Bækurnar að vestan 2012
Eins og síðustu ár verður Verslunin Hólakaup á Reykhólum með bækurnar frá
Vestfirska forlaginu til sölu fyrir jólin. Eins og áður láta Eyvi og Ólafía í Hólakaupum sölulaunin renna óskipt til Lionsklúbbsins í Reykhólahreppi, en á sama
hátt og aðrir Lionsklúbbar notar hann þá fjármuni sem honum áskotnast í þágu
góðra málefna, bæði heima í héraði og annars staðar.
Á því skal vakin athygli þannig að ekki fari milli mála, að ofanritað er ástæða
þess að Vestfirska forlagið og bækur þess njóta sérstakrar kynningar á vef Reykhólahrepps.
Hér fyrir neðan gerir Vestfirska forlagið grein fyrir útgáfubókum sínum í ár.

________________
 Mannlíf og saga fyrir vestan
Nýr flokkur, 1. hefti.

Eftir að ritröðin Mannlíf og saga fyrir vestan hætti að koma út fyrir nokkrum árum, en af
henni komu 20 hefti, hefur margoft verið skorað á okkur að hefja útgáfu á henni á nýjan leik.
Efniviður verður mjög svipaður og var í gömlu bókunum þó svo að nú komi nýjar áherslur
einnig við sögu. Við erum með allt gamla Vestfjarðakjördæmið undir og mottóið er: Upp með
Vestfirði!

 Mannleg samskipti

Þú færð það sem þú gefur.
Eftir Benedikt Sigurðsson í Bolungarvík.

Benedikt hefur lengi pælt í mannlegum samskiptum og hvernig þau birtast í alls kyns myndum. Hann segir í bók sinni: „Hvað eru mannleg samskipti? Skiptir máli hvernig maður kemur
fram við fólk? Að sjálfsögðu, alveg eins og það skiptir máli hvernig fólk kemur fram við þig.
Þú færð það sem þú gefur.“

 Hornstrandir – Jökulfirðir, 1. bók
Hallgrímur Sveinsson tók saman.

Þetta er byrjun á ritröð þar sem dregið verður fram úrval úr þeim bókum og ritum sem Vestfirska forlagið hefur gefið út um þetta stórkostlega landsvæði. Einnig verður leitað fanga víðar
eftir atvikum. Nokkuð er á reiki hvað telja beri Hornstrandir, segir Hjálmar R. Bárðarson í
sinni stórkostlegu bók, Vestfirðir. Hérna verður fjallað um landsvæðin sem áður tilheyrðu
Sléttuhreppi og Grunnavíkurhreppi. Ýmsar frásagnir af horfnu mannlífi. Hornstrandir heilla,
það er ekki flóknara.

 The Biking Book of Iceland

Ensk útgáfa Hjólabókarinnar eftir Ómar Smára Kristinsson.

Vandaður leiðarvísir sem á sér enga hliðstæðu hér á landi. Bók sem hentar öllum sem ferðast
um Vestfirði, hvort sem þeir eru hjólandi, gangandi eða akandi!

 Vatnsfjörður í Ísafirði

Þættir úr sögu höfuðbóls og kirkjustaðar.
Guðrún Ása Grímsdóttir tók saman.

Í þessu undirstöðuriti, sem ætti að vera ofarlega á lista hjá öllu áhugafólki um sögu Íslands, er
fjallað um einn þekktasta sögustað frá upphafi byggðar í landinu og allt fram á okkar daga.
Þess er gætt að almenningur geti haft af henni full not ásamt fræðimönnum, en höfundur
byggir á nýjustu fornleifarannsóknum á staðnum og öllum tiltækum rituðum heimildum, bæði
prentuðum og óprentuðum. Saga Vatnsfjarðar er saga Íslands í smækkaðri mynd. Þar hafa
búið margir af merkustu Íslendingum fyrr og síðar og staðurinn skipar mikilvægan sess í
Íslandssögunni.
Síra Baldur Vilhelmsson er síðasti ábúandi og prestur sem við sögu kemur í Vatnsfjarðarbók
og situr staðinn enn á friðstóli í aldurdómi sínum ásamt eiginkonu sinni Ólafíu Salvarsdóttur.
Í ritnefnd verksins eru þeir prófessorarnir Torfi H. Tuliníus, sem er ritstjóri, og Már Jónsson,
ásamt síra Baldri sem átti frumkvæði að verkinu.

