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„Starfið var líf mitt og yndi“ 

Steinunn Finnbogadóttir  
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Steinunn Finnbogadóttir, ljósmóðir, vann brautryðjendastarf sem 

forstöðumaður Dagvistar Sjálfsbjargar. Heimilið var hið fyrsta sinnar tegundar 

hérlendis og Steinunn gegndi starfinu um sautján ára skeið. Við hittumst á 

hlýlegu og notalegu heimili Steinunnar en þar hafði húsbóndinn á heimilinu, 

Þorsteinn Vigfússon, dekkað borð með hvítum dúk og postulínsstelli og bauð 

upp á dýrindis pönnukökur sem hann var að enda við að baka, með 

bláberjasultu og rjóma.  

                                                            ***** 

Steinunn Finnbogadóttir er fædd 9. mars árið 1924 í Bolungarvík. Móðir 

hennar, Steinunn Magnúsdóttir þótti með afbrigðum músíkölsk og hafði fallega 

söngrödd. Hún dó frá börnum sínum sex eftir langvarandi veikindi en Steinunn 

var þá á fermingaraldri. Faðir Steinunnar, Finnbogi Guðmundsson, var sjómaður 

sem gerði út eigin bát. Hann var þekktur róttækur verkalýðssinni og 

hugsjónamaður.  

 
Finnbogi Guðmundsson faðir Steinunnar 



3 
 

Steinunn var alltaf ákveðin í að fara í eitthvert nám. Ljósmæðraskólinn varð fyrir 

valinu af fjárhagslegum ástæðum. En þá kom í ljós að stúlkur þyrftu að vera 

orðnar tvítugar til að fá inngöngu í Ljósmæðraskólann. Þá segist Steinunn hafa 

sagt við föður sinn: “Pabbi minn, ég verð að komast inn skólann núna því þegar 

ég er orðin 20 ára gæti ég verið trúlofuð og allt komið í vitleysu“.  

 
Steinunn og faðir hennar, Finnbogi 

Faðir hennar skrifaði þá Vilmundi Jónssyni landlækni og spurði hvort nokkur 

möguleiki væri á að taka stúlkuna svo unga í skólann. Landlæknir svaraði að það 

mætti skoða, ef mikilsmetinn og góðkunnur borgari í Bolungarvík staðfesti að 

hún hefði til þess vit, skynsemi og ráðvendni. Ekki stóð á slíkri staðfestingu hjá 

Sigmundi Sigurðssyni lækni í Bolungarvík og Steinunn Finnbogadóttir flaug inn í 
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Ljósmæðraskólann. Hún starfaði sem ljósmóðir á Fæðingardeild Landspítalans, 

á Vöggustofu Sumargjafar á Sólvangi í Hafnarfirði og Fæðingarheimili 

Reykjavíkur.  

 
Steinunn Finnbogadóttir ljósmóðir 
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Síðar vann hún skrifstofustörf hjá borgardómara í Reykjavík, Fiskifélagi Íslands 

og Landssmiðjunni. Þá var hún „bara húsmóðir“ um árabil. Eiginmaður hennar 

var Hörður Einarsson, stýrimaður og eignuðust þau þrjú börn.  

 
Börn Steinunnar og Harðar Einarssonar. Frá vinstri, Steinunn, Einar og Guðrún 

Alda. 

Steinunn segir að á þessum tíma hafi hún verið eins og börnin í gamla daga í 

Bolungarvík sem tíndu ullarlagða til leggja inn í kaupfélagið því svo mörg 

námskeiðin hefði hún tínt upp í sinn eigin reynslubanka þegar húsmóðurstarfið 

var hennar aðalstarf. Hún gekk m.a. í Félagsmálaskóla Hannesar Jónssonar, var 

aðstoðarmaður Péturs H. Jakobssonar, yfirlæknis Fæðingardeildar 

Landspítalans, um fjölskylduáætlanir hjá Ráðleggingarstöð Þjóðkirkjunnar sem 

tók m.a. á vanda ungra mæðra.  

