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Formáli

Á  aðalfundi K aupfélags Borgfirð inga árið 1982 var  því bein t til 
s t jó rn a r  kaupfélagsins  „að  skrifuð verði saga þess í tilefni a f  80 
ára  afm ælinu 1984“ .

J>að varð  n ið u rs tað an  h já  s t jó rn  K. B. að  k au p fé lag ss t jó ra  var 
falið að fá hæ fan  m an n  til þess að  rita  ágrip  a f  sögu K aupfélags  
B orgfirð inga. N ú  í by rjun  þessa árs var síðan Gylfi G rö n d a l  rit- 
h ö fu n d u r  og ritstjóri S am v in n u n n ar  fenginn til verksins.

Á ra n g u r  þess starfs birtist h é r  í þessari Iitlu b ó k ;  b ó k ,  sem er 
þó  stærri að  vöx tum  h e ld u r  en ætlunin  var í upphaf i .  E n  verkefn- 
ið e r  m ikið og ritíð hefði o rð ið  m ík lu  lengra  e f  sagan hefði átt  
að verða  ýtarleg .

A ð  skrifa  sögu K aupfélags  Borgfirð inga er  ekki lítið verkefn i,  
ra u n a r  m ik lu  m eira  h e ld u r  en m en n  gera  a lm en n t  ráð  fyrir. Fé- 
lagsleg og reks tra r leg  þ ró u n  K. B . e r  á m arg an  há t t  sérstæð. 
M arg ir  m en n  k o m a  þ a r  við sögu og m arg t  h e fu r  gers t  á 80 ára  
ferli kaupfélagsins. Saga sam vinnustarfs  í B orgarfirð i  nær þó yfir 
miklu  lengra  tímabil h e ld u r  en þ að  og þ á t tu r  f ru m h e r ja n n a  e r  
m jög  m erk ileg u r  og mikilvægur.

É g  vona að  h ér  sé í iengd ri taðs  máls og f jö lda  m y n d a  ra tað  
m eða lhó f ið  og að bók in  verð i gagnleg þeim  sem áhuga  hafa  á 
sam vinnum álum  héraðsins . M álfar  og fram se ín ing  b e r  vo tt  um 
smekkvísi h ö fundarin s .  V o n an d i  e r  m eð  útgáfu  þ e s sa ra r  b ó k a r  
orð ið  við ó sk u m  að a lfundarins  frá 1982.

F é lag sm ö n n u m  K aupfélags B orgfirð inga  e r  an n t  um sitt 
kaupfélag  og þeir  vilja að  saga þess sé varðveit t .  Þ e ir  s tan d a  einn- 
ig fast um  félagið og  fylgjast g ra n n t  m eð  g e rð u m  þess og fram- 
gangi. K aupfé lag  B orgfirð inga  er  eitt a f  um svifam estu  kaupfé- 
lögum  landsins og  r a u n a r  s tærra hvað  um se tn ingu  sner tir  heldu r  
en ætla mætti m iðað  við fé lagsm annafjö lda  og íb ú afjö id a  héraðs- 
ins, b o rið  sam an  við ým s ö n n u r  kaupfé lög  í f jö lm en n ar i  h é ru ð u m .

V o n an d i  v e rð u r  hið góða  an d rúm slo ft  og hið g agnkvæ m a traus t  
sem lengi h efu r  rík t  í sam sk ip tum  K aupfélags  B orgfirð inga  við fé- 
Iagsmenn og að ra  v iðskiptavini á f ram  rík jandi.  Á  því e r  fyllsta 
þ ö rf  fyrir kaupfé lag ið  og  íbúa  héraðsins.

G engi sam vinnustarfs ins  e r  upp  o g  o fan ,  þ a r  sk ip tast  á skin og 
skúrir  svo sem  í m annlíf inu  yfirleitt. E n  á e r f ið le ik a t ím u m  er  m est
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þörf in  fyrir öflugt sam vinnustarf ;  þá  reynir á sam s tö ð u n a .  É g  veit 
að  fé lagsm enn  K aupfé lags  B orgfirð inga e ru  m é r  s am m ála  um 
þ e t ta  varð an d i  líðandi s tund  og ókom in  ár. U m  liðna tíð visa ég 
til þ essa ra r  litlu b ó k a r .

M eð  sam v in n u k v eð ju ,
B o rg a rn es i ,  1. apríl 1984

Verslunarhús Kaupfélags Borgfírðinga.
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E kki Ieikur á tveim tungum, að Borgar- 
f jö rður e r  eítt bíómlegasta hérað þessa 

lands. Það er  í senn fagurt og frjósamt; með 
víðan fjallahring og bre iðar og gróðursælar 
sveitir.

Því verður ekki b e tu r  iýst en með orðum 
Einars Benedik tssonar í kvæðinu „Hauga- 
e ldum “ , sem hann orti á siglingu um Borg- 
arfjörð:

Héraðsins ásýnd er hrein og mild, 
í háblóm a er  lífið á völlum og sléttum 
og úi og grúi af grænum blettum 
hjá gráum, só lbrenndum  klettum.
N áttúran  sjáif e r  h é r  góð og gild, 
sem glitborð, dúkað  með himneskri snilld, 
breiðir sig engið. Allt býðst eftir vild.
Borðið er þakið m eð sumarsins réttum.

En þrá tt  fyrir búsæld og náttúruauðævi j 
hafa skin og skúrir f sögu þjóðarinnar sett t 
svipmót sitt á mannlíf í Borgarfirði til jafns 
við aðra staði á landinu: Reisn þjóðveldis- [ 
aldar, niðurlæging og hörm ungar á dögum 
kúgunar og ófrelsis, eldheit sjálfstæðisbar- 
átta  -  og glæsilegt framfaraskeið í byrjun 
þessarar aldar.

Hið síðastnefnda e r  upphaf þeirrar frá- 
sagnar, sem hér verður skráð og hefur að 
geyma ágrip af viðburðaríkri sögu Kaupfé- 
Iags Borgfirðinga í átta tíu  ár.

Borgarfjörður er í senn fagur og frjósamur og eitt blóm- 
legasta byggðarlag þessa lands. „Héraösins ásýnd er 
hrein og mild,“ kvað Einar Benediktsson.



Með klyfjaöa hesta i langri lest.

í þá daga gerðu kaupm enn sér ótrúlega 
mikinn m annam un. Þeir tóku ríkisbændum 
með hinum mestu dáleikum; veittu þeim 
uppbót á viðskiptin og ýmiss konar fríðindi, 
sem kotbændur fengu ekki að njóta. Sem 
lítið dæmi má nefna, að s tórbændur einir 
fengu nestispela að gjöf, um leið og þeír 
kvöddu kaupm ann sinn og héldu góðglaðir 
heim á Ieið m eð klyfjaða hesta í langri lest.

G am lar níðvísur eru til vitnis um, hvernig 
þetta  ranglæti kveikti hatursneista og rétt- 
láta reiði í brjóstum  bænda, ekki síst þeirra 
sem minna m áttu  sin. Eftirfarandi visa er 
gott dæmi um þaö , en hana orti Jón Ólafs- 
son bóndi á Einifelli eitt sinn, þegar hann 
þóttist svikinn á ullarvigt hjá kaupm anni í 
Reykjavik:

Gæsku fak tor með gráa hattinn, 
gættu aö mínum kvæðaróm.
E f að þig kynni að eignast skrattinn, 
alfaðir þegar heldur dóm, 
æ, láttu hann þig aldrei sjá, 
í ullinni stolnu fel þig þá.

Óvild af þessu tagi heyrði nú loks fortíð- 
inni til.

A f var sú tíðin, þegar kaupm enn kúguðu 
fátæka bændur til að veðsetja fénað sinn 
fyrir verslunarskuldum.

Nú gátu þessir sömu menn borið höfuðíð 
hátt og glaðst yfir betri k jörum  og breyttu 
andrúmslofti -  í sinni eigin verslun.

Þetta  langþráða takm ark  náðist ekki í 
einni svipan, heldur m eð hægfara þróun. 
Vegurinn að stofnun Kupfélags Borgfirð- 
inga var langur og varðaður sárum von- 
brigðum yfir m isheppnuðum  tilraunum til 
félagsverslunar.

A ldamótakynslóðinni var gefin bjartsýni 
og starfsgleði í ríkum mæli. Hún skóp sér 
betri lífskjör og stöðugar framfarir á öllum 
sviðum -  með eigin a torku  og framtaks- 
semi.

H ún hafði óbilandi trú á Iífið, landið og 
sjálfa sig; husaði alla byggð landsins upp  á 
nýtt, lagði akfæra vegi um héruð, byggði 
brýr og reisti skóla.

Sagt hefur verið, að húií hafi numið sitt 
eigið land á nýjan leik -  og má það til sanns 
vegar færa.

Síðast en ekki síst tileinkaði hún sér hug- 
sjónir samvinnustefnunnar og tók verslun- 
ina í eigin hendur.

M eð tilkomu kaupfélaganna var aldalöng 
verslunarkúgun á enda. Sá tími var góðu 
heilli liðinn, þegar danskir kaupm enn og ís- 
lenskir fulltrúar þeirra lítilsvirtu bæ ndur -  
og bændur lögðu hatur á þá í staðinn.

M eð hliðsjón af því eru skiljanleg um- 
mæli Kristleifs Þorsteinssonar fræðimanns á 
Stóra-Kroppi þess efnis, að með stofnun 
Kaupfélags Borgfirðinga hafi ný vonar- 
stjarna runnið upp í héraðinu.

Og enn skiljanlegri og aðdáunarve rður  er 
hinn ákafi baráttuvilji á fyrstu árum félags- 
ins, þegar brugöið gat til beggja vona og 
ekki var sýnt, hvort saga þess yrði jafn löng 
og happasæl og raun varð á.

Þá höfðu bændur í Borgarfirði að orðtaki:
„Kaupfélagið verður aö lift\.Li
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Coghill og hvítasykurinn

F yrstu félagssamtökin, sem vitað er  um 
að Borgfirðingar taka þátt í, er Félags- 

verslunin við Húnaflóa. H ún var stofnuð á 
Borðeyri árið 1869 og er stundum  kennd 
við þann stað. Þ etta  félag starfaði í þrem ur 
d e ildum : eina skipuðu Skagfirðingar, aðra 
H únvetn ingar og S trandam enn  -  og hina 
þriðju Borgfirðingar. Fram kvæm dastjóri var 
P é tu r  Eggerz, og félagið haföi mest skipti 
við N orðm enn.

Þátt taka  í þessum félagsskap var um allt 
B orgarfjarðarhérað , frá A kranesi fram til 
dala og út á Mýrar.

Félagsverslunin við H únaflóa  starfaði í 
átta ár, en ýmis óhöpp  og fjárhagsörðug- 
leikar urðu henni að falli.

G uð m u n d u r  Jónsson bóndi á Hvítár- 
bakka segir í grein, sem harm skrifaöi á 50 
ára afmæli Kaupfélags Borgfirðinga, að 
starf Borðeyrarfélagsins hafi verið til mikils 
gagns fyrir Borgfirðinga.

John Coghill. Toríi í Ólafsdal.

Hins vegar áíítur G u ð m u n d u r  Ólafsson 
bóndi á L undum , móðurafi núverandi 
kaupfélagsstjóra Olafs Sverrissonar, sem rít- 
að hefur ítarlega um aðdragandann að 
stofnun Kaupfélags Borgfirðinga, að Borð- 
eyrarfélagið hafi aldrei náð þeim ítökum í 
hugum Borgfirðinga, að þaðan liggi neinir

................  •' ■-

Bordeyri um aldamótin, 
en viö þann stað var Fé- 
lagsverslunin við Húna- 
flóa kennd — fyrstu fé- 
lagssamtökin, sem vitað 
er um aö Borgfirðingar 
taka þátt í.
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Guðmundur ólafsson á Lundum í Mýrasýslu, einn helsti 
hvatamaður samvinnustarfs í Borgarfírði og ötull stuðn- 
ingsmaður Kaupfélags Borgfirðinga eftir að það var 
stofnað. Hann var í stjóm félagsins samfleytt frá árínu 
1909 og þar til hann lést, 17. júní 1930.

þræðir til þess árangurs, sem síðar náðist í 
samvinnuverslun héraðsins.

A ð  hans dóíni var það Skotinn John 
Coghill, sem sáði fyrsta frækorninu í akur 
samvinnustarfsins -  þó tt m eð óbeinum  hætti 
væri.

I kringum 1880 var hann eini m aðurinn, 
sem keypti hross hér á landi og greiddi fyrir 
þau  m eð gulli. Sauðfé var hann  ekki farinn 
aö kaupa þá, að minnsta kosti ekki í Borg- 
arfirðinum, þótt hann yrði síðar lands- 
kunnur fyrir kaup sín á íslensku sauðfé og 
góða þekkingu á því.

A  hrossam arkaðsferðum  sínum um landið 
haföi Coghill jafnan viðkomu á ákveðnum  
stöðum. Einn af gististöðum hans, og hinn 
eini í Mýra- og Borgarfjaröarsýslu innan 
Skarðsheiöar, var S teinar í Stafholtstung- 
um, en þar bjó Þorb jörn  Olafsson, einn af 
efnuðustu  bændum héraðsins á þeirri tíð.

E itt  sinn er  Coghill boðið kaffi með 
hvítasykri, eins og þá var kallað, í baðstof- 
unni á Steinum.

Þrátt  fyrir fágaða fram kom u og kurteisi 
getur hann  ekki stillt sig um að hafa orð á 
því, hvað sykurinn sé bragðvondur; engu sé 
líkara en hann sé b landaður með kalki, og 
h é r  geti naum ast verið um ósvikna vöru að 
ræða.

Þegar talið berst að öðrum  vörutegund-

um, og Þorb jörn  sýnir Coghill hveitið, sem 
Islendingar verði að gera sér aö góðu, 
blöskrar Skotanum  sviksemi danskra kaup- 
m anna og býðst til að senda Þorbirni einn 
sykurkassa og einn hveitipoka til reynslu.

Jafnskjótt  og vörur hans kom a verður 
Ijóst, aö þær eru ekki aðeins miklu betri, 
heldur einnig mun ódýrari en menn höfðu 
átt að venjast.

Þorb jörn  pan tar  því þegar í stað meiri 
vörur h já  Coghill og teku r  í félag m eð sér 
nokkra  nágranna sína, sem hann treysti til 
að standa í skilum.

Slíkt hið sama gera fleiri bændur í Borg- 
arfirði, sem þekktu  Coghill vel.

Coghill-verslunin stóð í tvö eða þrjíi ár, 
en fjaraði þá út,

Arið 1883 gerist það, að Torfi Bjarnason 
í Ólafsdal hefst handa um stofnun Verslun- 
arfélags Dalam anna. H ann sendir mann í 
Borgarfjörð, sem fer á milli bæja og hvetur 
bændur til að stofna sérstaka deild í Versl- 
unarfélagi Dalamanna.

G uðm undur á Lundum  minnist þess, þeg- 
ar sendim aður Torfa í Ólafsdal heldur fund 
að Kaðalsstöðum í Stafholtstungum -  en 
það var fyrsti verslunarm álafundurinn sem 
G uðm undur sótti.

Sendimaðurinn er hinn skeleggasti, og 
mál hans vekur fjörugar umræður. Skoðanir 
eru nokkuð skiptar meðal fundarm anna. 
Sumir vilja halda sig við Coghill sökum 
góðrar reynslu af honum , en hann er hvergi 
nærri og því ekkert á boðsstólum frá hans 
hendi. Sendimaðurinn mælir aftur á móti 
eindregið með viðskiptum við Louis Zöllner 
og Jón Vídalín, því að Verslunarfélag D ala
manna skipti eingöngu við þá.

Allir eru sammála um, að góður styrkur 
sé að forgöngu Torfa í Olafsdal.

Niðurstaða fundarins verður sú, að nokk- 
urri þátttöku er lofað í Verslunarfélagi 
D alam anna og einhver vörupöntun  mun 
hafa átt sér stað.

Allt vekur þetta  menn til um hugsunar um 
úrbætur í verslunarmálum, enda  líður nú 
ekki á löngu, þar til Borgfirðingar gera til- 
raun til að stofna sitt eigið kaupféiag.
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Lítil varða í Lundarreykjadal

Y öröurnar við veginn á leið til stofnun- 
ar Kaupfélags Borgfirðinga eru ekki 

allar stórar. H ér  á eftir  verður til gamans 
stansað við eina af hinum smærri: stofnun 
pöntunarfélags í Lundarreykjadal árið 1887 
undir forustu séra Ólafs Ólafssonar prests 
að Lundi.

Séra Ólafur var fæddur í Hafnarfirði 23. 
ágúst 1860, sonur Olafs kaupm anns Jóns- 
sonar og konu hans M ettu  Kristínar Ólafs- 
dóttur. H ann lauk stúdentsprófi 1883 og 
prófi ú r  prestaskóla 1885. Sama árið kvænt- 
ist hann Ingibjörgu Pálsdóttur ,  systur séra 
Jens Pálssonar í G örðum  á Álftanesi, gerist 
p restur að Lundi og þ jónar  þar í sautján ár. 
A rið  1901 verður hann p restur í H jarðar-  
holti í D ölum , en Iætur af embætti 1920 og 
dvelst eftir það í Reykjavik  til æviloka, 13. 
mars 1935.

Á efri árum skrifaði séra Ó lafur minning-

ar sínar, sem geymdar eru í handriti á 
Landsbókasafninu. Brot úr þeim hafa birst 
í Kaupfélagsritinu, meðal annars lifandi frá- 
sögn af pöntunarfélaginu, sem hann stofn- 
aði í L undarreykjadal -  á bernskudögum  ís- 
lenskrar samvinnuhreyfingar.

Séra Ó lafur var alinn upp í kaupstað  og 
því vanur að þurfa ekki annað en ganga fá- 
ein skref í verslun til að sækja þann 
varning, sem þörf var á hverju sinni. í starfi 
sínu sem ungur sveitaprestur rennur honum  
til rifja, hve mörgum bændum í sókn hans 
veitist erfitt að draga að sér nægilegan vetr- 
arforða. H ann  endist ekki lengur en fram 
yfir áram ótin hjá sumum hverjum , svo að 
þeir s tanda uppi bjargarlausir og eru upp á 
náð og miskunn betur stæðra nágranna 
kom nir eða verða að brjótast út á A kranes 
í ófærð og illviðrum til að sarga þar út eitt- 
hvað af rándýrum vörum.

Gamla island gæti þessi 
skemmtilega mynd eftir 
Sigfús Eymundsson 
heitið. Bærinn er 
Haukagil í Hvítársíðu. 
Álitið er, að myndin sé 
tekin 1884. Lengst til 
vinstri er frú Sólveig, 
kona Sigfúsar, en síðan 
koma bóndahjónin á 
Haukagili, þau Ingi- 
björg Vídalín og 
Sigurður Jónsson. Litla 
stúlkan næst þeim er 
Margrét Helgadóttir, 
fööursystir Halldórs 
Laxness.
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A ð hans dómi er frumskilyrði þess að 
geta unaö lífinu fram til dala og fjalla, ekki 
síst langan og dimman vetur, að nægar 
birgöir séu til fyrir fóík og fénað. Hann ger- 
ir sér ljóst, að heyskort og horfelíi fái hann 
ekki ráðiö viö til fullnustu, en er hins vegar 
sannfærður um, að ráð sé til svo að bæta 
megi til muna verslunarhættí sóknarbarna 
sinna.

H ann boðar bændur til fundar á heimili 
sínu og heldur því fram, að unnt sé að 
draga að sér ársforða íir kaupstað aö lang- 
mestu leyti einu sinni á ári og á þeim tíma 
sem hentugastur sé til ferðalaga.

Á  þetta fallast allir.
En til þess að svo megi verða þarf pen- 

inga -  og þá á enginn.
Séra Olafur lætur þó ekki hugfallast, 

heldur safnar saman pöntunum  og hvetur 
hina efnaminni bœndur til að panta vistir 
sem nægi til næsta vors.

Fyrir Jónsmessu gerir hann sér ferð til 
R eykjavíkur til að hitta Tryggva Gunnars- 
son, sem þá var bankastjóri.

Það er sunnudagur, svo að séra Olafur 
sækir Tryggva heim og situr hjá honum 
lengi dags. Bankastjórinn býr í austasta hús- 
inu við Hafnarstræti, þar sem lengi var 
Smjörhíisið og síðast B ókabúð Brag a Brynj- 
ólfssonar, áður  en húsiö var rifið.

