
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 400 m/vsk
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 400 m/vsk

Fimmtudagur
17. desember 2009
50. tbl. · 26. árg.

Njörður P. Njarðvík ræðir gamla tíma á Ísafirði, píanóleik
lífsins, fíknina í samfélaginu og vegalaus börn í Afríku

Skáldið frá Grænagarði
Gleðilega hátíð!Gleðilega hátíð!Gleðilega hátíð!Gleðilega hátíð!Gleðilega hátíð!
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Jólaútskrift í
Ísafjarðarkirkju

Jólaútskrift Menntaskólans á Ísafirði verður í
Ísafjarðarkirkju föstudaginn 18. desember kl.
14:00. Allir vinir og velunnarar skólans eru vel-
komnir.                                       Skólameistari.

Ísfirska ævintýrafyrirtækið
Borea Adventures hefur verið tölu-
vert í fjölmiðlum erlendis frá stofn-
un þess árið 2006. Fyrir stuttu
birtist opnugrein í The Guardian
í Bretlandi um skíðaferð sem
blaðamaður þess tók þátt í. Fyr-
irtækið gerir út 60 feta seglskútu
í ýmiskonar ævintýraferðir um
Jökulfirði, Hornstrandir, austur-
strönd Grænlands og Jan Mayen.
Þrátt fyrir misjafnt veður fer
blaðamaðurinn Rupert Mellor
fögrum orðum um hrifningu sína
á landslaginu, matnum, skíða-
brekkunum og ferðafélögunum.
Hann lýsir stórbrotnu landslaginu
þar sem hvítir tindar fjallanna
mynda skörðóttan hring sem sker
sig frá blágrænum himninum,
rákóttum klettum og blásvörtum
vatnstungum svo langt sem aug-
að eygði.

Í greininni segir m.a: „Marga
klukkutíma frá næsta vegi eða
mannabyggðum var landslagið
hrátt og máttur frumefnanna magn-
aður, við stóðum sáttir nokkrar mín-
útur í þögn. Við töldum að það

yrði erfitt að finna villt dýr sem
myndi toppa hnúfubakinn sem
hafði veifað ugga sínum að okkur
er við höfðum siglt klukkutíma
frá Ísafjarðarhöfn en heimskauta-
refurinn sem pírði augun á okkur
er hann fetaði sig áfram í gili
veitti okkur sýn í þá ólýsanlegu
áskorun að lifa á stað þar sem
náttúran er algjörlega við völd,
áskorun sem var mætt af bændum
og hvalaveiðimönnum þar til
fyrir 60 árum.“

Ferðin var farin vikuna fyrir
páska í fyrra og blaðamaðurinn
ákvað að doka við og njóta tón-
listarhátíðarinnar Aldrei fór ég
suður í leiðinni. „Um kvöldið
deildu fjölbreyttir tónlistarmenn
sviði frammi fyrir fjölmennum
hóp af fólki allt frá krökkum til
afa og amma, lýðurinn fagnaði
öllum tónlistarmönnum frá ein-
mana trúbadorum til leikrænna
þungarokksútlaga áður en haldið
var út í nóttina í þessum litla
bæ.“

,,Við bjóðum bara upp á ferðir
sem við sjálfir höfum gaman af

eins og skíðaferðir í Jökulfjörð-
um gönguferðir á Hornstrandir,
kajakferðir, blanda af siglingu,
kajak og göngu á austur Græn-
landi eða skíðaferð á nyrsta eld-
fjall í heimi á Jan Mayen“ segir
Rúnar Karlsson, einn af eigend-
um fyrirtækisins. Blaðamenn og
ljósmyndarar hafa alltaf verið
velkomnir með í ferðir fyrir-
tækisins og hafa birst greinar í
stórum blöðum og tímaritum
víðsvegar um heim. ,,Þetta lítur
bara vel út með næsta ár og við
erum búnir að fullbóka í nokkrar
ferðir. Grænlandsferðirnar voru
uppseldar og við bættum við
einni aukaferð“ segir Rúnar.

Íslendingar eru líka farnir að
láta sjá sig í auknum mæli. ,,Ætli
það sé ekki fall krónunnar sem
geri það að verkum að fólk
sleppir dýrum utanlandsferðum
og reynir að gera eitthvað spenn-
andi heimafyrir í staðinn. Við
erum að sjálfsögðu með góð til-
boð fyrir Íslendinga,“ segir Rún-
ar.

– thelma@bb.is

Vekja athygli erlendis
Ísfirska ævintýrafyrirtækið Borea Adventures hefur verið
töluvert í fjölmiðlum erlendis frá stofnun þess árið 2006.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Hálfdán Bjarki HálfdánssonHálfdán Bjarki HálfdánssonHálfdán Bjarki HálfdánssonHálfdán Bjarki HálfdánssonHálfdán Bjarki Hálfdánsson
upplýsingafulltrúiupplýsingafulltrúiupplýsingafulltrúiupplýsingafulltrúiupplýsingafulltrúi

Hálfdán Bjarki Hálfdánsson starfar sem upplýsingafulltrúi hjá Ísafjarðarbæ en hefur komið víða við á starfs-Hálfdán Bjarki Hálfdánsson starfar sem upplýsingafulltrúi hjá Ísafjarðarbæ en hefur komið víða við á starfs-Hálfdán Bjarki Hálfdánsson starfar sem upplýsingafulltrúi hjá Ísafjarðarbæ en hefur komið víða við á starfs-Hálfdán Bjarki Hálfdánsson starfar sem upplýsingafulltrúi hjá Ísafjarðarbæ en hefur komið víða við á starfs-Hálfdán Bjarki Hálfdánsson starfar sem upplýsingafulltrúi hjá Ísafjarðarbæ en hefur komið víða við á starfs-
ævi sinni. Til að mynda hefur hann verið blaðamaður hjá Bæjarins besta og rokkstjóri Aldrei fór ég suður. Íævi sinni. Til að mynda hefur hann verið blaðamaður hjá Bæjarins besta og rokkstjóri Aldrei fór ég suður. Íævi sinni. Til að mynda hefur hann verið blaðamaður hjá Bæjarins besta og rokkstjóri Aldrei fór ég suður. Íævi sinni. Til að mynda hefur hann verið blaðamaður hjá Bæjarins besta og rokkstjóri Aldrei fór ég suður. Íævi sinni. Til að mynda hefur hann verið blaðamaður hjá Bæjarins besta og rokkstjóri Aldrei fór ég suður. Í

ljós kom þegar hann var inntur inn að beini að draumastarfið er handritshöfundur fyrir Spaugstofuna.ljós kom þegar hann var inntur inn að beini að draumastarfið er handritshöfundur fyrir Spaugstofuna.ljós kom þegar hann var inntur inn að beini að draumastarfið er handritshöfundur fyrir Spaugstofuna.ljós kom þegar hann var inntur inn að beini að draumastarfið er handritshöfundur fyrir Spaugstofuna.ljós kom þegar hann var inntur inn að beini að draumastarfið er handritshöfundur fyrir Spaugstofuna.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Ég á erfitt með að taka ákvarðanir.

Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?
Á Ísafirði.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar ég flutti vestur.

Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að þurfa að alast upp í Reykjavík.

Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Þegar ég fattaði að fólkið á Austurvelli

var að hrópa „vanhæf ríkisstjórn“ en ekki
„hvaða ríkisstjórn“ eins og ég hélt framan af.

Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?
Grínverjinn með Ladda.
Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?
Opinberun Hannesar.

Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?
Nokkrir góðir dagar án Guðnýjar.

Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?
Þegar ég fór til Fljótavíkur á vordögum 1996.

Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?
Hamborg. Þar er kebabinn góður.

Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?
Góður kebab.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Já.

Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Hreinna sokka.
Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?

Hjá Flugfélaginu Erni á Ísafjarðarflugvelli
Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?

Handritshöfundur fyrir Spaugstofuna.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Lyle Lovett.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Skorar á Straumnesi.
Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?

Þegar ég hitti Jakub Pauli, færeyskan þungarokk-
söngvara, um borð í Norrænu. Í sömu ferð hitti ég bræðurna í

The Boys og umboðsmann (pabba) þeirra
Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?

Að liggja uppi í sófa og horfa á sjónvarpið.
Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?

Wikipedia. Annars finnst mér Internetið ofmetið
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Einu sinni ætlaði ég að verða skógarhöggsmaður.
Svolítið erfitt þegar maður á heima á Íslandi

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég er hress.

En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?
Stundum er ég of hress.

Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?
Daihatsu Charade, ´84 módel.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Gamlársdagur.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Hermanns Gunnarssonar. Þó hann sé Valsari.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Jón Jónsson.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Klukkan 4 á morgnana þegar ég er sofandi.

Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?
Tvíburunum.

Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?
Kærleikur er ávallt skapandi, aldrei eyðandi.

Átta alpa-
greinamót

Átta alpagreinamót verða
haldin á Ísafirði í vetur sam-
kvæmt mótaskrá Skíðafé-
lags Ísfirðinga. Fastir liðir
eins og Grænagarðsbikarinn
og Ásgeirsmótið verða að
sjálfsögðu á sínum stað auk
tveggja bikarmóta á vegum
Skíðasambands Íslands.

Það má því búast við
annasömum vetri hjá SFÍ-
liðum en auk heimamótanna
munu þeir taka þátt í ýmsum
mótum víða um land. Á vef
SFÍ segir að vonir standi til
að veðurguðirnir verði ís-
firskum skíðamönnum hlið-
hollari á þessari vertíð held-
ur en áður. Mótaskrána má
sjá í heild á snjor.is.

Magnúsi Erlingssyni sókn-
arpresti Ísafirði var afhent á
dögunum ágóði heimaleiks
KFÍ sem rann til styrktar
fjölskylduhjálpar Ísafjarðar-
kirkju. Afrakstur leiksins,
sem var gegn Hetti og fór
fram í nóvember, nam 100.
000 krónum og sáu yngstu
iðkendur félagsins um að
afhenda upphæðina.

KFÍ stóð fyrir söfnuninni
í samstarfi við Landsbank-
ann en hún fór þannig fram
að stuðningsfólk félagsins
lagði frjáls framlög í sjóð í
stað inngangseyris á leikinn.

Styrktu fjöl-
skylduhjálp
kirkjunnar

Samkvæmt könnun sem
gerð var á vefnum vikari.is
í Bolungarvík eru 81% Bol-
víkinga andvígir því að bæj-
arfélagið sameinist Ísafjarð-
arbæ. Rúmlega 10% íbúa
Bolungarvíkur tóku þátt í
könnuninni, eða 96 manns.
Rúmt 81% þeirra sem svör-
uðu, vildu ekki að bæjarfé-
lögin sameinuðust en 19%
vildu sjá sveitarfélögin renna
saman í eitt.

Eins og kunnugt er starfar
Hundraðdaganefndin svo-
kallaða nú að því að skoða
fýsileika sameiningar sveit-
arfélaganna þriggja, Ísa-
fjarðarbæjar, Bolungarvíkur
og Súðavíkur, en ef marka
má könnun vikara.is er áhugi
íbúanna á sameiningu ekki
mikill.

81% vilja ekki
sameiningu
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Spurningin
Hversu miklu

eyðir þú í jólagjafir?
Alls svöruðu 475.

Undir 50 þús.
sögðu 205 eða 43%

50-100 þús.
sögðu 152 eða 32%

Yfir 100 þús.
sögðu 118 eða 25%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Snýst í norðanátt með
éljum NA-lands er líður á

daginn, en bjartviðri
sunnan- og vestanlands.
Kólnandi veður. Horfur á

laugardag: Norðanátt
með éljum norðan- og
norðaustanlands, en

bjartviðri að mestu sunn-
an og vestanlands.

Horfur á sunnudag:
Norðanátt með éljum

norðan- og norðaustan-
lands, en bjartviðri að

mestu suðvestanlands.

Ritstjórnargrein

Jólakvöld
,,Barnsins kvöld – með kóngaljós og jólatré.
Í kirkjunni svo væran blund á móðurhné.“

Þrátt fyrir allt sem hermt er að tíðarandinn hafi haft í för með sér
halda jólin áfram að vera hátíð barnanna; hátíð ljóssins. Aðfanga-
dagskvöld. Kvöldið sem óþreyjufullar, ungar sálir hafa langtímum
beðið eftir, er allt í einu komið með alla sína ljósadýrð og óskin um
að allir fái þá eitthvað fallegt í þann mund að rætast. Enginn fari í
jólaköttinn. Og hver hefur ekki notið værs blundar á móðurhné þetta
kvöld, þegar þreytan yfirbugaði litla mannveru, þótt minnið hrökkvi
ef til vill ekki til að hafa notið þeirrar mildi.

,,Mannsins kvöld – svo margbrotin á árunum.
Minningarnar vagga á hugarbárunum.“

,,Hvað er langlífi?“ spurði Jónas: ,,margoft tvítugur / meir hefir
lifað / svefnugum segg / er sjötugur hjarði.“ Misjöfn er mannsins
ævi. Stundum er sagt að þeir deyi ungir, sem guðirnar elska; ef til
vill fullyrðing til að geta umborið hið óásættanlega. Sitthvað er gæfa
og gjörvileiki og sagt er: hver er sinnar gæfu smiður. Mörg eru dæm-
in um byrðar sem ekki hefur verið komist hjá að bera; lífsgöngu sem

enginn hefði óskað sér.
Aðfangadagskvöld, farvegur reikulla minninga, flöktandi eins og

lífsfleyið á báruföldum ævidaganna; sumum ljúft, öðrum raun.

,,Ellikvöld – þá bráðnar hrím af hárunum,
er helgin skín í barna gleðitárunum.“

Tvisvar verður gamall maður barn. Illa er komið fyrir þeim sem
ekki nær að fanga gleðitár barnsins yfir jólaljósinu; njóta ylsins og
birtunnar, bræða hrímið sem safnast hefur á vegferðinni, ef til vill
sumpart af kvíða fyrir því sem  bíður okkar allra, vitum bara ekki
hvenær eða hvernig það ber að. Enginn ræður sínum næturstað.

,,Ó, blessuð jólin, / er barn ég var. / Ó, mörg er gleðin / að minnast
þar,“ var minning skáldsins frá Hvítadal.

*
Bæjarins besta sendir lesendum sínum og vildarvinum nær og

fjær og landsmönnum öllum bestu óskir um gleðileg og kærleiksrík
jól.

Megi birta jólaljóssins varða vegspölinn fram undan, lesandi
góður.                                                                                          s.h.

Lokun
Skattstofa Vestfjarðaumdæmis verður lokuð

18. desember nk., vegna starfsmanna- og
stefnumótunarfundar.

Skattstjóri Vestfjarðaumdæmis.

Kveikt var í stórri sorp-
tunnu við fjölbýlishús við
Fjarðarstræti 57 – 59 á Ísa-
firði aðfaranótt laugardags.
Töluverð hætta skapaðist
þegar eldurinn læsti sig í
veggklæðningu en lögreglu-
menn komu fljótt á vettfang
og slökktu eldinn með hand-
slökkvitækjum. Eldurinn
hafði þá læst sig í trégrind
innan klæðningarinnar og
blossaði aftur upp skömmu
síðar en þá var slökkvilið
komið á vettvang og gekk
greiðlega að slökkva eldinn.
Búið að var að gera íbúum
viðvart og undirbúa rým-
ingu hússins en til þess kom
þó ekki.

Í húsinu eru tólf íbúðir en
engin þeirra skemmdist af
eldi eða reyk, skemmdirnar
urðu allar utandyra. Rann-
sókn málsins er á frumstigi
og lögreglan á Ísafirði biður
þá sem kunna að hafa séð til
mannaferða í götunni að
hafa samband í síma 450
3730. Jafnvel þótt fólk telji
að upplýsingarnar sem það
hefur fram að færa skipti
ekki máli segir lögreglan að
allt sem viðkemur manna-
ferðum við húsið þessa nótt
geti komið að gagni.

Íkveikja við
fjölbýlishús

Fleiri fluttu til Vestfjarða frá
útlöndum en af landi brott á fyrstu
níu mánuðum ársins. Rúmlega
hundrað manns fluttu frá Vest-
fjörðum til útlanda frá janúar til
september. Flestir fluttu frá Ísa-
fjarðarbæ eða 67 manns. Því næst
kom Bolungarvík þar sem 22
fluttu af landi brott. Þá fluttu 116
manns til Vestfjarða frá öðrum
löndum. Flestir þeirra fluttu til
Ísafjarðarbæjar eða 48, en 31
flutti erlendis frá til Tálkna-
fjarðar. Þetta kemur fram í tölum
Hagstofunnar.

Allt að 79% íslenskra ríkis-
borgara sem flytja búferlum til
útlanda snúa aftur til Íslands eftir

að meðaltali 2,4 ára dvöl. Er-
lendir ríkisborgarar sem fara af
landi brott snúa til baka í mun
minna mæli, eins og við má bú-
ast, en 17% þeirra hafa þó snúið
til baka eftir innan við ársdvöl
erlendis. Þetta kemur fram í nýju
hefti Hagtíðinda þar sem gerð er
grein fyrir endurkomum þeirra
sem hafa flust til útlanda á tíma-
bilinu 1986–2008.

Tvö hundruð erlendir ríkis-
borgarar fluttu til Vestfjarða á
síðasta ári. Er það mesti fjöldi í
tíu ár en árið 1998 fluttu 246
erlendir ríkisborgarar til fjórð-
ungsins. Þá fluttu 60 erlendir rík-
isborgarar frá landshlutanum á

árinu. Nítján Íslendingar fluttu
til Vestfjarða í fyrra en 34 fluttu
þaðan. Þess má geta að um 550
erlendir ríkisborgarar voru bú-
settir í fjórðungnum í upphafi
síðasta árs.

Vestfirðir voru með jákvæðan

flutningsjöfnuð á fyrsta ársfjórð-
ungi 2009 en aðfluttir umfram
brottflutta voru 35 manns. Var
það í fyrsta sinn í 20 ár sem flutn-
ingsjöfnuðurinn var ekki nei-
kvæður í landshlutanum.

– thelma@bb.is

Yfir 100 manns fluttu frá
útlöndum til Vestfjarða
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Jólahvað?
 Það er merkilegt hvað orðið jól tengist mörgum hlutum.  Jólaundirbúningurinn felst

í því að setja upp jólaljós og jólaskreytingar, skrifa jólakort, kaupa jólagjafir og jóla-
mat.  Og svo eru það jólahlaðborðin og jólalögin, sem gleðja bæði kroppinn og andann.
Í desembermánuði virðist allt vera jóla-eitthvað. Og að lokum gerist það að maður
hváir eins og hann Skrámur gerir í jólalaginu þegar jólasveinninn bankaði upp á:
Jólahvað!
    Jólatengingar geta tekið á sig hinar furðulegustu myndir.  Fyrir nokkrum árum
síðan var sett á rjúpnaveiðibann vegna þess að þessi hvíti og fallegi fugl var í út-
rýmingarhættu.  Ónefnd kona trúði mér fyrir því að hún gæti ekki haldið jól ef
hún fengi ekki sínar jólarjúpur.  Ég reyndi nú að malda í móinn og segja að há-
tíðin gæti ekki oltið á því hvað væri í ofninum.  „Jú, víst”, sagði konan.  „Þegar
inntónasjónin hefst hjá prestinum í útvarpinu á aðfangadagskvöld klukkann
sex og hann sönglar um þjóðina, sem sér ljósið í myrkrinu, þá finn ég alltaf
lyktina af rjúpunum.”  Enda þótt ég sé þjónandi prestur þá ákvað ég að koma með
djarfa tillögu og stakk upp á konan sleppti því þessi jól að hlusta aftansönginn
klukkan sex.  „Ertu eitthvað verri, séra Magnús, þá verða sko alls engin jól!”
    Ekkert er eins heilagt og jólamessan.  Ég sannfærðist endanlega um það þegar
mér var bent á viðtal á netinu við Óla Gneista Sóleyjarson, formann Vantrúar.  Við-
talið var í DV á síðu 66 þann 27. nóvember síðastliðinn.  Mér fór líkt og Njáli forð-
um, ég þrílas fyrirsögnina og átti samt erfitt með trúa henni.  En þarna stóð skýrum
stöfum:  „Messan hringir inn jólin” og undir mynd af honum Óla brosandi.  Að vísu
pirrar hann sig á því að jólin séu kynnt sem kristin hátíð.  En svo viðurkennir hann það
að hann kveiki nú yfirleitt á útvarpsmessunni á aðfangadagskvöld.  Því auðvitað er
engin jólastemming án góðs aftansöngs með inntónasjón, predikun og sálmasöng.
Jólahvað!
    Hvað eru jólin?  Hvað er á bak við alla jólasiðina? Af hverju er þessi tími svona
mikilvægur?  Og af hverju hefur sagan af fæðingu Jesúbarnsins, sem lagt er í jötu,
svona sterk áhrif á okkur?  Ég held að þarna á bak við leynist trú okkar á sjálft undur
lífsins.  Innst inni trúa flestir því að baki tilverunni sé eitthvað gott, sem fær sólina
til að koma upp á hverjum degi, sem tendrar ljós kærleikans í hjörtum manna og
gefur öllu tilgang.  Jólin eru hátíð lífsins.  Í mesta skammdeginu fögnum við
ljósinu því við vitum að allt líf vex og verður til fyrir áhrif ljóss.

Guð lífsins gefi okkur öllum gleðileg jól.
Magnús Erlingsson, sóknarprestur á Ísafirði.

Flateyri og Færeyjar
efst á blaði á nýju ári

„Ég ætla ekki að reyna ljúga
því að þetta hafi verið planað,
það hefur aldrei verið gerð nein
markviss áætlun. Það hefur bara
tekin sú ákvörðun að gera hlutina.
Þetta hefur bara gerst, einn hlutur
tekur við af öðrum.“

– Eitt stærsta verkefni ársins
er fyrsta hljómplata kórsins sem
kom út í lok nóvember.

„Það er án efa hápunkturinn
og allt sem plötunni tengist. Við
vorum búnir að vera að vinna að
henni í einhvern tíma en þegar
ég hætti að vinna og sneri mér
alfarið að þessu fór þetta allt á
fullt. Ferlið við að klára plötuna
tók um þrjá mánuði. Þetta hefur
verið mjög skemmtilegt og við
erum mikið búnir að spila á
meðan.“

– Meðal þeirra sem kom að
plötugerðinni er hinn landskunni
tónlistarmaður Magnús Þór Sig-
mundsson.

Karlakórinn Fjallabræður hef-
ur heldur betur slegið í gegn. Hann
hefur verið nefndur ein kraft-
mesta „hljómsveit“ landsins og
þó víðar væri leitað, og skal eng-
an undra þar sem karlmannlegir
Vestfirðingar skipa kórinn. Þeir
hafa verið mjög virkir í tónleika-
haldi og öðrum verkefnum und-
anfarin misseri en í lok nóvember
kom fyrsta hljómplata kórsins
út. Kórstjóri Fjallabræðra, Flat-
eyringurinn Halldór Gunnar Páls-
son, hljóp yfir það helsta sem
gerðist á árinu sem er að líða
með blaðamanni Bæjarins besta.

– Þetta er búið að vera viðburð-
aríkt ár hjá ykkur?

„Já, heldur betur, maður áttar
sig ekki almennilega á því fyrr
en maður fer yfir það. Sérstaklega
hafa síðustu fimm mánuðir verið
viðburðaríkir.“

– Var það ætlunin eða hefur
þetta bara undið upp á sig?

„Við hittum Magnús Þór þegar
við vorum að syngja fyrir eldri
borgara af Vestfjörðum sem voru
í einhverju partýi á Hótel Örk.
Einn kórfélaginn þekkir Magnús
Þór og bauð honum að koma til
að leyfa honum að heyra okkur
syngja Ísland er land þitt. Við
buðum honum bara í kaffi og
kleinur og vonuðum að hann
myndi hafa gaman af. Daginn
eftir var hann búinn að semja
fyrir okkur lag. Það var að vísu
ekki lagið Freyjan sem er á plöt-
unni heldur annað. Þetta var í
febrúar og hann er núna orðinn
vinur okkur og eins og hann segir
sjálfur þá er hann orðinn hálf-
bróðir okkar. Þetta er ótrúlega flott-
ur kall og hann hefur skemmti-
lega sýn á lífið. Það er margt sem
maður getur lært af honum.“

Stefnan tekin vesturStefnan tekin vesturStefnan tekin vesturStefnan tekin vesturStefnan tekin vestur

– Magnús Þór söng einmitt
með Fjallabræðrum á útgáfutón-
leikum kórsins sem haldnir voru
í Háskólabíói í lok nóvember.

„Tónleikarnir gengu ótrúlega
vel að mínu mati. Það var fullt
hús, frábær stemning og við rugl-
uðumst aðeins einu sinni. Það
var mikið af fjölskyldumeðlim-
um okkar í salnum; mömmur og
pabbar, afar og ömmur, bræður
og systur og frændur og frænkur
og það var ótrúlega góð stemning
sem myndaðist. Maður getur því
ekki annað sagt en takk fyrir þær
góðu viðtökur sem við höfum
fengið.“

– Fjallabræður stefna nú á að
halda aðra útgáfutónleika fyrir
vestan.

„Það var alltaf ætlunin að halda
tónleika fyrir vestan í desember
en við bara komumst ekki í það,
sem er mjög svekkjandi. En það
verður fyrsta verkefni á dagskrá

á nýju ári að koma vestur og
halda stóra tónleika fyrir alla þá
sem vilja koma. Mig langar rosa-
lega mikið til að halda þá á Flat-
eyri og þeir verða að öllum lík-
indum haldnir þar. Það er um að
gera að nýta þessar fínu sam-
göngur sem búið er að skapa
fyrir okkur og keyra á milli bæja
í okkar eina sveitarfélagi.

Allir hlakka mjög mikið til og
við erum alltaf að tala um að við
verðum að fara vestur og það
sem fyrst. Við ætlum að taka
Magnús Þór með okkur og hafa
rosa gaman. Hann var nú einmitt
að vinna í frystihúsi á Flateyri
þegar hann var unglingur. Hann
var þá skotinn í stelpu á Flateyri,
en hver hefur nú ekki verið það,“
segir Halldór glottandi.

Allt sem þarf er ástAllt sem þarf er ástAllt sem þarf er ástAllt sem þarf er ástAllt sem þarf er ást
Fjallabræður sungu fyrir hönd
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Íslands í alþjóðlegu tónlistar-
verkefni fyrir skemmstu en þátt-
takendur frá öllum löndum heims-
ins sameinuðust og sungu Bítla-
lagið All You Need Is Love í
beinni útsendingu á netinu. En
hvernig kom það til að Fjalla-
bræður urðu fyrir valinu sem full-
trúar Íslands?

„Fyrirtækið True North Island
ehf. fékk fyrirspurn frá þeim sem
sáu um verkefnið úti í heimi og
valdi nokkrar hljómsveitir og
sendi upptökur af þeim út. Og
við urðum svo fyrir valinu. Þetta
er hrikalega spennandi verkefni
og við vissum í sjálfu sér ekki
hvernig útkoman yrði eða hverjir
aðrir yrðu að syngja með. Þetta
voru þátttakendur frá 196 löndum
og allir byrjuðu að syngja á sama

tíma alls staðar í heiminum. Því
var „streamað“ beint til London
þar sem það var klippt saman.
Við sáum þetta svo bara á netinu
og sjónvarpinu eins og allir aðrir.
Það var gaman að fá að taka þátt
í svona mannúðarverkefni og
„All you need is love“ er nú ekki
slæmur boðskapur á þessum tím-
um.“

Þakkir til bræðraÞakkir til bræðraÞakkir til bræðraÞakkir til bræðraÞakkir til bræðra
í Færeyjumí Færeyjumí Færeyjumí Færeyjumí Færeyjum

– Í byrjun árs þökkuðu Fjalla-
bræður Færeyingum fyrir að vera
fyrstir til að bjóða Íslendingum
lán á erfiðum tímum.

„Þegar þessi litla þjóð kom
upp úr þurru og bauð okkur Ís-
lendingum lán kom Birkir frændi

minn og Fjallabróðir til mín og
sagði að nú yrðum við að gera
eitthvað og þakka þessu fallega
fólki fyrir. Færeyingar gáfu Flat-
eyringum helling eftir snjóflóðið
á sínum tíma og sömuleiðis Súð-
víkingum. Ég hringdi á bæjar-
skrifstofuna í Vestmannaeyjum
og konurnar þar grófu upp fyrir
mig hvað Færeyingar hefðu gefið
þeim eftir eldgosið en það var
ótrúleg upphæð sem þeir gáfu
svo þeir sem misstu hús sín gætu
byggt ný. Eflaust er eitthvað
meira sem þeir hafa gert fyrir
okkur án þess að haft hafi verið
hátt um það. Íslendingar hafa
auðvitað líka stutt við Færeyinga
í gegnum tíðina en ekkert í lík-
ingu við þetta, þetta er svo
manneskjulegt af þeim.

Við ákváðum því að við yrðum
að þakka þeim fyrir. Ég hringdi í
Ásgeir Andra, textahöfundinn
okkar, og útskýrði málið fyrir
honum og sagði honum að semja
texta fyrir bræður okkar í Færeyj-
um og ég lagið. Við gerðum það
á mettíma og svo var lagið tekið
upp. Við útbjuggum fallegan
skjöld sem fylgdi laginu og af-
hentum hann konsúl Færeyinga
á Íslandi, Gunnvöru Balle, og
báðum hana að koma þessu til
skila til þjóðar sinnar. Síðan sá
ég mynd á netinu um daginn af
henni Gunnvöru í ráðhúsi Fær-
eyja þar sem hún er að færa lög-
manni Færeyinga skjöldinn.
Hann hangir því nú á vegg í ráð-
húsinu í Færeyjum. Á honum
stendur: „Án bræðra eiga menn

ei neitt, með þökk fyrir aðstoð á
erfiðum tímum hvort sem það er
af manna eða náttúrunnar hendi.
Fjallabræður.“

Lagið var í nokkurri spilun í
Færeyjum og hægt var að hala
því frítt niður af heimasíðu ríkis-
útvarpsins. Þetta var mjög skemmti-
legt verkefni.

Okkur var síðan boðið að koma
og syngja á G-Festival í Færeyj-
um en það var svo dýrt að við
komumst ekki, sem var mjög
svekkjandi. En við eigum eftir
að fara þangað einhvern daginn.
Það er verkefni tvö á næsta ári,
það verður því Flateyri-Færeyjar
á nýju ári,“ segir Halldór Gunnar
Pálsson, kórstjóri Fjallabræðra
hlæjandi.

