
Merkileg 
skáldsaga

JÓLA-
HUGVEKJA

Svarti 
víkingurinn

22. desember 2016 
19. tölublað, 5. árgangur 

Sönn samkeppni

Hjónin Bergur Þorgeirsson for-
stöðumaður Snorrastofu í 
Reykholti og Sigríður Kristins-

dóttir fóru nú í nóvember til Ísraels. Þar 
bjó Bergur um nokkurra ára skeið fyrir 

hálfri öld í Jerúsalemborg með foreldrum 
sínum og systur. Bergur hafði ekki kom-
ið til Ísraels síðan. Nú rættist langþráður 
draumur um að heimsækja þessar æsku-
slóðir á ný. Þessa skemmtilegu sjálfsmynd 

tóku þau hjón af sér þar sem Bergur bjó 
á sínum tíma. Bergur segir ferðasöguna í 
viðtali á miðopnu í Vesturlandi vikunnar 
og rifjar einnig upp bernskujól í Landinu 
helga.

Landið helga 
sótt heim STARTARAR OG

ALTERNATORAR
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Þjónustar fyrirtæki og er 
móttökustöð fyrir endur- 
vinnslu og sorp á Akranesi.
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Stjórnlaust land
Þann 29. desember verða liðnir tveir mánuðir síðan þjóðin gekk til 

Alþingiskosninga. Í þeim kosningum kolféll meirihluti ríkisstjórnar 
síðasta kjörtímbils. Sú stjórn situr þó enn sem valdalítil starfsstjórn 

því hvorki hefur gengið né rekið hjá flokkunum sem nú eru á þingi að koma 
sér saman um nýja stjórn. Það er stjórnarkreppa í landinu.

Alger umturnun varð á þinginu við kosningarnar nú í 
október þar sem 22 þeirra sem nú sitja á þingi taka nú sæti 
þar fyrsta sinni og teljast því nýliðar í þingstörfum. Alþingi 
situr nú og reynir að koma sér saman um fjárlög sem sam-
in hafa verið af embættismönnum. Enginn meirihluti 
virðist til staðar innan fjárlaganefndar eða í þinginu.

Þær raddir hafa heyrst að það sé nú varla svo alvarlegt 
þó ekki takist að mynda meirihluta ríkisstjórn. Það hafi 
nú gerst fyrr að liðið hafi vikur og jafnvel mánuðir án þess að slíkt tækist 
eftir þingkosningar. Vísað er til áratuga gamalla dæma í þeim efnum. Því er 
til að svara að þetta er ekki samanburðarhæft. Í nútímanum gerist allt miklu 
hraðar heldur en um og upp úr miðri síðustu öld. Þjóðfélagið og veröldin öll 
er gerbreytt. Í dag eru heldur engar aðstæður til þess að föndra við tilrauna-
starfsemi þar sem menn prófa sig áfram með minnihlutastjórnir sem sitji í 
skjóli þingsins þar sem semja verður við þingheim um málin. Það er engin 
hefð fyrir slíkum stjórnum hér á landi og vandséð að núverandi samsetning 
á þinginu leyfi að slíkt gengi upp til lengdar.

Það liggur á að trygg og stöðug meirihlutastjórn taki hér við stjórnartau-
munum. Aðstæður eru einfaldlega þannig bæði í innanríkis- og utanríkis-
málum. Margt bendir til að árið 2017 geti orðið stormasamt. Nú stendur yfir 
sjómannaverkfall sem gæti dregist mjög á langinn. Stjórnvöld geta trauðla 
beitt sér til að leysa það því það er engin ríkisstjórn í landinu með meirihluta 
á bak við sig. Svona mætti áfram telja. Í utanríkismálum eru blikur á lofti. 
Það horfir víða ófriðlega  í heiminum. Efnahagsmál Evrópu gætu komist í 
uppnám strax á nýju ári ef hagkerfi Ítalíu riðar til falls og evran tekur dýfu. 
Þar í landi eins og hér ríkir stjórnarkreppa. Nýr forseti tekur við stjórnartau-
munum í Bandaríkjunum strax eftir áramót. Þetta eru bara nokkur dæmi.

Enginn veit í dag hver þróunin verður en fullyrða má þó að það eru 
breytingar og ólgutímar framundan. Þingheimur virðist taka stöðunni af 
miklu léttlyndi en við þessar aðstæður er hreint ábyrgðarleysi að láta þjóðar-
skútuna reka stjórnlausa á reiðanum eins og nú er gert. Nýkjörinn forseti 
Íslands verður að sýna þann myndugleika að grípa í taumana. Nota vald-
heimildir stjórnarskrárinnar, skipa utanþingsstjórn og boða síðan til nýrra 
þingkosninga sem fyrst á nýju ári.

Stundum verður bara að kasta teningunum aftur til að fá niðurstöðu.  
 Magnús Þór Hafsteinsson
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Við erum 3 ára í dag

Bismagg er netverslun með mjög gott  
úrval af logalausum kertum.

Kertaljós og kósýheit án eldhættu

Bókardómur
BÓK: ljósin á Dettifossi – örlagasaga
HöfUndUr: Davíð logi Sigurðsson
ÚtGáfA: Sögur
299 bls.

Það hlýtur að teljast mikið ólán að vera á heimsiglingu frá ameríku til Íslands í stríði sem svo 
gott er sem lokið þegar tundurskeyti kemur allt í einu æðandi undir haffletinum, hæfir skipið 
og sökkvir því á örfáum mínútum. Þrjátíu manns björguðust af Dettifossi en fimmtán fórust 
þegar þetta henti í hafinu milli Írlands og Skotlands 21. febrúar 1945.
Davíð logi Sigurðsson settist niður til að skrifa sögu afa síns og nafna sem var stýrimaður 
á skipinu þegar þetta gerðist. Þessi bók varð hins vegar miklu meira. Hún er saga íslensks 
alþýðufólks á fyrri hluta 20. aldar þar sem heil þjóð var að brjótast úr basli og fátækt. Davíð 
gíslason var bóndasonur við breiðafjörð sem gerðist sjómaður. Hann stýrði skonnortu en 
lenti í strandi og komst naumlega af, veiktist af berklum, missti eiginkonu og fjölskyldu af 
völdum sama sjúkdóms, náði sér upp úr þessum sjúkdóm sem kallaður var „hvíti dauðinn,“ 
fór aftur á sjóinn og varð stýrimaður á sjálfum gullfossi sem var flaggskip Íslands. Svo kom 
stríðið. Hvílík saga!
Ég ætla ekki að rekja hana frekar svo ég spilli ekki fyrir lesendum. upplýsi bara að í lok bók-
arinnar enda tveir þræðir hennar á akranesi. Davíð loga hefur tekist frábærlega upp með þessari bók. Það eina sem ég get sett út 
á hana er að mér finnst vanta sárlega orða- og nafnaskrá aftast í bókinni. „ljósin á Dettifossi“ fá þrátt fyrir þetta fullt hús stiga hjá 
mér. bravó!
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rEYKJAVÍK: Hæstiréttur 
dæmdi á mánudag Lands-
banka Íslands til að endur-

greiða tveimur sjávarútvegsfyrir-
tækjum á Snæfellsnesi tæplega 1,2 
milljarða króna með áföllnum drátt-
arvöxtum auk málskostnaðar. Fyrir-
tækin sem um ræðir eru  Guðmund 
Runólfsson í Grundarfirði og Hrað-
frystihús Hellissands í Rifi í Snæfels-
sbæ.

Bankinn hafði gert viðbótarkröfu 
á fyrirtækin vegna vaxtaútreiknings 

varðandi uppgjör ólögmætra geng-
istryggðra lánasamninga. Út af þessu 
varð ágreiningur sem fyrirtækin fóru 
með fyrir héraðsdóm. Þar var bank-
inn sýknaður af kröfum fyrirtækj-
anna. Báðum málunum var þá áfrýjað 
til Hæstaréttar sem tók þau fyrir og 
dæmdi fyrirtækjunum í hag.

Samkvæmt dómsorðum Hæsta-
réttar skal Landsbankinn nú greiða 
Guðmundi Runólfssyni hf., alls krón-
ur 999.670.150 með dráttarvöxtum 
frá 8. maí 2014 til greiðsludags. Bank-

inn skal einnig greiða fyrirtækinu 
1.200.000 krónur í málskostnað í hér-
aði og fyrir Hæstarétti.

Í hinu málinu er Landsbankinn 
dæmdur til að greiða Hraðfrystihúsi 
Hellisands hf., 1.165.866.988 krónur 
með dráttarvöxtum frá sama degi og í 
hinu málinu. Sömuleiðis dæmist sama 
upphæð í málskostnað sem bankan-
um ber að greiða.

Dómana má lesa á vef Hæstaréttar 
(haestirettur.is).

Banki dæmdur til að 
greiða ríflega milljarð

VESTURLAND: Atvinnutekj-
ur á Vesturlandi námu 44,2 
milljörðum kr. á árinu 2015 

og höfðu aukist um 0,2% að raunvirði 
frá árinu 2008. Á sama tíma fjölgaði 
íbúum Vesturlands um 1,3%.

Þessar tölur segja hins vegar ekki 
mikið um þróunina innan svæðisins 
þar sem hún var mjög mismunandi. Á 
suðurhluta svæðisins, á Akranesi og í 
Hvalfjarðarsveit, hækkuðu atvinnu-
tekjur um 3,7% og íbúum fjölgaði um 
6,3%, mest á Akranesi. Í Borgarbyggð, 
Skorradalshreppi og Dalabyggð dróg-
ust atvinnutekjur hins vegar saman 
um 8,7% og íbúum fækkaði um 4,0%. 
Á Snæfellsnesi jukust atvinnutekjur 
nokkuð og íbúum fækkaði um 1,6%.

Hæstar tekur syðst
Meðalatvinnutekjur á Vesturlandi 
voru rétt undir landsmeðaltali árið 
2015 og höfðu hækkað lítillega frá ár-
inu 2008. Hæstar voru meðalatvinnu-
tekjur á suðursvæðinu árið 2015 en 

þær voru 5% yfir landsmeðaltali.
Á Snæfellsnesi voru þær rétt yfir 

landsmeðaltali og höfðu hækkað 
nokkuð frá árinu 2008. Á svæð-
inu sem inniheldur Borgarbyggð, 
Skorradalshrepp og Dalabyggð voru 
meðalatvinnutekjur hins vegar tæp 
83% af landsmeðaltali og lækkuðu frá 
árinu 2008.