„Eg sagði honum erindi m itt ,“ skrifar 
O lafur, „og bað hann að íána mér 3000 
krónur. Gamia m anninum þótti upphæðin

há og tryggingin lítil, þar sem ég var svo að 
segja e in n .“

En Tryggvi er veikur fyrir sam tökum  
m anna í verslunarmálum, enda hafði hann 
sjálfur efnt til umfangsmestu félagsverslunar 
í landinu, þegar hann stofnaöi Gránufélagið.

Svo að endirinn verður sá, að séra Ölafur 
fær lánið.

Fyrir það kaupir hann nauðsynjar hjá 
Fischersverslun, sem býðst til að flytja vör- 
u rnar ókeypis með skipi inn á Seleyri við 
Borgarfjörð.

Þetta  s tendur allt heima.
A  ákveðnum  degi fara bændur í L u n d ar

reykjadal út á Eyrina með hesta sína, en 
þegar þangað kem ur gerir sunnan afspyrnu- 
rok og rigningu.

Bændum þykir ill ævin þarna úti á möl- 
inni og bjartsýnin og vongleðin ætlar að 
rjúka út í veður og vind, þar sem þeir 
s tanda votir og skjálfandi og reyna að berja 
sér tii hita.

En þegar líða tekur á daginn, fær séra 
Ó lafur vaskan mann til að brjótast á báti 
þangað sem vöruskipið liggur.

Seint um kvöldið tekst skipstjóranum 
loks að varpa akkerum , skipið leggst við 
Eyrina og varningnum er komið í land.

V eður er hið blíðasta um nóttina.
A lltaf Öðru hverju ríður séra O lafur fram 

á lestir sveitunga sinna, sem farið höfðu  á 
undan honum.

Það er  óvenjulega glatt yfir m önnum , 
ekki síst þeim, sem aldrei höfðu dregið í 
búið jafnmikinn forða og í þetta sinn.

Um  haustið reka þeir fé suður til Reykja- 
víkur og selja það ýmist á fæti eða upp- 
skorið. Og fyrír andvirði þess og ullarinnar 
um vorið tekst að greiða lánið að fullu.

„Tryggvi var ánægður og tók upp dósirn- 
a r ,“ skrifar séra Ólafur, „en miklu ánægðari 
held ég samt að konurnar á fátæku heimil- 
unum hafi verið, er nú vissu sig nokkurn 
veginn birgar af k au p s tað a rv ö ru m /4

Þessu verslunarlagi halda bæ ndur í 
Lundarreykjadal áfram í fjögur eða fimm ár.

Þá teku r  við almenn samstaða í héraðinu 
öllu, sem miklar vonir eru bundnar við.
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Kaupfélagsævintýri kaupmanns

A rið 1892 k em ur fram á sjónarsviðið 
m aður, sem þá var flestum Borgfirð- 

ingum ókunnur. Þe tta  e r  B jörn Kristjáns- 
son, sem síðar varð  þekk tur  kaupm aður í 
Reykjavik, bankastjóri,  alþingismaður og 
ráðherra .  H ann hafði skrifað blaðagreinar, 
þar  sem hann lýsti skoðun sinni á því, 
hvernig kaupfélagsskapur þyrfti og ætti að 
vera. Einnig hafði hann  deílt hart á Zöllner 
og verslunarrekstur hans hér á landi -  og sú 
gagnrýni átti eftir að verða honum  dýr- 
keypt.

Aðeins einn m aður í Borgarfjarðarhéraöi 
þekkti Björn persónulega, en það var séra 
G u ð m undur Helgason í Reykholti. H ann 
gerist talsm aður þess, að stofnað veröi 
kaupfélag og k em ur því á framfæri, að 
B jörn  sé reiðubúinn til að hafa stjórn þess 
með höndum.

Kaupskip við Brákarey fyrir síðustu aldamót.

Athöfn fylgir o rðum , og kaupfélag er 
stofnað á fundi að Þingnesi 18. jan ú ar  1893 
og gefiö nafnið Kaupfélag Borgfiröinga. 
Lög eru samin og samþykkt, fyrstu kaupfé- 
lagslögin í Borgarfirði, og Björn Kristjáns- 
son er ráðinn framkvæmdastjóri.  Undir 
lögin skrifa sem stjórnarm enn: Séra Guð- 
m undur Helgason, form aöur, Páll J. 
Blöndal, læknir í Stafholtsey, og séra J o 
hann Þorsteinsson í Stafholti.

Fyrsta verslunar- og íbúðarhúsið er byggt 
i Borgarnesi árið 1877 og fastaverslun sett 
þar á stofn, og sjö árum síðar rís þar annað 
verslunarhús af grunni. Þegar hér e r  koiniö 
sögu eru því tvær verslanir í Borgarnesi og 
báðar íitlendar: hin eidri var í eigu Norð- 
mannsins Johans Lange og verslunarstjóri 
fyrir henni var Hindrik Bjering, en hina átti 
J. P. T. Bryde í K aupinannahöfn.

Þegar Björn kem ur til Borgarness um 
vorið með fyrstu vörur hins nýja kaupfé- 
lags, mætir honum sama andstaðan og 
b rautryðjendum  samvinnustarfs á þessum 
tíma. Verslanirnar tvær áttu sína bryggjuna 
hvor, og Birni eru bönnuð öll afnot af 
þeim; hann má ekki stíga fæti á Ióðir kaup- 
m annanna.

En Björn var við þessu búinn og hafði því 
nieðferðis frá Reykjavik það sem nauðsyn- 
legt var, svo sem uppskipunarbát og fleira.

Vörunum  er síðan skipað upp bryggju- 
Iaust á svokallaða M iðneskletta, og það 
gengur vonum fram ar vegna hagstæðs veð- 
urs og vasklegrar framgöngu kaupfélags- 
stjórans.

Þegar kem ur að því að skipta vörunum 
milli viðskiptamanna, vantar smávegis 
áhöld, til dæmis krana til að ná steinoiíu úr 
tunnum.



Þ etta  atvik er G uðm undi á Lundum  sér- 
staklega minnisstætt, af því að hann var 
sendur á fund Bjerings til að fá lánaða 
krana.

E n Bjering er  ekki á því að gera hinum 
hugdjörfu  kaupfélagsm önnum  greiða, þó tt  
smávægilegur sé. H ann  verður bálreiður og 
heldur þrum andi skam m aræ ðu yfir Guð- 
mundi -  út af þessu verslunarbraski þeirra, 
þessari bannse ttu  vitleysu, sem þeir m undu 
hafa af bæði sköm m  og skaða.

G u ð m u n d u r  þegir, en kaupir  síðan kran- 
ann á eigin kostnað -  og geymdi hann alla 
ævi sem minjagrip.

Og áfram er  unnið af kappi við að skipta 
vörunum  milli m anna  eftir pön tun  hvers og 
eins. P ar  sem geymsla und ir  þær fékkst ekki 
í Borgarnesi, taka þeir sem ekki höfðu nóga 
hesta að selflytja vörur sínar á næstu bæi til 
þess að kom a þeim undir þak sem fyrst.

Þannig tekst að flytja allar vörurnar burt 
á einum  sólarhring.

Þessar vörur reyndust afbragsgóðar og 
svo ódýrar, að slíkt hafði ekki áður þekkst.

Mikil ánægja ríkti því m eð þessi viðskipti 
og bjartsýni á framtíð félagsins.

En  stundum  endar  verst það sem byrjar 
best.

H ugm ynd Björns var sú aö flytja út til 
Englands sauði til borgunar á þessum 
vörum. Þeim var safnað sam an um haustið 
og B jörn siglir með þá til Englands.

Svo ilia vill til, að sauðasalan misheppn- 
aðist 'hrapallega, sum part vegna óveðurs á 
leiðinni og sum part vegna áhrifa ZÖllners, 
þegar til Englands kem ur, en hann taldi sig 
eiga Birni grátt að gjalda.

A ð  vonum slær óhug á bæ ndur vegna 
þessarar óheppni.

Peir vilja þó ekki gefast upp, svo að 
haustið eftir e r  Björn sendur aftur með 
sauðafarm  og hyggst reyna að selja hann í 
Belgíu.

En sagan endur tekur  sig.
B áðir  þessir sauðafarm ar tapast að miklu 

leyti, og bændur verða fyrir tilfinnanlegu 
tjóni.

Þessi hrakföll verða til þess, að félagið

1

Sr. Guðmundur Helga- Björn Kristjánsson. 
son í Reykholti.

hættir jafn hastarlega og það hafði byrjað 
myndarlega.

Ekki ber allt upp á sama daginn, segir 
máltækiö ~ og það sannaðist á Birni Krist- 
jánssyni. G uðm undur á Lundum  segir svo í 
áðurnefndri grein sinni, þegar hann rifjar 
upp kaupfélagsævintýri kaupmannsins:

„En kynlega varö mér við, er ég, 30 árum 
eftir þetta ,  las ritling eftir Björn Kristjáns- 
son, „V erslunarólagið,“ og fann hvað hann 
var þrunginn af sama anda og var í Bjering, 
þegar ég bað hann um kranalánið. Orðatil- 
tækin eru jafnveí þau sömu eða mjög lík. 
M ér fannst eins og ég væri aftur kom inn  í 
„svörtu búð ina“ í Borgarnesi og stæði þar 
undir hirtingarræðu Bjerings. M unurinn  var 
aðeins sá, að Bjering stefndi orðum  sínum 
að kaupfélaginu með Björn í broddi fylking- 
ar, en Björn beindi sökn sinni að Sam band- 
inu .“

Björn Jakobsson, sem lét sé annt um 
sögu Kaupfélags Borgfirðinga og var rit- 
stjóri Kaupfélagsritsins frá stofnun þess tii 
dauðadags, var þeirrar skoðunar, að við- 
skiptatilraunir Björns Kristjánssonar við 
Borgfirðinga kæmu á engan hátt  við sögu 
félagsins. A ftur á móti taldi G u ð m u n d u r  á 
L undum , að þótt óheppilega tækist til hjá 
Birni, hefði hann með dugnaði sínum og 
krafti blásið því lífi í kaupfélagsneistann, að 
hann dó ekki eftir það.
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Framfarafélag Borgfirðinga

H ugmyndin að stofnun Kaupfélags 
Borgfirðinga kom  fyrst fram á fundi 

sem haldinn var að tilhlutan nokkurra  And- 
kílinga á Hvítárvöllum í desem berm ánuði 
árið 1901.

H ornste inninn að félaginu var hins vegar 
ekki lagður fyrr en þ rem ur árum  síðar -  og 
það gerði Framfarafélag Borgfirðinga, sem 
sagt verður frá hér á eftir.

H inn 3. febrúar 1903 fór jarðarfö r Páls 
Blöndals héraðslæknis í Stafholtsey fram í 
kirkjunni að Bæ í Bæjarsveit. Að henni fok- 
inni vöktu feðgarnir B jörn Þorsteinsson 
bóndi í Bæ og Jón sonur hans máls á því við 
nokkra  m enn, hvernig þeim litist á að 
stofna félag, sem hefði þaö m arkm ið að æfa

menn í aö tala ljóst og skipulega á fundum , 
svo að þeir gætu hafið um ræ ður um ýmis 
framfaramál héraðsins og reynt að hrinda 
þeim í framkvæmd.

Jú, hví ekki það, sögðu menn og tóku í 
nefið hver hjá öðrum. O rö  eru til alls fyrst.

A  þessum árum var lítið um skipulegar 
um ræður á héraðs- og sveitafundum, og 
enginn félagsskapur til, sem gæti beitt sér 
fyrir nýjungum og framförum -  nem a sýslu- 
og hreppsnefndir, en þær þóttu  frem ur 
íhaldssamar.

Eftir jarðarfö r héraðslæknisins var ákveð- 
ið að halda fund eftir fimm daga, eða 
sunnudaginn 8. febrúar 1903, í B akkakoti,  
sem nú heitir Hvítárbakki, en þar bjó þá

Hús Langeverslunar undir Búöakletti um síðustu aldamót.
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Jóhann Björnsson, síðar hreppstjóri á Akra- 
nesi.

Þessi fundur var haldinn, og á honum  var 
stofnað félag, sem hlaut nafniö Fram farafé- 
lag Borgfirðinga.

S tofnendur þess voru: Björn Þorsteinsson 
bóndi í Bæ, Jóhann Björnsson bóndi í 
B akkakotí,  Jón Björnsson í Bæ, Jón Hjálm- 
arsson bóndi í Þingsnesi, Jón P. Blöndal 
héraöslæknir Stafholtsey, Jósef Björnsson 
síðar bóndi á Svarfhóli, Sigurður Fjeidsted 
bóndi í Ferjukoti,  Sigurbjörn Þorb jarnarson  
Bjargasteini, Þorsteinn Björnsson í Bæ og 
Þ órm undur Vigfússon bóndi á Hvítár- 
völlum.

Síðar gengu í félagið: A rn ó r  Þorláksson 
prestur á Hesti, E inar Hjálmsson bóndi í 
M unaðarnesi, H jö r tu r  Snorrason skólastjóri 
á Hvanneyri, Jakob  Jónsson bóndi á 
V arm alæk, Sigurður Einarsson trésm iður í 
Bakkakoti í Stafholtstungum og Tóm as Jón- 
asson síðar bóndi í Sólheimatungu.

I stjórn félagsins voru kosnir: Jón héraðs- 
lœknir Blöndal í Stafholtsey, fo rm aður, Jón 
Björnsson í Bæ, féhirðir, og Jósef Björns- 
son á Svarfhóli, ritari.

Bær í Bæjarsveit.

Hinn síðastnefndi hefur skrifað um fé- 
lagið ítarlega grein, sem birtist í öðru bindi 
Héraössögu Borgarfjarðar, og er  það 
ómetanleg heimild um þetta  m erka félag.

Samin voru lög á stofnfundinum, og 
hljóðaði önnur grein þeirra þannig:

„Tilgangur félagsins er aö stuðla að fram- 
förum í héraðinu og vekja áhuga meðlim- 
anna á framförum og félagsskap yfirleitt; 
ennfrem ur æfa félagsmenn í því að tala Ijóst 
og skipulega á fundum .“

Þessi markmið og raunar tilvera félagsins 
öll er tíl vitnis um þá vakningu, sem fór um 
landið um og eftir síðustu aldamót og vikiö 
var að í upphafi þessarar sögu.

Fundagerðabók félagsins, sem rituð var 
af Jósef Björnssyni, hefur að geyma ýmsan 
fróðleik um hugsunarhátt og skoðanir fund- 
armanna. Pað vekur athygli, hve víðtæk og 
fjölbreytileg umræðuefnin voru, svo sem al- 
þýðum enntun, ekki aðeins í héraðinu held
ur á landinu öllu, fækkun presta og samein- 
ing kirkna, kvenfrelsi, hreinlæti og lifnaðar- 
hættir og margt fleira. En fyrirferðarmest 
eru þó þau mál, sem varða framfarir og nýj- 
ungar í Borgarfjarðarhéraði.

Og það var ekkí látið sitja við orðin tóm, 
því að ótrúlega mörgum af þeim hugmynd- 
um, sem ræddar voru fyrst á fundum Fram- 
farafélags Borgfirðinga, var hrundið í 
framkvæmd. Má nefna eftirfarandi dæmi 
uni það:

Stofnað var félag, eitt fyrsta samvinnufé- 
lag í Borgarfirði, til að koma á fót rjóma- 
búi. R jóm abúið  var sett upp vorið 1903 við
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Dældarlækinn fyrir neðan Bæ. Á rið  eftir var 
það flutt að Geirsá, og bættust þá í félagið 
nokkrir  Reykdælir ag  Flókdælir. Par starf- 
aði það í nokkur ár, en var síðan lagt niður.

Sundfélag hafði verið starfandi í sveitinni 
en var liðið undir lok. Það var endurreist og 
sótt um styrk til sýslunefndar Borgarfjarðar- 
sýslu. Styrkurinn fékkst, svo að sundkennsla 
gat hafist á ný.

Félagið fékk því framgengt, að starfrækt- 
ar voru lögferjur yfir Hvítá í Bakkakoti og 
á H am raendum  -  og þóttu  þær hin besta 
samgöngubót.

U m ræ ður um skólamál fyrir forgöngu 
Jósefs á Svarfhóli báru  giftudrjúgan árang- 
ur. Pannig stóð á, að Sigurður Þórólfsson 
hafði sett á stofn skóla í Búðardal með 
sam a sniöi og þá var á lýðháskólum í Dan- 
m örku. Frést hafði, að Sigurður væri ekki 
fastur í sessi með skóla sinn í D ölum , svo 
að Framfarafélagið skrifaði honum  og bauð 
honum  að flytja skólann í Borgarfjörð. 
Petta  varð að ráði, og flutti Sigurður 
skólann haustið 1904 og fékk inni fyrir hann

tíl bráðabirgða í Bakkakoti,  þar  sem Johann  
hafði flust til Akraness. Vorið eftir, 1905, 
keypti Sigurður jörðina og hélt þar skólann 
síðan. N okkru  eftir skírði hann jörð ina upp 
og nefndi Hvítárbakka.

Þetta  er upphaf Hvítárbakkaskólans, sem 
síðar var flu ttur að Reykholti.

Til þess að kynna almenningi hugðarefni 
félagsins var gefið út handskrifað blað, sem 
hét A fturelding. R its tjórar þess voru þeir 
Jón Björnsson frá Bæ og Sigurbjörn Þor- 
bjarnarson á Bjargasteini.

Fram farafélag Borgfirðinga varð ekki 
langlíft. Pað  starfaði aðeins í tvö ár, en hélt 
þó 19 fundi á þessu stutta tímabili.

Þó tt  dagar þess yrðu ekki fleiri, átti það 
frumkvæði að svo mörgum fram faram álum , 
sem komið hafa til framkvæmda og starf- 
rækt hafa verið síðan, að sannarlega er á- 
stæða til að heiðra  minningu þess.

Síðast en ekki sist ber að nefna afskipti 
félagsins af verslunarmálum, en í kjölfar 
þeirra dregur til tíðinda, sem m arka tíma- 
mót í sögu héraðsins.

Útsýn frá Hvítárvöllum yfir Hvítá. Hafnarfjall til hægri, en Brekkufjali til vinstri.
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Kaupfélag Borgfirðinga stofnað

H inn 22. mars árið 1903 er rætt um 
verslunarmál á fundi í Framfarafélagi 

Borgfirðinga. E inar Hjálmsson stingur upp 
á því að senda ull til Englands í umboðs- 
sölu. I framhaldi af því e r  rætt um að stofna 
verslunarfélag, sem bændur eigi sjálfir, og 
það er  Jósef B jörnsson, sem varpar fram 
þeirri hugmynd.

Tilraunir til félagsverslunar höfðu hingað 
til orðið endasleppar,  eins og sagt hefur 
verið frá hér að fram an, og síðasta áratug- 
inn haföi við það setið, að bæ ndur hér og 
þar um héraðið  reyndu að ná hagfelldari 
kjörum  hjá kaupm önnum  í Borgarnesi með 
því að slá sér saman um kaup þeirrar  vöru, 
sem þeir greiddu með peningum.

Tveir m enn, þeir E inar Hjálmsson og 
Jósef B jörnsson voru kosnir til að skrifa 
G arðari Gíslasyni s tórkaupm anni,  sem hafði 
komið á fót verslunarfyrirtæki í Leith, og 
spyrjast fyrir um, hvort fyrirtæki hans, 
G a rð a r  Gíslason & Hay, gæti selt héðan ull, 
þvegna eða óþvegna, og fyrir hvaða verð. I 
bréfinu var einnig gerð fyrirspurn um verð 
á matvöru.

Svar barst frá G arðari ,  og þegar um vorið 
er honum  sendur einn balli af óþveginni ull. 
H ún seldist á 45 aura  pundið , en vegna 
mikils kostnaðar varð nettóverðið  ekki 
nem a 37 aurar. Þessi fyrsta tilraun sýndi þó, 
að sala á  íslenskri ull lofaði góöu, þar  sem 
verð á þveginni ull var þá ekki nem a tæpir 
50 au rar  pundið.

Þetta  varð til þess, að bændur í Borgar- 
firði sendu óþvegna ull til ú tlanda um nokk- 
urra ára  skeið, og fékkst fyrir hana tiltölu- 
lega mun betra  verð en þvegna.

Síðar um sumarið skrifuðu þeir Jósef og

Jón Björnsson G arðari Gíslasyni annað bréf 
og óskuðu eftir ítarlegum leiðbeiningum, ef 
ráðist yrði í að stofna verslunarfélag meðal 
borgfirskra bænda, sem starfaði með pönt- 
unarfélagssniði. G arðar  svaraöi með löngu 
bréfi í nóvem ber og veitti margvíslegar upp- 
lýsingar, sem kom u að góðu gagni.

