullpeningum og bikurum. ,,Eitt árið, meðan brunið var, þá var ég fjórfaldur Íslandsmeistari á 
Akureyri. Þá vann ég allar greinarnar. Síðan kemur sko, það var svig, stórsvig og brun og svo er 
alpaþríkeppni þá vann ég náttúrulega allt samanlagt, þannig kom þessi fjórfaldi Íslandsmeistari út. En það ár 
unnum við Siglfirðingarnir allar greinarnar á mótinu.“ Sama ár varð Jóhann Vilbergsson fjórfaldur 
Íslandsmeistari. Þetta var árið 1960. Bikarar voru til eignar, ekki var um farandbikara að ræða.  
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? Þetta var stundum notað, en Kristínu þótti það 
ekkert flott.  
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? Kristín segir að hún hafi ekki átt sér sérstakar 
fyrirmyndir en hún vissi af þremur góðum keppniskonum á Ísafirði, Jakobínu, Mörtu og Karolínu. ,,Jakobína 
var alltaf í uppáhaldi hjá mér, enda var hún voðalega góð við mig alltaf, litlu stelpuna. Þótti vænt um hana. 
Þetta var mjög samheldin og góður hópur.“  
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Það hefur náttúrulega bara heilmikið að segja, en 
það þarf auðvitað að beita því vel. En maður verður að hafa pínu skap ef maður ætlar að ná árangri.“ 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Maður þurfti náttúrulega að vera frískur 
og passa vel upp á heilsuna. Þú borðaðir bara það sem var á borðunum og þú fórst út að skemmta þér. Maður 
þurfti náttúrulega að hafa pínu tilfinningu fyrir því sem þú varst að renna þér á. Þetta voru alls konar landslög 
og maður þurfti að lesa þetta svolítið. Læra pínu á brautirnar áður en maður fór í þær. Maður fékk tækifæri til 
þess að skoða.“ Keppendur fengu að þjappa niður í gegnum brautirnar, svona á hlið, til þess að skoða þær. 
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? Kristín æfði með skíðafélagi Siglufjarðar – Skíðaborg. Það var búið að 
sameina félögin tvö þegar hún byrjaði að stunda íþróttina. Ísfirðingar voru með mjög sterkt lið kvenna og 
voru konurnar þar helstu keppinautar siglfirskra kvenna. Kristín nefnir Jakobínu sem sinn skæðasta keppinaut 
í brautinni. Siglfirðingar voru mjög framarlega í stökki og síðar Ólafsfirðingar einnig. Gönguna áttu 
Siglfirðingar, með Gunnar, Birgi og Svein í fararbroddi. ,,Það voru alveg hörkumenn.“  
Hvernig var keppnisandinn í félaginu? ,,Þetta var mjög samheldin hópur, við fórum alltaf bara saman á skíði 
eða reyndum það og þeir sem voru eldri og reyndari þeir reyndu að leiðbeina okkur yngri og þetta var bara 
mjög góð samvinna.“ Keppnisandinn var einnig góður á milli félaga. ,,Í minningunni eru þetta bara 
skemmtilegheit. Það er langt um liðið en ég man ekki eftir neinum leiðindum. Keppnisandinn hefur breyst 
mikið að sögn Kristínar. Núna henda krakkarnir skíðastöfunum í jörðina og fá skapvonskukast ef illa gengur, 
en það þekktist ekki þá. ,,Það þarf að læra að tapa.“ Þegar hún var ung var allt miklu erfiðara og það þurfti að 
hafa meira fyrir hlutunum. Börnin fengu t.d. mjög mikla þjálfun af því að það voru ekki lyftur. ,,Við urðum 
bara að gjöra svo vel og labba. Og það voru engir troðarar, við bara þjöppuðum sjálf okkar brautir þannig að 
þetta var heljarinnar þjálfun í sjálfu sér.“              
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppnismanna mismunandi félaga?,,Það glöddust allir yfir 
sigrum hinna, það var ekkert, það var aldrei neitt svona streð eða neitt í gangi. Það voru bara allir glaðir ef 
allir komu heilir niður og öllum gekk vel.“ 
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Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? ,,Ég ólst upp niður á eyri og skíðabrautin sem ég var mest í, það var 
gerð ljósabraut eiginlega í beinni stefnu heiman að og upp í fjallið. Þar gátum við verið þó það væri farið að 
dimma. Ef við vorum í skólanum eitthvað lengi. Þangað var hægt að skreppa fram að kvöldmat. Þar vorum 
við ansi mikið.“ Það var ekkert í skarðinu og íþróttamiðstöðin á Hóli kemur seinna. Ljósabrautin var komin 
þegar Kristín byrjaði að æfa. Ekki var notast við skíðaskála. ,,Einu sinni man ég að sjö daga í röð þá 
löbbuðum við eina ferð upp á Strákafjall og renndum okkur niður. Það var mikil æfing. Ég var komin í að 
vera einn og hálfan tíma að labba upp með skíðin á bakinu og í skónum náttúrulega og öllum græjum, til að 
renna eina ferð.“ Hún gat rennt sér alla leið heim að dyrum, því þegar ljósabrautinni lauk var örstutt heim til 
hennar. Að því leiti var þetta mjög þægilegt.     
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? Viðhorf íbúa gagnvart 
skíðamótum og keppnum var mjög jákvætt og það myndaðist alltaf mikil stemmning í bænum. Fólk safnaðist 
saman til að horfa á.  
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? Það var eitt 
landsmót, eitt Skarðsmót og svo heimamót. ,,Það var ekkert verið að ferðast á milli og keppa eins mikið og 
gert er í dag.“ Farið var á landsmót til Akureyrar, Ísafjarðar og Reykjavíkur. Oftast var farið sjóleiðina. Einu 
sinni var farið með varðskipi frá Ísafirði til Siglufjarðar og það þótti Kristínu eftirminnilegt. Lengsta sjóferð 
sem Kristín hefur farið í var 33 tímar, það var vont í sjóinn og allir urðu sjóveikir. Einu sinni man Kristín eftir 
að hafa farið með flugvél frá Siglufirði til Reykjavíkur. Það var vél sem lenti á sjónum. Þegar farið var í 
keppnisferðalög reyndi hver og einn að verða sér út um gistingu og fæði. Kristín átti ættingja á Akureyri og 
kunningja á Ísafirði svo hún var aldrei í neinum vandræðum með það. Þeir sem ekki gátu reddað sér hjá 
ættingjum eða vinum gátu yfirleitt fengið að gista í skólanum á staðnum.  
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Getur þú sagt mér frá því? Eftirminnilegast var 
þegar hún varð fjórfaldur Íslandsmeistari og Siglfirðingar sópuðu að sér öllum verðlaunum.   
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Kristín á gamla skíðaskó sem hún hefur alltaf haldið 
mikið upp á. Hún er fús til að láta þá á sýningu eða safn ef til þess kemur í framtíðinni. Einnig á hún nokkuð 
af verðlaunagripum, bikurum og peningum. Myndir og blaðaúrklippur á hún ekki. 
Kristín hvatti dóttur sína til þess að leggja skíðaíþróttina fyrir sig og þá fór hún sjálf að starfa sem fararstjóri. 
Hún segir að það hafi verið skemmtilegur tími því þá hafi hún hitt aftur konur sem hún hafði verið að keppa 
við á yngri árum, sem voru líka farnar að starfa í félagsstörfum. Kristín keppti síðast 1966 en upp frá því tók 
barnauppeldið við. Hún keppti á móti á Ísafirði 1964 og eignaðist barn sama ár. Kristín hefur ekkert farið á 
skíði síðustu tvö ár en árin á undan hefur hún farið upp í Skarð. ,,Þetta er bara toppurinn á tilverunni, hefði 
maður haft þetta. Þetta er æðislegt svæði þarna upp frá og gaman, alveg svakalega gaman. Það er mjög mikið 
gert fyrir almenning þarna.“  
Að heimili Magnúsar Eiríkssonar og Guðrúnar Pálsdóttur, Aðalgötu 14, Siglufirði 25. júní 2008 
Magnús Eiríksson er fæddur 17. nóvember 1951 á Stóru-Reykjum í Fljótum í Skagafirði. Á uppvaxtarárum 
sínum í Fljótum fékk hann sín fyrstu kynni af skíðaíþróttinni. Magnús átti heima í Fljótum þar til hann fór 
suður til Reykjavíkur að vinna 19 ára gamall. Hann bjó í borginni í 2-3 ár en flutti síðan til Siglufjarðar árið 
1973. Eftir að hann kom til Siglufjarðar fór hann að læra trésmíði og öðlaðist seinna meistararéttindi. Hann 
hefur starfað sem smiður og byggingameistari og núna seinni árin hefur hann einnig unnið sem umboðsmaður 
Tryggingafélagsins Vís á Siglufirði. Faðir Magnúsar var Eiríkur Árnason, fæddur á  Stóru-Reykjum í Fljótum 
í Skagafirði. Móðir Magnúsar er Hulda Ingibjörg Magnúsdóttir frá Sauðárkróki. Magnús og Hulda hófu 
búskap á Stóru-Reykjum í kringum 1950 og bjuggu þar til 1966. Þá fluttu þau til Haganesvíkur, þar sem faðir 
hans gerðist kaupfélagsstjóri í Kaupfélagi Fljótamanna. Hann starfaði sem kaupfélagsstjóri í sjö ár en eftir það 
fluttu þau vestur á Króksfjarðarnes. Þar var Eiríkur kaupfélagsstjóri í Kaupfélagi Króksfjarðar í önnur sjö ár. 
Eftir það fluttu hjónin norður á Svalbarðseyri en Eiríkur lést árið 2004.   
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Maður var alltaf að fikta við skíði alveg frá 
blautu barnsbeini, síðan ég man eftir mér, þá var maður mest kannski á gömlum svona eikarskíðum, að renna 
sér og stökkva og leika sér, eins og krakkar gerðu þá. Síðan smám saman vaknaði áhugi á skíðagöngu en 
svona fyrir alvöru fór ég ekki að stunda skíðagöngu neitt að ráði fyrr en um eða eftir fermingu. Þá fór ég að 
æfa svona, að vísu ekki reglulega, en töluvert á veturnar og hef nánast verið í þessu síðan.“  
Var einhver í fjölskyldunni sem hvatti þig til að leggja stund á skíðaiðkun? ,,Já það má eiginlega segja það, 
svona óbeint, föðurbróðir minn, sem bjó þarna í Fljótunum, hann stundaði töluvert mikið skíðagöngu og 
keppti á landsmótum þannig að hann var svona nokkurs konar kveikja hjá manni í þessu og var til þess að 
maður öðlaðist meiri áhuga.“ Þetta var Lúðvík Árnason, en hann er nú látinn. Hann varð aldrei 
Íslandsmeistari en hann keppti á einhverjum landsmótum. Flest ferðalög á milli bæja varð að fara á skíðum á 
veturna og skíði voru mikilvæg til að komast á milli staða. Fljótamenn áttu góðan skíðamann sem varð 
Íslandsmeistari í íþróttinni og við það vaknaði mikill áhugi á gönguskíðum í Fljótum. Þetta var á árunum milli 
1960 og 1970.  
Guðrún Pálsdóttir er fædd 5. maí 1955 á Siglufirði. Guðrún hefur alltaf átt heima á Siglufirði, fyrir utan tvö ár 
sem hún bjó í Reykjavík. Hún er starfsmaður í Sparisjóði Siglufjarðar. Foreldrar Guðrúnar eru Kristín 
Ólafsdóttir fædd og búsett á Siglufirði og Páll Halldórsson búsettur í Reykjavík. Fósturfaðir Guðrúnar er 
Ingólfur Steinsson, úr Fljótunum, og er hún alin upp hjá honum frá fimm ára aldri. Ingólfur var mikill 
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skíðamaður og áhugamaður um íþróttina. Hann hvatti Guðrúnu óspart áfram til að stunda íþróttir og segir hún 
að það hafi verið mest fyrir hans tilstuðlan að hún varð íþróttamanneskja. Hún fór þó ekki að stunda 
gönguskíði fyrr en eftir að hún kynnist Magnúsi. ,,Við skulum bara segja að hann hafi bara svona óbeint sett 
mig á gönguskíði eins og alla aðra í fjölskyldunni“ segir Guðrún og hlær. ,,Það var landsmót hér 1981 og 
hann svona manaði mig upp í að vera með þá og ég æfði fyrir það landsmót í, ég veit ekki hvað ég á að segja, 
í einn og hálfan mánuð eða eitthvað svoleiðis. Fór ekki fyrr en á kvöldin, þegar hann kom heim, því þá vorum 
við með tvö lítil börn, annað bara nokkura mánaða. Mér fannst þetta bara gaman, ég æfði hérna á 
íþróttavellinum og tók þátt í þessu landsmóti og vann þær greinar sem ég keppti í þar og það svona ýtti undir 
að halda áfram og þannig er þetta tilkomið.“ Þetta var hennar fyrsta landsmót á skíðum. Fyrsta landsmótið 
sem Magnús keppti á var á Ísafirði 1969. Þá keppti hann í 17-19 ára flokki í fyrsta sinn. Næstu tvö ár keppti 
hann í þessum sama flokki og vann alla titlana öll árin. Árið 1972 flutti hann suður til Reykjavíkur og hætti að 
stunda skíði það árið. Árið 1973 flutti hann aftur til Siglufjarðar og keppti á landsmóti sem þar var haldið. 
Eftir það hefur hann keppt á hverju einasta landsmóti til dagsins í dag. Magnús á því langan feril að baki og er 
enn að. 
Hvernig hefur gengið að samhæfa fjölskyldulífið með þessu öllu saman? Magnús segir: ,,Það var bara eitt sem 
var hægt að gera í því sambandi og það var að setja börnin líka á skíði. Það bara gekk ótrúlega vel og búið að 
vera virkilega skemmtilegur tími og börnin voru mjög fljót að tileinka sér þetta, byrjuðu mjög ung á þessu, 
bara um leið og þau fóru að geta gengið þá fóru þau á skíði líka, enda voru þau afreksfólk í greininni, það var 
ekki spurning.“ Guðrún segir: ,,Jájá, það var ekkert vandamál að sameina þetta þegar allir voru í þessu. Ef ég 
ætti að spóla til baka og byrja upp á nýtt, ég myndi engu breyta, það er bara þannig. Þetta var mjög 
skemmtilegt.“ Magnús og Guðrún eru sammála um það að þetta sé mjög góð fjölskylduíþrótt auk þess sem 
þetta sé virkilega góð hreyfing sem hægt sé að stunda mun lengur heldur en margar aðrar íþróttagreinar, t.d. 
fótbolta og annað. Magnús segir að gönguskíðin séu hentug fyrir fólk sem komið er á miðjan aldur og eldra 
en það. Hann hefur alltaf verið göngumaður en Guðrún keppti í svigi sem unglingur og aðalíþróttagrein 
hennar var sund á árum áður. Guðrún synti með landsliðinu þegar hún bjó í Reykjavík og æfði með 
sundfélaginu Ægi. Magnús var í fótbolta og frjálsum þegar hann var ungur en aðalgreinin hans hefur alltaf 
verið skíðaganga. Eftir að þau stofnuðu heimili og eignuðust börn þurftu þau að vinna mikið og Magnús 
segist oft hafa verið að vinna til sjö og síðan farið að æfa og æft til níu eða tíu á kvöldin. Magnús segir: 
,,Maður var ungur þá og maður þoldi þetta en ég held að maður mundi ekki bjóða sér þetta í dag, en þetta er 
orðið svolítið léttara í dag, börnin eru náttúrulega farin að heiman. En yfirleitt var þetta þannig að þegar 
börnin voru í þessu þá var verið að fara klukkan sex eða sjö á daginn, eftir vinnu með börnin og þetta var eins 
og maður segir rútína. Mjög skemmtilegur tími bara.“ Guðrún segir: ,,Matartíminn heima hjá okkur var 
yfirleitt um níu leitið á kvöldin, það var bara svoleiðis.“ Svo var alltaf farið á skíði um helgar líka. ,,Þetta 
hefur náttúrulega litað heimilislífið, bara alfarið, ekkert gríðarlega mikið heldur alfarið. Því að þegar við 
flytjum hérna norður 1973, flytjum 1. desember, við eigum okkar barn um vorið og hann er á skíðum allan 
veturinn. Þannig að þetta er sem sagt alveg frá upphafi, að þetta hefði ekkert gengið, þetta hefði ekkert gengið 
nema peppa hvort annað upp því auðvitað koma brekkur í svona líf eins og annað, þá meina ég íþróttalífið, 
auðvitað eru brekkur í því líka og allt svoleiðis. Hann lenti í því hérna að fótbrjóta sig í fótbolta að haustinu, 
illa, það þurfti að negla hann og ýmislegt og þá mátti hann ekki fara á landsmót og það er í eina skiptið sem 
ég hef sagt að það hafi séð á gólfteppinu heima hjá mér, þegar hann gekk um.“ Þetta var veturinn 1977-1978 
og Magnús íhugaði að hætta alveg að keppa. Ekki varð þó úr því og hann hélt áfram veturinn á eftir og fór á 
landsmót 1979. Eftir það fór Guðrún að taka þátt í þessu með honum og árið 1981 unnu þau bæði til 
margfaldra verðlauna. Þetta var hátindur þeirra saman, þar sem þau unnu allar göngurnar. Eftir það fór 
Magnús smám saman að draga úr skíðaiðkun sinni og eyða meiri tíma með börnunum. Hann fór reyndar á 
heimsmeistaramót 1982 en næstu árin á eftir helgaði hann fjölskyldulífinu. Fyrir tíu eða tólf árum síðan hellti 
hann sér svo út í þetta af fullum krafti aftur.    
Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? Þegar þau voru upp á sitt besta 
voru þau mikið að hlaupa og ganga á fjöll. Eftir að hjólaksíðin komu þá voru þau mikið notuð á sumrin. ,,Það 
má segja að það sé meiri skíðun á hjólaskíðum heldur en á venjulegum skíðum í dag og það er mjög góður 
undirbúningur“ segir Magnús. Hjólaskíðin eru mun styttri en venjuleg skíði og eru á hjólum þannig að hægt 
er að nota þau á malbiki og Magnús segir að þau séu notuð á þjóðvegunum. Síðustu árin hafa þau hjónin tekið 
þátt í Vasagöngunni í Svíþjóð sem er 90 km ganga. Þessi langa ganga byggist mikið á því að geta ýtt sér og 
hjólaskíðin eru mjög góð æfing fyrir það. Magnús hefur farið tólf Vasagöngur og Guðrún þrjár og þau stefna 
á að halda áfram að taka þátt. 
Er dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju er helsti kostnaðurinn fólginn? Guðrún segir: ,,Jú, það er gríðarlegur 
kostnaður en hann er þess virði, það er bara svoleiðis.“ Magnús segir að búnaðurinn sé mjög dýr, keppnisfólk 
þarf að eiga góðar græjur og hann telur að búnaðurinn kosti á bilinu 3-400 þúsund nánast á hverjum vetri. 
Hann segir að hann hafi orðið nægjusamari með árunum og nýti búnaðinn betur núna en þegar hann var á 
fullu að keppa.  
Getið þið sagt mér frá þróun og breytingum varðandi fatnað og útbúnað? Magnús segir að það hafi ekki 
orðið eins róttækar breytingar á fatnaði eins og á skíðunum. Hann byrjaði á tréskíðum en svo komu 
plastsólaskíði og síðan plastskíði. Mesta breytingin hefur orðið á búnaðinum. Skórnir hafa breyst og 
bindingar, stafirnir og allt saman. ,,Tæknin hefur líka breyst töluvert í skíðagöngunni frá því að þessir gömlu 
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voru í þessu, sem þú hefur sennilega talað við núna, þessa eldri göngugarpa sem voru hérna uppi 1960-70 og 
fyrir þann tíma. Þá voru þessi tréskíði og þau runnu ekki eins vel og brautirnar voru ekki eins harðar og vel 
troðnar, þar af leiðandi var miklu meira, eins og við köllum það vanagangur, það var gengið bara á skíðunum. 
Í dag er þetta orðið miklu meira að maður sé að ýta sér áfram, maður notar miklu meira hendur í dag heldur 
en maður gerði þegar maður var yngri, þá var allt lagt á fæturnar nánast, því það þýddi ekkert að nota stafi 
nema að takmörkuðu leiti því þeir sukku bara og brautirnar voru ekki nógu harðar og skíðin runnu ekki eins 
hratt eins og þau gera núna, þannig að þetta er allt annað í dag heldur en þetta var áður fyrr. Þetta er mikil 
breyting“ segir Magnús. Snjótroðarar komu ekki fyrr en um 1980, áður var allt troðið með snjósleða með 
spora aftan í. Upp úr 1980 kom svokölluð skautatækni í skíðagönguna og Guðrún tileinkaði sér hana strax. 
Áttuð þið einhverjar fyrirmyndir, íslenskar eða erlendar? ,,Maður fylgdist alltaf vel með því sem var að 
gerast erlendis og vissulega átti maður einhverjar fyrirmyndir á þessum árum, maður varð hrifin af mörgum 
göngumanninum, sem voru virkilega góðir. Ég man eftir Oddva Bro, á þessum árum sem ég var upp á mitt 
besta, þá keppti ég á heimsmeistaramótinu í Osló, 1982, þá var hann upp á sitt besta og gríðarlega góður 
göngumaður. Og það voru fleiri þarna, Tomas Vassberger, á þessum árum. Síðan seinna Kunde Svan, Bill 
Kock, Bandaríkjamaður, þetta voru stjörnur í augunum á manni“ segir Magnús. Guðrún tekur undir og segist 
enn vera að fylgjast með afreksfólki sem er að koma fram núna. Guðrún segist ekki hafa átt sér neinar 
sérstaka fyrirmyndir en Magnús nefnir fleiri erlenda skíðakappa. Það komu reglulega skíðakennarar frá 
Noregi og öðrum Norðurlöndum sem kenndu skíðatækni. Magnús segir að slíkir kennarar hafi komið til 
Siglufjarðar á um það bil fimm ára fresti. Þessir kennarar fóru á milli sveitafélaga til að kenna en seinna réðu 
skíðafélögin þjálfara til sín. Veturinn 1979-1980 kom norskur skíðakennari til Siglufjarðar og var þar einn 
vetur. Á fyrstu árum Magnúsar í skíðaíþróttinni var ekki sjónvarp en með tilkomu sjónvarps og útsendinga af 
skíðamótum erlendis breyttist margt. Fólk horfði á afreksfólk í skíðaíþróttum, eignaðist fyrirmyndir og lærði 
tækni þeirra af skjánum.        
Segið frá gullpeningum og bikurum. ,,Gripirnir hafa stækkað, þeir eru orðnir óþarflega stórir“ segir Guðrún. 
Að öðru leiti hafa gripirnir lítið breyst en mótin eru orðin fleiri og þar af leiðandi fleiri verðlaun í boði. Það 
hefur alltaf verið eitthvað um farandbikara og er enn í dag, til dæmis í Íslandsgöngum. Það hafa verið 
farandbikarar á Fljótamótum og Siglufjarðarmótum. 
Er ykkur kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Já, að vísu ekki kannski skíðadrottning. 
Skíðakóngur var lengi sá sem að vann stökk og norræna tvíkeppni, eða hvort það var norræn tvíkeppni, það 
var skíðakóngur Íslands alltaf krýndur á árum áður, þegar norræn tvíkeppni var í gangi, það er að segja ganga 
og stökk, það var lagt saman árangurinn“ segir Magnús og bætir því við að þetta hafi ekki verið opinber titill 
og ekki veittur sérstakur bikar fyrir það. Þetta var því í raun og veru ekki annað en nafnið.  
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Gríðarlega miklu máli“ segir Guðrún. ,,Ja, ætli það 
sé ekki stór hluti líka í þessu, því að ef þú hefur ekki keppnisskap, ekki bara í keppninni sjálfri heldur þarftu 
að hafa þetta líka til þess að geta undirbúið þig undir keppnina. Þú þarft virkilega að hafa keppnisskap og 
dugnað og allt þetta, til þess að geta náð þessum árangri, að komast í fremstu röð. Það er alveg klárt mál að 
keppnisskapið spilar mjög stórt inn í. Maður hefur horft á menn sem eru vel þjálfaðir og eru góðir oft á 
æfingum en þegar komið er í keppni þá er eins og allt klikki, þannig að þá vantar eitthvað keppnisskap, það 
vantar eitthvað. Ég hef horft á margar göngur og orðið vitni að, og jafnvel lent í því sjálfur, að skapið hefur 
oft fært manni titillinn. Það litla sem upp á hefur vantað hefur oft dugað, þá hefur keppnisskapið oft dugað til 
þess að ná því“ segir Magnús og Guðrún tekur undir það. Guðrún segist sjálf hafa unnið göngur á 
keppnisskapinu. Hún var mjög keppnisvön þegar hún fór að keppa í göngu, enda mikil íþróttamanneskja. 
Magnús segir að keppnisskap sé ekki eitthvað sem hægt sé að þjálfa upp heldur eitthvað sem er fólki áskapað. 
Guðrún segir að þetta sé hungur í að sigra. Hún  ætlaði sér að keppa til sigurs á sínu fyrsta landsmóti þrátt 
fyrir að hafa aðeins haft einn og hálfan mánuð til undirbúnings og æfinga og henni tókst það. Þau segja bæði 
að fólk hafi talið útilokað að hún gæti átt möguleika á að vinna. Guðrún segir: ,,Þá göngu vann ég á þráanum 
og skapinu, það er bara svoleiðis.“ Magnús var í sínu besta formi þennan vetur og Guðrún viðurkennir að hún 
hafi ætlað að sýna honum hvað hún gæti. Þau hafa alltaf hvatt hvort annað áfram og það hefur hjálpað þeim 
báðum mikið. Magnús segir að þau hefðu ekki verið svona framarlega nema fyrir stuðning hvors annars.  
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Þau hjónin hafa ekki slasast eða meitt sig á skíðum. ,,Það er 
nánast engin slysahætta á gönguskíðum, þó svo að það geti alltaf gerst eitthvað en hún er held ég mjög, mjög 
fátíð, það er mjög fátítt að það verði slys á gönguskíðum. Þannig að maður þarf ekki að óttast það, það er 
helst að maður geti orðið fyrir álagsmeiðslum eða eitthvað slíkt, vegna mikilla æfinga“ segir Magnús. 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Það sem náttúrulega prýðir góðan 
íþróttamann hvort sem það er gönguskíðamaður eða hvað, það er í rauninni þessi mikli dugnaður, það þarf 
mikinn dugnað til þess að gera þetta. Og maður þarf að hafa mikinn svona sjálfsaga. Það er töluvert mikið 
mál að rífa sig út á æfingar í öllum veðrum kannski, allan ársins hring, nánast. Það getur tekið mikið á þannig 
að þú þarft að hafa mikinn metnað, sjálfsaga og dugnað og svo bætir þú restina upp með keppnisskapinu. 
Síðan þarftu vissulega, til þess að komast í fremstu röð, eitthvað af náttúrulegum hæfileikum“ segir Magnús. 
Guðrún bætir við fleiri eiginleikum, eins og reglusemi. Hún tekur undir það að það þurfi dugnað. Auk þess 
þurfi áhugi fyrir útivist og hreyfingu að vera til staðar. Hún segir að þetta geti flestir en það þurfi að vera 
löngun og almennur íþróttaáhugi. 
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Með hvaða skíðafélagi æfðuð þið? Magnús byrjaði sinn feril hjá Skíðafélagi Fljótamanna. Tvö fyrstu árin 
eftir að hann flutti til Siglufjarðar keppti hann fyrir hönd Skíðafélags Fljótamanna en 1976 færði hann sig yfir 
í Skíðafélag Siglufjarðar – Skíðaborg og hefur ætíð keppt þar síðan. Guðrún hefur verið í Skíðafélagi 
Siglufjarðar – Skíðaborg frá upphafi.  
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? Magnús segir frá: ,,Í skíðagöngunni var nánast ekki til að 
stelpur, eða kvenfólk, væri í því fyrstu árin sem ég er í þessu. Fyrstu árin var ekki keppt í kvennaflokki. 
Kvennaflokkurinn kemur ekkert inn í þetta fyrr en milli 1970 og 1980, að mig minnir. Ég held að Guðrún sé 
bara með þeim fyrstu hér á Siglufirði til að keppa á landsmóti í fullorðinsflokki, við vorum búin að eiga 
svolítið af stelpum hérna á Andrésarleikunum og unglingameistaraótum þarna milli 1970 og 1980 en þær 
voru alltaf miklu færri, stelpurnar heldur en strákarnir. Þetta var miklu meiri strákaíþrótt fyrst.“  Á þessum 
fyrstu árum Guðrúnar voru þær þrjár til fjórar að keppa frá Siglufirði.  
Hvernig var keppnisandinn í félaginu? Magnús segir: ,,Það var nú svo skrítið að þessi mikli skíðabær, með 
þessa miklu skíðasögu, hér voru bara skíðafólk í fremstu röð ár eftir ár, sérstaklega milli 1960 og 1970 og þar 
á undan líka, 1950-1970 má segja. En þegar ég kem hérna 1973, flyt í bæinn, þá er þetta nánast að deyja út. 
Þá er bara nánast enginn á gönguskíðum hérna og fyrstu árin mín, fyrstu tvö árin kannski, var ég hérna einn 
og þess vegna keppti ég fyrir hönd Fljótamanna, ég hafði enga hérna með mér. En smám saman fóru hjólin að 
snúast, það fóru að koma strákar með mér og þetta svona smá jókst þannig að þetta varð alveg fínn 
félagsskapur. Eftir að ég byrjaði hérna þá fór ég að þjálfa líka yngri krakka og það bættist alltaf í hópinn og 
við áttum fjöldann allan á Andrésarleikunum sem kepptu í göngu á þessum árum.“ Það var alltaf aðeins meira 
líf yfir alpagreinunum en það varð lægð í þeim líka á þessum tíma. Magnús telur að ástæðan fyrir því hafi 
meðal annars verið sú að það var meira að gera yfir vetrarmánuðina en áður fyrr. Á meðan atvinnlulífið dróst 
saman á veturna var meira líf yfir skíðaíþróttinni. Félagslífið var blómlegra þegar fólk hafði meiri tíma yfir 
vetrartímann. Guðrúnu fannst keppnisandinn góður þegar hún var að byrja og mikið líf á skíðasvæðinu við 
íþróttamiðstöðina á Hóli. Þar var opið alla eftirmiðdaga, nema mánudaga, þá var lokað. ,,Það var mjög mikið 
líf og mjög góður andi og skemmtilegt, mjög skemmtilegt.“  
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppenda? Magnús og Guðrún hafa kynnst mörgu fólki í 
gegnum skíðaíþróttina og eignast marga góða vini og kunningja. ,,Ég held að það sé mjög samheldinn hópur 
sem er í þessari skíðagöngu á landinu, þannig að það er töluverð samheldni í þessu og mikil samskipti á milli 
fólks“ segir Magnús. Hópur göngumanna á Íslandi er ekki mjög fjölmennur og því þekkja nánast allir alla. 
Þau eiga kunningja á Akureyri, Ísafirði, Reykjavík, Ólafsfirði, Húsavík, Hólmavík og öllum þeim stöðum þar 
sem skíðaganga er stunduð.   
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? ,,Við elduðum oft grátt silfur saman, Siglfirðingar og 
Ólafsfirðingar, í skíðagöngunni. Þetta eru nágrannasveitafélög sem eru nú orðin sameinuð núna þannig að 
þetta var svolítið skrítið fyrir okkur að sameinast Ólafsfirði, því að þetta voru höfuðandstæðingarnir á þessum 
árum og það var oft bitist hart í göngubrautinni á milli þessara félaga. Sérstaklega man ég eftir mörgum 
einvígum á Andrésarleikum þegar við vorum með marga góða krakka og Ólafsfirðingar mættu líka með hóp 
af góðum krökkum, þetta var einvígi oft þarna á milli, hver næði titlunum, hvort það væru Ólafsfirðingar eða 
Siglfirðingar.“ Þegar Magnús var að keppa voru líka mjög góðir göngumenn á Ólafsfirði, hann er búinn að 
etja kappi við þá nokkra þar. Á seinni árum komu Akureyringar og Ísfirðingar sterkir inn í gönguna. Þau vilja 
ekki viðurkenna að það hafi verið rígur á milli keppenda, en kannski ,,aðeins svona spenna.“ 
Hver var þinn skæðasti keppinautur? Magnús nefnir Halldór Matthíasson, Hauk Sigurðsson, Jón Konráðsson 
og Trausta Sveinsson úr Fljótunum. Guðrún segir að hennar fyrsti andstæðingur hafi verið Guðbjörg 
Sigurðardóttir frá Reykjavík og eftir það hafi það verið María Jóhannsdóttir frá Siglufirði, æskuvinkona 
hennar. Guðrún segir að þetta hafi ekki spillt vináttu þeirra, þær hafi bara verið andstæðingar í brautinni og 
svo var það bara búið. Þær eru ennþá miklar vinkonur. 
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Guðrún segir að skíðaskálinn á Siglufirði hafi verið langbestur. 
Magnús segir: ,,Fyrstu árin sem ég kem hérna, og öll árin sem ég hef verið hérna hefur okkar aðstaða, 
gönguaðstaða, verið á Hóli, hérna íþróttamiðstöðinni á Hóli og það má segja að þar sé toppaðstaða fyrir 
skíðagöngu, landslagið, brautirnar sem við gátum lagt þarna, þær voru alveg frábærar og þetta hús sem við 
höfum þarna alveg frábært en það er einn galli á þessu, að núna seinni árin er mjög sjaldan orðið snjór á 
láglendi, af því að Hóll stendur svo lágt, flestir veturnir hafa verið þannig að við höfum ekkert getað nýtt þetta 
svæði, þetta frábæra svæði okkar. Þetta er kannski einhver smá tími á hverju ári, einn mánuður sem það er 
snjór þarna, sem við getum nýtt en svo er bara, því miður,  þessi aðstaða bara nýtist ekki í þessu árferði sem 
er búið að vera.“ Magnús hefur einkum æft sig á hjólaskíðum, bæði á sumrin og veturna. Það er einhver 
aðstaða upp í Skarði en það er bara fyrir þá allra hörðustu, það er ekki fyrir byrjendur og því er erfitt að æfa 
unga fólkið upp í skíðagöngu. Árferðið hefur því haft mikið að segja varðandi framgöngu íþróttarinnar og 
vöxt. Magnús hefur séð miklar breytingar á síðustu tíu árum hvað þetta snertir. Áður fyrr var nægur snjór 
mest allan veturinn á Hóli og hægt að stunda þar skíðagöngu allan veturinn. Það kom stundum einn mánuður 
sem ekki var snjór en núna hefur dæmið snúist við þannig að það er kannski bara snjór í einn mánuð. 
Aðstaðan á Hóli er til fyrirmyndar, þar er bæði búningsaðstaða, sturtur og gufubað. Heimafólkið hefur þó 
ekki mikil not fyrir slíkt þar sem stutt er að fara og fólk kemur fullbúið á staðinn og fer heim í sturtu eftir 
æfingar. Aðkomufólk hefur hins vegar getað nýtt sér þetta og það hefur verið sofið í skálanum þegar það eru 
keppnir og mót. Á Hóli var líka skemma fyrir skíðaútbúnaðinn. En Hóll er ekki bara skíðaskáli heldur alhliða 
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íþróttamiðstöð allt árið, á sumrin er það fótbolti og golf og á veturna gönguskíði. Guðrún segir að það hafi 
verið full þörf á því að færa alpagreinarnar upp í Skarð og aðstaðan þar sé ein sú besta á landinu. ,,Við höfum 
allt til að bera til að vera í fremstu röð“ bætir Guðrún við. ,,Það vantar bara snjóinn“ segir Magnús. 
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Það var gríðarleg 
stemmning þegar við vorum upp á okkar besta, á þessum árum, en svo náttúrulega eftir að þessir vetur urðu 
svona leiðinlegir og þetta fór að dvína þá fór að fækka í þessu og krakkarnir eru horfnir alveg út úr þessu, þá 
hefur náttúrulega stemmningin, því miður, bara hún er nánast horfin. Þannig að það er bara ekkert nema í 
minningunni eftir. En það var alveg gríðarleg stemmning, ég held að ég hafi aldrei keppt í eins mikilli 
stemmningu eins og hér á Siglufirði. Það kom bara nánast allur bærinn, maður var hvattur alveg óspart. Það 
var alveg svart af fólki þegar það var stórmót þarna framfrá“ segir Magnús. Þetta hafði mjög hvetjandi áhrif á 
keppendur. 
Segið frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? Magnús: ,,Það 
var nú oft erfitt að komast, eins og þegar maður var að fara vestur á Ísafjörð, þá var nú yfirleitt reynt að 
fljúga, þá var ekkert hægt að keyra, á þessum fyrstu árum sem við vorum í þessu, það var yfirleitt alltaf 
flogið. Það var nú ekkert alltaf flugveður þannig að maður lenti nú í ýmsum ævintýrum í kringum það. Ég 
man sérstaklega eftir því að einu sinni vorum við þarna í viku og það var aldrei hægt að fljúga. Það var búið 
að redda varðskipi til að flytja okkur heim og þegar varðskipið var búið að leggjast við bryggju og við vorum 
að fara niður í skipið þá opnaðist smá rifa í loftið og flugvélin gat lent þannig að við sluppum í flugvélina, 
þurftum ekki að fara í varðskipinu heim. Þannig að þetta voru oft mjög mikil ævintýri í kringum þetta, en 
síðan var yfirleitt keyrt til Akureyrar og Ólafsfjarðar og Reykjavíkur.“ Það var stundum farið í rútu, svona 
eftir því hversu fjöldinn var mikill. Stundum bara í einkabílum. Stundum var farið með skipi eða bát. Það var 
jafnvel farið með fiskibát til Ólafsfjarðar, því það var svo löng keyrsla og mun fljótlegra að fara með bát á 
milli. Guðrún: ,,Ég fór í keppnisferð á skíðum sem ég fór held ég í öll farartæki sem fyrirfundust á Íslandi. 
Við fórum í rútu, við fórum í einkabíl, við fórum í snjóbíl, við fórum í varðskip og við fórum í flugvél.“ Þetta 
var austur á Seyðisfjörð, á unglingameistarmót 1969 þegar Guðrún var 14 ára. Siglfirsku krakkarnir gistu í 
heimahúsum en Akureyringarnir sváfu allir í einhverjum sal. Það var töluvert um það að það væri gist í 
heimahúsum á árum áður.    
Magnús hefur verið göngustjóri á landsmótum á Siglufirði frá því að hann hætti að keppa. Hann hefur séð um 
gönguna á þessum landsmótum og séð um að fá mannskap til að vinna verkin og halda utan um allt starf þar í 
kring. Fyrir landsmót er skipaður göngustjóri, alpagreinastjóri og mótsstjóri. Magnús og Guðrún hafa verið í 
stjórn Skíðafélagsins í einhvern tíma á milli 1980 og 1990. Guðrún var gjaldkeri félagsins. Þau voru 
fararstjórar í ein 15 ár og héldu utan um siglfirsku börnin sem fóru á Andrésarleikana og Magnús hefur verið 
þjálfari til margra ára. Guðrún segir að þetta hafi verið mjög gefandi starf og yndislegt að fá að kynnast 
þessum krökkum. Magnús var göngustjóri á landsmótinu 1989, sem haldið var á Siglufirði um páskana. Á 
þeim tíma var hann að vinna í Fljótum, hann lagði af stað heim til sín með flutningabíl klukkan þrjú á 
Skírdag, í arfavitlausu veðri. Það reyndist vera ófært og Magnús þurfti að fara sjóleiðina og var ekki komin til 
Siglufjarðar fyrr en klukkan þrjú, aðfararnótt Föstudagsins langa. Það var oft mjög mikið ævintýri í þessum 
ferðum og menn þurftu oft að hafa mikið fyrir því að komast á milli staða sökum ófærðar. Fljótlega eftir að 
Magnús flutti til Siglufjarðar fór hann að taka krakka í þjálfun. Hann tróð slóðir á íþróttavellinum fyrir þau og 
lét þau fara í boðgöngur og ýmislegt. Börnin höfðu gaman að þessu og þetta vatt smám saman upp á sig og 
var orðin töluverður hópur. Seinna fékk Skíðafélagið hann til að taka að sér þjálfun og hann sinnti starfi 
þjálfara flesta vetur upp frá því. 
Er eitthvert fleira sem stendur upp úr í minningunni hjá ykkur? Guðrún: ,,Kannski ekkert eitt framar öðru, 
það er bara allt þetta skíðalíf, auðvitað stendur það bara upp úr í okkar lífi því að það hefur náttúrulega ansi 
mikið snúist í kringum það. Það þurfti að hagræða öllu miðað við að það væru ekki mót. Við létum okkur 
hafa það að mæta ekki í fermingarveislur hjá yngstu systkinum hans, vegna þess að það var skíða- eitthvað. 
Það var aldrei hægt að plana neitt innan ættar, alveg stór radíus, ef það var skíða- eitthvað, það sat fyrir öllu.“ 
Magnús bætir við: ,,Og það er gott að minnast á það líka að þegar dóttir okkar var fermd, þá var skíðamót 
hérna sama dag og hún fermdist og hún var drifin bara úr fermingarfötunum þegar hún kom úr kirkjunni og 
beint fram á Hól á skíðamót, svona var lífið.“ Sama var upp á teningnum þegar sonur þeirra var fermdur. 
Magnús og Guðrún eiga þrjú börn og þau voru öll á fullu í skíðaiðkun. Annar sonur þeirra sagði einhverju 
sinni: ,,ég valdi ekki gönguskíði, við vorum sett á gönguskíði.“ Þetta var hárrétt hjá honum segir Guðrún. Þau 
voru að fara á gönguskíði og tóku börnin með mjög snemma. Þar af leiðandi byrjuðu þau mjög ung og náðu 
góðum tökum á þessu. Tvö eldri stunduðu skíðagöngu þar til þau fóru í framhaldsskóla 16 ára gömul. Yngsti 
sonur þeirra hætti 14 ára, því hann valdi fótboltann og er enn á fullu í boltanum. Eldri krakkarnir fluttu suður 
og þar er erfiðara að þjálfa, að sögn Magnúsar. Eldri sonur þeirra hefur þó eitthvað haldið áfram og meðal 
annars tekið þátt í boðgöngu með föður sínum á landsmóti. Hann ætlar sér að fara í Vasagönguna ásamt 
foreldrum sínum næsta vetur.   
Er eitthvað að lokum sem þið viljið bæta við? Guðrún ,,Það eina sem ég get sagt er að mér finnst eiginlega 
alveg sorglegt að þetta skuli vera að leggjast af, ekki bara á Siglufirði, þetta hefur náttúrulega verið í lægð 
allsstaðar, því þetta er svo ofboðslega gefandi og gaman og þetta þroskar alla, að fá að vera í svona, og ég tala 
nú ekki um að fá að vinna með krökkum og koma þeim svona af stað í einhverju, þetta er ofsalega mikið 
gefandi, alveg ofsalega mikið, enda erum við búin að starfa með krökkum hérna í íþróttum rosalega mikið. 
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Það er alltaf jafn gaman, það er alveg sama á hvaða aldri maður er.“ Magnús: ,,Í dag er náttúrulega meiri 
samkeppni um þessi börn, eða íþróttagreinarnar orðnar miklu fleiri heldur en þær voru hérna áður fyrr. Þannig 
að þetta er oft erfitt að fá orðið krakka til að þjálfa til dæmis þessa skíðagöngu, hún er erfið, þetta er erfið 
íþrótt, oft erfitt að koma sér af stað í hana, hún er dýr, dýrt sport, þannig að þetta á svolítið undir högg að 
sækja, gagnvart því að ég held að það sé erfitt alltaf að minnsta kosti að ná upp einhverjum fjölda í þessu, 
hefur mér sýnst. Í gegnum árin, alveg síðan ég byrjaði í þessu þá hefur þetta verið þannig að þetta eru börn 
sem eiga foreldra sem hafa verið í þessu. En að sjálfsögðu hafa komið mörg önnur börn líka inn í þetta, sem 
hafa ekki átt foreldra í þessu, en þau hafa yfirleitt enst frekar stutt, en hin hafa hins vegar enst lengur. Það er 
mikið meiri samkeppni núna orðin í að fá börn í þessa íþrótt heldur en var hérna áður fyrr.“ Þau leggja áherslu 
á að það hafi fyrst og fremst verið snjóleysið sem hafi orðið til þess að skíðaíþróttin “lagðist nánast af.” 
Þessar breytingar á snjóalögum hafa komið harðast niður á göngunni en börnum hefur líka fækkað mikið í 
sviginu. Áður fyrr voru börn á Siglufirði öll á skíðum en nú stendur þeim til boða að æfa fleiri íþróttagreinar. 
Talið berst aftur að Vasagöngunni. Hvernig er tilfinningin – að koma í mark eftir 90 kílómetra göngu? 
Guðrún ,,Það er ólýsanleg tilfinning, það er voðalega erfitt að lýsa því, maður er náttúrulega afskaplega 
þreyttur, allavega í mínu tilviki, sem hef ekki verið að þjálfa svona ofsalega mikið. Maður er afskaplega 
þreyttur, afskaplega glaður og sigurinn er svo stórkostlegur, að fara í mark að það er í rauninni ekkert hægt að 
lýsa þessu en þetta er dásemdar tilfinning, að klára þetta. Það er bara svoleiðis.“ Magnús bætir því við að fólk 
sem er að ganga þessa göngu er í misjöfnu formi. Fólki er skammtaður tími til að klára gönguna, það þarf að 
ljúka henni á tólf tímum og það er aldrei stoppað nema til þess að fá að drekka. Þeir sem eru best á sig komnir 
eru innan við fimm tíma að ganga þessa 90 kílómetra, á meðan sumir rétt ná þessu á 10-12 tímum. 
Hvað var það sem réði röð keppenda í leik? 