– thelma@bb.is

Halldór Gunnar Pálsson hefur leitt Fjallabræður í gegnum ævintýri ársins sem er að líða.

Framlög Jöfnunarsjóðs lækka
um 37 milljónir við sameiningu

Gert er ráð fyrir því að stjórn-
sýslan verði að mestu staðsett á
Ísafirði ef af sameiningu sveitar-
félaganna á norðanverðum Vest-
fjörðum verður. Á fundi starfs-
hóps, sem fjallar stjórnsýslu, fjár-
mál og rekstur fyrir 100 daga
nefndina, var lögð á það áhersla
að þjónustu stjórnsýslunnar verði
að skilgreina að nýju við sam-
einingu, þannig að þess verði

gætt að starfsemin flytjist ekki
öll frá Bolungarvík og Súðavík.
Nokkur umræða var um hvort
skynsamlegt væri að setja upp
„byggðafulltrúa“ í Súðavík og
Bolungarvík. Fundarmenn voru
sammála um að það væri of dýrt,
það myndi kosta um 30-40 millj-
ónir króna, og ólíklegt væri að
það myndi gagnast sem skyldi,
„íbúar hefðu takmarkaðan áhuga

á að ræða við „valdlausan“ full-
trúa, hann yrði sniðgenginn,“
eins og segir í fundarbókun.
Nokkur umræða fór fram um
íbúasamtök þau sem myndast
hafa á Þingeyri, Flateyri og Suð-
ureyri í Ísafjarðarbæ, sem fundar-
menn voru sammála um að hefði
tekist vel til með.

Þá voru einnig kynntar niður-
stöður útreikninga Jöfnunarsjóðs

sveitarfélaga á því hvaða áhrif
það hefði ef af sameiningu sveit-
arfélaganna yrði á framlög úr
sjóðnum. Niðurstaðan er að
framlögin myndu lækka um 37
milljónir króna miðað við fram-
lög vegna ársins 2008. Vonir
standa til að hægt verði að upp-
færa þetta mat á næstu dögum.

Á fundinum var einnig farið
yfir samantekt á kostnaði við að

útvíkka almenningssamgöngu-
þjónustu Ísafjarðarbæjar, þannig
að hún næði einnig til Bolungar-
víkur og Súðavíkur. Rætt var um
fjölda ferða og fyrirkomulag.
Áætlaður kostnaðarauki við strætó-
ferðir er um 37,6 milljónir, þar
af kostnaður vegna Bolungarvík-
ur 16,5 milljónir króna og vegna
Súðavíkur 21,1 milljón.

– thelma@bb.is
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Rithöfundurinn Einar
Kárason á báðar ættir að

rekja vestur. Hann á margar
sælar minningar frá Ísafirði

frá sínum bernskuárum.
Hann rifjaði upp nokkrar

þeirra með blaðamanni
Bæjarins besta.

„Foreldrar mínir eru báðir
Vestfirðingar. Móðir mín er

næstelst átta systkina sem
ólust upp á Ísafirði. Einar
Þorbergsson afi minn var
innan úr Djúpi. Hann og

amma, Sigríður Valdimars-
dóttir, stofnuðu heimili á

Ísafirði um 1920 og bjuggu
lengst af í Fjarðarstræti 27 í

húsi sem núna er horfið. For-
eldrar föður míns bjuggu líka

á Ísafirði. Afi minn, Gunnar
Andrew Jóhannesson, vann
lengi við sjúkrahúsið og var

mikill íþrótta- og ungmenna-
frömuður á Ísafirði. Ég held

hann hafi verið skírður í
höfuðið á þeim tveimur

mönnum sem Dýrfirðingur-
inn Jóhannes langafi minn

bar mesta virðingu fyrir:
Gunnari á Hlíðarenda og

ameríska flotaforingjanum
Andrew McKenzie. Ég átti

því marga ættingja fyrir
vestan og þegar aðrir

Reykjavíkurkrakkar fóru í
sveit á sumrin fór ég vestur.
Það voru því mörg sumurin

þegar ég var krakki og ungl-
ingur sem ég eyddi að öllu

eða miklu leyti á Ísafirði. Það
var yfirleitt gott veður þegar
ég var á Ísafirði og ég skildi
nú ekkert í því af hverju ég

var þar ekki bara alltaf.
Þetta voru frábærir tímar.

Ég átti marga vini og fann mér
margt til dundurs. Ég spilaði
t.d. fótbolta á velli við gamla

barnaskólann. Einn vinur minn
átti bát og við rerum á Poll-

inum eins langt og við máttum
fara og jafnvel lengra en það.
Svo var farið í berjamó upp á

Seljalandsdal og við Múlaland.
Ég var líka mikið úti í Hnífsdal

þar sem frænka mín Kristín
(Didda) Einarsdóttir átti heima
ásamt manni sínum Guðmundi

Tryggva Sigurðssyni. Ég hélt
líka mikið til hjá Birnu móð-

ursystur minni og hennar
manni Didda Reimars, þau

bjuggu í Mjallargötu 6, örstutt
frá Afahúsi í Fjarðarstrætinu,
og stundum stytti maður sér

leið yfir bílskúr þar á milli og
alltaf þegar ég gerði það kom

kelling út úr einu húsinu og
sagði upp á ísfirsku: „Snáfaðu
ofan af skúrinni krakki!“ Við

Einar Karl frændi minn, sonur
Birnu og Didda, vorum oftast
saman og borðuðum yfirleitt

hádegismat og kvöldmat bæði
hjá ömmu og líka hjá Birnu, og

stundum líka hjá Diddu úti í
Hnífsdal. Alltaf prísuðu þær

allar hvað ég væri duglegur að
borða þegar mamma hringdi að

sunnan. Þær vissu ekki að
maður var í fullu fæði á tveim-

ur-þremur stöðum, og það
kjarnmiklum mat.

Við krakkarnir veiddum í
árósunum í Hnífsdal eða á

dorguðum á Ísafjarðarbryggj-
unum. Auk þess fórum við
mikið í bíó og þegar maður

hafði séð myndina sem var í
bíó fór maður stundum í Her-

kastalann þar sem oft voru

samkomur fyrir krakka.
Ísafjörður var mikil paradís.“

Einar kynntist mörgum af
þekktum karakterum bæjarins á

meðan hann dvaldi á Ísafirði.
„Móðir mín þekkti vel Sim-
sonfólkið og stundum fór ég

með henni og gamla Martinus
Simson inn í skóg. Ég man að

hann átti eldgamlan breskan bíl
með stýri hægra megin. Á end-

anum gafst nú sá bíll upp og
hann fékk sér nýjan, að mig
minnir Volkswagen bjöllu.

Honum fannst nýi bíllinn vera
svo flókinn og tæknilegur að
hann merkti öll helstu instrú-

ment bílsins með upphleyptum
plastmerkjum sem hann límdi

þar sem við átti. Til dæmis við
ljósatakkann stóð lys og stýrið

var merkt styre svo það færi nú
ekki á milli mála. Hann var nú

orðinn gamall þá kallinn.“
Þrátt fyrir að flest ættmenni

Einars séu horfin frá Ísafirði
segist hann koma reglulega í

heimsókn vestur.
„Ég kem nánast á hverju

sumri. Ég var til dæmis að
keppa á púkamótinu í fótbolta

síðasta sumar. Var meira að
segja í sigurliðinu. Þar hitti

maður suma sem maður var að
sparka með í gamla daga. Ég er

Fjarðarstrætispúki en þar var
Afahús,“ segir Einar sem

augljóslega ber sterkar taugar
til „paradísarinnar“ Ísafjarðar.

– thelma@bb.is

Einar Kárason tók þátt í
púkamótinu sem haldið var á

Torfnesvellinum í sumar.

Ísafjörður
var paradís
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Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Að sofna og vakna glaður.
(Hrikalega væmið, en hvenær
má maður vera væminn ef ekki
á jólunum?).“

Hvernig væru hin fullkom-
nu jól í þínum huga?

„Hvít jól, heiður himinn, fullt
tungl og norðurljós. Bækur í
öllum pökkum og nóg af mat.“

Hvað er algjörlega ómiss-
andi um jólin?

„Malt & Appelsín og hangi-
kjöt.“

Áttu þér einhverja skemmti-
lega jólaminningu úr bernsku?

„Það er erfitt að næla í
ákveðna minningu svona eftir
pöntun. Skemmtilegast væri
að geta sagt frá því þegar
amma missti fölsku tennurnar
ofan í möndlugrautinn án þess
að taka eftir því, en það gerist

víst aldrei.“
Hver er eftirminnilegasta

jólagjöfin?
„Þegar ég var 6 ára þá fékk

ég 17 bækur og eina hljóðbók
í jólagjöf. Það voru bara 3
pakkar sem ekki innihéldu
bækur. Vinir mínir voru miður
sín mín vegna og reyndu að
hugga mig með hasarfígúrun-
um og Skeletor köstulunum
sem þeir fengu. Ég þurfti hins-
vegar ekkert á huggun að
halda, var hæstánægður með
allar bækurnar - enda mun
nýtilegri en einhverjir plast-
kastalar - og hef síðan vonast
eftir að upplifa önnur eins
bókajól. Ég man samt bara
einn titil úr þessu bókaflóði;
Bakkabræður (ekki þessir í
Existu). Hún stendur líklega
upp úr af því að ég fékk tvö
eintök af henni.“

Heiður himinn, fullt
tungl og norðurljós

Ársæll Níelsson, leikari.

Hvað finnst þér einkenna góð jól?
„Mér finnst aðalatriðið að fjöl-

skyldan sé saman, þá kemur hitt
bara sjálfkrafa, góða skapið, gleð-
in og hamingjan.“

Hvernig væru hin fullkomnu
jól í þínum huga?

„Það er voða mikið um hefðir
á jólunum í minni fjölskyldu og
ég held að þær myndi bara hin
fullkomnu jól. Að minnsta kosti
eru þau það fullkomin að ég sæki
enn í jólahald með foreldrum
mínum. Aðfangadagur er svona
„aðal“ hjá okkur. Svona rétt um
hádegið er farið rúnt um bæinn
til að koma til skila jólakortum
og gjöfum. Það eru mjög margir
á ferli og þó að flestir séu að
hraðferð þá eru allir svo glaðir
eitthvað. Rétt fyrir klukkan 18
förum við svo með kerti í kirkju-

garðinn og það er alltaf mjög
falleg stund, þó mér finnist hún
alltaf mjög erfið þá get ég ekki
hugsað mér að vera án hennar.
Þegar við komum aftur heim þá
er útvarpsmessan oftast að byrja
og þegar það er hringt inn í hana
þá óskum við hverju öðru gleði-
legra jóla. Svo er sest niður og
borðað jólamatinn, rjúpu og út-
varpsmessan heyrist í bakgrunn-
inum fyrir öllu skvaldrinu við
matarborðið. Eftir kvöldmat er
svo lesið jólakortin og pakkarnir
opnaðir. Ef jólamessan er klukk-
an 23 þá förum við í hana, svo er
alltaf kakó hjá ömmu svona um
miðnættið.“

Hvað er algjörlega ómissandi
um jólin?

„Fyrir utan fjölskylduna, þá er
það ábyggilega Bleiki drykkur-

inn sem mamma hefur gert fyrir
okkur síðan við vorum lítil bara.
Hann er ómissandi á jólunum,
enda bara í boði þá.“

Áttu þér einhverja skemmti-
lega jólaminningu úr bernsku?

„Ég man eftir rafmagnslausum
jólum einhvern tíman. Ætli ég
hafi ekki verið 6-7 ára, er samt
ekki alveg viss. Þau jól eru voða
kósý í minningunni, en þá var
setið og spilað við kertaljós.“

Hver er eftirminnilegasta jóla-
gjöfin?

„Það er klárlega kuldagallinn
sem mamma og pabbi gáfu mér
þegar ég var svona 10-11 ára.
Bróðir minn og 2 frændur, Gunn-
ar Jakob og Hreiðar, höfðu líka
fengið svoleiðis í jólagjöf og við
fengum að vera úti að leika okkur
langt fram á nótt í snjónum.“

Bleiki drykkur-
inn er ómissandi

Daðey Arnborg Sigþórsdóttir, iðjuþjálfi.

Helg eru jól
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Tók varla eftir
jólagjöfunum

Hvað finnst þér einkenna góð
jól?

„Friður og jólalögin.“
Hvernig væru hin fullkomnu

jól í þínum huga?
„Með afkomendum okkar Ínu

og tengdadætrum í friðsæld sveita-
sælunnar með hangikjöt og
súkkulaði og tertur.“

Hvað er algjörlega ómissandi
um jólin?

„Góð bók.“
Áttu þér einhverja skemmti-

lega jólaminningu úr bernsku?
„Ég minnist æskujólanna með

gleði og hlýju.“
Hver er eftirminnilegasta jóla-

gjöfin?
„Ég man ekki eftir jólagjöfun-

um úr bernsku minni og frá því
ég hóf störf í verslun árið 1960
og fram undir þennan dag, hef ég
alltaf verið svo þreyttur og van-
svefta að ég svaf að mestu eftir

að friður og kyrrð jólanna lagðist
yfir og tók varla eftir jólagjöfun-
um.“

Úlfar Ágústsson,
 athafnamaður.

Ilmur af sviðnu
hári og ofsagrátur

Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Maturinn hjá tengdamömmu,
pabbi að fara í bað korter í sex
og sósurnar sem hann mallar.
Svo er nauðsynlegt að hafa
tvíburana Dísu og Má í jólaofsa
fram eftir kvöldi.“

Hvernig væru hin fullkomnu
jól í þínum huga?

„Ef Chevy Chase myndirnar
yrðu bannaðar og ég mundi
finna jafn góða jólagjöf fyrir
Kötu og hún finnur fyrir mig.
Þá væru jólin fullkomin.“

Hvað er algjörlega ómiss-
andi um jólin?

„Að mega opna einn pakka
fyrir matinn og að rústa Helga
Dan í Risk eða öðrum borð-
spilum þar sem þarf að hafa
vitsmunalega yfirburði.“

Áttu þér einhverja skemmti-
lega jólaminningu úr bernsku?

„Ég gleymi því seint þegar
mamma setti hárið á Svan-
laugu systur í tagl sem stóð
upp í loftið. Ekki ósvipað og
nýsprottin gulrót. Svo hallaði

hún sér yfir kerti, taglið datt í
logann og á augabragði hvarf
megnið af hárinu. En allt fór
þó vel að lokum og engin meiðsl
urðu á fólki en ilmur af sviðnu
hári og ofsagrátur fylgdu okkur
inn í jólin þetta árið.“

Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin?

„Eiginlega allt sem Kata
hefur gefið mér. Hún er snill-
ingur í að finna rétta hlutinn
og koma manni samt að óvart.“

Þorsteinn Másson, nemi.

Jólin nálgast óðfluga og bæði börn og fullorðnir hlakka til. Þó hátíðahaldið sé efJólin nálgast óðfluga og bæði börn og fullorðnir hlakka til. Þó hátíðahaldið sé efJólin nálgast óðfluga og bæði börn og fullorðnir hlakka til. Þó hátíðahaldið sé efJólin nálgast óðfluga og bæði börn og fullorðnir hlakka til. Þó hátíðahaldið sé efJólin nálgast óðfluga og bæði börn og fullorðnir hlakka til. Þó hátíðahaldið sé ef
til vill með svipuðu sniði á flestum heimilum er mismunandi hvtil vill með svipuðu sniði á flestum heimilum er mismunandi hvtil vill með svipuðu sniði á flestum heimilum er mismunandi hvtil vill með svipuðu sniði á flestum heimilum er mismunandi hvtil vill með svipuðu sniði á flestum heimilum er mismunandi hvað hverjum ogað hverjum ogað hverjum ogað hverjum ogað hverjum og

einum finnst skapa hina einu sönnu jólastemningu sem allir sækjast eftir.einum finnst skapa hina einu sönnu jólastemningu sem allir sækjast eftir.einum finnst skapa hina einu sönnu jólastemningu sem allir sækjast eftir.einum finnst skapa hina einu sönnu jólastemningu sem allir sækjast eftir.einum finnst skapa hina einu sönnu jólastemningu sem allir sækjast eftir.
Nokkrir Vestfirðingar tjáðu sig um það sem þeim þykir einkenna góð jól.Nokkrir Vestfirðingar tjáðu sig um það sem þeim þykir einkenna góð jól.Nokkrir Vestfirðingar tjáðu sig um það sem þeim þykir einkenna góð jól.Nokkrir Vestfirðingar tjáðu sig um það sem þeim þykir einkenna góð jól.Nokkrir Vestfirðingar tjáðu sig um það sem þeim þykir einkenna góð jól.

Jólin byrja í
skötuveislunni

Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Það er lykilatriði að fjöl-
skyldan sé saman yfir jólin.
Jólin byrja í skötuveislu á Þor-
láksmessu hjá tengdaforeldr-
um mínum. Við erum mjög
vanaföst um jólin og má segja
að línan sé góður matur og
spil. Þá er messa á Aðfanga-
dagskvöld algerlega ómiss-
andi.“

Hvernig væru hin fullkom-
nu jól í þínum huga?

„Ég hef átt fullkomin jól á
hverju ári um langa hríð.“

Hvað er algjörlega ómiss-
andi um jólin?

„Makinn og börnin. Rjúpan,
kaffifromage með karamellu-
sósu og – möndlugjöfin, hveiti-
kökur, hangikjöt og laufa-
brauð.“

Áttu þér einhverja skemmti-

og pabba og ekki laust við að
ég væri með skeifu. Mamma
stökk upp með guðshrópum
og náði í pakkann minn. En
ástæða gleymsku hennar er sú
að á þessum aldri fannst mér
það mitt hlutverk að vita hvar
allt væri geymt og mamma var
mjög stressuð yfir að ég myndi
finna gjöfina, sem varð til þess
að hún gleymdi að setja hana
undir tréð. Eftir á var þetta
mjög fyndin uppákoma.“

Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin?

„Eyrnalokkar sem maðurinn
minn gaf mér jólin 1994. Ég
hafði fengið lánaða gullfallega
perlueyrnalokka hjá skart-
gripasala í Reykjavík, þegar
við giftum okkur í nóvember
1994. Maðurinn minn tók að
sér að skila þeim, en keypti þá
og gaf mér í jólagjöf.“

lega jólaminningu úr bernsku?
„Öll jólin í æskuminningunni

voru mjög hefðbundin en ein eru
mér minnisstæðari en önnur.
Þegar ég var tólf ára þá var búið
að taka upp alla pakkana, en ég
hafði engan fengið frá mömmu

Eyrún Ingibjörg
Sigþórsdóttir, oddviti.

Var alveg skíthrædd við
jólasveina – allt of lengi

Hvað finnst þér einkenna góð
jól?

Snjór, en ekki of mikið af hon-
um. Stillur í veðri og huga.

Hvernig væru hin fullkomnu
jól í þínum huga?

Sjá svar númer eitt, samvera
með fjölskyldunni og nokkrar
góðar bækur.

Hvað er algjörlega ómissandi
um jólin?

Fjölskyldan mín - og bækur.
Áttu þér einhverja skemmti-

lega jólaminningu úr bernsku?
Já, margar, yndislegar og góð-

ar. Þær tengjast foreldrum mín-
um, ég átti góða foreldra. Móðir
mín var mikið jólabarn, mjög
myndarleg í höndunum og gerði
jólin að ævintýri. Pabbi var meiri
æringi, hann kallaði mig Möngu
tuðru og gekk þannig frá jóla-
sveinamálunum að ég var alveg
skíthrædd við jólasveina – allt of

lengi.
Hver er eftirminnilegasta jóla-

gjöfin?
Besta jólagjöfin sem ég minn-

ist þess að hafa fengið var reið-
hjól sem pabbi hafði fengið hjá
Viggó og Dísu í Hrannargötunni.
Hann gerði það upp, málaði það

eldrautt svo það varð alveg stór-
glæsilegt. Flottasta gjöfin! Ég
man líka eftir dúkkuhúsi sem þau
gáfu mér í jólagjöf. Þau smíðuðu
það sjálf, teppa- og dúklögðu,
máluðu og skreyttu þannig að
það varð alveg ótrúlega flott. Svo
fylgdu alltaf bækur.

Margrét Geirsdóttir, forstöðumaður skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.
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Gestgjafarnir Jósef Vernharðsson og Hrafnhildur Samúelsdóttir.

Gælt við augu og bragðlauka
Hjónin Hrafnhildur Samúelsdóttir og Jósef Vernharðsson

bjóða til glæsilegrar veislu að heimili sínu, Hlégerði 1, í
Hnífsdal í desember ár hvert.  Það hafa þau gert í mörg ár og
fyrstu árin héldu þau veisluna á Þorláksmessu eða nálægt
þeim degi og buðu þá upp á skötu en jafnframt aðrar veit-
ingar.  Seinni árin hafa þau fært veisluna á fyrsta sunnudag
í aðventu og skýrist það helst af miklum önnum í vinnunni
hjá Hrafnhildi fyrir jólin, en hún starfar hjá Íslandspósti.

Hrafnhildur er mikið jólabarn og ber húsið þeirra þess
fagurt vitni með tilheyrandi vinnu fyrir Jósef.  Fólk hefur
hann þó sterklega grunaðan um að vera jafnmikið jólabarn
og frúin.  Þau hafa safnað að sér miklu magni af ákaflega
fallegu jólaskrauti sem unun er á að horfa.  Nær væri að
kalla margt af skrautinu jólalistmuni s.s. útsaumaðar jóla-
gardínur, jólamyndir og dúka eftir Hrafnhildi.  Hrafnhildur
er sem sagt annáluð hannyrðakona, svo ekki sé talað um
áhuga hennar á matargerð – hún er kokkur af guðs náð.
Þess fá vinir þeirra hjóna að njóta í Veislunni, með stóru
vaffi.

Jósef segir lítillátur að veislan sé öll Hrafnhildar verk, en
það leynir sér ekki að hann er natinn í umsýslunni um gest-
ina og hefur greinilega gaman af.  Einnig hefur það fengist
staðfest að hann sé kokkur góður.  Þau hjónin eru sann-
kallaðir höfðingjar heim að sækja.  Þegar eftir því var sóst,
tóku þau ljúflega í að leyfa lesendum BB að njóta uppskrifta
og ljósmynda frá veislunni árið 2008.  Þess ber að geta að
eftir matinn buðu hjónin upp á margar tegundir af smá-
kökum, hverja annarri betri, mjúkt út í kaffið og konfekt.
Það er efni í aðra grein.

Síld í karrýskyriSíld í karrýskyriSíld í karrýskyriSíld í karrýskyriSíld í karrýskyri
Mareneruð síld sett í botn á

grunnri skál. Laukurinn úr krukk-
unni settur ofan á.

2 stk. epli skorin í bita og sett
yfir.

Sósa:
1 bolli skyr
1 bolli þeyttur rjómi
1 bolli létt mayonnaise
2 tsk. karrý
1-2 msk. sykur
Allt hrært saman og sett yfir

síldina. Skreytt með harðsoðnum
eggjum og rauðri papriku.

Rúgbrauð borið fram með.

Osta-  rækjurétturOsta-  rækjurétturOsta-  rækjurétturOsta-  rækjurétturOsta-  rækjuréttur
1 dós ananasbitar (ekki kurl)
1 dós sýrður rjómi
1 dós mayonnaise
Þessu er blandað saman og
sett á fat
1 stk. piparostur
1 stk. paprikuostur
1 stk. pepperoniostur
1 stk. rauð paprika
Þetta er allt skorið smátt og

sett yfir
Síðan er rækjum stráð yfir,

svo bláum vínberjum og að lok-
um er smátt söxuðum púrrulauk
dreift yfir.

RækjufrauðRækjufrauðRækjufrauðRækjufrauðRækjufrauð
300 gr. rækjur
1 búnt steinselja
½ l.  rjómi
100 gr. létt mayonnasie
1 dós sýrður rjómi
10 blöð matarlím

Safi úr hálfri sítrónu
Aromat
½ dl. vatn
Hakkið rækjurnar í matvinnslu-

vél. Blandið saxaðri steinseljunni
saman við, ásamt mayonnaise og
kryddi. Leggið matarlímið í
bleyti og leysið það síðan upp í
sítrónusafanum og vatninu og
hitið í vatnsbaði þar til matarlím-
ið er uppleyst. Kælið aðeins.

Þeytið rjómann og blandið var-
lega saman við rækjumaukið.
Hellið síðan matarlíminu saman
við Klæðið stórt formkökuform
með plastfilmu, setjið síðan rækju-
frauðið í formið. Kælið í ísskáp í
um 6 klukkustundir. Hvolfið síð-
an á fat. Skreytt með vínberjum,
rækjum og tómötum, eða hverju
sem vill. Berið fram með ristuðu
brauði og sósu.

LaxakæfaLaxakæfaLaxakæfaLaxakæfaLaxakæfa
300 gr. reyktur lax
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125 gr. brætt smjör
2 ds. sýrður rjómi 18 %
3 blöð matarlím
100 gr. rauður kavíar
(kavíar sítrónusneiðar og stein-

selja til skrauts)
Skerið laxinn í litla bita og

setjið í matvinnsluvél ásamt
brædda smjörinu.

Bætið sýrða rjómanum við.
Bleytið matarlímið í köldu vatni
og leysið síðan upp í 2 msk.af
sjóðandi vatni. Blandið matar-
líminu út í laxafarsið í smá-
skömmtum þar til það hefur
blandast vel. Blandið kavíar var-
lega saman við. Hellið deiginu í
form og látið standa í kæliskáp
yfir nótt.

Ef notað er formkökuform þarf
að klæða formið með plastfilmu.

Sósa:
½ dós sýrður rjómi
2 msk.létt mayonnaise
Safi úr hálfri sítrónu
¼ tsk. salt
Örlítið af pipar
1 tsk dijon sinnep
11/2 tsk fljótandi hunang
½ tsk dill

Dönsk lifrarkæfaDönsk lifrarkæfaDönsk lifrarkæfaDönsk lifrarkæfaDönsk lifrarkæfa
800 gr. svínalifur
250 gr. svínaspekk
1 stk laukur
75 gr. smjör
50 gr. hveiti
500 ml. mjólk
2 stk. egg
2 tsk. salt
1 tsk. pipar
½ tsk. allrahanda, steytt
¼ tsk. negull
beikon
Ofninn hitaður í 175 gráður.

Himnur hreinsaðar af lifrinni og
hún skorin í bita. Spekkið skorið
í bita og síðan er lifur spekk og
laukur hakkað einu sinni til tvisv-
ar í hakkavél eða sett í mat-
vinnsluvél. Smjörið brætt í potti
og hveitinu hrært saman við. Lát-
ið krauma við meðalhita í 1-2
mínútur og síðan er mjólkinni
hellt út í, smátt og smátt, og jafn-
ingur bakaður upp. Látið malla
við hægan hita í um 5 mínútur
og hrært oft í á meðan. Potturinn
er svo tekinn af hitanum og lifrar-
blöndunni hrært saman við ásamt
eggjunum. Kryddað og hellt í
smurt form, eitt eða fleiri. Beik-
onsneiðum raðað  yfir formin.
Álpappír settur yfir. Kæfan sett í
ofninn og bökuð í vatnsbaði í
ofnskúffu í 1-1 og 1/2 klst.

Borið fram með rifsberja-
hlaupi eða annarri góðri sultu.

Fylling í tartaletturFylling í tartaletturFylling í tartaletturFylling í tartaletturFylling í tartalettur
1 dl. létt mayonnaise
1 msk. Dion sinnep
1 stk. brieostur
1 stk. piparostur
½ gráðaostur
Salt og pipar, eftir smekk
1 stk rauð paprika, söxuð
10 stk sveppir
10 cm. blaðlaukur
1 hvítlauksrif
Paprika, sveppir, blaðlaukur

og hvítlaukur steikt í olíu á pönnu,
síðan kælt. Mayonnaise, sinnep
og krydd hrært saman.

Ostarnir skornir í bita.  Síðan
er öllu blandað saman, sett í tarta-
lettur og bakað í ofni.

Mareneruð LúðaMareneruð LúðaMareneruð LúðaMareneruð LúðaMareneruð Lúða
500 gr. lúða skorin í bita
2 stk. laukur
2 stk.  hvítlauksgeirar
1 krukka sólþurrkaðir tómatar
1 dós niðursoðnir tómatar
1 tsk.sykur
salt og pipar eftir smekk
Setjið safa af tveimur sítrónum

yfir lúðuna og látið vera í lokuðu
íláti yfir nótt.

Steikið papriku, lauk og hvít-
lauk í olíunni af sólþurrkuðu tóm-
ötunum. Blandið niðurskornum
tómötum, ásamt sólþurrkuðum
tómötum, sykri og kryddi saman
við og látið malla smá stund.
Kælið. Blandið síðan lúðunni
varlega saman við.

LaxapatéLaxapatéLaxapatéLaxapatéLaxapaté
600 gr. reyktur lax skorinn í
sneiðar
8 blöð matarlím
200 gr. brætt smjör
1 stk. brieostur
400 gr. rjómaostur
2 msk. tómatpurré
2 stk. hvítlauksrif
Rjómaostur, brieostur og

tómatpurré sett í pott og látið
malla.

Matarlímið lagt í bleyti í kalt
vatn, síðan leyst upp í bræddu
smjörinu.

Síðan er þessu blandað varlega
saman við ostana.

Stórt formkökuform er klætt
innan með plastfilmu. Laxasneið-
um raðað í botn og upp með hlið-

um síðan er hluti af sósunni settur
í formið þá er raðað laxi yfir, síð-
an sósu, svo laxi. Þetta er gert 2-

3 sinnum.  Síðan er settur lax yfir
mótið. Geymist í frysti þar til 2-
3 klst. áður en á að bera fram.

Mmmmm.  Mjúkt út í kaffið og ,,Sara“ á undirskálinni.

Ákavíti í sparifötum,
hönnuðum af gestgjöfunum.

Ömmu- og afastelpa syngur
 við undirleik föður síns.

