Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur

14. tölublað
7. árgangur

— 20. DESEMBER 2018 —

Gleðileg jól!
Vesturland óskar lesendum gleðilegra jóla og farsæls
komandi árs. Myndin sýnir Akranesvita(„Nýja vitann“) í
norðurljósadýrð. Nú eru 100 ár síðan kveikt var á „Gamla
vitanum“ á Suðurflös á Breiðinni á Akranesi.

Saga
heyskapar

VIÐTAL: BORGÞÓR
KJÆRNESTED
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Stykkishólms-Pósturinn hættir útgáfu
S

vo er að sjá sem bæjar
blaðið
Stykkishólms-Pósturinn, sem
eins og nafnið bendir til er gefið
út í Stykkis
hólmi, hafi nú lagt upp
laupana og komi ekki út meir. Síðasta
tölublaðið kemur út 20. desember og
útgáfan hættir formlega um áramótin.
Blaðið hefur komið út í 650 eintökum
á fimmtudögum í viku hverri, dreift
ókeypis í Stykkishólmi og Helgafells
sveit auk þess sem það hefur legið
frammi í Grundar
firði, Hellis
sandi,
Ólafsvík og í Búðardal.
Anna Melsteð ritstjóri og ábyrgðar
maður Stykkis
hólms-Póstsins ritar
pistil á forsíðu blaðsins 13. desember.
Hann ber titilinn „Þettar er komið gott“
og þar segir svo: „Margir hafa komið að
máli við okkur sem deilum skrifstofu
húsnæði í Anok margmiðlun á Nes
vegi 13 og haft jafnvel af því áhyggjur
að fyrirtækið væri að loka samhliða
breytingum á út
gáfu
málum fyrir
tækisins. Full ástæða er til að taka fram
að fyrir
tækið eða eig
endur þess eru
ekki á förum, boðið verður áfram upp
á alla þjónustu eins og hingað til, nema
útgáfu Stykkishólms-Póstsins á vegum
fyrirtækisins verður hætt 31.12.2018.“
Fyrirtækið Anok margmiðlun mun
hafa orðið til í Reykjavík árið 2000 en
flutti með eigendum sínum í Stykkis
hólm 2005. Það sama ár keypti fyrir
tækið útgáfu Stykkishólms-Póstsins.
Blaðið hefur verið gefið út af myndar
skap síðan, eða alls í 12 ár. „Starfs
menn hafa mest verið fjórir á þessum
tíma en breytingar á fjölmiðlaumhverfi

Stykkishólmur og Stykkihólms-Pósturinn.

hafa verið miklar á þessum 12 árum.
Verkefni Anok sem komu með í ferða
töskunni hingað fyrir 12 árum eru flest
enn til staðar en auk þess hefur verk
efnum af ýmsum toga fjölgað í fyrir
tækinu. Margir spyrja, hvað taki við og
svarið við því er að sinna betur verk
efnum og viðskiptavinum Anok sem
eru víða og margir s.l. næstum 19 ár sem
fyrirtækið hefur starfað. Verkefnin eru
gríðarlega fjölbreytt og skulu nefndir

hér nokkrir verkþættir sem bera uppi
starfsemi Anok: Margmiðlun, vefsíðu
gerð, ritstjórnarverkefni, myndatöku
verkefni, auglýsingagerð, skiltagerð,
hönnun og prentun prentefnis, ráðgjöf
á sviði margmiðlunar og menningar
mála ofl. ofl.“
Að lokum stendur skrifað: „Þetta er
alveg komið gott í fjölmiðlabransanum
enda 12 ár langur tími í litlu samfélagi
þar sem allir þekkja alla. Það viður

kennist hrein
skilnings
lega, að þessi
ár hefur gengið á ýmsu hér í bæjarfé
laginu. Við höfum alltaf haft það að
leiðarljósi að upplýsa bæjarbúa sama
hvaða pólitík var við völd hverju
sinni. Stundum hefur það verið snúið,
stundum hafa skíta
póstarnir dunið
yfir okkur. Margt af því sem við höfum
birt í blaðinu hefur dregið mál fram í
dagsljósið sem annars hefði farið hljótt
um. Sumt af efni okkar hefur verið

kveikja að frekari um
fjöllun annarra
miðla auk þess sem umfjöllun okkar
hefur haft áhrif á eða verið tekin til
greina í um
ræðum og á
kvörðunum
í nær
sam
fé
laginu. Við stöndum stolt
upp frá ritstjórnarborðinu eftir þessi 12
ár og þökkum samfylgdina í gegnum
Stykkishólms-Póstinn og fréttaveituna
Snæfellingar.is Við lítum komandi ár
björtum augum og hlökkum til að sinna
þeim verkefnum sem bíða nýja ársins.“

FAGNA ÞJÓÐVEGATOLLUM
OG SKÍRA ÞÁ FLÝTIGJÖLD
Trésmiðir

- frábært tækifæri Fyrirtækið er vel búið og selst með tækjum, lager
og því sem þarf til rekstursins.
Selst á mjög góðu verði.
Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sigurjónsson í síma 894-2313
og í tölvupóst: tvverk@simnet.is

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Veggjöld eða vegatollar heita nú „flýtigjöld“ samkvæmt nýjustu orðabókum
stjórnvalda. Hér fara nokkrir feitir geltir að flá um Vesturlandsveg á Kjalarnesi.

B

æjarstjórn Akraness fagnar
fyrirhugaðri álagningu veg
gjalda, en horfur eru á að þau
verði tekin upp víða um land á næstu
misserum. Þetta kemur fram í bókun
sem var lögð fram og samþykkt ein
róma á fundi bæjarstjórnar Akraness
þann 11. desember sl..
Í bókuninni er reyndar tekið upp
nýyrðið „flýtigjöld“ í stað „veggjalda“
– sjálfsagt í þeim tilgangi að segja fólki
að þessi gjöld verði bara tímabundin
og að þau eigi að flýta fyrir endur
bótum á vegakerfi landsins. Trúi því
hver sem vill, en bókunin hjóðar svo:

„Bæjarstjórn Akraness fagnar
þeirri viðhorfsbreytingu sem orðið
hefur á Alþingi Íslendinga til stór
felldra sam
göngu
bóta sem fyrir
hugaðar eru á næstu árum og verða
fjármagnaðar með álagningu flýti
gjalda. Akur
nesingar hafa verið í
fararbroddi í þessari hugsun á Ís
landi í yfir 20 ár eins og bygging og
rekstur Hvalfjarðarganga eru góður
vitnisburður um. Bæjarstjórn Akra
ness vill minna á að hjá starfsfólki
Spalar á Akra
nesi, sem annaðist
daglegan rekstur Hvalfjarðarganga,
hefur myndast mikil þekking á gjald

töku af notkun sam
göngu
mann
virkja og vill bæjarstjórn Akraness
hvetja Sigurð Inga Jóhannsson, sam
göngu- og sveitarstjórnarráðherra
til þess að nýta þessa yfirgripsmiklu
þekkingu starfs
fólks Spalar við
undirbúning og ákvörðun um stað
setningu og umsýslu með innheimtu
flýtigjalda á Íslandi.“
Ályktunin hefur verið send sam
göngu- og sveitarstjórnarráðherra,
umhverfis- og samgöngunefnd Al
þingis og þingmönnum Norðvestur
kjördæmis.
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Gleðilegt ál!
Ál frá Íslandi hefur minnsta kolefnisspor í heimi.
Við vöndum til innkaupa og meðferðar á öllu hráefni og notum hreina, íslenska raforku. Starfsfólkið
okkar er vel þjálfað fagfólk og reksturinn sérlega
stöðugur. Það skilar sér í skilvirkni og lágri bilanatíðni, sem heldur losun gróðurhúsalofttegunda í
lágmarki. Þegar allt þetta leggst saman er afurðin
hreint, endurnýtanlegt ál sem notað er til að létta
farartæki og umbúðir, aftur og aftur um allan heim.
Við óskum öllum gleðilegrar hátíðar.