Í Vasagöngunni er það tíminn sem ræður því í hvaða rásröð þú lendir og það er skipt í tíu ráshópa. 200 bestu 
eru í svokallaðri elite grúbbu, svo koma næstu 300 í fyrstu grúbbu, síðan koma næstu 500-1000 í annarri 
grúbbu. Hérlendis er raðað eftir punktum á almennum mótum og svo er líka dregið. Í Vasagöngunni eru um 
15 þúsund þátttakendur og það er raðað eftir getu einstaklingana, þú att auðveldara með að komast áfram eftir 
því sem þú ert framar, því fyrsta brekkan er fljót að stíflast af fólki. Vasagangan er til þess gerð að fólk er 
kannski fyrst og fremst að keppa við sjálft sig og reyna að ná betri árangri ár frá ári. Magnús hefur alltaf lent í 
annarri og þriðju grúbbu í Vasagöngunni en markmið hans er að reyna að komast í fyrstu grúbbu. Það hefur 
munað ofboðslega mjóu tvö síðustu skiptin sem hann hefur tekið þátt. Síðast munaði 1 mínútu og þar áður 30 
sekúndum, sem er gríðarlega lítið á þessum 90 kílómetrum. Það munaði ekki nema 10-18 sætum, þannig að 
hann er alveg við þennan þröskuld. ,,Þetta er svona hálfpartinn þráhyggja í mér, kannski get ég komist þetta. 
En aldurinn er að vinna á móti mér náttúrulega, maður er alltaf að eldast.“ 
Hvað eigið þið af gripum sem tengjast skíðaástundun ykkar? Væruð þið fús til að láta þá hluti af hendi rakna 
til Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? ,,Jájá, það er alveg sjálfsagt að lána það.“ Þau eiga 
mikið af blaðaúrklippum, verðlaunagripum, myndum og gömlum skíðaútbúnaði. Þau hafa engu hent, ekkert 
lánað eða selt. Fatnaðurinn er ennþá til og allt tilheyrandi.         
Að heimili Rögnvaldar Þórðarsonar og Sjafnar Stefánsdóttur , Laugarvegi 32 Siglufirði 23. júní 2008  
Rögnvaldur Þórðarson er fæddur á Siglufirði 10. júlí 1944. Hann hefur alltaf átt heima á Siglufirði og starfaði 
hjá Pósti og síma í 47 ár. Hann fór í iðnskólann á Siglufirði, síðan fór hann í línumannsnám hjá Pósti og síma, 
svo fór hann í símsmíðanám og símsmíðameistaranám. Rögnvaldur hætti að starfa hjá Pósti og síma þegar 
fyrirtækinu var skipt upp. Hann réði sig til Póstsins og var fulltrúi þar til hann tók við stöðvarstjóraembætti 
árið 1998. Hann hætti þeim störfum árið 2007 og er núna sumarafleysingamaður hjá Olís. Foreldrar hans voru 
Þórður Jónsson síma-verkstjóri, fæddur í Reykjavík 29. september 1909 og Sigríður Aðalbjörnsdóttir 
húsmóðir, fædd 1917 í Siglufirði. 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Ég var nú eiginlega í sjálfu sér ekki mikill 
skíðamaður. Ég að vísu keppti svona í innanfélagsmótum þegar ég var yngri, eða frá því að maður var 
unglingur. En mesti áhuginn kveiknaði náttúrulega þegar synir mínir fóru að stunda skíðaíþróttina. Þá 
kveiknaði mjög mikill áhugi hjá mér og fljótlega var maður svona mjög aktívur í félaginu og eftir það varð ég 
formaður.“ Rögnvaldur var formaður Skíðafélags Siglufjarðar - Skíðaborg í 15 ár. Búið var að sameina 
félögin þegar Rögnvaldur byrjaði að starfa við þetta en hann segist hafa heyrt að það hafi verið mikill rígur á 
milli félaganna. ,,Það gekk nú dálítið langt því það kom fyrir að þegar Skíðafélag Siglufjarðar var að keppa í 
stökki hér á Stóra-bola þá komu Skíðaborgarmenn og voru að keppa í göngu og þá urðu Skíðafélagsmenn að 
bíða meðan þeir gengu framhjá brekkunni. Þetta var svona gott dæmi um það hvernig þetta var. Það var 
jafnvel þannig að þeir voru ekki í sömu félögum, jafnvel bræður, þeir voru jafnvel í sitthvoru félaginu.“ 
Rögnvaldur fór að starfa fyrir Skíðafélagið í kringum 1970. Hann byrjaði þó eitthvað fyrr að starfa í kringum 
Skarðsmótin. ,,Sem voru heilmikil mót sem fóru fram að vori til og var eiginlega svona punkurinn yfir i-ið 
yfir öll skíðamót sem fram fóru á landinu. Það var mikið fjölmenni sem mætti og keppti á þessum mótum. 
Það var landsmót, það var punktamót eins og kallað var, en síðan var þetta lagt niður sem punktamót 1976.“ 
Punktamót þýddi það að menn söfnuðu sér punktum. Eftir því sem menn voru með færri punkta yfir 
tímabilið, þeim mun betra start fengu þeir þegar þeir kepptu næsta ár á eftir. Sá sem var fyrstur fékk enga 
punkta, annar fékk einhverja punkta og sá þriðji enn fleiri og svo framvegis. Þannig var þetta í 
alpagreinunum. Það var talað um að besta startið væri svona frá 1-10. Það var nú sérstaklega út af því að það 
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voru engir troðarar og brautirnar voru fóttroðnar. Þá var langbest að fara fyrstur, þá fékk maður bestu brautina 
því brautin átti það til að grafast niður. Það voru kannski um 30 keppendur sem renndu sér niður og brautin 
smá versnaði með hverjum keppanda. Í göngunni var þessu öfugt farið, það þótti best að vera aftastur. Þannig 
fékk sá sem átti besta tímann að ganga aftast. Seinna var farið að nota frystiefni og það var yfirleitt notað á 
Skarðsmótunum því þá var snjórinn farinn að bráðna. Rögnvaldur segir að félagsstörfin hafi aðallega verið 
unnin um helgar og mest var að gera um Hvítasunnuhelgina þegar Skarðsmótið var haldið.        
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Fljótlega eftir að Rögnvaldur byrjaði að starfa 
fyrir félagið fékk það til liðs við sig norskan þjálfara sem þjálfaði göngu og stökk, eða svokallaða tvíkeppni. 
Þetta var í kringum 1974 og á þeim tíma var mjög mikil aðsókn í norrænu greinarnar. Síðan hafa verið 
Siglfirskir þjálfarar, bæði í alpagreinum og göngu.    
Hversu oft var æft yfir vetrartímann? Það var æft 3-4 sinnum í viku yfir veturinn. Það var mikill áhugi fyrir 
íþróttinni. Rögnvaldur segir að eftir að Skarðsmótið lagðist af þá hafi þetta verið hálfgert unglingastarf. Þeir 
sem voru mest að æfa voru krakkar á aldrinum 7-16 ára.  
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segðu frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu 
og aðbúnað skíðafólks. Árið 1976 var fyrsta alvöru skíðalyftan reist. Hún var reist í Hólshyrnunni og var 
tekin í notkun árið 1977. Vinnan við lyftuna var sjálfboðaliðavinna og fékk Skíðafélagið fjölmörg fyrirtæki í 
bænum til að styrkja sig, bæði í formi peninga og mannafls. Áður höfðu verið minni lyftur, knúnar áfram af 
dráttarvélum, en þær þóttu hættulegar. ,,Þetta breytti alveg rosalega miklu fyrir okkur hérna á Siglufirði vegna 
þess að við vorum farin að dragast svolítið aftur úr, vegna þess að aðrir staðir voru komnir með, og þá 
náttúrulega sérstaklega Ísafjörður, Akureyri og Reykjavík. Þá voru þeir komnir með alvöru skíðalyftur. Nú 
síðan breyttist þetta enn meira hjá okkur því að þeir voru komnir síðan með snjótroðara og ekki við, og þetta 
var orðið slæmt ástand hjá okkur, þannig að það voru nokkrir góðir menn sem komu þar að máli og það var 
keyptur nýr troðari frá Austurríki.“ Snjótroðarinn var keyptur stuttu eftir að lyftan kom, einu eða tveimur 
árum síðar. Það var fengin maður frá Austurríki til að hjálpa til við að taka ákvörðun um það hvar best væri 
að setja upp lyftuna. Því miður var hún þannig staðsett að hún snjóaði oft í kaf, þá var reynt að handmoka til 
að hægt væri að komast upp eftir henni, en það gekk ekki til lengdar. Því var ákveðið að færa lyftuna upp í 
Siglufjarðarskarð. 
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju var helsti kostnaðurinn fólginn? Helsti kostnaðurinn var fólginn í 
græjunum sjálfum. Rögnvaldur segir að það sé töluverður kostnaður fólginn í græjunum, sér í lagi ef börnin 
eru mörg. Sjálfur á hann fjóra stráka sem allir stunduðu skíði, þrír í alpagreinum og einn í göngu. Það er orðið 
þannig í dag að yngri krakkarnir mega ekki keppa á sömu skíðunum í svigi og stórsvigi og Rögnvaldur segir 
að þetta sé með ólíkundum. Einnig er töluverður ferðakostnaður fólginn í keppnisferðalögum. 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. Fyrirtæki og stofnanir borguðu verðlaunagripina. 
Hefur þú komið að skipulagningu margra Íslandsmóta? Rögnvaldur hefur tekið þátt í skipulagningu þriggja 
Íslandsmóta sem haldin voru á Siglufirði. Eftirminnilegasta mótið var þegar Siglfirðingar unnu allar greinar 
sem keppt var í, en það var áður en Rögnvaldur fór að starfa fyrir Skíðafélagið. Hann byrjaði á að starfa sem 
ræsir á mótum og sá um að ræsa keppendur í alpagreinum. Eitt sinn var hann ræsir á móti sem fram fór við 
Leikskála, sem fóru síðar í snjóflóði. Á meðal keppenda var Kristinn Benediktsson, langbesti skíðamaður 
landsins á sínum tíma. Það var kolvitlaust veður og skipuleggjendur mótsins grófu sig ofan í snjóskafla til að 
skýla sér fyrir veðrinu. Þegar búið var að bíða svolítinn tíma var ákveðið að ræsa og þá áttu allir að vera 
komnir upp í startið. En Kristinn Benediktsson var ekki kominn upp. Hann traðkaði upp brautina og stoppaði 
keppnina af. Hann átti að koma inn í röðina og hann var beðinn um að færa sig út af brautinni því næsti 
keppandi átti að fara af stað. Hann neitaði því og það endaði með því að hann var kærður út úr mótinu og 
dæmdur úr keppni. Þetta var dálítið sorglegt vegna þess að þetta var besti skíðamaður landsins og átti 
örugglega sigurinn vísan, segir Rögnvaldur.  
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Það var nú ekki á meðan ég starfaði, það var 
löngu áður en að ég starfaði.“ En Rögnvaldur man eftir að hafa heyrt þetta. ,,Ég er nú hræddur um það.“ Þetta 
var notað á árum áður og þótti voða flott á sínum tíma. Rögnvaldur nefnir nokkra Siglfirðinga sem fengu 
titilinn skíðakóngur: Guðmund Guðmundsson, Jónas Ásgeirsson og Jón Þorsteinsson. Skíðadrottningar voru 
Aðalheiður Rögnvaldsdóttir og fleiri sem Rögnvaldur kann ekki að nefna. 
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Ég held að það hafi skipt bara töluvert miklu máli 
fyrir þessa menn sem voru í þessu, því að þetta voru náttúrulega menn sem, þessir bestu, þeir voru búnir að 
fara erlendis að æfa.“ 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Hann þurfti náttúrulega að búa yfir 
ýmsum hæfileikum.“ Menn þurftu að vera reglumenn til að stunda skíðaíþróttina.  
Lýstu skíðum, skíðaskóm, festingum og skíðastöfum. Fólk var ólað niður í svigskíðin í gamla daga, þannig að 
það dytti ekki upp úr skíðunum. Af þessum sökum var oft mikið um fótbrot. Þegar menn duttu þá losnuðu 
skíðin ekki af þeim. Síðan breytist þetta, það kemur öryggistá á alpagreinaskíðin. Nú er kominn öryggishæll 
líka, þannig að núna eru skíðin bæði með öryggishæl og öryggistá. Menn eiga að losna úr skíðunum ef þeir 
detta. Sumir herða öryggið of fast þannig að skíðin sitja föst og ,,þá getur brugðið til beggja vona“ segir 
Rögnvaldur. 
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Slys voru algeng, sérstaklega í alpagreinunum. Rögnvaldur 
rifjar upp landsmót sem haldið var í Hólshyrnunni, en þá brotnuðu tveir sama daginn. Þá voru ekki komnir 
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troðarar og brautirnar voru grafnar, auk þess sem skíðabúnaðurinn var ófullkominn og sat fastur á fótunum. 
Það var töluvert um fótbrot. Rögnvaldur man eftir alvarlegu slysi á starfsmanni á einu Skarðsmótinu. ,,Hann 
lenti út í mel, hann var að renna sér niður með fullt af stöngum, svigstöngum, lenti út í möl og lenti á höfðinu 
og hann beið þess aldrei bætur eftir það. Og lést frekar ungur. Það brotnaði höfuðið á honum og hann náði sér 
aldrei eftir þetta.“ Þetta var Kristinn Rögnvaldsson.  
Lýstu fatnaði. Annars vegar æfingafatnaði og hins vegar keppnisbúningum. ,,Þetta var náttúrulega bara svona 
venjulegar skíðabuxur sem menn voru í til að byrja með. Þegar fram liðu stundir þá voru komnar svona 
hlífðarbuxur sem voru utan um, bara áður en að menn lögðu í hann. En hinir eiginlegu keppnisgallar, svona 
alvöru keppnisgallar eins og menn eru á í dag, komu mikið seinna.“ 
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna? ,,Það lá við að það væri jafnt af stelpum og strákum í keppni í 
alpagreinum, það voru alveg ótrúlega margar stelpur sem voru í þessu.“ Það eru fáir unglingar frá Siglufirði 
að keppa í alpagreinum í dag, ekki nema einn eða tveir, segir Rögnvaldur. En það voru allt upp í átta krakkar 
að keppa í hverjum flokki þegar hann var að starfa í félaginu og flokkarnir voru fimm. Þetta þótti mjög góð 
þátttaka. 
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? Akureyringar, Ísfirðingar, Ólafsfirðingar og Reykvíkingar.  
Hvernig var keppnisandinn? ,,Ég held að hann hafi verið bara mjög góður. Menn kynntust vel hverjum 
öðrum, menn eignuðust góða vini og það lifir ábyggilega enn þann dag í dag.“ Rögnvaldur segir að það sé 
mikil vinátta á milli félaga, sérstaklega var alltaf góð vinátta á milli Siglfirðinga og Ísfirðinga. 
Segðu frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu og aðbúnað skíðafólks. Skíðaborg reisti 
skíðaskála við Steinaflatir og Skíðafélag Siglufjarðar átti skíðaskála á Saurbæjarásnum sem hét Skíðafell. 
Skálarnir eru báðir horfnir og það var ekkert hús reist fyrr en lyftan er sett við Hólshyrnuna. Þá var reist 
nokkurs konar lyftuhús. Þegar lyftan við Hólshyrnuna var færð upp í Skarð var húsið flutt upp eftir líka. 
Húsið var stækkað og varð að alvöru skíðaskála. Síðan voru lyfturnar færðar ennþá ofar en skálinn fór ekki 
með heldur keypti Rögnvaldur hann og gerði að sumarbústað. Bærinn lét svo reisa nýjan skíðaskála. Núna eru 
lyfturnar orðnar þrjár.  
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? Þetta hefur mikið breyst á undanförnum árum, núna er varla snjór í 
janúar og febrúar svo skíðatímabilið er ekki nema bara mars og apríl. Áður fyrr byrjaði það strax í september 
og stóð fram undir Hvítasunnu.  
Hvernig er stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Ég held að hún sé 
frekar svona léleg, ég held að hún hafi farið dálítið mikið niður á við.“ Á meðan Rögnvaldur starfaði við þetta 
var þetta mjög vel auglýst og krakkarnir voru mjög spenntir fyrir mótum. Þátttaka var mjög góð, sérstaklega í 
yngri flokkunum, bæði í göngu og alpagreinum. Stúlkur voru hlutfallslega færri í göngu en alpagreinum. 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? Það var yfirleitt 
farið með rútu, en áður fyrr varð að fara frá Siglufirði með bát, því Strákagöngin voru ekki opnuð fyrr en 
1967 og Siglufjarðarskarð ófært yfir veturinn. Ferðalögin voru kostnaðarsöm en Skíðafélagið leitaði ýmissa 
leiða til að afla fjár. Það var til dæmis alltaf haldinn dansleikur á Páskadagskvöld á miðnætti og einnig var 
alltaf dansleikur um Hvítasunnuna. Allur ágóði rann til Skíðafélagsins. ,,Þetta var haldið á Hótel Höfn, sem 
þá var og hét, og það var stappað út úr dyrum alveg ár eftir ár í þessu.“ Skíðamót Íslands var alltaf haldið um 
páska, byrjaði alltaf á þriðjudegi og stóð alla páskavikuna. ,,Ég er nú alveg viss um það að það hafa nú ekki 
margar konur verið voðalega ánægðar með suma þegar þeir þurftu að fara og vera kannski alla vikuna í burtu, 
á þessum tíma. Það hefur ábyggilega verið svoleiðis. En þetta þóttu voðalega mikil skröll og vel sótt. Þetta 
var svona eiginlega aðalfjáröflunin, svo var náttúrulega verið með bingó og spilakvöld og svona ýmislegt, 
gengið í hús og betlað, þetta bara var þannig á þessum tíma sko.“ Dansleikirnir voru fyrir 16 ára og eldri. Það 
var ekkert vínveitingaleyfi þá, menn bara komu með sopann sinn sjálfir. 
Manstu eftir einhverjum sérstökum viðburðum/atburðum? Rögnvaldur man hvað hann var þakklátur á síðasta 
Skarðsmótinu, 1976, en þá fékk hann viðurkenningu frá Skíðasambandi Íslands fyrir störf að skíðamálum. 
Hvað átt þú af gripum sem tengjast aðkomu þinni að skíðaíþróttinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi 
rakna til Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Rögnvaldur á ekki mikið af gripum, 
einhverjar Skarðskönnur á hann og fleiri merkta gripi. Hann er fús til að lána þá ef til þess kemur að opna safn 
eða sýningu.  
Rögnvaldur var aldrei dómari á mótum, enda þurfti að taka sérstakt námskeið til að mega vera dómari. 
Mótmæli og kærur voru mjög sjaldgæfar á mótum og hann man ekki eftir öðrum sem gerðist brotlegur en 
Kristni Benediktssyni. Stökkið var eina greinin sem þurfti að gefa einkun fyrir. Það voru gefin ákveðin stig 
fyrir stökklengdina en svo var ýmislegt fleira sem þurfti að reikna inn í líka, eins og stíll og niðurkoma. Það 
voru stökkdómarar sem sáu um einkunagjöfina, einkunir voru venjulega á bilinu 15-18 stig. Á Íslandsmótum 
var mótsstjóri og var hann skipaður yfir öllu mótinu, öllum greinum. Síðan var þessu skipt niður í alpagreinar 
og göngu. Í göngunni var svo sérstakur göngustjóri, formaður hliðvarða, brautarstjóri og markstjóri. Í 
alpagreinunum var svigstjóri, brautarstjóri, formaður hliðvarða, markstjóri og tveir ræsar. Í stökki var 
stökkstjóri, pallstjóri og formaður dómaranefndar. Pallstjóri sá um að stökkpallurinn væri tilbúinn fyrir 
keppni. Í stökki var einnig brekkustjóri sem sá um að brekkan væri klár áður en fyrsti keppandi fór af stað. Í 
alpagreinunum var það svigstjórinn sem stjórnaði keppninni, síðan var það formaður hliðvarða eða 
portavarða, eins og það var stundum kallað. Hliðverðirnir færðu formanni hliðvarða skýrslu sem 
eftirlitsdómari fór yfir og tók úrslitaákvörðun um það hvort einhver var úr leik. Menn höfðu korter í 
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kærufrest. Til dæmis ef einhver hafði sleppt hliði og það var kært þá var hægt að gera athugasemd við það. 
Dómnefnd var skipuð þremur mönnum og þeir tóku ákvörðun um það hvort viðkomandi fékk að halda áfram 
eða ekki. Í stökkinu voru menn ekki dæmdir úr leik þó þeir dyttu, heldur fengu þeir bara færri stig fyrir vikið. 
Í göngunni var heldur ekkert verið að dæma úr leik. Það varð alltaf að vera læknir og björgunarsveit á 
landsmótum, það mátti ekki halda mótin öðruvísi. Seinni árin hefur Rögnvaldur verið kallari og séð um að 
vera með gjallarhornið á mótum. Kallari á að tilkynna alla tíma, þegar einhver kom í mark var það tilkynnt í 
gjallarhornið. Þá var yfirleitt líka sagt frá því hvort hann hefði náð besta tímanum, eða öðrum eða þriðja besta 
tímanum, það var ekki farið lengra aftur en það í fyrri ferð. Síðan las kallari upp tíma allra í seinni ferðinni. 
Það var líka kallari í stökki og göngu.  
Áður fyrr var notuð skeiðklukka en svo kom rafmagnstímatökutæki sem er orðið alveg sjálfvirkt í dag. Núna 
er skylda að hafa viðurkennd tæki til tímatöku, þau þurfa að vera viðurkennd af Skíðasambandi Evrópu. Í 
göngunni var notast við skeiðklukkur mun lengur en í alpagreinunum.  
Það þurfti að tilkynna þátttöku til mótsstjórnar með minnst vikufyrirvara, en með lengri fyrirvara á 
Íslandsmótum. Það höfðu allir jafnan þátttökurétt. Núna eru komin keppnisgjöld, sem Rögnvaldur telur að séu 
komin út í öfgar á Íslandi, það fær enginn að keppa nema borga keppnisgjöld. ,,Þetta þýðir ekkert annað en 
það að það fækkar krökkunum sem eru í þessu og hefur gert það.“ Rögnvaldur segir að það hafi fækkað mikið 
í greininni um land allt, ekki bara á Siglufirði. Kröfurnar eru orðnar svo miklar og miða við erlenda staðla, 
sem Rögnvaldur segir að sé ekki raunhæft. Íslendingar geti ekki verið meðal þeirra fremstu nema hreinlega 
búa erlendis, vegna þess að veðráttan bíður ekki upp á það. 
Nú er ekki lengur keppt í stökki og ekki er heldur keppt í tvíhliðasvigi lengur. Tvíhliðasvig var þannig að það 
fóru tveir af stað í einu, þeir fara sitthvora brautina og skipta svo yfir í seinni ferðinni. Þetta er eina breytingin 
sem hefur orðið á keppnisgreinum. Keppt er í svigi og stórsvigi og ýmsum vegalengdum í göngu. Bæði er 
keppt í hefðbundinni göngu og frjálsri göngu, en frjáls ganga er stundum kölluð skaut. Í göngu fóru 13-14 ára 
strákar 3,5 km en stelpur 2,5 km, 15-16 ára strákar fóru 7,5 km og stelpur 5 km. Í alpagreinunum voru 
brautirnar nokkurn veginn jafn langar hjá 13-14 ára flokki og 15-16 ára en brautirnar voru lengri fyrir 
fullorðna, 17 ára og eldri.    
Það var skipt í stráka og stelpuflokk og aldurskiptingin var sú sama hjá báðum kynjum. Það var 7-8 ára, 9-10 
ára, 11-12 ára, 13-14 ára, 15-16 ára. Á unglingameistarmóti var keppt í 13-14 ára stáka- og stelpuflokki og 
15-16 ára stáka- og stelpuflokki. Það var unglingameistaramót Íslands en í dag er orðið svo fámennt og 
kröfurnar svo miklar að nú er búið að troða 15 ára krökkum að keppa við fullorðið fólk. ,,Þannig er þetta í 
dag, þetta er bara ekkert annað en kröfurnar sem gera það að verkum að þetta dalar svona rosalega.“ 
Að heimili Skarphéðins Guðmundssonar, Laugarvegi 24 Siglufirði 18. júní 2008  
Skarphéðinn Guðmundsson er fæddur 10. apríl 1946 á Nefstöðum í Stíflu í Fljótum en fluttist til Siglufjarðar 
strax á fyrsta ári. Hann hefur alltaf átt heimili á Siglufirði en farið í burtu tímabundið til náms og vinnu. 
Skarphéðinn er byggingameistari að mennt og hefur starfað mikið við byggingavinnu. Hann rak lengi 
fyrirtæki sem hét Tréverk. Auk þess er Skarphéðinn með kennaramenntun, og hefur réttindi til bæði 
grunnskóla- og framhaldsskólakennslu. Hann hefur starfað við kennslu frá 1979. Þegar hann var að byrja að 
kenna var rekin framhaldsdeild á Siglufirði líka og hann starfaði bæði við grunn- og framhaldsskólakennslu. 
Auk þess hefur hann verið í bæjarpólitíkinni og í bæjarráði í 20 ár. Foreldrar hans voru Guðmundur 
Antonsson og Árný Sigurlaug Jóhannsdóttir, bæði fædd og uppalinn í Fljótunum. Faðir hans var lengi 
verkstjóri á síldarplani og svo í verslun Kaupfélagsins. Seinni árin vann hann í Sigló síld og Þormóði ramma. 
Móðir hans vann í síldinni. 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Maður byrjaði náttúrulega að fara á skíði bara 
sem barn og unglingur. Minn skíðaferill hann er nú bara, hann nær fram til 19-20 ára aldurs. Þá hætti ég að 
keppa. Þannig að ég er þarna aðallega í yngri flokkunum.“ Eftir það vann hann mikið við mót, leggja brautir 
og sjá um mót. ,,Maður var svona að skila svolitlu til baka af því sem maður hafði fengið frá fórnfúsum 
aðilum áður fyrr, þegar maður var að keppa sjálfur.“ 
Hvers vegna ákvaðst þú að hætta að keppa? ,,Fyrst og fremst var það vinnan. Maður var komin með heimili 
og maður var komin með fyrirtæki og það skorti bara tímann til að fylgja þessu eftir.“ 
Var einhver í fjölskyldunni sem hvatti þig til að leggja stund á skíðaiðkun? ,,Ætli ég hafi nú ekki haft 
fyrirmyndina sem var eldri bróðir minn, þremur árum eldri en ég. Hann byrjaði að keppa dálítið á undan mér 
og honum gekk mjög vel.“ Bróðir hans og fyrirmynd var Gunnar Guðmundsson. 
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Á þessum tíma voru þau nú ekki 
mikilvæg til að koma sér á milli staða, það var nú svona svolítið liðin tíð en hins vegar man ég eftir því að þá 
var innilokun á Siglufirði mjög mikil, það var áður en göngin koma, Strákagöngin, þá var hér ófært kannski 
átta mánuði ársins, landveginn. Ég man eftir því að við löbbuðum á skíðum inn í Fljót inn á Ketilás, kepptum 
þar á skíðum, gistum kannski eina nótt og svo löbbuðum við bara til baka. Og þetta þóttu nú alls ekki nein 
afrek en það þætti örugglega afrek í dag að gera þetta. Maður labbaði alveg frá húsdyrum hérna, það var ekki 
farið neitt á bíl og eins úr Fljótum, við löbbuðum alveg inn á Ketilás. Ég man eftir því að við gistum inn á 
Bjarnagili, hjá Trausta Sveinssyni sem var þá á kafi í að keppa líka. Svo var keppt, við löbbuðum inn eftir og 
slöppuðum af þarna um kvöldið og nutum góðra veitinga hjá þeim hjónum, Sibbu og Trausta. Svo daginn 
eftir þá var keppt, þegar maður var svo búin að fá heitt kakó að drekka eftir, búin að keppa kannski í ýmist 10 
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eða 15 kílómetra göngu þá var bara lagt af stað gangandi heim á Sigló aftur, þannig að þetta sýnir að maður 
hefur nú örugglega verið í góðu formi.“ 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Það var algengt að það kæmu hingað erlendir 
skíða-kennarar, bæði norskir og finnskir. ,,Það var ekki mikið um skipulagðar æfingar, maður æfði samt 
svona, við bræðurnir æfðum dálítið og þá kannski með einum eða tveimur öðrum. Maður æfði þegar maður 
hafði tíma. Það var farið á skíði náttúrulega daglega þegar snjórinn var kominn. Ég man eftir eitt haustið þá 
vorum við að vinna dálítið mikið og þá notuðum við matartímann til að hlaupa hér upp í Hvanneyrarskál, sem 
er hér upp undir fjallsbrún, nei, upp í Fífladali, sem er dálítið hærra heldur en Hvanneyrarskálin. Þetta hlupum 
við upp í hádeginu og borðuðum líka og við tókum bara klukkutíma í mat eins og aðrir. Þannig að við vorum 
komnir í mjög gott form þegar snjórinn kom.“ 
Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? Margir voru í fótbolta. 
Skarphéðinn var mikið í fimleikum og telur að það hafi verið mjög gott meðfram skíðaíþróttinni. Hann var í 
fimleikahóp sem var kallaður fimleikahópur Helga Sveinssonar. Hópurinn ferðaðist um landið til að sýna 
fimleika, en á þessum tíma var lægð í fimleikum og hefur hópurinn líklega verið sá eini á landinu sem sýndi.  
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? ,,Ég held, að ef eitthvað er, þá 
hafi það bara verið til góða. Maður horfir á það. Ég horfi á það í dag sem kennari að krakkar sem eru í ýmsu 
með skólanum, tónlistarskóla og öðru, þeim vegnar yfirleitt bara betur í skólanum. Þessir krakkar læra að 
skipuleggja sig, nýta tímann betur.“ 
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? ,,Nei það var nú ekki dýrt, en maður varð náttúrulega að kaupa 
skíðabúnaðinn.“ Yfirleitt sá skíðafélagið um ferðakostnað. Reynt var að halda kostnaði í lágmarki, það var 
t.d. vináttusamband á milli Ísafjarðar og Siglufjarðar og það fyrirkomulag haft á að keppendur fengu að borða 
í heimahúsum á meðan keppnir stóðu yfir. 
Hvenær byrjaðir þú að keppa? ,,Ætli ég hafi ekki keppt fyrst á landsmóti 1963.“ Það mót var haldið á 
Siglufirði. ,,Það var mjög snjólétt og stóð til að halda mótið upp á Súlum og upp í Skarði en svo bara rétt, ég 
held að það hafi verið daginn áður en mótið átti að byrja, þá skall hér á með miklu norðanveðri og hríð og það 
fór allt á kaf þannig að mótið var haldið bara hérna niður í bæ. Það skall á það skarpt að það var fólk að vinna 
upp í Skarði við að leggja brautir þegar hann brast á og það átti bara svona, það var erfitt að komast í bæinn. 
Það komst hérna niður að fyrstu húsunum og fór þar inn í kaffi bara, að ná sér.“ Siglfirðingum gekk vel á 
mótinu og fengu öll gullverðlaunin sem keppt var um og einnig mikið af silfri og bronsi. 
Hverjar voru helstu keppnisgreinar? Það voru skíðaganga og alpagreinar, sem voru svig og stórsvig og svo 
var keppt í stökki. ,,Stökkið var æft dálítið mikið á Siglufirði og stundað og Siglfirðingar einokuðu stökkið 
mjög lengi, svo komu Ólafsfirðingar inn í það, dálítið sterkt, seinna. En mjög lengi þá voru Siglfirðingar 
þarna langbestir í stökkinu. Ég get nú sagt þér eina skemmtilega sögu af því, það var Íslandsmótið í 
Reykjavík, þá var búið að gera stökkpall á Kolviðarhól, hann var nú ekkert mjög stór, þá voru menn að 
stökkva hérna á milli 50-60 metra. Það kemur þarna maður á mótið og hann er svona að grobbast af því að 
það sé búið að gera þarna stökkpall og menn hafi verið að æfa sig þarna í stökki. Og hann segir frá því líka að 
menn hafi verið að stökkva þarna milli 20 og 30 metra og þykir það nú greinilega dálítið gott bara. Þá var 
einn í hópnum, af Siglfirðingunum, heitir Geiri Sigurjóns, þá laumaði hann mjög hóflega út úr sér, þegar hann 
heyrði lengdina, að þeir væru að stökkva þarna milli 20 og 30 metra, þá sagði Geiri: er það innanhúss. Honum 
þótti ekki meira til komið en það.“ 
Hvaða grein/greinar lagðir þú fyrir þig?  Skarphéðinn var mest í göngu en æfði líka stökk á yngri árum. 
Hann keppti eingöngu í göngu. Það var um tvær vegalengdir að ræða, 10 og 15 kílómetra. Skarphéðinn keppti 
mest í 10 kílómetrunum af því hann var í yngri flokkunum. Í elstu flokkunum var keppt í 15 og 30 kílómetra 
göngu. ,,En maður fékk að keppa á móti þessum elstu í boðgöngu, aðilar sem voru að keppa í 17-19 ára 
flokki, þeir máttu keppa í boðgöngunni. Þá var bara blandað sterkasta liðið í boðgöngu. Þá var boðganga 
fjórum sinnum 10 kílómetrar, það voru fjórir aðilar og hver gekk 10 kílómetra. Það var svolítið gaman að 
keppa í þessu því að þegar ég var 19 ára þá var ég nú í mínu besta formi. Við vorum með tvær sveitir í tvö til 
þrjú ár í boðgöngu. Þá vann ég nú það afrek að ég vann besta tímann af þeim öllum, bæði fullorðnum og 17-
19 ára. Það var ágætt veganesti fyrir mig svona til þess að lifa á seinna, af því að ég hætti þarna.“ Árið eftir 
átti Skarphéðinn að keppa í 20 ára og eldri. Hann var að vinna mikið um veturinn við að byggja strákagöngin 
og hafði engan tíma til að æfa. Hann taldi sig samt vera í góðu formi, vegna þess að honum hafði gengið svo 
vel veturinn áður. ,,Sem var nú greinilega rosalegt vanmat hjá mér því ég man eftir því, þegar ég lagði svo af 
stað í 15 kílómetra göngu þarna, að aðilar sem ég hafði verið að æða framúr í boðgöngunni veturinn áður, þeir 
æddu þarna fram úr mér og ég gat ekkert annað en bara horft á eftir þeim. Það sýnir það nú bara hvað maður 
getur verið fljótur að falla niður í þjálfun. Ég lærði mikið á þessu. Meðal annars það að ef maður ætlar að 
keppa í þessu þá þýðir ekkert annað en að stunda þetta.“ Skarphéðinn var á þessum tíma komin með 
fjölskyldu og lét vinnuna og fjölskyldulífið ganga fyrir.  
Hvað getur þú sagt um flokkaskiptingu? Flokkað var eftir aldri í göngu en í boðgöngu og flokkasvigi voru 
teknir sterkustu einstaklingarnir í sveitirnar. 
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Ég átti þarna bróður sem var margfaldur 
Íslandsmeistari og hann var náttúrulega alltaf ákveðin fyrimynd. Svo voru náttúrulega aðilar sem voru að 
keppa úti þá, það voru menn sem höfðuðu til manns svolítið fyrir góðan stíl og góðan árangur. En á þessum 
árum var nú ekki sjónvarp sem maður gat fylgst með eins og í dag en maður fylgdist þó með þessum aðilum, í 
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gegnum útvarp og blöð og annað. Ég man eftir því að þegar ég náði þessum árangri í boðgöngunni þarna, þá 
var nú bróðir minn að keppa með líka. Hann er rosalegur keppnismaður, mikið skap í honum. Ég fór fyrsta 
sprettinn og ég man eftir því að þegar ég lagði af stað þá sagði hann: ,,Ef þú stendur þig ekki drengur, og 
kemur fyrstur, þá drep ég þig þegar þú kemur í mark.“ Það var nú hlegið dálítið mikið að þessu, að ég hafi 
ekki þorað öðru en að koma fyrstur í mark. En svo plataði ég hann nú að því leiti að hann var búin að vinna 
bæði 15 og 30 kílómetrana á þessu móti, að ég skyldi svo ná betri brautartíma en hann. En hann fékk nú 
þyngra færi þarna. Hann gekk síðastur og það var orðið svolítið þyngra færi þannig að það getur líka verið 
svolítill munur á því hvenær þú gengur.“ 
Hvar í röðinni þótti þá best að ganga? ,,Það var svo misjafnt, þú gast fengið besta færið ef þú fórst fyrst og 
þú gast fengið besta færið ef þú fórst síðast. Það var bara hlutur sem var ekkert hægt að reikna út. En við 
röðuðum oft þannig niður að við röðuðum yfirleitt alltaf sterkasta aðilanum síðast, létum hann ganga síðast. 
Og oft var það líka að maður lét sterkan aðila fara af stað. Það svona jók sjálfstraustið að koma vel út úr fyrsta 
hringnum. En auðvitað svo er alltaf heldur betra að eiga sterkan aðila síðast. Því hann getur jafnvel náð meira 
út úr sjálfum sér ef hann sér að það er stutt í að ná manni.“ 
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Það skipti gríðarlega miklu máli. Það var nú alltaf 
haldið fram við mig að ég væri nú ekkert með mikið keppnisskap, ég hugsa að það hafi nú verið dálítið til í 
því en auðvitað er metnaður í öllum. Maður vildi keyra með og gera vel. En sérstaklega þegar ég var að byrja 
þá var ekkert voðalega mikið keppnisskap í mér en metnaðurinn kemur nú alltaf, verður alltaf meiri eftir því 
sem aðilinn verður betri og sér meiri árangur, þá eykst keppnisskapið.“ 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Menn hafa náttúrulega misjafna 
eiginleika, og það fer eftir greinum líka. Það er nú bara þannig að sumir eru hreinlega fæddir þannig að þeir 
hafa betri eiginleika til að ganga á skíðum eða stunda alpagreinar eða annað. Menn þurfa að vera þokkalega 
liprir. Þess vegna held ég að það sé mjög gott fyrir alla aðila sem stunda skíði, að stunda leikfimi líka. Svo 
auðvitað þetta fræga keppnisskap sem kemur sér nú til góða, þó það þurfi að hafa hemil á því. Svo líka, það 
þarf að vera með mikinn sjálfsaga, og viljasterkur, af því að þú ert mjög mikið að æfa einn eða  með 
einhverjum og það er náttúrulega langmest undir þér sjálfum komið að fylgja einhverju kerfi eftir og stunda 
þetta. Þannig næst mestur árangur.“ 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? Segðu frá. Guðmundur Guðmundsson var 
frægur skíðakóngur og hann notaði þennan titil dálítið þegar hann skrifaði bréf og annað. Hann skrifaði þá 
undir Guðmundur Guðmundsson skíðakóngur Íslands. ,,Einhvern tíma hefur hann sjálfsagt unnið þennan titil, 
og þeir sem að voru sko, unnu göngu og stökk samanlagt, ég held að þeir hafi tekið þennan titil oft, 
skíðakóngur Íslands, á hverjum tíma en ég heyrði ekki um fleiri sem höfðu notað þetta, en þennan aðila. Það 
var nú stundum talað um að þessi væri skíðakóngur eða þessi væri skíðadrottning, en ekkert formlega.“ 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. Það var minna lagt í verðlaunagripi þá en nú. En það var bikar fyrir 
fyrsta sæti og svo var silfur peningur og brons fyrir annað og þriðja sætið. Það voru ekkert alltaf veitt 
verðalun. Einu sinni fór Skarphéðinn á Norðurlandsmót og vann þar og Siglfirðingar stóðu sig sérlega vel á 
því móti. ,,Mér er svolítið minnisstætt þetta mót út af því að við fórum sjóleiðina inn á Akureyri og áttum svo 
að fara einum degi seinna heim heldur en gert var. Þá kom boð að heiman um að drífa sig í bíl út á Dalvík, 
það kæmi bátur að ná í okkur af því að þá var fjörðurinn hérna að fyllast af ís, menn voru hræddir um að við 
mundum bara ekki komast í bæinn.“ Það átti svo að senda verðlaunin á eftir keppendum til Siglufjarðar en 
þau skiluðu sér aldrei. ,,Það var nú kannski ekki mikil synd en samt man ég þetta ennþá.“ Stundum fengu 
menn farandbikar, en honum fylgdi alltaf bikar til eignar. 
Lýstu skíðum, skíðaskóm, bindingum og fatnaði. ,,Ég man eftir því að í sviginu þá voru svokallaðar ólar að 
byrja, tóku við af gormabindingum. Þá var ekkert öryggi á þessu, menn voru í fastri tá, sem kallað var. Þetta 
gerði það að verkum að menn voru mjög mikið að brjóta sig. Svo komu þessar öryggisbindingar seinna sem 
gerðu það að verkum að við vonda byltu þá losnuðu menn úr skíðunum. Nú á gönguskíðunum þá var svolítil 
þróun líka á þessum bindingum og klæðnaði. Þegar maður var að enda þá var maður kominn í mun þægilegri 
og betri búninga heldur en þegar maður var að byrja í þessu. Skíðin voru líka að skána mikið á þessum árum, 
þegar ég er að byrja að keppa þá voru þetta bara timburskíði með timbursólum en þegar ég er að enda þá eru 
komin þarna skíði sem eru með plastsólum og runnu miklu betur. Skórnir voru líka að skána alltaf, þeir fóru 
dálítið eftir bindingunum. Skórnir sem við vorum með á gönguskíðunum voru með svolítið langa tá, sólinn 
stóð dálítið fram úr sjálfum skónum og festingin var sem sagt á þessari tá á skónum til þess að geta verið sem 
lausastur í skíðunum þannig að hællinn væri alveg frjáls að fara upp og niður. Stafir voru líka að batna 
þarna.“ Þetta var allt saman innflutt. Í lok ferilsins voru komnir sérstakir keppnisbúningar. Þá voru allir 
Siglfirðingar eins klæddir á landsmótum, enda var búið að sameina félögin tvö. ,,Ég man eftir búningum sem 
við héldum dálítið upp á, þeir voru í fánalitunum okkar, bláir, hvítir og rauðir. Þannig að við vorum svolítið 
skrautlegir í þeim.“ Æfingafatnaðurinn voru skíðabuxur sem voru með teygju niður fyrir ilina. Buxurnar gáfu 
eitthvað eftir og voru þægilegar. 
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? ,,Það voru yfirgnæfandi strákar. En þegar ég er á skíðunum 
þá áttum við tvær eða þrjár stúlkur sem voru bara mjög góðar í svigi. Kepptu í því og voru mjög duglegar að 
vinna titla fyrir Siglufjörð.“ Þetta voru þær Árdís Þórðardóttir, Þórdís Júlíusdóttir og Kristín Þorgeirsdóttir. 
Kristín var eldri en hinar tvær og var að ljúka sínum ferli þegar hinar voru að byrja. ,,Árdís var mjög góð á 
þessum árum, hefði alveg getað keppt við strákana.“ 
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Hvernig var keppnisandinn í félaginu? Keppnisandinn var góður og þessu fylgdi líka félagsskapur og 
félagsslíf. Það mynduðust vinatengsl á milli keppenda í mismunandi sveitafélögum. Til dæmis voru góð 
vinatengsl á milli Siglfirðinga og Ísfirðinga, Fljótamanna og Akureyringa. ,,Menn voru góðir vinir og allt 
svona þó að þeir kepptu og gerðu sitt besta á mótum. Þá var nú aldrei neitt verið að ergjast út af því. Það var 
nú svona sannur íþróttaandi hvað það snertir.“ 
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? ,,Ísfirðingarnir voru helstu keppinautar þegar ég er í þessu, svo 
komu Akureyringar mjög sterkir þarna inn líka og svo seinna meir Ólafsfirðingar. Annars voru 
Ólafsfirðingarnir alltaf svolítið sterkir á þessum árum líka, fyrst í svigi og svo koma þeir upp í stökkinu og 
göngunni, þeir eru að koma þarna dálítið sterkir inn um það leyti sem ég er að hætta.“ Skarphéðinn nefnir 
Björn Þór fremstan Ólafsfirðinga. Skarphéðinn átti ekki neinn sérstakan keppinaut. 
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? ,,Hún þætti nú ekki góð í dag. Maður lagði bara brautirnar á skíðunum, 
það var ekki neinn troðari eða neitt. Svo í minni tíð kom snjósleði sem var smíðaður aftan í svona plógur sem 
hægt var að leggja göngubrautir með og það var mjög mikil framför þegar það kom. Annars var þetta bara 
troðið með skíðunum. Þannig var það þegar verið var að búa til stökkpallana og annað þá tróðu menn bara 
fyrst lausfóta, héldust svona í hendur, fjöldinn var dálítið mikill, tróðu heilu brautirnar svona og svo var 
þjappað á eftir á skíðunum. Nú er þetta allt gert með troðurum.“ 
Segðu frá skíðaskálum. Það voru tveir skíðaskálar frá sitt hvoru skíðafélaginu í bænum. Annar skíðaskálinn 
var notaður þegar Skarphéðinn var að byrja. Það var skíðaskálinn sem stóð á Ásnum. ,,Þarna var bara stór 
salur inni og svo var þarna eldhús og annað, það var hægt að hita kaffi og kakó þarna. Það voru haldnar þarna 
samkomur líka, dansað og svoleiðis.“ Skarphéðinn segist hafa náð í skottið á þessum samkomum, hann rétt 
komin með aldur til að fara á samkomurnar þegar þær lögðust af. En þegar haldin voru mót var alltaf endað 
með góðri hátíð. ,,Það fylgdist nú dálítið að, að mikið af þessum skíðamönnum voru mjög góðir dansarar líka. 
Menn höfðu nóg úthald. Það var mikið dansað og mikið skemmt sér. Menn voru nú ekki mikið í óreglunni á 
þessum árum þannig að menn skemmtu sér mikið án þess að vera mikið með vín.“ Skarphéðinn segir að 
íþróttaiðkunin hafi haldið mönnum frá áfengis- og tóbaksneyslu. 
Var einhver starfsmaður sem annaðist kaffisölu í skíðaskálanum?Þetta var allt unnið í sjálfboðavinnu. Sumir 
unnu þarna helgi eftir helgi án þess að fá nokkuð greitt fyrir. Það var yfirleitt fullorðið fólk sem sá um þetta.  
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Það er mikil breyting 
núna, miðað við hvernig þetta var þegar ég var að keppa, þegar það var mót suður á firði eða eitthvað þá kom 
bara stór hluti af bænum að horfa á. Það gerði mótin miklu skemmtilegri, mikið af áhorfendum, mikill áhugi, 
margir sem hvöttu. Svo voru það blessaðar konurnar eftir mótin sem voru með rjúkandi súkkulaði og heitar 
vöfflur og fínt. Þetta var allt unnið þá í sjálfboðaliðavinnu. Ég held að engum hafi dottið í hug að spurja um 
laun eða eitthvað fyrir þetta, þetta var svona annar tíðarandi.“ Bæjarbúar komu labbandi á mót því það voru 
ekki neinar samgöngur. Stemmningin var mjög góð í bænum og það var alltaf mikil eftirvænting fyrir mót og 
keppnir. Bæjarbúar fylgdust sérlega vel með landsmótum, bæði í alpagreinum og göngumótum. Skarphéðinn 
segir að göngumótin hafi þó alltaf verið betur sótt og stökkmótin voru líka sérlega vinsæl. ,,Þegar það var 
verið að stökkva hérna, þar sem kallað er Stóri boli og Litli boli þá var bara aragrúi af fólki sem var að horfa 
á.“ Menn stukku 50-60 metra á Stóra bola en 30 metra á Litla bola. 
Veistu hvernig nöfnin eru tilkomin? ,,Nei ég veit það ekki. Stóra og litla nafnið kom nú bara til af mismunandi 
stærð á stökkpallinum en ég veit ekki hvernig bolanafnið er til komið, hvort þeir hafi þótt svona óárennilegir 
eitthvað.“ 
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segðu frá skíðalyftu.Það voru að koma skíðalyftur þegar Skarphéðinn 
var að byrja. Það voru frumstæðar skíðalyftur sem voru þannig að það var spil sett á dráttarvél og svo var 
blökk upp í fjalli og kaðall á þessu sem dró fólk upp. 
Hvernig var hreinlætisaðstöðu háttað? Hreinlætisaðstaða var engin fyrr en byggð var íþróttamiðstöð á Hóli. 
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? Var mikill munur á milli ára? Það stóð frá því að snjórinn kom og fram 
á vor. ,,Lengi vel var haldið hér Skarðsmót sem var alltaf haldið um Hvítasunnu, það var svona slúttið, þá var 
keppt, að vísu bara í alpagreinum. Þetta voru mjög fjölmenn mót og það komu menn að í þetta, allir sem voru 
að stunda skíði. Um þetta leiti, þegar Skarðsmótin voru haldin þá var svona yfirleitt nálægt því verið að opna 
Siglufjarðarskarð, það hélst svolítið í hendur, ýtan var þarna upp frá að moka veginn til þess að gera fært í 
bæinn.“ Aðaltímabilið byrjaði ekki fyrr en í kringum jól og áramót. Það gat verið munur á milli ára hvenær 
það byrjaði, áður fyrr var hægt að halda nokkur mót fyrir jól. Veðráttan breyttist mikið, á árum áður var oft 
kominn mikill snjór í september, október en á seinni árum var ekki kominn neinn snjór að ráði fyrr en farið 
var að nálgast jólin. Skarphéðinn leggur líka áherslu á að atvinnulífið hafi haft mikil áhrif og breytingarnar 
þar á. Á síldarárunum var litla vinnu að fá yfir veturinn og þá höfðu menn meiri tíma til að stunda skíðin.  
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Brot voru algeng, sérstaklega fótbrot, áður en 
öryggisbindingarnar komu. Ólafur Þorsteinsson var læknir á sjúkrahúsinu á þessum árum og hann setti saman 
mikið af brotum. Skarphéðinn man eftir lærbrotum og þau voru ekki negld saman heldur þurftu menn að 
liggja með löppina upp í loft. Við löppina var fest lóð sem togaði í fótinn á meðan brotið var að gróa saman.  
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? Það var oft 
farið sjóleiðina. Það var farið með Esju eða Heklu eða Breið. Einu sinni var farið til Ísafjarðar með 
Skjaldbreið á mót og hún var 33 tíma á leiðinni. Það var stoppað á öllum smástöðum á leiðinni og margir 
urðu sjóveikir. Landhelgis-gæslan hljóp stundum undir bagga og útvegaði varðskip milli Siglufjarðar og 
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Ísafjarðar. Varðskipið var um 10-12 tíma á leiðinni og það þótti gott að geta verið komin til Ísafjarðar á þeim 
tíma. Varðskipin gátu siglt beint á milli, án viðkomu á öðrum stöðum. Í einni ferðinni var útkall. ,,Þá sneri 
það bara við og setti allt á fullt sem sýndi það að þegar þeir voru að ferja okkur á milli staða voru þeir ekkert 
að keyra neitt nálægt því á fullri ferð. Þetta þótti lúxus að fara með varðskipunum.“ Útkallið var reyndar 
afturkallað svo skíðafólkið komst á áfangastað samkvæmt áætlun. Þegar farið var til Akureyrar var stundum 
farið með minni bátum. Einhverjir gamlir skíðamenn áttu kannski bát sem þeir lánuðu til slíkra ferða. Einn 
báturinn var Hringur SI 34 og skipstjórinn var Jón Sveinsson, gamall skíðamaður.  
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Getur þú sagt mér frá því?,,Það eru bara mjög 
ljúfar minningar hjá mér í sambandi við þessi skíðamót sem ég fór á. Ég tel mig nú bara heppinn að hafa 
fengið að upplifa það að taka þátt í þessu. En auðvitað svona gagnvart árangri, þegar maður lítur á það þá 
náttúrulega er ég dálítið stoltur af því þegar ég náði þessum besta brautartíma.“ 
Manstu eftir einhverjum sérstökum viðburðum/atburðum? ,,Okkur þótti náttúrulega rosalega ljúft þegar við 
unnum mikið af gulli, Siglfirðingar. Það var náttúrulega litið á þetta sem eina heild, keppendur sem fóru 
héðan og vorum bara oft með mjög góðan árangur. Það er nú ekki hægt að loka augunum fyrir því.“ 
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Skarphéðinn á nokkra peninga og bikara. Hann á 
skíði. ,,Ég á sorglega lítið af myndum frá þessum tíma. Myndavélar voru nú ekkert eins algengar eins og í 
dag. Mest er þetta nú í minngingunni sko.“ Skarphéðinn er tilbúin að láta þá hluti sem hann á af hendi rakna 
til Síldarminjasafns Íslands. 
Skarphéðinn vann mikið að skipulagsmálum eftir að hann hætti að keppa. Hann vann t.d. við að leggja brautir 
og undirbúa mót á Siglufirði. Þegar brautir voru lagðar var ýmist farið með kílómetramæli á hjóli eða spotta. 
Brautirnar voru mjög nálægt því að vera af réttri lengd. Svo þurfti að flagga og merkja brautirnar. 
Skarphéðinn rifjar upp snjólítinn vetur á Siglufirði, en þá þurfti að moka í brautirnar. Þetta var mikil 
skófluvinna og allt unnið í höndunum. Hólsáin var m.a. brúuð á tveimur stöðum. ,,Það var óhemjuvinna að 
halda brautinni. Það var svolítið hlýtt þegar það var verið að keppa. Við vorum með skóflur í brautinni og 
vorum alltaf að moka bara til þess að fólk lenti ekki í því að ganga bara á grasi.“ Tveimur dögum seinna var 
allur snjórinn af brautinni farinn. Skarphéðinn man ekki hvaða ár þetta var, en þetta var eftir að 
íþróttamiðstöðin á Hóli var byggð. Menn lögðu mikið á sig til þess að geta haldið skíðamótið á Hóli vegna 
þess að þá komu fleiri áhorfendur. Mögulegt hefði verið að færa mótið upp í Skarð en þannig hefði 
áhorfendum fækkað.  
Hver voru viðurlög vegna brota á leikreglum? ,,Það var aðili sem missti ábyggilega titil einu sinni út af því af 
því að hann var ekki kominn upp í start þegar hann átti að fara í startið. Svigið var þannig að þá var betra að 
starta sem fyrst af því brautin grófst dálítið. Hann labbar upp brautina til þess að það sé ekki hægt að starta 
öðrum á meðan hann er á leiðinni upp en þeir ætluðu að starta bara öðrum út af því að hann var ekki mættur í 
startið. Þá voru ekki neinar lyftur og annað, maður þurfti að labba upp líka.“ 
Á landsmótum var alltaf mótsstjóri sem var yfir öllu. Það var ákveðin mótsstjóri fyrir göngu og annar fyrir 
svig, svo var brautarstjóri og portvörður. Portverðir voru þeir sem fylgdust með því að allir færu rétt í 
brautina í svigi og að enginn sleppti porti. Þetta var allt skráð niður og borið saman í lokin. Síðan voru 
tímaverðir sem voru á klukkunni og sáu um tímatöku. Einnig voru skrifarar sem sáu um að skrifa tímann hjá 
hverjum og einum keppanda. Í göngunni var algengt að það væru einir þrír sem skrifuðu.   
Að heimili Sveins Sveinssonar, Hólavegi 77, Siglufirði 24. júní 2008 
Sveinn Sveinsson er fæddur 4. desember 1936 á Siglufirði. Hann er alin upp á Siglufirði og hefur búið þar 
alla tíð. Lengst af hefur hann starfað sem sjómaður, en hann byrjaði á sjó 15 eða 16 ára gamall. Togararnir 
voru gerðir út á veturnar en á sumrin starfaði Sveinn á síldarplaninu. Eftir að hann hætti að vinna á togurum 
fór hann að vinna á bátum og þá var farið til sjós allan ársins hring. Sveinn hefur verið á línu-, neta-, og 
nótaveiðum og veitt ufsa og síld. Faðir Sveins var Sveinn Guðmundsson, fæddur á Tröðum í Staðarsveit og 
ólst þar upp. Móðir hans var fædd í Reykjavík en ólst upp á Hoftúnum í Staðarsveit. Saman fluttu þau norður 
til Siglufjarðar og bjuggu þar síðan. Faðir hans var verkamaður og síldarsaltandi og móðir hans starfaði á 
Leikskálum og var í síld á sumrin. 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? Sveinn var 5 eða 6 ára þegar hann byrjaði að 
fara á skíði. Bróðir hans, Jón Sveinsson, var mikill skíðamaður og hafði áhrif á Svein. Jón gaf litla bróður 
fyrstu skíðin. ,,Það voru bara allir á skíðum, það var allt á bólakafi hérna í snjó og þetta var aðal íþróttin á 
veturnar.“ 
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? Fljótamenn komu oft á 
gönguskíðum yfir Skarðið til Siglufjarðar til að keppa um helgar. ,,Þeir voru ansi góðir skíðamenn og komu 
oft hingað, sérstaklega ef viðraði vel, þá komu þeir oft hérna um helgar og voru að keppa við okkur strákana.“ 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Það komu erlendir skíðakennarar til Siglufjarðar. 
Bróðir Sveins lærði til að mynda mikið af sænskum göngukennara. Árið 1949 eða 1950 kom norskur 
stökkkennari, Jeppen Eriksson, en hann var aðallega að þjálfa fullorðna sem voru lengra komnir. Minna var 
gert af því að sinna börnum og unglingum. Árið 1958 kom finnskur kennari, Ale Line, hann tók alla 
aldurshópa og kenndi stökk og göngu.  
Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? ,,Það lá allt niðri, meðan ég var í 
þessu þá var maður náttúrulega að vinna í síldinni þegar hún var, það var ekkert skipulagt, ég fór stundum 
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fram í fjörðinn og hljóp kannski svolítið. Það var nú eiginlega eina sumaræfingin, því menn voru yfirleitt það 
þreyttir í síldinni að þeir höfðu ekki þrek til að æfa.“  
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? Meðan krakkarnir voru í 
barnaskóla pössuðu þeir upp á að mæta í skólann. Skíðin voru stunduð sem leikur utan skólatíma. Það var 
verið að stökkva og leika sér í frítíma. ,,Ég eiginlega æfði náttúrulega sáralítið, nema einn vetur, þarna 1958, 
þá vann ég í landi, þá náttúrulega vorum við að vinna strákarnir, flest alla virka daga og þá náttúrulega var 
gengið þá á kvöldin. Þá notuðum við kvöldin til að ganga og svo aftur helgarnar til þess að stökkva. Það var 
yfirleitt miklu meiri undirbúningur undir stökkið, bæði að útbúa brekkuna og troða hana, því eins og veðrið 
var hérna þá gat staðið hérna stórhríð í 3,4,6,7 sólahringa. Þá þurfti svo marga til að fara að útbúa brekkuna, 
troða hana alla saman og það tók kannski heilan dag, það var ekki hægt að stökkva fyrr en daginn eftir. Þetta 
var svona vinna í þessu líka.“ Best var að leyfa brautunum að bíða og harðna. Það var mikilvægt að troða 
hart. Stundum þurfti að moka í brautirnar. Það voru margir sem æfðu stökk svo þetta gekk vanalega fljótt 
fyrir sig.   
Hvaða grein/greinar lagðir þú fyrir þig? Sveinn var einkum í stökki og göngu. Það var mjög algengt að menn 
væru bæði í stökki og göngu. Hann var einnig í svigi fram til 15 ára aldurs. ,,Svo hafði maður ekki tíma í 
þetta allt, maður varð að setja eitthvað frá sér.“ Sveini fannst stökkið alltaf skemmtilegast: ,,við áttum svo 
góðar stökkbrautir hérna. Sérstaklega uppi í Hvanneyrarskálinni, þar voru tvær stökkbrautir, svo áttum við 
tvær stökkbrautir aðeins innar í firðinum, sem voru kallaðar Litli boli og Stóri boli. Þar var mikið búið að 
stökkva.“ Svæðið hét Nautskálahólar og brautirnar nefndar eftir því.       
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? Nei, ekki vill Sveinn gera mikið úr því. 
Hvenær byrjaðir þú að keppa? ,,Ég byrjaði að keppa á skíðamóti Íslands, það var 1953, þá fer ég bara í 
svigið, ég hafði ekki aldur til að fara í göngu og stökk.“ Eftir 1953 fór Sveinn til sjós og fór ekkert á landsmót 
fyrr en 1957. Hann var á togara á þeim tíma og hafði viku til að æfa fyrir mótið. Sveinn segist hafa verið 
aftarlega í göngunni en Jonni Vilbergs var aftur á móti mjög framarlega. Sveinn stóð sig hins vegar svo vel í 
stökki að honum tókst að vinna tvíkeppnina. Jonni var meðal fremstu manna í svigi á þessu móti.   
Um hvaða vegalengdir var að ræða? ,,Ég fór nú ekki að ganga 30 kílómetrana fyrr en ég gat æft eitthvað að 
ráði, það var ekki fyrr en 1960 sem ég gekk 30 kílómetrana. Mér fannst alveg nóg að ganga 15 kílómetra 
óæfður, eða svona illa æfður.“ Eftir 1960 gengu göngumennirnir yfirleitt báðar göngurnar, 15 og 30 
kílómetra. Þá voru orðnir það margir í göngunni að það voru komnar tvær boðgöngusveitir á skíðamóti 
Íslands, sem þótti mjög gott.   
,,Það gekk bara mjög vel, sérstaklega eftir að Ale Line var hérna, þetta híbbaðist svona upp eftir að hann kom 
hérna. Þá varð alveg bylting.“ Auk 15 og 30 kílómetra göngu var boðganga, en hún var 10 kílómetrar. Sveini 
þótti boðgangan miklu erfiðari en hinar göngurnar. ,,Þetta var einn sprettur sko, maður hafði ekki svona nógu 
góðan tíma til að hita sig upp og þannig, maður mátti heldur ekki sleppa fyrsta manninum, maður varð að 
reyna að halda í hann, fá ekki of langt bil, þannig að mér fannst hún eiginlega alltaf erfiðust, boðgangan. En 
mér fannst nú eiginlega á þessum mótum stökkdagurinn alltaf vera erfiðastur. Þá þurfti alltaf að stökkva sex 
stökk, þrjú fyrir meistarastökkið, og þrjú stökk fyrir tvíkeppnina. Þetta var þónokkuð mikið labb, að labba 
alveg úr brekkurót og alla leið upp, sex sinnum. Manni fannst það nú orðið nóg.“  
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? ,,Nei, nei ég átti engar fyrirmyndir, maður var 
náttúrulega búin að skoða mikið af myndum frá svona norskum stökkvurum, sérstaklega. Það voru frægir 
norskir stökkvarar, bæði Birgir Rooth og Rayan Andersen og þessir hérna norsku meistarar. Sigmund Rooth 
og þeir Rooth bræður, þeir voru miklir stökkvarar.“  
Segðu frá gullpeningum og bikurum. ,,Það voru tveir farandbikarar sem ég man eftir, það var til dæmis í 
tvíkeppninni, það var búið að keppa um tvíkeppnisbikar frá 1937 eða 1938. Svo var  stökkbikar, ég er ekki 
alveg klár á því hvenær hann byrjar. En þessir bikarar eru báðir í Ólafsfirði. Þar var síðast keppt í þessum 
greinum stökki og tvíkeppni.“ Það var enginn farandbikar í göngunni. Síðan var hætt með þessa farandgripi. 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Jájá, ég heyrði talað um það og það var talað 
um þennan skíðakóng, ég vissi nú aldrei hvernig það kom til. Það var held ég komið frá Guðmundi 
Guðmundssyni. Maður brosti nú bara að því. Er nokkur kóngur í þessu, er þetta ekki bara leikur, mér fannst 
það nú alltaf.“ Sveinn telur að þetta hafi verið í gamni gert hjá Guðmundi og það var gert góðlátlegt grín að 
þessu hjá honum. En Guðmundur var mikill skíðamaður og var mjög framarlega í göngu. Sveinn minnist þess 
ekki að þessi hugtök hafi verið notuð, nema bara í þessu sambandi. Þegar hugtakið er borið á góma dettur 
Sveini í hug Jónas Ásgeirsson og Jón Þorsteinsson.  
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? ,,Það skipti nú einhverju, það fer eftir því hvað menn 
vilja leggja hart að sér. Ef þeir hafa skap til þess, þá leggja þeir hart að sér.“  
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? Sveinn segir mikilvægt að taka eftir 
öðrum skíðamönnum, hvernig göngumennirnir ganga. Í göngunni skiptir mestu máli að ná sem mestum hraða 
með sem minnstum krafti. Gangan gengur út á það að nota snjóinn sem best með minnsta kraftinum.  ,,Jújú, 
svo er náttúrulega komin svo mikil tækni í þetta og í allar íþróttir kannski meira heldur en var. Það veltur líka 
töluvert mikið á tækni, sérstaklega náttúrulega í göngunni, veltur mikið á smurningu, það eiginlega er númer 
eitt, tvö og þrjú. Að fá besta fáanlega rennsli og fatt náttúrulega líka.“ Fatt skipti miklu máli, því menn þurftu 
að spyrna án þess að renna aftur á bak. ,,Áburðurinn er þannig uppbyggður að maður getur runnið á honum og 
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svo þegar þú spyrnir þá heldur hann við þannig að þú rennir ekki aftur á bak líka. Þess vegna eru svo margar 
tegundir af gönguáburði.“  
Lýstu skíðum, skíðaskóm, festingum og skíðastöfum. ,,Þetta var nú eiginlega staðlaður útbúnaður, bara 
gönguskíði með göngubindingum, þeir eru núna farnir að breytast. Skíðin þurfa að vera líka rétt, rétt spenna í 
skíðunum. Ef spennan er ekki rétt í skíðunum, á gönguskíðum, ef skíðin voru stíf, þá færðu ekki fatt, þú færð 
gott rennsli en þá fattaru illa. Og svo er annað, ef að skíðin eru mjúk, þannig að þú stígir þau of mikið niður, 
þá renna þau ekki eins vel. Nú orðið eru allar göngubrautir harðar og ef þú ert ekki alveg á réttum skíðum þá 
færðu ekki eins gott rennsli og ekki eins gott fatt eins og þeir sem eru á réttum skíðum. Það er þetta sem er 
mikið lagt upp úr núna. Hér áður var þetta ekkert svona, núna er þetta orðið svona.“ 
Varð mikil þróun á útbúnaði á þeim tíma sem þú varst sjálfur að æfa og keppa? Á þeim tíma voru íslenskir 
skíðakappar farnir að keppa á erlendri grundu og þeir gátu nálgast besta mögulega útbúnaðinn erlendis. Þeir 
sem ekki fóru til útlanda voru áfram háðir því litla úrvali sem hérna fékkst. 
Hvað um fatnað? Voru til dæmis  sérstakir keppnisbúningar? Það voru sérstakir búningar, einn fyrir stökk og 
annar fyrir göngu. Þetta voru buxur og peysa en heilgallarnir komu ekki fyrr en eftir að Sveinn hætti að 
keppa. Það voru ekki komnir sérstakir einkennisbúningar fyrir Siglufjörð en skíðafélagið á Akureyri var 
komið með einkennisbúninga og voru þeir þá allir eins klæddir á mótum.  
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? ,,Ég var nú bara ungur strákur þegar það voru tvö félög hérna.“ Búið var að 
sameina félögin þegar Sveinn byrjaði að æfa.  
Hvernig gekk að sameina félögin tvö? ,,Ég man eftir því þegar ég var strákur þá var haldin fundur hérna þá 
náttúrulega komu ýmis sjónarmið svona, en það var nú, eftir því sem Alfreð Jónsson sagði mér þá þurfti nú að 
gera tvær tilraunir til að sameina þau og svo í seinna skiptið þá bara var það sameinað. Og síðan hefur bara 
verið eitt félag hérna. Það var einhver óánægja í félaginu, gamla félaginu eða Skíðafélagi Siglufjarðar sem 
var. Þá var stofnað annað félag.“  
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? ,,Það var nú bara frekar lítið um kvenfólk á skíðum 
eiginlega. Það voru náttúrulega aðallega karlmenn í þessu.“ Aðalheiður Rögnvaldsdóttir var með þeim fyrstu 
til að keppa í íþróttinni. Seinna komu Kristín Þorgeirs, Árdís Þórðardóttir og Sigríður Þórdís Júlíusdóttir. 
Hvernig var keppnisandinn í félaginu? ,,Hann var bara mjög góður, meðan við gengum, við vorum svo mikið 
saman strákarnir, þegar við vorum að keppa á Siglufjarðarmótum í 15 kílómetrum þá bara var keppnisandinn 
mjög góður því að við vorum bara félagar og svo vorum við líka að keppa saman. Auðvitað héldum við alltaf 
saman í boð-göngunni. Svoleiðis að það var mjög góður andi, fannst mér. Það var enginn rígur á milli okkar 
eða neitt svoleiðis.“ 
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppnismanna mismunandi félaga? ,,Hann var mjög góður. 
Þegar við til dæmis fórum á skíðamót til Ísafjarðar þá borðuðum við alltaf í heimahúsum, þannig að við 
kynntumst þessum skíðafélögum okkar og það var bara mjög góður andi milli okkar yfirleitt allra, 
skíðafélaganna, hvort sem það voru Ísfirðingar eða aðrir keppendur. Við höfðum náttúrulega mest samskipti 
við Ísfirðingana, það var eins þegar þeir komu hingað á mót, þá fengu þeir yfirleitt alltaf að borða í 
heimahúsum, þetta voru bestu vinir okkar.“    
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? Þeir voru margir. Sveinn nefnir nokkra góða göngumenn: 
Matthías Sveinsson, Gunnar Pétursson, Odd Pétursson, Sigurð Jónsson, Harald Pálsson og Stefán Jónasson. 
Stefán var frá Akureyri og var eini keppandinn þaðan sem keppti í göngu.  
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? ,,Það mátti segja að hún hafi verið mjög góð því að þú þurftir ekkert að 
fara nema bara út úr dyrunum, á skíðin.“ Sveinn segir að aðstaðan í stökkinu hafi verið mjög góð og alveg til 
fyrirmyndar. Það var ýmist farið fram í fjörð eða upp í Hvanneyrarskál til að stökkva. Það var meira um 
gönguslóðir áður fyrr og lágu þær þá langt suður fjörðinn. 
Hvað með skíðaskála, skíðalyftur og annað? ,,Það var skáli hérna yfir á ásnum. Þegar ég var yngri þá var 
Skíðaborg, hún var með skála hérna að vestan verðu. Skálinn stóð fyrir ofan Steinaflatir. Þar var á tímabili 
sett upp ljósabraut, það er sennilega með fyrstu ljósabrautunum, gæti ég trúað, á landinu.“ Ljósabrautin kom í 
kringum 1948-1950. Þegar félögin voru sameinuð var skálinn ofan við Steinaflatir orðin gamall og lélegur og 
þá var farið að nota hinn skálann. Hann var hins vegar líka orðin lélegur og var fljótlega rifin. Eftir það fengu 
skíðamenn aðstöðu yfir á Hóli, þar sem íþróttamiðstöðin er núna. Íþróttabandalag Siglufjarðar á aðstöðuna á 
Hóli, en þar er t.d. golfvöllur í dag. Húsið á Hóli er ekki nýtt sem skíðaskáli lengur því það eru svo fáir í 
göngunni. Meðan það var fjöldi manns í göngu þá var aðstaðan nýtt sem skíðaskáli og þar voru meðal annars 
seldar veitingar yfir veturinn. Sveinn var farinn til sjós þegar skíðalyftan eða togbrautin komst í gagnið. Hún 
var staðsett í hlíðinni fyrir ofan bæinn og því þurfti að fjarlægja hana þegar vegurinn upp í Hvanneyrarskál 
var gerður. Ljósabrautin kom á undan lyftunni og var mikið notuð.        
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? ,,Það var farið á skíði svona upp úr áramótunum, þá var svona farið að 
fara á gönguskíði og svo þegar leið lengra á þá fór veður að stillast, það var oft leiðinlegt veður, sérstaklega í 
desember og janúar og svo þegar kom fram í febrúar og mars þá fór veðrið að stillast og þá var farið að 
stökkva meira.“ Fótboltavöllurinn var mikið notaður fyrir gönguna í byrjun vetrar en eftir því sem leið á var 
farið meira inn á dalina, Skútudalinn og Hólsdalinn, í mars, apríl.  
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Hún var mjög góð, 
það voru margir spenntir svona.“ Segir Sveinn og hlær. ,,Sérstaklega í sambandi við boðgönguna því 
Siglfirðingar höfðu ekki unnið boðgöngu, aldrei unnið boðgöngu, fyrr en 1961, eða hvort það var aldrei keppt 
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í boðgöngu, ég skal ekki fullyrða það, hvenær það er eiginlega byrjað að keppa í boðgöngu. En mig minnir 
það, að það hafi ekkert verið farið að keppa svo snemma í boðgöngunni, sko, eins og í öðrum greinum. 
Þannig að það var mjög mikill spenningur meðan þetta var, þannig að það voru margir Siglfirðingar sem 
höfðu áhuga á þessu.“ 
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? ,,Bróðir minn sneri sig á ökla, hann átti töluvert lengi í því 
og hann fór ekkert á skíði eftir það í mörg ár, tíu ár eða meira. En svo fór hann að fara á skíði og honum gekk 
ágætlega eftir það. Ég man eftir einum sérstaklega, Hjálmar Stefánsson, hann slasaðist, ég held að hann hafi 
fótbrotið sig upp í Hvanneyrarskálinni, nú það voru mikið af Siglfirðingum fyrir sunnan, einhver fótbraut sig 
þar. Það var alltaf eitthvað, þetta var svo slæmt upp á það, sérstaklega í stökkinu, að brautirnar voru ekki nógu 
harðar, þá kom fyrir að menn stungu baujunum í og duttu, þá varð annað hvort að gefa eftir, baujan eða 
fóturinn. Það voru búin að verða töluverð slys hér áður. En við sluppum nú nokkuð vel, þessir strákar sem 
vorum þarna saman, ég og Birgir og Tóti og Hjálmar og Gunnar, við sluppum eiginlega alveg við meiðsli. 
Enginn okkar brotnaði og enginn sneri sig. Þannig að við sluppum bara mjög vel.“ 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? Það var til 
dæmis farið til Akureyrar á mót, þá var yfirleitt farið með bát í misjöfnum veðrum og meirihluti keppenda 
urðu sjóveikir á leiðinni. Þegar farið var til Ísafjarðar var farið með Esjunni eða Skjaldbreið. ,,Það var sama 
sagan þar, það var sjóveikin sem hrjáði flesta.“ 
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Sveinn segir frá fyrsta mótinu sem hann fór á, 
það var á Akureyri 1957. ,,Þetta voru svona svolítið skrítnar aðstæður því að þegar við komum upp í skálann 
þá er suðvestan hvassviðri og skafrenningur og glæra hjarn yfir öllu. Það náttúrulega sást engin slóð og ekki 
neitt, það voru bara flögg. Svo var ég svo ólánssamur að, það voru gengnir tveir hringir, að ég dett á höfuðið í 
seinni hringnum og fletti svolítið ofan af andlitinu á mér og kem alblóðugur í mark.“ Sveinn rifjar upp fleiri 
mót. ,,Það var svolítið spennandi boðgangan líka 1961 á Ísafirði, þá hérna göngum við síðasta sprettinn, ég og 
Matthías Sveinsson. Hann var mjög góður göngumaður. Ég tek við síðasta sprettinn, það voru tveir metrar á 
milli okkar, svoleiðis að ég er með hann á hælunum allan tímann, nema síðustu 400 metrana þá náði ég aðeins 
að lengja bilið.“ 
Hvað um skíðamótið 1963? ,,Þetta var stórhríðarmót. Þetta var stórhríðarmót. Það sást varla á milli porta.“ 
Veður var slæmt og tveir menn fórust í sjóslysi um þetta leiti. 
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? ,,Ég á nú einhverjar úrklippur, ofan í skúffu, ég 
mokaði þessu nú bara ofan í skúffu, bikararnir eru hérna í hillunni.“ Sveinn er fús til að láta gripi af hendi 
rakna til safns eða sýningar en tekur fram að hann vilji sjá gripina fara í læsta skápa.  
Á heilbrigðisstofnun Siglufjarðar. Steinunn María Sveinsdóttir tók viðtal við Unni Helgu Möller 23. 
júlí 2008 
Unnur Helga Möller fæddist 10.12.1919 í norska sjómannaheimilinu á Siglufirði. Unnur er uppalin á 
Siglufirði, fór tvítug í Húsmæðraskólann á Laugalandi í Eyjafirði og fór síðan aftur til Siglufjarðar að vinna í 
síldinni. Þá vann hún einnig nokkur ár í Sigló síld auk hefðbundinna húsmóðurstarfa. Foreldrar Unnar voru 
Christian Ludwig Möller yfirlögregluþjónn f. 5.4.1887, d. 11.8.1946 og Jóna Sigurbjörg Rögnvaldsdóttir 
húsmóðir f. 18.3.1886, d. 6.2.1972. Þau eignuðust átta börn. 
Farið var upp í Siglufjarðarskarð og fram á Hól til að fara á skíði. En allra best þótti Unni að vera á skautum í 
tunglsljósinu þegar allt var bjart. En þá var hún ekki á nýjum skautum. Skautarnir voru heimasmíðaðir, skór 
með járni undir sem náði aftur fyrir hælinn. Þetta voru gamaldags skautar sem ekki þættu fínir í dag.  
Unnur var skíðadrottning að eigin sögn, þær voru ekki margar stúlkurnar á þessum árum sem tóku þátt í 
skíðaíþróttinni. Hún byrjaði ung að fikta eins og hún orðar það, aðeins níu eða tíu ára. Skíðaði í stígvélum. 
Mest var rennt sér við Steinaflatir, þar voru Litli og Stóri Boli. Fólk kom úr bænum til að horfa á skíðafólkið 
renna sér.  
Enginn hvatti hana sérstaklega til að fara að renna sér á skíðum, hún ákvað það sjálf. Bræður hennar voru oft 
á skíðum og hún fylgdi með. Hún minnist Heiðu Rögnvalds, Stínu Þorgeirs og Jóns Þorsteinssonar – þegar 
þau stukku á skíðunum og svifu, hve falleg sjón það var.  
Skíði voru mjög mikilvæg til að koma sér á milli staða á árum áður. Þannig segir Unnur t.d. að ljósmóðirin í 
firðinum hafi gengið út í Héðinsfjörð á skíðum, þau voru sannkölluð samgöngubót. 
Unnur fór á skíðaæfingar undir handleiðslu Helge Torvö. Hann kenndi þeim undirstöðurnar og svo léku þau 
sér eins og þau vildu. Æfingarnar voru stundaðar þegar fólk hafði tíma en á sumrin reyndu þau að halda sér í 
formi og „liðka sig“ eins og hún orðar það. Skíðaiðkunin tók auðvitað sinn tíma frá vinnu eða námi en hafði 
lítil áhrif á skólagöngu. 
Þeir sem vildu eiga fín skíði og góðan útbúnað þurftu að sjálfsögðu að leggja út fyrir því en það gerði hún 
ekki sjálf. Þau notuðu eldgömul skíði, skíðastafirnir voru bara prik, ekkert annað.  Skíðaskórnir voru 
snjóstígvél en Unnur átti þó einu sinni skíðaklossa. Festingarnar voru festar með skrúfum enda stórhættulegt 
ef að skíðin dyttu af þeim. Hún man þetta þó ekki vel þar sem að karlarnir sáu um festingarnar og að þær 
væru í lagi. Hún byrjaði um tólf ára aldur að keppa á skíðum en tók aldrei þátt í Íslandsmóti, fannst það svo 
vitlaust, enda var hún lítil keppnismanneskja. Keppnisskap skipti máli í skíðaíþróttinni en Unnur segir að það 
hafi hún aldrei átt til. Það skipti hana engu hver var fyrir framan hana eða á eftir henni, hún gerði bara sitt 
besta. Unnur tók þó þátt á skíðamótum á Siglufirði og stökk 5 metra á einu mótinu en hún keppti einungis í 
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stökki. Heiða og Stína voru aftur í sviginu, og voru þær „agalega klárar“ að sögn Unnar. Fyrirmyndir Unnar 
voru aðallega Jón Þorsteinsson og Alfreð Jónsson. Alfreð var skíðakóngur en hún gerir lítið úr því að hún hafi 
verið skíðadrottning.  
 