Hún var í hópi þeirra forystukvenna sem á sjöunda áratug síðustu aldar 

andmæltu þeim bágborna aðbúnaði sem ríkti á Fæðingardeild Landspítalans 

sem leiddi m.a. til byggingar nýrrar Kvensjúkdóma- og fæðingardeildar við 

Landspítalann. Hún var einn stofnenda og sat í stjórn Samtaka frjálslyndra og 

vinstri manna, og í kosningum til borgarstjórnar árið 1970 skipaði hún efsta 

sæti á lista Samtakanna.  Þar hreyfði hún mörgum velferðar- og félagsmálum 

t.d. aðbúnaði fólks á vistheimilinu að Arnarholti og lagði fram tillögu með 

ítarlegri greinargerð um dagvist fyrir aldraða og fatlaða í Reykjavík.  
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Í Alþingiskosningunum árið 1978 skipaði hún fyrsta sæti Samtakanna í 

Reykjaneskjördæmi. Hún var aðstoðarmaður félagsmálaráðherra 1971-1973. 

Steinunn var um árabil formaður Ljósmæðrafélags Íslands og útgáfustjóri 

tveggja binda stéttartals ljósmæðra og sögulegs efnis í tilefni 60 ára afmælis 

LMFÍ. Steinunn var formaður Orlofsnefndar húsmæðra í Reykjavík og síðar 

formaður Landsnefndar orlofs húsmæðra. Steinunn var allmörg ár fulltrúi á 

skrifstofu Ríkisspítalanna. Hér verða ekki tíunduð fleiri af þeim störfum sem 

Steinunn Finnbogadóttir hefur unnið í þágu lands og þjóðar en segja mætti að 

mikilvægi þeirra endurspeglist í því að hún var hún sæmd riddarakrossi Hinnar 

íslensku fálkaorðu 17. júní 1982. 

***** 

 Er ekki búið að hringja í þig? 

Ég sá það greinilega á þessum skilmerkilega formála þínum, segir Steinunn, að 

ég hef bara verið nokkuð lífsreynd kona þegar mér hlotnaðist sú ánægja eða 

eiginlega forréttindi að vera forstöðumaður dagvistar Sjálfsbjargar í 

Sjálfsbjargarhúsinu í Hátúni 12 í heil 17 ár. Það kom sér vel í starfinu hve mikið 

ég hafði unnið á gólfinu með fólki þó það beindist ekki sérstaklega að fötluðum. 

Vinna mín varðandi greinargerðina fyrir borgarstjórn um dagvistun varð mér 

t.d. mikill þekkingarbrunnur. Síðar var það að ég fór í námsferð til Tromsö í 

Noregi á vegum Evrópuráðsins sérstaklega til að kynna mér dagvistun fyrir 

fatlaða. Þaðan kom ég með mikla og góða þekkingu í farteskinu sem dugði mér 

afskaplega vel í starfinu. 

Ég vann sem sé á Landspítalanum þegar þetta var. Svo sé ég að auglýst er eftir 

forstöðumanni í dagvistun hjá Sjálfsbjörg landssambandi fatlaðra í 

Sjálfsbjargarhúsinu. Starfið var nánast eins og sniðið að mínum áhuga og ég 

ákvað samstundis að um þetta starf skyldi ég sækja. Settist niður og skrifaði það 

helsta sem ég taldi að ætti að koma fram í umsókn sem þessari. Og eins og 

venjan var þegar mikið var í húfi skundaði ég heim til Önnu Sigurðardóttur 

forstöðumanns Kvennasögusafns Íslands á Hjarðarhaganum til að fá aðstoð við 

að laga umsóknina svo hún yrði virkilega frambærileg. Í undirbúningsnefnd fyrir 

dagvistina voru Sigmar Ó. Maríusson sem var formaður nefndarinnar, Friðrik 

Ársæll Magnússon og Theodór A. Jónsson formaður landssambandsins.  
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Ég var tekin í viðtal og hvað eina vegna umsóknarinnar. Það gekk allt vel fyrir sig 

og fólkið afskaplega hlýlegt. Svo leið og beið og ekkert kom svarið. Ég var 

eiginlega búin að afgreiða þetta í burtu frá mér. Þá hitti ég af tilviljun Friðrik 

Ársæl á förnum vegi og spurði hann hvað væri að frétta af dagvistarmálunum. 