 Þar minnast fjöll og firðir

Ýmislegt um Gufudalshrepp hinn forna í máli og myndum.
Eftir Ástvald Guðmundsson verkfræðing og Lýð Björnsson sagnfræðing.

Bók sem veitir lesendum innsýn í líf og starf fólks í afskekktri sveit á Vestfjörðum sem lítið
hefur verið fjallað um áður og er nú komin að fótum fram. Sennilega er hvergi hægt að nálgast svo ítarlegar heimildir um Gufudalshrepp í Austur-Barðastrandarsýslu, íbúa hans, jarðir og
landshætti frá fornu fari og til dagsins í dag.
Hvar eru Teigsskógur og Hallsteinsnes? Eða Himbrimavatn og Kóngatangar? Svona má endalaust spyrja. Svörin er mörg að finna í þessari bók þeirra félaga, sem er sérlega viðfelldin og
prýðileg lesning.

 Vestfirskar konur í blíðu og stríðu, 3. hefti
Finnbogi Hermannsson tók saman.

Í þessari þriðju bók sem við gefum út til heiðurs vestfirskum konum eru eftirtaldar söguhetjur:
 Jóhanna Sigrún Ingvarsdóttir frá Lyngholti á Snæfjallaströnd
 Ragnheiður Hákonardóttir frá Reykjarfirði
 Vilborg Arnarsdóttir í Súðavík
 Guðrún Þorbjörg Kristjánsdóttir frá Svínanesseli
 Hulda Valdimarsdóttir Ritchie frá Hnífsdal
 Margrét Ryggstein frá Færeyjum
Hér er fjallað um vestfirskar kjarnakonur á ýmsum tímum. Ævikjör þeirra voru misjöfn en
þær áttu það allar sameiginlegt að hvika hvergi í lífsbaráttunni, hvernig svo sem örlögin sneru
við þeim.
Konan er mesta listaverkið sagði Konfúsíus. Napóleon bætti við: Fögur kona gleður augað en
góð kona gleður hjartað. James Thurber sagði: Konur eru vitrari en karlar vegna þess að þær
vita minna en skilja fleira.

 Frá Bjargtöngum að Djúpi
Nýr flokkur, 5. bindi.

Meðal efnis:
 Bjarni Oddur Guðmundsson: Skipasmiðir á Vestfjörðum, 3. grein.
 Björn Ingi Bjarnason: Hafliðadagurinn í Sunnlenska bókakaffinu á Selfossi.
 Einar Sigurbjörnsson: „Lær sanna tign þín sjálfs“ – frá jarðarför Jóns forseta og
Ingibjargar.
 Bjarni Einarsson: Rauðakrossferð eldri borgara frá Vestfjörðum að Laugum í
Sælingsdal.
 Bjarni Guðmundsson: Í skóla sr. Eiríks „undir Gnúpi“.
 Guðvarður Kjartansson: Æskuminningar frá Flateyri.
 Kristinn Snæland: Ástir kvikna á Ísafirði.
 Séra Jóhannes Pálmason: Myndir og minningar úr Súgandafirði.
 Jóhann Hjaltason: Virti hann meira vini en auð – um Magnús prúða í Ögri.
 Frá Ögurballi árið 2000.
Þessi vestfirski bókaflokkur er fyrir löngu orðinn fastur liður í jólabókaflóðinu og þarf ekki að
hafa mörg orð um það.

 Hjólabókin, 2. bók, Vesturland
Eftir Ómar Smára Kristinsson.

Í fyrstu Hjólabókinni var fjallað um Vestfirði. Það var tímamótaverk. Nú fjallar Ómar Smári
um Vesturland á sama hátt og síðan koma aðrir landshlutar. Þetta eru bækur sem henta öllum
sem ferðast um landið, hvort sem þeir eru hjólandi, gangandi eða akandi. Vandaður leiðarvísir
sem á sér enga hliðstæðu hér á landi.

Höfundur segir: „Það er hollt og skemmtilegt að hjóla. Ísland er yndislegur staður til að ferðast um á reiðhjóli. Hér er lýst 21 hjólreiðaleið á Vesturlandi, sem eiga það sameiginlegt að
þær liggja í hring og að hægt er að loka hringnum á einum degi.“

 Endurminningar

Kristínar Dahlstedt veitingakonu frá Dröngum í Dýrafirði

Eftir Hafliða Jónsson garðyrkjustjóra.
Endurútgáfa.