Að heimili Valeyjar Jónasdóttur, Hafnartúni 4, Siglufirði 3. júlí 2008 
Valey Jónasdóttir er fædd á Siglufirði 21. nóvember 1931. Hún hefur alltaf átt heima á Siglufirði, fyrir utan 
þau fjögur ár sem hún stundaði nám í kennaraskóla í Reykjavík. Eftir það starfaði hún sem kennari á 
Siglufirði í hálfa öld. Foreldrar hennar voru Jónas Jónasson og Jóhanna Jónsdóttir, þau voru bæði fædd og 
uppalin í Fljótunum en fluttu til Siglufjarðar 1924 og bjuggu þar síðan.  
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Þau voru kannski ekki svo 
mikilvæg, það voru ekki svo miklar vegalengdir hér á Siglufirði. En þau voru talsvert samt notuð. Og 
foreldrar mínir höfðu sjálfsagt verið á skíðum í Fljótum, ég man nú ekki eftir að þau höfðu talað um það en 
þau voru ákaflega áhugasöm um skíði, sérstaklega mamma, ég man eftir því, hún fylgdist alltaf mjög vel með 
skíðamönnum. Enda voru bræður mínir líka, elsti bróðir minn varð íþróttakennari og yngsti bróðir minn hann 
keppti hér mikið á skíðum, mikið á landsmótum, svoleiðis að það var mikill áhugi fyrir skíðamennsku á mínu 
heimili. Einn er náttúrulega, mágur minn, sem að seinna varð sko. Hann var náttúrulega aðal skíðamaðurinn í 
fjölskyldunni.“ Það var Jón Þorsteinsson. ,,Ég man eftir því að hafa heyrt konur tala mikið um hann, til dæmis 
heima í eldhúsinu hjá mömmu, það var mikið talað um hann, hvað hann væri flottur, löngu áður en hann 
kynntist systur minni sko. Að hann væri mjög fallegur skíðamaður, sérstaklega fallegur í stökkinu. Það var nú 
eiginlega aðallega svona íþróttin sem fólk horfði mest á, það var meira fyrir augað. Það var skíðastökkið sko. 
En spennan var nú alltaf mikil í kringum gönguna. Þetta voru tvö aðalatriðin, það voru gangan og stökkið sko. 
Svigið kom svona seinna, að manni fannst. “ 
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum?,,Hún var ákaflega mikil 
og ég man eftir að fólk hópaðist alveg, sérstaklega, ég tala nú ekki um eftir að Stóri boli, sem kallaður var, var 
byggður hérna, það var skíðastökkpallur hérna rétt fyrir innan bæinn og það var nú ekki svo langt að fara og 
fólk átti nú ekki bíla og það voru ekki mokaðar götur í þá daga. En fólk þyrptist alveg til þess að horfa á 
skíðastökk til dæmis, og einnig göngu, það var mikill áhugi fyrir skíðamennsku, fannst mér ætíð og ég man 
eftir sérstaklega einu tilviki og það var þegar það var stokkið upp í Hvanneyrarskál. Þetta var á landsmóti, það 
voru stundum skíðamót upp í Hvanneyrarskál. Ég var nú of ung til þess að fara þangað, en ég man eftir því að 
það var mikið talað um það, hvað fólk lagði á sig, að labba alla leið upp í Hvanneyrarskál. Því það þekktist 
ekki að konur væru til dæmis í síðbuxum í þá daga. Þær voru allar í pilsum. Þær voru í síðum pilsum meira að 
segja, á skíðum. Þær löbbuðu bara fótgangandi upp í Hvanneyrarskál til þess að horfa á skíðamót, það var nú 
einstakt, eða manni finnst það í dag.“  
En var mikið um það að konur stunduðu þessa íþrótt? ,,Nei, ekki fyrst. En svo eftir að svigið byrjaði, þær 
voru lítið í göngu og stökki en eftir að svigið byrjaði þá byrjuðu konur að æfa. Eða þetta er mín skoðun sko.“  
Var svigið kallað einhverjum öðrum nöfnum heldur en svig? ,,Ja, það var kallað slalom, náttúrulega fyrst og 
fremst var þetta kallað slalom. Það var nú bara erlendis frá sem það kom. Það komu hérna oft kennarar, man 
ég eftir, því þeir bjuggu oft heima hjá systur minni, svona skíðakennarar sem komu til þess að kenna mönnum 
bæði rétt göngulag í skíðagöngunni og svona ýmsar kúnstir. Ég man eftir þessu, þetta voru mest Norðmenn, 
sem komu hingað. Þeir bjuggu mikið heima hjá Jóni og systur minni. En hvernig þau fóru að því, til dæmis 
eins og Jón, sem ekki var nú neitt langskólagengin eða neitt, hvernig þau fóru að því að gera sig alltaf 
skiljanleg, ég átti eiginlega hálf bágt með að skilja norskuna, en það var eins og þetta væri ekkert mál. Þau 
töluðu sama tungumál, um skíðin.“ Fólk bjargaði sér bara með því að tala norsku og íslensku í bland, eða 
svokallaða skandinavísku.  
Valey rifjar upp þegar Birger Ruud kom hingað til lands: ,,hann var norskur og mjög frægur skíðastökkvari, 
hann stökk heljarstökk á skíðum og hvaðeina, það var til stór mynd í stofunni heima hjá systur minni, einmitt 
af honum, þegar hann var að stökkva. Þegar hann kom hingað til lands og fór að segja mönnum til þá var 
hann svo hrifin af Jóni Þorsteinssyni að hann gaf honum stökkskíðin sín þegar hann fór. Og þessi skíði áttu að 
vera til hérna, en ég veit ekki almennilega hvort þau hafa glatast eða ekki. Ég held að ég megi segja það að 
t.d. Birgir Guðlaugsson, hann heitir nafninu hans. Ég held það alveg örugglega, ég ætla samt ekki alveg að 
fara með það, en mig einhvern veginn minnir það.“ Valey segir frá heimili hans Birgis Guðlaugssonar en hún 
var mikil vinkona eldri systur hans. Valey kom mikið á heimili foreldra þeirra og segir að það hafi verið alveg 
einstakt, alveg eins og félagsheimili. ,,Þetta var lítið hús sem stendur rétt fyrir neðan kirkjugarðinn, það ber 
ekki mikið á húsinu en þegar inn var komið var þetta eins og stærðarinnar félagsheimili vegna þess að þarna 
söfnuðust saman skíðamenn og það var talað um skíði og aftur skíði. Þetta var allt áhugafólk um skíði. Svo 
var farið niður í bakarí og keypt vínarbrauð handa öllu liðinu og hitað kaffi, þetta var alveg einstakt heimili. 
Ég efast um að það hafi verið mörg heimili svona hérna í bænum, ég veit það þó ekki, en þetta var það sem ég 
kynntist þegar ég var stelpa. Á  veturna var ákaflega lítil vinna hérna í bænum og þetta var svona eins og bara 
áhugamál svo margra og ef ekki var hægt að vera á skíðum eða eitthvað þá var komið oft þarna heim. Þetta 
voru ekki skipulagðir fundir en það söfnuðust allir þarna saman. Þetta var svo einkennilegt andrúmsloft og 
náttúrulega elst Birgir þarna upp og þau systkinin, í þessu andrúmslofti, sem var svolítið sérstakt.“  
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Myndir þú segja að atvinnulífið á Siglufirði hafi haft áhrif á skíðaiðkunn og áhuga? ,,Alveg tvímælalaust og 
svo líka náttúrulega var ekkert sjónvarp og engir tölvuleikir. Á veturnar var þetta eina svona 
tómstundaíþróttin, því það var ekki hægt að vera í fótbolta, en hann var mikið stundaður á sumrin. Skíðin 
voru náttúrulega aðalafþreying unga fólksins í gamla daga, ég mundi segja það, og var mjög góð afþreying. 
Vinnan við það að vera á skíðum var svo mikil. Það voru engar togbrautir og þetta var allt gert af handafli, 
t.d. þegar var verið að gera stökkpallana, þá voru stungnir upp hnausar og þetta var hlaðið upp með snjó. Svo 
var traðkað og það þurfti að traðka upp slóðina, mennirnir þurftu alltaf að labba upp með pöllunum áður en 
þeir renndu sér niður til að stökkva. Þetta voru sjálboðaliðarnir sem voru mikið í þessu.“ Sama var upp á 
teningnum þegar svigið byrjaði, þetta var allt gert á skíðum. Menn tróðu sjálfir slóðirnar, það var heilmikið 
verk og vinna.  
En hver var aðkoma kvenna að sjálboðaliðastörfunum? ,,Ætli það hafi ekki bara verið að hita kaffi og kakó. 
Stundum hjálpuðu þær við að þjappa brautirnar, en mest voru það strákar sem voru í því. En við náttúrulega 
fylgdumst með, það varð einhver að hebba á þá svona.“ Segir Valey og hlær. Þegar hún var unglingur skúraði 
hún stundum skíðaskálann, en það voru einmitt stúlkurnar sem sáu um það. 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur og skíðadrottning? ,,Já, mikil lifandis ósköp. Skíðakóngur Íslands, 
það var náttúrulega æðsti maður í skíðunum. Það var bara samanlagt ganga og stökk. Skíðadrottning kom svo 
löngu seinna. En fyrst var skíðakóngur Íslands sá sem fékk flest stig samanlagt í göngu og stökki. Mágur 
minn var mjög oft skíðakóngur og hann vann þetta voðalega mikið á stökkinu. Hann var reyndar góður í 
göngu líka en hann var ekki mjög sterkur í baki og hann var ekki alltaf fyrstur í göngunni, en þá vann hann 
það alltaf upp í stökkinu.“ Hún vísar þarna til Jóns Þorsteinssonar sem vann þennan titil oftar en einu sinni. 
Þetta var opinber titill og sagt frá þessu í útvarpinu:  ,,þá var maður spenntur að hlusta, sérstaklega ef þetta var 
haldið annars staðar því símasamband var ekki þá eins og er í dag, sko.“  
Hvernig var keppnisandinn á Siglufirði? Valeyju þykir merkilegt hvað það var alltaf mikil samkeppni á 
skíðunum á Siglufirði. Skíðafélagði klofnaði og það urðu tvö félög, það var Skíðaborg annars vegar og svo 
gamla skíðafélagið hins vegar. ,,Það mynduðust tveir pólar, þannig að keppnin varð geysileg á milli og þetta 
varð til þess að menn æfðu miklu meira og þjálfuðu. Það voru alltaf Siglufjarðarmót og þá var keppt 
innbyrðis og alltaf mikil spenna í kringum það. Það voru tvær fylkingar sem tókust mikið á.“ Valey man eftir 
þessu ,,eins og það hefði gerst í gær, þetta var svo gaman og spennandi.“ 
Var einhver rígur á milli félaganna? ,,Það var svona undir niðri en samt voru þetta allt bestu vinir. Svo fóru 
þeir saman á landsmót og þá stóðu Siglfirðingar saman, þá var ekki nokkur rígur. En þegar þeir voru að keppa 
innbyrðis, það er alveg eins og þegar tvö knattspyrnufélög eru í sama bænum. Það er alltaf smá rígur á milli.“ 
Valey veit ekki hvers vegna félagið klofnaði en telur að það hafi verið einhver ágreiningur. Hún man þó ekki 
annað en menn hafi verið bestu vinir þrátt fyrir að vera í sitthvoru félaginu. Valey man líka vel eftir því þegar 
félögin sameinuðust. Á þeim tíma var Valey með smábarnaskóla á Siglufirði og lánaði oft kennslustofuna 
heima hjá sér undir fundi. Auk þess var hún sjálboðaliði fyrir skíðafélögin og rukkaði til dæmis inn árgjöldin. 
Valey vann ýmis sjálboðaliðastörf þar til hún gifti sig og eignaðist börn en þá dró úr þátttöku hennar, en hún 
hélt áfram að fylgjast með og fór oft með krakkana sína á skíðamót. 
Hvernig gekk að sameina félögin tvö? Valey segir að það hafi gengið vel að sameina félögin. Eftir að félögin 
sameinuðust var ekki eins mikil spenna í bænum og það var eins og keppnisandinn færi úr mönnum við þetta. 
,,Það smá fjaraði náttúrulega út þegar það komu önnur áhugamál og svona og við það að það var farið að 
moka bæinn og aðstæðurnar urðu öðruvísi.“ Keppnisandinn var mestur meðan félögin voru tvö, sérstaklega á 
þessum Siglufjarðar-mótum. Það þótti voðalega gaman að fylgjast með þeim. Eftir að alpagreinarnar byrjuðu 
breyttist líka margt og það komu nýjir menn – og konur, því þá fóru kvenmenn að taka þátt í auknum mæli. 
Valey segir að það hafi auðvitað verið af hinu góða því fram að því var þátttaka kvenna nánast engin. Valey 
var þó ekki eins spennt fyrir alpagreinunum, en fylgdist þó með þeim líka.    
Segðu frá þróun og breytingum varðandi fatnað og útbúnað. Valey segir frá svigskíðunum sem hún notaði: 
,,Þetta voru þung skíði með stálkönntum neðan í og svo bindingarnir náttúrulega, þeir voru mjög fornfálegir, 
fyrst voru þetta svokallaðir smellubindingar, það voru sko, það var náttúrulega fyrir krakka var bara með 
svona tá og einhverri ól aftur fyrir. En svo komu smellubindingarnir og þeir voru, það var ól sem var svona 
smellt aftur fyrir hælinn og það var nú strax mikil bót. Svo komu gormabindingarnir, sem kallaðir voru, þeir 
voru náttúrulega toppurinn í þá daga sko, á svigskíðunum og líka á hinum en fyrstu skíðin voru flest öll með 
þessum svokölluðu smellubindingum. Og skíðin þau voru svolítið svona þung svona miðað við skíðin til 
dæmis í dag, held ég.“ Valey man eftir heimasmíðuðum skíðum, sem smíðuð voru úr tunnustöfum og fest 
með snæri eða ól. Algengt var að krakkarnir væru á slíkum skíðum innanbæjar á Siglufirði. ,,En síðan komu 
svona, ég veit ekki hvort þau hafi verið smíðuð hérlendis eða hvað, komu svona léleg skíði, þau voru bara 
með táól yfir og ekkert annað, enginn annar stuðningur. En svo komu ábyggilega erlendis frá, þessi skíði sem 
að ég man mest eftir, eins og ég fór á. Ég man eftir því að ég var oft búin að biðja um skíði, þetta þótti svo 
mikill óþarfi, af því að ég væri ekkert að keppa og ekkert svona. Ég þyrfti ekki nein skíði sko, heldur bara gat 
ég notað skíðin hennar systur minnar. Ég eignaðist ekki skíði fyrr en ég var orðin fullorðin, ég var alltaf á 
lánsskíðum. Þetta náttúrulega þótti óþarfi að vera að eyða peningum í skíði handa krökkum sem voru ekki að 
æfa eða neitt. “  
En hvað með til dæmis skíðaskó? ,,Já skíðaskór náttúrulega, þeir náttúrulega voru ekki til þessir smelluskór 
heldur voru allir skíðaskór þá reimaðir. Bara með reimum að framan. Síðan kom ól sem var spennt yfir 
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ristina, því að reimarnar vildu losna og þá var þetta svona öryggisól. Þetta voru nokkuð góðir skór. Ekkert 
ósvipaðir bara gönguskóm í dag, sem notaðir eru í fjallgöngum. En þetta hefur orðið mikil breyting á, en fólk 
gat þó gengið á þessum skóm, en þessum skóm í dag, það er ekkert hægt að ganga á þeim. Fólk er alveg fast í 
þessu.“  
Segðu frá breytingum á fatnaði? ,,Ja, mikil ósköp! Ég man eftir pokabuxunum sko, sem voru fyrst, þetta voru 
svona dálítið víðar svona pokabuxur og svo voru sokkarnir girtir utan um, alveg upp undir hné. Menn voru í 
þessu þegar þeir voru að keppa, svona pokabuxum. Það líka var til mynd heima, sem við gáfum nú reyndar 
systur minni einu sinni en það var einmitt af Jóni Þorsteinssyni og hans félögum og klæðnaðurinn sést mjög 
vel á þeirri mynd. Þá voru alltaf notaðir stafir líka, til dæmis í svigi og öðru en það eru allt öðruvísi stafir í 
dag. Þeir eru miklu lægri og minni. Þetta voru allt saman sömu stafirnir sem voru notaðir í gamla daga, bæði í 
göngu og svigi. En þetta hefur breyst mikið, útbúnaðurinn, og tískan í þessu öllu saman. Eftir pokabuxurnar 
komu svo alveg níðþröngar buxur. En áður en það komu þessir smellu, eða þessu nýju klossar þá voru 
yfirleitt sokkarnir alveg girtir svona utan um og upp á legginn, upp undir hné.“ Ekki var munur á klæðnaði 
drengja og stúlkna. Þær voru í svipuðum búnaði þegar þær fóru að keppa. Pokabuxurnar voru saumaðar úr 
vaðmáli, og allt var heimasaumað. Valey segir að einhvern tíma hafi kvenfélagskonur í bænum tekið sig 
saman og ákveðið að keppa í skíðagöngu og þær kepptu allar í pilsum, en það var fyrir hennar minni. ,,Ég 
man eftir því þegar þær voru að koma þessar dugnaðarkonur sem voru í skíðafélaginu og þær komu og þær 
stóðu fyrir veitingum í skíðafélagsskálanum og svona, og við hjálpuðum til stelpurnar og þær voru alltaf 
eiginlega í pilsum.“   
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina?,,Þetta var dýrt þá, eins og það er í dag, og líka talin lúxus að vera á skíðum. 
En það voru margir sem að eyddu bara aleigunni í þetta, sem höfðu nógu mikinn áhuga.“  
Segðu frá skíðaskálum. Valey man vel eftir gamla skíðaskálanum sem stóð yfir á Ás. ,,Þetta var stærðarinnar 
hús. Þetta var mjög stórt og gott hús og þarna inni voru tréborð svona og stólar og bekkir meðfram til þess að 
sitja á, trébekkir. Þarna var lítið eldhús og svona eldunaraðstaða, eða svona til að hita, við vorum að hita 
mikið, kaffi og kakó og svona. Oft á sunnudögum þá var selt, bæjarbúum voru seldar veitingar. Það var til að 
reyna að hafa einhverja peninga. Stundum voru böll þarna, þá var dansað þarna í skíðaskálanum, voða gaman. 
Það var einhver sem tók upp harmoniku, Jón Þorsteinsson til dæmis spilaði á harmoniku. Það var oft mikið 
fjör.“ Þetta voru alltaf áfengislausar skemmtanir, það þótti ekki við hæfi að hafa vín við hönd, það hefði þótt 
vanvirðing við skíðaíþróttina. Þarna var bara dansað við harmonikuspil.  Valey segir að það hafi verið margt 
um manninn á böllunum og einnig á skíðamótunum.   
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Í skíðaskálanum var aðstaða til að hafa fataskipti og smyrja skíðin. Það 
var mikið atriði að smyrja skíðin rétt, sérstaklega í göngunni. Til voru margar gerðir af áburði sem voru 
ætlaðar fyrir mismunandi hitastig í snjónum. Hreinlætisaðstaða var af skornum skammti en þó var rennandi 
vatn í eldhúsinu. Valey man ekki hvort það var klósett eða kamar.  
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? ,,Þetta byrjaði bara strax og snjó fór að festa, þetta var miklu meiri 
snjór hérna áður fyrr, heldur en er í dag, eða okkur fannst það að minnsta kosti. Það var nú líka af því að það 
var aldrei rutt neitt og það voru allar götur svo fullar af snjó, það var svo mikill snjór á þeim, þetta voru bara 
hólar og lægðir sko, eftir götunum. Það var til dæmis, í bænum var mikið farið í ræningjaleik á skíðum, 
krakkar sko, þeir fóru í ræningjaleik sem kallaður var og það var svona hverfabardagar og allir á skíðum sko, 
krakkar byrjuðu mjög snemma að leika sér á skíðum.“  
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? ,,Veistu, ég man bara ekki mikið eftir því, ég hef oft verið 
að hugsa um það sko, þetta voru ekki mikil meiðsli sem ég man eftir, að minnsta kosti ekki í kringum mig. 
Það var ekki fyrr en kannski seinna að menn fóru kannski að detta og brotna og svona. Þetta voru ekki svo 
hættulegar brautir, ekki það hættulegar þá, þetta er orðið miklu hættulegra núna, á seinni árum. Heldur en var 
hérna áður. Ég man ekki mikið eftir slysum, það var svona, fólk var að togna jú, það var að snúa sig og togna 
og svona en það er ekkert óeðlilegt. Ég man að ég tognaði einhverntíma mjög illa og það var ekkert, þetta var 
ekki talið neitt hættulegt, það gat gerst hvar sem var bara.“  
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Valey segir frá ferð á Kolviðarhól 1953 eða 
1952. ,,Skíðalandsmótið átti að halda þetta ár á Kolviðarhóli, sem er staðsettur á Suðurlandi ekki langt frá 
skíðaskálanum í Hveradölum. Flestir keppendur voru mættir, en þá skall á óveður með mikilli fannkomu, svo 
fresta varð keppni dag eftir dag. Ég var við nám í Reykjavík þennan vetur. Mágkona mín hringdi í mig og bað 
mig um að koma með sér í heimsókn upp á Kolviðarhól, því nú væri búið að opna veginn uppeftir og það átti 
að koma vistum til keppenda sem voru af skornum skammti. Maðurinn hennar, bróðir minn, var á meðal 
keppenda. Við lögðum af stað snemma morguns með nesti í tösku. Allt gekk vel þangað til við komum í 
Lögmannsbrekkuna. Það var allt fast og ekki gerlegt að koma bílnum áfram. Nú voru góð ráð dýr. Flestir 
farþegarnir voru með skíði og settu þau á sig og gengu af stað. Við tvær vorum fótgangandi og héldum af 
stað, hvorug okkar hafði farið þessa leið áður. Við óðum snjóinn í hné, og héldum okkur við símalínur og 
staura og héldum ótrauðar áfram. Hríðarmugga var og einhver æðri máttur sem leiddi okkur áfram. Það voru 
aðframkomnar konur sem skriðu upp hólinn að húsinu þar sem það stóð. Ekki hafði verið hægt að keppa 
ennþá vegna veðurs, en miklir voru fagnaðarfundir hjá ungu hjónunum, ekki síst vegna nestisins sem við 
vorum með, þeir höfðu verið nær matarlausir undanfarna daga. Þeir sögðu þá sögu til gamans að kvöldið áður 
hefði verið ólseigt kjöt á borðum og þeir hefðu verið í mestu vandræðum með að tyggja það. Þá heyrðist í 
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einhverjum: ,,Tryggur minn, hvar ertu greyið, hvað hefur orðið af hundinum.“ Heim var svo haldið seinni part 
dags, en þá voru okkur lánuð skíði og allt gekk áfallalaust.“  
Einnig er Valeyju minnisstætt þegar bróðir hennar, Valtýr Jónasson vann skíðagöngu á landsmóti á Siglufirði. 
Þetta var fyrsta skíðamótið sem hann keppti á en hann var vanur göngumaður, alinn upp í Fljótunum. Hann 
fluttist til Siglufjarðar þegar hann hóf skólagöngu og var aðeins unglingur þegar hann tók þátt í umræddu 
móti. ,,Þá vann hann gönguna og það var mér dálítið eftirminnilegt því það trúði því enginn að hann væri að 
koma í mark fyrstur, á undan öllum stórköllunum sko.“ Stórkarlarnir í skíðaíþróttinni á þessum tíma voru Jón 
Þorsteinsson, Jónas Ásgeirsson, Guðmundur Guðmundsson og fleiri. ,,Svo kom þessi pjakkur, hann kom 
þarna bara í mark og enginn trúði því að hann væri að vinna svona stórsigur í göngu, þá var hann vanur 
náttúrulega göngunni úr Fljótunum, þar var mjög snjóþungt. En það átti enginn von á því að hann væri svona 
góður í göngunni.“  
Valey man eftir mörgum skíðamótum. Hún safnaði merkjum frá hverju einasta skíðamóti og límdi þau inn í 
eldhússkápinn hjá sér. Hún segir að eftir að hún hætti að fara og horfa á skíðamótin þá hafði hún samt alltaf 
áhuga á að fylgjast með. Valey er fædd með fötlun og segir að það hafi komið í veg fyrir það að hún gæti 
keppt á skíðum. ,,Ég held að ég hafi bara talið mér trú um, og aðrir líka, að það þýddi ekkert fyrir mig að vera 
að reyna að keppa, en ég renndi mér á skíðum alltaf, ég gat það og var mjög áhugasöm.“  
,,Þeir fóru nokkrir Siglfirðingar til Noregs einu sinni til að æfa skíðaíþrótt og það var nokkuð merkilegt á 
þessum árum. Ég var svona unglingur þá, 16, 17, 18 ára. Þá fór mágur minn, Jón Þorsteinsson með þeim, 
þessum piltum sem fóru héðan, og hann var nú elstur af þeim og þá stökk hann á Holmenkollen og hann fékk 
sérstakan bikar sem viðurkenningu fyrir það að vera fyrsti Íslendingurinn sem stökk á Holmenkollen. Það er 
einn fægasti stökkpallur Norðmanna, þarna í Osló. Svo var hann beðin um að vígja annan stökkpall fyrir 
Norðmenn og hann gerði það og hann fékk líka bikar sem minjagrip fyrir það. Þetta á að vera til allt, þessir 
bikarar eru allir til. Systir mín hefur varðveitt þá.“  
Valey telur að systurdóttir sín, Jóhanna Jónsdóttir, viti um alla muni sem Jón Þorsteinsson átti. Hún bætir því 
við að allir munir Jónasar Ásgeirssonar hafi farið suður til Skíðasambands Íslands. Valey stóð hins vegar föst 
á því að munirnir hans Jóns Þorsteinssonar færu ekki úr bænum. Hún var svo áhugasöm um það að það yrði 
einhvern tíma komið upp skíðasafni á Siglufirði. Það er ennþá hennar draumur og hún telur að fjölskylda Jóns 
væri fús til að láta af hendi rakna þá muni sem til eru eftir hann.  