Víðast samdráttur í norð-
vestri
Breytileiki var verulegur innan lands-
hluta, jafnvel milli byggða sem liggja 
þétt saman. Á höfuðborgarsvæðinu 
varð samdráttur í Reykjavík og á 
Seltjarnarnesi, en aukning á atvinnu-
tekjum í öðrum sveitarfélögunum 
á svæðinu. Á Suðurnesjum er svip-
aða sögu að segja þar sem að mikil 
aukning varð í Grindavík, nokkur í 
Reykjanesbæ en samdráttur í hinum 
sveitarfélögunum þremur.

Á Vestfjörðum varð samdráttur 
í Ísafjarðarbæ en aukning í heildina 

utan hans. Á Norðurlandi vestra varð 
verulegur samdráttur í atvinnutekj-
um bæði í Húnavatnssýslum og í 
Skagafirði. Á Norðurlandi eystra má 
rekja nær alla aukningu í atvinnutekj-
um til Eyjafjarðarsvæðisins á meðan 
Þingeyjarsýslurnar rétt halda sínu. 
Á Austurlandi varð aukning sunn-
an Fagradals en samdráttur norð-
an hans. Á Suðurlandi varð nokkuð 
myndarleg aukning atvinnutekna alls 
staðar nema í Sveitarfélaginu Árborg, 
Hveragerði og Ölfusi og í Rangár-
vallasýslu.

ný skýrsla Byggðastofnunar
Allt þetta og meira til kemur fram 
í skýrslunni „ Atvinnutekjur 2008-
2015 eftir atvinnugreinum og svæð-
um.“ Í skýrslunni er gefin mynd af 
þróun atvinnutekna á landinu eftir 
atvinnugreinum kyni, landshlutum 
og svæðum. Skýrslan er nýkomin 
út og hana má nálgast í heild á vef 
Byggðastofnunar (byggdastofnun.is).

Meðalatvinnutekjur á 
Vesturlandi 2015 rétt 
undir landsmeðaltali

LEiðAri



3   22. desember 2016

Oft má spara tíma, fé og fyrirhöfn með körfu frá Gísla Jóns

Gleðileg jól 
gott og farsælt komandi ár

Þökkum samstarfið á árinu
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Þegar sólin er hvað lægst á lofti 
hér á norðurhveli jarðar og 
náttmyrkrið umvefur okkur 

eins og öll von sé úti og dagur muni 
aldrei aftur rísa, þá er okkur fluttur 
boðskapurinn um fæðingu guðs-
sonarins –  Krists – sem var í jötu 
lagður lágt, en ríkir þó á himnum hátt.

Á jólum erum við, líkt og hirðarnir 
í haganum sem mættu englinum, og  
vitringarnir frá austurlöndum sem 
fylgdu stjörnunni, leidd að jötunni 
á Betlehemsvöllum til að votta þeim 
sem þar er að finna virðingu okkar.

Hvernig við bregðumst við þessu 
litla barni, sem í jötunni hvílir, og 
hvort og hvernig við nemum boð-
skapinn sem fylgir því er að miklu 
leyti undir okkur sjálfum komið, en 
þó megum við vita að sú táknmynd 
sem barnið í jötunni birtir okkur býr 
yfir meiri visku og dýpt en okkur mun 
nokkru sinni auðnast að öðlast fullan 
skilning á.

Það er því með auðmýkt í hjarta 
sem við nálgumst þetta barn en einnig 
eftirvæntingu, því eins og fram kemur 
hjá englinum, sem birtist hirðunum í 
haganum, þá er okkur boðaður mik-
ill fögnuður, sem veitast mun öllum 
lýðnum.

Það er til saga af manni nokkrum, 
sem lengi hafði velt fyrir sér málefn-
um trúarinnar en án árangurs. Hann 
hafði ekki náð að komast alveg til 
botns í Jesú Kristi eða boðskapnum 
um hann og ákvað því að láta allt er 
hann varðaði afskiptalaust. Kona hans 
og börn voru því orðin vön að fara ein 
til kirkju og sú var einnig raunin það 
aðfangadagskvöld, sem hér segir frá. 
Maðurinn varð hins vegar eftir heima 
og las í bók sem hann hafði fengið í 
jólagjöf.

Það hafði snjóað og frost var úti. 
Allt í einu mundi maðurinn eftir litlu 
fuglunum sem hann fyrr um kvöldið 
hafði séð norpa fyrir utan stofuglugg-
ann hjá sér. Hann stóð því upp og 
fór út til þess að gefa þeim. Á meðan 
hann horfði á litlu greyin í kuldan-
um fór hann að vorkenna þeim og 
hann hugsaði með sér að sennilega 
gæti hann látið þeim líða betur inni í 
bílskúrnum. Hann fór því út, opnaði 
skúrinn og kveikti ljós og reyndi að 
lokka fuglana inn með ýmsum ráðum, 
en allt án árangurs því fuglar himins-
ins hafa engan áhuga á því að lokast 
inni í húsum.

Eftir nokkra umhugsun komst 
maðurinn að þeirri niðurstöðu að 
aðeins með einu móti væri mögulegt 
að fá fuglana til að fara inn í hlýjuna 
í skúrnum; hann sjálfur yrði að ger-
ast fugl og þannig gæti honum einna 
helst tekist að leiða þá inn í birtuna og 
hlýjuna. Um leið og honum kom þetta 
í hug heyrði hann kirkjuklukkur óma 
í fjarska. Miðnæturmessan, sem eigin-
kona hans og börn höfðu farið til var 
að hefjast.

Á þessari stundu var hins vegar 
eins og uppljómun ætti sér stað í allri 
hans hugsun því í sömu andrá laukst 
upp fyrir honum boðskapur jólaguð-
spjallsins.

„Auðvitað,” sagði hann með sjálf-
um sér.  „Þess vegna gerðist Guð mað-
ur.“

Eins og hann sjálfur hafði hugsað 
sér að gerast fugl til að leiða fugla þá 
varð Guð að gerast maður til að leiða 
menn.

Þessi einfalda og barnslega saga 
lætur ekki mikið yfir sér, en samt er í 
henni að finna sjónarhorn og nálgun, 
sem gott getur verið að íhuga á jólum 
sem svar við spurningunni: Af hverju 
gerðist Guð maður?

Og svarið er: Hann gerðist maður 
til þess að leysa okkur úr þeim að-
stæðum sem er afleiðing syndafallsins 
- eða þannig setur hin vestræna kristni 
dæmið jafnan upp. Kristur fæddist til 

að vísa okkur veg og vera okkur ratljós 
í rökkvuðum heimi, þar sem stundum 
verður svo dimmt í sálu og sinni, að 
ekki sér handa skil. Þar sem ekkert 
ratljós er að finna er auðvelt að tapa 
áttum og missa sjónar á raunveruleg-
um tilgangi og markmiðum, en til þess 
að verða okkur ratljós ákvað Guð að 
gerast maður og ganga inn í mannleg 
kjör og verða þannig sá „Guð af Guði” 
og það „ljós af ljósi” sem vegna vor 
mannanna og vorrar sáluhjálpar stíg-
ur niður af himni.

Ef við nú aðeins bregðum út 
af vananum og ákveðum rétt sem 
snöggvast með sjálfum okkur að líta 
á fæðingu Jesú Krists í Betlehem með 
augum hins dulspekilega, því víddin 
sú er sannarlega ein þeirra vídda sem 
textar Biblíunnar geyma, þá er hægt 

að líta þannig á að fæðing Krists sé 
„kosmískur” atburður, eins og það er 
stundum kallað, eða alheimsatburður.

Slíkur alheimsatburður einskorðast 
þá ekki bara við eitt ákveðið augnablik 
fyrir óralöngu eða einn ákveðinn stað 
suður við Miðjarðarhafsbotna, heldur 
er um að ræða atburð sem á sér stað 
innra með þeim sem tekur trú á Krist.

Hin „kosmíska” Kristsfæðing á sér 
þannig ítrekað stað því það er alltaf 
að gerast, að fólk kemst til trúar, og 
skynjar sem aldrei fyrr hvað það er 
sem Kristur Jesús stendur fyrir. Í þessu 
„kosmíska” samhengi er hægt að líta á 
Betlehemsvellina, þar sem hirðarnir 
gættu hjarðar sinnar, sem sálina. Og 
það er líka á þessum vettvangi sálar-
innar sem engillinn birtist með boð-
skap sinn, sem er ætlað að hreyfa við 

okkur og hvetja til nýrra verka.
Gripahúsið og jatan, þar sem 

Kristur er lagður, stendur svo eins og 
táknmynd fyrir hjartað, en í Biblí-
unni er hjartað alltaf tákn fyrir innsta 
kjarna mannsins og það sem öllu öðru 
liggur til grundvallar í lífi hans.

Þegar fæðing Krists í Betlehem er 
skoðuð með þessum hætti sjáum við 
að ekki er lengur um einn einstæð-
an atburð að ræða, heldur er fæðing 
Krists sístæður atburður; atburður 
sem alltaf er að eiga sér stað með ein-
hverjum hætti og kallar fram nýja vit-
und og nýja hugsun.

Fyrir ekki löngu síðan sá ég fyrir-
sögn á netinu þar sem sagði eitthvað 
á þessa leið: „Jólin eru táknræn fyrir 
kærleikann, fjölskylduna og birtuna 
í skammdeginu,” og vissulega er það 

svo því jólin fá okkur gjarnan til að 
forgangsraða og skilgreina upp á nýtt 
hvað það er sem við álítum mikilvæg-
ast í lífinu.

Jólin standa því gjarnan fyrir nýtt 
upphaf og nýja byrjun og að kristnum 
skilningi standa þau fyrir nýtt upphaf í 
fylgd Krists, sem birtist okkur sem hið 
nýfædda og óburðuga barn í jötunni. 
„Sjá, ég geri alla hluti nýja, segir í Op-
inberunarbókinni,” og það er einmitt 
það sem fæðing Jesús Krists í heiminn 
hefur í för með sér; hún gerir alla hluti 
nýja og fær okkur til að sjá allt í nýju 
samhengi og nýju ljósi og færir okkur 
á hverri tíð ný og gleðileg jól.