A ð öðru leyti lá málið niðri um sumarið, 
þar til fundir hófust á ný í Framfarafélaginu 
um haustið. Þá var málið strax tekið til um- 
fjöílunar og kosnir þrír menn í nefnd, þeir 
Jóhann B jörnsson, E inar Hjálmsson og Jos
ef B jörnsson, og skyldi hún semja tiilögur 
um fyrirkomulag á verslunarfélagi.

Á næsta fundi voru tillögurnar lagðar 
fram og sam þykktar með lftilsháttar breyt- 
ingum. í  aðalatriðum  voru þær á þessa leið:

„Stofnað verði verslunarfélag bænda með 
þriggja m anna stjórn , og skulu G arðar  
Gíslason & H ay í Leith fengnir til að vera 
um boðsm enn þess. Félagið skal fá tvo 
skipsfarma m eð vörur, annan snem m a að 
vorinu í apríl eða  maí, en hinn um mánað- 
armótin jún í-jú ií .  Fyrrí farminn skal greiða 
við m óttöku með bankaláni til 6 m ánaða, 
en hinn síðari m eð ull, þveginni eða óþveg- 
inni, eftir því sem félagsmenn óska, en að 
sjálfsögðu skulu menn greiða með pening
um út í hönd eftir því sem geta leyfir.

Félagið sé í deildum. V örurnar séu fengn- 
ar samkvæmt pön tunum  frá félagsmönnum. 
Bankalánið sé tekið gegn ábyrgð sýslunefnd- 
anna í báðum  sýslum, en verði hún ekki 
fáanleg eða nógu snem m a komin í kring, þá 
gegn ábyrgð deiidanna. Yfirlýsing sé fengin 
hjá banka þeim, sem lánið er  fengið hjá, og 
vörurnar verði borgaðar við m ó ttö k u .“

Einnig var sam þykkt að boða til almenns
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fundar þá um veturinn, nána r  tiltekið hinn 
4. jan ú a r  árið 1904, í D eildartungu. Skrifa 
skyldi einum til tveim ur tilteknum  m önnum  
í hverjum  hreppi innan Skarðsheiðar og 
H vítár. Sérstök nefnd var kosin til að skrifa 
fundarboðin  og b ú a  málið frekar undir 
fundinn og skipuðu hana  þeir Jóhann  
B jörnsson, Jón  Blöndal og Jón  Björnsson.

Þessi fundur var haldinn eins og til stóð 
og var fjölsóttur eftir því sem segir um hann 
í blaði félagsins, Aftureldingu. Fundarstjóri 
var kosinn séra G u ð m u n d u r  Helgason í 
Reykholti og ritari séra Magnús Andrésson 
á Gilsbakka.

U m ræ ður uröu langar og að lokum voru 
sam þykktar eftirfarandi tillögur:

„1) Stofnað verði verslunarfélag og kosnir 
í stjórn þess þrír menn.

2) Félagsstjórnin p an ta r  vörur frá út- 
löndum gegn borgun í ull og peningum , og 
skulu vörurnar kom nar til Borgarness 
snem m a í jíílí þ. á og sé þá ullin komin 
þangaö, svo að híin veröi send m eð sama 
skipi og vörurnar kom u með.

3) Til þess að bæ ndur geti fengið aðrar 
nauðsynjar sínar en þeir fá í verslunarfé- 
laginu, án þess aö skuldbinda sig til að láta 
kaupm enn fð ull sína, skal m ynda smáversl- 
unardeildir, og skipta þær deildir við innan- 
hérðsverslanir, fá h já  þeim vörur gegn 
borgun, aöallega með hrossum og sauðfé 
næsta haust, og er mæit í því tilliti með 
vöruskiptaverslun gegn 10% afslætti heldur 
sn peningaverslun.

4) Félagsstjórninni sé falið aö semja 
bráðabirgöalög fyrir félagið og útvega kaup- 
félagsstjóra ef til kemur.

5) Félagsstjórnin gengst fyrir því, að 
^anki í Reykjavik ábyrgist, að svo miklu 
eyti sem krafist verður,  borgun á þeim 
v^örum, sem félagið p an ta r  frá ú tlöndum.

6) Fundarm enn gangast hver í sínum 
ireppi fyrir verslunarsam tökum . En félags- 
itjórninni skal falið að skrifa m önnum  í 
ijðrum hreppum , þeim , er enginn er m ættur 
xá á fundinum. V örupan tan ir  og uilarloforð 
;éu komin til fé lagsstjórnarinnar fyrir miðj- 
m febrúar þ. á . “

Fyrsta
stjórnin

Séra Jóhann 
Þorsteinsson 
í Stafholti 
formaður.

Jón Blöndal 
liéraðslæknir 
í Stafholtsey.

Jóhann
Bjömsson
Bakkakoti.

í stjórn félagsins voru kosnir: Jóhann 
Björnsson, B akkakoti,  séra Jóhann  Por- 
steinsson í Stafholti og Jón Blöndal héraðs- 
læknir í Stafholtsey. V aram enn voru: E inar 
Hjálmsson í M unaðarnesi og G unnlaugur 
Einarsson í Einarsnesi.

Kaupfélag Borgfirðinga hafði verið stofn- 
að.

Tekist hafði að koma á fót samvinnufé- 
lagi, sem hélt velli og átti fyrir höndum  
langa lífdaga og sigursæla baráttu.
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Verslað undir berum himni

I fyrstu var Kaupfélag Borgfirðinga að- 
eins pöntunarfélag. H ver h reppur kaus 

einn deildarstjóra, sem safnaði sam an vöru- 
pöntunum  hjá sveitungum sínum. Deildar- 
stjórinn bar  ábyrgð á, að ekki kæmi frá 
neinum félagsmanni vörupöntun , sem næmi 
hærri upphæð en sá hinn sami hafði getu til 
að greiða. Færi svo áð vanskil ættu sér stað, 
bar öllum félagsmönnum um ræ ddrar deildar 
að greiða skuldina á ákveðnum gjaíddaga.

Á fyrsta ári stóðu að félaginu deiidir úr 
tíu hreppum , fimm úr hvorri sýslu, Mýra- 
og Borgarfjarðar. D eildarstjórar voru kosn
ir eftirfarandi menn:

G unnlaugur Einarsson í Einarsnesi fyrir 
Borgarhrepp. E inar Hjálmsson í M unað- 
arnesi fyrir Stafholtstungur. Björn 
Guðm undsson  á Svartagili fyrir Norður- 
árdal. Davíð Þorsteinsson á A rnbjargar-  
læk fyrir Þverárhlíð. Ó lafur G uöm unds- 
son á Sámsstööum fyrir Hvítársíðu. Jós- 
ep G. Elíesersson á Signýjarstööum fyrir 
Hálsasveit. Kristleifur Þorsteinsson á 
Stóra-Kroppi fyrir Reykholtsdalshrepp. 
Símon Símonarson á Bárustöðum  fyrir 
An'dakílshrepp. Bjarni Pétursson á 
G rund fyrir Skorradal. Sigurður Jónsson, 
p restur á Lundi, fyrir Lundarreykjadal.

Kristleifur á Stóra-Kroppi, sem skrifað 
hefur ágrip af sögu Kaupfélags Borgfirðinga 
til ársins 1930, segir svo um þessa fyrstu 
trúnaðarm enn  og b rau tryð jendur Kaupfé- 
lags Borgfirðinga:

„Þessir bændur voru fiestir miðaldra 
menn og sumir yngri. Davíö á Arnbjargar-
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læk var þeirra yngstur í anda og að áratö lu . 
Enginn þessara bænda hafði fengið fræöslu 
innan skólaveggja nem a séra S igurður á 
Lundi. Þeir urðu að láta sér nægja þá einu 
þekkingu, sem lífið hafði veitt þeim í gegn- 
um rás viðburðanna. Allir höfðu þeir mót- 
ast af anda hinna eldri manna þannig að 
gæta varúðar í peningam álum , en jafnfram t 
að hafa vakandi auga fyrir allri þ róun í 
verslunarmálum. Stóðu þeir því fyrstu árin 
ágæt skil á öllum þeim skuldum, er  þeim 
bar  að greiða fyrir pan taðar vörur .“ 

f>egar í upphafi gerðu menn sér grein fyr
ir því, að mestu máli skipti fyrir félagið, 
hvernig til tækist um val á framkvæmda- 
s tjóra þess. Samkomulag varð um að ráða 
til hins veigamikla starfs Jón Björnsson frá 
Bæ, ungan mann sem hafði hlotið nokkra 
reynslu við verslunarstörf í Borgarnesi. Þó 
var fyllstu varúðar gætt og séð til þess, að 
of mikil ábyrgð félli ekki á herðar hinum 
unga kaupfélagsstjóra fyrst í stað. Séra Jo 
hann Þorsteinsson í Stafholti tók að sér að 
vera honum til trausts og halds. Hann þótti 
úrræðagóður og aðgætinn í fjármálum og að 
auki svo vel efnum búinn, að ábyrgö hans 
var talin örugg trygging, jafnvel þó tt  um 
háar fjárupphæðir væri að ræða.

Þegar Kaupfélagi Borgfirðinga barst 
fyrsta vörusendingin, fór afhending fram á 
Suðurnesklettum -  undir berum himni, líkt 
og verið hafði í tíð Björns Kristjánssonar. 
Félagið átti hvorki skýli né athvarf og það 
hafði heldur ekki mikið umleikis. Vörusalan 
nam einungis tuttugu og eitt þúsund krón- i 
um þetta ár. j

Bjartsýni ríkti þó um framtíð félagsins frá S
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Þannig llta reikningar 
Kaupfélags Borgfirð- 
inga út fyrsta starfsár 
þess 1904.

upphafi, og allmargir þóttust sjá í hendi sér, 
að verksvið þess mundi brá tt  aukast. Þegar 
Jón frá Bæ haföi s tjó rnað  félaginu í um það 
bil hálft ár, sigldi hann því til K aupm anna- 
hafnar til að auka þekkingu sína í verslun- 
armálum.

En þennan sama vetur gerist þaö, að 
haldinn er  fundur í félaginu í Deildartungu 
hinn 24. jan ú ar  1905. Þá eru lög samþykkt, 
og á þessum fundi m á segja, að félagið sé 
fyrst að kom ast í fastar skorður.

Á  fundinum e r  einnig rætt um kaupfé- 
lagsstjóra, og svo undarlega bregöur við, að 
kosið er milli tveggja m anna í s töðuna, 
þeirra  alnafna, Jóns frá Bæ og Jóns frá 
Svarfhóli. Um atkvæðagreiðslu á fundinum 
er ekki vitað, en fyrir valinu verður ekki sá 
sem kaupfélagsstjórastöðunni hafði gegnt í 
hálft ár með góðum  árangri og var til náms 
í kóngsins Kaupinhöfn að búa sig sem best 
undir átök fram tíðarinnar -  heldur er Jón 
frá Svarfhóli kosinn.

Kristleifur á S tóra-K roppi segir, að skoð- 
an ir m anna hafi verið mjög skiptar um það,

hvort þessi mannaskipti teldust heppileg 
ráðstöfun.

En velgengni félagsins heldur áfram, og 
nýi kaupféíagsstjórinn nýtur vinsælda. Þetta  
ár tvöfaldast víðskiptin, og ráðist e r  í að 
byggja hús til vöruafhendingar á Miðnes- 
klettum.

Til m arks um það, hve fastlega kaupfé- 
lagsmenn höfðu ásett sér að halda velli í 
þetta  sinn m á nefna, að þeir reistu þessa 
vörugeymslu sína úr steini.

Þriðja árið tvöfaldast viðskiptin enn, og 
þá er  reist vöruhús úr timbri á Seleyri til af- 
nota á sumrin fyrir þá félagsmenn, sem 
bjuggu sunnan Hvítár.

Vorið 1906 mun hafa verið m eð fádæm- 
um hart; iátlausir norðanbyljir frá því fyrir 
páska og fram í miðjan maí.

B ændur komast í heyþrot, en kaupfé- 
íaginu tekst að útvega fóðurbæti, svo að 
fénaðarfelli er að miklu leyti afstýrt.

Kaupfélagið verður bjargvættur bænda -  
og sannfærir þá enn betur en áður um gildi 
sitt og gagnsemi.

21



Söludeild stofnuð

S amvinnuhreyfingin áttí drýgstan þá t t  í, 
að íslendingum lánaðist að taka verslun 

sína í eigin h endur -  og auka  þar með 
sjálfstraust þ jóðarinnar,  bjartsýni hennar  og 
baráttuþrek .

E ina sönnun fyrir þeirri ánægjulegu stað- 
reynd er  að finna í sögu Kaupfélags Borg- 
firöinga. Eftir  að félagið kem ur til sög- 
unnar ,  taka þeir tveir útlendu kaupm enn , 
sem rekið höfðu verslanir í Borgarnesi um 
árabil, að telja hagnað sinn af þeim tvísýn- 
an.

U m  þessar m undir ferst Hindrik Bjering 
verslunarstjóri voveiflega, og samtímis 
ákveður Lange kaupm aður aö hætta  versl
un arrekstri og býður hús sin til sölu.

Þeir alnafnar og keppinautar um kaupfé- 
lagsstjórastöðuna, sem nú voru orðnir 
mágar, kaupa þessar húseignir og stofna þar 
eigin verslun undir nafninu Jón Björnsson 
& Co.

M örgum  þótti aö vonum sem þessi at-

burður  væri spor aftur á bak  og u n d u  því 
ilia, að kaupfélagið væri undir forustu 
manns, sem rak verslun fyrir eigin reikning 
jafnfram t því sem hann átti að gæta 
hagsmuna félagsins.

En við þetta  varð að sitja um sinn og lágu 
til þess margar ástæður. I fyrsta lagi hafði 
félagið ekki efni á að ráða framkvæmda- 
stjóra upp á full laun, en Jón frá Svarfhóii 
fékk aðeins 1 1/2% af pön tunarvö rum  í 
þóknun. I öðru lagi naut Jón alm ennra  vin- 
sæída fyrir starf sitt í þágu félagsins og eign 
þess og umsetning jókst í höndum  hans. I 
þriðja lagi voru menn með góða þekkingu 
á verslunarmálum ekki á hverju strái, svo 
að erfitt var að fá jafngóðan mann fyrir 
sömu kjör.

Þ rátt  fyrir þetta  var fé lagsmönnum  Ijóst, 
að það ástand gat naum ast verið til fram- 
búðar, að kaupfélagið væri iíkt og hornreka  
í einkaverslun þeirra nafna.

Á rið  1909 stofna tveir hreppar,  Reyk-

Salka — húsið sem reist var yfir söludeild Kaupfélags Borgfirðinga árið 1912.



Borgarnes um 
1910. Á þeim 
árum voru eitt 
sinn taldir 300 — 
400 hestar í 
kauptúninu.

holtsdals- og H álsahreppur, félagsverslun á 
A kranesi  undir forustu Sveins G uðm unds- 
sonar í M örk. Sveinn var Borgfiröingum aö 
góðu kunnur fyrir dugnað og reglusemi, og 
til hans var nú leitað með það fyrir augum, 
að fá hann til að gerast framkvæmdastjóri 
Kaupfélags Borgfirðinga. Sveinn se tur það 
skiiyrði, að hann fái að vera áfram búsettur 
á Akranesi og vinni aðeins vor og haust að 
verslunarstörfum í Borgarnesi fyrir félagsins 
hönd. Að þessum skilyrðum er gengið, 
enda var það gerlegt á meðan félagið var 
aðeins pöntunarfélag , og Sveinn er kosinn 
kaupfélagsstjóri á aðalfundi í Deildartungu 
árið 1909.

Á  þessum sama fundi er kosin nefnd til 
að endurskoða  Iög félagsins. Nefndin semur 
frumvarp til laga m eð nýju sniði, þar  sem 
gert e r  ráö fyrir söludeild, fullkominni sam-_ 
ábyrgð, stofnsjóði, varasjóði og innláns- 
deild.

Það  gekk í nokkru  þófi að fá allar þessar 
gre inar sam þykktar,  einkum samábyrgðina, 
en hún var þyrnir í augum m argra. Loks var

hún sam þykkt árið 1911, en tveimur árum 
seinna er hún  felld aftur úr gildi m eð laga- 
breytingu og deildarábyrgð sett í staðinn 
eins og áður var.

Árið 1910 er stofnuð söludeild í Borgar
nesi -  í Ieiguhúsnæði hjá Teiti Jónssyni gest- 
gjafa.

Félagið reku r  nú bæði pöntunar-  og sölu- 
deild, og sú tilhögun heist til ársins 1916. 
Tvenns konar verðlag er þá á vörum félags- 
ins: annars vegar pöntunarverð , sem er 
kostnaðarverð  að viðbættu varasjóðsgjaldi, 
og hins vegar söludeildarverð, sem er  tals- 
vert hærra.

U m  Ieið og söludeildin e r  s tofnuð kem ur 
nýr m aður til skjalanna, sem ráðinn er  til að 
annast söludeildina, þar sem kaupfélags- 
stjórinn, Sveinn í M örk, er búsettur  á A k ra 
nesi. Það er  Sigurður Runólfsson, sonur 
Runólfs R unólfssonar bónda í N orðtungu, 
og hann e r  mjög riðinn við sögu félagsins 
um tíu ára skeið.

Viðskipti og peningamál urðu  Sigurði 
snemma hugleikin viðfangsefni, og hann var

23



á m argan há t t  frábrugðinn borgfirskum 
bæ ndasonum  á sinni tíð. H ann  bjó við dá- 
læti mikið í æsku, dvaldist oft á sumrin inni 
á K jararda l m eð enskum  auðkýfingum, sem 
stunduðu þar laxveiðar, og lærði ensku og 
háttprýði af kynnum sínum við hina erlendu 
herram enn.

Á rið  1912 er  ráðist í það stórvirki að reisa 
yfir söludeildina steinhús á M iðnesklettum  í 
sambyggingu við vöruskýlið, sem þar var 
fyrir. Þetta  hús var f dagiegu tali nefnt 
Salka -  og stendur enn.

R ekstur söludeildarinnar gengur vel, og 
umsetning félagsins eykst h röðum  skrefum. 
Oumflýjanlegt þykir því, að kauptelags- 
stjórinn sitji í Borgarnesi, og þar  sem Sig- 
u rðu r  Runólfsson hafði þegar öðlast all- 
góða reynslu í verslunarmálum og kynnst

viðskiptamönnum kaupielagsins, beinast 
augu manna að honum.

Hann er kosinn kaupfélagsstjóri áriö 
1914.

Það ár reynist v iðburðaríkt, bæöi innan- 
lands og utan.

Vorið er svo kalt og úrkom usam t, að 
elstu Borgfirðingar muna ekki slíkt tíðarfar. 
Því er líkt við fellisvorið mikla áriö 1882. 
Par við bætast margvísleg vanhöld í sauðfé 
vegna Iungnaorma. Allir bændur í Borgar- 
firði veröa fyrir stjórtjóní vegna lamba- 
dauða, og margir missa fullorðið te í stórum 
stíl.

Úti í hinum stóra heimi dynur svo 
heimsstyrjöldin fyrri yfir í ágiistmánuði -  og 
uppfrá því gerast viðskipti og peningamál 
óstööugri og áhættusamari en fyrr.
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Kaupfélagið kaupir selstöðuverslun

F yrstu árin sem Sigurður Runólfsson 
s tjórnaði kaupfélaginu gekk ailt að 

óskum. Hann var heppinn m eð innkaup á 
vörum og sölu á ull, svo að varasjóður og 
stofnfjáreign viðskiptamanna óx ár  frá ári.

Sigurður var Iíka heppinn með samstarfs- 
menn. Eðvarð  bróðir hans starfaði meö

Árið 1916 kaupir Kaupféiag Borgfirðinga húseignir 
Brydesverslunar, Sjávarborg, og þar var síðan aðal- 
sölubúd félagsins og skrifstofur í hálfan fímmta tug ára. 
Myndirnar hér að neöan eru teknar árið 1935.

honum um nokkurt  árabil, en starfsævi hans 
varð því m iður ekki löng; hann lést í Skot- 
landi árið 1919 langt um aldur fram. Einnig 
má nefna Þorlák Arnórsson frá Hesti og 
Jón Ivarsson, sem síðar varð kaupfélags- 
stjóri á Höfn í Hornafirði, en hann annaðist 
bókhald og reikningsfærslur af öryggi og ná- 
kvæmni.

