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Gísli J. Ástþórsson
Gísli J. Ástþórsson fæddist í
Reykjavík 5. apríl
1923. Hann lést á
Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 25.
ágúst.
Foreldrar hans
voru Sísí Matthíasson, f. 22.11. 1904,
d. 2.9. 1990, og Ástþór Matthíasson, f.
29.11. 1899, d. 7.12.
1970.
Systkini Gísla: Sigríður Erna
Ástþórsdóttir, f. 18.9. 1924, d.
11.11. 1979, Matthías Ástþórsson,
f. 10.6. 1926, d. 20.4. 1988, Þór
Ástþórsson, f. 3.3. 1932, d. 8.6.
2002, Ásgeir Ástþórsson, f. 11.3.
1937, d. 23.10. 1937, Ásdís Munda
Ástþórsdóttir, f. 20.12. 1941.
Gísli giftist árið 1949 eftirlifandi eiginkonu sinni, Guðnýju
Sigurgísladóttur, f. 4.12. 1926.
Gísli og Guðný bjuggu lengst af í
Fífuhvammi 19 í Kópavogi. Börn
Gísla og Guðnýjar: 1) Ástþór
Gíslason, f. 11.10. 1951, giftur
Erlu Gunnarsdóttur, f. 4.4. 1953.
Börn þeirra: a) Eldar Ástþórsson, f. 29.5. 1977, giftur Evu
Björgu Einarsdóttur, f. 7.4. 1976,
þau eiga tvö börn, Sögu Evudóttur Eldarsdóttur, f. 17.12. 2006 og

Huga Evuson Eldarsson, f. 21.7. 2010;
b) Hrefna Ástþórsdóttir, f. 5.2. 1981, í
sambúð með Steffen
Sprotte Olsen, f.
12.4. 1980; c) Sunna
Ástþórsdóttir, f.
11.7. 1990. 2) Hrafnkell Gíslason, f.
24.1. 1953, giftur
Ragnheiði Dórótheu Gísladóttur, f.
5.11. 1956. Börn þeirra: a) Gísli
Hrafnkelsson, f. 27.2. 1982, í
sambúð með Júlíu Margréti Einarsdóttur, f. 23.7. 1987; b) Guðný
Hrafnkelsdóttir, f. 19.8. 1986.
Dætur Ragnheiðar af fyrra
hjónabandi: Erna Magnúsdóttir,
f. 17.1. 1974, gift Merði Finnbogasyni, f. 23.3. 1973, og Ásta
Lilja Magnúsdóttir, f. 19.12.
1975. 3) Hólmfríður Gísladóttir,
f. 13.1. 1959, gift Kristínu Erlu
Boland, f. 8.11. 1961. Barn þeirra
er Eldar Hrafn Boland, f. 24.8.
2007.
Gísli lauk BA-prófi í blaðamennsku frá University of North
Carolina árið 1945. Að loknu
námi réðst Gísli til Morgunblaðsins þar sem hann starfaði sem
blaðamaður næstu fimm árin.
Síðan vann hann ýmis störf, bæði

Í dag er Gísli tengdapabbi minn
kvaddur hinstu kveðju. Ævi hans
er löng, hann var 89 ára gamall
þegar hann lést. Hann á viðburðaríkt og farsælt líf að baki ef frá eru
talin hans allra síðustu ár þegar
hann glímdi við erfið veikindi. Ég
hitti Gísla fyrst fyrir rétt rúmum
40 árum, sem kærasta eldri sonar
hans, þá ung og feimin. Gísli og
Guðný tóku mér afskaplega vel og
þá kynntist ég fyrst þeirri hlýju og
glettni Gísla sem einkenndu viðmót hans í minn garð alla tíð. Gísli
var mörgum góðum hæfileikum
búinn, hann var ritfær maður og
frábær teiknari eins og margir
vita. Hann vakti athygli á atburðum líðandi stundar, merkisviðburðum, mannlegum eiginleikum
og þjóðfélagsmeinum með því að
setja þau í nýtt og skoplegt samhengi. Gísli var hlýr, glettinn,
stoltur, stóð með lítilmagnanum,
var pólitískur, þó ekki flokkspólitískur, og þótt það hljómi eins og
andstæða við glettnina þá var
hann einnig alvarlegur maður.
Gísli var mikill fjölskyldumaður,
hafði unun af samvistum við fjölskyldu sína, fylgdist af áhuga með
því sem hver og einn var að fást
við, veitti börnunum í fjölskyldunni mikla athygli og fannst þau
mikilvægt og merkilegt fólk.
Ég sakna Gísla en gleðst yfir
öllum þeim góðu minningum sem
ég á um hann.
Erla.