Guð gefi okkur öllum gleðileg jól.
Sr. Kristinn Jens Sigurþórsson

Saurbæ á Hvalfjarðarströnd

Jólahugvekja:

ratljós í rökkvuðum heimi

Úr HALLGríMsKirKJU í sAUrBæ 
Freskan er eftir finnska listamanninn lennart 
Segerstråle en róðukrossinn mun vera frá því um 1500. 
Hann stóð í kirkju séra Hallgríms Péturssonar á 17. öld.
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*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Það er árið 1983. Ákveðið hef-
ur verið að halda kirkjuhátíð 
á Skarði um sumarið. Meðal 

gesta verður forseti lýðveldisins, Vigdís 
Finnbogadóttir, sem á að koma og taka 
á móti ljósprenti af einu glæsilegasta 
handriti miðalda: Skarðsbók. Kristinn 
Jónsson, núlifandi ábúandi á Skarði, 
vildi koma kirkjunni í stand fyrir hátíð-
ina. Meðal þess sem þurfti að gera var 
að koma almennilegri grunnfestingu 
undir hana. Fyrr á tíð var látið duga að 
reisa kirkjuna á steingrunni og líklega 
var það ástæðan fyrir því að kirkjan á 
Skarði fauk af grunni sínum árið 1910. 
Kristinn segir sjálfur að það hafi verið 
óþægilegt að sjá kirkjuna rísa og hníga, 
eftir því hvort var frost eða þíða.

Þetta var mikil aðgerð. Það þurfti 
að grafa hálfan annan metra undir 
kirkjugólfið, setja nýja gólfbita undir 
kirkjuna og festa stórar tunnur við þá, 
sem síðan yrðu fylltar af steinsteypu. 
Þorvaldur Brynjólfsson frá Lundi í 
Lundareykjadal, bóndi og gamalreynd-
ur kirkjusmiður, var beðinn um að taka 
verkið að sér. Þorvaldur var kominn á 
efri ár þegar þetta gerðist og var allur 
áður en ég heyrði þessa sögu. Hann var 
af þeirri kynslóð bænda sem trúði á 
jafnaðarhugsjónina að baki Sambandi 
íslenskra samvinnufélaga og sömuleið-
is var hann ákafur talsmaður Fram-
sóknarflokksins, sem lengi hafði haft 
landbúnað og byggðastefnu sem sín 
helstu baráttumál.

„Það var vandfarið að Þorvaldi,“ 
sagði Kristinn Jónsson.

Þorvaldur kemur að Skarði 
nokkrum vikum áður en kirkjuhátíðin 
á að fara fram.

„Þú hefur ekki langan tíma til 
stefnu,“ segir Kristinn.

„Þetta hefst,“ svarar Þorvaldur.
Hann byrjar að grafa.
Undir altarinu kemur Þorvaldur nið-

ur á leifar af tréverki. Þetta reynist vera 
líkkista. Hringt er í Þjóðminjasafnið 

og tveir menn koma á staðinn. Frekari 
gröftur leiðir í ljós að við hlið kistunn-
ar liggur rauður, sexhyrndur legsteinn. 
Að öllum líkindum var þetta legsteinn 
sjálfrar Ólafar ríku (1410–1479), fræg-
ustu hefðarfrúr Íslandssögunnar, sem 
lét gera hina glæsilegu altaristöflu sem 
enn stendur í kirkjunni á Skarði.

Fornleifafræðingarnir óska eftir 
að fá að taka legsteininn með sér til 
Reykjavíkur til að rannsaka áletrunina 
á honum betur. Kristinn segir nei. Þetta 
var heilagur grafreitur og hann vildi 
ekki meira jarðrask en ýtrasta nauðsyn 
krefði.

Mennirnir að sunnan neyðast til að 
hlýða Kristni. Það er hann sem á kirkj-

una og allt sem undir henni hvílir. And-
rúmsloftið verður spennuþrungið. Þor-
valdur grefur. Fleiri kistur koma í ljós; 
prestfrú og prestur frá 17. öld og stór 
steinhella sem reynist tilheyra Birni 
hirðmanni Þorleifssyni, sem einnig 
hafði viðurnefnið ríki og var eiginmað-
ur Ólafar. Fornleifafræðinga drífur að 
með fíngerða pensla. Enn verða tafir á 
verki Þorvaldar.

Spennan magnast. Kristinn verður 
vitni að því þegar Þorvaldur kemur út 
úr kirkjunni sótrauður af reiði. Forn-
leifafræðingarnir frá Reykjavík höfðu 
tekið upp á því að stríða bóndanum 
sem þeim þótti vera gamall í hettunni 
og skilningssljór. Þeir höfðu hæðst að 
framsóknar- og jafnaðarhugmyndum 
hans og það var meira en Þorvaldur 
þoldi. Um leið var það hið tímafreka 
sýsl fornleifafræðinganna sem stóð í 
vegi fyrir því að hann gæti lokið verk-
inu í tæka tíð. Það er ekki gott að vita 
hver byrjaði. Kirkjuhátíðin nálgaðist 
óðfluga og „fræðingarnir að sunnan“ 
tóku ekkert tillit til þess.

Að endingu luku fornleifa-
fræðingarnir verki sínu og Þorvaldur 
gat aftur byrjað að grafa. En nú var 
hann lentur í tímaþröng.

Þennan örlagaríka dag var Kristinn 
Jónsson ekki á staðnum því hann var 
farinn í þangskurð utan við Skarðs-
strönd. Mér hefur skilist á Kristni og 
frænda mínum Steinólfi Lárussyni að 
Þorvaldur hafi verið að grafa einhvers-
staðar nálægt kirkjutröppunum þegar 
hann kom niður á „fyrirbærið“.

Mörgum árum síðar hitti Steinólf-
ur Þorvald og spurði hann nánar út í 
hvað hann hefði séð undir kirkjunni. 
Þorvaldur vildi ekki segja honum það. 
En hann sagði dálítið annað og það var 
þetta: „Ef ég hefði sagt frá því sem ég sá, 
hefði allt orðið brjálað.“

Steinólfur frændi þrýsti á Þorvald 
enda var hann dauðforvitinn eins og 
allir hefðu orðið við að heyra slík um-
mæli. En það var engin leið að fá Þor-
vald til að ljóstra upp leyndarmálinu.

Ég spurði Kristin hvað hann héldi 
að Þorvaldur hefði getað átt við og 
hann taldi líklegast að Þorvaldur hefði 
komið niður á enn eina kistuna, hugs-
anlega kistu Björns ríka. Það er ósenni-
legt, því þá hafði Þorvaldur þegar rekist 
á legstein hans ásamt fleiri kistum. Ein 
líkkista til viðbótar hefði naumast gert 

allt brjálað.
Við skulum muna að Þorvaldur var 

í mikilli tímaþröng og þar að auki var 
hann sármóðgaður út í borgarbörnin 
frá Þjóðminjasafninu sem höfðu skop-
ast að hugsjónum hans. Hann vissi að 
ef þeir yrðu aftur kallaðir til og fengju 
að sjá það sem hann hafði komið auga 
á, yrði engin kirkjuhátíð haldin á um-
ræddum tíma, og að honum yrði kennt 
um allt saman.

Hvað var það sem Þorvaldur sá?
Hann getur ekki hafa séð skip og 

hann hefði varla túlkað það sem mark-
verðan fornleifafund þótt hann hefði 
komið niður á nokkra ryðgaða nagla. 
Að mínu viti hafði Þorvaldur ekki sér-
staka þekkingu á fornleifum en það 
þarf heldur ekki sérfræðiþekkingu 
til að skilja á milli kristinna grafa og 
heiðinna; munurinn sést á haugfénu. 
Heiðingjum var mikið í mun að senda 
þá látnu vel útbúna yfir í annan heim, 
meðan kirkjan sýndi mikla andúð á 

slíkum siðum allt frá upphafi.
Þetta er almenn þekking og hana 

hefur Þorvaldur haft. Ég held að hann 
hafi séð einhverja gripi sem hann setti 
í samband við heiðinn sið; kannski var 
það skjaldarbóla, mögulega sverð eða 
spjótsoddur. Kannski eitthvað allt ann-
að, gripur úr rostungstönn eða eitthvað 
ennþá stórbrotnara.

Eftir því sem ég best veit, sagði 
Þorvaldur aldrei neinum frá því sem 
hann sá. Hann tók leyndarmálið með 
sér í gröfina. Hann var hinsvegar nógu 
heiðarlegur til að láta vita af því að 
undir kirkjunni á Skarði væri eitthvað 
sem gæti gert allt brjálað.

Þorvaldur bóndi hefur mögulega 
komið niður á gröf svarta víkingsins.

Trúlega er það hann sem hvílir þar. 
Veiðimaðurinn og sæfarinn, konungur 
Atlantshafsins, víkingurinn svarti. Og 
smámsaman verða bein hans að dufti; 
síðustu jarðnesku leifar Geirmundar 
heljarskinns.

Bókarkafli:

Leitin að svarta víkingnum: 
„Þá hefði allt orðið brjálað“

Bókardómur
BÓK: leitin að svarta víkingnum
HöfUndUr: bergsveinn birgisson
ÞýðEndUr: Eva Hauksdóttir og bergsveinn 
birgisson
ÚtGáfA: bjartur
416 bls.
 
