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„Nokkur ár var ég á vertíðarflakki, fylliríi, var á 
sjó og í beitningu hingað og þangað um landið. Ég 
var á einhverjum flótta undan bæði sjálfum mér og 
aðstæðum, lítið spilað, bara vonlaust sukk. Var á 
stöðum eins og Höfn í Hornafirði, Tálknafirði, Patró, 
Vopnafirði, Akranesi, Keflavík, Bakkafirði og víðar.“

Kráarspilarinn og Flateyr-
ingurinn Siggi Björns
– sjá bls. 25 – 30.

Bæjarins besta óskar lesendum sínum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

Jólahús Árnýjar Oddsdóttur og jólasveinar Ómars Smára.
Mynd: Halldór Sveinbjörnsson.
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Orka til 
framtíðar

L  andsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk fyrirtækisins  
 er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 

sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Við óskum landsmönnum öllum gæfu á nýju ári og þökkum farsælt samstarf 
á liðnum árum.

Nýja orkusýningin í Ljósafossstöð er opin föstudag, laugardag og sunnudag kl. 10-17.  
Nánari upplýsingar má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir.

Orkan sem býr í  umhverfinu 

og okkur öllum er gerð 

áþreifan leg á orku sýningu í 

Ljósafossstöð sem var  opnuð  

í tilefni 50 ára  afmælis Lands-

virkjunar. Opnir fundir og 

upplýsandi samtöl við hags-

munaaðila voru einnig stór 

hluti af afmælisárinu. 

Fagleg umræða og  miðlun 
þekkingar stuðla að  nýsköp un, 

uppbyggingu atvinnulífs  

og samfélagsins alls. Með  

þekkingu er hægt að mæta 

áskorunum á framsækinn  

og ábyrgan hátt með jafnvægi 

milli náttúrunnar og nýtingu 

auðlinda að leiðarljósi. 

Kraftur þjóðarinnar og  

orka umhverfisins leysa  

úr læð ingi aflið sem skipar  

Íslandi í fremstu röð á sviði 

endur nýjan legrar orku.  

Áralöng reynsla og ný  

þekk ing móta þannig tæki-

færi framtíðarinnar og enn  

öflugra samfélag.



fimmtudagur 17. DESEMBER 2015 3

Orka til 
framtíðar

L  andsvirkjun er orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk fyrirtækisins  
 er að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 

sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Við óskum landsmönnum öllum gæfu á nýju ári og þökkum farsælt samstarf 
á liðnum árum.

Nýja orkusýningin í Ljósafossstöð er opin föstudag, laugardag og sunnudag kl. 10-17.  
Nánari upplýsingar má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir.

Orkan sem býr í  umhverfinu 

og okkur öllum er gerð 

áþreifan leg á orku sýningu í 

Ljósafossstöð sem var  opnuð  

í tilefni 50 ára  afmælis Lands-

virkjunar. Opnir fundir og 

upplýsandi samtöl við hags-

munaaðila voru einnig stór 

hluti af afmælisárinu. 

Fagleg umræða og  miðlun 
þekkingar stuðla að  nýsköp un, 

uppbyggingu atvinnulífs  

og samfélagsins alls. Með  

þekkingu er hægt að mæta 

áskorunum á framsækinn  

og ábyrgan hátt með jafnvægi 

milli náttúrunnar og nýtingu 

auðlinda að leiðarljósi. 

Kraftur þjóðarinnar og  

orka umhverfisins leysa  

úr læð ingi aflið sem skipar  

Íslandi í fremstu röð á sviði 

endur nýjan legrar orku.  

Áralöng reynsla og ný  

þekk ing móta þannig tæki-

færi framtíðarinnar og enn  

öflugra samfélag.



4 Fimmtudagur 17. DESEMBER 2015

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Gleðilega hátíð

Starfsfólk TM óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi árum.

Hvað sem verður… þá er betra að vera í hópi ánægðra viðskiptavina TM.

Það verður allt í góðu lagi

Tryggðarjól

Tryggingamiðstöðin     tm@tm.is     tm.is

tm.is/jolakvedja 

– Sjónarmið –  Kristinn H. Gunnarsson

Í janúar næstkomandi verða 
liðin 19 ár frá því Hrönn hf 
rann inn í Samherja hf. Þá hvarf 
Guðbjörg ÍS úr flota vestfirskra 
skipa. Þá var kvóti skipsins um 
3.400 þorskígildistonn, en hafa 
ber í huga að það fiskveiðiár var 
aðeins 130 þúsund tonnum af 
þorski úthlutað á aflamarksskip. 
Síðustu 15 ár hefur kvótinn verið 
mun meiri en þá var. Þrjú ár hefur 
þorskkvótinn verið svipaður og 
aðeins einu sinni minni.  Ætla 
má að samanlagður úthlutaður 
kvóti skipsins  á þessum 19 
árum sé ekki undir 75.000 tonn-
um, líklega þó meiri. Áætla má 
að útflutningsverðmæti aflans 
miðað við hagskýrslur fyrir árið 
2014 hafi verið um 30 millj-
arðar króna. Útgerð togara eins 
Guðbjargarinnar ÍS hefur mikil 
áhrif. Það eru fjölmargir sem 
hafa vellaunaða vinnu beint og 
óbeint og umtalsverð þjónusta er í 
landi við skipið.  Þrjátíu milljarða 
króna velta hefur margfeldisáhrif 
þegar hún fer um hagkerfi út-
gerðarstaðarins. 

Við samrunann var gert munn-
legt samkomulag milli ísfirskra 
eigenda skipsins og forsvars-

manna Samherja þess efnið að 
skipið yfir áfram gert út frá Ísafirði. 
Því var mátulega trúað að það yrði 
efnt og til þess að róa Ísfirðinga 
gaf forstjórinn Þorsteinn Már 
Baldvinsson út þá yfirlýsingu í 
útvarpi að Guggan yrði áfram gul, 
hún yrði áfram ÍS og  að  hún yrði 
áfram gerð út frá Ísafirði. Það var 
allt svikið, hvert einasta orð. Það 
stóð ekki steinn yfir steini, það stóð  
aldrei til að efna heiðursmanna-
samkomulagið, né heldur  opinberu 
yfirlýsinguna. 

Vanefndirnar hafa reynst Vest-
firðingum dýrkeyptar.  Þegar mikil 
velta hverfur úr litlum samfélögum 
verður það mikið högg. Við þetta 
bættist að Básafellskvótinn og 
Ósvararkvótinn í Bolungavík fór 
að mestu á þessum tíma. Það 
veikti undirstöður atvinnulífsins 
svo að ekki hefur verið bætt. Þetta 
var Samherjamönnum ljóst. Þeir 
gátu gert skipið út frá Ísafirði eftir 
sem áður en gerðu ekki. Þeir kusu 
að styrkja byggð á öðrum stað. 
Vestfirðingarnir sitja eftir með 
skaðann af aðgerðinni í formi lægri 
launa, færri starfa, færra fólks, 
minni þjónustustarfsemi og hruns 
í húsnæðisverði.

Ný skýrsla Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands um hagvöxt eftir 
landshlutum dregur mjög skýrt 
fram hversu veikt Vestfirðir standa 
og skýrsluhöfundar taka sérstak-
lega fram að ástæða sé til þess 
að hafa áhyggjur af þróun mála á 
Vestfjörðum. Framleiðslan á mann 
er sú lægsta á landinu þar sem áður 
tekjur voru hæstar.

Ný tegund útgerðarmanna
Formaður VM- félags vélstjóra 

og málaiðnaðarmanna lét hafa eftir 
sér á dögunum að samtök sjómanna 
væru ný að glíma við nýja tegund 
útgerðarmanna. Sagðist hann ekki 
hafa kynnst neinu slíku síðan hann 
byrjaði að vinna við samningagerð. 
Lýsti hann stöðunni svo að um sjö 
stórar útgerðir réðu öllu. „Staðan 
er sú að sjómenn andmæla ekki 
Þorsteini Má í Samherja, Gunnþóri 
í Síldarvinnslunni eða þeim á Höfn 
eða í Vestmannaeyjum. Þetta er 
veruleikinn sem við glímum við.“ 
Veruleikinn birtist einmitt í því að 
kjarasamningar hafa verið lausir 
frá ársbyrjun 2011 eða nærri 5 ár.  
Veruleikinn er sá að sjómönnum 
er hótað brottrekstri  og til við-
bótar er þeim hótað útilokun um 

ráðningu hjá öðrum útgerðum 
innan LÍÚ.  Við þessa lýsingu 
formanns VM er ekki miklu að 
bæta. Svona er staðan. Í krafti 
þess að útgerðarmenn einir hafa 
kvótann í sínum höndum og geta 
ráðstafað honum að vild hefur með 
árunum hugarfar og framganga út-
gerðarmanna breyst. Vestfirðingar 
þekkja dæmi um kúgun og hótanir 
í garð sjómanna ef þeir sitja ekki 
og standa eins og eigandanum 
þóknast. Valdið og fjármagnið 
sem þeir hafa í sínum höndum 
hefur með árunum samherjavætt 
útgerðarvaldið. Þegar rætt erum að 
brjóta upp sjálft úthlutunarkerfið, 
kjarnann í auðsöfnun og völdum  
tiltölulega fárra auðmanna á Íslandi 
og koma á jafnræði og samkeppni 
um eftirsótt réttindi er  því  svarað 
af óbilgirni. Þorsteinn Már ber því 
við að slíkt hefði áhrif á 400 störf 
við Eyjafjörð.   Hann varðaði ekkert 
um störf fólks annars staðar og 
fannst ekki tiltökumál blekkja fólk 
sem óttaðist um störf sín. Forstjóri 
Síldarvinnslunnar kom fram á 
fjölmennum fundi á Neskaupstað 
og hélt á lofti myndum af börnum 
sínum og sakaði stjórnmálamenn 
um að eyðileggja framtíð þeirra 

með hugmyndum sem eru viður-
kenndar eðlilegar og sanngjarnar í 
öðrum atvinnugreinum.  Það eiga 
fleiri börn en hann.

Þetta er hin nýja tegund út-
gerðarmanna. Það er ekki hin 
gengna stétt manna sem töldu sig 
vera hluta af þjóðfélagi og báru 
skyldur við aðra en sjálfa sig. Þetta 
er ekki sú stétt útgerðarmanna 
sem gerði munnlegt samkomulag 
og stóð við það.  Þetta er ekki sú 
stétt útgerðarmanna sem hafði 
menn í vinnu án tillits til skoðana 
þeirra og lét sér ekki koma í hug 
að kúga sjómenn til hlýðni og 
undirgefni með hótunum um 
atvinnumissi. Þetta er hins vegar 
sú tegund útgerðarmanna sem er 
auðugri en áður hefur þekkst og 
valdameiri en þekkst hefur síðan 
á dögum vistarbandsins. Þetta eru 
útgerðarmenn sem eru spilltir af 
græðgi og ágirnd og eiga fá mark-
mið í lífinu önnur en að auka við 
bankainnstæður sínar í fjarlægum 
löndum. Þetta er afleiðingin af 
kerfi sem komið var á fót án þess 
að hafa  siðferðilegar undirstöður. 
Þá verða svikin sjálfsagt tæki til 
að auka gróða sinn.

Kristinn H. Gunnarsson 

Svikin dýrkeypt
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Friðarjól
Kristnir menn trúa því að 

Jesús hafi verið hinn fyrirheitni 
frelsari, sem spámenn Gamla 
testamentisins töluðu um að Guð 
myndi senda mannkyni í fyllingu 
tímans. Einn þessarra spámanna 
hét Jesaja og hann ritaði svona 
um fæðingu Messíasar:  

Sú þjóð, sem í myrkri gengur, 
sér mikið ljós.  Yfir þá sem búa 

heimili okkar og umhverfi og 
hrekjum myrkrið á brott. Ljósið 
er tákn fyrir allt hið góða hér í 
heimi. Það minnir okkur á lífið.  
Sólarljósið er undirstaða alls lífs 
hér í heimi. Ljósið er einnig tákn 
fyrir Krist og kærleikann.

Í huga Jesaja spámanns átti 
fæðing Messíasar að verða upp-
haf mikilla breytinga hér í heimi.  
Sú breyting hefur því miður ekki 
enn orðið að veruleika. Enn hafa 
harkmikil hermannastígvél og 
blóðstokknar skikkjur ekki horfið 
úr mannheimum því áfram geisa 
stríð og alls kyns myrkvaverk eru 
unnin í veröldinni. Boðskapur 
Messíasar, friðarhöfðingjans 
hefur enn ekki náð eyrum allra 
jarðarbúa. Leiðtogar þjóða og 

hópa vilja breyta heiminum með 
vopnavaldi enda þótt mannkyns-
sagan kenni okkur þá óræknu 
lexíu að styrjaldir hafi ávallt í för 
með sér dauða og þjáningar fyrir 
venjulegt fólk. Það er af þessari 
ástæðu, sem það er nauðsynlegt 
að halda jólin aftur og aftur.  Það 
þarf að lesa hinu helgu texta aftur 
upp fyrir fólkið og fá það til að 
hlusta á boðskap jólanna. Því 
að boðskapur jólanna er ávallt 
hinn sami, það er boðskapur um 
kærleika og frið á foldu.

Biðjum fyrir friði í heiminum 
og setjum friðarljós út í glugga.

Guð lífsins gefi okkur öllum 
gleðileg jól.

Magnús Erlingsson,
sóknarprestur á Ísafirði.

í landi náttmyrkranna skín ljós. 
Öll harkmikil hermannastígvél 
og allar blóðstokknar skikkjur 
skulu brenndar og verða elds-
matur. Því að barn er oss fætt, 
sonur er oss gefinn. Á hans 
herðum skal höfðingjadómurinn 
hvíla, hann skal nefndur: Undra-
ráðgjafi, Guðhetja, Eilífðarfaðir, 
Friðarhöfðingi. Mikill skal höfð-

ingjadómurinn verða og friður-
inn engan enda taka á hásæti 
Davíðs og í ríki hans. Hann mun 
reisa það og efla með réttvísi og 
réttlæti, héðan í frá og að eilífu.

Þessi texti talar sérstaklega til 
okkar Íslendinga, sem búum í 
landi náttmyrkra. Fyrir okkur eru 
aðventan og jólin sá tími þegar 
við setjum upp ljós, lýsum upp 

Ísafjarðarkirkja.
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 60 ára 

Endurhæfing og þjónusta í 60 ár

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin má finna 
á heimasíðu okkar heilsustofnun.is

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Læknisfræðileg endurhæfing 
Njóttu nálægðar við náttúruna í heilsusamlegu umhverfi
Einstaklingsmiðuð meðferð, traust og fagleg þjónusta stuðlar að árangri dvalargesta við 
endurhæfingu, forvarnir og aðlögun að daglegu lífi eftir áföll, veikindi eða sjúkdóma. 

Nánari upplýsingar um endurhæfingu á http://heilsustofnun.is/endurhaefing.

Heilsudagar í desember
Kærkomin hvíld frá amstri dagsins - þriggja til sjö daga dvöl
Innifalið er gisting, ljúffengur og hollur matur, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi 
og líkamsrækt. Einnig fjölbreytt dagskrá alla virka daga t.d. vatnsleikfimi, ganga, 
slökunartímar, leikfimi, jóga, núvitund og ýmsir opnir tímar.

 Einn í herbergi  Tveir í herbergi
Þriggja daga dvöl 49.900 kr. 82.200 kr.

Fimm daga dvöl  79.500 kr. 129.000 kr.

Vikudvöl  84.000 kr. 151.200 kr.

Ýmis námskeið 2016

Samkennd 
Að styrkja sig innan frá
   13.-20. mars
Námskeiðið er fyrir þá sem vilja efla þann styrk 
sem býr innra með okkur öllum.
Á námskeiðinu er tvinnað saman núvitund og 

samkennd. Ný meðferðarleið sem þegar hefur verið 
sýnt fram á að geti hjálpað okkur við að fást við 

streitu, sjálfsgagnrýni og erfiðar tilfinningar eins og 
sektarkennd, skömm, reiði, kvíða og depurð.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Núvitund/gjörhygli 
Átta vikna námskeið sem hefst 6. apríl
Námskeið í núvitund við verkjum, kvíða, þunglyndi og streitu.
Námskeiðið tengir saman núvitund og hugræna atferlis-
meðferð og er kerfisbundin þjálfun í að vera í núinu. 
Unnið er í lokuðum hópum 12-16 einstaklinga. 
Kennt er í átta skipti, einu sinni í viku í tvo 
tíma í senn. Daglegar hugleiðsluæfingar. 

Verð 56.000 kr. á mann.

Úrvinnsla áfalla 
EMDR-áfallameðferð og listmeðferð
Helgarnámskeið 29.-31. janúar

Námskeiðið er fyrir þá sem langar að vinna úr erfiðri lífsreynslu á öruggan og 
árangursríkan hátt og vilja öðlast verkfæri til að fást við erfiðar tilfinningar í daglegu lífi.

Verð 49.000 kr. á mann.

Ritmennska 
Skapandi aðferð gegn þunglyndi
2., 5. og 6. febrúar og 30. mars, 1. og 2. apríl

Getur það hjálpað einstaklingum sem eru að ná sér upp úr 
þunglyndi að skrifa sig frá erfiðum tilfinningum?
Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur leiðir þátttakendur í að 
nálgast skapandi skriflega lýsingu á líðan í þunglyndi og svo 
að sjá þessa líðan utan frá. Hópeflið og aðferðin er nýtt til 
að finna nýjar leiðir að bættri líðan. 

Verð 49.000 kr. á mann.

Líf án streitu 
Lærðu að njóta lífsins
7.-14. febrúar og 3.-10. apríl

Þátttakendur læra að þekkja einkenni streitu, skoða hvað 
veldur, læra að hægja á og vera til staðar í augnablikinu. 
Kenndar eru aðferðir til að þekkja streituvalda og einkenni 
og fá innsýn í leiðir til að auka streituþol. Þátttakendum gefst 
tækifæri til að skoða eigin líðan og aðstæður og kynnast ólíkum 
leiðum til að takast á við streitu með það að markmiði að öðlast 
jafnvægi og ró í daglegu lífi.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Sorgin og lífið 
Ástvinamissir og áföll
  21.-28. febrúar og 17.-24. apríl
Markmið námskeiðsins er að hjálpa þátttakendum að draga úr 
vanlíðan sem fylgir sorginni og finna leiðir til að auka jákvæð 
bjargráð í erfiðum aðstæðum. Lögð er áhersla á fræðslu og leiðir 

til að vinna með sorgina, heildræna nálgun, slökun og hugleiðslu.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Komdu með 
Hressandi sjö daga námskeið
10.-17. janúar og 6.-13. mars

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að kenna einstaklingum 
að bera ábyrgð á eigin heilsu, huga að mataræði, 
reglulegri hreyfingu, streitu og andlegri heilsu.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Heilsusamleg 
jólagjöf

Myndagáta Bæjarins besta
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Endurhæfing og þjónusta í 60 ár

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin má finna 
á heimasíðu okkar heilsustofnun.is

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Læknisfræðileg endurhæfing 
Njóttu nálægðar við náttúruna í heilsusamlegu umhverfi
Einstaklingsmiðuð meðferð, traust og fagleg þjónusta stuðlar að árangri dvalargesta við 
endurhæfingu, forvarnir og aðlögun að daglegu lífi eftir áföll, veikindi eða sjúkdóma. 

Nánari upplýsingar um endurhæfingu á http://heilsustofnun.is/endurhaefing.

Heilsudagar í desember
Kærkomin hvíld frá amstri dagsins - þriggja til sjö daga dvöl
Innifalið er gisting, ljúffengur og hollur matur, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi 
og líkamsrækt. Einnig fjölbreytt dagskrá alla virka daga t.d. vatnsleikfimi, ganga, 
slökunartímar, leikfimi, jóga, núvitund og ýmsir opnir tímar.

 Einn í herbergi  Tveir í herbergi
Þriggja daga dvöl 49.900 kr. 82.200 kr.

Fimm daga dvöl  79.500 kr. 129.000 kr.

Vikudvöl  84.000 kr. 151.200 kr.

Ýmis námskeið 2016

Samkennd 
Að styrkja sig innan frá
   13.-20. mars
Námskeiðið er fyrir þá sem vilja efla þann styrk 
sem býr innra með okkur öllum.
Á námskeiðinu er tvinnað saman núvitund og 

samkennd. Ný meðferðarleið sem þegar hefur verið 
sýnt fram á að geti hjálpað okkur við að fást við 

streitu, sjálfsgagnrýni og erfiðar tilfinningar eins og 
sektarkennd, skömm, reiði, kvíða og depurð.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Núvitund/gjörhygli 
Átta vikna námskeið sem hefst 6. apríl
Námskeið í núvitund við verkjum, kvíða, þunglyndi og streitu.
Námskeiðið tengir saman núvitund og hugræna atferlis-
meðferð og er kerfisbundin þjálfun í að vera í núinu. 
Unnið er í lokuðum hópum 12-16 einstaklinga. 
Kennt er í átta skipti, einu sinni í viku í tvo 
tíma í senn. Daglegar hugleiðsluæfingar. 

Verð 56.000 kr. á mann.

Úrvinnsla áfalla 
EMDR-áfallameðferð og listmeðferð
Helgarnámskeið 29.-31. janúar

Námskeiðið er fyrir þá sem langar að vinna úr erfiðri lífsreynslu á öruggan og 
árangursríkan hátt og vilja öðlast verkfæri til að fást við erfiðar tilfinningar í daglegu lífi.

Verð 49.000 kr. á mann.

Ritmennska 
Skapandi aðferð gegn þunglyndi
2., 5. og 6. febrúar og 30. mars, 1. og 2. apríl

Getur það hjálpað einstaklingum sem eru að ná sér upp úr 
þunglyndi að skrifa sig frá erfiðum tilfinningum?
Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur leiðir þátttakendur í að 
nálgast skapandi skriflega lýsingu á líðan í þunglyndi og svo 
að sjá þessa líðan utan frá. Hópeflið og aðferðin er nýtt til 
að finna nýjar leiðir að bættri líðan. 

Verð 49.000 kr. á mann.

Líf án streitu 
Lærðu að njóta lífsins
7.-14. febrúar og 3.-10. apríl

Þátttakendur læra að þekkja einkenni streitu, skoða hvað 
veldur, læra að hægja á og vera til staðar í augnablikinu. 
Kenndar eru aðferðir til að þekkja streituvalda og einkenni 
og fá innsýn í leiðir til að auka streituþol. Þátttakendum gefst 
tækifæri til að skoða eigin líðan og aðstæður og kynnast ólíkum 
leiðum til að takast á við streitu með það að markmiði að öðlast 
jafnvægi og ró í daglegu lífi.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Sorgin og lífið 
Ástvinamissir og áföll
  21.-28. febrúar og 17.-24. apríl
Markmið námskeiðsins er að hjálpa þátttakendum að draga úr 
vanlíðan sem fylgir sorginni og finna leiðir til að auka jákvæð 
bjargráð í erfiðum aðstæðum. Lögð er áhersla á fræðslu og leiðir 

til að vinna með sorgina, heildræna nálgun, slökun og hugleiðslu.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Komdu með 
Hressandi sjö daga námskeið
10.-17. janúar og 6.-13. mars

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að kenna einstaklingum 
að bera ábyrgð á eigin heilsu, huga að mataræði, 
reglulegri hreyfingu, streitu og andlegri heilsu.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Heilsusamleg 
jólagjöf
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 19, 415 Bolungarvík
Sími: 450 7900

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Suðurgötu 9, 400 Ísafirði
Sími: 456 3711

Allar góðar hugmyndir eiga sér 
fyrirmynd eða öllum góðum hug-
myndum er stolið. Endurminn-
ingarbókin Bíldudals bingó eftir 
þá fóstbræður Elfar Loga Hann-
esson og Jón Sigurð Eyjólfsson 
er þar engin undantekning. Þegar 
þeir félagar lásu fyrir æði mörg-
um árum endurminningabókina 
Gvendur Jóns og ég voru þeir 
staðráðnir í að rita endurminn-
ingar sínar. Nútímamaðurinn 
hefur þó borið Bíldudals bingó 
saman við meistaraverk Guð-
rúnar Helgadóttur, Jón Oddur 
og Jón Bjarni, nema bingóið sé 
kannski soldið grófara. Enda er 
ekkert falið í þessari bók og allt 
gefið upp. Nokkrum nöfnum er 
þó breytt í bókinni en lesendur 
hafa þó margir hvurjir fundið út 
hver réttu nöfn þeirra persóna 
er. Bíldudals bingó hefur fengið 
afbragðs góðar viðtökur og er 
strax komin á aðra prentun. 
Enda er hér á ferðinni einstök 
bernskuminning úr sjávarþorpi á 
Vestfjörðum á seinni hluta síðari 
aldar. Margir vilja meina að bók 
þessi ætti að vera skyldulesning 
æskunnar því hún sé svo aggoti 
góð forvörn. Bíldudals bingó 
fæst í verslunum um land allt. 