Veisluborðið.
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Pólgötu 1· ÍsafirðiPólgötu 1· ÍsafirðiPólgötu 1· ÍsafirðiPólgötu 1· ÍsafirðiPólgötu 1· Ísafirði ÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyriÞingeyri

Suðurgötu 9 · ÍsafirðiSuðurgötu 9 · ÍsafirðiSuðurgötu 9 · ÍsafirðiSuðurgötu 9 · ÍsafirðiSuðurgötu 9 · Ísafirði Pólgötu 2 · ÍsafirðiPólgötu 2 · ÍsafirðiPólgötu 2 · ÍsafirðiPólgötu 2 · ÍsafirðiPólgötu 2 · Ísafirði

Hafnarstræti 9-11 · ÍsafirðiHafnarstræti 9-11 · ÍsafirðiHafnarstræti 9-11 · ÍsafirðiHafnarstræti 9-11 · ÍsafirðiHafnarstræti 9-11 · Ísafirði

Hafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · ÍsafirðiHafnarstræti 1 · Ísafirði

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aðalstræti 12 · BolungarvíkAðalstræti 12 · BolungarvíkAðalstræti 12 · BolungarvíkAðalstræti 12 · BolungarvíkAðalstræti 12 · Bolungarvík

BolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaður
Suðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · ÍsafirðiSuðurgötu 12 · Ísafirði

Sindragötu 5 · ÍsafirðiSindragötu 5 · ÍsafirðiSindragötu 5 · ÍsafirðiSindragötu 5 · ÍsafirðiSindragötu 5 · Ísafirði

Aðalstræti 14 · Bolungarvík – Aðalgötu 8 · SuðureyriAðalstræti 14 · Bolungarvík – Aðalgötu 8 · SuðureyriAðalstræti 14 · Bolungarvík – Aðalgötu 8 · SuðureyriAðalstræti 14 · Bolungarvík – Aðalgötu 8 · SuðureyriAðalstræti 14 · Bolungarvík – Aðalgötu 8 · Suðureyri
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Með aukinni flokkun má minnka
sorpúrgang til förgunar um allt
að 50% og um allt að 75% frá fyr-
irtækjum. Þetta var meðal þess
sem fram kom á málþingi um
framtíðarskipulag sorpmála í Ísa-
fjarðarbæ sem haldið var á Ísa-
firði í síðustu viku. Eins og greint
hefur verið frá hafa bæjaryfirvöld
samþykkt að vinna eftir skýrslu
starfshóps um endurskoðun sorp-
mála í Ísafjarðarbæ, sem verði
rammi utan um nýja stefnumótun
í málaflokknum. Reiknað er með
að nýtt sorpkerfi verði komið í
gagnið árið 2011 en undirbúning-
ur og kynning hefst á nýju ári.

Væntingar með nýju kerfi eru
m.a. að minnka sorp og kostnað,
fá betri yfirsýn yfir flokkun og
meiri tekjur vegna endurnýtan-
legra efna sem og að hægt verði
að fækka hirðuferðum fyrir
venjulegt heimilissorp úr einu
sinni í viku í 10-14 daga fresti.
Vonast er til að með því að skapa
þessi skilyrði, muni fólk eflast í
að vera umhverfisvænt. Einnig
kom fram að meðal ókosta við
núverandi kerfi er að fólk er ekki

vant því að flokka úrgang og
flokkar því ekki rétt, slæm flokk-
un eykur kostnað við sorpeyð-
ingu og verðmæt efni fara til
eyðingar sem hægt er að fá greitt
fyrir.

Í máli Elíasar Jónatanssonar,
bæjarstjóra Bolungarvíkur, kom
fram að kostnaður við sorphirðu
og eyðingu á Vestfjörðum er
mikill í samanburði við aðra
landshluta. Markviss aðferð til
lækkunar á kostnaði er að draga
úr myndun sorps. Ákvörðun um
endurnýjun á sorpbrennslustöð-
inni Funa hefur óhjákvæmileg
áhrif á ákvarðanir annarra sveit-
arfélaga í sorpmálum. „Notkun
á Funa þarf að vera nægilega
hagkvæm til að önnur sveitarfé-
lög á svæðinu sjái sér hag í því
að nýta sér stöðina fyrir förgun
sorps umfram aðra valkosti. Mik-
ilvægt er að horft sé á heildar-
lausn sorpmála svæðisins til
lengri tíma eins og sú nefnd sem
Ísafjarðarbær setti á laggirnar
hefur væntanlega sett sér að
markmiði strax í upphafi,“ segir
í erindi Elíasar. – thelma@bb.is

Nýtt kerfi tekið
í notkun 2011

Arnarsetur Íslands, Edinborg-
arhúsið á Ísafirði og tónlistarhá-
tíðin Aldrei fór ég suður fengu
hæstu styrkina við seinni úthlut-
un Menningarráðs Vestfjarða á
árinu 2009 sem fór fram í Hlunn-
indasafninu á Reykhólum fyrir
stuttu. Voru þar afhent vilyrði
um styrki frá Menningarráði

Vestfjarða, en alls fá 37 verkefni
framlög að þessu sinni á bilinu
150 þúsund til 1 milljón, samtals
að upphæð 18,5 milljón. Um-
sóknir sem bárust að þessu sinni
voru 89 og var samtals beðið um
75 milljónir í verkefnastyrki.
Hæstu styrkirnir að þessu sinni
eru að upphæð ein milljón króna.

Arnarsetur Íslands í Reykhóla-
hreppi fær styrk til hönnunar og
undirbúnings sýningar sem fyrir-
hugað er að opna næsta sumar,
Edinborgarhúsið á Ísafirði fær
styrk til listviðburða í Edinborg
og félagið Aldrei fór ég suður
fær styrk til að halda samnefnda
tónlistarhátíð á Ísafirði um næstu

páska.
Það voru Leifur Ragnar Jóns-

son formaður Menningarráðsins
og Jón Jónsson menningarfulltrúi
sem afhentu vilyrði fyrir styrkj-
um og héldu erindi. Einnig kynnti
Bergsveinn Reynisson á Gróu-
stöðum verkefnið Arnarsetur Ís-
lands, áður en menn snéru sér að
kaffinu og vöfflunum. Styrkirnir

fara annars til margvíslegra verk-
efna sem sýna að sóknarhugur
og bjartsýni eru ríkjandi í vest-
firsku menningarlífi, þrátt fyrir
þrengingar og niðurskurð á fjöl-
mörgum sviðum í samfélaginu.
Menningarráð Vestfjarða mun
næst auglýsa eftir umsóknum um
styrki fljótlega á nýju ári.

– thelma@bb.is

Þrjú verkefni fengu eina milljón
Styrkþegar seinni úthlutunar Menningarráðs Vestfjarða á árinu 2009.
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Fótboltalið BÍ/Bolungarvíkur hefur gripiðFótboltalið BÍ/Bolungarvíkur hefur gripiðFótboltalið BÍ/Bolungarvíkur hefur gripiðFótboltalið BÍ/Bolungarvíkur hefur gripiðFótboltalið BÍ/Bolungarvíkur hefur gripið
til þess ráðs í fjáröflunarskyni að látatil þess ráðs í fjáröflunarskyni að látatil þess ráðs í fjáröflunarskyni að látatil þess ráðs í fjáröflunarskyni að látatil þess ráðs í fjáröflunarskyni að láta

nokkra liðsmenn sitja nakta fyrir á ljós-nokkra liðsmenn sitja nakta fyrir á ljós-nokkra liðsmenn sitja nakta fyrir á ljós-nokkra liðsmenn sitja nakta fyrir á ljós-nokkra liðsmenn sitja nakta fyrir á ljós-
myndum. Myndirnar verða síðan gefnar útmyndum. Myndirnar verða síðan gefnar útmyndum. Myndirnar verða síðan gefnar útmyndum. Myndirnar verða síðan gefnar útmyndum. Myndirnar verða síðan gefnar út

sem dagatal ársins 2010. Bæjarins bestasem dagatal ársins 2010. Bæjarins bestasem dagatal ársins 2010. Bæjarins bestasem dagatal ársins 2010. Bæjarins bestasem dagatal ársins 2010. Bæjarins besta
tekur forskot á sæluna og deilir nokkrum aftekur forskot á sæluna og deilir nokkrum aftekur forskot á sæluna og deilir nokkrum aftekur forskot á sæluna og deilir nokkrum aftekur forskot á sæluna og deilir nokkrum af

myndunum með lesendum sínum. „Þegarmyndunum með lesendum sínum. „Þegarmyndunum með lesendum sínum. „Þegarmyndunum með lesendum sínum. „Þegarmyndunum með lesendum sínum. „Þegar
við gerðum okkur ljóst að liðsmennirnirvið gerðum okkur ljóst að liðsmennirnirvið gerðum okkur ljóst að liðsmennirnirvið gerðum okkur ljóst að liðsmennirnirvið gerðum okkur ljóst að liðsmennirnir

væru ekki bara góðir í fótbolta heldur líkaværu ekki bara góðir í fótbolta heldur líkaværu ekki bara góðir í fótbolta heldur líkaværu ekki bara góðir í fótbolta heldur líkaværu ekki bara góðir í fótbolta heldur líka
fjallmyndarlegir, þá datt okkur í hug aðfjallmyndarlegir, þá datt okkur í hug aðfjallmyndarlegir, þá datt okkur í hug aðfjallmyndarlegir, þá datt okkur í hug aðfjallmyndarlegir, þá datt okkur í hug að

fara þessa leið,“ segir Hákon Hermannson,fara þessa leið,“ segir Hákon Hermannson,fara þessa leið,“ segir Hákon Hermannson,fara þessa leið,“ segir Hákon Hermannson,fara þessa leið,“ segir Hákon Hermannson,
gjaldkeri félagsins. „Við urðum að leyfagjaldkeri félagsins. „Við urðum að leyfagjaldkeri félagsins. „Við urðum að leyfagjaldkeri félagsins. „Við urðum að leyfagjaldkeri félagsins. „Við urðum að leyfa

almenningi að sjá þessa fegurð.“almenningi að sjá þessa fegurð.“almenningi að sjá þessa fegurð.“almenningi að sjá þessa fegurð.“almenningi að sjá þessa fegurð.“
„Þetta eru svona saklausar nektar-„Þetta eru svona saklausar nektar-„Þetta eru svona saklausar nektar-„Þetta eru svona saklausar nektar-„Þetta eru svona saklausar nektar-

myndir,“ segir Hákon. „Það eru náttúrulegamyndir,“ segir Hákon. „Það eru náttúrulegamyndir,“ segir Hákon. „Það eru náttúrulegamyndir,“ segir Hákon. „Það eru náttúrulegamyndir,“ segir Hákon. „Það eru náttúrulega
tólf strákar á dagatalinu, einn í mánuði, ogtólf strákar á dagatalinu, einn í mánuði, ogtólf strákar á dagatalinu, einn í mánuði, ogtólf strákar á dagatalinu, einn í mánuði, ogtólf strákar á dagatalinu, einn í mánuði, og

þeir sem vildu fengu að vera með. Það varþeir sem vildu fengu að vera með. Það varþeir sem vildu fengu að vera með. Það varþeir sem vildu fengu að vera með. Það varþeir sem vildu fengu að vera með. Það var
mikil samkeppni og menn hafa legið ímikil samkeppni og menn hafa legið ímikil samkeppni og menn hafa legið ímikil samkeppni og menn hafa legið ímikil samkeppni og menn hafa legið í
ræktinni síðustu mánuði, eftir að þeirræktinni síðustu mánuði, eftir að þeirræktinni síðustu mánuði, eftir að þeirræktinni síðustu mánuði, eftir að þeirræktinni síðustu mánuði, eftir að þeir

fréttu af þessu. Stúdíó Dan hefur notið góðsfréttu af þessu. Stúdíó Dan hefur notið góðsfréttu af þessu. Stúdíó Dan hefur notið góðsfréttu af þessu. Stúdíó Dan hefur notið góðsfréttu af þessu. Stúdíó Dan hefur notið góðs
af því.“ Það er algeng skoðun að fólk grípiaf því.“ Það er algeng skoðun að fólk grípiaf því.“ Það er algeng skoðun að fólk grípiaf því.“ Það er algeng skoðun að fólk grípiaf því.“ Það er algeng skoðun að fólk grípi
ekki til þess að selja af sér nektarmyndirekki til þess að selja af sér nektarmyndirekki til þess að selja af sér nektarmyndirekki til þess að selja af sér nektarmyndirekki til þess að selja af sér nektarmyndir
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Fjallmyndarlegir
fótboltamenn á
Adamsklæðum
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Viðmælendur óskast
fyrir rannsóknina „Heilsufar þolenda snjó-
flóðanna í Súðavík og á Flateyri árið 1995”

Óskað er eftir því að ræða við íbúa sem bjuggu í Súðavík og á Flateyri
þegar snjóflóðin féllu þar árið 1995. Sóst er eftir því að ræða við fólk
sem er búsett í Súðavík, á Flateyri eða í Reykjavík í dag. Rannsakandi
mun koma til Súðavíkur og Flateyrar til að taka viðtölin þar á tímabilinu
8. til 10. janúar 2010. Viðtöl verða tekin í Reykjavík í desember og jan-
úar, á þeim tíma sem hentar viðmælendum. Markmið viðtalanna er að
fá innsýn inn í atburðarásina eftir snjóflóðin og upplifun þolenda á flóð-
unum. Áætlað er að hvert viðtal taki eina til tvær klukkustundir.

Vinsamlegast hafið samband við Eddu Björk í síma 822-2152 eða
sendið tölvupóst á eddat@hi.is ef áhugi er fyrir þátttöku. Rannsóknin
er doktorsverkefni Eddu Bjarkar Þórðardóttur í lýðheilsuvísindum og
sálfræði við Háskóla Íslands. Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er

Dr. Jakob Smári, netfang jakobsm@hi.is, símanúmer 525-4272, að-
setur í Háskóla Íslands, sálfræðideild, Odda við Sturlugötu, 101 Reykjavík.

Vitnað verður í frásagnir viðmælenda í doktorsritgerð Eddu Bjarkar
Þórðardóttur og/eða í tímaritum á alþjóðavettvangi og á ráðstefnum.
Tilvitnanir verða ónafngreindar og engar upplýsingar birtar sem hægt
er að rekja til einstaklinga.

Litið er svo á að með því að hafa samband sé ekki verið að skuldbinda
sig til þátttöku heldur sé með því eingöngu lýst yfir áhuga á frekari
upplýsingum um rannsóknina. Ekki verður greitt fyrir þátttöku.

Í bígerð er heimildarmynd um
gerð og uppsetningu altaristöfl-
unnar Fuglar himinsins í Ísafjarð-
arkirkju. „Jóhannes Jónsson
kvikmyndatökumaður á í fórum
sér töluvert af efni sem hann tók
upp meðan á gerð og uppsetningu
altaristöflunnar stóð. Við höfum
verið að gæla við þá hugmynd
að gera úr því nokkra heimildar-
þætti sem við hugsanlega mynd-
um koma í dreifingu í gegnum
sjónvarp kirkjunnar sem er á
netinu. Enn er þetta bara vinnslu-
hugmynd, við eigum eftir að setj-
ast niður og skrifa ramma utan
um verkefnið,“ segir Magnús Erl-
ingsson sóknarprestur á Ísafirði.

Altarisverk Ísafjarðarkirkju,
Fuglar himinsins, var vígt í ágúst
2007. Höfundur verksins er

listamaðurinn Ólöf Nordal. Um
750 leirfuglar prýða altarisvegg-
inn, sem er um 90 fermetrar, en
þeir voru búnir til af bæjarbúum
undir leiðsögn höfundarins.

Fuglar himinsins er einstakt
verk því aldrei fyrr hefur á Íslandi
verið farin sú leið að láta sóknar-
börnin búa til altarislistaverk og
líta má svo á að hver fugl sé eins
og bæn eða vitnisburður viðkom-
andi einstaklings í kirkjunni.

„Þetta var mjög skemmtilegt
verkefni sem margir komu að og
því höfum við mikinn áhuga á
því að nýta það myndefni sem
við eigum til,“ segir Magnús.

Þess má geta að Menningarráð
Vestfjarða styrkti verkefnið um
500.000 krónur.

– thelma@bb.is

Heimildarmynd um
gerð altaristöflunnar

Kennslu-
tími styttur
næsta haust

Hugmyndir sveitarfélag-
anna um styttingu kennslu-
tíma í grunnskólum munu í
fyrsta lagi ná fram að ganga
næsta haust, að því er haft
er eftir Halldóri Halldórs-
syni, bæjarstjóra í Ísafjarð-
arbæ og formanni Sam-
bands íslenskra sveitarfé-
laga í Fréttablaðinu.

Að sögn Halldórs hefur
menntamálaráðherra ekki
gefið sveitarfélögunum end-
anlegt svar um hvort hún
ætli að koma til móts við
hugmyndir þeirra um að
breyta lögum til að stytta lág-
markskennslutíma í grunn-
skóla um 3-4 kennslustund-
ir á viku.

Halldór segir í samtali við
Fréttablaðið að þó sé ljóst
að breytingarnar muni í
fyrsta lagi taka gildi í byrjun
nýs skólaárs næsta haust.
Sveitarfélögin eru nú að
ljúka við að afgreiða fjár-
hagsáætlanir sínar vegna
2010 og miðast þær við
óbreytt lágmark kennslu-
stunda fram á vorið.

Halldór segir að ef verði
muni sveitarfélögin nýta sér
heimild til að draga úr kenn-
slu í mismiklum mæli. Sum
sveitarfélög geti látið nægja
að hagræða í rekstri grunn-
skóla með því að hætta að
ráða nýja starfsmenn í stað
þeirra sem hætti. Þar sem
fjárhagsstaðan sé verst geti
hins vegar þurft að draga úr
kennslutíma til að ná nauð-
synlegri hagræðingu.

– fridrika@bb.is

Sorpbrennslan Funi er hag-
kvæmari kostur en flutningur
sorps að mati verkfræðiþjónust-
unnar Verkís. Þetta kom fram
málþingi um framtíðarskipulag
sorpmála í Ísafjarðarbæ þar sem
Jóhanna Gylfadóttir, iðnaðar-
verkfræðingur hjá Verkís, kynnti
skýrslu fyrirtækisins um sorpmál
í sveitarfélaginu. Samkvæmt
skýrslunni munar um 21 á milljón
á ári á þeim tveimur tillögum
sem fjallað hefur verið um, varð-
andi mat á kostum við meðhöndl-
un sorps í sveitarfélaginu. Annars
vegar hefur verið fjallað um
brennslu sorps í Funa og hins
vegar jarðgerð, böggun og flutn-
ing á sorpi til eyðingar og endur-
vinnslu í Reykjavík. Heildar-

magn sorps í sveitarfélaginu á
ári er 3.300 tonn og er árlega
brennd 2.100 tonn sorpi í Funa.
Líftími búnaðar er 15 ár en sam-
kvæmt tilboði frá Envikraft
myndi endurnýjun á brennsluofni
stöðvarinnar kosta 371 milljón
og ef talið er með flutningur bún-
aðarins, uppsetning hans og múr-
verk í ofni yrði það fjárfesting

upp á 412 milljónir.
Árlegur rekstrarkostnaður yrði

22 milljónir króna samkvæmt
skýrslunni en þar af er reiknað
með 14 milljónum í kaup og eyð-
ingu á hjálparefnum, fimm millj-
ónum í viðhalds- og rekstrar-
kostnað á búnaði og tólf milljónir
í launakostnað. Á móti kemur að
Funi fær um sex milljónir í tekjur

vegna orkusölu og þrjár milljónir
í tekjur frá Úrvinnslusjóði. Ef
tekið er með í reikninginn eftir-
stöðvar yrði því árlegur kostn-
aður 77 milljónir. Hins vegar
væri árlegur rekstrar kostnaður
við böggun, jarðgerð og flutning
og eyðingu á sorpi samtals 98,7
milljónir samkvæmt skýrslu
Verkís.              – thelma@bb.is

Endurnýjun brennslu-
ofnsins hagkvæmari kostur

Sorpbrennslustöðin Funi í Engidal.



2424242424 FIMMTUDAGUR     17. DESEMBER 2009

Skáldið frá Grænagarði
Texti: Bjarni Brynjólfsson. Myndir:

Gunnar Gunnarsson. Aðrar myndir úr
einkasafni Njarðar P. Njarðvík

Njörður P. Njarðvík, rithöfundur og prófessor í íslenskum bók-
menntum, fæddist í einu fallegasta húsi landsins, gamla sjúkra-

húsinu á Ísafirði, í logni og sólskini, 30. maí 1936. Því fer þó fjarri
að líf Njarðar hafi verið eintóm stilla. Oft hefur gefið á bátinn og
hann hefur siglt gegnum öldudali og storma í sínu lífi eins og svo

margir en án þess að brotna. Í viðtali við Bjarna Brynjólfsson fyrir
BB minnist Njörður gamalla tíma, vina og lærimeistara í Skutuls-
firði auk þess sem hann ræðir um sjómennskuna, fíknina í samfé-
laginu, stjórnmálin og góðgerðarsamtökin SPES sem bjarga mun-

aðarlausum börnum í Afríkuríkinu Togo.
,,Ég get nú varla sagt að ég

hafi alist upp á Ísafirði,“ segir
Njörður þegar við hefjum samtal
okkur heima hjá honum á Flyðru-
granda. Í notalegri stofunni
stendur píanóið opið, bækur í
bunkum á stofuborðinu, þ.á.m.
nýjasta ljóðabók Njarðar Hlust-
aðu á ljósið, geisladiskar í snyrti-
legum rekkum og málverk á
veggjum. Þarna hafa þau hjónin,
Njörður og Bera Þórisdóttir kom-
ið sér vel fyrir eftir að þau minnk-
uðu við sig. Börnin þrjú, Freyr,
Hildur og Urður eru löngu flogin
úr hreiðrinu og þau hjónin ferðast
mikið. Góðgerðarstarf í Afríku
hefur átt hug þeirra um árabil og
er farið að bera mikinn og góðan
ávöxt. Bæði hafa verið virk í
alþjóðlegu SAM-Frímúrararegl-
unni um áratugaskeið og Njörður
var Stórmeistari reglunnar á
heimsvísu frá 1997-2007.

,,Stundum kalla ég mig Skut-
ulsfirðing,“ segir hann svo glettn-
islega þegar hann er búinn að
koma sér vel fyrir í hægindastóln-
um. Njörður ólst upp í litlu húsi
á Grænagarði og gekk í gamla
barnaskólann inni á Skeiði ásamt
öðrum Fjarðarpúkum. ,,Það var
bara ein skólastofa og þar vorum
við öll saman, sextán krakkar ef
ég man rétt.“

Foreldrar hans voru Pétur Sig-
urðsson Njarðvík, netagerðar-
meistari frá Akureyri og María
Lárusdóttir Njarðvík frá Efra-
Vaðli á Barðaströnd. Hallgrímur
heitir eldri bróðir Njarðar. Hann
er tæpum sex árum eldri en
Njörður og varð skipstjóri að at-
vinnu. Sjálfan dreymdi Njörð um
að verða togaraskipstjóri þegar
hann var drengur í firðinum milli
fjallanna. Við komum að því
síðar.

,,Móðir mín fæddist á Barða-
strönd 1910. Hún var ein af

fjórtán systkinum í torfbæ. Eina
menntunin sem hún fékk um
ævina var fjögurra mánuða
kennsla hjá farandkennara. Ferm-
ingarárið voru þau svo send að
heiman til að bjarga sér. Móður
minni var komið í vist hjá presti
á Brjánslæk og hún sagði síðar
meir að það hefði tekið hann þrjá
til fjóra mánuði að afkristna sig.
Það sem hann sagði í messunni á
sunnudögum rímaði ekki við það
sem hann gerði heima við vikuna
á milli,“ segir Njörður frekar
myrkur á svip.

,,Pabbi fæddist á Akureyri
1897 og hann kom til Ísafjarðar
sem netamaður 1928. Mamma
var þá í vist á Ísafirði. Árið 1930
fæddist síðan bróðir minn Hall-
grímur í húsi sem kallast Félags-
bakaríið. Svo var flutt inn á Græna-
garð og stofnuð þessi netagerð
sem pabbi rak.“

Gáð í pottanaGáð í pottanaGáð í pottanaGáð í pottanaGáð í pottana
Hann minnist æskuáranna með

hlýju. ,,Það var afskaplega gott
að alast þarna upp. Þegar ég er
lítill strákur þá er ekkert vega-
samband við Ísafjörð og enn síð-
ur flugsamgöngur. Það var bara
fjörðurinn og út úr honum komst
maður með bát. Þetta var lokuð
veröld fyrir okkur krakkana. Við
höfðum mikið athafnasvæði.
Nánasti samstarfsmaður pabba
var Pétur Pétursson á efra Græna-
garði. Krakkarnir hans og Bertu,
voru Gunnar, Oddur og Unnur.
Við Unnur vorum leiksystkini.
Við fórum stundum á milli og
gáðum í pottana, hvar væri nú
betra að borða. Berta var mikill
snillingur í því að steikja steinbít
með brúnni sósu sem okkur
fannst afskaplega góður.

Svo höfðum við Fjörðinn og
litla bátsskel. Þá bjó ég til út-
gerðarfélagið Rauðmaga hf. Við

veiddum í soðið, söltuðum og
þóttumst vera menn með mönn-
um. Svo voru oft kvöldleikir með
krökkunum utan af Stakkanesi.
Þá var farið í risaleik og feluleiki.
Netahjallarnir voru afskaplega
góðir felustaðir. Svo stunduðum
við vegavinnu þar sem núna er
komið þetta gráa ferlíki sem er
Steiniðjan og ég bölva í hvert
sinn sem ég kem til Ísafjarðar.
Þar voru í minni æskutíð móar.
Við lögðum vegi með heima-
smíðuðum litlum vörubílum og
gættum þess að fara rétt að.
Vegarefnið var sett á bílana, þeir
dregnir og sturtað samkvæmt
kúnstarinnar reglum. Þá var
steypt brú yfir læk.“

Nokkur aldursmunur var á
bræðrunum frá Grænagarði neðri.

,,Hallgrímur var mikið með
Gunnari Péturssyni. Oddur sat
því oft uppi með mig. Við vorum
öll mikið á skíðum og oft var
farið á gönguskíðum í skólann.
Fyrir nú utan þá dýrðardaga þeg-
ar Fjörðinn lagði og hægt var að
fara á skautum um allt. Þegar ég
horfi til baka var þetta afskaplega
örugg veröld.“

Nema þegar ísinn sprakk eins
og þú lýsir í einni af sögunum í
bókinni Í flæðarmálinu þar sem
drengurinn fer á skautum.

,,Ja, hann sprakk ekki. Þetta
voru eiginlega kallaðir trausta-
brestir en ég vissi það náttúrlega
ekki á sínum tíma. Ísinn var að
þykkna.”

Þú lýsir því líka þegar fyrsta
flugvélin kemur og þú fékkst
banana í fyrsta sinn. Er það byggt
á raunverulegum atburði?

,,Já, en ég veit svo sem ekki
hvort þetta var í fyrsta skipti sem
flugvél kom til Ísafjarðar. Þetta
var í það minnsta fyrsta sinn sem
ég upplifði það. Þetta var lítil vél
á sjóskíðum.”

202. Var þá upp á hálfan hlut og
bar lítið úr býtum því þetta var
ekki mikið síldarsumar. Sumarið
eftir var ég aftur á Ásúlfi en á
togveiðum. Þessir litlu togbátar
voru kallaðir tappatogarar. Við
vorum að veiðum í mynni Djúps-
ins og úti fyrir Aðalvík. Þetta var
hroðalega erfitt því við vorum
átta tíma á dekki og fjóra tíma í
koju. Maður var að sextán tíma á
sólarhring. Svo var ég líka sumar-
part á skaki og þá voru engar
rúllur. Maður var með tvo króka
á þverteini. Oft var þungt að
draga ef tveir golþorskar bitu á
færið á tuttugu til þrjátíu faðma
dýpi. Eftir á að hyggja hafði ég
afskaplega gott af þessu. Svo var
ég eitt sumar á Ísborginni sem ég
segi frá í skáldsögunni Hafborg.
Sú bók byggist annars vegar á
minni reynslu og hins vegar á
sögum annarra, einkum Hall-
gríms bróður míns. Þar eru nátt-
úrlega skáldaðar persónur. Svo
var ég eitt sumar á rækjuveiðum
í Djúpinu með föður mínum.
Pabbi fór að veiða rækju eftir að
hann missti netaverkstæðið og
Grænagarð á mjög ósanngjarnan
hátt,” segir Njörður.

Netagerðin hafði unnið mikið
fyrir síldarútveginn. Þegar síldin
hvarf lentu margir útgerðarmenn
í vandræðum. Að sögn Njarðar
voru sett skuldaskilalög sem af-
skrifuðu skuldir útgerðarmanna
þannig að faðir hans fékk ekki
greiddar kröfur sínar.

,,Þetta var svona. Ónefndur
bankastjóri notaði síðan tæki-
færið til að ganga að eignum
föður míns og losaði hann við
þær á ansi lágu verði og kom
þeim í hendur flokksbróður síns
eins og siður er á Íslandi. Foreldr-
ar mínir fluttu þá frá Grænagarði
og leigðu sér litla íbúð á Ísafirði.”

Ragnar H. kenndiRagnar H. kenndiRagnar H. kenndiRagnar H. kenndiRagnar H. kenndi
píanóleik lífsinspíanóleik lífsinspíanóleik lífsinspíanóleik lífsinspíanóleik lífsins

Eins og flestir litlir strákar á
Ísafirði ætlaði Njörður sér að
verða skipstjóri. Annað átti hins
vegar eftir að koma á daginn.
Njörður var einu ári á undan í
skóla. ,,Mér var bara sagt að taka

Látinn taka í kríulöppLátinn taka í kríulöppLátinn taka í kríulöppLátinn taka í kríulöppLátinn taka í kríulöpp
Fáir hafa skrifað jafn mikið

um Ísafjörð og Njörður. Bækur
hans Dauðamenn (1982) fjallar
um galdramálin þegar Kirkju-
bólsfeðgar voru brenndir á báli,
Í flæðarmálinu (1988) eru minn-
ingarþættir úr Skutulsfirði og
skáldsagan Hafborg (1993) fjall-
ar um sjómenn á togara frá Ísa-
firði. Auk þess er ljóðabálkurinn
Fjörður milli fjalla óður Njarðar
til æskuáranna milli fjallanna
háu. Í nýrri ljóðabók Hlustaðu á
ljósið fer Njörður enn á vit æsku-
stöðvanna í sumum ljóða sinna.