Kristín fæddist í Dýrafirði árið 1876 og hélt ung til Danmerkur frá Þingeyri með kútternum
Daníu. Þá átti hún að baki ástarævintýri með skáldinu frá Þröm – Magnúsi Hjaltasyni, sem
Halldór Laxness gerði ódauðlegan sem Ólaf Kárason Ljósvíking í skáldsögunni Heimsljósi.
Hún sleit sambandinu þegar Magnús treysti sér ekki til að leggja út fyrir trúlofunarhringunum.
Í Danmörku lærði Kristín margt um hótel- og veitingarekstur. Reynslunni ríkari kom hún aftur
til Íslands árið 1905 og réðst strax til starfa á nýreistu glæsihóteli við Austurstræti – Hótel
Reykjavík. Það brann í brunanum mikla árið 1915. Fljótlega stofnaði Kristín svo sinn eigin
veitingastað að Laugavegi 68 sem strax öðlaðist miklar vinsældir.
Kristín vakti fljótt athygli í bænum, þótti glæsilega klædd og ekki skorti hana kjark. Stundum
eldaði hún grátt silfur við embættismenn, ekki síst lögregluna, á ýmsu gekk í viðskiptum við
hina og þessa athafnamenn og reksturinn var upp og ofan. Mörg áföll í einkalífinu dundu yfir.
Bræður hennar dóu ungir, hún missti sambýlismann og síðar einkadóttur og oft voru samskipti
hennar við karlkynið brösótt. En alltaf reis Kristín upp aftur.
Endurminningar Kristínar Dahlstedt komu út 1961 og vöktu mikla athygli. Saga Kristínar er
nú talin í flokki merkustu ævisagna kvenna, sem komið hafa út hérlendis, enda brautryðjandi
um margt á fyrri hluta síðustu aldar. Hún stundaði sjálfstæðan veitingarekstur í hálfa öld, ekki
síst við Laugaveginn í Reykjavík og oftast undir Fjallkonunafninu.

 Andvaka

Æviþáttur og ljóð Tómasar skálds Guðmundssonar Geirdælings hins víðförla.
Fyrra bindi.
Lárus Jóhannsson tók saman.

Tómas Guðmundsson, sem kallaði sig Tómas Geirdæling og hlaut viðurnefnið víðförli, var
allslaus förumaður á Vestfjarðakjálkanum á síðari hluta 19. aldar. Þessi umkomulausi maður
úr Austur-Barðastrandarsýslu má teljast eitt af bestu alþýðuskáldum sinnar tíðar þó að kveðskapur hans hafi fram til þessa verið flestum óþekktur.
Barn að aldri missti Tómas móður sína og lenti á sveit. Við ferminguna gaf presturinn drengnum þennan vitnisburð: Greindur, gáfaður og náttúrugóður, gæddur sögu- og náttúrugáfum.
Hann var þá skráður sem niðursetningur og smali á Brekku í Geiradal. Síðar á ævinni kenndi
hann sig stundum við Gróustaði við Gilsfjörð.
Förumaðurinn og skáldið Tómas Geirdælingur hinn víðförli varð úti á göngu sinni stuttan veg
milli bæja á Ströndum á jólaföstu 1895, nær sjötugur að aldri. Líkið fannst viku síðar og stóðu
hreppstjórar árum saman í bréfagerðum varðandi útfararkostnaðinn.

 Klubbarnir (barnabók)
Eftir Guðbjörgu Hlíf Pálsdóttur.
Íslenskur, enskur og þýskur texti.

Hér segir frá íslensku búálfunum Klubb og Stubb, litlum skrýtnum körlum sem búa í veggnum hjá honum Óla litla. Hugljúf saga í myndum og máli fyrir börnin í okkur öllum á þremur
tungumálum.

 Hlunkarnir (barnabók)
Eftir Guðbjörgu Hlíf Pálsdóttur.
Íslenskur, enskur og þýskur texti.

Sagan um Hlunkana segir frá fyrstu landnemum Íslands, erfiðleikum þeirra og sigrum. Bók
fyrir húmorista á öllum aldri á þremur tungumálum.

 Skáldið frá Elivogum

Æviþættir og skáldskapur Sveins frá Elivogum.
Auðunn Bragi Sveinsson tók saman.