Verslunarsamningur 
við Lokinhamra

Það má eflaust þakka það Þor-
geiri sjómanni og fleiri Bílddæl-
ingum sem vildu vel, þó okkur 
fóstbræðrum væri það ekki alla 
tíð ljóst, að við fórum að leita 
heiðarlegra leiða til að komast 
í álnir. Ekki fengum við greitt 
fyrir vinnuna í búðinni svo við 
horfðum til sjávar og sáum fljótt 
að það ætti ekki að vera erfitt fyrir 
vinnusamar hendur, hangandi 
sitthvorum megin höfuðs sem 
þekkti auðlindir Arnarfjaðar, að 
sækja gull í greipar Ægis. Við 
Jón vorum nefnilega vinnusamir 
krakkar en það vildi oft gleymast 
því við áttum það til að bregða á 
leik þegar við áttum að vera að 
vinna. Lentum til dæmis í stríði 
með verðmerkjabyssunum þegar 
við áttum að verðmerkja sykur-
pokana, fórum í boccia með kar-
töflurnar, notuðum sviðahausana 
í brúðuleikrit og ýmislegt annað 
sem Þórir og pabbi höfðu engan 
húmor fyrir þótt ekki tækju þeir 
hart á þessu háttalagi. En eftir 
þessa nýju uppgötvun mættum 
við fram á bryggju snemma dags 
með veiðistangir og beitu til þess 
að dorga.

Já, Arnarfjörðurinn var sannar-
lega gjöfull og eftir daginn vorum 
við með fullan poka af kola. 
Okkur þótti harðfiskur alveg 
voðalega góður svo við ákváðum 
að herða kolann. Hjall áttum við 
vitanlega ekki en það voru kofar í 
garði okkar beggja. Við ákváðum 

því að ná í hamar og naglakassa 
í geymsluna hans pabba og 
negldum svo aflann á kofann í 
garðinum í Birkihlíðinni. Við 
vissum að harðfiskur þyrfti að 
hanga allnokkra tíð en þegar 
við sáum daginn eftir að bölvuð 
fiskiflugan var að gera útaf við 
afurðirnar ákváðum við að nú 
væri kominn tími til að selja þær. 
Kolinn var svosem ekki kræsi-
legur, ekki laust við að það væri 
að koma einhver óskemmtileg 
lykt í hann, en við vorum vissir 
um að fullorðna fólkið myndi 
gleypa við þessu enda borðaði 
það ýmislegt sem okkur kæmi 
aldrei til hugar að leggja okkur 
til munns ótilneyddir. Til dæmis 
öll þessi soðna ýsa með þessu 
meinlega mörfloti sem við vorum 
síðan látnir skafa af diskunum við 
uppvaskið. Nú eða þá skatan, há-
karlinn, fiskibollurnar og fjárans 
kjötfarsið sem minnti okkur helst 
á bleikan kúk. Fullorðna fólkið 
kokgleypti allan þennan viðbjóð. 
Ekki nóg með það, heldur drakk 
þetta lið lýsi, kaffi og brennivín 
sem var allt saman óyggjandi 
vitnisburður um að blessaður 
kolinn ætti meira en lítið erindi 
á matarborð þessa smekklausa 
fólks. Við rifum því naglana af og 
settum illa lyktandi kolann í poka 
og fórum með hann í Jónsbúðina.

Nú skyldu sko feður okkar 
mæta okkur við samningaborðið 
og þar yrði ekkert gefið eftir þrátt 
fyrir náin fjölskyldutengsl. Við 
förum beint niður í kjallara með 
kolann. Þar mætum við skerandi 
hávaða því pabbi er að saga kjöt-
skrokka. Við bíðum rólegir og 
leyfum honum að klára verk sitt 
óáreittur enda hefur okkur verið 
sagt fyrir löngu hversu hættulegt 
sé að asa að fólki sem stendur við 
þessa iðju, það er ekkert grín ef 
einhver rekur fingurna í blaðið 
á bannsettri kjötsöginni. Þegar 
hann er búinn að saga skrokk-
inn segir hann:„Hvað segið þið, 
strákar?“ og fer að setja kjötbút-
ana í poka.

„Við erum komnir til að selja 
búðinni hertan kola,“ segi ég.

„Hertan kola já,“ segir pabbi 
sem er ekki allskostar óvanur 
vitleysisgangi okkar.

„Við veiddum hann í gær og 
hertum hann á kofanum heima 
og tókum hann svo niður í 
morgun,“ segi ég einsog stoltur 
safaríveiðimaður sem ber heilan 
fíl að fótum konungs.

„Jáhá,“ segir pabbi sem finnst 
greinilega eitthvað til um alla 
vinnuna.

„Og eruð þið að selja þetta,“ 
segir hann og fer að rannsaka 
afurðina.

Það kemur reyndar nokkur 
svipur á hann þegar hann rekur 
loks nefið í pokann en hann lætur 

ekki á miklu bera. Við ítrekum 
að svo sé.

„Heyrðu, leyfðu mér að vigta 
þetta og svo seljum við þetta 
á morgun, bingó,“ segir hann 
ákveðinn enda góður leikari. Við 
brosum hvor til annars.

Svo höldum við heim á leið og 
veltum vöngum yfir því hvernig 
salan muni ganga. Ætli það muni 
standa yfir fiskborðinu: „KOLI 
FRÁ JÓNI OG LOGA: 50 
KRÓNUR KÍLÓIÐ.“ Kannski 
eiga Stína og Jóna eftir að mæla 
sérstaklega með þessu og segja 
við Dúnu og fleiri sem eru vanar 
að kaupa vel af fiski: „Heyrðu, 
svo komu þeir Jón og Logi með 
þennan fína kola í gær, hann er 
meira að segja kofahertur og 
það kostar ekki nema 50 krónur 
kílóið.“ Og þá væri náttúrlega 
gaman að hugsa til þess að Benni 
vörubílstjóri og fleiri vaskir menn 
ættu eftir að næra köggla sína á 
kolanum okkar Jóns. Þetta er allt 
voða spennandi.

Við mætum því í Jónsbúðina 
snemma næsta morgun til þess að 
fylgjast með sölunni. Við förum 
rakleiðis að fiskborðinu en þar 
er ekkert að gerast. Skiljanlegt, 
hugsum við með okkur, enda 
húsmæðurnar ekki farnar að 
kaupa inn. En svo þegar betur 
er að gáð sjáum við að kolinn er 
ekki einu sinni á boðstólum og 
ekki stafur um þessa nýju vöru 
neins staðar. Við verðum nú 
heldur betur svekktir og förum 
beint niður í kjallara og finnum 
þar pabba sem er að koma út 
úr stóru frystigeymslunni með 
vænan kindaskrokk í fanginu. 
Við stillum okkur upp einsog 
kabbojar sem búa sig undir ein-
vígi og þegar hann horfir loks 
á okkur spyrjandi augum segi 
ég ásakandi:„Hvar er kolinn 
okkar?“

„Ha?“ spyr hann á móti, átti 
greinilega ekki von á þessum 
reikningsskilum svo snemma 
dags. Hann kemur frá sér 
skrokknum og gengur til okkar.

„Herti kolinn sem við komum 
með í gær,“ ítreka ég og set upp 
augnaráð sem oft sést framan í 
Clint Eastwood.

„Já, kolinn,“ segir hann og 
virðist allt í einu vera búinn að 
átta sig.

„Heyriði strákar, Sigurjón á 
Lokinhömrum er svo voðalega 
hrifinn af hertum kola, hann 
kaupir þetta örugglega allt. Eða 
Alli á Laugabóli. Eigum við ekki 
að láta Dóra fara með kolann á 
póstbátnum. Bingó, allt selst. 
Þau eru svo afskaplega hrifin af 
kolanum þarna hinumegin. Svo 
getið þið komið á skrifstofuna á 
morgun og þá gerum við þetta 
upp, bingó.“

Bíldudals bingó bernskuminningabók
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ÚTSÖLUHÁTÍÐ

20-40% 
afsláttur af öllum vörum frá 
RUSSELL HOBBS 

25% 
afsláttur 

Öll búsáhöld 

25% 
afsláttur

Öll Electrolux 
smáraftæki

8.874kr
14.790kr

4.868kr
6.490kr

5.249kr
6.999kr

28% 
afsláttur

9.995kr
13.995kr

Úrval verkfæra
á frábæru

tilboði!

AÐEINS FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS 

Gildir ekki af lifandi jólatrjám, jólatrésfótum, greni og jólaskreytingum

ALLAR
JÓLAVÖRUR
& SERÍUR

40% 
AFSLÁTTUR

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir ekki af Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar og tilboðum.

Húsasmiðjan Ísafirði

Laugard. 19. des 10:00 til 18:00
Sunnud. 20. des 12:00 til 18:00
Þorláksmessa 9:00 til 22:00
Aðgangadagur 9:00 til 12:00
Gamlársdagur 9:00 til 12:00

sjá nánar á husa.is

AFGREIÐSLUTÍMAR TIL JÓLA 
lengri opnun þessa daga 

HLUTI AF BYGMA

Kaffivél Legacy
Stál,10 bollar. 
1840125

Litaðir eldhúshnífar 
í gjafaöskju
5 stk litaðir hnífar
2007433

Hleðsluborvél 
EPC12CAB 12V, 2 rafhlöður
5245999

Hraðsuðukanna
ELOISE EEWA3100, 1,5 ltr
1829123



12 Fimmtudagur 17. DESEMBER 2015

Þegar ég segi frá hefðbundnum 
aðfangadagsmat á æskuheimili 
mínu rekur fólk oft upp stór augu. 
Þar tíðkaðist nefnilega lengst af að 
borða smurð brauð og brauðrétti á 
þessum hátíðisdegi. Miðpunktur 
veisluborðsins var svepparéttur-
inn sem hér birtist uppskrift að. 
Lengi vel fundust mér engin jól 
án svepparéttarins, þótt það hafi 
breyst með árunum enda hélt 
blessaður hamborgarahryggur-
inn innreið sína á veisluborðið 
á aðfangadag þegar ég var á 
unglingsárum. Engu að síður var 
svepparétturinn alltaf gerður með, 
enda ekki amalegt að eiga afgang 

af honum á jóladag.
Sú óvenjulega hefð að bjóða 

upp á smurð brauð og brauðrétti á 
aðfangadagskvöld á trúlega rætur 
að rekja til annars leggs móður-
fjölskyldu minnar. En í þeirri ætt 
var mikið af veitingafólki og þar 
held ég að ástæðan fyrir þessum 
sið gæti legið. Langafi minn, og 
langamma, Sigmundur Sveinsson 
og Kristín Símonardóttir ráku Val-
höll á Þingvöllum og systur þeirra 
voru einnig miklar veitingakonur 
og frumkvöðlar. Elín Egilsdóttir 
systir Kristínar byggði t.d. upp 
Þrastalund í Grafningi og rak 
Hótel Skjaldbreið í Reykjavík 
og Theódóra Kristín Sveindóttir 
systir Sigmundar rak lengi Hvítár-
vallaskála og var matreiðslumeist-
ari Reykjavík. Fleira af þessu 
fólki var viðriðið veitingageirann 
í byrjun tuttugustu aldarinnar í 
Reykjavík og nágrenni. Þetta fólk 
var því, eðli málsins samkvæmt, 
upptekið við að elda fyrir aðra á 
aðfangadag og af þeim sökum 
gæti hafa skapaðist þessi hefð að 
hafa tilbúna brauðrétt á aðfanga-
dagskvöld. Sjálfsagt hafa þetta 
verið einhverskonar dönsk áhrif 
líka enda smurbrauðið danskur 
veislumatur.

En svepparétturinn góði var 

Svepparéttur á aðfangadag
og rauðkálið hennar Ragnheiðar

lengi okkar jólasteik. Og þótt 
hann sé ekki á borðum hjá mér á 
aðfangadag reyni ég að elda hann 
einhvern tímann á milli hátíða 
eða á annan í jólum til að halda 
í hefðina.

Svepparéttur
• 500 gr sveppir
• 3 dl rjómi
• 1 tsk salt
• 4 tsk kartöflumjöl
• safi úr hálfri til einni sítrónu
• a.m.k. 300 gr skinka (bayonne 

skinka eða önnur góð)
• brauð sem nægir til að fylla 

botn eldfasts móts
• rifinn ostur
Rjóminn settur í pott. Salti bætt 

út í. Suðan látin koma upp. Svepp-
um bætt útí og þeir soðnir í rjóm-
anum í 5-10 mín. Sítrónusafanum 
bætt útí. Kartöflumjöl hrært út 
í smá vatni. Því gumsi svo bætt 
út í pottinn, en gæta þess að láta 
það ekki sjóða (taka pottinn af 
hellunni).

Smyrjið eldfasta mótið með 
smjöri og raðið brauðsneiðum 
í botninn (skerið skorpuna af). 
Skinkan brytjuð í litla teninga og 
stráð yfir brauðið (helst svo hún 
hylji það að mestu). Sósunni því 
næst hellt yfir skinkuna og rifnum 

osti stráð yfir. Bakað í ofni á 200 
gráðum í sirka 30-40 mín eða þar 
til osturinn er brúnaður og maður 
sér að sósan er farin að bulla vel 
undir.

Rauðkálið hennar 
Ragnheiðar

Rauðkál er bráðnauðsynlegt 
á veisluborðið um hátíðirnar, 
hvort sem það er með ham-
borgarahryggnum eða hangi-
kjötinu. Ég komst reyndar ekki 
á bragðið með að borða rauðkál 
fyrr en ég var að verða fullorðinn 
en finnst það alveg ómissandi 
núna. Þegar maður venur sig á 
heimagert rauðkál er lítið varið 
í þetta tilbúna. Það er mjög lítið 
mál að gera rauðkál svo ég mæli 
alfarið með því að fólk kaupi 

frekar rauðkálshaus og sjóðið 
hann niður frekar en að kaupa 
þetta í krukkunum. Þessi uppskrift 
er frá Ragnheiði Eggertsdóttur 
frænku minni sem er einmitt af 
þessari sömu smurbrauðsætt sem 
minnst er á hér að ofan.

• 1 rauðkálshaus (sirka 1-1,5 kg)
• 1-2 dl eplaedik
• 2 dl vatn
• 400 gr sykur
• hálf msk salt
• 3 dl saft, rifsberja eða önnur góð
Rauðkálið brytjað en ekki of 

smátt (sumum finnst best að hafa 
það í þunnum lengjum) og sett í 
stóran pott. Öllu hellt yfir nema 
saftinni (hún má þó fara með 
strax). Soðið í 1-1,5 tíma. Saftin 
soðin með síðustu 10 mínúturnar.

Rauðkálið um það bil að fara að sjóða hjá Inga fyrir síðustu jól.

Hámark 
30 kg 
eða 0,1 m3790 staðgreitt

kr.
Við erum sérfræðingar í matvælaflutningum

JÓLA
PAKKAR

Upplýsingar um afgreiðslustaði og opnunartíma er 
að finna á landflutningar.is

Ingi Björn Guðnason
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DAGSETNING ÍSAFJÖRÐUR SUÐUREYRI FLATEYRI ÞINGEYRI

Mánudagur 21. desember 10.00-21.00 LOKAÐ LOKAÐ 8.00-11.30 & 17.00-20.00

Þriðjudagur 22. desember 10.00-21.00 16.00-19.00 13.00-19.00 8.00-11.30 & 17.00-20.00

Miðvikudagur 23. desember 10.00-21.00 16.00-19.00 13.00-19.00 8.00-11.30 & 17.00-20.00

Fimmtudagur 24. desember 09.00-12.00 9.00-12.00 10.00-12.00 9.00-12.00

Föstudagur 25. desember LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ

Laugardagur 26. desember LOKAÐ 10.00-15.00 LOKAÐ LOKAÐ

Sunnudagur 27. desember 10.00-17.00 10.00-15.00 13.00-16.00 10.00-16.00

Mánudagur 28. desember 10.00-21.00 LOKAÐ LOKAÐ 8.00-11.30 & 17.00-20.00

Þriðjudagur 29. desember 10.00-21.00 16.00-19.00 13.00-19.00 8.00-11.30 & 17.00-20.00

Mánudagur 30. desember 10.00-21.00 16.00-19.00 13.00-19.00 8.00-11.30 & 17.00-20.00

Þriðjudagur 31. desember 09.00-12.00 9.00-12.00 10.00-12.00 9.00-12.00

Miðvikudagur 1. jan LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ

Fimmtudagur 2. jan 10.00-17.00 10.00-15.00 13.00-16.00 LOKAÐ

Ísafjarðarbær óskar íbúum og öðrum 
landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar 
á komandi ári. Við viljum minna fólk á 
opnunartíma sundlauga yfir hátíðarnar, 
en eins og venjulega fá allir ókeypis 
jólabað að morgni aðfangadags.
Þá viljum við minna á áramótabrennur í Hnífsdal, á 
Hauganesi, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri.

ÍSAFJARÐARBÆR

OPNUNARTÍMAR SUNDLAUGA:

ÁRAMÓTABRENNUR 31. DESEMBER: Árvellir í Hnífsdal Kl. 20.30

Hauganes á Ísafirði Kl. 20.30

Hlaðnes í Súgandafirði Kl. 20.30

Neðst á Flateyrarodda Kl. 20.30

Á Þingeyrarodda Kl. 20.20
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Kunningjakona mín sagði 
við mig um daginn: „Ég er með 
svona mömmusamviskubit útaf 
jólunum og er alveg svakalega 
skapill“. Ég svaraði að bragði: 
„Já, ég líka“ og uppgötvaði að 
þetta var fullkomin lýsing á líð-
an minni undanfarið og eflaust 
margra annarra, bara í misjafnri 
mynd. Það er að svo mörgu að 
huga fyrir jólin, þrátt fyrir að 
þau séu gleðileg hátíð og margt 
að gleðjast yfir, að maður upplifir 
sig stundum vera að kafna úr 
kröfum, sinna eigin og annarra. 
Vegna þess að pirringur er, fyrir 
utan að vera skemmtilegt orð, 
eitthvað sem við öll upplifum, 
ákvað ég að ræða hann í þessum 
jólapistli í þeirri von að saman 
finnum við leið til að leyfa 
honum ekki að ráða líðan okkar 
þessa síðustu daga fyrir jól. Að 
við kortleggjum hann, tökum 
hann fram og skoðum hann vel 
og leggjum hann svo fallega frá 
okkur á afvikinn stað og leyfum 
honum að vera þar fram yfir 
hátíðirnar. Það getur verið að 
hann kíki stundum í heimsókn 
þegar stressið er í hámarki en þá 
erum við allavega búin að ræða 
við hann um að það þurfi að vera 
stutt stopp. 

Fyrir utan hlátur eru eflaust 
fáar tilfinningar sem eru eins 
smitandi og pirringur. Hvort sem 
það er í umferðinni, í búðinni 
eða heima í eldhúsinu. Ef sá sem 
maður hittir er pirraður, eru allar 
líkur á að maður pirrist á móti. 
Það fer svo eftir því hvernig 
ástatt er í okkar eigin lífi hvort við 
veljum að bera pirringinn áfram 
í næsta mann eða leyfum honum 
að rjúka út í buskann. 

Við erum misjafnlega við-
kvæm fyrir og það eru ólíkir 
hlutir sem við upplifum sem álag. 
Engu að síður eigum við það 
flest sameiginlegt að þegar við 
erum undir álagi þá verðum við 
pirruð. Pirringur er sammannleg 
tilfinning og við finnum flest fyrir 
honum á einhverjum tíma ársins 
en yfirleitt þegar við erum undir 
álagi. Álag getur verið neikvætt, 
til dæmis þegar eitthvað gengur 
illa eða jákvætt, þegar barna-
afmæli er framundan eða jólin 
að koma. 

Flestir hafa lært að maður eigi 
ekki að vera ókurteis og pirraður 
við ókunnuga. Þá verður það 
svo að við reynum af fremsta 
megni að vera ekki pirruð fyrir 
utan heimilið en treystum svo 
okkar nánustu fyrir því að þola 
okkur pirruð. Aðrir á heimilinu 
eru á þessum tíma ársins, jafnvel 
einnig að upplifa álag. Það er 
orðið langt síðan síðasta frí var, 

Jólapirringur
börnin orðin langþreytt, makinn 
með sínar áhyggjur, jafnvel af því 
sama og þú og dagarnir breytast 
í eina langa runu af kýtingi, 
hryssingslegum svörum og and-
vörpum. Ef þetta pirringsástand 
sem hér er lýst er eitthvað sem 
þú kannast við af þínu heimili er 
mikilvægt að staldra við og hugsa 
hvað er til ráða. Það undarlega 
við pirringinn er einmitt það að 
við gerum okkur ekki alltaf grein 
fyrir að hann er í heimsókn. Við 
finnum að við æsum okkur oftar 
en vanalega, þráðurinn er styttri 
og að við erum jafnvel með höf-
uðverk og vöðvabólgu, en að við 
séum óvanalega pirruð af því að 
við erum undir álagi, það er ekki 
alltaf að við höfum náð að tengja 
þetta saman. 

Það góða við að staldra við og 
kortleggja líðan sína, eiga rólega 
stund í nokkrar mínútur, er að við 
getum lært svo margt um okkur 
sjálf. Ef maður finnur fyrir þess-
um helstu álagseinkennum sem 
ég lýsti hér áðan, er mikilvægt 
að átta sig á hvers vegna þau 
hafa skotið upp kollinum, hvort 
eitthvað sé sem við upplifum að 
við gætum haft betri stjórn á og 
hvernig væri best að gera það. 
Bara það að skrifa lista yfir það 
sem maður á eftir að gera fyrir 
jólin og stroka svo út þegar verkið 
er unnið, getur verið gagnlegt. 
Þá er ég ekki að meina lista yfir 
allt sem manni finnst að maður 
þurfi að gera fyrir jólin, heldur 
bara þetta helsta sem maður má 
alls ekki gleyma. Það vill nefni-
lega oft verða svo að þegar við 
upplifum hausinn fullan af alls 
konar verkefnum þá týnist allt 
úr honum, líka þetta sem mátti 
alls ekki týnast. Þegar svona er 
ástatt fyrir mömmum og pöbbum, 
þá eru það oftar en ekki börnin 
sem verða fyrir Herra Pirring sem 

hefur hreiðrað um sig á heimil-
inu. Börnin eiga því oft erfiðast á 
aðventunni. Dagleg rútína fellur 
niður í skólum, jólasveinar fara 
að koma til byggða með fínar 
skógjafir og tímaskynið þeirra 
dettur oft úr sambandi þannig að 
jólin, sem þyrftu helst að koma 1. 
desember, eru „Alveg að koma!“ 
í rúmar þrjár vikur. Að auki við 
þetta getur svo gerst að mamma 
og pabbi eru jafnvel ekki við-
ræðuhæf vegna eigin innri streitu. 
Hvað er þá til ráða? Gefa Herra 
Pirring frí. Kaupa smákökur og 
kókómjólk í búðinni (eða baka 
kökurnar og hita kakó –sem 
tekur lengri tíma), setjast niður 
einn eða með börnum og/eða 
maka og eiga Gæðastund. Tala 
um það sem okkur hlakkar til 
að gera þegar jólin koma, hvað 
okkur finnst skemmtilegt og 
gott. Geymum verkefnalistann 
á meðan. Þessi stund þarf ekki 
að vera löng en verður örugglega 
góð. Ef pirringnum er ekki boðið 
með. Hann þarf að vera úti. 

Gleðileg jól.
Guðlaug M.Júlíusdóttir 

Félagsráðgjafi MA, 
Fjölskyldumiðstöðinni á 

Ísafirði.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
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Ritstjórnargrein

Mannúð alla daga

Spurning vikunnar
Hvað er í jólamatinn hjá þér?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur  
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 355.  
 Svínakjöt sögðu 169 eða 48%
Lambakjöt sögðu 76 eða 21%

Kalkúnn sögðu 32 eða 9%
Nautakjöt sögðu 9 eða 3%

Grænmetisréttur sögðu 5 eða 1%
Annað sögðu 64 eða 18%

Nú er síðasta blað ársins komið á flug í alheiminn, það er litríkt 
og efnismikið. Viðtalið er við tónlistarmanninn Sigurð Björnsson 
frá Flateyri, birtir eru kaflar úr nýjum bókum og jólahefðirnar 
skoðaðar. 

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir leikkona skrifaði þessa færslu á 
facebooksíðu sína í desember, hún segir það sem segja þarf, engu 
er við að bæta.

„Fyrir nokkrum árum stóðum við nokkrar konur saman að stórum 
listgjörningi um borð í varðskipinu Óðni, Gyðjan í vélinni. Einn hluti 
gjörningsins fólst í því að fullorðnar konur, sumar fæddar skömmu eftir 
aldamótin 1900, sögðu sögur. Sína eigin sögu og sögu mæðra sinna.