|

Íslenskt ál um allan heim nordural.is
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LEIÐARI

Kafli úr nýrri bók Bjarna Guðmundssonar um heyskaparhætti

Jólaguðspjallið

Þ

ar sem nú eru alveg að
koma jól þykir þeim sem
hér heldur á penna eiginlega
ekki hæfa að vera með dægurþras í
leiðarapistli. Mig langar frekar til að
birta upphafsorð jólaguðspjallsins
og þannig gefa því smá pláss í þessu
blaði. Þann fallega texta má túlka á
margan hátt. Svo stendur í Lúkasar
guðspjalli:
En það bar til um þessar mundir
að boð kom frá Ágústusi keisara, að
skrásetja skyldi alla heimsbyggðina.
Þetta var fyrsta skrásetningin og var
gerð þá er Kýreníus var landstjóri á
Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrá
setja sig, hver til sinnar borgar.
Þá fór og Jósef úr Galíleu frá
borginni Nasaret upp til Júdeu, til
borgar Davíðs, sem heitir Betlehem,
en hann var af ætt og kyni Davíðs,

að láta skrá
setja sig á
samt Maríu
heitkonu sinni sem var þunguð. En
meðan þau voru þar kom sá tími er
hún skyldi verða léttari. Fæddi hún
þá son sinn frumgetinn, vafði hann
reifum og lagði hann í jötu af því að
eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi.
En í sömu byggð voru hirðar úti
í haga og gættu um nóttina hjarðar
sinnar. Og engill Drottins stóð hjá
þeim og dýrð Drottins ljómaði
kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir
en engillinn sagði við þá: „Verið
ó
hræddir, því, sjá, ég boða yður
mikinn fögnuð sem veitast mun
öllum lýðnum: Yður er í dag frelsari
fæddur, sem er Kristur Drottinn,
í borg Davíðs. Og hafið þetta til
marks: Þér munuð finna ung
barn
reifað og liggjandi í jötu.“
Og í sömu svipan var með

14. tölublað 7. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður:
Ámundi Ámundason. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 8242466, netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang:
auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585
Netfang: magnushafsteins@simnet.is. Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra
nema annað komi fram. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.
Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

englinum fjöldi himneskra hersveita
sem lofuðu Guð og sögðu:
Dýrð sé Guði í upphæðum
og friður á jörðu og velþóknun Guðs
yfir mönnum.
Lesendum óska ég góðra hátíða
og farsæls komandi árs.
Magnús Þór Hafsteinsson,
ritstjóri.

Fríblaðinu er dreift í 7.000 eintökum
á öll heimili og í fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, Akranesi, Hvalfjarðarsveit, Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í
Dölum. Blaðið liggur einnig frammi á
helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.

Bjarni Guðmundsson þar sem
hann kynnti nýútkomna bók
sína á Ólafsdalshátíð í ágúst sl.
Hann heldur á bókinni.

V

estur
land greindi frá því
í ágúst (9. tbl. sjá fotspor.
is) að Bjarni Guð
munds
son prófessor við Landbúnaðarhá
skólann á Hvann
eyri væri búinn
að senda frá sér nýja bók. Það sætir
ávallt tíðindum þegar Bjarni gerir
það. Á undanförnum árum hefur
hann skilað frá sér röð stórfróð
legra og afar vandaðra bóka um
sögu verktækni í íslenskum land
búnaði.
Í viðtali við Vesturland í sumar
lýsti Bjarni nýju bókinni svo: „Þessi
bók heitir „Ís
lenskir hey
skapar
hættir“ og fjallar í grófum dráttum
um það hvernig vinnu
brögð við
heyannir hafa breyst á Íslandi frá
upp
hafi og fram til okkar daga.
Áherslan er þó mest á 20. öldina
þegar menn fóru að nota vélar að
einhverju marki. Bókin er hugsuð
sem rit til að minna á hvað hefur
breyst og hverjar fram
farir hafa
orðið.“
Nýja bókin er á vissan hátt tengd
fyrri bók hans „Ís
lenskir sláttu
hættir.“ Nýja bókin er vegleg og alls
um 350 síður. „Hey
skapur hefur
verið eitt helsta verk sem unnið var
á hverjum bæ á Íslandi. Það er varla

hægt að koma öllu um þau verk
fyrir í einni bók þó hún sé höfð
sæmilega stór. En í þessari nýju bók
er þó talið það helsta, og ekki síst
það sem er sérstakt fyrir Ísland en
lauslegur samanburður gerður við
aðrar þjóðir. Menn löguðu verk
hætti og vélar að ís
lenskum að
stæðum,“ sagði Bjarni.
Við ritun nýju bókarinnar
nýtti Bjarni eigin þekkingu og
reynslu, auk þess sem hann aflaði
sér heimilda. „Ég hef bjástrað við
þetta í hálfa öld, bæði við kennslu
og rann
sóknir. Síðan fékk ég
mikinn fróð
leik frá gömlu fólki,
bæði körlum og konum. Ég leitaði
líka í þjóðháttasafn Þjóðminja
safnsins. Síðan eru gríðar
lega
miklar heimildir til á Hvanneyri frá
þeim tíma er menn voru að reyna
nýjungar og gera til
raunir með
vélar og annað. Svo var um fátt
meira skrifað í búnaðar
blöðum,
ritum og þess vegna dag
blöðum,
heldur en um heyskapinn.“
Hér birtum við kafla með ljós
myndum úr „Íslenskum heyskapar
háttum“ með góð
fús
legu leyfi
höfundar.

Sumir kusu að binda einir eins
og Guðlaugur Jóhannesson á
Signýjarstöðum í Hálsasveit sem
þarna herðir að bagga sínum.
(Ljósm. Þorsteinn Jósepsson).

