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Gleðilega hátíð!

„Þetta var allt öðruvísi líf en í dag,
en ég er ekki í nokkrum vafa um að
þetta var gott líf,“ segir Jón Aðal-
björn Bjarnason, ljósmyndari. Jón,
sem Ísfirðingar þekkja ekki síður í
hlutverki töframanns, varð áttræður á
árinu. Hann segir frá uppvextinum á
Horninu, eftirminnilegum karakterum
úr ísfirsku bæjarlífi og öðrum hugðar-
efnum sínum á miðopnu í dag.

Minningar
mynda-

smiðsins
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Stýrimaður Jónínu Brynju ÍS
svaf og viðvörunarbúnaður var
ekki í gangi þegar báturinn
strandaði við Straumnes í lok
síðasta mánaðar. Þetta staðfestir
Jón Ingólfsson forstöðumaður
rannsóknarnefndar sjóslysa.

Tveir menn voru um borð í bátn-
um og sakaði hvorugan. Mikið
eignatjón varð hins vegar og
miklu var til kostað við að bjarga
búnaði úr flakinu. 27 bátar og
skip hafa strandað hér við land
frá árinu 2000 vegna þess að

stýrimenn sváfu á verðinum. Þeir
höfðu að meðaltali vakið sam-
fleytt í tæpan sólarhring áður en
slysið átti sér stað. Rannsókna-
nefnd sjóslysa hefur ítrekað bent
á þetta vandamál.

Í rannsóknarskýrslum nefndar-

innar um óhöppin má sjá endur-
teknar athugasemdir um hvíld
skipverja. Einnig kom það oft
fyrir að viðvörunarbúnaður í
leiðsögutækjum og dýptarmæl-
um var ekki í gangi. Enginn fórst
eða meiddist alvarlega í þessum

27 tilvikum þar sem bátur strand-
aði vegna sofandi stjórnanda en
björgunarsveitir hafa verið kall-
aðar til og eignatjón orðið sem
hleypur á hundruðum milljóna
króna.

– hordur@bb.is

Stýrimaðurinn var sofandi við stýrið
Jónína Brynja ÍS á strandstað. Ljósm: Reimar Vilmundarson.
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Ritstjórnargrein

„Þegar yfir ystu slóðum“
,,Þegar yfir ystu slóðum / enginn lítur sól, / inn í bæi, höll og hreysi

/ hringja klukkur jól. / Brosa þeir, sem bölið herti, / beizkjan missir
völd. / Hverjum manni um hjartarætur / hlýjar jólakvöld.“*

Þegar þetta eintak af BB kemur fyrir augu þín, lesandi góður, er
aðventan því sem næst liðin; á morgun Vetrarsólstöður, stysti dagur
ársins. Við tekur  gangan inn í birtuna, sem aftur nær hámarki við
Sumarsólstöður. Allt streymir þetta fram, endalaust og dagarnir og
árin líða, eitt af öðru í tímans safn. Hringrásin eilífa. Þessu fær mað-
urinn  ekki breytt, sem betur fer.

Góð vísa er aldrei of oft kveðin. Góð saga er aldrei of oft sögð eða
lesin. ,,Aðventa“ Gunnars Gunnarssonar, er af mörgum talin einhver
besta smásaga, sem til er á okkar ylhýra máli; ætti að vera skyldu-
lesning í Grunnskóla, sakir boðskaparins; umhyggjunni fyrir þeim
sem þurfa á hjálp að halda: Flökkukindurnar (sem eftir urðu inni á
öræfum við seinni leitir) voru lífverur, skepnur gæddar holdi og
blóði og það varð einfaldlega að finna þær og koma þeim heilu og
höldnu undir þak áður en hátíðin mikla færðist yfir frónið kalda og
kringlu heims og fyllti friði og velþóknun hugi þeirra manna sem

hafa ekki legið á liði sínu en lagt sig alla fram.
Í lok bókarinnar ,,Gísli á Uppsölum“, sem út kom fyrir jólin, er

komist svo að orði:,,Saga Gísla á Uppsölum er áminning til okkar
um að gæta vel að okkar minnstu bræðrum.“ Síðustu orð Gísla í
bókinni ,,Eintal, Gísli á Uppsölum – bundið mál og laust, eru til-
vitnun í Nýja testamentið: ,,Sannlega, segi ég yður að allt sem þér
gerðuð einum af þessum mínum minnstu bræðrum það gerðuð þér
mér.“ Gísli orti: ,,Jólin færa frið til manns, / fegurð næra hjarta. /
Ljósið kæra lausnarans / ljómar skæra, bjarta.“

,,Hjá oss öllum haldin eru / heilög jól af því, / að fyrir löngu
fæddist drengur / fjárhúsjötu í.“*

***
Bæjarins besta sendir lesendum sínum og viðskiptavinum, nær

og fjær, hugheilar óskir um frið og fögnuð á jólahátíðinni og farsæld
á nýju ári, og þakkar samfylgd á árinu, sem senn kveður.

s.h.

* Úr Jólakvæði: Heiðrekur Guðmundsson.

Spurningin
Hvernig jólatré

verður á þínu heimili?
Alls svöruðu 1.060.

Lifandi sögðu
154 eða 14%
Gervi sögðu
350 eða 33%

Ekkert jólatré sögðu
560 eða 53%

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:

Austlæg átt, 5-10 m/s.
Rigning með köflum suð-
austan- og austanlands,
en yfirleitt þurrt í öðrum

landshlutum. Hiti 1-7 stig.
Horfur á laugardag: Útlit

fyrir austlæga átt og
bjartviðri en stöku él við
norður- og austurströnd-

ina. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag: Útlit

fyrir austlæga átt og
bjartviðri en stöku él við
norður- og austurströnd-

ina. Kólnandi veður.

Skólaráð Grunnskólans á Ísa-
firði hefur lýst yfir áhyggjum
sínum yfir framtíðarskipulagi
skólalóðar skólans, en skólanum
hefur ekki verið tilkynnt hvert
leiktæki af skólalóð verða flutt
né hvernig framtíðarskipulagi
skólalóðarinnar skuli verða hátt-
að. Leiktækin verða flutt þar sem
núverandi leikvelli skólans verð-
ur breytt í bílastæði. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar ákvað fyrr í haust
að taka kauptilboði Þallar ehf. í
fasteignina við Austurveg 2 á

Ísafirði, betur þekktu sem gamla
Kaupfélagshúsið. Inni í kauptil-
boðinu voru bílastæði þar sem
nú stendur leikvöllur sem tilheyr-
ir Grunnskólans á Ísafirði.

Skólaráð hefur sent erindi til
umhverfis- og eignasviðs Ísa-
fjarðarbæjar þar sem áhersla er
lögð á að fundin verði framtíðar-
lausn á skipulagi lóðarinnar. Það

sé ekki ásættanlegt hvernig lóðin
sé í dag, hún sé bæði illa skil-
greind og of lítil, auk þess sem
hún sé ekki aflokuð. Skólaráð
hefur einnig óskað eftir því að

framtíðarskipulag skólalóðarinn-
ar verði unnið í samstarfi við
skólastjórnendur og foreldrafélag
skólans.

– gudmundur@bb.is

Vilja lausn á framtíðarskipulagi skólalóðar

Saltverk leitar að fólki til starfa
Saltverk Reykjaness leitar að fólki til starfa sem allra fyrst. Starfið felur í sér saltverkun og ýmsa
tilfallandi vinnu tengda frekari uppbyggingu Saltverks í Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi. Við hvetjum
alla sem hafa áhuga á því að starfa fyrir vaxandi og blómlegt fyrirtæki á Vestfjörðum að sækja
um. Leitað er að einstaklingum í fullt starf, en vinnutími getur verið sveigjanlegur.

Frekari upplýsingar um starfið veitir saltarinn Björn Steinar Jónsson í síma 664 2814 eða á
netfanginu bjorn@saltverk.is
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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

Stakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · ÍsafirðiStakkanesi 1 · Ísafirði

Grundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · SúðavíkGrundarstræti 3 · Súðavík

SúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppurSúðavíkurhreppur
Ártorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · SauðárkrókiÁrtorgi 1 · Sauðárkróki

Þrjú fyrirtæki á Vestfjörðum
hafa fengið úthlutaðan styrk úr
Þróunarsjóði Landsbankans og
atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytis. Samtals var úthlutað
31,1 milljón króna og hlutu fyrir-
tæki á Vestfjörðum 7,9 milljónir
í sín verkefni. Þetta var önnur
úthlutun úr sjóðnum og bárust
honum 56 umsóknir að þessu
sinni. Í fyrri úthlutun voru veittar
38,9 milljónir króna til 20 verk-
efna. Samtals hefur því verið út-
hlutað 70 milljónum króna úr
sjóðnum í ár.

Þróunarsjóðurinn var stofnað-
ur í tengslum við verkefnið Ísland
allt árið. Markmið sjóðsins er að
lengja ferðamannatímann á Ís-
landi, með því að efla starfsemi

fyrirtækja í ferðaþjónustu utan
háannatíma og auka á þann hátt
arðsemi þeirra. Stofnendur sjóðs-
ins eru Landsbankinn og þáver-
andi iðnaðarráðuneyti, nú at-
vinnu- og nýsköpunarráðuneyti.
Landsbankinn lagði til 40 millj-
ónir króna við stofnun sjóðsins
og ráðuneytið 30 milljónir sem
úthlutað skyldi í tveimur úthlut-
unum.

Ákveðið hefur verið að fram-
lengja starfsemi Þróunarsjóðsins
og verða á næsta ári veittar 35
milljónir króna úr honum. Frá
upphafi hefur við mikil áhersla á
að úthluta úr sjóðnum til verkefna
víðsvegar um landið. Til Vest-
fjarða hafa runnið 12,8 milljónir
króna til 5 verkefna á þessu ári.

Frá Vestfjörðum hlutu eftirtaldir
styrk að þessu sinni:

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða – Vatnavinir Vestfjarða –
3.000.000 kr. til að finna leiðir
til að nýta haf, vatn, jarðvarma
og náttúru svæðisins til atvinnu-
sköpunar í ferðamennsku á um-
hverfisvænan hátt. Markmiðið er
að lengja ferðatímabil á svæðinu
og dvalartíma ferðamanna.

Fisherman ehf. – Matarferð í
sjávarþorp – 3.000.000 kr. til að
undirbúa matarferðir til Suður-
eyrar þar sem farið er í tveggja
tíma söguferð um vistvænt sjáv-
arþorp til að smakka á matar-
framleiðslu heimamanna.

Westfjords Adventures – Þróun
ævintýraferða á Vestfjörðum –

1.900.000 kr. til að stofna afþrey-
ingarfyrirtæki á sunnanverðum
Vestfjörðum og bjóða upp á æv-
intýraferðir á svæðinu. Fyrirtæk-
ið mun starfa allt árið og vera
leiðandi í þróun svæðisins sem
vetraráfangastaðar.

Aðrir sem fengið hafa styrki
til verkefna á Vestfjörðum eru:

Ögur ehf. – Gullkistan Ísa-
fjarðardjúp – 3.000.000 kr. til að
koma á samstarfi fjögurra ferða-
þjónustufyrirtækja við Ísafjarð-
ardjúp með það að markmiði að
fjölga ferðamönnum utan hefð-
bundins ferðamannatíma. Megin-
áherslurnar eru matur,upplifun,
ferðir, náttúruskoðun, fjaran,
norðurljós, kyrrð og myrkur.

Fossavatnsgangan Ísafirði –

1.900.000 kr. til að útbúa ferðir
og ferðakosti fyrir gesti á Fossa-
vatnsgönguna sérstaklega erlend-
is frá. Framleitt verður kynningar
um mótið og vetrar- og ferða-
mennsku á Vestfjörðum.

„Samhliða markaðsátakinu Ís-
land allt árið hefur skilningur
aukist á nauðsyn þess að mæta
auknum kröfum um afþreyingu
fyrir ferðamenn utan háannatíma
og á landinu öllu. Stuðningur
Landsbankans og atvinnu- og ný-
sköpunarráðuneytisins til nýrra
verkefna á þessu sviði er ferða-
þjónustunni mjög mikilvægur.
Hann gerir kleift að byggja upp
þjónustu sem laðar að gesti á
öllum árstímum og það fyrir-
komulag er grundvöllur undir
framtíðarrekstur öflugrar at-
vinnugreinar,“ segir Ólöf Ýrr
Atladóttir, ferðamálastjóri.

„Landsbankinn hefur lagt sér-
staka áherslu á að styðja við upp-
byggingu í ferðaþjónustu á und-
angengnum árum og fjármagnað
verkefni á því sviði um allt land.
Samstarf bankans við forsvars-
menn verkefnisins Ísland allt árið
hefur verið árangursríkt og það
er trú okkar að styrkir sem þessir
efli ferðaþjónustu enn frekar. Við
óskum styrkþegum til hamingju
og vonum að hugmyndir þeirra
nái fram að ganga,“ segir Stein-
þór Pálsson, bankastjóri Lands-
bankans.

Þróunarsjóðnum er ætlað að
styðja við samstarfsverkefni
fyrirtækja sem lengt geta ferða-
mannatíma á tilteknum svæðum
eða afbragðsverkefni stakra fyrir-
tækja undir sömu formerkjum.
Hvatt er til samstarfs skapandi
greina við fyrirtæki í ferðaþjón-
ustu. Sjóðurinn styrkir einkum
verkefnisstjórn, greiningarvinnu,
undirbúning verkefna, kaup á
ráðgjöf og þróun hugmynda en
einnig önnur verkefni sem stuðl-
að geta að lengingu ferðamanna-
tímans.                – hordur@bb.is

Efla ferðaþjónustu á Vestfjörðum
Styrkþegar úr Þróunarsjóði Landsbankans og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis við úthlutun í Iðnó. Með þeim á myndinni

eru Steingrímur J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra, Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri og Steinþór Pálsson bankastjóri.
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Búið er að girða að hluta fyrir
veginn yfir Breiðadalsheiði og
taka efni úr honum á Breiðadal.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í bréfi Íbúasamtaka Önund-
arfjarðar til Ísafjarðarbæjar, en
Önfirðingar eru ósáttir með þenn-
an ráðahag. Skutulsfjarðarmegin

er vegurinn hafður ökufær, m.a.
vegna skíðagöngufólks og vegna
fjarskiptastöðvarinnar á Þver-
fjalli. Vegurinn yfir Breiðadals-
heiði hefur ekki verið notaður til
að komast á milli byggðalaga
síðan Vestfjarðagöngin voru vígð
árið 1996.

Að mati íbúasamtakanna er
möguleg opnun vegarins yfir
Breiðadalsheiði ekki aðeins brýnt
öryggismál, t.d. ef Breiðaháls og
Botnsheiðargöng lokuðust af ein-
hverjum ástæðum, heldur gæti
opinn vegur yfir heiðina ýtt undir
ferðaþjónustu og skapað ný at-

vinnutækifæri á því sviði.
Á fundi íbúasamtakanna í októ-

ber síðastliðnum kom fram að á
undanförnum árum hafi reynst
nauðsynlegt að flytja sumarbú-
staði og annað af þeirri stærðar-
gráðu yfir fjallið, sem ekki kemst
um göngin, þ.e. meðan vegurinn

var ennþá fær. Það er hinsvegar
ekki lengur möguleiki, þar sem
girt hefur verið yfirveginn og efni
tekið úr honum. Stjórn samtak-
anna hefur því biðlað til bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar að málefni
vegarins yfir Breiðadalsheiði
verði endurskoðuð.

Vilja opna veginn yfir Breiðadalsheiði

Samningar hafa náðst á milli
Ísafjarðarbæjar og Kubbs ehf. um
að endursemja fyrirkomulag
sorpmála í Ísafjarðarbæ. Nýr
samningur milli framangreindra
aðila tekur gildi um næstu áramót
og gildir til ársloka 2016. Samn-
ingurinn felur í sér verulegar
breytingar á fyrirkomulagi sorp-
mála í bænum, auk þess sem
samningsfjárhæðin lækkar veru-
lega. Samningurinn mun fela í
sér umtalsverða kostnaðarlækk-
un fyrir Ísafjarðarbæ og kemur

kostnaður bæjarins til með að
lækka um að minnsta kosti fimm-
tíu milljónir á ársgrundvelli mið-
að við óbreyttan samning.

„Samningurinn við Kubb gerir
okkur kleyft að Ísafjarðarbær nái
markmiðum sínum sem eru þau
að sorpgjöld standi undir kostnaði
sorpmála í bæjarfélaginu,“ segir
Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, en sorphirða og
förgun er rekin af sveitarfélögum
fyrir skattfé og því er óheimilt að
reka slíka þjónustu með tapi.

„Það var því ekkert annað í stöð-
unni, ef ekki hefði tekist að endur-
semja, en að hækka sorpgjöld á
bæjarbúa. Sem betur fer voru for-
svarsmenn Kubbs tilbúnir að
vinna með okkur og finna leiðir
til að endursemja og ná niður-
stöðu sem var ásættanleg fyrir
alla aðila, þ.e. verktaka, Ísafjarð-
arbæ, og íbúa sveitarfélagsins,“
segir Daníel.

Stærsta breytingin sem fylgir
nýjum samningi er án efa sú að
frá 1. janúar þurfa allir að greiða

sorpeyðingargjald fyrir allt sorp
sem komið er með til förgunar,
hvort heldur sem er í endur-
vinnslustöðina Funa í Engidal
eða á móttökustöðvar á Flateyri,
Suðureyri eða Þingeyri. Flestir
íbúar munu þó ekki finna fyrir
umtalsverðri breytingu, en aðal-
lega koma einstaklingar í Funa
eða móttökustöðvar með endur-
vinnsluefni eða gjaldfrjáls efni,
eins og t.d. garðúrgang, heimilis-
tæki, pappa, plast og fleira. Sam-
hliða þessu lækka sorphirðugjöld

um 10% úr 43.659 kr. í 39.300
krónur.

Samkvæmt upplýsingum frá
forsvarsmönnum Kubbs verður
nú hægt að minnka verulega eða
útiloka alveg kostnað við förgun
á sorpi frá heimilum með flokk-
un. Allt almennt sorp sem fellur
til við venjulegt heimilishald á
að komast fyrir í sorptunnum. Í
flestum tilfellum munu gjaldskrár
fyrir sorpeyðingu og förgun á
móttökustöðvum lækka.

       – gudmundur@bb.is

Endursamið um fyrirkomulag sorpmála

„Salan á ilmvatninu gekk
vel í ár og við vonumst til að
hún gangi enn betur á næsta
ári,“ segir Hugrún Kristins-
dóttir annar eigenda True
Viking ehf. sem framleiðir
samnefnt ilmvatn og rak-
spíra. Pökkun vörunnar og
fer fram að heimili Hugrúnar
og eiginmanns hennar, Gunn-
ars Gauks Magnússonar, í
Önundarfirði. „Flöskurnar
sjálfar létum við framleiða í
Kína, og ilmurinn er bland-
aður í Reykjavík hjá Tandur,“
segir Hugrún, en flaskan er
hönnuð af Hallvarði Aspe-
lund.

Varan kom fyrst á markað
fyrir nokkrum árum en svo
var sölunni hætt. Í fyrra fór
hún aftur á almennan sölu-
markað og fæst nú m.a. í
Hygeu í Reykjavík, Hagkaup
í Smáralind og Kringlunni
og á Icelandair Hotels víðs-
vegar um landið, auk þess
að fást í Álafoss og í Frí-
höfninni. Á Ísafirði er hægt
að kaupa ilmvatnið í Konur
og menn, Vestfirsku verzl-
uninni og á Hótel Ísafirði.

Hugrún segir að þótt hönn-
un flöskunnar sé glæsileg,
þá sé ilmurinn ómótstæði-
legur: „Ein kona sagði við
mig á dögunum, nú er ég
kominn með ilminn en vantar
bara karlinn“, segir hún og
hlær.

– gudmundur@bb.is

Vonast eftir
góðri sölu
fyrir jólin

Hönnun og frágangur við vega-
gerð Djúpvegs (61) Eyri/Reykja-
nes – Hörtná, fékk í gær sérstaka
viðurkenningu Vegagerðarinnar,
Vörðuna. Á þriggja ára fresti
veitir Vegagerðin viðurkenning-
una vegna hönnunar og frágangs
vegamannvirkja. Vestfirskir
verktakar tóku við viðurkenningu
úr hendi Hreins Haraldssonar
vegamálastjóra, en fyrirtækið sá
um byggingu Mjóafjarðarbrúar.
Tilgangurinn með veitingu Vörð-

unnar er að efla vitund um útlit
og frágang mannvirkja meðal
starfsmanna og verktaka Vega-
gerðarinnar, stuðla að umræðu
þar um og að vitna um ákveðinn
vilja yfirstjórnarinnar á þessu
sviði.

Umhverfis- og öryggisnefndir
Vegagerðarinnar tilnefndu þau
mannvirki, sem þær töldu skara
framúr á árunum 2008-2011 og
skoðaði dómnefnd allar tilnefn-
ingar og metur þær. Í ár voru

umræddar vegaframkvæmdir á
Djúpvegi (61) hlutskarpastar, en
í mati dómnefndar segir m.a. að
vegurinn sé vel lagður og gjör-
breyti samgöngum um Djúp til
hins betra.

Í mati dómnefndar segir:
„Landslagið mefram veginum er
vel lagað að óhreyfðu landi og
uppgræðsla hefur tekist vel. Út-
sýnið af veginum er mjög fallegt
og brúin yfir Mjóafjörð er glæsi-
legt og minnisstætt kennileiti í

landslaginu. Aðrar brýr eru vel
útfærðar. Áningarstaðir við brúna
í Mjóafirði eru vel staðsettar til
útivistar.“

Einnig kemur fram að frágang-
ur við verkið sé góður. Sextán verk-
efni voru tilnefnd og voru þrjú
þeirra á Vestfjörðum auk sigur-
vegara, en það voru Djúpvegur
(61) um Þröskulda og Djúpvegur
(61) Bolungarvíkurgöng. Öll þrjú
verkefnin komust í úrslit í valinu
ásamt sex öðrum verkefnum.

Djúpvegur fær verðlaun
Hermann Þorsteinsson og Sveinn Ingi Guðbjörnsson frá Vestfirskum verktökum ásamt Hreini Haraldssyni vegamálastjóra.
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Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra
Ólína Þorvarðardóttir, þingmaður

Við óskum Samfylkingarfólki og
öllum íbúum í Norðvesturkjördæmi

gleðilegra jóla og farsælar á nýju ári.
Í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæj-

ar fyrir næsta ár, sem samþykkt
var á síðasta bæjarstjórnarfundi,
var gert ráð fyrir því að álagninga-
prósenta útsvars sé 14,480%. Á
síðasta bæjarráðsfundi var form-
lega óskað eftir umfjöllun bæjar-
ráðs um álagningarprósentu út-
svars fyrir árið 2013. Tillaga

bæjarráðs er sú að bæjarstjórn
haldi álagningarprósentu útsvars
óbreyttri milli ára, og verði hún
áfram 14,480%.

