
Jóhannes Jónsson
Fæddur 31. ágúst 1940, látinn 27. júlí 2013

✝ Jóhannes Jónsson fæddist 
í Reykjavík 31. ágúst 1940.  

Hann lést 27. júlí síðastliðinn.   

Foreldrar hans voru Jón Elías 
Eyjólfsson, verslunarstjóri 
hjá Slátur félagi Suðurlands í 
Reykjavík, f. 21. ágúst 1916, 
d. 17. nóvember 2001, og Kristín 
Fanney Jóhannes dóttir, húsmóðir, 
hannyrðakona og starfsmaður 
Sláturfélags Suðurlands, f. 15. mars 
1918, d. 19. október 2012. 

Systir Jóhannesar er Ester f. 1947, 
gift Einari Vilhjálmssyni f. 1947. 
Þau eiga þrjá syni. 

Jóhannes kvæntist Ásu Karen 
Ásgeirsdóttur f. 1942.  Þau 
 eignuðust tvö börn, Kristínu 
f. 1963, í sambúð með Sigurði 
Rúnari Sveinmarssyni f. 1969.  
 Kristín á tvær dætur, Gunnhildi 
og  Berglindi. Jón Ásgeir f. 1968, 
kvæntur Ingibjörgu Stefaníu 
Pálmadóttur f. 1961. Jón Ásgeir á 
þrjú börn, Ásu Karen, Anton Felix 
og Stefán Franz.  Ingibjörg Stefanía 
á þrjú börn, Sigurð Pálma, Júlíönu 
Sól og Melkorku Katrínu.

Seinni kona Jóhannesar er Guðrún 
Þórsdóttir f. 1961. Hún á tvö börn, 
Ernu og Þór.

Kaupmennska varð ævistarf 
Jóhannesar þótt hann lærði prent-
iðn á sínum yngri árum. Jóhannes 
byrjaði sem verslunarmaður hjá 
Sláturfélagi Suðurlands með föður 
sínum. Hann varð síðar verslunar-
stjóri og gegndi því starfi í næstum 
tvo áratugi. Í apríl 1989 stofnaði 
Jóhannes  lágvöruverðsverslunina 
Bónus ásamt fjölskyldu sinni, sem 
hann var lengst af kenndur við, 
og rak ásamt Jóni Ásgeiri, syni 
sínum.  Árið 1992 keypti  Hagkaup 
helmingshlut í Bónus og 1998 voru 
verslanirnar sameinaðar undir 
Högum. Í ágúst 2010  stofnaði 
Jóhannes verslunina Iceland í 
samstarfi við Malcolm Walker.

Jóhannes Jónsson braut blað í 
verslunar sögu  Íslendinga þegar 
hann opnaði lág vöru verðs-
verslunina Bónus. Hann fór 
ótroðnar slóðir og  gjörbylti verslun 
hérlendis með dagvörur, enda var 
Jóhannes ötull baráttumaður 
verslunarfrelsis og bættra kjara 
heimilanna.

Útför Jóhannesar fer fram frá 
Hallgrímskirkju í dag, 7. ágúst, 
og hefst athöfnin klukkan 15.00.
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Ég sakna þín, ég syrgi farinn vin,
í sálu þinni fann ég dýpsta hljóminn,
er hóf sig yfir heimsins dægur-glys…

orti Steinn Steinarr um farinn vin. Mér 
finnst þessi orð eiga við þegar ég kveð 
föður minn, sem var líka viðskipta félagi 
minn og vinur. Okkar samband var afar 
náið, eins og gott samband föður og 
sonar á að vera.

Pabba var mjög umhugað um að 
smita mig af viðskiptabakteríunni. 
Þeir afi voru verslunarmenn fram í 
fingurgóma. Á mínum yngri árum voru 
engar  verslanir opnar á  sunnudögum. Í 
minningu minni voru það okkar bestu 
tímar, þegar við fórum í sunnudaga
bíltúra. Á hverjum sunnudagsmorgni 
klukkan tíu höfðum við viðkomu í 
 Matardeild SS í Austurstræti, þar sem 
hann var verslunarstjóri, og  athuguðum 
kælana, að allt væri í lagi. Síðan lá 
 leiðin gjarnan yfir til Binna  blómasala 
þar sem þeir félagar spjölluðu um heima 
og geima. Oft þurfti ég að hnippa í þá og 
minna Binna á að það væru viðskipta
vinir í búðinni. Sögurnar sem flugu 
á þessum stundum voru kannski ekki 
allar við hæfi ungs drengs. 

Í þessum sunnudagsferðum 
 spjölluðum við feðgar um allt milli 
 himins og jarðar. Ég spurði og hann 
svaraði. Afi Jón var oft og tíðum með í 
för. Það var svo þegar ég var sex ára að 
ég fékk mitt fyrsta starf í SS Austur
veri. Stoltur mætti ég til vinnu í alltof 
stórum verslunarslopp. Verkefnið var 
að fylla á eldrauðan, forláta kókkæli á 
laugardögum og fyrir það fékk ég 100 
gamlar krónur, sem voru heilmiklir 
peningar í augum sex ára gutta.

Árin 1974 til 1980 var pabbi 

 verslunarstjóri í Austurveri og það voru 
góðir tímar fyrir hann. Hann bjó til 
búð sem gaf verslunum vestanhafs og 
austan í engu eftir. Hann treysti mér 
og Madda vini mínum á þessum tíma 
fyrir því að reka útimarkað með ávexti 
og grænmeti. Þar var oft mikið fjör og 
 alltaf kom karlinn í lok dags, fór yfir 
uppgjörið og starfsemi dagsins rétt eins 
og hann gerði hjá öðrum deildum í búð
inni. Þar kenndi hann okkur kappsemi. 

Ég minnist líka dýrðardaga í Kjósinni 
þar sem foreldrar mínir áttu sinn griða
stað. Þar styttum við okkur stundir 
við veiði, grill og ferðir á vatnið. Hann 
var líka duglegur að taka á móti vinum 
sínum og ættingjum – þeir tímar eru 
dýrmætar minningar um samveru
stundir og skemmtilegar sögur.  

Árið 1987 var honum sagt upp hjá SS. 
Þá hafði verið ákveðið að leggja niður 
smásölurekstur félagsins. Þetta var 
honum mikið áfall en mótvindur sló 
karlinn ekki út af laginu – þá kom upp í 
honum baráttuviljinn. Við sátum mörg 
kvöldin og spáðum í spilin, veltum fyrir 
okkur hvaða hugmyndum við gætum 
hrint í framkvæmd fyrir lítinn  pening. 
Hann var mjög harður á því að við 
myndum ekkert gera árið 1988. Hann 
var mjög hjátrúarfullur á ýmsa hluti. 
Svo dæmi sé tekið mátti aldrei gera 
samninga á mánudögum og nýjar búðir 
mátti eingöngu opna á laugardögum. 

Árið 1989 rann upp. Þá sagði hann 
við mig: „Ég ætla aldrei að vinna fyrir 
aðra en sjálfan mig.“ Ég var þá á síðasta 
ári í Versló og við gerðum áætlun um 
að opna lágvöruverslun í Skútuvogi 13. 
Í febrúar kom systir mín að okkur þar 
sem við vorum að brjóta heilann um 
gott nafn á fyrirtækið. Hún rak augun 

Jóhannes Jónsson f. 31.08.1940 ✝ d. 27.07.2013

Elsku 
bróðir,

Ég sendi þér kæra kveðju
nú komin er lífsins nótt,
þig umvefji blessun og bænir
ég bið að þú sofir rótt.
Þó svíði nú sorg mitt hjarta
þá sælt er að vita af því,
þú laus ert úr veikinda viðjum
þín veröld er björt á ný.

Ég þakka þau ár sem ég átti
þá auðnu að hafa þig hér,
og það er svo margs að minnast
svo margt sem um hug minn fer,
þó þú sért horfinn úr heimi 
ég hitti þig ekki um hríð,
þín minning er ljós sem lifir
og lýsir um ókomna tíð.

(Þórunn Sigurðardóttir)

Blessuð sé minning þín.
Þín systir Ester

Elsku besti afi Jói. 
Ef einhver hefði sagt við mig  daginn 

áður en þú fórst að þú værir að fara að 
kveðja þennan heim, þá hefði ég ekki 
trúað því í eina mínútu. Þú hefur alltaf 
verið hraustasti gamli kall sem ég hef 
vitað um. Svo hress, sterkur og skemmti
legur að ég óska þess alltaf að ég verði 
eins og þú þegar ég verð stór. 

En nú ertu farinn og ég finn fyrir 
 tilfinningum sem ég hef aldrei fundið 
fyrir áður. Söknuðurinn er svo ótrúlega 
sár og það vantar svo stóran part í lífið 
mitt. Aldrei aftur mun ég fá reglulegar 
símhringingar þar sem þú athugar hvort 
ég hafi það ekki örugglega gott og sé að 
fara vel með mig. Aldrei aftur mun ég 
sjá stóra vínrauða Cadillacinn leggja 
fyrir utan Barðaströndina. Aldrei aftur 
munum við gæða okkur á  kókosbollum 
saman. Aldrei aftur verður haldin veisla 
þar sem þú verður mættur fyrstur enda 
varstu alltaf mættur á slaginu. Þín 
 verður svo ótrúlega sárt saknað.

Mínar fyrstu minningar um þig voru 
þegar ég bjó í Danmörku. Þá komstu allt
af með risapáskaegg frá Íslandi handa 
litlu mér. Það var áreiðanlega kveikja 
nammifíknarinnar en ég tel að við höfum 
alltaf verið mestu nammi grísirnir í fjöl
skyldunni. Mér fannst alltaf jafn spenn
andi að koma með þér á skrifstofuna þína 
í Skútuvogi. Þar var stór plastgrís sem 
var stútfullur af  karamellum. Ég fékk oft 
pening til að fara upp í búðina og kaupa 
mér nammi og svo var amma á skrifstof
unni við hliðina að gera upp. Þetta voru 
góðir tímar.

Þegar þú bjóst á Akureyri þá fór ég 
þangað sem oftast enda skemmtum við 
okkur alltaf svo vel saman. Þar var 
ég líka mikið á sumrin og hafði enda
laust gaman af. Þú sendir mig á hesta
námskeið og auðvitað golfnámskeið, 
enda hefur þú lengi verið með golf á 
heilanum. Ég á svo ótrúlega mikið af 
góðum minningum með þér að ég gæti 
skrifað heila bók.

Það er margt sem ég tel mig hafa erft 
frá þér. Auðvitað fékk ég krullurnar frá 
þér, örlitla athyglissýki, sterkar  skoðanir 
sem ekki er hægt að breyta, nammi sýki, 
enga kunnáttu í eldamennsku og svo 
þörf fyrir að stjórna.

Þú varst einstakur maður sem hafa 
verið forréttindi að fá að kynnast. Þegar 
fjölskyldan gekk í gegnum erfiða tíma 
þá varst þú alltaf til staðar til að passa 
upp á að öllum liði vel. Þú gerðir allt 
fyrir alla, þú gast ekki hugsað þér að 
vera verkefnalaus, þú hafðir enda lausan 
drifkraft, varst nýjungagjarn, ekki 
hræddur við að taka áhættu og komst 
sífellt á óvart.

Það var ekkert sem gladdi þig jafn 
mikið og þegar fjölskyldan var mætt öll 
saman. Þú varst alltaf ánægður að sjá 
okkur og við vorum alltaf ánægð að sjá 
þig. Þú varst stórbrotinn einstaklingur 
með yndislegan persónuleika. Þú varst 
heimsins besti afi og ég er svo ótrúlega 
þakklát fyrir að hafa átt þig að. Ég hef 
alltaf verið stolt af þér og mun alltaf 
verða. Þú ert frábær fyrirmynd og þér 
verður aldrei gleymt. Ég vona að það 
fari vel um þig, ömmu Stínu og afa Jón 
hvar sem þið eruð. 

Ég elska þig og sakna þín svo 
 óendanlega mikið.

Þín Gunnhildur

Jóhannes Jónsson þriggja ára, árið 1943.

í skólaverkefni úr Versló sem ég hafði 
fengið C fyrir. Hún tók eftir  athugasemd 
frá kennaranum: „Jón, því miður er 
þetta verkefni bara upp á C en þú færð 
bónus fyrir bréfaklemmuna.“ Ég hafði 
rekið stóra teiknibólu í gegnum blöðin. 
Kristín sagði þá við okkur feðga: Bónus 
er auðvitað nafnið. Við litum hvor á 
annan og hugsuðum: Af hverju hafði 
okkur ekki dottið það í hug? 

Eftir að nafnið var komið fór í hönd 
tími skipulagningar þar sem við  lögðum 
niður fyrir okkur hvernig við  ætluðum 
að láta Bónus líta út. Óli frændi í Olís 
kom við á stundum og hafði sínar 
 skoðanir á hlutunum. Það voru skemmti
legar kvöldstundir þegar þeir  frændur 
skeggræddu viðskipti.  Hugmynd 
 fæddist smátt og smátt. Einfalt og 
aftur einfalt, takmarkaður opnunar
tími og síðast en ekki síst strikamerki 
á  vörurnar. Bónus var fyrsta verslunin 
á Íslandi sem bauð upp á þá tækni. Það 
gekk brösuglega í fyrstu en svo náðum 
við tökum á tækninni.

Bónus í Skútuvogi var troðfull alla 
daga. Pabbi vildi fljótt setja upp aðra 
búð, ég samþykkti með semingi og áður 
en ég vissi af vorum við komnir með 
þrjár búðir, ein þeirra á Smiðjuvegi þar 
sem karlinn skipulagði yfirtöku svo 
vel að við breyttum húsgagnaverslun í 
Bónus búð á sjö dögum. Hann var ótrú
lega naskur á að finna staðsetningar 
fyrir verslanirnar. Níutíu prósent af 
Bónusbúðum, sem enn eru í rekstri, eru 
á stöðum sem hann valdi. Sumir þeirra 
virtust svolítið út í hött í fyrstu, eins og 
Hallveigarstígur í miðbænum, en þar 
hafa viðskipti blómstrað.