Á kaffistofu starfsmanna Síldarminjasafnsins á Siglufirði 26. júní 2008. Viðmælendur eru Ágúst 
Stefánsson, Bjarni Þorgeirsson og Jón Dýrfjörð.
Ágúst Stefánsson er fæddur 19. nóvember 1947 á Siglufirði. Hann hefur búið á Siglufirði alla sína ævi og 
hefur verið á skíðum frá blautu barnsbeini. Ágúst hefur tekið þátt í mörgum landsmótum og 
innanfélagsmótum. Hann segir að faðir sinn hafi verið gamall skíðakóngur og það hafi haft áhrif á 
skíðaástundun hans. Faðir hans var í norrænum greinum en Ágúst í alpagreinum, en tók þátt í göngu líka. 
Ágúst segir að það hafi verið talað öðruvísi í denn og það hafi verið talað um skíðakónga. Skíðakóngur var sá 
sem skaraði fram úr eða setti Íslandsmet eða eitthvað slíkt. Stefán, faðir Ágústar átti lengsta stökkið 1939, 47 
og hálfur meter. Þetta á Ágúst innrammað eftir hann. Stefán átti sjö bræður og þeir voru allir á skíðum. Hins 
vegar voru þeir ekki allir í sama félaginu. Ágústi líður vel á Siglufirði og segir að þar sé gott að búa. Ágúst er 
byggingameistari að atvinnu.  
Bjarni Þorgeirsson er fæddur 13. ágúst 1938. Bjarni er málarameistari og hefur starfað sem slíkur í hálfa öld. 
,,Ég hef aldrei átt skíði en ég hef komið aðeins nálægt baklandinu. Ég kalla það bakland, það eru þessir sem 
þurftu að moka og svona og þræla og svona til að hinir gætu skíðað. Ég held að ég hafi tekið þátt í hverri 
einustu skíðalyftu hérna, svona bara með berum höndum, eins og maður segir – og haft mjög mikla ánægju af 
því, ég er ekki að miklast af því, þetta hefur bara verið mitt áhugamál.“ Bjarni hefur tekið þátt í starfi 
Skíðafélagsins og er enn að því. Hann segist hafa haft ómælda ánægju af þessu þrátt fyrir að hafa ekki verið á 
skíðum sjálfur. Þess má geta að systir hans er Kristín Þorgeirsdóttir og var hún margfaldur Íslandsmeistari í 
alpagreinum. Einnig hafa dætur hans mikið keppt á skíðum. ,,Þetta var bara eins og gengur í fjölskyldum hér 
á Siglufirði, það var alltaf einhver sem var á skíðum.“  
Jón Dýrfjörð er fæddur 16. mars 1931 á Siglufirði. Hann hefur búið mestan part ævi sinnar á Siglufirði. 
Lengst af hefur hann verið sjálfstætt starfandi og rak vélaverkstæði á Siglufirði í rúmlega fjóra áratugi. ,,Ég 
byrjaði nú á skíðum eins og allir aðrir Siglfirðingar bara smá gutti, fjögurra eða fimm ára gamall og fyrstu 
skíðin mín voru smíðuð úr tunnustöfum. Ég man ákaflega vel eftir því þegar var verið að útbúa beygjuna á 
skíðin, þá var endanum á tunnustöfunum stungið ofan í pott þegar búið var að forma þau svona. Til að fá 
beygjuna þá var látinn steinn á endann og skíðin voru soðin og svo náttúrulega eftir því sem þetta hitnaði 
meira, þá ýtti steinninn þessu niður og á endanum var komin beygja en það vildi nú þannig til oft á tíðum að 
hún var ekkert ávöl heldur var hún bara kröpp. Síðan voru festar á þetta ólar, bara rétt fyrir tána og svo í besta 
falli þá kom band aftur fyrir hælinn. Þetta voru mín fyrstu skíði. Og ég hef aðeins tvisvar sinnum keppt á 
skíðum. Það var þegar ég var sex ára gamall, þá var mér smyglað inn í keppni af því að bróðir minn átti að 
keppa þá fannst mér ófært annað en að ég fengi að takast á við það líka og ég man það í þessari keppni að ég 
tók tvisvar sinnum fram úr þeim sem var fyrstur, en var samt sem áður næst síðastur, svona bara til gamans. 
Ég ætla ekki að gefa neinar nánari skýringar á því en síðan keppti ég ekki aftur fyrr en ég var 70 ára gamall. 
Þá keppti ég í alpagreinum hér í Siglufjarðarskarði. En það er með mig eins og Bjarna, ég hef alla tíð, alveg 