Sömu sögu er að segja úr Vest-
urbyggð, en þar verður útsvars-
prósenta ársins 2013 sú sama og
á síðasta ári.

– gudmundur@bb.is

Óbreytt útsvar

Frosthörkur geta verið miklar
á Vestfjörðum með tilheyrandi
ófögnuði fyrir bréfbera og aðra
gangandi vegfarendur. Íbúum
Ísafjarðarbæjar stendur því til
boða að ná sér í bæði salt og sand
í áhaldahúsi bæjarins til að bera
á innkeyrslur sínar eða nærliggj-
andi gangstéttir, og hindra þannig

þau vandæðalegu og óheppilegu
augnablik sem fylgja því að renna
í hálku.

Þjónustan er íbúum bæjarins
að kostnaðarlausu, en hægt er að
nálgast sandinn og saltið á opn-
unartíma áhaldahússins á Ísafirði.
Fólki er bent á að koma með
eigin ílát.   – gudmundur@bb.is

Salt og sandur í boði

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
lagt til við bæjarstjórn að tilboði
Tryggingamiðstöðvarinnar í
tryggingar sveitarfélagsins verði
tekið. Tilboð TM hljóðar upp á
18.320.000 kr., en tilboð Sjóvá
og VÍS voru hærri. Við yfirferð á
tilboðum kom í ljós að þegar
vátryggingarfjárhæðir voru sam-
ræmdar án opinberra gjalda, var
tilboð TM 12.418.661 kr en í
tilboði Sjóvá var m.v. vátrygg-
ingafjárhæð 12.616.363. Munur-
inn er 1,57% og séu verðin leið-
rétt vegna þess að Sjóvá var með
báta Byggðasafnsins inni í tilboði
sínu, lækkar tilboði Sjóvá í

12.451.881 kr. Það er 0,27%
hærra en tilboð TM.

Sjóvá hafði sett inn í tilboð sitt
báta í eigu Byggðasafnsins sem
ekki voru í útboðsgögnum og
voru þ.a.l ekki inn í tilboði TM.
Séu þeir bátar settir inn í tilboð
TM þá er tilboð Sjóvá hagstæðara
sem nemur 40.871 kr. Að mati
bæjarlögmanns er Ísafjarðarbæ
ekki heimilt að taka tilboði á
grundvelli gagna sem ekki eru
tilgreind í útboðsgögnum. Þær
leiðir sem voru í boði fyrir sveit-
arfélagið var því að hafan öllum
tilboðum eða taka tilboði TM,
sem varð raunin.

Tilboði TM tekið
Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Gengið frá svæðinu við
Klofing á næsta ári

Ísafjarðarbær hefur ekki enn
lokið frágangi á gamla urðunar-
svæðinu við Klofning í Önund-
arfirði eins og til stóð að gera á
þessu ári. Frágangur á svæðinu
er orðinn aðkallandi og bæjar-
félaginu ekki til sóma. Jóhann

Birkir Helgason, sviðstjóri fram-
kvæmda- og rekstrarsviðs Ísa-
fjarðarbæjar, segir að verkefnið
sé á fjárhagsáætlun fyrir næsta
næsta ár.

Hann gerir ráð fyrir að verkið
fari í gang strax næsta vor og að

jafnframt sé Vegagerðin búin
að senda áætlun um að hún
muni ganga frá námunni á sama
tíma. Það er því útlit fyrir það
að svæðið muni líta mun betur
út næsta sumar ef allar áætlanir
ganga eftir.     – hordur@bb.is

Bæjarráð leggur til við bæjar-
stjórn að samþykkja tillögu sem
felur í sér afskriftir Funa og Hlífar
miðað við stöðu 31. desember
2011. Við yfirferð var ekki talið
líklegt að málaflokkurinn Hlíf
eða Funi geti endurgreitt aðal-
sjóði umræddar fjárhæðir. Funa

hefur verið lokað sem slíkum og
rekstur Hlífar er með því móti að
ekki er eðlilegt að núverandi
starfsemi greiði upp tap fyrri ára.
Skuld Funa nemur rúmlega 259
milljónum króna og skuld Hlífar
tæplega 184 milljónum króna.
Samtals er því verið að ræða um

að afskrifa 443 milljónir króna.
Þetta kemur fram í minnisblaði

Jóns H. Oddssonar, fjármála-
stjóra, þar sem gerðar eru tillögur
um meðferð skammtímaskulda
B-hluta fyrirtækja hjá Ísafjarð-
arbæ við aðalsjóð.

– hordur@bb.is

Afskrifa skuldir Funa og
Dvalarheimilisins Hlífar

Funi hefur hætt starfsemi og fær hugsanlega skuldir afskrifaðar.
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Nærvistin er
mikilvægust

Sjálfsagt hefur Lóa Júl afgreitt
flesta Ísfirðinga í gegnum tíðina,
fyrst í umboðsverslun Essó og
undanfarin ár í verslun Birkis í
Hafnarstræti.  Hún tók sér frí frá
afgreiðslustörfunum á dögunum
til að ræða lífshlaup sitt við blaða-
mann BB.

„Sæll vinur og gakktu inn,“
segir Jónía Ólöf Högnadóttir þeg-
ar hún tekur á móti blaðamanni á
heimili sínu við Brunngötu 16.
Flestir þekkja Jónínu undir nafn-
inu Lóa Júl og hún býður blaða-
manni til stofu. „Hér er ég á fullu
að gera klárt fyrir jólin,” segir
Lóa og það er greinilegt að undir-
búningurinn er langt kominn.
Jólaskraut og seríur lýsa upp stof-
una. Innan um skrautið stendur
stórt og voldugt hljómborð við
borðstofuborðið. „Spilar þú?,“
spyr ég.

„Nei, nú eru orðin tvö ár síðan
tónlist var spiluð á þetta tæki,“
svarar Lóa og það er söknuður í
röddinni. „Birkir heitinn, maður-
inn minn, spilaði töluvert. Fyrst
keypti hann píanó þegar elsta
dóttir okkar fór í tónlistarskóla
og þá byrjaði hann sjálfur að fikta
við að spila. Stelpan hætti þó
fljótlega í tónlistarnáminu en
hann hélt ótrauður áfram og var
orðinn nokkuð flinkur. Hann
reyndi þó aldrei að spila eftir
nótum heldur lét eyrað leiða sig
áfram,“ segir Lóa og brosir við
minningunni.

„Nú spilar engin á hljómborðið
nema Katrín litla, barnabarna-
barnið mitt, hún man enn eftir
því þegar hún sat með afa og
spilaði. Um daginn spurði hún
hvort ég gæti spilað og ég svaraði
neitandi. „Það er allt í lagi, amma
mín,“ svaraði hún þá, „ég skal bara
spila fyrir þig,” og svo kveikti
hún á hljóðfærinu og byrjaði að
spila.”

Við hliðina á hljómborðinu er
karfa full af leikföngum og ég
spyr hvort barnabörnin séu tíðir
gestir á heimilinu. „Barnabörnin
eru nú eiginlega öll orðin of göm-
ul til þess að leika sér með svona
dót. En ég á barnabarnabörn sem
grípa í þetta þegar þau koma í
heimsókn. Þau búa nú reyndar í
Reykjavík en koma öll og verða
hérna hjá mér yfir jólin. Birkir
setti körfuna þarna fyrir mörgum
árum og ég hef ekki viljð taka
hana í burtu. Mér finnst vinalegt
að hafa leikföngin klár í stofunni
og þess vegna stendur karfan hér
áfram.

Við höfum alltaf verið saman
hér á Brunngötu á aðfangadag og

krakkarnir hafa sem betur fer ekk-
ert viljað breyta því. Ég er svo
heppin að börnin mín eru jafn
fastheldin á jólahefðirnar og ég:
Það skal alltaf vera svínakjöt á
aðfangadagskvöld og alltaf jóla-
grautur með möndlu í eftirrétt.
Eina hefðin sem dottið hefur upp
fyrir er skötuveislan. Ég sauð
alltaf skötu hérna í gamla daga
og þótti hún ágæt, en Birkir borð-
aði ekki skötu. Hann stakk af
með nafna sínum afabarninu á
snjósleða í sumarbústaðinn inni
í skógi og kom ekki aftur fyrr en
um kvöldið. Þennan dag komu
krakkarnir ekki í heimsókn, kíktu
kannski rétt inn fyrir þröskuldinn
og sögðust heldur koma aftur á
morgun. Einu sinni gægðist eitt
barnabarnið í gættina og sagði
að það væri búið að eyðileggja
húsið. Þá gafst ég loks upp á að
reyna að koma þeim inn á þetta,“
segir Lóa og hlær.

Aldrei snúið til bakaAldrei snúið til bakaAldrei snúið til bakaAldrei snúið til bakaAldrei snúið til baka

Við setjumst í djúpan hornsófa,
gæðum okkur á sælgætismolum
og Lóa segir mér frá uppruna
sínum.

„Ég er fædd á Atlastöðum í
Fljótavík. Yfirleitt fæddust börn
ekki í Fljótavík heldur fóru þung-
aðar konur sem komnar voru á
steypinn yfir til Aðalvíkur þar
sem bæði læknir og ljósmóðir
voru til staðar.  Ég var hins vegar
mikið að flýta mér í heiminn og
þess vegna komst mamma ekki
yfir í Aðalvík til að eiga mig.
Auk þess var kominn vetur – ég
er fædd þann 29. nóvember 1942
– og þá var ekki hlaupið að því
fyrir vanfærar konur að ferðast
yfir heiðar í næstu byggð. Ég
fæddist þess vegna í rúminu hjá
afa og ömmu á Atlastöðum, þeim
Júlíusi Geirmundssyni og Guð-
rúnu Jónsdóttur.

Það var gömul kona sem hét
Magdalena sem hjálpaði mömmu
í fæðingunni. Á einhverjum tíma-
punkti hrópaði hún víst upp yfir
sig: Guð minn almáttugur! Þá
svaraði afi að almættið myndi nú
ekki gera mikið að svo stöddu.
Afi gat verið nokkuð hvass og
vildi að allt gengi snöggt og vel
fyrir sig. Mér skilst að fæðingin
hafi gengið hratt og örugglega –
allavega sagði afi mér síðar að
það hefði ekkert verið meira mál
að taka á móti mér en lömbum.

Þegar ég var á fimmta ári flutt-
um við til Ísafjarðar. Ég á engar
minningar frá Fljótavíkinni nema
að ég man óljóst eftir miklum
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snjó. Ég hef aldrei komið til Fljóta-
víkur síðan ég flutti þaðan fyrir
65 árum síðan. Hef bara aldrei
átt þangað erindi, en á þó hlut í
jörðinni ásamt fjölskyldunni.

Amma og afi bjuggu svo á
Ísafirði eftir að þau yfirgáfu
Fljótavíkina þar sem þau bjuggu
í 40 ár. Og eins og ég þá komu
þau aldrei aftur eftir að þau fluttu
í burtu.  Sjálfsagt hefur það verið
of erfitt fyrir þau að sjá jörðina í
eyði; staðinn þar sem þau eign-
uðust fjórtán börn, en af þeim
komust tólf til manns. Þau misstu
tvíbura í fæðingu, en þeir voru
samvaxnir, eða það sem er kallað
síamstvíburar, og mér skilst að
það séu mjög fá dæmi um slíkt
hér á landi.

Annars urðu flest börnin þeirra
langlíf og heilsuhraust. Ein dóttir
þeirra er enn á lífi, Judith Júlíus-
dóttir, sem var að helluleggja í
garðinum sínum í Reykjavík síð-
astliðið sumar, 92 ára gömul.

MóðurmissirMóðurmissirMóðurmissirMóðurmissirMóðurmissir

Móðir mín Júlíana Júlíusdóttir
var eina barnið sem ekki komst á
gamalsaldur en hún lést aðeins
39 ára frá sjö börnum. Yngsta
barnið var aðeins fimm ára þegar
hún féll frá. Faðir minn hét Högni
Sturluson og átti ættir sínar að
rekja í Ísafjarðardjúp en fæddist
á Látrum í Aðalvík. Pabbi vann
lengst af við sjómennsku og fisk-
vinnslu og svo var hann véla-
gæslumaður í Frystihúsinu í
Hnífsdal. Þá vann hann einig við
byggingarvinnu og smíðar. Pabbi
bjó á Ísafirði með seinni konu
sinni, Jóhönnu Friðriksdóttur.
Síðustu árin bjó hann á dval-
arheimilinu Hlíf og öldrunardeild
sjúkrahússins, en hann lést fyrir
tveimur árum.“

Lóa segir að móðurmissirinn
hafi verið henni þungbær. „Þetta
var í fyrsta skipti sem ég kynntist
dauðanum og þarna fékk ég að
vita hvað það er að sitja yfir veiku
fólki. Mamma var með krabba-
mein og lá sjúkrahúsinu í marga
mánuði áður en hún féll frá. En
sömuleiðis lærði ég að meta hve
gott og mikilvægt það er að hafa
sjúkrahús hér á Ísafirði. Það er
nefnilega oft þannig að maður
uppgötvar hversu gott maður hef-
ur það þegar eitthvað bjátar á.
Þakklæti mitt fyrir sjúkrahúsið
og það góða starfsfólk sem þar
hefur starfað í gengum tíðina varð
svo enn meira þegar Birkir lá þar
banaleguna.“

„Þegar mamma og pabbi fluttu
frá Fljótavík fór ég í fóstur til
Jóhanns bróður mömmu og konu
hans Margrétar Leósdóttur. Þau
áttu þá heima í íbúðinni fyrir
ofan skóbúðina í Hafnarstræti og
þar sleit ég barnskónum.

Jói og Gréta voru barnlaus
þegar ég kom á mölina, en nokkr-
um árum seinna fæddist Leó
bróðir.  Í upphafi kallaði ég þau
alltaf Jóa og Grétu en þegar Leó
fór að hafa vit hermdi hann það

upp eftir mér og kallaði Jói og
Gréta á eftir þeim niður Hafnar-
strætið. Þá var mér sagt að ég
skildi bara kalla þau pabba og
mömmu sem ég gerði svo ætíð
eftir það. Þau voru mér afskap-
lega góð og gengu mér alfarið í
foreldrastað. Seinna bættist
Kristján í systkinahópinn en þess-
ir drengir, Leó og Kristján, gætu
ekki verið mér kærari þó þeir
væru mínir eigin blóðbræður,“
segir Lóa.

Lífsförunaut-Lífsförunaut-Lífsförunaut-Lífsförunaut-Lífsförunaut-
ur í hverfinuur í hverfinuur í hverfinuur í hverfinuur í hverfinu

Þegar Lóa var að alast upp í
miðbæ Ísafjarðar bjó þar skammt
undan drengur að nafni Birkir
Þorsteinsson sem átti eftir að
verða lífsförunautur hennar.

„Þegar ég var að alast upp átti
Birkir heima á Hrannargötunni
en þangað fór ég oft að heimsækja
ömmu. Við vorum því bæði mið-
bæjarbörn. Hann  var tveimur
árum eldri en við áttum sama
afmælisdag. Við kynntumst svo
betur þegar við vorum komin á
unglingsárin og saman eignuð-
umst við okkar fyrsta barn þegar
ég var aðeins sautján ára gömul.

Við Birkir giftum okkur ári
seinna en þurfum þá að fá uppá-
skrifað forsetabréf svo að gifting-
in stæðist lög því í þá daga var
aldurstakmarkið 21 ár. Maður
heyrði það oft að sambönd þeirra
sem giftu sig ungir yrðu sjaldnast
langlíf. Ekki veit ég hvort eitt-
hvað sé til í þessu en það entist
allavega hjá okkur. Nú í desem-
ber eru 52 ár liðin frá því að við
gengum í hnapphelduna og það
skildi okkur ekkert að nema dauð-
inn,” segir Lóa.

Birkir Lést þann 15. nóvember
2010 eftir tveggja ára baráttu við
krabbamein.  Það var mikil breyt-
ing að vera allt í einu orðin ein
eftir öll þessi ár og ég er enn að
læra að fóta mig. Það var gríðar-
lega þýðingamikið að Birkir gat
verið hér á sjúkrahúsinu síðustu
vikurnar. Þá gat ég búið með
honum síðustu vikurnar á Sjúkra-
húsinu, en slík þjónusta er ekki
sjálfgefin. Hjúkrunarfræðingarn-
ir og læknarnir voru ekki aðeins
fær á sínu faglega sviði heldur
eru þetta miklar manneskjur sem
veittu mikinn stuðning.

Þorsteinn yfirlæknir var okkur
sérlega góður enda höfðu þeir
Birkir þekkst frá því að hann var
strákur. Þorsteinn vissi vel að
Birki var illa við sjúkrahús og
frekar hræddur við lækna, þannig
að þegar Birkir kom fyrst til hans
vegna verkja þá vissi Þorsteinn
að eitthvað alvarlegt var að. Hann
gerði eitt sinn grín af því að þegar
Birkir þurfti að fara í læknis-
skoðun til þess að endurnýta skír-
teni og annað þvíumlíkt, þá hafi
hann þurft að nota kíki til þess að
skoða hann. Birkir stóð þá úti á
bílaplaninu við sjúkrahúsið og
Þorsteinn skoðaði hann í gegnum
kíkinn og bað hann um að snúa

sér til vinstri og hægri.
Reynsla mín af heilbrigðis-

þjónustunni hérna endurspeglar
að mínu mati einn helsta kostinn
við að búa á stað eins og Ísafirði;
nærvistina við fólkið í bænum
og meiri tíma sem mönnum gefst
til þess að vera með sínum nán-
ustu. Maður hverfur í fjöldanum
í Reykjavík þótt starfsfólk spítal-
anna þar sé auðvitað ekkert síðra
en hér. Þetta var líka mjög mikil-
vægt fyrir Birki sem vildi alltaf
vera hér á Ísafirði og trúði því
lengi vel að honum myndi batna
ef hann fengi bara að komast
heim á Brunngötu. Enda bjó hann
hér heima þar til hann gat ekki
lengur gengið.“

MiðbæjarbörninMiðbæjarbörninMiðbæjarbörninMiðbæjarbörninMiðbæjarbörnin
Birkir og Lóa eignuðust saman

tvær dætur, Margréti Jóhönnu og
Björk. „Ég er svo heppin að báðar
búa þær hér á Ísafirði. Barna-
börnin eru hins vegar komin út
og suður, en báðar dætur mínar
eiga tvö börn, auk þess sem Gréta
á tvær stjúpdætur. Svo eru barna-
barnabörnin orðin sjö þannig ég
er orðin mjög rík. Ekkert ríki-
dæmi er jafn dýrmætt og börnin,“
segir Lóa og brosir.

Fyrstu búskaparár sín bjó Lóa
ásamt eiginmanni og dóttur hjá
tengdaforeldrum sínum.

„Ég var stundum spurð að því
hvort það væri ekki erfitt að búa
inn á tengdaforeldrum mínum,
en það var nú öðru nær. Þau voru
yndislegt fólk og mér leið mjög
vel hjá þeim. Ég og tengdamóðir
mín urðum góðar vinkonur og
hún var mér, ungri og óreyndri
móðurinni, ómetanleg hjálp
fyrstu mánuðina með ungabarn-
ið. Seinna urðum við sem ein
manneskja þegar við deildum á
milli okkar einu stöðugildi hér í
rækjuvinnslunni. Hún mætti á
morgnana og svo tók ég við eftir
hádegi,“ segir Lóa og brosir.

„Svo festum við kaup á íbúð á
Engjavegi en það var ekki gefið
fyrir ungt fólk að eignast íbúð á
þessum tíma og ég á Jóa fóstur-
pabba mikið að þakka að það
skyldi ganga eftir. Þannig var að
þegar ég var unglingur að vinna í
frystihúsinu skar ég mig illa á
hníf þannig að ég var marga mán-
uði frá vinnu.

Það gekk nú ekki auðveldlega
að fá greiddar bætur fyrir þetta
vinnutap ,en Jói var mér mjög
innan handar við að sækja þennan
rétt minn og að lokum fékk ég
greiðslu frá tryggingunum. Þá
sagði Jói að þessir peningar yrðu
settir inn á bók og ekki yrði snert
við þeim fyrr en ég þyrfti nauð-
synlega á þeim að halda. Það var
sama hvað ég þrábað um að fá
þessa peninga seinna alltaf þver-
neitaði Jói. Og það kom sér líka
vel þegar við Birkir festum kaup
á okkar fyrstu íbúð á Engjavegi.

Við vorum hins vegar svo mik-
il miðbæjarbörn að okkur leiddist
að búa svona út úr bænum. Við

seldum því íbúðina á Engjavegi
og fluttum í íbúð á efstu hæð
Kaupfélagshússins, gegnt Al-
þýðuhúsinu, og þar bjuggum við
eitt ár á meðan við voru að leita
okkur að húsnæði til að kaupa.

Þá bjuggu hér á Brunngötu
eldri hjón sem ákváðu að selja
og við fórum að skoða. Birki
leist mjög vel á íbúðina en best
leist honum nú á skúrinn sem þá
var hér á lóðinni og minn maður
sá nú eiginlega ekkert nema þenn-
an blessaða skúr. Svo þegar við
erum komin langleiðina í burtu
þá snýr hann sér allt í einu og
spyr: Hvar var klósettið? Ég svar-
aði, Birkir minn, það var á efri
hæðinni. Það var nú reyndar ekki
skrýtið að klósettið hafi farið
framhjá honum því það var nú
eiginlega ekkert nema lítill skáp-
ur á ganginum. Það kom smá hik
á hann þegar hann sá það í annað
sinn sem við skoðuðum húsið.
Við ákváðum hins vegar að kaupa
og eitt það fyrsta sem við gerðum
var að setja almennilegt baðher-
bergi hér á efri hæðina.

Nú er ég búin að vera hérna í
fjörutíu ár og hefur alltaf þótt
ákaflega gott að búa hér. Ég er
líka ekkert á förum og ætla mér
að vera hér á meðan mér endist
heilsa og aldur.“

Sælureitur inni í skógiSælureitur inni í skógiSælureitur inni í skógiSælureitur inni í skógiSælureitur inni í skógi
Hjónin Birkir og Lóa hættu þó

ekki að fjárfesta í fasteignum eftir
að þau eignuðust húsið á Brunn-
götu því seinna festu þau kaup á
sælureit fjölskyldunnar.

„Við keyptum okkur sumar-
bústað fyrir mörgum árum.
Fósturforeldrar mínir áttu sumar-
bústað inni í skógi og ég átti
mjög kærar minningar þaðan.
Birkir skildi fyrst ekki hvað ég
hafði mikinn áhuga á skóginum
– Tungudalur væri nú bara hérna
rétt utan við bæjarmörkin. Mér
tókst þó að koma honum inn á
þetta fyrir rest og við festum kaup
á bústað. Hann varð hins vegar
fljótlega alveg hugfangin af
staðnum og bústaðnum og sagði
margoft að þetta væri besti stað-
urinn sem hann hefði komið á,“
segir Lóa.