og Siggu Viggu kölluðu fram aðdáun og lotningu okkar barnabarnanna. Að fá að sitja inni á
skrifstofu og teikna með afa þótti
okkur mjög spennandi og þegar
við raunverulega lögðum okkur
fram fengum við að teikna á „góða
pappírinn“. Þannig hvatti hann
okkur áfram.
Það var alltaf eftirsóknarvert
að fara í gistiheimsóknir til afa og
ömmu í Máríugerði. Við munum
eftir því þegar þau tefldu á kvöldin og rauluðu með. Við munum
eftir afa með pípuna fyrir framan
arininn, samlokunum sem voru
borðaðar með hnífapörum og sykurmolunum sem voru alltaf brotnir í tvennt með dósaopnara.
Við eigum öll óteljandi minningar um afa og jafnvel þótt
yngsti afastrákurinn deili þeim
ekki öllum með okkur munum við
sem eldri erum vera dugleg að
segja honum frá því hvernig afa
hann átti.
Við erum einstaklega lánsöm
og þakklát fyrir að hafa átt Gísla
sem afa og munu minningarnar
um hann lifa með okkur um
ókomna tíð.
Ásta Lilja, Eldar, Eldar
Hrafn, Erna, Gísli, Guðný,
Hrefna og Sunna.
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Volk der
Geschichtenerzähler
Kristof Magnusson ist Sohn deutsch-

Ist Ihnen ein privater Nachruf in be-

isländischer Eltern und lebt als Autor

sonderer Erinnerung geblieben?

und Übersetzer in Berlin. Durch sein

Mér er það minnisstætt frá háskólaárum mínum að okkur,
áhugamönnum um stjórnmál,
þótti Alþýðublaðið á þeim tíma
forvitnilegt blað, en Gísli J. Ástþórsson, var ritstjóri þess á árunum 1958-1963 og hafði forystu
um aðra mestu byltingu, sem
gerð var á því blaði. Hin fyrri var
gerð á árinu 1933, þegar Finnbogi
Rútur Valdemarsson tók við ritstjórn blaðsins. Með þeim breytingum, sem Gísli gerði á blaðinu
skapaði hann sér sess í sögu íslenzkra blaða á 20. öldinni. Það er
svo annað mál, að útgefendur
blaðsins höfðu ekki bolmagn og
úthald til að fylgja þeim breytingum eftir. En vegna þessa framtaks Gísla þótti yngra fólki í því