Sumir sjá margt líkt með Bólu-Hjálmari og Sveini frá Elivogum, sem var afar persónulegt og
sérstætt skáld. Báðir voru þeir Skagfirðingar hreinir og klárir. Báðir voru þeir fátækir að veraldarauði. Báðir voru þeir litnir hornauga af nágrönnum, enda höggvagjarnir.
Sveinn lýsti sjálfum sér í vísu, sem hann orti undir ævilokin, og fer ekki milli mála, að þar
hefur hann gert sína sönnustu játningu:
Helst til var ég höggvagjarn,
hníflum tamt að ota,
enda varð ég einkabarn
olnboganna skota.

 Mishlýjar örsögur að vestan, 1. hefti
Úrval gamansagna um Vestfirðinga lífs og liðna.
Hlynur Þór Magnússon valdi sögurnar.

Tilgangurinn með útgáfu þessarar bókar er að gera mönnum glatt í sinni, létta geð guma og
milda skap kvenna. Þetta eru mishlý vestfirsk gamanmál frá ýmsum tímum og stundum hálfundarleg til að hafa við höndina í bland við daglega alvöru. Vakin er athygli á því, að þótt
flestar sögurnar muni sannar eru væntanlega sumar lognar og aðeins fótur fyrir enn öðrum.
Vestfirska forlagið hefur á liðnum árum gefið út fjöldann allan af sönnum vestfirskum lygasögum, sem sumir kalla. Margir muna eftir vestfirsku þjóðsögunum hans Gísla Hjartarsonar,
101 ný vestfirsk þjóðsaga og 99 vestfirskar þjóðsögur, sem alls komu út á 12 bókum og eru
sumar löngu uppseldar.

 Þrautaverkefni fjölskyldunnar
Jólahefti.
Björk Gunnarsdóttir tók saman.

Alls konar þrautir, gátur, krossgátur, völundarhús, sjónhverfingar og fleira fyrir alla fjölskylduna. Kemur að góðum notum við margs konar tækifæri.

 Basil fursti, 1.-6. hefti
Út eru komin 6 hefti af ævintýrum Basil fursta en þau komu fyrst út á Íslandi 1939-1941 í
þremur þykkum bókum. Síðan komu þau út í fjölmörgum heftum, en hvert þeirra er sjálfstæð
saga. Ævintýri þessi gerast víða um heim, til dæmis í Englandi, Þýskalandi, Bandaríkjunum
og Indlandi. Höfundur Basil fursta er Daninn Niels Gustav Meyn (1891-1957). Útgefandi var
Sögusafn heimilanna en þeirri útgáfu stýrði upphaflega Árni Ólafsson. Páll Sveinsson kennari
í Hafnarfirði þýddi bækurnar að talið er.
Í ævintýrum Basil fursta koma oftast fyrir í hverju hefti bæði reglulega fagrar glæpadrósir og
glæpakvendi og það eru sko engar dúkkulísur! Þess á milli eru svo ungar, fallegar og saklausar stúlkur, reglulega geðugar og viðfelldnar í umgengni, sem þeir Basil fursti og Sam Foxtrot
bjarga oft úr ótrúlegustu hremmingum.
Basil fursti þérar alla, bæði háa og lága. Ef einhver vildi kynna sér þéringar er ekkert annað en
lesa Basil fursta. Þar er öllu haldið rétt til skila í þeim efnum.
Sögurnar af Basil fursta eru í senn spennandi og skemmtilegar. Hafið þér lesið Basil fursta?

 Rafbækur
Vestfirska forlagið hefur stofnað sérstaka rafbókadeild. Er fyrirhugað að setja sem flestar af
eldri bókum forlagsins á rafbækur til að þjónusta þá lesendur sem þess óska og vilja fylgjast
með þróuninni á því sviði. Nú þegar eru komnar út fimm af eldri bókunum og síðan munu
margar af útgáfubókum þessa árs einnig fást sem rafbækur.
Eins og mörgum er kunnugt er mjög einfalt að tileinka sér rafbókatæknina. Öll viðskipti með
rafbækur fara fram á Netinu á rafrænan hátt. Þetta er vistvænn og hagkvæmur kostur.
Guðrún Steinþórsdóttir á Brekku í Dýrafirði er deildarstjóri hinnar nýju rafbókadeildar Vestfirska forlagsins. Nina Ivanova mun sjá um allt umbrot og tæknivinnu á rafbókum forlagsins,
en hún hefur í nokkur ár séð um umbrot á mörgum útgáfubókum þess. Eiginmaður Nínu,
Ómar Smári Kristinsson, verður aðstoðarmaður hennar svo sem verið hefur. Þau eru búsett á
Ísafirði.