Ein sagan hafði mikil áhrif á mig og hefur fylgt mér sem lifandi afl í 
mínu lífi síðan. Hún er um lítinn dreng. Hann var einn af stórum systk-
inahóp sem bjó í sveit í byrjun síðustu aldar. Þegar hann var sjö ára dó 
móðir hans. Viðbrögð samfélagsins á þeim tíma voru þau að koma börn-
unum fyrir, einu og einu á bæjum sem voru í aðstöðu til að bæta einum 
diski á matborðið. Honum var fundið heimili á bæ í annarri sveit, hinum 
megin við fjallið. Hann var sendur af stað gangandi, einn og hræddur. 
Yfir fjall sem hann hafði aldrei klifið, á bæ sem hann vissi ekki hvar var, 
til fólks sem hann hafði aldrei hitt. Hann villtist á leiðinni og enginn veit 
hvað hann var marga daga að komast yfir fjallið en til allrar hamingju 
sá hann á endanum ljós og gekk í áttina að því. Hann knúði dyra og 
húsmóðirin, móðir konunnar sem sagði söguna, lauk upp fyrir honum. 
Þar stóð hann úti, blautur og kaldur og magur og spurði "Átti ég að koma 
hingað?" Hún horfði á hann með tárin í augunum og svaraði "Nei vinur 
minn. En héðan ferð þú ekki."

Við eigum kannski ekki digra sjóði íslendingar til að senda fólki í neyð. 
En við eigum hlý heimili, stórt hjarta og nóg að borða handa þeim sem 
hingað koma og leita ásjár. Við getum verið svöngum og hröktum það 
skjól sem þeir leita eftir og okkur ber siðferðisleg skylda til að hlaupast 
ekki undan.”

Gleðileg jól og megi nýtt ár vera okkur öllum farsælt.
Bryndís Sigurðardóttir, ritstjóri
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 Starfsfólk Isavia óskar öllum landsmönnum 
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
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Vestfirska forlagið gaf  á 
dögunum út sína fimmtu bók 
í ritröðinni „Hornstrandir og 
Jökulfirðir, Ýmsar frásagnir 
af  horfnu mannlífi”

Í formála bókarinnar kemur 
fram að undirstaða þessarar 
bókar sé ferðaminningar Jó-
hanns Hjaltasonar frá 1940.  
Í bókinni er líka grein eftir 
Ævar Petersen dýrafræðing 
um hvítabirni á Vestfjörðum og 
hér að neðan eru tveir kaflar 
úr þeirri grein.

Hvenær sást fyrsti hvítab-
jörninn og sá seinasti?

Fyrsta hvítabjarnar á Vest-
fjörðum er getið úr Hælavík 
árið 1321(ártal vantar yfir tvær 
vestfirskar athuganir og gæti 
önnur verið eldri). Björninn 
kom einsamall með ís og var 
felldur 29. apríl. Síðast var felldur 
hvítabjörn á Vestfjörðum vorið 
2011, einnig í Hælavík. Seinasta 
hvítabjarnar sem vitað er um 
varð hins vegar vart við Bræðra-
brekku í Bitrufirði í desember 

Ísbirnir á Vestfjörðum

2011. Reyndar sást dýrið ekki 
en greinileg spor voru eftir það 
í snjó í grennd við bæinn. Auk 
þess voru óvenjuleg ummerki á 
plastbala og hundarnir á bænum 
trylltust um þetta leyti. Milli 
þessara athugana eru tæpar sjö 
aldir og fjöldi annarra hvítabjarna 
skráður af Vestfjörðum. Auk þess 
eru yfir eitthundrað hvítabirnir 
óstaðsettir í landinu og eflaust 
eru einhverjir þeirra vestfirskir. 
Þá geta heimildir stundum ekki 
um nákvæma staðsetningu innan 
Vestfjarða. Dæmi eru Strandir 
eða Norður-Strandir en í þeim 
tilvikum eru dýrin talin fundin í 
N-Ísafjarðarsýslu

Mannabanar
Fjölmargar heimildir geyma 

viðureignir manna við birni. 
Þær bera með sér að fólk hefur 
verið gríðarlega hrætt við hvíta-
bjarnakomur enda sagnir um að 
hvítabirnir hafi orðið fólki að 
bana. Lýsingar á þessum dýrum 
og hvað þau gætu gert hafa ekki 
hjálpað að róa fólk. Þannig segir 

Þórleifur Bjarnason (1943): 
„Bjarndýr hafa gengið á land, 
soltin og grimm, og ráðizt að 
bjargþrota, þróttskertum íbúum 
víknanna“ (bls. 30). Því var 
lögð áhersla á að fella þessi dýr 
þegar þeirra varð vart. Verkfæri 
til þess voru fremur fornfáleg 
lengi fram eftir Íslandssögunni. 
Byssur voru ekki í almennri eign 
fyrr en komið var fram á 19. öld. 
Heimildirnar geyma því stundum 
sagnir af því að hlaupa varð milli 
bæja eftir byssu til þeirra sem áttu 
slíkt verkfæri.

En hversu oft hafa birnir 
raunverulega orðið mönnum 
að bana? Samkvæmt tiltækum 
heimildum af Vestfjörðum eru 
birnir sagðir hafa banað mönn-
um í þrjú skipti. Árið 1321 geta 
ýmsir annálar þess að hvítabjörn 
hafi drepið átta manns í Hælavík 
[þá kölluð Heljarvík] (Ársæll 
Árnason 1931). Björninn hefur 
verið meiri háttar stórtækur, reif 

alla í sundur og át suma upp til 
agna (Íslenzkir annular 1847). 
Árið 1859 eru sex dýr sögð hafa 
banað tveimur mönnum (Anon 
1859). Þess er einnig getið að 
um flugufregn hafi verið að ræða 
og nánari lýsing á tildrögum 
ekki fundist svo kannski er um 
tilbúning að ræða. Þá ber lýsing 
Þórleifs Bjarnasonar (1943) af 
dýrinu sem sat fyrir ferðafólki 
á leiðinni Hesteyri – Kjaransvík 
og grandaði mörgum, mikinn 
keim af þjóðsögu. Ljóst er að 
ekki allir birnir hafa ógnað 
mannfólki. Sumir sáust úti á ís 
og sáust aldrei meir. Aðrir voru 
hræddir við menn sbr. sögnina 
af dýrinu undir Hornbjargi 1920 
(Guðmundur G. Guðmundsson 
1968). En að sjálfsögðu drápu 
menn birni til að koma í veg fyrir 
að þeir yllu skaða, hvort sem var 
á fólki eða búfénaði.
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GLEÐILEGA
           HÁTÍÐ

Við óskum landsmönnum  
öllum gleðilegra jóla og  
gæfuríks komandi árs.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 14, 400 Ísafirði
Sími: 456 4550 / 847 1222 

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Grundarstíg 5, 415 Bolungarvík
Sími: 450 7700

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 24, 415 Bolungarvík
Sími: 456 7130

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Pacta - lögmenn 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði

Sími: 440 7900

OG BENNI SIG

Verkalýðsfélag Sléttuhrepps: 
Síldarævintýri Thorsaranna

Þegar síldarævintýrið stóð 
við Djúp á árunum 1916-1920 
komust mannvirki á Stekkeyri 
í eigu tveggja norskra síldar-
spekúlanta, H. Henriksen og 
St. Staalesen. Henriksen hafði 
rekið síldarútveg á Siglufirði í tvo 
áratugi og reyndi nú fyrir sér á 
nýjum stað. Óljósar sögur eru um 
síldarsöltun í firðinum fyrir 1920. 
Hitt er víst að vorið 1924 var stöð-
inni breytt í síldarbræðslu. Þetta 
var lélegt síldarár og lítið fékkst 
í verksmiðjuna. Næsta sumar 
var reynt að flytja síld norðan 
frá Siglufirði. Síldin var losuð í 
steinnökkva sem dregnir voru til 
Hesteyrar og landað úr þeim þar. 
Það hefur verið óhræsileg vinna. 
Verksmiðjan var auglýst til sölu 
í árslok 1925.

Nýir eigendur fengu stöðina 
á hagstæðum kjörum, bættu 
vélakostinn, treystu bryggjurnar 
og byggðu nýjar. Peningalyktina 
lagði yfir fjörðinn á ný sumarið 
1927. Hér var komið stærsta út-
gerðarfélag landsins, Kveldúlfur 
hf., stofnað í Reykjavík árið 1912 
af Thor Jensen, konu hans og 
fjórum elstu sonum, Richard, 
Kjartani, Ólafi og Hauki Thors. 
Thor sjálfur var þá enn aðalfram-

Kafli úr bókinni Vindur í seglum III
Saga verkalýðshreyfingar á Vestfjörðum 3. bindi, Ísafjörður og 
Ísafjarðardjúp 1931-1970, eftir Sigurð Pétursson sagnfræðing:

kvæmdastjóri Milljónafélagsins, 
P. J. Thorsteinsson hf, sem var 
með stórrekstur í Viðey, Bíldu-
dal, Patreksfirði og Þingeyri. Frá 
Milljónafélaginu var sagt í fyrsta 
bindi þessarar sögu. Milljóna-
félagið fór á höfuðið árið eftir, 
en Kveldúlfur hf. óx og dafnaði 
næstu árin með togaraútgerð, 
saltfiskverkun og síldarvinnslu. 
Á millistríðsárunum gerði fé-
lagið út allt að 7 togara. Það var 
stórmennskubragur á Kveldúlfi 
og Thorsurunum. Þeir sáu um 
allan ferilinn sjálfir, útgerð, 
vinnslu, útflutning og sölu á 
erlendum mörkuðum. Fram-
kvæmdastjórar fyrirtækisins 
voru líka fimm talsins, faðirinn 
og synirnir fjórir. Einn þeirra 
sneri sér að stjórnmálum og varð 
dáður stjórnmálaforingi.

Ólafur Thors var fyrst kosinn 
á þing fyrir Íhaldsflokkinn 1926. 
Á flokkssamkomu í kjördæmi 
hans í Gullbringu- og Kjósar-
sýslu þrem árum síðar sagði 
hann frá störfum sínum sem 
framkvæmdastjóri stærsta út-
gerðarfyrirtækis landsins:

Ég vinn við félag, sem Kveld-
úlfur heitir. Félagið á sér síldar-
bræðsluverksmiðju á Hesteyri 
við Ísafjarðardjúp. Í sumar hafa 
8 botnvörpungar siglt afla sínum 
þar að landi. Hundruð manna 
hafa á best búnu fiskiskipum 
heimsins sótt þann feng, er 
forsjónin færir að ströndum 
landsins, og þegar á land kemur, 
eru vélarnar notaðar til þess að 
breyta síldinni í mjöl og olíu. 
Mjölið nota bændur í Evrópu 
og Ameríku til fóðurs peningi 
sínum eða áburðar á silkitréð, 
en við olíunni taka heljarvélar 
og breyta henni í smjörlíki. Við 
þessar veiðar eru tekjur lægst 
launuðu sjómannanna yfir 1200 
krónur á 2 mánuðum. Eigendur 
fá fé til greiðslu á kolum og salti, 
matvælum og vöxtum af stofn- 
og rekstrarfé.

Fyrir um hálfum mánuði síð-
an bráðlá mér á að kynnast 
ástandinu vestra. Ég sneri sveif.

„Miðstöð,“ var sagt.
„2161,“ sagði ég. 
„Flugfélag,“ var svarað. 
„Get ég fengið flugvél til að 

skjóta mér til Hesteyrar?“ 
„Já, eftir klukkutíma.“ 
Ég borðaði dögurð. Eftir eina 

klukkustund sat ég í Veiðibjöll-
unni. 

…
Með 170 kílómetra hraða 

hentist ég norður á hjara Íslands 
á 2 tímum. Ég skoðaði verk-
miðjuna, sá það sem með þurfti 
til að greiða flækjuna og flaug 
aftur heim. Allt gerðist þetta á 
9 tímum.

Ég ræddi málið við samverka-
menn mína í Reykjavík, og enn 
sneri ég sveif. „Loftskeytastöðin. 
Viljið þér senda fyrir mig loft-
skeyti til Hesteyrar.“ 

Og á vængjum rafurmagnsins 
sveif síðasta ákvörðun um málið 
til Hesteyrar tæpum 12 tímum 
eftir að ég hóf flugið.

Í afskekktri sveit lék ævin-
týraljómi kringum Kveldúlf. 
„Karlarnir trúðu á Thorsarana 
og að vissu leyti var þeim dálítill 
stuðningur í verksmiðjunni þó 
kaup væri lágt. Mestur var þó 
fögnuðurinn er Ólafur Thors kom 
í flugvél ásamt Eggert Claessen. 
Eins og Ólafi var eiginlegt, 
talaði hann við karlana líkt og 
þegar Guð var að tala við Móses, 
eins og maður við mann,“ segir 
Halldór Pétursson frá, sem réði 
sig sem verkamann til verksmiðj-
unnar sumarið 1929.

Stéttaandstæðurnar sögðu þó 
til sín. Eitt sinn um sumarið 
reyndu sveitamennirnir uppsteyt. 
Það kom koladallur inn á fjörðinn 
og sent var út um sveitina eftir 
mannskap til að skipa upp. Þetta 
var um mitt sumar og bændur 
í heyskap. Kröfðust þeir þess 
að fá nokkurra aura hækkun á 
tímakaupið. Því var neitað. Þegar 
karlarnir ætluðu ekki að láta sig 
bárust þær fréttir að að verið væri 
að manna farkost úr Reykjavík 
með mannskap til að skipa upp 
kolunum. Þá gáfu bændur sig og 
gripu skóflurnar.

Við Hesteyrarstöðina störfuðu 
55-60 manns á sumrin, nær ein-
göngu karlmenn. Halldór Péturs-
sn vann við tunnusmíði. Lýsið frá 
verksmiðjunni var sett á tunnur. 
Unnið var frá 6 að morgni til 12 
að kvöldi. Kaupið var ein króna 
á tímann, sama kaup á öllum 
tímum og alla daga jafnt. Kveld-
úlfur ákvað launin. Árið 1929 
voru laun verkakarla í Dagsbrún 
í Reykjavík 1,20 krónur á tímann 
í dagvinnu, hjá Baldri á Ísafirði 
1,05 og í Hnífsdal var tímakaupið 
90 aurar. Eftirvinna frá 7 til 10 á 
kvöldin var með álagi og nætur- 
og helgidagavinna enn hærri.

Síldarbræðslan á Hesteyri var 
helsti grundvöllur þess að stofnað 
var verkalýðsfélag í Sléttuhreppi.
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Ömmur mínar, þær Jóna og 
Símonía, áttu það sameiginlegt 
að vera kenndar við húsin sem 
þær bjuggu í og að vera fæddar 
þann 3. september.  Þær voru afar 
ólíkar enda ólust þær upp við afar 
ólík skilyrði.

Jóna Bjarnadóttir fæddist á 
Skálmarnesmúla í Múlahreppi, 
Austur-Barðastrandarsýslu, hinn 
3. september 1911.

Foreldrar hennar voru Bjarni 
Einar Kristjánsson frá Kambi 
í Reykhólasveit, járnsmiður 
(klénsari) og landpóstur og 
Ólína Salóme Guðmundsdóttir 
ljósmóðir frá Krossi í Barða-
strandarhreppi. Systkini hennar 
voru: Kristmundur Breiðfjörð, 
Þorsteinn Torfi, Anna Sólveig 
og Kristján, elsta systkinið fætt 
1911 og þau yngstu 1918.

Fjölskyldan flutti á Ísafjörð 
og er þangað komin allavega 
árið 1913, þá sögð til heimilis 
að Fjarðarstræti 38 sem kallað-
ist vakthús.  Á næstu 25 árum 
bjuggu þau á sjö stöðum bæði í 
efri- og neðri bænum. Um tíma 
bjó fjölskyldan í Súgandafirði 
þar sem Ólína sinnti ljósmóð-
urstörfum.

Sem unglingur var amma í vist 
eins og tíðkaðist á þeim tíma en 
árið 1939 var hún búin að kynnast 
afa mínum Gesti Oddleifs Lofts-
syni og það ár eru þau búsett  í 
Tangagötu 24. Árið 1945 kaupa 
þau og flytja Í Turninn ( Aðal-
stræti 21) þar sem þau bjuggu 
fram á efri ár að þau flytja á Hlíf. 

Amma var húsmóðir og verka-

Amma í Tungu og amma í Turninum 

kona sem lauk sínu barnaskóla-
prófi eins og flestir á hennar tíma.  
Hún vann í fiski, m.a. við saltfisk 
í Edinborg, pökkun á skreið og 
í frystihúsinu í Ísfirðingi. Hún 
fór líka á síld á Siglufirði en 
eftir að ég fer að muna vann 
hún hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga, 
þegar maður rölti í skólann að 
norðanverðunni mætti maður 
gjarnan afa og ömmu á leið í 
vinnuna uppí íshús.  Annars man 
ég ekki til þess að hafa nokkurn 
tíma velt því sérstaklega fyrir 
mér hvað hún amma mín vann, 
hún var einhvern veginn alltaf 
í Turninum með tilbúna snúða 
eða hunangsköku þegar við litum 
inn. Hún bjó í ævintýralegu húsi 
þar sem var m.a. stórt tölubox, 
suðupottur fyrir þvott með marg-
víslegu dóti og síðast en ekki síst 
átti hún lampa sem snérist!  Það 
var alltaf gestkvæmt í Turninum 
enda í alfaraleið og það var svo 
merkilegt hvað eldhúsið og 
stofan hjá afa og ömmu voru stór 
rými.  Þar var alltaf pláss fyrir 
alla. Hún amma í Turninum var 
ekki bókhneigð, um það sá hann 
afi en amma greip í prjóna og 
ýmsa handavinnu. Hún sá líka 
um alla eldamennsku á sinni 
góðu Rafha vél, í minningunni 
oftast soðinn fiskur með mörfloti. 
Annars væri synd að segja að 
amma hafi verið áhugamann-
eskja um mat. Hún var af þeirri 
kynslóð sem alltaf gekk í pilsi 
eða kjól, hvernig sem viðraði. 
Ekki var farið út úr húsi án þess 
að vera sæmilega til höfð. Aldrei 

talaði amma mikið um eldri 
tíma, heldur ekki eftir að hún tók 
sjálf að eldast ólíkt honum afa 
mínum sem gjarnan sagði sögur 
frá sínum heimslóðum norður í 
Leirufirði. Þannig veit ég harla 
lítið um uppvöxt hennar. Henni 
var þó tíðrætt um hana ljósu 
sína, sú kona hét Hólmfríður og 
til stóð að skíra ömmu í höfuðið 
á henni. Ekki vildi hún það þar 
sem stúlkan yrði þá alltaf kölluð 
Fríða, betra var að skíra í höfuðið 

– fyrirlestur í Edinborgarhúsinu vegna „Ömmur á faraldsfæri“ á 
vegum Rikk 19. september 2015

á eiginmanni hennar honum Jóni. 
Og það varð úr en ljósmynd af 
Hólmfríði var alla tíð á áberandi 
stað á heimili ömmu.

Símonía Ásgeirsdóttir fæddist 
á Baulhúsum í Arnarfirði 3. sept-
ember 1913. Foreldrar hennar 
voru hjónin Ásgeir Kristján 
Matthíasson og Guðbjörg Oktav-
ía Kristjánsdóttir. Systkini Sím-
oníu voru: Daðína, Matthías, Páll 
og Friðþjófur, Kristján, Kristinn,  
Jóhanna og Ólafur, fædd á bilinu 
1913-1927. Af þeim dó Friðþjóf-
ur ungur og einn drengurinn var 
sendur í fóstur líkt og þá tíðk-
aðist. Einn bróður sinn missti 
hún í sjóslysi í Arnarfirði árið 
1942.  Foreldrar Ásgeirs voru þau 
Daðína og Matthías á Baulhús-
um en foreldrar Guðbjargar þau 
Kristján og Símonía í Stapadal. 

Símonía amma ólst upp á 
Baulhúsum en þar bjuggu líka 
afi hennar og amma í föðurætt. 
Amma hennar dó árið 1918,  
hún hafði farið í fjósið og tekið 
Símoníu með sér. Skyndilega 
hætti hún að tala en hélt áfram 
að mjólka, hún hafði fengið 
heilablóðfall og dó skömmu 
síðar. 

Heimilið á Baulhúsum var 
timburhús með torfbæ. Fjöl-
skyldan lifði á útvegi og búskap.  
Amma í Tungu var þannig úr 
sveit andstætt ömmu í Turninum. 
Hún lýsti lífinu svo: „Krakkarnir 
í sveitinni höfðu alltaf eitthvað að 
gera; ég passaði yngri krakkana 
á meðan mamma fór í fjósið en 

Dadda (systir ömmu) fór í fjósið 
þegar afi var ekki heima. Krakk-
arnir hjálpuðu til við að bera heim 
fiskinn o.fl. Og eins að snúa spil-
inu þegar veiddur var kúfiskur. 
Ég man ekki eftir að okkur hafi 
verið haldið að vinnu, við þurft-
um t.d. ekki að vakna snemma. 
Afi fór fyrstur á fætur og eldaði 
hafragraut ef ekki var sláttur. 
Ég tók  þátt í drullukökubakstri 
niður við á þó ekki væri ég spennt 
fyrir bústörfum. Í lagkökur var 
notuð rauð mold úr gömlum 
rústum á túninu. Eitt sinn var 
kona af næsta bæ í nokkurra 
daga heimsókn og kom á hesti 
sem hét Rauður. Krakkarnir gátu 
því farið ríðandi í „kaupstað“ til 
að kaupa efni m.a. í lagkökuna. 
Við söfnuðu fallegum glerbrotum 

Fjölskyldan á Baulhúsum.

Fermingarstúlkan Jóna 
Bjarnadóttir.

Símonía ásamt móður sinni Guðbjörgu Kristjánsdóttur.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 11, 400 Ísafirði
Sími: 456 4400

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 7, 400 Ísafirði
Sími: 456 5111

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 9-13, 400 Ísafirði
Sími: 456 0201

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Kirkjubóli III, 400 Ísafirði
Sími: 456 3710

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 26, 400 Ísafirði
Sími: 456 3902

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 14, 470 Þingeyri
Sími: 456 8331

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Austurvegi 1, 400 Ísafirði
og Sindragötu 6, 400 Ísafirði

Sími: 456 6670

Gámaþjónusta
Vestfjarða ehf
BÆTT UMHVERFI - BETRI FRAMTÍÐ

improved invironment - better future

& Krílið

sem fundust á öskuhaugunum 
skammt frá bænum. Ég mjólkaði 
í kvíunum ásamt Döddu eftir að 
við komust á unglingsaldur en 
ég fór að heima 16 ára gömul. Á 
jólum bakaði mamma gyðinga-
kökur og hálfmána, eftir að köku-
sprautur fóru að fást gerði hún 
sprautukökur. Í jólamatinn var 
kálfi slátrað, ég man þó eftir því 
að kind hafi verið slátrað. Kálfi 
var slátrað ef kýrin bar fyrir jólin, 
annars var saltkjöt og hangikjöt í 
matinn. Ég man ekki til þess að 
rjúpur hafi verið skotnar til matar. 
Þegar ég var krakki var borðaður 
morgunmatur, svo hádegiskaffi, 
matur kl. 3, 6 kaffi og kvöldmatur 
kl. 9. Í eldhúsinu á Baulhúsum 
fraus allt á vetrum, vatnið var 
geymt í skúr við eldhúsið og 
þar varð að brjóta ísinn af til að 
fá vatn. Nonni frændi réri frá 
Hlaðsbót og ég man að við Dadda 
fórum með mjólk til hans. Þá var 
okkur boðið kaffi en þar sem 
Jón kokkur var ekki þrifalegur 
vildi Dadda aldrei drekka þar 
en ég fékk rúgbrauð og stundum 
kringlu með kaffinu. Eitt sinn 
dvaldi strákur í Hlaðsbót sem var 
á líku reki og Dadda. Hann bjó 
þar með móðurbróðir sínum og 
átti m.a. að sjá um kaffið. Honum 
leiddist oft yfir daginn og kom 
þá að Baulhúsum, þau brenndu 
fyrir hann kaffið sem hann svo 
malaði.“  Amma varð snemma 
lestrarhestur og las gjarnan við 
tunglsljósið eða við glæðurnar 
í ofninum í baðstofunni hjá afa 
sínum. Hún var afar fróðleiksfús 

og minnug og sagði mér margar 
sögur af lífi sínu og ættingjum 
sínum í Arnarfirði.  Hún lauk 
sínu barnaskólaprófi en átti eftir 
að nýta ævina í að fræðast meir. 
Bækur voru hennar líf og yndi en 
fyrir utan það að prjóna man ég 
ekki eftir að hafa séð hana stunda 
handavinnu. 

Eins og títt var fór hún snemma 
að heiman, fyrst í vist í Arnarfirði, 
vann á símanum á Bíldudal, var 
í vist í Vatnsfirði við Djúp og 
svo í ýmsum vistum á Ísafirði 
en þangað kom hún árið 1932.  