Hann sagði bara sisona: „Hvað? Er ekki búið að hringja í þig?“ Það hafði þá 

eitthvað misfarist með skilaboð eða bréf til mín. Mig skipti það engu, varð 

einungis afskaplega glöð. Strax eftir þetta var haft samband við mig. Mér var 

sýnd aðstaðan sem átti að byggja upp í dagvistinni. Þar var að mörgu að hyggja. 

Hvers vegna slíkar dagvistanir væru nauðsynlegar, hvernig innra og ytra rými 

húsnæðis væri heppilegt, og síðast en ekki síst hvernig ætti að rækta og þróa 

félagsstarfið. Þá var þetta ein stór hvelfing sem átti algjörlega eftir að innrétta. 

En mér fannst það afskaplega skemmtileg tilhugsun að fá að byggja þetta alveg 

upp frá grunni. Það er nefnilega staðreynd að það er ekki sama hvernig 

húsnæði er hannað hið innra, hvort svo sem um er að ræða sjúkrahús, heimili 

eða fyrir félagsstarf. Hönnun getur haft úrslitaþýðingu fyrir það hvernig til tekst 

í félagsstarfinu sjálfu sem er auðvitað meginatriðið. Ég vann síðan að því að 

hanna innri gerð rýmisins ásamt ýmsu góðu fagfólki og Trausti Sigurlaugsson 

framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar var sá sem ég vann hvað mest með í þessu efni. 

Það var afar farsælt samstarf þó ég hefði sér skoðanir á ýmsu. Ég vildi t.d. ekki 

vera lokuð af bak við skrifstofuhurð frá fólkinu og því var rýmið útbúið þannig 

að ég gat fylgst vel með hvað um væri vera hverju sinni og hver gekk í hús.  Gat 

þannig tekið enn betri þátt í hinu daglega starfi með fólkinu þrátt fyrir alla 

skrifstofuvinnuna sem alltaf fylgir stjórnunarstarfi. Einnig var það svo að eldhús 

og matsalur áttu t.d. einungis að vera á efri hæðinni, sem var í góðu lagi í sjálfu 

sér, en ég vildi líka hafa lítið eldhús á neðri hæðinni fyrir kaffi og annað smálegt 

sem ber að í daglegu lífi og við starfsmennirnir og fólkið gat annast sjálft. Í 

eldhúsum mætast allir og þar fara ávallt fram mikilvæg samskipti. Rýminu var 

skipt niður ýmist með veggjum eða þá tjöldum til að hindra ekki hugsanlegar 

breytingar síðar. Ég held þetta hafi tekist býsna vel hjá okkur. Það voru líka 

margir sjálfboðaliðar sem buðu sig fram til að gera allt klárt fyrir opnun 

dagvistarinnar. T.d. dæmis kom mikil félagsmálakona, Sigrún Einarsdóttir og 

bauðst til að sauma allar gardínurnar sem hún og gerði og síðan hjálpuðumst 

við að með uppsetninguna. Þannig var með fleira. Hér var samvinnan og 

samhjálpin í öndvegi eins og alltaf hjá Sjálfsbjörg. Hulda Ingimundardóttir var 
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ráðin mér til aðstoðar í starfinu. Við vorum einungis tvær til að byrja með í 

föstu starfi en gert var ráð fyrir að fá „föndurkennara“ í tímavinnu.  

Dagvistin átti fyrst og fremst að vera fyrir mikið fatlað fólk sem gat ekki farið 

ferða sinna sjálft og var e.t.v. neytt til að eyða deginum heima nánast 

aðgerðarlaust og án félagsskapar. Dagvistin átti að vera opin virka daga frá  

kl. 9:00 til kl. 17:00. Bjóða átti upp á morgunverð, hádegisverð og síðdegiskaffi. 