72

frá því að ég man eftir mér, verið að snúast í kringum þetta og mest verið, eins og hann, svona þræll hinna og 
verið í því að undirbúa mót og annað. Svo hafa þeir komið keppendurnir þegar það hefur verið eftir 
klukkutími og þá helst til að finna að því sem við vorum að gera, því það var ekki nógu gott, í mörgum 
tilvikum, þetta er nú bara sagt í gamni.“ Börn Jóns og barnabörn hafa verið á skíðum og barnabörnin hafa 
orðið margfaldir meistarar á barna- og unglingamótum. 
Ágúst segist hafa sloppið við að hafa verið á tunnustöfum. ,,En ég fékk samt svona forneskjuleg skíði sem ég 
byrjaði á og vandamálið var nú yfirleitt í kringum bindingana og skóna. Fyrst voru þetta svona leðurhulsur 
sem maður spennti sig ofan í, síðan komu smellubindingar, svo bara man ég eftir því þegar ég var held ég 
orðinn ellefu eða tólf ára, þá fékk ég fyrstu skíðin sem voru með stálkanta. Þá var bara tveggja metra löng ól, 
fastur í hælnum og alveg reyrður niður, þetta var það sem var toppurinn þá, og allir í þessu sko, þá hreyfðist 
maður ekki millimeter frá skíðinu, alveg reyrður niður.“ Ágúst segir að það hafi verið miklu meira um slys 
þegar útbúnaðurinn var svona fastur á fótunum og hinir taka undir það. Þegar Ágúst var ungur var búið að 
setja upp ljósabrautina og hann segir að það hafi verið „æskulýðssamkoma“ þar kvöld eftir kvöld. Krakkarnir 
komu þarna saman og það var mest gaman í vitlausu veðri, þegar það sást varla á milli stauranna. En þetta var 
bara rétt við bæinn svo krakkarnir voru í kallfæri frá heimilum sínum. Það var ekkert sjónvarp eða annað sem 
togaði í. Ágúst byrjaði fyrst að læra á skíði hjá Jónasi Ásgeirssyni, hann kenndi honum að standa á skíðunum 
en svo tók Jóhann Vilbergsson við og kenndi honum. Ágúst segir um Jóhann Vilbergs: ,,Það var alltaf svona 
grúbba, mikil, í kringum hann, hann var laginn að ná hópnum í kringum sig. Mjög laginn við það.“ Bjarni 
segir um Jonna: ,,Hann var nú eiginlega faðir alpagreinanna, eða svona, hann reif krakkana með sér, rosalega 
duglegur sko.“  
Bjarni hefur séð um ártalið í Hvanneyrarskálinni um hver áramót frá 1960, en það hefur verið í verkahring 
Skíðafélagsins. Bjarni hefur einu sinni keppt í göngu. Hann hafði séð um að leggja brautina fyrir mótið. Í þá 
daga voru engin tæki til að leggja göngubrautirnar, heldur gengu 3-4 menn brautina á skíðum til að þjappa 
hana. Þegar Bjarni var búin að þjappa niður brautina og ganga þennan 7 og hálfan kílómeter sem brautin var, 
þá var sett á hann númer og honum sagt að keppa. ,,Ég held að ég hafi verið svona hálfnaður með seinni 
hringinn þá lagðist ég útaf og ældi held ég bara. Gjörsamlega búinn sko. Ég var mest í að  ræsa, ég var ræsir í 
alpagreinunum.“ Ræsir kallar 5, 4, 3, 2, 1, nú! Og kemur fólkinu af stað. ,,Þetta var mjög erfitt oft, meira að 
segja svakalega erfitt, því við vorum farnir að nota svona síma, þannig að það þurfti að draga vír, stálvír, uppí 
markið, uppí ræsið, og það var oft orðið ansi erfitt þegar maður var kominn upp með vírinn sko, hann var 
farinn að toga mann niður. Það mátti ekki missa þennann stálþráð því þá rúllaði hann niður og hann var ekki 
greiddur í sundur þegar hann kom niður.“ Ágúst segir að fyrst hafi verið startað með flaggi en svo hafi komið 
þessi sími sem Bjarni lýsir. Það þótti mikil tækni, þá var farið að taka upp 1/10 úr sekúndu.   
Jón hefur starfað við öll Skarðsmót á Siglufirði og oft verið mótsstjóri. Lengst af hefur hann séð um norrænu 
greinarnar og verið göngustjóri á mótum. Göngustjóri sá um að leggja gönguslóðina og stjórna því starfsliði 
sem kom að því, meðal annars vörðum sem fylgdust með því að gengið væri á löglegan og réttan hátt. Undir 
göngustjóra voru líka tímaverðir og markstjórar. Hann hefur fyrst og fremst starfað með Skíðafélaginu 
ánægjunnar vegna. Bjarni og Guðmundur Árnason sáu oft um að halda alpagreinamót. Bjarni segir frá: ,,Á 
einu mótinu hagaði þannig til að ég fór upp til að ræsa og var bara með flagg, hann sá það niðri og bara stillti 
klukkuna þegar maður sló flagginu niður. En ég man eftir einu sinni að þá var þoka, þannig að ég sást ekki, 
uppi sko, en þá var brugðið á það ráð að það var náð í þriðja manninn og hann var í miðjunni, sko. Hann sá 
mig, og niður sko. Svo þegar ég kallaði: 5, 4, 3, 2, 1, nú! Þá sló hann líka niður og þá sá Guðmundur hann og 
setti klukkuna af stað. Þetta þætti nú ekki gott á Ólympíuleikunum held ég.“  
Jón Dýrfjörð segir: ,,Það eru til alveg ótrúlegar sögur í kringum þessi skíðamót sem hér hafa verið haldin og 
bara reglulegar mannraunir sem að menn lentu í.“ Bjarni og Ágúst taka undir það. Jón Dýrfjörð nefnir sem 
dæmi mót á Siglufirði 1963, sem Norðfirðingar ætluðu að halda en það var snjólaust hjá þeim svo það var 
hringt til Siglufjarðar með viku fyrirvara og spurt hvort Siglfirðingar gætu séð um mótið. ,,Það var hóað 
saman liði sem féllst á það að takast á við þetta, það var enginn snjór hérna í bænum, þannig að það var 
ákveðið að hafa skíðamótið upp í Siglufjarðarskarði.“ Skömmu eftir að ljósabrautin var komin upp var sett 
upp lyfta í brekkuna. Árið 1963, á umræddu móti, var notkunin á ljósabrautinni farin að minnka verulega 
vegna þess að snjóalög höfðu breyst mikið á þessum árum. Skúrinn sem var yfir lyftubúnaðinum við 
ljósabrautina var því fluttur upp í Siglufjarðarskarð fyrir mótið og átti að vera afdrep fyrir keppendur og aðra 
sem kæmu upp. ,,Þennan dag var glaða- glampandi sólskin og fólk byrjað að fylkjast þarna upp, bara snemma 
um morguninn, léttklætt, fullt af börnum og unglingum. Það átti að byrja á 15 kílómetra göngu, það átti að 
ganga inn á svokallaðar Súlur. Þegar þetta var þá var ég, eins og oftast nær áður, bara starfsmaður, en ég var 
líka í forsvari fyrir björgunarsveit sem var hérna á vegum skátafélaganna. Við komum okkur fyrir á 
Súluhausnum, sem kallaður er, þar vorum við með tjald og aðstöðu svo aftur inn í Selskál, þar vorum við með 
aðra aðstöðu, þar grófum við okkur inn í skafl og vorum þar með þetta dót sem við töldum okkur þurfa að 
hafa, eins og vökva handa keppendum og fleira slíkt. Örfáum mínútum áður en mótið átti að hefjast þá brast 
hérna á með norðan stórhríð og það bókstaflega hvarf allt hérna í firðinum, það sá ekki handa sinna skil og 
manni tókst með naumindum að ná saman barnahópnum og unglingum og fleirum og koma þeim fyrir í 
þessum kofa sem hafði verið komið þarna fyrir. Svo urðum við að selflytja þetta niður. En mennirnir sem 
höfðu verið að leggja gönguslóðina, sem voru að ljúka því og áttu bara eftir að skila sér til baka, voru 
þaulvanir göngumenn og fjallamenn. Annar heitir Einar Þórarinsson og hinn hét Baldur Ólafsson, og var 
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bróðir minn. Þeir villtust og það var farið að óttast um þá, en villan var nú ekki meira en það að þeir höfðu 
valið að fara niður í Hólsdalinn, en ófærðin var það mikil að það tók svaka, svaka tíma að skila sér. En það 
urðu sjóskaðar í þessu veðri, og það sem meira var, það fyllti fjörðinn af snjó, og snjóaði bara hérna stöðugt í 
tvo daga, götur allar ófærar, þannig að áður en birti upp var farið með alpagreinarnar upp í Hvanneyrarskál og 
þar var keppt í grenjandi stórhríð. Það sá varla á milli stanga. En því var lokið af. Ég hef aldrei skilið það 
hvernig þeir völdu úr hver væri fyrstur.“ Ágúst var undanfari á þessu móti en var ekki byrjaður að keppa. 
Ágúst man að Jóhann Vilbergsson vann stórsvigið og svigið. 30 kílómetra gangan byrjaði á fótboltavellinum 
og síðan var gengið um bæinn, enda allt á kafi í snjó. Bjarni var ræsir upp í Hvanneyrar-skálinni á mótinu og 
segir: ,,Ég held ég hafi nú aldrei verið nær því að deyja drottni mínum, ég held að ég hafi verið í átta tíma 
uppi sko, bara uppí fjallinu, sko.“ Jón Dýrfjörð segir: ,,við vorum þarna björgunarsveitin, við tókum þarna tvo 
og fluttum þá niður og þeir báru sig þannig eins og þeir væru stórslasaðir, en svo náttúrulega áttum við ekki 
til orð yfir gremju okkar þegar þetta voru fyrstu menn sem við mættum á ballinu um kvöldið.“ Þeir eru allir 
sammála um það að það hafi mátt muna litlu að illa færi fyrir öllu þessu fólki uppí Skarði því það var illa 
klætt. Snemma um morguninn var 10 stiga hiti í bænum en um kvöldið var komið 20 stiga frost. Ágúst fór 
með gos og pylsur upp í skúrinn á vörubíl ásamt fleirum: ,,Við komumst nú hér um bil upp en þegar við 
komum var allt frosið, það var allt gos í gleri, það var allt sprungið. Við ætluðum ekki að komast niður á 
bílnum, í stórhríðinni, svona var þetta.“  
Jón Dýrfjörð rifjar upp annað „vandræðamót“ sem fór fram 1973 á Siglufirði.52 Það var Skíðalandsmót 
Íslands. Búið var að opna aðstöðuna á Hóli og mönnum var mikið í mun að láta mótið hefjast þar. ,,Í 
undirbúningnum að mótinu þá fylgdist maður með því að snjórinn minnkaði og minnkaði og minnkaði. Þegar 
komið var að fyrsta mótsdegi, sem var ganga, 15 kílómetra ganga, þá var eiginlega snjórinn horfinn alveg 
hérna í austurfjallinu á Hólshyrnunni, rétt innan við þar sem íþróttamiðstöðin er, þannig að það var mokaður, 
handmokaður, um 500 metrar, til þess að geta byrjað á þessum stað og síðan var áin hérna, Hólsáin, sem 
kölluð er, hún var brúuð á tveimur stöðum og með því að vera síðan bara með skóflur og tæki allan tímann þá 
tókst nú að ljúka 15 kílómetra göngunni á þessum stað. En svo bara morguninn eftir, þegar átti að byrja hérna 
boðganga, þá var allur snjórinn bara horfinn, sem við höfðum mokað. Þá var tekið á það ráð að, þarna fram í 
dalnum þar er verið að þurrka landið þannig að það söfnuðust gjarnan skaflar í skurðina, þannig að það var 
búin til hringur á skurðunum, ég man nú ekki hvað það var, sex eða sjö hringir sem þurfti að fara, svo náði 
maður í einhverjar tungur með því að vera að moka, og það rétt tókst að ljúka þessu og varla það því að það 
má eiginlega segja að þeir hafi gengið, síðustu keppendurnir, bara á grasinu þegar þeir komu í mark. Og þá 
voru eftir 30 kílómetrarnir og það var farið með þá uppí Siglufjarðarskarð og gengið inn á Súlur. Þetta er bara 
dæmi um það hvað menn þurftu að hafa fyrir því að geta klárað þessi mót.“ Bjarni bætir við: ,,Það eru margir 
búnir að leggja mikla vinnu í þetta, ekki eingöngu þessir sem voru bakland, heldur líka þessir drengir sem 
voru á skíðunum. Rosalega mikla vinnu sko.“  
Bjarni nefnir fleiri góða kappa, til dæmis Geir Sigurjónsson. Hann var bæði góður skíðamaður, mikill 
húmoristi og orðheppinn oft. Pabbi Geira var skíðamaður og stökk 47 metra árið 1939 og átti met það árið. 
Einhverju sinni var keppni í norrænum greinum, göngu og stökki, og Ísfirðingar nýfarnir að æfa stökk og 
kepptu í stökki og göngu. ,,Kristján Rafn frá Ísafirði þóttist hafa stokkið 27 metra, þá sagði Geiri: var það 
innanhúss? Þetta er svona karakter hann Geiri, hann er rosalega oft orðheppinn og komu oft bara heilu 
brandararnir.“ Ágúst segir að Geiri hafi hreinlega verið skemmtikraftur. Einhverju sinni var farið með 
Skjaldbreið á skíðamót á Ísafirði. Ferðalagið tók heilan sólahring, enda þræddi skipið allar skorir og víkur á 
Ströndum og allir farþegarnir sjóveikir. Geiri sagði brandara alla leiðina og létti þannig mönnum lífið. Bjarni 
segir að Geiri hafi verið mesta snyrtimenni sem farið hefur á skíði fyrr og síðar: ,,fötin hans og skórnir, þetta 
var burstað svo vel, alltaf stíflakkaðir skór, allt fallegt og fínt, hann var algjört prúðmenni í því. Hann 
umgekkst græjurnar sínar af mikilli natni.“  
Árið 1961 var  keppt í bruni í síðasta sinn. Keppnin fór fram í Skútudal. Stefán Kristjánsson lagði brautina og 
hann sagði: ,,hvergi annars staðar getur maður fengið hundrað manns til að fóttroða, nema á Siglufirði. Þetta 
er bara hvergi hægt að fá.“ Þetta voru engar ýkjur því fyrir þetta mót komu hundrað manns til að fóttroða alla 
brautina. Á þeim tíma voru ekki komin nein tæki og því varð að treysta á mannauðinn. Byrjað var um fimm 
eða sex um morguninn að troða. Stefán var verkstjóri og raðaði mannskapnum í röð til að troða upp fjallið og 
aftur niður. Svo var brautin lögð og síðan var aftur fóttroðið. Að lokum komu skíðakapparnir, þeir tróðu upp á 
skíðum. Þá þurfti mannskap í portin til að passa beygjurnar hjá skíðaköppunum og að þeir færu rétt í gegn. 
Jóhann Vilbergsson vann brunið á þessu móti og Kristín Þorgeirsdóttir  og Sjöfn Stefánsdóttir lentu í fremstu 
sætunum. 
Það þykir með ólíkindum að mótin áður fyrr voru haldin þar sem snjóflóðavarnagarðarnir eru núna. Þarna 
söfnuðust saman 2-300 hundruð manns ár eftir ár. Stuttu eftir að keppni var hætt í gilinu, þar sem 
snjóflóðavarnagarðarnir eru núna, féll þar snjóflóð og sópaði með sér tveimur húsum. Og dæmin eru fleiri því 
tveimur vikum áður en snjóflóð féll á lyfturnar í Hólshyrnu var þar haldið unglingameistaramót Íslands. 

 
52 Jón Dýrfjörð á dagbók um þetta mót, frá degi til dags, sem tekur yfir tveggja vikna tímabil.  
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Jón Dýrfjörð á upptöku frá mótinu 1967 á filmu. Þeir rifja upp að Kristinn Ben var dæmdur úr leik á þessu 
móti. ,,Hann neitaði að færa sig út úr brautinni, mótið átti að byrja klukkan þetta.“ Það fara tveir eða þrír 
undanfarar  áður en fyrsti keppandi fer. Undanfari sér um að slípa brautina til og þannig getur fyrsti keppandi 
glöggvað sig á því hvernig hraðinn er í brautinni og beygjurnar. Kristinn neitaði að færa sig úr brautinni og 
þóttist vera að skoða hana. Ræsarnir kalla niður í mótsstjórann og segja að það sé keppandi í brautinni sem 
vilji ekki færa sig. Mótsstjórinn gefur honum tækifæri á að fara úr brautinni, annars sé hann dæmdur úr leik. 
Það endaði með því að hann var dæmdur úr leik. Þetta var einn mesti skíðakappi Íslands, Kristinn 
Benediktsson frá Hnífsdal. Sá sem ekki mætir í rásmark á réttum tíma er dæmdur úr leik. ,,Hann sýndi mikinn 
karakter, hann mætti hér á Skarðsmót um Hvítasunnuna, af því að hann kom nú yfirleitt ekki á Skarðsmót, en 
hann mætti á það og mætti á réttum tíma og var eins og lamb eftir þetta.“ Skarðsmótin voru annars mjög vel 
sótt, enda komið fram á Hvítasunnu og komið gott veður. Þetta var síðasta mót ársins og þarna var botninn 
sleginn í skíðavertíðina. Á þessum mótum komu stundum erlendir keppendur sem gestir, enda var Skarðsmót 
punktamót, sem þýðir að það er viðurkennt sem alheimsmót. Nú eru kröfurnar orðnar strangari hvað 
brautirnar varðar og þær þurfa að vera harðar. Það var því oft erfitt að nota vorsnjóinn í keppnir og mót um 
Hvítasunnuna. Siglfirðingar voru fyrstir til að frysta brautina árið 1962 eða 1963. Hákon Ólafsson, 
verkfræðingur og skíðamaður frá Siglufirði benti þeim á að nota rykbindiefni frá vegagerðinni, það hafði ekki 
verið reynt áður. Svo þróaðist þetta í að nota kjarnaáburð, hann var ódýrari en rykbindiefnið. Ágúst keppti eitt 
sinn á Norðurlandsmóti á Ólafsfirði í blautu færi. Hann stakk upp á því að snjórinn yrði frystur og vann 
mótið, enda vanur frystiefninu en hinir þekktu þetta ekki. Svanberg Þórðar og Ívar  Sigmundsson frá Akureyri 
voru alveg brjálaðir yfir þessu og sögðu að Ágúst hefði gert þetta til að vinna mótið.  
Bjarni segir frá því þegar hann og Gunnar Þórðarson, heitinn, voru ræsar upp í Skarði á einu mótinu. Það var 
svakalega gott veður. Jóhann Vilbergsson fór fyrstur af stað í brautina og keyrði svo rosalega vel og fallega 
að það gleymdist að taka tímann á næsta keppanda á eftir honum, sem var  Svanberg Þórðarson. Svanberg fór 
af stað þegar Jonni var komin hálfa leið niður brautina, eins og venja var, nema hvað tímaverðirnir gleyma að 
setja klukkuna af stað fyrir Svanberg. Jonni var aðalstjarnan í augum Siglfirðinga og þarna gleymdu menn sér 
við að horfa á hann renna fallega niður brautina. Steingrímur Kristinsson labbaði með Svanbergi upp aftur og 
hélt á skíðunum fyrir hann, það tók 1-2 tíma að labba alla leiðina upp aftur og á meðan gekk sólin undir. Það 
varð kalt og frysti um leið og sólin fór, yfirborðið harðnaði og rennslið jókst. Þannig fékk Svanberg mikið 
betra rennsli fyrir vikið og var bara einhverjum sekúndubrotum á eftir Jonna, sem hann náði ekki í fyrri 
ferðinni. Keppendur fóru bara eina ferð og það var mikið lagt upp úr því að hafa brautina bara nógu langa, 
helst 2 og hálfan kílómeter á lengd. Ágúst segir að Jóhann Vilbergsson hafi unnið flest Skarðsmótin. Sigurður 
Sigurðsson, fyrrverandi íþróttafréttaritari, sá fyrst til Jonna á Akureyri 1957. ,,Þá var Jonni alveg í rassgati í 
fyrri ferð í svigi, svo keyrði hann alveg eins og berserkur seinni ferðina og vann og það var farið að athuga 
með þennan mann þarna, þennan Jóhann, þennan Siglufjarðarskelfir, sagði Sigurður.“ Nafni Sigurðar, sem 
eitt sinn var læknir á Siglufirði, sagði líka einu sinni að strákarnir væru allir aumingjar við hliðina á Jonna. 
Ágúst segir: ,,bara ef hann stóð niður þá vann hann. Hann náði þeim hraða, það var með ólíkindum.“ Ágúst 
vann Jonna í fyrsta sinn árið 1964, aftur 1965 en svo ekki fyrr en 1970. Aðspurður um fyrirmynd segir Ágúst 
að honum hafi alltaf þótt Jonni „langflottastur.“ Jonni var búinn að fara á tvenna eða þrenna Ólympíuleika, og 
á heimsmeistarakeppni líka. Jonni var duglegur að fræða lærisveina sína um þá tækni sem skíðamenn erlendis 
tileinkuðu sér. ,,Svo allt í einu þegar við komum á mót, kannski átta eða tíu guttar, með Jonna, inn á Akureyri 
eða eitthvað, þá sögðu þeir að þetta væri Siglufjarðarstíllinn sko, þá var Jonni kominn með stílinn sem hann 
hafði séð hjá útlendingunum og var að innprenta þetta í okkur“ segir Ágúst. Jón Dýrfjörð telur upp fleiri 
gamla skíðakappa ,,sem voru yfirleitt sigurvegarar á öllum skíðalandsmótum sem haldin voru.“ Þetta voru Jón 
Þorsteinsson, Alfreð Jónsson og Jónas Ásgeirsson og seinna komu Guðmundur Árnason og Skarphéðinn 
Guðmundsson sterkir inn. ,,Þetta voru stjörnur sem maður hreyfst af.“ Þeir segja að Siglfirðingar hafi alltaf 
verið í fyrstu sætunum, þeir hafi hreinlega raðað sér í fyrstu sætin ár eftir ár. Jón Þorsteinsson var 14 eða 15 
ára þegar hann byrjaði að keppa og vann þá skíðalandsmótið í göngu og stökki á Kolviðarhóli 1936. Jón hlaut 
titilinn skíðakóngur Íslands fyrir árangurinn og fékk sérstakan bikar fyrir. Það voru líka til skíðadrottningar en 
það var þó ekki sérstakur titill, heldur fengu stúlkur þetta viðurnefni fyrir að standa framarlega í 
skíðaíþróttinni. Á meðal þeirra var Kristín Þorgeirsdóttir, systir Bjarna. Þar á undan voru Aðalheiður 
Rögnvaldsdóttir og Alfa Sigurjónsdóttir.  
Fossavatnsganga er 50 kílómetra ganga á Ísafirði. Ágúst fór einu sinni vestur með Magnúsi Eiríkssyni, sem 
keppti í göngunni. Magnús var þarna orðinn rúmlega fimmtugur en var annar í mark á eftir þrítugum 
kanadamanni. Það liðu sjö mínútur þar til næsti Íslendingur kom í mark á eftir Magnúsi. Magnús tók við 
verðlaununum og fór í heitan pott og keyrði svo aftur til Siglufjarðar samdægurs. Ágúst fékk far með honum 
og sagðist hafa verið dauðþreyttur eftir ferðalagið, enda voru þeir átta tíma á leiðinni. ,,Þetta er ótrúlegur 
maður, hann á nú bara að fara í heimsmetabókina sko“ segir Ágúst.   
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segið frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu 
og aðbúnað skíðafólks. Ljósabrautin kom 1956. Það var byrjað að notast við dráttarvél, svo kom rafmótor 
1957 eða 1958. Síðan var þetta alltsaman fjarlægt 1963, þá kom vegur upp í Hvanneyrarskál. Það sjást ennþá 
leyfar af festingum fyrir neðan Gimbrakletta. Jón og Bjarni voru í stjórn Skíðafélagsins 1969. Árinu áður 
hafði Siglufjarðarbær gefið íþróttahreyfingunni Hól. Sumum þótti þetta hefndargjöf og fannst ekki þess virði 
að taka við þessu. Ákveðinn hópur manna tók þá ákvörðun að þiggja þessa gjöf og þessi sami hópur tók sig 
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saman og kom upp góðri aðstöðu. Á skíðalandsmóti 1968 samþykkti Skíðasamband Íslands að það yrðu ekki 
haldin skíðamót nema þar sem hægt væri að bjóða upp á aðstöðu fyrir keppendur, bæði til að smyrja skíðin 
sín og hafa fataskipti og annað. ,,Þannig að það lá ansi hart að okkur að koma upp þessari aðstöðu á Hóli, sem 
gekk jú eftir með geipilegri sjálfboðaliðsvinnu og miklum tilkostnaði.“ Knútur Jónsson var formaður 
íþróttabandalags Siglufjarðar á þessum tíma og hann útvegaði styrk frá bænum í þetta stóra verkefni. Upp úr 
1970 voru kosningar og samkvæmt reglu komu þingmenn kjördæmisins að vorinu til á alla þá staði sem 
tilheyrðu kjördæminu. Þáverandi stjórn Skíðafélagsins ákvað að reyna að ná tal af þeim, því þarna var 
Skíðafélagið komið í kröggur og það vantaði fjármagn í íþróttamiðstöðina á Hóli. Það var boðað til fundar 
fram á Hóli með þingmönnum kjördæmisins. Þar kynnti stjórn Skíðafélagsins málið fyrir þingmönnum og 
hug manna til að koma upp skíðalyftu. Í beinu framhaldi af því var haft samband út til Austurríkis og fengin 
þaðan maður til að kanna fjallahringinn og fá hjá honum álit um hvar heppilegast væri að setja upp lyftu. 
Hann valdi þann stað sem lyfturnar eru á í dag. Síðan kom fjárframlag frá ríkisstjórninni, en þá voru framlög 
til íþróttamannvirkja á fjárlögum, en það var ekki sérstakur íþróttasjóður eins og er í dag. Fyrsta framlagið til 
lyftukaupa kom þetta ár og einnig barst fjármagn frá Siglfirðingafélaginu í Reykjavík. Auk þess var gengið í 
hús á Siglufirði og fólk beðið um að styrkja lyftukaupin. Það var sett lyfta upp í Hólshyrnu, en svo var líka 
búið að kaupa tvær litlar, færanlegar dísellyftur sem hægt var að færa til í firðinum. Þegar íþróttahreyfingin 
fékk Hól kom aukin pressa á skíðafélagið að hafa skíðaaðstöðu þar, en fólk horfði samt alltaf upp í Skarð. Þar 
var paradísin. En það þótti of langt frá byggð að hafa aðstöðuna alla upp í Skarði. Þetta var þróunin og 
lyfturnar við Hólshyrnuna urðu fyrir snjóflóði og eyðilögðust og þá lá náttúrulega beinast við að láta gamlan 
draum um Siglufjarðarskarð rætast. Og hann rættist. Nú er komin lyfta upp á Bungu en í hana voru notuð þrjú 
eða fjögur möstur úr lyftunni í Hólshyrnunni sem fór í snjóflóðinu. Bungan er það ofarlega að þaðan er hægt 
að horfa niður í Skagafjörð. Jón segir að lokum: ,,þú sérð það að þrátt fyrir það að menn hafi hugsanlega haft 
deildar meiningar um það hvað þyrfti að gera og hvað ætti að gera þá tókust hlutirnir samt og þeir sem 
kannski drógu lappirnar fyrst, þeir mættu og voru með, þrátt fyrir það.“ Rögnvaldur Þórðarson tók við 
stjórnarstörfum af Bjarna og Jóni og hann var líka mjög öflugur í öllum framkvæmdum. Ágúst segir að 
lokum: ,,síðan við komum í Skarðsdalinn með lyfturnar, við erum með þrjár lyftur þarna, þá er að koma 
mikið af fólki á skíði til okkar, sérstaklega þegar kemur fram í febrúar mars og komið betra veður, sólin 
komin hærra á loft og ég tala nú ekki um þegar jarðgöngin opnast hérna á milli þá er þetta bara eins og 
Dalirnir þrír, í Ölpunum sko.“ Jón tekur undir þetta og segir að það séu gríðarlegir möguleikar til 
skíðaiðkunar fyrir almenning á Siglufirði. ,,Þetta er eitthvert alflottasta skíðasvæði á landinu.“ 
Þeir muna allir eftir fyrstu landsgöngunni sem haldin var á sjöunda áratugnum. Siglfirðingarnir unnu þessa 
fyrstu landsgöngu, eins og margar fleiri síðan. Jón Dýrfjörð hirti bikarinn þegar átti að farga honum og hann 
er nú hjá Hirti. Elstu skíðin eru varðveitt á sjúkrahúsinu og eru þar til sýnis. Þau eru frá 19. öld og voru í eigu 
ömmu Bjarna sem var ljósmóðir. Hennar umdæmi var Siglufjörður, Héðinsfjörður og Dalir og náði að hluta 
til út í Ólafsfjörð. Bjarni segir: ,,Þetta eru ansi merkileg skíði því að það er brennimerki í beygjunni, það er 
beygja með gati í fyrir band, þar stendur ljósm. Þessi skíði voru alltaf heima hjá pabba og mömmu.“ Fyrstu 
skíðin sem Jónas Ásgeirsson átti eru varðveitt á Síldarminjasafninu, að sögn Jóns. Ágúst fann skíði þegar 
verið var að gera upp Þjóðlagasetrið. Skíðin eru frá ,,afa Hafliða, pólitíinu og yfirvaldinu í bænum“ frá því á 
19. öld. ,,Það var borað í gegnum skíðið og band þar undir og það var brennimerkt, stafirnir hans“ segir Ágúst 
en hann lét Jón Andrés hafa þessi skíði.      
Jón Dýrfjörð á þónokkuð af myndum, stóran hluta af safninu hefur Hjörtur fengið. Móðir Jóns tók feikilega 
mikið af myndum og þær á Jón eftir hana og auk þess áskotnaðist Jóni myndasafn Alfreðs Jónssonar. Alfreð 
var komin vel á veg með að skrásetja sögu Skíðafélagsins, eða skíðafélaganna í Siglufirði, að sögn Jóns. 
Alfreð hafði safnað mikið af myndum og einnig tekið margar myndir sjálfur. Jón sýndi þessu áhuga og 
skannaði mikinn hluta af myndasafninu inn í tölvu. Bjarni á leirskjöld sem er merktur Skíðafélagi Siglufjarðar 
– Skíðaborg.  
Að heimili Sigfúsínu Stefánsdóttur á Siglufirði 3. júlí 2008 
Sigfúsína Stefánsdóttir er fædd 16. júní 1921 á Siglufirði og hefur alla tíð átt heima á Siglufirði. Foreldrar 
hennar voru Stefán Jónsson og Soffía Jónsdóttir. Sigfúsína átti þrjá bræður, en sá sem var best þekktur fyrir 
afrek sín í skíðaíþróttinni var Jón Guðni Stefánsson, fæddur 27. ágúst 1914 á Siglufirði. Jón stundaði ýmsa 
algenga vinnu í landi og var einnig nokkuð á sjó. Hann fórst með skipinu Hirti Péturssyni 27. febrúar 1941. Í 
bókinni Virkið í norðri er skrifað um Jón: ,,Hann var dugnaðarmaður og drengur góður; hann var mikill 
íþróttamaður, einkum skíðamaður ágætur og var skíðakóngur Íslands 1937.“ Þar segir einnig að Jón hafi 
kvænst Önnu Aðalheiði Jónsdóttur 13. júní 1936 og eignuðust þau eitt barn.53 
Bræðurnir voru mikið á skíðum og móðir þeirra notaði skíðin mikið til að fara á milli staða. Sigfúsína er alin 
upp á Lækjargötu á Siglufirði og segir að það hafi ekki þurft annað en að fara út fyrir hússins dyr til að 
komast á skíði. Fólk notaði skíðin almennt mikið til að komast á milli staða og margir notuðust við tunnustafi. 
Tunnustafirnir voru festir með ól yfir ristina en Sigfúsína segist hafa átt alvöru skíði. Þrátt fyrir að fullyrða 
það að  hafa ekki farið nema einu sinni á skíði rifjar hún upp nokkrar skíðaferðir. Eina skíðaferðina endaði 