Árið 1940 er hún komin á 
Hlíðarveg 10 á Ísafirði þar 
sem hún svo bjó þar til hún 
flutti að Neðri-Tungu árið 1955. 
Amma réð sig í vist til Benedikts 
Rósa Steindórssonar frá Leiru í 

Amma skartar íshúsbúningi.

Afi og amma í Turninum.

Grunnavíkurhreppi og þau gengu 
í hjónaband árið 1941. Eftir 
það var amma heimavinnandi 
húsmóðir eins og þá tíðkaðist en 
afi var sjómaður og löngum fjarri 
heimilinu. Hún fór svo aftur út að 
vinna eftir að hann dó árið 1952. 
Hún vann m.a. á netverkstæði hjá 
Hinrik og  í Norska bakaríinu. 
Hún prjónaði líka heima en hún 
átti þá prjónavél. Tók virkan 
þátt í félagsstarfi m.a. bindindis-
hreyfingunni.  Árið 1955 gerðist 
hún ráðskona bræðranna Bjarna 
og Sigurjóns í Neðri Tungu í 
Skutulsfirði og flutti þá alfarin 
af Hlíðarveginum. Í Tungu var 
mikill gestagangur og þeir eru 
býsna margir sem áttu góðar 
stundir í borðstofunni, við borðið 
góða úr Sjallanum, púkastóðið á 
bíóbekknum en hinir fullorðnu 
á borðstofustólunum. Alltaf var 
kaffi á könnunni hjá ömmu og  
kökur á borðum. 

Síðustu árin sem hún lifði var 
hún blind, hún eyddi þá tímanum 
í að rifja upp ljóð og sálma sem 
og að rifja upp ýmsa atburði sem 
hún svo fræddi okkur um.  Það 
var svolítið sérstakt að ég þekkti 
ömmu í raun ekki svo mikið sem 
barn þó ég eigi um hana ótal 
minningar. Við náðum svo afar 
vel saman eftir að ég fluttist aftur 
heim eftir nám í borginni enda 
deildum við áhuga á gömlum 
tíma og ýmsum sögulegum fróð-
leik og síst ást á bókum. Aldrei 
leiddist ömmu, hún hafði alltaf 
nóg fyrir stafni, ef ekki í raun þá 
allavega í huganum enda trúði 
hún því að þeim sem leiddist 
yrðu ómöguleg gamalmenni. Ég 
hef því reynt á mínum fullorðins-
árum að láta mér aldrei leiðast.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

 Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Sindragötu 11, 400 Ísafirði 

Sími: 422 2430
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Myndir barna i 
Bolungarvík

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Pólgötu 1, 400 Ísafirði
Sími: 410 4000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Stakkanesi 1, 400 Ísafirði
Sími: 450 3211

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Suðurgötu 9, 400 Ísafirði
Sími: 456 3711

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Austurvegi 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 3464
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íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

Ármúli 17a . Reykjavík . sími: 588 9933 . fax: 588 9940  |  Miðás  9 . Egilsstaðir . sími: 470 1600 . fax: 471 1074  |  www.brunas.is

* Flytjandi �ytur vöruna á þá
stöð sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er*

Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Þuríðarbraut 13, Bolungarvík
Sími: 456 7554

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Austurvegi 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 3114

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 14, 400 Ísafirði
Sími: 456 3501

Geiri í 
sjoppunni

Óveðrið á Flateyri. Ljósm. Páll Önundarson.
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sn paer
rétta leiðin

LJÓSLEIÐARINN
ER KOMINN!

Mánagötu 6 - Ísafirði - sími 520-4000

Nú er verið að tengja fyrstu 
heimilin við ljósleiðara á Ísafirði.
Á vef Snerpu 
www.snerpa.is/ljosleidari er nú 
hægt að sjá í hvaða húseignum 
verður fáanlegur ljósleiðari í 
byrjun en við hvetjum alla 
áhugasama til að láta vita af sér 
því að við munum bæta við 
listann næsta sumar.

Við erum einnig að bæta við 
notendum í Smartnetinu og 
stendur Snerpa þar mun framar 
samkeppnisaðilum. Sem dæmi 
eiga notendur í efri bænum á 
Ísafirði nú þess kost að tengjast 
Smartnetinu þar sem heimtaugar 
Snerpu eru um 800 metrum styttri 
en hjá öðrum 
fjarskiptafyrirtækjum.

Ljósleiðaratengingar Snerpu 
eru með 100 Mb hraða í 
báðar áttir. Til samanburðar 
eru þær tengingar sem eru í 
boði fyrir með 12-70 Mb 
hraða á niðurhali og 1-30 Mb 
hraða á upphali.

Verslum og eflum þjónustu í heimabyggð
Snerpa er málið!
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Á mínu æskuheimili var alltaf 
heimatilbúinn ís í eftirmat á 
aðfangadag og frómas í eftirmat 
á jóladag. Á Þorláksmessu var 
alltaf skata fyrir stórfjölskylduna 
og svo um kvöldið var hangikjöt-
ið soðið og frómasinn gerður. 
Hin seinni ár gerði mamma alltaf 
extra svo hægt væri að smakka 
smá á Þorláksmessukvöld. Ég 
var ekkert mikið fyrir þennan 
frómas að ég hélt, en samt var 
alltaf gerður spes fyrir mig, 
af því að Mamma gerði alltaf 
frómas með kokteilávöxtum 
og ég borða ekki kokteilávexti 
þannig að hún gerði ananas-
frómas fyrir mig. Svo viðhélt 
Magga systir þessari hefð og 
alltaf var frómas hjá henni. En 
ein jólin var ég í mat á jóladag 
hjá Óla systursyni mínum og 
Ellu konu hans. Þegar kom að 
eftirréttinum þá komu þau með 
nokkrar tegundir af ís á borðið 
en engan frómas. Þá fann ég 
hvað hefðin var rík í mér og mér 
fannst vanta mikið inn í jólin, 

Jólafrómasinn  

þannig að ég fór heim og bjó til 
frómas til að hafa í eftirrétt hjá 
mér á annan í jólum.

Frómas, uppskrift:
6 egg
10 blöð matarlím
250 gr. Sykur
½ ds. Ávextir, niðursoðnir
½ ltr. Rjómi
Vanilludropar.

Leggið matarlímið í bleyti í 
kalt vatn. Þeytið rjómann. Þeytið 
eggin vel og bætið sykri við og 
þeytið þar til létt og ljóst. Setjið 
safann af ávöxtunum í pott, takið 
matarlímið upp úr vatninu, vindið 
vel og setjið í safann, hitið þar 
til matarlímið hefur leyst upp í 
ávaxtasafanum. Hrærið saman 
eggjablönduna, rjómann og van-
illudropana, bætið matarlíminu 
út í. Hellið frómasinum í skálar, 
dreifið ávöxtunum í skálina. 
Geymið í kæli í a.m.k. tvo tíma, 
jafnvel yfir nótt. Skreytið með 
þeyttum rjóma og ávöxtum.

Elín Ólafsdóttir

www.sapa.is

●	 Allar	bestu	hárvörurnar	á	
	einum	stað

●	 Pantaðu	í	netverslun	okkar	
og	fáðu	sent	heim	

●	 Úrval	af	fallegum	jólagjöfum

●	 Hringdu	og	fáðu	faglega	ráðgjöf

s.	511-1141101	ReykjavíkLaugavegi	61

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 12b, 400 Ísafirði
Sími: 456 3321
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Siggi Björns orðinn sextugur? 
Strákurinn frá Flateyri? Já, hann 
varð það í sumar. Tíminn flýgur, 
sagði hann af einhverju tilefni í 
spjalli okkar núna fyrir nokkrum 
dögum. Á sínum tíma sagði hann 
upp á aflatogaranum Gylli, reif 
sig upp og fór á flandur með 
kassagítarinn. Tónlistin hefur 
verið hans lifibrauð síðan 1988. 
Lengst af þeim tíma hefur hann 
verið búsettur erlendis, þó að 
oft hafi hann skroppið heim til 
Íslands með gítarinn og rámu 
röddina. Hann bjó í Danmörku í 
tólf ár og núna eru bráðum komin 
önnur tólf í Þýskalandi.

Yfirleitt er Siggi kallaður trú-
bador en í fréttum og viðtölum 
hafa honum verið gefnir hinir 
og þessir titlar sem allir passa, 
eða gerðu það hver á sínum 
tíma, svo sem beitningamaður, 
farandverkamaður, togarajaxl, 
kráarspilari, tónlistarverkamaður 
(notaði það um sjálfan sig í viðtali 
í Pressunni árið 1991), flakkari, 
heimshornaflakkari, trúbadorinn 
rámi, maðurinn sem bræddi Dani 
með rólegri gítartónlist sinni. Í 
Extrablaðinu danska var sagt að 
röddin minnti helst á viskíflösku 
með ösku í, og Jyllandsposten 
sagði að Siggi Björns væri „en 
dynamisk sanger med en robust 
og kraftfuld stemme“.

Inngangurinn að áðurnefndu 
viðtali við Sigga í Pressunni fyrir 
aldarfjórðungi er svohljóðandi:

Frá Reykjavík með viðkomu 
í Tókýó, Hong Kong, Bangkok, 
Auckland, Fijieyjum og Los 
Angeles. Eitthvað í þessa áttina 
hljómaði ferðaáætlunin þegar 

kráarspilarinn Siggi Björns 
lagði í hann síðastliðið haust, 
með bakpoka og gítarinn undir 
hendinni. Í veskinu var flugmiði, 
vegabréf, fáeinir dollarar og 
nokkur heimilisföng. Eftir sex 
mánaða hringferð um heiminn 
í annað sinn á einu og hálfu ári 
er Siggi kominn heim til að vera 
í nokkra mánuði.

Þarna er Siggi meðal annars 
spurður út í tónlistina sem hann 
flytur:

Málið snýst um að ná sam-
bandi við fólkið og ná upp nógu 
hressilegri drykkjustemmningu. 
Drykkjustemmning þýðir meiri 
sölu á barnum, ánægðari bar-
eiganda og áframhaldandi vinnu 
fyrir mig. Ég er bara að vinna 
sem tónlistarverkamaður og læt 
listaafrekin bíða betri tíma.

Í þessu viðtali núna í Bæj-
arins besta fyrir jólin 2015 
er flakkað um æviferil Sigga 
Björns frá því að hann steig sín 
fyrstu skref í tónlistinni heima 
á Flateyri. Fyrsti gítarinn hans 
var rafmagnsgítar sem bróðir 
hans gaf honum; annars hefur 
Siggi alltaf verið órafmagnaður. 
Flateyrarhljómsveitin Æfing 
kemur af skiljanlegum ástæðum 
við sögu. Áfengið og flóttinn frá 
sjálfum sér eru hérna líka, annað 
hvort væri, Guðbjartur og Vagn-
inn á Flateyri, foreldrarnir og 
börnin og öryggið á síðari árum, 
svo eitthvað sé nefnt.

En áður skal hér tilfært brot úr 
dómi Ásgeirs Tómassonar í DV 
um diskinn Bísinn á Trinidad 
árið 1994:

Í gamansömum texta við 

lag sem heitir Bubbinn segir 
Siggi Björns frá baráttu tón-
listarmanns í skugga Bubba 
Morthens. Sjálfsagt er að finna 
einhver sannleikskorn í textan-
um. Tónlistarmenn sem fást við 
blússkotið trúbadorformið hljóta 
ósjálfrátt að vera bornir saman 
við hann.

Siggi Björns stenst saman-
burðinn bara vel. Miklu betur 
en mig grunaði fyrirfram. Í 
Beitningartremma rær hann á 
sömu mið og Bubbi í árdaga og 
stendur sig vel. Maður trúir því 
að minnsta kosti að Siggi hafi 
einhvern tíma þurft að glíma 
við beingaddaða síld, heiðgula 
og þráa með beitningarofnæmi 
og blóðsprengda fingur. – Meira 
af slíku.

Bubbi var mér 
betri en enginn

„Ég hef bara lært það sem ég 
kann á gítar með því að hlusta á 
og apa eftir öðrum. Kassagítar 
var fyrir mér lengst af eitthvað 
sem maður spilaði á fullur í 
partíum, eiginlega þangað til 
félagi minn Pétur Gíslason var 
með Bubba Morthens á túr um 
landið eftir að hann gaf út Konu, 
að ég áttaði mig á þetta var líka 
hljóðfæri. Ég fór auðvitað á alla 
tónleika þegar Bubbi spilaði fyrir 
vestan. Hann leyfði mér að taka 
upp á vídeó tvenna tónleika sem 
ég horfði svo á og lærði af. Það 
kom mér á sporið.

Bubbi var mér betri en enginn 
og var mér mjög hjálpsamur 

fyrstu árin. Ég fékk meira að 
segja að spila á undan honum 
á Hótel Borg ekki löngu síðar. 
Hann er einn af mörgum sem 
urðu til þess að ég endaði sem 
tónlistarmaður.“

Gítargutlið byrjaði 
um fermingu

Þegar Siggi er spurður um 
fyrstu sporin í tónlistinni og fé-
lagana í upphafi, þá hugsar hann 
sig um og segir svo:

„Við þessar spurningar rifjast 
ýmislegt upp sem maður hugsar 
ekkert út í daglega.

Þetta gítargutl mitt byrjaði 
þegar ég var fjórtán ára, þegar 
Ingólfur bróðir minn rúllaði 
magnara á hjólum og þessum 
líka flotta rafgítar inn í herbergið 

Svona undur 
eru aldrei eins 
manns verk

Í vinnunni á Baltic Hotel á Usedom

Kráarspilarinn og 
Flateyringurinn Siggi Björns

Trénaðar kartöflur, skólahljómsveit á Núpi fyrir um 45 árum, sú fyrsta sem Siggi spilaði 
með. Frá vinstri: Kristinn Óskarsson, Benni H. Ben, Siggi Björns (sitjandi) og Ingólfur 

bróðir hans.
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mitt á Eyrarveginum og sagði 
að ég mætti eiga þetta. Ég hafði 
reyndar beitt eitthvað fyrir hann 
um veturinn, hann hafði verið að 
beita á Einari Þveræing.

Næsta vetur urðu tveir af þeim 
beitningarmannskap kennarar 
mínir á Núpi, Ingó bróðir og 
Kristján Hálfdánarson. Ingó 
hafði gert garðinn frægan með 
Geislum frá Akureyri, en sagðist 
vera hættur í þessu þegar hann 
kom vestur. Hann spilaði með 
Æfingu þennan vetur og næsta 
sumar og fyrsta veturinn sem 
kennari á Núpi í skólahljóm-
sveitinni Trénaðar kartöflur.

Veturinn 1969-70 má segja að 
ég hafi næstum aldrei misst af 
æfingu hjá Æfingu í samkomu-
húsinu á Flateyri, sem áhorfandi, 
og það kom meira segja fyrir að 
ég stóð í miðasölunni hjá þeim 
á böllum.

Sem sagt, ég eignaðist græjur 
bróður míns, stillti magnarann 
í botn og reyndi að líkja eftir 
Zeppelin, og platan Looking 
Back með John Mayall's Blu-
esbreakers var á fyrsta árið. Ég 
hafði lítinn skilning á þeim sem 
notuðu kassagítara, fyrir utan 
Crosby, Stills, Nash og Young 
og Jethro Tull. Næsta vetur fór 
ég á Núp og fékk að vera með 
í skólahljómsveitinni þó að 
kunnáttan væri lítil. Þar voru 
Ingó, Diddi Óskars frá Suðureyri 
og Benedikt H. Benediktsson, 

seinna rannsóknarlögreglumaður 
og nú trommari með Rössum, 
annarri skólahljómsveit frá Núpi 
sem enn er að koma saman – Rún-
ar Þór Pétursson og Egill Ólafs.“

Sparkað í mig svo að 
mistökin lentu á réttum stað

„Við spiluðum bara á skóla-
böllum á Núpi um veturinn, 
en á páskum 1971 var Æfingu 
smalað saman til að spila á 
páskaballi á Flateyri. Og þegar ég 
tala um Æfingu, þá er það fyrir 
mér Æfing þegar stofnendurnir 
Kristján heitinn Jóhannesson og 
Árni Benediktsson voru með. Við 
Árni erum systkinasynir. Svo var 
Ingó bróðir, og síðan átti ég að 
vera með. Það olli mér miklum 
áhyggjum, því að ég kunni ekki 
að spila nema brot af þeim lög-
um sem voru á prógramminu. 
Mér var sagt að vera rólegur, 
það yrði tekið rennsli á páska-
dagseftirmiðdag svo að ég yrði 
til í slaginn.

Við mættum út í samkomuhús 
um eittleytið, þeir þunnir eftir 
partí kvöldið áður og ég fullur – 
eftirvæntingar. Þá hófst smölun 
á hljóðfærum, sem voru dreifð 
um alla Eyri. Þetta tók tíma og á 
meðan fóru þeir félagar að hjálpa 
upp á heilsuna með því að snafsa 
sig. Það endaði með því að þegar 
öll hljóðfæri voru komin á stað-
inn og búið að stilla upp, þá var 
komið svo mikið af afréttara í þá 
félaga að ekkert varð af æfingu 
hjá Æfingu. Menn fóru bara heim 
og lögðu sig.

Um miðnætti byrjaði svo 
ballið, mér var stillt upp fremst 
á sviðið og í hvert skipti sem 
„einhver“ gerði áberandi mistök 
var sparkað í mig svo að mistökin 
lentu á réttum stað! Þeir Ingó og 
Árni skiptust á um þann verknað. 
Þetta hefur oft verið rifjað upp 
gegnum árin og hlegið. Þetta var 
í fyrsta skipti sem ég spilaði á 
Flateyri og með Æfingu. 

Veturinn eftir var ég aftur á 
Núpi og nú var tríó í gangi, þar 
sem Ingólfur bróðir fékk að vera 
með sem gestur af og til. Í því 
tríói voru Benedikt, held að hann 
hafi verið hálfa mannsævi á Núpi 
eins og Jói Sandari [Jóhannes 
Kristjánsson eftirherma], og á 
bassanum Ísólfur Gylfi Pálmason 
síðar þingmaður og sveitarstjóri.

Sumarið 1973 fór ég svo 
til Stykkishólms og var með í 
hljómsveitinni Álos, helvíti gott 
band og fínir strákar, en þar var 
ég farinn að drekka dálítið yfir 
meðallag og það var ekki alveg að 
gera sig fyrir þá sem ég var með. 
Síðan var ég í tríói í Hólminum 
sem spilaði einn vetur.“

Það gufaði upp í fylliríi eins 
og næstu ár á eftir

„Eftir þjóðhátíðina í Vatnsfirði 
endaði ég í málningarvinnu á 
Núpi, sem leiddi til þess að ég 
tók þar einn bekk í viðbót. Spilaði 
eitthvað með skólahljómsveit, en 
það er frekar þokukennt. Eftir 
veturinn flutti ég suður í Keflavík 
og ætlaði að halda áfram í skóla, 
en það gufaði upp í fylliríi eins og 
næstu ár á eftir. Árið 1977 kom ég 
svo aftur vestur og fór í beitningu 
og byrjaði þá með Æfingu og 
spilaði með þeim í þrjú sumur. 
Það var fínt, en ég var í hálfgerðri 
„brennivínsupplausn“ og gekk 
á ýmsu, en einhvern veginn var 
ég – og er – viðloðandi Æfingu 
í gegnum árin. Þar voru traustir 
menn og vinir sem hafa alltaf 
reynst mér vel, sama hvaða vit-
leysa hefur verið í gangi hjá mér.

Í þeim „Æfingum“ þar sem 
ég hef spilað hefur ekki verið 
stór hópur, stofnendurnir Danni 
[Kristján Jóhannesson] og Árni 
Ben, Jón Ingiberg Guðmunds-
son, systursonur Villa Valla, 
og Ásbjörn Björgvinsson. Líka 
spilaði ég smávegis í öðrum 
skyndisamsetningum á Flateyri, 
en mest með þeim félögum.

Nokkrum sinnum spilaði ég 
á böllum með Árna, Danna og 
Söru Vilbergs, en hún var eins 
konar allsherjartónlistarmaður 
á Flateyri í áratugi, algjör snill-
ingur bæði sem tónlistarmaður 
og manneskja og mjög mikilvæg 
persóna í flateyrsku tónlistarlífi 
í áratugi.

Og þar með er ég kominn að 
því sem mér finnst mest um vert 
þegar verið er að tala um tón-
listarfólk á þessum litlu stöðum. 
Fólkið sem alltaf var til í að vera 
með og reddaði aðstæðum þegar 
á þurfti að halda, hvort sem það 
var ball eða leikrit eða bara alls 
konar uppákomur. Þetta var og er 

mikilvægt fólk í litlum bæjarfé-
lögum, oft tekið sem sjálfsagt að 
það sé til í að eyða fríkvöldum í 
alls konar stússi, en það er önnur 
hlið á þessu öllu saman.“

Hélt út tvö ár af
 helvíti með mér

„Nokkur ár var ég á ver-
tíðarflakki, fylliríi, var á sjó og 
í beitningu hingað og þangað 
um landið. Ég var á einhverj-
um flótta undan bæði sjálfum 
mér og aðstæðum, lítið spilað, 
bara vonlaust sukk. Var á stöð-
um eins og Höfn í Hornafirði, 
Tálknafirði, Patró, Vopnafirði, 
Akranesi, Keflavík, Bakkafirði 
og víðar. Var í þessu liði sem 
flakkaði með sjópokann á milli 
staða og eirði hvergi. Ég var að 
hitta sama fólkið ár eftir ár í 
sömu vonlausu aðstöðu vegna 
brennivíns eða dóps. Ég var í 
brennivínsdeildinni þó að ég hafi 
prófað allan skrattann með því.

Þessi hópur var nokkuð áber-
andi meðal farandverkafóks á 
þessum árum, þó svo að stærsti 
hlutinn hafi verið venjulegt 
vinnandi fólk sem gerði þetta 
einhvern styttri tíma. En ég var 
í þessum hóp sem var fastur og 

átti í raun ekkert annað val vegna 
þessa sjúkdóms.

Það var ekki fyrr en eftir ver-
tíðina á Höfn 1979-80 þegar ég 
ætlaði mér að snúa þessu við, 
hætta alveg eða þá að minnka 
drykkjuskapinn, að mér varð ljóst 
að það var enginn vegur. Ég gat 
það ekki. Á þessum tíma var það 
kona – hvað annað? – sem olli því 
að ég vildi reyna að breyta þessu. 
Hún hélt út tvö ár af helvíti með 
mér, þar sem ég fór aftur og aftur 
í meðferð og ekkert gekk.

En ég verð að segja það, að 
þó að hún hafi gefist upp á mér 
fyrir rest, þá átti þessi vinkona 
mín mikinn þátt í að mér tókst 
að breyta málinu. Núna er ég 
búinn að vera edrú síðan 9. 
febrúar 1983. Hún ásamt mörgu 
öðru góðu fólki hefur hjálpað 
mér mikið þar. Svona undur eru 
aldrei eins manns verk. Ég lít 
ennþá á það sem undur að ég 
skuli vera edrú.“

Með yfir hundrað lög 
skráð í Danmörku

„Ég hef frá upphafi hlustað 
mikið á blús og kántrýblús, þó að 
það hafi ekki verið á prógramm-
inu á sveitaböllunum. En það 
situr, og mikið af því sem ég hef 
samið er með þessum þjóðlaga/
blús/kántrýblæ. Reyndar hvarfl-
aði eiginlega aldrei að mér lengi 
vel að semja eitt eða neitt. Með 
einni undantekningu: Ég samdi 
eitt lag við ljóð eftir Davíð Stef-
ánsson og spilaði það á böllum 
árið 1979 með RÁS-tríóinu – 
Ragnar Gunnarsson frá Þingeyri, 
Ábbi [Ásbjörn Björgvinsson] og 
ég. En því lagi er ég löngu búinn 
að gleyma og get ómögulega rifj-
að það upp. Veit ekki af hverju.

Að öðru leyti fór ég ekkert 

Á Rickenbackers í Berlín þar sem Siggi spilar reglulega.

Í Danmörku 1989.

Keith, Siggi og Tam á Flateyri 2003.

Á Borgundarhólmi 2012.

Æfing við Brandenborgarhliðið í Berlín núna í október: Árni Benediktsson, Halldór Gunnar 
Pálsson, Ásbjörn Björgvinsson ferðamálafrömuður og Siggi Björns.
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að semja fyrr en eftir að ég hitti 
Bubba og fór að spila einn eitt-
hvað að ráði. Hjá danska STEFi 
(Koda) er ég með skráð yfir 
hundrað lög, en hef verið alltof 
latur við að gefa út. Það eru sex 
diskar komnir út með eigin efni, 
og svo hafa slæðst með lög á 
þessa pöbbdiska sem ég hef verið 
að gefa út gegnum árin. Allt í allt 
held ég að séu komnir út fimmtán 
eða sextán diskar, auk þess sem 
ég hef verið með á nokkrum öðr-
um. Einhvern veginn er ég búinn 
að týna tölunni á þessu.