Fyrstu fimmtán árin unnum við náið 
saman. Vinnudagarnir voru oft langir 
en við tókum vart eftir því. Það var 
svo gaman í vinnunni. Okkur sinnaðist 
aðeins tvisvar á  Bónusárunum svo ég 
muni en það jafnaði sig á  nokkrum 
dögum. Við þurftum oft að vera 
útsjónar samir á fyrstu árunum þegar 
heildsalar og framleiðendur vildu lítið 
við okkur tala. Við vorum óþægir  aðilar 
inn á markaðinn, heildsalaveldinu 
var ógnað, eða eins og pabbi sagði um 
heildsala: „Sú tíð er liðin að þið getið 
ekið um á Bens sitjandi á einu sápu
stykki,“ enda þekkti hann vinnubrögðin 
frá SSárunum.

Við fluttum inn mikið af  merkjavöru 
og lækkuðum verðið stundum um 
 helming. Á Íslandi hafði það verið siður 
að álagning heildsala var hærri en smá
sala, en erlendis er álagning heildsala 
tíu prósent af smásöluálagningu.   

Hann var mikill markaðsmaður og 
kom Bónus yfirleitt á framfæri með 
óbeinum auglýsingum. Hann var í  essinu 
sínu þegar hann gat rifið kjaft og staðið 
gegn bákninu. Sögurnar sem rifjast upp 
eru óteljandi. Ég gleymi því til dæmis 
aldrei þegar við fengum leyfi utanríkis
ráðherra til að flytja inn  kjúkling í gegn
um Keflavík. Skömmu áður höfðum við 
fengið þvert nei við slíkum inn flutningi 
í landbúnaðarráðuneytinu. Mikil og 
fjörug umræða skapaðist. Ég held að við 
höfum næstum sprengt þáverandi ríkis
stjórn með málinu.

Síðar tóku við viðskipti okkar á öðrum 
sviðum, en pabbi undi sér alltaf best 
í kjallaranum í Skútuvogi. Bónus átti 
alltaf hug hans allan. Það varð honum 
því mikið áfall þegar ráðist var á hann 
í júní 2010 og félagið, sem hann hafði 
byggt upp, var tekið af honum. Og það 
þrátt fyrir að hann hefði boðist til að 
koma með umtalsvert nýtt fé inn, mun 
meira en Arion fékk síðar fyrir félagið. 
Vinnubrögð Arion banka voru ódrengileg 
í besta falli. Ég held að faðir minn hafi 
aldrei komist yfir Bónusmissinn, þótt 
hann bæri sig alltaf vel.

Ég gæti haldið endalaust áfram að 
segja sögur af okkur feðgum,  minningar 
um góðar stundir munu lifa. Hann 
kenndi mér margt, eins og að viðskipti 
eru ekki viðskipti nema báðir gangi 
 sáttir frá borði. Sá sem fer ekki sáttur, 
hefur ekki áhuga á að vera í  viðskiptum 
við þig. Þessi gildi standa ljóslifandi 
fyrir mér á hverjum degi. Hann kenndi 
mér líka að deila góðu gengi með góðum 
málefnum, til að mynda með stuðningi 
við Barnaspítala Hringsins.

En nú er komið að leiðarlokum. Ég 
þakka föður mínum samfylgdina í blíðu 
og stríðu, öll samtölin, ráðleggingarnar 
en umfram allt vinskapinn.

Jón Ásgeir



MIÐVIKUDAGUR  7. ágúst 2013  | MInnInG ✝ | 3

Leiði þig í hæstu heima
höndin Drottins kærleiks blíð.
Ég vil biðja Guð að geyma,
góða sál, um alla tíð.

Öðrum stærra áttir hjarta
æ þín stjarna á himni skín.
Myndin geymir brosið bjarta
blessuð veri minning þín.

(Friðrik Steingrímsson)

Þótt sólin hafi að undanförnu skinið á 
okkur landsmenn, hafa verið dimmir 

Elsku afi okkar. Það var sárt að þurfa 
að kveðja þig á þessum  fallega 

sumar degi þann 27. júlí, aðeins 72 ára. 
Þú varst svo jákvæður að sigrast á 
þessum veikindum og gafst aldrei upp. 
Þú varst þrjóskur á þessum tímum eins 
og oft áður. Ég reyndi oft að segja þér 
að slaka á en þú hafðir bara svo „margt 
annað að gera“. Það var alla tíð svo 
 mikill kraftur í þér.

Það var svo merkilegt að þegar 
ég byrjaði í fimm ára bekk fékk ég 
sama kennara og hafði áður kennt þér 
við sama skóla. Þér fannst það ekki 
 leiðinlegt þá sérstaklega af því að þú 
vildir meina að þú værir svo ungur.

Þú varst alltaf duglegur að kíkja í 
heimsókn til okkar, einkum í sunnu
dagskaffi. Þú varst algjör sælkeri og 
bauðst okkur gjarnan kókosbollur er 
við komum í heimsókn. Því varst þú 
hæstánægður með kókosbollukökuna í 
afmælum hjá okkur því hún var með svo 
miklu ávaxtafjalli ofan á að þú  taldir 
hana „holla“. Það var aldrei langt í 
 húmorinn hjá þér.

Það fór aldrei lítið fyrir þér og þú 
varst nú svolítið athyglisljón með mikinn 
og stóran persónuleika. Þú varst mikill 
athafnamaður og þið pabbi smituðuð 
okkur hin, maður var farinn að raða og 
taka til í búðunum áður en maður vissi 
af. Það var alltaf mikill kraftur í þér 
og mikið fjör í kringum þig. Þú varst 
beinskeyttur og lést heyra í þér ef þér 
 líkaði ekki hvernig hlutirnir voru. En þú 
varst líka ljúfur inn við beinið með stórt 
hjarta og alltaf mjög stundvís.

Þær eru margar minningarnar sem 
við geymum í hjörtum okkar um afa Jóa.

Takk fyrir allar þær stundir sem þú 
áttir með okkur, amma Stína mun taka 
vel á móti þér.

Ása Karen, Anton Felix  
og Stefán Franz

Jóhannes ásamt barnabörnum sínum (frá vinstri), Stefáni Franz, Berglindi, 
Gunnhildi, Ásu Karen, og Anton Felix árið 2011.

Svipur Jóhannesar var rannsakandi 
þegar Kristín kynnti mig fyrir föður 

sínum: „Svo hér er maðurinn sem þú 
hefur falið fyrir okkur allan þennan 
tíma,“ sagði hann og mældi mig út. Þetta 
voru mín fyrstu kynni af Jóhannesi. 
Með þéttu handabandi bauð hann mig 
 velkominn. 

Jóhannes var hjartahlýr maður. Hann 
bar mikla umhyggju fyrir fjölskyldu 
sinni og leitaðist við að hlúa að henni og 
sérstaklega barnabörnum sínum, sem 
hann sinnti af kostgæfni. Þeirra missir 
er mikill.

Einstakt samband var á milli þeirra 
feðgina sem einkenndist af virðingu, 
trausti, umhyggju og ást.

Ekki leið sá dagur, að hann heyrði ekki 
í dóttur sinni.

Hann hafði mikla ánægju af að ræða 
um liðna tíma, mjög minnugur á menn 
og málefni. Hann var barnungur sendur 
í sveit að Sólheimahjáleigu í Mýrdal og 
bar hann mikla virðingu fyrir þeim tíma. 
Þar voru gildin mótuð, eins og hjálpsemi, 
vinnusemi, snyrtimennska og stundvísi. 

Hann var orðheppinn og skemmtilegur 
maður og naut sín vel á mannamótum.

Jóhannes var kappsamur í golfi sem og 
öðru. Sagðist hafa viljað byrja að spila 
miklu fyrr. 

Árrisull var hann ætíð og kom 
 sérstaklega snemma á sunnudags
morgnum fannst manni. „Er ekki búið að 
baka  eitthvað gott?“ sagði hann iðulega 
við dóttur sína og kímdi. 

Guð blessi minningu Jóhannesar 
 Jónssonar.

Sigurður R. Sveinmarsson

Það var gaman að eiga Jóhannes í 
Bónus að vini. Fjölskyldur okkar 

höfðu þekkst um langan tíma. Við erum 
því mörg sem söknum Jóhannesar þegar 
hann er fallinn frá. Krafturinn og lífs
gleðin, þekking hans og reynsla. Það 
var sama hvar var borið niður. Ætíð var 
Jóhannes með á nótunum. Við  fráfall 
hans er mér þó efst í huga baráttu
saga fjölskyldu hans og Bónuss, því ég 
 fylgdist nokkuð með henni. 

Sumir eru á þann veg gerðir að mót
læti herðir þá og stælir. Edison gerði 
10.000 tilraunir áður en ljósaperan 
varð til. Fimmtugur að aldri hafði 
 Jóhannes átt sér draum um verslun 
sem seldi matvöru á lægsta verði. SS 
hætti með rekstur matvöruverslana en 
þar hafði Jóhannes starfað stóran hluta 
ævi  sinnar. Núna var hann  fimmtugur, 
atvinnulaus og eignalaus, nýkominn 
úr „meðferð“! Fékk hvergi vinnu. En 
hann hafði  hugsjónina, dugnaðinn og 
 þekkinguna. Og fjölskylduna. Þar var 
að finna 21 árs gamlan son þeirra hjóna, 
Jón Ásgeir, sem ég tel gæddan snilli
gáfu þótt sjálfur gangist hann fúslega 
við því að hafa gert sín mistök. Þau 
gátu önglað saman einni milljón. Fengu 
vörubirgja til að lána eina úttekt gegn 
því að staðgreiða vörukaup eftir það. 
Ég átti oft tal við Jóhannes á þessum 
tíma. Þekkti ekki Jón Ásgeir þá en sá að 
hann var ætíð eins og límdur við tölvu
skjáinn. Í nær gluggalausum kjallara í 
Skútuvogi 13. Frá morgni til kvölds. Það 
fór  ekkert fram hjá honum. Allar vörur 
voru strikamerktar sem ekki þekktist 
þá. Með þeim og fullkomnu tölvukerfi 
var unnt að fylgjast með sölu og afkomu 
hvers dags. 

Kaupmenn höfðu lengi kvartað 
undan alltof lítilli álagningu. En Bónus 
gerði sér lítið fyrir og lækkaði hana 
um  helming, í 15%! Það ætlaði allt af 
 göflunum að ganga. Þeir stóru hótuðu 
viðskiptaslitum ef heildsalar hættu ekki 
að selja í Bónus. Þeim fannst sárt að 
selja vörur á 100 krónur sem Bónus seldi 
kannski á 7080 krónur. Stundum var 
Bónus stillt upp við vegg, en ævinlega 
tókst þeim að útvega sér ódýrar vörur 
erlendis frá. Það eru fjölmörg dæmi 
þess að vöruverð til Íslands hafi lækkað 
varanlega í kjölfar þessara átaka. Það 
var útsölustemning alla daga í Bónus. 
Þeir höfðu neytendur með sér. En keppi
nautar töldu að Bónus væri bóla – og 
bólur springa. Það var Bónus mikið lán 
að um nokkurra ára skeið tók enginn þá 
alvarlega, nema neytendur! 

Sennilega sá þó einn keppinauturinn 
fyrr en aðrir hvar einn helsti  styrkleiki 
Bónuss lá. Ég hef það fyrir satt að 
brautryðjandinn Pálmi í Hagkaup hafi 
fljótt áttað sig á því hver hélt um taum
ana í stjórnstöð Bónusar – Jón Ásgeir 
 Jóhannesson, sem síðar varð tengda
sonur Pálma! „Það er strákurinn“ mun 
Pálmi hafa sagt! 

Saga Jóhannesar í Bónus er saga um 
stanslausa baráttu. Þetta var stríð upp á 
hvern dag, árið um kring. Ævinlega var 
borin mikil virðing fyrir viðskipta vinum 
félagsins. Það var ekki lítil ákvörðun 
að halda sama verði í öllum verslunum 
 Bónuss, hvar sem var á landinu. Svona 
var og svona er Bónus eins og Jóhannes 
mótaði stefnuna. Eins og það hafi ekki 
mikil áhrif á lífskjör á landsbyggðinni 
að hafa opna Bónusverslun í nágrenninu! 

Ég veit að fulltrúar erlendra smásölu
risa hafa undrast hvernig Bónus getur 
lifað við þá lágu álagningu sem þeir 
hafa. En með einfaldleikann að vopni og 
með því að vera á tánum allan daginn, 
alla daga hefur þetta tekist. 

Jóhannes var stór í sniðum og góður 
maður sem mátti ekkert aumt sjá. Hann 
var óverkkvíðinn maður sem elskaði að 
standa á miðju gólfinu og taka til hendi. 
Honum leið líka vel á spjalli við við
skiptavini Bónuss sem margir vildu taka 
í hendina á honum til að þakka fyrir sig. 

Og það er einmitt það sem þjóðin vill 
gera í dag – þakka Jóhannesi í Bónus 
fyrir samfylgdina. Fyrir hjálpina. Fyrir 
að létta okkur lífið. Það var gaman að 
kynnast þér, Jóhannes. Já, reyndar heilt 
ævintýri. 

Verð því miður erlendis þegar jarðar
förin fer fram, en ég veit að Jóhannes 
virðir það.

Guðrúnu, eiginkonu hans, börnum 
beggja, Ásu og barnabörnum votta ég 
innilegustu samúð mína.