Hirðing og heyflutningar
„að ríða baggamuninn“

Þ

egar heyið taldist vera orðið
fullþurrt í flekk eða hafði „rutt
sig“ í sætum var því komið til
vetrargeymslu; heyið bundið og það
reitt heim á hestum og því komið fyrir
í heygarði, heytótt eða hlöðu, eins og
að framan hefur verið lýst. Til var líka
á dögum útheyskapar að heyið væri
sett í heytótt eða stakkgarð á engjum
úti, frá því gengið þar og heyið síðan
flutt heim að vetri, gjarnan á sleða
í góðu færi. Með breyttum hey
skaparlöndum annars vegar, svo sem
aukinni túnrækt og stærri og sléttari
slægju
löndum, en nýrri hey
skapar
verk
færum og –vélum hins vegar

breyttust verkhættir stórlega. Í sumt
var þó reynt að halda:
„ . . . aldrei var töðu blandað
saman við út
hey eða ó
líku heyi
blandað saman í hlöðu eða öðrum
heyjum, var þetta alltaf haft sem
mest niður
raðað í heyjunum, svo
hægara væri að ganga að því til
gjafa að vetrinum“ skrifaði borgfirsk
kona og miðaði þá við fyrstu áratugi
tuttugustu aldarinnar. „Aðgreining á
heyjunum var fremur lítil, nema að
taða var alltaf höfð sér, og í lambhúst
ótt var reynt að hafa valið snemm
slegið hey . . .“ skrifaði ná
granni
Framhald á bls. 6
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

FRÁBÆR
JÓLATIhLeBimOsóÐkn
Komdu í

ti
Öll sæ
a
og b k t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
m
rú

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
eg
l
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Heyskapur í Breiðafjarðareyjum, líklega Látralöndum, um miðja síðustu öld.
Bundið hey borið fram í flutningabátinn. Fremst fer Jóhanna Friðriksdóttir
húsfreyja í Hvallátrum. Viðlegutjaldið í baksýn. (Ljósm. Óskar Gíslason).

Framhald af blaðsíðu 4
hennar. Það var þannig siður margra
að flokka hey við hirðingu. Fóður
þarfir búfjárins eru misjafnar og þeim
vildu bændur mæta með því að geta
gengið að til
teknum gæða
flokkum
heysins vísum er kom að gjöfum;
kúa
heyi, lamba
heyi . . . Á meðan
hey
stæður voru margar, til dæmis
við mörg, dreifð og smá gripa
hús,
eða margar stæður í hey
garði, var
fremur auðvelt að koma við flokkun
heysins. Þegar hlöðum fækkaði og

þær stækkuðu á
réttuðu um
bóta
menn um hey
skap og fóðrun eins
og t.d. Halldór skólastjóri á Hvann
eyri, mikilvægi þess að flokka heyið
við hirðingu. Verk
tækni tuttugustu
aldar hentaði þó flokkun heys misvel.
Þegar til sögunnar komu stórar þurr
heyshlöður eða rýmismiklir votheys
turnar lágu mismunandi heyflokkar í
láréttum lögum í stæðunni oftast ill
aðgreinanlegir. Þegar plasthjúpaðar
hey
baggar komu til sögunnar
opnuðust hinir bestu möguleikar til

Sigurjón Guðmundsson (1937–2008) bóndi á Kirkjubóli í Innri Akraneshreppi
hinum forna, nú Hvalfjarðarsveit setur þurrhey í stórsæti laust fyrir 1970. Hann
er á David Brown-traktor og uppbyggingartími á búi hans. Steypuhrærivélin
er tekin með í heyskapinn og notuð til að þyngja vélina að aftan. Sér heim að
Kirkjubóli og Innra-Hólmi. (Ljósm. Ólafur Guðmundsson).

„

Heybinding
var meðal
helstu starfsíþrótta
aldanna; við hana
reyndi á verklag og
–kunnáttu en einnig
þol og líkamsþrótt.

GLEÐILEG JÓL
OG FARSÆLT
KOMANDI ÁR.

þess að merkja heyfenginn eins og
vörur í hillu, og geyma þannig að
ganga má að hverjum gæða
flokki
heysins þegar á honum þarf að halda
að vetrinum.
Hey
binding var meðal helstu
starfsíþrótta aldanna; við hana reyndi
á verklag og –kunnáttu en einnig þol
og líkamsþrótt. Verkið leikur fáum
ef nokkrum á höndum lengur. Við
bregðum okkur því aftur til síðustu
aldar og njótum lýsingar Guðmundar
L. Frið
finns
sonar bónda á Egils
á í
Skagafirði á verkinu:
Oftast bundu karl og kona og fór
heyband þannig fram, að bindings
maður eða bindingskona leysti reipin
sundur, tók annað og „lagði niður“,
kastaði töglum mót brekku, og gætti
þess að mátu
lega gleitt væri milli
tagla. Þá var farið að „setja á“. Mis
jafn
lega stórt var bundið og litlir
baggar kallaðir „kimblar“. Sex til
sjö föng voru talin fara í sátu. Var
þá tekið svo til orða, að sátan væri
komin. Ekki var þetta vanda
laust,
því ef ekki var rétt sett á, varð sátan
skökk og stundum erfitt að laga, þó
bindings
maður reyndi, þegar hann
tróð sátuna. Nú var töglum slegið
yfir sátuna og dregið í hagldir. Þurfti
þá oftast að strekkja töglin, svo stór
var sátan. Drógu hvort í sína högld
og hertu dálítið að. Þá tók bindings
kona bæði töglin við hagldir, en
bindings
maður brá sér fyrir hinn
enda sátunnar, sté upp í og tróð dá
lítið, greip töglin og vafði oftast
um hendur, hallaði sér aftur á bak
og herti að. Bindings
kona lét tögl
renna um hendur sér meðan sátan
rann saman, hélt við, þegar slaknaði
á. Nú sté bindings
maður niður úr
sátunni, setti hnén í og herti til fulls,
stundum í tveim til þrem rykkjum.
Sumir brugðu töglum í kross aftur
fyrir bak eða rass og létu þannig
líkamann hjálpa til að full
herða.
Þá var bagganum velt á hagldir og
töglum víxlað þannig, að bindings
kona greip tagl bindingsmannsins og
öfugt. Settu nú bæði hné í baggann,
hvort gegnt öðru, og hertu bakreipið
þannig, en bindings
maður „gerði
ávallt að“. Loks var tekið utan úr. Nú
var ekki lengur talað um sátu heldur
bagga. Þetta ætla ég að væri al
gengasta bindingsaðferðin og sú, sem
ég vandist . . . Mér er vel kunnugt,
að í sumum sveitum mun hafa verið
nokkuð algengt að menn byndu einir.
En hvaða aðferð, sem notuð var, þótti
mikils um vert að allt gengi sem lið
legast og minnstar tafir yrðu.
Eflaust voru ýmis staðbrigði til af
vinnu
brögðunum. Hins vegar varð
verkið, eins og sláttur með orfi og
ljá, uppspretta algengra orðtaka sem
segir sitt um hve gildan hlut verkið
átti í hugum fólks á hey
önnum:
„Að binda sér bagga“, „að hafa bæði
tögl og hagldir“ og „þetta er laust í
reipunum“. Samkvæmt Búalögum
var það talið meðaldagsverk kvenna
með „karlmanni að binda á túni C
[100] hesta.“ Tvær sátur, komnar til

„

Samkvæmt
Búalögum
var það talið
meðaldagsverk
kvenna með
„karlmanni að binda
á túni C [100] hesta.