MINNINGAR
til sjós og lands, og stofnaði meðal annars og ritstýrði fréttablaðinu Reykvíkingi sem kom út
hálfsmánaðarlega með níu tölublöðum árið 1952. Hann var svo
ritstjóri Vikunnar frá 1953-1958
og Alþýðublaðsins frá 1958-1963.
Það var á Alþýðublaðsárunum að
fyrstu ádeiluteikningar hans
birtust við upphaf fyrsta þorskastríðsins 1958. Teiknimyndasagan hans um Siggu Viggu, fiskvinnslustúlkuna í gúmmístígvélunum, birtist einnig fyrst í
Alþýðublaðinu en síðar í
Morgunblaðinu og nokkrum bókum. Eftir að Gísli hætti sem ritstjóri Alþýðublaðsins vann hann
um tveggja ára skeið á dagskrárdeild Ríkisútvarpsins, en
sneri sér síðan að kennslu í gagnfræðaskóla. Hann tók svo að nýju
við ritstjórn Alþýðublaðsins árið
1970, en réðst svo aftur til Morgunblaðsins árið 1973 þar sem
hann starfaði til 1993 er hann lét
af störfum vegna aldurs. Það var
á þessum árum hans á Morgunblaðinu að ádeiluserían „Þankastrik“ leit dagsins ljós, en hún
hélt svo áfram á Dagblaðinu eftir
að Gísli hætti á Morgunblaðinu.
Eftir Gísla liggja skáldsögur,
smásagnasöfn og leikverk, auk
kilja með myndasögunum um
Siggu Viggu og félaga.
Útför Gísla fer fram frá Kópavogskirkju í dag, 3. september
2012, kl. 13.
fagi ákveðinn ævintýraljómi
fylgja honum.
Gísli hóf hins vegar feril sinn í
blaðamennsku á Morgunblaðinu
eftir að hafa stundað nám á þessu
sviði í Bandaríkjunum árið 1945
og þar starfaði hann fyrstu fimm
árin eftir að hann lauk námi. Mér
er ekki kunnugt um hvers vegna
hann hætti starfi þar svo snemma.
Hitt er víst, að Matthíasi Johannessen var mjög í mun að Gísli
kæmi á blaðið aftur, þegar færi
gafst á því. Það varð til þess að
Gísli kom aftur til starfa á Morgunblaðinu á árinu 1973 og starfaði
þar til ársins 1993, þegar hann
varð sjötugur.
Við Gísli störfuðum því saman á
ritstjórn Morgunblaðsins í tvo
áratugi. Hann var hugmyndaríkur maður en viðkvæmur. Við sem
yngri vorum bárum virðingu fyrir
honum. Fátt er mikilvægara í útgáfu blaðs frá degi til dags en hugmyndir. Án þeirra er blað dautt og
skiptir litlu sem engu máli.
Gísli kom víða við á ritstjórninni á seinni Morgunblaðsárum
sínum. Hann var lykilaðili á ritstjórninni í framkvæmd þeirra
miklu breytinga, sem urðu, þegar
blýið heyrði sögunni til. Hann
kom að þróun nýrra efnisþátta og
sinnti umsjón með sunnudagsblaði og hafði fréttastjórn með
höndum, þegar svo bar við.
Óvenjulegt sjónarhorn hans á

Sýn Gísla J. Ástþórssonar á samfélagið birtist í teikningum hans. Í myndasögunni um Siggu
Viggu dró hann upp atburði líðandi stundar og setti þá í spaugilegt samhengi.

samfélagið birtist í teikningum
hans, Siggu Viggu og Þankastriki.
Þeir sem teikna í blöð lýsa skoðunum sínum í myndrænu formi.
Flestir lýsa skoðunum sínum í
texta. Það var mér sífellt undrunarefni hvað teiknarar gátu komið
tilfinningum fólks í mikið uppnám,
þótt svipuð sjónarmið sett fram í
orðum virtust engu róti koma á
hugi lesenda. Vegna viðkvæmni
Gísla fórum við Matthías varlega í
að segja honum frá því, þegar við
þurftum að verja hendur okkar,
blaðsins og hans, sem stundum
kom fyrir.
Ritstjórnir blaða eru hver um
sig sérstök samfélög, sjálfhverf,
upptekin af sjálfum sér og því, sem
er að gerast þann daginn og þá
stundina. Ég held, að það sé ekki
alltaf auðvelt að fara af einni ritstjórn yfir á aðra og ég er ekki viss
um að það hafi verið auðvelt fyrir
Gísla að snúa aftur til Morgunblaðsins, sem var allt annarrar
gerðar en það blað, sem hann hafði
skapað á Alþýðublaðinu 1958-1963.
En að sumu leyti var það styrkur
fyrir hann vegna þess, að hann sá
Morgunblaðið úr svolítið meiri
fjarlægð en við hin og þar með betur styrkleika þess og veikleika.
Samstarf okkar Gísla J. Ástþórssonar var gott og ég minnist
hans með hlýju og þakklæti.
Styrmir Gunnarsson.
Gísli J. Ástþórsson kenndi mér
og fleirum margt gagnlegt og gott í
blaðamennsku, þegar við störfuðum undir hans stjórn á Alþýðublaðinu sáluga um og eftir 1960.
Hann var hinn sanni meistari með
próf í blaðamennsku frá bandarískum háskóla. Hann kenndi okkur að skrifa knappan texta, semja
fyrirsagnir, teikna síður og að
skilja kjarnann frá hisminu. Með
Gísla komu margvíslegar nýjungar
inn í blaðaheiminn á Íslandi.
Gísli tók við Alþýðublaðinu í
upplausn og niðurlægingu. Á
skömmum tíma margfölduðust
upplagstölur, útlit blaðsins gjörbreyttist og einnig fréttaflutningurinn. Blaðið var sjálfstæður og
öflugur fréttamiðill. Gísli hóf að
teikna hana Siggu Viggu, verkakonuna, sem oft á kaldhæðinn hátt
lét í ljós skoðanir, sem allir skildu,
en gátu komið við kaun ýmissa
ráðamanna.
Þegar Gísli var ráðinn að Al-