Ragnar Tómasson

dagar í hugum nánustu ættingja og vina 
Jóa. Vonin um að hann myndi sigrast á 
sjúkdómi sínum var svo sterk, en þar 
var þó við ofurefli að etja og varð hann 
að lúta í lægra haldi. Eftir stöndum við 
 vanmáttug. Sorg og söknuður hreiðra 
um sig í hjartanu svo undan svíður, en 
fullur þakklætis fyrir góðar gengnar 
stundir mun ég leyfa hlýjum minningum 
að græða sárin.

Sextíu ára vinátta er langur tími og 
Jói naut þess oft, á góðum stundum, að 
rifja upp gamlar minningar, sem ég 
hafði hann grunaðan um að ýkja veru
lega því hann vissi sem var að ég hafði 
ekki stálminni hans. 

Afi minn og faðir hans voru vinir og 
báðir verslunarmenn í Hafnarstræti 
5. Þar kynntumst við Jói og bundumst 
ævarandi vinaböndum. Við vorum ungir 
og uppátækjasamir og nutum okkar 
við leik og störf. Þar fór enginn meðal
maður þar sem Jói fór. Hann var alla 
tíð fyrirferðarmikill, kraftmikill og 
atorkan ótrúleg. Marga fjöruna höfum 
við sopið á lífsleiðinni, stundum tapað en 
oft unnið. 

Hann var málsvari þeirra er minna 
máttu sín og ófáir nutu góðvildar hans. 
Undir oft og tíðum hrjúfu yfirborði sló 
gullhjarta og barnsleg einlægni. Við 
 ætluðum að eldast saman og sáum okkur 
sitjandi í ruggustólum á verönd einhvers 
staðar í sól og sumri. Samband okkar 
síðustu árin var náið og fallegt og ef 
nokkrir dagar liðu án þess að heyra hvor 
í öðrum, þá var það ætíð Jói sem hringdi 
og alltaf hljómaði sama setningin: „Ég 
hélt að þú værir dauður.“

Nú er röddin þögnuð, en hjól tímans 
snýst hratt og sú vissa að lífið er aðeins 
andartak af eilífðinni veitir huggun.

Elsku Guðrún, umhyggja þín og elska 
hefur verið aðdáunarverð gegnum árin. 
Við Ásta biðjum algóðan Guð að styrkja 
þig, Ernu og Þór, Kristínu og Jón Ásgeir 
og fjölskylduna alla.

Vertu ávallt Guði falinn, elsku vinur
inn minn og …

Við hittumst í landinu 
þangað sem fuglasöngurinn fer
þegar hann hljóðnar 

(Jökull Jakobsson)

Hendrik (Binni)
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Ása Karen Ásgeirsdóttir og Jóhannes  
ásamt dóttur þeirra Kristínu Jóhannesdóttur.

Kynni okkar Jóhannesar  hófust  
þegar ég var tíu ára gamall gutti 

að sækja um vinnu í SS Austurveri. 
Þetta ár var það fyrsta í ein 30 ár sem 
ég vann hjá honum í þeim  fyrirtækjum 
sem hann var í forsvari fyrir eða 
 tengdist. Oft hef ég sagt að ég varði 
fleiri stundum með Jóa á þessum 
árum en  með foreldrum mínum. Ég 
lærði strax að Jói gerði miklar kröfur 
til þeirra sem unnu fyrir hann og ef 
maður lagði sig fram í þeim verkefnum 
sem lágu fyrir, þá var hann ánægður. 
Það er óhætt að segja að ég hafi lært 
mikið í skóla lífsins hjá Jóa. Já skóli, öll 
þessi ár voru stöðugur skóli.  

Samband okkar var ótrúlega gott og 
voru samverustundir okkar í Kjósinni 
næstu ár á eftir ógleymanlegar, þar 
fann sá gamli frið og var margt brallað 
eins og gerist og gengur. Í Kjósinni var 
griðastaður Jóa og fjölskyldu og var 
ég strax tekinn inn eins og einn af fjöl
skyldunni, en þannig var einnig um 
svo marga sem voru í kringum hana. 
Þegar fjölskyldan opnaði Bónus var ég 
 tiltækur og sló til. Þetta átti bara að 
vera stutt stopp en 16 tíma vinnudagar
nir urðu ansi margir og Bónusbúðirnar 
fleiri og fleiri, þannig að þessi stutti 
tími varð ansi langur.

Vegir okkar Jóa lágu ekki bara 
saman í starfi, því ég varð þess heiðurs 
aðnjótandi að fá að ferðast með honum 
í gegnum árin. Eftirminnilegasta ferð
in sem við fórum utan er ævintýra
ferð sem við fórum fyrir um 18 árum 
til Brasilíu. Þetta var ógleymanleg tíu 
daga þéttskipuð dagskrá fyrir nokkra 
góða félaga. Hér heima datt Jói í sleða
ferðir með okkur félögunum, hafði svo 
til aldrei sest á vélsleða en fyrsti túr
inn hans var þriggja daga alvörutúr 
og hann gaf ekkert eftir og fór þetta á 
hörkunni eins og margt annað.  Einnig 
kom hann með okkur í fjórhjólatúra á 
haustin og lét ekki veðrið hafa of mikil 
áhrif á sig þótt snjóaði eða rigndi. 
„Strákarnir geta þetta og þá get ég það 
líka,“ sagði hann.

En allt er breytingum háð, eftir að 
við hættum að vinna saman og ég fór 
aðra leið þá héldum við alltaf sambandi.  
Síðasta mánuðinn vorum við alltaf á 
leiðinni að fá okkur kaffi saman en því 
miður náðum við því ekki. Ég veit að 
við fáum okkur kaffi saman seinna, 
annars staðar.

Ég votta fjölskyldunni mínar dýpstu 
samúðarkveðjur og veit að hennar 
 missir er mikill, en gleymum ekki 
öllum minningunum sem við eigum um 
góðan mann, pabba, afa, vin og síðast 
en ekki síst einstaka persónu.

Doddi (Þórður Þórisson)

Nú þegar við kveðjum  Jóhannes 
koma upp í hugann margar 

 minningar sem við áttum saman í 
Bónus, minningar um mann með 
 sterkar skoðanir á fólki og málefnum.

Jóhannes var stórhuga, litríkur 
almúgamaður sem átti svo sannarlega 
viðburðaríka ævi og setti mark sitt á 
íslenskt samfélag.

Fróðir menn hafa sagt að  Jóhannes 
hafi lagt meira af mörkum til að bæta 
lífskjör fólks en nokkrum verkalýðs
leiðtoga hafi tekist. Jóhannes 
 byrjaði með tvær hendur tómar, var 
 stórhuga, sá tækifæri þegar aðrir sáu 
 ókleifan tind, hamhleypa til verka og 
 meðvitaður um að það þyrfti að leggja 
hart að sér til að uppskera. Hann efldist 
við mótlæti en með dugnaði og áræðni 
tókst honum að byggja upp öflugt 
 verslunarfyrirtæki.  Bónus gekk vel frá 
fyrsta degi. Jóhannes var talsmaður og 
andlit fyrirtækisins og honum fórst það 
vel úr hendi því hann talaði frá  hjartanu 
og hafði hugrekki til að segja það sem 
honum bjó í brjósti. Smátt og smátt varð 
Jóhannes í Bónus „maður fólksins“ ein
göngu með því að vera hann sjálfur.

Við sem unnum með Jóhannesi í tæpa 
tvo áratugi stöndum í ævarandi þakkar
skuld við hann. Tíminn með honum var 
mikill og góður skóli, hann hafði skýra 
sýn á fyrirtækið og stefnu þess, hafði 
óbilandi trú á okkur  starfsfólkinu og 
gaf okkur tækifæri. Mistök voru ekki 
til, aðeins lærdómur. Fyrir honum voru 
allir jafnir og mikilvægir. Engin keðja 
var sterkari en veikasti hlekkurinn. 
Það gilti einu hver kom í  Skútuvoginn, 
starfsfólkið eða viðskiptavinir, nú eða 
bara fólkið af götunni, allir voru vel
komnir. Hann var góður á manninn 
eins og sagt er. Hugurinn var kvikur og 
hann snar í tilsvörum. Hann var með 
eindæmum orðheppinn og hrókur alls 
fagnaðar, sögumaður mikill, með sterka 
rödd sem náði óskiptri athygli, hæfilega 
kaldhæðinn. Hann tók starf sitt alvar
lega en alls ekki hátíðlega, enda maður 
fólksins, vinur almúgans.

Líkt og aðrir glímdi Jóhannes við 
lesti sem hann skoraði síðan á hólm. 
Við munum þá tíma þegar hann reykti 
þrjá pakka af sígarettum á dag og þótti 
sopinn góður. En einn daginn fékk 
hann nóg, hingað og ekki lengra, hann 
skoraði fíknina á hólm og hafði sigur. 
 Þannig minnumst við hans, verkefnið 
ærið en aldrei í myndinni að gefast upp.

Við fráfall Jóhannesar er flóra mann
lífs fátækari og við stígum þögul 
til jarðar, vottum miklum  meistara 
 virðingu okkar með þeim hætti, 
 meistara sem lét sér annt um þjóð sína. 
Við kveðjum einstakan vin og vottum 
fjölskyldu hans og ástvinum samúð 
okkar. Jóhannes var sannarlega ekki 
allra en hann var okkar. 

Kveðja frá samstarfsfólki úr Bónus

Ég var um það bil sex ára, þegar ég 
man fyrst eftir að hafa farið í sund 

með Hanna í sundlaugina á Nesinu eftir 
að hafa gist hjá Hanna og Ásu á Barða
ströndinni. Sundferðirnar hófust yfir
leitt í bakaríinu þar sem við keyptum 
vínarbrauð eða snúð. 

Eitt sinn var ég að monta mig af 
því að vera byrjaður að læra sund í 
 skólanum. Hanni spurði mig hvort ég 
væri þá orðinn syndur? Ég hélt það nú, 
og um leið og ég sleppti orðinu grýtti 
hann mér út í laugina og mátti svo hafa 
sig allan við að synda á eftir mér, þar 
sem sundgetan var ekki upp á marga 
fiska.

Minningarnar úr Kjósinni eru líka 
ofarlega í huga. Kjósin var hans griða
staður. Þá fórum við stundum einir upp 
eftir á föstudegi til að slá grasið eða 
bera á bústaðinn. Síðar náði ég að plata 
hann til að kaupa fjórhjól. Þá mátti nú 
slátturinn oftar en ekki sitja á  hakanum.

Svo komu strákarnir Jón Ásgeir, Eyjó 
og Jón Þór ásamt fleirum stundum á 
laugardögum eftir vinnu í Bónus. Þá var 
grillað og málin rædd. Þeir áttu það svo 
til að bruna á ball í Hreðavatnsskála eða 
þaðan af lengra, en ég sat eftir, enda tólf 
árum yngri en þeir.

Og alltaf þegar Hanni kom frá 
 útlöndum kom hann með súkkulaði
stykki handa mér alveg þar til ég var 
farinn að fara oftar til útlanda en hann. 

Hanni var mikill framkvæmdamaður.  
Þegar ég opnaði mitt fyrsta fyrirtæki 
var hann gríðarlega áhugasamur um 
allt sem kom að þeim framkvæmdum og 
lagði ýmislegt til málanna.

Hann var ekki síður áhugasamur 
þegar reksturinn hófst, kom reglulega 
til að láta þrífa bílinn, jafnvel oftar en 
góðu hófi gegndi. Ég hafði hann grun
aðan um að vilja bara sjá hvort allt 
væri ekki eins og það ætti að vera. Ég 
 minnist líka símtalanna: Hvað segir 
Villi? Hvernig gengur? Við héldum 
 alltaf góðu sambandi, þó að margar kyn
slóðir skilji okkur að.

Það var gaman að hlusta á hann segja 
sögur af sér og öðrum. Hann hafði 
 einstaklega gaman af því að tala við fólk, 
og þegar hann sagði frá hlustuðu allir. 
Hanni var skemmtilegur húmoristi með 
beittan húmor – kannski fullbeittan að 
sumra mati. Hann var með stórt hjarta 
og margir nutu góðs af því.

Nóttina áður en Hanni lést vorum við 
fjölskyldan uppi á spítala hjá honum.  Við 
héldum í vonina um að hann myndi bíta 
þetta af sér, baráttumaðurinn sjálf
ur. Hann nefnilega sagði þegar hann 
 sigraðist á fyrra krabbameininu að hann 
ætti 30 góð ár eftir. Sú von brást.

Ég á eftir að sakna góðs frænda og 
vinar.

Villi

Það virðist sem augnablik síðan ég 
hitti Jóhannes Jónsson í fyrsta sinn 

árið 1987. Hann var þá í hópi Slátur
félagsmanna sem komu vikulega til 
fundar á auglýsingastofuna Gott fólk 
að ræða auglýsingar og markaðsmál 
SSbúðanna og félagsins. Ég starfaði 
þar nýkominn heim úr námi.  Jóhannes 
var með eindæmum orðheppinn og 
það gerði þessa fundi minnisstæða og 
skemmtilega. Með okkur tókust strax 
góð kynni.  

Jóhannes byrjaði ungur að vinna hjá 
föður sínum í matardeild Sláturfélags 
Suðurlands. Hann upplifði á ævi sinni 
miklar breytingar í  verslunarháttum. 
Jóhannes og félagar hans þekktu 
 verslunarsöguna svo vel að þeir gátu 
sagt til um hvernig ákveðnar vörur 
höfðu ratað til landsins. Þeir gátu nafn
greint viðskiptavini sem komu heim 
úr ferðalögum og langaði í krydd, kex, 
pasta eða sósu, sem þeir höfðu smakkað 
í útlöndum. Þá hófst vinna við að finna 
vöruna, koma henni heim og bjóða hana 
í hillum búðanna. 