Ég las þessa bók fyrst fyrir einum tveimur árum 
þegar hún kom út á norsku og sá þá strax að 
hér var komið geysilega gott og frumlegt verk. 
Þessi bók hlaut afar góðar móttökur lesenda og 
mikið lof í noregi. Síðan ég las norsku útgáfuna 
hef ég beðið eftir íslensku útgáfunni af „Svarta 
víkingnum.“ nú er hún loks komin.
bergsveinn birgisson hefur greinilega lagt mikla 
vinnu í skrifa upp í eyður sögu sem okkur er 
ekki kunn í dag – sögu sem svo sannarlega tengist fyrstu áratugum landsnáms á 
Vesturlandi. Vissulega er hér mikið um getgátur. Sjálfur hef ég alltaf verið hallur undir 
kenningar um að fyrstu landsnámsmennirnir hafi komið hingað til lands í leit að 
náttúruauðlindum sem þeir gætu nýtt. að vissu leyti kannski fólk sem var tilneytt 
að taka sig upp frá sínum heimaslóðum vegna þess að land- og náttúrugæði þar 
höfðu ekki lengur rými fyrir þau eða þeim væri ekki lengur vært af stjórnmálalegum 
ástæðum, en einnig vegna þess að hér á þessari eyju úti í norður atlanshafi biðu 
auðæfi sem gæfu af sér afurðir sem væru eftirsóttar á erlendum mörkuðum.
Þessa bók verður eiginlega helst að lesa með „geirmundar sögu heljarskinns“ sem 
bergsveinn sendi frá sér í fyrra.  Vettvangur þeirrar bókar er að mestu leyti á Vest-
urlandi. Saman mynda báðar þessar bækur einstakt meistaraverk. Þær eru reyndar 
meistaraverk líka hvor um sig. Frumlegar, vel skrifaðar og vandaðar í hvívetna. 
Enginn Vestlendingur sem á annað borð lætur sig bókmenntir, sögu og menningu 
landshlutans varða getur litið fram hjá verkum bergsveins birgissonar um forföður 
sinn, höfðingjann mikla af Skarðsströnd, geirmund heljarskinn Hjörsson á geir-
mundarstöðum á Skarðsströnd í Dalasýslu.

mþh

sKArð á sKArðsströnd  Þessi kafli er lok 
bókarinnar „leitin að svarta víkingnum.“ Hvað var það sem 
Þorvaldur brynjólfsson frá lundi í lundarreykjadal í borgarfirði 
sá undir kirkjunni á Skarði? ljósmynd: Valdís Einarsdóttir.

Stykkishólmsbær  sendir 
Vestlendingum bestu óskir um gleðileg jól 
og farsæld á komandi ári, með þakklæti 

fyrir árið sem er að líða
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íSRAEL/BORGARBYGGÐ: Berg-
ur Þorgeirsson, forstöðumaður 
Snorrastofu í Reykholti, er nýkom-

inn frá Ísrael úr för sem hann fór þangað 
ásamt Sigríði Kristinsdóttur eiginkonu 
sinni. Þetta er fyrsta heimsókn Bergs til 
Ísraels frá því hann bjó þar sem barn í 
2 og hálft ár, þ.e. frá jólum 1963 fram í 
júlí 1966, þegar fjölskyldan hélt heim á 
leið í lítilli Fiat-lús með skipi frá hafna-
borginni Haifa áleiðis til Grikklands. 
Faðir Bergs, Þorgeir Þorgeirsson, tók 
fyrri hluta sérfræðináms síns í læknis-
fræði, þ.e. í meinafræði, við Hadassah-
spítalann í útjaðri Jerúsalem. Með í för 
á sínum tíma voru einnig móðir Bergs, 
Kristjana F. Arndal, og systirin Lilja.

Land sem kom á óvart
Bergur segir að: „...eftir á að hyggja finnst 
mér vitaskuld gott að hafa yfirgefið þetta 
goðsagnakenndasta land veraldar á und-
an næsta stórviðburði í sögu þess, þ.e. 
fyrir sex daga stríðið, sem braust út 11 
mánuðum eftir brotthvarf okkar.“

Sex daga stríðið stóð frá 5.–10. júní 
1967 og var háð milli milli Ísraels annars 
vegar og Egyptalands, Jórdaníu, Sýrlands, 
Líbanons og Íraks hins vegar. Því lyktaði 
með algerum sigri Ísraelsbúa. Þeir unnu 
mikil lönd af aröbum og halda mörgum 
þeirra enn svo sem Gaza-svæðinu, Vest-
urbakka Jórdanár, Austur-Jerúsalem og 
Gólanhæðum. Deilur vegna þessa hafa 
staðið yfir allt til þessa daga.

Bergur lifði hins vegar aðra tíma í 
Landinu helga sem barn. „Ég bjó í Jer-
úsalem frá 5 til 8 ára aldurs. Nú fimmtíu 
árum síðar náði ég loks að heimsækja 
þessar æskuslóðir, sem ég held kannski 
mest upp á. Fimmtán daga ferðin sem 
við fórum nú í nóvember reyndist langt 
umfram væntingar. Landið og fólkið 
olli mér ekki neinum vonbrigðum. Það 
má segja að stemningin hafi ekki verið 
ósvipuð því sem ég fékk að upplifa sem 
barn. Landið kom okkur Sigríði vægast 
sagt skemmtilega á óvart.“

Jerúsalem segir Bergur að sé falleg 
borg enn í dag. „Hún hefur þróast með 
aðdáunarverðum hætti og greinilegt 
að byggingarreglugerðir virka. Ég hef 
sjaldan komið til borgar sem myndar 
jafn mikla fagurfræðilega heild. Stefnan 
í byggingarstíl er greinilega sú sama og 
þegar við fjölskyldan komum þangað 
fyrst á Þorláksmessu eða aðfangadag 
1963. Systir mín og foreldrar hafa farið 
aftur til landsins, en sjálfur átti ég þetta 

langþráða ferðalag eftir.“

fyrstu jól í Jerúsalem
Jólin fyrir 53 árum voru þar af leiðandi 
fyrstu kynni Bergs Þorgeirssonar og fjöl-
skyldu hans af Landinu helga. „Frá flug-
vellinum í Tel Aviv árið 1963 var haldið 
til lítils gistihúss í Jerúsalem. Þegar 
þangað var komið drógu mamma og 
pabbi upp tvo litla pakka úr pússi sínu, 
vitaskuld mjúka, og lögðu á hjónarúm-
ið. Fannst mér þetta heldur dapurlegt,“ 
segir Bergur og brosir við endurminn-
inguna.

Næstu jól hjá litlu íslensku fjöl-
skyldunni í Ísrael urðu öllu veglegri. 
„Önnur jólin voru mér ekki síður 
minnisstæð, og þá vegna þess hversu 
vegleg þau voru. Nágranni okkar í Jer-
úsalem, sem var garðyrkjumaður, virtist 
bíða spenntur eftir að við héldum jólin. 
Þegar hann varð ekki var við neitt jóla-
tré kom hann ásamt eiginkonu sinni 
og færði okkur stórt grenitré að gjöf 
á aðfangadag. Komu þá í ljós duldir 
smiðshæfileikar pabba, sem af mikilli 
fimi smíðaði undir það fót og þakti það 
með lifandi kertum. Fjórir eða fimm ná-
grannar, allt gyðingar, komu 
sér fyrir í stofunni og gerðu 
jólaskrautið, m.a. dæmigerða 
íslenska jólapoka. Á slaginu 
sex var síðan allt tilbúið og 
gleðin hjá mér og systur 
minni, Lilju, ómæld. Ekkert 
jólatré var á þriðju jólunum, 
en þá voru mér minnistæð-
ar veglegar jólagjafirnar, m.a. 
fyrstu Corgi Toys-bílarnir 
mínir.“

Bergur bætir því við 
að gyðingarnir höfðu ekki 
einungis áhyggjur af að ís-
lenska fjölskyldan héldi ekki 
upp á kristnar hátíðir, heldur vorum við 
ávallt miklu meir en velkomin á þeirra 
eigin trúarhátíðir, sem eru fjölmargar. 
„Ég fór nokkrum sinnum sem barn í 
synagógur sem eru bænahús gyðinga 
og gat ekki farið þangað inn nema með 
kollhúfu eða kipa eins og þær eru kallað-
ar. Átti ég tvær slíkar, eina hversdags og 
aðra til hátíðarbrigða.“

fóru víða um
Bergur rifjar einnig upp að árið 1965 eða 
1966 hafi fjölskyldan farið til nágranna-
ríkisins Jórdaníu. „Við upplifðum mikil 
ævintýri í þessu arabaríki, sem stuttu 

síðar stóð í stríði við Ísrael. Þá var gamla 
Jerúsalem hluti af Jórdaníu, rétt eins og 
Betlehem en það breyttist eftir sex daga 
stríðið skömmu síðar.  Sem barni fannst 
mér tilkomumikið að komast inn í sjálfa 
fæðingarkirkju Jesú. Því miður auðn-
aðist okkur ekki að fara þangað núna. 
Við vorum hvött til þess af gestgjöfum 
okkar í Jerúsalem að fara til Betlehem 
í skipulagri ferð af öryggisástæðum. 
Hætturnar í dag væru það miklar. Engu 
að síður hafði sagnfræðiprófessor frá 
Chile, sem við  kynntumst í ferðinni, 
Alberto Nazal að nafni, hvatt okkur 
eindregið til að heimsækja sig þangað. 
Hann var gestakennari við háskólann í 

Betlehem allan nóvembermánuð.“
Þrátt fyrir greinilega undirliggjandi 

spennu í Ísrael í dag þá segir Bergur að 
þau Sigríður hafi náð að ferðast víða um 
landið. „Það er enda auðvelt að koma sér 
á milli staða í þessu litla ríki, sem er ekki 
nema 20 prósent af flatarmáli Íslands. 
Við nýttum okkur allt nema bílaleigu-

bíla, þ.e. lestar, rútur og innanlandsflug. 
Þá fórum við sem mest fótgangandi. 
Það reynum við alltaf að gera í ferðum 
okkar. Þrátt fyrir að komast ekki yfir á 
Vesturbakkann til Betlehem tókst okkur 
að komast á fjölmarga trúarstaði, bæði 
í Gömlu Jerúsalem og við Galileuvatn-
ið. Sjálfum fannst mér tilkomumikið 

Endurfundir 
í Landinu helga

 MUstErisHæðin oG GrátMÚr-
inn í GöMLU JErÚsALEM Fyrir 

miðaldafræðinginn berg Þorgeirsson var það 
mikill fengur að komast til Jerúsalem sem 

um aldir var miðpunktur heimsins og er víða 
nefnd í fornritum Íslendinga.

BErGUr ÞorGEirsson með 

Palestínuklút um höfuð í Jórdaníu árið 

1966 eða 1967. Skömmu síðar skall sex 
daga stríðið á.

BErGUr Við ánA 
JÓrdAn.