þýðublaðinu var honum heitið
betra húsnæði og endurnýjun
tækjakosts í prentsmiðju. Fátt af
þessu reyndist unnt að efna. Látlausar bilanir á gömlum tækjum,
fjárskortur og aðstöðuleysi urðu
að aldurtila merkilegri tilraun
Gísla J. í blaðaútgáfu. Það var
undrunarefni hve lengi hann
þrjóskaðist við að halda þessu afkvæmi sínu á lífi. En að lokum
gafst hann upp og hvarf á braut.
Gísli var öllum kær, sem með
honum störfuðu. Hann var hógvær
og ljúfur í samskiptum. Hann var
einstaklega hæfileikaríkur; snjall
blaðamaður og rithöfundur og afbragðs teiknari. Oft sá hann lífið
og tilveruna í öðru ljósi en við hin,
og sýndi okkur ýmislegt í spéspegli.
En fyrst og fremst var Gísli
góður maður, sem fór fram með
þeim hætti, að hvergi bregður
skugga á minningu hans. Mér
þótti innilega vænt um hann og á
honum mikið að þakka. Ég kveð
hann með djúpri virðingu.
Árni Gunnarsson.
Hann var mikið valmenni. Góðviljaður, kíminn, alþýðlegur, lífsglaður – og sá besti í sinni grein á
Íslandi; blaðamennskunni. Hann
kunni það allt. Hvernig átti að
meta frétt. Hvernig átti að skrifa
frétt. Hvernig átti að velja frétt
fyrirsögn. Hvernig átti að láta
fréttamynd og fyrirsögn kallast á.
Hvernig átti að raða upp efni – útsíðum og innsíðum – svo blað kallaði á lesanda fremur en lesandi
kallaði á blað. Þetta allt kenndi
hann kynslóðum blaðamanna, sem
tekið hafa við þessari arfleifð hans.
Kynslóðum blaðamanna sem nú
starfa á sjónvarpi, í útvarpi og á
blöðum; samverkamönnum á
Morgunblaðinu og í gagnfræðaskóla íslenskrar blaðamannastéttar – á Alþýðublaðinu gamla. Einmit þar bar fundum okkar saman.
Á Alþýðublaðinu. Ekki á gullaldarárum þess þegar hann stýrði
tímamótablaði í íslenskri blaðamennsku og hafði í læri frétta-