Starfsfólk myndi aðstoða fólk og leiðbeina við ýmsa tómstundaiðju og 

félagsstarf. Fólk gat verið hálfan dag eða heilan dag allt að þrisvar í viku. Þetta 

var mikið framfaraspor í sögu fatlaðra. 

Dagvist Sjálfsbjargar opnuð 

Síðan var dagvist Sjálfsbjargar í Hátúni 12 opnuð með pompi og prakt þann  

5. mars árið 1979 að viðstöddum m.a. Eggerti G. Þorsteinssyni forstjóra 

Tryggingastofnunar ríkisins og fyrrum ráðherra. Það voru engin sambærileg 

dagvistarheimili til á landinu þegar þetta var, hvorki fyrir eldra fólk né fatlaða, 

það ég best veit. 

Í félagsstarfi gildir fjölbreytileikinn. Það er ekki um að ræða neitt beint strik þar. 

Það þarf sveigjanleika, stöðuga vinnu, hugsun og hugmyndaauðgi til aðlaga 

félagsstarfið þeim einstaklingum sem þar dvelja hverju sinni þannig að hver og 

einn njóti sín. Það kemur ekkert af sjálfu sér í félagsstarfi fremur en á öðrum 

sviðum. Oft finnst mér störf þeirra sem vinna að félags- og tómstundastörfum 

vera afskaplega vanmetin. Margt fólk kom í dagvistina úr einmanaleika og 

félagslegri einangrun og jafnvel mikilli depurð. Tilvist dagvistunarinnar gat 

gjörbreytt lífi fólks. Þar var hægt að spjalla við mann og annan og fást við ýmsa 

upplífgandi og þroskandi tómstundaiðju sem byggði fólk upp, ekki síst andlega. 

Þegar lagt var af stað vissum við í raun ekki hver eftirspurnin yrði, fórum hægt 

af stað en töldum okkur geta tekið á móti allt að 30 manns til að byrja með. 

Mér er sérlega minnisstæður fyrsti vistmaðurinn. Hann hafði fengið 

heilablóðfall sem skerti hann til ýmissa daglegra verka. Staðan hjá fjölskyldunni 

var þannig að eiginkonan fór til vinnu eldsnemma á morgnana og börnin í skóla. 

Síðan kom konan heim í hádeginu til að annast hann og gefa honum að borða. 

Að öðru leyti var hann einn heima allan daginn. Það var auðvitað öllum í 

fjölskyldunni þungt, ekki einungis honum. Þeirra tilvera gjörbreyttist með 
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tilkomu dagvistarinnar. Hann var mikill hæfileikamaður, skemmtilegur og 

listrænn mjög og naut sín í dagvistinni.  

Það voru 8 manns sem sóttu um til að byrja með, á aldrinum 16 til 54 ára. 

Starfið spurðist vel út og brátt fjölgaði að miklum mun. Eins og gefur að skilja 

voru aðstæður fólks og möguleikar mjög mismunandi og efnahagur misjafn. 

Það þurfti að leysa allskyns mál. Flest gekk upp. 

Flutt í nýtt húsnæði  

Þremur árum síðar árið 1982 var dagvistunin flutt yfir í annað og stærra rými í 

húsinu sem gaf svo sannarlega aukin tækifæri í starfinu. Þann dag var vor í lofti 

og þetta framfaraspor Sjálfsbjargar var tengt Alþjóðadegi fatlaðra sem haldinn 

er hátíðlegur víða um heim. Fyrir utan það að húsnæðið væri bæði rýmra og 

bjartara, var það mikill kostur að nú var möguleiki á fleiri hvíldarrúmum. Þau er 

mikil nauðsyn, sérstaklega fyrir þá sem dvelja allan daginn.  

Opnunin var mjög hátíðleg. Formaður Byggingarnefndar Sjálfsbjargarhússins, 

Trausti Sigurlaugsson, Egill Skúli Ingibergsson, borgarstjóri og Eggert G. 