Eins og svo margir misstu Lóa
og Birkir bústaðinn í snjóflóðinu
árið 1994, en þau sættu sig þó
ekki við þegar reynt var að banna
frekari byggingar í skóginum.

„Við börðumst mikið fyrir því
að fá að reisa þarna nýjan bústað
og vorum fyrst til að byggja þarna
á ný. Það komu hingað alþingis-
menn eftir flóðið og Birkir dreif
sig af stað og fór með þá alla inn
í skóg. Matti Bjarna sagðist nú
ekki þurfa að fara og vildi meina
að hann væri þar öllum hnútum
kunnugur, en Birkir gaf honum
ekkert eftir. Inn eftir skyldi hann.

Þetta var töluverð barátta. Ég
gleymi því aldrei þegar sýslu-
maðurinn og frændi minn Ólafur
Helgi kom yfir til mín þegar bú-
staðurinn var á leiðinni á skip

sem átti að sigla með hann hingað
norður. Hann sagði að hann
myndi aldrei leyfa mér að flytja
hann inn eftir. Ég sagði honum
að ég skyldi sýna honum það.

Nokkrum dögum áður en bú-
staðurinn kom svo með skipinu
gaf Össur Skarphéðinsson, sem
þá var umhverfisráðherra, leyfi
fyrir því að reisa mætti bústaðinn.
Það fylgdi því skilyrði um að
ekki mætti gista á svæðinu á tíma-
bilinu frá 15. desember til 15.
apríl. Það fannst okkur sanngjörn
málamiðlun. Það var mikil gleði-
stund þegar við gistum okkar
fyrstu nótt í nýja bústaðnum.

Við Vestfirðingar verðum að
lifa við hættur náttúrunnar því
annars myndum við aldrei hreyfa
okkur spönn frá rassi. Auðvitað
ber okkur að lágmarka áhættuna
sem mest en við megum ekki
láta óttann stjórna öllum okkar
gjörðum. Ef við gerðum það þá
myndi enginn nokkurn tímann
keyra Súðarvíkurhlíðina því ef
þar er ekki snjóflóðahætta þá er
hætta á grjóthruni og skiðuföll-
um,” segir Lóa.

Ævistarf hjá EssóÆvistarf hjá EssóÆvistarf hjá EssóÆvistarf hjá EssóÆvistarf hjá Essó

Snemma á búskaparárum þeirra
hjóna gerðist Birkir bílstjóri hjá
Kaupfélaginu. Hann keyrði m.a.
olíubíl fyrir Essó en í þá daga var
umboðið í höndum Kaupfélags-
ins. En eftir nokkur ár var þeim
hjónum gert tilboð sem þau tóku
og átti eftir að setja mikið mark á
líf fjölskyldunnar.

„Okkur var boðið að taka við
umboði Essó hér á norðanverðum
Vestfjörðum. Bæði vorum við
mjög hikandi í fyrstu enda hafði
hvorugt okkar reynslu af rekstri
fyrirtækja. Maður í Kaupfélaginu
sagði okkur að við vissum ekkert
út í hvað við værum að fara og
hræddi okkur með því að segja
reksturinn gæti farið í háaloft ef
við myndum týna einni nótu. Ég
sagði nú við Birki að nóturnar
myndu nú allar fara í gegnum
okkur á skrifstofunni og það yrði
nú ekki mikið mál að halda utan
um þær, en sjálf var ég líka mjög
efins um að við myndum valda
starfinu. En svo komu menn frá
Essó í Reykjavík og töluðu um
fyrir okkur og þar varð úr að við
ákváðum að slá til.

Þetta var í lok sjöunda áratug-
arins og rekstur Essó varð okkar
starf upp frá þessu. Þannig atvik-
aðist það að við unnum hlið við
hlið meiri partinn af okkar búskap
og það gekk bara ljómandi vel.
Þegar Birkir lést höfðum við
starfað fyrir fyrirtækið í fjörtíu
ár.

Starfið setti mikinn svip á líf
okkar enda var þetta vinna sem
krafðist mikillar viðveru. Það
þurfti að afgreiða skipin um olíu
og þá var ekki verið að spyrja að
því hvort það væri frídagur eða
hvað klukkan væri. Það varð
hversdagslegur hlutur að Birkir
væri kallaður út til að afgreiða
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skip um miðja nótt um helgar.
Fyrst um sinn var skrifstofan bara
hér á eldhúsborðinu okkar og
síðan fór maður út að rukka á
kvöldin, bæði útgerðarmennina
og svo voru húsin hér mörg hver
kynt með olíu. Við skiptum bæn-
um á milli okkar og hittumst svo
heima eftir að hafa gengið hús úr
húsi um bæinn og bárum saman
bækur okkar. Við hlógum oft
mikið þegar við sátum við eld-
húsborðið og vorum að telja
peningana hvort frá öðru.

Þegar Birkir hélt upp á fertugs-
afmælið sitt var hér mikil veisla
og fullt hús af fólki. Það eina
sem vantaði í veisluna var af-
mælisbarnið sjálft sem var þá úti
á höfn að taka á móti olíu. Hann
birtist ekki fyrr en að klukkan
var farin að ganga tólf á miðnætti,
en þá mætti Birkir í olíugallanum.
Hann stökk þá upp í sturtu og í
betri fötin, settist svo við hljóm-
borðið og spilaði fyrir gestina og
svo hélt veislan áfram langt fram
á nótt. Eins og ég sagði þá spilaði
hann eingöngu eftir eyranu og
hann var vanur að segja að einu
nóturnar sem hann kynni á væru
Essó-nótur,“ segir Lóa og hlær.

Hættur á vegum ogHættur á vegum ogHættur á vegum ogHættur á vegum ogHættur á vegum og
góðir vinnuveitendurgóðir vinnuveitendurgóðir vinnuveitendurgóðir vinnuveitendurgóðir vinnuveitendur
„Eins gat farið mikill tími í  að

keyra olíuna hér á um svæðið á
norðanverðum Vestfjörðum. Á
veturna þurfti t.d. reglulega að

fara með olíu á Reykjanes í Ísa-
fjarðardjúpi og eins yfir heiðarnar
yfir til Þingeyrar, Flateyrar og
Suðureyrar. Þetta gat því verið
ansi varasamt starf yfir hávetur-
inn og þessar ferðir gátu orðið
töluvert langar. Til allrar ham-
ingju þá kom hann þó alltaf  heill
úr öllum þessum ferðalögum, en
stundum stóð það nokkuð tæpt.

Eitt sinn var hann á leið til
Bolungarvíkur við annan mann
til þess að afgreiða skip þegar
þeir keyrðu fram á snjóflóð sem
hafði fallið yfir veginn á Óshlíð-
inni. Flóðið var þó ekki stærra en
svo að þeir töldu sig geta mokað
sig í gegnum það með skóflum.
Þeir höfðu þó ekki mokað lengi
þegar annað flóð féll úr hlíðinni
og hreif þá með sér niður. Það
mátti ekki tæpara standa, flóðið
bar þá alveg niður í fjöru og gróf
þá fasta. Birkir sagði síðar að
þetta hafði verið óþægilegasta
lífsreynsla sem hann hefði lent í.
Hann lýsti því vel hvernig hann
þurfti að berjast um til þess að
halda höfðinu upp úr flóðinu.

Essó, sem síðar varð N1, var
einstaklega góður vinnustaður,
hvað svo sem menn kunna að
segja um olíufélögin almennt.
Samstarfið gekk alltaf hnökra-
laust fyrir sig, fyrirtækið studdi
mjög við bakið á okkur og við
mættum miklum skilningi þegar
Birkir veiktist,“ segir Lóa.

Að fóta sig einAð fóta sig einAð fóta sig einAð fóta sig einAð fóta sig ein

Lóa er enn að og vinnur nú við
hlið dóttur sinnar í verslun Birkis
við Hafnarstræti 6, þar sem þau
hjónin ráku áður saman olíuversl-
un.

„Það er gott að hafa eitthvað
fyrir stafni og vera innan um fólk.
Og vonandi get ég unnið áfram
um ókomin ár,” segir Lóa, sem
varð sjötug nú fyrir skemmstu.

„Lífið færir manni alltaf ný
verkefni og ég er enn að læra að

lifa ein eftir að hafa misst Birki
frá mér. Það hefur gengið alveg
ágætlega og ég hefði t.d. ekki
trúað því að ég ætti eftir að fara
ein í ferðalag til útlanda. Síðasta
sumar fór ég hins vegar í mínu
fyrstu utanlandsferð ein í heim-
sókn til Leó bróðurs sem er bú-
settur í Austuríki. Það gekk nú
vonum framar þó svo ég hafi
verið við það að hætta við á
Keflavíkurflugvelli,“ segir Lóa

og hlær.
„Framhaldið veltur svo auðvit-

að á heilsunni en ég er svo heppin
að hafa alla tíð verið heilsuhraust.
Ég hlakka til jólanna og til þess
að fá fjölskylduna mína til mín.
Ég hlakka til vorsins þegar ég
get dvalið aftur í sumarbústaðn-
um inni í skógi. Og á meðan ég
hef nóg að starfa og hlakka til
framhaldsins þá kvíði ég engu,“
segir Lóa að endingu.
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Öðruvísi líf á
Horninu

Jón Aðalbjörn Bjarnason hefur
frá mörgu að segja, svo mikið
verður blaðamanni ljóst í allt of
stuttri heimsókn til hans á dimmu
desemberkvöldi. Á heimilinu
standa jólaþrifin yfir, enda örfáar
vikur til jóla og í mörg horn að
líta hjá heimilisfólki, þó svo eigi
að heita að Jón sé sestur í helgan
stein. Jón og Lilja Sigurðardóttir,
eiginkona hans, eru til heimilis
að Árskógum í Breiðholti, þar
sem notaleg íbúð þeirra á þrett-
ándu hæð státar af stórkostlegu
útsýni yfir borg, flóa og fjall.

Jón Aðalbjörn er fæddur á Ísa-
firði árið 1932. Þar bjó hann
fyrstu fjörutíu ár ævi sinnar eða
svo og undi hag sínum vel. Hann
kann fjölmargar sögur af upp-
vaxtarárunum á Ísafirði og for-
vitnilegu samferðafólki sínu og
áhrifavöldum. Jón gaf sér tíma
til að segja blaðamanni nokkrar
þeirra – en svo mikið er víst að
væri sarpur Jóns tæmdur væri
þar á ferðinni efni í bók, ef ekki
heila ritröð.

Góðar minningarGóðar minningarGóðar minningarGóðar minningarGóðar minningar
af Horninuaf Horninuaf Horninuaf Horninuaf Horninu

„Ég er fæddur á Horninu sem
kallað er; húsið sem er beint á
móti gamla Pósts og Síma-hús-
inu. Það var þá merkilegt hús;
pósturinn var þarna og símstöðin,
með þremur talklefum. Uppi á
lofti var svo bókasafnið og þang-
að gat maður komið til að lesa
eftir klukkan fimm á daginn,“
hefur Jón Aðalbjörn frásögn sína.
Hann er úr stórri fjölskyldu, sonur
hjónanna Bjarna Péturssonar,
netagerðarmanns og beykis, og
Herdísar Jóhannesdóttur, hús-
freyju.

„Við vorum um tíu manns í
heimili þegar ég var að alast upp
og þá voru elstu systkinin farin
að heiman, svo það hefur verið
nóg að gera hjá mömmu!“ segir
Jón, sem minnist hennar með
mikilli hlýju. „Það var alveg sama
hvað kom fyrir mann, alltaf gat
maður farið heim til mömmu.
Það var yndislegt. Þegar kalt var
á veturna og maður var kannski
kominn með naglakul, kom
maður inn, gekk að henni og
stakk höndunum í handarkrikana
á henni! Það þótti bara sjálfsagð-
ur hlutur – að láta mömmu ylja

sér,“ rifjar hann upp og hlær við.
„Þetta var yndislegt, enda á ég
óstjórnlega góðar endurminning-
ar,“ bætir hann við.

Jón segir fjölskylduna ekkert
hafa skort, þó ekki hafi hún verið
rík. „Við vorum mjög fátæk.
Pabbi minn vann alveg eins og
þræll. Framan af vissi ég lítið af
honum, hann var togarasjómað-
ur, kom sjaldan í land og var þá
örþreyttur og útkeyrður. Síðar
lærði hann netagerðariðn og vann
á Grænagarði. Svo fór hann með
Samvinnufélagsbátunum og var
stundum á Siglufirði. Þá var hann
beykir; sá um að setja saman
tunnurnar,“ segir hann frá.

„Þarna var oft glatt á hjalla og
mikil samheldni á milli krakk-
anna allra. Ef eitthvað kom fyrir
var alltaf einhver sem gat huggað
mann. Við vorum tólf alsystkinin,
en foreldrar mínir höfðu átt eitt
barn enn sem þau misstu í spæn-
sku veikinni og svo átti móðir
mín einn dreng áður. Hann ólst
upp hjá foreldrum hennar sem
voru þá flutt í Hnífsdal, en bjuggu
í Aðalvík áður. Það var nákvæm-
lega sama sambandið á milli okk-
ar og hinna systkinanna, hann
var bara Gummi bróðir. Hann
var sjómaður og skipstjóri hér
suður frá og kom stundum við á
Ísafirði og lagðist við bryggjuna
þegar hann var að fara á síld.
Hann kom með smágjafir fyrir
okkur yngstu krakkana úr Reyk-
javík. Það var alveg sérstakt,“
segir Jón.

Á sumarskómÁ sumarskómÁ sumarskómÁ sumarskómÁ sumarskóm
í snjónumí snjónumí snjónumí snjónumí snjónum

Margar minningar Jóns frá
æskuárunum standa honum enn
ljóslifandi fyrir hugskotum, þar
á meðal af þeim árlega viðburði
þegar fjölskyldunni barst vegleg
gjöf að sunnan. „Inga Lárusson,
sem var gift Lúðvík G. Lárussyni,
stórkaupmanni í Reykjavík, var
ættingi mömmu. Frá því að ég
man eftir mér kom kassi frá skó-
versluninni þeirra, yfirleitt rétt
fyrir jól. Í honum var skótau á
alla fjölskylduna. Kannski var
þetta vara sem var hætt að seljast
eða eitthvað þvíumlíkt, en það
skiptir ekki nokkru máli; þetta
var svoleiðis Guðs gjöf fyrir okk-
ur. Mér eru sérstaklega minnis-

stæðir skór sem ég fékk einu
sinni. Kassinn kom rétt fyrir jól
og ég fékk rosalega flotta leður-
skó. Það voru sumarskór, rosa-
lega sleipir og leðrið allt gatað
ofan til. Þetta voru eiginlega jóla-
skór, til að fara í á jólaballið. Ég
man alveg sérstaklega þegar ég
fór að leika mér úti í þessum
skóm að vetri til. Þegar ég kom
inn heyrðist soghljóð í skónum
þegar ég steig niður - þeir voru
alveg gegnsósa! Ég hugsaði nú
oft um það hvað það væri sorglegt
að hafa ekki getað geymt þessa
skó fram á sumar. Þeir voru allir
skorpnir og skældir þegar að því
kom,“ segir Jón og hlær við.

„Svona var lífið bara, þetta var
allt öðruvísi. Híbýlin sem við
bjuggum í voru ein þokkalega
stór stofa með forstofu fyrir
framan, svefnherbergi og svo
nokkuð stórt eldhús í miðju hús-
inu. Þar var alveg rosalega flott
kolaeldavél, útflúruð og fín. Það
var hlutverk mömmu að kveikja
upp á morgnana. Það þurfti að
brjóta kol og bera inn spýtur til
að kveikja í og svona og allir
voru duglegir við það, en mamma
fór á fætur á undan öllum öðrum
til að fá yl í húsið,“ segir Jón frá.

Ekki rúmuðust heldur allir við
eldhúsborðið. „Þegar borðið var
lagt niður gátu setið við það sjö
manns, en við yngri krakkarnir
sátum flötum beinum á gólfinu.
Mjög snemma fór maður að fá
soðið, dísætt kaffi með mjólk út
í á veturna. Maður fékk kannski
sultukrukku að drekka það úr –
það voru ekki til bollar fyrir alla.
Þetta þjónaði tvennum hlutverk-
um; það var svo gott að ylja sér á
höndunum á þessu þegar glugg-
arnir voru hélaðir af frosti, og
svo hafði maður krukkuna á milli
læra sér þar sem maður sat á
gólfinu. Það var svo hlýtt og
notalegt,“ segir Jón og hlær að
minningunni. „Svona var þetta!
Þetta er allt öðruvísi líf en í dag,
en ég er ekki í nokkrum vafa um
að þetta var gott líf,“ segir hann.

Sótt í súrinnSótt í súrinnSótt í súrinnSótt í súrinnSótt í súrinn
Ef yngri kynslóðir eiga bágt

með að ímynda sér húsakynni
fjölskyldunnar er eflaust ekki síð-
ur erfitt að átta sig á mataræðinu,
sem var talsvert annað en í dag.

„Þetta var hollur matur sem

við fengum. Það var mjög mikið
af harðfiski - og svo súrmat,“
segir Jón. Og súrinn var annar en
sá sem notast er við í dag. „Hann
var búinn til úr ógerilsneyddri
mjólk. Ég veit nú ekki hvernig
þetta var gert nákvæmlega, en
það var notað rúgmjöl sem var
sökkt í mjólkina í hreinum klút.
Svo stóð þetta við eitthvað ákveð-
ið hitastig. Þá fór þetta að þykkna
og súrna og úr varð einhver gerill
sem varð svona eldsúr. Við feng-
um oft hafragraut á kvöldin og
súra blóðmörssneið með. Og svo
kom krukka af súr á borðið, sem
maður hafði með grautnum. Á
meðan við biðum eftir matnum
vorum við svona að súpa aðeins
af súrnum. Mann hryllti alveg af
þessu, en samt var þetta einhver
notaleg tilfinning. Ég hef oft
hugsað að kannski var þetta bara
eitthvað svipað og áfengi – þetta
hafði einhver líkamleg og andleg
áhrif á mann!“ segir hann og hlær
við.

Súrmaturinn var geymdur í
tunnu á köldum stað. Jón Aðal-
björn var um tíu ára gamall þegar

hann fékk það hlutverk að sækja
mat í súrinn. „Maður bretti skyrt-
una alveg upp fyrir olnboga og
fór svo með hendina á kaf ofan í
tunnuna til að finna það sem
maður átti að koma með. Þarna
voru blóðmörskeppir og lifrar-
pylsa og svo bringukollar, sem
var alveg rosalega góður matur.
En ef maður var með eitthvert
smá fleiður á fingrinum logasveið
mann alveg hreint,“ rifjar hann
upp.

Um súrinn giltu líka ákveðnar
reglur, sem Jón þóttist þó viss
um að væru bara hjátrú og hind-
urvitni á yngri árum. „Þegar
mamma mín var að senda mig út
eftir súr sagði hún að nú skyldi
ég fara djúpt í tunnuna með könn-
una til að ná í þykka súrinn. En á
fullu tungli sagði hún að nú ætti
ég að fleyta ofan af, því þá flyti
þykki súrinn efst. Ég hló nú bara
innan í mér, mér fannst það því-
líkur barnaskapur að halda að
ljósið frá tunglinu hefði áhrif á
súrinn,“ segir hann og hlær við.
Seinna rann þó upp fyrir honum
að móðir hans hefði vitað hvað
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hún söng. „Það er víst eitthvað í
eðlisþyngd súrsins sem gerir að
verkum að hann hegðar sér svona.
Ég komst ekki að því fyrr en
mörgum árum seinna að þetta
átti sér einhverja stoð,“ segir
hann.

Lifir sig inn í bækurLifir sig inn í bækurLifir sig inn í bækurLifir sig inn í bækurLifir sig inn í bækur
Jóns KalmansJóns KalmansJóns KalmansJóns KalmansJóns Kalmans

Æskuheimili Jóns, Hornið, var
víðfrægt á Ísafirði. „Það var
fyrrverandi Ásgeirsverslun en var
kallað Hornið. Það er gaman að
lesa sögurnar eftir hann Jón Kal-
man Stefánsson núna, því þegar
ég les þær sé ég allt umhverfið
alveg ljóslifandi fyrir mér. Ég
veit alveg hvað hann er að tala
um. Hann er að tala um Ísafjörð
og brennivínshornið og Ölduna.
Vínstofan sem hann lýsir er
hornið hjá okkur, svefnherbergið
okkar! Húsið var kallað brenni-
vínshorn af því að þarna komu
menn inn og fengu sér snafs.
Þarna voru tunnur á bjálkum og
undir krananum var höfð bytta

sem var kölluð lekabytta; hún tók
dropana sem láku af þessu. Vín-
stofan fékk viðurnefnið brenni-
vínshornið og húsið var svo alltaf
kallað Hornið,“ útskýrir Jón.

Það var fjölmennt á Horninu á
uppvaxtarárum hans, því fjöl-
skylda hans var ekki sú eina sem
í húsinu bjó. „Við höfðum íbúð
að ofanverðu, en Marzellíus
Bernharðsson skipasmiður syðri
hlutann. Þau voru tíu hinum
megin, hjá Marzellíusi, og senni-
lega tíu heima hjá mér á sama
tíma. Það var mikill samgangur
og samneyti milli þessa tveggja
fjölskyldna,“ segir Jón. Ef upp
úr sauð á milli yngra heimilis-
fólks á Horninu voru húsfreyj-
urnar tvær snjallar í að leysa slík-
an ágreining. „Maður var bara
tekinn á beinið! Ég man eftir því
að hafa gert eitthvað af mér.
Mamma sat þá inni í eldhúsi hjá
Bertu, konu Marzellíusar, og svo
var kallað í mig. Berta hélt yfir
mér tölu um að þetta mætti maður
nú ekki og þetta skyldi ég aldrei
gera aftur, „og hérna, fáðu þér nú
mjólk að drekka og lagköku“,

sagði hún svo,“ rifjar Jón upp og
hlær við. „Það var bara dýrlegt
að vera tekinn fyrir af þeim,“
bætir hann við.

Marzellíus var líka sérstaklega
vinveittur fjölskyldu Jóns. „Sem
dæmi um hvað það var gott á
milli okkar þá boraði Marzellíus
göt í veggina á endilöngu húsinu
þegar hann fékk útvarp, svo við
gætum líka haft hátalara og hlust-
að. Auðvitað hlýtur þetta að hafa
verið þreytandi fyrir þau stund-
um. Útvarpið hjá þeim var inni í
stofu og þau hafa hlustað á það á
hæfilegum styrk fyrir sig, en svo
fór maður oft yfir og spurði hvort
þau vildu hækka svo við heyrðum
betur! Þetta hefur verið smá áþján
á þeim að vera að stilla þetta upp
og niður svo við heyrðum,“ segir
Jón.