Eftir því sem kaupfélaginu óx fiskur um 
hrygg dróst verslun annarra  sam an, ekki síst 
hinnar gömlu dönsku selstöðuverslunar
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Teikning gerð af Guðjóni Samúelssyni húsameistara af 
verslunarhúsinu, sem aldrei var reist.

J. P. T. Bryde. Hún haföi starfað í Borg- 
arnesi rúmlega tuttugu ár og var um skeið 
rekin meö mikilli umsetningu og góðum 
hagnaði undir stjórn íslenskra fulltrúa.

Þá hrynur stórveldi B rydes-ættarinnar í 
íslenska viðskiptaheiminum til grunna -  og 
hefði það einhvern tíma þótt f jarstæða, ef 
slíku heföi verið spáð.

Brydes-verslanirnar, sem voru víða um 
land, höfðu koðnað niður smátt og smátt 
um leið og verslun íslendinga sjálfra blómg- 
aðist. J. P. T. Bryde var látinn, en sonur 
hans, Herluf, orðinn eigandi þeirra fyrir- 
tækja, sem fööur hans hafði tekist að kom a 
á fót. H ann  verður g jaldþrota árið 1913, og 
allar eignir hans á íslandi eru b o önar  til 
sölu.

Gísli Jónsson verslunarstjóri kaupir Borg- 
arnesverslun Brydes og gerist sjálfur kaup- 
m aður í Sjávarborg. En versiunin gengur 
illa, svo að kaupmannsferill hans verður 
ekki nema þrjú ár.

Ariö 1916 kaupir kaupfélagið fyrir for- 
göngu G uðm undar  á Lundum aliar húseign- 
ír Brydesverslunar af Gísla. V erðið er
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19.500 k rónur -  og m áttu  það teljast happa- 
kaup eftir þeim öfgum, sem þá voru að 
komast á allt verðlag.

f»að var vissulega gleðilegt t ím anna tákn 
og sögulegur v iðburður, að kaupfélagið 
skyldi eignast hina gömlu dönsku selstöðu- 
verslun.

Síðan hefur engin erlend verslun látið á 
sér bæra í Borgarnesi.

Meö nýju og rúm góðu húsnæði aukast 
viðskiptin enn; deildum fjölgar, sjóðseignir 
vaxa -  og félagsmenn una hag sínum hið 
besta.

Segja m á með sanni, að kaupfélagið hafi 
staðið í s tórræðum á árunum  1917-1920, 
einkum tvö síðari árin.

Umsvifin aukast hröðum  skrefum.
Árið 1917 kaupir félagið 2000 króna hlut 

í óskabarni þ jóðarinnar,  Eimskipafélagi 
Islands, og sama ár  leggur það 1000 krónur 
til H vítárbrúar hjá Ferjukoti.

Árið 1919 kaupir félagið allstóra hluti, 
10.000 krónur, í tveimur fyrirtækjum: Sjó- 
vátryggingafélagi Islands og félagi, sem þá 
var verið að stofna til þess að kaupa skip og 
halda uppi ferðum milli hafna við Faxaflóa.

Arið 1920 er keypt verslun Jóseps G. 
Elíeserssonar, bónda á Signýjarstöðum í 
Hálsasveit. H ann var einn af fyrstu deildar- 
stjórum kaupfélagsins, en tók að höndla 
upp á eigin spýtur sumarið 1915 og reisti þá 
íitla sölubúð við Kljáfossbrú.

E nnfrem ur tekur félagið þá örlagaríku 
ákvörðun að kaupa þriðjung í gufuskipinu 
Svölunni á móti Sambandi íslenskra sam- 
vinnufélaga og trésmiðjunni Völundi í 
Reykjavik.

Til merkis um stórhug borgfirskra sam- 
vinnum anna á þessum árum  m á nefna, að á 
aðalfundi félagsins 1920 er  stjórninni veitt 
heimild til að byggja stórt og glæsilegt versl- 
unarhús í Borgarnesi. Teikning að húsinu 
liggur þá fyrir gerð af G uðjóni Samúelssyni 
húsameistara -  og er  hún enn til.

Já ,  hagur félagsins s tendur með blóma, 
og starfsemin einkennist af björtum  fram- 
tíðarvonum.

Allt virðist leika í lyndi.



Kaupfélagsstjórar Kaupfélags Borgfirðinga frá upphafi

Jón Björnsson frá Bæ
1904— 1905

Benedikt Sveinsson 
1930—1932

Jón Björnsson frá Svarflióli
1905—1909

Sveinn Guðmundsson í Mörk 
1909—1914

Svafar Guðmundsson 
1922—1924

Helgi Pétursson 
1924—1930

i...

1932—1968
ólafur Sverrisson 

1968—
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Tap á tap ofan

að var því likast sem einhver villu- 
ljós eða haugaelda'r blöktu yfir 

þeim fjárpyngjum , sem kallaðar voru stríðs- 
áragróði. A f  því fengu þeir glýju í augun, 
sem með fjármálin fóru, og rö tuðu því fæst- 
ir rétta leið. Tókst kaupfélaginu ekki frekar 
en öðrum  að sigla heilu og höidnu fram hjá 
sker junum .“

Þannig kemst Kristleifur á Stóra-Kroppi 
að orði, þegar hann iýsir þeim erfiðu árum, 
sem nú fara í hönd. Hið sama virðist þá 
hafa orðið upp á teningnum og aldarfjórð- 
ungi síðar, þegar ágóði hernám sáranna 
hvarf eins og dögg fyrir sóiu.

Þessi ár einkennast í senn af kreppu- 
ástandi í efnahagsm álum , þegar gífurlegt 
verðfall verður á landbúnaðarafurðum , og 
áföllum, sem kaupfélagið verður fyrir.

H vert óhappið rekur annað, svo að syría 
tekur í álinn.

Tap  veröur á rekstri útibúsins við 
Kijáfoss, og þrá tt  fyrir óánægjuraddir á aö- 
alfundinum 1921, e r  samþykkt að starfrækja 
það eitt ár til viðbótar. Ekki tekst að bæta 
hag útibúsins, svo aö það er  lagt niöur árið 
1922 og verslunarhúsið selt.

Ohagstæð innkaup eru gerð á allmiklum 
varningi, sem ýmist selst dræmt eða alls 
ekki og veidur félaginu tjóni.

Verulegt tap verður á uilarsölu til heild- 
verslunar Carls Sæmundsens & Co í Dan- 
m örku, en það fyrirtæki verður gjaldþrota.

En mest tap verður á Svölunni, sem reyn- 
ist óhappaskip.

Svalan var fjögurra mastra m ótorskonn- 
orta ,  smíðuð í Svendborg í D anm örku  1919. 
H ún kom sína fyrstu ferð til Reykjavíkur

13. maí 1920 hlaðin rúgmjöli frá Á laborg  og 
ýmsum vörum frá Leith. Hún sótti timbur- 
farma til Svíþjóðar og fór nokkrar ferðir 
með saltfisk til M iðjarðarhafslanda og flutti 
síðan salt heim.

Árið 1922 liggur Svalan í vetrarlægi á ytri 
höfninni í Reykjavik, og í fárviðri hinn 24. 
mars slitnar hún upp og rekur á land innan 
við Héðinshöfða.

Skipið náðist út,  en var mikið skem m t og 
var rifið nokkru síðar. Bætur tryggingafé- 
Iags námu aðeins íitlum hluta af kaupverði, 
svo að hér var um tilfinnanlegt tjón að 
ræða.
Svalan, íjögurra rnastra mótorskonnorta, sem Kaupfé* 
lag Borgfirðinga keypti ásamt Sambandi ísl. samvinnu- 
félaga og timburversluninni Völundi.
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Gömul mynd frá Borgarnesi tekln af Skafta Guðjónssyni og varðveitt í Ljósmyndasafni Islands.

O fan á verðhrun  afurða og ofangreind 
óhöpp  bætast svo dæmafá harðindi veturinn 
1920, svo að bæ ndur komast í skuldir vegna 
fóðurkaupa. Snjóalög eru slík, að víða sér 
hvergi tíl ja rð a r  frá því á jólaföstu og fram 
í aprílm ánuð. Sem dæmi um fannalög og 
frostbitru þessa ve tra r  er nefnt, að Grímsá 
í Borgarfirði e r  ó hestís samfleytt í 32 vikur.

V egna skulda félagsmanna var á aðal- 
fundinum 1922 sett ákvæði um svokallaöa 
, ,k ró n u p ö n tu n “ og voru þau á þessa leið:

, ,H ver  deild sem ur í ársbyrjun ábyrgð- 
arskjal, þar sem ákveðin er upphæð í 
k rónum , er  deildin ábyrgist fyrir hvern fé- 
Iagsmann á komandi á r i .“

I þrengingum félagsins segir Siguröur 
Runólfsson starfi sínu lausu og er ófáan- 
legur til að gegna því áfram, þótt fé- 
lagsmenn beri enn til hans traust og viiji 
ekki, hvorki hans vegna né féiagsins, að 
hann láti af stjórn þegar verst gegnir.

Á  aðalfundi 1922 er  Svafar G uðm unds- 
son, sonur G u ð m u n d ar  H annessonar lœknis 
og Karólínu Isleifsdóttur, síðar bankastjóri 
á A kureyri ,  valinn úr hópi þrettán  umsækj- 
enda um fram kvæm dastjórastarfið . Hann er 
ungur og þykir dugmikill og e inarður sam- 
vinnum aður, en er þó aðeins kaupfélags- 
stjóri skam m a hríð. Það reynist erfitt og 
óvinsælt að heim ta inn skuldir í þeirri von 
aö ré tta  viö félag, sem ram bar á barmi 
g jaldþrots, enda skerst í odda m eð Svafari 
og sumum þeirra bænda, sem mest mega sín

í héraði -  svo að hann segir starfi sínu 
lausu.

Sama ár eru reksturs- og efnahagsreikn- 
ingar kaupfélagsins gerðir upp  af endur- 
skoðunarskrifstofu í Reykjavik.

Sú endurskoðun sýnir, að eignir félagsins 
hrökkva ekki fyrir skuldum þess.

A næsta aðalfundi, sem haldinn er  á 
H vítárbakka 27. febrúar 1923, e r  svofelld 
tillaga frá félagsstjórninni borin upp og 
samþykkt.

,,TiI að mæta því tapi, sem félagiö hefur 
orðið fyrir samkvæmt reikningum, leggur 
stjórnin tií, að varið sé öllum sjóðseignum 
félagsins, varasjóði, stofnsjóði og 
stofnbréfabrotum . Skulu reikningar þessír 
því strikast út og færðir úr bókum  félags- 
ins.“

H ér glatast sem sagt í einni svipan allt 
það, sem byggt hafði verið upp á löngum 
tíma -  og dugir ekki til. Sjóðseignir eru 
taldar fullar 250.000 krónur, en alls mun 
tapið hafa numið 262.000 krónum .

En fátt e r  svo illt að einugi dugi. Mikil- 
vægi s jóðanna hafði sannast, svo að ekki 
varö um villst. I samvinnuskipulaginu var 
fólgin sú fyrirhyggja, að þegar vei gekk var 
gert ráð fyrir áföllum og harðærum.

Þetta styrkir trú Borgfirðinga á samvinnu- 
stefnuna.

Prátt fyrir ófarirnar hvarflar því ekki að 
þeim að leggja árar í bát.



Stöðugleiki og velgengni

N ær allan þriðja áratuginn ríkir góðæri, 
sem bætir hag bænda -  og kaupfélags- 

ins um Ieið.
S tofnsjóður e r  enginn og varasjóður lítill 

sem enginn fjögur ár í röð, 1924-1927, en 
upp úr því vænkast hagur félagsins smátt og 
smátt.

Hnn þarf að ráða nýjan kaupfélagsstjóra, 
og það er gert á aukafundi, sem haldinn er 
í Borgarnesi 8. September 1923. Fyrir valinu 
verður Helgi Pétursson, sonur Péturs Stef- 
ánssonar bónda að N úpum  í A ðaldal,  Suð- 
ur-Þingeyjarsýslu, og Helgu Sigurjónsdótt- 
ur, en hann varð síðar eínn af máttarstóip- 
um Sambands ísienskra samvinnufélaga 

í s tjórnartíö  hans gengur allt áfallalaust 
og stefnir til áfram haldandi viðreisnar.

Árið 1925 er keypt k jö tbúð  E. Milners að 
Laugavegi 20 í Reykjavik, en hann var orð- 
inn allskuldugur féiaginu, og hafin kjöt-

verslun þar ásamt smjörsölu. A ð  fenginni 
góðri reynslu af henni e r  annað útibú sett 
á stofn i Reykjavik til að selja a furð ir  fé- 
lagsmanna og er það kjö tbúðin  H erðubreið .

H ér var um nýjung að ræða í starfsemi 
kaupféiaga, og þessi ráðstöfun reynist um 
skeið hin farsælasta fyrir félagið. Ðúðirnar 
eru reknar um árabil, H erðubre ið  tíl ársins 
1942, þegar Kaupfélag R eykjavikur og ná- 
grennis kaupir hana, en hin verslunin mun 
lengur.

Þegar hér er komið sögu knýr heims- 
kreppan mikla dyra, en afleiðinga hennar  
gætti á íslandi frá 1930 og þar til heimsstyrj- 
öldin síðari skellur á.

Allan þann áratug eru lífskjör almennings 
( landinu bág, atvinnuleysi átakanlegt, eink- 
um í þéttbýli, verðfalí á afuröum bænda, 
viðskipti erfiðleikum bundin -  og skuldir 
hlaðast upp.
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En þrátt  fyrir það tekst að auka  verksvið 
Kaupfélags Borgfirðinga og renna nýjum 
stoðum undir starfsemi þess.

Sláturfélag Borgfirðinga, sem tekið haföi 
við sláturhúsrekstri í Borgarnesi af Sláturfé- 
lagi Suðurlands árið 1920, e r  enn starfandi, 
en raddir eru uppi um, að þaö beri að sam- 
eina kaupfélaginu, en d a  haföi það ætíð ver- 
ið því nátengt.

M álaleitanir þessu varðandi hefjast 1930, 
og árið eftir e r  skýrt frá því á aðalfundi, að 
Sláturfélag Borgfirðinga hafi verið sameinaö 
Kaupfélagi Borgfiröinga.

En fleira er tilkynnt á þeim fundi, sem 
fréttnæmt þykir.

N okkrir  fram takssam ir menn í Borgar- 
firði höfðu stofnað til niðursuðu á r jóm a 
árið 1920. Þessi nýjung heppnaðist svo vel, 
að brá tt  var stofnað hlutafélag um starf- 
semina, Mjólkurfélagið Mjöll. I upphafi 
voru stofnendur aðeins fjórir bæ ndur í 
Borgarfirði, en urðu  flestir fjórtán. Reist 
var verksmiðja að Beigalda í Borgarhreppi 
og rekstur hennar gekk prýðilega; salan 
jókst svo ört,  að verksmiðjan hafði naum ast 
undan.

Þegar verksmiðjan hefur verið starfrækt í 
fimm ár aö Beigalda, hendir þaö óhapp  að 
hún brennur. E igendur ieggja þó ekki upp 
laupana, heldur starfrækja félagiö áfram og 
reisa nýja verksmiðju í Borgarnesi. Milli 60 
og 80 bændur leggja mjólk sína inn í verk- 
smiðjuna, svo aö reksturinn er orðinn all 
umfangsmikill, en gengur ekki að sam a 
skapi vel.

Það verður úr, að Kaupfélag Borgfiröinga 
kaupir hús og vélar Mjallar -  og stofnar 
Mjólkursamiag Borgfirðinga.

Á  einu og sama ári, 1931, kom ast þannig 
meginþœttir afurðasölu í B orgarfjarðarhér- 
aði í hendur kaupfélagsins -  og höfðu ekki 
>tærri tíðindi gerst á ferli þess fram aö þeim 
^íma.

Helgi Pétursson lætur af starfi kaupfélags- 
;tjóra árið 1930. Við tekur Benedikt Sveins- 
>on frá Kolsstöðum i M iðdölum, bróðir As- 
n u n d a r  m yndhöggvara og þeirra bræðra , en 
>egnir starfinu aðeins f tvö ár.

Þannig leit Mjólkursamlag Borgfírðinga út árið 1935, 
hús Mjallar tii vinstri, en til hægrí fyrsta viðbyggingin.

Pá veröa þáttaskil í sögu félagsins.
A röskum aldarfjórðungi höfðu sjö 

kaupfélagsstjórar stjórnað félaginu og skin 
og skúrir skipst á varðandi rekstur þess -  
svo mjög, aö á stundum var tvísýnt um 
framtíð þess.

En nú teku r  við tímabil stöðugleika og 
varanlegrar velgengni.

Þórður Pálmason er  ráðinn kaupfélags- 
stjóri og stjó rnar félaginu samfleytt í 36 ár 
-  af þrotlausri eljusemi og einstæðri farsæid.
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Upphaf á erfiðum tímum

} ¥ 7 ’ yrstu vitneskju um hina göfugu hugsjón 
J j  sam vinnum anna fékk ég í foreldrahús- 

um. Tveir Þingeyingar kom u heim til okkar  
í Skagafjörðinn til að kynna samvinnustefn- 
una, fyrst S igurður á Ystafelli og síðan Sig- 
uröur Jónsson á A rnarvatni.  Þeir gistu hjá 
foreldrum m ínum, og málflutningur þeirra 
hafði djúpstæð áhrif á m ig.“

Þannig farast Þórði Páimasyni orð, þegar 
hann rifjar upp liðna tíð í tiiefni af áttatíu 
ára afmæli Kaupfélags Borgfirðinga og er

beðinn að segja frá því, hvernig hann 
kynntist samvinnuhreyfingunni fyrst.

O g þegar hann er að því spurður, hvort 
hann hafi þá órað fyrir þeim ótrúiega ár- 
angri, sem samvinnustarfið bar, svarar hann 
um hæl:

„Já, ég hafði trú á því sem ungur sveita- 
piltur snemma á þessari öld, aö samvinnu- 
hreyfingin yrði öflug og umfangsmikil. Ég 
var eitt ár s tarfsmaður hjá kaupm anni og 
féll ekki allskostar við þá versiunarhætti,

Gömlu flutningabflarnir voru þannig útbúnir, að þeir gátu bæði flutt farþega og vaming.



Þórður Pálmas on á skrífstofu kaupfélagsstjóra. Hann 
stjórnaði Kaupfélagi Borgfírdinga samfleytt í 36 ár.

sem þar tíðkuðust. Þess vegna vildi ég helga 
mig sam vinnustarfinu .“

Þórðu r Pálmason býr nú að Kvisthaga 17 
í Reykjavik ásamt konu sinni, Geirlaugu 
Jónsdó ttu r  hreppstjóra  í Bæ á H öfðaströnd, 
Konráðssonar. Þ ó rður  fæddist hinn 23. apríí 
áriö 1899 að H öfða í Hofshreppi í Skaga- 
firði -  og er  því o rðinn 85 ára gamall. For- 
eldrar hans voru Pálmi Þóroddsson, síöar 
prestur á Hofsósi, og kona hans, A nna 
Hólm fríður Jónsdóttir .

H ann brautskráðist úr Verslunarskólan- 
um árið 1918, en stundaði einnig nám í 
Samvinnuskólanum veturinn 1919 -  20.

„Ég hef alltaf taliö mig vera Verslunar- 
skó lam ann ,“ segir Þó rður ,  „því að þaðan 
lauk ég prófi, en sótti aðeins ákveðna tíma 
í Sam vinnuskólanum, í ensku til dæmis, því 
að ég hugöist halda til framhaldsnáms í 
Englandi. Og auðvitað lét ég ekki kennslu- 
stundir Jónasar frá Hriflu í samvinnusögu 
fram hjá m ér fara. É g  kynntist Jónasi í gegn- 
um mág minn, Jón Sigurðsson, bónda og al-

þingismann á Reynisstað, en milli þeirra var 
náin vinátta um skeið. Ég var heim agangur 
hjá Jónasi þennan vetur, en hann bjó þá á 
efstu hæð Sambandshússins við Sölv- 
hóisgötu, þ a r  sem Samvinnuskólinn var til 
hú sa .“

Að loknu framhaldsnámi hjá enskum 
sam vinnum onnum , kem ur Þórður heim og 
hefur s tarf hjá Kaupfélagi Skagfirðinga á 
Sauðárkróki. H ann gegnir þar stöðu bók- 
haidara og fulitrúa kaupfélagsstjórans, Sig- 
fúsar Jónssonar.  Sigfús var prestur, fyrst að 
H vammi í Laxárdal og síðan Mælifelli, en 
hætti prestskap árið 1919. Hann varð þing- 
m aður Skagfirðinga 1934, en lést þ rem ur 
árum síðar.