Þorsteinsson, forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins fluttu ávörp. Ég ávarpaði líka 

þessa virðulegu samkomu sem forstöðumaður dagvistarinnar.  
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Steinunn Finnbogadóttir forstöðumaður Dagvistar Sjálfsbjargar 

Margrét Þórðardóttir formaður Katrínarsjóðs Mæðrafélagsins í Reykjavík gaf 

dagvistinni mjög vandað og fallegt píanó til minningar um Katrínu Pálsdóttur 

fyrrverandi formann Mæðrafélagins en félagið hafði þá nýlega verið lagt niður. 

Þrír einstaklingar gáfu einnig dagvistinni gjafir: Veggteppi, eitt frá Snæborgu 

Þorsteinsdóttur og annað frá Hans A. Jónssyni, og málverk frá Margeiri 

Sigurðssyni. Allar þessar gjafir prýða dagvistina enn í dag, það ég best veit.  

Og enn er flutt  

Svo liðu árin og enn var flutt en núna yfir í nýbyggingu sunnan megin við húsið. 

Það var árið 1994. Þetta var glæsilegt pláss, mikið og gott rými og bauð svo 

sannarlega upp á ýmislegt sem alls ekki hafði verið kostur á fyrr. Það var líka 

mikið við haft á þessum tímamótum. Ég bauð fólkið velkomið með nokkrum 
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orðum. Síðan var þagnarstund í minningu Jóhanns Péturs Sveinssonar formanns 

Sjálfsbjargar og á eftir lék Gísli Helgason á flautu. Ingibjörg Marteinsdóttir söng 

við undirleik Láru Rafnsdóttur. Kristín Andrésdóttir sem þá var ráðskona fékk 

stóran blómvönd í þakklætisskyni fyrir glæsilegan veislukost. Þarna tóku m.a. til 

máls Guðríður Ólafsdóttir formaður stjórnar Vinnu- og dvalarheimilis 

Sjálfsbjargar og Ólöf Ríkarðsdóttir formaður Öryrkjabandalagsins. Svo verður að 

geta þess að Ingibjörg Ingimundardóttir færði dagvistinni að gjöf undurfagra 

kertastjaka. 

Það má segja að ég hafi þrisvar sinnum þurft að byggja upp starfið við nýjar 

kringumstæður. Það hafði sína miklu kosti. Það gaf sýn á nýja möguleika og alls 

kyns tilraunir með félagsstarfið. Þegar hér var komið sögu voru í raun 63 

einstaklingar sem nutu dagavistarinnar og einnig voru nokkrir sem nýttu sér 

dagvistina sem áttu heimili sitt í Sjálfsbjargarhúsinu.  

Í þessu nýja húsnæði var fallegur vinnusalur, kaffisalur, lestraraðstaða og 

áðurnefnd hvíldarherbergi. Fólk átti kost á vernduðum sundtímum tvisvar í viku 

en auðvitað möguleika á sundi alla daga. Síðan voru fastir leikfimistímar og 

slökun. Síðan átti fólk kost á sjúkraþjálfun á svæðinu. Almenn handavinna var 

alla vikuna, að auki var útskurður, málað á gler og tau o.fl. Sigrún Bárðardóttir 

var með fasta söngtíma við píanóið góða tvisvar í viku og Inga Jónasdóttir kom 

líka með gítarinn til að syngja svona við og við. Það var sko sungið í dagvistinni í 

þá daga og dansað líka ef svo bar undir. 

Síðan voru alls kyns uppákomur og stærri samkomur eins jólagleði, þorrablót, 

páskahátíð og ferðalög bæði vor og haust.  

Tónlist er mannbætandi  

Söngurinn hefur ávallt verið mér gleðigjafi og næring frá því í bernsku. Eins og 

þú sagðir frá í inngangi var móðir mín afskaplega söngvin kona, hún spilaði 

bæði á píanó og harmónikku og öll fjölskyldan naut góðs af og þær voru margar 

samverustundirnar við orgelið. Eitt sinn kom nágranni okkar að hitta föður 

minn og hitti þá á góða söngstund heima hjá okkur. Hann spurði föður minn: Ert 

þú svona mikill söngmaður, Finnbogi minn? Nei, ég er ekki mikill söngmaður, 

svaraði faðir minn, en það er bara dauður maður sem hún Steinunn, kona mín,  

fær ekki til að syngja. 
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Steinunn Magnúsdóttir móðir Steinunnar F. 