Þetta fyrirkomulag tók þó endi
þegar eftirlitsmaður vitjaði fjöl-
skyldunnar. „Hann var nú bara
að sinna sínu starfi. Hann tók
þetta úr sambandi hjá okkur og
setti brúnan bréfpoka yfir sting-
inn. Ég man alveg eftir þessu,
það var mjög ströng yfirlýsing

um að þetta væri bannað. Við
máttum þetta ekki nema borga
afnotagjöld. Við sluppum nú
samt við sekt! Löngu seinna, eftir
að við vorum flutt, fann ég
þennan hátalara úti í skúr með
pokanum á. Mér fannst hátalarinn
svo merkilegur og ætlaði að fara
að nota hann í eitthvað – og varð
það á að skera pokann af og kasta
honum eins og hann væri einskis
virði. En þetta var sögulegt atriði
í raun og veru og það hefði verið
gaman að eiga þetta.“

Skrifað á þakplöturSkrifað á þakplöturSkrifað á þakplöturSkrifað á þakplöturSkrifað á þakplötur

Skólaganga Jóns hófst snemma,
en áður en hann settist fyrst á
bekk í barnaskóla lærði hann,
eins og fjölmörg önnur börn á
Ísafirði, undirstöðurnar hjá gam-
alli konu í Sundstræti. „Ég hef
ekki verið orðinn sex ára þegar
það var farið að tala um að ég
ætti að fara að til Karitasar að
læra. Hún hafði þá kennt börnum
lestur í áratugi,“ segir Jón.

Áður en hann hélt í fyrsta sinn
til Karitasar vildi hann samt æfa

sig örlítið í að teikna upp stafina
– og það gerði hann með þeim
efniviði sem honum bauðst. „Á
þakinu á húsinu okkar höfðu
verið örþunnar, náttúrulegar
steinplötur sem voru svo teknar
af og bárujárn sett í staðinn. Plöt-
urnar voru geymdar uppi á háa-
lofti. Þegar ég átti að fara að læra
að lesa og skrifa fór einn bróðir
minn og náði í gamlan griffil
sem hann átti og var svo sendur
upp á loft að vita hvort hann
fyndi ekki nógu góða plötu fyrir
mig til að skrifa á!“ Á þessu æfði
Jón sig, þó platan væri reyndar
ansi hrufótt. „Ég gleymi því svo
aldrei hvað það var dýrlegt upp-
lifelsi daginn eftir þegar tveir
bræður mínir komu að finna mig;
annar með langan stokk með
splunkunýjum grifflum og hinn
með lítið spjald að skrifa á. Ég
var svo hrifinn. Þetta voru dýr-
gripir!“ segir Jón og brosir. „Dag-
inn eftir var ég svo þveginn og
greiddur og fenginn túkall, sem
var verðið fyrir kennsluna. Elsta
systir mín sagði við mig: „Hafðu
nú túkallinn í hendinni og hafðu

Ljósmyndir með viðtali og á forsíðu: Bjarni Jónsson.
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hendina í vasanum og krepptu
hana fast utan um hann, þá týn-
irðu honum ekki.“ Þegar ég kom
inn til Karitasar man ég að ég
ætlaði ekki að geta opnað lófann,
ég hafði kreist svo fast. Það var
far eftir túkallinn í honum,“ bætir
hann brosandi við.

Þegar hópurinn hjá Karitas var
orðinn fluglæs tóku aðrar náms-
greinar við. „Mér fannst það nú
mesta álag sem fyrir mig hefur
komið þegar við áttum að byrja
að reikna. Ég gat talið upp að tíu
og þekkti tölustafina og svoleiðis,
en ekki meira en það. Karitas gaf
okkur öllum forskrift og mig
minnir að fyrsta dæmið hafi verið
3 + 1 = 4. Fyrst voru dæmin bara
með einum tölustaf en svo var
hún komin í tugareikning; tuttugu
plús þrjátíu og eitthvað. Ég grúfði
mig yfir spjaldið og það spratt út
kaldur sviti á mér. Ég gat bara
ekki skilið til hvers hún ætlaðist
af mér. Þetta var algerlega lokað
fyrir mér. Ég leysti þetta svo á
þann hátt að ég skrifaði fjóra
undir öll dæmin, eins og það
fyrsta!“ segir hann frá og hlær
við. „Karitas kom og leit á þetta
hjá mér og sagði: „Já, er þetta
bara svona hjá þér, vinur.“ Svo
þurrkaði hún þetta út og kenndi
mér samlagningu,“ segir Jón.

Honum óx þó fljótlega fiskur
um hrygg í reikningnum. „Úti í
horni var sér borð með bekkjum
þar sem tveir gátu setið hvoru
megin. Hún setti þá sem voru
bestir að þessu borði, það voru
reikningshausarnir. Þegar leið á
veturinn fékk ég mikinn áhuga á
reikningnum. Karitas skrifaði
fyrir okkur löng dæmi, marga
dálka, til að taka heim og svo átti
maður að skila daginn eftir. Mað-
ur lærði mjög vel að leggja saman
í huganum af þessu. Eftir ákveð-
inn tíma sátum við tvö við þetta
borð, ég og stúlka sem heitir Inga
Viggósdóttir. Við vorum í mikilli
keppni allan veturinn; hver væri
betri í reikningi og gæti lagt sam-
an lengri dálka,“ segir hann og
brosir við.

Varð fyrir eineltiVarð fyrir eineltiVarð fyrir eineltiVarð fyrir eineltiVarð fyrir einelti
í barnaskólaí barnaskólaí barnaskólaí barnaskólaí barnaskóla

Þegar eiginleg skólaganga hans
hófst varð Jón hins vegar fyrir
miklum vonbrigðum. „Fyrsta
veturinn minn í barnaskólanum
var þar kennari sem var mjög
strangur. Ég hélt í upphafi að
mér myndist líta vel á hann, en
svo reyndist hann þannig að þetta
fór alveg með mig. Hann lagði
ákveðna krakka í einelti. Ef það
átti til dæmis að lesa leikrit; karl
og kerling í koti sínu og kóngur
og drottning í höllinni, þá valdi
hann þannig í hlutverk að hann
fór eftir mannvirðingu. Hann
skipaði í hlutverk kóngs og
drottningar og áfram, og þegar
kom að hirðfíflunum endaði það
á mér og félaga mínum. Ég var
kominn í það ástand hjá honum

að þó ég sæi að hirðfíflið ætti að
segja já, þá sagði ég nei þegar
hann spurði mig hvað hirðfíflið
segði. „Já, mér datt það í hug,
það er eftir öðru,“ sagði hann þá.
Hann braut mig alveg niður,“ seg-
ir Jón frá.

„Þetta var mjög sorglegt. Móð-
ir mín var ofboðslega vinnusöm,
eins og hún varð að vera. Hún
prjónaði til dæmis nærföt á alla
krakkana á prjónavél og hafði
dálitla búbót af því að prjóna
fyrir annað fólk á kvöldin. Hún
var alltaf örþreytt. Ég man eftir
ákveðnu atviki, sem ég get nú
ekki sagt frá, það er þess eðlis.
Þá kom ég úr skólanum með blað
sem ég átti að lesa heima, af því
að ég kynni ekki að lesa. Mamma
skildi þetta ekki, hvernig stæði á
þessu. Ég gat ekki lesið blaðið
nema hún læsi það fyrir mig fyrst.
Svo skeði svona hlutur á milli
okkar; hún var svo svekkt og
þreytt yfir þessu. En þarna leysti
hún þennan hnút í mér bara með
einu atriði og eftir það las ég eins
og hríðskotabyssa,“ segir Jón.

Í seinni tíð hefur hann komist
að því að hann var ekki einn um
slæma reynslu af þessum tiltekna
kennara. „Á endurfundum með
bekknum mínum hélt ég ræðu
einu sinni og sagði ég frá þessari
upplifun minni í barnaskóla og
hvernig þetta hefði farið með
mig. Þegar ég var búinn kom
frænka mín ein til mín og sagðist
líka hafa lent svona í þessu.
Mamma hennar hafði þá farið til
skólastjórans og sagði honum að
annað hvort færi þessi maður eða
þá að frænka mín kæmi ekki í
skólann meir. Sennilega hefur
hann verið látinn víkja, því hann
fór í burtu,“ segir Jón frá.

Andídandí í ArnarfirðiAndídandí í ArnarfirðiAndídandí í ArnarfirðiAndídandí í ArnarfirðiAndídandí í Arnarfirði

Margir þekkja Jón Aðalbjörn
af töfrabrögðunum sem hann
sýndi í denn, og eins af ljósmynd-
uninni. Hann hélt lengi úti stofu
á Ísafirði og sótti Vestfirði reglu-
lega heim með myndavélarnar,
löngu eftir að hann flutti bæði
starfsemi sína og heimili til höf-
uðborgarinnar. Töfrabrögðin og
ljósmyndunina lærði hann af
sama manni, Dananum Símson
sem margir Ísfirðingar muna. Áð-
ur en talið víkur að þeim mikla
áhrifavaldi í lífi Jóns minnist hans
hins vegar annarra merkra manna
sem höfðu ekki síðri áhrif á hann,
þó annars eðlis væru. Einar Boga-
son, bóndi í Hringsdal í Arnar-
firði var annar þeirra.

„Ég var sendur í sveit í Arnar-
fjörð að sumri. Þetta var á stríðs-
árunum og allir krakkar voru
sendir í sveit, líklega til að forða
þeim úr þéttbýlinu ef eitthvað
skyldi henda. Ég fór þarna til
fólks sem ég þekkti ekki neitt.
Einu tengslin voru þau að dóttir
þeirra var að læra hjúkrun á
sjúkrahúsinu á Ísafirði og hún og
systir mín voru vinkonur. En þetta
var eitthvað það dýrlegasta sem

fyrir mig hefur komið, þessi tvö
sumur sem ég var þar,“ segir
Jón, sem man fyrstu ferðina þang-
að eins og hún hefði verið í gær.

„Við krakkarnir fórum með
smábát, Svaninum. Ég vissi að
ég átti að fara upp á Bíldudal, en
ég hafði ekki hugmynd um
hvernig Bíldudalur væri – hvort
hann væri stórborg eða hvað.
Þegar við komum sá ég að þetta
var bara smáþorp og þá leið mér
betur. En ég var samt svo kvíðinn,
ég vissi ekki hver ætti að koma
að sækja mig og svoleiðis. Ég
gleymi því aldrei þegar það kom
svo maður niður á bryggju - með
hatt, klæddur smekkbuxum og
skyrtu og með yfirvaraskegg.
Hann minnti mig á cowboy. Hann
hallaði sér fram og spurði: „Er
nokkuð Jón Aðalbjörn Bjarnason
hér?“ Ég varð svo rosa hrifinn!
Þá hafði föðurbróðir minn gifst á
Bíldudal og þetta var tengdafaðir
hans. Hjá honum dvaldist ég þar
til ég var sóttur af Einari bónda,“
segir Jón frá.

Hann ber fólkinu á bænum í
Hringsdal afar vel söguna. „Þetta
var svo gott og yndislegt fólk.
Það var alveg sama hvað kom
fyrir, það hélt alltaf ró sinni. Einar
var líka svo góður uppalandi.
Hann var farkennari. Ef ég gerði
eitthvað vitlaust lét hann mig sitja
hjá sér og útskýrði að maður sagði
nú ekki svona og svona. Dóttur-
sonur hans, Halldór Steinsen, var
á svipuðu reki og ég og var þarna
öll sumur. Sennilega hef ég feng-
ið að vera svo honum leiddist
ekki. Einhvern tíma bölvaði ég,
því maður var nú vanur því að
bölva og ragna á bryggjunum á
Ísafirði. Halldór fór inn til ömmu
sinnar og sagði henni þetta. Einar
kom þá og tók mig á hnéð og hélt
smá tölu um þetta: „Þú sagðir
andskotinn. Ég get sagt þér það
að margir misskilja þetta orð.
Það má alveg segja andskotinn,
því það þýðir bara andstæðingur
þinn. Sumir halda að það sé alltaf
sá ljóti þarna niðri, en það er
ekki. Við segjum samt ekki and-
skotinn, því þá heldur fólk að við
séum að tala um þann ljóta. Ef þú
vilt nota svona áhersluorð skaltu
frekar segja andídandí.“ Ég tók
þetta svo alvarlega að ég sagði
aldrei ljótara en andídandí þegar
ég var þarna,“ segir Jón og hlær
við.

Á Ísafirði átti sýslumaðurinn
Jóhann Gunnar Ólafsson líka sér-
stakan sess í hjarta Jóns. „Ég og
Hilmar sonur hans urðum góðir
vinir og miklir mátar. Ég var
heimagangur hjá honum og hann
hjá mér. Ég sá svo mikla prúð-
mennsku og kurteisi viðhafða á
heimilinu og maður lærir mikið
af slíku. Ragna Haraldsdóttir, kona
Jóhanns Gunnars, var óskaplega
góð manneskja og vildi að við
værum vandir að virðingu okk-
ar,“ segir Jón og brosir við. „Þetta
var á þeim árum sem við vorum
að stálpast og gerðum eitt og
annað sem ekki var ætlast til að

maður gerði! En maður vildi ekki
að það félli neinn blettur á mann
svo hún vissi um,“ bætir hann
kíminn við.

Annan sérlega góðan vin átti
Jón í Ragnari Áka Jónssyni, en
þeir voru svo til óaðskiljanlegir.
„Við bjuggum sitt hvoru megin
götunnar og litum á heimili hvors
annars sem okkar eigin. Enn í
dag erum við einlægir vinir,“ seg-
ir Jón.

Sirkuslist og skógræktSirkuslist og skógræktSirkuslist og skógræktSirkuslist og skógræktSirkuslist og skógrækt

Símson var merkilegur maður
– það þótti fleirum en Jóni. Jón
vissi líka vel hver hann var löngu
áður en hann ákvað að leggja
ljósmyndunina fyrir sig og gerð-
ist lærlingur hans.

„Símson var gamall sirkus-
listamaður. Þegar hann kom vest-
ur á firði varð hann svo hrifinn af
þessum einfaldleika og græsku-
leysi að hann fór út og seldi allt
sem hann á, kom svo aftur og
settist þar að. Hann var mjög
lífsreyndur maður. Á sínum tíma
átti hann sitt eigið sirkustjald og
sinn eigin litla ferðasirkus,“ út-
skýrir Jón. Á Íslandi sýndi Sim-
son ýmis brögð og sjónhverfing-
ar, sem Jón minnist þess að hafa
heyrt bekkjarbróður sinn lýsa af
mikilli hrifningu, í þeirri trú að
hann framkvæmdi þar alvöru
hugsanalestur. „Símson var mjög
næmur maður, en fyrst og fremst
var hann „slangemenneske“, eins
og kallað var. Það var bókstaflega
eins og hann væri liðamótalaus.
Símson átti búning sem var gervi
frosks og allur glitrandi í pallíett-
um. Í þessum búningi setti hann
fæturna bak við höfuðið og stóð
bara á höndunum. Þá leit hann út
alveg eins og froskur, “ segir Jón
og brosir.

Auk sirkuslistanna og ljós-
myndunarinnar var Símson mik-
ill skógræktarmaður og ræktaði
meðal annars upp lund í Tungu-
skógi. „Menn trúðu því almennt
ekki þá að það væri hægt að rækta
skóg á Vestfjörðum og það var
ekki fyrr en um 1920 sem það
var farið að rækta skóg inni í
skógi. Þetta var mjög umdeilt,
því þar var þá þéttvaxinn birki-
skógur, þó ekki væri það hávaxið
birki. Margir voru mjög andvígir
því að það ætti að rífa skóg til að
rækta skóg... En Símson vann
þarna í samstarfi við Skógræktar-
félag Íslands, sem hann var með-
limur í, og ræktaði barrtré og
annað slíkt. Þetta var virðingar-
vert framtak,“ segir Jón. Hann
segir þó erfitt að tala um Símson
án þess að tala í sömu andrá um
eiginkonu hans, Gerdu Símson,
sem hann þekkti einnig afar vel.

„Mér þótti mjög vænt um þau
bæði og síst af öllu vil ég rýra
hlut Símsons í neinu sem hann
afrekaði. Hann var listamaður,
snillingur og heimspekingur,“
segir Jón. Gerda var hins vegar
stöðugur og einarður stuðnings-
maður og félagi eiginmanns síns.

Hún þjónaði honum einnig af
heilum hug, rétt eins og Símson
væntist til af eiginkonu sinni.
„Símson var fæddur úti í sveit í
Danmörku fyrir aldamótin 1900
og var fastmótaður af íhaldssamri
hefð,“ segir Jón. „Gerda fórnaði
sér fyrir hann. Þannig var það
bara, það var nánast náttúrulög-
mál. En hún hafði til að bera
mjög mikla hjartahlýju og hver
sá sem sýndi henni hlýtt viðmót
varð dýrlingur í hennar augum,“
lýsir Jón henni.

Skrapp frá í kortérSkrapp frá í kortérSkrapp frá í kortérSkrapp frá í kortérSkrapp frá í kortér

Áhugi Jóns á ljósmyndun
kviknaði í skóla, rétt eins og hjá
mörgum félögum hans. „Það
gekk hálfgerður faraldur yfir
skólann, allir voru að spekúlera í
þessu – en svo entist áhuginn
mislengi. Ég hafði hins vegar
óstjórnlegan áhuga á þessu. Ég
fór þess vegna að leitast eftir því
að fá að læra hjá Símson. Hann
var rosalega huggulegur við mig
og tók mér vel, en það var útilok-
að að hann gæti tekið mig í nám,
eins og ég vildi, því þetta var í
stríðslok og allt efni var skammt-
að. Það var svo dýrt að hafa mann
í námi því hann eyðileggur auð-
vitað efni, gerir mistök og slíkt.
Ég spurði hann tvisvar, þrisvar
um þetta, en fékk nei – það væri
ekki hægt,“ segir Jón frá. Eftir að
Jón hafði lokið tveggja ára námi
i iðnskóla féllst Símson loks á að
taka hann að sér sem nemanda
og framtíð Jóns var ráðin, þó
ekki væru allir hrifnir af fyrirætl-
unum hans. „Það voru margir á
móti því að ég færi að eyða lífinu
í þetta, helst af þeirri ástæðu að
þetta væri ekki lífvænlegt. En
þetta gekk nú samt. Ég fékk að
gera það sem mig langaði til,“
segir Jón.

Þegar fram liðu stundir keypti
Jón rekstur myndastofunnar á
Ísafirði af Símson og helminginn
af íbúðarhúsnæði hans sömuleið-
is. Viðskiptin á Ísafirði dugðu þó
ekki alveg til að hann gæti lifað
vel af ljósmynduninni. „Á hverju
sumri, eftir að það var opið yfir
heiðar, fór ég að mynda. Þegar
fólk var að hafa það gott og
huggulegt um helgar var ég að
keyra vestur í Súgandafjörð, á
Flateyri, Þingeyri og alveg til
Patreksfjarðar til að hafa næg
verkefni,“ útskýrir Jón.  Hann
varð þekktur fyrir þessa túra sína,
en þó kannski enn þekktari fyrir
miðana sem prýddu hurðina á
myndastofunni gjarnan.

„Ég varð eiginlega frægur fyrir
það að hlaupa á pósthúsið,“ segir
Jón glettinn. „Oft hafði ég stúlku
með mér á stofunni en á tímabili
var ég bara einn. Þá skrifaði ég
alltaf miða sem ég límdi á hurð-
ina; Skrapp á pósthúsið eða
Skrapp heim í kaffi – kem eftir tíu
mínútur. Að þessu var náttúru-
lega gert púra grín og ég hafði
gaman af þessu sjálfur. Einu sinni
var ég að fara heim í kaffi og
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setti viðeigandi miða í dyrnar.
Þegar ég gekk fram hjá húsinu
fann ég einhverja brunalykt en
skildi ekkert hvaðan hún kom og
labbaði bara áfram. Þegar ég kom
til baka var búið að loka götunni
og slökkviliðið var mætt. Þarna
voru menn í slökkviliðinu, félag-
ar mínir, og voru eitthvað svo
kímnir á svipinn. Þegar ég kom
að hurðinni var búið að líma nýj-
an miða yfir minn. Á honum stóð:
Skrapp heim í kaffi til mömmu á
meðan húsið brann,“ segir Jón
og hlær. „Svona voru þeir kvik-
indislegir,“ bætir hann kátur við.

Eftir margra ára rekstur fyrir
vestan fluttist Jón til Reykavíkur
árið 1970. „Ég fór samt vestur
tvo vetur og rak myndastofuna
áfram þar til að hafa verkefni.
Þetta varð eins konar annexía.
Ég fékk nefnilega ekki húsnæði
fyrir myndastofu hér fyrir sunnan
strax,“ útskýrir Jón.

Elti lifibrauðið suðurElti lifibrauðið suðurElti lifibrauðið suðurElti lifibrauðið suðurElti lifibrauðið suður

Aðalástæða flutninganna voru
viðskipti  - eða öllu heldur skortur
á viðskiptum fyrir vestan. „Við
fluttum fyrst og fremst til þess
að fá betra lifibrauð. Og þvílíkur
munur. Ég sá það strax þegar ég
fór að skoða þetta. Ég sem var
búinn að hafa svona mikið fyrir
þessu. Hér opnuðu ljósmyndarar
stofurnar sínar klukkan tíu og
lokuðu klukkan fimm. Þeir höfðu
alveg nóg,“ útskýrir Jón.

Þó hugur Jóns sæi berlega að
flutningarnir hefðu verið hárrétt
ákvörðun reyndust þeir hjarta
hans öllu þungbærari. „Mér leið
hreinlega ekki nógu vel hérna
fyrst; ég saknaði umhverfisins,
fjallanna og alls í kringum þau.
Ég var svo gamall þegar ég fór í
burtu,“ segir Jón. „Mér leið að
mörgu leyti bölvanlega og var að
hugsa um að fara vestur aftur. En
þegar þetta var að íþyngja mér
hugsaði ég með mér að ástæðan
hlyti að vera allt baslið. Við vor-
um að byggja íbúð með tilheyr-
andi víxlum og erfiðleikum. Samt
gekk þetta nú alveg og alltaf náð-
ust endar saman. Tveimur árum
seinna var þetta allt frá, og ég var
farinn að reka myndastofu sem
gekk alveg ágætlega vel. Þá skildi
ég að þessi söknuður hlaust af
því að ég kom úr þessu litla um-
hverfi þar sem ég þekkti alla og
allir mig, en var svo allt í einu
bara orðinn númer í spjaldskrá
suður í Kópavogi, bara Jón,“ segir
hann.