menn eins og Eið Guðnason og
Árna Gunnarsson, heldur í upphafi áttunda áratugarins þegar
blaðið lifði sín síðustu ár sem
alvörublað,
kvöldsólargeislana.
Enginn blaðamaður, ekki heldur
Gísli J. Ástþórsson, getur spunnið
þann lífsþráð, sem einn getur
haldið dagblaði á lífi – aflþráð
auðsins. En hann kom til liðs við
okkur í kvöldsólinni og gaf okkur,
sem með honum störfuðu, veganesti, sem okkur mörgum hefur
enst allt til þessa dags.
Við vorum þá allir ungir. Í
blóma lífsins. Bræðurnir Bjarni og
Sigtryggur Sigtryggssynir. Helgi
E. Helgason. Gissur Sigurðsson.
Þorgrímur Gestsson. Ljósmyndarinn Gunnar Heiðdal, fréttastjórinn Sigurjón Jóhannsson, sá
reyndasti í hópnum, auk valmennisins Sigvalda Hjálmarssonar, sem
var pistlahöfundur blaðsins en
sinnti ekki fréttamennsku. Sumarfólk, sem margt ílentist í stéttinni
eins og Halldór Halldórsson og
svo margir fleiri. Gísli féllst á að
veita okkur forsögn. Ekki með því
að taka að sér stjóratitil. Á því
hafði hann ekki áhuga. Honum var
slétt sama um titla. Ekki heldur
með því að láta bera á sig fé.
Hvorki hafði hann áhuga á því né
útgefendurnir möguleika á því
þótt þeir hefðu viljað. Af hverju
þá? Einfaldlega vegna þess að
blaðamennska var hans líf og yndi.
Hann kunni þar til verka og hann
vildi kenna þau verk öðrum.
Við, nemendur hans, tókum
misvel kennslunni. Aldrei varð ég
þeirra fremstur en Gísli er samt
sem áður í mínum huga besti og
sannasti samverkamaður, sem ég
hef átt á lífsleiðinni. Í mínum huga
er birta yfir honum eins og birta er
yfir þeim árum, sem við áttum
sameiginleg á gamla Alþýðublaðinu og eins og birta er yfir öllum samstarfsmönnum okkur þar;
lífs og liðnum.
Far þú vel, Gísli J. Ástþórsson.
Við kveðjum þig allir góðri kveðju,
gömlu lærisveinar þínir á Alþýðublaðinu. Það voru góð og gjöful ár.
Sighvatur Björgvinsson.
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Okkar ástkæri

ÁRNI INGVARSSON,
Tjörn, Vatnsnesi (áður Hóli í Hvammssveit),

Einmal haben drei Geschwister et-

jährige Aufenthalte in Island ist er mit

was über ihre an Krebs gestorbene

beiden Kulturen vertraut. Über seine

Mutter geschrieben. Jedes der drei

zweite Heimat berichtet er in seinem

Kinder hat ein ganz eigenes Erlebnis

Buch „Gebrauchsanweisung für Is-

mit der Mutter geschildert, das sie

land“ u.a. dass sich die Isländer durch

nie vergessen werden. Die Kinder

die Literatur eine kulturelle Identität

waren acht, zwölf und siebzehn Jahre

und ein historisches Gedächtnis be-

alt und haben natürlich vollkommen

wahrt haben. Trotz neuer Freizeitinte-

unterschiedliche Sachen erinnert, das

ressen wie Fußball und TV-Serien sind

hat mir auf sehr ergreifende Weise ein

die Isländer ein Volk von Geschichten-

Bild der Verstorbenen vermittelt.

Nachrufe in Islands Tageszeitung
Morgunblaðið: Am 3. September 2012
wurde der Journalist und Karikaturist
Gísli J. Ástþórsson gewürdigt, der mit
seiner Figur der Arbeiterin „Sigga Vigga“
Jahrzehnte lang die Zeitung prägte.

Wünschen Sie sich das Ritual privater

schon immer wichtig, sich daran zu

Nachrufe auch für Deutschland?

erinnern, wo sie herkommen. Daher

Foto: © Morgunblaðið

Leben in Deutschland sowie mehr-

Við barnabörnin sitjum við eldhúsborðið í Birkihvamminum og
rifjum upp minningar um hann
Gísla afa. Af nógu er að taka.
Afi kenndi okkur meðal annars
að tefla og spila rússa. Hann var
einstaklega þolinmóður og góður
kennari, mætti okkur á jafningjagrundvelli og leyfði okkur aldrei
að vinna, nema það væri verðskuldað. Ósjaldan bætti hann góðlátlegri stríðni ofan á tapið. En
þannig var afi, hann sá eitthvað
skoplegt í flestu.
Afi sá hlutina mjög sjónrænt og
kenndi okkur mikið í gegnum
teikningarnar sínar. Við munum
eftir myndagátunum og fallegu afmælis- og jólakortunum. Sendibréfin hans voru líka ævintýralega myndskreytt af mikilli alúð.
Afi ávarpaði okkur öll, jafnt
stelpur sem stráka, með orðunum
„vinur minn“. Það er okkur minnisstætt hversu hvetjandi hann var
og hversu einlægan áhuga hann
sýndi því sem við vorum að fást
við hverju sinni. Skrifstofan hans
var ævintýraheimur. Bækurnar,
kistan með peningunum, kallinn í
kassanum og stytturnar af Blíðu