Ef satt skal segja lít ég eiginlega á sönginn sem eina af frumþörfum okkar enda 

hefur það löngum sýnt sig að söngur er nærandi fyrir allt fólk. 

Mig langar til að minnast fjölmargra heimsókna t.d. Árna Björnssonar 

tónlistarmanns þar sem hann seiddi fólkið að píanóinu í söng og gleði. Konan 

hans Helga Þorsteinsdóttir koma ávallt með honum. Ekki má ég heldur gleyma 

Hjálmtý E. Hjálmtýssyni og Margréti Matthíasdóttur sem komu oft í heimsókn 

að ég nú ekki tali um Gunnar Guttormsson og Sigrúnu Einarsdóttur. Ég var með 

alla anga úti. Til okkar komu auk þeirra sem ég hef áður nefnt fólk eins og 

Bergþór Pálsson, Diddú, Gunnar Guðbjörnsson, Ingibjörg Marteinsdóttir og 

ótrúlega margir fleiri. Allt voru þetta miklir listamenn hver á sínu sviði og 

aufúsugestir.  
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Þá kemur mér í hug að í tilefni upphafs dagvistarinnar opnuðum við 

málverkasýningu með verkum Eyborgar Guðmundsdóttur, myndistarmanns. 

Hún lést árið 1977 en eiginmaður hennar var svo höfðinglegur að lána okkur 

myndir á sýninguna. Ég setti eiginlega tóninn þarna í því að bjóða upp á góða 

listamenn á öllum sviðum þegar við vildum gera eitthvað skemmtilegt til 

tilbreytingar og næra sálina. Það eitt eykur á sjálfsvirðingu og sjálfsvitund fólks 

að gera því kleift að sjá og heyra okkar bestu listamenn.  

Málið er að það er ekki hægt að biðja listamenn að koma aftur og aftur og láta 

sér detta í hug að borga þeim ekki neitt. Fólk sem er með margra ára menntun 

að baki. Það er almennt ekki gert ráð fyrir slíkum kostnaði í fjárhagsáætlun 

stofnana. Það ætti ekki að vera neitt undur að fá listamenn í heimsókn og þeir 

eiga auðvitað að fá greitt fyrir sitt alveg eins og aðrir. En þetta gerðist allt of oft 

hjá mér og gerist enn úti um allt. Þessar heimsóknir og samverustundir eru 

nokkuð sem ekki gufar upp á stundinni. Þetta man fólk. 

Allt í einu man ég núna dálítið sem ég var afskaplega ánægð með þegar það var. 

Það var árið 1986 sem Valgerður Jónsdóttir, núverandi skólastjóri Tónstofunnar 

kom til mín til að kynna okkur möguleika tónlistarinnar. Þá var það að tvö 

ungmenni sem dvöldu í dagvistinni fóru til hennar í tónlistarmeðferð. Þetta 

voru hennar fyrstu skjólstæðingar. Síðar stofnaði hún Tónstofuna sem nú er 

eini tónlistarsérskóli hér á landi. Það var sannarlega ekki auðvelt mál að fá 

fjárhagslegan stuðning til þessa en fyrir tilstilli Margrétar Margeirsdóttur, sem 

þá vann uppi í ráðuneyti, komst það í gegn að þessi ungmenni voru studd til 

þessa náms. Þetta var þeim til mikilla heilla. 