Hann segir þetta þó hafa lagast
fljótlega. Og ekki hafði hann
heldur alveg sagt skilið við litlu
samfélögin. „Þegar fermingar-
bissnissinn, sem tók um tvo mán-
uði á ári, var búinn fór ég að
halda við þessum gömlu viðskipt-
um, sem er nú með því snjallasta
sem ég hef gert. Ég keyrði vestur
á firði og myndaði í Bolungarvík,
á Flateyri, Þingeyri og Súganda,
en ekki á Ísafirði, því þar var
ljósmyndari. Ég vildi ekki vera

að éta utan af honum. Svo fór ég
líka austur á firði þar sem engir
ljósmyndarar voru, fyrir utan einn
á Eskifirði og einn uppi á Egils-
stöðum. Það kom nú til fyrir al-
gera tilviljun. Til mín kom mann-
eskja frá Hornafirði í myndatöku
og spurði af hverju ég prófaði
ekki að koma austur, þar vantaði
mikið ljósmyndara. Þetta urðu
svo þvílík uppgrip og bættust
ofan á viðskiptin sem ég var með
hér. Ég gerði þetta í ein fimmtán,
tuttugu ár. Mér fannst rosa gaman
að þessu, því þarna kom ég í
svona lítil bæjarfélög þar sem
var alveg sama umhverfi og sami
hugsunarhátturinn og ég kom úr.
Maður sá svo margt sem var mjög
líkt. Þar á meðal þetta að allir
voru uppnefndir,“ segir Jón. Þar
með rifjast upp fyrir honum önn-
ur saga úr ísfirsku samfélagi sem
verður að fá að fylgja.

Yfirgengileg þrjóskaYfirgengileg þrjóskaYfirgengileg þrjóskaYfirgengileg þrjóskaYfirgengileg þrjóska
hins einfættahins einfættahins einfættahins einfættahins einfætta

„Á meðan ég var í iðnskólan-
um á Ísafirði vann ég í versluninni
hans mágs míns. Ég var sendi-
sveinn og fór í fleiri, fleiri hús
með vörur. Á þessum tíma var
skömmtun og maður þurfti að
hafa skærin með sér og klippa
skömmtunarseðlana. Verslunin
tapaði náttúrulega á því ef það
gleymdist að skila miðunum,“
útskýrir Jón.

„Í hádeginu kom næstum eng-
inn í verslunina. Viðskiptin hættu
klukkan tólf þegar fólk fór í mat
– einhver kom kannski við á síð-
ustu stundu til að kaupa sér
sígarettupakka – og byrjuðu ekki
af viti aftur fyrr en um eittleytið.
Á Ísafirði var á þessum tíma gam-
all maður sem var mikill vinur
minn. Hann hét Brynjólfur Jóns-
son og var einfættur, hafði misst
fótinn þegar hann var ungur.
Menn voru allir uppnefndir og
hann fékk sitt uppnefni, sem ég
vil nú ekki hafa eftir hér.  Annar
maður, Jón Júlíusson, hafði líka
misst fótinn. Hann var lengi vel
bara með tréfót, man ég, eins og
Long John Silver. Svo gengu báð-
ir með hækju,“ segir Jón frá.

„Binni var útgerðarmaður á
eigin bát. Hann kom alltaf í versl-
unina í hádeginu og keypti sér
neftóbaksdósir og rabbaði við
mig. Hann hafði mjög gaman af
því að tala við mig og ég við
hann. Einu sinni kom hann inn
með skókassa undir hendinni,
skellti honum á borðið og sagði:
„Heyrðu, Jón. Þú átt nú svo gott
með að tala við menn. Þú ættir að
leysa þetta mál fyrir mig.“ Ég
spurði hvað það væri eiginlega.
Hann opnaði þá kassann og sýndi
mér vinstrifótarskó. Hann sagði:
„Hvað heldurðu að ég eigi marga
svona skó heima? Ég verð alltaf
að kaupa par. Ég er búinn að tala
við þessa kaupmenn hérna sem
selja skó og spyrja þá hvort þeir
geti ekki talað við skóverksmiðj-
una – þá munar ekkert um að búa
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til einn skó... Getur þú nú ekki
hringt fyrir mig bara, í skóverk-
smiðju KEA á Akureyri og reynt
að fá lausn á þessu?“ Ég vissi
það nú ekki og spurði hvort kaup-
maðurinn vildi ekki gera það
sjálfur. „Nei, hann er ófáanleg-
ur,“ sagði Binni, „og ég sem á
fleiri, fleiri skó heima í herbergi
sem ég nota aldrei!“ Við ræddum
þetta eitthvað áfram þar til ég
sagði við hann: „Heyrðu, af
hverju talarðu nú ekki við hann
Jón Júlíusson og gerir samkomu-
lag við hann um að þið kaupið
saman skó? Eruð þið ekki með
svipað stóran fót?“ Binni játti
því og ég spurði hann af hverju
þeir keyptu þá bara ekki saman.
„Jú,“ sagði Binni þá, „ég skal
segja þér það: hann er svo and-
skoti þrár að hann er alveg ófá-
anlegur til að vera með krumma-
fót!“

Kenndi sonumKenndi sonumKenndi sonumKenndi sonumKenndi sonum
sínum listinasínum listinasínum listinasínum listinasínum listina

Jón Aðalbjörn og Lilja eiga
fjögur börn; synina Bjarna, Sig-
urð og Jón Aðalbjörn yngri og
dótturina Herdísi. Hún hefur lært
hönnun í Danmörku en er nú
flutt heim og starfar fyrir fyrir-
tækið Kronkron. Jón Aðalbjörn
er hjúkrunarfræðingur að mennt
og starfar sem alþjóðafulltrúi hjá
Félagi íslenskra hjúkrunarfræð-
inga. Bjarni og Sigurður lærðu
hins vegar báðir ljósmyndun hjá
föður sínum og unnu báðir með
honum frá unga aldri. Bjarni kom
síðan á fót eigin ljósmyndastofu
í Hafnarfirði, en stendur í dag í
breytingum á sínum rekstri.
„Hann ætlar að hætta með þessa
venjulegu þjónustu og einbeita
sér að því að mynda skólabekki
og slíkt. Hinn sonur minn, Sig-
urður, vann hjá mér nánast alla
ævina,“ segir Jón. Sigurður lést
nú í vetur og er missir hans Jóni
og fjölskyldunni afar þungbær.

Samstarf þeirra feðga var langt
og gott og saman gengu þeir í
gegnum þær breytingar sem
orðið hafa á faginu á síðastliðnum
árum, en þær eru gríðarlegar.
„Breytingin sem varð frá því að
ég var að byrja var ótrúleg. Þá
var þetta þannig að ef maður
keypti einhverja vél, myndavél
eða annað, vissi maður að það
væri alveg óhætt að fá lánað fyrir
henni því hún myndi borga sig
upp á um þremur árum, en svo
mætti nota hana kannski næstu
tuttugu árin. Svo fóru að verða
þessar ógnarlegu breytingar! Nú
kaupir maður það allra besta, en
það líða ekki nema tvö, þrjú ár -
maður er rétt búinn að borga það
– þar til það er orðið úrelt og
ekkert hægt að gera nema kasta
því,“ útskýrir Jón.

Gott dæmi um slíkt er vélin
sem hann og Sigurður völdu sam-
an og keyptu þegar Bjarni hóf
rekstur í Hafnarfirði. „Við keypt-
um stærstu og bestu græjur sem
til voru; risastóran prentara sem

gat prentað myndir upp í 1,5 metra
á lengd og metra á breidd. Þetta
var svo tæknilegt og kostaði heila
formúgu. Eftir fjögur ár, þegar
við vorum rétt búnir að borga af
þessu, var ekkert hægt að gera
nema kasta vélinni! Hún var svo
stór að til að koma henni inn í
húsið þurftum við að saga úr
glugga og fá kranabíl til að hífa
þetta upp. Við sáum það að til að
koma þessu bákni burt hefði þurft
að ráða kranabílsstjóra í verkið
og hluta græjuna niður. Það hefði
kostað svo mikið að við fengum
okkur bara slípirokk og söguðum
hana í burtu. Við fórum svo ein-
hverjar tuttugu, þrjátíu ferðir í
Sorpu með jeppakerru... Þannig
fór um þá vél,“ segir Jón frá og
hlær við. „Þarna var stafræna
myndatakan nefnilega komin,“
bætir hann við.

Í fremstu röð í faginuÍ fremstu röð í faginuÍ fremstu röð í faginuÍ fremstu röð í faginuÍ fremstu röð í faginu
Jón Aðalbjörn hefur frá upp-

hafi fylgst afar vel með þróuninni
í fagi sínu; var með þeim fyrstu
til að byrja að nota og framkalla
litfilmur og tileinka sér stafrænu
tæknina þegar hún ruddi sér rúms.
Reksturinn á myndastofu hans,
Ljósmyndastofu Kópavogs, gekk
enda afburðavel og um tíma var
hún stærsta ljósmyndastofa Reyk-
javíkur. Jón sá þó fljótlega að
ekki var allt unnið með því að
vera umsvifamikill og hafa marga
í vinnu; þannig lenti hann sjálfur
sífellt neðar á launaskránni, enda
eðlilegt að eigandinn tæki á sig
höggið ef eitthvað fór úrskeiðis í
rekstrinum. Lengst af rak hann
stofuna ásamt Sigurði syni sínum
og einni aðstoðarmanneskju.

„Við vorum svo búnir að gera
samkomuleg, ég og hann, um
hvernig og hvenær við ætluðum
að hætta þessum rekstri. Ég var
orðinn fullorðinn og þreyttur. Við
áttum húsnæðið og ætluðum að
selja það og sjá hvað við fengjum
út úr því, en við vissum að það
var ekki möguleiki að selja ljós-
myndastofuna. Þá þurfti að vera
meistari til þess að mega reka
ljósmyndastofu. Við ákváðum
sem sagt að á áramótum 2006
myndum við hætta; senda kúnn-
unum okkar bréf og bjóða þeim
að koma og fá sér hvítvínsglas
og snittur. Svo myndum við bara
labba út, hirða það sem við gæt-
um notað og læsa á eftir okkur,“
segir Jón frá. „Í október þetta ár
snaraðist svo inn til mín ungur
maður og spurði hvort ég vilji
selja. Ég sagði auðvitað strax já,“
segir hann og brosir. „Þetta fór
eins og best var á kosið fyrir
okkur,“ segir Jón, sem getur litið
yfir starfsferilinn með ánægju.

Hann hefur reyndar alls ekki
sagt skilið við ljósmyndunina,
því hún er enn stór þáttur í lífi
hans. „Ég ætlaði nú að setjast í
helgan stein og hafa það huggu-
legt, svona eins og annað fólk.
En það er bara alveg yfirgengilegt
að gera hjá mér!“ segir Jón. Með

stærri verkefnum Jóns er að fara
yfir og koma skipulagi á stórt og
mikið filmusafn frá starfsárum
hans á Ísafirði. „Ég vil koma
þessu filmusafni í röð og reglu;
ég er að búa til spjaldskrá yfir
það og svo þarf að skanna mynd-
irnar,“ útskýrir Jón. Við vinnuna
rekst hann iðulega á myndir af
kunningjum og skemmtilegum
atvikum og stenst þá ekki mátið
að prenta þær og senda mynd-
efnunum, þeim til gamans. „Ég
geri á hverju ári tugi svona mynda
og sendi vinafólki og kunningjum
í gjöf. Ég er með fullkominn lita-
prentara hérna heima. Þetta er
svo ánægjulegt og þeir verða svo
glaðir yfir þessu. Svo hef ég síð-
astliðin tvö ár sent Vestanpóst-
inum virkilega skemmtilegar
myndir frá þessum árum sem ég
var Ísafirði,“ bætir hann við.

Hefur unun afHefur unun afHefur unun afHefur unun afHefur unun af
ferðalögumferðalögumferðalögumferðalögumferðalögum

Jón sér fram á að um hægist á
næstunni og hlakkar til þess að
svo verði – enda vill hann hafa
tíma til að sinna öðrum hugðar-
efnum sínum. Hjónin hafa bæði
unun af því að ferðast og Jón er
hvergi nærri hættur ferðalögum
þó hann standi á áttræðu. Þau
ferðast helst á bíl og án þess að

skipuleggja ferðirnar um of áður
en lagt er í hann.

„Við höfum alltaf farið er-
lendis, tekið bílaleigubíl og keyrt
út í bláinn. Við höfum einstaka
sinnum farið í svona ferðaskrif-
stofuferð, verið á einhverjum
góðum stað og hvílst. Annars
höfum við keyrt Evrópu fram og
aftur og verið á ólíklegustu stöð-
um. Það er mikið skemmtilegra
að vera í litlum þorpum og kynn-
ast íbúunum og lífinu þar, en að
þvælast í stórborgunum. Það er
dýrlega gaman að skoða stór-
borgirnar, en ekkert á við litlu
þorpin,“ segir Jón.

Hann talar ensku og getur
bjargað sér með ágætum á þýsku
eftir öll ferðalögin, þó ekki hafi
kunnáttan verið mikil í upphafi.
Það kom þó ekki í veg fyrir að
þau mynduðu tengsl við fólkið
sem á vegi þeirra varð. „Fyrir
fjörutíu árum fórum við í fyrsta
skipti til Þýskalands; þá kunni
ég sáralítið til að bjarga mér, og
stoppuðum í litlum bæ í Mósel-
dalnum, rétt fyrir ofan Koblenz,
þar sem Rín og Mósel mætast.
Það var alveg yndislegt og dekrað
við okkur. Á matstofunni var prí-
vatborð fyrir fastagesti. Þegar við
höfðum verið þarna í fjóra, fimm
daga fyrsta sumarið voru þeir
bara reknir frá og við fjölskyldan
fengum borðið! Síðan höfum við

alltaf komið þarna við. Þegar við
komum í annað sinn bauð vertinn
okkur heim til sín, sem var mjög
skemmtilegt. Ég reyndi bara að
bjarga mér eins og ég gat í
tungumálinu,“ segir Jón hæ-
verskur frá.

Jón og Lilja létu ekki staðar
numið í Vestur-Evrópu. „Við
höfum verið mjög víða. Eftir að
Austur-Þýskaland opnaðist fór-
um við þangað; keyrðum til Ber-
línar og suður úr, til Dresden og
víðar. Við höfum þvælst allan
fjandann, til Júgóslavíu og víðar,
og alltaf þegar kemur að nætur-
gistingum hefur það verið regla
að við förum út af aðalbrautinni
og förum í eitthvað þorp. Það er
oft mjög skemmtilegt og mikið
upplifelsi,“ segir Jón.

Það gefur auga leið að ekki er
hægt að gera öllum upplifelsum
Jóns skil á þessum vettvangi. Það
er því mál að blaðamaður vendi
kvæði sínu í kross, þakki fyrir
sig og haldi út í kvöldið með
hugann fullan af skemmtilegum
og skringilegum myndum: þar
standa einfættir menn á spjalli
við brennandi hús, lítill drengur
leikur sér á spariskóm í jólasnjón-
um og danskur ljósmyndari líkir
eftir froski í pallíettubúningnum
sínum. Töfrarnir eru augljóslega
ekki langt undan.

– Sunna Dís Másdóttir.
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Opnunartími skíðasvæðanna
í Tungudal og á Seljalandsdal
verður sem hér segir yfir jól og
áramót: Þriðjudaginn 18. des-
ember til föstudagsins 21. des-
ember er opið frá klukkan 15:30
- 19:00. Sami opnunartími er á
fimmtudaginn og föstudaginn
milli jóla og nýárs og miðviku-
daginn 2. janúar. Opið er frá
klukkan 11:00 - 16:00 á laugar-
dögum og sunnudögum út árið.

Árskort á skíði kostar í dag
12.000 kr. fyrir fullorðna,
10.000 krónur fyrir aldraða og
öryrkja og 3.500 krónur fyrir
börn. Það má búast við 4-5%
vísitöluhækkun um áramót. Sú
breyting hefur einnig orðið á
að útgáfa kortanna miðast við
dagsetningu, en ekki vetrar-
mörk, svo kort sem keypt er í
dag (17. desember) gildir til og
með 16. desember 2013.

Opnunartími skíða-
svæða yfir jól og áramót

Patrekur Súni Reehaug for-
stöðumaður íþróttamannvirkja
hjá Ísafjarðarbæ hefur að ósk
bæjarstjórnar, gert grófa könnun
á kostnaði við hugsanlegar fram-
kvæmdir við sundlaugina á Flat-
eyri. Til eru sex milljónir króna í
sjóð sem ætlaðar eru í fram-
kvæmdina. Ein hugmyndin var
að koma upp potti eða vaðlaug á

því útisvæði sem nú er til staðar
og búið er að girða af og hellu-
leggja. Kostnaðurinn við að koma
upp potti eða vaðlaug er á bilinu
átta til tíu milljónir króna, að
sögn Patreks, og skiptist kostn-
aðurinn nokkurn veginn jafnt í
vinnu- og efniskostnað.

Einnig var skoðaður sá mögu-
leiki að setja upp rennibraut en

kostnaðurinn við þá framkvæmd
yrði um sautján til átján milljónir
króna. „Ég veit ekki hvert næsta
skref verður. Málið er komið í
hendur bæjarstjórnar og hún
ákveður hvort veitt verður meira
fjármagn í verkefnið,“ segir Patr-
ekur Súni um framhald málsins
en boltinn liggur greinilega hjá
bæjarstjórn.        – hordur@bb.is

Pottur eða vaðlaug á Flateyri

Fjögur eða fimm lömb frá Bæ
í Súgandafirði voru bitin af ref í
sumar samkvæmt upplýsingum
frá Kristjáni Einarssyni refa-
skyttu og varaformanni í Félagi
refa- og minkaveiðimanna í Ísa-
fjarðarbæ. Ekki veit Kristján til
þess að refur hafi bitið lömb á
fleiri bæjum á svæðinu en tölu-
vert hefur verið drepið af ref und-

anfarin ár. „Í fyrra voru í kringum
130 dýr drepin fyrir Ísafjarðarbæ
en oft eru drepin á bilinu 130 -
150 dýr í heildina,“ segir Kristján
sem sjálfur drepur 60 - 100 dýr á
ári og yfir það. Refurinn fer, eins
og vitað er, mikið í búfénað og
fuglalíf á svæðinu sem lætur
verulega á sjá ef fjölda dýranna
er ekki haldið í skefjum með veið-

um.
Mikið af mink er á svæðinu

líka en Kristján er ekkert að eltast
við minkinn. „Bændur eru með
gildrur í kringum sín æðarvörp
og sinna því mikið sjálfir. Farið
var með hunda í kringum æðar-
vörpin í fyrra sumar til að veiða
minka og drepin voru á bilinu
átta til tíu dýr,“ segir Kristján.

Tófur drepa lömb
Lömbin frá Bæ sem bitin voru af ref.

Hlutfall kvenna í fastanefndum
Ísafjarðarbæjar er 40% sam-
kvæmt úttekt sem gerð hefur ver-
ið. Konur eru í minnihluta í sex
af átta nefndum en í tveimur
nefndum gegnir kona formenn-
sku. Fastanefndir bæjarins eru
bæjarstjórn, bæjarráð, atvinnu-
málanefnd, félagsmálanefnd,
fræðslunefnd, hafnarstjórn, íþrótta-
og tómstundanefnd og umhverf-
isnefnd. Konur eru í meirihluta í
bæjarstjórn Ísafjarðar eða fimm
af níu kjörnum fulltrúum. Verk-
efnabundnar nefndir bæjarins,
nefnd um sorpmál og nefnd um
byggingu hjúkrunarheimilis, eru
að mestu skipaðar körlum en fjór-
ir af sex nefndarmönnum eru

karlar. Kona er þó formaður í
annarri nefndinni, en Kristín
Hálfdánardóttir er formaður
nefndar um sorpmál.

Í sameiginlegum nefndum
sveitarfélaganna á norðanverðum
Vestfjörðum eru fjórar konur
(24%) en 13 karlar (76%). Þar
eru formenn tveggja nefnda karl-
menn en kona formaður einnar
nefndar. Sameiginlegar nefndir
eru barnaverndarnefnd á norð-
anverðum Vestfjörðum, búfjár-
eftirlitsnefnd Ísafjarðarbæjar,
Bolungarvíkurkaupstaðar og
Súðavíkurhrepps og sameinuð
almannavarnarnefnd Ísafjarðar-
bæjar og Súðavíkurhrepps.

                      – hordur@bb.is

Hlutfall kvenna
í nefndum 40%

„Við erum að fá til okkar mjög
mikið af nýjum krökkum á aldr-
inum sex til tíu ára vegna Íþrótta-
skóla HSV og það er mjög já-
kvætt,“ segir Stella Hjaltadóttir
yfirþjálfari gönguskíðagreina hjá
Skíðafélagi Ísfirðinga. Göngu-
skíðin hafa verið mjög vinsæl
hjá iðkendum í Íþróttaskóla HSV
í ár og segir Stella að þátttakan
og mætingin sé betri en í fyrra,

en þá var íþróttaskólinn starf-
ræktur í fyrsta skipti.

Stella segir einnig að þeir
krakkar sem æfa gönguskíði utan
Íþróttaskóla HSV séu dugleg við
að mæta á æfingar og vel sé hald-
ið utan um þau. Einnig er boðið
upp á æfingar í karla- og kvenna-
flokki fyrir fullorðna, en það er
nýlunda hjá félaginu. „Við erum
með kvennaæfingar tvisvar í viku

og svo er karlahópurinn nýbyrj-
aður. Þetta er fullorðið fólk sem
er misjafnlega langt komið og
þau eru mjög öflug saman,“ segir
Stella.

„Fólk gerir sér betur og betur
grein fyrir því hvað þetta er holl

og góð líkamsrækt. Einnig er
skemmtilegt að sjá hvernig íþrótt-
in berst á milli barna og foreldra.
Annað hvort smita börnin for-
eldrana af áhuganum eða öfugt,“
segir Stella, en hún segir einnig
algengt að foreldrar æfi sig uppi

á Seljalandsdal á meðan börnin
eru á æfingu.

Stella nefnir einnig að alpa-
greinar hafi verið vinsælar á síð-
asta ári hjá iðkendum HSV, en
skíðasvæðið opnaði nýlega í vet-
ur.              – gudmundur@bb.is

Gönguskíðin vinsæl sem aldrei fyrr
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Frá og síðasta mánudegi
munu árskort í sundlaugar Bol-
ungarvíkurkaupstaðar og Ísa-
fjarðarbæjar gilda í allar laugar
í sveitarfélögunum tveimur.
Fyrir ári síðan gerðu sveitarfé-
lögin með sér samning sem
fólst í því að árskort barna
skyldu gilda í báðum sveitar-
félögum. Nú hefur verið ákveð-
ið að útfæra samkomulagið
þannig að það gildi fyrir öll
kort, þ.e. bæði fyrir börn og
fullorðna. Þeir íbúar sveitarfé-
laganna sem eru með árskort
geta því nýtt sér árskortið á
öllum sundsstöðum.