 
53 Gunnar M. Magnúss. Virkið í norðri: sæfarendur. 3.bindi. Reykjavík, 1950. 
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hún inni í skúr sem stóð opinn. Hún gekk stundum á skíðum og þegar hún var að vinna í íshúsinu var 
starfsfólkinu boðið fram í fjörð á skíði. Sigfúsína hafði þó meira gaman af því að fylgjast með strákunum 
stökkva upp í Hvanneyrarskálinni. Fólk klofaðist þangað uppeftir í miklum snjó og renndi sér svo á pokum 
niður. Stúlkurnar voru klæddar í pils en létu það ekkert aftra sér. Sumir strákarnir gengu í pokabuxum og 
girtu sokkana upp á hné, það var auðveldara fyrir þá að klofa snjóinn.   
Sigfúsína man eftir skíðamótum yfir á ásnum, en þar stóð skíðaskáli Skíðafélags Siglufjarðar. Seinna kom 
Skíðaborg, en það var skáli sem stóð á hólnum fyrir ofan Steinaflatir. Það var stokkið í Stóra bola og Litla 
bola og fólkið í bænum fór þangað frameftir til að fylgjast með. Það fór bara eftir snjóalögum hvert var farið 
og hvar best var að stökkva. Lengi vel var farið upp í Hvanneyrarskál, en þar var aðstaða frá náttúrunnar 
hendi til að stökkva inn í botni. Landslagið þar var hagstætt til að búa til stökkpall, eða svokallað loftkast úr 
snjónum. Eftir að farið var að stökkva í Stóra bola og Litla bola sóttu skíðamenn í auknum mæli þangað 
frameftir og þá fóru að koma skíðamenn frá Noregi til að kenna, Birger Ruud og fleiri. 
Sigfúsína segir að stemmningin í bænum hafi verið góð og allir hafi verið reiðubúnir til að aðstoða og leggja 
hönd á plóg. Það var heilmikil vinna á bak við þetta, það þurfti að búa til stökkpalla og brautir og allt gert 
með mannafli. Sigfúsína segir að það hafi alltaf myndast mikil stemmning í kringum göngurnar fram í firði 
og þangað hafi fólk hópast saman til að horfa á og fylgjast með. Um páskana voru haldin skíðamót, þá komu 
utanbæjarmenn og kepptu við Siglfirðinga. Sigfúsína segir að þetta hafi verið virkilega skemmtilegur tími. 
Sigfúsína man eftir því þegar skíðafélagið klofnaði og búið var til nýtt félag, Skíðaborg. Hún segir að nýja 
félagið hafi notið meiri vinsælda í upphafi. Það voru einkum ungu mennirnir sem fóru í nýja félagið, og 
aðalforsprakkarnir þar voru þeir Bragi Magg og Alfreð Jónsson, eða Alli King Kong, eins og hann var 
kallaður. Sigfúsína ber Alla vel söguna og segir að hann hafi verið bráðduglegur skíðamaður og mikill 
keppnismaður. Hann var líka drífandi á öllum öðrum sviðum og afskaplega vel liðinn af öllum. Hún segir að 
þetta hafi allt verið yndislegir strákar. Stelpur voru ekki farnar að keppa á þessum árum.   
Jón Stefánsson, bróðir Sigfúsínu, byrjaði snemma að stunda skíðaíþróttina. ,,Hann er bara alveg veikur 
skíðamaður og hann er með þessum strákum alltaf hreint á skíðum.“ Jón var í Skíðafélagi Siglufjarðar, gamla 
félaginu. Hann stundaði vinnu í verksmiðjunum þar til hann fór á sjó. Hann þurfti sjálfur að verða sér út um 
skíði, en hægt var að kaupa norsk skíði fyrir lítin pening á Siglufirði. Kaupmennirnir í Siglufirði fluttu inn 
skíði fyrir strákana.   
Samtímamenn Jóns í skíðaíþróttinni voru Evert, Stebbi Gústa, drengirnir hans Óla Gosa; Einar og Bubbi, 
Helgi Sveins og Keli Ben. Svo voru auðvitað allir á skíðum á þessum árum en þetta voru þeir sem voru að 
keppa. Jón var bara unglingur þegar hann byrjaði að keppa en hætti keppni snemma. Hann hlaut titilinn 
skíðakóngur Íslands á skíðamóti á Siglufirði árið 1937 og Sigfúsína vill meina að það hafi verið fyrir árangur 
í stökki. Jón var aðallega í stökki og á þessum árum tíðkaðist ekki að keppa í norrænni tvíkeppni, þ.e. göngu 
og stökki. Fljótlega eftir að Jón hlaut titilinn fór hann á sjó og hætti að keppa. Hann fórst í sjóslysi árið 1941.    
Að heimili Sjafnar Stefánsdóttur og Rögvalds Þórðarsonar, Laugarvegi 32 á Siglufirði 25. júní 2008 
Sjöfn Stefánsdóttir er fædd á Siglufirði 3. mars 1943. Hún hefur átt heima á Siglufirði frá fæðingu. Sjöfn er 
gift Rögnvaldi Þórðarsyni og saman eiga þau fjóra drengi. Foreldrar Sjafnar voru Guðrún Hafdís Ágústdóttir 
og Stefán Valgarð Þórarinsson, bæði frá Siglufirði. Stefán var fæddur 1914 og Guðrún 1915, þau eru bæði 
látin. Faðir hennar var verkamaður, stúari, sem kallað var, móðir hennar var heimavinnandi húsmóðir, var 
mikið í síldinni á sumrin og vann tímabundið við þrif í skólanum. Sjöfn hefur starfað á leikskólanum á 
Siglufirði síðan 1974. Áður hafði hún starfað tvö sumur á sumarheimili fyrir börn. 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? ,,Ætli það hafi ekki verið í blóðinu upphaflega, 
vegna þess að maður er alin upp með fólki sem var svo mikið á skíðum. Og þá náttúrulega voru svo sem 
engar græjur eða neitt, hálfgerðir tunnustafir fyrst þegar maður byrjaði. Svo bara eftir það lagaðist þetta smám 
saman en við vorum aldrei í neinum smelluklossum eða öryggisbindingum eða neinu svoleiðis.“ Þetta voru 
bara venjuleg tréskíði til að byrja með en svo komu stálkantar á hliðarnar á skíðunum sem voru brýndir, svo 
var straujað undir skíðin með strauboltum. Skíðin voru bundin upp á fótlegginn og það var ekki nokkur leið 
að hreyfa sig í þessu. Af þeim sökum var mikið um fótbrot og slys. Sjöfn slasaðist þó aldrei við 
skíðaiðkunina. Útbúnaðurinn var innfluttur, mikið frá Noregi. Sjöfn segir að skíðin hafi verið heimasmíðuð til 
að byrja með, en það hafi verið fyrir hennar tíð. Sjöfn byrjaði að vera á skíðum um 1955-1956. ,,Það var 
ekkert annað, þá var maður bara á skíðum, allan heila veturinn. Það er ekki hægt að miða við þetta eins og 
þetta er í dag, þá var alltaf snjór, og aldrei neinir bílar sem voru til trafala eða lyftur eða eitt né neitt, þá bara 
labbaðir þú. Bara þess vegna upp í Hvanneyrarskál.“ Það var sett togbraut upp í Gimbraklettana. ,,En annars 
var það bara, þú settir skíðin á öxlina og labbaðir með þau og renndir þér niður, þú varst að þessu allan 
daginn.“ Sjöfn segir að þetta sé orðið allt annað og léttara í dag. 
Var einhver í fjölskyldunni sem hvatti þig til að leggja stund á skíðaiðkun? Upphaflega var það faðir hennar 
sem hvatti hana áfram. Pabbi hennar stundaði stökk og átti lengi vel lengsta stökk sem stokkið hefur verið í 
Hvanneyrarskálinni. Bræður Sjafnar eru líka mikið á skíðum og fara til útlanda á skíði hverju ári. Konurnar 
þeirra taka fullan þátt í þessu með þeim, en þær eru báðar frá Siglufirði. Sjöfn segir að þetta sé mikið 
fjölskyldusport. ,,Það er eins með þetta sport og allt annað, það verður að fylgja krökkum eftir. Og það var 
það sem tók við, eftir að maður hætti sjálfur, sem ég gerði ung af því að ég byrjaði að eiga börn snemma, þá 
hættir maður sjálfur að vera svo mikið á skíðum, þó maður hafi farið á skíði þá var maður meira við að hjálpa 
krökkunum og fara með þeim, það þurfti svo mikið af starfsfólki yfir mótin sem voru, og æfingar og annað. 
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Þannig að maður tók þetta að sér, það þurfti og veitti ekki af.“ Sjöfn telur mikilvægt að foreldrar fylgi börnum 
sínum eftir, svo þau missi ekki áhugann. Sjöfn fer á gönguskíði í dag og ætlar að halda áfram að fara á skíði. 
Hún hefur starfað mikið í félagsstörfum fyrir Skíðafélagið og meðal annars séð um að koma krökkunum í 
fjallið og á mót, séð um mat fyrir þau og ýmislegt fleira. Það var annað hvort farið sjóleiðina eða með rútu á 
skíðamótin.   
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? ,,Þá voru það gönguskíðin sem fólk 
fór á. Ég náttúrulega upplifði það ekki. Það hefur verið frekar fólkið sem er eldra en ég. Vegna þess að þá 
náttúrulega fór fólk yfir Skarðið og yfir Hvanneyrarskálina og til dæmis inn í Fljót, því að það var náttúrulega 
búið hér fyrir innan líka. Svoleiðis kom fólk í kaupstaðinn. Síðan náttúrulega á hestum yfir sumarið.“ 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? ,,Það voru engir sérstakir kennarar, það voru bara 
þeir sem voru betri og komnir lengra, þeir hjálpuðu þeim yngri og öfugt. Þannig að maður var alveg eins með 
strákunum eins og einhverjum stelpum. Maður reyndi bara að elta og lét sig hafa það. Það voru ekki fastar 
æfingar, en það var yfirleitt, ef það var þannig veður þá var farið á skíði á hverjum degi. Alveg sama hvar í 
fjallinu það var, og mjög vinsæll staður sem var nefnd Langalaut í gamla daga. Hún er fyrir ofan 
kirkjugarðinn. Þá var bara prompað upp fjallið og látið sig gluða niður og svo voru settar upp stangir og 
haldið þess vegna bara mót fyrir krakka, þá bara tóku krakkarnir sig saman og gerðu mót, það var voðalega 
gaman. Þetta er ekki til í dag, ekki svona.“ Sjöfn finnst að andinn hafi breyst mikið á síðustu árum.  
Var/er dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju var helsti kostnaðurinn fólginn? ,,Ég mundi ekki segja að það 
væri svo dýrt að stunda hana, það er náttúrulega dýrast, eins og með allt, það er startið, að koma sér upp 
góðum græjum. Og þær eru svo sem ekki gefnar í dag. En þú átt það. Eins og til dæmis með mig, ef ég fer að 
skipta útog fá mér nýtt í dag þá þarf ég ekkert að spá í því neitt meira, þá dugar það mér alveg það sem eftir 
er. En nú er það orðið svoleiðis að krakkar og unglingar og fullorðnir sem eru að keppa, þeir nota þessi skíði í 
svig, þessi skíði í stórsvig, og önnur kannski í brun. Og þetta er dýr póstur. Og meðan börnin eru að stækka þá 
liggur við að það þurfi að kaupa á hverju ári. Bæði skó og annað.“ Áður fyrr var það þannig að fólk átti bara 
eitt par af skíðum og keppti á þeim í hverju sem var. Sjöfn keppti bæði í göngu og stökki og segir: ,,maður lét 
sig nú gluða fram af ýmsu í gamla daga, sko.“ Annars keppti Sjöfn aðallega í alpagreinum og bruni. Keppt 
var í bruni við Hólshyrnuna, hinumegin í firðinum. Brunið er kallað risasvig í dag, Sjöfn segir það 
stórhættulegt. Skíðin voru miklu lengri í gamla daga, nú er lengdin á skíðunum miðuð við axlarhæð. Skíðin í 
dag eru því léttari og auðveldara að ráða við þau. Í dag þarf heldur ekkert að bera undir gönguskíðin, þau eru 
bara alltaf tilbúin til notkunar. ,,Það er voðalega þægilegt að eiga svona skíði, og virkilega gaman, eins og ég 
segi, fyrir fólk sem vill stunda eitthvað svona, en hitt er skemmtilegra, að vera í brekkunum.“ Á meðan 
áburðurinn var notaður þurftu menn að vera með sérstaka tösku undir áburðinn. Það voru margar gerðir af 
áburði sem menn þurftu að burðast með og svo þurftu þeir að kunna að nota hann rétt og velja réttan áburð 
miðað við aðstæður hverju sinni. Það fór eftir frosti í jörðu, bleytu og öðru hvaða áburður var notaður. 
Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu formi yfir sumarið? ,,Það var yfirleitt klippt á allt svona 
strax og veturinn var búinn, þá var bara þessi vertíð búin.“ Krakkarnir fóru þá í fótbolta og handbolta og ýmsa 
útileiki sem Sjöfn segir að þekkist ekki í dag. Börn voru mikið úti og upp um fjöll og fyrndindi. ,,Við gerðum 
það voða mikið, við stelpurnar, þegar við vorum í prófunum á vorin, við fórum út klukkan fimm á morgnana 
til þess að ganga hérna kannski upp fjarðarhringinn, með bækurnar með okkur, áður en við fórum í prófin. 
Svo mættum við bara í skólann. Þetta þekkist ekki í dag. Nú vakna varla börnin á morgnana.“  
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? Sjöfn segir að íþróttaiðkun hafi 
mjög mikil og góð áhrif á börn, þau sem stundi íþróttir séu miklu, miklu duglegri og mikið hraustari. Hún 
segir að þetta hafi ekki komið niður á náminu. 
Hvenær byrjaðir þú að keppa? Sjöfn var 11-12 ára þegar hún byrjaði að keppa. ,,Mest var keppnin hér á 
Siglufirði, í flestum tilfellum þá voru öll skíðamót meira og minna hér. Bæði vegna þess að það voru rosalega 
margir sem voru góðir og eru góðir hérna á skíðum sko, og flest allir sem stunduðu skíði þeir voru héðan.“  
Segðu frá fyrsta Íslandsmótinu sem þú tókst þátt í. ,,Það var hérna á Siglufirði og gallinn var nú ekkert 
sérstakur, þá var maður bara í svona vaðmálsbuxum og bara svona þykkri peysu, ég gleymi því aldrei, með 
bara slæðu hérna á hausnum. Það brast á brjálað veður og þá kannski var stopp, og það var haldið áfram. Það 
var líka alveg rosalegur fjöldi og bæjarbúar allir, fylgdust svo mikið með þessu. Hér voru vinsælustu og 
mestu stökkkeppnir sem voru hérna, það voru Litli-boli og Stóri-boli.“ Sjöfn segir að veðrið yfir 
vetrarmánuðina hafi verið mikið betra í gamla daga: ,,það var meiri kyrrð, það var kalt, en nógur snjór og það 
var stokkið og stokkið og stokkið í Litla- og Stóra-bola og það voru bókstaflega allir bæjarbúar sem löbbuðu 
fram á fjall til þess að fylgjast með. Stemmningin var svo rosalega góð. Svo var sest inn í skálann til þess að 
fá sér kaffi og út aftur og haldið áfram. Þetta er ólýsanlegt. Alveg ólýsanlegt.“ 
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? Sjöfn átti sér ekki erlendar fyrirmyndir en segist hafa 
hugsað um þá sem voru hérna og nefnir Jóhann Vilbergsson. ,,Ég hugsaði alltaf til hans. Svo var ein hérna jú, 
Aðalheiður Rögnvaldsdóttir. Maður horfði mikið til hennar því hún var virkilega góð. Virkilega góð. Svo 
hafði ég alltaf svo gaman af því þegar maður var að vinna eldri konur. Þær voru frá Ísafirði, í flestum 
tilfellum voru þær frá Ísafirði. Ég var voðalega hreykin af því.“ Sjöfn segir að keppnisandinn hafi mikið 
breyst: ,,þetta var miklu meiri gleði og miklu meiri skemmtun.“ Hún segir að núna fari menn bara í fýlu ef 
þeim tekst ekki að ná settum markmiðum og vilji bara hætta. Henni finnst komin mikið meiri harka í þetta 
núna. 
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Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Það var oft sagt, Jónas Ásgeirs hérna, hann 
var kallaður skíðakóngur og Aðalheiður Rögvalds, á sínum tíma, skíðadrottning. Það var voðalega mikið 
sko.“ Sjöfn telur að þetta hafi ekki verið opinberir titlar en þó hafi þetta verið tilkynnt á mótum og sérstök 
viðurkenning veitt að launum. 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. ,,Það var nú svoleiðis í gamla daga, skal ég segja þér, það voru jú 
gullpeningar, eða svona gull, silfur og brons. Bikararnir voru þannig að manni fannst það nú hálfgert blikk, en 
það var víst smá silfur í þeim, í flestum tilfellum. Svo var skráð á þá. Ég á nú litla skemmtilega sögu af því 
þar sem ég fékk og átti verðlaunapeninga, og pabbi, á sínum tíma. Bróðir minn, annar þeirra, ég á tvo, hann 
hélt stundum mót upp í Gryfjum, sem við kölluðum, hérna í fjallinu og þar fyrir neðan, hann hélt svo mikil 
mót og allt í einu var farið að spekúlera í því hvað hefði orðið að öllum peningum og bikurum. Þá var hann 
búinn að halda mót fyrir alla krakka í hverfinu, sem var, og hann gaf krökkunum. En við gerðum aldrei neitt í 
því. Þetta gerði Andrés bróðir, frægur.“ Andrés var þarna 12-13 ára gamall. Sjöfn á þó eitthvað af peningum 
og geymir þá í sumarbústaðnum sínum. 
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst?,,Þú þarft alltaf að hafa skap, keppnisskap, ef þú ert að 
taka að þér, það er eitthvað að gera, hvort sem það er í þessu eða öðru, tala nú ekki um í íþróttum, þú verður 
að hafa keppnisskap, en það má heldur ekki vera of mikið. Það þarf að kunna að beita því þá. Maður er búin 
að sjá ýmis afbrigði af því. Það hefur mikið að segja að vera með gott skap, en kunna samt að stjórna því. Það 
er með það eins og í öllu öðru, telja upp að tíu nokkrum sinnum.“ 
Hvaða öðrum eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? ,,Bara styrk mundi ég segja, og 
þrótti í öllum líkamanum og vera smá kaldur sko, það þýðir ekkert að fara upp í einhverjar brekkur og vera 
lofthrædd eða eitthvað svoleiðis. Það þýðir ekkert að vera stressaður eða neitt svoleiðis, en ég veit að það eru 
margir krakkar sem eru svoleiðis. Þetta er bara nákvæmlega eins og maður þekkir krakka sem fara í próf, þau 
eru svo stressuð að þeim líður bara illa og geta ekki neitt. Þetta er nákvæmlega það sama, þetta er allt ein 
keppni. Ef þú ert að fara út í þetta þá verður þú náttúrulega að standa þig, reyna það. Það þýðir ekki ef þú ert 
það stressuð, og þú þorir ekki, þú ert hrædd, þá þýðir það ekki neitt. Það fer bara í vitleysu. Svona krakkar, 
þeim líður svo illa eftir á. Þau vilja helst ekki þekkja, eða bara hitta krakkana, þau skammast sín svo, ef þetta 
kemur fyrir þau. Þú verður að hafa styrk og þrótt, þú verður að hafa hann. Og náttúrulega líkamann í lagi. Þú 
veist það að margir fara margt á skapinu líka.“ 
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? Sjöfn æfði með Skíðafélagi Siglufjarðar – Skíðaborg. 
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? Hlutföllin voru ósköp svipuð. ,,Strákarnir höfðu samt alltaf 
vinninginn, það er nú ekki spurning.“ 
Hvernig var keppnisandinn í félaginu? ,,Keppnisandinn var mjög góður skal ég segja þér í gamla daga, en ég 
held að hann sé ekki alveg eins góður í dag og það er fyrir það að hver hendinn er upp á móti annrri, þessi vill 
gera þetta en hinn vill gera hit. Þar af leiðandi er þetta ekki nógu gott, en stendur allt til bóta, skilst mér. 
Bærinn hefur verið að reka þetta en Skíðafélagið náttúrulega sem slíkt hefur alltaf verið sér. Þannig að það 
hefur ekki verið alveg nógu mikil samstaða skilst mér, en vonandi lagast það.“ 
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? Það var náttúrulega Skíðaráðið sem kallað var, Skíðaráð 
Reykjavíkur og Ísfirðinga, Akureyringar og svo seinna meir komu náttúrulega eins og Ólafsfirðingarnir, þeir 
komu ekkert fyrr sko. Fljótamenn jú og svo þarna úr Þingeyjasýslunum, ég man eftir því að það voru svo 
margir göngumenn þaðan.  
Hver var þinn skæðasti keppinautur? Síðasti keppinautur Sjafnar var Kristín Þorgeirsdóttir. ,,Svo hætti ég en 
hún glimraði alveg í mörg ár á eftir.“ Síðan voru það Marta Bíbí og Jakobína, sem báðar voru töluvert eldri en 
Sjöfn. 
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppnismanna mismunandi félaga? Það var mjög gott á milli 
keppnis-manna mismunandi félaga, Sjöfn nefnir til dæmis Ísfirðinga og Akureyringa í því samhengi. ,,Það 
var miklu meiri félagsandi og miklu meiri félagsskapur, í sambandi við bara, eftir mót og annað, þá kom fólk 
saman og það var dansað við harmoniku, allt, allt öðruvísi en það er í dag, fólk gefur sér ekkert orðið tíma til 
neins núna.“ Fólk kom saman í skíðaskálanum, Alþýðuhúsinu, Hótel læk eða bara þar sem var opið. Það voru 
alltaf kvöldvökur og voru það yfirleitt áfengislausar skemmtanir. Auk þess voru haldin böll í gamla 
Skíðafelli, skíðaskálanum hinum megin í firðinum. Sjöfn segir að það hafi alltaf verið ákveðin hátíð þegar 
skíðalandsmótum lauk og þá hafi verið sameigin-legur hátíðarverður síðasta kvöldið. Núna hefur þetta dottið 
upp fyrir því fólk er svo mikið að flýta sér heim og kynnist ekki hvert öðru eins og áður tíðkaðist. 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? Þegar farið var 
í keppnisferðalög var oft gist í skólum í svefnpokaplássi. ,,Það var ekkert farið öðruvísi heldur en í rútu eða 
skipi.“ Farið var með gamla Drang til Akureyrar og stundum var flogið til baka frá Akureyri. Til Ísafjarðar 
var farið með Esjunni eða Heklunni með tilheyrandi sjóveiki. Til Reykjavíkur var farið með rútu. Eftir að 
Sjöfn hætti að keppa og fór að starfa fyrir Skíðafélagið fór hún einu sinni með krökkunum á unglingamót 
suður til Reykjavíkur. ,,Það er  hryllilegasta ferðalag sem ég hef nokkurn tíma farið í, það er ekki gert neitt, þá 
er þetta svo sundurslitið sko, fólk hitti ekki einn né neinn, fyrr en á keppnisdag og þá var svo mikil rigning og 
rok og svo var þoka, maður hálfvilltist þarna allsstaðar, síðan hef ég ekki farið þarna.“ Þetta var í Bláfjöllum, 
bara rétt eftir að þau opnuðu. Sjöfn segir að þetta sé gallinn við svona stóra staði. 
Segðu frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu og aðbúnað skíðafólks. ,,Það er 
náttúrulega frægi skíðaskálinn sem ég á í dag. Þegar lyftan var byggð hérna hjá Hóli, sunnan við Hól og upp í 
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hlíðinni, það sést nú ennþá merki þar sem hún hefur verið, þar var byggt einingahús og síðan var það stækkað 
og það kom mjög vel útog allt það en svo bara var aldrei snjór. Það voru fyrstu árin mjög gaman að vera 
þarna, svo fór að verða svo snjólítið að það var farið að tala um Skarð og var alltaf talað um Skarðið áður en 
það var byrjað þarna. Ég gleymi því aldrei nokkurn tímann, því þá vorum við að byggja út á Fossvegi, hann 
Valdi hann veðsetti allt til þess að geta keypt og sett lyftuna upp. Ég frétti það ekki fyrr en löngu seinna. En 
hún komst upp lyftan og sú lyfta er upp í Skarði núna, það eru komnar þrjár þar. Og það er búið að byggja 
nýjan skála og þessi skáli sem var hérna á Hóli, upp í fjallinu, hann var náttúrulega settur upp eftir en svo var 
hann bara orðin of lítill og það þurfti að færa lyfturnar ofar og þá keyptum við þann gamla. En nýji var þarna 
rétt fyrir ofan, þannig að við erum á voðalega góðum stað, upp á skíðasvæði sko.“ Fjölskyldan heldur mikið 
til þarna á sumrin og fer þarna á veturna líka. Stundum er snjóflóðahætta á svæðinu og þá halda þau sig fjarri. 
En þarna er alltaf mokað þegar það er skíðafæri þannig að þau komast upp eftir þegar þeim langar til. Nú 
stendur til að færa aðstöðuna ennþá ofar, enda eru Siglfirðingar ekki með neina vél til að framleiða snjó. Það 
hefur orðið mikil breyting á veðráttunni síðastliðin ár. Skarðsmótið var alltaf haldið um páska og ef páskarnir 
voru seint þá var stundum brugðið á það ráð að frysta snjóinn. Skarðsmótin voru alltaf mjög skemmtileg, það 
var ekki bara keppt á skíðum heldur var líka haldin fótboltakeppni milli aðkomumanna og Siglfirðinga. Á 
kvöldin voru svo alltaf kvöldvökur og dansleikir.  
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli?Sjöfn segir að slysum hafi fækkað mikið með betri 
útbúnaði. Núna detta skíðin af fætinum ef fóturinn beyglast eitthvað en áður voru skíðin föst sama hvað á 
gekk. ,,Það var ekki nóg með að þú spenntir þig í skíðin, þú varst líka óluð. Þannig að þetta er miklu betri 
útbúnaður í dag, mikið, mikið betri. Og alltaf verið að breyta honum og gera þetta léttara og öðruvísi. Það 
sýnir sig nú bara með þessa stærð, þetta er ekki orðið neitt, neitt.  
Sjöfn segir að fólk hafi orðið sterkt í fótunum á að æfa skíðaíþróttina. Tréskíðin voru þung, það var þungt að 
æfa á þeim og auk þess þurfti að bera þau upp brekkurnar hvað eftir annað, áður en lyfturnar komu til 
sögunnar. Togbrautin fyrir neðan Gimbraklettana var kölluð ljósabraut. Þar voru settir upp staurar og lýsing. 
,,Þar vorum við bara að leika okkur langt fram á kvöld, eins og ég sagði líka, veturinn var allt öðruvísi, það 
komu jú bylir og leiðinda veður en svo komu stillurnar á milli. Það var alveg yndislegt, eins og þú getur 
ímyndað þér, allt hvítt og fallegt.  
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Getur þú sagt mér frá því? ,,Ég myndi segja að 
það væri skíðamótið sem ég keppti á inn í Skútudal. Mér er það svolítið minnisstætt, ég man samt ekkert 
hvaða ár það var, en ég man að ég var voðalega glöð þegar ég kom heim, því þá vann ég bæði mótin. Það 
hefur verið, Guð minn almáttugur, það hefur verið svona 1958-60. Það var í góðu veðri, það var keppt í svigi 
og bruni, sem kallað var. Og þá fór maður bara upp hlíðina og renndi sér niður og ég gleymi þessu aldrei, því 
þá vann ég þessar frægu konur, eins og ég sagði áðan, þær tvær, og ég var voðalega glöð með það. 
Eftir þetta hætti hún mikið til að keppa. Hún fór að hafa annað fyrir stafni, vann meira og fór meira út á lífið. 
Sjöfn átti sitt fyrsta barn 1962 og eignaðist þrjá drengi á árunum 1962-1964. Síðan eignaðist hún yngsta 
barnið sitt 1968. Hún á tíu barnabörn og segir að þau séu öll í fótbolta eða á skíðum.  
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Sjöfn tekur vel í það.  

Að heimili Steinunnar Rögnvaldsdóttur, Hverfisgötu 34, Siglufirði 1. júlí 2008 
Steinunn Rögnvaldsdóttir er fædd 12. febrúar 1930 á Höfðaströnd í Skagafirði. Hún er þriðja yngst af tólf 
systkinum. Steinunn flutti til Siglufjarðar 1939 og hefur búið þar síðan. Eiginmaður Steinunnar var Helgi 
Sveinsson, fæddur 3. júlí 1918 á Steinaflötum í Siglufirði, dáinn 1979. Helgi var hættur að stunda skíði þegar 
leiðir þeirra Steinunnar lágu saman. Hann hafði slasast mikið þegar hann var við kennslu á Reyðarfirði, 
brotnað illa og stundaði ekki skíði eftir það. Hans skíðaferill sem keppnismaður var búinn snemma og hann 
hætti að keppa upp úr 1940. Eftir það starfaði hann mikið fyrir Skíðafélagið sem formaður, dómari, 
fararstjóri, fulltrúi Skíðasambandsins og sinnti mörgum öðrum hlutverkum sem viðkomu skíðaíþróttinni. 
Hann sinnti hinum ýmsu félagsstörfum innan Skíða-félagsins ásamt Braga Magnússyni á fimmta, sjötta og 
sjöunda áratugnum. Bragi stundaði aldrei skíði en var athafnamaður þegar kom að félagsstörfum, líkt og 
Helgi. Aðalstarf Helga var íþróttakennsla, sem hann vann við alla sína ævi, en hann hætti að þjálfa skíði eftir 
að hann slasaðist. Hann þjálfaði hins vegar fimleika og stofnaði fimleika-flokk sem var einstakur á landsvísu. 
Fyrsta sýningarferð flokksin var árið 1950, en þá var farið til Ísafjarðar, Reykja-víkur og á Akranes. 
Flokkurinn sýndi víða upp frá því og fór meðal annars á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 1968. Steinunn segir að 
flestir ungir menn á Siglufirði hafi stundað skíði á þessum árum og sumir hafi auk þess æft fimleika.Steinunn 
og Helgi eignuðust tvær dætur, önnur þeirra, Guðný, hefur alltaf haft mikinn áhuga á skíða-íþróttinni. Guðný 
var formaður Skíðafélagsins um tíma en lagði niður formennsku þegar hún fór í nám. Sjálf fór Steinunn mikið 
á gönguskíði sem barn og unglingur, en keppti aldrei. ,,Það var mjög gaman, friðsælt hérna í firðinum.“ 
 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? ,,Skíðakóngur var sá sem vann tvíkeppnina, 

göngu og stökk, hann var kallaður skíðakóngur. Skíðadrottning, ég hef nú ekki heyrt talað um það. Ég minnist 
þess ekki.“ 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. ,,Það er náttúrulega heilmikil saga um Thulebikarinn og fleiri bikara 
hérna, en ég kann ekki að segja frá því frá a-ö. Það er skráð víða, ábyggilega frásagnir í 
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fundargerðarbókunum hlýtur að vera og líka í dagblöðum, þetta var mikil keppni og mikill sigur þegar hann 
vannst.“ 
 
Með hvaða skíðafélagi æfði Helgi? Helgi var í nýja félaginu, Skíðafélaginu Siglfirðingi, en var fylgjandi því 
að félögin tvö á Siglufirði yrðu sameinuð.  

