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Didda, eða Diddamma eins og hún var jafnan kölluð af öllum í fjölskyldunni  eftir að fyrsta 

barnabarnið fæddist, var móðursystir mín og besta frænka. Hjá henni átti ég alltaf skjól, vináttu og 

vísan samastað frá blautu barnsbeini. Ég minnist margra samverustunda, sumardvala og heimsókna 

þar sem mér var alltaf tekið eins og höfðingja á heimili þeirra hjóna, Adda og Diddömmu á 

Ingimarsstöðum, Þórshöfn.  Diddamma var mikill máttarstólpi og merkiskona, stöðvarstjóri Pósts og 

síma á Þórshöfn um árabil, sat í stjórnum og nefndum, tók virkan þátt í bæjarlífinu og til hennar var 

leitað með margvísleg mál. Hún vissi allt, þekkti alla og bar velferð allra fyrir brjósti.  Alltaf hafði hún 

nægan tíma, aldrei féll henni verk úr hendi og öllu kom hún einhvern veginn í stand án þess að 

nokkur yrði þess var. Hún var gjafmild og barngóð, hún sýndi jafnt litlum krökkum sem 

unglingstetrum einlægan áhuga, gaukaði einhverju að þeim og gantaðist við þá og hjá því gat ekki 

farið að allir elskuðu hana, virtu og dáðu.  

Diddamma hafði ríka kímnigáfu, hárfína og óborganlega, og sagði ótal skemmtilegar sögur af fólki, 

hún hermdi eftir röddum og svipbrigðum en eftirhermurnar voru allar eins. Fleyg eru orðatiltæki 

hennar, en það voru mismæli og ambögur sem hún greip á lofti hér og hvar og urðu hennar í 

gamansömum tón. Henni var einstaklega lagið að sjá skoplegar hliðar á mönnum og málefnum og 

aldrei sá ég hana öðruvísi en með spaugsyrði á vör. Hún var traust og jarðbundin, ástrík og glaðlynd, 

vinur í raun og klettur í hafinu. Henni var mikið í mun að styrkja fjölskylduböndin og var ættarhöfðingi  

og sameiningartákn Ásgarðs-familíunnar en það er samheldinn hópur sem syrgir hana nú sárt. Sextán 

frænkur og systkinadætur Diddömmu hittast á hverju ári og verja  einni helgi saman við veisluhöld,  

dans og gleði og þær systur Diddamma, Jóna og mamma komu gjarnan til að heilsa upp á hópinn. Þá 

talaði hún oft um hversu dýrmæt þessi vinátta okkar  væri og að við mættum aldrei glutra henni 

niður. Nú er lokið farsælu lífshlaupi Diddömmu, krabbamein lagði hana að velli eftir langa baráttu en 

minning hennar lifir í hjörtum allra sem kynntust henni. Við leiðarlok vil ég þakka fyrir allt, þá 

umhyggju sem hún alltaf sýndi mér, traust og vináttu, heilræði og húsráð.  Mér kemur í hug ljóð sem 

Böðvar Guðmundsson orti við fráfall Hildigunnar frænku  1987 og á vel við nú eins og þá: 

Leiðarvísan 

Enginn þarf að spyrja 

hvar gröf þín er 

því hún er þar sem grasið er grænast. 

 

Þar er vetrarsnjórinn hvítastur 

himinninn heiðastur 

og þar syngur vorfuglinn skærast. 



 

Nei, enginn þarf að spyrja  

hvar gröf þín er. 

Hún er þar sem tár okkar þorna 

og orð okkar þagna. 

Ég votta Adda, börnum þeirra hjóna  og fjölskyldum þeirra, frændgarði og afkomendum öllum  

einlæga samúð.   

Steinunn Inga Óttarsdóttir 

 