Samhliða breytingunum geta

Bolvíkingar nýtt sér afláttar-
kjör sem hafa eingöngu verið
í boði á Ísafirði, með kortum
sem gilda bæði í sund og á
skíðasvæði bæjarins. Þeir sem
eru með árskort eða 12 mánaða
gullkort í Íþróttamiðstöðinni
Árbæ í Bolungarvík hafa nú
tækifæri á að fá afslátt af árs-
kortum á skíði á skíðasvæðin
í Ísafjarðarbæ.

Við þessa breytingu mun
gildistími árskorta á skíða-
svæðin breytast þannig að þau
gilda framvegis í eitt ár frá
útgáfu eins og árskort í sund
hafa gert, í stað þess að gilda ein-
ungis þann vetur sem er að líða.

Samnýting sund-
og skíðakorta

Sundhöllin á Ísafirði.

Skáldsagan Illska eftir Ísfirð-
inginn Eirík Örn Norðdahl hefur
verið valin besta íslenska skáld-
sagan af starfsfólki bókaverslana.
Skáldsagan er einnig tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna og hefur fallið vel í kramið
hjá bókmenntagagnrýnendum og
lesendum. Bókin seldist upp í
kiljuformi og hefur verið prentuð
aftur í harðkápu en vinsældir
hennar virðast engan endi ætla

að taka. Bækur sem voru valdar
bækur ársins í öðrum flokkum
eru Nútíminn er trunta eftir Jenni-
fer Egan í flokknum besta þýdda
skáldsagan. Randalín og Mundi
eftir Þórdísi Gísladóttur var valin
besta íslenska barnabókin.

Ótrúlega sagan um risastóra
peru eftir Jakob Martin Strid var
valin besta þýdda barnabókin.
Hrafnsauga eftir Kjartan Yngva
Björnsson og Snæbjörn Brynjars-

son var valin besta íslenska tán-
ingabókin. Hringurinn eftir Mats
Strandberg og Söru Bergmark
Elfgren var valin besta þýdda
táningabókin. Megas - textar
1966-2011 eftir Magnús Þór
Jónsson var valin besta ljóða-
bókin. Stuð vors lands eftir Dr.
Gunna var valin besta handbókin/
fræðibókin og Gísli á Uppsölum
var valin besta ævisagan.

– hordur@bb.is

Illska valin besta
íslenska skáldsagan

Eiríkur Örn Norðdahl fær bókmenntaverðlaun starfsfólks bókaverslana.
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Frá HollywoFrá Hollywo

Í byrjun árs fóru þrjú vestfirsk ungmenni
í heimsreisu, þau Arna Kristín Arnardóttir,
Arnar Björgvinsson og Borgar Björgvinsson
ásamt vinkonunni Elísabetu Guðnadóttur.
Þau hófu ferðina með því að fara til Lundúna.
Eftir stutta viðveru þar fóru þau til Kaliforníu
þar sem þau dvöldu í Los Angeles og Santa Barbara.
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ood til Bollywoodood til Bollywood
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„Hótelið okkar í LA var alveg
við Hollywood Boulevard svo
við fengum gott tækifæri til að
skoða okkur um í Hollywood.
Til dæmis skoðuðum við Holly-
wood-skiltið og Universal Stud-
ios.Við leigðum síðan bíl og
keyrðum til Santa Barbara, þar
sem við þekkjum strák sem er
þar í háskóla og hafði boðið okkur
að kíkja á sig,“ segir Arna. „Það
var ótrúlega gaman í Santa Bar-
bara, þar fengum við að upplifa
skemmtanalíf amerískra háskóla-
nema sem er ekki ólíkt því sem
við höfum séð í bandarísku sjón-
varpsefni.

Santa Barbara er mjög fallegur
staður. Við kynntumst mjög
skemmtilegu fólki þaðan.“

Frá Bandaríkjunum héldu
ferðalangarnir til Nýja-Sjálands.

„Það var sko ýmislegt gert á
Nýja-Sjálandi. Strákarnir og
Elísabet fóru í fallhlífarstökk en
ég þorði ekki,“ segir Arna Kristín
hlæjandi. „Þeir fóru líka í teygju-
stökk.“

„Já, við prófuðum ýmiss konar
jaðarsport á Nýja-Sjálandi. Það
var rosa gaman og þvílíkt skemmti-
legt, en fallhlífarstökk er eitthvað
sem ég myndi ekki gera aftur,“
segir Arnar.

„Þarna var mjög mikið í boði
af alls konar sniðugri afþreyingu
og okkur fannst líka þetta vera
staður þar sem öruggt væri að
prófa þessa hluti. Okkur fannst
því ráðlagt að slá til áður en við
færum til Asíu,“ segir hann.

Í næturlest í ÁstralíuÍ næturlest í ÁstralíuÍ næturlest í ÁstralíuÍ næturlest í ÁstralíuÍ næturlest í Ástralíu
Ferðalangarnir keyrðu víða um

Nýja-Sjáland og skoðuðu sig um
áður en farið var yfir til Ástralíu.

„Við vorum fyrst nokkra daga
í Melbourne og sáum þar alls
kyns dýr eins og kóalabirni. Það
var búið að hræða okkur á því að
mjög mikið af skordýrum og
snákum væri þarna en við urðum
nú ekki vör við það, sem betur
fer,“ segir Arna Kristín.

„Við tókum svo næturlest frá
Melbourne til Sydney. Það gerð-
um við til að stytta leiðina um
helming, en við fórum svo keyr-
andi á húsbíl frá Sydney til Bris-
bane. Þessi lestarferð var mjög
spes, hún tók 12-13 tíma og þrátt
fyrir að heitt væri úti var loftkæl-
ingin á fullu og hitastigið nálægt
frostmarki, að manni fannst, og
allir að deyja úr kulda,“ segir
Arnar.

„Tvær stelpur sem ég þekki úr
skóla búa rétt fyrir utan Sydney,
svo að eftir að við höfðum leigt
húsbílinn heimsóttum við þær.
Það var svo gaman hjá okkur að
þær ákváðu að taka rútu og hitta
okkur á næsta áfangastað. Þannig
gátum við eytt góðum tíma með
þeim og vorum á tímabili sex
saman í fjögurra manna húsbíl.“

„Reyndar voru smá vandræði
með húsbílinn. Það var oft mjög
erfitt að finna góða staði til að
vera á næturna, en á þeim tjald-

svæðum þar sem það var laust
pláss var verðið ansi hátt,“ segir
Borgar, en þau dóu þó ekki ráða-
laus.

„Við bönkuðum því upp á hjá
fólki og fengum að gista á bíla-
stæðinu og spöruðum þannig
mikinn pening. Fólkið er alveg
ótrúlegt indælt og vill allt fyrir
mann gera þarna, þannig að það
var ekkert vandamál,“ segir Arna.

Eftir langan akstur og margra
daga ferðalag komu ferðalang-
arnir til Brisbane en þaðan héldu
þau til Balí í Indónesíu.

Fyrsta menn-Fyrsta menn-Fyrsta menn-Fyrsta menn-Fyrsta menn-
ingarsjokkiðingarsjokkiðingarsjokkiðingarsjokkiðingarsjokkið

„Balí var allt öðruvísi en stað-
irnir sem við höfðum ferðast á
áður og þar fengum við svona
fyrsta menningarsjokkið,“ segir
Arna Kristín, og strákarnir taka
undir með henni.

„Um leið og við lentum upp-
lifðum við mikið áreiti, en ein-
hverjir gaurar komu og rifu af
okkur töskurnar og gengu með
þær að útganginum. Þegar þang-
að var komið reyndu þeir svo að
heimta borgun fyrir að hafa hald-
ið á þeim fyrir okkur. Tuttugu
leigubílstjórar komu svo upp að
okkur og vildu allir keyra mann.
Það var mikið um að fólk væri að
reyna plata pening af ferðamönn-
unum og maður þurfti því að
hafa varann á að láta ekki blekkja
sig,“ segir Arnar.

„Þar var líka reynt að rukka
mann mun meira en maður hefði
þurft að borga þar sem maður
kunni ekki enn á gjaldeyrinn.
Þarna varð maður að hætta að
vera svona auðtrúa og passa upp
á sig,“ segir Arna.

„Við reyndar sluppum mjög
vel og lentum ekki í neinu svaka-
legu. Við heyrðum af fólki sem
lét pretta sig illa. En þarna var
töluverð fátækt og því reyndi fólk
hvað sem það gat til að græða
pening á túristunum.“

„Það er líka ekki mikið um
reglur þarna. Við sáum fimm
manna fjölskyldu saman á vespu
og alveg niður í nýfædd börn sem
fólk var með á vespum án þess
að neitt væri verið að spá í örygg-
isbúnað eða eitthvað slíkt,“ segir
Arnar.

Apaárás og bananalaufApaárás og bananalaufApaárás og bananalaufApaárás og bananalaufApaárás og bananalauf
notað sem regnhlífarnotað sem regnhlífarnotað sem regnhlífarnotað sem regnhlífarnotað sem regnhlífar
Fyrstu dagana voru þau á

bungalow-hóteli í Sanur en færðu
sig síðan um set yfir í bæinn
Kuta.

„Við kunnum mjög vel við
okkur í Kuta, en það var mjög
óhuggulegt að hugsa til þess að
nokkrum árum áður en við vorum
þarna var gerð árás á ferðamenn,“
segir Arna.

„Árin 2002 og 2005 voru
sprengdar þrjár sprengjur á
skemmtistöðum sem ætlaðir voru
ferðamönnum. Flestir þeirra sem
dóu voru Ástralir. Okkur var sagt

að þar hafi verið að verki ein-
hverjir öfgamenn sem voru
komnir með nóg af ferðamönn-
um,“ segir Arnar.

„Svo nokkrum vikum eftir að
við vorum þarna varð ástandið
mjög ótryggt. Við fréttum af
stelpum sem ætluðu þangað á
eftir okkur en þurftu að hætta við
þar sem það var ekki nógu ör-
uggt,“ bætir Arna við.

„Við áttum samt mjög góða
tíma á Balí. Við fórum til dæmis
í skoðunarferð um bæinn Ubud.
Við vorum að skoða hrísgrjóna-
akur í sól og blíðu þegar það
skall á hellidemba með þrumum
og eldingum. Rigningin var svo
mikil að við urðum hálfgerðir
strandaglópar undir einhverju
skýli og bóndinn á akrinum redd-
aði okkur regnhlífum úr banana-
laufum.

Eftir það fórum við í apaskóg
þar sem Boggi var bitinn af einum
apanum sem var aðeins of ákaf-
ur,“ segir Arna, og þau hlæja að
minningunni. „Hann þurfti því
að fara til læknis og láta sprauta
sig gegn hundaæði til öryggis.“

„Við fórum líka og skoðuðum
stærstu styttu í heimi sem verið
er að setja upp, en hún er enn í
fjórum pörtum,“ segir Borgar.

Á skuggaleguÁ skuggaleguÁ skuggaleguÁ skuggaleguÁ skuggalegu
hóteli í Hong Konghóteli í Hong Konghóteli í Hong Konghóteli í Hong Konghóteli í Hong Kong

Hong Kong var næst á dagskrá.
„Það búa ótrúlega margir í

ómannúðleg athöfn þar sem allir
karlmenn sem unnu fyrir keisar-
ann voru vanaðir svo að hann
væri eini alvöru karlmaðurinn
með sínar fallegu konur, sem
voru mjög margar.

Næst lá leiðin í silkiverksmiðju
þar sem við fengum að sjá hvern-
ig silki er unnið, það var mjög
áhugavert að sjá hvernig þau
vinna silkið úr fiðrildapúpum. Á
næsta áfangastað lærðum við um
perlur frá því að þær eru teknar
úr skeljunum og þar til þær eru
orðnar að skartgripum eða snyrti-
vörum.

Himnahofið var næsti áfanga-
staður en þar var ein fallegasta
byggingin í Beijing. Seinasti
áfangastaðurinn var Forboðna
borgin, sem var heimili keisarans.
Það tók yfir milljón manns 15 ár
að byggja Forboðnu borgina enda
eru þar 980 hús. Byrjað var að
endurnýja borgina áður en Ólym-
píuleikarnir voru haldnir og er
enn verið að gera við.

Í Beijing fórum við líka á mark-
að þar sem við sáum margt sem
var mjög spes. Til dæmis sporð-
dreka sem voru steiktir lifandi
og borðaðir. Það átti víst að vera
mjög gott en við lögðum ekki í
að smakka,“ segir Arna.

Síðasta daginn okkar í Kína
fórum við og skoðuðum Kína-
múrinn, sem var alveg ótrúleg
upplifun. Algjörlega hápunktur-
inn í Kínaferðinni,“ segir Borgar.

„Það var ekkert smá fallegt,
bæði veggurinn og útsýnið af

Hong Kong. Það var fólk hrein-
lega alls staðar,“ segir Borgar.
„Við bjuggum á frekar skugga-
legu hóteli og gistum á 19. hæð
og lyftan var bara fyrir einn í
einu. Og í stiganum voru rottur!“

Arnar tekur undir með honum.
„Við gistum í pínkulitlu herbergi
með fjórum rúmum og eitt rúmið
var bara einn og sextíu á lengd
og klósettið var ofan í sturtunni.
Þetta var allt svona þarna.“

„Við reyndum að finna eitt-
hvað skárra en það var nú ekki
mikið í boði. Við vorum því bara
mikið að flakka um borgina. Við
rötuðum voða lítið þarna í þessari
stóru stórborg og vorum oft á
tíðum hálf týnd. Við þorðum ekki
að borða nema á pizzu- og ham-
borgarastöðum þar sem okkur
leist ekkert alltof vel á kínverska
matinn. Síðan hittum við strák
frá Bolungarvík sem hefur búið
þarna nokkra mánuði og hann
sagði okkur að mestu líkurnar á
því að fá matareitrun væri einmitt
á þessum vestrænu skyndibita-
stöðum. Þannig að við vorum
með varann á til einskis. En sem
betur fer sluppum við.“

Forboðna borginForboðna borginForboðna borginForboðna borginForboðna borgin
og Kínamúrinnog Kínamúrinnog Kínamúrinnog Kínamúrinnog Kínamúrinn

Frá Hong Kong var haldið til
Beijing.

„Þar fórum við að sjá Sumar-
höllina sem er ótrúlega fallegur
staður þar sem keisarinn var á
sumrin. Þar fór fram frekar
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honum. Við fórum upp með
stólalyftu og svo niður með renni-
braut sem fór ótrúlega hratt,“
segir Arna og bætir við: „Hvert
sem við fórum í Kína vöktum
við mikla athygli og algengt var
að fólk vildi láta taka mynd af
sér með okkur.“

Sukk í Vang Vieng ogSukk í Vang Vieng ogSukk í Vang Vieng ogSukk í Vang Vieng ogSukk í Vang Vieng og
kafað á paradísareyjukafað á paradísareyjukafað á paradísareyjukafað á paradísareyjukafað á paradísareyju
Næst var ferðinni haldið áfram

til Bangkok í Tælandi þar sem
þau dvöldu í nokkra daga áður en
haldið var til Laos.

„Í Laos lentum við í Vientiane
og tókum svo rútu til Vang Vieng
sem er mikill túristastaður. Bær-
inn er þekktastur fyrir ána sem
rennur í gegnum hann. Meðfram
ánni eru svo margir barir sem
maður fer á milli á tuðru, sem
kallast tubing. Síðan rekur mann
niður ána og stoppar á hinum og
þessum börum við árbakkann.

Við leigðum okkur vespur til
að fara í skoðunarferð um bæinn
og umhverfis hann. Við fórum
og skoðuðum hella og hoppuðum
í vatn sem er kallað Blue Lagoon,
það var nú samt ekkert í líkingu
við Bláa lónið heima á Íslandi,“
segir Arna.

„Það er mikil fátækt í Laos,
við urðum aðallega vör við hana
þegar við fórum út fyrir Vang
Vieng þó svo að það hafi líka
verið mikil fátækt þar. Fólk býr
oft bara í einhverjum kofum. Allt
var þó mjög ódýrt þarna,“ segir

Borgar.
„Við vorum mikið í afslöppun

þarna en þetta er frekar mikill
sukk-bær. Við vorum eiginlega
komin með nóg eftir vikudvöl.
Þó hittum við fólk sem var „fast“
í Vang Vieng þar sem því fannst
svo gaman að vera þarna. Við
hittum fólk sem hafði verið allt
frá þrem vikum og upp í ár.“

Í Thailandi vorum við búin að
plana að hitta þær Sólveigu, Kol-
brúnu og Kristrúnu sem eru líka
að vestan, þær voru líka í heims-
reisu. Við vorum næstu tvær vik-
urnar með þeim,“ segir Arna.

„Meðal annars fórum við á eyj-
una Koh Phangan en þar fer fram
Full Moon Party sem er haldið
einu sinni í mánuði. Þarna stoppa
ábyggilega allir ungir bakpoka-
ferðalangar! Partíið var algjör
snilld. Vinsældirnar eru það mikl-
ar að þeir eru nú líka með partí á
hálffullu tungli,“ segir Borgar.

„En við fórum svo yfir á næstu
eyju, Koh Tao, til að læra köfun,
en hún er talin vera meðal fimm
bestu staðanna í heiminum til að
læra köfun. Þar kemur fólk bara
til að læra köfun, enginn er að
djamma eða neitt heldur fer
snemma að sofa. Það var mikill
léttir að vera í svona afslöppuðu
umhverfi eftir allan hamaganginn
á undan,“ segir Arnar.

„Þar var hægt að skoða allar
tegundir af fiskum og skjaldbök-
ur og ég veit ekki hvað. Það var
allt annar heimur undir sjávar-
borðinu þarna,“ segir Borgar.

„Við hefðum alveg viljað vera
lengur en við vorum búin að stíf-
skipuleggja alla ferðina svo það
var bara ekki í boði. Þegar við
fórum frá Tælandi var akkúrat
verið að fagna nýju ári, Songkran,
og því er fagnað með risastóru
vatnsstríði,“ segir Arna.

Ævintýrafólk í IndlandiÆvintýrafólk í IndlandiÆvintýrafólk í IndlandiÆvintýrafólk í IndlandiÆvintýrafólk í Indlandi

Ferðalangarnir fóru frá nýárinu
í Tælandi yfir til Malasíu og svo
þaðan yfir til Indlands.

„Indland er með eftirminni-
legri stöðum sem við heimsóttum
en menningarsjokkið var mikið
þegar við komum þangað. Fá-
tæktin er mikil og stéttaskipting
mikil. Þarna sótti fólk rosalega
að okkur og reyndi að betla af
okkur pening. Það var sérstaklega
erfitt þegar lítil börn áttu í hlut.
Okkur var sagt að við mættum
ekki gefa þeim pening þar sem
foreldrararnir hirtu hann af þeim.
Við gáfum þeim því oft nammi í
staðinn. Ef maður sýndi ein-
hverju áhuga komu fimm-sex
aðrir til að reyna selja manni sama
hlutinn,“ segir Arnar.

„Það var líka mikið um að fólk
væri að taka myndir af okkur.
Eitt sérstakt atriði var þegar mað-
ur tók mynd af mér og kom svo
örskömmu seinna með mynd af
mér og honum útprentaða,“ segir
Arna.

„Við vorum með bílstjóra sem
skutlaði okkur út um allt og lýsti
fyrir okkur því sem fyrir augu

bar,“ segir Arna, og Arnar bætir
við að leiðbeinandinn góði hafi
alveg bjargað ferðinni. „Hann
kenndi okkur indversk orð,
kynnti okkur fyrir öllu og passaði
upp á það að við lentum ekki í
erfiðum aðstæðum. Við skoðuð-
um hallir og alls kyns spennandi
staði og hann kom með okkur í
bíó,“ segir Borgar.

„Já, við fórum á Bollywood-
mynd í elsta bíóhúsinu þarna og
það var mjög skemmtilegt. Þó
svo að við skildum nánast ekki
neitt af því sem fram fór í mynd-
inni var mjög gaman að fylgjast
með hinu fólkinu sem var klapp-
andi og syngjandi og í rosa stuði.
Myndin fjallaði mann sem vildi
komast til Englands, eignast
peninga og hitta frægt fólk. Þarna
sá maður hvað Indverjar virðast
líta stórt á efri stéttir í hinum
vestræna heimi,“ segir Arnar.

„Bílstjórinn sagði okkur ein-
mitt það sama þegar við vorum
að spyrja af hverju við fengum
svo ofboðslega athygli. Í eitt
skipti kom hópur af fólki stökkv-
andi yfir girðingu og hljóp að
okkur til að vera í kringum okkur.
Við skildum ekkert í því af hverju
fólk var svona hrifið af okkur.
Og þá sagði hann fólkið þarna
liti á okkur sem ævintýrafólk,
bara eins og prinsa og prinsessur.

Umferðin þarna er mjög þung
og hættuleg. Lítið af umferðar-
reglum, kýr og hundar út um allt
og oft á tíðum mjög slæmir vegir.
Bílstjórinn sagði okkur einmitt í

gríni að það sem fólk þyrfti til að
vera góðir bílstjórar væru góðar
bremsur og heppni, eða eins og
hann sagði: You have to have
good brakes, and good luck!

Fátæktin þarna var mjög mikil
og stéttaskiptingin ótrúleg. Ann-
að hvort átti fólkið engan pening
eða mjög mikinn pening, virtist
vera,“ segir Arnar.

„Svo var rusl út um allt. Maður
sá svín, kýr, hunda og jafnvel
stundum fólk vera að róta í sömu
stóru ruslahaugunum á götunum
til að læta sér að æti. Svo þegar
ruslahrúgurnar voru orðnar of
stórar komu gröfur og mokuðu
þeim burt,“ segir Borgar.

Í eyðimerkur-Í eyðimerkur-Í eyðimerkur-Í eyðimerkur-Í eyðimerkur-
þorpi í Dubaiþorpi í Dubaiþorpi í Dubaiþorpi í Dubaiþorpi í Dubai

Ferðalagið endaði svo með
ferð til Dubai.

„Það voru mikil viðbrigði að
koma frá Indlandi til Dubai. Þar
er mikið ríkidæmi,“ segir Arna.

„Fólkið borgar enga skatta
heldur bara einhver gjöld og
flestir eru með háar tekjur,“ segir
Arnar.

„Við fórum þarna í stærstu
verslunarmiðstöð heims, sem
reyndar er orðin næststærst núna
þar sem þeir voru að byggja aðra
stærri. Þar fórum við í stærstu raf-
tækjaverslun og stærstu nammi-
búð í heimi, þeir leggja mikið
upp úr því að vera með allt það
stærsta og besta,“ segir Borgar.
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Hátíð ljóss og friðar

„Við fórum í eyðimerkursafarí
á stórum LandCruiser og keyrð-
um inn í eyðimerkurþorp þar sem
við fengum að fara á bak úlföld-
um. Um kvöldið fengum við
arabíska kvöldmáltíð á meðan
við horfðum á magadansara,“
segir Arnar.