klakks, mynduðu heymælieininguna
hestburð (hesta), um það bil 100 kg
af fullþurru heyi. Einingin var svo
gróin rótum að hún hefur lifað góðu
lífi til skamms tíma þótt heybands
lest hafi ekki sést í nokkra tugi ára og
reipi með högldum horfin á söfn eða
í kúri í geymslum hirðufólks – þau
sem ekki hafa orðið undir tímans
tönn.
Á gömlum ljós
myndum má
gjarnan sjá marga hesta í einni hey
bandslest, vafalítið séríslenskan hátt
við hirðingu heys. Slíkum myndum
mátti að
eins ná á stærri og efna
meiri búum, því það kostaði að halda
marga vinnuhesta og líka þurftu þeir
bændur að vera ríkir af reipum svo
verkið gengi tafa
lítið. Mundi því
hinum efna
minni og smærri hafa
orðið það fyrir að bera baggana á
baki sér heim í garð eða hlöðu þar
sem vegalengdir voru hóflegar – að
nota sömu hirðingar
að
ferð og al
þekkt var t.d. víða í Noregi. Þar og þá
var heyið einnig bundið í reipi (rep)
eða birkisveig (sveg), en það var 2-3
m löng en grönn og lipur birkigrein
sem brugðið var um baggann.
Árið 1875 kom út fyrsta búverk
færabókin á íslensku. Í henni boðaði
höfundurinn, Sveinn Sveinsson bú
fræðingur, nýja tíma í mörgu er
snerti verkfæri og áhöld til margra
búverka, meðal annars kynnti hann
nýbreytni við heyflutninga:
Hið annað stóra tjón vinnu
kraptanna, bæði fólks og hesta,
líðum vér við þá aðferð, sem höfð er
við allskonar flutníng, þar sem vér
reiðum allt, í staðinn fyrir að aka því.
Hversu mikill verkaspillir og tímatöf
er það ekki, til að mynda, frá hey
skapnum, að þurfa að saxa og binda
heyið? og hversu margfalt fleiri hesta
þarf ekki til flutníngs á heyinu, þegar
allt er borið á hestunum, í stað þess
ef því væri ekið á vögnum? – Það er
hið stærsta heyband, sem tíðkast hjá
oss, að hafa 24 fjórðúnga á hest, eða
240 pund; mun það þó vera allvíða,
að fólk hefir ekki svo stórar klyfjar;
– en þegar maður ekur heyi á vagni,
þá getur maður vel látið einn hest
draga 720 til 900 pund, það er þre
falt eða fjórfalt á móti því, sem hestar
geta borið. Til þess að hlaða heyinu
á vagninn þarf hérumbil eins lángan
tíma, eins og til að saxa, binda og
láta bagga upp á einn hest, þegar sá,
sem á móti heyinu tekur og hleður á
vagninn, er orðinn æfður í því .
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HÓTEL H

ÚSAFELL

Gjafabréf

Gefðu einstaka upplifun í jólagjöf
GISTING – MATUR – SLÖKUN – AFÞREYING

Gisting í notalegu
umhverfi
Fallega útbúin herbergi og
sveitakyrrðin allt um kring.

Gómsætur matur

Afþreying og slökun

Fyrsta flokks veitingastaður
með rómaðan matseðil.

Á Húsafelli er stutt í ævintýrin
og gott að slaka á.

HÓTEL
HÚSAFELL

Nánar á hotelhusafell.is
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Borgþór Kjærnested:

Úr Stafholtstungunum til
Finnlands og aftur heim til hálfs
Borgþór Kjærnested er víðlesinn heimsborgari
sem hefur frá fjöldamörgu að segja.

É

g fæddist 1943, en foreldrar
mínir höfðu kynnst við nám
í Garð
yrkju
skóla ríkisins í
Hveragerði. Svavar Kjærnested faðir
minn var af Akranesi en ólst upp frá
tveggja ára aldri á Höll í Þverárhlíð í
Borgarfirði. Hjálmfríður Þorsteins
dóttir móðir mín kom að vestan,
frá Aðal
vík á Jökul
fjörðum nyrðri
eins og gamla fólkið sagði sem kom
þaðan. Eftir að þau luku námi hófu
þau að byggja upp gróðrastöðina Ása
við Lundar
hver í Stafholts
tungum.
Þau stofnuðu nýbýli milli Lundar og
Steina, landið var frá þessum tveimur
jörðum. Þarna reistu þau tvö gróður
hús, eitt fyrir gúrkur og hitt fyrir
tómata. Annað tuttugu metra langt
og hitt fjörutíu metra.“
Sá sem mælir þessi orð er Borg
þór Kjærnested. Hann hefur komið
víða við bæði á Íslandi, í Finnlandi
og í fleiri löndum, sem blaðamaður,
rithöfundur, þýðandi, túlkur og leið
sögu
maður. Borg
þór er að upp
lýsa
um rætur sínar á Vesturlandi.

Æska og uppvöxtur
í Staf holtst ungum

Þegar Borgþór var að alast upp
í Borgarfirði á árunum eftir seinna
stríð var jarð
hita
ræktun að festa
rætur í héraðinu. Allir voru í frum
kvöðla
starfi. „Það voru Lauf
skálar,
Sól
heimar og Bjarni Helga
son á
Varmlandi, Benedikt í Víðigerði, bara
til að nefna þá staði og menn sem
fyrstir koma í hugann.“
Borg
þór ólst þarna upp með
tveimur systrum sínum í spennandi

umhverfi. „Fyrst var ég einn vetur í
skóla í Hlöðutúni niður við Norður
ána þar sem var skólahús. Svo kenndi
faðir minn mér tvo vetur heima og ég
var bara sendur þaðan í próf. Síðan
kom skólinn á Varmalandi þar sem
var heimavist. Þar var maður tvær
vikur í einu í skólanum og svo tvær
vikur heima.“
Foreldrar Borþórs bjuggu og ráku
gróðrastöðina Ása til 1956. „Þá skildu
þau og við fluttum á brott. Móðir
mín var svo einn eða tvo vetur ráðs
kona við Samvinnuskólann á Bifröst
en hún hafði á sínum tíma gengið í
Húsmæðraskólann á Blönduósi. Ég
fór í gagn
fræða
skóla að Skógum
undir Eyjafjöllum og var þar í tvo
vetur. Síðan bjuggum við systkinin
hjá móður okkar í Norðurmýrinni í
Reykjavík. Ég var þar til 17 ára aldurs
en þá fór ég til náms í lýðháskóla í
Finnlandi. Það var 1961.“

Til náms í Finnlandi

Það hlýtur að hafa talist nýmæli
að íslensk ungmenni færu til náms í
Finnlandi á þessum árum, og er jafn
vel enn. Hvernig datt Borgþóri í hug
að fara þangað?
„Ég taldi mig vita allt um hin
Norður
löndin en ekkert um Finn
land, segir Borg
þór og brosir í
kampinn. Hann hafði aldrei farið
erlendis áður. „Mér þótti Finnland
svo allt öðruvísi heldur en Noregur,
Sví
þjóð eða Dan
mörk. Finnska
tungumálið var ákaflega sérstakt þó
margir Finnar tali einnig sænsku.
Þetta heillaði mig. Magnús Gíslason

„

Ég var þar til
17 ára aldurs
en þá fór ég til náms í
lýðháskóla í Finnlandi.
Það var 1961.“
sem var formaður Norræna félagsins
hér heima beitti sér fyrir því að ég
fengi pláss í skólanum. Ég var slakur
í dönsku og kunni eitthvað hrafl í
ensku. Á leið minni til Finn
lands
lærði ég þó dönsku ágætlega á fyrsta
áfanga ferðarinnar sem var siglingin
frá Reykjavík til Kaupmannahafnar
með farþegaskipinu „Dronning
Alexandrine.““
Þetta hlýtur að vera vitnisburður
um að Borgþór hefur gott eyra fyrir
tungumálum enda hefur góð mála
kunn
átta hans vafa
lítið myndað
grunninn að lifi
brauði hans allar
götur síðan. „Kominn í lýðháskólann
lærði ég sænsku nokkuð fljótt og gat
þannig bjargað mér á henni við flesta
Finna sem skildu það mál. Síðan var
ég svokallaður áheyrnarnemandi í
finnsku, að mig minnir 76 kennslu
stundir. Þarna lærði ég undirstöður í
finnskri málfræði.“