Gott samstarfsfólk  

Þetta voru virkilega skemmtilegir tímar en ekkert gerist vel nema með góðum 

starfsmönnum sem standa samhuga að starfinu og skilja mikilvægi þess. Fyrst 

má þar telja Unni Tessnow sem var aðstoðarmaður minn og Lilju Eiríksdóttur 

sem var með mér öll 17 árin svo og Helgu Helgadóttur, en þær voru 

leiðbeinendur í handavinnu. Fyrsta ráðskonan í eldhúsinu var Sigurbjörg 

Benediktsdóttir. Hún var ekki einungis afburða ráðskona í allri gerð heldur 

hjartans vinur allra og rétti stöðugt fram sína hlýju móðurhönd.  
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Steinunn og Sigurbjörg Benediktsdóttir ráðskona 

Auðvitað voru margir fleiri góðir starfsmenn sem komu við sögu eins og Ásta 

Hafliðadóttir sem var í kaffinu og Brynhildur Skeggjadóttir sem var í ýmsu, svo 

einhverjar séu nefndar. Annars voru litlar breytingar á starfsmönnum á mínum 

tíma. 

Svo voru það blessaðir bílstjórarnir okkar. Sá sem lengst var heitir Steindór 

Björnsson og Ingólfur Bender var líka um alllangt skeið. Steindór var eiginlega 

sá sem skapaði hið einstaka samspil og andrúmsloft sem ríkti á þeim tíma milli 

bílstjóranna og fólksins. Þetta voru traustir menn sem þekktu fólkið vel. Allir 

voru sóttir að morgni og keyrðir til sinna heima að loknum degi á öruggan hátt. 

Enginn gleymdist eða var skilinn eftir því það var alltaf verið að sækja 

persónuna en ekki bara einhvern skráðan á blað. 
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Steinunn og samstarfsmenn í Dagvist Sjálfsbjargar 

Forráðamenn Sjálfsbjargar studdu þessa starfsemi með ráðum og dáð eins og 

þeim var unnt. Enda bar hún ávöxt þó að kannski sé aldrei hægt að meta það 

nema í ánægju og hamingju fólksins því slíkt verður seint mælt í tölum eða 

línuritum. Það er margs að minnast og margir lögðu hönd á plóg bæði 

starfsmenn, vinir og velunnarar starfsins. Ég mætti glöð til starfa hvern dag og 

var ólöt á þessum tíma að kynna starfið í blöðum og útvarpi. Starfið var líf mitt 

og yndi. 

Allt tekur enda 

En þar kom að ég hætti störfum eftir 17 ára starf í Dagvist Sjálfsbjargar árið 

1996. Ég var orðin 72 ára gömul en ég hefði alveg treyst mér og viljað vera 

lengur. Þá var Sigurður Einarsson framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar 

landssambands fatlaðra og Tryggvi Friðjónsson var framkvæmdastjóri Vinnu- og 

dvalarheimilis Sjálfsbjargar en formaður Sjálfsbargar landssambands fatlaðra 

var Guðríður Ólafsdóttir. Þau stóðu fyrir því ásamt fleirum að mér var haldið 

glæsilegt kveðjuhóf í dagvistinni þann 7. mars. Í kveðjuhófinu var mikið um 

dýrðir, ræðuhöld, ávörp, ljóðalestur, hljóðfæraleikur, söngur, dýrindis veitingar 

úr eldhúsi Sjálfsbjargar og mér voru færð blóm og dýrmætar gjafir. 



16 
 

Það mun mér seint gleymast. Það er gott að vera kvaddur á þennan hátt við 

starfslok. Slíkt yljar manni um hjartarætur og gerir viðbrigðin auðveldari. Það 

felast auðvitað miklar breytingar í því að hætta störfum og segja margir að sú 

breyting sé ein hin erfiðasta í lífsferlinu. En við tekur nýtt skeið sem hægt er að 

njóta á öðrum forsendum þó að fólki reynist það mis erfitt. Mér hefur reynst 

það nokkuð létt en fann samt dálítið fyrir því.  

Þegar þú hringdir í mig og vildir fá að spyrja mig um árin mín í Dagvist 

Sjálfsbjargar þá minntist ég þess að ég átti í fórum mínum þakkarávarp mitt 

þennan dag í kveðjuhófinu. Orð mín þar sýna hvernig mér var innanbrjósts 

þann dag. Er ekki í lagi að láta það fljóta með í viðtalinu? 