Systkinin bergur og lilja 
með Kristjönu F. arndal 

móður þeirra á góðri 
stundu í Ísrael.
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að komast í fótspor Jesú við ána Jórd-
an og þá ekki hvað síst á slóðir aðal-
söguhetjunnar minnar í fornsögunum, 
Örvar-Odds. Þar urðum við ekki fyrir 
vonbrigðum. Við nutum þess að ganga 
vegarslóða fyrir pílagríma og vera síðan 
vitni að niðurdýfingum í sjálfri ánni.“

Mikil saga
Þeim hjónum þótti einna tilkomumest 
að koma til Gömlu Jerúsalem, þessar-
ar ævafornu víggirtu borgar (0,9 km2) 
og upplifa þá staði sem tengjast bæði 
kristinni trú og gyðingdómi. „Við fórum 
í nýuppgerða synagógu, Hurva, og feng-
um vandaðan og skemmtilegan fyrir-
lestur um sögu hússins og Gyðingdóms. 
Fyrirlesarinn minnti um margt á séra 
Geir Waage í Reykholti. Sigríður, sem 
á sér gyðing sem forföður aftur í ættir, 
hafði ekki síður áhuga á gyðingdómi en 
ég. Síðan fórum við að Grátmúrnum, 
Sigríður kvennamegin og ég karlamegin. 
Ég fékk ég lánaða kollhúfu til að geta 
komist alla leið að þessum helgasta stað 
gyðinga.“

Staðir með mikla sögulega og 
trúarlega þýðingu eru fjölmargir í Jer-
úsalemborg. „Næst lá leiðin að helgasta 
stað kristinna manna, þ.e. að gröf Jesú í 
Grafarkirkjunni sem stundum er nefnd 
Upprisukirkjan. Hún stendur að öllum 
líkindum á Golgata-hæðinni. Fórum við 
eftir öllum helgisiðum, m.a.  með  því 
að ganga aftur á bak töluverðan spotta 
út úr lítilli grafhvelfingunni. Við struk-
um einnig með lófunum ilmolíuborinn 
smurstein, sem staðsettur er í suðurarmi 
þverskips kirkjunnar, en Nikódemus, 
sem var ráðsherra meðal gyðinga, smurði 
á honum lík Krists. Þetta var bara einn 
steinninn eða kletturinn af mörgum, sem 
við sáum og tengist sögu kristni í Ísrael.“

Margar ólíkar raddir
Ekki er úr vegi að inna Berg eftir því 
hvernig hann hafi upplifað Ísrael nú-
tímans nú þegar viðsjár eru meðal þjóða 
fyrir botni Miðjarðarhafs og víða ófrið-
legt um að lítast. „Það var áhugavert að 
hlýða á hinar ólíku raddir í landinu. Við 
upplifðum reyndar ekki mikla spennu, 
enda búið að vera friðsælt um tíma í 

sjálfu Ísrael. Okkur var sagt að spennan 
væri nokkur meðal arabanna, en þeir 
eru um 21% þeirra 8,5 milljóna sem búa 
í landinu. Hermenn eru áberandi úti á 
götum. Það var þó einkennilegt hversu 
fljótt maður vandist þessum þungvopn-
uðu unglingum af báðum kynjum, en 
herskyldan er löng og hefst við 18 ára 
aldur. Hermenn í fríi voru flestir látnir 
vera í einkennisbúningum og þau mega 
aldrei leggja frá sér vopnin.“

Bergur segir að gyðingar séu líka 
ólíkir innbyrðis. „Skoðanir eru vægast 
skiptar meðal þeirra í trúarlegum efn-
um. Í mannflórunni birtust okkur hin-
ir strangtrúuðu hasidic, sem eru afar 
fámennir þrátt fyrir að vera áberandi 
í Jerúsalem með svörtu hattana sína 
og slöngulokka. Okkur birtist einnig 
efasemdarfólkið, eins og t.d. dr. Itamar 
Even-Zohar, prófessor í Tel Aviv. Hann 
sýndi okkur hluta Tel Aviv og háskólann 
þar í borg. Þessi 77 ára gamli höfðingi 
var gagnrýninn á þróun mála í Ísrael 
og öfgar í trúmálum. Even-Zohar hef-
ur þróað svokallaða fjölkerfafræði, sem 
fjallar um með hvaða hætti bókmennta-
kerfi samfélaga tengjast öðrum kerfum 
og með hvaða hætti ólík bókmenntakerfi 
skarast. Hann hefur sérstaklega kannað 
íslenska miðaldamenningu í þessu sam-
hengi og sótti m.a. Reykholt heim í sum-
ar, þar sem Háskóli Íslands hélt honum 
ráðstefnu til heiðurs.“

fann annað æskuheimilið
Í ferðinni nú í nóvember notaði Bergur 
einnig tímann til að vitja þeirra slóða 
þar sem hann bjó með fjölskyldu sinni 
fyrir hálfri öld síðan.

„Ég náði að komast í úthverfið Kiryat 
HaYovel og sjá þar annað tveggja æsku-
heimila minna í Jerúsalem.  Við bjuggum 
þar til að byrja með, en húsið brann ofan 
af okkur eftir ársdvöl í borginni. Ekki 
vannst tími til að finna hitt heimilið og 
hvað þá leikskólann og barnaskólana 
tvo, sem ég sótti 6 og 7 ára gamall. Það 
bíður betri tíma, en við Sigríður erum 
staðráðin í að fara sem fyrst aftur til 
Landsins helga.“

Endurfundir 
í Landinu helga norðan við múra í gömlu Jerúsalem.

bergur Þorgeirsson í Ísrael fyrir hálfri 
öld með lilju Þorgeirsdóttur systur 

sinni og  nurit ankari ben Yehuda, gest-
gjafa bergs og Sigríðar í Jerúsalem.

á ísrAELsKU sAMyrKJUBÚi 1966  Kristjana F. arndal móðir 
þeirra bergs og lilju ásamt alízu ankari vinkonu Kristjönu.

Eldri myndin er af bergi við fótstall styttu sem í dag er fyrir utan 
Þjóðminjasafn Ísraels. Sú nýrri sýnir hann við styttuna hálfri öld síðar.

dr. itAMAr EVEn-ZoHAr Prófessor við Háskólann í tel aviv. ráðstefna var 
haldin í sumar honum til heiðurs í reykholti.

siGríðUr KristinsdÓttir í AscEnsion-KApELLUnni á ÓLífU-
fJALLinU í JErÚsALEM Sumir trúa að þar hafi Kristur stigið upp til himna 
fjörutíu dögum eftir upprisu hans (sbr. uppstigningardagur). Jafnvel er talið að greina 
megi fótspor Krists í kapellugólfinu.

KirKJAn á BEAtitUdEs-fJALLi 
sem talinn er vettvangur Fjallræðu Krists.
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Hér á eftir fer stuttur kafli úr Haf-
bókinni eftir Morten A. Strøksnes 
þar sem skrifað er um brimið við 

ströndina:
Við endann á fjörunni neyðist ég til að 

klöngrast yfir klett og þar handan við er 
önnur fjara. Hún er alveg tandurhrein og 
án nokkurra ummerkja eftir þangdræsur. 
Sjórinn hefur skolað öllu með sér aftur 
út. Við hinn endann á fjörunni er gömul 
skipabraut með ryðgaða teina sem ganga 
ofan í sjóinn. Þegar ég var barn sá ég oft 
svona braut sem lá upp úr sjónum og inn 
undir klettabrún og var notuð þegar þurfti 
að draga skip upp í naust eða slipp og 
renna þeim aftur á flot. Ég ímyndaði mér 
að þetta væru teinar fyrir járnbrautarlest 
sem brunaði niður á hafsbotn og væri með 
vatnsþétta glugga þannig að hægt væri að 
virða fyrir sér stórkostlegt útsýnið.

Ég held áfram meðfram klettunum 
á meðan stormurinn gefur ekkert eftir 
og sækir heldur í sig veðrið eftir því sem 
mig dregur vestar á eyjuna. Það er lág-
skýjað og blásvört skýin æða á fleygiferð 
yfir hólma og haf. Trommudiskar og ba-
ssatrommur drynja samtímis. Ég hef einu 
sinni upplifað fellibyl og þeirri ærandi 
kviðu gleymi ég  aldrei. Venjulegt storm-
viðri gnauðar og hvín. En í fellibyl er eins 

og þessi kunnuglegi hvellandi drukkni 
alveg. Það sem eftir stendur eru djúpar og 
myrkar drunur sem sarga í gegnum merg 
og bein, eins og alheimssálin sé að rifna 
upp í miskunnarlausri ofsabræði.

Það er selta í lofti, fersk með örlitlum 
rotkeim eins og í luktu svefnherbergi eftir 
að tveir líkamar hafa mæst, heita og raka 
nótt við lokaða glugga. Sjórinn þrýstir sér 
inn um litlar sprungur í berginu og spú-
ir eins og heitur hver þegar bjargið gerir 
hann afturreka. Í hverri spýju tekur hann 
með sér agnarsmá korn úr berginu og 
ber þau á haf út. Kannski munu þau einn 
góðan veðurdag mynda nýja strönd ein-
hvers staðar lengst úti í fjarskanum.

Sjórinn er svartur með hvítbrydduð-
um öldum. Vindurinn þyrlar upp smá-
dropum úr öldutoppunum sem feykjast 
eins og þyngdarlaus regnúði til lands. 
Þegar öldurnar skella á klettunum freyða 
þær og umbreytast í úða. Vatnsmólikúl-
in dansa um öll heimsins höf, leysast 
upp, þéttast, kólna og mynda sífellt ný 
sambönd. Þau sem lenda á andlitinu 
á mér hafa verið í Mexíkóflóanum og 
Biscay-flóa, farið um Beringssundið og 
fyrir Góðrarvonarhöfða oft og mörgum 
sinnum, þvælst fram og til baka um öll 
heimsins höf, stór og smá, frá ómuna-

tíð. Skolast yfir lönd í formi regndropa 
og verið drukkin mörgþúsund sinnum 
af dýrum, mönnum og plöntum, til að 
renna aftur út í hafið og gufa aftur upp. 
Vatnsmólikúlin hafa ferðast um allar 
jarðir í milljarða ára.

Sjórinn lemur 
kletta og björg með 
þungum drunum 
og ærandi skellum. 
Vindurinn rífur sund-
ur skýin en þó rifar 
 aldrei fyrir sólu. Sjón-
deildarhringurinn er 
hulinn og það er eins 
og birtan komi af grá-
golandi hafinu sem 
hamast á landinu eins 
og hamar á steðja. Allt 
í einu óttast ég að sjór-
inn muni ná að klófesta 
landið undir fótum mér. 
Réttara sagt fyllist ég 
órökvísri ofsahræðslu 
um að það sé í raun ætlunarverk hans. 
Enda þótt ég brosi yfir bjánaganginum 
í sjálfum mér, klöngrast ég upp á hærri 
klett. Úr því að mávurinn virðist flúinn í 
felur lengst upp á land.