Bréfið frá Einari bjargaði

Að
spurður neitar Borg
þór því
ákveðið að erfitt sé að læra finnsku.
„Þetta er á
kafl
ega skipu
lagt
tungumál. Í því eru fjögur meginföll
eins og hjá okkur – nefnifall, þol
fall, þágufall og eignafall. Siðan eru
staðsetningarföll. Það eru „í“ og „á,“

Leiðsögumaðurinn Borgþór Kjærnested
segir finnskum ferðalöngum frá því sem fyrir
augu ber í hvalaskoðun.
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Nunna biðst fyrir við staðinn í Fæðingarkirkjunni í Betlehem þar sem
talið er að Jesú Kristur hafi fæðst fyrir 2018 árum síðan.

Það oft stutt milli trúar og vopna í
Miðausturlöndum. Götumynd frá
Jerúsalem.

„Ógleymanleg nálægð við Biblíustaði á kristnum hátíðum“

B

orgþór Kjærnested hefur
farið nokkrum sinnum sem
fararstjóri með ferðalanga
til Ísraels og Palestínu. Næsta
hópferð er fyrirhuguð um páskana.
„Þetta eru söguferðir þar sem fólki
býðst að skoða staði sem lesa má
um í Biblíunni og heyrt er sagt frá
í fréttum af þessum slóðum. Þarna
hef ég farið nokkrar ferðir með
íslenska ferðamenn og eignast marga
góða vini.“
Fyrsta ferðin af þessu tagi
undir leiðsögn Borgþórs var farin
árið 2003. „Það má kannski segja að
ég taki svona öðruvísi lönd fyrir í
störfum mínum sem leiðsögumaður
erlendis. Árið 1977 fór ég fyrsta sinni
með hóp til Sovétríkjanna sálugu.
Þegar ég kom þarna í eigin persónu
uppgötvaði ég eitt og annað í því
ríkjasambandi sem mér þótti ekki
nógu gott. Ég varð svo fyrir svipaðri
reynslu þegar ég fór til Ísraels.
Samfélagið þar reyndist öðruvísi
heldur en manni hafði verið talin trú
um og kannski margt sameiginlegt

„undir“ og „að“ og „frá“ og svoleiðis.
Orðin í finnsku eru hins vegar flest
mjög ólík íslenskunni. Þó eru ein
stök orð sem eru lík, svo sem „herra.“
Orðið „sími“ hjá Finnum er „lína.“
Svona má rekja margt af þessu. Mál
fræðin var allavega frekar auðskilin.
Fram
burðurinn í finnsku er líka
svipaður og í íslensku. Bæði mál hafa
áherslurnar á fyrsta atkvæðið. Finnar
enda hins vegar yfirleitt setningarnar
niður með því að lækka róminn, en
við hins vegar upp með því að hækka
hann. Allt skildist þetta þegar að var
gáð, svo aðal atriðið fyrir mig var
bara að safna orðaforða og það gerði
ég.“
Árið 1961 var kalda stríðið við
frost
mark. Kúbu
deilan varð árið
eftir og heimurinn rambaði á barmi
kjarnorkustríðs. „Með mér út hafði
ég bréf frá Einari Ol
geirs
syni sem
ég gat sýnt ef í harðbakkann slægi.
Hann var jú þingmaður og formaður
Sósíalistaflokks Íslands. Svo gerðist
það náttúrulega að ég varð peninga
laus. Þá notaði ég bréfið frá Einari
og fékk þá inni í Menningarhöllinni
í Helsinki sem var í eigu Kommún
istaflokks Finnlands. Þar var mötu
neyti þar sem ég gat fengið mat út
á skömmtunar
miða sem kommún
istarnir gáfu mér. Fyrsta sumarið bjó
ég á stúdentagörðum. Þegar náminu
lauk fór ég að vinna og borgaði þá
mína húsaleigu.“

Ílengdist hjá finnskum

Fátt var um Ís
lendinga í Finn
landi. Hinn ungi Vestlendingur varð

með gömlu Sovétríkjunum,“ segir
Borgþór.
Hann nefnir dæmi: „Ísraelsmenn
hafa nóg af lagabókstöfum til að
fara eftir en síðan virtist hending
eða geðþótti ráða hvort þeim sé
beitt eða ekki. Svona var að líka í
Sovétríkjunum. Í Ísrael er það til
dæmis þannig að ef þú vilt ekki
gegna herþjónustu á vesturbakka
Jórdanárinnar eða á herteknu
svæðunum þá getur þú komist upp
með það. Hafir þú hins vegar verið
ódæll í skóla er enginn miskunn
og þér er stungið inn í sex mánuði
fyrir að neita að gegna herþjónustu.
Síðan eru margir þeirra sem eru
með uppsteit í hernum útilokaðir
frá opinberum embættum síðar
meir. Þetta er svona keimlíkt og var
í Sovétinu.“
Er Ísrael í dag lögregluríki?
Borgþór svarar þessu ekki beint:
„Mér svíður óréttlætið þarna. Ég sé
bara hvernig Palestínumenn búa.
Það er verið að taka af þeim landið
og gyðingarnir nánast búnir að
að spjara sig upp á eigin spýtur.
„Síðara sumarið mitt var ég farinn
að tala finnsku, ég var til
neyddur
að læra tungumálið ef ég ætlaði að
bjarga mér. Finnar töluðu ekki mikla
ensku. Ég var framandi fugl á þessum
slóðum en það var mjög auðvelt að
komast í tengsl við fólk þó málakunn
áttan væri ekki mikil til að byrja með.
Á þessum árum var ekki mikið af út
lendingum á ferð um Finnland. Ég
þótti merkilegt fyrirbæri og fólk var
stöðugt að spyrja mig um heita vatnið
á Íslandi. Finnar tóku mér mjög vel.
Ég lenti aldrei í neinu veseni. Oft var
ég bara tekinn með þegar Finnarnir
voru að fara að gera eitthvað. Ég að
lagaðist fljótt að finnsku samfélagi og
ber þess merki enn í dag að vera dá
lítið mikið finnskur í mér.“
Borgþór sneri aftur heim til Ís
lands eftir 13 mánaða dvöl í Finn
landi. „Ég var heima í tæpt ár en fór
svo aftur til Finnlands haustið 1963.
Þá fór ég bara að vinna, fékk starf á
rannsóknastofu hjá NOKIA. Þar var
ég í nokkra mánuði en fór þá til Sví
þjóðar að starfa í verslun – kaupfé
lagi. Í tengslum við það fór ég á ýmis
námskeið í verslunarrekstri. Sumarið
1965 kvæntist ég fyrsta sinni. Hún
var sænsk-finnsk og hafði verið
skólafélagi minn á lýðháskólanum.
Við vorum í hjóna
bandi í átta ár,
eignuðumst tvö börn og bjuggum
í Finnlandi. Eftir það kom ég aftur
heim til Íslands og var hér í níu ár.
Ég stofnaði fréttastofu hér á Íslandi
sem sá um að miðla fréttum frá Ís
landi gegnum Dan
mörku til hinna