,,Á uppvaxtarárum mínum
fóru flestir ferða sinna fótgang-
andi eða á reiðhjólum. En stund-
um fengum við krakkarnir far
með beinabílunum sem voru að
ná í þurrkuð fiskbein inn á Skeið.
Mjólk fengum við af bæjunum.
Við vorum áskrifendur að mjólk.
Farið var með tóma brúsa upp á
veg. Mér þótti vænt um að sjá að
nú er búið að gera húsið upp sem
við bjuggum í. Móðir mín hafði
mikinn áhuga á garðrækt og hafði
þarna heilmikinn garð. Ég sagði
henni aldrei að hann væri kominn
í órækt,” segir Njörður.

Þú hefur snemma lært á neta-
gerð. Varstu ekki heilmikið að
sniglast í kringum karlana á neta-
verkstæði föður þíns?

,,Það má segja að maður hafi
alist upp að hálfu leyti á netaverk-
stæði. Ég hafði afskaplega gaman
að því sem lítill strákur á veturna
að sitja og hlusta á karlana tala
saman og horfa á þá bæta netin.
Þá var maður látinn taka í kríu-
löpp sem kallað var, sem var það
einfaldasta að bæta og svo var
manni kennt svolítið að skera úr.
Ég vann aldrei við það að bæta
eins og bróðir minn gerði. Ég
lærði þetta samt og það var gott
að kunna það þegar ég fór til sjós
á togara. Þetta er eitt af því sem
maður gleymir ekki frekar en að
hjóla eða synda.”

Þú ferð fyrst á sjóinn sem ungl-
ingur?

,,Ég fór á síld þegar ég var
fimmtán ára með Haraldi Guð-
mundssyni skipstjóra á Ásúlfi ÍS
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fullnaðarpróf og gerði það sem
mér var sagt. Ég er samt ekkert
viss um að ég hafi haft allt of
gott af því að vera einu ári á und-
an jafnöldrum mínum í Gagn-
fræðaskóla og Menntaskóla,”
segir hann.

Á fyrsta ári í Gagnfræðaskóla
kynntist Njörður manni sem átti
eftir að breyta heimsmynd hans
svo um munaði. Þetta var fyrsta
ár Ragnars H. Ragnars á Ísafirði.
Njörður lýsir honum sem manni
hundrað hálsbinda í bókinni Í
flæðarmálinu. Þarna var kominn
til bæjarins heimsborgari sem lét
hífa píanó inn um glugga á efri
hæð Bókhlöðunnar, gekk um bæ-
inn í vönduðum jakkafötum og
stífpressuðum hvítum skyrtum
og með hálsbindi sem vart var
hægt að lýsa - svo litrík voru þau.

,,Ragnar H. varð mér eins kon-
ar andlegur faðir,” segir Njörður
þegar ég minnist á þennan kafla
í bók hans. ,,Ég held ég væri ekki
það sem ég er þó í dag hefði hann
ekki komið til Ísafjarðar.”

Njörður vísar til organistans í
Atómstöð Halldórs Laxness.
,,Ragnar H. var organistinn
okkar. Hann kenndi okkur píanó-
leik lífsins. Það merkilegasta við
hann var að hann talaði við okkur
eins og vitibornar manneskjur.
Það var nokkur nýlunda. Kröf-
urnar til okkar voru líka eftir því.”

Var ekki talað við ísfirsk ung-
menni eins og vitibornar mann-
eskjur fram að því?

,,Nei, og ég held það hafi ekk-
ert verið sérstakt fyrir Ísafjörð.
Ragnar var óvenju frjór maður
og sérvitur á sinn hátt. Ég varð
heimagangur hjá honum og Siggu
sem var ekki síðri manneskja, og
lærði miklu meira af honum en
það litla sem ég kann að glamra
á píanó. Það breyttist allt eftir að
Ragnar H. kom til Ísafjarðar. Fyr-
ir það fyrsta lærðu allir að lesa
nótur sem var mjög óvenjulegt í
gagnfræðaskóla. Hann opnaði
fyrir okkur nýja veröld lista og
heimspeki. Oft kenndi hann með
því að spyrja furðulegra og áleit-
inna spurninga um lífið og til-
veruna sem við áttum engin svör
við. Þetta örvaði leitandi hugsun
manns og mér finnst ég alla tíð
hafa búið að því.”

Hefur tónlistin haft áhrif á störf
þín sem rithöfundur?

„Tónlistin hefur haft áhrif á
allt mitt líf. Ég hef alla tíð hlustað
mikið á tónlist og met hana mest
allra listgreina.”

Grípurðu í píanóið á hverjum
degi?

,,Því miður geri ég það nú ekki.
Ég tók mig til löngu seinna þegar
ég var kominn yfir fimmtugt og
fór í píanótíma hjá Gísla Magnús-
syni. Ég ferðast mikið og því
fylgir sá ókostur að hafa ekkert
hljóðfæri. Þá missir maður niður
og þarf að byrja upp á nýtt.”

Njörður kveðst lítillega hafa
fengist við tónsmíðar og samið
nokkur lög en lítið gert til þess
að koma þeim á framfæri.

Njörður og Bera Þórisdóttir eiginkona hans í Togo með fóstursyninum Felix.

hann væri og hann svaraði því til
að hann væri ‘ísfiskur’ með
þannig framburði. Það átti kann-
ski vel við um okkur. Við Ey-
vindur vorum saman í herbergi
öll menntaskólaárin. Við tókum
síðan stúdentspróf 1955.

Ég var frekar slakur náms-
maður í menntaskóla. Kennar-
arnir kenndu okkur eiginlega al-
drei neitt. Þeir gengu aðeins eftir
því að við hefðum lært heima.
Ég lá í bókum þessa vetur í MA.
Ég las allar Íslendingasögurnar,
Biskupasögur og Fornaldarsögur
Norðurlanda, Laxness, Gunnar
Gunnarsson og Þórberg. Ég hafði
komist í gegnum skóla án þess
að hafa nokkuð fyrir því en svo
kom sjokkið þegar ég féll í
fimmta bekk.”

Þú hefur ekki átt von á því?
,,Nei, mér datt það bara ekki í

hug. Ég ætlaði að hætta í mennta-
skóla, snúa heim og fara á sjóinn.
Ég gat ekki hugsað mér þann
ósigur að setjast aftur í fimmta
bekk. Þá greip faðir minn, aldrei
slíku vant, í taumana. Þegar fólk
er að tala um uppeldi og þess
háttar þá finnst mér eiginlega
eins og ég hafi ekki fengið neitt
uppeldi. Mér finnst ég hafa feng-
ið að vera mjög sjálfráða sem
krakki og ekki oft sem tekið var
í taumana. Þarna tók faðir minn

frá kærustunni?
,,Kærustunni er nú kannski of-

sagt. Þetta var öðruvísi í þá daga.
Þá stökk fólk ekki beint upp í
rúm saman. Ég er ekkert viss um
að ég hefði haft þetta af án hjálpar
hennar. Ég þurfti að fara í tvöföld
próf á daginn, það var enginn
miskunn. Eftir á að hyggja var
þetta hálfgerður rembingur því
ég var ári á undan. Ég tók sem
sagt stúdentspróf 18 ára. Einn
bekkjarbróðir okkar, Júlíus Sól-
nes var tveimur árum á undan.
Við tveir vorum þeir einu úr þess-
um árgangi sem urðum prófess-
orar. Ég held að það hafi nú ekki
margir átt von á því þegar ég var
að drattast í gegnum þetta.”

Blæðandi magasárBlæðandi magasárBlæðandi magasárBlæðandi magasárBlæðandi magasár
og tannlæknanámog tannlæknanámog tannlæknanámog tannlæknanámog tannlæknanám

Þó að Njörður legði síðar fyrir
sig íslensk fræði, ritstörf og bók-
menntir var það alls ekki ætlun
hans á þessum tíma.

,,Ég byrjaði að læra tannlækn-
ingar suður í München. Ég hafði
aldrei leitt hugann að því að verða
rithöfundur eða íslenskufræð-
ingur. Þennan erfiða vetur á Ak-
ureyri kynntist ég þýskum tann-
lækni sem hét Kurt Sonnenfeld.
Ég þurfti að fara til hans til að

Fall í fimmta bekkFall í fimmta bekkFall í fimmta bekkFall í fimmta bekkFall í fimmta bekk
Það var sem sagt Ragnar H.

sem fékk þig til að líta í aðrar
áttir en beint til sjávar?

,,Já, bæði Ragnar H. og móðir
mín. Mamma lagði mikla áherslu
á að ég gengi menntaveginn.
Henni gramdist það afskaplega
hvað hún fékk lítil tækifæri til
þess að vera í skóla. Heimili okk-
ar var ekki menningarheimili sem
svo er kallað. Það var ekki mikið
af bókum eða tónlist heima.
Móðir mín gerðist hins vegar
áskrifandi að Íslendingasagnaút-
gáfunni handa mér og lagði mikla
áherslu á það að ég fengi mikla
og góða menntun.”

Á þessum tíma fékk Gagn-
fræðaskólinn á Ísafirði leyfi í til-
raunaskyni til að hafa þriðja bekk
í menntaskóla, sem nú myndi
teljast fyrsti bekkur, í samvinnu
við Menntaskólann á Akureyri.
,,Við fengum að vera á Ísafirði
og prófin voru síðan send frá
MA um vorið.

Um haustið fórum við sex sam-
an í MA í fjórða bekk. Haraldur
Hamar, Hans Haraldsson, Lára
Samúelsdóttir, Eyvindur P. Ei-
ríksson, Svanhildur Jónsdóttir og
ég. Við vorum kölluð ,,ísfisk-
arnir”. Það kom til af því að ein-
hver var spurður að því hvaðan

af skarið og sneri mér við á tröpp-
unum.  Hann sagði við mig eitt-
hvað á þessa leið: ,,Nú ferð þú til
baka drengur minn og lest sjötta
bekk utanskóla, svo tekurðu þitt
stúdentspróf á réttum tíma. Þú
tekur bara báða bekkina í einu
og átt vel að geta ráðið við það.““

Og þú fórst til baka með það?
,,Ég fór norður aftur og var

skráður utanskóla. Af einhverj-
um ástæðum fékk ég að sitja í
tímum hjá sjötta bekk frá áramót-
um, það kann að vera að pabbi
hafi talað við einhverja menn í
ráðuneytinu. Um vorið tók ég
síðan tvöfalt próf.”

Þetta hefur verið strembinn
vetur hjá þér.

,,Mjög strembinn. Við Ragna
Ragnars vorum eins konar króka-
par. Við vorum svolítið að skjóta
okkur hvort í öðru. Ég las með
henni undir stúdentsprófið. Við
lásum alla daga heima hjá henni
frá klukkan átta á morgnana til
klukkan sex á kvöldin. Þetta var
erfitt því vorið var óvenju gott í
Eyjafirði, sól og blíða upp á hvern
dag. Stundum sátum við sunnan
undir vegg og lásum. Ragna var
duglegur námsmaður og góður
píanisti. Foreldrar hennar tóku
mér afskaplega vel. Þetta varð
mér mikil hjálp þarna um vorið.”

Þú hefur sem sagt haft aðhald
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láta laga í mér tennurnar. Við
fórum að spjalla saman. Það varð
úr að ég ákvað að læra tann-
lækningar í Þýskalandi og þrír
aðrir fóru með mér. Þeir urðu
allir tannlæknar en ekki ég. Ég
veiktist illa, fékk blæðandi maga-
sár, ungur maðurinn og var fluttur
í ofboði á sjúkrahús og fór síðan
heim.”

Njörður gerði aðra atrennu að
tannlæknanáminu í München en
veiktist þá aftur og sneri heim.
Hann segist ekki vita hvað olli
veikindunum. ,,Ég hef glímt við
meltingarfærasjúkdóma allt mitt
líf,” segir hann.

,,Ég hafði mjög gott af því að
vera nærri tvö ár í Þýskalandi.
Ég lærði þýsku og þarna var líka
vinur minn og æskufélagi frá Ísa-
firði sem var eitt af “börnum”
Ragnars H., Óttar Halldórsson,
sem síðar varð prófessor í verk-
fræði. Tónlistarfélagið í Münch-
en leyfði stúdentum að fara
ókeypis á tónleika ef ekki var
uppselt. Við Óttar sóttum tón-
leika grimmt. München er mikil
menningarborg, einkum í tónlist
en einnig í myndlist. Þessa vetr-
arparta hlýddum við á tónleika
hjá helstu tónlistarmönnum
heims. Ég held að það hafi komið
fyrir tvisvar að við komumst ekki
inn. Stundum þurftum við að
standa en það var allt í lagi. Í
München voru líka ákaflega góð-
ar plötuverslanir með sígilda tón-
list og við Óttar komumst upp á
lag með að þykjast ætla að kaupa
plötur og fengum að hlusta á þær
í búðinni. Við þóttumst þá vera
að hugsa okkur um hvort við
ættum að kaupa fimmtu sinfóníu
Beethovens með þessum stjórn-
anda eða hinum.

Þó að ég yrði ekki tannlæknir
varð þessi tími mér lærdómsrík-
ur. Seinna meir sögðu dætur
mínar að það hefði verið skyn-
samlegra af mér að velja starf
sem gæfi meiri aura en háskóla-

kennari gat aflað. En eins og ís-
lensk þjóð veit núna þá er ekki
allt undir aurunum komið.

Eftir þetta var ég frekar óráðinn
og innritaði mig í íslenskudeild
Háskóla Íslands, haustið 1957, á
meðan ég væri að átta mig. Ég er
greinilega ekki búinn að því enn-
þá því þar festist ég þar til ég
komst á eftirlaun 1994.”

Úti á landi erÚti á landi erÚti á landi erÚti á landi erÚti á landi er
skammarlegt orðtakskammarlegt orðtakskammarlegt orðtakskammarlegt orðtakskammarlegt orðtak
Í skáldsögunni Hafborg lýsir

þú ferð á Grænlandsmið og mikl-
um stormi sem skipið hreppir
með fullfermi af karfa á heim-
stími. Fórstu sjálfur í þessa ferð?
Og hefur ekki hver rithöfundur
gott af því að upplifa lífsháskann?

,,Lýsingin er sannleikanum
samkvæm og stormurinn raun-
verulegur sem við lentum í. Og
það hafa allir gott af því að lenda
í lífsháska,” segir hann og kímir.
,,Sjáðu til. Á Ísafirði í gamla
daga var hafið undirstaða alls.
Fólk af minni kynslóð er annað
hvort komið af bændum eða sjó-
mönnum. Nokkrir eru kannski
komnir af einhvers konar betri
borgurum eða embættismönnum.
Okkar bakgrunnur er allt annar
en þess fólks sem núna er að
alast upp og talar um að eitthvað
sé úti á landi. Það er orðtak sem
ég tek mér aldrei í munn og finnst
til mikillar skammar. Hver segist
eiga heima úti á landi? Maður
hafði gott af því að þurfa að vinna
eins og maður og skila sínu. Sum-
ir segja að þetta hafi verið vinnu-
þrælkun og harka en mér fannst
þetta auka skilning minn á lífinu.
Til er kínverskur málsháttur sem
segir: ,,Þegar þú borðar hrísgrjón-
in þín skaltu hugsa um bogið bak
bóndans.” Þegar við förum út í
fiskbúð og kaupum roðlaust ýsu-
flak mættum við gjarnan minnast
sæbarins sjómanns. En hann er
kannski ekki lengur sæbarinn.

Það skiptir líka máli að vera
alinn upp í firði og í námunda
við sjóinn. Náttúran stendur
manni miklu nær en fólki sem
elst upp í stórborg. Það er mann-
inum óeðlilegt að búa í stórborg-
um. Ég segi einhvers staðar í
nýju bókinni minni. ,,Þú ert ævin-
lega það sem þú fæðist. Hjá því
verður ekki komist og þú skalt
ekki reyna annað.”

Við þessir púkar í firðinum
vorum ekkert að reyna að vera
eftirlíkingar af einhverjum Am-
eríkönum. Við börðumst með
sverðum og spjótum. Ef maður
fékk ekki að vera Gunnar á Hlíð-
arenda var maður Egill Skalla-
grímsson þótt þeir væru ekkert í
sömu sögu. Sannast sagna þá
finnst mér að of marga í okkar
þjóð vanti rætur.”

Hvernig stendur á því?
,,Börn nútímans alast upp við

ímyndaðan veruleika í sjónvarpi
og tölvuleikjum. Það er ekki hægt
að eiga rætur í sjónvarpi. Þú sérð
ekki krakka leika sér hér úti í

kýlubolta eða fallinni spýtu.
Þegar ég var krakki byggðust
leikirnir á okkur sjálfum og því
sem við sáum í kringum okkur -
á okkar eigin sköpun. Við vorum
ekki mötuð. Hins vegar hef ég
séð krakka leika sér eðlilega og
settu það innan gæsalappa ,,úti á
landi”. Ef þú ferð um sveitir
landsins þá sérðu krakka leika
sér. Fyrir allmörgum árum var
ég í heimsókn hjá frænku minni
í Húnavatnssýslu. Þá vék sér að
mér átta ára gamall frændi minn
og spurði. Hvað átt þú margar
kindur?

Ég á aungva kind, svaraði ég.
Hvernig traktor átt þú?
Ég á aungvan traktor.
Nú. Hvað átt þú eiginlega?
Ég á fáeinar bækur, sagði ég.
Honum þótti ekki mikið til

þess koma.

Skuldaði vestfirsk-Skuldaði vestfirsk-Skuldaði vestfirsk-Skuldaði vestfirsk-Skuldaði vestfirsk-
um sjómönnum bókum sjómönnum bókum sjómönnum bókum sjómönnum bókum sjómönnum bók

Njörður kveðst líta á Ísafjarð-
arbækur sínar sem ákveðið upp-
gjör við fortíðina. Hann lætur
sig dreyma um að þær komi allar
þrjár út í einni bók ásamt ljóða-
bálkinum Fjörður milli fjalla.

,,Þegar ég skrifaði Dauðamenn
var ég nokkuð upptekinn af mis-
beitingu valdsins. Síðan skrifaði
ég Í flæðarmálinu vegna þess að
mér fannst ég þurfa að gera upp
við Ísafjörð. Það er ákveðin sátt
í lokin. Svo fannst mér ég nú
eiginlega skulda vestfirskum sjó-
mönnum að segja svolitla sögu
af þeim og skrifaði Hafborg Ég
hef lengi undrast hvað það er
lítið skrifað um íslenska sjómenn
í íslenskum bókmenntum. Þetta
er undirstöðuatvinnuvegur þjóð-
arinnar. Sjálfum finnst mér vænt
um þessa bók. Hún fór frekar
hljótt. Ein ung kona, bókmennta-
fræðingur sem fjallaði um bók-
ina, skammaði mig fyrir það að
þessir menn töluðu eitthvert
sjómannamál sem hún ekki
skildi. Hún hefði kannski frekað
viljað að þeir töluðu eins og

dómkirkjuprestur. Ég veit það
ekki. Það má náttúrlega einu
gilda því bókmenntir eru hugverk
en ekki verslunarvara. Það er ekki
hægt að kaupa sögu eða ljóð.
Það er hins vegar hægt að kaupa
bók. Starfi rithöfundarins lýkur
þegar sagan eða ljóðið er tilbúið.
Þá er hann búinn að senda hug-
verkið frá sér og ræður engu um
það meir. Ég lít svo á að þessar
þrjár sögur mínar og ljóðaflokk-
urinn séu eins konar þakklætis-
skuld við heimabyggðina. Þetta
var góð æska á góðum stað. Þrátt
fyrir allt.”

Hvað fannst þér þú þurfa að
gera upp?

,,Það var mjög erfiður tími þeg-
ar faðir minn missti allar eignir
sínar.”

Var faðir þinn mjög pólitískur?
,,Hann var nú hálfgerð þver-

sögn því hann var atvinnurekandi
en fylgdi alltaf Alþýðuflokknum
að málum. Faðir minn var vinur
Finns Jónssonar sem var ráðherra
og svo fylgdi hann Hannibal.
Mamma var kommúnisti. Hún
lærði það óbeint hjá prestinum á
Brjánslæk. Þau hjónin deildu
stundum um pólitík en enduðu
nú samt bæði sem fylgismenn
Hannibals þegar hann yfirgaf Al-
þýðuflokkinn. Hannibal var
skólastjóri þegar ég var í Gagn-
fræðaskólanum þótt hann væri
mikið fjarverandi og Gústaf Lár-
usson væri þá staðgengill hans.”

Er hann eftirminnileg persóna
í þínum huga?

,,Já, maður dáðist mjög að hon-
um og sögunum sem af honum
voru sagðar, eins og þegar hann
var fluttur í böndum í bát frá
Bolungarvík til Ísafjarðar.”

Varðstu var við pólitíkina á
Ísafirði í þínum uppvexti?

,,Já, já. Við Ólafur Hannibals-
son sátum saman öll gagnfræða-
skólaárin.”

Var það hann sem skrúfaði
allar perurnar úr ljósastæðunum
þannig að menn héldu að raf-
magnið væri farið af skólanum
fyrir einhvern dularfullan til-Bera með barnahópnum í Lome í Togo.
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verknað eins og lýst er í Í flæðar-
málinu?

,,Við segjum ekkert um það,”
segir hann glettnislega. ,,Við Olli
vorum sjálfboðaliðar fyrir Ásgeir
Ásgeirsson þegar hann var kos-
inn forseti. Svo var baráttan mjög
hörð á milli Alþýðuflokks og
Sjálfstæðisflokks. Ísafjörður var
náttúrlega kratabær. Ég stóð á
milli föður sem var krati og móð-
ur sem var kommúnisti.”

Þannig að þú ert einhvers stað-
ar vinstra megin við miðju, eins
og sagt er?

,,Ætli ég sé ekki ennþá þarna á
milli. Ég lít á mig sem óflokks-
bundinn jafnaðarmann. Hvað
sem um kratana má segja þá tókst
norrænum jafnaðarmönnum að
skapa það þjóðfélag sem skást er
í heiminum, að mínu áliti. Svo
hefur verið unnið dyggilega að
því að eyðileggja það. Úrslit eru
enn ekki fengin.”

Festist nærriFestist nærriFestist nærriFestist nærriFestist nærri
því í Svíþjóðþví í Svíþjóðþví í Svíþjóðþví í Svíþjóðþví í Svíþjóð

Njörður kveðst hafa farið aðra
leið en félagar hans í íslensku-
deildinni því hann tók sænsku
sem aukagrein. Árið 1966 fékk
hann lektorsstöðu við háskólann
í Gautaborg og þau hjónin fluttust
þangað. ,,Við vorum þar í fimm
ár og það munaði engu að við
festumst þar,” segir Njörður.
Þegar staða lektors losnaði við
Háskóla Íslands 1971 sótti hann
um og fékk stöðuna. Hann lauk
hins vegar doktorsprófi frá Há-
skólanum í Gautaborg árið 1993.
Njörður hefur skrifað margar
bækur um bókmenntir og þýtt
talsvert úr finnsku og sænsku.
Fyrir þau störf hefur hann hlotið
margvíslegar viðurkenningar,
m.a. orður frá finnska ríkinu.

,,Eigum við nokkuð að vera
að tala of mikið um Finna,” segir
hann þegar ég vík talinu að þessu.
,,Við hjónin fórum í brúðkaups-
ferð til Finnlands og eigum góða
vini þar. Ég get bjargað mér á
finnsku en gæti ekki rætt við
Finna um Kalevala á hans tungu-
máli. Ég les málið sæmilega en
treysti mér ekki til að þýða
finnskar bókmenntir nema að
hafa sænska þýðingu til hliðsjón-
ar. Sænska er það tungumál sem
ég kann skást fyrir utan íslensku.”

Er einhver samhljómur í finn-
skum bókmenntum og íslensk-
um?

,,Já og nei. Tónninn er svolítið
beinskeyttur. Finnar eru að sumu
leyti líkir okkur en að öðru ekki.
Þeir hafa staðfestuna umfram Ís-
lendinga, borguðu til að mynda
allar sínar stríðsskuldir. Og þeir
eru kraftmiklir og duglegir.”

TúramaðurinnTúramaðurinnTúramaðurinnTúramaðurinnTúramaðurinn
og heróínistinnog heróínistinnog heróínistinnog heróínistinnog heróínistinn

Vendum okkar kvæði í kross.
Þú skrifar lýsingu á drykkjuskap
föður þíns á einum stað í Í flæð-
armálinu?

þessar gönur sem við erum komin
í?

,,Eins konar spilafíkn, já. Mér
fannst það ansi gott hjá Spaug-
stofunni þegar þeir kölluðu okkur
‘dótista’.”

Íslendingar hafa alltaf verið
flottræflar. Það er nú samt sitt-
hvað að eiga falleg heimili full
af dóti og setja þjóðina á hausinn
með skuldsetningu, malda ég í
móinn.

,,Sjómennskan er þannig að
stundum aflast vel og stundum
ekki. Gömlu sjómennirnir skildu
þetta vel. Þegar vel aflaðist þá
gerðu menn sér glaðan dag og
þegar komu tímar þegar lítið
fiskaðist þá sættu menn sig við
það. Í dag sættir þjóðin sig ekki
við það sem hún hefur gert. Hún
er ósátt við sjálfa sig. Alkóhólisti
sem hættir að drekka getur það
einungis með hugarfarsbreytingu
og því að sættast við sjálfan sig.
Ég lít svo á að það sama gildi um
þjóðina. Eins og Halldór Laxness
segir í kvæði: ,,Því hvað eru auð-
ur, afl og hús ef engin jurt vex í
þinni krús.”

Þú hefur skrifað greinar um
hrunið og varst með hugmyndir
til úrbóta?

,,Frumorsök hrunsins er sið-
ferðisbrestur og spilling í stjórn-
málum og embættismannakerfi
sem leiðir óhjákvæmilega af sér
vanhæfni. Hvað gerist ef leiðtogi
safnar í kringum sig eintómum
jámönnum? Svo hverfur leiðtog-
inn af vettvangi og þá standa
bara eftir jámenn. Við hvern eiga
þeir þá að segja já?

Ég leyfði mér að stinga upp á
því að stofnað yrði nýtt lýðveldi
á Íslandi. Annað lýðveldi Íslands
með nýrri stjórnarskrá. Þetta
gerðu Frakkar þegar þeir voru
komnir að fótum fram og báðu
De Gaulle um að bjarga sér. Til
þess þarf hugarfarsbreytingu.”

Er eitthvað sem bendir til þess
að sú hugarfarsbreyting sé í
vændum?

,,Því miður. Það er einungis
komin til valda ný klíka sem ræð-
ur sitt fólk í stöður án auglýsinga.
Ef menn leita alltaf að klíku-
bræðrum þegar ráðið er í embætti
í stað hæfasta fólksins endar það
með ósköpum.”

Sá sem bjargarSá sem bjargarSá sem bjargarSá sem bjargarSá sem bjargar
einu barni...einu barni...einu barni...einu barni...einu barni...

Víkjum þá suður til hinnar
heitu álfu Afríku. Þið hjónin haf-
ið stofnað góðgerðarsamtök í
Afríkuríkinu Togo?

,,Ætlarðu ekki að hafa neitt
annað í blaðinu en mig?” spyr
Njörður léttur á svip.

Hvernig ber þig þangað?
,,Þá erum við komnir að öðrum

þætti í lífi mínu sem er sá að ég
hef lengi starfað í mannræktar-
samtökum sem heita alþjóða
SAM-Frímúrarareglan. Þar starfa
karlar og konur saman á jafnrétt-
isgrundvelli. Ég gekk í þessa
reglu í október 1958. Ég var yfir-

,,Á mínu heimili var aldrei haft
áfengi um hönd. Pabbi var alkó-
hólisti. Hann var túramaður eins
og það er kallað. Það kom í hann
óþol og óeirð. Svo hvarf hann og
drakk. Hann gat drukkið upp
undir þrjár vikur í einu. Þegar
hann skreiddist heim fékk ég það
hlutverk að koma honum í rúmið
því ég var sá eini sem gat tjónkað
við hann. Ég veit ekki hversu sann-
gjarnt það var að setja mig í þá
stöðu. Mamma brást við eins og
fólk sem ekki kann að umgangast
alkóhólista. Ég held að mörg börn
alkóhólista upplifi það sem ég
lýsi þarna.”

Þú lendir síðan í því að sonur
þinn, Freyr, verður heróínisti og
hverfur inn í tröllaheim dópsins.
Það hlýtur að hafa haft mikil
áhrif á líf ykkar?

,,Þekkir þú einhverja fjöl-
skyldu sem ekki hefur þurft að
glíma við alkóhólisma?” spyr
Njörður.

Ertu einhverju nær í sambandi
við þennan ógurlega sjúkdóm
eftir að hafa skrifað tvær bækur
með syni þínum um þennan
heim? Bækurnar heita Ekkert mál
(1984) og Eftirmál (2004).

,,Ég veit hver sjúkdómurinn
er en veit einhver af hverju hann
stafar? Við eigum þrjú börn og
Freyr hvarf einn inn í þennan
álagaheim.”

Fannst þér erfitt að skrifa bæk-
urnar?

,,Já, það var erfitt. Þetta byrjaði
á því að Freyr kom heim frá
Kaupmannahöfn 1983. Þá vorum
við í algjöru sjokki og ég skildi
ekkert í þessu. Við fórum að tala
saman því ég vildi reyna að fá
einhvern skilning á þessu. Af ein-
hverjum ástæðum tók ég samtöl
okkar upp á segulband og í
framhaldinu kviknaði sú hug-
mynd að skrifa bók sem væri
þannig að það væru engar predik-
anir heldur væri þessum heimi
lýst innanfrá, þessum álagaheimi
sem ég leyfi mér að kalla svo.
Lesandinn gæti þá fengið innsýn
í þennan heim og spurt sjálfan
sig hvort þetta væri eitthvað fyrir
hann. Ég veit hins vegar ekki
hvort þessar bækur hafa gert
nokkuð gagn. Sumum finnst
seinni bókin öllu átakanlegri.
Fíknin verður þrælkun og menn
sleppa einungis með hugarfars-
breytingu. Sama gildir um þjóð-
ina núna ef hún ætlar að lækna
sig af spilafíkninni.”

Ég hugsa að margir séu for-
vitnir að vita hvort Freyr er laus
undan oki fíknarinnar í dag?