„Sigfús var að sjálfsögðu öðru vanari en 
verslun,“ segir Þórður,  „en traustur og



ábyggilegur m aður, og ég undi m ér vel í 
þ jónustu  hans til ársins 1928. Þá um vorið 
hringir til mín Sigurður Kristinsson, for- 
stjóri Sambandsins, og spyr mig hvort ég 
vilji gerast kaupfélagsstjóri h já  Kaupfélagi 
Skaftfellinga í Vík í Mýrdal. Eftir vandlega 
um hugsun tek ég þessu boði og fer suður til 
Reykjavíkur að ræða nánar við Sigurð.

Þetta  sama ár kvænist ég minni góðu 
konu, Geirlaugu Jónsdóttur; viö giftum 
okkur í Reykjavik, en förum síðan á hest- 
um austur í Mýrdal og byrjum að búa í 
Brydeshúsi kaupfélagsins í V ík .“

Kaupfélag Skaftfellinga var komið í hinn 
versta skuldahnút um þetta  leyti, en eftir 
fjögurra ára s tarf Þ ó rð ar  hafði tekist vonum 
fram ar að leysa hann.

Þá er þess farið á Ieit við hann að taka 
við Kaupfélagi Borgfirðinga; hann verður 
við þeirri beiðni og er ráðinn kaupfélags- 
stjóri þess.

Þau hjón flytjast því ásamt tveimur ung

um börnum  sínum til Borgarness -  og aftur 
fá þau íbúö í Brydeshúsi.

Geirlaug minnist þess, þegar stjórnarfor- 
m aður kaupfélagsins, Davíð bóndi á Arn- 
bjargarlæk, sýnir þeim íbúðina.

Húsið er gamalt orðið og ekki í sem bestu 
ásigkomulagi; það er m eira að segja stórt 
gat á gólfi í einu herberginu, og Geirlaug 
getur ekki stillt sig um að hafa orð á því.

„H ér er gat á góifinu,“ segir hún.
„O , það er  nú hægt að stíga yfir þ a ð ,“ 

svarar Davíð á A rnbjargarlæ k þá -  og 
kímir.

Starfsfólk kaupféiagsins e r  ekki margt, 
þegar Þ órður tekur við því: tveir m enn á 
skrifstofu, fáeinir búðarm enn , einn í pakk- 
húsi -  og tveir í kolunum.

Sala á kolum er einn af mörgum þáttum  
í starfsemi Kaupfélags Borgfirðinga, sem nú 
heyrir fortíðinni til. Skip kom frá Englandi 
á hverju vori með ársforöa af kolurn, sem 
látin voru í stóran byng við verslunarhúsið

H ér hefur húsnæði Kaupfélags Borgfirðinga verið stækkað og byggt ofan á eitt af gömlu Brj des-húsunum.
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og tveir menn höfðu  þann starfa að m oka 
kolunum \ poka  og selja þau viðskipta- 
m önnum .

En hvernig skyldi reksturinn hafa gengið 
hjá hinum unga kaupfélagsstjóra?

„Það voru afar erfiðir t ímar, þegar ég tók 
við kaupfélag inu ,“ segir Þórður. „K reppan  
var í algleymingi og mikið verðfall á afurð- 
um bænda nýafstaðið. E f  ég man rétt fengu 
bændur ekki nem a 8 eða 9 k rónur fyrir dilk- 
inn haustið 1932. Og mjólkurframleiðsla var 
enn lítil, svo að það var þröngt í búi, bæði 
hjá kaupfélaginu og félagsmönnum þess. 
Ofan á þetta  bættist svo síðar mæðiveikin.

En afuröir bænda hækkuðu þó brá tt  í 
verði aftur og um leið jókst  verslunin.

Þegar ég hugsa til þessara fyrstu ára 
minna hjá Kaupfélagi Borgfírðinga fyrir 
meira en hálfri öld, þá e r  m ér efst í huga, 
hve vel tókst að ná tökum  á rekstri kaupfé- 
lagsins á þessum m iskunnariausu kreppuár-

Árið 1947 var reist íbúöarhús handa kaupfélags- 
stjóranum.

um -  og leggja grundvöll, sem unnt var að 
byggja á í framtíðinm, þegar úr rættist og  
aftur kom u uppgangstímar.

Tii þess þurfti staðfestu og sam stöðu, sem 
var s tyrkur Kaupféiags Borgfirðinga æ 
s íðan .“

Kol í byng óvarin
Samvinnutryggingar voru stofnaöar árið 
1946 og hófu starfsemi 1. September þaö 
ár. Kaupfélag Borgfirölnga flutti strax 
aliar óbundnar tryggingar til hins nýja 
félags samvinnumanna. Einnig tók kaup- 
félagið að sér umboðsstörf fyrir 
Samvinnutryggingar í Borgarfjarðarhér- 
aði og hefur annast þau síöan. Her sést eitt 
brunatryggingarskírteini, sem Samvinnu
tryggingar gáfu út á fyrstu dögum eftir 
stofnun. Hid tryggða er: Koi í byng óvarín.

Skirielni nr<

SAMVINNUTRYGGINGAR
GAGNXVÆM TEYGGINGARSTO/NUN

REYKJAVIK

BRUNATRYGGING
f y r i r  K a u p fé l& g  B o r g f i r ð i n g a ,  B o r g a r n e o l .

Saœviim utryf'gitig&r, Röyk jnvik , t r y g g ir  h.6 x  moö &*tokvcemt o f t i r fa r a n d i  a l-  

roennum skílyrðum  himm möfjin A þosau f lk í r t e in i ;

Hiö txyggða:

K ol i  b y n g  6 v a r in

Qú&ftf lokkur i Vátryggiagftrupphœð:

Xr, 100.000

Tryggingar j tAfiur: Kol&byngur íyrir Kaupfélag BorgfIrðinga, Borgarneel,

Vitrycgingín glldir fyrir 

Frá 15/10 ígllé 
Til 15/2 19̂ 7

Kl. 12 & hádeffl

Ársiðgjnld or kr. 

Ojalddagi 15. fafcr.

R e y k j a v i k ,  I S .  o k t .  l j W .

p r . pr. S A 
gag

U T R Y O O I H Q A R
ryggingantofnUQ

Utnboð : K f . B o rg f  irð in g f l . .
( 6,íix5/iO 0/00) 
StinpilgJ aid $0.00

Saatala ir. 370.oo 
Sana h 6r Xvlttaat fyrir
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Sannkallað lán

Þ egar JÞórður Pálmason teku r  við stjórn 
Kaupfélags Borgfirðinga árið 1932, eru 

óvenju margir stjórnarfundir haldnir og snú- 
ast mjög um stofnun og starfrækslu Mjólk- 
ursamlags Borgfirðinga. Þ etta  er síst að 
undra , því að hér e r  ein stærsta framkvæmd 
kaupfélagsins í uppsiglingu; fyrirtæki,. sem 
átti eftir að verða héraðinu til mikilla nytja 
og eflingar.

Starfsfólk Mjólkursamlags Borgfiröinga árið 1935. Talið 
frá vinstri: Sólberg Þorsteinsson, síðar mjólkurbússtjóri 
á Sauðárkróki, Guðrún A . Jónsdóttir, ritliöfundur, 
Siguröur Jónsson, síðar frystihússtjóri, Sigurður Guð- 
brandsson, mjóLkurbússtjóri, ÁsbjÖm Jónsson, bróðir 
Guðrúnar A . Jónsdóllur, Halldóra Kristjánsdóttir og 
Sigurbjörn Halldórsson, kyndari, faðir Jóns Sigur- 
björnssonar söngvara og leikara.

Svo vel vill til, að nokkrum  m ánuðum  
eftir að félagið kaupir vélar og hús Mjallar, 
kem ur tii starfa ungur borgfirskur mjólkur- 
fræðingur, Sigurður Guðbrandsson , og átti 
fyrir sér að vinna félaginu fádæma vel og 
lengi; byggja upp þriðja stærsta m jólkurbú 
landsins og veita því forstöðu í meira en 
fjörutíu ár.

Sigurður G uðbrandsson  er fæ ddur að 
Litlu-Gröf, Borgarhreppi í Mýrasýslu hinn 
4. apríl árið 1903, sonur G uðbrands  Sig- 
urðssonar bónda þar og konu hans Ó lafar 
Gilsdóttur. H ann ólst upp hjá foreldrum 
sínum á Hrafnkelsstöðum ; naut m enntunar



innanhéraðs fyrst í Hvítárbakkaskóla  og síð- 
an á H vanneyri -  en hélt þá utan til Noregs 
að læra m jólkurvinnslu.

„Þegar ég nam búfræði á H vanneyri, varð 
m ér ljóst, hve íslenskur landbúnaður var fá- 
breytilegur. Sauðféð á M ýrunum , þar sem 
ég þekkti vel til, gaf  fjarska lítið af sér. Ég 
ræddi þetta  mál við Steingrím Steinþórsson, 
sem þá var kennari á H vanneyri, og hann 
hvatti mig eindregiö til að læra eitthvað, 
sem bætt gæti búskaparhætti  í sveitinni og 
kynna m ér það  sem vel hefði gefist í land- 
búnaði á N orður löndum . Svo að ég hélt til 
Noregs til að iæra mjólkurfræði og tók próf 
í henni frá Statens M eieriskole í Þrándheim i 
árið 1931.“

Þannig farast Sigurði G uðbrandssyni orð , 
þegar hann er  spu rð u r  um tildrög þess, að 
hann Iærði mjólkurvinnslu á bernskudögum  
þess iðnaðar h ér  á landi. Sigurður er nú 81 
árs gamall og býr h já  dó ttu r  sinni, Ingi- 
b jörgu, og tengdasyni, Pétri Jónssyni launa- 
m álastjóra  Sam bandsins, að Hæðarbyggð 13 
í Garðabæ.

Mjólkursatnlag Borgfirðinga 1948.
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H ús og vélar M jallar, sem kaupfélagið 
keypti, reynast i svo Iélegu ástandi, að þeg- 
ar í byrjun þ ar f  að endurnýja  hvort tveggja. 
Sumarið 1931 er  byggður vélarsalur, 108 
ferm etrar  að stærð, og nýjum vélum komið 
þar  fvrir. Arið 1935 e r  gamla Mjallarhúsið 
endurbyggt, og er  það á tveimur hæðum. 
Árin 1937 til 1939 er enn bætt við húsakost- 
inn, og síðasta viðbótin er gerð 1961. Þá er 
gólfflötur hússins orðinn um 860 ferm etrar .

Innvigtun mjólkur í gamla mjólkursamlaginu.

Skyrgerö í gamla samlaginu.
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Mjóíkursamlag Borgfirðinga tek u r  til 
starfa 10. febrúar 1932 -  og er  það fyrsti 
innvigtunardagur mjólkur. Innlagt mjólkur- 
magn þaö ár er rösklega 270 þíisund lítrar, 
en árið 1979 er það orðið  tæplega ellefu 
milljónir lítra.

í fyrstu er aðaláherslan lögð á n iðursuöu 
mjólkur, en brátt er einnig farið að fram- 
Ieiða skyr og rjóm a til sölu í Reykjavik , og 
síðar hefst svo framleiðsla m jólkur og osta.

Fyrsta árið er danskur m aður m jólkur- 
bússtjóri, N. Rasmusen að nafni, en hanrt 
hafði áður stýrt m jólkurbúi Thors Jensens 
að Korpúlfsstöðum. „H ann  var vel 
m enntaður mjólkurfræðingur,“ segir Sigurð- 
ur Guðbrandsson, „en átti við vanheilsu að 
stríða og þoldi illa íslenska veðráttu . H ann 
sótti um kennarastöðu við kunnan m jólkur- 
fræðiskóla í D anm örku , fékk star.fið og fór 
þá aftur til síns heimalands. Síðar varð hann 
ráðunau tur danskra m jó lkurbúa um kæli- 
tækni.“

Hinn 1. September 1933 verður S igurður 
Guðbrandsson mjólkursamlagsstjóri og 
gegnir starfinu af miklum dugnaði til árs- 
loka 1976, en 1. janúar 1977 tekur Indriði 
Albertsson við.

Við ýmsa byrjunaröröugleika er  að e tja  í 
fyrstu eins og nærri má geta. Gerilsneyðing 
var talin óþörf í þá daga og ólögleg nem a 
að vissu marki. Fyrstu árin e r  engin kælivél 
eða kæliklefi fyrir hendi. V a tnsskortu r er 
oft mikili, á meðan brunnar eru notaðir,  og 
s tundum verður að notast við sjó í stað 
vatns. Þeir erfiðleikar leysast ekki til 
fullnustu, fyrr en árið 1942 m eð vatnsveit- 
unni úr Hafnarfjalli sunnan fjarðar.

Við stofnun mjólkursamlagsins eflist 
nautgriparækt í héraðinu, og kaupfélagið 
reynir að kynda undir hana.

„Við G u ð m undur Jónsson á H vítárbakka 
og Sigurður Sigurðsson búnaðarm álastjóri 
ferðuðum st um, héldum fundi í öllum 
hreppum  og hvöttum til auk innar nautgripa- 
ræ k ta r ,“ segir Sigurður G uðbrandsson . „Og 
nokkru  síðar fórum við G u ð m u n d u r  á Hvít- 
á rbakka aftur af stað og stofnuðum  naut- 
griparæktarsam band fyrir Borgarfjörð . Af-



urðir eftir hverja kú  á búum  bænda voru 
svo misjafnar að m unaði allt að helmingi, 
svo að sannarlega var þörf k ynbó ta .“

Þetta  ber áragnur. M jólkurm agn bænd- 
anna á hverja kú fer ört vaxandi og krefst 
um leið aukins véla- og húsakosts hjá 
mjólkursamlaginu.

Þegar Þó rðu r  Pálmason er  spurður um 
mikilvægi mjólkurvinnslunnar á kreppuár- 
unum , svarar hann:

„Það var ómetanlegt, að mjólkursamiagið 
skyldi vera komiö á fót einmitt á þessum 
tíma, þegar landbúnaðarafurð ir féllu í verði 
og mæðiveikin hjó stór skörð  í sauðfé 
bænda.

Pað var sannkallað !án.“

Átöppun Baulumjólkur í gamla samlaginu. 
Talið frá vinstri: Guðrún A. Jónsdótlir, Hall- 
dóra Kristjánsdúttir, Sigurður Guðbrandsson 
og Siguröur Jónsson.
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Öttinn við samábyrgðina

K aupfélag Borgfirðinga hefur sérstöðu 
innan samvinnuhreyfingarinnar að því 

leyti, að það gengur ekki í Sam band ís- 
lenskra samvinnufélaga fyrr en í tíð Þ ó rðar  
Pálmasonar, árið 1937 -  en þá eru 33 ár lið- 
in frá stofnun þess.

Þessu olli óttinn við samábyrgðina.
Eins og áður er getið fékkst lagaákvæði 

um hana samþykkt árið 1911 eftir h a rðar  
deilur, en var aftur fellt úr gildi árið 1913.

Kristleifur á Stóra-Kroppi segir, að mik- 
illar varasemi hafi gætt í viðskiptum í Borg- 
arfirði á fyrstu árum þessarar aldar. O rsakir 
þess hafi verið, að „óreiðum enn náðu 
nöfnum allmargra bænda héraðsins undir 
ábyrgðarskjöl eða bændur létu jarð ir  að 
veði fyrir fjárupphæðir þeim til handa. Þeg- 
ar handhafar ábyrgðarskjalanna gátu ekki 
staðið í skilum og urðu gjaldþrota, urðu 
þessir bændur að fara margs á mís, meðan 
þeir píndust við að greiða þær fjárhæðir, 
sem þeir stóöu í ábyrgð fyrir .“

Hann getur þess einnig, að kaupfélags- 
ævintýri Björns Kristjánssonar hafi gert 
Borgfirðinga. tortryggna og ragari að tefla fé 
sínu í tvísýnu.

Allt gerði þetta  að verkum , að bændur, 
sem með erfiði og ráðdeild hafði tekist aö 
verða efnalega sjálfstæðir, höfðu ímugust á 
hvers konar ábyrgðum. Reynslan hafði 
kennt þeim, að til voru m enn, sem fóru gá- 
lauslega með eigur annarra ,  og ekki var 
heiglum hent að þekkja  þá frá þeim, sem 
óhætt var að eiga viðskipti við.

Þetta  bitnaði mjög á kaupfélaginu á 
fyrstu árum þess. Flestir félagsmenn voru 
fúsir til að ábyrgjast sameiginlega þær vöru- 
pantanir, sem deildarstjórar undirrituðu, 
því að þar var um sveitunga að ræða, sem 
óhætt var að treysta. E n  víðtækari sam- 
ábyrgð var meirihluti félagsmanna andvígur.

Á aðalfundi 1917 og 1918 er rætt um, að 
félagið gangi í Sam band íslenskra samvinnu- 
félaga. Árið 1919 sækir það síðan um



inngöngu, en fær synjun, af því að ákvæði 
um sam ábyrgð er  ekki fyrir hendi.

Pá e r  kosin nefnd til að sem ja ný lög fyrir 
félagið, og hún leggur fram frumvarp á að- 
alfundinum 1920, þar  sem „fullkominn sam- 
vinnugrundvöllur var Iagður undir starf- 
rækslu félagsins,“ eins og segir í fundar- 
gerð, og er þar  á tt  við ákvæði um sam- 
ábyrgð í staö deildarábyrgðar, ennfrem ur 
ákvæði um innlánsdeild og fleira.

Á rið  1923 mætir kaupfélagsstjóri, Svafar 
G uðm undsson , ásamt s tjórnarform anni, 
Jóni Hannessyni í Deildartungu, á öllum 
deildafundum til að skýra hag og ástæður 
félagsins, en ja fn fram t til að safna undir- 
skriftum undir nýju lögin.

E n  söfnunin gengur illa -  vegna sam- 
ábyrgðarinnar. Til marks um andstöðuna 
gegn henni m á nefna, að Sigurður Fjeldsted 
í Ferjukoti mætti á nær öllum fundunum  og 
mælti kröftuglega gegn samþykkt nýju lag- 
anna.

Útfallið verður,  að ekki nást nægar undir- 
skriftir, og er þá brugðið á sama ráö og 
áður að setja deildarábyrgð í stað sam- 
ábyrgðar -  og lögin sam þykkt í þeirri gerð.

Árið 1931 er  enn lagt fram á aðalfundi 
frumvarp til laga, sem byggt e r  í aðalat- 
riðum á þá gildandi lögum um samvinnufé- 
lög. En sagan en d u r tek u r  sig og sam þykkt 
þess dregst á langinn vegna ótta félags- 
m anna viö samábyrgðina.

Á rið  1937 er samábyrgðarákvæöið fellt 
n iður úr sam vinnulögunum, og sama ár 
leggur Þórður  Pálmason fram svohijóðandi 
tillögu á aöalfundi:

„Fundurinn sam þykkir að fela stjórn 
K. B. að sækja um inngöngu fyrir félagið í 
Sam band íslenskra samvinnufélaga og kýs í 
því skyni tvo fulltrúa til þess aö mæta á 
næsta aðalfundi SÍS.“

Þessi tillaga er  sam þykkt -  enda sam- 
ábyrgðarákvæðiö nú ekki lengur ásteyting- 
arsteinn.

A ðalfundur Sambandsins, sem haldinn er 
30. júní 1937 að Laugarvatni, samþykkir 
upptökubeiðni félagsins, og kjörnir fulitrúar 
þess taka sæti á fundinum í fyrsta sinn.

Nokkrir 
frumherjar >•

Kristleifur 
Þorsleinsson 
fræðimaður 

á Stóra-Kroppi

Sigurður Fjeldsted 
Ferjukoti

Einar Hjálmsson 
Munaðamesi

Jóhann Magnússon 
Hamri

Guðbrandur Sigurðsson 
Hrafnkelsstöðum

Síðan hefur Kaupfélag Borgfirðinga verið 
í hópi traustustu félaga innan Sambandsins 
og jafnan átt fulltrúa í stjórn þess. Þ órður 
Pálmason var kosinn í Sambandsstjórn árið 
1939 og sat í henni til 1976, en þá var eftir- 
m aður hans, O lafur Sverrisson, kosinn í 
hans stað.
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Gamla búðin leyst af hólmi

O g áfram þjóta  árin sem óðfluga ský á 
þessari h raðferð  um langa og við- 

burðaríka sögu Kaupfélags Borgfirðinga. 
H ún helst í hendur við þjóðarsöguna og er 
raunar svo nátengd henni, að ekki verður á 
milli greint.