Rúmu ári eftir okkar fyrsta fund 
hætti SS verslunarrekstri og Jóhannes 
lét af störfum en stofnaði síðan Bónus 
ári síðar, þann 8. apríl 1989. Síðar það 
ár hóf ég störf hjá SS og átti því áfram 
í töluverðum samskiptum við  Jóhannes, 
sem síðar leiddu til þess að ég hóf að 
vinna fyrir hann og fjölskyldu hans árið 
1998.  

Tilkoma Bónuss var bylting fyrir 
neytendur. Fyrsta Bónusverslun

Jóhannes Jónsson f. 31.08.1940 ✝ d. 27.07.2013

in var opnuð í 400 fermetra húsnæði 
við Skútuvog. Jóhannes sagði við það 
tækifæri: „Verslunin nefnist Bónus og 
 dregur nafn sitt af þeim afslætti sem 
veittur verður af öllum vörum.“ Inn
réttingar voru einfaldar og ódýrar. 
Vöruveltan mikil og með lágum til
kostnaði var hægt að bjóða mun lægra 
verð en áður hafði þekkst. Viðtökur 
landsmanna voru frábærar, enda vöru
verð strax miklu lægra í nýju verslun
inni og Jóhannes ötull baráttumaður 
verslunarfrelsis og bættra kjara heim
ilanna. Jóhannes var stoltur af því að 
vera kaupmaður. Starfið krefst mikilla 
samskipta og þar var Jóhannes á heima
velli, hvort sem það voru starfsmenn, 
birgjar eða viðskiptavinir. Hann var 
ávallt í nálægð við viðskiptavininn og 
hlustaði vel á hvað mátti betur fara. 

Þáttur Jóhannesar í verslunarsögu 
landsins er merkur og hann hefur 
markað djúp spor. Hann gjörbylti 
 verslun hér á landi með dagvörur og 
var framsýnn, enda fylgdist hann ávallt 
vel með. Hann færði heimilum  landsins 
verulegar kjarabætur með stofnun 
 Bónuss.  

Til að lýsa hugarfari Jóhannesar 
sem kaupmanns, þá er mér minnis
stætt þegar við Guðmundur Marteins
son í Bónus tókum mynd af Jóhannesi 
við stóran áletraðan stein í inngangi 
 verslunar í Bandaríkjunum.  Jóhannes 
var ánægður með áletrunina, en þar 
stóð.  Regla númer 1: „Viðskipta
vinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér.“ 
Regla númer 2: „Ef þú ert í vafa, lestu 
þá aftur reglu númer 1.“ Hann sagði 
 brosandi eftir myndatökuna: „Þetta er 
ekki flóknara.“  

Fyrrverandi samstarfsfólk 
 Jóhannesar kveður nú góðan félaga með 
söknuði og þakklæti fyrir  skemmtilegan 
og lærdómsríkan tíma. Ég vil fyrir hönd 
okkar allra senda fjölskyldu hans inni
legar samúðarkveðjur og persónulega 
þökkum við Anna samfylgdina og góðar 
stundir.

Finnur Árnason

Fallinn er frá sannur höfðingi og 
mikið ljúfmenni. Við systkinin 

vorum svo heppin að fá að kynnast 
Jóhannesi þegar við vorum að vaxa úr 
grasi. Æskuminningar okkar eru fullar 
af skemmtilegum stundum á Bræðra
borgarstíg, þar sem Ása og Jóhannes 
bjuggu. Sumrin í Kjósinni voru alltaf 
björt og sólrík. Jóhannes var duglegur 
að taka krakkaskarann út á vatn þar 
sem við renndum fyrir fisk. Jóhannes 
sýndi okkur tökin og stundum fiskaðist 
vel og stundum illa en alltaf var hlegið 
og hló Jóhannes oftar en ekki manna 
hæst. Árin liðu og samverustundirnar 
urðu færri en tengslin rofnuðu aldrei. 
Gamlárskvöld á Seltjarnarnesi var 
fastur liður og ómissandi í huga okkar 
systkina. Jóhannes sýndi fölskvalausan 
áhuga á öllu því sem við tókum okkur 
fyrir hendur. Hann spurði mikið og 
hvatti okkur áfram og var óspar á hlý 
orð. Blessuð sé minning hans.

Ásdís Schram, Arna Schram, 
Aldís Brynja Schram og 
Höskuldur Kári Schram

Hinsta kveðja
Með djúpri virðingu og þakklæti 

kveðja skátar góðan velgjörðarmann. 
Skáta sem ávallt var reiðubúinn að 
leggja skátahreyfingunni lið í orði sem 
á borði.

Sofnar drótt, nálgast nótt,
sveipast kvöldroða himinn og sær,
allt er hljótt, hvíldu rótt.
Guð er nær

Bragi Björnsson skátahöfðingi

Jóhannes,
takk fyrir matinn.

Unnur Guðjónsdóttir,
bekkjarsystir úr Gagnfræðaskóla 
Austurbæjar,
fyrrv. listdansstjóri Þjóðleikhússins,
Kínaklúbbur Unnar
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Manna vænst hefur mér þótt um 
Jóhannes, enda kom hann í litrófinu 

öllu og hafði ekki hæfileika til að látast.
Nú, þegar ég lít til baka, þakka ég 

fyrir að hafa sagt við hann, oftar en einu 
sinni og oftar en tvisvar, að mér þætti 
vænt um hann og vináttu hans.

Svo sannleikans sé gætt, þá man ég 
ekki eftir að hann hafi endurgoldið blíð-
yrðin en satt er að hann sýndi mér meiri 
vináttu en nokkur orð hefðu numið á 
þessum áratugum sem við áttum sam-
leið. Eitt það kostulegasta við Jóhannes 
og raunar mesta skemmtunin við hann 
og trúlega hans eigin gleði var að koma 
flatt upp á fólk með setningum sem voru 
til þess fallnar að slá fólk aðeins út af 
laginu og koma því úr fyrsta gír. 

Ég segi og skrifa að aldrei tókst 
honum að láta mig roðna og lygilaust þá 
sneri ég alltaf á hann. Meira að segja 
svo að hann þurfti að koma með eitthvað 
virkilega krassandi til að ég svaraði 
honum ef ég var mikið í kringum hann.

  Ef hann reiddist, sem var reyndar 
ekki oft, þá gaus hann eins og eldfjall 
en munurinn á honum og öðru fólki sem 
glatar ró sinni í stundarhita var sá að 
hann næstum ætlaðist til viðmóta hug-
hrifa á móti enda svaraði ég honum 
iðulega í stíl við efnið og kallaði hann 
við tækifæri frekju, fatsó og öðrum til-
þrifalitlum ónefnum. Þótt hann  ofhitnaði 
þá skellihló hann þegar hann fékk það 
óþvegið til baka eða þagði bara ef ég 
var í skrautyrtara lagi og horfði á mig 
eins og veru af annarri plánetu – „jæja 
Randý mín, dýrin í skóginum eru ekki 
alltaf vinir“.

Gleði og gamansemi einkenndu skap-
gerð Jóhannesar fremur en annað og 
ásamt gífurlegri orku hans og hæfi-
leika til að draga fram það besta í þeim 
sem unnu með honum má skammlaust 
segja að fáum mönnum hef ég starfað 
með og fyrir sem ég hef haft aðra eins 
 skemmtan af.

Ég myndi aldrei kveðja Jóhannes 
með mærðarorðum, honum þótti lítið til 
þeirra koma, en ef gömul kona eða karl 
réttu honum höndina og þökkuðu honum 
fyrir að sækja sig í rútu til að kaupa 
ís fyrir barnabörnin sín þá gat glitt á 
 óvelkomið tár.

Því í Jóhannesi blakti músarhjarta 
undir skrápnum. Hann var með alls 
kyns hugsjónir, sumum kom hann í verk, 
öðrum ekki. Honum fannst að allir ættu 
að geta keypt sér í matinn og að hans 
hlutverk væri að sjá til þess.  Ég efast 
um að margir átti sig á baráttunni sem 
fór fram í árdaga Bónuss og hvað þurfti 
til að koma hlutunum í gang. Þar voru 
mörg ljón í veginum en lífið er nú einu 
sinni þannig að þegar eitt ljón fellur þá 
kemur annað.

Huggun er að inn á milli skín sólin og 
umvefur allt.

Og þannig eru minningarnar og 
 þannig lítum við til baka.

Mig langar mest til að enda þessi orð 
með „sjáumst fatsó“ en það væri alger-
lega úr takti við uppeldi mitt. Í staðinn 

Guðrún og Jóhannes. 

Handartakið var þétt, hjartað stórt, 
umhyggjan fyrir samfélagi sínu 

mikil, hugsunin stór. Blik augnanna 
lýsti góðvild. Hann var skáld athafna 
sinnar tíðar. Í áratugi var hann í farar-
broddi smásöluverslunar hér á landi. 
Sýn hans á kaupmennsku var einstök og 
var unun að hlusta á þegar hann jós úr 
brunni þekkingar sinnar og reynslu á 
því sviði. Enginn hafði betri sans fyrir 
stað setningum verslana, útliti þeirra 
og vöruvali en Jói í Bónus. Kjarabætur 
hans til Íslendinga í formi lægra vöru-
verðs frá stofnun Bónuss árið 1989 
verða seint fullþakkaðar. Fáir ef nokkrir 
hafa lagt meira til íslensks samfélags en 
hann gerði á sinni ævi með fjölskyldu 
sinni.    

Sterkbyggður, stæðilegur,  snyrtilegur 
og orðheppinn með eindæmum. Það fór 
aldrei á milli mála þegar Jói í Bónus 
mætti á svæðið. Með nærveru sinni 
fyllti hann upp í það rými sem hann var 
staddur í hverju sinni. Sögurnar, frá-
sagnarlistin: Það lék þetta enginn eftir. 

Þrátt fyrir ríflega þriggja áratuga 
aldursmun var Jóhannes í samskiptum 
eins og jafningi minn í aldri – stundum 
sennilega ögn yngri. Stöðnun í hugsun 
með aldrinum var ekki til.  

Jóhannes var ekki skaplaus maður og 
umburðarlyndi gagnvart óréttlæti, leti, 
undirferli og fleiri mannanna löstum 
var ekkert. Hann var dómharður og 
leyndi aldrei skoðunum sínum, en þegar 
dómharkan byggir á réttsýni, heiðar-
leika og hreinskilni er blandan rétt – og 
enginn þarf að óttast að fá slíka menn í 
bakið.

Jóhannes lifði ekki átakalausa ævi. 
Eins og margir stórstígir menn þurfti 
hann að glíma við brennivínspúkann, 
sem hann lagði að velli. Með stofnun 
Bónuss hóf hann að glíma við staðnað 
laga- og reglugerðarvald íslenskra inn-
flutningshafta og hafði betur í mörgum 
orrustum. Þótt það stríð hafi ekki unnist 
að fullu náðist að breyta mörgu. Hann 

Jóhannes ásamt Þór og Ernu.  

ætla ég að setja inn eina sálminn sem 
ég hef skrifað og Jóhannes, ég þakka 
fyrir að hafa sagt takk og að hafa látið 
þig vita.

Svo hljóð er þögnin
himinn leggst á grúfu
og heldur fast um hverja litla þúfu
og liggur kyrr
en blómin björtu titra
og biðja bara um tár sem ennþá glitra.

En mitt í hjarta lífsins vonin vaknar
og vefur örmum þig sem dagsins saknar
og leiðir burt með höndum undurblíðum
að brjósti alls sem er
og var og verður.

Og sjá á himnum vængjum sínum blaka
englarnir sem yfir okkur vaka.

Edith Randý Ásgeirsdóttir

breytti óhagkvæmu  smákóngaveldi 
íslenskra heildsala, þannig að 
 inn flutningur til landsins varð hag-
kvæmari í formi stærri rekstrareininga.  

Ein stærstu átök Jóhannesar í  lífinu 
hófust með upphafi Baugsmálsins. Í 
þrjú ár þurfti hann að sitja undir því 
óréttlæti að vera sakborningur í lög-
reglurannsókn, sem alltaf stækkaði og 
stækkaði, því enginn fannst glæpurinn. 
Í stað þess að hætta rannsókn var haldið 
áfram. Tæpum þremur árum eftir upp-
haf þeirrar rannsóknar var hann ásamt 
fleirum ákærður fyrir uppskálduð og 
algjörlega rakalaus meint efnahags-
brot fyrir fleiri milljarða, sem mis vitrir 
handhafar opinbers valds klömbruðu 
saman á grundvelli illvilja og þess 
slæma mannlega lastar að geta aldrei 
horft framan í eigin mistök. Það stríð 
vannst og fyrir Jóhannes náði  réttlætið 
fram að ganga. Í þeim hremmingum 
kom best í ljós takmarkalaus væntum-
þykja og ást hans á börnum sínum.

Hvergi leið honum betur en innan 
um viðskiptavini sína á gólfinu í Bónus. 
Hann fór hratt yfir og kom við í mörgum 
verslunum á hverjum degi. Á þessum 
ferðum sínum gekk hann úr skugga um 
að í verslunum væri allt spikk og span 
í samræmi við sínar ströngu kröfur. Í 
miklum viðskiptasigrum Baugs Group á 
erlendum smásöluvettvangi missti hann 
aldrei tengingu við ræturnar; viðskipta-
vinina í Bónus og þá köllun að selja 
íslenskum neytendum dagvöru á sann-
gjörnu verði. Það var hans póstur í líf-
inu og frá honum vék hann aldrei.  