„Við pöntuðum gistingu í
gegnum síðu á netinu og bjugg-
umst við hostelgistingu en þegar
við komum á staðinn kom í ljós
að við gistum í heimahúsi, bara
hjá fjölskyldu. Það var voða fínt
að fá að kynnast heimilislífi þarna
úti og þau voru voðalega indæl,
en við vorum orðin frekar þreytt
og farið að langa til að komast
heim. Í byrjun ferðarinnar fannst
okkur allt vera svo spennandi
miðað við Ísland en í lok ferðar-
innar áttaði maður því á sig hvað
við höfum það gott og hvað Ísland
er frábært land.

Við flugum frá Dubai til Lon-
don og flugum svo heim til gamla
góða Íslands.“

„Þrátt fyrir að við værum orðin
þreytt þegar við komum heim
var þetta rosalega góður skóli.
Við lærðum heilan helling,“ segir
Arnar. „Við smituðumst alveg af
ferðabakteríu og getum ekki
beðið eftir að geta farið að plana
næstu ferð.“       – thelma@bb.is

Nefndur afkomubónus leggst
ofan á desemberuppbót starfs-
manna, en fyrirtæki á borð við
Samherja á Akureyri og Gjögur
á Grenivík greiddu í ár starfs-
mönnum sínum viðbót við des-
emberuppbótina. Samherji greiddi
starfsólki sínu 378.000 kr. í des-
emberuppbót, en áður hafði út-
gerðin greitt 72.000 kr. í orlofs-
uppbót. Samtals námu bónus-
greiðslur til starfsfólks í fullu
starfi 450.000 krónur á árinu hjá
Samherja. Gjögur á Grenivík
greiddi starfsfólki sínu 300.000
krónur í afkomubónus auk þess

sem starfsmenn fá veglegar jóla-
gjafir frá fyrirtækinu.

Finnbogi veit ekki til þess að
stærstu útgerðarfyritækin á Vest-
fjörðum hafi haft þennan háttinn
á. „Ef svo er höfum við allavega
ekki heyrt af því, en það getur
vel verið að svo hafi verið,“ segir
Finnbogi, sem segir vinnubrögð
Samherja og Gjögurs til fyrir-
myndar. „Vegna góðrar afkomu
hjá fyrirtækjunum og í greininni
eru þeir að umbuna starfsfólki
sínu umfram það sem þeir ber
skylda til. Við erum einfaldlega
að hvetja okkar fyrirtæki fyrir

vestan að gera slíkt hið sama.“
Aðspurður um hvort hann teldi

að vestfirsk útgerðarfélög sætu
við sama borð fjárhagslega og
umrædd fyrirtæki segir Finnbogi
að útgerðarfyrirfélög á Vestfjörð-
um hafi greitt út arð. „Þannig
finnst okkur réttlátt að þeir sem
séu að skapa verðmæti njóti raun-
verulegs ávinnings. Við beinum
þessum tilmælum til allra fyrir-
tækja í sjávarútvegi á Vestfjörð-
um sem skila af sér góðri af-
komu,“ segir Finnbogi Sveinbjörns-
son, formaður VerkVest.

– gudmundur@bb.is

„Við viljum beina þessari hvatn-
ingu til sjávarútvegsfyrirtækja á
Vestfjörðum sem hafa verið að
skila af sér jákvæðri afkomu. Það
er réttlátt að þau sem skapa verð-
mæti séu verðlaunuð,“ segir
Finnbogi Sveinbjörnsson for-
maður Verkalýðsfélags Vest-
fjarða, sem hvetur til þess að for-
svarsmenn sjávarútvegsfyrir-
tækja á Vestfjörðum sýni starfs-
fólki sínu samskonar myndar-
skap og norðlensk sjávarútvegs-
fyrirtæki, sem greiða starfsmönn-
um sínum svokallaðan afkomu-
bónus í desember.

Fiskvinnslur og útgerð-
ir greiði afkomubónus

Sundahöfnin á Ísafirði.

Senn rennur upp ein stærsta hátíð kristinna manna. Jólin eru
flestum fagnaðarefni og veita okkur kærkomið tækifæri til þess
að verja gæðastundum með fjölskyldu og vinum. Ríkar hefðir
hafa skapast um jólahald bæði hjá þjóðinni og einstökum fjöl-
skyldum. Um þessar mundir sækja ýmsir að kristni og trú á
Íslandi. Engu að síður hefur meirihluti þeirra sem tóku þátt í síð-
ustu þjóðaratkvæðagreiðslu valið þjóðkirkjunni stað í stjórn-
arskrá, hvort sem það gerist að hún verði að veruleika í bráð eða
lengra verður að bíða heildarendurkoðunar þeirrar sem nú er
lagt mikið kapp á. Afar mörgum þykir illa að því brölti staðið.
En ljóst má vera að meirihlutinn, sem lætur sig það varða, vill
sterka stöðu kristni. Það er umhugsunarefni hve hátt þeir láta
sem finna kristinni trú allt til foráttu og jafnframt hve hart þeir
sækja að trú og hefðum. Þar ætti umburðarlyndi Jesú Krists
verðugt erindi.

Sól hækkar nú á lofti og birtan vex hið ytra. Eins og nú háttar
á Íslandi virðist mikil þörf á því að birtan vaxi í hugum fólks.
Fólkið sem hér býr er fátt í stóru landi og því brýnni nauðsyn
samstöðu lítillar þjóðar. Undanfarin ár hafa verið ár víxlaranna
og enn er gríðarlega mikið verk óunnið svo hreinsað verði upp
eftir þann fámenna hóp. Mörgum hefur þótt hægt ganga í þeim

efnum. Þó má ætla að sá þáttur þess er snýr að lögbrotum og
refsimálum sé nokkuð að glæðast, en meira þarf til. Engum
dylst að jólahald margra verður erfitt og lítið um efni til þess
að gera sér glaðan dag. Fátækt er orðin að viðvarandi meini í
íslensku samfélagi og er engan veginn viðunandi. Verulega
hefur þrengt að kjörum allflestra Íslendinga, atvinna hefur
minnkað, fjárfesting er lítil, skattar hafa hækkað og latt hjálp-
ast að við það að lengja tímann sem líður þar til upprisa á sér stað.

Engu að síður eru teikn á loft sem veita von. Væri til þess
vilji gætu virkjanaframkvæmdir hafist strax og góður mögu-
leiki er á framkvæmdum við það að reisa orkufrekar verksmiðj-
ur. En til þess að birti í íslenzku efnahagslífi þarf stefnu sem
gerir ráð fyrir því að auðlindir Íslands verði íbúum þess að
gagni. Það er sorglegt að hugsa til þess að þúsundir Íslendinga
hafi flúið land í leit að norrænni velferð, sem gæti allt eins
verið á Íslandi. En það er styrkur kristinnar trúar að veita von.
Með dugnað okkar að vopni og trúna á hið góða getur margt
gerst til hins betra. Lesendum BB, Vestfirðingum og lands-
mönnum öllum eru færðar góðar óskir um gleðileg jól og far-
sæld á komandi ári með þökkum fyrir samfylgdina á því sem
senn rennur í aldanna skaut.
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Sóley sat ein við borð á kaffihús-
inu og starði út á strætið. Fólk fór
hjá, allir að flýta sér, sennilega í
jólainnkaupum. Hún fann fyrir sár-
um sting í hjartanu þegar jólin komu
upp í hugann. Til hvers að halda
jól? Síðustu jól höfðu verið hræðileg
og erfið. Úti fyrir var ekkert veður.
Það hafði rignt, nú var þurrt og mátti
eiga von á slyddu þegar á daginn
liði og snjókomu um kvöldið. Hvað
var hún svo sem að gera hér 5 dögum
fyrir jól, Hún hafði klúðrað lífi sínu
algerlega, ekki bara sínu eigin heldur
barnanna sinna tveggja sem voru 8
og 6 ára gömul. Sveinn maðurinn
hennar hafði svo sem klúðrað sínu
sjálfur, en þau áttu auðvitað hvort
um sig sinn þátt í því að hafa eyðilegt
líf hvors annars og um leið hvors
um sig, en verst var hvernig börnin
færu út úr þessu allsherjarklúðri öllu
saman. Síðustu jól höfðu þau haldið
án barnanna og þau runnið út í
óminni gleymskunnar sem ekki
hafði batnað við drykkjuna. Þá var
þeim allt glatað, en þau töldu sig þó
eiga hvort annað. En sennilega var
það misskilningur sem áfengið hafði
ýtt undir. Þau höfðu í raun glatað
öllu, börnunum, húsinu, bílnum,

Bezta gjöfin er lífið
vinnunni og hvort öðru, þó þau
skildu það ekki. Nú var ekkert fram-
undan nema önnur jól, en í algerri
einsemd eða hvað? Leiðir hafði skil-
ið. Sveinn hafði sagt skilið við
áfengið og sennilega fíkniefnin sem
hann aldrei vildi viðurkenna fyrir
Sóleyju að hafa notað. Hegðun hans
var með þeim hætti að jafnvel í
fullkominni áfengisvímu hafði
henni verið ljóst að það var eitthvað
meira. Traust og trúnaður var hvort
tveggja horfið þeirra í milli. Allt of
mikið hafði gengið á í lífi þeirra
beggja til þess að nokkuð væri eftir.
Eina huggunin var sú að móðir henn-
ar hafð tekið að sér börnin. Þau höfðu
ekki lent í höndum barnaverndar-
yfirvalda. En sennilega voru þau
horfin úr lífi þeirra beggja.

Árið 2005 höfðu þau klárað há-
skólanám, Sóley sálfræðina og
Sveinn guðfræðina aðeins fyrr. Sól-
ey hafði verið góður námsmaður
alla tíð, faðir hennar Jónas var prest-
ur og móðir hennar Sigríður var
hjúkrunarkona. Hún hafði staðið sig
vel í sálfræðinni og með meistara-
próf að baki virtist brautin greið til
frama í greininni. Hún hóf störf á
stofu með eldri sálfræðingum og
hana dreymdi um að einhvern dag-
inn lyki hún doktorsprófi í sálfræði.
Sveinn var aðeins eldri og hafði
tveimur árum fyrr lokið meistara-
prófi í guðfræði og ráðist aðstoðar-
prestur í einu af stærri sveitarfélög-
unum utan Reykjavíkur. Þau höfðu
kynnzt í háskólanum og stofnað til
sambands sem var einhvers konar
haltu mér slepptu mér samband, en
Jónas faðir hennar var afar glaður
yfir því að eignast prest fyrir tengda-
son. Sigríður var ekki eins uppnæm.
Þótt Sveinn ætlaði sér að leggja guð-
fræðina og prestskapinn fyrir sig
var hann fjarri því að vera engill og
var mikill kvennamaður. Samband
þeirra var ekki traust til að byrja

með og hún var viss um að hann
væri í tygjum við aðra eða aðrar
stúlkur á sama tíma. Meðal þeirra
var ung kona, hjúkrunarfræðingur
sem starfaði með móður hennar. Það
vissi Sóley ekki þá, en sú staðreynd
hafði greinilega mikil áhrif á afstöðu
móður hennar, sem þó sagði aldrei
neitt. Hún sagði aðeins að sér líkaði
ekki við Svein. Faðir hennar tók
alltaf upp hanzkann fyrir Svein og
varð mjög glaður þegar í ljós kom
að Sóley var þunguð að eldra barn-
inu, dreng sem fékk nafnið Jónas og
fæddist með hún var enn í Háskólan-
um. Það seinkaði ekki náminu, því
móðir hennar tók strax ástfóstri við
Jónas litla, þótt henni þætti lítið til
um föðurinn, enda var Jónas lifandi
eftimynd Sóleyjar í útliti og líktist
því bæði móður sinni og ömmu. Í
byrjun var Sveinn hirðulítill um son
sinn og hafði jafnvel á orði að hann
gæti vart verið faðir hans þar eð
hann væri svo ólíkur sér. En svo
breyttist það. Sóleyju grunaði föður
sinn um að hafa haft áhrif og hafa
rætt vandlega við Jónas og gert hon-
um grein fyrir því að kæmi hann
ekki fram eins og maður yrði framtíð
hans engin í prestastétt.

Þetta hafði Sóley ekki vitað fyrr
en mörgum árum seinna og þá hafði
Sigríður bæzt við, ári eftir útskrift.
Sveinn var þá orðinn prestur og þau
höfðu gengið að eigast. Faðir hennar
hafði gift þau, en móðir hennar hafði
dregið fremur úr og löngu seinna
hafði það komið fram að Jónas var
enn í tygjum við hjúkrunarkonuna
og reyndar aðra til. En hið fullkomna
heimilslíf sóknarprestsins hafði ekki
rúm fyrir sannleikann og Sigríður
lét kyrrt liggja. Það merkilega var
að Sigríður yngri var lifandi eftir-
mynd ömmu sinnar með skapgerð
móður sinnar, en þær mæðgur báðar
áttu það til að vera leiðitamar og
leggja sig fram um að forðast óþæg-
indi og allt sem gat komið sér illa.
Sigríður litla varð augasteinn ömmu
sinnar líkt og Jónas var í augum afa
síns. Kannski var það gott þegar
litið var til þess sem gerðist.

Þegar náminu lauk og ljóst var að
annað barn var á leiðinni ákváðu
Sveinn og Sóley að kaupa sér lítið
einbýlishús í úthverfi höfðuborgar-
innar. Ekki skorti velvilja Íslend-
ingabankans, sjálfsagt að lána og
það upp í topp. Þótt húsið, lítið fall-
egt og vel staðsett, henutgt fyrir litla
fjölskyldu, dygði ekki sem veð fyrir
lánunum varð það ekki vandamál.
Presturinn Jónas var ólmur að hjálpa
dóttur sinni og tengdasyni að eignast
þak yfir höfðuðið og veitti þeim veð
í sínu eigin húsi í Vesturbænum
fyrir 10 milljón krónum. Hinar 20
milljón krónurnar sem teknar vou
að láni fóru á húsið í Bakkahverfi,
að Hvarflaut 69. Allir voru ánægðir,
Sóley flutti inn, en Sveinn hélt sig í
kirkjunni að Árbakka, en var stund-
um heima í miðri viku, hafði aðstöðu
nálægt kirkjunni, einstaka sinnum
var hann heima á laugardögum og
þá hittust þeir oftast tengdafegðarnir
til þess að ræða guðfræði. Sóley
vann mikið og var að mestu ein með

börnin en móðir hennar hjálpaði eins
mikið og henni var unnt, enda í
fullu starfi á Íslandsspítala.

Verkefnin voru næg í vinnunni
og framan af var Sóley undrandi á
því hve margir áttu í alls kyns vanda-
málum sem hún hafði ekki kynnzt
nema að litlu leyti og þá í námsbók-
unum, vissi varla að þau væru til
fyrr en þau bar inn á hennar borð.
Alls konar fólk átti í alls konar vanda
með líf sitt og var sem sumir festust
í farinu. Það var sérstakt. Auðvitað
átti fullorðið fólk að ráða við þessi
persónulegu vandamál, sem einkum
tengdust samböndum við maka og
ekki síður við foreldra. Eldra fólkið
átti oft í erfiðleikum með samskipti
við börnin sín. Þótt sumt kæmi henni
undarlega fyrir sjónir hafði hún gam-
an af því að fást við þessi verkefni
og náði góðum tökum á því að hlusta
og leiðbeina fólki. Sóley varð því
fljótt vinsæl og eftirsótt og að því
kom að hún ákvað í upphafi árs
2008 að setja á fót sína eigin sál-
fræðistofu og hafa betri tekjur en
sem launaður starfsmaður. Íslend-
ingabankinn var fús að lána og því
var bætt bæði á húsið í Hvarflaut 69
og hjá foreldrum hennar. Auðvitað

fannst henni þetta orðnar miklar
skuldir, en starfsfólkið í bankanum
taldi engin tormerki á því að lána og
allt væri í rífandi uppgangi eins og
undanfarin ár. Hvílíkt barn, hvílíkur
fáráður hafði hún verið, en ríkis-
stjórnin og alþingismenn töldu allt
vera í bezta lagi og engar blikur á
lofti. Jöfrarnir í viðskiptalífinu, eink-
um þeir sem ráku Prósentverzlana-
keðjuna og áttu nú stóran hlut í
Íslendingabanka og Landsflugi voru
drjúgir að vekja athygli á velgengni
sinni og annarra í blaði sínu Fregn-
tímanum sem studdi annan stjórnar-
flokkin, Hópflokkinn og hélt skoð-
unum hans á lofti.

En sálfræðistofan hennar fór vel
af stað. Allt gekk vel. Enginn hafði
áhyggjur af smámálum eins og því
hvernig ætti að greiða af lánum.
Reksturinn lofaði góðu og um mitt
sumar leit út fyrir að mikill hagnaður
yrði af honum og öll lánin vegna
stofunnar yrðu uppgreidd innan
þriggja ára og þá gætu þau keypt
stærra hús fyrir fjölskylduna. Sóley
réð sálfræðing sem var nokkrum
árum eldri en hún, afskaplega mynd-
arlegan mann, fráskilinn með eitt
barn. Þegar upp kom að séra Sveinn
hélt ekki aðeins við hjúkrunarkon-
una, sem vann með móður hennar
heldur hafði fundið sér viðhald í
Árbakka, brast eitthvað. Hún varð
reið, særð, áttavillt og ákvað að ná
sér niðri á Sveini, sem alltaf þrætti
fyrir að eitthvað væri að. Því hafði
hún viljað trúa þar til Guðrún, hjúkr-
unarkonan af Íslandsspítala heim-
sótti hana á sálfræðistofuna, hafði
pantað tíma og Sóley kveikti fyrst á
perunni þegar þær settust niður í
viðtalsherberginu. Sóley tók eftir
því að Guðrún var myndarleg kona
sennilega nálægt fertugu og hafði
sterka andlitsdrætti, var með dökkt
litað hár og brún augu og að því
leyti fullkomin andstaða hennar

sjálfrar, sem var ljóshærð hrukku-
laus og bláeygð. Hún kom beint að
efninu.

Samtalið varð miklu lengra en
tíminn sagði til um og Sóley varð að
biðja skrifstofustúlkuna að finna
nýjan tíma fyrir tvo síðustu við-
skiptavini dagsins. Hún var niður-
brotin og vissi ekki hvað hún ætti af
sér að gera og ákvað að heimsækja
móður sína, þótt ekki hefði verið
sérlega kært á milli þeirra um nokk-
urn tíma. Sigríður staðfesti flest sem
Guðrún hafði sagt henni. En Sveinn
hafði átt í sambandi við Guðrúnu
frá því löngu áður en þau Sóley
byrjuðu að vera saman. Guðrún
hafði komizt að því tiltölulega ný-
lega að Sveinn væri kvæntur og ætti
tvo börn með konunni. Sjálf var hún
fráskilin og átti þrjú börn sem voru
að komst til manns og hafði því
aldrei ljáð máls á því að eignast
fleiri börn með Sveini. Tekjur henn-
ar voru ekki miklar en samt hafði
henni að tekizt að koma börnum
sínum í gegnum skóla, hið elzta,
stúlka var byrjuð í Háskólanum og
þar hafði hún komizt að því fyrir
tilviljun að kærasti móður sinnar
væri kvæntur maður með tvö börn

sem hefðu bæði fæðst eftir að sam-
band móður hennar og Sveins byrj-
aði. Sveini hafði lánast að fá Guð-
rúnu til þess að lána sér fé, sem
aldrei hafði verið borgað til þess að
hjálpa til við guðfræðinámið. Þegar
Guðrúnu varð ljóst í hvernig sam-
bandi og aðstöðu hún var ræddi hún
málið við Svein, sem þrætti þar líka.
Hún sagði honum að hún myndi tala
við konuna hans og segja henni allt
af létta og því tók hann með miklu
jafnaðargeði eins og engu skipti þó
svo yrði. ,,Það gerir þú aldrei“ hafði
hann sagt. ,,Þú verður að velja“ hafði
Guðrún þá svarað, gáttuð á fram-
komu Sveins. Í samtalinu langa kom
fram að hún var niðurbrotin og Sóley
fór strax í þann gírinn að líta á hana
sem sjúkling og reyna að fá hana til
að skilja að hún væri fórnarlamb en
ekki sökudólgur. Hún hafði meira
að segja ekki krafið Guðrúnu um
greiðslu. Nú brosti hún að því, þegar
alltaf vantaði peninga, en þá og
reyndar enn, fannst henni það vera
hið rétta. Þær höfðu hitzt síðar þegar
báðar höfðu slitið tengslin við Svein,
sem virtist ekki taka þessa nýju stöðu
nærri sér. Sóley hafði velt því fyrir
sér hvað presturinn faðir hennar
myndi segja. Viðbrögð hans höfðu
valdið henni miklum vonbrigðum
og hún hafði fyllzt vonleysi, sem
skýrði kannski hver staða hennar
var nú.

Fyrir utan hafði stytt upp. Sóley
sá ungt par leiða tvö lítil börn á milli
sín og þau voru óánægð með eitt-
hvað, sennilega þreytt á bæjarrápinu
og jólagjafakaupunum. Parið brosti
til hvors annars og virtist láta sig
litlu skipta óánægju smáfólksins.
Það var langt síðan hún hafði brosað
sjálf, of langt síðan hún hafði gengið
götur borgarinnar með einhverjum
og brosað og notið lífsins. Skyldi
það einhvern tíma gerast aftur. Nú
brosti annað barnið og benti á jóla-

ljósin og sagði eitthvað. Þau hlógu
öll fjögur, svo innilega að hinn
gjallandi hlátur yngra barnsins barst
inn í kaffhúsið. Þau voru hamingju-
söm.

Skömmu eftir heimsókn Guðrún-
ar fór að ganga verr á sálfræðistof-
unni. Hún átti æ erfiðara að einbeita
sér að vinnunni og forðaðist að tala
við Svein, sem þó leitaði á hana,
enda búinn að missa bæði viðhöldin
og fregnir af hegðun hans bárust
með ógnarhraða um heilbrigðis-
kerfið. Einhver vandræði voru kom-
inn upp innan sóknarnefndar á Ár-
bakka. Henni var sama um það.
Sveinn gæti átt sig og kirkjan átt
hann. Þegar tekjur minnkuðu og
skuldir fóru að hækka vissi Sóley
ekki hvað til bragðs átti að taka. Í
byrjun október 2008 varð ,,hrunið“
og samfélagið snerist á hvolf. Fólk
hagaði sér eins og villimenn, réðist
á Alþingi og kastaði í það eggjum
og hlandi og saur í lögreglumenn.
En hið versta var að allar skuldir
hækkuðu og brátt kom þar að að
hún gat hvorki greitt af lánum vegna
Hvarflautar 69 né af lánum Sálfræði-
stofunnar. Allt virtist vonlaust og
hún missti fótanna og leitaði til sam-

starfsmanns síns, sem var mjög
skilningsríkur. Þau hófu einhvers
konar samband sem brátt byggði á
sameiginlegu vonleysi þeirra, áfeng-
isdrykkju og kynlífi. Þannig gat hún
deyft óþægindin af skuldunum og
vonbrigðin með hjónabandið. Hún
reyndi að sinna börnunum, en gat
það ekki og móðir hennar reyndist
sá bjargvættur sem dugði þeim. Sig-
ríður möglaði ekki, enda sá hún ekki
sólina fyrir þeim. Faðir hennar var
svo hrifin af nafna sínum að hann
sætti sig við ónæðið af barnabörnun-
um flesta daga. Loks var svo komið
að Sóley ákvað að leita sér hjálpar
varðandi fjárhaginn. Nærtækast var
að fara til Umboðsmanns skuldara.
Það skyldi hún aldrei hafa gert. Auð-
velt er að vera vitur eftir á. Þá var
þetta lausn margra, von um framtíð.