láta þinglýsa Gamla testamentinu í
Jerúsalem og nágrenni. Einn maður
sagði mér, kannski í hálfkæringi, að
þeir ættu til að mæta með Gamla
testamentið í höndunum og segja:
„Heyrðu, það stendur ekkert um
það í Gamla testamentinu að þú
eigir að búa hér, svo burt með þig.“
Það er mjög erfitt að leita réttar
síns fyrir dómstólum þegar menn
hegða sér svona og vísa bara í fornar
ritningar. Sem Palestínumaður getur
þú ekki treyst neinu. Ég get nefnt
bæinn Hebron sem dæmi. Þar taka
Ísraelsmenn sem búa handan við múr
sem hefur verið reistur allt í kringum
Hebron, stundum vatnið af bænum
á sumrin til að nota það sjálfir til
að vökva sínar plantekrur. Fólkið í
Hebron er vatnslaust í steikjandi hita
og heyrir hjóðið gegnum múrinn
þegar Ísraelsmennirnir eru að vökva
hjá sér fyrir handan. Palestínsku
strákarnir spila fótbolta á rykugum
götunum með vopnaða hermenn
Ísraels yfir sér. Hvað gera þessir
strákar þegar þeir stálpast? Þeir
Norðurlandanna. Það gekk ágætlega.
Ég var með þetta til 1981 og gerðist
þá sjálfstæður þáttagerðarmaður
fyrir sænska og finnska útvarpið, auk
þess sem ég starfaði sem túlkur. Við
þetta vann ég til 1984 að ég gerðist
framkvæmdastjóri sambands Nor
rænu félaganna með aðsetur í Finn
landi.“

byrja auðvitað að henda einhverju
í hermennina og eitt leiðir af öðru.
Svona eru málin öll í einum hnút
og þetta versnar með tímanum ef
eitthvað er. Sáttaviljinn er ekki til
staðar og mér finnst það liggja hjá
Ísraelsmönnum. Harðlínumennirnir
hjá þeim ráða för.“
Borgþór segir að þó hann sé
gagnrýninn á margt í því hvernig
Ísraelsmenn koma fram við
Palestínumenn þá hafi hann aldrei
mætt lokuðum dyrum í Ísrael. „Ég
kem sem pílagrími og þá er allt
opið. Það getur vel verið að þeir
hafi einhver tímann sett mig á
svartan lista, en þessir listar þeirra
virka aldrei. Það var alveg eins í
Sovétríkjunum. Ég var oft ákveðinn
þar og stundum handviss þegar ég
fór að þeir myndu aldrei hleypa mér
inn aftur, en það var allt gleymt þegar
ég kom næst.“
Þó að Borgþór fari til Ísraels
sem pílagrími þá segist hann ekki
upptekinn af trúmálum. „Nei,
það er fyrst og fremst sagan og

menningin sem dregur mig þangað.
Ég hef þó tvisvar sinnum verið
í Betlehem á aðfangadagskvöld.
Það er mjög gaman að vera þar þá
og heyra jólaguðspjallið lesið og
presturinn segir kannski: „Þegar
þetta var að gerast hér í bænum,
barnið komið í heiminn o. s. frv.“
Síðan fór maður í jólakaffið og sá
skreytingarnar sem börnin höfðu
sett upp í safnaðarheimilinu. Þá var
náttúrulega jatan á sínum stað og
hirðingjarnir og svona. En síðan
voru þau búin að setja vitringana
þrjá yfir í hitt hornið. Þeir voru
fastir í „Check Point“ – vopnaleit
og landamæraeftirliti og greinilega
ekkert að fara að komast í gegn á
næstunni, segir Borgþór og hlær.
„Börnin eru skapandi þegar þau
lýsa þeim raunveruleika sem þú búa
við, það er alveg sama hvar það er.
En þessi nálægð við Biblíustaðina
á stórhátíðum kristinna um jól
og páska skapar auðvitað einstakt
andrúmsloft sem er mörgum
ógleymanleg upplifun.“

Skötuveisla
Laxárbakka

Snorri faðir
norrænna bók mennta

Fjöl
mörg undan
farin ár hefur
Borgþór eiginlega skipt tíma sínum
milli Ís
lands og Finn
lands. Hann
segist vera með tvö
falt ríkis
fang –
er bæði íslenskur og finnskur ríkis
borgari.
„Ég hætti í fastri vinnu og fór aftur
út til Finnlands 2009. Þar hóf ég nám
í stjórn
mála
fræði við há
skólann í
Helsinki. Um leið flutti ég heimilis
festi mitt til Finnlands og þar ég enn
skráður þó ég sé mikið á Íslandi.“
Eitt af því sem Borg
þór hefur
sinnt á síðustu árum er að vera leið
sögumaður fyrir finnska ferðamenn
á Íslandi. „Í dag er ég með fast sam
starf við finnska ferðaskrifstofu sem
sendir hópa hingað til lands. Það eru
mest ferðir um Suður
land en líka
stundum á Vesturlandi og þá einkum
í Borgarfjörðinn.“
Finnar eiga sín fornu Kalevala
kvæði meðan við Íslendingar eigum
Eddukvæðin. Eru Finnar uppteknir
af ís
lenskum sagna
arfi? „Þeir eru
meðvitaðir um Íslendingasögurnar.
Þær hafa verið þýddar á finnsku. Svo
Framhald á bls. 10

Árleg skötuveisla Laxárbakka verður haldin
laugardaginn 22. desember
18.00 - 21.00
og sunnudaginn 23. desember
frá kl. 11.30 - 14.00
Skata - Saltfiskur - Síldarréttir
Rófur - Kartöflur - Heimabakað Rúgbrauð
Hnoðmör - Hamsar - Smjör
Mjólkurgrautur - Kaffi
Verð kr. 3.900,Pantanir í síma 551-2783
eða laxarbakki@laxarbakki.is

HÓTEL
LAXÁRBAKKI
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Borgþór rabbar við unga heimamenn á ferð
með Íslendingum í Ísrael og Palestínu.

liggur upp
haf sænsk-finnskra bók
mennta hjá Snorra Sturlusyni. Bók
menntasaga Norðurlandaþjóðanna
byrjar á honum. Snorri er faðir rit
starfa á nor
ræna tungu og það er
honum að þakka að ís
lenskan er
klassískt tungu
mál. Ég gerði mér
þetta ljóst þegar ég var að skoða bók
menntasögu Norðurlandanna.“

Finnar öðruv ísi
en Íslendingar

Þegar talað er um Finnland við
Borgþór Kjærnested er hann alger
lega á heima
velli. Fáir Ís
lendingar
þekkja finnsku þjóðina og sögu
hennar betur en hann.
Borgþór segir að Finnar séu mjög
skemmtileg þjóð. „Mér þykir þeir að
mörgu leyti öðruvísi en Íslendingar.
Þeir eru harðari af sér og ákveðnari.
Hjá þeim gilda reglur, þeir eru miklu
agaðri heldur en við.“
Þetta telur Bor
þór að eigi sér
skýringu í sögunni. „Finnland heyrði
framan af undir Sví
þjóð. Finnar
litu ávallt svo á að þeir væru hluti
af sænska konungsveldinu og háðu
aldrei neina eiginlega sjálfstæðisbar
áttu gegn Svíum. Finnskir bændur
tilheyrðu stétt frjálsra bænda í Svía
ríki. Sá þjóðfélagshópur hafði mikil
á
hrif og var sjálft hryggjar
stykkið
bæði í stjórn Svíaríkis og í hernum.
Þetta mótaði Finna og gerði þá

Endurvinnslutunnan
The Recycle Bin

Kosz sortowniczvy

Flokkur
Category / Rodzaj

Pappír
Office paper
Papier biurowy

Sléttur pappi/
bylgjupappi
Cardboard & non
corrugated
cardboard
Kartony

Málmar
Metals
0dpady blaszane

Plastefni
Plastic
Plastykowe

Fernur
Beverage
cartons
Kartony po
mleku

Dagblöð
og tímarit.
Newspapers
& magazines.
Gazety i czasopisma.