Það var Jóhannesi því mikið áfall á 
árinu 2010 þegar hann þurfti að horfa 
á eftir Bónus. Þrátt fyrir að hann hefði 
ásamt öðrum boðið bankanum hæsta 
verðið fyrir fyrirtækið á þeim tíma 
var Jóhannesi hent út. Ótrúlega ógeð-
felld aðför ritstjóra Morgunblaðsins 
að Jóhannesi og ævistarfi hans gerði 
að verkum að forsvarsmenn bankans, 
sem réðu för, létu undan þrýstingi og 
komust að þeirri röngu niðurstöðu að 
framtíð Bónuss og Jóhannesar færu 
ekki saman. Skipti þar engu þótt það 
kostaði  bankann milljarða í formi lægra 
söluverðs á fyrirtækinu. Þetta mótlæti 
í lífinu bar hann þó með reisn, eins og 
honum var einum lagið. Frá honum hafði 
þó mikið verið tekið, enda kaupmennsk-
an ekki bara vinna, heldur ástríða og 
köllun í lífinu. Fyrir mann eins og hann 
var því ekkert annað að gera en byrja 
upp á nýtt. Það þarf alvöru mann á átt-
ræðisaldri til að hefja rekstur að nýju 
– og það gerði hann. Meinið sem lagði 
hann að velli kom þó í veg fyrir að hann 
gæti haldið því starfi áfram.   

Jóhannesar verður ekki minnst án 
þess að minnast fjölskyldumanns-
ins Jóhannesar. Það var aðdáunarvert 
hvernig hann bar hag Guðrúnar eigin-
konu sinnar, Ásu Karenar, fyrrverandi 
eiginkonu sinnar, barna sinna, stjúp-
barna og barnabarna fyrir brjósti. Stolt 
hans á fjölskyldu sinni var mikið.      

Það er synd að vegferð þessa 

Við Jóhannes kynntumst, ungir menn, 
þegar  við urðum kærastar og síðar 

eiginmenn systranna og tvíburanna Ásu 
og Önnu. Þessi fyrstu kynni okkar í litlu 
íbúðinni á horni Hofsvallagötu og Hring-
brautar, þar sem þær systur bjuggu, 
leiddu til vinskapar okkar Jóhannesar í 
milli það sem eftir lifði.

Á þessum árum var Jóhannes prentari 
hjá Morgunblaðinu, hóf síðan störf hjá 
föður sínum, Jóni Eyjólfssyni, sem þá  
var verslunarstjóri hjá Matar deildinni 
í Hafnarstræti. Þegar Jón hætti, tók 
Jóhannes við og starfaði þar í nokkur 
ár. Söðlaði síðan um og af myndarskap, 
dugnaði og nánast með tvær hendur 
tómar, setti hann á fót lággjaldaversl-
unina Bónus. Sú verslunarkeðja óx og 
dafnaði næstu árin með þeim árangri, 
að Jóhannes lagði matvöruverslunina í 
Reykjavík og víðar nánast undir sig.

Þetta framtak hans hafði í för með 
sér alþýðuhylli og meðbyr, sem sífellt 
tók á sig stærri og umsvifameiri mynd. 
Í okkar samskiptum var hann alltaf 
sami Jói, glaðbeittur og hugrakkur. 
Mætti í fjölskylduboð, kokhraustur og 
djarfhuga, hugulsamur og skemmti-
lega  rogginn. Það var aldrei að heyra á 
honum annað en fölskvalaust kapp að 
gera vel  við viðskiptavini sína og sína 
nánustu. Auðvitað öðlast slíkur maður, 
sem setur markið hátt, óvildarmenn og 
öfundarfólk, en ég var alltaf þeirrar 
skoðunar, af því að ég þekkti Jóa í heilan 
mannsaldur, að hann var heiðarlegur 
drengur og mátti ekki vamm sitt vita. Ég 
þekkti hann ekki að öðru. 

 Á síðari árum hefur gengið mikið á og 
margar atlögur gerðar að Jóhannesi. Það 
er ekki mitt hlutverk að taka afstöðu eða 
setjast í dómarasæti um þau mál sem ég 
ekki þekki. Þess vegna ætla ég að halda 
mér við þá viðkynningu sem ég upplifði 
á okkar yngri árum, að Jóhannes í Bónus 
var, allt fram í andlátið, góður drengur, 
mannvinur og einlægur, heiðarlegur 
þátttakandi í lífi okkar allra. Hann vildi 
öllum vel. Ég kveð Jóhannes í Bónus 
með söknuði og virðingu fyrir manni 
sem reis upp af sjálfum sér, með verkum 
sínum og ævistarfi. 

Konu hans, börnum og öðrum nánum 
ættingjum og vinum sendi ég einlægar 
samúðarkveðjur.

Ellert B. Schram

 stórbrotna manns varð ekki lengri. 
Þeirri staðreynd verður þó ekki breytt 
og að leiðarlokum er ekki annað að gera 
en þakka fyrir ógleymanlega  samfylgd, 
innilega vináttu og allar  skemmtilegu 
stundirnar. Það að hafa eignast 
 Jóhannes að vini var mín gæfa. Farðu í 
friði kæri vinur.  

Elsku Guðrún, Þór og Erna, Kristín, 
Siggi og börn, Jón Ásgeir, Ingibjörg og 
börn og Ása Karen, einlægar samúðar-
kveðjur frá okkur Önnu Jónu á þessari 
sorgarstundu. Minning um ógleyman-
legan mann mun lifa.

Einar Þór Sverrisson  
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Með Jóhannesi Jónssyni er genginn 
einhver mesti og ötulasti baráttu

maður fyrir bættum kjörum íslensks 
almennings. Með stofnun Bónuss og 
öflugri verðsamkeppni á matvörumark
aði jók hann beinlínis ráðstöfunartekjur 
íslenskra heimila. Kjarabætur íslenskra 
heimila síðasta aldarfjórðunginn eiga 
rætur sínar fremur að rekja til ævi
starfs Jóhannesar en baráttu verkalýðs
hreyfingarinnar og stjórnmálaforingja.
Jóhannes var hins vegar annað og 
miklu meira en baráttumaður fyrir 
lægra vöruverði hér á landi. Ég  kynntist 
Jóhannesi ekki persónulega fyrr en 
síðasta sumar, þegar hann undirbjó 
stofnun verslunarinnar Iceland við 
Engihjalla í Kópavogi, þó að við  hefðum 
verið málkunnugir lengi. Ég var ný
búinn að stofna  vefmiðilinn Tímarím 
og óskaði eftir að fá að  fylgjast með 
undirbúningi opnunar innar og skrifa 
um. Leyfið var  auðfengið og þau hjón, 
Jóhannes og Guðrún Þórsdóttir, tóku 
mér af mikilli alúð þrátt fyrir miklar 
annir.

Iceland var opnað kl. 11  laugardaginn 
28. júlí 2012. Við það tækifæri 
færði Jóhannes Félagi aðstandenda 
Alzheimer sjúklinga eina milljón króna 
að gjöf að viðstöddu fjölmenni, en 
 langar biðraðir eftirvæntingarfullra 
viðskiptavina höfðu myndast fyrir utan 
verslunina fyrir opnun. Ekki voru það 
allt nágrannar úr Kópavoginum og 
greinilegt var að fólk taldi ekki eftir 
sér eina bæjarleið eða svo til að geta 
 verslað aftur við Jóhannes.

Jóhannes færði líka Bandalagi 
íslenskra skáta milljón að gjöf á 
opnunar degi Iceland, en það voru bara 
engir skátar í bænum þennan dag þar 
sem landsmót skáta stóð þá sem hæst 
að Úlfljótsvatni. Ég fékk að slást í för 
með Jóhannesi er hann fór sjálfur um 
 kvöldið með gjöfina og afhenti hana 
við varðeld á kvöldvöku skáta þá um 
kvöldið. Ég man að mér þótti mikið til 
koma. Hér var Jóhannes, orðinn rúm
lega sjötugur og nýbúinn að kljást við 
illvígan sjúkdóm, eins og sprækur ung
lingur þrátt fyrir að hafa lagt nótt við 
dag í marga sólarhringa, því þau eru 
mörg handtökin sem þarf til að opna 
nýja verslun. Jóhannes var ekki slíkur 
maður að hann léti sitt eftir liggja.

Við áttum gott samtal í bílnum þetta 
laugardagskvöld. Fyrir vissum við 
að við sáum heiminn í líkum litum og 
þarna urðum við vinir. Eftir þetta hitt
umst við oft og spjölluðum iðulega 
saman í síma um alla heima og geima. 
Það var skemmtilegur æringi í Jóhann
esi og aldrei var djúpt á glettninni.

Það eru forréttindi að kynnast 
góðum mönnum og eignast vináttu 
þeirra. Jóhannes Jónsson er einn þeirra 
manna sem ég er þakklátur fyrir að 
hafa kynnst. Ég minnist með söknuði 
 grallarans, sem tók mér einatt með 
útbreiddan faðminn, spaugsyrði á vör 
og glettnisglimt í auga. Jóhannes hafði 
skýrar skoðanir á mönnum og málefnum 
og fór ekki leynt með þær. Hann hafði 
marga fjöruna sopið og nýtti reynslu 
sína til góðs fyrir sjálfan sig og aðra.

Það er til vitnis um einurð og áhrif 
Jóhannesar Jónssonar að eftir opnun 
Iceland fyrir ári lækkaði vöruverð á 
Íslandi í verðkönnunum. Iceland fór á 
undan með góðu fordæmi og mældist 
með lægsta verðið og aðrar verslanir 
neyddust til að draga úr sinni álagningu. 
Þannig stuðlaði Jóhannes, sem eitt sinn 
var kenndur við Bónus, að kjarabótum 
íslenskra heimila allt fram á síðasta dag.

Í ökuferðinni til Úlfljótsvatns fyrir 
rúmu ári ræddum við um lífið og til
veruna. Jóhannes taldi sig eiga margt 
ógert og sagðist stefna á að verða 
 hundrað ára. Margt af því sem við þá 
ræddum og síðar hefur orðið mér tilefni 
til að stinga niður penna. Ég sakna þess 
nú að geta ekki lengur slegið á þráðinn 
til góðs vinar. Hundrað verða árin ekki 
en verkin bera ævistarfinu fagurt vitni 
og minning um góðan mann lifir.

Ég þakka kynnin við Jóhannes Jóns
son og vináttuna sem hann sýndi mér. 
Mínar innilegustu samúðarkveðjur sendi 
ég eiginkonu hans, Guðrúnu Þórsdóttur, 
börnum hans og öllum  aðstandendum. 

Ólafur Arnarson

Jóhannes vinur minn, kenndur  oftast 
við Bónus, er látinn. Jóhannes 

var afreksmaður. Það sem hann náði 
að hrinda í framkvæmd er magnað. 
 Ævistarf hans er og var magnað.

Í lifanda lífi var Jóhannes dálítið 
af gamla skólanum. Hann minnti mig 
stundum á föður minn. Drakk of mikið, 
hætti því og sagði: „Áfengi fer mér 
ekki.“ Hann var orðheppinn húmoristi 
og einkar gjafmildur. Mátti ekkert aumt 
sjá. Hann var sjarmör; hávaxinn, karl
mannlegur og með fallegt bjart bros.

Hann og fjölskylda hans komu fram 
með eina mestu kjarabót fyrir íslensk 
heimili sem um getur þegar þau stofn
uðu verslunina Bónus. Þar var Jói 
andlitið og ímyndin. Greiðasemi og 
hjálpsemi Jóhannesar við hin ýmsu 
hjálparsamtök og þá sem minna máttu 
sín báru hjartalagi hans fagurt vitni. 
Búðin var hans líf og yndi. Jói var 
 kaupmaður af líf og sál.  

Það var gaman að vera með Jóa og 
ræða málin. Hann var forvitinn og 
hafði áhuga á svo mörgu. Hann var 
ekki  auðveldur, gat verið þrjóskari og 
frekari en andskotinn og hafði sterkar 
skoðanir. Ef það var eitthvað sem hann 
þoldi ekki var það óréttlæti og hræsni. 
Við ræddum oft áhuga ákveðinna aðila 
á fjölskyldu hans og fyrirtæki og þá gat 
nú orðið rok við borðið.

Hann þoldi ekki DV og einu sinni 
sagði hann við mig: „Bubbi, ég hef 
 mestar áhyggjur af því þegar ég verð 
farinn að DV taki upp á því að tala 
 fallega um mig.“

Velgengni getur verið snúinn hlutur 
og það þarf sterk bein til þess að þola 
góðu dagana alveg eins og það þarf 
sterk bein til þess að þola þá slæmu. 
Hvort tveggja gerði Jói með reisn. 
Jóhannes varð of stór að mati ákveðinna 
aðila og við þekkjum öll þá sögu hvernig  
sótt var að honum og fólki hans í rúm 
tíu ár fyrir dómstólum.

Þetta hafði sín áhrif á lundarfar hans 
og heilsu. Stundum var hann þungur og 
dapur út af því en aldrei bugaður. Jói 
var húmoristi og gat verið  drepfyndinn 
og sem betur fer gat hann líka verið 
barnalegur og það fór honum vel.

Jói elskaði Guðrúnu sína af öllu hjarta 
sem og börn sín og stjúpbörn. Hann var 
vinur vina sinna og þegar hann  veiktist 
af krabbanum sagði hann við mig að 
þetta gengi yfir og hló. Um tíma virtist 
hann ætla að hafa betur í baráttunni og 
í staðinn fyrir að fara í skjól og sleikja 
sárin fór hann í gírinn og sagði að það 
væri betra að lifa lífinu. Opnaði svo nýja 
verslun, Iceland hét hún. Svona gera 
bara víkingar. Hann gekk kannski of 
kröftuglega fram, nýstaðinn upp eftir 
erfið veikindi, en Jóhannes var harður 
af sér. Því miður tók krabbinn sig upp 
aftur. Æðruleysi Jóa í veikindum sínum 
var oft og tíðum aðdáunarvert.

