
Þorpið myndast
Verslun og aðstaða við Selnesbót

H/f Framtíðin
Kaupfélagið starfaði til ársins 1910 en var þá lagt niður. 
Hlutafélagið Framtíðin keypti þá eignir kaupfélagsins og hóf 
starfsemi þar undir stjórn hins fyrrverandi kaupfélagsstjóra, 
Björns Stefánssonar. 1913 hóf hann að versla á Reyðarfirði. 
Elís Jónsson, sem stýrði verslun félagsins á Djúpavogi, tók nú 
við stjórn og rak verslanirnar báðar frá Djúpavogi. Nú breytti 
um til hins verra því verslunin á Breiðdalsvík var aðeins opin 
endrum og sinnum – þetta kom sér einkar illa því flestir íbúar 
höfðu beint viðskiptum sínum til verslunar Framtíðarinnar. 
Úr rættist er Guðmundur Bjarnason frá Seyðisfirði varð 
verslunarstjóri á Breiðdalsvík og settist þar að. Guðmundur 
hafði stjórnina með höndum til 1920 er Gísli Jónsson, einnig 
frá Seyðisfirði tók við. Árið 1921 var svo Framtíðin sameinuð 
verslunum Thuliniusar og nýrri verslun gefið tilkomumikið 
nafn: Hinar sameinuðu íslenzku verzlanir. Undir þessu nafni 
var starfað til 1924 er verslunin lagðist niður.

Bryggja
Árið 1908 gekkst Kaupfélagið í að láta gera fyrstu bryggjuna 
á Breiðdalsvík, við Selnesbótina. Var það trébryggja sem 
notuð var til að auðvelda upp- og útskipun því allan þann 
varning, sem fluttur var með skipum frá Breiðdalsvík, þurfti 
að ferja til skips eða lands með uppskipunarbáti. Var það 
mesta erfiðisvinna en nokkuð rættist úr þegar bryggjan kom. 
Samtímaljósmyndir bera með sér að mannvirkið setti mikinn 
svip á þorpið en bryggjan fór í hafís árið 1918. Var ný bryggja 
gerð í kjölfarið.

Nýtt kaupfélag
Árið 1920 var efnt til nýs kaupfélags í Breiðdal, stofnendur 
voru 15 bændur í Breiðdal, aðeins um þriðjungur bænda í 
hreppnum. Aðrir héldu sig við viðskipti við Framtíðina og 
síðar Hinar íslenzku verslanir. Kaupfélagið gekk þegar í 
Samband íslenskra samvinnufélaga. Einar Björnsson var 
ráðinn kaupfélagsstjóri og Gamla félagshúsið leigt og þar 
var tekið á móti ull og kjöti og afgreiddar vörur. Þegar Hinar 
íslenzku verslanir hættu starfsemi árið 1924 keypti Kaupfélagið 
hús þeirra á Breiðdalsvík og hafði þar aðsetur. Árið 1932 tók 
Þórhallur Sigtryggsson við kaupfélagsstjórn og bjó á Djúpavogi 
og skömmu síðar varð Benedikt Guttormsson, kaupfélagsstjóri 
á Stöðvarfirði, einnig við stjórninni á Breiðdalsvík.

Enda þótt samkeppni frá Hinum íslenzku verslunum heyrði 
sögunni til árið 1924 fór ekki svo að Breiðdælir flyttu verslun 
sína þaðan og inn í Kaupfélagið, þess í stað beindu þeir 
viðskiptum til Fáskrúðsfirðinga, Reyðfirðinga og Stöðfirðinga. 
Árið 1936 varð loks að ráði að allir búendur hreppsins gengu í 
Kaupfélagið lögðu svo félagið niður sem sjálfstæða stofnun en 
gengu í staðinn sem sérstök deild inn í Kaupfélag Stöðfirðinga. 
Fram að því höfðu ýmsir kaupmenn átt viðskipti á Breiðdalsvík 
en það lagðist af þegar allir bændur hreppsins voru gengnir í 
kaupfélagið.

Verslunarhúsið á Breiðdalsvík í upphafi 20. aldar.

1906
„Duglegur og reglusamur búðarmaður getur fengið atvinnu 
við „Kaupfélag Breiðdæla“ með góðum kjörum frá 1. apríl 
n.k. Umsóknir um starf þetta þurfa að vera komnar til 
stjórnarnefndar félagsins fyrir 15. marz n. ár því þá verður 
starfinn veittur ef aðgengilegt tilboð verður fyrir hendi.“

1909
„Fundarmenn samþykkja að bindast samtökum um að 
spara allt hvað má verða, kaup á útlendri vöru, sérstaklega 
munaðarvöru, efla garðrækt, auka mjólkurframleiðslu með 
fráfærum, ennfremur afla fjallagrasa, sér til matardrýginda 
og til tegerðar.“

1910
„... Kaupfél. selur consúl L. Zöllner allar eignir sínar sem eru: 
hús, bryggja, bátar og ýmis verslunaráhöld, allar útistandandi 
skuldir, með öllum rétt til þeirra ... Gegn þessu falla allar 
skuldakröfur Zöllners á hendur félaginu fyrir eldri og yngri 
viðskipti. Ennfremur tekur hann að sér að greiða allar lögmætar 
skuldakröfur, sem á félaginu hvíla, svo sem inneignum manna, 
innistæðu landsbankans og kröfur, sem fyrverandi félagar 
kynnu að gera út af því, að stofnsjóður er niðurfelldur. ... Gangi 
eign þessi úr höndum L. Zöllner eða H/F Framtíðin,
áskilja Breiðdælingar sér kauprétti á henni aftur, þó skal þessi 
liður ekki standa fyrir kaupum.“

Úr fundargerðum Kaupfélagsins, 1906–1910.

Inn- og útflutningsskýrslur verslunarinnar á Breiðdalsvík frá 1912.

Verslunarhús og fyrsta bryggjan á Breiðdalsvík, líklega á öðrum áratug 20. aldar. Breiðdalsvík á þriðja áratugnum.  Bryggjan nú kominn fyrir innan verslunarhúsið.