Var einhver samkeppni á milli félaganna tveggja á Siglufirði?Steinunn man eftir þeirri keppni sem ríkti á 
milli félaganna tveggja: ,,Það var mikil keppni, því að ég minnist þess að þegar það voru landsmót þá stóðum 
við hérna krakkarnir niður í bæ, í hópum, og kölluðum “gamla félagið vann“ eða “nýja félagið vann“ eftir því 
hver vann hverju sinni. Það var ábyggilega mikil keppni á milli þeirra.“ Steinunn kynntist engum leiðindum 
eða ríg á milli félaganna tveggja. 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna? Steinunn og Helgi hýstu finnskan skíðakennara, 
Ale Line, part úr vetri 1958. Ale Line kenndi stökk og göngu. Áður hafði norskur skíðakennari, Jeppen 
Eriksson verið á Siglufirði. Steinunn segir að heimilið hafi oft verið undirlagt fyrir keppnir og mót. Það voru 
verðlaunapeningar og gripir á öllum borðum. Steinunn sá um að sauma borðana í peningana ásamt konu 
Jónasar Ásgeirssonar og fleiri konum.  
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? Steinunn man eftir átakanlegu slysi upp í Skarði á einu 
Siglufjarðarmótinu. Kristinn Rögnvaldsson, einn af starfsmönnunum á mótinu, var með fullt fangið af 
svigstöngum og datt og slasaðist mikið. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Reykjavíkur, Helgi fór með 
honum og Sverrir Sveinsson. Kristni var vart hugað líf og beið þess aldrei bætur að hafa slasast svona illa, 
hann er nú látinn. Þetta er versta slys sem Steinunn man eftir en þess utan man hún eftir nokkrum fótbrotum.     
Segðu frá þróun og breytingum varðandi fatnað og útbúnað ,,Ég man eftir, náttúrulega, gormabindingunum, 
og ennþá lengra aftur, ekki náttúrulega sem keppnis, bara þegar það var verið að leika sér bara með táböndin, 
og svo smá þróaðist þetta allt saman, svo komu gormabindingar, svo komu ólabindingar.“  
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? ,,Áður en félögin 
sameinuðust þá var stemmning í bænum með að hrópa upp og halda því á lofti hvort félagið hefði unnið. En 
það var alltaf stemmning, það var alltaf margt fólk að horfa á og ég tala nú ekki um stökkkeppni, en svo hefur 
þetta bara minnkað svo mikið, áhugi fólks. En það var afskaplega mikil stemmning fyrir skíðamótum hérna.“ 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög? ,,Þær voru oft 
erfiðar. Ég man eftir einhvern tíma á Kolviðarhóli bjuggu þeir og það kom svo mikil stórhríð að það brotnuðu 
rúðurnar í skálanum og þeir þurftu að búa við illan leik þarna, misjafnlega klæddir. Ég man eftir að Helgi 
sagði mér að hann átti öndvegis föðurland og hann bauð það upp hæstbjóðanda.“ 
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? Steinunn geymir marga bikara, meðal annars hinn 
fræga Thule bikar. ,,Hann hefur alltaf verið hér, nema við lánuðum hann og fleiri bikara á vetraríþróttahátíð á 
Akureyri og þeir voru náttúrulega alveg veikir í hann þar. En ég hef nefnilega orðið vör við það að margt af 
þessu dóti sem Skíðafélagið átti hefur farið á vergang og týnst svo ég beit það einhvern tíma í mig að láta 
þetta ekki af hendi fyrr en ég væri alveg viss um að það kæmist á góðan og varanlegan stað.“ Steinunn er fús 
til að láta þessa muni á safn eða sýningu.  ,,Mér finnst þetta bara svo merkilegir hlutir og eiga svo merkilega 
sögu að mér finnst alveg hræðilegt ef þetta týndist. Ég held að það væri alveg stórkostlegt framtak ef það væri 
farið út í það að hafa sýningu. Ég komst að því þegar ég var með þemadagana í skólanum þá fengum við 
lánuð föt af skíðamönnum, gömlu fötin, við fengum lánuð skíði sem ljósmóðir átti sem hét Jakobína, sem hún 
fór á yfir Hestskarð í Héðinsfjörð og fleira. Svo fengum við lánuð verðlaun hjá ýmsum mönnum. Birgir 
Guðlaugsson, hann er nú nýdáinn blessaður, og við fengum verðlaun frá Magnúsi Eiríkssyni og við höfðum 
svona bása, þar sem var sýnt sko, við höfðum verðlaunin og mynd af þeim sem áttu verðlaunin og svona. 
Þetta eru mörg, mörg ár síðan. Ætli það hafi ekki verið 1985 eða eitthvað svoleiðis.“ Þetta var sýning sem 
Steinunn setti upp í skólanum ásamt nemendum sínum. Sýningin var um sögu Siglufjarðar og skíðasagan 
fékk sinn sess þar, enda órjúfanlegur þáttur í sögu staðarins. Nemendurnir fóru í mikla heimildaöflun og 
söfnuðu saman blaðaúrklippum sem Steinunn er því miður búin að henda.  Fötin sem Steinunn fékk lánuð 
fyrir sýninguna voru í eigu Guðlaugs Gottskálkssonar, föður Regínu Guðlaugsdóttur. Þetta var fyrsti 
félagsbúningurinn; dökkblá peysa með v-hálsmáli og hvítri rönd og kvartbuxur. 
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Viðauki 2: Spurningalistar 
 

Skíðasaga Siglfirðinga – spurningalisti 
 

Upplýsingar um heimildarmann: 
Nafn og heimilisfang heimildarmanns 
Fæðingardagur og ár 
Hvar er heimildarmaður fæddur og uppalinn, hvar hefur hann einkum dvalist á fullorðinsárum og við hvað 
hefur hann starfað? 
Nöfn, fæðingarár, fæðingarstaðir og atvinna foreldra? 
Við hvaða tímabil er svarið miðað? 
Upphaf ferilsins: 
Hvenær og hvers vegna byrjaðir þú að stunda skíðaíþróttina? 
Var einhver í fjölskyldunni sem hvatti þig til að leggja stund á skíðaiðkun? 
Hversu mikilvæg voru skíði til að koma sér á milli staða á þessum árum? 
Æfingar: 
Hvernig var kennslunni háttað? Hver annaðist kennsluna?  
Hversu oft var æft yfir vetrartímann? En á sumrin? Hvaða aðferðum var beytt til að halda sér í sem bestu 
formi yfir sumarið? 
Hafði íþróttaiðkun áhrif á atvinnu, skólagöngu eða daglegt líf yfir veturinn? 
Var dýrt að æfa skíðaíþróttina? Í hverju var helsti kostnaðurinn fólginn? 
Keppni: 
Hvenær byrjaðir þú að keppa? 
Segðu frá fyrsta Íslandsmótinu sem þú tókst þátt í 
Hverjar voru helstu keppnisgreinar? 
Hvaða grein/greinar lagðir þú fyrir þig?  
Um hvaða vegalengdir var að ræða? 
Áttir þú þér einhverja fyrirmynd, íslenska eða erlenda? 
Segðu frá gullpeningum og bikurum. 
Er þér kunnugt um hugtökin skíðakóngur eða skíðadrottning? Segðu frá  
Hvaða máli skipti keppnisskap fyrir árangur og afköst? 
Hvaða eiginleikum þurfti góður skíðamaður/skíðakona að búa yfir? 
Fatnaður og útbúnaður: 
Lýstu skíðum, skíðaskóm, festingum og skíðastöfum. 
Lýstu fatnaði. Annars vegar æfingafatnaði og hins vegar keppnisbúningum. 
Segðu frá þróun og breytingum varðandi fatnað og útbúnað 
Skíðafélög: 
Með hvaða skíðafélagi æfðir þú? Hvers vegna varð það félag fyrir valinu? 
Hvert var hlutfall drengja og stúlkna í félaginu? 
Hvernig var keppnisandinn í félaginu? 
Var einhver samkeppni á milli félaganna tveggja á Siglufirði? 
Hvaða kosti/ókosti hafði það í för með sér að hafa tvö skíðafélög? 
Hvernig gekk að sameina félögin tvö? 
Hvaða kosti/ókosti hafði sameiningin í för með sér? 
Hverjir voru helstu keppinautar Siglfirðinga? Hver var þinn skæðasti keppinautur? 
Hvernig var tengslum og vinskap háttað milli keppnismanna mismunandi félaga? 
Aðstaða og aðbúnaður: 
Hvernig var aðstaða til skíðaiðkunar? Segðu frá byggingu skíðaskála, skíðalyftu og fleiru varðandi aðstöðu og 
aðbúnað skíðafólks.  
Hvernig var búningsaðstaðan? Hvernig var hreinlætisaðstöðu háttað?  Voru t.d. sturtur eða gufubað? 
Ýmislegt: 
Hversu lengi stóð skíðatímabilið yfir? Var mikill munur á milli ára? 
Hvernig var stemmningin í bænum / viðhorf íbúa gagnvart skíðamótum og keppnum? 
Hversu algeng og alvarleg voru slys eða meiðsli? 
Segðu frá keppnisferðum. Hvernig var ferðalögum háttað? Hvert var farið í keppnisferðalög?  
Er eitthvert eitt skíðamót sem stendur upp úr í minningunni? Getur þú sagt mér frá því? 
Manstu eftir einhverjum sérstökum viðburðum/atburðum? Hvað um skíðamótið 1963? 
Hvað átt þú af gripum sem tengjast skíðaástundun þinni? Værir þú fús til að láta þá hluti af hendi rakna til 
Síldarminjasafns Íslands og minjavörslunnar í landinu? 
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Aukaspurningar fyrir þá sem önnuðust skipulag móta og félagsstörf 
 

1) Segðu frá aðkomu þinni að skipulagningu móta og félagsstörfum 
2) Hvenær byrjaðir þú að starfa að skipulagsmálum? 
3) Á hvaða tímabili varstu virkur í skipulagsmálum og félagsstörfum? 
4) Varstu í stjórnunarstörfum samhliða æfingum og keppni? 
5) Komst þú einhvern tíma að skipulagningu landsgöngu/landskeppni? Segðu frá því 
6) Hvað getur þú sagt mér um leikreglur? 
7) Hver voru viðurlög vegna brota á leikreglum? 
8) Hverjir gátu orðið dómarar? (Spyrja um löggildingu dómara) 
9) Hversu algeng voru mótmæli og kærur? 
10) Hvað getur þú sagt um einkunnagjöfina? 
11) Hvernig var mótstjórn skipuð? Hvert var hlutverk mótstjórnar? 
12) Hvert var hlutverk leikstjórnar? Hverjir skipuðu leikstjórn? 
13) Nefndu starfsheiti þeirra starfsmanna sem komu að mótum (læknir, leiðbeinandi blaða og útvarps, 

löggæslumaður, númeravörður, kallari, sölumenn merkja og leikskrár)  
14) Lýstu verksviði hvers starfsmanns fyrir sig 
15) Hvaða áhöld voru nauðsynleg við mót? (flögg, málbönd, skeiðklukkur, númer, skóflur) Segðu frá 

breytingum á áhalda kostinum í tímans rás. 
16) Hvað getur þú sagt um tilkynningar um þáttöku og réttindi til þáttöku? 
17) Segðu frá flokkaskiptingu (eftir aldri, getu, kyni) 
18) Hvað var það sem réði röð keppenda í leik? 
19) Hverjar voru tegundir leikja (keppnisgreinar)? 
20) Hvað getur þú sagt um merkingu svigbrauta? 
21) Hvað getur þú sagt um göngubrautir? 
22) Hvað getur þú sagt um stökkbrautir? 
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Viðauki 3: Undirskrift heimildarmanns 
 
Yfirlýsing heimildarmanns vegna viðtals um skíðaíþróttir 
 
Undirritaður/undirrituð lýsir því hér með yfir að sér sé kunnugt um og veitir samþykki sitt 
til þess að viðtal við sig um skíðaíþróttir tilheyri Síldarminjasafni Íslands og að safnið nýti 
sér það í þágu minjavörslunnar í landinu. 
 
Staður og dagsetning: 
___________________________________ 
 
Undirskrift: 
 

Kennitala: 
___________________________________ 
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Viðauki 4: Skíðasaga Siglufjarðar 
 
Leiðari 
Samkvæmt heimildum hefur skíðaiðkun landsmanna fyrst verið stunduð í Þingeyjarsýslu 
1780 og breiðst út þaðan í byrjun 19. aldar. Í sóknarlýsingum Eyjafjarðarsýslu frá upphafi 
19. aldar og fram á miðja öldina er skíðaíþrótta getið í nær öllum hreppum. Í lýsingu 
Hvanneyrarprestakalls, sem heyrði undir Héðinsfjörð, Siglufjörð og Úlfsdali segir að 
heimamenn hafi verið brattgengir og skíðamenn góðir. Aðrar heimildir sem greina frá 
skíðaiðkun fyrr á öldum eru ferðabækur, að öðru leyti er skíða lítið getið í heimildum. Í 
Ferðabók Eggerts Ólafssonar upp úr miðri 18. öld segir höfundur að skíðaiðkun sé afar 
sjaldgæf íþrótt hér á landi og einungis örfáir menn norðanlands sem kunna að standa á 
skíðum svo teljandi sé (sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 94-97).  
19. öldin 
Skíðaiðkun virðist hafa náð vinsældum norðanlands á skömmum tíma samkvæmt Ferðabók 
Þorvaldar Thoroddsen náttúrufræðings sem ferðaðist um Norðurland 1896. Eitt af því sem 
vakti athygli hans var leikni Norðlendinga á skíðum. Æfingin hefur sannarlega skapað 
margan meistarann en samkvæmt Ferðabók Þorvaldar byrjuðu börnin að æfa sig á fimmta 
eða sjötta aldursári, óhrædd við að renna sér niður brattar brekkur í hendingskasti. 
Þorvaldur fullyrti að Siglfirðingar, Fljótamenn, Ólafsfirðingar og Svarfdælingar hafi verið 
bestu skíðamenn landsins. Á þessum slóðum voru til mörg skíði á hverjum bæ (sbr. Friðrik 
G. Olgeirsson, 1988: 309-310).   
Í bókinni Skíðakappar fyrr og nú segir að löngum hafi farið mikið orð af fræknleik 
Siglfirðinga og Fljótamanna á skíðum og í því sambandi er vitnað til orða Guðmundar 
Hannessonar í mótsskrá frá 1944: ,,Áður en skipulagt kapp og metnaður vakti Siglfirðinga 
til skíðaafreka, var það náttúran sjálf og þarfir þess daglega lífs, sem kenndi kynslóðum 
héraðsins og næstu héraða meiri skíðafærni, en kunnugt er um annarsstaðar á landi hér“ 
(Haraldur Sigurðsson, 1981: 98). Margar kynslóðir Siglfirðinga hafa ferðast yfir Hestskarð 
á skíðum og víluðu ekki fyrir sér að bera barn á bakinu til að færa til skírnar, sem varð 
samkvæmt kirkjunnar lögum að gera innan ákveðins tíma. Einnig var altítt að Siglfirðingar 
og Fljótamenn færu niður Siglufjarðarskarð með annan mann fyrir aftan sig á skíðunum. 
Til er frásögn af Ólafi Þorsteinssyni, frá Staðarhóli í Siglufirði, sem renndi sér niður af 
Hestskarði milli Héðinsfjarðar og Siglufjarðar með kistu með stálpuðu barnslíki bundna á 
bak sér. Þetta mun hafa verið laust eftir 1860. Einnig var Einar B. Guðmundsson á Hrauni í 
Fljótum umtalaður fyrir skíðaafrek sín, en hann fór á gamals aldri yfir Siglufjarðarskarð 
með kvenmann á skíðum fyrir aftan sig (Haraldur Sigurðsson, 1981: 98-99).  Skíði voru 
eina færa leiðin til að ferðast um þessar slóðir að vetrarlagi og afreksferðir pósta, lækna og 
ljósmæðra ófáar. Jakobína Svanfríður Jensdóttir Stæhr var vel þekkt ljósmóðir í Siglufirði. 
Elstu skíðin sem varðveitt eru á Siglufirði voru í hennar eigu og eru brennimerkt með 
skammstöfuninni ,,ljósm.“ Skíðin eru frá 19. öld og þau notaði Jakobína til að sinna 
umdæmi sínu sem var Siglufjörður, Siglunes, Héðinsfjörður og Úlfsdalir (sbr. RMH/2008: 
Bjarni Þorsteinsson). Jakobína var fædd á Ási í Eyjafirði 26. júlí 1866 og lést á Siglufirði 5. 
júní 1931. Hún var lærð ljósmóðir og réðst til þeirra starfa á Siglufirði árið 1890. Í bókinni 
Frá Hvanndölum til Úlfsdala segir að Jakobína hafi þótt heppin í starfi, ákveðin og dugleg 
(Sigurjón Sæmundsson, 1986: 477-478). 
1900-1920 
Mikill skíðaáhugi fór um Evrópu á síðasta áratug 19. aldar og fram yfir aldamót. 
Íslendingar fóru ekki varhluta af þeirri áhugaöldu. Ungmennafélagshreyfingin, sem festi 
rætur sínar hér á landi upp úr aldamótunum 1900, hjálpaði til við að vekja áhuga 
landsmanna á íþróttinni. Í bókinni Skíðakappar fyrr og nú er talað um þjóðarvakningu  með 
tilkomu ungmennafélaganna, sem höfðu hvetjandi áhrif á æskulýð landsins sem fór að 
reyna fyrir sér í leik og keppni (Haraldur Sigurðsson, 1981: 100).  Ungmennafélagið á 
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Siglufirði var stofnað 17. júní 1917 og er íþróttahreyfingin næstum jafngömul 
kaupstaðnum. Skíðaíþróttin er sú grein sem Siglfirðingar eru hvað þekktastir fyrir og hafa 
margir fremstu skíðamenn landsins komið frá Siglufirði (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 480-
481). 
Fyrsta skíðafélag Siglfirðinga var stofnað árið 1920 og nefndist Skíðafélag Siglufjarðar. 
Ætla mætti að stofnun skíðafélags hafi markað upphaf skíðaíþróttarinnar sem 
keppnisgreinar en fyrsta skíðamót á Íslandi var þó haldið af Fljótamönnum og 
Siglfirðingum nokkru fyrir stofnun félagsins, eða árið 1905. Reyndar er vafasamt að 
fullyrða hvaða mót skuli telja fyrsta mótið, því til eru sagnir af ýmsum veðmálum og 
áheitum í kringum skíðaíþróttina áður en farið var að tala um eiginleg mót. Talið er að þetta 
tiltekna mót, árið 1905, hafi verið fyrsta opinbera mótið sem haldið var hér á landi, þar sem 
keppt var til ákveðinna verðlauna að viðstöddum keppnisdómurum. Mótið fór fram að 
Barði í Fljótum og keppt var í brekkurennsli niður af Barðshyrnunni. Keppendur voru 20 
talsins en aðeins þrír stóðu brekkuna. Fyrstur var Ólafur Gottskálksson, sem hlaut 25 
krónur í verðlaun og þóttu það afar höfðingleg sigurlaun. Skíðafærni Ólafs kom sér einkar 
vel, því hann stundaði dýralækningar og þurfti oft að fara yfir Siglufjarðarskarð, inn í Fljót 
eða yfir Hestskarð og Hólsdalsskarð inn í Héðinsfjörð (Haraldur Sigurðsson, 1981: 101-
183).  
Annað opinbera skíðamótið var haldið á Akureyri árið 1907. Keppendur voru tíu og áttu 
þeir að renna sér ofan af Vaðlaheiðarbrún og niður. Aðeins þrír keppendur stóðust þessa 
raun, þeirra á meðal var Sóphus Árnason sem seinna varð formaður Skíðafélags 
Siglufjarðar. Árið 1911 var haldið skíðamót á Akureyri fyrir nemendur Gagnfræðaskólans. 
Hvanneyrarbræður frá Siglufirði urðu hlutskarpastir á mótinu, en það voru þeir Beinteinn, 
Ásgeir og Lárus, synir Bjarna Þorsteinssonar (Haraldur Sigurðsson, 1981: 102-106).   
1920-1930 
Fyrstu stjórn Skíðafélags Siglufjarðar skipuðu Sóphus Árnason formaður, Ole Tynes 
gjaldkeri og Andrés Hafliðason ritari. Ole Tynes flutti inn töluvert af norskum skíðum sem 
hann seldi á sanngjörnu verði og það gerði fjölda fólks kleift að stunda skíðaíþróttina við 
betri skilyrði en áður hafði verið mögulegt. Norsku skíðin þóttu mun betri en hin íslensku, 
sem þekktust í þá tíð. (Bragi Magnússon, 1970). Árið 1920, á stofnári Skíðafélags 
Siglufjarðar, gekkst félagið fyrir skíðamóti og fyrstu árin voru haldin skíðamót árlega. Á 
öðru starfsári félagsins tóku stúlkur einnig þátt í skíðamóti og upp frá því kepptu siglfirskar 
stúlkur með góðum árangri í íþróttinni. (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 481).  
Ungmennafélagið á Siglufirði stóð einnig fyrir skíðamóti á stofnári Skíðafélagsins og mun 
það sennilega hafa verið fyrsta skíðakeppni kvenna hér á landi. Karlmenn kepptu í brekku 
með meters hárri hindrun en kvenfólk keppti í hindrunarlausri brekku. Á útmánuðum 1920 
var keppt í brekkurennsli karla og kvenna á móti sem haldið var af Fljótamönnum. Árið 
1921 stóð Ungmennafélagið á Akureyri fyrir fyrsta allsherjarmótinu hérlendis, en 
keppendur voru frá Akureyri, Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík og Kaupangssveit. 
Hlutskarpastir á mótinu voru Siglfirðingarnir Vilhjálmur Hjartarson og Jón Þórarinsson, 
sem unnu bæði til verðlauna í brekkuhlaupi án loftstökks og í brekku með loftstökki. Í 
göngunni voru það bræðurnir Jón og Sigursveinn Árnasynir frá Ólafsfirði sem  höfnuðu í 
fyrsta og öðru sæti. Stuttu seinna, eða í apríl 1921 var haldið skíðakappmót á Siglufirði 
með þátttöku þriggja Ólafsfirðinga. Keppt var í kvenna- og karlaflokkum og var mótið hið 
myndarlegasta, alls tóku fimmtíu manns þátt í því, fimm konur og 45 karlmenn (Haraldur 
Sigurðsson, 1981: 114-117). 
Áhugi landsmanna á skíðaíþróttinni jókst jafnt og þétt og brátt þótti ástæða til að efna til 
allsherjarskíðamót á landsvísu. Siglfirðingar áttu hugmyndina að slíku móti og nefndu 
Skíðakappmót Íslands. Mótið var haldið á Siglufirði í apríl 1922 og var Guðmundur 
Skarphéðinsson aðal forgöngumaður þess (Haraldur Sigurðsson, 1981: 117). Guðmundur 
var skólastjóri barnaskólans á Siglufirði og barðist fyrir eflingu skíðaíþróttarinnar í bænum. 
Fyrir forgöngu hans voru fengnir erlendir skíðakennarar til Siglufjarðar. Árangur 
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kennslunnar sagði fljótt til sín og Siglfirðingar fóru að vekja athygli víða um land fyrir 
afrek sín í skíðaíþróttum. Fyrsti leiðbeinandi siglfirskra skíðamanna í skíðastökki var 
norskur maður að nafni Edvin Johansen en síðar komu margir erlendir skíðakennarar til 
Siglufjarðar á vegum skíðafélaganna þar (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 481-482).  
1930-1950 
Skíðamót voru haldin árlega á Siglufirði frá 1920-1926 en þá dofnaði áhuginn um sinn. 
Áhuginn kviknaði aftur 1931, þegar félagið fékk til sín skíðakennara frá Noregs 
Skiforbund, Helge Torvö. Með honum komu fyrsta flokks skíði og skíðaútbúnaður (Bragi 
Magnússon, 1970). Helge Torvö kenndi bæði drengjum og stúlkum skíðastökk, en ein 
þeirra sem lærði undir hans handleiðslu var Unnur Möller, sem vann skíðastökkkeppni árið 
1931 (sbr. SMS/2008: Unnur Helga Möller). Auk þess að kenna stökk og göngutækni 
leiðbeindi hann mönnum við að dæma og fara eftir alþjóðlegum reglum sem giltu um 
skíðamót. Eftir þeim reglum var farið þar til ÍSÍ gaf út skíðahandbók árið 1940. Skíðafélag 
Siglufjarðar var því fyrsta félagið á landinu sem notaðist við alþjóðlegar reglur á 
skíðamótum (Bragi Magnússon, 1970).  
Árið 1937 efndi Skíðafélag Reykjavíkur til landsmóts skíðamanna. Mótið fór fram í 
Hveradölum og var nefnt Thule mót, eftir verðlaunagrip sem tryggingafélagið Thule gaf til 
keppninnar. Keppnisgreinar á þessu fyrsta Thule móti voru aðeins tvær, ganga og stökk. 
Sigurvegari í göngu var Jón Þorsteinsson og þriðji var Björn Ólafsson, báðir frá Siglufirði. 
Alfreð Jónsson varð fyrstur í stökki og annar varð Jón Þorsteinsson. Mikil samkeppni var 
um Thule bikarinn, aðallega á milli félaganna tveggja frá Siglufirði (Haraldur Sigurðsson, 
1981: 128). Einar B. Pálsson, fyrrverandi formaður Skíðasambands Íslands segir frá Thule 
mótinu í kynningarriti Skíðafélags Siglufjarðar – Skíðaborgar frá 20. maí 1990. Einar segir: 
,,Eitt af því sem kom mjög á óvart, var hin hatramma keppni innbyrðis milli skíðafélaganna 
frá Siglufirði. Um tildrög hennar vissu menn harla lítið hér fyrir sunnan, en víst er, að hún 
gerði bæði þetta og síðari mót spennandi, en setti líka starfsmenn í margan vanda“ (Einar 
B. Pálsson, 1990: 5). Enn fremur segir Einar að siglfirsku skíðamennirnir hafi skarað fram 
úr á mótinu, bæði í stökki og göngu. Sérstakur gestur á Thule mótinu 1939 var ólympíu- og 
heimsmeistarinn Birger Ruud og vakti skíðasnilli hans mikla athygli og aðdáun. Birger 
Ruud þótti Jón Þorsteinsson frábært skíðamannsefni og gaf honum stökkskíðin sín að 
skilnaði og Jónasi Ásgeirssyni færði hann afreksbikar fyrir sigur í norrænni tvíkeppni frá 
norska Skíðasambandinu. Thule mótin lögðust af eftir að Skíðafélag Siglufjarðar vann 
bikarinn til eignar árið 1943, en fram að því hafði hann gengið á milli félaganna tveggja á 
Siglufirði (Haraldur Sigurðsson, 1981: 132-135). 
Árið 1938 var Skíðamót Íslands haldið á Siglufirði. Sumir vilja meina að það hafi verið 
fyrsta Íslandsmótið, en aðrir telja Thule mótið fyrsta Íslandsmótið. Sá sem hlaut 
Íslandsmeistaratitilinn í göngu kom frá Ísafirði en Jón Þorsteinsson hafnaði í öðru sæti. Í 
skíðastökki voru Siglfirðingar í þremur efstu sætunum, en það voru þeir Ketill Ólafsson, 
Jón Stefánsson og Jónas Ásgeirsson. Sama var upp á teningnum í svigkeppni, Siglfirðingar 
áttu þrjú efstu sætin, Jón Þorsteinsson var fyrstur, þá Ketill Ólafsson og þriðji Ásgrímur 
Stefánsson. Þess má geta að Jónas Ásgeirsson var á meðal þriggja fyrstu Íslendinganna sem 
kepptu á skíðamóti erlendis árið 1946 og ári seinna keppti hann einnig á erlendri grundu 
ásamt Jóni Þorsteinssyni, Guðmundi Guðmundssyni og Ásgrími Stefánssyni. Íslendingar 
tóku fyrst þátt í Ólympíuleikunum árið 1948, og voru Siglfirðingarnir Guðmundur 
Guðmundsson og Jónas Ásgeirsson á meðal keppenda (Haraldur Sigurðsson, 1981: 128-
135).  
Skíðafélögin tvö – klofningur og sameining 
Heimildir herma að eftir andlát Guðmundar Skarphéðinssonar árið 1932, hafi komið los á 
starfsemi skíðafélagsins og áhuginn hafi þá aftur dofnað. Afleiðingin hafi verið sú að 
félagið klofnaði og stofnað var nýtt félag. Það var sumarið 1936 að nokkrir meðlimir sögðu 
skilið við Skíðafélag Siglufjarðar og stofnuðu Skíðafélagið Siglfirðing. Alfreð Jónsson var 
á meðal þeirra pilta sem klufu sig út úr gamla félginu. Í samtali við Alfreð á 
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Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri þann 16. júní 2008 sagði hann að klofningur félagsins 
hefði verið viðkvæmt mál og væri það kannski enn. Það sem hann var óánægður með á 
sínum tíma virtist vera að þeir sem sátu við stjórnvöl skíðafélagsins eftir fráfall Guðmundar 
Skarphéðinssonar voru skrifstofumenn og kaupmenn. Alfreð sagði að þetta hefðu verið 
fínir menn sem höfðu takmarkaðan áhuga á íþróttinni en vildu ekki sleppa félaginu, sumir 
þeirra hafi ekki einu sinni stigið á skíði (RMH/2008: Alfreð Jónsson). Raunveruleg ástæða 
fyrir klofningnum hefur aldrei verið upplýst til fulls, samkvæmt ágripi af sögu 
skíðaíþróttarinnar á Siglufirði sem Bragi Magnússon tók saman. Þar kemur fram að þeim 
Alfreði Jónssyni og Helga Sveinssyni hafi þótt stjórnin framtakslaus og starfsemin léleg. 
Braga þótti þetta einkennileg ástæða og spurði félaga sína hvort ekki hefði verið hægt að 
kjósa nýja stjórn, en þeir gáfu lítið út á það. Bragi, sem var nýfluttur til Siglufjarðar velti 
því lengi fyrir sér hvort um hreina pólitík hefði verið að ræða, en komst aldrei til botns í 
málinu. Sjálfur gekk hann til liðs við hið nýja félag ásamt Alfreði og Helga (Bragi 
Magnússon, 1970). Bragi Magnússon og Helgi Sveinsson sinntu ýmsum félagsstörfum 
innan Skíðafélagsins Siglfirðings á fimmta, sjötta og sjöunda áratugnum. Bragi stundaði 
aldrei skíði sjálfur en var athafnamaður þegar kom að félagsstörfum. Ferill Helga sem 
keppnismanns endaði snemma sökum meiðsla og hætti hann að keppa upp úr 1940. Eftir 
það starfaði hann mikið fyrir Skíðafélagið sem formaður, dómari og fararstjóri og var auk 
þess fulltrúi Skíðasambands Íslands um tíma (RMH/2008: Steinunn Rögnvaldsdóttir).  
Þann 7. febrúar 1936 hélt Skíðafélag Siglufjarðar aðalfund á Hótel Siglufirði. Í stjórn þess 
voru kosnir: Vilhjálmur Hjartarson formaður, Sveinn Hjartarson gjaldkeri, Sigurður 
Gunnlaugsson ritari og Björn Jónsson og Guðlaugur Gottskálksson meðstjórnendur. Hinn 
2. ágúst sama ár var Skíðafélagið Siglfirðingur stofnað. Í stjórn þess voru Sóphus Árnason 
formaður, sem var fyrsti formaður Skíðafélags Siglufjarðar, Gestur Fanndal varaformaður, 
Sigurður Gunnlaugsson ritari, Björn Jónsson gjaldkeri og Óskar Sveinsson. Þrír úr stjórn 
Skíðafélags Siglufjarðar voru meðal stofnenda Skíðafélagsins Siglfirðingur og þar af tveir í 
stjórn þess (Bragi Magnússon, 1970). 
Árið 1932 stóð Skíðafélag Siglufjarðar fyrir byggingu skíðaskála uppi undir 
Siglufjarðarskarði, en hann var aldrei fullgerður þar heldur fluttur á Saurbæjarás og tekinn 
þar í notkun (Bragi Magnússon, 1970). Skíðafélagið Siglfirðingur reisti skíðaskála strax á 
fyrsta starfsári, í hlíðinni fyrir ofan Steinaflatir, og nefndi hann Skíðaborg. Skíðafélagið 
Siglfirðingur var síðar nefnt Skíðaborg, líkt og skíðaskálinn (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 
482). Sumir vilja meina að skíðaskálarnir tveir hafi verið undirrótin í deilunum á milli 
félaganna því þegar húsin voru rifin og sameiginleg aðstaða var gerð að Hóli þá breyttist 
allt og menn gleymdu um leið hver var í hvaða félagi (sbr. RMH/2008: Guðmundur 
Árnason). Í sögu Siglufjarðar segir að skipting siglfirsks skíðafólks í tvö félög hafi verið 
mjög óheppileg að flestu leyti. Það hafi komið í ljós þegar skíðafélögin sendu skíðakappa 
sína til þátttöku í landsmótum eða öðrum skíðamótum utan Siglufjarðar og einnig þegar 
félögin efndu til skíðamóta hvort í sínu lagi heima fyrir (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 482). 
Í öðrum heimildum kemur aftur á móti fram að það hafi verið talinn kostur að hafa tvö 
félög því það hefði fært meira kapp í skíðamenn og þeir hafi lagt sig harðar fram. Þrátt fyrir 
það hafi Siglfirðingar alltaf staðið saman á utanbæjarmótum (sbr. RMH/2008: Alfreð 
Jónsson, Guðmundur Árnason, Valey Jónasdóttir, Hólmsteinn Þórarinsson).   
Bragi Magnússon starfaði mikið í nýja félaginu, var í stjórn í nokkur ár og formaður í eitt 
ár. Í ágripi sínu af 50 ára sögu félagsins segir hann frá því þegar hann kom fyrst að 
félagsstörfum á fimmta áratugnum: ,,Þá varð ég var við kritinn svo um munaði. Hann var 
ekki bara á aðra hliðina. Hann var gagnkvæmur og hugmyndaauðgin nær takmarkalaus til 
að gera hinum aðilanum grikk.“ Bragi nefnir sem dæmi að eitt árið hélt nýja félagið 
stökkmót að Steinaflötum. Gamla félagið hélt göngumót sama dag og á sama tíma og lagði 
göngubrautina yfir flöt stökkbrautarinnar. Þessi grikkur var kærður til ÍSÍ, sem vísaði 
kærunni frá (Bragi Magnússon, 1970). Eftir að félögin sameinuðust hætti þessi rígur, sem 
var ekki síður á milli stjórnenda og áhangenda útí bæ en milli keppenda félaganna tveggja 
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(sbr. RMH/2008: Alfreð Jónsson). Sumir töldu að rígurinn hefði sett ljótan skugga á 
bæjarfélagið og því hafi sameiningin verið af hinu góða. Í kjölfar sameiningarinnar hafi 
komist meiri regla á starfsemina, enda þverstæðukennt að hafa tvö skíðafélög í jafn litlu 
bæjarfélagi og Siglufjörður var orðin á þessum árum (sbr. RMH/2008: Aðalheiður 
Rögnvaldsdóttir, Gunnar Guðmundsson, Jóhann Vilbergsson).  
Í sögu Siglufjarðar segir að menn hafi fljótt séð nauðsyn þess að sameina félögin og var 
það mál tekið til umræðu á ársþingi Íþróttabandalags Siglufjarðar. Kosin var nefnd til þess 
að vinna að sameiningu félaganna, ásamt fulltrúum beggja félaga. Þeir sem kosnir höfðu 
verið af hálfu Íþróttabandalags Siglufjarðar voru Bragi Magnússon, Þórir Konráðsson og 
Ásgrímur Stefánsson. Fulltrúar Skíðafélagsins Siglfirðings voru Helena Guðlaugsdóttir, 
Guðrún Alfonsdóttir og Jónas Ásgeirsson, og fulltrúar Skíðafélags Siglufjarðar voru 
Haraldur Pálsson, Ólafur Jóhannsson og Jóhann G. Möller. Nefndin kom fyrst saman til 
fundar snemma árs 1950 (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 482). Fyrsta raunverulega tilraunin 
til að sameina félögin strandaði á ágreiningi um nafn nýja félagsins, því hvor aðili um sig 
vildi halda sínu nafni. Þann 14. febrúar 1950, bar Bragi Magnússon fram þá tillögu að hið 
sameinaða félag yrði nefnt Skíðafélag Siglufjarðar – Skíðaborg. Tillagan fékk fremur 
jákvæðar undirtektir en þó var ekki gengið endanlega frá sameiningu félaganna fyrr en 
1951. Voru þá eldri félögin tvö lögð niður og ber hið sameinaða félag síðan nafnið 
Skíðafélag Siglufjarðar – Skíðaborg (Ingólfur Kristjánsson, 1988: 482). Heimildum ber 
ekki saman um hvenær félögin tvö voru sameinuð, en samkvæmt ágripi Braga 
Magnússonar var það ekki fyrr en 2. nóvember 1952 (Bragi Magnússon, 1970). Alfreð 
Jónsson, sem þá var formaður Skíðafélagsins Siglfirðings, taldi miður þegar ákveðið var að 
sameina félögin. Hann lýsti því yfir að hann myndi hætta störfum ef félögin yrðu sameinuð, 
og stóð við það. Upp frá því skipti hann sér ekki meira af skíðamálum og flutti frá 
Siglufirði (sbr. RMH/2008: Alfreð Jónsson).  
Alfreð Jónsson var formaður Skíðaborgar frá árinu 1945 og þar til félögin voru sameinuð. 
Hann var kosinn í stjórn Skíðasambands Íslands 1947 og starfaði í henni í nokkur ár. Þá 
annaðist hann skíðakennslu á árunum 1940 og 1943 en lærifaðir hans, eins og svo margra 
annara Siglfirðinga,  var Helge Torvö. Alfreð var alhliða skíðamaður og varð meðal annars 
fremstur bæði í stökki og svigi á Siglufjarðarmóti árið 1937.  Sama ár varð hann fyrstur í 
stökki á Thule móti en bestum árangri náði hann á Landsmóti sem haldið var á Ísafirði 
1939. Varð hann þá fyrstur í stökki, þriðji í tvíkeppni, fimmti í svigi og áttundi í göngu 
(Haraldur Sigurðsson, 1981: 189-190). 
Hér að framan hefur saga skíðaíþróttarinnar á Siglufirði verið rakin frá öndverðu fram á 
miðja 20. öld. Eftir miðja öldina verða ákveðin kaflaskil í sögunni því þá sameinast 
skíðafélögin tvö og eftir það starfar eitt skíðafélag í bænum. Eins og áður hefur komið fram 
voru menn ekki á einu máli um ágæti sameiningarinnar, sumir töldu hana til bóta en aðrir 
álitu að hún hefði dregið úr kappi skíðafólks á Siglufirði. Ljóst er að samkeppnin var hörð 
milli félaganna tveggja, enda voru þau meðal fremstu skíðafélaganna á landinu.   
Gottskálksættin á Siglufirði 
Gottskálk Gottskálksson er ættfaðir mikillar skíðafjölskyldu á Siglufirði sem nefnd er eftir 
honum og ýmist kölluð Gottskálksættin eða Gosaættin.  Gottskálk var fæddur að Hálsi í 
Vestari-Fljótum þann 2. september 1851. Hann bjó ásamt konu sinni, Sólveigu Ólafsdóttur, 
að Miðmó í Fljótum lengi vel en þau fluttust síðan með barnahóp sinn að Dölum og síðan 
til Siglufjarðar árið 1919. Gottskálk lést á Siglufirði árið 1927. Afkomendur þeirra hjóna 
eru á annað hundrað manns og þar á meðal eru margir afreksmenn í skíðaíþróttinni 
(Haraldur Sigurðsson, 1981: 183-230).  
Ólafur Gottskálksson, sem sigraði í fyrsta opinbera skíðamótinu, var elsti sonur Gottskálks. 
Synir Ólafs voru Björn, Rögnvaldur og Einar, allir þekktir skíðamenn sem unnu til fjölda 
verðlauna, meðal annars á Thule mótum og Íslandsmótum. Næstelsti sonur Gottskálks var 
Gísli, en hann lést ungur í snjóflóði í Engidal árið 1919. Sá þriðji í röðinni var Rögnvaldur, 
hann iðkaði mikið skíðagöngu og dóttir hans Aðalheiður var mikil og góð skíðakona. 
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Aðalheiður varð fyrst siglfirskra kvenna til að sigra á Íslandsmóti árið 1947, og sigraði 
bæði í svigi og bruni. Hún var á meðal fremstu skíðakvenna á Siglufiði um árabil og varð 
Siglufjarðarmeistari þrjú ár i röð, á árunum 1947-1949. Fjórði sonur hjónanna Gottskálks 
og Sólveigar var Þorsteinn. Hann var vel skíðafær og sonur hans Jón varð landsfrægur fyrir 
leikni sína í íþróttinni. Jón Þorsteinsson var alhliða skíðamaður og byrjaði ungur að keppa. 
Hann fékk undanþágu til að keppa á fyrsta Thule mótinu 1937 vegna ungs aldurs og vann 
þá gönguna með glæsibrag. Á sama móti varð hann annar í stökki á eftir Alfreði Jónssyni. 
Árið 1938 varð hann Íslandsmeistari í svigi, sem þá var kallað slalom eða krókahlaup. Jón 
varð Íslandsmeistari í stökki og norrænni tvíkeppni árin 1944 og 1947 og var í kjölfarið 
boðið að taka þátt í Holmenkollenmótinu í Noregi. Jón varð Siglufjarðarmeistari hvað eftir 
annað og lauk glæsilegum ferli sínum með því að lenda í 2. sæti í stökki á 
Íslandsmeistaramótinu 1958, á eftir Skarphéðni Guðmundssyni. Yngsti sonur Gottskálks 
var Guðlaugur, sem keppti á ýmsum skíðamótum og var einnig þekktur fyrir skíðakennslu 
og skipulagningu skíðamóta. Var hann á meðal þeirra allra fyrstu til að kynna sér erlendar 
leikreglur og dómgæslu við skíðamót. Sonur Guðlaugs, Birgir, gat sér mikillar frægðar fyrir 
afrek sín á Íslandsmótum eftir miðja 20. öldina (Haraldur Sigurðsson, 1981: 183-230).  
Frammistaða Siglfirðinga á Íslandsmótum frá upphafi 
Eftir að Skíðafélagið Siglfirðingur stóð fyrir landsmótinu árið 1938 komst strax á sú 
tilhögun sem síðan hefur haldist, að halda Íslandsmótin til skiptis á hinum fjórum 
aðalstöðvum skíðamanna: Reykjavík, Ísafirði, Akureyri og Siglufirði. Siglfirðingar hafa frá 
upphafi staðið sig einkar vel á landsmótum og hér á eftir verður greint frá þeim sem 
hampað hafa Íslandsmeistaratitilinum á árunum 1937-1990. Á níunda áratugnum fer 
frammistaða Siglfirðinga á Íslandsmeistaramótum að dala og hafa þeir ekki eignast 
Íslandsmeistara á skíðum síðan 1986. 
Fyrsta Íslandsmeistaratitillinn í göngu hlaut Jón Þorsteinsson. Á árunum 1942-1946 var 
bikarinn unninn af Guðmundi Guðmundssyni sem keppti fyrir heimabæ sinn Siglufjörð árin 
1942 og 1943 en færði sig svo yfir í Skíðafélag Akureyrar. Sumir Siglfirðingar litu á þetta 
sem svik og má nánar lesa um það hér. Siglfirðingar unnu ekki gönguna á ný fyrr en Sveinn 
Sveinsson hampaði Íslandsmeistaratitlinum árið 1960. Fram að því höfðu Þingeyingar haft 
yfirburði í göngu.Upp úr 1960 háðu Ísfirðingar og Siglfirðingar baráttu um 
Íslandsmeistaratitilinn. Birgir Guðlaugsson náði Íslandsmeistaratitlinum af Ísfirðingum árið 
1963. Árið 1964 landaði Siglfirðingurinn Gunnar Guðmundsson titlinum en ári seinna var 
titillinn komin aftur í hendur Ísfirðinga. Árið 1966 varð Þórhallur Sveinsson frá Siglufirði 
Íslandsmeistari í göngu en Gunnar Guðmundsson náði titilinum aftur 1967 (sbr. Haraldur 
Sigurðsson, 1981: 174). Magnús Eiríksson varð Íslandsmeistari í göngu 1974 en keppti þá 
fyrir hönd Fljótamanna, enda ættaður úr Fljótum. Titilinn vann svo Magnús fyrir 
Siglfirðinga árin 1976 og 1981, en þá var hann fluttur í kaupstaðinn (RMH/2008: Magnús 
Eiríksson). 
Keppt var í 30 km göngu frá árinu 1951 en Siglfirðingar fengu ekki bikarinn fyrr en með 
sigri Birgis Guðlaugssonar árið 1962. Birgir vann einnig gönguna 1963 en eftir það vann 
Gunnar Guðmundsson tvö ár í röð. Magnús Eiríksson vann 30 km göngu fyrir hönd 
Fljótamanna 1974 en árin 1976 og 1977 keppti hann fyrir hönd Siglfirðinga og vann. 
Magnús varð einnig Íslandsmeistari árið 1981. Hann vann tvíkeppni í 15 og 30 kílómetra 
göngu 1976, 1977 og 1981. Árið 1981 varð kona Magnúsar, Guðrún Pálsdóttir 
Íslandsmeistari í göngu kvenna (sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 179-180).  
Alfreð Jónsson hlaut fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í stökki og var sá titill unninn af 
Siglfirðingum til ársins 1964 með aðeins þremur undantekningum. Alfreð varð 
Íslandsmeistari árin 1937 og 1939. Jónas Ásgeirsson var á meðal fremstu stökkmanna á 
landinu um langt árabil en hann varð Íslandsmeistari í stökki sjö sinnum á árunum 1939-
1957. Jón Þorsteinsson vann titilinn árin 1940, 1944 og 1947. Guðmundur Árnason varð 
Íslandsmeistari í stökki árin 1952 og 1954. Skarphéðinn Guðmundsson hampaði titlinum 
árin 1953, 1958 og 1960. Sveinn Sveinsson árið 1961 og Skarphéðinn aftur árin 1962 og 
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1963. Sveinn Sveinsson endurheimti titilinn 1964. Eftir það gerðust Ólafsfirðingar öflugir 
keppinautar þeirra í stökki og unnu þeir titilinn þrjú ár í röð. Steingrímur Garðarsson 
hampaði Íslandsmeistaratitlinum 1968 en árið 1969 var titillinn í höndum Hauks Jónssonar 
frá Siglufirði. Þá var sigurinn unnin af Ólafsfirðingnum Birni Þór Ólafssyni þrjú ár í röð en 
árið 1973 endurheimti Steingrímur Garðarsson Íslandsmeistaratitilinn. Björn vann titilinn 
fyrir hönd Ólafsfirðinga önnur þrjú ár en árið 1977 var það Marteinn Kristjánsson frá 
Siglufirði sem varð Íslandsmeistari. Enn og aftur átti Björn Þór þrjá sigra í röð en árið 1981 
varð Siglfirðingurinn Haukur Snorrason í fyrsta sæti  (sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 
174).  
Siglfirðingar urðu Íslandsmeistarar í norrænni tvíkeppni til ársins 1970 með örfáum 
undantekningum. Jón Stefánsson vann Íslandsmeistaratitilinn árið 1938 og Jónas 
Ásgeirsson vann hann næstu tvö árin. Jónas vann titilinn aftur 1942 og auk þess hreppti 
hann titilinn 1950 og 1955. Guðmundur Guðmundsson og Jón Þorsteinsson unnu titilinn 
sitt á hvað frá 1943-1948 en þar af voru nokkrir sigrar sem Guðmundur vann fyrir hönd 
Akureyringa. Haraldur Pálsson varð Íslandsmeistari árin 1949 og 1951. Jón Sveinsson árið 
1953 en Skarphéðinn Guðmundsson árið 1954. Sveinn Sveinsson varð margfaldur 
Íslandsmeistari í norrænni tvíkeppni en hann hlaut titilinn frá 1957-1963, með þeirri 
undantekningu að árið 1959 var ekki keppt. Birgir Guðlaugsson varð Íslandsmeistari í 
norrænni tvíkeppni árið 1964, eftir það vann Þórhallur Sveinsson tvö ár í röð og síðan 
Birgir aftur á árunum 1967-1969. Björn Þór Ólafsson frá Ólafsfirði var helsti keppninautur 
Siglfirðinga í norrænum greinum um árabil en hann varð Íslandsmeistari í norrænni 
tvíkeppni 1970-1981, með þeirri undantekningu að 1973 varð Steingrímur Garðarsson 
Íslandsmeistari (sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 178).  
Siglfirðingar voru aftur á móti ekki í jafn mikilli forystu í alpagreinunum. Þó unnu þeir 
Íslandsmeistaratitilinn í svigi fimm sinnum á tíu ára tímabili, frá 1938-1948. Það voru þeir 
Jón Þorsteinsson, Ketill Ólafsson, Ásgrímur Stefánsson og Haraldur Pálsson sem unnu 
titillinn, Haraldur tvisvar. Svigið unnu Siglfirðingar ekki aftur fyrr en Jóhann Vilbergsson 
varð Íslandsmeistari árið 1963. Í kvennaflokki varð Aðalheiður Rögnvaldsdóttir 
Íslandsmeistari í svigi 1947. Siglfirskar konur voru ekki í forystu í greininni fyrr en með 
næstu kynslóð þegar Kristín Þorgeirsdóttir, Árdís Þórðardóttir og Sigríður Þórdís 
Júlíusdóttir stigu á stokk. Kristín varð Íslandsmeistari í svigi 1960 og 1963. Árdís varð 
Íslandsmeistari fjögur ár í röð, á árunum 1964-1967. Árið 1968 vann Sigríður Þórdís titilinn 
en Árdís vann hann aftur 1969. Siglfirðingar eignuðust enga Íslandsmeistara í svigi á 
áttunda áratugnum (sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 178-181). 
Brun var sérstök keppnisgrein sem keppt var í á Íslandsmótum frá 1943-1960. Aðalheiður 
Rögnvaldsdóttir stóð uppi sem sigurvegari í bruni árið 1947 og Kristín Þorgeirsdóttir hlaut 
Íslandsmeistaratitilinn árið 1960. Kristín varð einnig Íslandsmeistari í alpaþríkeppni sama 
ár. Brun karla vann Ásgrímur Stefánsson árin 1944 og 1946 og Jónas Ásgeirsson 1947 (sbr. 
Haraldur Sigurðsson, 1981: 178).  
Boðgöngu vann sveit Siglfirðinga frá 1961-1967. Næstu tvö árin vann sveit Akureyrar og 
þar á eftir unnu Fljótamenn boðgönguna tvö ár í röð (sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 178-
179). Magnús Eiríksson er einn fremsti göngumaður Siglfirðinga. Hann flutti til 
Siglufjarðar árið 1973 en keppti fyrir hönd Fljótamanna fyrstu árin vegna þess að það var 
ekki næg þátttaka til að mynda göngusveit á Siglufirði (RMH/2008: Magnús Eiríksson). 
Keppt var í boðgöngu á Íslandsmótum frá árinu 1949 en ekki er ljóst hvenær Siglfirðingar 
fóru að taka þátt í henni. 
Í alpatvíkeppni, bruni-svigi, eignuðust Siglfirðingar enga Íslandsmeistara, hvorki í karla- né 
kvennaflokki. Jóhann Vilbergsson varð Íslandsmeistari í alpatvíkeppni, svigi-stórsvigi, árið 
1963 og Kristín Þorgeirsdóttir varð Íslandsmeistari kvenna sama ár. Árdís Þórðardóttir 
vann titilinn á árunum 1964-1969. Jóhann Vilbergsson varð einnig Íslandsmeistari í 
stórsvigi 1962-1963 og Kristín varð Íslandsmeistari í stórsvigi frá 1960-1963. Árdís tók við 
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titilnum af Kristínu næstu tvö árin og varð einnig Íslandsmeistari í greininni 1967 og 1968 
(sbr. Haraldur Sigurðsson, 1981: 179-181). 
Siglfirðingar náðu bestum árangri á Skíðalandsmóti Íslands árið 1963, þegar þeir sópuðu að 
sér Íslandsmeistaratitlum í öllum greinum. Á því móti varð Kristín Þorgeirsdóttir fjórfaldur 
Íslandsmeistari. Sjöfn Stefánsdóttir fylgdi fast á hæla Kristínar í alpagreinum í kringum 
1960 en náði þó aldrei þeim árangri  að verða Íslandsmeistari. Hér að framan hefur aðeins 
verið greint frá þeim Siglfirðingum sem orðið hafa Íslandsmeistarar á árunum 1937-1981 
en vert væri að minnast fjölda annarra sem voru framarlega í íþróttinni og allra þeirra sem 
lagt hafa ómælda vinnu í að gera aðstöðu Siglfirðinga til skíðaíþrótta sem besta. Á síðustu 
árum og áratugum hafa Siglfiðingar ekki átt neina Íslandsmeistara í vetraríþróttum. Síðasti 
Íslandsmeistaratitillinn sem kom í hlut Siglfirðinga var árið 1986, en þá varð Hulda 
Magnúsdóttir Íslandsmeistari í göngu. Foreldrar hennar eru þau Magnús Eiríksson og 
Guðrún Pálsdóttir, bæði margfaldir Íslandsmeistarar í göngu. Saman unnu þau fimm 
Íslandsmeistaratitla árið 1981 en hættu keppni nokkrum árum síðar, Magnús árið 1983 og 
Guðrún 1985 (RMH/2008: Magnús Eiríksson).  
Eins og sjá má hafa Siglfirðingar eignast nokkra Íslandsmeistaratitla á níunda áratugnum en 
upp frá því hefur skíðaíþróttin fyrst og fremst byggst á unglingastarfi. Síðan hafa nokkrir 
Siglfirðingar orðið unglingameistarar, má þar nefna Arnar Björnsson, Ásþór Sigurðsson, 
Ólaf Þóri Hall, Salome Kjartansdóttur og Stefán Geir Andrésson.  
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Viðauki 5: Skíðasaga Ólafsfjarðar 
 