Ég heimsótti hann á spítalann 
 nokkrum dögum fyrir andlátið. Þá 
skynjaði ég að leiknum væri senni
lega að ljúka. Þarna lá hann, dauðinn 
búinn að merkja sér hann og búinn að 
tálga af honum holdið, en hugurinn var 

Jóhannes Jónsson, eða Jói í Bónus 
eins og hann var iðulega kallaður, 

er látinn eftir mjög stutta en frekar 
stranga legu á sjúkrahúsi. Hann var 
fyrir nokkrum vikum í fullu fjöri að 
leika golf á Flórída.
Skyndilega veiktist hann eftir tveggja 
vikna dvöl og kom heim mjög veikur.

Við Jói vorum búnir að vera góðir 
kunningjar allt frá því við vorum í  
Gaggó Aust, en hann var á undan mér 
um bekk enda eldri. Leiðir okkar lágu 
oft mikið saman eftir skólann.

Hann vann í SSmatardeildinni við 
Hafnarstræti hjá pabba sínum og ég 
hjá pabba mínum í plastpokafyrirtæki. 
Alltaf var okkar vinskapur til staðar þó 
svo að við værum ekki að hittast dag
lega.

Við áttum heima í Hlíðunum, hann í 
Mávahlíðinni og ég í Bólstaðarhlíðinni. 
Klambratúnið var okkar leikvöllur þá 
og mikið sparkað og boltar slegnir þar 
og ýmsir aðrir leikir stundaðir, og oft 
var kátt á hjalla hjá okkur.

Þegar árin liðu fór Jói að stunda 
meiri verslunarstörf hjá SS og varð 
fljótt verslunarstjóri yfir stór
verslunum hjá þeim eins og SS Austur
veri. Þá var ég einnig farinn að stunda 
svoleiðis rekstur suður með sjó í Kefla
vík.

Oft og tíðum hittumst við þá og fékk 
ég aðstoð hjá honum og upplýsingar 
um alls konar heildsala sem gott var að 
eiga viðskipti við.

Árin liðu og fundum okkar bar saman 
aftur eftir að hann stofnaði Bónus og 
var ég þá kominn á fullt í kvikmynda
húsarekstur í  Reykjavík. Það var þegar 
Vífilfell bauð nokkrum  viðskiptavinum 
sínum til Parísar til að vera viðstaddir 
opnun EuroDisney 1992, að við vorum 
þar saman. Eftir þessa ferð upphófst 
aftur mikið og gott samband milli 
okkar og einnig hjá konum okkar.

Við ferðuðumst mikið bæði innan
lands og utan í mörg ár og voru þær 
ferðir mjög góðar og skemmtilegar. Við 
fórum landið þvert og endilangt, yfir 
Sprengisand og Kjöl, á Vestfirði og út  
um allt land.

Einnig áttum við góðar stundir í Los 
Angeles og víða í Ameríku. Disney 
bauð mér að koma til London í stóra 
veislu og mátti ég taka tvo góða við
skiptavini með. Ég bauð strax Jóa að 
koma sem hann þáði og einnig kom 
með okkur annar vinur, Pétur í Kók. 
Jói var vel þekktur maður hér heima 
eins og  margir vita, og oft og tíðum 
heyrði maður fólk pískra hvar sem var 
á  landinu: Þarna er Jói í Bónus.

Hann var oftast léttur og í góðu skapi 
og brandararnir voru margir og góðir 
sem hann kom með í okkar ferðum. 
Hann og Ása voru góðir ferðafélagar.

Svo kom tími sem breytti okkar 
kunningsskap dálítið, en það var þegar 
hann og Ása skildu, og hjá honum upp
hófst mikið kapphlaup í viðskipta
rekstri og öðru sem allir þekkja. Þetta 
tímabil stóð í nokkur ár og svo nokkru 
seinna fréttist að Jói væri orðinn 
 veikur, með slæman sjúkdóm. Eftir 
að hann var búinn að jafna sig aðeins 
fórum við að hittast aftur og með okkur 
Helgi Vilhjálmsson í Góu, sem  einnig 
var góður kunningi okkar beggja, og 
var það nú Helgi sem kom þessum 
fundum saman. Við þrír fórum iðulega 
saman út að borða, og þá var nú aldeilis 
fjör og rifjað upp allt gamalt og gott. 
Eitt svoleiðis kvöld var búið að ráðgera 
eftir að Jói og Guðrún kæmu heim frá 
Flórída, núna fyrir nokkrum vikum. 
Sá kvöldverður var ekki farinn, en við 
Helgi áttum mjög góða stund með Jóa á 
Landspítalanum áður en stundin rann 
upp.

Við Guðný viljum færa fjölskyldu 
Jóa okkar innilegustu samúðarkveðjur. 
Megi góður Guð vaka yfir þeim og 
styrkja á þessari sorgar stund.

Guðný og Árni Samúelsson

Jóhannes Jónsson f. 31.08.1940 ✝ d. 27.07.2013

fullur af eldmóði. Þetta var fallegur 
dagur,  sólskin úti og hiti. Glugginn var 
opinn, stofan var full af sól og birtu og 
við ræddum um að þetta væri  sumarið 
sem Jói lá á spítalanum. Hann talaði 
um að hann þyrfti að losna við sýkingu 
sem hann var með og koma sér í form. 
Það gengi ekki að liggja hérna. Þar sem 
hann lá í rúminu brosti hann og blikkaði 
mig skýr til augnanna. Hann  gantaðist 
við mig um laxveiðina og spurði um 
konu og börn. Það var einhver reisn yfir 
honum dauðveikum, einhver óútskýrð 
karlmennska og ég hugsaði með mér, 
djöfuls nagli er nú kallinn.

Guðrún kona hans og besti vinur 
hefur staðið sem klettur við hlið hans í 
veikindum hans og maður sá og skynjaði 
hversu mikið traust hann bar til hennar. 
Ég kvaddi vin minn og sagði: „Ég kíki á 
þig eftir helgi.“ Þótt hann væri  orðinn 
þetta veikur átti ég ekki von á því að 
nokkrum dögum seinna væri hann 
allur. Nú þegar Jói er farinn sitja eftir 
alls konar minningar og myndbrot og 
umfram allt þakklæti fyrir vináttuna í 
gegnum árin.

Dylan sagði: „Fólk deyr ekki, það bara 
kemur og fer.“

Bubbi Morthens

Vinur minn, kaupmaðurinn Jóhannes 
Jónsson, er látinn.

Ég kynntist Jóhannesi þegar hann 
var fyrirferðarmikill kaupmaður í SS 
í Austur veri. Alltaf með ferskar hug
myndir um nýja verslunarhætti, hann 
fylgdist vel með því sem gerðist  erlendis 
og var áhugasamur um að taka upp nýj
ungar. Áhugi hans á framförum í versl
un á Íslandi var óbilandi allt fram á það 
síðasta. Áhugi hans á að koma upp mið
lægum lager fyrir smásölu þar sem hægt 
var að kaupa allar vörur á einum stað er 
dæmi um það, en það leiddi til mikillar 
hagræðingar í rekstri matvöruverslunar 
á Íslandi. Stofnun Bónuss upp úr engu 
í að verða stærsta matvöruverslun á 
Íslandi sýnir framsýni Jóhannesar.  

Við Jóhannes áttum samleið um árabil 
í stjórn Smáralindar og verður að  segjast 
eins og er að styrkur og reynsla hans var 
ómissandi í byggingu og rekstri hússins. 
Jóhannes var  hraustur maður og naut 
þess að standa í eldlínunni, en allt er tak
mörkunum háð og áratuga ofsóknir gegn 
honum og fjölskyldu hans tóku meira á 
hann en hann lét uppi.  

Við hjónin áttum því láni að fagna 
að eiga góðar samverustundir með 
 Jóhannesi  og Guðrúnu á ýmsum stöðum 
á síðastliðnum árum. Jóhannes var ljúfur 
maður með góðan húmor og kunni að 
gera grín að sjálfum sér eins og góðra 
manna er háttur.

Við Guðný sendum Guðrúnu og 
 börnum hennar, sem og Kristínu, Jóni 
Ásgeiri og afabörnunum, innilegustu 
samúðarkveðjur. 

Mikill merkiskaupmaður er fallinn 
frá.

Einar Örn Jónsson 

Úr SS Austurveri, árið 1977, Jóhannes ásamt Ásu Karen, 
móður Kristínar og Jóns Ásgeirs.
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Ágætur vinur okkar og félagi Jóhannes 
Jónsson er fallinn frá eftir baráttu við 

illvígan sjúkdóm. Strax af fyrstu  kynnum 
var ljóst að þar fór maður sem vakti 
athygli. Oft stormaði af honum hvort 
sem var í heimi hinna daglegu starfa eða 
þegar vinahópur hittist og eyddi saman 
kvöldstund eða dögum á ferðalögum. 
Jóhannes var útsjónarsamur. Hann var 
fljótur að lesa í aðstæður hvort sem var 
við leik eða störf og hafði gott lag á að ná 
til fólks. Kraftmikil röddin nýttist honum 
vel í mannlegum samskiptum. Hann náði 
hlustun. Margs er að minnast á rúmum 
þremur áratugum. Ekki síst Írlands
ferðar þrennra hjóna fyrir alllöngu. 
Fyrsta kvöldið hittum við samferða fólkið 
ungan mann sem var staddur á sama 
hóteli. Hann stundaði akstursíþróttir og 
reyndist ræðinn í meira lagi. Hann bauð 
okkur ferðafélögunum á írska sveitakrá 
á bóndabæ fyrir utan borgina og kvaðst 
koma og ná í okkur daginn eftir. Töldum 
við hann tæpast ræða þetta í alvöru en 
hann birtist aftur næsta dag á tveimur 
bílum og ók vinkona hans öðrum. Strákur
inn reyndist tengdur fjölskyldu þeirri sem 
framleiðir hinn dökka Guinnessbjór og 
sakaði það ekki því vel var veitt og tók 
ungi maðurinn til drykkjar líkt og gestir 
hans. Jóhannes var sökum stærðar látinn 
sitja í framsætinu og á bakaleiðinni varð 
hann að taka í stýrið til að rétta kúrsinn 
og forða akstri utan vegar. 

Í komusal Burlingtonhótelsins var 
auglýsing þar sem boðað var til hátíðar
kvöldverðar í tilefni af frímerkjasýning
unni Stampa 80 sem þá stóð yfir í borg
inni. Tveir stjórnarmenn Landssambands 
íslenskra frímerkjasafnara voru með í 
för. Fylgdi Jóhannes í kvöldverðinn þótt 
afskipti hans af frímerkjum hafi verið 
öllu minni en ferðafélaganna. Undir lok 
borðhaldsins stóð hann upp og bað um 
orðið. Hóf mál sitt á nokkrum orðum um 
sérvitringa og sagði svo að  Íslendingar 
og Írar ættu sér einn sameiginlegan óvin 
sem væri Bretar. Þarna sýndi  Jóhannes 
að hann var alltaf tilbúinn að nýta 
aðstæðurnar, taka til máls og blanda sér í 
umræðuna þótt hann væri ef til vill ekki 
fagmaðurinn á staðnum eða sérfræðingur 
í því sem til umræðu var. En ræða hans 
gerði stormandi lukku. Hann talaði ekki 
um tilefni kvöldverðarins en snart engu 
að síður streng í írsku hjarta. Írarnir 
horfðu á hann. Virtu stærð hans og rauð
birkið yfirbragðið fyrir sér og minntust 
þess að þeir ættu nokkuð í Íslendingum. 
Angi af írsku þrælablóði hlyti að renna 
um æðar þessa manns. Af öðrum  ferðum 
er minnisstæð ferð  nokkurra félaga 
til Flórída en Jóhannes var þá farinn á 
undan og búinn að skipuleggja móttöku 
fyrir hina. Eitt af því sem hann hafði 
sett á dagskrá okkar ferðafélaganna var 
sigling út til Honeymoon Island, óbyggðs 
skers skammt utan Miami, þar sem meðal 
annars gafst kostur á að reyna sig við 
skútusiglingar. Einnig kemur Kúbuferð 
upp í hugann sem farin var á vegum 
Alþýðubandalagsins gamla í formannstíð 
Margrétar Frímannsdóttur, en Jóhannes 
var þá að leita fyrir sér með kaup á sykri, 
sem þó varð ekki úr, sökum þess að ein
ungis hrásykur var í boði og ekki aðstaða 
hérlendis til að fullvinna þá vöru. Kúbu
förin var engu að síður eftirminnileg og 
fróðleg. 

Margt annað bar fyrir í gegnum tíðina 
og minningar um samverustundir eru 
margar. Hvort sem var í sumarhúsinu 
við Meðalfellsvatn þar sem hann dvaldi 
oft ásamt Ásu, fyrri eiginkonu sinni, og 
grillaði lamb í heilum skrokki fyrir gesti 
þegar svo bar undir. Eða á ferðum innan
lands eða utan þar sem lesa mátti þann 
mann sem hann hafði að geyma á bak við 
hrjúft yfirborðið. 

Bera væri í bakkafullan læk að rekja 
ævi Jóhannesar svo víða sem hann kom 
að og lét til sín taka. Á síðari árum áttum 
við kost á að kynnast honum á öðru ævi
skeiði ásamt Guðrúnu, síðari eiginkonu 
hans, og eiga með þeim stundir á ferðum 
sem í öðru. Eftir ýmsa storma sem höfðu 
leikið mættum við enn og aftur hinum 
glettna og gáskafulla manni. Þótt margt 
hafi borið að í samskiptum og samvinnu 
við Jóhannes í gegnum tíðina þá geyma 
ferðir og stundir með honum og fjölskyldu 
að amstri dagsins loknu minningu um 
sérstakan mann hvernig sem á lífshlaup 
hans er litið. Við hjónin vottum fjölskyldu 
Jóhannesar innilega samúð. 