V ornótt  qina árið 1940 er Island hernum- 
ið og setuliðsmenn búa um sig í landinu, 
fyrst breskir og síðan bandarískir.

H öfuðsm aður gengur á fund sýslumanns- 
ins og tjáir honum , að f im m hundruö og 
áttatíu breskir herm enn eigi aö hafa bæki- 
stöð í Borgarnesi -  eöa  næstum jafnmargir 
og allir íbúar kauptúnsins.

Fram  að þessu hafði enginn lögregluþjónn 
verið á staönum , en nú ræður hre.ppsnefnd- 
in tvo vaska menn til þeirra  starfa. Ö rðugt 
e r  að efna til fangahúss í skyndi, en sá 
vandi er leystur á þann há tt ,  að kaupfélagið 
lætur í té gang meðfram ketilhúsi mjólkur- 
samlagsins -  og er  notast viö hann til bráða- 
birgöa með nokkrum  endurbótum .

Setulið reisir sér skálahverfi í Neðri-Sand- 
vík og uppi við vegamótin, þar sem leiðir

Hermannaskálar í Borgarnesi á stríösárunum. 
Hermenn, fyrst breskir og síðan bandarískir, voru 
næsíum jafnmargir og allir íbúar kauptúnsins.



Gamla búðin undir hamrinum. Þar var í þröngu nábýli 
sykurinn og sápan, sódlnn og tóbakið, súkkulaðið og 
piparinn.

greinast upp  í B orgarfjörð  og vestur um 
Mýrar. Einnig gerir það sér skála í Skalla- 
grímsdal og við Þorsteinsgötu. Byrgi eru 
hlaðin úr sandpokum  víða á holtum og hæð- 
um, og loftvarnarbyssum beint til himins.

Við byrgin standa vopnaðir herm enn aila 
daga -  til dæmis á bryggjunni í Brákarey.

Reyndar var ú tb ú n að u r  Bretanna ekki 
beysinn; byssurnar úr tré og skriðdreka 
höföu þeir -  úr fyrra stríðinu.

Lýðveldishátíðarárið  kem ur fram á aðal- 
fundi Kaupfélags Borgfirðinga, aö endur- 
skoöendur telja hag féiagsins „m jög glæsi- 
legan“ .

A fundinum er m eðal annars samþykkt 
svohljóðandi tillaga:

„A ðalfundur K. B. 28. apríl 1944 lýsir 
yfir fylgi sínu við sambandsslit við Dani og 
stofnun lýðveidis á íslandi. Skorar fundur
inn á héraðsbúa að fylkja sér fast um þessi 
mál og leggja sig fram um það, að þátt taka

í þjóðaratkvæðagreiðslu þeirri, sem fram á 
að fara um sambandssiitin og lýðveldisstofn- 
unina, verði sem alm ennust.“

I sambandi víð þessa tillögu flytur Júlíus 
bóndi Jónsson í Hvítárnesi frum ort kvæði, 
sem fundarm enn þakka með íófataki.

En hverja skyldi Þó rður  Pálmason telja 
merkustu  áfangana í starfsemi Kaupfélags- 
ins frá því að hann tók við því á krepputím- 
um og þar til hann lét af störfum á dögum 
velferðarþjóðfélags nútímans?

„Fyrsti áfanginn var bygging kjötfrysti- 
húss,“ segir hann. „A því var mikil nauð- 
syn, svo að við hófum byggingu þess jafn- 
skjótt og hagur félagsins tók að styrkjast. 
Það var tekið í notkun árið 1938, en 1947 
urðum við aö stækka það og 1957 tvöföld- 
uðum við stærð þess -  og sam t var það of 
lítið.“

Síðan er haldið áfram og hver fram- 
kvæmdin rekur aðra.
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Verslunarhús Kaupfélags Borgftrðinga við Egilsgötu. Myndin er tekin 1975.
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Á rið  1937 setur félagið á stofn sauma- 
stofu, þar sem starfar herraklæðskeri og 
m eð honum  venjulega 4 - 5  manns, og hún 
er starfrækt í n o k k u r  ár.

Á rið  1941 er kom ið á fót brauðgerð  í 
Sölku, og árið 1943 kaupir  félagið bifreiða- 
kost þeirra F innboga Guðlaugssonar og 
Sveins S veinbjarnarsonar og hefur vöru- 
flutninga. Síðan hefur það óslitið starfrækt 
vörubílastöð, sem rekur tugi bifreiða og 
annast vöru- og mjólkurflutninga um allt 
héraðið  ásamt föstum áætlunarferðum  til 
Reykjavíkur.

Á rið  1947 er reist íbúðarhús handa kaup- 
félagsstjóranum. „S um um  þótti það of 
stórt, þegar það var byggt, “ segir Þórður,  
,, en líklega finnst fáum  það nú á d ögum .“ 

Á rið  1948 er  byggt afgreiðsluhús vegna 
bifre iðastöðvarinnar, og árið 1951 er  lokið 
byggingu húss við Egilsgötu, þar sem 
kaupfélagið hefur nú brauðgerð  sína.

Á rið  1956 k em ur röðin að langþráðu 
verkefni, en þá er  hafinn undirbúningur að 
byggingu nýs stórhýsis viö Egilsgötu fyrir 
versianir og skrifstofur félagsins. A rið  1960 
e r  flutt í þetta  hús, og  er  það þá að m argra 
dómi eitt nýtískulegasta verslunarhús á 
landinu. Pá hafði aðalsölubúð félagsins ver- 
iö hálfan fimmta tug ára í Sjávarborg, versl- 
unarhúsi Brydes, sem félagið keypti árið 
1916.

„Þ að  hafði lengi komiö til tals aö reisa 
nýtt vei\slunarhús,“ segir Þóröur Pálm ason, 
, ,en þarfir landbúnaöarins voru taldar mikil- 
vægari og sátu þess vegna jafnan í fyrir- 
rúmi. Það var ekki hægt að gera allt í 
e inu .“

Þegar fo n n aö u r  félagsstjórnar, Sverrir 
Gíslason í Hvamm i, flutti skýrslu um störf 
s t jó rnarinnar á næsta aöalfundi 1961, hóf 
hann mál sitt meö því að lýsa ánægju sinni 
yfir því, aö nú í fyrsta sinn gæti féiagiö 
haldið aöalfund sinn í eigin húsakynnnm .

A ð vonum er mikið rætt um nýja híisið 
á fundinum, og í lok hans er  samþykkt til
lage, þar sem segir meðal annars: „Fundur- 
inn fagnar þeim áfanga, er náðst hefur í 
starfsemi K. B. m eð byggingu hins nýja og

Verslað nieð málningu 1960. Georg Hermannsson, 
núverandi fulltrúi kaupfélagsstjóra, afgreiðir Egil 
Pálsson.

Kassarnir eru ekki eins stórír og miklir fyrirferðar nú á 
döguiti tölvutækninnar og þeir voru árið 1960.

veglega verslunarhúss, sem á allan hátt 
bætir verslunaraðstööu þess og vinnuskilyrði 
starfsfólksins. Auk þess e r  það félaginu og 
héraðinu til sóma og ber vott um framsýni 
og stórhug forustum anna þess.“

En þrátt fyrir glæsileika nýju verslunar- 
innar, gleymist ekki gamla búðin undir 
ham rinum , sem svo lengi hafði þ jónað við- 
skiptavinum kaupfélagsins. B jörn Jakobsson 
minnist hennar hlýjum huga í Kaupfélagsrit- 
inu, og segir þar meðal annars:
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„Þetta litla húsrými olli því, að hér  var 
margt m eð aldamótasniði og jafnvel eldra. 
Þegar inn var komið, blasti við augum fjöl- 
b reyttur varningur. Gegndi furðu, hversu 
vel og snoturlega öllu var fyrir komið í þeim 
miklu þrengslum. Til þess þurfti góða skipu- 
lagsgáfu. I hillum allt um kring voru snyrti- 
legir pakkar,  flöskur og glös með margvís- 
Iegu innihaldi. Þar var t. d. í þröngu nábýli 
sykurinn og sápan, sódinn og tóbakið, 
síikkulaðið og piparinn. í skúffum í af- 
greiðsluborðinu voru meðal annars geym dar 
gráfíkjur og rúsínur, gerduftið og sveskjurn- 
ar, og í næsta nágrenni margs kyns verk- 
færi, hestajárn og hóffjaðrir. I hlíðarálmu 
voru bœkur í hillum. Og í loftinu blikuðu 
ýmsir forkunnarfagrir hlutir eins og st jö rnur 
á heiðskíru húmkvöldi.

Yfir þessu öllu sveif svo Ijúfur andi af- 
greiðslufólksins, sem reyndi að leysa hvers 
manns vandræði með glöðu geði. Par voru 
að verki eins konar þúsund þjala smiðir, 
sem kunnu skil á hverjum hlut og vissu hvar 
hans var að Ieita.“

Árið 1963 er hús bifreiðastöðvar kaupfé- 
lagsins flutt í heilu iíki í efri hluta kauptúns- 
ins og breytt í búð, þar sem á boðstólum  
eru flestar matvörur, en bifreiðastöðin fær 
húsnæði í nýja verslunarhúsinu.

Ari síðar kaupir félagið húseignir Kaupfé- 
lags Stykkishólms að V egam ótum  í Mikla- 
holtshreppi og tekur þar við verslunarrekstri 
og veitingasölu.

A uk  þess sem hér hefur verið talið hefur 
kaupfélagið haft forgöngu um eða tekið þátt 
í stofnun nýrra iðnfyrirtækja og lagt fé til 
gamalla fyrirtækja, svo sem flóabátsins og 
gistihússins, og staðiö að margvíslegri 
menningarstarfsemi.

Á  fimmtíu ára afmæli sínu veturinn 1954 
tekur Kaupfélag Borgfirðinga á erfðafestu 
hundrað hektara lands í N orö tunguskógi og 
lætur gróðursetja þar fimmtíu þúsund skóg- 
arplöntur um vorið.

Áríö 1965 og 1966 er  loks ráðist í það 
stórvirki að byggja nýtt siáturhús í B rákarey  
~ og verður skýrt frá því hér á eftir.

Opnað var í nýja yerslunarhúsinu 1. desember 1960 — með failegri jólaskreytingu.



Kaupfélagsstjóri 
og stjórnarformaður 
á aðalfundi

Þessar skeinmtilegu svipmyndir teknar á aðalfundi í 
Kaupfélagi Borgfirðinga sýna í ræðustóli og síöan að 
bera saman ráð sfn þá Þórð Pálmason kaupfélagsstjóra 
og Sverri Gíslason í Hvammi, sem var stiórnarforniaður 
1958—1966.



Úr myndaalbúminu

Þessar myndir úr myndaaibúmi Geirlaugar Jónsdóttur 
og Þórðar Pálmasonar sýna þau hjónin á ferðalögum er- 
lendis. Myndin til hægrí er tekin á Ráðhústorginu í 
Kaupmannahöfn 1948. Litla myndin liér að neðan er 
tekin í Hamborg á sextugsafmæli Þórðar, en stóra 
myndin er tekin á sjötugsafmæli hans í Harrisburg í 
Bandaríkjunum, ásamt Pálma iieitnum syni þeirra, Ernu 
Ármannsdóttur konu hans og börnum þeirra.
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Stórt skref stigið

S aga sláturhúsa Kaupfélags Borgfirðinga 
hefst í rauninni árið 1908, þegar Slát- 

urfélag Suðurlands reisir sláturhús við Brák- 
arsund. Á  sínum tím a þótti þetta  mikið hús, 
og þess voru dæmi, að í því væri slátrað allt 
að 1200 fjár á dag.

Þegar Sláturfélag Borgfirðinga er  stofnað 
árið 1920, kaupir það  sláturhúsið af Slát- 
urfélagi Suðurlands og rekur það til ársins 
1931. Þá hættir það að vera sjálfstætt félag 
og sameinast Kaupfélagi Borgfirðinga, eins 
og fyrr er sagt, sem síðan hefur rekið slátur- 
hús í Borgarnesi og jafnan með hinum 
mesta myndarbrag.

A uk  þess hefur kaupfélagið rekið slátur- 
hús á þ rem ur öðrum  stöðum um lengri eða  
skemmri tíma. U m  1935 hóf það slátrun að  
Hurðarbaki í Reykholtsdal; áratug síðar e r  
flutt í nýrra húsnæði þar, og það er  starf- 
rækt til ársins 1966. Einnig var alllengi 
starfrækt sláturhús að G örðum  í Kolbeins- 
s taðahreppi og í nokkur á r  á Vegam ótum  í 
Miklaholtshreppi.

Árið 1940 reisir félagið nýtt sláturhús í 
Brákarey, sem leysir hið eldra af hólmi. 
Pe tta  e r  gert á hernám sárunum  og skortur 
á byggingarefni er tilfinnanlegur. Það e r

Sláturhús Kaupfélags Borgfirðinga.



jafnvel brugðið á það ráð að ná í rekavið 
frá s tröndum  Húnaflóa. H ér  var þó um 
enga stórbyggingu að ræða á nútímamæli- 
kvarða; gólfflötur ekki nem a 670 ferm etrar , 
ein hæð og saltgeymsluherbergi í kjallara.

í þriðja sinn er stóra skrefið stigið og 
ráðist í að reisa stórt og nýtískulegt slátur- 
hús á árunum  1964 og 1965.

, ,Þetta  var mikil og nauösynleg fram- 
kvæmd, og hún var undirbúin eins vel og 
kostur var á ,“ segir Þ órður Pálmason. , ,Ég 
fór til dæmis til A m eríku  og kynnti mér 
sláturhús þar, og einnig nutum  við liðsinnis 
m anna frá Nýja Sjálandi, sem kenndu okk- 
ur nýja aðferð við slá trun .“

Nýja sláturhúsið var tekið til fullrar notk- 
unar haustið 1966, og síðan árið 1968 hefur 
öll slátrun Kaupfélags Borgfirðinga farið 
fram í því.

í nýja húsinu var meiri og fullkomnari 
tæknibúnaður við slátrun en áður hafði

þekkst, svo að fjöldi m anna kom til að 
skoða og kynnast þessari merku nýjung. 
Svo mátti heita, að eftir að slátrun hófst 
fyrsta haustið hafi enginn dagur liðið án 
gestakomu.

Húsið var vígt með sérstakri athöfn. í há- 
degisverðarboði, sem kaupfélagsstjórnin 
hélt gestum sínum á Hótel Borgarnesi, rakti 
Pórður Pálmason sögu byggingarinnar og 
skýrði frá skipulagi starfsins. Hann sagði þá 
meðal annars:

, ,Byrjað var á því árið 1964 að sprengja 
klappir og fylla upp í vík á eynni til að fá 
athafnasvæði og rými fyrir bygginguna. 
Húsið var teiknað á Teiknistofu SÍS undir 
yfirumsjón G unnars Þorsteinssonar og 
stærðin miðuð við, að hægt yrði að slátra 
þrem þúsundum fjár á dag.

Nú er fyrsta áfanga lokið. Húsið er á 
tveim hæðum og kjallara, samtals 12.100 
rúm m etra r  að stærð og gólfflötur 2700 fer
metrar.
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Slátrun hjá 
Kaupfélagi 
Borgfírðinga

1935 = 17.348 kindur 
1940 =  11.714 kindur 
1945 = 15.277 kindur 
1950 = 27.351 kindur 
1955 = 29.518 kindur 
1960 = 44.906 kindur 
1965 — 61.514 kindur 
1970 =  59.260 kindur 
1975 = 80.939 kindur 
1980 = 71.469 kindur 
1983 = 74.469 kindur

Það er mikið um ad vera 
hjá Kaupfélagi Borg- 
firðinga í sláturtídinni á 
haustin. Þá fjölgar 
starfsfólkinu um allt ad 
helming. Á þessum 
sídum sjást nokkrar 
svipmyndir, sem teknar 
voru 1981 medan slátrun 
stód yfir.
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í  kjallara e r  m. a. saltgeymsla, gærusölt- 
un , gæruflokkun, gærubinding, ketilhús, 
háspennukerfi,  snyrting og kaffistofa. Á  
fyrstu hæð er anddyri, fjárrétt ,  tilraunaslát- 
urhús Framleiðsluráðs, garna- og innyfla- 
skoðun, slátursala og garnastroka. Á  ann- 
arri hæð er  fjárrétt,  slátrunarsalur með tvö 
til þ rjú  gengi hringslátrunar, skrifstofur 
verkstjóra og dýralæknis, kjötsalur, þar  sem 
fer fram mat, pökkun og merking alls kjöts, 
m atsalur, fatageymslur og snyrtiherbergi.

Ljóst er, að hér e r  í mikið ráðist af ekki 
fleiri aðilum en hér e r  um að ræða. Alls 
m unu þaö vera um 600 bændur, sem að 
sláturhúsbyggingunni standa, þ. e. úr fimm 
hreppum  í Borgarfjarðarsýslu, átta í Mýra- 
sýslu og fjórum í Snæfellsnes- og Hnappa- 
dalssýslu.“

A ó lokinni heimsókn gestanna í slátur- 
húsið lýsti Ingólfur Jónsson, þáverandi iand- 
búnaðarráðherra ,  ánægju sinni yfir því stóra 
átaki, sem hér hefði verið gert. Með því

hefðu skapast skilyrði fyrir aukið hreinlæti 
og vinnuhagræðingu. H ann benti á, að hér 
sæist fyrirmyndin að sláturhúsum framtíðar- 
innar og minntist einnig á, aö mörg slátur- 
hús hér á landi væru í því ófrem darástandi,  
að ekki yrði lengur við þau unað.

G u n n a r  G uðbjar tsson , fo rm aður Stéttar- 
sambands bænda og Framleiðsluráðs land- 
búnaöarins, talaði einnig, en Fram leiðsluráð 
aðstoðaði við undirbúning og byggingu slát- 
urhússins og setti upp tilraunasláturhús 
sam tengt því.

Einnig lýsti A gnar Tryggvason, þáverandi 
framkvæmdastjóri Búvörudeildar Sam- 
bandsins, fögnuði sínum yfir því, að nú væri 
risið sláturhús, sem á allan hátt uppfyllti 
kröfur er lendra k jö tkaupenda . H ann  taldi, 
að hér hefði verið stigið stórt spor í rétta  
átt: ný vinnubrögð, aukin tækni, hreinlæti 
og hagræðing.

Kaupfélag Borgfirðinga haföi gerst 
brautryðjandi í þessum efnum.

Kjötmjölsverksmiðja K. B. var byggð árið 1971. Þessi verksmiðja vinnur úr öllum úrgangi frá 
sláturhúsi kaupfélagsins og einnig úr beinum og fleiru frá kjötvinnsiu félagsins. Nokkuö hefur 
veríð flutt aö af hráefni og nóg af þvi er fáanlegt til að auka framleiðsluna verulega. En óvissa 
hefur ríkt um markað fyrir hana. Nú viröast hins vegar vera að opnast leiðir til að nýta þessar 
afurðir til íblöndunar við framleiðslu heyköggla. Þá nota ennfremur mörg minkabúanna 
þessar vörur í vaxandi mæli.

52



53



Tankvæðingin markaði tímamót

Þ egar ég var unglingur, kom ég gjarn- 
an í Borgarnes á haustin. Þá var féð 

rekið þangað til s látrunar, en ekki flutt á 
bílum eins og nú. Oftast var rok og rigning 
þessa haustdaga. A f því dró ég þá ályktun, 
að Borgarnes hlyti að vera illviðrabæli. En 
því fer víðs fjarri. H ér er yfirleitt góð veðr- 
á t ta .“

, ,O g umhverfið er fallegt.“
,,Já, Borgarnes er lítill en snotur bær. 

Umgengni íbúanna er  til fyrirmyndar og 
lóðir yfirleitt vel hirtar. Skallagrímsgarður- 
inn er verulega fallegur að sumarlagi. 
F ram tak og smekkvísi þeirra sem reistu

hann hefur ábyggilega örfað fólkt til að hafa 
snyrtilegt í kringum sig. Það skiptir máli 
fyrir mannlífið engu síður en margt a n n a ð .“ 

,,S tundum er sagt um Borgnesinga, að 
þeir lifi hver á öð ru m .“

„Jú ,  það má til sanns vegar færa. En þó 
lifa þeir í enn ríkara mæli á héraðinu. B org
arnes er nauðsynleg þjónustum iðstöð  fyrir 
sveitina. Við erum vinnufólkið, sem áður 
var heima á bæjunum. .