Haf er upphaf. Öldur úr óminnis-

djúpi fortíðar leika um 
okkur eins og ómur af 
örlitlu gjálfri í lítilli glu-
fu sem hafið reynir að 
hola í gegn. Þegar við 

stöndum við ströndina í miklu storm-
viðri er engu líkara en hafið sé að reyna 
að ná okkur til baka. Bára lengst úti við 
sjónarrönd fer smámsaman að hnykla 
vöðvana eins og hún viti nákvæmlega 
hvert skuli stefnt og hvernig eigi að kom-
ast þangað. Vindurinn léttir undir með 
henni svo hún fljóti taktfast alla leið að 
landi. Aðrar bárur ýta á eftir henni, lyfta 
henni og greiða henni enn frekar leið. 
Þegar hún er komin að grynningunum 
tekur hún undir sig stökk.

Þá er kannski ástfangið par í göngutúr 
meðfram ströndinni. Eða bitur og beisk 
tékknesk hjón, eða heimamaður að prófa 
nýju myndavélina sína, eða forvitið ung-
lingagengi sem hefur leiðst heima hjá sér 
og enginn þeirra er enn búinn að átta sig 
á því að hann er ekki ódauðlegur. Allt 
hefur þetta fólk yfirgefið sín hlýju og ör-
uggu heimili, þægilegu sumarbústaðina 
sína eða gistiheimilin til að finna storm-
inn leika um sig í öllum sínum beljandi 
ofsa.

Það fær gæsahúð, en aðallega fer þó 
sæluhrollur um fólkið við að fylgjast með 
þessum ógnarkröftum úr hæfilegri fjar-
lægð.  Aldrei að vita nema aldur jarðar-
innar ljúkist upp fyrir einhverjum við að 
standa svona augliti til auglitis við þenn-
an ógurlega ólgusjó. Við allt þetta mikla 
hafflæmi sem vindurinn ýfir svo brimið 
þyrlast upp af öldutoppunum eins og 
hvítar hærur, þungar drunurnar og allt 
hitt sem markar ævaforna ásjónu hafsins.

Öldurnar æða í áttina að landi eins og 
hestar með hvítt fax á þeysireið og því er 
brimöldum líkt við hesta og þær sagðar 
hvítfextar. Svo nálgast þessar öldur sem 
engan óraði fyrir að sjórinn væri fær um 
að mynda. Þær stefna á land og setja upp 
kryppu um leið og þær glenna upp kjaft-
inn. Þenja bringu og reisa makkann af 
ógnarafli rétt áður en þær brotna og reka 
þá gráðuga tunguna út sem ryðst um alla 
fjöru og upp á þverhnípta klettana, mun 
lengra en litlu fjörubárurnar hafa nokkru 
náð að klöngrast. Af því að þetta er engin 
venjuleg bára. Þessi lætur engar hindr-
anir, kletta eða grjót stoppa sig og held-
ur áfram marga metra upp á svæði sem 
landið á annars einkarétt á. Hún hlykkj-
ast upp úr hafinu eins og armur á risa-
kolkrabba og stefnir beint að varnarlausu 
fólki að viðra sig við ströndina.

Krafturinn er svo mikill að hann sóp-
ar fótunum undan fólkinu enda þótt sjór-
inn nái því ekki nema upp í hné. Ef þessar 
augnabliksaðstæður hefðu ekki skapast, 
hefði fólkið kannski getað staðið þarna 
samfellt í hálfa öld án þess svo mikið sem 
vökna í fæturna. Það fór út af rælni en 
hefði betur setið heima að sýsla við það 
sem fólk gerir hvunndags heima hjá sér.

Aldan kollsteypir fólkinu. Það gæti 
hafa orðið skemmtisaga við hádegis-
borðið daginn eftir ef hafsúgurinn hefði 
ekki verið slíkur að hann dró með sér 
allt sem fyrir varð. Hendur fálma í ör-

væntingu eftir einhverri handfestu en 
mæta aðeins hálum steinum og sléttu 
bergi. Engin festa í þangi og sandi. Sogið 
hefur undirtökin. Augu mætast í augna-
bliks forundran eins og einn gruni ann-
an um græsku. Þegar báðir átta sig á að 
þetta er ekkert grín, fer áfallið eins og 
hvítur rafstraumur um allan líkamann 
og örvæntingin tekur við. Heilinn upp-
lifir mörg tímaplön samtímis á þessum 
augnablikum. Tíminn stendur í stað. 
Adrenalínið spýtist alveg fram í fingur-
góma og öll viðvörunarkerfi líkamans 
fara í gang. Það sem átti að vera hressandi 
göngutúr meðfram ströndinni í rokinu, 
kannski til að örva matarlystina fyrir 
kvöldmatinn, er að snúast upp í hinstu 
andartökin. Tjaldið er að falla, leiknum 
er að ljúka, ekki sem farsa, heldur sem 
harmleik í ýmsum tilbrigðum meðan 
hraðspólunartakkanum er haldið niðri.

Sjórinn slöngvar út tungunni, sleikir 
svo munnvikin áður en hann skellir aft-
ur skoltinum. Eftir verða aðeins nokkrar 
hvítar froðurákir uppi á landi. Fólkið hr-
ingsnýst eins og í þvottavél ofan í sjónum 
og veit ekki hvað snýr upp eða niður. 
Kannski rekst það utan í steina og miss-
ir meðvitund áður en það drukknar og 
dregst enn lengra út og stefnir til botns. 
Kannski finnst það aldrei. Horfið. Að ei-
lífu. Svona óhöpp verða á hverju einasta 
hausti þegar stormurinn rýkur upp við 
ströndina.

Geirabakarí óskar öllum gleðilegra jóla, 
góðs og farsæls komandi árs. 

Þakkar viðskiptin á árinu sem er að líða.

Digranesgötu 6 - Borgarnesi - sími 437 1920

Opnunartímar yfir hátíðirnar:
 
23. desember Þorláksmessa  kl. 07:00-19:00
24. desember Aðfangadagur  Lokað
25. desember  Lokað
26. desember  Lokað
27. desember  kl. 07:00-17:30
28. desember  kl. 07:00-17:30
29. desember  kl. 07:00-17:30
30. desember   kl. 07:00-19:00
31. desember Gamlársdagur  Lokað
1. janúar  Lokað
2. janúar  kl. 07:00-17:30

Verslum í heimabyggð

Bókarkafli:

Hafbókin

Bókardómur
BÓK: Hafbókin eða listin að veiða 
risaháfisk á gúmmíbáti fyrir opnu hafi 
árið um kring
HöfUndUr: Morten a. Strøksnes
ÞýðAndi: Halla Kjartansdóttir
ÚtGáfA: bjartur
263 bls.

Í nokkur ár hef ég fylgst með Morten 
Strøksnes. Hann er blaðamaður og 
rithöfundur frá norður noregi. Hörku 
penni. augu mín opnuðust fyrir honum 
eftir að hann sendi frá sér bókina „Hva 
skjer i nord-norge?“ árið 2006. Sú bók 
er hugleiðing um byggðamál norður-
noregs í víðum skilningi og er svo góð 
og vel skrifuð að ég er búinn að lesa 
hana tvisvar og þarf að gera það aftur. 
Margt er líkt með skyldum og ýmislegt í 
byggðum noregs má heimfæra á hinar 
dreifðu byggðir Íslands.
Það gætti því ákveðinnar eftirvæntingar 
þegar lestur hófst á Hafbókinni. Ég var 
búinn að sjá að norskir gagnrýnendur 
mærðu bókina af kappi eftir að hún 
kom út í noregi. Þetta er verðlaunabók 
sem er á sigurför um heiminn. Hafbókin 
brást hvergi væntingum. Hún er öðrum 
þræði lýsing á brasi tveggja vina við að 
reyna að veiða hákarl á sókn við lófót í 
norður-noregi. Inn í frásögnina blandast 
svo ýmiss fróðleikur um sjálft hafið, 
fiskveiðar, sjómennsku og strandmenn-
ingu. Úr verður stórskemmtileg frásögn 
sem svo sannarlega ætti að eiga erindi 
við íbúa Vesturlands hverra föðurland 
hálft er hafið. Þýðingin er ágætlega af 
hendi leyst. Hún hefur örugglega verið 
krefjandi verk.

mþh

Vetrarbrimið við kletta Krókalóns 
á akranesi í byrjun vikunnar. ljós-

mynd: Friðþjófur Helgason.
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Gleðileg jólNÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Blönduósbær

Snæfellsbær

Aðventukvöld 
LÍFLANDS
á Akureyri

Lífland býður til aðventukvölds 
fimmtudaginn 8. desember 
í Líflandi, Óseyri 1, Akureyri. 

Opið verður til kl. 22:00.

• 20% afsláttur af fatnaði og skóm

• 15% afsláttur af járningarvörum,
mélum og ábreiðum.

• 15% afsláttur af gæludýravörum
og ARION fóðri.

Tilvalið að gleðjast í góðum hópi og 
kíkja á hugmyndir að jólagjöfum.

Léttar veitingar í boði

Karlakór Akureyrar syngur kl. 20:30
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Bæjarstjórn og starfsfólk Bolungarvíkurkaupstaðar.

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

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

Sigurjón Magnússon rithöfundur:

tjáningarfrelsið á 
undir högg að sækja
fjölmenningin er mjög fyrir-

ferðarmikil í allri þjóðfélags-
umræðu og við hljótum að velta 

því fyrir okkur hvert hún stefni, hvort 
hún sé ásættanleg í núverandi mynd. 
En margir hafa lýst efasemdum sínum 
um þetta, jafnvel sjálf Angela Merkel. 
Það er óneitanlega eitthvað mikið að 
þegar Evrópa stendur frammi fyrir því 
að trúarbrögð sem setja mark sitt á líf 
milljóna í álfunni þola ekki eðlilega 
umfjöllun án þess að menn stefni sér 
með því í hreinan voða.“

Þetta segir Sigurjón Magnússon 
rithöfundur sem sendi nýlega frá sér 
skáldsöguna Sonnettuna.