Nú var henni ljóst að það var bara
töf á því að gera upp hlutina, að
setja málið í þennan farveg. Lítið
gerðist. Einhver lögmaður úti í bæ
fékk greitt fyrir að sinna hennar
máli, en hafði tekið svo mörg að sér
að Sóleyju fannst hún verða út und-
an. Seinna kom í ljós að flestir sem
fóru til Umboðsmanns skuldara
höfðu sömu sögu að segja. Drykkjan
jókst bara og Sálfræðistofan gekk
ekki. Hver vill eiga allt sitt undir
drukknum sálfræðingi? En þá skildi
hún ekki hvað var að gerast. Albert
samstarfsmaður hennar fékk nóg af
henni og fór, sagði að engin lifði af
brennivíni og kynlífi til lengdar þótt
hvort tveggja væri gott í smærri
skömmtum. Konan hans hélt ekki
íbúðinni þeirra ein eftir hrun og
Albert fór þangað til að spara húsa-
leigu. Skömmu seinna fékk hann
vinnu í Noregi og þau bjuggu í ein-
hvers konar fjarbúð sem hentaði víst
prýðilega. Vandamál Sóleyjar leyst-
ust ekki. Móðir hennar reyndi að fá
hana til þess að opna augum og
skilja að fyrir það fyrsta yrði hún að
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losa öll tengsl við Svein. Presturinn
faðir hennar hafði aðra skoðun og
hún einhvern veginn klemmdist á
milli og sökk dýpra í drykkju og
ógæfu. Lengi vel trúði hún á Um-
boðsmann skuldara. Nú var henni
ljóst að bezt var að trúa engu og trúa
alls ekki á neinn hvorki Umboðs-
manninn né Krist. Skuldirnar höfðu
safnazt upp, en hún skákaði í skjóli
Umba og lögmannsins og leiddi al-
drei hugann að fjárhagsstöðu sinni.
Amma sá um börnin. Sjálf fékk hún
enga vinnu, því orðsporið barst
fljótt. Vinir hennar úr Háskólanum
þorðu ekki að ráða hana í vinnu.

Sigríður móðir hennar reyndi að
hjálpa henni og fela ástandið eins
og hún gat fyrir séra Jónasi. En
hversu lengi var það hægt? Sóley
hellti sér út í skemmtanalífið, enda
gat hún sofið á daginn því ekki beið
vinnan. Hún kynntist ýmsum lukku-
riddurum, sem sumir settust upp í
Hvarflaut 69, en þegar þeim varð
ljóst að enga peninga var af henni
að hafa fluttu þeir fljótt út aftur.
Þegar liðið var rúmt ár setti Sigríður
dóttur sinni stólinn fyrir dyrnar.
Þessu yrði að ljúka og hún að taka
sig á. Annars myndi hún fara fyrir
Barnaverndarnefnd og fá forsjá yfir
Jónasi og Sigríði. Eitthvað bráði af
henni við það og svo datt hún hraust-
lega í það. Eftir hálft ár í mikilli
óreglu setti Sigríður henni stólinn
fyrir dyrnar. ,,Annað hvort ferð þú í
vinnu eða ég læt til skarar skríða.“
Haustið 2009 hafði henni tekizt að
fá starf sem kennari við Menntaskól-
ann í Kaldafirði. Þar bráðvantaði
kennara sem gæti kennt sögu, ensku
og dönsku og einnig sálfræði í vali.
Með lítilli gleði kvaddi hún börnin
sín, sem hún hafði reyndar gætt að
láta ekki sjá sig drukkna og hugsaði
með sér, hvar enda ég, hvert fer ég
og hver er ég? Starfinu fylgdi lítil
íbúð í skólanum og hún fékk hús-
varðarstarf til viðbótar sem drýgði
tekjurnar. Kennslan var erfið, en
hægt og bítandi náði hún tökum á
henni. Bezt var kannski að hún hafði
leigt Hvarflaut 69, erlendu sendiráði
og fékk þannig tekjur og gat borgað
einhverjar skuldir af húsi foreldra
sinna, en ekki bjargaði það fjárhagn-
um. Ekkert lagði Sveinn til málana,
en var alltaf í sambandi við séra
Jónas sem greinilega hafði enn einu
sinni kippt í spotta innan kirkjunnar
svo hann héldi starfinu. Seinna kom
í ljós að það var tímabundið þar til
Sveinn komst til Noregs.

Vistin í Kaldafirði var henni erfið,
einstæðri, sem illa gat fótað sig á
hálu svelli síendurtekinna von-
brigða. Menntunin og hjónabandið
hjálpuðu henni ekkert, hvorki í fjár-
hagserfiðleikum né uppgjöf í einka-
lífinu. Skömmu fyrir jól féll hún og
drakk sig út úr og fór með einum
nemanda sínum heim eftir ball. Líð-
anin var skelfileg þegar hún vaknaði.
Strákurinn fullyrti að ekkert hefði
gerzt um nóttina annað en að hann
hefði bjargað henni úr vandræðum
á skemmtistað áður en lögreglan
kom. Virðuleg frú í Kaldafirði hafði
ráðizt að henni og borið á hana að
halda við mann sinn. Báðar voru
drukknar og endaði rifrildi þeirra
með slagsmálum. Strákur hafði þá
komið henni undan vitandi að lög-
reglan myndi leita að henni í skól-
anum. Sóley ákvað að taka sig á, fór
til foreldra sinna yfir jólin. Þau voru
bæði kurteis og börnin líka, en öll
fjarlæg. Hún varð fegin að komast
aftur í Kaldafjörð, þótt vistin væri

dauf. Allir forðuðust hana og sögur
gengu. En hún brást við með því að
einangra sig og átti það til að drekka
sig fulla á kvöldin í eymd sinni.
Engin vandræði urðu þó fyrr en sam-
kennari hennar bauðst til að skoða
með henn fjármálin. Það endaði illa
því hann reyndi við hana og hún
hafnaði honum, kvæntum mannin-
um. Sögurnar fengu byr undir báða
vængi og hún ætlaði að hætta um
vorið. Það varð ekki.

Sóley kenndi tvo vetur í viðbót.
Fékk börnin til sín á sumrin og hélt
með þeim jól næst seinasta veturinn
í Kaldafirði. Þá upplýstist að Sveinn
heimsækti þau oft til foreldra hennar.
Hún fann að rétt væri að búa börn-
unum heimili áður en hún glataði
við þau tengslum fyrir fullt og allt.
Koma yrði lagi á fjármálin og þau
Sveinn myndu skilja. Hún vissi ekki
hvernig hún ætti að snúa sér, vissi
reyndar ekkert hvar og hvernig
hennar mál væru stödd hjá umboðs-
manni, hafði bara borgað eftir ein-
hverju bréfi sem lögmaðurinn sendi
henni. Hvað gæti hún gert? Sam-
kennari benti henni á að panta tíma
hjá sýslumanni og fá upplýsingar
um hvað væri hægt að gera og reyna
að taka skynsamlega ákvörðun í
framhaldinu. Það gerði Sóley. Sýslu-
maðurinn var lítill fyrir mann að sjá
og margir gerðu að honum grín fyrir
sérstakan áhuga hans á rokktónlist
sem ekki fór leynt. Hann virtist á
óræðum aldri eitthvað eldri en hún,
þreytulegur en þægilegur og hlustaði
af athygli á það sem hún sagði. ,,Ég
hef aðeins fylgzt með þér þessi ár
sem þú hefur verið hér og var eigin-
lega farinn að velta því fyrir mér
hvenær þú kæmir.“ Svo fór hann
yfir nokkur atriði með henni varð-
andi fjárhaginn og sagði að nú stytt-
ist í skjóli Umboðsmanns, benti
henni á að skrifa og fá svör. Að því
loknu væri hún velkominn á nýjan
leik. Um skilnað sagði hann að það
væri alfarið ákvörðun hennar, hann
væri hættur að geta sagt fólki hvað
væri rétt að gera í þeim efnum. Eng-
inn gæti sagt fólki til í þeim efnum
nema kannski sálfræðingar og baðst
svo afsökunar á þeim ummælum.
Hún fór að hlæja og lét vita að þetta
gerði ekkert til.

Þegar hið sanna kom í ljós varð-
andi skuldirnar, sem voru orðnar
miklar, 20 milljónir orðnar 31 millj-
ón og 10 milljónirnar á húsi foreldra
hennar orðnar 16, varð henni nóg
boðið. Af þeim hafði hún þó borgað.
Þá féll allt í sama farið og þegar hún
vildi ræða við Svein um síðustu jól,
hann í leyfi frá Noregi hafði það
endað illa. Þau rifust og svo fór allt
í sama farið og fyrr með mikilli
drykkju og einhverju kynlífi. Þegar
því lauk voru jólin liðin hjá. Móðir
hennar leitaði hana uppi á hóteli í
Reykjavík og setti henni nú úrslita-
kosti. ,,Nú ferð þú í meðferð annars
eru börnin ekki þín lengur.“ Sigríður
hafði rætt við skólameistarann í
Kaldafirði sem samþykkti veikinda-
leyfi. Vogur hafði verið bæði slæm
reynsla og góð, henni fannst nóg að
hafa verið inni í 2 vikur og vildi
ekki framhald. Þegar rann af henni
vissi hún að það sem hrjáði hana var
ekki fíkn í áfengi heldur ósjálfstæði
og frestunarárátta. Hún hafði gefizt
upp fyrir aðstæðum, óheyrilegum
skuldum, sem stjórnendur þjóðfé-
lagsins tóku ekki á með nægu jafn-
ræði, og vonleysi við að ná sér aftur
á strik í sínu fagi, sálfræðinni. Hún
hafði verið á flótta, ekki tekið

Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum
skattstjóri og síðan sýslumaður á

Ísafirði og nú sýslumaður 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 að undan-
skildum árunum 1992 og 1993. Hér

birtist nýjasta jólasaga Ólafs Helga
„Bezta gjöfin er lífið“.

sjálfstæðar ákvarðanir lengi, skildi
ekki af hverju hún hafði gifzt Sveini.
Hann bjó sjálfsagt yfir kostum, sem
höfðu að minnsta kosti ekki komið
upp á yfirborðið í sambandinu, sem
var auðvitað ofrausn að kalla hjóna-

band þeirra. Hann hafði neyðst til,
látið undan þrýstingi séra Jónasar,
að giftast henni. Enda var braut
þeirra saman grýtt þegar leiðirnar
lágu saman, stundum spennandi og
æsandi, oftast ekki. Þeirra síðasta

fyllerí hafði orðið til þess að opna
augu hennar og svo hafði Sveinn
gloprað því út úr sér að hann væri að
ganga í hjúskap í Noregi með konu
sem ætti von á barni þeirra. Enn átti
hún eftir að segja föður sínum tíð-
indin, en hann hafði orðið fyrir von-
brigðum að tengdasonurinn skyldi
ekki verja jólunum með börnum sín-
um og tengdaföður. Þá ákvað hún
að tvennt skyldi hún gera, skilja við
Svein og panta annað viðtal við
sýslumanninn í Kaldafirði, leggja
öll spil á borðið og fá ráð, þótt hann
segðist ekki mega veita þau.

Eftir Vog lá leiðin í Kaldafjörð.
Hún fagnaði því að kenna aftur
nemendum sem höfðu mis mikinn
áhuga, en þetta var starf, viðfangs-
efni sem hún leit nú öðrum augum
en fyrr. Það örlaði loks fyrir gleði.
Sóley hafði náð að hitta börnin sín
og ræða lengi við þau ásamt móður
sinni. Þau voru ótrúlega heilbrigð
og vel hugsandi. Hún sá móður sína
í öðru og bjartara ljósi en fyrr, klettin
sem haggaðist ekki þegar allt lá við,
en skipaði engum fyrir verkum. Það
þurfti meira en venjulega konu til
að vera gift séra Jónasi. Það skildi
hún ekki, en varð ljóst að hún elskaði
móður sína og  börn og bar ábyrgð
gagnvart þeim. Ný hugsun náði und-
irtökunum. Úti var byrjað að snjóa
og parið með börnin var komið aftur.
Þau voru ýmist brosandi eða hlæj-
andi. Sóley rifjaði upp samtalið við
sýslumanninn sérstaka. Hann hafði
sagt að hún væri í raun gjaldþrota,
en enginn, ekki einu sinni sálfræð-
ingur gæti sagt henni hvað hún ætti
að gera í málinu, ,,nema einn, þú
sjálf“. Íslendingabanki vildi lítið
gera, umbaskjólið var fyrir bí. Láns-
veðið vildi bankinn ekki lækka. Það
var engin 110% leið fyrir Sóleyju.
Hún spurði hvort hún ætti þá að láta
gera sig gjaldþrota og hann svaraði
að hann vissi það ekki og fór yfir
möguleikana. ,,En mundu að lífið
fengum við til þess að lifa því og
hvert okkar ræður hvað við viljum
og gerum. Þú átt langt líf fyrir hönd-
um og enn getur þú gert margt gott
fyrir þig, börnin þín og aðra. Njóttu
þess.“ Þegar hún hafði sagt að hún
héldi að hann væri lögfræðingur en
ekki heimspekingur brosti hann að-
eins og sagði að lögfræði leysti ekki
öll mál. Vandinn væri að skilja að
lífið væri stærsta gjöfin sem okkur
er gefin og við skyldum nota hana vel.

Nú sat hún og fann sjálfstraustið
færast yfir sig. Í morgun hafði hún
verið lýst gjaldþrota. Það var erfitt,
en léttir. Kannski var það eini sig-
urinn gagnvart kerfinu. Hvenær er
sigur ósigur og hvenær hið gagn-
stæða? Tapa kannski allir í lífinu?
Eftir örfáa daga héldi hún jól, kann-
ski í síðasta sinn á Íslandi. Hún vissi
þó til hvers. Þau færa von. Til þess
að byrja nýtt líf með börnunum sín-
um. Þau myndu flytja til Noregs
eftir hátíðar og þar tæki við nýtt
starf, ný framtíð og vonandi yrði
hennar stærsta gjöf til Jónasar og
Sigríðar, barna sinna, lífið sjálft,
hennar og þeirra. Hún hlakkaði til
jólanna nú líkt og þegar hún var
barn. Hún myndi senda peninga
heim til að borga af láninu á húsi
foreldra sinna og móðir hennar hafði
lofað að koma í heimsókn um páska.

Það yrði bjart framundan. Sýslu-
maðurinn hafði sagt að það væri
mikil list að læra að lifa lífinu. Það
yrði ekki alltaf auðvelt, en nú vissi
hún þetta. ,,Lífið er bezta gjöfin.“

Ólafur Helgi Kjartansson.
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Sælkeri vikunnar er Magnús Hauksson á Ísafirði

Hátíðarréttir Magga HauksHátíðarréttir Magga HauksHátíðarréttir Magga HauksHátíðarréttir Magga HauksHátíðarréttir Magga Hauks
Sælkeri vikunnar að þessu

sinni er hinn margrómaði meist-
arakokkur Magnús Hauksson
frá Ísafirði. Magnús býður upp
á þríréttaðan jólamat fyrir les-
endur blaðsins að þessu sinni.

Foréttur: Grafinn lax
(eða lúða). Uppskrift fyrir

tvö til fjögur flök
Þetta er uppskrift sem að

Tjöruhúsið notar gjarnan. Not-
ið tvo bollar af salti og sykri,
40% salt, 60% sykur. Það er
mjög mikilvægt að hlutföllin
séu rétt.

2 msk svartur pipar.
Dill (einn bolli)
Dillfræ (ein matskeið)
Fennel (ein teskeið)
Aromat (ein tesekið)
Þessu er blandað saman og

stráð undir og yfir flökin þannig
að þeki vel. Þetta er látið standa

í einn til tvo sólarhringa á köldum
stað. Þegar laxinn eða lúðan er
tilbúinn skal skera kryddið af og
skera í þurrar sneiðar. Þægilegast
er að kaupa tilbúna graflaxsósu.

Aðalréttur: Hátíðarkalkúnn
Þetta er mjög einföld uppskrift

og svínvirkar. Öðruvísi fyllingu
má gera og baka til hliðar við
kalkúninn.

4-6 kílóa kalkúnn.
5-6 matskeiðar smjör
Blandið saman salti, pipar og

t.d. provincial-, kjöt og grill-, eða
jafnvel aromat kryddum, öll frá
Knorr.

Kryddinu er blandað saman og
því næst stráð yfir kalkúninn.

Grænmetisfylling:
Eitt búnt af ferskri salvíu (má

nota þurrkaða).
Ein sítróna, skorin í tvennt.
Þrír meðalstórir laukar (af-

hýddir og skornir í báta).
Einn hvítlaukur (afhýddur og

geirarnir skornir langsum).
¼ bolli ólífuolía.
Öllu er hrært saman og kalk-

únninn fylltur með fyllingunni
(gott er að nota grænmetisaf-
ganga og jafnvel ávexti. s.s. epli,
appelsínur og sellerí og annað
tilfallandi). Steikist á 175 gráðum
í 2 ½ til 2 ¾ tíma. Kjöthitamælir
á að sýna 72-74 gráður. Því næst
er kalkúnninn tekinn út og setjið
álpappír yfir hann og látið standa
í 20 mínútur. Takið innyflin, sem
oftast fylgja með kalkúninum,
og brúnið í smá smjöri, bætið við
einum lauk og nokkrum gulrótum
og hellið vatni yfir þannig að vel
fljóti yfir. Sjóðið þetta á meðan
kalkúnninn steikist. Gott er að
setja andarkraft eða kalkúnakraft
frá Oscar eða Tasty út í soðið.
Takið síðan soðið úr ofnskúffunni
og síið það ásamt soðinu (fyrr-

og látið standa í ca. tvo tíma.
Takið vanilluís og setjið í
hrærivél og hrærið ísinn ró-
lega, og blandið sama magni
af þeyttum rjóma út í. Gott er
að láta standa í frosti í smá-
stund áður en borðað er.

Verði ykkur að góðu.
Ég skora á Halldór Her-

mannsson að vera næsti sæl-
keri vikunnar.

nefnda) og bakið upp og þá er
sósan tilbúin. Bætið í smá rjóma-
osti og Maple sýrópi.

Eftirréttur: - Blandaðir
ávextir með ískremi:

Takið ávexti eins og epli, appel-
sínur, banana, jarðaber, melónur
o.þ.h og brytjið hæfilega smátt
og hellið Maple-sýrópi yfir og
örlitlum sítrónusafa sömuleiðis

smáar
Óska eftir íbúð til leigu, helst
2ja herb. eða stúdíó íbúð, helst
á eyrinni. Uppl. í síma 844 6248.

Neyðarútgang
vantar í GÖ
Enginn neyðarútgangur er

fyrir þá nemendur sem stunda
nám á efri hæð Grunnskóla
Önundarfjarðar, að því er
segir í erindi Íbúasamtaka
Önundarfjarðar til Ísafjarðar-
bæjar. Aðeins sé neyðarstigi
til staðar fyrir skrifstofu
skólastjóra. Íbúasamtökin
benda einnig á að aðeins sé
einn fullnægjandi útgangur
á neðri hæð skólans og við
þessu þurfi að bregðast strax.

„Eignasjóður Ísafjarðar-
bæjar hefur unnið að því und-
anfarin ár að lagfæra neyð-
arútganga og brunakerfi í
stofnunum og er það unnið
skv. úttekt eldvarnareftirlits-
ins. Við munum áfram vinna
að lagfæringum í samvinnu
við eldvarnareftirlitið. Þegar
úttekt hefur farið fram á hús-
næðinu munum við reyna að
bregðast við ef þörf er á,“
segir Jóhann Birkir Helga-
son, sviðstjóri framkvæmda-
og eignasviðs Ísafjarðarbæj-
ar.               – hordur@bb.is

Á Suðureyri við Súgandafjörð
vinnur ferðaþjónustufyrirtækið
Fisherman ehf. hörðum höndum
að enduropnun Kaupfélags Súg-
firðinga, en kaupfélagið hætti
formlega starfsemi við upphaf
níunda áratugarins. Stefnt er að
því að opna kaffihús og sérvöru-
verslun í húsnæðinu undir merkj-
um Kaupfélags Súgfirðinga. Að
sögn Elíasar Guðmundssonar
eiganda Fisherman, hefur verk-
efnið lagst vel í heimamenn.

„Þessi hugmynd hefur fengið
góðar viðtökur,“ segir Elías, en
ætla má að Súgfirðingar sjái á
eftir kaupfélagi sínu líkt og íbúar
svo margra annarra byggðalaga
um land allt, en einungis örfá
kaupfélög eru eftir á landinu.

Kaupfélag Súgfirðinga mun þó
ekki endilega vinna sömu sam-
vinnuhugsjónina í forgrunni líkt
og gömlu kaupfélögin, en aðal-
lega verða til sölu tækifærisvörur
í versluninni. Einnig verður þar

kaffihús. „Inni verður aðstaða
fyrir 40 manns og 30 manns geta
setið úti við,“ segir Elías, sem seg-
ir að boðið verði upp á þjóðlegar
og góðar veitingar í Kaupfélagi
Súgfirðinga. Stefnan er sett á því
að þetta nýja kaffihús, undir
gömlum formerkjum, muni opna
um sjómannadagshelgina á næsta
ári.

Kaupfélag Súgfirðinga var
stofnað þann 10. september árið
1940. Kaupfélagið var stofnað

upp úr Pöntunarfélagi Súgfirð-
inga, sem hafði starfað á Suður-
eyri síðan árið 1930. Húsið stend-
ur sem fyrr segir við Aðalgötu
15, en það var byggt árið 1940 af
Kr. B. Eiríkssyni sem var eigandi
þess. Ári síðar var byggt við vest-
urhlið hússins. Handverksbúiðin
á Suðureyri hefur að undanförnu
selt varning í húsnæðinu, en
þurfti að flytja sig um set í haust
vegna fyrirhugaðra framkvæmda
Fisherman. – gudmundur@bb.is

Kaupfélag Súgfirðinga opnar á ný
Suðureyri við Súgandafjörð. Ljósm: © Mats.
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