Á hverjum mánudegi heldur kaupfélagsstjóri fund með 
nánustu samstarfsmönnum sínum. Á myndinni eru talið 
frá vinstrí: Georg Hermannsson, fulltrúi kaupfélags- 
stjóra, Guðrún Eggertsdóttir, aðalbókari, Ólafur Sverr- 
isson, kaupfélagsstjóri, Jón Einarsson, fulltrúi kaupfé- 
Iagsstjóra og Skúli Ingvarsson, aðalféhirðir.
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Ólafur Sverrisson.
Þannig er spjallað í stuttri heimsókn á 

skrifstofu núverandi fram kvæm dastjóra 
Kaupfélags Borgfirðinga, Ólafs Sverris- 
sonar, sem tók við starfi sínu árið 1968 úr 
höndum  Þórðar Pálm asonar -  og hefur 
s t jórnað kaupfélaginu síðan í sextán ár af 
festu og framsýni.

Velgengni og fram faraþróun hefur haldið 
áfram; hver framkvæmdin fylgt annarri og 
félagið tileinkað sér margs konar tækninýj- 
ungar, eins og nauðsynlegt er í síbreytilegu 
samfélagi nútímans.

Olafur Sverrisson er Borgfirðingur að ætt 
og uppruna ,  fæddur í Hvamm i í Norðurár- 
dal hinn 13. maí árið 1923. Foreldrar hans 
eru Sverrir Gíslason, bóndi í H vam m i, sem 
um langt skeið var s t jó rnarfo rm aður kaup-

Stjórnin að störfum í febrúarmánuði 1982. Þetta var síð- 
asti fundur Daniels Kristjánssonar á Hreðavatni (til 
vinstri á myndinni), en hann var stjórnarformaður í 
sextán ár.
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félagsins, E inarssonar prófasts í Stafholti, 
og k o n a  hans, Sigurlaug G uðm undsdóttir ,  
O lafssonar í Lundum .

K ona  Ólafs e r  A n n a  Ingadóttir  og eiga 
þau fimm uppkom in  börn.

,,Tvo vetur stundaði ég nám  í héraðsskól- 
anum  í R eykholti ,“ segir Ó lafur, þegar 
hann  er beðinn um  að segja í s tuttu  máli frá 
námi sínu og starfsferli, , ,en aðra tvo í Sam- 
vinnuskólanum  og útskrifaðist þaðan  árið 
1945 tu ttugu  og tveggja ára gamall.

A ð  námi loknu vann ég h já  Kaupfélagi 
Þingeyinga í eitt ár, en síðan hjá Samband- 
inu í tólf ár. Ég starfaði bæði í útflutnings- 
deild og kaupfélagaeftirliti og lærði margt í 
báðum  þessum deildum. Sérstaklega var 
fróðlegt að vinna í kaupfélagaeftirlitinu. Því 
starfi fylgdu ferðalög og náin kynni af 
kaupfélögum og rekstri þeirra.

Pá vaknaði löngun mín til að gerast 
kaupfélagsstjóri.

A rið  1958 varð ég svo kaupfélagsstjóri 
Kaupfélags Húnvetninga á BlÖnduósi, en 
hann gegnir jafnframt stöðu framkvæmda- 
stjóra fyrir Sölufélag A ustur-H únvetninga.

Við hjónin vorum tíu ár á BlÖnduósi og 
kunnum  prýðilega við okkur þar. H únvetn- 
ingar féllu okkur vel í geð. En við stóðum st

Eftir aö tankvæðingin kom til sögunnar, heyrir þessi sjón 
fortíöinni tíJ. Sem betur fer þurfa bændur ekki lengur að 
bera níðþunga brúsa út á veg.

samt ekki mátið, þegar o k k u r  var boðiö  aö 
koma hingað árið 1968.

Ég hef alltaf litið á B orgarfjörð  sem 
heimabyggð mína, og auk þess er héraðið 
afburða fagurt og hefur sterkt aðd rá t ta ra f l .“

, ,Ég tók að sjálfsögðu við góðu búi, þeg- 
ar ég kom hingað ,“ heldur Ó lafur áfram. 
„H agur kaupfélagsins var  traustur. E n  það 
var lægð í efnahagslífi þ jóðarinnar um þetta 
leyti, svo að fjárhagur félagsmanna var erf- 
iður og lausafjárstaðan slæm.

G óðu heilli raknaði þó  fljótt ú r  þeirri 
efnahagskreppu, og síðan má heita að stað- 
ið hafi nær óslitið tímabil fram kvæm da og 
framfara.

Reyndar voru þegar m iklar framkvæmdir 
á vegum félagsins á árunum  áður en ég kom 
hingað. Ekki var ýkja langt liðiö frá bygg- 
ingu verslunarhússins, sem var átak á sínum 
tíma, þótt það sé orðið of lítið nú. O g siát- 
urhúsinu var lokið að mestu leyti, en það 
hafði verið í smíðum í nokkur ár. Hins vegar 
var frágangur utanhúss og gerð bílastæðis 
eftir, og þær framkvæmdir kostuðu ærið fé.

Þá var einnig hafin tankvæðing hjá bænd- 
um í Borgarfjarðarhéraði, og Kaupfélag 
Borgfirðinga kostaði hana að verulegu leyti.

Við aðstoðuðum bændur við kaup  á 
mjólkurkælum, sem mjólkursamlagið átti að 
hálfu leyti og keyptum ennfrem ur sérstak- 
lega ú tbúna tankbíla.

Á þessum erfiðu árum 1968-1970 tókst 
nær alveg að tankvæða mjólkursvæði okkar
-  en það er að minni hyggju ein allra merk- 
asta framkvæmd Kaupfélags Borgfirðinga 
hin síðari ár.

Fjöldi bænda hefur ofreynt sig í baki á 
því að rogast með 40-50 lítra m jólkurbrúsa, 
en nú eru þau miklu átök, sem áður þurfti 
við mjólkina, Iiðin tíð.

Þess gerist ekki lengur þörf að rogast 
með níðþunga brúsa út á veg eða brúsapall. 
Bóndinn þarf Iítið sem ekkert  aö skipta sér 
af mjólkurflutningunum. H ann getur verið 
úti á túni í heyskap eða við einhver önnur 
störf.

Mjólkurbílstjórinn kem ur, ra ta r  í tank- 
inn, tekur mjólkina -  og fe r .“
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Nýtt mjólkursamlag

F orráðam enn Kaupfélags Borgfirðinga 
gerðu sér Ijóst, að brá tt  þyrfti að 

byggja yfir rekstur mjólkursamlagsins -  á 
nýjum og rýmri stað en þaö hafði við Skúla- 
götu, þar sem gamla hvíta húsið m eð stóra 
reykháfnum  stendur.

N okkrir  staðir kom u til álita, svo sem 
fjaran neðan Skúlagötu, Gíslatún og fleiri. 
Við nánari athugun reyndist landrými þó 
ekki nægjanlegt á neinum þessara staða. A ö 
vandlega athuguðu máli var samlaginu val- 
inn s taður á Engjaási í Borgarnesi.

Hinn 1. nóvember 1975 tók þáverandi mjólkurbússtfóri, 
Siguröur Guöbrandsson, fyrstu skóflustunguna að nýja 
mjólkursamlaginu, og grafið var fyrir húsinu þá um 
haustið.
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Á  aðalfundi Kaupfélags Borgfirðinga árið 
1972 var svohljóðandi samþykkt gerð: 

„A ða lfundur Kaupfélags Borgfirðinga 
haldinn í Borgarnesi dagana 4. og 5. maí 
1972 heimilar stjórn félagsins að hefja nú 
þegar undirbúning að byggingu nýs mjólk- 
ursamlags í Borgarnesi.“

í framhaldi af þessari samþykkt var unnið 
af fullum krafti að undirbúningi. Haft var 
samráð við teiknistofu norsku mjólkursam- 
laganna, og gerði sú stofnun fyrstu drög að 
samlagshúsinu. En fljótlega var Teiknistofa 
Sambandsins fengin til þess að taka verkið 
að sér.

Árið  1973, hinn 4. maí, felur aðalfundur 
Kaupfélags Borgfirðinga stjórn félagsins, 
,,að halda áfram undirbúningi að byggingu

Mjólkursamlagshúsið var vígt 28. ágúst 1981 að við- 
stöddum fjölda gesta. Á þessari mynd flytur ólafur 
Sverrisson kaupfélagsstjóri ávarp við það tækifæri.

nýs mjólkursamlags í Borgarnesi. M. a. 
verði gengið frá fullnaðarteikningu, tryggð 
lóð, unnið að lánsfjárútvegun og gerð 
kostnaðaráætlun um framkvæmdina. Niður- 
s töður verði lagðar fyrir næsta aða lfund .“

Á aðalfundi kaupfélagsins árið 1974 er 
svohljóðandi samþykkt gerð:

, ,A ðaIfundur Kaupfélags Borgfirðinga 
haldinn 7. til 8. maí 1974 heimilar stjórn fé- 
lagsins að hefja framkvæmdir við byggingu 
nýs mjólkursamlags í Borgarnesi á grund- 
velli þeirra teikninga og áætlana, sem fram 
hafa verið lagðar.“

Síðan var verkefnið alfarið í höndum  
stjórnar kaupfélagsins, svo og kaupfélags- 
stjóra og mjólkurbússtjóra .

Eins og fyrr segir var samlaginu valinn 
staður á Engjaási í Borgarnesi. Formlega 
úthlutaði sveitarstjórn Borgarness kaupfé- 
laginu lóðinni á fundi 26. September 1973.
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Mjólkursamlag Borgfirðinga.

Landið er alls 23.624 fe rm etrar  og hentaði 
vel fyrir þau mannvirki, sem þa'r var fyrir- 
hugað að reisa.

Hinn 5. September 1975 eru á stjórnar- 
fundi kaupfélagsins lagðar fram lokateikn- 
ingar fyrir samlagið og þær eru samþykktar, 
ákveðið að leggja þær fýrir byggingarnefnd 
B orgarnesshrepps og að því stefnt að hefja 
undirbúningsframkvæmdir þá þegar um 
haustið.

Byggingarnefnd samþykkti síðan teikning- 
arnar á fundi 18. September 1975 athuga- 
semdalaust -  og laugardaginn 1. nóvem ber 
1975 voru framkvæmdir hafnar með því, að 
þáverandi mjólkurbússtjóri,  Sigurður Guð- 
brandsson, tók fyrstu skóflustunguna.

Grafið var fyrir húsinu þá um haustið og 
hafist handa um byggingu þess vorið 1976.

Hornsteinn lagður að nýja mjóikursamlagshúsinu. Sitj- 
andi er Sigurður Guðbrandsson, fyrrverandi mjólkur- 
bússtjórí, en hjá honum stendur Indriði Albertsson, sem 
tók við starfi hans.
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Síðan var unnið óslitið að þessu stærsta 
verkefni Kaupfélags Borgfirðinga, þar til 
nýja mjóíkursamlagsbyggingin var komin 
upp.

Fyrsta mjólkin var vegin hinn 15. maí 
1981, og húsið var vígt 28. ágúst 1981 að 
viðstöddum fjölda gesta.

G runnflö tu r hússins e r  3178 ferm etrar , 
kjallari e r  undir húsinu að hluta og er hann 
1587 ferm etrar.  Hluti af aðalhúsi er á 
tveim ur hæðum og er  kaffistofa, fundarher- 
bergi og fleira á efri hæð. Samtals er gólf- 
flötur mjólkursamlagsins 5293 fermetrar.

Framleiðslusvæði M jólkursamlags Borg- 
firðinga nær nú yfir sautján hreppa, þ. e. 
allt frá Andakílshreppi tii Breiðavíkur- 
hrepps að báöum  m eðtöldum. Mjólkur- 
innleggjendur árið 1980 voru 236.

Vegna þess hve M jólkursamlag Borgfirð- 
inga Iiggur nærri stærsta markaði landsins, 
Reykjavik, hefur meginhluti m jólkurinnar 
verið seldur sem neyslumjólk eða tæplega 
70% undanfarin ár.

Ö nnur framleiðsla samlagsins árið 1980
var:

Skyr
Smjör
O stur
Rjómi
Mysa, pökkuð 
U ndanrenna

140 tonn 
38 tonn 

194 tonn 
60 þús. Itr. 

209 þús. Itr. 
125 þús. ltr.

„Já, við byggðum stórt og myndarlegt 
m jólkursam lag,“ segir Ólafur Sverrisson, 
„kannski óþarflega stórt, því að mjólkur- 
magnið hefur ekki aukist eins og ráð var 
fyrir gert, þegar húsið var teiknað og skipu- 
lagt.

Hins vegar hefur verið brotið upp á ýms- 
um nýjungum í rekstri samlagsins. Sum ar 
þeirra hafa þegar séð dagsins Ijós, svo sem 
ídýfur m eð ýmsu bragði, sem n jóta  vin- 
sælda, og um  þessar m undir kem ur á mark- 
aðinn ný vara: ýmiss konar grautar pakkað- 
Ír í fernur.

Þetta  stóra hús er því senn fullnýtt.“

Indriði Albertsson, mjólkurbússtjórí Mjólkursamiags Borgfírðinga, á skrífstofu sinni.
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Stjórnar- 
menn 

Kaupfélags 
Borgfirðingao  o

Frá aðalfundi Kaupfélags Borg- 
fírðinga í fyrra. Talið frá vinstrí: 
Ragnar Olgeírsson og Guðmundur 
Ingimundarson, fundarstjórar, 
ólafur Sverrisson, kaupfélags- 
stjórí, Bjami Arason, stjórnarfor- 
maður, og Guðlaugur Björgvins- 
son, forstjóri Mjólkursamsölunnar 
f Reykjavik, sem flutti eríndi á 
fundinum.

F yrsta stjórn Kaupfélags Borgfirðinga var 
kosin 1905 og þannig skipuð, eins og 

áðu r  hefur verið sagt: Séra Jóhann Þor- 
steinsson, prestur í Stafholti, form aður, Jo 
hann B jörnsson, bóndi í Bakkakoti og Jón 
B löndal, læknir í Stafholtsey. Síðan hafa 
eftirtaldir menn setið í stjórn félagsins 
lengri eða skemmri tíma frá 1905, fyrstu 
árin þrír, lengi vel fimm, en síðan árið 1965 
sjö í senn:

Sigurður Fjeldsted. bóndi, Ferjukoti.
Einar Hjálmsson, bóndi, Munaðarnesi.
Guðmundur Óiafsson, bóndi, Lundum.
Davíð Þorsteinsson, bóndi, Arnbjargarlæk, 
form. 1930—1943.
Jón Hannesson, bóndi, Deildartungu, 
form. 1943—1951.
Guðmundur Jónsson, bóndi, Hvítárbakka, 
fonn. 1951—1957.
Guðbrandur Sigurösson, bóndi, Hrafnkelsstööum. 
Jóhann Magnússon, bóndi, Hamri.
Jón Steingrímsson, sýslimiaður, Borgarnesi, 
form. 1958.
Sverrir Gíslason, bóndi, Hvammi, 
form. 1958—1966.
Haukur Jörundsson, kennari, Hvanneyri.
Jóhann Guðjónsson, bóndi, Leirulæk.
Jón Guðmundsson, bóndi, Hvítárbakka.
Daniel Kristjánsson, skógarvörður, Hreðavatni, 
form. 1966—1982.

Ingimundur Ásgeirsson, bóndi, Hæli.
Halldór E. Sigurðsson, alþingismaður, Borgarnesi. 
Gunnar Guðbjarfsson, bóndi, Hjarðarfelli.
Kjarían Eggertsson, bóndi, Einholtum.
Magnús Kristjánsson, bóndi, Norötungu.
Magnús Sigurðsson, bóndi, Gilsbakka, 
núverandi varaformaður.
Guðmundur Þorsteinsson, bóndi, Skálpastöðum. 
Ragnar Olgeirsson, bóndi, Oddsstöðum.
Bjarni Arason, framkvæmdastjóri, Borgarnesi, 
form, frá 1982.
Davíð Aðalsteinsson, alþingismaður, Ambjargarlæk. 
Erlendur Halldórsson, bóndi, Dai, 
núverandi ritari.
Jakob Jónsson, bóndi, Varmalæk.
Kristjan Axelsson, bóndi, Bakkakoti.

Fulltrúar starfsmanna í stjórn sem sitja stjórnarfundi 
með tillögurétti og málfrelsi:

Sigurdur B. Guðbrandsson, Borgarnesi, 1980—1982. 
Geir Bjömsson, Borgarnesi, 1982 og síðan.

Árið 1981 var fyrst kosið í sérstakt ráð fyrir Mjólkur- 
samlag Borgflrðinga (Samlagsráð) sem er ráðgefandi 
varðandi störf og rekstur mjólkursamlagsins.

Þessir menn voru kosnir og skipa þeir ráðið ennþá:

Gudmundur Þorsteinsson, bóndi, Skálpastöðum, for- 
maður.
Bjarni Guöráösson, bóndi, Nesi, ritari. 
ó lafur Egilsson, bóndi, Hundastapa.
Indriði Albertsson, mjólkurbústjóri, Borgarnesi. 
ó lafur Sverrisson, kaupfélagsstjóri, Borgarnesi.
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Jón Hannesson, 
Deildartungu, 

formaður 1943—1951.

Jón Steingrímsson, 
Borgarnesi, 

formaður 1958.

Sverrir Gíslason, 
Hvammi, 

formaður 1958—1966.

Daniel Kristjánsson, 
Hreðavatni, 

formaður 1966—1982.

Guðmundur Jónsson, 
Hvítárbakka, 
1951—1957.

Davíð Þorsteinsson, 
Arnbjargarlæk, 

formaður 1930—1943.

Bjarni Arason, ^  hátíðarári samvinnumanna 1982, þegar minnst var aldarafmælis hreyf-
Borgarnesi ingarinnar, var aðalfundur Kaupfélags Borgfirðinga haldinn í nýja mjólk-

tormaour tra 1982. ursamlagshúsinu.
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Stjórn Kaupfélags Borgfirðinga 
árið 1964. Talið frá vinstri: Jón 
Guðmundsson, Hvítárbakka, 
Ingimundur Ásgeirsson, Hæli, 
Sverrir Gíslason, Hvammi, for- 
maður, Þórður Pálmason, 
kaupfélagsstjóri, Daniel Krist- 
jánsson, Hreðavatni, og Jo 
hann Guðjónsson, Leirulæk.

Núverandi stjórn Kaupfélags Borgfirðinga. Sitjandi frá vinstri: Erlendur Hall- 
dórsson, Dal, Bjarni Arason, formaður, Jakob Jónsson, Varmalæk, og Ólafur 
Sverrisson, kaupfélagsstjóri. Standandi frá vinstri: Ragnar Olgeirsson, Odds- 
stöðum, Davíð Aðalsteinsson, Arnbjargarlæk, Geir Björnsson, Borgarnesi, full- 
trúi starfsmanna, Magnús Sigurðsson, Gilsbakka, Kristján Axelsson, Bakkakoti, 
og Guðmundur Ingimundarson, Borgarnesi.
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Stóðu hlið við hlið 
í kaupfélagsmálum

Þessi mynd af Davíð Þorsteinssyni á Arn- 
bjargarlæk, einum helsta brautryðjanda 
Kaupfélags Borgfírðinga, var tekin áriö 1964, 
þegar félagið mlnntist sextíu ára afmælis síns. 
Davtð var þá 87 ára gamall og hafði sótt alia 
aðalfundi kaupfélagsins frá upphafí, ýniist 
sem deildarfulltrúi, endurskoðandi eða í 
sfjórn félagsins. Hann sat aldrei áskólabekk 
að undanskildum tíu dögum, þegar hann sótti 
námskeið á Akureyri tíí að læra tvöfalda bók- 
færslu hjá Hallgrími Kristinssyni. Förín var 
farín á vegum Kaupfélags Borgfirðinga á haf- 
ísvori í aprfl 1916 — og Davíð fór fótgangandi 
til Akureyrar á fjórum dögum. -  Jónas frá 
Hriílu segir svo í bók sinni, „ísienskir sam- 
vinnumenn“: „Það var sérstakt lán, að meðal 
hinna yngrí bænda, sem tóku við af stofnend- 
unum, voru tveir atkvæðamenn, annar í 
Mýrasýslu, hinn í Borgarfirði, annar Sjálf- 
stæðismaður, en hinn Framsóknarmaður, 
sem urðu varanlegar máttarstoðir félagsins. 
Þó að þeir væru ekki alltaf sammála um önnur 
félagsmál, stóðu þeir venjulega hliö við filið í 
kaupfélagsmálum og um allt, sem snerti sam- 
vinnu bændanna í Borgarfirði. Þessir bændur 
voru Jón Hannesson í Deildartungu og Davíð 
Þorsteinsson á Arnbjargarlæk. Þeir ráku 
báðir stórbúskap hvor á sinni jörð og gerðust 
skörungar í Iiéraði.“

Kaupfélagsritið
Kaupféiagsritid hóf göngu sína í September 
1964 og hefir því komlð út í 20 ár. Björn Jak- 
obsson frá Varmalæk, sem þá hafði hætt 
kennarastörfum viö ReykhoitsskóJa, var ráö- 
inn rítstjóri og sá um útgáfuna þar til hann félJ 
frá. Þá tók viö ritstjóm Bjami Valtýr Guð- 
jónsson frá Svarfhóli í Hraunhrepp, sem flutt 
hafði í Borgarnes og gerst starfsmaður kaup- 
félagsins. Kaupfélagsritið hefir komið út 
Qórum til íiitim sinnum á árí, oft um 60 bls. 
Iivert rit og er því orðið vænt að vöxtum frá 
upphafí. Efni í rítinu hefír verið margvíslegt, 
en þó aðallega skipst í tvo þætti: fréttir af 
starfsemi K. B. og fróðleikur úr héraðinu fyrr 
og síðar.