Eftir útgáfu á frumsömdu 
fer ég yfirleitt einhverjar tón-
leikaferðir þar sem ég spila mitt 
eigið efni. Annars er ég mest að 
spila blöndu af tónlist frá sjötta 
og sjöunda áratugnum, en er 
alltaf líka með slatta af mínum 
lögum á prógramminu. Fyrstu 
árin var ég á svokölluðum pöbb-
hring þar sem ég var að hitta 
aðra pöbbspilara og skiptast á 
upplýsingum hvar vinnu væri 
að finna, en síðustu fimmtán ár 
eða svo hefur öll mín vinna verið 
persónubundin, þ.e. á stöðum 
sem vilja fá mig.“

Það er sárt að sitja 
ein og bíða

„Biðin er lag og texti sem ég 
gerði árið 2002 með mömmu sem 
fyrirmynd, en gæti verið um svo 
margar konur af hennar kynslóð. 

Myndbandið gerði ég síðan eftir 
að mamma dó. Þetta varð til eftir 
að Spessi vinur minn var með 
sýninguna HETJUR á Ísafirði. 
Það voru reyndar tvær sýningar, 
á þeirri fyrri voru myndir af 
körlunum, sjómönnunum. Þar 
stillti Spessi upp sjóhetjum og var 
lítið mál að fá þá í þetta. Fólk er 
vant því að tala um hetjur þegar 
sjómenn eru í umræðunni.

Árið eftir vildi Spessi taka 
myndir af kvenhetjunum. Við 
vorum með langan lista yfir konur 
sem pössuðu inn í þá hetjumynd 
sem hann var með: Kona sem 
hafði alið upp fjöldann allan af 
börnum, karlinn alltaf úti á sjó og 
hún ein heima með allan pakk-
ann, nú eða karlinn stunginn af 
frá öllu saman. Með þessu vann 
konan fulla vinnu í frystihúsinu 
o.s.frv. Það átti aldrei neinn neitt 
inni hjá þessum konum. Fólk 
þekkir dæmin.

Nú kom að því að biðja konur 
af þessari gerð að sitja fyrir í 
myndatöku af hetjum og Spessi 
karlgreyið gekk hús úr húsi og 
fékk alltaf sama svarið: Jaaaá, fín 
hugmynd og kominn tími á þetta. 
Ha, ég? Neeeei, ég er engin hetja, 
talaðu við hana Guðfinnu í næsta 
húsi. Og svo komu sögur um það 
hve mikil hetja Guðfinna væri. 
Spessi þangað og sama svarið. 
Talaðu við hana Ingu hérna neðar 
í götunni ...

Það var basl hjá Spessa að 
koma þessari sýningu saman, 
en tókst með miklum fortölum.“

Niðurlag ljóðsins sem Siggi 
samdi með móður sína og aðrar 
konur af hennar kynslóð sem 
fyrirmynd (Biðin) er á þessa leið:

Það er sárt að sitja ein
og sjá bara vonir sem brustu.
Það er sárt að sitja ein og bíða, 
sitja og bíða.

Hún var einu sinni ung,
hve allt var létt og bjart.
Undarlega falleg,
og hárið síða svart.
Framtíðin, sem hjá öðrum,
óskrifað blað.
Það er skrítið með allt krafsið 
sem seinna fór á það.

Á fjögur alsystkini 
og sex hálfsystkini

Foreldrar Sigga voru Ingunn 
Guðrún Gunnarsdóttir og Björn 
Ármann Ingólfsson.

„Móðir mín var fædd Flateyr-
ingur en ættuð úr Djúpinu og af 
Ströndum. Ég á meðal annars 
fullt af ættingjum í Bolungarvík, 
en þangað fóru margir Stranda-
menn hér áður fyrr. Mamma 
var fyrri kona pabba og við 
börnin þeirra erum fimm, ég er 
næstyngstur.

Pabbi var úr Breiðafjarðareyj-
um. Hann eignaðist sex börn með 
seinni konunni, Maríu Guðbjarts-
dóttur frá Hesti í Önundarfirði. 
María lifir enn og alltaf er jafn 
gott að koma til hennar í Stykk-
ishólmi. Þessar tvær konur pabba 
míns má nefna sannkallaðar 
hvunndagshetjur.

Pabbi var lengi skipstjóri en 
síðustu árin nytjaði hann eyjar 
í Breiðafirði, mest eyjar frá 
Skarðslandi. Hann dó ungur, ekki 
nema 48 ára gamall, en hafði 
eignast ellefu börn.“

Missti elsta barnið 
í frumbernsku

Siggi hefur eignast þrjú börn 
en það elsta dó í frumbernsku.

„Viktor fæddist 1980 en lést í 
bílslysi eins og hálfs árs gamall 
ásamt móður sinni. Regína er 
fædd 1989, akkúrat þegar ég er 
að byrja að flakka um heiminn 
og spila. Ég verð því miður að 

Á Nýja-Sjálandi 1990.

Í Purku á Flateyri með Olavi Körre og Önundi Pálssyni eftir að Siggi gaf  út diskinn STOR-
IES árið 2005.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Klofningur ehf fiskþurrkun 
Aðalgötu 59, 430 Suðureyri

Sími: 456 6293

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði
Sími: 450 3000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 63, 450 Patreksfirði
Sími: 450 2300

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Mjósundi 1, 400 Ísafirði og 
Sindragötu 12c, 400 Ísafirði
Sími: 456 3910 og 456 1300
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segja að ég var eiginlega aldrei 
til staðar fyrir hana, velti öllu 
uppeldi á móður hennar og svo 
stjúpföður, sem eru toppfólk 
sem betur fer. En það hefur alltaf 
þvælst fyrir mér að þarna hef ég 
aldrei staðið mig, verð ég bara að 
segja eins og er. Svo á ég átta ára 
strák hér í Þýskalandi og ég með 
á fullu í öllu sem hann tekur sér 
fyrir hendur.“

Þá eru hundrað prósent 
strákadagar í Berlín

„Þó svo að móðir Magnúsar 
sonar míns og ég búum ekki 
saman lengur, þá er ég fullur 
þátttakandi í uppvexti hans og 
upplifi í fyrsta skipti þennan 
unað að ala upp barn. Julia 
Zimmermann móðir hans er 

anum og mamma hans í vinnu 
suður í Bæjaralandi. Ég sæki 
hann svo eftir skóla og keyri á 
fótboltaæfingu, síðan heim, elda, 
og svo höfum við feðgarnir það 
bara huggulegt fram að háttatíma. 
Á morgun er svipað prógramm, 
skóli, fótbolti, strákatími, og 
svo skila ég honum í skólann 
á miðvikudag og mamma hans 
sækir hann og tekur við þar til á 
sunnudag. Þá er hefð fyrir því að 
við borðum morgunmat hjá afa 
hans og ömmu og deginum eytt í 
eitthvað skemmtilegt saman. Ég 
hef það bara helvíti gott!“

Alltaf verið tilbúinn að hjálpa
Siggi var í gamla daga á togar-

anum Gylli á Flateyri í fjögur 
ár og líka á hinum og þessum 

... plús verið með í 
allskonar vitleysu

„Það eru margir tónlistarmenn 
sem hafa komið þannig við sögu 
að ég gat gert spileríið að fullu 
starfi. Ég var búinn að nefna 
Bubba, og svo kom til sögunnar 
Guðmundur Rúnar Lúðvíksson 
sem var að spila á Fógetanum í 
Reykjavík. Ég gaf mig á tal við 
hann og fékk að vera með honum 
mörg kvöld. Við vorum í miklu 
samkrulli fyrstu tvö-þrjú árin, þar 
sem hann stappaði í mig stálinu. 
Mikill snillingur og lífskúnstner, 
ljúfur drengur.

Svo kynntist ég líka hinum 
írska Michael Kieley, sem var 
að spila heima um tíma og var 
með eins konar skemmtipró-
gramm og fjöldasöng. Ég napp-
aði hugmyndinni og hef haft að 
leiðarljósi síðan, alltaf að reyna 
að skemmta fólki, sama hvort er 
á pöbb með gömlum slögurum 
eða með mínu eigin efni. Mich-
ael reddaði mér mínum fyrstu 
giggum í Danmörku.

Ég flutti svo til Danmerkur 
1992, var fyrst eitt ár í Köben 
og flutti svo til Árósa. Þar var 
ég í átta ár áður en ég fór aftur 
til Köben. Í Árósum kynntist ég 
Esben Bøgh Lauritsen (Esben 
Langkniv) og við höfum samið 
mörg lög saman, hann mest 
texta á meðan ég hef lagt til 
melódíur. Samtímis kynntist ég 
Englendingnum Keith Hopcroft. 
Við höfum samið slatta saman 
og spilað á mörg hundruð tón-
leikum af ýmsum gerðum og 
spilum ennþá saman af og til. 
Við Keith höfum gefið út fjóra 
diska saman, plús verið með í 
allskonar vitleysu.

Ingó bróðir Sigga með gítarinn sem hann gaf  honum svo 
árið 1969.

Siggi Björns og Keith Hopcroft. Þeir hafa haldið mörg 
hundruð tónleika saman, í Danmörku, Þýskalandi, Noregi, 

Færeyjum, Englandi og Frakklandi.

„Sungið fyrir Alla í Allabúð þegar við heimsóttum hann eftir að hafa tekið upp lagið Allabúð.“

Túr á Íslandi 1994 eftir að Bísinn á Trinidad kom út.

Hljómsveitin Æfing á Rickenbackers í Berlín, eina skiptið sem hún hefur spilað akústískt. 
Magnús tók slagverkið, ný kynslóð í Æfingu að koma inn, og hann lækkaði meðalaldurinn 

niður fyrir fimmtíu árin!

búsett í Berlín eins og ég. Við 
erum bæði með þannig vinnu að 
við verðum að fara í burtu til að 
vinna. Hún er doktor og prófessor 
í miðaldabókmenntum og flýgur 
í hverri viku til München til að 
kenna við Ludwig-Maximilians-
Universität, yfirleitt tvo daga 
í einu. Þá eru hundrað prósent 
strákadagar í Berlín, sem ég 
nýt til fulls, og sem fjölskylda 
erum við öll saman í fríum. Góð 
lending, að okkur sjálfum finnst. 
Fyrir utan kennsluna í München 
vinnur Julia sína rannsóknavinnu 
að mestu í tölvunni á skrifstof-
unni heima hjá sér.

Í dag er þessi dæmigerði mánu-
dagur hjá mér, Magnús í skól-

bátum. Þegar hann var á Gylli var 
Reynir Traustason seinna ritstjóri 
DV stýrimaður.

„Fyrsta heilsíðuviðtal við mig 
fyrir dagblað tók einmitt Reynir, 
sem þá var fréttaritari DV á Flat-
eyri. Hann er sko búinn að reynast 
mér vel í gegnum þetta stúss, 
hefur alltaf verið tilbúinn að 
hjálpa eins og hann hefur getað.

Og það er nú bara þannig, það 
er búið að vera fullt af liði sem 
hefur verið ótrúlegt þegar hefur 
komið að því að aðstoða mig og 
styðja. Oft er ég búinn að reyna 
það, að gott er eiga æskufélaga-
hópinn að enn í dag.“

Á Nýja-Sjálandi vann ég með 
hópi tónlistarmanna, og við tók-
um meira að segja upp nokkra 
blús-standarda sem komu svo út 
hér heima í nokkrum eintökum. 
Helmingurinn var tekinn upp 
á Nýja-Sjálandi en hinn helm-
ingurinn á Íslandi með KK, Þor-
leif Guðjóns og Sigtrygg Baldurs 
sem með-tónlistarmenn. Þetta hét 
Blús báðum megin.

Já, ég gæti talið upp langan 
lista af fólki. Allan tímann voru 
æskufélagarnir í Æfingu viðloð-
andi. Og öll þessi ár var Æfingu 
haldið lifandi af „utanaðkomandi 
manni“, þ.e. manni sem hefur 
aldrei spilað á hljóðfæri.“

Bíbbarinn og 
Önfirðingafélagið

„Þessi maður er Björn Ingi 
Bjarnason, uppeldisbróðir minn 
og vinur. Hann stóð í áraraðir 
fyrir uppákomum í nafni Ön-
firðingafélagsins og keyrði fé-
lagið upp í geggjaða stærð, sumir 
vildu meina að á tímabili hefðu 
verið fleiri í Önfirðingafélaginu 

en hefðu búið samanlagt í Ön-
undarfirði allt frá landnámi. Þetta 
var ótrúleg starfsemi, viðburðir 
af öllu tagi, útgáfa og margt 
fleira. Björn Ingi er eiginlega 
ábyrgur fyrir því að við félagarnir 
í Æfingu erum ennþá að hittast 
af og til.

Styrkur Önfirðingafélagsins 
skipti afar miklu máli eftir snjó-
flóðið á Flateyri. Sá félagslegi 
grundvöllur sem var til staðar 
þegar á þurfti að halda var í gegn-
um þessa starfsemi og tengingu. 
Margir hafa fengið orður fyrir 
minni afrek en það sem „Bíbb-
arinn“ stóð fyrir á þessum árum 
og reyndar alla tíð.“

Guðbjartur Jónsson og 
Vagninn á Flateyri

Sigga Björns er ekki orða vant 
heldur lyftist allur þegar hann er 
spurður um kynni sín af Vagn-
inum, kránni frægu á Flateyri, 
og þeim merka manni Guðbjarti 
Vagnstjóra.

„Já, Vagninn, og Bjartur! Ég 
kynntist Guðbjarti þegar hann 
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Skrapp frá, kem eftir rétt strax
Baltic Hotel, Usedom, 2012
Lag og texti: Siggi Björns

Hann var alltaf allt í öllu, næstum sama hvað það var,
það sést best á hans breiðu slóð.
Og þá sjaldan sem hann var ekki hér og allsstaðar
hann skrifaði á miða og þar stóð:

Ég skrapp frá, kem eftir rétt strax,
Ég skrapp frá, kem eftir rétt strax,
Ég skrapp frá, kem eftir rétt strax,
Ég skrapp frá, kem eftir rétt strax,
Kem eftir rétt strax.

Sextán bala beitning, billiardstofa, bar,
Hann var bókstaflega allsstaðar.
Orðafæri drengsins fór um landið vítt og breitt,
og sýndi að margt smátt gerir lítið eitt.

Í Vagninum áður en hann varð að pöbbi, fyrir jólin 1987 eða 1988.

Í Vagninum 1993. Björn Ingi veitir Guðbjarti viðurkenningu, 
Árni og Siggi fylgjast með.

Nýleg mynd af  fornvinunum 
Guðbjarti Jónssyni og Sigga 

Björns. Bræðurnir Ingó og Siggi.

Æfing 1978. Kristján Jóhannesson (Danni), Ásbjörn Björg-
vinsson, Árni Benediktsson og Siggi Björns undir stýri.

flutti tíu ára gamall frá Hesti og 
út á Flateyri. Við erum jafnaldrar 
og vorum því saman í bekk. Síðan 
höfum við alltaf verið vinir.

Eftir að ég kom vestur aftur 
eftir allt fylliríið á mér, þá höf-
um við verið mikið í sambandi 
og brallað margt. Hann var þá 
kominn með „litla Vagninn“ sem 
var bara sjoppa með nokkrum 
sætum, en hann stækkaði hann 
svo tvisvar og breytti í pöbb, eins 
og frægt er orðið. Þar spilaði ég 
fyrst opinberlega sem trúbador, 
og það áður en þetta varð pöbb 
hjá honum. Þá kom gamla ver-
búðapartíprógrammið sér vel.

Guðbjartur hefur alltaf farið 

skammt og var landformaður, 
sem þýddi að hann var hluthærri 
en skipstjórinn, með tvo og kvart 
á meðan kapteinninn var með 
sína tvo. Bjartur vinur minn er 
efni í bók eða tvær.“

Hífa, slaka, gera eitthvað ...
„Mér þykir gaman að elda 

– já, og borða, ef út í það er 
farið! Matseldina lærði ég úti á 
sjó þegar ég réð mig sem kokk 
á Ásgeir Torfason eitt sumar á 
rækjuútilegu og kunni ekki að 
sjóða kartöflur. Þar hjálpuðu mér 
skipstjórinn Mummi Kristjáns 
frá Flateyri, klettur af manni, og 
stýrimaðurinn Bubbi Sölva.

en í snarheitum talið eru löndin 
21 þar sem ég hef spilað – ef ég 
leyfi mér að telja Hawaii með 
sem sjálfstæða einingu!

Nei, ég hef enga tölu á þeim 
stöðum þar sem ég hef spilað. 
Reyndar var ég að fara með 
Ovation-gítarinn minn í „upp-
gerð“ fyrir stuttu og taskan 
utan um hann hangir saman á 
límmiðum frá fyrstu þremur 
árunum sem ég var á ferðinni. 
Þegar ég skoðaði miðana komu 
upp í hugann margir staðir sem 
ég var löngu búinn að gleyma. 
Gítarviðgerðamanninum þótti 
allavega taskan áhugaverðari en 
gítarinn sjálfur!

Þessi gítar fylgdi mér mín 
fyrstu ár. Hann kostaði heilmikið, 
eða hlutinn minn af fullfermistúr 
með Gylli 1987 eða 1988.“

Eyjarnar Borgundarhólmur 
og Usedom

„Ég hef lítið spilað á Íslandi 
síðustu tíu árin, og það fann ég 
á síðasta ári þegar ég fór svolitla 
ferð um landið með Pálma Sig-
urhjartarsyni píanóleikara, að ég 
hef gleymst svolítið! Þannig er 
það nú bara þegar maður lætur 
ekki sjá sig í áraraðir.

Á sínum tíma var ég eiginlega 
búinn að spila á flestum pöbbum 
og stöðum á Íslandi þar sem það 
var á annað borð hægt. Síðan hef-
ur umhverfið eitthvað breyst, ég 
fylgist ekki það vel með lengur. 
Geri kannski túr þegar ég tek upp 
næsta disk með frumsömdu efni, 
sem ég ætla að gera á næsta ári. 
Þeir staðir sem ég hef spilað á 
erlendis skipta hundruðum.

Seinni árin hef ég verið svo 
heppinn að ég er næstum með 
fasta rútu hvar ég spila. Ég er 
með tvö aðalgigg, annað á Borg-
undarhólmi þar sem hef ég spilað 
hvert sumar í 26 ár, þar af síðustu 
sextán árin á sama stað. Orðinn 
fastur punktur í bornhólmsku 
sumri, kominn í ferðamanna-
bæklinga og svo framvegis. Hitt 
„fasta“ starfið er á þýsku eyjunni 
Usedom. Þar spila ég mikið yfir 
veturinn á Baltic Hotel, sem er 
risastórt hótel við Eystrasaltið. 
Á næsta ári spila ég þar meira 
en hundrað kvöld.

Þessir tveir staðir gefa mér ör-
yggi, sem er ekki algengt í þessu 
starfi. Og svo eru öll hin kvöldin 
og hinir staðirnir. Fyrir árið 2016 
er ég búinn að bóka eitthvað yfir 
180 kvöld, svo að þetta verður í 
lagi allavega í nánustu framtíð.“

Franziska Günther heim-
sækir Flateyri í febrúar

„Í dag er þetta orðið næstum 
rútína það sem ég er að gera. 
Ég spila mest í Þýskalandi. Er 
með þessi tvö aðaldjobb sem 
ég nefndi, Borgundarhólmur 
og Baltic Hotel. Annars er ég 
að spila út um allt hér í Þýska-
landi og mest einn á ferðinni. 
Keith Hopcroft kemur með mér 
nokkrum sinnum á ári, en hann 

sínar eigin leiðir og sett svip á 
sitt umhverfi. Til dæmis þegar 
ég var að semja texta á Æf-
ingargeisladiskinn, þá nýtti ég vel 
kynni mín af honum. Guðbjartur 
eða eitthvað frá honum kemur 
við sögu í mörgum textum á 
þeim diski. Í einu laginu steypi 
ég okkur dálítið saman, sögu og 
orðatiltækjum. Heima er best er 
lag um hann sem Árni Ben mág-
ur hans syngur. Líka má nefna 
Skrapp frá, kem eftir rétt strax, 
eitt af þeim mörgu gullkornum 
sem frá Guðbjarti eru komin.

Bjartur er einstakur afreks-
maður og margar sögur til af 
honum. Engan þekki ég sem hef-
ur beitt sextán bala nema hann. 
Heila vertíð beitti hann tvöfaldan 

Svona er þetta búið að vera 
hjá mér gegnum árin, ég hef 
rétt út hendina og aðstoð hefur 
alltaf verið til reiðu. Segir ekki 
einhvers staðar að Guð hjálpi 
þeim sem hjálpar sér sjálfur? Að 
minnsta kosti hafði langafi minn 
það fyrir satt, eins og sagan af 
honum sýnir.

Þegar hann var orðinn fjörgam-
all og eiginlega hættur á sjó fór 
hann einhvern tíma einn á árabát 
til að fiska í soðið. Þegar menn 
fór að lengja eftir honum fóru 
þeir að leita og fundu hann með 
fullan bát af sjó. Hann danglaði 
árunum af og til án þess að hafa 
þrek til að róa. Þeir spurðu af 
hverju hann hefði verið að því, og 
þá svaraði hann á þá leið, að þó 
hann hefði ekki krafta til að róa, 
þá gæti hann alla vega látið það 
líta þannig út – séð að ofan! Eða 
eins og sagt er stundum á sjónum: 
Hífa, slaka, gera eitthvað ...“

Gítartaska sem hangir 
saman á límmiðum

Einhvern tímann kom það fram 
í dagblaði að Siggi Björns hefði 
spilað í öllum heimsálfum nema á 
Suðurskautslandinu. Hann segir 
að það sé ekki alveg rétt.

„Ég hef ekki spilað í Afríku, 

býr áfram í Kaupmannahöfn svo 
að það er eðlilegt að við séum 
ekki svo mikið á ferðinni saman.

Núna um daginn heimsótti 
mig ung tónlistarkona, Franziska 
Günther, þar sem ég var að spila í 
Baltic. Hún hafði verið að spila á 
tónleikum í nágrenninu og datt í 
hug að kíkja við í kaffi og spjall. 
Það varð úr að hún hoppaði inn í 
prógrammið hjá mér og spilaði 
með mér um kvöldið, en það var 
eftir að við höfðum sest niður og 
klárað að semja tvö lög.

Þetta var mjög gaman, því 
að ég man eftir henni ellefu ára 
gamalli á Bornholm í sumar-
fríi með fjölskyldunni og hún 
fylgdist með öllu sem ég var að 
gera. Þegar hún var þrettán ára 
bauð ég henni að syngja með 
mér eitt lag þar. Þá kom í ljós 
að hún var með óvenju fallega 
rödd. Núna er Franziska orðin 
atvinnutónlistarmaður og spilar 
á fjöldanum öllum af tónleikum 
um allt Þýskaland, hefur gefið út 

tónlist og gengur vel.
Franziska var með þá hugmynd 

hvort hún gæti ekki komist til 
Íslands í vetur, er að semja efni á 
væntanlegan disk og vantar næði 
og ró. Ég stakk upp á Flateyri, 
hringdi heim og athugaði hvort 
hún gæti fengið íbúð fyrir vestan í 
viku. Það reddaðist og hún verður 
fyrir vestan í febrúar. Ef ég verð 
á landinu á sama tíma myndi ég 
kannski skreppa og heimsækja 
hana á Flateyri, já og hver veit, 
kannski halda tónleika á Vagnin-
um með henni, það væri gaman.“

Lýður læknir og Casey Jones
Lýður Árnason læknir og 

margskonar listamaður með 
meiru hefur verið að fylgjast 
með Sigga síðustu fimmtán árin 
og tekið mikið upp á filmu af því 
sem hann hefur verið að gera.

„Hann er að klippa þetta saman 
núna og það ætti að vera tilbúið 
til sýningar á næsta ári. Þetta er 
hugsað sem sjónvarps-heimilda-



30 Fimmtudagur 17. DESEMBER 2015

Beitningarmenn á Ásgeiri Torfasyni á Flateyri 1983-84, 
meðal annarra Guðbjartur Jónsson, Árni Ben, Björn Ingi 

Bjarnason og Siggi Björns.

Síða í DV árið 1990 eftir Reyni Traustason þegar hann var 
enn stýrimaður á togaranum Gylli á Flateyri.

mynd, að mér skilst, viðtöl og 
tónleikar. Lýður tók upp einn 
diskinn minn, Stories, og við 
erum mikið í sambandi. Hann 
og Íris konan hans eru enn eitt 
dæmið hvað ég hef verið heppinn 
að hitta gott fólk á lífsleiðinni.