,,Já, hann er laus undan okinu
– vonandi. Við segjum ekkert
meira. Það kemur engum við.

Og er gott samband á milli
ykkar?

,,Já.”

Spilafíkn þjóðarinnarSpilafíkn þjóðarinnarSpilafíkn þjóðarinnarSpilafíkn þjóðarinnarSpilafíkn þjóðarinnar
Þú talar um spilafíkn þjóðar-

innar. Heldurðu að það hafi verið
spilafíkn sem leiddi þjóðina út í

Fjölskyldan á Grænagarði. Pétur Sigurðsson Njarðvík,
netagerðarmeistari og María Lárusdóttir Njarðvík ásamt
sonum sínum Nirði og Hallgrími. Ljósmynd: M. Simson.

Garður móður hans við Grænagarð. „Ég sagði
henni aldrei að garðurinn væri kominn í órækt.”

Fjarðarpúki með foreldrum sínum.
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maður reglunnar á Íslandi frá
1985 til 1997 en þá var ég kosinn
stórmeistari reglunnar í heild í
heiminum og gegndi því embætti
í 10 ár. Aðalstöðvar hennar eru í
París. Tveimur dögum eftir að
ég var settur í embætti og sat á
skrifstofu minni í París var mér
sagt að komnir væru tveir reglu-
bræður frá Togo til að hitta mig.
Ég var svo illa að mér þá að ég
vissi ekki hvar Togo var en hafði
sem betur fer hjá mér kortabók.
Reglan starfar í meira en 60 lönd-
um og telur tæplega 30 þúsund
manns. Þessir ágætu Togo-menn
tjáðu mér að þeir væru komnir til
að óska mér til hamingju, ég væri
ellefti stórmeistari reglunnar og
enginn fyrrirennari minn hefði
nokkru sinni komið til Afríku.
Svo spurðu þeir hvort ég vildi nú
ekki breyta því.

Bera konan mín starfar með
mér í þessari reglu og við fórum
í fyrsta skipti til Afríku 1998.
Fórum þá til þriggja landa, Kam-
erún, Togo og Fílabeinsstrandar-
innar. Í Togo sköpuðust fljótt, af
einhverjum óútskýrðum ástæð-
um, vináttutengsl. Fólkið okkar
þar fór að tala um ástandið og
þessi vegalausu fátæku börn.
Hvort við gætum ekki gert eitt-
hvað sjálf.

Eftir nokkra umhugsun ákváð-
um við að stofna samtök. Upp-
haflega voru þetta þrenn hjón,
við, hjón í Togó og vina- og
reglusystkin okkar í Lyon í Frakk-
landi sem höfðu sjálf alist upp í
Afríku. Við völdum samtökun-
um nafnið SPES sem er latína og
þýðir von. Þau voru stofnuð eftir
frönskum lögum í byrjun árs
2000. SPES tengist reglunni ekk-
ert sérstaklega þótt upphafið hafi
verið svona. Okkur varð fljótlega
ljóst að það þýddi lítið að biðja
fólk um að styðja eitthvað sem
við ætluðum að fara að gera. Við
ákváðum því að taka á leigu lítið
hús í höfuðborg Togo og byrjuð-
um þar í apríl 2001 með átta
börn.

Nú erum við búin að reisa tvö
barnaþorp fyrir munaðarlaus
börn. Eitt er í höfuðborginni
Lome þar sem ríkisstjórnin í
Togo gaf okkur lóð. Þar erum
við búin að reisa sjö hús þar sem
eru 95 börn. Við erum síðan að
byggja annað heimili í Kpalime,
sextíu þúsund manna bæ, um 120
kílómetra vestur af Lome. Þar
höfum við reist tvö svefnhýsi og
heimili fyrir starfsfólk og þar eru
núna 17 börn.

Við tökum einungis að okkur
börn sem eru yngri en þriggja
ára.  Samtökin eru forráðamenn
barnanna. Við erum þeirra for-
eldrar og hvert og eitt á sína
styrktarforeldra.

Eru margir styrktaraðilar kom-
nir hér á landi?

,,45 börn eiga íslenska styrktar-
foreldra. Fyrst og fremst byggjast
samtökin upp á íslenskum og
frönskum styrktarforeldrum en
síðan eru nokkrir í Belgíu, Bret-

landi, Austurríki og Bandaríkj-
unum.”

Afi og amma á ÍslandiAfi og amma á ÍslandiAfi og amma á ÍslandiAfi og amma á ÍslandiAfi og amma á Íslandi
Hvernig er fyrirkomulagið á

þessum heimilum?
,,Börnin fá fæði, klæði og hús-

næði og síðan ganga þau í nálæga
skóla. Við höfum styrkt skólann
sem þau ganga í, byggt nýja
skólastofur, lagt rafmagn og
gefið þeim ný húsgögn og skóla-
gögn.”

Hefur þetta verkefni tekið mik-
inn tíma?

,,Að sjálfsögðu. Bæði tíma og
áhyggjur. Við förum reglulega
til Togo til að fylgjast með. Allt
er unnið í sjálfboðavinnu nema
að starfsfólk heimilanna er laun-
að. Þegar við forráðamenn sam-
takanna förum til Togo greiðum
við fyrir það úr eigin vasa. Það er
enginn umsýslukostnaður.

Samtökin hafa að kjörorði: ‘Sá
sem bjargar einu barni, bjargar
mannkyninu.’ Þetta er alveg rétt.
Ef allir tækju að sér eitt barn
væru öll vandamál vegalausra
barna úr sögunni.”

Ertu heillaður af Afríku?
,,Já, mér sýnist að þar hafi fólk

ekki enn misst sjónar á lífinu.
Afríka er ekki eitt land. Ég hef
komið í nokkur Afríkulönd og
ekkert þeirra er eins. Togo er
eina landið sem ég þekki. Fyrst
þegar maður kemur þangað sér
maður ekkert nema fátækt. Svo
fer maður að horfa í gegnum
fátæktina og þá sér maður fólkið.
Í Togo sér maður reisn fátæks
fólks. Þú sérð varla nokkurn tím-
ann skítugt fólk eða fólk í skít-
ugum fötum. Það er brosmilt,
gestrisið og vinnusamt fólk. Gott
fólk. Togo er fátækt land með
fátæku fólki. Það er ekki eins og
Nígería sem er stórauðugt land
með fátæku fólki.

Togobúar eiga bara fosfat og
ekkert alltof mikið af því. Það er
engin hungursneið í Togo því
það er hægt að rækta. Þótt það sé
ekki hungursneið vantar prótein
í fæðuna, kjöt og fisk. Það hefur
sín áhrif.

Nú eru þessi börn ykkar að
vaxa úr grasi. Hversu lengi eru
þau á ykkar framfæri?

,,Til átján ára aldurs. Hluti af
því sem styrktarforeldrar greiða
fyrir barnið fer í menntunarsjóð.
Við viljum ekki að barnið sé
vegalaust þegar það fer út í lífið.
Ég veit ekki til þess að nokkur
önnur barnasamtök geri þetta
svona. Sumum finnst þetta dýrt
en við leggjum áherslu á að þetta
sé heimili en ekki stofnun. Yngri
börnin fara í leikskóla því við
viljum að þau hafi eðlilegt sam-
neyti við önnur börn. Eldri börnin
fara síðan í hverfisskólann. Við
höfum samning við barnalækni
sem ber ábyrgð á heilsufari
þeirra. Hann kemur á hverjum
laugardegi. Við sjáum um tann-
hirðu barnanna og erum með
samning við sálfræðing. Styrkt-

arforeldrarnir greiða 77 evrur á
mánuði. Fyrir sextán mánuðum
var það um 6,500 krónur en er nú
meira en helmingi meira. Okkur
vantar fleiri styrktarforeldra.”

Finnst fjöllin einsFinnst fjöllin einsFinnst fjöllin einsFinnst fjöllin einsFinnst fjöllin eins
og varnargarðurog varnargarðurog varnargarðurog varnargarðurog varnargarður

Hvernig er þér tekið þegar þú
kemur þarna?

Afskaplega vel. Þetta er eins
og í sögunni um Stein Bollason.
Þau koma öll hlaupandi til mín
og kalla mig afa. Það er afskap-
lega notalegt. Bera er amman.
Við förum næst þangað í janúar,”
segir Njörður.

Þó að Njörður ferðist heims-
horna á milli starfs sín vegna
fylgir fjörðurinn á milli fjallanna
honum ævinlega. Því maður
breytir ekki því sem hann er þegar
hann fæðist. Og hann heimsækir
fjörðinn sinn reglulega og hefur
m.a. dvalið í Sóltúnum, húsi Ís-
firðingafélagsins á Ísafirði.

„Ég undrast alltaf þegar fólk
segist vera hálfhrætt um að fjöllin
hrynji yfir það,” segir Njörður.
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Úr nýrri ljóðabók Njarðar P. Njarðvík
sem nefnist Hlustaðu á ljósið.

„Fyrir mér er þetta alveg þveröf-
ugt. Mér finnst fjöllin við Skut-

ulsfjörð vera eins og varnargarð-
ur sem veitir manni öryggi.”

Njörður P. Njarðvík í stofu sinni á Flyðrugranda. Ljósmynd: Gunnar Gunnarsson.
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Samúel Jón Einarsson, rakari
á Ísafirði, hefur tekið saman
skemmtilegar sögur frá Ísafirði
og nágrenni og gefið þær út í
bókinni Rakarinn minn þagði.
Um er að ræða sögur sem sagðar
hafa verið á rakarastofunni í ár-
anna rás, sögur af fólki sem setur
svip sinn á samfélagið með
hnyttnum tilsvörum og skemmti-
legum uppátækjum. Í bókinni
koma margir þekktir borgarar við
sögu, allt frá Guðmundi þríbura
sem bjó á Ísafirði um miðja síð-
ustu öld til Þorbjörns Jóhannes-
sonar verkstjóra hjá Ísafjarðarbæ.

– Er bókin búin að vera lengi í
smíðum?

„Nei, svona eitt ár. Ég hef verið
að skrá þessar sögur niður þegar
ég hef haft lausa stund á rakara-
stofunni.“

– Eru oft sagðar skondnar
sögur á rakarastofunni?

„Já, það er ýmislegt sem sagt
er þar. Þetta eru hnyttin tilsvör
sögð við hin ýmsu tækifæri og
sögur með endahnykk, eins og
kallað er, þar sem eitthvað óvænt
gerist í lokin.“

– Eru þeir sem koma við sögu
nafngreindir?

„Já, flestir eru það. Ég reyndi
nú að hafa sögurnar innan vel-
sæmismarka. Þarna koma við
sögu margir sem eru horfnir af
sviðinu og svo eru aðrar nýjar
sögur af samtímamönnum. Í
starfi mínu sem rakari er ég búinn
að hlusta á margar sögur í gegn-
um tíðina og mér fannst ég þurfa
að varðveita þær með einhverjum
hætti. Það var hann Gísli Hjart-
arson sem byrjaði á þessu hér

fyrir vestan og var það mjög þarft
verk hjá honum, hann á þakkir
skildar fyrir tiltækið. Þegar vinur
minn hvatti mig til að fara út í
þetta fór ég að hugsa alvarlega
um að láta verða af þessu. Þetta
er ágætis hliðargrein ásamt tón-
listinni sem ég hef stundað með-
fram rakarastörfunum í gegnum
tíðina.“

– Má búast við að framhald
verði á ritstörfum þínum?

„Já, það er svo sem alveg inni
í myndinni. Það er alveg til efni í
aðra bók, og það er líka alltaf
hægt að gera betur. Svo það er
aldrei að vita hvað maður gerir í
framtíðinni.“

– Hvernig hafa viðtökurnar við
bókinni verið?

„Þær hafa verið góðar, frá þeim
sem hafa tjáð sig á annað borð.“

– Hver er útgefandi bókarinn-
ar?

„Ég sé sjálfur um útgáfuna og
hef haft ágætis tíma að stússast í
þessu, en það er heilmikil vinna
sem í þessu felst. Ég hef t.d.
verið að senda bókina til brott-
fluttra Ísfirðinga sem hafa sýnt
henni mikinn áhuga. Ein bók fór
til Flórída og nokkrar til Noregs.
Það er bara gaman að einhverjir
skuli hafa áhuga á þessu.“

Samúel lætur til gamans eina
sögu fylgja með úr bókinni:

Halli Bjössi var Súgfirðingur
og fastur kúnni hjá okkur á
rakarastofunni. Þegar hann kom
í kaupstað hafði hann oft komið
við á öðrum stöðum fyrst og átti
þá ekki fyrir klippingunni.

Það var á árum áður þegar Árni
heitinn Matthíasson var með rak-

arastofuna við Silfurtorg, að
Bjössi, eins og hann var kallaður,
kemur í klippingu til Árna ásamt
fleiri Súgfirðingum.

Árni hugsaði sér gott til glóðar-
innar að rukka kallinn því að í
kladdanum var gömul skuld.
Þegar röðin kemur að Bjössa seg-
ist Árni ekki klippa hann nema
hann geri upp skuldina.

„Já já, Árni minn, ég geri þetta
upp þegar þú ert búinn að klippa
mig, það verður ekkert má.l“
Árni lét tilleiðast. Bjössi var síð-
an klipptur og lék á als oddi og
sögur flugu eins og gengur. Að
lokinni klippingunni sviptir Árni
skikkjunni af kalli og býst til að
opna kladdann góða þegar Bjössi
kveikir sér í sígarettu og segir:
„Árni minn, þú lætur þetta bara
hjá hinu.“           – thelma@bb.is

Skondnar sögur
af rakarastofunni
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Auðvelt að vera lista-
maður á Vestfjörðum

Dýrfirska myndlistar- og fjöl-
listakonan Marsibil G. Kristjáns-
dóttir var útnefnd bæjarlista-
maður Ísafjarðarbæjar í nóvem-
ber. Billa, eins og hún er oftast
kölluð, hefur komið víða við í
listinni. Hún hefur hannað leik-
myndir, brúður og leikmuni fyrir
fjölda leiksýninga, m.a. fyrir ein-
leikana Gísla Súrsson, Dimma-
limm og Skrímsli. Einnig hefur
hún hannað og unnið ýmiss konar
handverk í tré og gler, svo sem
jólasveina og galdrastafi. Í smiðj-
unni hjá föður sínum á Þingeyri
hefur hún steypt í járn. Eins og
móðir hennar hefur hún hannað
og búið til brúður. Myndlist sína
hefur Billa unnið sem blýants-
og pennateikningar, málverk, krít
og sprey á striga, dúkristur og
brennimyndir á rekavið, svo eitt-
hvað sé nefnt.

Eiginmaður Billu er hinn kóm-

íski Elfar Logi Hannesson og
eiga þau þrjár dætur. Marsibil er
dóttir hjónanna Öldu Veigu Sig-
urðardóttur og Kristjáns Gunn-
arssonar. Allt er þetta fólk virkir
listamenn hér í Ísafjarðarbæ og
saman hafa þau komið að fjölda
listviðburða.

Blaðamaður settist niður með
Billu og stiklaði á stóru í list
hennar og lífi. Viðtalið á sér stað
á vinnustofu Billu sem er hlýleg
og björt eins og listamaðurinn
sem þar starfar. Á meðan við
súpum á kaffi spyr blaðamaður
fyrstu spurningarinnar.

– Kom þér þetta á óvart?
„Þetta kom mér á óvart að því

leyti að ég bjóst ekki við þessu
strax. Ég stefndi að þessu, eins
og margir aðrir, en bjóst við þessu
eftir nokkur ár. Þetta er rosalegur
vindur í seglin. Eins og ég sagði
við Halldór [Halldórsson, bæjar-

stjóra Ísafjarðarbæjar] eftir at-
höfnina, þá ætla ég að nota mér
þetta, til dæmis þegar ég fer suður
að halda sýningar, enda bæði aug-
lýsing fyrir bæinn og mig.“

Marsibil er ekki sú eina í ættum
hennar sem hampað hefur þessari
nafnbót.

„Tveir frændur mínir hafa áður
verið valdir bæjarlistamenn Ísa-
fjarðarbæjar, Jónas Tómasson
tónskáld og Villi Valli. Þeir eru
frændur mínir úr sitt hvorri ætt-
inni.“

Og eiginmaður Billu var einnig
valinn bæjarlistamaður Ísafjarð-
arbæjar árið 2005. Hafa því tvenn
hjón borið titilinn frá upphafi, en
Sigríður Ragnarsdóttir eiginkona
Jónasar bar nafnbótina í fyrra.

„Já, það er svolítið skondið að
það eigi sér stað í ekki stærra
bæjarfélagi, en það er akkúrat
þar sem svona lagað gerist. Færri

eru um hituna og ef hjón eru
bæði listamenn er ekki óeðlilegt
að þau verði bæði valin á ein-
hverjum tímapunkti.“

– Er þá enginn metingur á milli
hjóna?

„Ekki beinlínis, hann er bara
góður ef einhver er. Eins og ég
sagði við Loga þegar ég var valin:
Ég er búin að ná þér,“ segir Billa
með stórt bros á vör.

Listræn fjölskyldaListræn fjölskyldaListræn fjölskyldaListræn fjölskyldaListræn fjölskylda

Báðir foreldrar Billu er líka
miklir listamenn, hún þarf ekki
langt að sækja listamannsgenin.

„Já, ég held þetta sé í genunum.
Það er að minnsta kosti mjög
þekkt í minni fjölskyldu að fram-
kvæma það sem manni dettur í
hug, hvort sem það er að búa til
listaverk, föndra eða hvað sem
er. Þetta er mjög hugmyndaríkt fólk.

Mamma og pabbi hafa hjálpað
okkur Loga mikið í Kómedíu-
leikhúsinu. Pabbi með leikmynd-
ir og mamma með búninga og
einnig bræður mínir Siggi raf-
virki og Danni, sem er frábær
járnsmiður. Þau vita oft betur en
ég hvernig best er að útfæra hlut-
ina þegar ég kem með teikningar
til þeirra. Þau hafa alveg frá því
að ég var barn hjálpað mér að
koma hugmyndum mínum í
verk.“

– Hefurðu alltaf verið listskap-
andi?

„Já, ég hef alltaf teiknað mikið.
Sem krakki mátti ég ekki sjá autt
blað án þess að krota á það.
Heima á Þingeyri er gamalt
myndaalbúm þar sem myndirnar
voru límdar á pappa og þar má
sjá teikningar eftir mig á auðu
síðunum. Ég hef alltaf verið mik-
ill fiktari, í jákvæðum skilningi.
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Þegar ég var unglingur var ég
mikið fyrir það að teikna upp
eftir öðrum. Danni bróðir minn
sagði mér að ég ætti að gera
eitthvað sjálf. Á þeim tíma brást
ég illa við og fannst hann vera að
gagnrýna það sem ég var að gera,
en þegar ég var um tvítugt fékk
ég metnað fyrir því að brydda
upp á einhverju nýju. Að gera
eitthvað út frá sjálfri mér en ekki
einhverju öðru. Upp frá því byrj-
aði ég að þora að prófa mig áfram.

Danni er nú sjálfur að skapa
hluti en hann smíðar úr járni.
Hann vinnur í Vélsmiðjunni á
Þingeyri. Siggi bróðir er líka
fiktari og dettur í hug að gera
furðulegustu hluti, hann er þó
mest fyrir að fikta í rafmagni og
ljóðlist. Þegar þeir voru krakkar
bjuggu þeir til sína eigin báta og
bíla, og leyfðu litlu systur að
vera með.

Það er því mikill stuðningur
frá fjölskyldunni enda hafa for-
eldrar okkar alltaf hvatt okkur
systkinin til að prófa okkur áfram
og hjálpað okkur eftir bestu getu,
og svo er ekkert skemmtilegra
en að sjá stolt í augum foreldra
sinna. Stuðningurinn og velvilj-
inn í samfélaginu er líka gífur-
legur. Það er auðvelt að vera lista-
maður á Vestfjörðum. Ef það er
eitthvað sem mann vantar er bara
að nefna það og alltaf einhver
tilbúinn að redda hlutunum og
ræða góðar hugmyndir. Svo er
líka endalaust klapp á bakið sem
er ekki síður mikilvægt. Fjöl-
skylda, vinir og jafnvel ókunnugt
fólk hjálpar manni reglulega, sem
gerir manni kleift að láta draum-
inn rætast. Það eru forréttindi að
geta unnið við það sem maður
hefur áhuga á.

Logi hefur verið sérstaklega
duglegur að sparka í rassinn á
mér þegar ég þarf á því að halda.
Þegar ég segi: Ég get þetta ekki,
þá segir hann: Víst geturðu það!“

Listahjónin eiga þrjár dætur
og nú þegar eru listagenin farin
að koma í ljós hjá næstu kynslóð.

„Sunneva, elsta dóttir okkar,
var með myndlistarsýningu fyrir
tveimur árum þegar hún var 16
ára. Hún vissi reyndar ekki af
því sjálf fyrr en um morguninn,
en mig vantaði nokkur verk á
sýninguna mína sem ég ætlaði
að opna síðar um daginn og vissi
að hún ætti nokkur til. Við héld-
um því saman sýningu og hún
seldi meira en mamma sín. Hún
hefur nú að undanförnu verið að
fikta við ljósmyndun og verið að
birta myndir á Flickr.

Heiður, sem er fjórtán ára, er
mjög dugleg að skreyta föt sín
og skó. Ég á það til að kaupa
auða boli fyrir hana svo hún geti
skreytt þá. Hún er einnig mjög
dugleg að skreyta herbergið sitt
en þær fá að mála sjálfar veggina.
Það er spurning hvenær hún haldi
sína fyrstu sýningu. Kannski að
hún verði sextán ára eins og systir
sín.

Yngsta dóttir mín, Alda, fær

líka að prófa sig áfram í listinni.
Hún hefur mjög gaman af því að
teikna mála og föndra en svo
verður tíminn bara að leiða í ljós
hvað verður.“

En það er ekki eingöngu nær-
fjölskylda Billu sem er listræn.

„Í sumar ætla afkomendur afa
og ömmu á Þingeyri að koma
saman og halda sýningu, afkom-
endur Guðmundu Jónu Jónsdótt-
ur og Gunnars Guðmundssonar
frá Hofi. Það er svo mikið af
þeirra börnum og barnabörnum
sem er að fikta við listina, sumir
eru að því með öðru og aðrir eru
sýnilegri. Við ætlum því að koma
saman og halda samsýningu. Það
verður gaman að sjá hvað kemur
út úr því, en þarna verða myndir,
útskurður, smíðagripir og nánast
hvað sem er. Það er mikill stuðn-
ingur innan fjölskyldunnar og því
fáum við að leika okkur og sýna
okkur. Málið er bara að þora að
koma fram og sýna verk sín, það
tekur tíma að fá kjark til þess.“

Skiptast á að látaSkiptast á að látaSkiptast á að látaSkiptast á að látaSkiptast á að láta
draumana rætastdraumana rætastdraumana rætastdraumana rætastdraumana rætast

– Nú eru verk þín mjög fjöl-
breytt, skortir þig aldrei hug-
myndir?

„Nei, ég hef alltaf nóg af þeim,
svo margar í raun að maður kem-
ur þeim aldrei öllum í verk. Það
er nú hálfgerð geðveiki að vera
sífellt að koma með hugmyndir
og koma þeim í verk. Þess vegna
finnst mér mjög gott að ég geti
unnið við þetta. Vinnudagurinn
er mislangur eftir því hvaða verk-
efni bíða, stundum frá hálfátta á
morgnana til fimm á daginn eða
lengur. Flest af því efni sem mað-
ur þarf að nota er hægt að fá fyrir
vestan en annað þarf ég að panta
frá sunnan.

Mér finnst gott að vera að
vinna við fleiri en eitt verkefni í
einu. Það er svo leiðinlegt að
gera það sama aftur og aftur. Ég
er með tvö vinnuborð, annað fyrir
málningu og hitt fyrir teikningar,
svo eru trönurnar úti í horni svo
ég get líka gripið í þær, og bastið
undir borði. Svo sauma ég húfur
og geri jólasveina inn á milli.
Stundum vinnum við mamma
saman að hugmyndum, ég teikna
bæði myndir og hugmyndir að
prjónaflíkum og hún vinnur það
svo áfram.“

Hjónakornin Billa og Logi
vinna mikið saman. Blaðamaður
er því forvitinn að vita hvort það
rekist ekkert á að vinna saman
og reka saman heimili.

„Nei, við erum búin að vera
það lengi saman að þetta er orð-
inn vani frekar en hitt. Það var ef
til vill erfitt í byrjun þar sem við
erum mjög ólík og höfum sitt
hvorar skoðanir á hlutunum en í
dag þekkjum við inn á hvort ann-
að og eigum auðvelt með að
skiptast á skoðunum. Það hentar
líka ágætlega að geta skipt heim-
ilisverkunum á milli. Þegar ég er
að vinna sér hann um að elda

matinn og ég sé um það sem þarf
að sinna á kvöldin þegar hann er
að vinna, og þannig koll af kolli.
Við skiptumst á og þetta gengur
prýðilega með góðri samvinnu.

Þetta gengur betur núna en
þegar fólk er að byrja á því að
láta drauma sína rætast. Fyrst
þegar verið var að koma Kóme-
díuleikhúsinu á kopp var þetta
mikill barningur og þá fór ég að
vinna í vélsmiðjunni hjá pabba
til að fleyta okkur yfir það
erfiðasta, enda vorum við nýflutt
á Ísafjörð. Þá var Elfar Logi
heimavinnandi húsfaðir, ef svo
má segja. Mér fannst fínt að koma
heim úr vinnu og maturinn var

tilbúinn og börnin voru ánægð
þótt mamma væri lítið heima,
það kom á móti að pabbi var
mikið heima. Og nú hefur draum-
ur okkar beggja ræst.

Á næstu árum langar mig að
fara í skóla og læra eitthvað. Ég
á bara eftir að velja hvað, mögu-
leikarnir eru svo margir. Ég hef
til dæmis mikinn áhuga að læra
um brúðugerð og gæti vel hugsað
mér að vera með brúðuleikhús
þegar fram líða stundir. Ég hef
hug á að læra hjá Bernd Ogrodnik
brúðumeistara, það er draumur-
inn, en ég veit ekki hvað verður.

Þegar maður er ólærður í list-
inni tekur það tíma að sætta sig

við sjálfan sig og finnast maður
vera meðtekinn. Ég er ekki í
neinu myndlistarfélagi og hef al-
drei verið. Mig langar þó alltaf
til þess og maður þarf bara að
stíga skrefið og sækja um. Þora
að sækjast eftir þeirri viðurkenn-
ingu sem felst í því að vera í
slíku félagi.

Mig langar mikið í nám en ég
vildi helst geta lært á staðnum.
Það er meira en að segja það
þegar maður er með börn, að
fara burt í skóla. En það kemur
bara í ljós hvað gerist í framtíð-
inni,“ segir listakonan Billa, bæj-
arlistamaður Ísafjarðarbæjar.

– thelma@bb.is
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Erum gestir
í fortíðinni

Vilborg Davíðsdóttir hefur sent
frá sér skáldsöguna Auður, sem
rekur æskuár Auðar djúpúðgu.
Bókin hefur vakið mikla hrifn-
ingu og einkum dást gagnrýn-
endur að því hversu góð tök Vil-
borg hefur á sögutímanum og
hversu vel henni tekst að koma
andrúmslofti níundu aldarinnar
til skila. Vilborg er heldur enginn
nýgræðingur í sagnfræðilegum
skáldsagnaskrifum og er þar að
auki þjóðfræðingur að mennt.
Auður er sjötta skáldsaga hennar
og allar gerast þær í fjarlægri
fortíð.

Vilborg gaf sér tíma frá upp-
lestrum og bókakynningum til
að spjalla við Bæjarins besta um
Auði, þjóðfræðina og bókasafnið
á Þingeyri.

– Hvers vegna Auður?
„Auður er svo heillandi per-

sóna. Ég hreifst af henni í fyrsta
skipti sem ég las Landnámu fyrir
um það bil átján árum. Hún er
eina konan sem sagt er frá í Land-
námu sem leiðir sjálf sinn eiginn
landnámsleiðangur til Íslands.
Það er sagt frá því í Laxdælu að
menn viti engin dæmi þess fyrr
að kvenmaður hafi komist úr því-
líkum ófriði og þá geisaði á Skot-
landi og Suðureyjum, með því-
líku fé og föruneyti, og af því má
marka að hún hafi verið mikið
afbragð annarra kvenna.

Það voru auðvitað fleiri konur
sem sagt er frá að hafi numið
land en þær komu annað hvort
með feðrum sínum eða eigin-
mönnum. Auður fer sjálf fyrir
eigin leiðangri og það er sagt að
hún hafi haft tuttugu karla frjálsa
og þá ættingja sína sem enn lifðu,
meðal annarra sjö barnabörn.
Hún gaf þrælum sínum frelsi og
land og var greinilega mikill kven-
skörungur.“

– Í bókinni er hún ung og
ekkert á leiðinni til Íslands. Eru
til einhverjar heimildir um það
tímabil í ævi hennar?

„Nei, Ísland var ekki einu sinni
byggt á þessum tíma, en mér
fannst einmitt svo áhugavert að
skoða hvers konar heimi land-
námsmennirnir komu úr. Í Land-
námu eru nafngreindir 417 land-
námsmenn og það er sagt frá því
hvaðan 215 þeirra lögðu af stað.
Af þessum 215 eru 65 sem koma
frá Bretlandseyjum, langflestir
þeirra bera norræn nöfn og það
fylgir sögunni að þeir hafi herjað
í Vesturhafi. Þeir komu sem sagt
frá Noregi, settust að í Orkneyj-
um, Írlandi og Suðureyjum og
herjuðu á því svæði.

Það eru börn þeirra sem halda
til Íslands. Þau eru að alast upp á

Bretlandseyjum þegar fréttist af
fundi Íslands og það er greinilega
orðið mjög heitt undir norrænum
mönnum á þessu svæði, svo það
hentar ákaflega vel að drífa sig
bara til Íslands og freista gæf-
unnar þar. Þegar Auður leggur af
stað er búið að segja frá því að
maðurinn hennar, Ólafur hvíti
sem var konungur yfir Dyflinni,
sé dáinn, sonur hennar Þorsteinn
rauður fallinn á Skotlandi og faðir
hennar Ketill flatnefur sé líka
andaður. Þannig að þarna logar
greinilega allt í ófriði og mér
fannst mjög áhugavert að kynna
mér sögu þessa svæðis á þessum
tíma.