Sigtryggur Rósmar Eyþórsson
Þorbjörg Guðmundsdóttir

Það er ekki áberandi starf að vera 
 formaður í skemmtinefnd félags eða 

fyrirtækis. 
Í gegnum tíðina hef ég átt samstarf við 

þúsundir slíkra og það þarf því eitthvað 
sérstakt til þess að maður muni slíkt. En 
Jóhannes Jónsson er einn þeirra fáu sem 
urðu mér minnisstæðir úr þessum hópi. 
Þá vorum við báðir kornungir og hann var 
formaður skemmtinefndar SS og sinnti 
því vel.

Eftir það þekktumst við og ég kunni 
ævinlega vel við hann; dáðist síðar að 
því þegar hann réðist gegn stöðnuðu við
skipta og fjármálakerfi landsins, sem 
virtist óvinnandi vígi valda og hagsmuna
blokka þess tíma. Jóhannes minnti á ofur
huga ævintýranna sem réðust berhentir 
gegn eldspúandi drekum og höfðu sigur, 
tókst það sem var talið ómögulegt. Líkast 
til hefur sú barátta skilað meiri kjara
bótum til íslenskrar alþýðu en samanlögð 
barátta verkalýðshreyfingarinnar á þeim 
tíma. En síðari kynni vegna annarra mála 
eru mér efst í huga þegar leiðir skiljast 
um sinn. Þegar ég hóf eigin kvikmynda
gerð í þágu náttúru Íslands voru allar dyr 
lokaðar um styrki til hennar að undan
skildum 400 þúsund krónum frá Arngrími 
Jóhannssyni og 200 þúsundum frá Toyota
umboðinu.  

Þá komst ég að því, sem ekki er  mörgum 
kunnugt, að Jóhannes hafði mikinn áhuga 
á einstæðum náttúruverðmætum landsins 
og taldi ekki eftir sér að gefa sér tíma til 
að kynnast þeim nánar með því að ferðast 
ásamt vinum sínum með mér um landið til 
að átta sig betur á því hvað væri í húfi. 

Hann beitti áhrifum sínum á því sviði 
hjá Pokasjóði verslunarinnar og er ljúft 
og skylt að þakka það þegar hann er nú 
 fallinn frá. Án þess stuðnings hefði starf 
mitt við gagnasöfnun og kvikmyndagerð 
fyrir málstað náttúru Íslands tekið enda. 

Þegar miklar sviptingar eru í þjóðfélag
inu eins og verið hafa undanfarin ár, vill 
verða erfitt að leggja mat á þær og líklega 
verða nokkrir áratugir að líða og rykið 
að setjast til að rétt mynd fáist. Ég hygg 
að það þurfi ekki að kvíða mati á því sem 
Jóhannes í Bónus lagði til og að ýmislegt 
muni menn þá sjá í nýju ljósi.

Þegar við blasti erfið barátta 
 Jóhannesar við krabbamein, fólust við
brögð hans í hinni sérstöku blöndu af 
 hugrekki, baráttuanda, æðruleysi og 
húmor, sem voru einkenni hans. 

Í síðasta skiptið sem ég hitti hann hérna 
megin grafar, var ég á tali við Gunnar V. 
Andrésson, en við Gunnar erum nauða
sköllóttir. 

Jóhannes var að koma úr krefjandi 
geislameðferð og hafði misst hárið, en var 
glaðbeittur að vanda þegar hann klappaði 
á skallana á okkur Gunnari og sagði:

„Nú erum við allir þrír sköllóttir, en 
munurinn á ykkur tveimur og mér er sá, 
að ég fæ hárið aftur en ekki þið!“ 

Nú er genginn maður stór í sniðum og 
vinamargur, og skarð er fyrir skildi. 

Með þökk til Jóhannesar og samúðar
kveðjum til vina og vandamanna hans 
kveð ég einstakan mann og góðan dreng.   

Ómar Ragnarsson

Bónusfeðgar, tveimur mánuðum  
eftir opnun Bónuss í Skútuvogi 1989. 

Daginn fyrir opnun Bónuss  
7. apríl 1989. 

 

Ég kynntist aldrei Jóhannesi Jóns
syni persónulega; sá hann að vísu 

nokkrum sinnum þar sem hann var að 
fylla í hillur í Bónus við Reykjavíkurveg 
í Hafnarfirði fyrir nærri aldarfjórðungi, 
í því húsi sem ég seinna breytti og bjó til 
hótel í, en ég skrifaði honum  nokkrum 
sinnum tölvubréf til uppörvunar og í 
þakklætisskyni fyrir tröllatök hans  við 
að greiða götu alþýðufólks á Íslandi. 
Kynni mín af honum voru því öll úr fjar
lægð. Ég hitti hann að vísu einu sinni 
eftir að hann stofnaði Icelandverslunina 
og skiptist á nokkrum orðum við hann.  
Hann var mér sem hver önnur opinber  
persóna úr fjölmiðlum. Ég skrifa því 
þessi orð aðeins til að votta þessum ein
stæða athafnamanni, sem jafnframt var 
mestur „maður fólksins“ meðal sam
ferðamanna minna, virðingu mína og 
þakklæti. Fáir menn hafa með verkum 
sínum átt meiri þátt en hann í að koma á 
sambærilegu vöruverði hér við það sem 
tíðkast í öðrum löndum og það er ekki 
ofsagt að fáir menn hafa bætt betur kjör 
almennings á Íslandi en hann. Jóhannes 
lifði tímana tvenna, var í stöðugri bar
áttu, vann glæsta sigra og beið beiskan 
ósigur þegar hann missti frá sér Bónus
veldið. En alltaf var hann stór í sniðum. 
Ég hef stundum sagt að hann, og ekki 
síður sonur hans Jón Ásgeir, minni mig 
oft á stórbrotin átök sem urðu hér á 15. 
öld, þegar einhver mesti athafnamaður 
Íslandssögunnar, Guðmundur Arason 
á Reykhólum, sem var á góðri leið með 
að koma upp þéttbýli á Íslandi og ger
breytingu á atvinnuháttum og orðinn 
 auðugasti einstaklingur sinnar sam
tíðar og jafnvel allra tíma á Íslandi, var 
hrakinn úr landi af samsæri öfundar og 
þröngra sérhagsmuna. Ég hef þannig 
litið á Jóhannes sem byltingarmann – 
mann sem breytti samfélagi sínu til hins 
betra með  verkum sínum. Í því sam
bandi er það algert aukaatriði hvort 
hann auðgaðist sjálfur eða ekki. Hann 
hóf upp merki frjálsrar  samkeppni og 
réðst gegn forréttindum og  einkaleyfum 
sem stór hópur manna var búinn að 
koma sér upp í skjóli flokks frelsisins. 
Það var líka flokkur frelsisins, flokkur
inn sem í orði berst alltaf fyrir frelsi 
til athafna en  stendur alltaf í verki 
með sérréttindum og gjafakvótum, 
sem harðast gekk gegn þessum mesta 
kappa  frelsis til athafna á 20. öld. Slíkt 
er hollt að hafa í huga. Þótt Jóhannes sé 
nú fallinn frá munu verk hans og áhrif 
á íslenskt þjóðlíf lifa lengi og mætti um 
hann segja eins og sagt var um annan 
mikilhæfan mann, Skúla Thoroddsen, að 
… „Þó að hríði í hálfa öld/  harðsporarnir 
sjást í snjónum…“. Fjölskyldu hans 
votta ég samúð mína og bið þeim Guðs 
 blessunar.

Bárður G. Halldórsson

Kær vinur minn hefur nú kvatt okkur. 
Mikill söknuður leitar á mig þegar 

ég hugsa um öll góðu árin sem við áttum 
saman.

Jóhannes reyndist mér alltaf vel.  Hann 
var góð fyrirmynd og það sem var ein
kennandi fyrir hann var að hann kom sér 
alltaf beint að efninu, var fyndinn og orð
heppinn, vildi allt fyrir alla gera og hafði 
mikla ánægju af að hjálpa öðrum.

Þörfin til að hjálpa öðrum var svo rík 
hjá Jóhannesi að ef fólk leitaði ekki til 
hans, þá leitaði hann til þess og hann 
hreinlega þreifst á því að gefa af sér.

Það var svo gaman að alast upp í 
kringum Jóhannes, hann var alltaf að 
framkvæma nýja hluti. Þegar aðrir sáu 
eitthvað sniðugt og ræddu það, þá var 
Jóhannes búinn að framkvæma það. Þetta 
var munurinn á Jóhannesi og samkeppnis
aðilum hans í gegnum tíðina.

Það er ekki að ástæðulausu að Jóhannes 
rak bestu fyrirtækin og með besta starfs
fólkinu. Hann ræktaði mikið sambandið 
við starfsfólkið, hvatti það áfram og öllum 
var það ljóst að annað sætið var ekki í 
boði. Þessu fylgdi hann eftir öllum stund
um í verslununum sem og  annars staðar, 
þannig að viðskiptavinirnir tóku líka eftir 
því og voru í góðu sambandi við hann.

Jóhannes þú reyndist mér sem góður 
tengdafaðir og vinur alla tíð.

Mikið rosalega á ég eftir að sakna þín.
Hvíl í friði, kæri vinur.

Jón Garðar Ögmundsson

Eftir hálfrar aldar vinskap kveð ég nú 
vin minn, Jóhannes. 

Ég kynntist Jóhannesi fyrst fyrir alvöru 
þegar viðskiptasamband okkar hófst í SS 
í Hafnarstræti og því næst í Háaleitinu, 
þar sem ég var að byrja að selja honum 
karamellur, og féllu honum rjómakara
mellurnar vel í kram. Leiðir Jóhannessar 
og SS skildu, og í framhaldi af því fékk 
 Jóhannes þá snjöllu hugmynd að hefja 
byltingu á íslenskum matvörumarkaði, 
bæði fyrir neytendur og birgja, þegar 
hann stofnaði sína fyrstu lágvöruverslun, 
Bónus í Skútuvogi. Það var mér mikill 
heiður að fá að taka þátt í þeirri þróun 
og byltingu sem hann hóf, og má þar til 
dæmis nefna strikamerkin og lága verð
lagið. Ég stofnaði fyrirtæki mitt á undan 
Jóhannesi, en þegar hans rekstur hófst 
fóru fyrirtæki okkar að vaxa jafnt og þétt 
saman þar til Jóhannes fór fram úr mér, 
og eftir það reyndi ég að halda mér fast 
við hæla hans. Jóhannes var maður orða 
sinna og þurfti ekki að notast við samn
inga, við létum handabandið duga.

Ekki vil ég rekja það sem síðar gerðist 
í hans viðskiptaferli, en sannfærður er ég 
um að fyrir hann var brugðið fæti og vona 
ég að sannleikurinn muni að lokum koma 
í ljós.

Minningarnar og sögurnar frá okkar 
vinskap sem entist í meira en hálfa öld 
eru feikimargar, og munu þær lifa áfram í 
huga mínum.

Minning þín lifir áfram.
Ég votta aðstandendum mínar dýpstu 

samúðarkveðjur.
Helgi Vilhjálmsson



7. ágúst 2013  MIÐVIKUDAGUR| ✝ MInnInG | 8

Kær vinur, Jóhannes Jónsson, er 
 fallinn frá um aldur fram. Hann 

barðist við illvígan sjúkdóm sem að 
lokum hafði betur þrátt fyrir bjartsýni, 
baráttuþrek og dug Jóhannesar.

Ég var ekki hár í lofti þegar ég hitti 
Jóhannes fyrst. Það var að sumri til að 
ég sat frammí í jeppanum hjá pabba, 
hann var að keyra út egg.  Matardeildin 
í Hafnarstræti var einn af viðkomu
stöðunum en þar var bakkað inn í portið 
Tryggvagötumegin. Þegar við vorum 
komnir inn í portið bað pabbi mig að bíða 
í bílnum. En forvitnin bar mig ofurliði, 
þarna var undraveröld, mikil umferð 
á götunni, kassar og matvörur í röðum 
á brettum. Svo sé ég að pabbi kemur 
ásamt rauðbirknum,  kraftmiklum manni 
með vagn, þeir tíndu eggjakassana út úr 
bílnum og svo var haldið inn í portið að 
stórri lyftu. Þegar þar kom mætti mér 
ilmandi matar lykt og maðurinn í hvíta 
sloppnum tók litla kók, opnaði hana og 
rétti mér, svo fórum við niður í lyftunni. 
Rauðbirkni maðurinn var með svo stórar 
og sterklegar hendur. Handtak hans var 
þétt en um leið fylgdi því hlýja og glettni 
í augum. Ég dáðist að þessum stóra 
manni sem var svo hressilegur og allt 
töfrum líkast í búðinni. Oft átti ég eftir 
að hitta Jóhannes við  svipaðar aðstæður, 
en hann var kaupmaður í bestu mynd 
þess orðs og ávallt stóð Ása þétt við 
bakið á sínum manni.  

Jóhannes hýsti lífsgleðina og lífs
kraftinn og var því fyrirmynd margra 
og gaf öðrum trú á að allt væri mögu
legt. Þar sem Jóhannes fór þar var 
hringiðan, þar var nafli alheimsins, 
hann fyllti hvert rými orku, jákvæðri 
uppbyggjandi orku. Hann var ótrú
lega orðheppinn og gat tekið á manni 
með háði ef á þurfti að halda. Eitt sinn 
kom ég með vitlausan reikning, það 
vantaði afsláttinn. Þá sagði hann við 
mig: „Ég sem hélt að þú hefðir aldrei 
getað lært neitt á Bifröst en þú hefur 
greinilega lært að skrifa reikninga hjá 
framsóknar mönnunum í Borgarfirð
inum.“ Þannig var Jóhannes hreinn og 
beinn.