átakasaga
Sigurjón vísar hér til þeirrar spennu 
sem skapast hefur í okkar heimshluta 
vegna deilna um Íslam. Sonnettan er í 
sjálfu sér ekki mjög pólitískt verk held-
ur fjallar um dramatísk átök milli fólks 
sem dvelur á Costa del Sol og bresti í 
hjónabandi aðalpersónanna Tómas-
ar og Selmu. Tómas er fyrrverandi 
menntaskólakennari um fertugt sem 
sagði starfi sínu lausu vegna ágrein-
ings um bókmenntafjölrit í skólanum. 
Hann setti í fjölritið ættjarðarljóðið 
Land þjóð og tunga eftir Snorra Hjart-
arson, en kollegar hans töldu ljóðið 

úrelt og óboðlega þjóðrembu á tím-
um fjölmenningar. Þessi ágreiningur 
þróaðist síðan út í ritdeilur í blöðum og 
eltir loks söguhetjuna á sólarströndina.

Hjartnæmasti og áhrifamesti þáttur 
Sonnettunnar fjallar um samband 
Tómasar við eiginkonu sína. Hann 
elskar Selmu afar heitt en hjónabandið 
stendur ekki styrkum fótum og gengst 
undir mikla prófraun í ferðinni.

ritskoðun og rithöfundar
Áleitnar spurningar um málfrelsi og 
fjölmenningu eru hins vegar greini-
legar undir yfirborði þessarar dramat-
ísku sögu. Um það efnisval segir Sig-
urjón:

„Þegar tjáningarfrelsinu er ógnað 
svo sem raunin hefur orðið þá getur rit-
höfundi skiljanlega ekki staðið á sama. 
Ég er að reyna að fjalla um samtíma 
minn og finnst að ekki verði undan því 
vikist að gera þessu einhver skil.“

Sigurjón segir að ritskoðunartil-
burðir og þróun í átt til skerts tján-
ingarfrelsis hafi staðið lengi yfir og fyrst 
varð hann var við þetta í bókum um 
bandarískt þjóðlíf, ekki síst í tengslum 
við val á lesefni í þarlendum skólum:

„Þegar áhugi minn vaknaði á þess-
um málum – það eru 15-20 ár síðan 
– þá voru bækur margra öndvegishöf-

unda að hverfa af leslistum þar vestra 
og sumir þessara höfunda höfðu feng-
ið á sig hálfgert óorð fyrir gamaldags 
viðhorf til kvenna og ýmissa minni-
hlutahópa. En oftast var þetta ekkert 
annað en glórulaust rugl. Sama hefur 
líka gerst í Evrópu og sjálfsagt á Íslandi, 
enda erum við hluti af þessum menn-
ingarheimi. Í Sonnettunni er hins vegar 
maður sem sættir sig ekki við það að 
skáldskapur hverfi með þessum hætti 
og því kemur ágreiningurinn upp á yf-
irborðið. Ætli reyndin sé samt ekki sú 
að oftast segi enginn neitt við slíku og 
þetta gerist því bara þegjandi og hljóð-
alaust?“

Knappur í formi
Blaðamaður spyr Sigurjón hvort þráð-
ur sé á milli afstöðu Tómasar til hjóna-
bandsins og eiginkonunnar annars 
vegar og sonnettu Snorra hins vegar. 
Hvort þarna séu tengsl sem snúist um 
varanleg gildi.

„Ástæða þess að Tómas vill halda 
í eiginkonuna er ekki sú að hann telji 
hjónabandið heilagt. Það vill bara 
svo til að hann elskar hana. Það kem-
ur hvergi fram að hann hafi sérstaka 
skoðun á hjónabandinu sem stofnun. 
En eins og þú ýjar að þá er aðalatriðið 
auðvitað hitt að hann ætlar ekki að láta 
hjónabandinu ljúka baráttulaust – rétt 

eins og þegar sonnettan átti í hlut. Það 
er svo sannarlega þráður þar á milli.“

Við dveljum ekki lengur við efni 
Sonnettunnar en ræðum aðeins stíl og 
form. Eins og meirihluti skáldsagna 
Sigurjóns, en þær eru núna orðnar átta, 
er hún stutt, knöpp og efnisrík miðað 
við lengd. Sigurjón er spurður hvort 
hann skrifi meðvitað knappan stíl:

„Ég hef verið kallaður minimalisti 
og það má alveg til sanns vegar færa. Ég 
er haldinn þeirri áráttu að ég vil hafa 
frásagnir stuttar, ég vil ekki orðlengja, 
ég vil ekki segja neitt umfram það sem 
þarf að segja. Með því að hafa sögur 
knappar móta ég ákveðinn stíl sem er 
heppilegur fyrir mig. Öðruvísi finnst 
mér ég ekki koma réttu tilfinningunni 
til skila.“

Gaf út fyrstu bókina 43 ára
Sigurjón gaf út fyrstu bókina sína 
árið 1997, þá 43 ára gamall. Það var 
skáldsagan Góða nótt, Silja, sem hlaut 
mjög góðar viðtökur og vakti töluverða 
athygli. Hvað olli því að hann byrjaði 
að gefa svona seint út? Stóð ekki alltaf 
til að verða rithöfundur?

„Jú, og þó allt eins ljóðskáld. Ég orti 
töluvert fram á unglingsár og mínar 
stóru hetjur voru menn eins og Dav-

Framhald á bls. 14.
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– Í FLESTUM STÆRÐUM –
KRAPAVÉLAR

O Yfir 20 ára reynsla
O  Forðatankar eftir máli
O  Dreifikerfi skv. óskum
O  Hagstæð verð

Jólagjafir matgæðingsins

Melissa

Sous Vide Tæki
Verð: 17.995

Fissler

Paris Pottasett 5stk með 
glerlokum
Jólatiboð 29.995

CrushCrind

Salt og piparkvarnir 
10/25 ára ábyrgð á 
kvörn. 
Verð frá 5.495

Zone

3 stk Peili skálasett, 3 litir 
Jólatilboð 12.350

DUTCHDELUXES

Skurðarbretti
Verð frá 9.950

Kitchenaid

Hrærivél 150
KitchenAid jólatilboð. 5 stykkja 

áhaldasett fylgir fram að jólum

Jólatilboð frá 89.995

Melissa

GLEÐJUM 
MEÐ GÆÐUM

Þjóðbraut 1 - Akranesi - sími 431 3333
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Gleðileg jól

Óskum Akurnesingum og 
landsmönnum öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári
Þökkum ánægjulegt samstarf
 á árinu sem er að líða

íð Stefánsson og Jóhannes úr Kötlum. 
Síðan komu yngri skáld til sögunnar 
og Hannes Pétursson var lengi heilag-
ur maður í mínu lífi. Þegar ég var 16 
ára gamall nemandi í MR tók ég þátt 
í smásagnasamkeppni sem var haldin 
af hálfu skólablaðs MR. Ég gerði þetta 
af rælni en vann fyrstu verðlaun og 
hvort sem sú var nú ástæðan eða ekki 
þá dró eftir þetta úr áhuga mínum á 
ljóðagerð. Prósinn átti upp frá því hug 
minn allan.“

Sigurjón var óreglusamur á þessum 
árum og flosnaði upp úr náminu. Rúm-
um áratug síðar tók hann þó aftur upp 
þráðinn, fór í öldungadeildina í MH og 
síðan Háskólann. Hann var þá orðinn 
fjölskyldumaður. Allan þennan tíma 
fékkst Sigurjón við skriftir en fyrsta 
skáldsagan lét bíða eftir sér:

„Ég hefði gjarnan viljað gefa út fyrr 
en ég fann ekki leiðina að þessu. Ég 
vissi líklega ekki alveg hvernig höfund-
ur ég vildi verða.  Það er svo loks árið 
1997 að ég er kominn með handrit sem 
mér finnst í lagi og leitaði þá til Snæ-
bjarnar Arngrímssonar hjá Bjarti sem 
gaf Góða nótt, Silja út.“

sveitin og forsetasetrið
Sigurjón er fæddur og uppalinn í Vest-
urbænum í Reykjavík, örstutt frá KR-
heimilinu. Á sumrin var hann hins 
vegar í sveit norður í Skagafirði um 
margra ára skeið. Sonurinn  á bænum 
var tíu árum eldri en Sigurjón. Hann 
tók fljótlega við búskapnum en var 
jafnframt tónlistamaður og spilaði 
á sveitaböllum allar helgar. Þetta var 
Geirmundur Valtýsson.

Árið 1968, þegar Sigurjón var á 
14. ári, urðu þær breytingar á högum 
hans að móðir hans gerðist ráðskona 
á forsetasetrinu á Bessastöðum, en dr. 
Kristján Eldjárn varð þá forseti. Flutt-
ist Sigurjón með móður sinni suður á 
Bessastaði og bjó þar þangað til hann 
fór að heiman. Sigurjón ber forsetan-

um afar vel söguna:
„Hann var afskaplega vænn og al-

þýðlegur maður og það var frú Hall-
dóra líka. Þau lögðu á það ríka áherslu 
þegar við mæðginin komum þarna að 
engin munur yrði á mínum lífsmáta og 
barna þeirra. Þannig snæddi til dæm-
is allt heimilisfólkið saman svo við 
mamma sátum til borðs með forseta-
fjölskyldunni. Þetta hefðu fáir þjóð-
höfðingjar gert.“

Laxness höfðar til ungra 
lesenda
Við víkjum talinu aftur að bókmennt-
um og Sigurjón er spurður út í upp-
áhaldshöfunda og áhrifavalda. Áður 
voru íslensku þjóðskáldin nefnd en 
um prósahöfunda segir Sigurjón meðal 
annars:

„Ég lít þannig á að sumir höfundar 
höfði frekar til þeirra sem eru ungir og 
ef maður kynnist slíkum höfundum á 
réttu æviskeiði geta þeir haft gífurleg 
áhrif á mann og mótað til frambúðar. 
Nærtækt dæmi í mínu lífi er Halldór 
Laxness. Ég fann líka greinilega þegar 
ég fór að endurnýja kynnin af skáld-
sögum hans á fullorðinsaldri – en ég 
las fyrst allar helstu skáldsögur hans 
innan við tvítugt – að töfrarnir í bók-
um hans voru ekki þeir sömu og áður, 
og maður fór að finna að ýmsu.

Af íslensku höfundunum held ég að 
Ólafur Jóhann eldri hafi haft þónokkur 
áhrif á mig. Ég þekki vel til verka hans 
og met hann mikils.