Ég var í Edinborg í Skotlandi í
tvö ár við framhaldsnám í þjóð-
fræði og var þá að skoða þjóð-
sögur og þjóðtrú á þessu svæði
og bera saman hvað væri líkt
með þeim og okkar sögum. Og
það reyndist vera alveg gífurlega
margt. Það er álfatrú, umskipt-
ingatrú, álagablettir sem ekki má
slá, álfar heilla fólk inn í hóla og
sleppa þeim ekki fyrr en eftir
dúk og disk, sögur af selfólki og
þar fram eftir götunum. Álfarnir
þeirra eru líka hefnigjarnir eins
og hér, en þeir launa vel fyrir það
sem þeim er gert gott. Þannig að
það er margt sem er samhljóma.“

– Varstu eitthvað á eyjunum
sjálfum?

„Áður en við fluttum heim
2007 ferðuðumst við í tíu daga
um Orkneyjar, Hálöndin og Suð-
ureyjar. Þá var ég búin að ákveða
að skrifa þessa bók og búin að fá
einn kennarann í þjóðfræðideild-
inni til þess að hjálpa mér að
velja hentuga eyju fyrir fjöl-
skyldu Auðar. Þó nokkuð margar
eyjar komu til greina en sú sem
varð fyrir valinu heitir Tyrvist
og hefur það umfram aðrar eyjar
á svæðinu að þar er lítið sögusetur
þar sem menn voru mér mjög
hjálplegir og létu mig hafa bók
með örnefnum og sögunum á
bak við þau.

Þarna morar allt í norrænum ör-
nefnum, sem reyndar hafa afbak-
ast í tímans rás þar sem þarna var
töluð gelíska mjög lengi og síðan
enska. Norrænir menn skildu eftir
sig örnefni sem gelískir menn
héldu en báru fram á sinn hátt og
síðan komu Englendingar og
bjuggu til landakort og skrifuðu
þá örnefnin upp á latínu, þannig
að útkoman getur orðið ansi
skrautleg.“

Átök milli kristni og heiðni
eru líka mikill örlagavaldur í sög-
unni.

„Það segir frá því í Landnámu
að Auður og systkini hennar hafi

tapa, eða gerði það sér ekki grein
fyrir hvað þetta var hættulegt?
Mér finnst þessi saga bara svo
ótrúleg og spennandi að reyna
að setja mig í þeirra spor. Kápan
á Auði er til dæmis rafperla sem
kemur fyrir í sögunni og inni í
henni er fluga sem er jafngömul
fjöllunum á Vestfjörðum, um
átján milljón ára gamalt skordýr
sem hefur varðveist nákvæmlega
eins og það var, og það er nátt-
úrulega það sem maður reynir að
gera þegar maður skrifar sögu-
legar skáldsögur. Maður er að
reyna að sýna eitthvað sem er
löngu horfið en mér finnst eins
og það sé þarna ennþá. Ég þarf
bara að píra aðeins augun og þá
get ég séð þetta ljóslifandi fyrir
mér.

Þjóðfræðin hefur auðvitað
hjálpað mér gífurlega mikið við
það, því þar lærir maður að afla
sér upplýsinga um þjóðtrú, þjóð-
sögur, venjur og hugsunarhátt
fólks á fyrri tímum. Mér finnst
besta aðferðin til að kynna sér
hugsunarhátt fólks sem er okkur
eins framandi og fólk í fortíðinni
hlýtur að vera, því við erum auð-
vitað bara gestir í fortíðinni, vera
að kynna sér þjóðsögurnar. Þar
er einhver eimaður sannleikur
sem hverri kynslóð finnst vera
þess virði að halda í og skila
áfram til næstu kynslóðar.“

– Það var sem sagt skáldskap-
urinn sem ýtti þér út í fræðin?

„Já, já. Ég vann auðvitað heim-
ildavinnu alveg frá byrjun og
fannst sagnfræðin heillandi. Og
þegar ég velti því fyrir mér að
fara í háskólanám ætlaði ég upp-
haflega í sagnfræði. En þegar ég
fór að fletta kennsluskrá Háskóla
Íslands sá ég þjóðfræðikúrsana
sem voru í boði og þótti þeir enn
áhugaverðari. Einn kúrsinn sem
ég var í hét Gelískar sögur og
siðir og ég er náttúrulega að nýta
mér í Auði margt af því sem ég
lærði þá.“

– En Auður er alveg augljós-
lega bara fyrsti hlutinn í sögu
Auðar djúpúðgu. Hvenær meg-
um við búast við framhaldinu?

„Ég skal alveg viðurkenna það
að ævi Auðar er svo viðburðarík
og það er svo mikið drama á
Skotlandi og Írlandi á þessum
tíma, 860-890, að það bara komst
ekkert fyrir í einni bók. Þannig
stefni ég að því að skrifa aðra
bók um hana, búin með þrjár
síður, ef satt skal segja.

Núna eftir áramótin er ég hins
vegar að fara að skrifa meistara-
ritgerðina mína í þjóðfræðinni,
þannig að ég get ekki sagt til um
hvenær framhaldið muni líta
dagsins ljós. Meistararitgerðin
fjallar um þjóðsögur Orkneyinga
og Hjaltlendinga og samanburð
á þeim og þjóðsögum Íslendinga.
Þannig tengist þetta allt saman.

Það er auðvitað ákjósanlegasta
staða sem hægt er að vera í að
vera bæði í vinnu og námi við að
gera það sem manni finnst lang-
skemmtilegast!“ – fridrika@bb.is

öll verið kristin, fyrir utan Björn
austræna. Þannig lá auðvitað
beint við að kynna mér hvers
lags kristni þetta var sem þau
komust í kynni við. Örskammt
frá Tyrvist er eyjan helga, Iona,
þar sem stofnað var klaustur á
sjöundu öld af manni sem Íslend-
ingar kannast við sem Kólum-
killa, og boðar trúna þaðan og er
kallaður trúboði Skotlands. Hann
hét Columba á latínu og var írsk-
ur prins sem sendur var í útlegð
fyrir ritstuld. Hann hafði fengið
lánaða guðspjallabók og afritað
hana og var dæmdur í útlegð
fyrir vikið og varð að fara svo langt
að hann sæi ekki Írlandsstrendur.

Það eru til textar sem voru
skrifaðir á þessum tíma sem lýsa
því hvernig munkum er uppálagt
að lifa og hvernig þeir eigi að
boða trúna. Þetta gat ég nýtt mér
í sögunni. Ein persónan er munk-
ur sem kennir Auði og konunum
í fjölskyldu hennar trúna og hon-
um legg ég í munn ýmislegt úr
þessum bókum. Mér fannst heill-
andi að velta því fyrir mér hvern-
ig menn fóru að því að útskýra
náungakærleika í samfélagi þar
sem allt gengur út á blóðhefndir,
sæmd og virðingu. Að elska óvini
sína? Það hlýtur fólki á þessum
tíma að finnast út í hött. Hvar er

heiðurinn í því?“
– Allar bækurnar þínar eru

sögulegar. Hvernig vaknaði þessi
mikli áhugi á sögu?

„Ég veit það ekki alveg. Mér
finnst bara sagan svo heillandi.
Ég er meira að segja svo kresin
að ég lít ekki við sögu eftir árið
1500. Það sem gerist á síðari öld-
um heillar mig bara ekki neitt.“

– Hvað byrjaði þessi áhugi
snemma? Lastu mikið af sagn-
fræðilegum sögum þegar þú varst
barn?

„Nei, alls ekki. Ég las nú bara
allt sem hönd á festi í bókasafninu
á Þingeyri. Kláraði þar allar hill-
ur, skipti engu um hvað bækurnar
voru. Svo byrjaði ég að skrifa
1991 og tók þá meðvitaða ákvörð-
un að fara eins langt aftur í tímann
og ég gæti. Hafði reyndar ekki
hugmyndaflug í það þá að það
væri hægt að fara aftur fyrir Ís-
landssöguna, þótt atburðirnir á
níundu öld séu auðvitað aðdrag-
andinn að því að Ísland byggist
og hljóti að tilheyra okkar sögu
líka.

Ég hafði reyndar alltaf haft
þennan mikla áhuga á víkinga-
öldinni og að velta því fyrir mér
hvers vegna fólk kom hingað.
Hvað fékk það til að leggja í aðra
eins óvissu? Hafði það engu að
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Minningar
um menn og skip

Fyrsta Fagranesið kemur að bryggju á Ísafirði. Myndin er
sennilega tekin um 1955. Ljósmyndari ókunnur. Þetta skip
eyðilagðist í eldsvoða árið 1963 eftir þjónustu á Ísafjarðar-
djúpi frá 1952. Eigandi myndar: Ljósmyndasafnið Ísafirði.

Ása Ketilsdóttir á Laugalandi við Ísafjarðardjúp:Ása Ketilsdóttir á Laugalandi við Ísafjarðardjúp:Ása Ketilsdóttir á Laugalandi við Ísafjarðardjúp:Ása Ketilsdóttir á Laugalandi við Ísafjarðardjúp:Ása Ketilsdóttir á Laugalandi við Ísafjarðardjúp:

Dimman morgun í desember-
byrjun 1956 stóð ég á hafnar-
bakkanum á Ísafirði. Með mér
var Anna Jónsdóttir. Hún hafði
fylgt mér frá Túngötu 7 þar sem
ég gisti hjá henni og Óla Hannes-
syni manni hennar. Það muggaði
niður snjónum og för okkar huld-
ust jafnharðan. Umferðin sáralítil
svona snemma dags en Djúpbát-
urinn Fagranesið var að verða
tilbúinn, menn á stjái á þilfari og
reykur úr skorsteini skipsins,
klukkan að verða sjö, mál að
kveðja Önnu og stíga um borð.
Ég hafði aldrei haft skipsfjalir
fyrr undir fótum, það var nýtt
eins og flest annað á þessu ferða-
lagi. Svo stóð ég við borðstokk-
inn og fylgdist með hvernig bát-
urinn þokaðist frá bryggjunni og
ljósin í bænum fjarlægðust og
hurfu í hríðina.

Vingjarnlegur skipverji ávarp-
aði mig: „Viltu ekki koma inn
fyrir, það er ekkert að sjá í svona
veðri.“ Ég tók þeirri ábendingu
með þökkum og eins þegar hann
sýndi mér káetuna þar sem hægt
var að halla sér út af. „Best að
fara afturábak niður stigann, hann
er svo brattur“, og það var satt,
hann var lóðbeinn niður. Ég kúrði
mig undir teppið í þröngri koj-
unni og fannst notalegt að finna
hreyfinguna á skipinu og þrátt
fyrir hávaðann í vélinni sem var
allmikill steinsofnaði ég.

Hvernig stóð svo á ferðum
mínum? Ég var 22 ára sveita-
stúlka norðan úr Þingeyjarsýslu,
áfangastaður Skjaldfönn í Naut-
eyrarhreppi í Norður-Ísafjarðar-
sýslu, og ætlaði að vera þar ráðs-
kona í skamman tíma meðan
Hólmfríður Indriðadóttir föður-
systir mín er þar bjó leitaði sér
lækninga á Ísafirði. Ég átti langt

ferðalag að baki. Fyrst kom ég
með rútu til Akureyrar og svo
var flug til Reykjavíkur. Það tók
nálægt tveimur tímum. Kalt í
flugvélinni, farþegar fengu teppi
til að breiða á sig og loftið í bragg-
anum sem gegndi flugstöðvar-
hlutverki á Akureyri var grátt af
hélu og gluggaborurnar sömu-
leiðis.

Aldrei hafði ég flogið og ekki
komið til Reykjavíkur svo það
rak hvert ævintýrið annað. Næst
var flug til Ísafjarðar með sjóflug-
vél er lenti á Sundunum og beðið
eftir pramma úr landi að sækja
fólk og farangur. Man að þarna
voru nokkrir hermenn sem áttu
að fara norður á Straumnesfjall.
Ég komst í land fljótt og vel, og
var svo heppin að þegar ég spurði
dreng sem ég hitti til vegar upp á
Túngötu 7, þá var þetta Sigurjón
sonur Önnu og Óla sem ég átti
að gista hjá þangað til ég færi inn
í Djúp með bátnum, en hann átti
áætlunarferð þennan morgun og
því þurfti ég að bíða í tvo daga.

Heimasætan Elva Óladóttir fór
með mér í skoðunarferð í bæinn.
Það vakti undrun mína hvað það
voru margar búðir á Ísafirði.
Raunar hafði ég ekki mikinn
samanburð. Húsavík var ekki stór
staður og Akureyri þekkti ég lítið.
Við Elva litum inn í Kaupfélagið
og bókabúðirnar, þær voru tvær,
Matthíasar Bjarnasonar og Jónas-
ar Tómassonar, svo var Björns-
búð og Dagsbrún, skóbúðin og
Finnsbúð, bakaríin, Neisti, og svo
búðin sem Arngrímur Bjarnason
var með og kenndi þar margra
grasa. Hann leit á mig rannsókn-
araugum og spurði hvaðan ég
væri. Það var sannarlega fylgst
með fólki. Ég hefði getað sagt
honum að ég hefði lesið eftir

norður og vestur gagnstæðar átt-
ir! Margt undarlegt hér.

Snæfjallaströnd bar nafn með
rentu, þar sá ekki á dökkan díl
frá fjallabrúnum niður í sjó. Okk-
ur Sigurjóni var boðið miðdags-
kaffi með skipshöfninni, ég var
spurð um áfangastað. „Jæja, svo
þú ætlar að Skjaldfönn til Steina“,
sagði Gísli skipstjóri, „hann tekur
ábyggilega á móti þér en það er
nú spotti fram að Skjaldfönn frá
Melgraseyri, þetta er langt fram
í dal en sennilega er ennþá fært á
dráttarvélinni.“

Báturinn lauk erindum í Bæj-
um og nú var seinasti áfanginn
(á sjó) eftir, siglt yfir Lónið,
sveigt fyrir Oddana og að bryggju
á Melgraseyri. Þar steig ég frá
borði og sá svo bátinn fjarlægjast.
Aftur farið að dimma, margar
hafnir eftir og langt til Ísafjarðar.

Þannig var mín fyrsta ferð með
Fagranesinu. Þær áttu eftir að
verða margar því u.þ.b. tveimur
árum síðar settist ég að á Lauga-
landi og ásamt fólki er hér bjó
átti ég í margháttuðum samskipt-
um við „bátinn“, skipshöfn og
stjórnendur hans.

Fagranesið var sannkölluð líf-
taug byggðanna við Djúp og víð-
ar. Jökulfirðir voru enn í byggð
þegar ég kem árið 1958 og þegar
Breiðadalsheiði lokaðist fór bát-
urinn „vestur“ sem kallað var,
þ.e. til Flateyrar og Suðureyrar,
og einnig til Bolungarvíkur þegar
Óshlíðin var ófær. Það var því
nóg að gera alla vikuna allt árið
um kring. Með Fagranesinu voru
allir flutningar á aðdrætti og af-
urðir til baka. Matvaran úr
Kaupfélagi Ísfirðinga var nú ekki
pöntuð nema hálfsmánaðarlega
eða sjaldnar. Pöntunin skrifuð á
fylgibréfið með mjólkurbrúsun-

um og afgreidd af Gísla í vöru-
skemmunni, byggingarefni, koks
í AGA-eldavélar, kol í aðrar teg-
undir, olía á ljósa- og dráttarvélar,
áburður á vorin, og svo fóður-
bætir á haustin og sláturféð.

Til Ísafjarðar fór svo mjólkin
og allar þær búsafurðir sem þang-
að þurftu að komast.

Það var heilmikið umstang
kringum bátsferðirnar og því
kynntist ég strax þann tíma sem
ég var á Skjaldfönn, en hann var
lengri en ætlað var í upphafi.
Báturinn kom að Melgraseyri á
þriðjudögum og föstudögum.
Það sást ekki til sjávar frá bæj-
unum í Skjaldfannardalnum en
það var hringt frá Ármúla og
látið vita þegar báturinn var að
fara á Ögur eða „norður yfir“ og
þá þurfti að drífa sig af stað.
Dráttarvél með skúffu aftan á
var farartækið meðan fært var,
en eftir að vegurinn lokaðist og
Selá lagði, þá með hest og sleða
þvert yfir dalinn að Laugalandi
og þaðan með bíl að Melgraseyri.
Dagurinn fór langdrægt í þetta
og ef báturinn kom á útleið – þ.e.
hann afgreiddi hafnirnar innar í
Djúpinu ef þannig stóð á sjó og
hann komst ekki upp að bryggj-
unni á Melgraseyri, þá var seinna
verið á ferðinni.

Fimmti áratugurinn á síðustu
öld var mikill framfaratími fyrir
hreppana norðan Djúps, Nauteyr-
ar- og Snæfjallahrepp. Þá fengust
fjárveitingar í bryggjur og þá kom
bryggjan í Bæjum. Kjartan Hall-
dórsson frá Bæjum var smiður
og sá um verkið og borgaði úr
eigin vasa það sem á vantaði svo
verkið stöðvaðist ekki. Næsta ár
komu bryggjurnar á Arngerðar-
eyri og á Melgraseyri. Þar áður
var róið fram á hverjum bæ inn

hann vestfirska sagnaþætti, gerði
það samt ekki en hafði gaman af
að sjá karlinn.

Um allt þetta var ég að hugsa
þegar ég sofnaði.

Þegar ég rumskaði næst var
orðið bjart og stytt upp. Fagranes-
ið búið að fara til Súðavíkur,
hafði afgreitt Vigur og öslaði nú
inn á Skötufjörð. Þar komu menn
á litlum bátskeljum, t.d. bóndinn
á Eyri og tvö stálpuð börn sátu
undir árum meðan brúsar komu
um borð og einhver varningur til
baka. Haldið innar í fjörðinn, bát-
ur frá Kálfavík. Þaðan kom far-
þegi, ungur maður á aldur við
mig. Sagðist heita Sigurjón og
væri að fara suður. „Maður verð-
ur að þéna eitthvað“, sagði hann.
„Jæja“ svaraði ég, hafði aldrei
heyrt svona til orða tekið.

Loksins var komið út úr þess-
um langa firði og næst var Ögur.
„Nú förum við norður yfir“, var
mér sagt, og stefnan tekin á Snæ-
fjallaströnd með viðkomu í Æð-
ey. Ég var algjörlega áttavillt og
búin að heyra að þarna væru

Ása Ketilsdóttir.
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alla strönd. Gervidalur var innst-
ur í Ísafirði. Á Melgraseyri var
róið fram á sexæringi sem hét
Grænn. Dró nafn sitt af lit. Hann
var þungur í vöfum en bar mikið
og veitti ekki af.

Á Melgraseyri fóru fram auk
bóndans þar bændurnir úr Skjald-
fannardal, frá Laugalandi, Hraun-
dal og Selhúsum og einnig frá
Skjaldfönn og Ármúla þegar Selá
var fær.

Þegar ég sest hér að var bíll á
heimilinu og að sjálfsögðu var
farið á honum á bátinn en þó
kom fyrir að gripið var til hests
og sleða. Að flytja á klakk var
liðin tíð. En meðan búið var í
Hraundal og á Selhúsum voru
það einu flutningstækin. Það hef-
ur farið langur tími í að teyma
reiðingshest um grýttar götur –
10 km hvora leið frá Hraundal.
Skemur frá Selhúsunum en þar
bættist við Hraundalsá óbrúuð.
Það var eins gott að hægt væri að
komast fram og afgreiða bátinn.
Þeim sem heima voru varð oft
biðin löng, um það vitnar það
sem haft var eftir Bjarneyju í
Hraundal, ráðskonu Guðmundar
Eyjólfssonar: „Ekki kemur Gummi
og ekki kemur báturinn.“ Á Hraun-
dalshlaði sést vel í góðu skyggni
þegar báturinn fer „norður yfir“
en sími kom aldrei í Hraundal
svo fólkið varð sjálft að giska á
komutíma skipsins að Melgras-
eyri.

Ekki veit ég hvernig var á
öðrum höfnum við Djúpið en
þeir sem mættu á Melgraseyrar-
bryggju vönduðu búnað sinn,
rökuðu sig og skiptu um föt þó
þeir spariklæddust ekki. Allir
komu inn á Melgraseyri meðan
beðið var eftir bátnum, þar var
líka bréfhirðing og oft mikið að
gera, sérstaklega nálægt jólum.
Það var drukkið kaffi og með
því. Gestrisni og greiðasemi Mel-
graseyrarhjóna, Kristínar Þórðar-
dóttur og Guðmundar Magnús-
sonar, alveg einstök og alrómuð.
Það voru oft fjörugar umræður
og háværar samræður í eldhúsinu
á Melgraseyri þar til einhver kall-
aði: „Báturinn er að koma.“ Þá
var sem bylur dytti af húsi, sein-
asta dropanum rennt niður og
rétt á eftir brunuðu farartækin úr
hlaði og niður í „Paradís“ þar
sem bryggjan var.

Þar hjálpuðust allir að. Viðhorf
frá þeim tíma þegar róið var fram
og allir urðu að vera samtaka svo
ekkert færi úrskeiðis. Þessum
mönnum var líka eðlislægt að
rétta hjálparhönd hvenær sem á
þurfti að halda. Þar var enginn
afskiptur og átti jafnt við konur
og kalla.

Að frátöldum rútuferðunum
yfir hásumarið var Fagranesið
eina samgöngutækið og þar af
leiðandi afar mikilvægt. Það
leiddi af sjálfu sér að maður var
ekki alltaf á ferðinni. Konurnar
reyndu að fara í kaupstað fyrir
jólin, oft með eitthvað af börnun-
um með sér þegar þau fóru að

Þessi mynd af Fagranesinu nr. 2 að koma að bryggju á Ísafirði er sennilega
tekin um eða rétt eftir 1970. Ljósmyndari ókunnur. Þetta skip sigldi um

Ísafjarðardjúp frá 1963 til 1991. Eigandi myndar: Ljósmyndasafnið Ísafirði.

stálpast. Maður reyndi að fara í
góðu veðri en heim var farið
hvernig sem veðrið var. Sjóveiki
er afar óþægileg og þá kom sér
vel hvað bátsmennirnir voru
liprir og hjálpsamir. Sannarlega
var maður þá feginn að komast
frá borði. Þó var það svo að
farþegi einn sem átti þess kost að
fara í land á Melgraseyri kaus
heldur að halda á með bátnum
og þola sjóveikina þegar stýri-
maður fékkst ekki til að endur-
greiða honum hluta af fargjald-
inu.

Nemendur Reykjanesskóla,
jafnt eldri sem yngri, fengu far
með bátnum heiman og heim.
Oft voru þetta fyrstu ferðir nem-
enda í barnaskóla og höfðu ekki

áður farið frá mömmu, pabba og
systkinum til dvalar annars
staðar. Þá kom sér vel að um-
hyggjusamur og aðgætinn skip-
verji tók eftir döprum svip og
leiddi lítið barn inn í eldhúsið á
bátnum og talaði við það hugg-
unarorðum. Það gerði m.a. Há-
kon Bjarnason – Konni á bátnum
– sem nú er nýlátinn.

Ómetanlega þjónustu veitti
Djúpbáturinn þegar þurfti á lækn-
ishjálp að halda. Slys og veikindi
fóru ekki eftir veðurfari eða þægi-
legum tímasetningum. Áhöfn var
kölluð út jafnt á nótt sem degi og
stefnan tekin á þá bryggju sem
næst var heimili sjúklings. Stund-
um var hann kominn á bryggju
en líka þurfti læknir að komast

til hans. Þá var beðið og vonað
að komið yrði í tæka tíð, sprung-
inn botnlangi er ekkert gamanmál
og þeir voru býsna margir hér
áður a.m.k. hjá sumum fjölskyld-
um.

Um árabil hélt Sjálfstæðis-
flokkurinn opinbera skemmti-
samkomu í Reykjanesi einu sinni
á sumri. Þangað kom fólk frá
Ísafirði og svo vítt og breitt um
Djúpið. Báturinn kom við á
höfnum og tók og skilaði farþeg-
um. Rútan að sunnan var einnig
í sambandi við bátinn þá mánuði
sem Þorskafjarðarheiði var fær.
Það var ekki oft sem áætlunar-
ferðir féllu niður, a.m.k. var veðr-
ið þá virkilega slæmt og auðvitað
þýddi lítið að fara ef ekki varð

komist á bryggjurnar. En ég man
líka skemmtiferð með Fagranes-
inu norður í Hornvík um hásum-
ar. Fullhlaðið skip af glöðu fólki
sem var svo flutt í land á smábát-
um og sótt aftur og alltaf var
jafngott að skipta við áhöfnina.

Það voru þrjú skip sem báru
Fagranes-nafnið. Afdrif þess
fyrsta voru þau að það stór-
skemmdist af eldi úti í Djúpi og
lá skipsskrokkurinn lengi inni á
Reykjarfirði. Þetta sumar var ég
í heimsókn norður í landi hjá
skyldfólki mínu með Þórð son
minn, þá smáhnokka. Afi hans,
Ketill Indriðason á Fjalli, spurði
hann frétta og setti svarið saman
í vísu:

Þetta sagði Þórður minn,
það svo heyrðu fleiri:
„Mjólkurbrúsabáturinn
brann á Melgraseyri.“
Seinasta Fagranesið flutti bíla

milli Arngerðareyrar og Ísafjarð-
ar í nokkur ár. Þá var hætt að
koma við á Melgraseyri en byggð
ferjubryggja á Arngerðareyri.

Allt er breytingum háð og und-
irorpið. Í dag hefur svo til skipast
að allir flutningar fara fram á
landi og nú í haust er í fyrsta sinn
hægt að aka á bundnu slitlagi frá
Reykjavík til Bolungarvíkur.

Ferðir og flutningar með Fagra-
nesinu eru horfinn heimur. Það
er bæði gott og gagnlegt að rifja
hann upp ásamt minningum um
skipverjana sem voru góðir og
drengilegir menn er unnu sín
störf af óbilgirni og fórnfýsi í
þágu fólksins er lifði hér og bjó.
Þeir lögðu sig alla fram, oft við
erfiðustu aðstæður, og áttu vin-
áttu og virðingu allra sem ég
þekki til.

– Ása Ketilsdóttir, 12. nóv 2009.
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Að baki voru mikil átök í einka-
lífinu og ekki síður á opinberum
vettvangi. Hið versta var að ekkert
virtist framundan annað en svart-
nættið. Hvar var nú allur húmorinn
og gleðskapurinn sem hafði fleytt
þeim í gegnum alla erfiðleika á und-
anförnum árum? Flestir vinirnir voru
hættir að sjást, farnir að sinna sínu.
Það skrýtna var að sá eini sem ekki
var horfinn og hafði enn samskipti
við þau var sá sem þeim hafði verið
minnst gefið um, sá eini sem ekki
átti flottan bíl og stórt hús uppi í
brekkunni, en þar hafði unga fólkið
á Marðareyri byggt síðustu árin.
Húsin voru yfirleitt þokkalega stór,
ekkert í líkingu við þau sem sáust í
glanstímaritunum, en þó hafði Nonni
Hálfdánar náð því að koma húsinu
þeirra Gunnu í tímaritið Satt og log-
ið. Myndirnar voru flottar og hálfur
bærinn hafði öfundað þau, en flestir
baktöluðu þau og gerðu grín að þeim,
einkum eldra fólkið í þessum gamla
sjávarútvegsbæ. Þorgeir hugsaði um
það hversu gott hafði verið að búa á
Marðareyri, ekki sízt fyrir unglinga
þegar þau voru að alast upp. Fisk-
veiðarnar gengu vel og nýir bátar

Seint skipast veður í lofti
voru keyptir á nokkurra ára fresti,
jafnvel tveir nýir togarar. Allt gekk
vel og þau Ásdís sem kynntust í
barnaskóla unnu bæði í frystihúsinu
á sumrin og svo fór hann fljótlega á
sjóinn, en vildi ekki leggja það fyrir
sig, fannst engin framtíð í því. Þau
höfðu bæði farið í skóla til Reykja-
víkur.

Þau voru svolítið sveitaleg og féllu
ekki alveg inn í hópinn, hann fór í
Háskólann og lærði viðskiptafræði
en Ásdís lærði hjúkrun. Skólaárin
voru skemmtileg og liðu fljótt. Þau
borguðu námið með sumarhýrunni,
hans af sjónum og hennar úr frysti-
húsinu. Kannski voru námsárin
þeirra bezti tími, engar áhyggjur og
þau svo ástfangin hvort af öðru að
allt annað hvarf í skuggann. Engar
áhyggjur höfðu þau af peningamál-
um, því sjórinn gaf vel af sér og
frystihúsið sömuleiðis. Þau voru svo-
lítið utangátta fyrsta árið, gamaldags
í klæðaburði og kunnu ekki alveg á
borgarmenninguna. Þau fóru ekki
oft út að skemmta sér. Námið tók
talsverðan tíma og þau sinntu því
vel og voru því lítið úti á lífinu, enda
var ekkert gaman að fara á böll í
Reykjavík. Þar voru aðallega diskó-
tek, en fyrir vestan spiluðu fínar
hljómsveitir og þó þær væru ekki
skipaðar stælgæjum og flottum stelp-
um sem voru eins og klipptar út úr
tízkublöðunum, þá spiluðu þær vel,
enda var alltaf æft þótt flestir ynnu í
frystihúsinu á daginn og unnið væri
fram á kvöld. Böllin stóðu frá því
klukkan tíu á kvöldin og fram til tvö
að nóttu, stundum lengur ef lögregl-
an var ekki að skipta sér af. Fín
stemming var á böllunum og allir að
skemmta sér. Hver kom með sína
bokku með sér og sumir tvær, en
þeir voru ekki allir að reyna við
stelpurnar, höfðu meiri áhuga á því
að slást. Þó stundum væru slagsmál
vou þau án eftirmála oftast nær.
Flestir fóru glaðir heim, ýmist einir

eða í fylgd með öðrum.
Þorgeir og Ásdís höfðu þekkzt

sem börn, áttu heima í sömu götu á
eyrinni og foreldrar þeirra voru vinir.
Hvenær þau fóru svo að draga sig
saman var ekki alveg ljóst. Þorgeiri
þóttu stelpur leiðinlegar en hafði
samt tekið eftir Ásdísi, sem var með
ljóst sítt hár og oftast með fléttur.
Hann mundi eftir því að hafa komið
henni til hjálpar þegar nokkrir strákar
voru að stríða stelpum á skólalóðinni
og einn þeirra, Einar tuðra, var að
toga í flétturnar hennar Ásdísar. Hún
fór að gráta og Einar tuðra efldist
allur og félagar hans stóðu hlæjandi
í kring. Sjálfur hafði hann hlegið til
að byrja með, en þegar honum of-
bauð ruddist hann inn í hópinn með
dúndrandi hjartslátt og dauðhræddur
við stærri strákana, aðallega Einar
tuðru. Hann byrjaði að lesa yfir þeim
og gekk að Einari og sagði honum
að sleppa Ásdísi. Einari brá og sneri
sér við en sleppti um leið Ásdísi
sem hljóp af stað og hvarf inn í
skólann. Einar réðst að Þorgeiri með
svívirðingum, kallaði hann lítinn titt
og aumingja sem aldrei þyrði að slást.
„En nú færðu tækifærið ræfillinn

þinn og sýndu þá hvað þú getur.“
Þorgeir fékk högg í andlitið og fann
að vörin sprakk eða svo hélt hann
því hann fann blóðbragð í munnin-
um. Svo kom annað högg og og
honum sortnaði fyrir augum. Þá kom
kennarinn að þeim, en hann var að
smala inn í tíma og sagði þeim að
hætta. Einar sem nú sat ofan á Þor-
geiri sneri sér við og hægri höndin
sem var næstum komin að andliti
fórnarlambsins stöðvaðist. Um leið
og Þorgeir sem var orðinn lamaður
af hræðslu fann að athygli hins var
minni og hann hálfstóð upp til að
svara kennaranum sparkaði hann
hraustlega í klofið á Einari sem féll
emjandi við og hélt um klofið á sér.
Þorgeir stóð upp og hljóp beinustu
leið heim. Hann heyrði kennarann
hrópa á eftir sér en heyrði ekki hvað
sagt var. Það síðasta sem hann sá
var að Einar tuðra veltist emjandi
um á skólalóðinni.