Jóhannes var traustur viðskipta félagi 
en alltaf kaupmaður og fylgdi eftir 
gæðum vörunnar og samkeppnishæfni í 
verði. En töluð orð og loforð stóðu ávallt 
eins og stafur á bók. Honum var annt um 
samkeppni og reyndist  traustur banda
maður í viðleitni okkar við að rjúfa ein
okun á mjólkurvörumarkaði. En hann 
var um leið einn helsti  bandamaður 
íslenskra bænda og fremstur meðal jafn
ingja í sölu á afurðum þeirra, þó þar 
væri hann ekki alltaf metinn að verð
leikum.

Jóhannes var góður yfirmaður og sam
starfsfélagi. Hann gerði miklar kröfur 
en þó alltaf mestar kröfur til sjálfs sín. 
Hann lagði mikið upp úr frumkvæði, 
dugnaði og síðast ekki síst stundvísi. 
Hann sagði við mig síðast er við heyrð
umst að það þyrfti meira en  mannsaldur 
til að kenna mér á klukku og dagatal. 
Þannig sýndi Jóhannes væntumþykju 
sína.

Ég vil að lokum kveðja kæran vin og 
velgjörðamann með þessum orðum: 

Kveðja frá Barnaspítala Hringsins
Jóhannes Jónsson var öflugur 

stuðnings maður Barnaspítala Hrings
ins um árabil. Naut spítalinn velvildar 
hans og fyrirtækja hans á margan hátt. 
Jóhannes styrkti spítalann til tækja
kaupa, m.a. fyrsta heilasírita spítalans, 
ýmis tæki er tengjast nákvæmu eftirliti 
og vöktun alvarlega veikra barna, hjarta
rafstuðtæki og svo mætti lengi telja.  
Þá styrkti hann starfsemina beint með 
umtalsverðum fjárhagsstyrkjum.

Jóhannes kom reglulega á Barna
spítalann í tengslum við gjafir og styrki. 
Það var jafnan létt yfir honum, kankvís, 
glettinn og jafnvel svolítið stríðinn. En 
á eintali var augljóst að veikindi barna 
snertu hann djúpt og hann bar velferð 
þeirra fyrir brjósti. Það var augljóslega 
af heilum hug sem Jóhannes lagði Barna
spítala Hringsins lið í að bæta aðbúnað og 
meðferð veikra barna. Og Jóhannes var 
ánægður með þann árangur sem hann 
átti þátt í að ná á Barnaspítala Hringsins.

Starfsfólk Barnaspítala Hringsins 
þakkar Jóhannesi Jónssyni öflugan styrk 
við Barnaspítalann og ánægjuleg sam
skipti um árabil. Framlag Jóhannesar til 
bætts aðbúnaðar veikra barna á Íslandi 
verður seint fullþakkað. Það er huggun í 
harmi að styrkir Jóhannesar Jónssonar 
á undanförnum árum hafa bætt umönn
un og árangur meðferðar á Barnaspítala 
Hringsins og munu nýtast um ókomin ár. 

Barnaspítali Hringsins.

Frændi minn og vinur Jóhannes Jóns
son er fallinn frá, krabbameinið 

hefur enn höggvið skarð í fjölskyldu 
okkar. Krabbinn hlífir engum, foringjar 
falla sem aðrir.

 Feður okkar voru bræður og mjög 
nánir vinir sem leiddi til þess að náið 
samband var ætíð milli fjölskyldna 
okkar og hélst það alla tíð. Fjölskyldur
nar bjuggu í Norðurmýrinni, Jóhannes 
og hans fólk á Skeggjagötunni og mitt 
fólk á Flókagötunni og vorum við því 
leikfélagar fyrstu ár ævinnar. 

Þegar við vorum komnir á barna
skólaaldur vorum við ,,sendir‘‘ í sveit. 
Við frændurnir fórum í Mýrdalinn, en 
þar áttum við sterkan frændgarð. Við 
lukum báðir gagnfræðanámi og fórum 
síðan í nám í prentiðn.

Faðir Jóhannesar, Jón Eyjólfsson, 
starfaði alla sína starfsævi hjá Slátur
félagi Suðurlands, fyrst á Laugavegi 
42 og síðar í Matardeildinni. Fljótlega 
eftir að Jóhannes hafði lokið námi í  
prentiðn og starfað um tíma á Morgun
blaðinu, var ljóst að hugur hans stefndi 
annað. Verslunarstörf voru honum hug
leikin og hann fór til starfa hjá föður 
sínum. Eftir það komst ekkert annað að 
en að vinna að uppgangi verslanarekst
urs Sláturfélags Suðurlands. Jóhannes 
hafði kynnt sér margvíslegan verslan
arekstur í Danmörku og vildi breyta 
rekstri verslana SS en fékk ekki hljóm
grunn. Þá var ekkert annað í stöðunni 
en að hefja eigin rekstur. Hann stofnaði 
ásamt syni sínum Jóni Ásgeiri fyrir
tækið Bónus, lágvöruverðsverslun með 
matvæli.

Þar naut hann sín vel, harðduglegur 
og ósérhlífinn eins og Jóhannes var. 
Þeir feðgar unnu dag og nótt til að 
koma fyrirtækinu í fastan farveg. Það 
var ekki auðvelt, ýmsir reyndu að kæfa 
þessa tilraun en það tókst ekki.

Fyrirtækið varð öflugasta fyrir
tæki í landinu í matvöruverslun og er 
enn. Jóhannes í Bónus varð  þekktasti 
kaupmaður landsins fyrir braut
ryðjendastarf í verslunarrekstri. Það 
fer ekkert á milli mála að hann stóð 
fyrir ,,byltingu‘‘ sem færði landsmönn
um mestu kjarabætur fyrr og síðar, 
lægra matvöruverð. Hann sá til þess að 
allir landsmenn, hvar sem þeir búa á 
landinu, nytu sömu kjara: ,,sama verð 
um allt land.“

Þeir feðgar urðu umsvifamiklir í 
margvíslegum rekstri bæði innanlands 
og utan. Þegar kreppan skall á gerðist 
margt sem fáir skilja en margir hafa 
skoðanir á og umsvifamiklir fram
kvæmdamenn eins og þeir feðgar fóru 
ekki varhluta af. Þetta voru  erfiðir 
tímar fyrir Jóhannes og hans fjöl
skyldu. Í framhaldi af þessum erfið
leikum komu síðan erfið  veikindi, 
krabbameinið. En enn þá barðist 
Jóhannes. Hann ætlaði ekki að gefast 
upp. Hann fór í allar læknismeðferðir 
sem færustu læknar ráðlögðu og virtist 
vera að vinna sigur.

 Baráttuviljinn var kominn 
aftur, nú skyldi hafist handa við 
 verslunarrekstur á ný og  verslun 
á vegum fjölþjóðafyrirtækisins 
 Iceland var opnuð í Kópavogi. Fjöldi 
 viðskiptavina, sem áður höfðu átt við
skipti við Jóhannes, kom til hans í nýju 
 verslunina. Það var ánægjulegt að sjá 
hann brosandi taka á móti viðskipta
vinum á opnunardaginn. Fljótlega var 
farið að tala um fleiri verslanir, áfram 
skyldi haldið. Ný og glæsileg verslun í 
Vesturbænum var opnuð og allt virtist 
vera á réttri leið á ný.  

Þegar ég var að ganga um og  gleðjast 
yfir þessari glæsilegu verslun kom 
Jóhannes til mín og bað mig að ganga 
með sér afsíðis, ég var að fá slæmar 
fréttir sagði hann, krabbameinið er 
komið aftur.

Þetta verður erfitt sagði hann, en ég 
ætla að berjast og ég skal ná heilsunni 
aftur. Hann barðist en að þessu sinni 
hafði maðurinn með ljáinn vinninginn, 
foringinn er fallinn.

Fyrir hönd fjölskyldu minnar og 
systkina minna votta ég Guðrúnu og 
fjölskyldu og Ásu og fjölskyldu dýpstu 
samúð á þessum erfiðu tímum. Far þú í 
friði frændi og vinur, minningin lifir.

Eyjólfur Sigurðsson 

Liljan lifir
(kveðja)

Dofnar birta, degi hallar,
daggir lífsins falla í svörð.
Samt hún lifir Liljan vallar,
líknar, græðir von á jörð.

Far þú í friði og þökk,
fram í vorið hlýja.
Við kveðjum þig af trega klökk,
kallaður í dögun nýja.

Við biðjum þér blessunar drottins,
og birtu kærleikans.
Þig umvefji  ljósið lífsins,
og leiði til frelsarans. 

Ólafur M. Magnússon 

En Jóhannes var umfram allt góður 
og traustur vinur sem við kveðjum með 
 miklum söknuði og kærri þökk fyrir 
trausta og fölskvalausa vináttu í áratugi.  
Foreldrar mínir áttu trausta vináttu við 
þau hjón Jóhannes og Ásu sem þau vilja 
þakka fyrir á kveðjustund. Guðrún eigin
kona Jóhannesar stóð þétt við bakið á 
Jóhannesi í veikindum hans og þeim áföll
um sem á honum og fjölskyldu hans dundu 
á síðustu árum.  Fjölskyldan Eyjum II í 
Kjós sendir innilegar samúðarkveðjur til 
Guðrúnar, Kristínar, Jóns Ágeirs og fjöl
skyldu Jóhannesar og til allra þeirra sem 
nutu hlýju og vináttu Jóhannesar.

Guð blessi minninguna um góðan dreng.

F.h. fjölskyldunnar Eyjum II í Kjós,
Ólafur M. Magnússon 

Jóhannes Jónsson f. 31.08.1940 ✝ d. 27.07.2013

Jóhannes í Bónus afhendir Mæðrastyrksnefnd veglegan styrk. 

Ertu til í að ná fyrir mig í Malt – það 
gefur víst hraustlegt og gott útlit,“ 

sagði Jóhannes við mig í síðustu heim
sókn minni til hans. Tæpum fjórum 
sólarhringum síðar var hann allur. Ég 
var að kveðja hann, vissi ekki að það 
var í síðasta sinn, og spurði hvort ég 
gæti gert eitthvað fyrir hann. Svo bætti 
hann við: „Hraustlegt og gott útlit. 
Ætli mér veiti nokkuð af því!“ Svona 
var hann, missti aldrei húmorinn, ekki 
heldur fyrir sjálfum sér. Það var honum 
eðlislægt að sjá það spaugilega í lífinu 
og njóta þess sem lífið bauð upp á.

Jóhannes var margbrotinn persónu
leiki og þrátt fyrir léttleikann var líka 
til alvarlegri hlið á honum. Hann mátti 
aldrei neitt aumt sjá og vildi  gjarnan 
aðstoða þá sem minna máttu sín ef 
hann átti þess kost. Hann lét t.d. hluta 
af hagnaði Bónuss renna til góðgerðar
mála og var Barnaspítali Hringsins 
þar efstur á blaði. Þegar hann greind
ist með krabbamein um mitt ár 2009 
tók hann því af æðruleysi. Hann var 
hraustur og í góðu formi og var harð
ákveðinn í því að sigrast á þessum 
erfið leikum, eins og svo mörgu sem 
hann hafði þurft að glíma við áður. 
Hann náði sér alveg af veikindunum og 
við tók nýr tími uppbyggingar og fram
tíðardrauma. Einu ári áður opnaði hann 
verslunina Iceland við Engihjalla, sem 
strax var tekið afar vel af viðskiptavin
um. Það leiddi til þess að fjórum mán
uðum síðar, eða þann 1. desember, opn
aði hann aðra verslun á Grandanum. En 
skömmu áður en sú verslun var opnuð 
fékk hann þær fréttir að krabbameinið 
hefði tekið sig upp aftur og við tók hörð 
og óvægin barátta. Því ákvað hann að 
selja Iceland frá sér svo hann gæti ein
beitt sér að því að ná heilsu á ný. Það 
eru erfið skref fyrir kaupmann að láta 
barnið frá sér þegar það er enn á æsku
skeiði, en Jóhannes var aldrei hræddur 
við að taka ákvarðanir þó afdrifaríkar 
væru.

Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að 
eiga Jóhannes að vini um langt ára
bil, við áttum samleið í leik og starfi 
og ævinlega var hann hrókur alls 
 fagnaðar. Upp í hugann koma ótal 
 minningar af skemmtilegum sam
verustundum með fjölskyldum okkar 
beggja, bæði hér á landi sem  erlendis. 
Jóhannes setti fjölskylduna ávallt í 
efsta sæti og tók ekkert eins óstinnt upp 
eins og þegar hann taldi að vegið væri 
að sínum nánustu. Það lét hann ekki 
viðgangast hljóðalaust. Í júníbyrjun 
kom hlé á læknismeðferðinni og notaði 
hann þá tækifærið og fór í frí með fjöl
skyldunni. Hann hafði  hlakkað mjög 
til ferðarinnar, vissi að hann þurfti 
að hlaða batteríin fyrir næstu átök og 
naut ferðarinnar í hvívetna. Spilaði golf 
og slakaði á í skemmtilegu umhverfi. 
Undir lok ferðarinnar veiktist hann 
og var lagður inn á sjúkrahús strax 
við heimkomuna. Þaðan átti hann ekki 
afturkvæmt og þrátt fyrir að hann 
væri alvarlega veikur var fráfall hans 
skyndilegt og mikið áfall fyrir hans 
nánustu.  

Jóhannes var hávaxinn og 
 kraftalegur, rauðbirkinn og  skeggjaður 
og minnti helst á lýsingar á hetjum úr 
Íslendingasögum. Það fór ekkert á milli 
mála þegar hann var á ferð því hljóð
látur var hann ekki. En stærst var þó 
hjartalagið og góðsemd hans. Góðs 
vinar er nú sárt saknað.

Ég votta Guðrúnu, eiginkonu hans, 
börnum hans, þeim Kristínu og Jóni 
Ásgeiri, stjúpbörnunum Ernu og Þór, 
tengdabörnum, barnabörnum og systur 
innilega samúð mína. Guð blessi ykkur 
og styrki.

Tryggvi Jónsson