Bæklingar, umslög
og ruslpóstur.
Office paper/envelopes & junk mail.
Papier biurowy, koperty
i papiery pocztowe,
czasopisma reklamowe.

S.s. hreinir pizzukassar og morgunkornspakkar.
Cardboard & non
corrugated cardboard.
Clean pizza boxes.
Czyste opakowania
po pizzy oraz płatkach
śniadaniowych.

S.s. skolaðar
niðursuðudósir
og lok af
glerkrukkum.
For example cans
& jar lids.
Puste puszki, zakrętki
od słoików.

S.s brúsar, plastfilma,
plastdósir, plastpokar,
frauðplast, plast utan
af áleggi og plastöskjur.
Plastic emballage, bags.
Plastykowe opakowania
po żywności i steropianowe.

S.s. mjólkurfernur,
rjómafernur og
jógúrtfernur.
For example milk,
cream and yoghurt
cartons.
Tak jak opakowania
po mleku, śmietanie
i jogurtach.

Sett beint í tunnu.
Put directly into the
bin.
Wrzucać prosto do
pojemnika.

Sett beint í tunnu.
Put directly into the
bin.
Wrzucać prosto do
pojemnika.

Sett beint í tunnu
Put directly into the
bin.
Wrzucać prosto do
pojemnika.

Skola þarf efnið og
losa lok af dósum.
Clean and remove
lid if included.
Obłukać oraz ztyczki
poodkręcane z
puszek.

Frágangur
Finish / Odpady

Dagblöð
og tímarit
Newspapers
& magazines
Gazety i
czasopisma

Hráefni
Raw material / Surowce

EftirfarandiflokkamásetjalausaíEndurvinnslutunnunaeðaíglærumpokum:
TheRecycleBinacceptsthefollowingmaterialsdirectlytothebinorinclearplasticbags:
Następujące rzeczy do sortowania proszę wrzócać luzem lub w przezroczystych workach:

Má ekki fara í tunnuna!
Not allowed to put in the bin!
Nie można wrzócać do pojemnika!
Ekki gler vegna slysahættu
við flokkun!
No glass due to accident risk
when sorting!
Uprzejmie prosimy nie wrzucać
szkła do kosza sortowniczego z
powodu niebezpieczeństwa
podczas sortowania!

Skola og losa tappa af
brúsum. Brúsar í lausu
en plastpokar og plastfilma
í glæra poka.
Clean and remove lid if
included. Put all plastics
directly into the bin except
plasticbags and filmin clear
bags.
Opłukać butelki i bez zakrętek.
Plastykowe butelki, pojemniki
luzem a woreczki, folia w czystych workach.

Skolaðar og
samanbrotnar.
Beverage ctns,
clean & folded.
Muszą być czyste i
złożone razem.

X

X

X

X

X

X
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Kristján 10. konungur Íslands
1918–1944. Hann var afi Margrétar
Þórhildar Danadrottningar og
mjög vinsæll meðal þegna sinna.
Borgþór segir að konungur hafi
reynst Íslendingum vel þó þeir
væru stundum ódælir þegnar.

Bók Borgþórs um sögu Finnlands.

agaða. Svo fór Finnland undir Rúss
land. Finnar töldu sig ekki tilheyra
rússnesku þjóðinni, hófu sína sjálf
stæðisbaráttu gegn Rússum og fengu
sjálfstæði frá þeim 1917. Síðan hefur
Finn
land verið frjálst og full
valda
ríki og gengið á ýmsu. Sambandið við
Rússland er flókið enn í dag. Finnar
líta á Rússa sem voldugan nágranna
sem þeir geti aldrei treyst fyllilega.“

Aukin spenna við Eystrasalt

Borgþór segir að Finnar séu varir
um sig. Þetta komi meðal annars
Framhald á blls. 12
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fram í nýrri lagasetningu sem eigi að
setja skýra ramma um eignarhald út
lendinga á finnsku landi.
„Það gerist eftir afhjúpanir um
að menn sem tengdust peninga
þvætti væru með njósna
starf
semi
og þetta var í samkrulli við rússnesk
öfl. Finnland er í Evrópusambandinu
[ESB] og áður gátu bændur selt land
sitt hverjum sem var. Nú verða sett
ákvæði um að telji yfirvöld að öryggi
þjóðarinnar sé ógnað þá geti ríki eða
sveitarfélag gripið inn og sett kvaðir á
eignarhald jarðnæðis. Þó að ríki séu
í ESB þá geta þau sett svona reglur. Í
Danmörku þarf maður að hafa búið
í fimm ár til að geta keypt fasteign
þar. Þetta gildir jafnt um Dani sem
aðra. Reglur varðandi svona hluti eru
þannig strangari bæði í Finn
landi
og Danmörku sem bæði eru í ESB
heldur en hér á Íslandi sem ekki er í
ESB.“
Borgþór nefnir einnig sem dæmi

20. desember 2018

Borgþór þýddi ævisögu Napóleóns Frakkakeisara á íslensku
2011. Hún er eftir sænska blaðamanninn Herman Lindqvist
en hann er einn frægasti sagnfræðirithöfundur Norðurlanda.
Hér er Borgþór með Hermani. Til hliðar við Herman situr
Hrafnhildur Schram sambýliskona Borgþórs, en Birgitta
þáverndi kona Hermans er við hlið hans.