Af þessari uppákomu urðu nokkur
eftirmál. Enginn var heima þegar
hann kom og hann var hræddur og
skelfdur því ennþá lagaði blóð úr
munni Þorgeirs og hann hélt að kann-
ski væru tennur brotnar. Inni á baði
reyndi hann að þvo sér í framan og
laga sig og fyrst þegar hann settist á
baðkarsbrúnina fann hann hvað
hræðslan hafði sterk tök á honum,
en þá fór hann líka að velta fyrir sér
hvað mamma myndi segja. Pabbi
var á sjónum og kæmi í land í kvöld
en mamma kæmi heim í hádeginu
og hvað átti hann að segja henni?
Fötin voru blóðug og ekki sjón að
sjá andlitið. Stórt glóðarauga var að
taka á sig mynd og það blæddi úr
augabrúninni. Þar sem hann sat þarna
í baðherberginu og fór að gráta var
bankað á útidyrnar. Fyrst lézt hann
ekki heyra. Hvernig átti hann að
geta látið nokkurn mann sjá sig?
Það var ekki sjón að sjá. Svo hafði
hann sennilega slasað Einar tuðru
með klofsparkinu. Svo herti á bank-
inu og meðan hann var að velta fyrir

sér hvað bezt væri að gera heyrðist
marra í útihurðinni þegar dyrnar voru
opnaðar. Hver gat þetta verið? Var
skólastjórinn kominn að sækja hann,
nú eða það sem verra var, lögreglan?
Þorgeir hélt niðri í sér andanum og
vonaði að þeir myndu ekki finna
hann. Þá heyrði hann rödd Ásdísar
segja: „Ég sá hann hlaupa heim og
hann fór inn. Ég er viss um að hann
er hér inni.“ Önnur rödd, konurödd,
svaraði: „Þá leitum við og finnum
hann.“ Þetta var mamma Ásdísar
sem vann í frystihúsinu. Af hverju
var hún komin og ekki komið há-
degishlé? Hann sat sem lamaður væri
og beið þess eins að þær færu út
aftur. Þeim myndi aldrei dettta í hug
að leita í baðherberginu. Um leið
var baðherbergishurðinni svipt upp
og þarna stóð Þórunn mamma Ás-
dísar og starði á Þorgeir með blöndu
af undrunar- og hryllingssvip. „Hvað
er að sjá þig, Þorgeir minn?“

Eftir það gerðist allt hratt. Þórunn
gekk að honum, horfði á hann augna-
blik og sagði: „Þú kemur með mér
upp á sjúkrahús. Þetta er ekki fallegt
að sjá. Ég ætla svo að hringja í
mömmu þína.“ Ásdís fór að gráta

þegar hún sá Þorgeir, en mamma
hennar sagði að þær skyldu flýta
sér. Þegar þau voru að ganga út úr
húsinu kom skólastjórinn akandi og
ætlaði greinilega að fara að segja
eitthvað þegar hann sá þrenninguna
koma út. En Þórunn sagði: „Jónas,
keyrðu okkur upp á sjúkrahús strax.“
Hún var mjög ákveðin og Jónas gerði
eins og fyrir hann var lagt. Á leiðinni
var fátt sagt. Þorgeiri leið illa, fann
til sársauka í andlitinu og vörinni og
var með mikinn höfuðverk. Svo
mundi hann ekki mikið meira.

Næst vissi hann af sér liggjandi á
bekk. Það var eins og heimurinn
væri að koma í ljós hægt og bítandi
og hann hafði enga hugmynd um
hvar hann var. Það hafði liðið yfir
hann. Þá sá hann áhyggjufullt andlit
Margrétar móður sinnar og einnig
lækninn. Fjær stóðu þær mæðgur
Ásdís hálfgrátandi og Þórunn og
fylgdust með. Svo heyrði hann lækn-
inn segja að þetta yrði allt í lagi.
Búið væri að sauma vörina, en hann
væri ekki brotinn og allt myndi jafna
sig á nokkrum dögum. Hann yrði
með höfuðverk sem ætti að hverfa á
morgun eða hinn, ef ekki ætti að láta
sjúkrahúsið vita strax. Svo brosti
læknirinn og sagði: „Þér er ekki fisj-
að saman Þorgeir minn að hafa betur
en miklu stærri og eldri strákur.“ Þá
sá Hásteinn læknir áhyggjusvipinn
á Þorgeiri og bætti við: „Þú skalt
ekki hafa áhyggjur af Einari. Hann
nær sér og hefur vonandi lært eitt-
hvað. Ég sagði honum að næst þegar
hann fengi slíkt spark í punginn yrði
hann náttúrulaus. Hann þorir ekki
að ráðast á þig aftur.“

Frekari eftirmál urðu lítil. Hann
var kallaður til Jónasar skólastjóra,
sem ræddi við hann um að slagsmál
væru ekki rétta leiðin til að leysa
málin og þetta mætti ekki gerast
aftur. „Einar tuðra var að hrekkja
Ásdísi og stelpurnar og hún var farin
að gráta. Hann hætti ekki þegar ég
bað hann um það. Hinir strákarnir

hlógu að henni.“ „Já, hún og hinar
stelpurnar sögðu það sama. Einar
hefur fengið tiltal og hann veit að
ráðist hann á þig aftur verður það
ekki tekið neinum vettlingatökum.“
Þar með lauk málinu opinberlega og
þótt Einar tuðra reyndi oft að gera
lítið úr honum fyrir framan aðra réðst
hann aldrei aftur á Þorgeir, ekki einu
sinni þegar báðir fóru að sækja böllin
á Marðareyri. Ásgeir pabbi Þorgeirs
ræddi alvarlega við hann, það kom
fram hjá honum að rétt hefði verið
að skakka leikinn þegar Einar réðst
á Ásdísi. Hann skyldi þó forðast
slagsmál framvegis eins og mögu-
legt væri. Þau væru sjaldnast rétta
leiðin til að leysa málin. Opinberlega
var málinu lokið, en Ásdís fór að
gefa sig meira að honum og einhvern
veginn þróaðist það á þann veg að
þau fóru að vera saman eftir ferm-
ingu og voru enn, þótt á ýmsu hefði
gengið.

Þegar á leið Reykjavíkurdvölina
fóru Ásdís og Þorgeir að taka þátt í
skemmtunum sem tengdust skólan-
um og náminu. Þeim fannst samnem-
endur sínir frekar fínir með sig. Þeir

drukku mikið heima áður en farið
var á skemmtistaðina og keyptu svo
eitthvað áfengi á staðnum. Þegar
þau höfðu lent í því í fyrsta skiptið
að flaskan sem var í veski Ásdísar
hafði verið hirt af henni við inngang-
inn skildu þau betur drykkjusiðina í
henni Reykjavík. Dvölin þar var að
mestu áfallalaus enda ætluðu þau
heim að loknu námi. Ásdís lauk sínu
námi árinu fyrr en Þorgeir og vann á
Landspítalanum meðan hann klár-
aði. Það hét víst eitthvað miklu fínna
í dag, Landspítali háskólasjúkrahús,
skammstafað LSH, enda eru Íslend-
ingar orðnir svo alþjóðlegir nú, allt í
skammstöfunum sem enginn skilur,
að minnsta kosti ekki þeir sem vinna
arðbær störf. Hann mundi það enn
þegar eitt tízkufyrirbrigðið reið yfir
Ísland. Það var víst óskaplega vin-
sælt að drekka bjór, en það hafði
aldrei verið vandamál á Marðareyri.
Þegar togararnir sigldu komu þeir
alltaf með eitthvað heim, sígarettur,
áfengi og bjór. Og auðvitað hafði
hann drukkið bjór þegar hann var
kominn á sjóinn á sumrum, hafði
meira að segja siglt til Bremerhaven
og farið til Hamborgar. Þar höfðu
félagar hans kynnt hann fyrir lysti-
semdum lífsins og þar á meðal alvöru
bjór, sem einhvern veginn var miklu
betri en að drekka vodka í kók. Þeir
höfðu reyndar farið með hann í göt-
una þar sem Bítlarnir höfðu spilað
áður en þeir urðu frægir, og þá hafði
honum orðið hugsað til Ásdísar þeg-
ar þeir hurfu með konum á ýmsum
aldri eitthvað á bak við. Þorgeir gat
ekkert annað en beðið. Hann var
saklaus, en voru það allir?

Hann hafði nefnilega farið á sjóinn
í síðasta sumarfríinu en Ásdís var þá
að vinna á spítalanum. Það var svo
gott upp á framtíðina. En síðar kom
í ljós að það hafði áhrif á framtíð
þeirra beggja. Því meðan hann beið
eftir því að skipsfélagar hans sinntu
þörfum sínum á Reeperbahn hafði
Ásdís víst öðrum hnöppum að

hneppa. Það kom í ljós síðar, reyndar
á eftir sameiginlegri vandræðalegri
uppgötvun þeirra þótt því tengdist
meira en Þorgeir hefði órað fyrir.

Um haustið breyttust skemmtana-
venjur þeirra Ásdísar. Hún vann á
vöktum og var oft á næturvakt. Of
oft, fannst Þorgeiri, en annars gekk
allt vel. Honum miðaði vel og var að
því kominn að skila ritgerðinni í
viðskiptafræðinni. Og þó honum
leiddist viðfagnsefnið gekk betur en
hann hafði vonað. Hann skrifaði á
daginn, oftast uppi á bókasafni, en
Ásdís vann mjög mikið, sem var út
af fyrir sig gott. Þau komust vel af
peningalega. Sjórinn hafði gefið vel
af sér um sumarið og þótt tekjur
Ásdísar væru lægri í starfi á spítalan-
um sem hjúkrunarfræðingur en hún
hefði getað fengið í frystihúsinu á
toppbónus, þá voru þær stöðugar og
hún hafði líka laun að vetrinum. En
eitthvað hafði gerzt um sumarið þeg-
ar hann var á sjónum. Hann vissi
ekki hvað en stundum var Ásdís
fjarlæg og oft þreytt á kvöldin þegar
hann vildi gera eitthvað skemmtilegt
í rúminu. En hvað um það. Hann var
að hamast við ritgerðarskrifin og

taldi sér ganga bara nokkuð vel og
Ásdís kvartaði ekki undan miklum
fjarverum þess vegna. En það var
eitthvað öðruvísi en vant var. Senni-
lega var ástæðan sú að Þorgeir var
of upptekinn af ritgerðinni sem
reyndar fjallaði um hvernig reka og
stjórna ætti rekstri útgerðarfyrirtækis
og um leið frystihús með hámarks-
afköstum. Takmarkaðar rannsóknir
höfðu leitt í ljós að til var kenning í
fræðunum um að að þriðja kynslóð
fjölskyldufyrirtækis væri sú sem réði
örlögum þess, lífi eða dauða. Hann
vissi svo sem að það vandamál kynni
að verða rauverulegt heima fyrir en
treysti þeim sem héldu um stjórn-
völinn til að klára dæmið þótt ágjöf
væri um þessar mundir. En annars
gekk allt frekar vel. Ásdís vann mik-
ið og Þorgeir skrifaði af kappi. Allt
var í sómanum.

Það hélt hann að minnsta kosti
þar til þau fóru í vinnustaðapartí á
spítalanum. Vel var tekið á móti
þeim, allir voru mjög vingjarnlegir
við Ásdísi en fremur þurrir við Þor-
geir, en það var kannski eðlilegt
þegar tekið var tillit til þess að hann
þekkti þetta fólk fremur lítið en hún
vann þar. Allt gekk fremur vel fram-
an af. Þorgeir sat og hlustaði á tónlist
og fyrst um sinn voru þau saman en
svo fór Ásdís að tala um að fara einn
rúnt og hann sagði henni endilega
að gera það og spjalla við samstarfs-
fólkið. Fyrst um sinn sat hann einn
en svo kom einn af læknunum og
settist hjá honum. Sá spurði hvort
hann vissi af bjórlíkinu en Þorgeir
svaraði því til að hann hefði aldrei
séð lík á ævinni. Þá brast á mikill
hlátur í kringum þá félaga. Læknir-
inn horfði brosandi á hann þegar
hláturinn dvínaði og sagði að hann
væri ekki að tala um lík heldur bjór-
líki, sem væri nú í tízku og væri eins
konar blanda af sterku áfengi og
íslenzkum pilsner og smakkaðist
eins og sterkur bjór. Þorgeir varð
vandræðalegur en það átti eftir að
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versna seinna um kvöldið þótt ekki
gæti hann séð það fyrir á því augna-
bliki. Honum leið eins og undirmáls-
manni, svipað og þegar hann hélt að
Einar tuðra hefði kæft hann um árið.
Svo fóru þeir að tala um annað og
hverdagslegra, en hann þáði ekki
bjórlíkið. Hafi maður einu sinni
drukkið almennilegan bjór, þá vill
maður það sem er ekta og engar
refjar, sagði hann og teygði sig í
vodkaflöskuna í veski Ásdísar. Hann
fann flöskuna og svolítið annað í
leiðinni.

Í veskinu voru smokkar og bréf-
miði sem hann átti auðvitað ekki að
sjá. Það varð honum ljóst síðar. Hann
hugsaði ekki mikið um þetta heldur
tók upp flöskuna og hellti í glasið og
bauð lækninum með sér. Hann af-
þakkaði og sagðist ætla að fá sér
bjórlíki á eftir þegar þau færu út að
borða. Annars gekk bara allt vel
nema að hann varð ekkert var við
Ásdísi í langan tíma. Það hlaut að
vera eðlilegt. Þetta var hennar vinnu-
staður að skemmta sér, hennar
vinnufélagar, og þau hlutu að hafa
um margt að tala. Fáir töluðu við
Þorgeir enda var honum alveg sama.
Honum fannst oft gott að sitja bara
einn og fylgjast með og hugsa sitt.
Einhverra hluta vegna varð honum
hugsað til þess þegar hann blandaði
sér í málið á skólalóðinni forðum
daga. Enn bar hann tvö ör, annað
lítið á efri vörinni og hitt stærra á
vinstri augabrúninni. Það gerði ekk-
ert til. Hann hafði fengið Ásdísi sem
hann elskaði mikið og þau voru ham-
ingjusöm. Svo fór hann að velta fyrir
sér af hverju hún væri með smokka
í veskinu sínu. Þau höfðu ákveðið
að nú þegar styttist í námslok og
draumur þeirra beggja var að fara
aftur á Marðareyri og setjast þar að
og eignast börn og vinna þar, enda
áttu þau bæði foreldra, systkini og
ættingja sem aldrei myndu yfirgefa
Marðareyri, þá myndu þau flytja
heim. Allt í einu fór hann að velta
fyrir sér hvar Ásdís væri. Flestir
voru að taka sig til að fara niður í
miðbæ til að halda áfram skemmt-
uninni þar eða í Hollywood. Hann
skimaði salinn og sá hana hvergi.

Hann ákvað að bíða eftir henni.
Hún hlýtur að fara að koma, hugsaði
hann og stóð upp og gekk um salinn
en hvergi var Ásdísi að sjá. Það
gerði svo sem ekki mikið til, þau
gætu alveg eins farið heim og gert
eitthvað skemmtilegt á eftir. Þá
mundi hann allt í einu eftir smokk-
unum í veskinu hennar og ákvað að
skoða aðeins betur. Auðvitað átti
hann ekkert með að gramsa í veskinu
hennar en þetta var óneitanlega eitt-
hvað skrýtið. Hann gekk að borðinu
og ætlaði að grípa veskið en það var
ekki þar svo hann leitaði í kring á
gólfinu og á næstu borðum og stól-
um. En hann fann ekkert. Þá settist
hann við borðið og ákvað að bíða.
Flestir voru farnir eða að taka sig til.
Brátt yrði hann einn í salnum, sem
reyndar var kaffistofa starfsmanna á
spítalanum. Hvað skyldi hafa orðið
af Ásdísi? Það var ólíkt henni að
hverfa svona án skýringa. Hún hlaut
að hafa farið á klósettið og kæmi
örugglega fljótt aftur. Þar sem hann
sat einn við borðið og beið kom til
hans kona, ein af samstarfsfólki Ás-
dísar, og fór að spjalla við hann.
Hún var mjög þægileg og kurteis en
það var eitthvað sem kom honum til
að vera á varðbergi. Hún spurði með-
al annars hvernig gengi hjá þeim og

og gekk inn í stofu. „Sæll Þorgeir.
Hvað á það að þýða að draga sig í
skel þótt á móti blási? Hvenær ætl-
arðu að koma þér til að klára skól-
ann? Mamma þín segir að þú sitjir
hér heilu og hálfu dagana og starir út
í loftið og komir engu í verk. Ásdís
er ekki mikið betri. Hún vill ekki
tala við mig og hefur mætt illa til
vinnu. Það er ekki þér líkt að takast
ekki á við vandann.“ Hún hélt áfram
en Þorgeir þagði. Ásdís hafði brugð-
ist honum með helvítis líkinu, bjór-
líkinu. Það stakk og verkjaði undan
ekki síður en höggum Einars tuðru
um árið. „Mér skilst að hún hafi
byrjað að slá sér upp með þessum
lækni í haust þegar þú varst rétt
ókominn af sjónum. Ofan á allt er
þetta eldri hálfbróðir Einars tuðru.
Svo uppgötvaði hún að hún er ólétt.
Það var málið sem þau ræddu, hún
og læknirinn. Þau voru víst hætt
saman. Talaðu að minnsta kosti við
Ásdísi. Þú áttir miklu betra skilið af
henni, en hún er eyðilögð og vill
engan nema þig.“

„Helvítis bjórlíkið“, sagði Þor-
geir, „og helvítis tuðran. Verður eng-
inn endir á þessu? Ætlar þetta lið að
eyðileggja mig og mína?” Þórunn
kímdi og sagði: „Það er þó að færast
líf í þig.“

Þau töluðu lengi saman, Þórunn
og Þorgeir, og henni tókst að sann-
færa hann um að klára að minnsta
kosti skólann. Það mætti hann ekki
láta eyðileggja fyrir sér. Ásdís kom
heim á Marðareyri rétt fyrir jól. Þau
hittust og gerðu með sér samkomu-
lag um að búa saman af hagkvæmn-
isástæðum. Þessi jólin reyndust erf-
ið. En svo lagast hlutirnir eða ekki,
fara á endanum á bezta veg. Barnið
reyndist Þorgeirs. Sambandið og
sambúðin varð aldrei söm þótt þau
hefðu eignast tvö börn til viðbótar.
Ásdís vann á sjúkrahúsinu á Marðar-
eyri. En svo birtist nýr læknir, hver
annar en helvítis bjórlíkið? Hann
var reyndar kallaður það og Þorgeir
komst að því að sú nafngift hefði
komið úr frystihúsinu og hafði
Þórunni grunaða um upphafið.

Margt hafði gerzt þessa tvo áratugi
sem liðnir voru frá heimkomu þeirra.
Þorgeir starfaði fyrst á skrifstofu
frystihússins og þótti ágætur starfs-
kraftur þótt hann hefði farið suður
að læra. En það dugði honum ekki
svo hann setti upp skrifstofu til að
annast bókhald og skattframtöl, sem
fljótlega þróaðist út í það að hann
veitti einnig ráðgjöf, og hann varð
fljótt vinsæll á sínu sviði. Hann
ákvað að skipta sér lítið af félagsmál-
um, og eins gott, því að allra flokka
kvikindi, eins og Þórunn orðaði það,
leituðu til hans og þá er betra að vera
ekki of afgerandi. Tengdamóðir hans
hafði meiri trú á honum en nokkur
annar og enginn jafnaðist á við hann,
sagði hún oft. Betra að Ásdís væri
líkari mömmu sinni, hugsaði Þor-
geir. En börnin þeirra voru efnileg.

Einn daginn stóð læknirinn, bjór-
líkið, inni á gólfi á skrifstofunni og
sagðist þurfa að tala við hann. Vand-
ræði hans væru mikil og öll hans
fjármál í ólestri. Gæti Þorgeir hjálpað
honum? Mest langaði hann til að
sparka í punginn á honum eins og á
tuðrunni forðum. Það kæmi vel á
vondan. En það gerðist ekki heldur
setti hann upp faglega svipinn og
hlustaði. Eftir tvo tíma var bjórlíkið
orðið viðskiptvinur með sín nánast
óleysanlegu vandamál, hafði tapað

á braski í Reykjavík og var flúinn út
á land með vandamálin í eftirdragi.
„Nú vantar ekkert nema tuðruna
líka“, hugsaði Þorgeir og glotti með
sjálfum sér. Kannski fengist líka ein-
hver botn í þetta gamla vandamál
fyrir sunnan.

Morguninn eftir kom Einar tuðra.
Hans vandamál voru smá í saman-
burði við líkið, eins og hann kallaði
lækninn með sjálfum sér. „Það er
bezt að náða hann af bjórnum, líkið
er nógu slæm nafngift.“ Nú vantaði
ekkert nema Nonna Hálfdánar í hóp
nýrra viðskiptavina, þá væri allt full-
komnað. Hann kom síðdegis. Húsið
fína í Sönnu og lognu var skuldsett
upp fyrir rjáfur og engar tekjur af
tízkuverzluninni sem hafði borið
mikið á út fyrir Marðareyri meira að
segja. Konan var farin frá honum
með börnin og ekkert nema vonleys-
ið framundan. Eftir langt samtal
hafði hann fengið Nonna til að veita
sér umboð til að reka verzlunina og
látið hann lofa sér að fara á sjóinn til
að vinna fyrir tekjum upp í skuldir.
Það var skrýtið að öll þessi glæsi-
menni og kvennagull skyldu vera
með allt niður um sig í peningamál-
unum líka. Þorgeir langaði mest til
að segja bjórlíkinu að halda nú uppi
um sig buxunum hér á Marðareyri.
En það gerði hann að sjálfsögðu
ekki.

Á leiðinni heim ákvað hann að
koma við hjá Láka vini sínum, sem
eins og þau Ásdís bjó í gömlu húsi
niðri á eyrinni og barst ekki á frekar
en þau. Samskiptin við bjórlíkið
höfðu valdið óróa í huga hans og
hann þurfti að tala við einhvern um
þetta allt. Láki horfði á hann og
glotti eins og hans var vandi. „Ertu
að hugsa um bjórlíkið? Ekki gera
það. Ásdís er löngu komin yfir það
leiða ævintýri. En hún er enn ekki
búin að heimta þig heim að fullu
þótt hún hafi sagt að betra sé að hafa
þig hálfan en nokkurn annan heilan.“
„Voruð þið að tala um það? Hvers
vegna í ósköpunum?“ sagði Þorgeir.

Láki glotti svo það var eiginlega
óviðfelldið og sagði að kannski væri
mál til að ekki liðu enn ein jólin án
þess að þau gerðu upp sín mál.
„Gömul ævintýri þjaka þig meira en
fjárlögin ríkisstjórnina,“ sagði Láki.

Ásdís og Þorgeir sátu langt fram
á nótt og töluðu eins og þau gerðu
þegar þau voru börn og unglingar.
Auðvitað hafði henni leiðst að hafa
hann á sjónum, en það var ófyrirgef-
anlegt að hafa misstigið sig. Allar
konur sjómanna bjuggu við þetta ár
eftir ár. „Það er eina ástæðan fyrir
því að ég hef sætt mig við að eiga
sjómann í landi í áratugi. Aðrar þola
það. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur
af honum lækninum, bjórlíkinu. Það
er allt löngu að baki og refsing orðin
löng“, sagði Ásdís og undarlegt fjar-
rænt bros læddist fram á varir hennar.

Ýmislegt skýrðist nú. Þorgeir
gerði sér grein fyrir að ekkert kæmi
í stað þessarar þolinmóðu konu sem
elskaði hann enn eins og drenginn
með glóðaraugað forðum á sjúkra-
húsinu. Hann sá sama blikið í fjar-
rænum augum hennar og þegar hann
kom til meðvitundar á sjúkrahúsinu
forðum. Hann ákvað að láta alla
gulldrengina bíða á morgun og vera
heima á aðfangadag. Þetta yrðu
þeirra beztu jól. Þannig ætluðu þau
að hafa það og njóta þeirra með
börnum sínum og foreldrum. Ásdís
var skyndilega mjög lík Þórunni.
Þetta yrðu góð jól.

hvort sambúðin væri góð. Hann svar-
aði glaður í bragði að allt væri í fínu
lagi. Ásdís ynni fullmikið en þau
væru hamingjusöm og farin að leggja
drög að því að flytja heim að Marð-
areyri. „Ertu viss?“ sagði Þórgunnur
hjúkrunarkona. Hann taldi þetta allt
klappað og klárt en var svolítið hissa
á spurningunni.

Þórgunnur var óræð á svipinn og
eyddi talinu, spurði í þess stað hvern-
ig gengi með ritgerðina og hvenær
hann ætlaði að skila. „Í vor, ég næ
því varla fyrr“, sagði Þorgeir ánægð-
ur með sig. „Það er gott“, svaraði
Þórgunnur, „en hugsaðu vel þinn
gang og gáðu að þér. Framtíðin ræðst
af því hvernig þér gengur að höndla
aðstæðurnar.“ Hann vissi eiginlega
ekki hvað halda átti. Hún talaði eins
og véfréttin í Delfí í Grikklandi til
forna. Hann vissi ekki hvað hún var
að fara, aumingja konan, enda var
hún drukkin eins og flestir í partíinu.
En svo gerðist það að allir voru
farnir nema hann og auðvitað Ásdís,
sem hann fann hvergi. Þá birtist
Þórgunnur aftur og settist hjá honum.
„Ertu hér enn, blessaður kokkálinn.“
Svo leit hún í kringum sig og beygði
sig eftir miða sem lá á gólfinu þar
sem veskið hennar Ásdísar hafði ver-
ið. „Eru ekki hérna skilaboð til þín?“
sagði hún glottandi og tók upp mið-
ann og las: „Ásdís, hittu mig uppi á
gangi 2 eftir tíu mínútur. Ég verð að
tala við þig strax.“ Undir stóð Nonni.
„Hann er byrjaður aftur blessaður“,
sagði Þórgunnur alvarleg á svip.

„Veiztu hvar Ásdís er?“ spurði
Þorgeir um leið og hann skolaði
niður síðasta vodkasopanum. „Já,
en þú skalt ekki bíða eftir henni
lengur“, svaraði Þórgunnur og tók í
hönd hans og leiddi hann út. Honum
leið eins og eitthvað mjög alvarlegt
hefði gerzt og nú réð hann ekki að-
stæðum sínum lengur. Á leiðinni út
gengu þau í flasið á Ásdísi og ungum
lækni sem hann þekkti ekki en fannst
að svipurinn væri kunnuglegur. Hún
roðnaði og ungi læknirinn líka. „Þið
eruð hugguleg“, sagði Þórgunnur
reiðilega og togaði Þorgeir með sér.
„Bíddu“, sagði Ásdís. En nú var
eins og Þorgeir skildi allt, langar

næturvaktir, að hún væri sífellt þreytt
og hefði lítinn áhuga á honum. Hon-
um leið eins og forðum á skólalóð-
inni og ætlaði að ráðast á manninn.
En Þórgunnur tók í hönd hans og
sagði honum að koma með sér strax.
Honum sortnaði fyrir augum og
hreytti út úr sér við unga lækninn:
„Helvítið þitt, þú ert bjórlíkið.“ Út
undan sér sá hann Ásdísi bresta í
grát. Hann lét Þórgunni leiða sig út
úr spítalanum, vissi ekki hvert, en
þau enduðu heima hjá henni þar sem
hann sat og hellti úr skálum reiði
sinnar og sorgar langa stund. Hann
fékk að sofa heima hjá Þórgunni í
sófanum og fór heim upp úr hádeg-
inu, tók saman það helzta sem hann
þurfti, bækurnar og fötin. Ritgerðina
gæti hann eins skrifað heima á
Marðareyri. Þangað flaug hann heim
um kvöldið og bað foreldra sína að
lofa sér að vera fram yfir áramót.
Hann ætlaði sér að fá gott næði til að
skrifa. Spurningum um Ásdísi eyddi
hann eftir beztu getu. Hann yrði að
takast á við það vandamál og helvítis
bjórlíkið, hugsaði hann. Reyndar var
hann ekki alveg klár á því af hverju
honum fannst hann eiga að kannast
við bjórlíkið. Þórgunnur hafði viljað
fá hann með sér í rúmið en hann
vildi það ekki þá. Kannski hefði það
verið betra fyrir sálarlífið, hugsaði
Þorgeir nú. Hann bað foreldra sína
að láta engan vita af veru sinni á
Marðareyri. Núna var friður það sem
þurfti og einbeiting. En það var erfitt
að einbeita sér.