Kæru gestgjafar. Elskulega heimilisfólk, starfsfólk og góðir gestir. Ég fagna nærveru ykkar og 

vinarhug. Formaður Landssambands Sjálfsbjargar, Guðríður Ólafsdóttir, stjórn og 

framkvæmdastjórn samtakanna, bjóða til þessa kveðjuhófs og sýna mér þannig virðingu og 

hlýhug með 17 ára starf mitt hér í Dagvist Sjálfsbjargar í huga. Við ykkur og alla hér vil ég 

segja; hugur minn og hjarta er fullt af gleði og þakklæti fyrir samstarfið og mikil og góð 

kynni. Þetta er glæsilegt kveðjuhóf. 

Ég met mikils þessa stund. Hlýhug allra hér. Fögur orð og góðar gjafir. Ég gleðst, þakka og 

mun lengi muna.  

Ég hef stundum sagt að Dagvistin væri eins og stórt heimili til forna, virðing, vinsemd, og 

hjálpsemi er ríkjandi hér meðal heimilisfólksins. Hvers manns hlýja og bros er gjöf til næsta 

manns. Hér eru gefnar gjafir dag hvern. Heimili sem þetta hefur sannað gildi sitt og ég er 

ánægð yfir að eiga þátt í uppbyggingu Dagvistarinnar.  

Einar Benediktsson sagði: „Maðurinn einn er ei nema hálfur, með öðrum er hann meir en 

hann sjálfur.” Satt er orðið. Starfsfólki mínu innandyra og bílstjórunum hef ég óumræðilega 

mikið að þakka og undirstrika það hér og nú við ykkur nú, elskurnar mínar allar. Hugurinn 

flýgur að frábærri þjónustu sem við njótum hér frá eldhúsi Sjálfsbjargar, Kristín Andrésdóttir, 

hjartans þakkir. Þjónustan í Sundlauginni og Sjúkraþjálfuninni eru sannkölluð dúntekja fyrir 

þetta heimili. Samstarf við hjúkrunarfólk, skrifstofu og alla hér hefur verið einkar gott og 

skemmtilegt. Ég vona þið finnið öll virðingu mína og þakklæti. 

Guðríður Ólafsdóttir, Tryggvi Friðjónsson, Gunnar Guttormsson og Sigrún Einarsdóttir. Ég 

þakka innilega ykkar fallegu og kærleiksríku orð og góðar óskir til mín - að ógleymdum öllum 

fallegu hugsunum sem ég veit um hér - en þær hvíla í þögninni. 

Samtal okkar Steinunnar varð ekki lengra þessu sinni. Það er skemmtilegt að 

geta þess að þegar 30 ár voru liðin frá því að Íslendingar höfðu orðið öðrum til 

fyrirmyndar með því að kjósa í lýðræðislegum kosningum konu til forseta, 
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Vigdísi Finnbogadóttur, var útbúið bréf til þess gert að fólk gæti sent stutta 

handskrifaða kveðju til einhvers sem það langaði að þakka fyrir að vera til 

fyrirmyndar á einn eða annan hátt.  

Ólöf Ríkarðsdóttir þáverandi formaður Öryrkjabandalagsins sendi Steinunni slíkt 

bréf sem hljóðaði svo:  

 „Þú ert ein af bestu dætrum Íslands og hefur látið margt gott af þér leiða“. 

 
Ólöf Ríkarðsdóttir og Steinunn 

***** 
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Ég þakka Steinunni Finnbogadóttur samtalið og Þorsteini Vigfússyni kaffið og 

þær albestu pönnukökur sem ég hef nokkru sinni smakkað. 

Steinunn Finnbogadóttir og Þorsteinn Vigfússon 

25.07.2015 - Ásdís Skúladóttir  

Steinunn Finnbogadóttir féll frá 9. desember 2016, 92 ára að aldri. Hún lét sér 

annt um starf Dagvistar Sjálfsbjargar allt til hinstu stundar. 