Thomas Hardy las ég af feiknarleg-
um áhuga seinna á ævinni, og hann 
hafði sömuleiðis mikil áhrif á mig. 
Annar höfundur sem sama mætti segja 
um er samtímamaður hans, Henry 
James. Skáldsaga hans, A Portrait of 
a Lady, á kannski dálítinn þátt í því 
að Sonnettan varð til vegna þess að 
hún vakti áhuga minn á skáldsögum 
sem gerast meðal ferðafólks í Suður-
Evrópu. Slíkar sögur mætti raunar 

kalla dálitla deild í bókmenntasögunni 
og þangað sæki ég margt í þessari bók.

Þá hef ég lesið mjög mikið af leik-
ritum, sérstaklega enskra höfunda, og 
geri miklu meira af því en að fara í 
leikhús.“

pólitíkin í stóra samhenginu
Áður en spjallið er á enda er aftur vikið 
að pólitíkinni en að öðru umræðuefni: 
Kalda stríðinu. Ein skáldsaga Sigur-
jóns, Borgir og eyðimerkur, fjallar um 
rithöfundinn Kristmann Guðmunds-
son og hvernig hann lenti upp á kant 
við vinstri sinnaða menningarelítu 
landsins. Skáldsagan Útlagar greinir 
frá dvöl íslenskra námsmanna í þýska 
alþýðulýðveldinu í Austur-Þýskalandi 
og sagan Endimörk heimsins lýsir mis-
kunnarlausri slátrun bolsévika á rúss-
nesku keisarafjölskyldunni.

Greina má andúð á kommúnisma 
í bókum Sigurjóns þó að hvergi gæti 
predikunar í neinni þeirra enda allar 
skrifaðar í mjög hlutlausum stíl. Sig-
urjón segir kalda stríðið heillandi við-
fangsefni en því hafi lítið verið sinnt af 
íslenskum höfundum, kannski vegna 
þess að íslenskt bókmenntalíf eftir-
stríðsáranna hafi einkennst af fullmik-
illi þjónkun við sovétvaldið, sem geri 
þessa fortíð erfiðari viðfangs. Sjálfur 
segist hann forðast að taka þátt í stjórn-
málaþrefi á opinberum vettvangi en 
pólitíkin seytlar inn í sögur hans.

„Stundum finnst manni að staða rit-
höfunda mætti vera ögn óræðari póli-
tískt séð, það verður oft svo sjálfgefið 
hvað menn eru að fara þegar fyrir ligg-
ur nákvæmlega hvaða flokki þeir fylgja 
að málum. Eitt er að aðhyllast einhverja 
lífsskoðun svona í stóra samhenginu – 
annað og öllu varasamara er að líma sig 
við tiltekna stjórnmálahreyfingu, eins 
og þær eru nú geðslegar margar hverj-
ar,“ segir Sigurjón að lokum.

Ágúst Borgþór Sverrisson

Bókardómur
BÓK: Sonnettan
HöfUndUr: Sigurjón Magnússon
ÚtGáfA: ugla
141 bls.

Skáldsagan Sonnettan eftir Sigurjón Magnússon knýr mig til 
vera stundarkorn á persónulegum nótum. til stóð að ég fengi 
kynningareintak af bókinni á ritstjórn DV og skrifaði umsögn 
um hana. Helgina áður en ég átti að fá bókina í hendur var ég 
hins vegar staddur í bókabúð, rak augun í gripinn og opnaði af 
forvitni. Einfaldur texti verksins reyndist svo grípandi að ég gat 
ekki skilið bókina við mig eftir að hafa lesið nokkrar blaðsíður 
og keypti hana. Snemma næsta dag hafði ég lokið við hana. En þessi saga gerði meira en 
að halda mér spenntum og áhugasömum. Þessi saga snerti mig djúpt, ekki síst það sem 
lýtur að hjónabandinu, sem er þungamiðja hennar.
Sagan lýsir örlagaríku sólarfríi hjóna um fertugt á Spáni. Komnir eru brestir í sambandið 
enda eru hjónin mjög ólík. Eiginmaðurinn lokaður og innhverfur bókabéus, eiginkonan 
ástríðufull þokkagyðja. Eiginmaðurinn, tómas, er fyrrverandi kennari í Menntaskólanum í 
reykjavík en sagði starfi sínu lausu vegna sérstæðrar deilu: Hann fékk því ekki framgengt að 
ættjarðarljóð Snorra Hjartarsonar, land þjóð og tunga, yrði á leslista nemenda við skólann. 
Kollegar hans segja ljóðið úrelt og óboðleg þjóðremba á tímum fjölmenningar. Þessi 
ágreiningur þróast út í ritdeilur í blöðum og eltir söguhetjuna á sólarströndina því nokkrir 
Íslendingar sem þarna dveljast og hafa horn í síðu hans vegna samskiptaárekstra sem verða 
er líður á söguna fara að slúðra um að maðurinn sé alræmdur rasisti.
Eiginkonan er það sem með óábyrgu orðfæri mætti kalla laus í rásinni. ljóst er að tómas 
uppfyllir ekki þörf hennar fyrir athygli og ástríðuhita og hugur hennar og hjarta leita annað. 
En ást tómasar á eiginkonu sinni er ást að eilífu og líkist sumpart tilbeiðslu skáldsins á 
landinu sínu í ljóðinu umdeilda.
Sonnettan er óvenjulega meitluð saga og efnisrík miðað við lengd. Hún er aðeins rétt 
liðlega 140 blaðsíður í fremur litlu broti. á þessum fáu blaðsíðum leiðir höfundur fram all-
nokkrar persónur og dregur þær upp skýrum og eftirminnilegum dráttum, laðar fram átök 
og býður upp á fléttu sem myndi sóma sér vel í áhrifaríku bresku sjónvarpsdrama.
Meitlunin felst á hinn bóginn í því hvernig höfundur afhjúpar í örfáum dráttum þá gjá og 
togstreitu sem andstæð sjónarmið fjölmenningarhyggju og þjóðernishyggju hafa myndað 
í heiminum á undanförnum árum. Sumir upplifa ástandið þannig að bæði fjölmenn-
ingunni og lýðræðinu stafi hætta af uppgangi þjóðernisöfgahyggju. aðrir hafa þá upplifun 
að fjölmenningin hafi farið úr skorðum vegna uppgangs íslamskrar bókstafstrúar víða í 
Evrópu, þar sem sumir innflytjendur hata og fyrirlíta menningu gestalandsins í stað þess að 
aðlagast henni. Og þegar menn viðra þær áhyggjur sínar eru þeir kallaðir rasistar og þagg-
að með ofsa niður í nauðsynlegri gagnrýni. Pólitískur rétttrúnaður gerir ekki greinarmun á 
heilbrigðri þjóðernishyggju og þjóðrembu og skellir rasistastimplinum á alla sem vilja hafa 
gildi sinnar þjóðar í hávegum. á sama tíma alhæfa öfgafullir þjóðernissinnar um innflytj-
endur og vilja engum flóttamönnum hjálpa. Þessar öfgar og þessi ólga verða sífellt meira 
áberandi og Sonnettan er skrifuð á hljóðlátan en eftirminnilegan hátt beint inn í deigluna. 
Hún er laus við allan áróður en á milli línanna má þó lesa samhug með þeim viðhorfum að 
þjóðerni, tungu og menningu beri að rækta og að hjónaband snúist um tryggð og ást í 
blíðu og stríðu. Með öðrum orðum: Það eru til varanleg gildi sem ber að halda í heiðri.
Sonnettan er afburðavel skrifuð saga sem ég hvet lesendur til að reyna að lesa hægt því 
hún er stutt en maður þráir að lesturinn endist sem lengst.

Ágúst Borgþór Sverrisson
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Göngum frá
      verknum

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir:  Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.

Sígilda jóla-
platan sem 
floppaði
JÖRÐIN: Haustið 1963 var bandaríski 
upptökustjórinn Phil Spector skær og 
ört vaxandi stjarna innan dægurtón-
listarinnar. Hann var einungis 23 ára 
gamall, talinn undrabarn eftir að hafa 
stjórnað útsetningum og upptökum á 
hverjum slagaranum á fætur öðrum.  
Hann vann með nöfnum á borð við The 
Chrystals, Darlene Love, Bob B. Soxx 
and The Blue Jeans og The Ronnettes. 
Allt voru þetta svartir listamenn, - íð-
ilfagrar túberaðar söngkonur í stuttum 
kjólum og hárlakkið hvergi sparað.

Spector varð frægur fyrir sinn sérs-
taka hljóm: „The wall of sound.“  Þessi 
tónlist er öll sígild í dag. 

Hér kviknaði hugmyndin að Phil 
Spector gerði jólaplötu með ofan-
greindu tónlistarfólki. Í nóvember kom 
breiðskífan „A Christmas Gift for You“ 
á markað. Þarna voru 12 jólalög, hvert 
öðru betra. Platan hlaut að slá öll met 
í sölu.

Rétt eftir að jólaplatan kom á mark-
að ók John F. Kennedy Bandaríkjafor-
seti hins vegar með þekktum afleiðing-
um inn í kúlnahríð í Dallas í Texas. 
Fólk syrgði forseta sinn þessi jól 1963. 
Þunglyndi. Enginn vildi kaupa plötu 
með glaðlegum jólalögum. Enginn 
vildi heyra sungið um hvít jól og hrein-
dýr, snjókarla og mömmu gómaða í 
kossaflensi með jólaveininum.

Þessi hjómplata er hins vegar í dag 
álitin ein sú besta sem gerð hefur verið. 
Hún markaði tímamót í gerð jólalaga. 
Þéttur hljómur. Nóg af jólabjöllum og 
rödduðum útsetningum. „The wall of 
sound“ að hætti Phils Spector og vin-
kvenna hans.

Þó að þessi plata floppaði hjá Phil 
Spector átti hann eftir að ná vopnum 
sínum, m. a. sem upptökustjóri hjá Bítl-
unum. Svo syrti í álinn. 2003 var hann 
dæmdur fyrir að hafa orðið konu að 
bana með skotvopni á heimi sínu, situr 
nú í fangelsi og litlar horfur á að hann 
sleppi út á næstunni.

En jólaplatan góða snýst enn. Eigir 
þú hana ekki þá má til dæmis heyra 
hana á You Tube og Spotify.

Gleðileg jól!

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Starfsfólk Landnámsseturs 
sendir sínar bestu óskir um 

GLEÐILEG JÓL og farsæld á komandi ári.

Minnum á okkar glæsilega 
og góða hádegishlaðborð 

alla daga. óskar öllum landsmönnum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.