Ritgerðarskrifin gengu illa og
hugurinn var á fleygiferð. Mamma
hans sagði honum oftar en einu sinni
að Þórunn móðir Ásdísar vildi tala
við hann, en hann færðist undan
hverju sinni. Margrét móðir hans
reyndi að fá hann til að tala um
námið, hvað hefði komið upp á milli
þeirra Ásdísar, en án árangurs. „En
þú verður að fara suður og klára
skólann“, sagði hún. Hann svaraði
engu, og þannig liðu dagarnir að-
gerðalitlir fram undir jól.

Einn daginn þegar faðir hans var
á sjónum og móðir hans að vinna í
frystihúsinu kom Þórunn í heim-
sókn, bankaði, beið ekki eftir svari

Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri
og síðan sýslumaður á Ísafirði og nú sýslu-

maður á Selfossi hefur um langt árabil ritað
jólasögur í Bæjarins besta. Sú fyrsta birtist í

jólablaði BB árið 1986 og síðan hafa sögur
hans birst árlega an undanskildum árunum

1992 og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga Ólafs
Helga „Seint skipast veður í lofti.“
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Valhöll fagnar 80 ára afmæli
Þess er minnst í ár að nú eru

liðin 80 ár síðan Skátaskálinn
Valhöll var reistur í Tungudal í
Skutulsfirði. Hann á sér merka
sögu sem hér er stuttlega rakin.

UpphafUpphafUpphafUpphafUpphaf
Skátafélagið Einherjar var

stofnað á hlaupársdaginn 1928.
Tæplega ári síðar er tekin ákvörð-
un um að reisa útileguskála í
Tungudal og hafist handa við
verkið á hvítasunnudag árið
1929. Margir lögðu hönd á plóg-
inn en ekki fer á milli mála að
leiðtoginn og drifkraftur verksins
var fyrsti félagsforingi Einherja,
Gunnar Andrew Jóhannesson frá
Þingeyri, sem keyrði verkið
áfram og hafði forystu um að
afla fjár til þess, sem var gert
með skemmtunum og hlutavelt-
um. Menn keyrðu þá á bjartsýni
þótt heimskreppa væri skollin á.

Jóhann Bárðarson sem stofn-
aði Timburverslunina Björk á
Ísafirði gaf félaginu teikningu
að skálanum og veitti hagstæð
lánakjör á helmingi efnisins.
Marzellíus Bernharðsson og
Guðmundur Sigurðsson unnu við
að reisa grind hússins en að öðru
leyti unnu skátarnir verkið. Var
húsið fullbúið að utan í september
1929.

Árið 1932 var gerð flöt úr
grjóthleðslu í kringum húsið.
Stjórnaði því verki Jóhannes Ás-
mundsson búfræðingur. Var það
mikið þrekvirki því margir
steinar í hleðslunni vega mörg
hundruð kíló. Var hleðslan jafnan
síðan kölluð „Mannvirkið“.

ÚtilegusaganÚtilegusaganÚtilegusaganÚtilegusaganÚtilegusagan
Valhöll var mikið notuð næstu

áratugina og er talið að gistinætur
þar séu vel á fjórða þúsundið.
Fjölmargar skíðakeppnir fóru þar
fram og eignuðust Einherjar
suma af bestu skíðamönnum
landsins. Nægir þar að nefna
Magnús og Gísla Kristjánssyni

úr Túngötunni, Sigurð Jónsson
(Búbba), Jón Karl og Hauk Sig-
urðssyni og Árna Höskuldsson.

Útilegurnar urðu mikil skemmt-
un og létu menn frumstæðar að-
stæður ekki á sig fá. Útileikir og
snjóhúsabygging tilheyrðu úti-
legum og mikil hefð skapaðist
fyrir magnaðar draugasögur.
Mikið var sungið í útilegum og
urðu til á þessum árum sígildir
söngtextar eftir menn eins og
Harald Ólafsson (Halla Ól.) sem
samdi flesta texta allra Einhverja
og er marga þeirra að finna í
skátasöngbókum, Tryggva Þor-
steinsson og Jón frá Ljárskógum
sem samdi textann „Halló Val-
höll skátaskáli“.

Ýmsir sem gistu Valhöll á þess-
um árum urðu síðan þjóðþekktir
menn eins og Ólafur Ragnar
Grímsson, Jón Sigurðsson (úr Fé-
lagsbakaríinu), Sighvatur Björg-
vinsson og Sverrir Hermannsson.
Félagsforingjar Einherja á blóma-
tíma Valhallar voru sex: Gunnar
Andrew, Hafsteinn O. Hannes-
son, Gunnlaugur Jónasson, Jón
Páll Halldórsson, Kjartan Júlíus-
son og Gísli Gunnlaugsson.

Seinni tíma sagaSeinni tíma sagaSeinni tíma sagaSeinni tíma sagaSeinni tíma saga

Við sameiningu félaganna Ein-
herja og kvenskátafélagsins Val-
kyrjunnar minnkaði mjög notkun
á Valhöll og áhersla var þá á
skátaskálann Dyngju í Dagverð-
ardal. Félagi í Einherjum, Hall-
dór Sveinbjörnsson á Bæjarins
besta, eignaðist húsið á tímabili
og hóf endurreisn þess. Hann
seldi félaginu það aftur árið 1998
og við tók þá öldungadeild fé-
lagsins, rekkasveit Einherja, og
hóf endurbyggingu Valhallar.
Hættu þær framkvæmdir seint á
árinu 1998 en þá var nýr grunnur
og traustar undirstöður komnar
undir það, ný klæðning, þakjárn
og nýir gluggar.

Ekki tókst að afla fjár til að
halda verkinu áfram en árið 2005

gerði Ólafur Bjarni Halldórsson
samning við félagið um kaup á
húsinu og fékk þá til liðs við sig
bróður sinn, Guðmund Halldórs-
son, og Örn Smára Gíslason raf-
virkjameistara, sem skipulagði
og stýrði framkvæmdum.

Húsið er nú fullinnréttað og er
með rafmagn og rennandi vatn.
Skammt frá stendur tveggja hæða
byggingin Tígull sem verður
gestahús og verkfærageymsla.
Auk þess hefur verið settur upp
við húsið heitur pottur, grillstæði
og sólpallur er sunnan- og vest-
anvert við húsið. Neðanvert við
„Mannvirkið“ er hvammur sem
er nú varðeldasvæði. Í smíðum
er gamaldags brunnur sem verður
vígður að vori.

Öll ný mannvirki taka mið af
upphaflegum byggingarstíl húss-
ins. Mikið hefur verið gróðursett
í kringum Valhöll og dafnar nýtt
birki vel í samfélagi við land-
námsaldarbirki. Salbjörg Jóseps-
dóttir (kona Ólafs Bjarna) hefur
stýrt gróðursetningu. Öll vinna
hefur verið unnin af eigendum
Valhallar. Við verklok kom
skátahöfðinginn Margrét Tóm-
asdóttir í heimsókn og lauk lofs-
orði á verkið.

Samkomulag var gert við fé-
lagið um að saga hússins yrði
varðveitt í Valhöll og eru þar á
veggjum myndir allt frá árinu
1932. Síðan er í húsinu innramm-
að merkilegt bréf sem stofnandi
skátahreyfingarinnar, Baden-
Powell, ritaði Gunnari Andrew
félagsforingja árið 1929, þar sem
hann óskar félaginu til hamingju
með skálann og sendir óskir um
að hann verði miðstöð mikils og
öflugs skátastarfs í framtíðinni.

Kvenskátum var boðið til fagn-
aðar í sumar í tilefni afmælisins
og síðan komu rekkar í félaginu
saman til fundar á fullveldis-
daginn og fögnuðu tímamótun-
um. Sveitarforingi rekka, Hjörtur
Sigurðsson, stýrði fundinum,
Snorri Hermannsson var bál-

vígslumaður og Gunnlaugur Jón-
asson stjórnaði kraftmiklum söng.
Ólafur Bjarni Halldórsson flutti
erindi og rakti sögu stofnandans
Gunnars Andrew.

Fjórir Einherjar sem fæddir eru
fyrir eða um upphafsdaga Val-
hallar eru enn starfandi skátar í
félaginu. Það eru þeir Gunnar
Jónsson, Konráð Jakobsson, Jón
Páll Halldórsson og Gunnlaugur
Jónasson.

Þess má geta að ættingjar

Gunnars Andrews héldu ættar-
mót fyrir vestan í sumar og heim-
sóttu þá Valhöll og Skátaheimil-
ið. Hafði eina eftirlifandi barn
hans, Lilja Gunnarsdóttir, forystu
um það.

Valhöll mun í framtíðinni
geyma þessa merku sögu sem
átti ríkan þátt í að gera Ísafjörð
að þeim mikla menningarbæ og
góðu uppeldistöð vaxandi kyn-
slóðar sem hann enn er.

– thelma@bb.is
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Gleðileg jól!

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

smáar
Til sölu eru fjögur notuð
nagladekk, stærð 205/70 R15.
Uppl. í síma 456 3163.

Til sölu er Nissan King 2,5
TD, árg. 2000, ekinn 168 þús.
km. Tveggja dyra með löng-
um palli. Upplýsingar í síma
898 1050.

Til leigu er 3-4ra herb. íbúð
að Vitastíg 11 í Bolungarvík.
Uppl. í síma 691 3315.

Til sölu er Pajero árg. 1991,
sjö manna, skoðaður 2010.
Selst á kr. 170 þús. stgr. ann-
ars 200 þús. Uppl. gefur María
í síma 456 6602 eða 866 6387.

Siemens þvottavél fæst gef-
ins að Fjarðarstræti 19, efri
hæð. Uppl. í síma 864 6577.

Nú er skammt til jóla og að-
ventan líður hratt. Margir velta fyrir

sér hvernig þessi jól verða. Svarið liggur innra með okkur hverju
og einu. Þau verða gleðileg ef við óskum  þess og sjáum björtu
hliðarnar í lífinu. Mörgum reynist það erfitt og sjálfsagt er það
alltaf svo að skuggi hvílir yfir jólum einhverra. Þá skiptir máli að
leita í ljósið og leita ljóssins. Hugarfarið skiptir svo miklu og getur
létt okkur lund ef við lærum að skilja allt hið góða í kringum okkur
þótt í smáu sé.

Það er margt sem glepur og dregur athyglina frá því jákvæða.
Eftir uppgang undanfarinna ára er niðurleiðin brött og margt nei-
kvætt á seyði. Verst er þó að upplifa hve margir hafa hegðað sér
illa og viðskiptasiðferði hefur verið bágt. Von er til þess að það
kunni að breytast meðan við, almenningur á Íslandi, viljum veita
aðhald sem beinist bæði að stjórnmálamönnum og viðskiptalífi.

Sagan af því þegar Jesú Kristur velti um borðum víxlaranna í
musterinu er einkar athyglisverð þegar spurt verður hvar þjóðkirkj-
an var í aðdraganda hrunsins. Um áttatíu prósent Íslendinga eru
skráð í þjóðkirkjuna og munu væntanlega halda jól og minnast
með þeim hætti fæðingar frelsarans. En fimmtungur er utan þjóð-
kirkju og er það nokkuð stór minnihluti, sem dreifist á ýmis trú-

félög bæði kristin og önnur. Jólaboðskapurinn er fullur gleði og
vonar og undir það geta allir tekið.

Um jól er okkur öllum hollt að leita inn á við og skoða. Breyta
má hegðun okkar sjálfra svo betur fari. Kærleikurinn er boðskapur
jólanna. Af honum er sjaldnast nóg. Kristur boðaði hið gullna
lögmál að menn skyldu koma svo fram við hver við annan eins og
þeir sjálfir vildu láta koma fram við sig. Þarna er kjarni kærleikans
fólginn.

Jólin 2009 verða eftirminnileg. Þau verða haldin í skugga
kreppu og atvinnuleysis og margir eiga í erfiðleikum. Þá er rétt að
brýna þá sem betur mega sín að muna eftir þeim sem erfiðara
eiga. Fleiri en nokkru sinni fyrr geta ekki haldið jól aðstoðarlaust.
Þá er hollt að minnast orða Einars Odds Kristjánssonar heitins
sem sagði oftar en einu sinni að nóg væri til í íslensku samfélagi
af efnislegum gæðum til að duga mundi öllum. Þeim væri bara
ekki rétt skipt gæðunum.

Hvort það gerist á næsta ári veit engin, en minna er til skiptanna
en oft áður. Þeir sem mikið eiga hafa yfrið nóg fyrir sig og sína.
Til þeirra þarf jólaboðskapurinn að ná. Þér lesandi góður er óskað
gleðilegra jóla og landsmönnum öllum. Látum anda jólanna ná
tökum á okkur öllum.

30 nemendur
ljúka áföngum

„Það liggur nú ekki alveg ljóst
fyrir hversu margir þeir verða,
en það munu eitthvað yfir þrjátíu
nemendur ljúka áföngum fyrir
jólin,“ segir Jón Reynir Sigur-
vinsson, skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði, aðspurður um
hversu margir nemendur skólans
útskrifist nú í desember. Útskrift-
arathöfn fer fram á morgun, 18.
desember.

Um miðjan október var val-
dagur í skólanum þar sem nem-
endur völdu sér áfanga á vorönn.
Innritun var síðan opnuð í Innu,
sameiginlegu nemendabókhalds-
kerfi framhaldsskólanna, þann
11. nóvember og stendur enn yfir.
Jón Reynir segir því ekki komið
í ljós hversu margir nemendurnir
verði á vorönninni en tekið verði
við nýjum nemendum á meðan
húsrúm leyfi. Nú stunda rúmlega
330 nemendur nám við skólann.

– fridrika@bb.is

„Skatan verður góð í ár, ekki
nokkur vafi,“ segir Kári Þór Jó-
hannsson, sem ásamt Sveini
Guðbjartssyni sér um sölu og
dreifingu á skötunni sem Lions-
klúbbur Ísafjarðar selur fyrir jól-
in. „Hin eina sanna vestfirska
skata kemur frá Lionsklúbbn-
um,“ segir Kári. „Lionsklúbbur-
inn hefur verkað skötu í tugi ára

og við erum allir aldir upp við
skötu frá blautu barnsbeini og
kunnum vel að meta vestfirska
sjávarrétti.“ Aðspurður segir Kári
skötuna mjög góða í ár. Lions-
menn hafi þó ekki smakkað sköt-
una sjálfir ennþá, en hafi sent frá
sér prufur til dómbærra manna
sem allir ljúki lofsorði á hana.
„Það er óhætt að lofa góðri

Þorláksmessu þetta árið.“
Aðspurður segir Kári verkun-

ina hafa gengið vel, menn hafi
staðið sínar vaktir og eigi þokka-
legar birgðir og pantanir séu þeg-
ar byrjaðar að berast. „Ég er búin
að fá upphringingar alls staðar
að af landinu með fyrirspurnum
um skötuna,“ segir Kári. „Og meira
að segja nokkrar vikur síðan þær

byrjuðu.“ Hann segir fólk yfirleitt
vilja fá skötuna viku til tveim vik-
um fyrir Þorláksmessu og nú fari
því að styttast í að sendingar hefjist.

Vestfirðingum sem vilja tryggja
sér skötuna í tíma bendir hann á
að hafa samband við Kára í
Vestra eða Svenna í HG. „Þetta
er fjáröflun fyrir Lionsklúbbinn
sem skilar sér aftur til samfé-
lagsins í formi styrkja,“ segir Kári.

– fridrika@bb.is

Skatan með besta móti í ár

Hátíðleg stemmning ríkti í Ísafjarðarkirkju á fyrsta degi aðventu, en þá fór fram hið árvissa aðventukvöld í kirkjunni. Boðið var upp
á fjölbreytta tónlistardagskrá. Meðlimir Sunnukórsins og félagar úr Kór Ísafjarðarkirkju sungu og sömuleiðis  Stúlknakór Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, Helga Margrét Marzellíusardóttir sópran söng nokkur lög. og fram fór samleikur á píanó og orgel,einnig kom fram
kvartett í umsjá Beötu Joó .Margrét Geirsdóttir, forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu flutti hugvekju og fermingarbörn lásu
ritningartexta og tendruðu ljós. Prestur var sr. Magnús Erlingsson, organisti Hulda Bragadóttir og stjórnandi Ingunn Ósk Sturludóttir.

Jólastemning á aðventukvöldi
Meðlimir Sunnukórsins og félagar úr kór Ísafjarðarkirkju tóku lagið á aðventukvöldinu.

Rafsjá ehf. í Bolungarvík
átti lægsta boð í raflagnir á
Brimbrjótnum við Bolung-
arvíkurhöfn. Fjögur tilboð
bárust en einungis tvö voru
undir kostnaðaráætlun. Til-
boð Rafsjár hljóðaði upp á
rúmar 4 milljónir króna og
Rafskaut ehf., á Ísafirði bauð
5,7 milljónir. Þá bárust einn-
ig tilboð frá Pólnum upp á
rúmar 7,7 milljónir og Raf-
verki Alberts Guðmunds-
sonar upp á tæpar 8,5 millj-
ónir.

Kostnaðaráætlun hljóðaði
upp á 6,3 milljónir. Hafnar-
stjórn Bolungarvíkur hefur
samþykk að fela hafnar-
stjóra að ganga til samninga
við lægstbjóðanda í samráði
við Siglingastofnun.

Rafsjá með
lægsta tilboð
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gegnum
LINSUNA

Vegna síaukins áhuga al-
mennings á ljósmyndun,

hefur Bæjarins besta ákveð-
ið að birta í vetur valdar

myndir eftir hina fjölmörgu
áhugaljósmyndara á Vest-

fjörðum. Þeir sem vilja leyfa
lesendum blaðsins að sjá

verk sín er bent á að senda
þær í prentgæðum á net-

fangið bb@bb.is ásamt
stuttum texta og ljósmynd

af höfundi. Áhugaljósmynd-
ari vikunnar er Oddur

Jónsson á Ísafirði.

Norðurljós í Önundarfirði: Mig hafði lengi langað að ná góðri mynd af Norðurljósunum en aldrei tekist. Kvöld eitt
í mars 2008, fékk ég hringingu frá vinnufélaga sem sagði mér að það væri mikill ljósagangur í Önundarfirði. Ég
fór þangað, stillti myndavélinni upp á þrífæti og náði þessari mynd sem ég er mjög ánægður með. Eftirvinnslan
var nánast engin, þurfti að snúa myndinni örlítið til að fá sjóndeildarhringinn beinann.  Myndavél: Nikon D300.
Linsa: Sigma 10-20 mm. Ljósop: f/4. Hraði: 20 sek. ISO: 400.

Jól í Haukadal eru
miklu meira en ævintýri

Hermann Gunnarsson þekkja
allir landsmenn einfaldlega sem
Hemma Gunn. Hann var einn
fremsti handbolta- og knattspyrnu-
maður landsins á sjöunda ára-
tugnum. Síðar varð hann fjöl-
miðlamaður og fararstjóri og
starfaði m.a. sem íþróttafrétta-
maður og sjónvarpsþáttastjórn-
andi. Öllu færri vita hins vegar
að hann er ættaður að vestan og
reynir að heimsækja Vestfirðina
eins oft og hann getur árið um kring.

„Ég er geirnegldur Vestfirð-
ingur. Afar mínir eru báðir ætt-
aðir úr Dýrafirði, annar úr Hjarð-
ardal og hinn úr Höfn, sem er
næsti bær við vitabæinn Sval-
voga. Svo var það nú þannig að
þegar ung hjón voru að hefja
búskap í Dýrafirði, þá buðu þau
mér í vist í sveit. Þau höfðu búið
í Reykjavík en hann var ættaður
úr Dýrafirði og hún af Snæfells-
nesi og settust að í Haukadal.
Konan hafði séð að ég gat ekki
gengið heldur eingöngu hlaupið
á eftir bolta svo að hún hugsaði

með sér að ég væri fínn í að hlaupa
á eftir kúnum. Þau buðu því for-
eldrum mínum að taka mig í sveit
í Haukadal.

Til að gera langa sögu stutta,
þá var ég þar í sveit í fimm-sex
sumur og undi mér alveg stór-
kostlega hjá þessum hjónum. Ég
ræktaði síðan alltaf sambandið
við þau og heimsótti þau reglu-
lega. Fyrir tæpum sjö árum féll
fóstri minn frá en hann fékk
lungnaþembu eins og svo margir
bændur. Síðan hef ég farið öll jól
og verið hjá fóstru minni, Unni
Hjörleifsdóttur. Hún er krafta-
verkakona, sú lífsglaðasta sem
ég þekki. Hún virðist fá orkuna
beint í æð frá Vestfirsku Ölpun-
um. Hún er 81 árs og hraðgengur
eitthvað um tíu kílómetra flesta
daga vikunnar og ríður út þegar
möguleiki er. Samt býr hún ein í
Haukadal yfir alla vetrarmánuð-
ina. Alveg ótrúleg kona.

Þarna erum við tvö yfir hátíð-
irnar ásamt tíkinni og hestunum
hennar. En hún á fósturson, Haf- Hemmi Gunn ásamt fóstru sinni, Unni Hjörleifsdóttur.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Níels Björnsson á Ísafirði.SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Fiskréttur í kjölfar kjötátsinsFiskréttur í kjölfar kjötátsinsFiskréttur í kjölfar kjötátsinsFiskréttur í kjölfar kjötátsinsFiskréttur í kjölfar kjötátsins
„Gott er að vera með fiskrétt

eftir allt kjötátið um hátíðirnar“,
segir Níels. „Í forrétt er ég með
tvíreykt hangikjöt af veturgöml-
um sauð.“

Forréttur
Tvíreykt hangikjöt.
Melóna.
Laufabrauð.
Smjör.
Hangikjötið skorið í þunnar

sneiðar. Melónan skorin niður.

Aðalréttur
Kolaflök eða smá lúða.
Season-all krydd.
Ósalt smjör.
Caj P. Caramba grillolía. Fæst
í Bónus og Samkaup.
Parmesanost.
Smjörið hitað á pönnu flökin

steikt á roðinu. Fiskurinn er bara
steiktur á roðinu. Steikt það til
að roðið er orðið vel stökkt. Krydd-
að með Season-all.

Flökin sett í ofnskúffu og Caj
P Caramba olíunni dassað yfir.

Að lokum er rifnum Parmesan-
osti stráð yfir. Sett inn í ofn á 200
gráður þar til að osturinn er
bráðnaður. Gott fetasalat og spelt
brauð með að ógleymdu góðu

er gott að setja hvítlauk eða rós-
marin saman við. Gott fetasalat
og spelt brauð með að ógleymdu
góðu hvítvínsglasi skemmir ekki.

Eftirréttur
1 Botn púðursykursmarins.
2  pelar þeyttur rjómi.
1 klasi græn og rauð vínber.
200 gr. Bláber.
1-2  Mars súkkulaðistykki.

hvítvínsglasi skemmir ekki.
Rífið niður hráar kartöflur og

kreistið safann úr þeim. Búið til
þunna klatta og steikið í smjöri.
Kryddið með salt og pipar einnig

1-2  Snicers súkkulaðistykki.
3-4  Kókosbollur.

Brytjið marensinn ( ekki of
smátt ) ofan í eldfast mót. Þeytið

rjómann og setjið saman við mar-
engsinn.

Geymið í kæli í 2-3 klukku-
tíma.

Skerið súkkulaðið í litla bita
og brytjið ávextina og setjið ofan
í mótið. Skerið kókósbollurnar

þvert og raðið ofan á ávextina og
súkkulaðið. Setjið inn í ofninn á
150 gráður í 10-15 mínútur.

Ég skora á Sigríði Gunnsteins-
dóttur og Magnús Samúelsson á
Ísafirði að koma með uppskrift í
næsta blaði.

þátt í Aldrei fór ég suður með
unga fólkinu.

„Ég er ákaflega stoltur af því
að vera Vestfirðingur og hef árum
saman verið að útbreiða þessa
miklu fegurð meðal höfuðborg-
arbúa. Það er nú loks að skila
sér, en gamlir félagar mínir hafa
verið að koma vestur og furða
sig á því að hafa ekki komið fyrr
þegar þeir upplifa þessa mögn-
uðu náttúrufegurð sem Vestfirðir
hafa að bjóða. Það hefur bara
ekki verið staðið alveg nógu vel
að markaðssetningu þeirra. Það
þarf að bæta úr því og þá verður
þetta allra vinsælasti ferðastaður-
inn á Íslandi, enda sannkölluð
paradís!

Stundum hefur það háð Vest-
firðingum, þegar allir bæir eru
með sínar sumarhátíðir, eins og
Dýrafjarðardaga og Sæluhelgi á
Suðureyri, að þær skarist. Það
þarf að hafa samráð svo þær séu
ekki á sömu dögum eða um sömu
helgar. Það er engin ástæða fyrir
Vestfirðinga að vera einhverjir
smákóngar heldur eiga þeir að
standa saman og þá geta þeir lyft
grettistökum út um allt.

Ég tel ástæðu til að horfa björt-
um augum til framtíðar en það er
ljóst að áhersla verður lögð á
ferðamennsku í framtíðinni og
vonandi einhverjar veiðar. Aðal-
atriðið er þó að standa saman,
því eins og einn þekktasti Vest-
firðingurinn sagði: Sameinaðir
stöndum vér, sundraðir föllum
vér.

Ég var nú einmitt safnstjóri á
Hrafnseyri í tvö sumur og það er
gott dæmi um stað sem þarf að
opna betur fyrir landsmönnum
og gera aðgengilegri. Og ekki
seinna vænna þar sem það eru
200 ár frá fæðingu Jóns Sigurðs-
sonar eftir eitt og hálft ár. Það
þarf að fara taka til hendinni.
Það er því nóg að gera fyrir Vest-
firðinga og ég er til í að leggja
þeim lið.“

– thelma@bb.is

stein Aðalsteinsson á Þingeyri,
og við borðum hjá honum og
Möttu konu hans á aðfangadags-
kvöld. Við förum saman í kirkju
um kvöldið og njótum jólanna
saman. Þar erum við einnig á
Þorláksmessu en það er enginn í
heiminum sem gerir eins góða
skötu og hann Hafsteinn. Matta
og Hafsteinn koma svo til okkar
í Haukadal um áramótin en að
öðru leyti erum við bara ein.“

Friðsæld og fegurðFriðsæld og fegurðFriðsæld og fegurðFriðsæld og fegurðFriðsæld og fegurð

„Að vera staddur í Haukadal
yfir jól er miklu meira en ævin-
týri. Hvergi annars staðar er eins
jólalegt. Þegar maður keyrir í
myrkrinu frá Þingeyri yfir í
Haukadal birtist uppljómuð æv-
intýrahöll þar sem fóstra mín er
búin að setja nokkrar ljósaseríur
á þetta talsvert stóra hús.

Ég hef verið svo heppinn und-
anfarin ár að fá alltaf sama veðrið

á nýársnótt. Þegar ég er búinn að
horfa á skaupið, knúsa Unni mína
og óska henni gleðilegs nýs árs
fer ég í göngutúr með tíkina.
Undanfarin ár hefur verið heið-
skírt og hjarn yfir öllu og tunglið
lýsir upp þetta glæsilegasta leik-
svið í veröldinni, sem er Hauka-
dalur. Ég upplifi það eins og ég
sé einn í heiminum. Það er svo
ótrúlegur friður og fegurð sem
þarna er.

Í kringum aldamótin 1900
bjuggu fleiri í Haukadal en á
Þingeyri því þar var mikil útgerð.
Þá voru þarna mun fleiri bæir,
samkomuhús og skóli. Nú hafa
Elfar Logi og Marsibil hans
elskulega kona keypt samkomu-
húsið og þar hefur hann undan-
farin ár haldið jólaball milli jóla
og nýárs.

Elfar Logi, ásamt Sigmundi
Þórðarsyni á Þingeyri, er „í nán-
um tengslum“ við jólasveina sem
fara um allan Vestfjarðakjálkann

á hverju ári. Í Haukadal geta þeir
hlaupið niður fjallið en þar er
maður kominn í þá leikmynd sem
jólasveinar eiga að vera í. Þarna
er risa jólatré og svo er sungið,
dansað og trallað. Þetta er alveg
ótrúlegt að upplifa jólin á svona
stað.

Það eina sem vantar er að Gísli
Súrsson mæti í kirkjuna á að-
fangadag, þá væri þetta fullkom-
nað. Hann yrði ekkert flóttamað-
ur í dag ef hann væri uppi. Hann
hljóp undan minni sökum en
margir aðrir eiga yfir höfði sér í
dag. Og ekki eru þeir settir inn.“

Stoltur af því aðStoltur af því aðStoltur af því aðStoltur af því aðStoltur af því að
vera Vestfirðingurvera Vestfirðingurvera Vestfirðingurvera Vestfirðingurvera Vestfirðingur

„Margir skilja ekki af hverju
ég sæki alltaf í Haukadalinn, en
það eru þeir sem þrífast á streitu.
Ég er fyrir löngu búinn að stimpla
mig út úr því samfélagi. Ég bara

nenni ekki að taka þátt í því.
Ég reyni að koma fjórum til

sex sinnum vestur yfir árið. Þá er
ég ekki bara að heimsækja fóstru
mína heldur líka að hlaða mig
upp að orku því ég kem svo marg-
falt endurnærðari til baka eftir
örfáa daga. Þarna þekkir maður
hverja þúfu og hvern hól. Þarna
drýpur sagan af hverju strái.

Ég á marga góða vini um alla
Vestfirði. Ég fer til dæmis í Súða-
vík að heimsækja Mugison, á
Vöðlum heimsæki ég Árna og
frú þar sem þau eru með sitt
risastóra mjólkurbú, Eiríkur
Finnur er á Flateyri og svo á ég
marga vini á Ísafirði. Það er því
nóg að gera.

Hermann hefur þó ekki ein-
göngu komið vestur til að hlaða
batteríin. Fyrr á árinu kom hann
fram á Rokkhátíð alþýðunnar og
vakti þar mikla lukku. Hann segir
það hafa verið mikinn heiður
þegar honum var boðið að taka
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