Núna var ég til dæmis að fá 
símtal frá vini mínum sem ég 
hef ekki heyrt frá í mörg ár. Það 
er Casey Jones, píanóleikari frá 
Wales, sem hjálpaði mér mikið í 
byrjun og við hittumst á leiðum 

Mynd af  feðgunum Magnúsi og Sigga, sem birtist í Born-
holm Tidende.. „Hann spilar stundum með mér nokkur lög 

og hefur gert það síðan hann var fimm ára.“

okkar um heiminn, allt frá Noregi 
til Nýja-Sjálands, Hann reddaði 
mér meðal annars giggum á 
Hawaii. Casey kom tvisvar eða 
þrisvar til Flateyrar og spilaði á 
Vagninum. Kannski hann komi 
einu sinni enn.“

________________
Bjartur vinur minn er efni í bók 

eða tvær, sagði Siggi Björns. Það 
má líka segja um hann sjálfan.

– Viðtal: 
Hlynur Þór Magnússon.



fimmtudagur 17. DESEMBER 2015 31

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum
og gerðum, allt eftir þínum óskum.

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á

dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is

Opnunartími fram að jólum 
Mánudag–föstudag: 9-18  •  Laugardag: 10-16  •  Sunnudag: 13-16
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* 1–10 kg. Gildir 11.–21. desember 2015

+ icelandaircargo.is I Sími 570 3400 Því tíminn flýgur

Biðin eftir jólunum lengist meðan stóra stundin færist nær. 
Komdu pakkanum í réttar hendur í tæka tíð með jólafrakt Icelandair Cargo.

Við tökum við pökkunum þínum og komum þeim 
hratt og örugglega til skila, því tíminn flýgur.

FLJÚGÐU JÓLUNUM HEIM 
Innanlandsflug fyrir jólapakkann á 1.300 kr.*
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Þegar ég var að alast upp í 
Mánagötu 3 á Ísafirði upp úr 
1960 voru jólin í föstum skorð-
um. Það var auðvitað ekkert 
sjónvarp komið og aðeins eitt 
Ríkisútvarp og það voru ekki 
einu sinni öll heimili komin með 
síma. Ég man þegar síminn kom 
í Mánagötu 3 og maður fékk að 
hringja niður í Málarablokk, þá 
var fyrst hringt í „miðstöð“ og 
maður sagði „445“ og þá hringdi 
hjá Önnu og Hidda! En það var 
nú ekki verið að ofnota símann. 
Krakkar hlupu bara þangað sem 
þau þurftu að fara með skilaboð 
eða til að spyrja eftir einhverjum.

En jólin, já, þau voru haldin á 
hverju ári þá, eins og nú. Nema 
hvað það komu fréttir af því 
að uppreisnarforinginn Castro, 
sem náði völdum á Kúbu ásamt 
félögum sínum, hefði látið fresta 
jólunum í landinu, af því ekki 
tókst að klára að koma sykur-

Jólaminning frá 
sjöunda áratugnum

uppskerunni í hús í tæka tíð. Það 
gerðist ekki hjá okkur á Ísafirði. 
Esjan og Heklan komu með 
jólavörurnar í desember og það 
komu epli og appelsínur í búð-
irnar. Það kom líka appelsín og 
malt úr Reykjavík og jolly kóla 
og vallash frá Akureyri. Mikið 
var um að vera dagana fyrir jól 
í búðunum við Hafnarstrætið og 
Aðalstrætið og stundum fullt 
út úr dyrum í Bókhlöðunni hjá 
Gulla Jónasar og jafnvel líka 
hjá Kristínu í Bókabúð Matta 
Bjarna. Neisti seldi ótrúlegt 
úrval af rafmagnsvörum, ljós-
um og leikföngum og það var 
hægt að standa lengi við stóru 
útstillingargluggana og dást að. 
Rétt þar hjá var Jónasarbúð, þar 
sem Gróa amma keypti alltaf 
hveiti og sykur og „margarín“ 
í jólabaksturinn. Og við hliðina 
var rakarastofan hjá Villa Valla. 
Enginn slapp við að setjast þar 

inn fyrir hátíðarnar, jafnvel þó 
það kostaði þriggja tíma bið. 
Karlarnir töluðu svo mikið og 
maður hlustaði með opinn munn-
inn og Villi sveiflaði skærunum. 
Og allt í einu var búið að klippa.

Loks komu jólin með jólasteik 
og jólaís og jólafrómas og jóla-
kökum og lofti. Og jólagjöfum. 
Þá fékk ég ný náttföt frá Magnínu 
frænku. Hún var systir Gróu 
ömmu. Á jóladag kom stórfjöl-
skyldan saman í Mánagötunni og 
þá var borið fram „sjokolaðe“. Ég 
bað einu sinni um meira kakó og 
fékk skrítið augnaráð frá ömmu 
minni: „Hvað segirðu barn, þetta 
er SÚKKULAÐI.“

Á annan í jólum fórum við á 
jólaballið inn í Fjörð, sem haldið 
var í skólahúsinu á Brautarholti. 
Mamma var nefnilega úr Firðin-
um. Hjörtur afi minn og Guðrún 
stjúpamma bjuggu í Fagrahvammi 
og þess vegna vorum við þar. Ég 
man ekki lengur hve gamall ég 

var þegar ég fór að taka eftir því 
að afi hvarf alltaf þegar jólaballið 
stóð sem hæst. Svo birtist allt í 
einu jólasveinninn í rauðum bún-
ingi með mikið skegg og fór að 
glettast við börnin, söng nokkur 
lög og gaf þeim sælgæti úr stórum 
strigapoka. Eftir að hann kvaddi 
börnin og hvarf út í hríðina, leið 
ekki löng stund, þar til afi var aftur 
kominn á jólaballið. Hann missti 
alltaf af jólasveininum.

Á jólaballinu í Alþýðuhúsinu 
var enn stærra jólatré og enn 
fleira fólk. Þar mættu líka fleiri 
jólasveinar og ábúðarmiklir karlar 
stóðu vörð í kringum jólatréð, 
einsog lífverðir til að passa 
jólaskrautið. Þar var líka hljóm-
sveit sem hægt var að gleyma 
sér við að horfa á spila. Niðri í 
kjallara voru Magnína og amma 
og fleiri konur að „upparta“. Þar 
var hægt að kaupa kaffi og gos 
eða súkkulaði og kökudisk. Fimm 
heimabakaðar smákökusortir á 
diski. Og svo fengu allir rauð epli 
á leiðinni út.

Einn af föstum liðum jól-
anna var jólaboðið hjá Magnínu 
í Þvergötu 3. Auðvitað voru 
þar óteljandi smákökusortir og 
jafnvel tertur og börnin fengu 
gosflösku. Þó að húsið væri ekki 
stórt og Halli „stórifrændi“ yrði 
að passa sig að beygja sig undir 
dyrakarmana, var nóg pláss fyrir 
alla í Þvergötunni og glatt á hjalla. 
Hápunktur kvöldsins var þegar 
fullorðna fólkið settist niður og 
spilin voru tekin fram. Það var 
spiluð vist. Mest grand, en líka 
hálfur þegar mannskapurinn 
hitnaði og jafnvel heila, ef ekki 
var of mikið stokkað. En Gróa 
amma vildi ekki neina nóló. „Það 
er engin sögn, hún eyðileggur 
stokkinn,“ sagði hún, þar sem 
hún sat við borðendann með 
kaffibollann og sígarettubakkann 
við hliðina og dró að sér reykinn 
af kamelnum. Já, nú voru sko jól. 
Og hún sló nólóna út með því að 
segja „hálfa“.

Sigurður Pétursson

Edda Pé og Siggi í Mánagötunni 1965.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Fræðslumiðstöð Vestfjarða 
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði

Sími: 456 5025
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Elísabet Gunnarsdóttir
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Um fátt var meira rætt um síð-
ustu helgi en róttækar tillögur
norðvesturnefndar forsætisráð-
herra. Formaður Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga og bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar eru sammála um
að tillögurnar komi á óvart.
Nefndin leggur til að skipastarf-
semi Landhelgisgæslunnar verði
flutt til Skagafjarðar og höfuð-
stöðvar RARIK verði fluttar til
Sauðárkróks ásamt fleiri tillög-
um. Ríkisstjórnin samþykkti í
maí að skipa sérstaka landshluta-
nefnd fyrir Norðurland vestra
sem á að koma með tillögur um
hvernig efla megi byggðaþróun
og fjárfestingar og fjölga atvinnu-
tækifærum á svæðinu. Formaður
nefndarinnar er Stefán Vagn Stef-
ánsson, oddviti Framsóknar-
flokksins í Skagafirði. Ásmundur
Einar Daðason, þingmaður Fram-
sóknarflokksins í Norðvestur-
kjördæmi og aðstoðarmaður for-
sætisráðherra, er einnig starfs-
maður nefndarinnar, sem starfar
í umboði Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar forsætisráð-
herra.

Í samtali við fréttastofu RÚV í
gær sagði Friðbjörg Matthías-
dóttir, formaður Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga og forseti
bæjarstjórnar í Vesturbyggð,  að

tillögurnar séu rótttækar og komi
á óvart. Miklum tíma hafi verið
eytt á Vestfjörðum í sóknaráætl-
un landshlutaverkefnis ríkisins
og verið sé að velta fyrir sér
hvort það haldi áfram. „Við höf-
um auðvitað áhyggjur af því hvað
verður um það það verkefni ef
þetta er líka ný aðferðafræði
munu auðvitað í auknum mæli
horfast til þess að krefjast þess
að það verði búnar til svona
svæðanefndir fyrst það er tekið
svona vel í þetta,“ sagði Frið-
björg.

Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, kall-
ar eftir því að sambærileg nefnd
verði sett á laggirnar fyrir eflingu
á Vestfjörðum. „Við sjáum að
þessi landshlutar, Norðvestur-
land og Vestfirðir, eru bæði
landshlutar sem hafa átt mjög í
vök að verjast og það sem Vest-
firðir hafa svo þar umfram eru
mjög erfiðar samgöngur, þannig
að það er svona eins og að byrja
næst neðst að byrja á Norðvest-
urlandi. Það kemur á óvart að
það séu settar fram svona dras-
tískar hugmyndir áður en að búið
sé að líta heilt yfir,“ sagði Gísli
Halldór í samtali við fréttastofu
RÚV.

– smari@bb.is

Sveitarstjórnarmenn
hissa á tillögunum

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæj-
ar var samþykkt á fundi bæjar-
stjórnar í síðustu viku. Bæjar-
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
sátu hjá við atkvæðagreiðsluna
og var hún samþykkt með at-
kvæðum meirihluta Í-listans auk
þess sem Marzellíus Sveinbjörns-
son, bæjarfulltrúi Framsóknar-
flokksins, greiddi áætluninni at-
kvæði. Daníel Jakobsson, odd-
viti Sjálfstæðisflokksins, bar upp
breytingartillögu þess efnis að
fjárfestingar á næsta ári yrðu
minnkaðar um sem nemur 150
milljónum króna og yrðu ekki
hærri en 500 milljónir króna. Í-
listinn og Framsókn felldu tillögu
sjálfstæðismanna.

Í greinargerð með breytingar-
tillögu sjálfstæðismanna segir að
miðað við fjárfestingaráætlun
næsta árs og afgang fjárhagsáætl-

unar þurfi að fara í 626 milljóna
króna lántöku til að fjármagna
fjárfestingar.  Í bókun Marzellíus-
ar kom fram að mikil þörf hafi
myndast á viðhaldi á eignum
sveitarfélagsins eftir mikinn nið-
urskurð á síðustu árum. Í bókun-
inni segir að fjárhagsáætlunin sé
í meginatriðum ásættanleg og
Framsóknaflokkurinn samþykki
hana með það að leiðarljósi að
gætt verði mikils aðhald á árinu
2016.

Á síðasta kjörtímabili ríkti að
mestu einhugur um fjárhagsáætl-
un í þrjú skipti af fjórum var
fjárhagsáætlun samþykkt ein-
róma. Kristján Andri Guðjóns-
son, bæjarfulltrúi í-listans, bók-
aði fyrir hönd bæjarfulltrúa Í-
listans að þeim þætti það miður
að sjálfstæðismenn hafi ekki sam-
þykkt áætlunina. – smari@bb.is

Fjárhagsáætlun samþykkt

Landsvirkjun hefur tilkynnt
um verulega verðhækkun á
ótryggri orku. Kristján Haralds-
son, Orkubússtjóri, segir að vöru-
flokkurinn sem Landsvirkjun
sé að hækka, sé ekki stór partur
af orkusölu Orkubús Vestfjarða,
en kalkþörungaverkmiðjan á
Bíldudal og Hólmadrangur á
Hólmavík hafa keypt þessa
orku. Hitaveitur Orkubúsins
eru keyrðar með ótryggri orku
en Kristján segir að um hita-
veiturnar gildi sérsamningar.

„Hækkanir þar eru mun minni

og óverulegar en það breytast og
herðast skilmálar á kaupum á
ótryggri orku til hitaveitna og
þessi markaður verður sífellt
flóknari. Þessi vöruflokkur sem
er að hækka, svokallaðar mánað-
arblokkir, hækkaði um 58% milli
ára. Það er stórt stökk, en þess
bera að geta að þetta hefur verið
mjög ódýr orka. Við mótmæltum
hækkuninni og lögðum til við
Landsvirkjun að hækka verðin á
nokkrum árum en ekki í einu
stökki,“ segir Kristján.

Aðspurður hvort  Orkubúið

óttist ekki hækkanir á verðum
á ótryggri orku til hitaveitna í
framtíðinni, segir Kristján að
sá ótti sé vissulega fyrir hendi.
„Af þeim sökum erum við að
skoða aðra möguleika eins og
varmadælur fyrir hitaveitur.
Til að setja þetta í samhengi
þá var ótrygg orka skert  í einn
og hálfan mánuð síðasta vetur
og við þurftum illu heilli að
kynda katla með olíu og það
kostaði Orkubúið 200 milljónir
króna aukalega,“ segir Krist-
ján.                  – smari@bb.is

Verulegar hækkanir á ótryggri orku
Orkubú Vestfjarða.

50.PM5 16.12.2014, 16:5626

Mín jól eru hvorki hönnuð né 
stíliseruð.  Fyrir mér mega jólin, 
og eiga að vera bæði gamaldags 
og púkaleg, þau geta verið kitsch-
uð og samtíningur af alls konar 
- og svo eru þau líka stjörnurnar 
í Konstantínópel.

Þetta er jólaskraut sem afi 
minn og amma í Ásbyrgi áttu.  
Skrautið hafa þau örugglega 
keypt í Kaupfélaginu eða kannski 
í Bókhlöðunni hjá Jónasi Tómas-
syni, því þau fóru ekkert út 
fyrir bæinn til að versla.  Afi og 
amma voru fátækt alþýðufólk, 
hann frá Berjadalsá og hún frá 
Skarði á Snæfjallaströndinni sem 
nú er löngu komin í eyði. Þau 

eignuðust eitt barn, hann pabba 
minn, sem fæddist í kvistinum á 
Ásbyrgi við Brunngötu á jóladag 
1927. Þessu skrauti man ég eftir 
hangandi hátt á vegg í stofunni í 
Ásbyrgi. Það fylgdi svo afa þegar 
hann flutti til okkar eftir að amma 
dó. Í herberginu hans var skápur 
þar sem hann átti alltaf maltöl 
og appelsín til að bjóða gestum. 
Þeim sem eldri voru var stöku 
sinnum boðið uppá sjerrí. Þar var 
líka Frón-kex af mörgum sortum 
og ávextir í skál. Í desember 
skreytti hann með kertaljósum 
og hafði jóladúka sem hann sá 
um að strauja sjálfur. Þá var líka 
Lindu-konfekt á boðstólum.

Jólagjafabréfið er ferðalag í hlýjan faðm og dekur og er fullkomin gjöf fyrir 
ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu knúsa núna? Eftir áramót? 
Í vor? Jólagjöfina í ár er einungis hægt að kaupa og bóka á flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 19.500 kr.* Barnabréf: 10.850 kr.** 

* Flug fram og til baka og flugvallarskattar
 Gildir ekki í tengiflug í gegnum Reykjavík
** Fyrir börn á aldrinum 2-11 ára

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS

Jólag jafaflug er hægt að bóka frá 29. desember 2015 til 29. febrúar 2016 fyrir ferða tímabilið 
6. janúar til 31. maí 2016. Frá 1. júní til 1. desember 2016 gildir g jafabréfið sem inneign upp í 
önnur farg jöld. Nánar um skilmála á flugfelag.is

STYTTRI FERÐALÖG,  
LENGRI FAÐMLÖG UM JÓLIN

Eyrarrósin verður veitt í tólfta sinn snemma árs 
2016, fyrir framúrskarandi menningarverkefni 
á starfssvæði Byggðastofnunar. Markmið viður
kenningarinnar er að beina sjónum að og hvetja 
til menningarlegrar fjölbreytni, nýsköpunar og 
uppbyggingar á sviði menningar og lista. 

Tíu verkefni verða valin á Eyrarrósarlistann og 
þrjú þeirra hljóta tilnefningu til Eyrarrósarinnar 
ásamt peningaverðlaunum og flugmiðum frá 
Flugfélagi Íslands. Handhafi Eyrarrósarinnar 
hlýtur verðlaun að upphæð 1.650.000 krónur. 

Frú Dorrit Moussaieff, forsetafrú er verndari 
Eyrarrósarinnar.

Umsóknum skal fylgja
Lýsing á verkefninu
Tíma- og verkáætlun
Upplýsingar um aðstandendur
Fjárhagsáætlun
 
Umsóknarfrestur er til miðnættis 5. janúar 2016  
og verður öllum umsóknum svarað. Þær skulu sendar 
með tölvupósti til Listahátíðar í Reykjavík á netfangið 
eyrarros@artfest.is
 
Allar nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu 
Listahátíðar í síma 561–2444 og á vefsvæði 
Eyrarrósarinnar www.listahatid.is/eyrarrosin

Eyrarrósin 2016
auglýsir eftir umsóknum

Uppáhalds jólaskrautið
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Jólagjafabréfið er ferðalag í hlýjan faðm og dekur og er fullkomin gjöf fyrir 
ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu knúsa núna? Eftir áramót? 
Í vor? Jólagjöfina í ár er einungis hægt að kaupa og bóka á flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 19.500 kr.* Barnabréf: 10.850 kr.** 

* Flug fram og til baka og flugvallarskattar
 Gildir ekki í tengiflug í gegnum Reykjavík
** Fyrir börn á aldrinum 2-11 ára

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS

Jólag jafaflug er hægt að bóka frá 29. desember 2015 til 29. febrúar 2016 fyrir ferða tímabilið 
6. janúar til 31. maí 2016. Frá 1. júní til 1. desember 2016 gildir g jafabréfið sem inneign upp í 
önnur farg jöld. Nánar um skilmála á flugfelag.is

STYTTRI FERÐALÖG,  
LENGRI FAÐMLÖG UM JÓLIN
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Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
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UM HÁTÍÐIRNAR
OPNUNARTÍMI

Föstudagur 18. des.  11- 19 

Laugardagur 19. des.  11- 14

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  12-18 

Þriðjudagur 22. des.   12-18

Miðvikudagur 23. des.  11-20

Fimmtudagur 24. des.  10-13

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  12-18

Þriðjudagur 29. des.  12-18

Miðvikudagur 30. des.  11-19

Fimmtudagur 31. des.  10-13

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       11-14

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  13-19 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  14-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  12-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  14-18

Þriðjudagur 29. des.  14-18

Miðvikudagur 30. des.  12-19

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  14-18 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  16-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  14-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  16-18

Þriðjudagur 29. des.  16-18

Miðvikudagur 30. des.  14-18

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan.
 Talning, opið 17-18

VÍNBÚÐIN PATREKSFIRÐI VÍNBÚÐIN ÍSAFIRÐI VÍNBÚÐIN HÓLMAVÍK

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hnífsdalsbryggju
Sími: 450 4600

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Íslenska kalkþörungafélagið ehf 
Hafnarteigi 4, 465 Bíldudal

Sími: 456 2730

Jólamyndir 
barna í 

Önundarfirði
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Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
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UM HÁTÍÐIRNAR
OPNUNARTÍMI
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Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  12-18 
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Miðvikudagur 23. des.  11-20

Fimmtudagur 24. des.  10-13

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  12-18

Þriðjudagur 29. des.  12-18

Miðvikudagur 30. des.  11-19

Fimmtudagur 31. des.  10-13

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       11-14

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  13-19 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  14-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  12-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  14-18

Þriðjudagur 29. des.  14-18

Miðvikudagur 30. des.  12-19

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  14-18 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  16-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  14-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  16-18

Þriðjudagur 29. des.  16-18

Miðvikudagur 30. des.  14-18

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan.
 Talning, opið 17-18

VÍNBÚÐIN PATREKSFIRÐI VÍNBÚÐIN ÍSAFIRÐI VÍNBÚÐIN HÓLMAVÍK
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hjallavegi 11, 400 Ísafirði
Sími: 851 1555

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Suðurgötu 9, 400 Ísafirði
Sími: 456 3800

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Fóðurskordýr Bolungarvík

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Árnagötu 1, 400 Ísafirði
Sími: 456 5550

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Torfnesi, 400 Ísafirði
Sími: 450 4400

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Háskólasetur Vestfjarða 
Suðurgötu 12, 400 Ísafirði 

Sími: 450 3000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Norðurvegi 1, 400 Ísafirði
Sími: 456 3202

Gamla
spýtan

Stollen jólabrauð
Laufabrauð
Smákökur
Piparkökur
Tertubotnar

Marengsbotnar
Rúgbrauð

Marsipanbrauð
Marsipanhjörtu

Jólakönnur
Hátíðarkaffi

Jólate
Jólakatlar
Tekatlar

og margt fleira

OG EIMSKIP FLYTJANDI KEMUR 
JÓLAPÖKKUNUM TIL SKILA 

750KR.
OG EIMSKIP FLYTJANDI KEMUR 

JÓLAPÖKKUNUM TIL SKILA 

750KR.

Glimrandi gott verð fyrir allt að 45 kg þungan pakka
– aðeins 750 krónur hvert á land sem er.
Sendu jólapakkann þinn fljótt og örugglega með Eimskip Flytjanda.
Upplýsingar um næsta afgreiðslustað á www.flytjandi.is

Hámarksstærð pakka er 0,5 x 0,5 x 0,5 m 
og hámarksþyngd 45 kg.

www.flytjandi.is |  sími 525 7700

ALLT AÐ

0,5 x 0,5 x 0,5 m
KG45

80
ÁFANGASTAÐIR
UM ALLT LAND

Minnum á fatasöfnun Rauða Krossins 
á móttökustöðum Eimskips Flytjanda 
um land allt

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Vertu þú sjálf, líka um jólin
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OG EIMSKIP FLYTJANDI KEMUR 
JÓLAPÖKKUNUM TIL SKILA 

750KR.
OG EIMSKIP FLYTJANDI KEMUR 
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Glimrandi gott verð fyrir allt að 45 kg þungan pakka
– aðeins 750 krónur hvert á land sem er.
Sendu jólapakkann þinn fljótt og örugglega með Eimskip Flytjanda.
Upplýsingar um næsta afgreiðslustað á www.flytjandi.is

Hámarksstærð pakka er 0,5 x 0,5 x 0,5 m 
og hámarksþyngd 45 kg.

www.flytjandi.is |  sími 525 7700

ALLT AÐ

0,5 x 0,5 x 0,5 m
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ÁFANGASTAÐIR
UM ALLT LAND

Minnum á fatasöfnun Rauða Krossins 
á móttökustöðum Eimskips Flytjanda 
um land allt
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Bæjarstjórn og starfsfólk Bolungarvíkurkaupstaðar.

Óskum Vestfirðingum og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum góð samskipti og viðskipti á árinu sem er að líða. 

Afgreiðslutími um jól og áramót
 
Þjónusta    Þorláksmessa     Aðfangadagur Gamlársdagur
Íþróttamiðstöðin Árbær 06:15 - 18:00     06:15-12:00 06:15 - 12:00
Landsbankinn   10:00 - 15:00     Lokað  10:00 - 12:00
Íslandspóstur   10:00 - 15:00     Lokað  10:00 - 12:00
Sýslumaður    10:00 - 15:00     Lokað  10:00 - 12:00
Bæjarskrifstofa   10:00 - 15:00     Lokað Lokað
 

Hraðbankinn í Ráðhúsinu er opinn allan sólarhringinn.
 
Sorphirða verður hjá fyrirtækum 22. desember og hjá heimilum 30. desember. 
 
Gámastæði opið að venju en lokað á helgidögum.

BOLUNGARVÍKURKAUPSTAÐUR
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Fást í bókaverslunum um land allt   
Verð 2.800,- stk.

Á hjara veraldar
Það var enginn barnaleikur að búa 
á afskekktustu jörðum þessa lands 
áður og fyrr. Þar voru Hornstrandir  
og nágrenni líklega sér á báti. 
Eitt var það sem ekki varð undan 
vikist, og það var að flytja lík til 
greftrunar. Það var líka þung kvöð 
sem lá á fólki að sækja kirkju og 
taka þátt í helgihaldi safnaðarins, 
en fjarlægðin og óblíð náttúra 
bönnuðu. Skjaldabjarnarvík er 
sögustaðurinn.