✝

Innilegar þakkir færum við þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,
ÞÓRHILDAR RÖGNU KARLSDÓTTUR,
Hjarðarhaga 26.

er látinn.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey, að ósk hins látna.
Þeim, sem vildu minnast hans, er bent á Sjúkrahúsið
á Hvammstanga.
Þökkum kveðjur og auðsýnda samúð.
Júlíus M. Baldursson,
Sigurbjörg K. Ingvarsdóttir,
Grétar B. Ingvarsson, Mundhildur B. Guðmundsdóttir
og fjölskyldur.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sóltúns fyrir
frábæra umönnun og ástúð.
Karl Þorsteinsson,
Margrét Geirrún Kristjánsdóttir,
Guðbjörg Þorsteinsdóttir, Halldór Bjarnason,
Baldur Þorsteinsson,
Linda Udengaard,
barnabörn og barnabarnabörn.

✝

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,
KRISTÍN GUNNLAUGSDÓTTIR,
Suðurgötu 17-21,
Sandgerði,
áður Túngötu 23,
lést á hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
sunnudaginn 26. ágúst.
Kristín verður jarðsungin frá safnaðarheimilinu í Sandgerði
miðvikudaginn 5. september kl. 13.00.
Pétur Friðrik Hjaltason,
Gunnlaugur Þór Hauksson, Ólafía Lúðvíksdóttir,
Guðný Adólfsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn,
Hilmar Gunnlaugsson,
Málfríður Þórðardóttir,
Gylfi Gunnlaugsson.

erzählern geblieben.
Herr Magnusson, in Ihrem Buch berichten Sie, dass der Schauspieler
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waren die Informationen, wer von

Horst Tappert alias „Derrick“ in Island

Nein. Rituale kann man sich ohnehin

wem abstammt, früher sehr wichtig:

sehr beliebt war. Nach seinem Tod

nicht herbeiwünschen, die entwi-

Aus emotionalen Gründen, aber auch,

wurde Ihnen von Freunden ihr Bei-

ckeln sich entweder von selber oder

um bei Erbstreitigkeiten entscheiden

leid via SMS ausgesprochen. Wurden

nicht. Hinzu kommt, dass diese per-

zu können. Die heutigen Nachrufe

zu diesem Anlass auch Nachrufe von

sönlichen Nachrufe in Island eine lan-

können also auf eine Jahrhunderte

Privatpersonen auf den Prominenten

ge Tradition haben. Schon die meis-

lange Tradition aufbauen, das kann

geschrieben und veröffentlicht?

ten mittelalterlichen Sagas beginnen

man nicht einfach so nach Deutsch-

damit, dass erst einmal ausführlich

land verpflanzen.

Ich habe damals auf zwei Blogs von

beschrieben wird, von wem der Sa-

Privatpersonen Nachrufe auf Horst

gaheld abstammt, da steht dann: „Ein

Tappert gelesen, in den Zeitungen

Mann hieß Thorstein. Er war der Sohn

Kurz&Bündig

hingegen nur Artikel von Journalis-

von …“ Auch die heutigen Nachrufe

Die freischaffende Diplom-Designe-

ten. Alles andere wäre auch unüblich.

beginnen noch damit, dass erwähnt

rin Melanie Torney berichtet über ei-

Die vielen, von Privatpersonen ver-

wird, wie die Eltern des Verstorbe-

ne Zeitung in Island, in der Nachrufe

fassten Nachrufe in den Zeitungen

nen hießen. Für die Isländer hat Ver-

von Verwandten und Freunden der

sind ausschließlich Verwandten bzw.

wandtschaft bis heute eine große

Verstorbenen abgedruckt werden –

Freunden gewidmet.

Bedeutung. Wenn zwei Isländer sich

eine traditionsreiche kulturelle Pra-

kennenlernen, beginnen sie meist ein

xis auf der Insel.

Melanie Torney

Small-Talk-Gespräch über Verwandtschaftsverhältnisse. Isländern war es
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