Leiðari 
Segja má að skíðaáhugi Ólafsfirðinga hafi byrjað snemma. Í sóknarlýsingum 
Eyjafjarðarsýslu frá upphafi 19. aldar og fram á miðja öldina er skíðaíþrótta getið í nær 
öllum hreppum. Í lýsingu Kvíabekkjarsóknar sem heyrði undir Ólafsfjörð er greint frá því 
að á hverjum bæ hafi verið til þrenn eða fern skíði laust fyrir miðja 19. öld (sbr. Haraldur 
Sigurðsson, 1981: 97). Skíðin voru þá þegar notuð til skemmtunar, en hafa einnig gegnt því 
hlutverki að komast á milli staða. Hinn norski Helge Torvö vakti áhuga heimamanna á 
stökki, sem var sterkasta grein Ólafsfirðinga lengi vel ásamt göngu, og því áttu þeir marga 
sigra í norrænni tvíkeppni, sem var samanlagður árangur í  stökki og göngu. Á síðari árum 
hefur aðstaða til iðkunar alpagreina batnað til muna og Ólafsfirðingar einnig eignast gott 
alpagreinafólk þó gangan sé ennþá þeirra aðalsmerki.   
19. öldin 
Friðrik G. Olgeirsson sagnfræðingur hefur gert Ólafsfjarðarsögu góð skil í ritinu Hundrað 
ár í horninu sem gefin var út í þremur bindum á níunda og tíunda áratug síðustu aldar. 
Hann gerir skíðaiðkun Ólafsfirðinga að sérstöku umfjöllunarefni og gerir skíðasögunni 
ágæt skil í riti sínu, allt frá fyrri hluta 19. aldar fram á síðari hluta 20. aldar. Í öðru bindi 
segir að skíðaeign Ólafsfirðinga hafi verið lítil í upphafi 19. aldar og hafi þeir aðeins átt ein 
skíði 1808. Þetta breyttist þó tiltölulega hratt og árið 1839 voru til þrenn eða fern skíði á 
hverjum bæ. Talið er að séra Ólafur Þorleifsson hafi innleitt almenna skíðanotkun í 
Ólafsfirði, en áður en hann tók þar við prestskap höfðu heimamenn mikið notast við 
þrúgur. Skíðin reyndust hins vegar mun heppilegri ferðamáti og voru bæði notuð til gagns 
og gamans á fyrri hluta 19. aldar. Þorvaldur Thoroddsen náttúrufræðingur ferðaðist um 
Norðurland 1896 og vitnar Friðrik í ferðabók hans. Eitt af því sem vakti athygli Þorvaldar 
var leikni Ólafsfirðinga og nærsveitarmanna á skíðum. Æfingin hefur sannarlega skapað 
margan meistarann en samkvæmt ferðabók Þorvaldar byrjuðu börnin að æfa sig á fimmta 
eða sjötta aldursári, óhrædd við að renna sér niður brattar brekkur í hendingskasti. Til að fá 
betra rennsli báru menn steinolíu á skíðin. Þorvaldur fullyrti að Ólafsfirðingar, 
Siglfirðingar, Fljótamenn og Svarfdælingar hafi verið bestu skíðamenn landsins. Á þessum 
slóðum voru til mörg skíði á hverjum bæ (Friðrik G. Olgeirsson, 1988: 309-310).  
1900-1930 
Frá því að Þorvaldur Thoroddsen skráði lýsingu sína og fram á þriðja áratug 20. aldar er 
lítið fjallað um skíði í heimildum. Friðrik G. Olgeirsson telur að ástæðan sé einkum sú að 
skíðanotkun hafi tilheyrt hinu daglega lífi og ekki þótt í frásögur færandi.  Heimildir greina 
á ný frá skíðaíþróttum um og upp úr 1920 og þá er greinilegt að skíði voru aðeins notuð til 
göngu og stökks. Veturinn 1921, þegar Ungmennafélag Ólafsfirðinga var tíu ára, voru 
Ólafsfirðingar þátttakendur á sínu fyrsta íþróttamóti. Um var að ræða skíðamót sem 
Ungmennafélag Akureyrar stóð fyrir og var það eitt fyrsta stórmót sem haldið var hér á 
landi. Keppendur voru frá Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík, Akureyri og Kaupangssveit. 
Bræðurnir Sigursveinn Árnason og Jón Árnason frá Kálfsá unnu frækna sigra fyrir hönd 
Ólafsfirðinga á mótinu, en þeir höfðu vanist skíðagöngu frá barnæsku. Sigursveinn var 
fyrstur í  10 km göngu og Jón var í öðru sæti. ,,Skíðin sem Sigursveinn notaði í göngunni 
voru fimm feta eikarskíði, jafnbreið í báða enda með brotnum beygjum“ (Friðrik G. 
Olgeirsson, 1988: 311).  Í verðlaun hlaut hann átta feta gönguskíði, tvær og hálf tomma að 
breidd um miðjuna og kostuðu þá með öllum útbúnaði 90 krónur.  Jón var í öðru sæti í 
stökki, eða  ,,brekku með loftstökki“ eins og það var kallað þá.  Göngustíll Sigursveins var 
gagnrýndur í blaðagrein skömmu eftir mótið og sagt var að hann hefði notað eydd og létt 
skíði og hafi því getað hlaupið. En Sigursveinn hélt áfram að vera sigursæll og vann tvö 
mót stuttu síðar, það fyrra á Siglufirði og hið síðara á Ólafsfirði. Í sögu Ólafsfjarðar segir: 
,,þessa sigra Sigursveins Árnasonar má telja upphaf þess mikla árangurs Ólafsfirðinga í 
skíðaíþróttinni sem þeir hafa verið þekktir fyrir allt fram á þennan dag, sér í lagi í 
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norrænum greinum“ (Friðrik G. Olgeirsson, 1988: 311). Ljóst er að árangur bræðranna frá 
Kálfsá ýtti mjög undir skíðaáhuga manna í Ólafsfirði á næstu árum og reyndi 
Ungmennafélagið að viðhalda þeim áhuga. Þó virðist nokkur deyfð hafa verið fyrir 
skíðaíþróttinni í Ólafsfirði sem og annars staðar fram til 1930 (Friðrik G. Olgeirsson, 1988: 
310-311).  
1930-1940 
Samkvæmt sögu Ólafsfjarðar færðist ,,nýtt og aukið líf í skíðaíþróttina hér á landi“ á fjórða 
áratugnum og fóru Ólafsfirðingar ekki varhluta af þeirri áhugaöldu (Friðrik G. Olgeirsson, 
1988: 314). Veturinn 1933-1934 var norskur skíðakennari hér á landi sem kenndi 
Siglfirðingum og Ólafsfirðingum stökk. Þetta var Helge Torvö, sem heillaði heimamenn 
með glæsilegum stökkum. Stökkkennslan fór fram í Kleifarhorninu, þar sem gerðar voru 
tvær skíðabrekkur. Önnur brekkan var kennslubrekka en hin var stökkbrekka fyrir Helge, 
þar sem hann gat stokkið 40 metra. Sú brekka var nefnd eftir stökkmeistaranum og ávallt 
kölluð Torvöbrekka. Fjöldi fólks kom til að horfa á skíðakennsluna og til að sjá Helge 
stökkva, en hann endaði gjarnan kennsluna dag hvern á að stökkva sjálfur. Á þessum árum 
var að koma betri skíðaútbúnaður og kröfur Ólafsfirðinga urðu meiri eftir að hafa séð 
útbúnað Helge. Ólafsfirðingurinn Ágúst Jónsson fór því að framleiða skíði sem hann 
kallaði Leiftursskíði og voru mun betri en áður höfðu tíðkast og seldust vel í Ólafsfirði, 
sem og annars staðar. Nokkrum árum eftir að Helge hafði verið við kennslu í Ólafsfirði 
kom þangað Jósef Gunnarsson frá Ísafirði og kenndi heimamönnum svig. Það var ný grein 
fyrir Ólafsfirðinga og því áttu fæstir svigskíði til að byrja með og þurftu að hefja fyrstu 
æfingarnar á stökkskíðum. Brynjólfur Sveinsson kaupmaður í Ólafsfirði sýndi 
skíðaíþróttinni áhuga og að hans frumkvæði var hafin framleiðsla á svigskíðum sem kölluð 
voru Binnaskíði. Skíðin urðu vel þekkt og eftirsótt víða um land. Svigið kölluðu 
heimamenn slalom, að enskum hætti. Svig var æft á Ytri-Árdal því þar var nægur snjór 
(Friðrik G. Olgeirsson, 1988: 314-316). 
Árið 1937 tóku Ólafsfirðingar þátt í Skíðalandsmóti Íslands í fyrsta sinn. Mótið var haldið á 
Siglufirði og komu Ólafsfirðingar þaðan án nokkura verðlauna. Þeir voru þó reynslunni 
ríkari og tóku næst þátt í landsmóti sem fram fór á Ísafirði 1939. Það ár varð 
Ólafsfirðingurinn Magnús Árnason Íslandsmeistari í svigi, en hann keppti þó fyrir hönd 
Akureyringa. Næsta landsmót fór fram á Akureyri 1940 og sendu Ólafsfirðingar 16 manna 
lið á mótið. Það voru fleiri keppendur en áður höfðu keppt frá Ólafsfirði. Keppendur voru á 
öllum aldri, enda var bæði keppt í barnaflokkum og flokkum fullorðinna. Hópurinn frá 
Ólafsfirði var kallaður Gula bandið, þar sem allir keppendurnir klæddust bláum peysum 
með gulri rönd. Ólafsfirðingar unnu frækna sigra á mótinu og vöktu mikla athygli fyrir 
frammistöðu sína. Alls unnu þeir fern gullverðlaun, fern silfurverðlaun og þrenn 
bronsverðlaun og áttu þrjá fremstu menn í sumum flokkum. Emma Árnadóttir var 
skíðadrottning mótsins, en hún vann svigið. Eftir þennan góða árangur á Skíðalandsmóti 
Íslands 1940 jókst skíðaáhuginn enn frekar. Til Ólafsfjarðar kom Jónas Ásgeirsson frá 
Siglufirði til að þjálfa nágranna sína í skíðaíþróttinni og var þátttaka almenn. Þekktustu 
skíðamenn Ólafsfirðinga frá bernskuárum skíðaíþóttarinnar í bænum voru Stefán B. 
Ólafsson, Ólafur Stefánsson, Þorvaldur Ingimundarson, Ármann Þórðarson, Sigurður 
Þórðarson, Magnús Ágústsson, Jón Þórðarson og Jón Ágústsson (Friðrik G. Olgeirsson, 
1988: 316-317).   
1940-1960 
Af góðum skíðamönnum laust fyrir miðja öldina má auk fyrrnefndra nefna Eystein 
Þórðarson, Guðmund Þengilsson og Gunnlaug Magnússon. Ljóst er að Ólafsfirðingar áttu 
marga góða skíðamenn um miðja 20. öldina og hafa upp frá því sópað að sér verðlaunum 
fyrir framúrskarandi árangur í íþróttinni. Árið 1946 tóku fjórir Ólafsfirðingar þátt í 
skíðamóti Íslands á Akureyri og komu heim með fimm verðlaun. Þrátt fyrir ágætan árangur 
hömpuðu Ólafsfirðingar þó engum Íslandsmeistaratitli og næstu árin var árangur þeirra 
með svipuðu móti. Árið 1952 tók Íþróttabandalag Ólafsfjarðar í fyrsta sinn þátt í starfi 
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Skíðasambands Íslands. Þá var venja að halda skíðamót Ólafsfjarðar á hverju ári og einnig 
voru haldin norðurlandsmót, sem haldið var í Ólafsfirði 1953. Ólafsfirðingar voru ekki 
áberandi á Skíðamóti Íslands á sjötta áratugnum. (Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 251). Ef til 
vill hefur verið almenn deyfð yfir íþróttinni á landsvísu en samkvæmt mótaskrá sem gefin 
var út fyrir mót á Siglufirði árið 1972 var ekki haldið Íslandsmót árið 1959. Í sögu 
Ólafsfjarðar kemur fram að skíðaíþróttin var almenningsíþrótt í bænum sem fólk stundaði 
frá blautu barnsbeini en keppnismenn í fremstu röð voru fáir um þetta leyti. Brekkurnar 
voru góðar en togbrautir ekki komnar. Íþróttafélagið Leiftur sendi frá sér fáa eða enga 
skíðamenn á Íslandsmót fram til 1962. Ólafsfirðingar áttu þó mikið í tveimur af fremstu 
skíðamönnum landsins, bræðrunum Eysteini og Svanbergi Þórðarsonum, sem búsettir voru 
í Reykjavík og kepptu fyrir hönd Reykvíkinga. Bræðurnir kepptu bæði hér á landi og 
erlendis með góðum árangri og tók Eysteinn þátt í Ólympíuleikum árið 1960. Svanberg var 
fluttur aftur heim til Ólafsfjarðar þegar hann keppti á Skíðamóti Íslands á Siglufirði 1963 
og var í kjölfarið valinn til að æfa með hópi manna sem velja átti úr til þátttöku á 
Ólympíuleikunum árið eftir. Svanberg hefur því eflaust haft áhrif á skíðaáhuga 
heimamanna, sem glæddist að nýju. Um og eftir 1960 kom skíðakennari til Ólafsfjarðar til 
að þjálfa nemendur barnaskólans og endurvekja áhugann á skíðaíþróttinni. Keppnisfólki 
fjölgaði mikið, eða úr 25 manns upp í 90 manns. Ólafsfirðingar fóru líka að leggja stund á 
stökk í auknum mæli og með keppni í huga (Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 251-252). 
1960-1970 
Árið 1965 var skíðamót Íslands haldið á Akureyri og á því móti eignuðust Ólafsfirðingar 
fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í flokki fullorðinna. Það var Björn Þór Ólafsson sem varð 
Íslandsmeistari í stökki, en hann hafði orðið unglingameistari í greininni 1957. Árið 1966 
náði Svanberg Þórðarson titlinum af Birni, en þeir tveir voru bestu skíðamenn Ólafsfjarðar 
á sínum tíma. Þeir voru valdir í skíðalandsliðið árið 1966, en þá var það valið í fyrsta skipti. 
Björn Þór var í stökkliðinu en Svanberg var valinn í stökk og alpagreinar. Ólafsfirðingar 
héldu Íslandsmeistaratitlinum í stökki fullorðinna þrjú ár í röð en árin 1968 og 1969 unnu 
Siglfirðingar stökkið, en þessir nágrannar þeirra hafa alltaf veitt þeim harða samkeppni í 
greininni (sbr. Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 252-253).  Árið 1968 var unglingameistaramót 
Íslands haldið í Ólafsfirði og náðu heimamenn bestum árangri í stökki og norrænni 
tvíkeppni. Í sögu Ólafsfjarðar segir: ,,Ekki var um að villast: Ólafsfjörður var að verða eitt 
helsta vígi norrænna greina skíðaíþróttarinnar í landinu.“ (Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 
253). Hins vegar áttu Ólafsfirðingar fáa skíðamenn sem stóðu framarlega í alpagreinum, 
enda var aðstaðan í þeim greinum lakari hjá þeim en víða annars staðar, hvorki voru 
komnar togbrautir né lyftur. Aðstaða til að æfa stökk var hins vegar til fyrirmyndar og 
stökkpallar góðir. Skíðabrekkur voru við bæjardyrnar og ungir skíðamenn byggðu 
stökkpalla úr snjó og æfðu stökk. Það var mikill áhugi fyrir alpagreinum og stökki en 
göngu var lítið sinnt sem keppnisgrein (Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 254).  
1970-1980 
Björn Þór Ólafsson vann Íslandsmeistaratitillinn í stökki í annað sinn árið 1970. Árið 1971 
var skíðalandsmót Íslands haldið á Akureyri og þá vann Björn Þór bæði stökk og norræna 
tvíkeppni, sem var samanlagður árangur í göngu og stökki. Björn Þór var sigursæll áfram 
allan áttunda áratuginn. Árið 1980 varð Björn Þór Íslandsmeistari í stökki og norrænni 
tvíkeppni og var kosinn skíðamaður Íslands sama ár (Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 254-
259). 
Á Íslandsmeistaramótinu og unglingameistaramótinu árið 1978 unnu Ólafsfirðingar samtals 
sextán Íslandsmeistaratitla. Ólafsfirðingar áttu marga sigurvegara á Íslandsmótinu 1980 líkt 
og árin á undan. Fengu þeir tíu gullverðlaun, ein silfurverðlaun og fern bronsverðlaun. 
Ólafsfirðingar héldu áfram sigurgöngu sinni á landsmótinu 1981 en eignuðust þó ekki eins 
marga Íslandsmeistara og árið á undan. Árið 1978 var keyptur snjótroðari til Ólafsfjarðar, 
en áður hafði verið notast við snjósleða og þar á undan var allt fóttroðið. Snjótroðarinn 
gerði mikið fyrir skíðaíþróttina, sérstaklega fyrir göngumenn. Sama ár var sett upp 
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fullkomin skíðatogbraut, 486 metra löng austurrísk diskalyfta. Lyftan var þó ekki tekin í 
notkun fyrr en í ársbyrjun 1979, sökum snjóleysis. Lyftan hafði mikið að segja fyrir 
iðkendur alpagreina og aðstaða þeirra batnaði til muna með tilkomu lyftunnar (Friðrik G. 
Olgeirsson, 1991: 256-259). 
1980-1990 
Á níunda áratugnum héldu Ólafsfirðingar uppteknum hætti og sópuðu að sér verðlaunum á 
Íslandsmeistaramótum. Upp úr miðjum níunda áratugnum voru Ólafsfirðingar þó að tapa 
yfirburðum sínum í göngu fyrir Ísfirðingum sem þá voru að hasla sér völl í göngunni. 
Friðrik G. Olgeirsson kallar árin 1976-1987 gullaldarár Ólafsfirðinga hvað árangur í göngu 
snertir. Ólafsfirðingar sóttu hins vegar á í svigi og stórsvigi með Kristinn Björnsson í 
fararbroddi. Kristinn varð Íslandsmeistari í stórsvigi 1991 og var það fyrsti 
Íslandsmeistaratitill Ólafsfirðinga í alpagreinum. Faðir Kristins er Björn Þór Ólafsson, sem 
var helsti áhrifamaður skíðaíþróttarinnar um árabil og vann mikið að framgöngu 
íþróttarinnar í Ólafsfirði. Björn Þór er margfaldur Íslandsmeistari í skíðastökki og norrænni 
tvíkeppni og hefur keppt oftar á Íslandsmótum en nokkur annar Íslendingur (Friðrik G. 
Olgeirsson, 1991: 259-261). Í september 2008 hafði ég samband við Björn Þór með 
tölvupósti og sendi hann mér nafnalista þeirra sem skarað hafa fram úr í skíðaíþóttum á 
Ólafsfirði síðustu ár og áratugi. Synir hans, þeir Kristinn og Ólafur Hartwig hafa staðið sig 
með mikilli prýði og er Kristinn einn fremsti skíðamaður þjóðarinnar. Kristinn er 
margfaldur Íslandsmeistari í alpagreinum og hefur náð lengst íslenskra skíðakappa á 
erlendum vettvangi. Hann varð meðal annars tvisvar í öðru sæti á heimsbikarmótum og 
hefur lent í 15. sæti á heimslista. Hann hefur fjórum sinnum tekið þátt í Ólympíuleikunum 
og keppt fjórum sinnum á Heimsmeistaramótum. Björn nefndi marga fleiri skíðakappa frá 
Ólafsfirði sem skarað hafa fram úr í íþróttinni. Bræðurnir Gottlieb og Jón Konráðssynir 
náðu langt á áttunda og níunda áratugnum og voru margfaldir Íslandsmeistarar í göngu. 
Þeir hafa báðir keppt á erlendri grundu og eiga stóran þátt í afrekum skíðamanna í lok 
liðinnar aldar. Haukur Sigurðsson og Guðmundur Garðarsson létu til sín taka um svipað 
leyti og þeir Konráðssynir og urðu einnig margfaldir Íslandsmeistarar í göngu. Þeir hafa 
báðir keppt á mótum erlendis og hefur Haukur meðal annars tekið þátt í Ólympíuleikum. Á 
síðari hluta 20. aldar voru einkum tveir Ólafsfirðingar sem sköruðu fram úr í stökki, 
norrænni tvíkeppni og göngu, en það voru þeir Ólafur Hartwig Björnsson og Þorvaldur 
Jónsson, sem báðir urðu margfaldir Íslandsmeistarar. En af fleiri góðum göngumönnum frá 
Ólafsfirði frá sama tímabili má nefna Sigurgeir Svavarsson og Finn Víði Gunnarsson, sem 
báðir urðu margfaldir Íslandsmeistarar (sbr. tölvupóstur frá Birni Þór Ólafssyni, 2008).  
Eftir 1990 
Ef marka má árangur Ólafsfirðinga á undanförnum árum er gangan að verða þeirra helsta 
keppnisgrein á ný. Afkomendur  skíðakappa liðinnar aldar eru arftakar þeirra og engu 
líkara en að skíðaíþróttin sé Ólafsfirðingum í blóð borin. Þeir skíðamenn sem hafa haldið 
kyndlinum á lofti fyrir hönd Ólafsfirðinga á nýrri öld eru Elsa Guðrún og Svava, dætur 
Jóns Konráðssonar og Kristján og Lísebet, börn Hauks Sigurðssonar (sbr. tölvupóstur frá 
Birni Þór Ólafssyni, 2008). Hér að framan hefur hlut kvenna í skíðaíþróttinni lítið verið 
getið. Eins og áður hefur komið fram varð Emma Árnadóttir skíðadrottning árið 1940. Í 
sögu Ólafsfjarðar er kvenna ekki getið á ný í sambandi við skíðaíþróttina fyrr en 40 árum 
síðar, en þá hlaut Guðný Ágústsdóttir bronsverðlaun á Íslandsmóti og Sigrún Konráðsdóttir 
stóð sig með prýði á Unglingameistaramóti sem haldið var í Ólafsfirði sama ár, 1980 
(Friðrik G. Olgeirsson, 1991: 259). Þær Elsa Guðrún, Svava og Lísebet hafa allar orðið 
margfaldir Íslandsmeistarar í göngu og greinilegt er að ólafsfirskar konur eru að hasla sér 
völl í greininni. 
Aðstæður til skíðaiðkunar eru góðar í Ólafsfirði af náttúrunnar hendi en þar hefur líka 
ýmislegt verið gert af mannavöldum til að gera aðstöðuna sem besta fyrir skíðafólk. Á 
vefsvæði Fjallabyggðar segir að í Ólafsfirði séu kjöraðstæður til vetraríþrótta og aðstaða til 
skíðaiðkunar óvíða betri. Göngubrautir eru lagðar um bæinn og Skíðafélag Ólafsfjarðar 
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stendur einnig fyrir gönguferðum í nágrenni bæjarins (sbr. 
http://fjallabyggd.is/is/page/afthreying_1) Á heimasíðu Skíðafélags Ólafsfjarðar eru nánari 
upplýsingar um aðstöðuna. Ný ljósabraut er sunnan við skíðasvæðið og á svæðinu er ein 
650 metra löng Doppelmayr diskalyfta og möguleiki á að setja upp litla togbraut. Þar eru 
góðar svigbrautir. Einn troðari er á svæðinu og aðgangur að öðrum á álgstímum. Í 
glæsilegum skíðaskála Skíðafélagsins er boðið upp á ýmis konar veitingar. Í skálanum er 
svefnloft þar sem u.þ.b. 25 manns geta gist í svefnpokum (sbr. 
http://skiol.fjallabyggd.is/is/page/skidasvaedid). 
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