Hornstrandir 4. bók
Í Hornstrandabókunum er sagt 
frá fólki sem bjó við ótrúlega 
erfiðar aðstæður. Árið 1942 
bjuggu til dæmis 420 manns í 
Sléttuhreppi. Tíu árum seinna, 
1952, voru allir horfnir á braut.

Vestfirðingar í dagsins önn
Þessar gamansögur eru hluti af 
arfi kynslóðanna á Vestfjörðum. 
Þær eru valdar úr miklum 
sagnabálki þjóð- og gamansagna 
Vestfirðinga. Margar þeirra hafa 
aldrei verið prentaðar áður.
Um sannleiksgildið má segja hið 
fornkveðna: Ef sagan er góð þá 
er hún sönn!

Hjólabókin Árnessýsla
Í mestu ferðamannasýslu 
landsins er fjöldinn allur 
af spennandi leiðum fyrir 
hjólreiðafólk. Rúmlega 200 
ljósmyndir gefa innsýn í 
sýsluna. Hjólabækurnar eru 
nú orðnar fjórar: Vestfirðir, 
Vesturland, Suðvesturland og 
Árnessýsla. Þetta eru ótrúlegar 
bækur sem eiga sér enga 
hliðstæðu hér á landi. 

Fimm nýjar bækur að vestan

Uppistaðan í Hornstrandabók 5. er  greinin Yst á Hornströndum  
Ferðaminningar  frá 1940 eftir Jóhann Hjaltason, fræðimanninn góðkunna.  
Þessar frásagnir Jóhanns, sem ekki hafa birst áður, eru í raun ómetanlegar  
fyrir þá sem láta sig íbúa Hornstranda einhverju skipta. 

Hvað segir Jóhann Hjaltason um nokkra hina síðustu Hornstrendinga?

Hornstrandir og Jökulfirðir 5. bók

Í Höfn í Hornvík

„Ekki minnist ég þess, að hafa annars staðar hjá 
vandalausu og mér ókenndu fólki notið þeirrar 
umhyggju og rausnar, sem kona Sigmundar 
Guðnasonar gestgjafa míns Bjargey Pétursdóttir 
sýndi mér. Um leið og ég kvaddi hinn sagnafróða 
gestgjafa og þakkaði fyrir mig - tilbúinn að leggja 
upp í næsta áfanga norður yfir Atlaskarð, þá stakk 
Bjargey að mér góðum nestisbita af smurðu 
brauði og nýju kjöti. 

Þar sem ég var með öllu óvanur þvílíkri 
hugulsemi óþekktur maður á ókunnum stað, þá 
mun ég hafa verið með einhver látalæti í þá veru, 
að þetta væri mesti óþarfi, en Bjargey kvað því 
fjarri fara og sagðist vita til þess, að menn hefðu 
nær örmagnast af næringarskorti á langri og 
uppihaldslausri göngu um fjöll og heiðar - undir 
þeim kringumstæðum væri nauðsynlegt að hafa 
nestisbita í fórum sínum til að narta í og hressa 
upp á kraftana.“ 

Júlíus Geirmundsson á Atlastöðum

„Júlíus Geirmundsson var einn sá allra óvílsamasti, 
hressasti og málhreyfasti maður, sem ég hef fyrir 
hitt á lífsleiðinni.

Hann var þá að byggja reisulegt íbúðarhús úr 
timbri, sem ekki var að fullu frágengið þótt flutt 
væri í það. Kvað bóndi ýmsa kunningja sína telja 
þessa húsbyggingu hið mesta heimskuflan þegar 
allt byggingarefni hefði stórhækkað í verði og héldi 
áfram að hækka af völdum stríðsins. Álitu þeir, að 
hann væri að steypa sér út í það skuldafen, sem 
hann kæmist aldrei upp úr. Hann sagðist þó engu 
kvíða í því efni, þó timbur og allt annað til bygginga 
hefði að sönnu stórhækkað í verði, þá hækkaði síst 
minna það sem hann hefði til að greiða skuldirnar 
með. Sjálfsagt héldi dýrtíðin áfram að vaxa, þá 
myndi það sem nú þætti óhemjudýrt vera orðið 
ódýrt í krónum talið. Þar var Atlastaðabóndinn 
sannspár og vissulega allmiklu sannspárri, en 
nokkurn okkar sem á tal hans heyrðu óraði fyrir.“

 
Í Þverdal 

„Að liðnu hádegi bar mig að garði í Þverdal. Þar 
hitti ég Guðmund Snorra Finnbogason bónda, 
glaðsinna ágætismann. Hann var úti á túni með 
hest og kerru að aka mykju á völl. Þegar ég bar 
upp erindi mitt um örnefni jarðarinnar var góðgirni 
hans og gestrisni slík, að þegar í stað leysti hann 
hestinn frá kerrunni og felldi niður verk sitt og 

leiddi mig til stofu í reisulegu íbúðarhúsi sínu úr 
timbri, þar sem kona hans, Jónína Sveinsdóttir,  
bar kaffi og kökur á borð.“
 
Hvítabirnir á Vestfjörðum  
fyrr og síðar 
Í þessari undirstöðugrein eftir Ævar Petersen koma 
Hornstrandir að sjálfsögðu mikið við sögu.  
Ævar segir: 

Fyrsta hvítabjarnar á Vestfjörðum er getið úr 
Hælavík 1321. Björninn kom einsamall með ís og 
var felldur 29. apríl.

Síðast var felldur hvítabjörn á Vestfjörðum vorið 
2011, einnig í Hælavík.

Kunnugt er um 81 hvítabjarnarkomu á 
Vestfjörðum, samtals 132 dýr. Flest í N-Ísafjarðar 
og Strandasýslum.

Aldri er lýst á 39 dýrum frá Vestfjörðum og 
voru 18 þeirra talin fullorðin. Húnar fylgdu sumum 
þeirra.

Nýlegar rannsóknir sýna að hvítabirnir synda 
allt að 700 km án þess að koma á land eða ís.
Orðið hvítabjörn er upphaflegt heiti en ísbjörn er 
bein þýðing úr dönsku. 
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Fátt hefur hingað til birst opin-
berlega um hersetuna á Ströndum 
og Norðurlandi vestra í umfjöllun 
um hernám Íslands í síðari heims-
styrjöldinni. Bókin „Hersetan á 
Ströndum og Norðurlandi vestra“ 
eftir Friðþór Eydal bætir úr því og 
fjallar um þetta áhugaverða efni. 
Bókaútgáfan Hólar gefur bókina 
út en Friðþór hefur áður ritað 
bækur um umsvif setuliðsins 
ásamt fjölmörgum blaða- og 
tímaritsgreinum um tengd efni 
sem hlotið hafa góðar viðtökur 
lesenda. Herliðið á Norðvestur-
landi var nátengt þeim liðsafla 
sem hafði aðsetur á Vesturlandi 
en auk þess voru smáar eftirlits-
stöðvar allvíða á Vestfjörðum og 

Ný bók varpar ljósi á hersetuna á 
Ströndum og Norðurlandi vestra

Ströndum.
Friðþór eyddi æskuárunum í 

Aðalvík og á Ísafirði og hefur 
rannsakað sögu erlendra herja 
á Íslandi um margra ára skeið, 
m.a. starfrækslu ratsjárstöðva á 
brún Grænuhlíðar og Straumnes-
fjalli sem lesa má um í ársritum 
Sögufélags Ísfirðinga. Ríkulega 
myndskreytt bók hans: Vígdrekar 
og vopnagnýr – Hvalfjörður 
og hlutur Íslands í orrustunni 
um Atlantshafið, sem löngu er 
uppseld, hefur nú verið lögð 
út á netið þar sem hala má 
henni niður ókeypis á slóðinni: 
http://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=wu.89070638093;vi-
ew=1up;seq=87 

Mikið af óbirtu efni
Breska og bandaríska herliðið 

setti mark sitt með ýmsum hætti á 
líf og störf íbúa þessa landshluta 
á árunum 1940–1943 líkt og 
annarsstaðar á þessum víðsjár-
verðu tímum. Dvölin var ekki 
síður eftirminnileg og reynslurík 
þeim ungu mönnum sem hrifnir 
voru frá heimkynnum sínum til 
þess að standa vörð við fram-
andi aðstæður á hjara veraldar. 
Reykjaskóli í Hrútafirði var 
hersetinn í þrjú ár og stór liðsafli 
dvaldi í herbúðum á Reykjatanga. 
Allstórir herflokkar dvöldust á 
Blönduósi og Sauðárkróki en 
varðstöðvar voru auk þess á 
Ströndum, Borðeyri, Hvamms-
tanga, Skagaströnd, Varmahlíð 
og víðar.

Bókin „Hersetan á Strönd-
um og Norðurlandi vestra“ 
greinir ítarlega frá umsvifum 
herliðsins ásamt samskiptum við 
heimamenn og eftirminnilegum 
atburðum. Hún er sneisafull af 
fróðleik, ljósmyndum og sam-
tíma kortum sem ekki hafa birst 
áður og prýða bókina og lífga 
frásögnina. Fjallað er um loft-
árásir og mannskaða, herbúðalíf, 
búnað og farartæki herliðsins, 
og hvernig þau komust í hendur 
Íslendinga að styrjöldinni lokinni 
ásamt þúsundum bragga sem 
herinn skildi eftir sig. Til dæmis 
koma fram nýjar, hrollvekjandi 
og áður óbirtar upplýsingar um 
slysið mikla þegar 18 breskir 
hermenn drukknuðu á Hrútafirði 
föstudaginn 13. febrúar 1942 og 
fundust ekki.

Fyrstu hermenn við Húnaflóa 
og á Vestfjörðum voru fáeinir 
breskir fótgönguliðar sem hófu 
strandvörslu á helstu stöðum á 
Vestfjörðum og við Húnaflóa 

í júlímánuði 1940. Nokkrir 
hermenn sem tilheyrðu 1/5 fót-
gönguliðsfylki hersveitarinnar 
West Yorkshire Regiment komu 
akandi til Borðeyrar frá Borg-
arnesi 7. júlí og hugðust setja 
þar upp strandvarðastöð. Fyr-
irliða flokksins þótti strax ljóst 
að Borðeyri væri engan veginn 
heppileg staðsetning enda sást 
þaðan ekki til skipaferða. Hélt 
hann áfram með menn sína út 
með firðinum og staðnæmdist í 
Guðlaugsvík þar sem vel sást til 
skipaferða á leið inn á Hrútafjörð, 
Miðfjörð og Bitrufjörð. Hóf her-
flokkurinn starfsemi þar 9. júlí. 
Allmargir liðsmenn herfylkisins 
fóru sjóleiðis til Vestfjarða og 
settu upp strandvarðastöðvar á 
helstu stöðum. Nokkrir hermenn 
komu að Gjögri 12. júlí og tíu 
dögum síðar hófst strandvarsla 
einnig á Skagaströnd. Fjórir her-
menn gegndu starfinu að jafnaði á 
hverjum stað og fólst það í eftirliti 
með skipum og flugvélum auk 

þótti hentugt og íbúðarbröggun-
um snyrtilega fyrir komið. Torfi 
var hlaðið að hliðum bragganna 
til að verjast foki og dragsúgi 
og máluðu Bandaríkjamenn 
þá hátt og lágt. Aðföng bárust 

Vakað yfir afskekktri byggð á jólakorti breskra hermanna 
árið 1941. Sigurtákn Churchills „V for Victory“ í skýjamynd 

lýsir von um að stríðsgæfan snúist til betri vegar á nýju ári.

Bandarískur varðflokkur á Hvammstanga veturinn 1943.

Friðþór Eydal

Hersetan á Ströndum  
og Norðurlandi vestra

ISBN 978-9935-435-65-1

BÓKAÚTGÁFAN HÓLAR

Í bókinni HERSETAN Á STRÖNDUM OG NORÐURLANDI VESTRA er 
greint er frá liðsveitum, dvalarstöðum, varnarviðbúnaði og öðrum umsvifum 
breska og síðar bandaríska herliðsins ásamt samskiptum þeirra við heima-
menn, loftárásum og öðrum athyglisverðum atburðum. 

Reykjaskóli var hersetinn í þrjú ár og allstór liðsafli tók sér bólfestu á Blöndu-
ósi. Ítarleg frásögn er af mannskæðu sjóslysi á Hrútafirði þar sem 18 her-
menn fórust og fundust ekki, og ljósi er varpað á missögn um heimsókn  
söng- og leikkonunnar Marlene Dietrich til Sauðárkróks. Einnig er fjallað um 
íbúðar bragga, búnað og farartæki herliðsins og hvernig  þau komust í hendur 
Íslendingum að styrjöldinni lokinni.

Fjöldi ljósmynda og korta eru í bókinni og lífga upp á söguna. Margt af því 
hefur ekki birst áður.

Höfundur bókarinnar, Friðþór Eydal, hefur rannsakað umsvif og 
starfsemi erlendra herja á Íslandi og ritað um það bækur og 
ritgerðir ásamt greinum í dagblöð og tíma rit. Hann hefur einnig  
annast uppsetningu og ráðgjöf vegna sögusýninga um þetta 
efni. Fyrri bækur hans fjalla m.a. um hernaðarumsvif í Hval-
firði, á Austfjörðum, Keflavíkurflugvelli og í Kópavogi í síðari 
heims styrjöldinni. Hér er sjónum beint að hersetunni á Strönd-
um og Norðurlandi vestra sem lítt hefur verið fjallað um fyrr.

HÓLAR

Hersetan á Ströndum
 og Norðurlandi vestra

Friðþór Eydal
þess sem tilkynna bar um færð 
og veður og hvaðeina sem talist 
gat óvenjulegt.

Sjóliðar breska flotans tóku við 
strandvörslunni á vestfjörðum og 
á Gjögri í október 1940 en strand-
vörslu var hætt í Guðlaugsvík 1. 
október en átta manna herflokkar 
frá Blönduósi skiptust á að dvelja 
á Skagaströnd. Strandverðirnir á 
Gjögri hurfu einnig á brott í des-
ember en breski flotinn setti á fót 
nýja strandvarðstöð á Hólmavík 
11. september 1942.

Kaflabrot:
Bandaríkjamenn [sem leystu 

breska herliðið á Norðvesturlandi 
af hólmi vorið vorið 1942] létu 
verða sitt fyrsta verk að bæta að-
búnaðinn í bresku herbúðunum. 
Skipulag búðanna á Reykjatanga 

treglega í fyrstu en liðsmenn 
smíðuðu sér húsgögn og hirslur 
úr kassafjölum og tómum bens-
ínbrúsum. Þá reistu þeir allmarga 
Nissen-bragga til viðbótar þeim 
sem Bretar höfðu en nóg var af 
efniviði sem ekki þótti ástæða til 
að flytja aftur til Bretlands.

Varnarviðbúnaður Bandaríkja-
hers á norðvestursvæðinu var líkt 
og hjá Bretum með þeim hætti að 
stærsti hluti liðsins, aðalstöðvar, 
tvö undirfylki fótgönguliðs (L og 
M) ásamt stuðningssveitum og 
spítalasveit, alls um 530 manns, 
hafði aðsetur í Crag- og Morpeth-
herbúðunum að Reykjum. Þar 
voru einnig um 100 Bretar sem 
önnuðust tundurdufl og strand-
varnabyssur. Um 200 manna 
fótgönguliðsundirfylki (K) og 
stuðningslið var á Blönduósi en 

Friðþór Eydal.
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tæplega 300 menn (undirfylki I 
o.fl.) í Borgarnesi. Var þar allur 
stórskotaliðsflokkur A úr 19. 
stórskotaliðssveit (143 menn) 
en engar fallbyssur hafðar að 
staðaldri norðan heiða. Þá hafði 
150 manna byggingarflokkur 
Bandaríkjahers aðalstöðvar í 
Borgarnesi en annaðist bragga-
smíði og aðrar verklegar fram-
kvæmdir á öllum þremur stöð-
unum eftir atvikum til vors 1943.

Megináherslan var sem fyrr 
lögð á að hindra að óvinaherlið 

tæki land við Húnaflóa og að 
sporna við sókn þess suður yfir 
heiðar. Varðstaða var höfð við 
hafnir og með ströndum fram 
ásamt eftirliti með lendingum 
flugbáta á Hópi og Svínavatni og 
sérstakir eftirlitsflokkar fóru um 
á bifreiðum og gættu að lendingu 
fallhlífarhermanna. Árangurs-
ríkar varnir byggðu m.a. á neti 
varðstöðva með ströndinni og 
á landsbyggðinni sem tilkynntu 
aðalstöðvum herliðsins um allar 
grunsamlegar skipa- og flug-
vélaferðir. Höfuðáhersla var lögð 
á að varðmenn fylgdust vandlega 
með og tilkynntu umsvifalaust 
um slíkar ferðir og brýnt var 
fyrir þeim að hefja ekki skothríð 
á óvinaskip eða flugvélar nema 
í algerri neyð svo tryggja mætti 
að tilkynningar bærust um ferðir 
þeirra.

Tíu manna varðflokkar önnuð-
ust varðgæslu og strandvörslu á 
Hvammstanga og Skagaströnd. 
Tilkynntu þeir breska flotanum 
í Reykjavík um skipaferðir en 
stjórnstöð Bandaríkjahers um 
annað. Sú breyting var gerð í 
ágústlok 1942 að varðstöðvar 
Bandaríkjahers sem einnig þjón-
uðu sem strandvarðstöðvar voru 
felldar úr strandvarðakerfinu en 
sendu tilkynningar eftirleiðis um 
hvort tveggja til stjórnstöðvar 
hersins. Þá setti breski flotinn 
á fót nýja strandvarðstöð á 

Ungur bandarískur hermaður í viðbragðsstöðu í braggaglugga.

Bandarískur hárskeri við 
störf  í herbúðunum að 

Reykjaskóla í Hrútafirði.

Hólmavík 11. september sama ár.
Bandarísku hermennirnir 

stunduðu fótgönguliðsæfingar og 
langar göngur líkt og Bretar þótt 
þeim væri ekki ætlað eiginlegt 
hlutverk fjallaherdeildar. Mikill 
tími fór í varðstöður og ýmsa 
vinnu við rekstur og viðhald 
herbúðanna, vöruuppskipun og 
flutninga. Kvikmyndasýningar 
voru nokkrum sinnum í viku og 
skemmtikraftar stöldruðu við 
öðru hverju líkt og hjá Bretum. 
Póstsendingar gátu verið stopular 
að vetrinum en fréttir að heiman 
voru Bandaríkjamönnum ekki 
síður kærar en breskum félögum 
þeirra þótt öryggi ástvina væri 
tryggt heima í Bandaríkjunum.

... Bretar lögðu fjölda tund-
urdufla til að hefta siglingar 
óvinaskipa undan Vestfjörðum 
og Austfjörðum allt til Skotlands. 
Snertiduflum var ætlað að spr-
inga er siglt var á þau eða á raflínu 
sem flaut frá þeim. Seguldufl 
lágu dýpra í sjónum og sprungu 
ef skip sigldu yfir þau. Duflin 
voru þannig búin að sprengibún-
aðurinn átti að verða óvirkur ef 
þau slitnuðu upp og átaki létti af 
botnfestunni. Sú var þó ekki alltaf 
raunin. Vírdræsur úr legufærum 
fylgdu oft rekduflum og festust 
í botni á grunnsævi og einnig 
hindraði sjávargróður sem sett-
ist á öryggisbúnaðinn að hann 
virkaði sem skyldi.

Stórhætta stafaði af rekduflum 
á siglingaleiðum og rak þau víða 
á fjörur. Við Húnaflóa rak fjölda 
dufla, einkum á Ströndum og 
allt inn að Kollsá í Hrútafirði og 
skapaði stórhættu nærri byggð. 
Breski flotinn hafði sérþjálfaða 
menn í eyðingu tundurdufla og 
þjálfuðu þeir einnig Íslendinga 
til starfans. Fengu skipsmenn 
Landhelgisgæslunnar m.a. þetta 
hlutverk. Fyrir kom að fólk 
varð að yfirgefa heimili sín 
þar til tundurduflabanar höfðu 
eytt ósprungnum duflum nærri 
bæjum. Varð alloft að draga 
tundurdufl á haf út vegna sprengi-
hættu sem skapaðist þegar þeim 
var eytt.

.. .  Þótt heimamenn við 
Húnaflóa og hinir erlendu her-
menn slyppu blessunarlega við 
að lenda í eldlínu styrjaldarátaka 
á meðan á dvölinni stóð voru 
hörmungar hildarleiksins ekki 
langt undan. Kenneth Epperly 
liðþjálfi í undirfylki M í Morpeth-
búðunum á Reykjatanga ritaði í 
dagbók sína 18. ágúst 1942 að 
svo virtist sem sjóorrusta hafi 
verið háð norður af landinu. 
Herflokkar hefðu verið sendir 
til þess að sækja sjórekin lík 
sem send voru til Reykjavíkur til 
greftrunar. „En sú vitfirring sem 
hin svokallaða siðmenning lætur 
hafa sig út í. Hvort er hér martröð 
eða veruleiki,“ ritaði Epperly.

Hér var þó einungis forsmekk-
urinn af þeim hryllingi sem 
liðsmenn 11. fótgönguliðssveitar 
máttu reyna á vígvöllunum á 

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Grænagarði, 400 Ísafirði
Sími: 470 0830

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Strandgötu 7b, 400 Ísafirði
Sími: 456 3766

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 19, 400 Ísafirði
Sími: 456 3244

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Eyrargötu • 450 Patreksfirði
Sími: 450 2100

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarstræti 7, 400 Ísafirði
Sími: 456 3166

Sendi mínar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þakka árið sem er að líða

Páll Önundarson
Flateyri

Atvinna
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða 

starfsmenn til starfa í veituflokki. Reynsla eða 
menntun í störfum tengdu rafmagni er kostur.  
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á útivinnu og 
fjallamennsku. Veituflokkur er með starfsstöð 
á Ísafirði, en hefur starfssvið um allt veitusvæði 
Orkubúsins. Laun eru skv. samningum Orku-
búsins og Fos Vest. 

Orkubú Vestfjarða ohf. 
Stakkanesi 1, Ísafirði - Sími 450 3202
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Eyrargötu 2, 400 Ísafirði
Sími: 562 2601

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Kómedíuleikhúsið Ísafirði
Sími: 891 7025

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Miðtúni 1, 460 Tálknafirði
Sími: 456 2539

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 21, Bolungarvík
Sími: 456 7005

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Suðurtanga 7, 400 Ísafirði
Sími: 456 4742

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Suðurgötu 12, 400 Ísafirði
Sími: 456 0160

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnarbakka 5, 425 Flateyri
Sími: 456 7887

0

5

25

75

95

100

Fiskvinnsla 
Flateyrar ehf

meginlandi Evrópu eftir að Ís-
landsdvölinni lauk. Líkin voru 
af skipverjum fimm skipa úr 
skipalest sem var á leið frá 
Rússlandi og sigldu fyrir slysni 
inn í breska tundurduflagirðingu 
norður af Straumnesi að kvöldi 5. 
júlí 1942. Mikill mannskaði varð 
en jafnframt var þar unnið mesta 
björgunarafrek við Íslands-
strendur er þrjú lítil fylgdarskip 
björguðu á þriðja hundrað manns 
úr sjónum í dimmviðri og innan 
um stórhættuleg segultundurdufl.

Lík rak í Aðalvík og nokkur 
á Ströndum á næstu vikum en 
önnur fundust á reki og voru 

flutt til Ísafjarðar og Bíldudals. 
Við innanverðan Húnaflóa rak 
eitt lík í Guðlaugsvík, annað í 
Skálholtsvík og eitt á Kolbeinsá. 
Voru þau sótt af hernum og flutt 
til greftrunar í Reykjavík. Sex lík 
rak á Ströndum frá Barðsvík að 
Bjarnarnesi og voru öll greftruð 
í Furufirði ásamt „beinum úr 
hermannslíki“ sem fundust rekin 
í Furufirði sama haust.

Vera kann að fleiri lík hafi rekið 
og verið flutt suður til greftrunar. 
Í skrám yfir jarðsetta hermenn og 
sjómenn bandamanna í Reykja-
vík er að finna nokkra fleiri sem 
létust af umræddum skipum en 

einnig er vitað að björgunarskip 
fluttu nokkur lík til hafnar.

Af munum og búnaði líkams-
leifanna á Ísafirði og Bíldudal 
auk fjögurra líka í Furufirði mátti 
ráða að þau væru af Bandaríkja-
mönnum. Voru þau grafin upp 
árið 1947 og flutt til Bandaríkj-
anna ásamt líkamsleifum allra 
Bandaríkjamanna sem jarðsettir 
voru hérlendis í styrjöldinni. 
Líkið í Aðalvík var af breskum 
sjóliða og var grafið í Staðar-
kirkjugarði en flutt í breska 
hermannagrafreitinn í Reykjavík 
eftir stríð.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er frá  16. desember, til og með 20. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

SPILADAGAR!