Björn Jakobsson.

Bjarni V. Guðjónsson.
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Mesta samvinnueyja í heimi

T il að bregða u pp  mynd í hnotskurn af 
Kaupfélagi Borgfirðinga nú á dögum 

má geta þess, að hlutfallsleg skipting veltu 
félagsins var þannig árið 1983, að 43.4% 
töldust til landbúnaðar,  40.4% til verslunar, 
10 .2 % til iðnaðar og 6% til þ jónustu.

Starfsdeildir félagsins eru alls 23, og þær 
eru reknar  sem sjálfstæðar einingar eftir því 
sem unn t er, enda sum ar allstór fyrirtæki. 
D aglega stjórn hafa viðkomandi deildar- 
s t jó rar m eð höndum .

Félagsmenn eru 1336 í 18 félagsdeildum. 
Syðsta deildin er í A ndakíl en sú vestasta í 
Breiðavíkurhreppi. Félagið hefur í þ jónustu 
sinni um 270 m anns, en á vissum tímum 
ársins, einkum  á haustin þegar slátrun 
stendur yfir, fjölgar starfsfólkinu um allt að 
helming. Alls kom ust á launaskrá hjá 
kaupfélaginu á síöastliðnu ári 758 manns, 
sem er býsna hátt  hlutfall m iðað við það, að 
íbúar á verslunarsvæðinu eru ekki nem a 
há tt  á s jötta þúsund. Það  m á því segja, að

1981

í fyrra hafi sjöundi hver íbúi unnið eitthvað 
fyrir Kaupfélag Borgfirðinga.

Það gefur auga leið, að framkvæmdir hjá 
svo stóru fyrirtæki taka aldrei enda við eðli- 
legar aðstæ ður í þjóðfélaginu. E>að er  ekkert  
lát á viðfangsefnunum; áður en einu lýkur 
e r  annað  tekið  við.

Þegar talið berst að þessu, kem ur Brákar- 
ey mjög við sögu, en mikill hluti starfsemi 
ICaupfélags Borgfirðinga fer fram þar. Eyj- 
an heitir reyndar ré ttu  nafni S tóra-Brákar- 
ey, því að Litla-Brákarey er  líka til, en hún 
er ekki byggð. Nú er  svo komið, að allar 
byggingar í B rákarey  eru í eigu kaupfélags- 
ins, u tan o líu tankar frá Olís. Það er því 
ekki að ástæðulausu sem Borgfirðingar 
segja stundum  í gamni, að Brákarey  sé 
mesía sam vinnueyja í heimi.

„Já fram kvæm dir kaupfélagsins á þessum 
sextán árum  sem ég hef gegnt kaupfélags- 
s tjórastarfinu eru  vissulega m argar ,“ segir 
Ó lafur Sverrisson. „Þegar hefur verið vikið

1982
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að hinum stærstu, tankvæðingunni og nýja 
mjólkursamlaginu. E n  ótalmargt fleira hef
ur verið gert.

Það þurfti að stækka fjárrétt  við slátur- 
húsið, og það þurfti að byggja kjötmjöls- 
verksmiðju svo að dæmi séu nefnd. Síðar- 
nefnda framkvæmdin er svo dýr, að önnur 
sláturhús hafa ekki treyst sér til að koma 
slíku fyrirtæki á fót utan eitt. Við sjáum þó 
ekki eftir að hafa ráðist í byggingu hennar, 
því að nú er svo komið, að verksmiðjan 
þykir ómissandi og ekki er hægt að slátra 
nem a hún geti tekið við úrganginum.

Við byggðum líka fóðurgeyrhsluhús úti í 
B rákarey og jukum  fóðurvinnslu og fóður- 
b löndun.

Við höfðum  um langt árabil rekið verk- 
stæði, Bifreiða og trésmiðju Borgarness, 
ásamt Finnboga Guðlaugssyni. U m  1970 
vildi Finnbogi hætta atvinnurekstri,  og

Svipmynd úr Búsáhaldadeild Kaupfélags Borgfirðinga, 
í jólaösinni á Þorláksmessu árið 1981.

kaupfélagið keypti hans hlut. Fljótlega eftir 
það jukum  við húsakost verkstæðisins til 
muna. Nú er þetta  fyrirtæki að öllu leyti í 
eigu kaupfélagsins og hefur allmikil umsvif, 
40-50 starfsmenn og er bæði viðgerðar- og 
þjónustufyrirtæki og rekur  auk þess vara- 
hlutaverslun og yfirbyggingaverkstæði.

í Brákarey byggðum við einnig á þessum 
árum reykhús og nýtt frystivélahús og end- 
urnýjuðum  á sama tíma vélakost kjötfrysti- 
hússins.

Nýjasta byggingin á samvinnueyjunni 
okkar er svo stórgripasláturhús, sem byggt 
var á síðasta ári og ekki gat dregist lengur, 
ef félagið átti að halda leyfi sínu til að slátra 
stórgripum.

Nú, ef við hverfum frá Brákarey, má geta 
þess að við keyptum  hús hér í bænum, sem 
áður var í eigu Verslunarfélags Borgarfjarð- 
ar og breyttum því í kjö tiðnaðarstöð. Þ a r  er 
nú rekinn nokkuð viðamikill k jö tiðnaður, 
og við höfum hug á að efla hann.

Fljótlega eftir að ég kom hingað tókum 
við að okkur verslunarrekstur á Hellissandi

BOTTEKCÆCH 
______ _ _
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KAUPFÉLAG
BORGFIRÐINGA

BORGARNES

og í Ólafsvík og sköm m u seinna einnig á 
Akranesi. Á  öllum þessum stöðum höfðu 
starfað kaupfélög, en höfðu orðið að leggja 
niður starfsemi sína. Samvinnumenn á við- 
komandi stöðum báðu okkur að hlaupa í 
skarðið og halda áfram verslun þarna til 
bráðabirgða -  og það höfum við gert síðan. 
Pó gerðist það á síðasta ári, að stofnað var 
sjálfstætt kaupfélag á Olafsvík. Hinn 1. jan- 
úar síðastliðinn tók það við þeim verslunar- 
rekstri, sem við höfðum haft með höndum
-  og vona ég, að þessu nýja félagi farnist 
vel.

Einnig má geta þess, að við höfum gert 
nokkrar endurbætur á útibúi okkar á Vega- 
mótum og þeim veitingarekstri, sem við 
höfum annast þar lengi.

Kaupfélag Borgfirðinga hefur stórum 
bílaflota á að skipa og sér um flutninga 
bæði um héraðið og til Reykjavíkur. Starf- 
andi bílstjórar á bílastöð okkar eru 20 um 
þessar mundir, en eru mun fleiri á sumrin.

Kaupfélag Borgfirdinga hefur á að skipa stórum og 
glæsilegum bflaflota, sem annast flutninga bæði um hér- 
aðið og til Reykjavíkur.

Einn af fyrstu bflunum, sem Kaupfélag Borgflrðinga 
eignaðist, er enn til og er nú í eigu Halldórs Magnússon- 
ar.
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IÉ P »■111I
Þessi litla verslun I efri hluta Borgamess hefur verið 
rekin frá árínu 1963.

Kaupfélag Borgíirðinga hefur annasl versiunarrekstur á 
Hellissandi um árabil.

Og einnig í ólafsvík frá 15. nóvember 1968 og til 1. 
janúar 1984, þegar sjálfstætt kaupfélag liaföi vend 
stofhað aftur á staðnum.

Við höfum jafnt og þétt  orðið að endurný ja  
flutningabíla okkar og það er  afar kostnað- 
arsamt.

E f  til vill má segja, að verslunin hafi ver- 
ið látin sitja á hakanum  á nýliönum árum  
hvað endurnýjun varðar -  eins og áður  hef
ur gerst í sögu Kaupféiags Borgfirðinga. Þó 
höfum við reynt að fylgjast með þróuninni 
og gert ýmsar endurbæíur á verslunum 
okkar. Við opnuðum  til dæmis á síðasta ári 
nýja sportvörudeild og hljómflutningstækja- 
deild á neðstu hæð þessa húss, og það var 
greinilega þörf fyrir þær. Einnig höfum við 
breytt gamla mjólkursamlaginu og opnuð- 
um þar byggingavörudeíld fyrripart síðast- 
Iiöins árs.

Skrifstofuhald okkar hefur líka tekið 
gagngerum breytingum síðustu fimm árin. 
Keypt hefur verið töiva ásamt m örgum 
skjám og öðru því, sem tölvutækni nútím- 
ans tiíheyrir.

Og enn er  margt ótalið.
Viö eigum til aö mynda hluti í ýmsum 

fyrirtækjum svo sem Hótel Borgarness og 
iðnfyrirtækinu Vírnet, sem framleiðir saum 
og þakjárn. Þá hefur félagið fyrir skem m stu 
lagt fé samkvæmt beiðni bænda hér í hérað- 
inu í Fiskræktarstöð Vesturlands, sem er 
eldisstöð uppi í Hálsasveit, og einnig nýlega 
eftir ósk Reykdæla nokkra  fjármuni til bif- 
reiðaverkstæðis í Reykhoítsdal.“

H ér að framan hefur verið reynt að rek ja  
helstu atburði í sögu Kaupfélags Borgfirð- 
inga og bregða upp fáeinum svipmyndum af 
þróttmiklu starfi þess og árangursríkri bar- 
áttu.

Þannig var fortíöin og þannig er nútíöin 
í stórum drá ttum , en hvað skyldi framtíðin 
bera í skauti sér?

,,Um  hana er það að seg ja ,“ svarar 
Olafur Sverrisson, ,,að í fyrsta skipti á 
löngum ferli mínum sem kaupfélagsstjóri 
eru ekki í bígerð neinar áætlanir um nýjar 
framkvæmdir. Við treystum okkur einfald- 
lega ekki til að ráðast í nein stórvirki í ár 
vegna þess efnahagsástands sem nú ríkir.

Eigi að síður eigum við okkur óskalista, 
og þar er efst á blaði að gera á tak  í verslun-

68



armálum  félagsins. Pegar brúin kom yfir 
fjörðinn og umferð um bæinn jókst,  varð 
okkur Ijóst að nauðsynlegt e r  að kom a upp 
nýrri verslun á móts við brúarsporðinn. Par 
höfum við fengið frá tekna lóð, og þ a r  er 
ætlunin að reisa nýja verslun.

Fast þar á eftir á óskalistanum fylgir svo 
veruleg viðbótarfram kvæm d við sláturhúsið 
og frystihúsiö. O k k u r  langar að geta fjölgað 
frystigeymslum og skapað  betri aðstöðu  í 
sláturhúsinu til að stykkja niður k jö t og 
pakka því, bæði fyrir innlendan og erlendan 
m arkað. Það  er  ekke rt  vafamál, að slátur- 
hús verða að geta gert slíkt í náinni framtíð.

U m  þetta  dreym ir okkur og ó talm argt 
fleira, en þaö verður að bíða þar til ú r  ræt- 
ist í efnahagsmálum þ jóðarinnar og aftur 
kem ur betri t íð .u

í húsinu hér til hægri er rekinn nokkuð viðamikiH kjöt- 
iðnaður, sem ráðgert er að efla, og hér að neðan sést 
nýjasta byggingin í Brákarey: stórgripusláturhús.



Nokkrar 
svipmyndir 
af starfs- 
fólki

Með tilkomu tölvunnar 
hefur orðið gjörbreyting á 
skrifstofuhaldi. Þessar tvær 
myndir sýna tvenna tímana 
í þeim efnum. Efri myndin 
er tekin 1960 og á henni eru 
Jón Sigurðsson og Grétar 
Ingimundarson. Grétar 
vinnur við hundrað takka 
Alien Wales-vél og er að 
stimpla inn viðskipta- 
mannareikninga eftir hand- 
skrifuðum höfuðbókum. 
Neðri myndin er svo af 
tölvudeild K. B. og á henni 
eru Valdimar Valdimarsson 
og Aðalsteinn Hermanns- 
son.
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Á árshátíð starfsmanna eru 
jatnan veitt starfsaldurs- 
merki fyrir Iangt og gott 
starf. A þessari mynd 
afhendir Ólafur Sverrisson 
kaupfélagsstjóri ó lafi And- 
réssyni slíka viðurkenningu 
á árshátíðinni 1983.

Starfandi bflstjórar á bíla- 
stöð K. B. eru um 20 að 
vetrarlagi, en mun fleiri á 
sumrin. Á þessari mynd sést 
stór hluti þeirra.

a u p f é l a g  ... *
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Starfsfólk Kaupfélags Borgfirðinga árið 1935. Talið frá vinstri: H jörtur Magnússon, faðir 
Jóhanns skákmanns, Héðinn Jónsson, Haildór Sigurðsson, síðar sparisjóðsstjóri, Sigríður 
Þorsteinsdóttir, Árni Helgason og Sólmundur Sigurðsson.

1.

2.
Skrifstofufólk Kaupfélags Borgfirðinga um 1965. Talið frá vinstri: Ingi Ingimundarson, Jón 
Einarsson, Ester Hermannssdóttir, Lilja Ólafsdóítir, Vigdis Páisdóttir, Ragna H jartar, 
Margrét Gisladóttir, Marteinn Valdemarsson, Birna Ólafsdóttir, Sigfus Sumarliðason og 
Hermann Búason.

3.
Starfsfólk í aðalverslunarhúsi Kaupfélags Borgfiröinga við Egilsgötu í desember 1960 stuttu 
eftir að það var opnað. Fremsta röð frá vinstri: Daniel Oddsson, Grétar Ingimundarson, 
Georg Hermannsson og Þórður Magnússon. Önnur röð frá vinstri: Sigfús Sumarliðason, 
Ingi Ingimundarson, Þórður Pálmason, Jón Einarsson og Geir Björnsson. Standandi frá 
vinstri: Elsa Fríöa Arabergsdóítir, Jóna Sigurðardóttir, Bima Ólafsdóttir, Axel Konráðs- 
son, María Guðmundsdóttir, Þorbjörg Þórðardóttir, Jón Sigurösson, Hjördís Karlsdóttir, 
Lára Jónsdóttir, Gestur Kristjánsson, Vigdís Pálsdóttir, Hanna Marínósdóttir, Halldór Sig- 
urbjarnason, Inga Björk Halldórsdóttir, Hermann Búason, Ragnheiður Brynjúlfsdóttir, 
Benedikt Sveinsson, Gísli Sumarliðason og Pétur Símonarson.

2.
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Fjármáladeild Kaupfélags Borgfiröinga, talið frá vinstri: 
Skúli Ingvarsson, aðalféhirðir, Sigríður Helga Sigurðar- 
dóttir, Sveinn Hálfdanarson og Ásgeir Ásgeirsson.
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Elstur i starfi af deildarstjórum Kaupfélags Borgfirðinga 
er Gísli Sumarliðason, sem stjórnar Búsáhaldadeildinni.

Starfsfólk á skrifstofu Kaupfélags Borgflrðinga í apríl 
1984. Fremri röð, talið frá vinstri: Georg Hermannsson, 
Sæmundur Bjarnason, Valdimar Valdimarsson, Ólafur 
Sverrisson, Sturla Jóhannesson, Daniel Oddsson, Jón 
Einarsson, Kristin Guðmundsdóttir og Skúli Ingvars- 
son. Aftari röð, frá vinstri: Helga Olafsdóttir, Lára 
Benediktsdóttir, Sigríður Helga Sigurðardóttir, Helga 
Aðalsteinsdóttir, Jónina Pálsdóttir, Guðrún Eggerts- 
dóttir, Ester Hermannsdóttir, Sigríður Brynjólfsdóttir, 
Árndis Kristinsdóttir, Jóna Sigurðardóttir, Jónina 
Árnadóttir, Ásgeir Ásgeirsson, Sigríður Finnbogadótt- 
ir, Þórhalla Davíðsdóttir og Fjóla Pétursdóttir.
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Fyrir þá er barist

Svo færumst við hæ rra að hamri og borg, 
þá h jaðnar  þokan í sólskinsljóma, 
og örnefni kunnug í eyrum hljóma 
með ódauðlegt hrós og sóma. . .

Þ annig kveður E inar  Benediktsson í 
, ,H augaeldum “ , sem hann orti á sígl- 

ingu um Borgarfjörð og vitnað var til í upp- 
hafi þessarar frásagnar.

Á tta  áratugir eru langur tími í sögu 
félags, ekki síst með tilliti til þeirra ótrúlegu 
breytinga, sem orðið hafa á þessu árabili.

í rauninni má segja, að allt hafi breyst á 
þessum tíma -  nem a landslagið.

En ef til vill á það lílca sinn þátt í því, hve 
íslendingum tókst giftusamlega að brjó tast 
úr fjötrum og fátækt til fullveldis og velferð- 
ar -  meö því meðal annars að hefja merki 
samvinnustarfsins hátt á loft.

, ,O k k u r finnst við ósjálfrátt stærri, af því 
að viö byggjum þetta  víða og tignarlega 
lan d ,u sagöi Sigurður Nordal professor eitt 
sinn. , ,O g við erum  miklu fleiri en við 
sýnumst, af því að svipir þúsund ára  sögu 
byggja landið o k k a r .“

Jafnvel hörðust andstæðingar samvinnu- 
m anna v iðurkenna, að kaupfélögin hafi um 
tugi ára verið lyftístöng héraðanna  í þessu 
landi.

Sam takam áttu r þeirra  hefur verið hið 
sterka afl í sköpun blómlegra býla hvar- 
vetna í íslenskum sveitum.

Með því að beita því afli hefur tekist að 
reisa m arghá ttaðar stofnanir til að gera af- 
urðir bænda að sífellt betri söluvöru.

Saga Kaupfélags Borgfirðinga er einmitt 
til vitnis um það.

Ólafur Sverrisson lét eftirfarandi o rð  falla 
í útvarpserindi 12. nóvem ber 1973:

,,M ér eru enn í fersku minni orð , sem 
höfð voru eftir manni nokkrum  í þorp i á 
Vesturlandi, skömmu eftir að kaupfélagið á 
s taðnum  hafði neyðst til að loka verslun 
sinni, en m aður þessi tók ekki þátt í sam- 
vinnustarfi. Nú sagði hann hins vegar, að 
það væri afleitt að hafa misst kaupfélagið, 
því að af þeim sökum væri ekki lengur hægt 
að vita, hvaða verð ætti að vera hjá kaup- 
manninum.

Þetta  var mikil viðurkenning og sýnir, að 
þeir sem annars telja sig ekki samvinnu- 
menn, treysta þó kaupfélagi best, þegar allt 
kem ur til alls.

£>etta e r  eðlilegt, því að kaupfélög eru 
stofnuð og starfrækt til þess að útvega fé- 
lagsfólki vörur á hagkvæmu verði, en eru 
ekki fjáraflafyrirtæki.“

Og á 75 ára afmæli Sambandsins viðhafði 
Ólafur þessi ummæli í ávarpi fyrir hönd 
Sam bandskaupfélaganna á hátíðarfundi 13. 
júní 1977 -  og með þeim lýkur riti þessu:

,,Á  næðingasömum dögum í hinu misk- 
unnarlausa stríði fjármála og viðskiptalífs 
verður m ér jafnan tií s tyrktar, ef ég hugsa 
til hins breiða bakhjarls kaupfélaganna, sem 
er hinn mikli fjöldi félagsmanna þeirra.

Fyrir þá er barist. “
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