Opnunartími - Penninn Eymundsson - Ísafirði
Fimmtudagur 17. desember: 9-18.00  |  Föstudagur 18. desember: 9-18.00 | Laugardagur 19. desember: 10-18.00  
Sunnudagur 20. desember: 12-16.00 | Mánudagur 21. desember: 9-18.00  | Þriðjudagur 22. desember: 9-20.00
Miðvikudagur 23. desember: 9-23.00  | Fimmtudagur 24. desember: 9-12.00

vildarafslátturaf VÖLDUMSPILUM

25%

Vildarverð: 1.544
Verð: 2.059.-

Vildarverð: 1.799
Verð: 2.399.-

Vildarverð: 2.999
Verð: 3.999.-

Vildarverð: 2.999
Verð: 3.999.-

Vildarverð: 2.999
Verð: 3.999.-

Vildarverð: 2.999
Verð: 3.999.-

Vildarverð: 1.799
Verð: 2.399.-

Vildarverð: 1.799
Verð: 2.399.-

Vildarverð: 1.544
Verð: 2.059.-

Vildarverð: 1.544
Verð: 2.059.-

Vildarverð: 1.544
Verð: 2.059.-

Vildarverð: 1.544
Verð: 2.059.-



46 Fimmtudagur 17. DESEMBER 2015

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Austurvegi 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 4070

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Aðalstræti 22b, 400 Ísafirði
Sími: 456 3322

Andri Pétur Þrastarson og 
Marta Sif Ólafsdóttir eru 
búsett í Hilversum í Hollandi 
þar sem Andri stundar nám í 
tónlistartækni við Hogeschool 
voor de kunsten í Utrecht og 
Marta hefur nýlokið námi 
í vöruhönnun frá Design 
Academy í Eindhoven. Í ár 
halda þau jólin í Hollandi og 
lék Bæjarins besta forvitni á að 
vita hvernig jólaundirbúningi 
er háttað þar á bæ. Um það má 
hér lesa í bráðskemmtilegum 
pistli frá Andra: 

Á pósthúsinu iðar allt af lífi, 
nú fer hver fer að vera síðastur 
að koma pökkum í póst til að 
þeir komist nú á áfangstað fyrir 
aðfangadagskvöld. Í búðarhillum 
er ekki þverfótað fyrir hvers-
konar varningi, sem allt í einu 
hefur órjúfanlega tengingu við 
jólin. Jólapappír, jólakökur og 
jólaklósetthreinsir. Á hverri hillu 

Jól í Hollandi
Andri Pétur Þrastarson

hangir kúla, krans eða jólasveinn. 
Og á hverju heimili dæsir útkeyrð 
móðir sem fær ekki frið fyrir 
yfirsykruðu smáfólki. Veðrið 
er svart. En fæstir láta það nú á 
sig fá, því að í þetta skipti mun 
hátíðin sko pottþétt verða hvít á 
endanum, erþaðeggi?  

Fyrir þá sem hafa farið nokkra 
túra á íslensku jólunum hljómar 
þetta eflaust kunnuglega. Þessi 
ímynd lá mér sjálfum svo nærri 
hjarta að ég gerði í einfeldni 
minni ráð fyrir að þetta hlyti að 
vera grunnuppskriftin erlendis 
líka (a.m.k. á vesturlöndum). Og 
að hvert land hendi svo sínum 
eigin sérþörfum í blandið, til 
þess að gera hátíðina „þjóðlega”, 
Íslendingar hafa 13 jólasveina 
og laufabrauð. Danir jólaálfa og 
möndlubúðing. Og kanar setja 
12 hreindýr fyrir sleðann hans 
Sveinka, og reka þrælabúðir á 
norðurpólnum.  

Mér var því nokkuð brugð-
ið þegar ég flutti bú mitt til 

Hollands, og komst að hinum 
skammdegismyrka sannleik. 
Annað hvort sló saman sím-
skeytalínum þegar tréklossarnir 
fengu sendar leiðbeiningarnar af 
því hvernig skyldi halda jól, eða 
þeir voru síðastir til að draga úr 
stóra brúna jólahefðapokanum, 
og fengu ekkert nema kusk, not-
aða sveinka-hárkollu, og gamla 
barnabók um litla svarta Sambó.  

Í stuttu máli sagt, þá halda Hol-
lendingar uppá Sinterklaas, sem 
er eiginlega svona fitusprengd, 
kolvetnissneydd og glútenfrí 
útgáfa af Jólasveininum. Hann 
færir börnum gjafir þann 5. 
desember, stundum, ef hátíðin 
fellur ekki á virkan dag, þá senda 
margir foreldrar fyrirspurn í 
þríriti, með stimpli frá notaris, 
og fæðingavottorði allra barna á 
heimilinu, um að bera frekar út 
þeirra pakka helgina þar á eftir, 
eða undan. Því að rútínan ist 
über alles.

En það fer ekkert í böggarnar 
á Nikka gamla, því hann á sér 
alræmdan aðstoðarmann, sem 
hjálpar til við útburðinn (sem eins 
og bróðir hans í skáldskap Bat-
man fær reglulega nýja uppruna 
sögu). Zwarte Piet, eða Svarti 
Pétur uppá íslensku, er ekki 
ekki allur þar sem hann er séður.  
Aðallega vegna þess að hann 
er hvítur stráklingur í kynlegri 
múnderingu (svört krullótt hár-
kolla, dökkbrúnn farði sem hylur 
andlitið og rauður varalitur), 
fyrrverandi þrælastrákur sem að 
herra Sinterklaas „frelsaði”, eða 
strákur svartur af sóti eftir að hafa 
skriðið í gegnum skorsteina (fer 
eftir  hvern þú spyrð).  

Um það leyti þegar íslensku 
jólin láta á sér kræla með aug-
lýsingum um jólahlaðborð, nýja 
jólaslagarann með Baggalútum 
og smákökuilm frá einstaka 
húsi, fara hollensku jólavís-
bendingarnar einnig á kreik, en 
þó í heldur dekkri búning. Á 
hverju ári er rifinn upp áragömul 
þrætuspurning, sem fyrir flesta 
utanaðkomandi hefur frekar 
augljóst svar: elur Svarti Pétur á 
kynþáttafordómum? Eða er þetta 
alltilæ því að hann getur falið sig 
bakvið barnslega einfeldni. Ekki 
ætla ég að fella neina dóma, enda 
bara bláeygður útlendingur, en ég 

á erfitt með að ýta burt hrollinum 
sem hríslast um mig þegar ég 
mæti hóp af ungu fólki spásser-
andi um í því sem má best kalla 
sínu rétta nafni: Negrabúning. 

Allt þetta havarí í kringum 
Sinterklaas, mótmælagöngurnar 
með og gegn þrælastrákunum 
hans og öll pappírsvinnan á 
bakvið að breyta hátíðardögum 
eftir eigin hentugleika, virðist 
algjörlega taka vindinn úr Hol-
lendingum.  Svo þegar að að 
jóladag kemur, er ekki mikið 
púður eftir til að gera mikið 
annað en eiga rólega kvöldstund 
með fjölskyldunni.

Hinn hollenski Svarti Pétur.

Aðventuljósið hefur fengið 
stað í glugganum í Hilversum.
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Námske ið  vor ið  2015  

Skráning: 
http://fjarkennsla.com

s. 553 7768, gsm 898 7824,

aamvil.fjarkennsla@gmail.com

Janúar 2015 
18.jan.-28.mars.
Heildstætt bókhalds- og 
tölvubókhaldsnámskeið, 10 
vikur. Verð 85.000,-kr.  
19.jan.-16.feb.
Skattskil í litlum fyrirtækjum, 
4 vikur. Verð 45.000,-kr.  
20.jan-17.feb.
Bókhald I, fyrir byrjendur, 4 
vikur. Verð 45.000,-kr. 
21.jan.-18.feb.
Microsoft Office 2010 - Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, 4 
vikur. Verð 45.000,-kr.  
22.jan.-19.feb.
Mannauðsstjórnun í litlum 
fyrirtækjum/stofnunum, 4 
vikur. Verð 45.000,-kr. 

Mars 2015 
1.mars-29.mars.
Skattskil í litlum fyrirtækjum, 
4 vikur. Verð 45.000,-kr. 
2.mars-30.mars.
Bókhald I fyrir byrjendur, 4 
vikur. Verð 45.000,-kr. 
3.mars-31.mars.
Microsoft Office 2010 - Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, 4 
vikur. Verð 45.000,-kr. 
4.mars-1.apríl.
Mannauðsstjórnun í litlum 
fyrirtækjum/stofnunum, 4 
vikur. Verð 45.000,-kr.

Fjarkennsla.com 
Símenntun og ráðgjöf 
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Pollgötu 2, 400 Ísafirði
Sími: 456 3092

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Silfurgötu 5, 400 Ísafirði
Sími: 450 6000

SPEGLAR

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði
Sími: 422 5000

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Suðurgötu 12, 400 Ísafirði
Sími: 456 3366

Æskuminning frá jólum 
Kristín Lilja Kjartansdóttir

Það er desembermánuður árið 
1968. Yngsti bróðir minn er 
nýfæddur og það eru að koma 
jól. Við erum að flytja úr gamla 
bænum í Eyrardal yfir í stein-
húsið hálfbyggða sem stendur 
hinumegin á hlaðinu. Það er 
eftirvænting og spenna í loftinu, 
eftirvænting hjá okkur krökkun-
um að fara úr dimmum og köld-
um bænum yfir í hlýja og bjarta 
húsið sem stóð þarna rétt hjá og 
spenna hjá fullorðna fólkinu yfir 
því hvort yrði hægt að flytja yfir 
fyrir kvöldið,  kyndingin í gamla 
bænum hafði verið að gefið sig 
af og til en þennan dag hafði 
gamla olíufíringin alveg gefist 
upp og því orðið ansi kalt og rakt 
í gamla bænum. 

Ég man að litli bróðir minn var 
vafinn í ullarteppi og í gærupoka 
með vettlinga og húfu í vöggunni. 
Við höfðum sofið í fötum nóttina 
áður og vaknað með ískalt nef og 
kinnar þrátt fyrir stóru og þykku 
dúnsængurnar sem voru ótrúlega 
þungar. Fiðrið í sængunum hafði 
nefnilega þá tilhneigingu að safn-
ast fyrir á einum stað í verinu svo 
þær voru ekki alltaf að þjóna hlut-
verki sína,  að halda á okkur hita. 
Veggirnir í gamla bænum voru 
heldur ekki hannaðir til að halda 
vetrarkuldanum úti og einfalt gler 
í öllum gluggum svo þeir héluðu 
oft og tíðum í frosthörkum. Þær 
voru margar fallegar frostrósirnar 
á gluggunum þá, þær sér maður 
ekki í hýbýlum í dag. 

 Nýi bærinn stóð hálfklárað-
ur, steypugólfið grátt eins og 
veggirnir en búið að setja klósett 
og vask á baðið og eldavél í 
eldhúsið, húsið var að öllu öðru 
leyti tilbúið undir tréverk. Það 
var til grunnmálning til að mála 
svefnherbergið svo hægt yrði að 
fara með nýfætt barnið yfir í hús-
ið, mikilvægt þótti að rykbinda 
herbergið áður, engar hurðir voru 
komnar og því allt opið. Við 
gátum sofið í tveimur herbergjum 
og forstofunni, önnur herbergi 
voru full af áhöldum, timbri og 
sementi. En okkur fannst það 
ekki tiltökumál, mikilvægast var 
að koma öllum í hlýjuna. 

Ég og frænka mín sváfum í 
forstofunni. Ég gleymi aldrei 
tilfinningunni að sofna í nýja hús-
inu, sofna í hlýjunni og ekki síst 
að vakna um morguninn, draga 
andann djúpt og finna að manni 
var ekki lengur kalt á nefinu, 
enginn raki í lofti og gólfið svo 
einstaklega hlýtt að hægt var að 
stíga á það berfættur.

 Jólin komu þetta árið í nýja 
Eyrardalsbænum og þau voru 
yndisleg, full af birtu og yl í 
bókstaflegri merkingu. Ég man 
að mér fannst ég vera að upplifa 
mín fyrstu jól við aðstæður sem 

aðrir höfðu búið við talsvert 
langan tíma. Sú upplifun og sú 
tilfinning sem því fylgdi gleymist 
aldrei. Gamla jólatréð var skreytt 
og jólasería sett í stofugluggann, 
þá var bara til ein aukasería og 
hún var afskaplega dýrmæt. 
Við fengum okkar jólagjafir og 
jólamaturinn var að sjálfsögðu 
hangikjötið sem pabbi reykti 
af stakri snilld. Mamma stóð 
vaktina eins og ávallt, sterk og 
glaðlynd með sitt tíunda barn 
og okkur systkinin sem heima 
voru og sá til þess að öllum liði 
vel. Engin var uppþvottavélin, 
þurrkarinn eða örbylgjuofninn 
en samt hafðist þetta allt saman.

Ég velti þessari minningu upp 
í dag þegar ég setti upp þrettándu 
jólaseríuna í litla húsinu mínu, 
kveikti á þvottavélinni og setti í 
þurrkarann. Það er langur vegur 
frá jólamánuðinum árið 1968. 

Í dag hefur gamli Eyrardals-
bærinn fengið annað hlutverk 
og kallast nú Melrakkasetur 
Íslands í Súðavík. Bærinn er 
mikil prýði þar sem hann stendur 
upp á brekkunum, fallegur og 
reisulegur. Steinhúsið skyggir 

ekki lengur á hann, það var 
fjarlægt þegar hætt var að halda 
því við á sínum tíma. Mér verður 
oft hugsað til æskuáranna þegar 
ég heimsæki setrið og það voru 
blendnar tilfinningar sem bærð-
ust fyrst þegar farið var að huga 
að því að gera bæinn upp,  í dag 
er ég alsæl með hlutverk hans og 
þakklát fyrir að hann skuli standa. 
Mér finnst ég alltaf vera komin 
heim þegar ég lít við.

Gleðileg jól

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug 
við andlát og útför okkar ástkæru 

Guðbjörgu Amelíu Magnfreðsdóttur
Börn, barnabörn og langömmubörn. 

Systkinin og fjölskyldur þeirra.
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KÆRLEIKS ÓHLJÓÐ STAL UM-
HVERFIS RIFA

SJALD-
GÆFUR

RJÚKA
BERGMÁLA

FLATFÓTUR

LÍNA TVEIR 
EINS

ÓGRYNNI

SMYRSL

VARKÁRNI
REIÐI-
HLJÓÐ

ÁTT

SJÁÐU

VEFENGJA
ÁLITS

ALA

STERTUR

FUGL

KOPAR

KÚGUN
PRÓFAÐLABBA

OFBJÓÐA

HRUMUR
MEGIN

SÓT

NÁ YFIR

SIGUR

KJÁNI

TVEIR 
EINS

DÝR

GALDRAR

KLIÐUR

TALA
LÍK

SPÍRA

GEGNA
ÖTULL

PLANTA

ÁLÍTA

FLYTJA

BAUL

FYRIR-
GANGUR

FRAMRÁS

ÖFUG RÖÐ

MJÖÐUR
LYKT

NÚNA

UMFRAM

SKIPSHÖFN

LÚRAÁHRIFA-
VALD

SKIN

YNDI

BLUNDUR

VIÐSKIPTI

FLÝTIR

UPP-
HRÓPUN

DRYKKUR

LÉLEGUR

KIMI

Krossgátan

Sportið í beinni...

fimmtudagur 17. desember
19:40 Wolves - Leeds United
föstudagur 18. desember
19:00 Njarðvík - Grindavík

19:40 Birmh City - Cardiff City
22:00 Dominoskörfub.kvöld
01:00 San Ant Sp - LA Clipp
laugardagur 19. desember

14:50 WBA - AFC Bmouth
14:50 Southmpt - T.Hotspur
14:50 ManUtd - Norwich

14:50 Everton - Leicester City
14:50 Chelsea - Sunderland
14:50 Stoke City - Cr Palace
17:20 Newcastle - Aston Villa
18:30 Formúla E: P del Este
01:00 Dos Anjos vs Cerrone
sunnudagur 20. desember

11:25 Carpi - Juventus
13:20 Watford - Liverpool
13:55 Atalanta - Napoli

14:55 R Madrid - Rayo Vall
15:50 Swans C - WHam Utd
16:55 Sampdoria - Palermo
19:40 Internazionale - Lazio

21:20 Pb Steelers - D Broncos
mánudagur 21. desember

19:50 Arsenal - Man City
22:00 Messan

föstudagur 25. desember
19:00 Okla City - Chicago B
22:00 GS Warr - ClevelCav

laugardagur 26. desember
12:35 Stoke City - Man Utd

14:50 Man City - Sunderland
14:50 Aston Villa - West Ham
14:50 Liverpool - Leicester City

14:50 AFC Bournem - C Pal
14:50 Swansea City - WBA
14:50 Chelsea - Watford

14:50 Tott Hotspur - Norw City
17:20 Newc Utd - Everton

19:35 Southampton - Arsenal
sunnudagur 27. desember
16:25 Nott Fores - Leeds Utd

21:20 Ar Card - GBay Packers

Helgarveðrið 

Á föstudag:
Austlæg átt 5-13 m/s og 

slydda eða snjókoma sunnan- 
og vestanlands og hiti um og 
undir frostmarki, en annars 
stöku él og frost 1 til 6 stig.

Á laugardag:
Stíf austlæg átt. Snjókoma 
norðantil og vægt frost, en 

rigning eða slydda sunnantil 
og hiti um eða yfir frostmarki.

Á sunnudag:
Útlit fyrir norðaustan átt. Snjó-
koma um landið norðanvert, 
en úrkomulítið sunnantil. Hiti 

um og undir frostmarki.
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Jólamaturinn tekur mið af hverjum stað
Hjónin Nadia Ashkenazy-Jon-

es og Martin Ludovik Ashke-
nazy-Jones hafa búið á Flateyri
frá árinu 2009. Nadia flutti til
Reykjavíkur frá London þegar
hún var fimm ára gömul og síðar
til Sviss. Martin er alinn upp í
London en síðan þau giftu sig
hafa þau ferðast víða og haldið
jól á mörgum stöðum í heimin-
um. Jólamaturinn hefur tekið mið

af því en þau hjónin snæða það
sem er til siðs á hverjum stað. Í
æsku Nadiu og eftir að þau fluttu
til Íslands var alltaf rjúpa á borð-
um á aðfangadagskvöld. Og með
henni sósa og trönuberjasósa.
„Jólin okkar voru mjög hefð-
bundin á Íslandi,“ segir Nadia.
„Ég man eftir því að hafa borðað
mjög varlega svo ég myndi ekki
tyggja höglin úr rjúpunni. Á jóla-

dag borðuðum við alltaf hangi-
kjöt með laufabrauði og eftir að
við fluttum til Sviss fengum við
það sent til okkar. En hefðin á
aðfangadag breyttist og við
snæddum önd eða gæs í stað rjúp-
unnar.“

Jólamaturinn hjá fjölskyldu
Martins í London var nokkuð
frábrugðinn en þar snæddu þau
fasana eða gæs á aðfangadags-

Úlfar Lúðvíksson, sýslumaður
og lögreglustjóri á Vestfjörðum,
ætlar ekki að tjá sig um dóm Hér-
aðsdóms Vestfjarða í nauðgun-
armáli sem kveðinn var upp í lok
nóvember. Ákærði var dæmdur
sekur fyrir nauðgun en honum
var metið til refsilækkunar tafir
á rannsókn málsins. Tæp tvö ár
liðu frá því að kæra barst til lög-
reglu þangað til ákæra var gefin
út. Í niðurstöðu dómsins segir að
vegna alvarleika málsins geti
Héraðsdómur ekki metið full-
nægjandi þá skýringu lögreglu
að drátt á meðferð málsins megi
rekja til mikils álags. Maðurinn
var dæmdur í 24 mánaða fangelsi

en vegna dráttar á meðferð máls-
ins þótti rétt að fresta fullnustu
21 mánaðar af refsingunni.

Málið barst til lögreglu 8. apríl
2012. Í dómi Héraðsdóms segir:
„Fyrir liggur að af hálfu lögreglu
var rannsókn málsins hætt 14.
maí 2013 með vísan til 4. mgr.
52. gr. laga nr. 88/2008 um með-
ferð sakamála. Ríkissaksóknari
felldi þessa ákvörðun úr gildi 10.
júlí 2013 og lagði fyrir lögreglu
að halda rannsókn málsins áfram.
Af gögnum málsins má ráða að
frá því í maí 2012 þar til rannsókn
málsins var hætt í maí 2013 hafi
ekkert verið unnið að rannsókn
málsins.“              – smari@bb.is

Tjáir sig ekki um drátt á
rannsókn nauðgunarmáls

kvöld. Í byrjun sjöunda áratug-
arins breyttist hefðin að nokkru
og kalkúnn varð vinsæll jólamat-
ur hjá þeim eins og öðrum, en
hinar fuglategundirnar voru þó
hafðar á borðum ef löngun var til
þess. Eins og áður sagði hafa
jólahefðir hjónanna oftar en ekki
markast af þeim stöðum sem þau
eru hver jól. „Við höfum ekki
alltaf verið með fjölskyldunni
yfir jólin og stundum hafa vinir
boðið okkur heim. Jólamaturinn
hefur þess vegna tekið mið af
hverjum stað og hverri hefð.
Þegar við bjuggum í Frakklandi
t.d. þá var yfirleitt önd í aðalrétt.
Eftir að við fluttum aftur til Eng-
lands árið 1998 þá vorum við
yfirleitt með kalkún, nema eitt
árið sem við dvöldum í Lapplandi

þá var dásamleg hreindýrakássa
í matinn.“

Hjónin fluttu nýverið frá Flat-
eyri en á meðan þau bjuggu hér
voru jólin haldin ýmist með vin-
um eða í London. Eitt skiptið þar
ytra héldu þau matarboð fyrir
átta vini og buðu upp á kalkún
með steiktum kartöflum, gulrót-
um, kastaníuhnetum, rósakáli,
trönuberjasósu og soðinni skinku
að sjálfsögðu. 2012 breyttu þau
aftur voru þau í litlu þorpi í Grikk-
landi þar sem lambakjöt var á
borðum ásamt svínakjöti og
fjölda smárétta. Það er ekki of-
sögum sagt að jólin hjá þeim
Nadiu og Martin hafa oft verið
spennandi ef miðað er við hinn
hefðbundna hamborgarahrygg.

– sfg@bb.is

Nadia og Martin á Grikklandi.
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Langar þig að eignast fallega ljósmynd héðan að 
vestan. Býð uppá myndir á striga eða í ramma. 

Þið getið skoðað myndir eftir mig á 
www.facebook.com/BenniPhotography/. 

Hafið samband í netfang bernhardurg@gmail.com.

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar
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Ísafirði
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is 
456 4566

 3.900 kr.   5.900 kr.

HEILSUINNISKÓR
Heilsuinniskórnir sem laga sig að 
fætinum og dreifa þyngd jafnt um 
hann. Komnir aftur! 

DÁSAMLEG JÓLAGJÖF 
FYRIR ÞREYTTA FÆTUR

TEMPUR 
ORIGINAL
Þessi veitir góðan stuðning.  
Hentar vel þeim sem sofa á hlið. 

TEMPUR CLOUD  
COMFORT
Tilvalinn fyrir þá sem vilja Tempur 
stuðning en mýktina líka.

SHAPE  
CLASSIC
Alhliða heilsukoddi með
klassískri lögun.

SHAPE  
STANDARD
Alhliða heilsukoddi sem  
lagar sig að hálsinum.

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.
+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fu llt verð samtals: 
25.800 kr.

JÓLA-
TILBOÐ

SÆNGURFÖT 
100% bómullarsatíni frá MistralHome,  
þrír litir. 300 tc.

O&D DÚNSÆNG
Stærð 140x200 cm. 
Fylling 600g
90% hvítur, hreinn andadúnn. 
10% smáfiður. 
100% Bómullaráklæði.

 18.900 kr.   24.875 kr.  

Heilsukoddar fyrir notalegar nætur og góðan svefn

 5.900 kr.  DORMAVERÐ

30%
AFSLÁTTUR

 3.900 kr.  1 PAR
 6.980 kr.  2 PÖR
 9.900 kr.  3 PÖR

 19.900 kr.   25.800 kr.  8.990 kr.  DORMAVERÐ

VERÐ
FRÁBÆRT

& GÆÐI

 20.900 kr.   25.900 kr.

JÓLA-
TILBOÐ

LENGRI OPNUN  
TIL JÓLA
17.–18. des. 1000-1800

19. des. 1100-1600

20. des. 1300-1600

21.–22. des 1100-2000

23. des. 1100-2200

24. des. 1000-1200