„

Mér þótti
Finnland svo
allt öðruvísi heldur en
Noregur, Svíþjóð eða
Danmörk. Finnska
tungumálið var
ákaflega sérstakt þó
margir Finnar tali
einnig sænsku. Þetta
heillaði mig.

um það hvernig
Finnar séu að
herða tökin að
ýmsu leyti, að
nú vilji varnar
m á l ar á ðh e r r a
landsins ekki fá
fólk með tvöfalt ríkisfang í finnska
herinn ef annað ríkisfangið er rúss
neskt.
Er aukin spenna á svæðunum
við Eystra
salt? „Já. Hvorki Sví
þjóð
né Finn
land eru í NATO en bæði
ríkin eiga samt í miklu samstarfi við
sam
tökin. Finnar taka fullan þátt
í við
skipta
þvingunum gegn Rúss
landi vegna Úkraínu
deilunnar. Það
voru mikil viðskipti milli Finnlands
og Rússlands. Rússar seldu Finnum
mikið af ýmiss konar hráefni. Finnar
seldu svo vandaðan iðn
varning og
hágæða landbúnaðarvörur til Rúss
lands. Í tengslum við þetta viðskipta
bann hefur finnskur land
búnaður

einkum orðið fyrir þungum höggum,
en Finnar hafa fengið þetta bætt að
veru
legu leyti gegnum Evrópu
sam
bandið. Þrátt fyrir þessa örðugleika
hafa Rússar þó ekki verið með beinan
yfirgang við Finna.“

Skrifaði sögu Finnlands

Í fyrra, á 100 ára afmæli fullveldis
finnsku þjóðarinnar sendi Borg
þór
þá orðinn 74 ára gamall frá sér mikið
verk. Það er bókin „Milli steins og
sleggju – Saga Finnlands.“ Hvernig
datt honum í hug að skrifa sögu
Finnlands?
„Upphafsmaðurinn að þessu
var eigin
lega Styrmir Gunnars
son
fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins. Við
stóðum saman fyrir nokkrum árum í
móttöku í Iðnó og þá kom að okkur
ung kona og tók af okkur ljósmyndir
fyrir Morgun
blaðið. Síðan spurði
hún um nöfn okkar. Ég gat sagt henni
að þessi maður væri fyrrum aðalrit

Hér er viðmælandi Vesturlands sem
leiðsögumaður fyrir finnskar þingkonur
sem komu hingað til lands að kynna sér
íslensku fæðingarorlofslöggjöfina.

stjóri Morgun
blaðsins til ára
tuga,
Styrmir Gunnarsson. Ég héti Borg
þór Kjærnested og hefði jafn lengi
verið svart
listaður af honum sem
kommúnisti, segir Borgþór og hlær
við. Hann hefur ávallt verið á vinstri
kanti sjórnmálanna. „Í framhaldinu
á
kváðum við Styrmir að fá okkur
kaffi saman. Þá spurði hann mig af
hverju ég skrifaði ekki sögu Finn
lands? Hundrað ára afmæli finnska
lýð
veldisins yrði 2017. Styrmir
sagðist telja að ég væri eini maðurinn
sem gæti þetta. Ég hugsaði þetta í
smá tíma og sló síðan til.“
Bókin um sögu Finn
lands varð
heilmikið verk, alls 423 þéttskrifaðar
síður, og hún hefur hlotið góða
dóma. „Þó ég teldi mig vita ýmis
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Getur þú hugsað þér
gleðilega hátíð án rafmagns?
Helga og Hlynur,
starfsmenn í
vinnuflokkum RARIK á
Norðurlandi

Við hjá RARIK óskum viðskiptavinum, samstarfsmönnum og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla með von um gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við
að svara ork uþörf viðskiptavina yfir hátíðarnar, með öruggum hætti.
www.rarik.is
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legt um Finnland þá fann ég fljótt
þegar ég byrjaði að skrifa að ég vissi
harla lítið um ansi margt í sögu þessa
lands. Verkið tók mig alveg tvö ár. Ég
vann að bókinni bæði úti í Finnlandi
og hér heima á Íslandi, meðal annars
í Snorrastofu í Reykholti. Þar leigði
ég fræðimannsíbúðina og naut frá
bærrar aðstöðu sem þar er.“

Á góði stundu á einni af fjölmörgum ferðum út í heim.
Hér var Borgþór staddur á Galapagos-eyjum í Kyrrahafi.

Dagbækur Íslandskóngs

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300

Við
mælandi okkar hefur einnig
fært íslensku þjóðinni fleiri stórvirki
á síðustu árum. Hann þýddi meðal
annars vandaða ævisögu Napóleóns
Bónapartes. Borgþór hefur einnig
rann
sakað dag
bækur Kristjáns 10.,
sem var eini og síðasti konungur
yfir Íslandi. Kristján, sem einnig var
konungur Danmerkur 1912 til 1947,
hélt dag
bækur frá 1912 til 1932.
Borgþór fékk að skoða þessar dag
bækur með tilliti til sögu Íslands og
Danmerkur.
„Þetta voru 500 hand
skrifaðar
síður hjá kónginum sem ég las og
færði inn í tölvu. Margrét Þórhildur
Danadrottningin ákvað svo að koma
með þessa dag
bóka
texta og gefa
okkur Ís
lendingum á 100 ára full
veldisafmælisdeginum 1. desember
síðastliðinn. Nú hefst þannig vinnan
við að koma þessu efni út á prenti. Ég
get lofað því að þarna er nýtt efni, þar
sem fram kemur fram sýn konungsins
á Íslendinga. Hann talar ekki illa um
okkur en finnst við dá
lítið þrætu
gjarnir. En það höfum við Íslendingar
alltaf verið gegnum söguna. Kristján
10. hafði lesið Ís
lendinga
sögurnar.
Afi hans lýsti því yfir þegar hann kom
til Íslands 1874 að héðan í frá skyldi
„krónprinsinum og vorri ætt kennt
hið fornnorræna mál.“ Kristján varð
fyrsti danski prinsinn sem lenti í
því að þurfa að setjast niður með ís
lenskukennara árið 1890. Hann var
látinn lesa Íslendingasögurnar. Þá var
hann tvítugur.“
Þegar Borgþór segir frá dagbókum
konungs verður brátt auð
heyrt að
þarna er að finna ýmislegt góðgæti
fyrir allt fólk sem hefur áhuga á sögu
landsins og stjórnmálum. „Árið 1908
þegar Íslendingar felldu í atkvæða
greiðslu á Al
þingi upp
kastið svo
kallaða að nýjum sam
bands
lögum
[stundum líka kallað „milli
landa
frumvarpið“ eins og lesa má um í
meistaraverkinu Ofvitanum eftir
Þórberg Þórðarson], þóttist Kristján
sjá hvað Ís
lendingar væru þras
gjarnir. Faðir hans Friðrik 8. hafði
þegar fengið mikið lof fyrir þennan
samning frá Bretum og Svíum en
síðan tóku Ís
lendingar sig bara til
og felldu þetta með einhverju þrasi
í augum Dana. Þar með fór mikil
vinna fyrir gýg. Danir og bandamenn
þeirra á Íslandi urðu mjög skúffaðir.“

Kóngur tveggja ríkja

Höfnun „millilandafrumvarpsins“
leiddi til hálf
gerðrar kreppu í sam
skiptum Danmerkur og Íslands.
„Þegar Kristján 10. varð síðan
konungur 1912 þá lýsti hann því yfir að
hann færi ekki til Íslands í opinberum
erinda
gjörðum meðan á
standið væri
svona milli landanna. Hann stóð við
það og kom ekki fyrr en 1921. Þá var
Ísland búið að vera fullvalda síðan 1.
desember 1918 og hann sjálfur orðinn
konungur Ís
lands sér
stak
lega og ís
lenskur ríkisborgari. Fullveldissam
komulagið sem tók gildi 1918 kvað á
um að hann væri Kristján konungur
Ís
lands ein
göngu þegar hann væri
á Íslandi. Í Danmörku var hann svo
Kristján 10. konungur Danmerkur.“
Borgþór nefnir kúnstugt dæmi um
það hvernig Kristján 10. var nú orðinn
konungur tveggja konungsríkja: „Þegar
hann fór til Íslands 1921 þá gerði hann
hlutina þannig að hann tók niður
danska konungsfánann á skipi sínu er
hann var kominn úr danskri lögsögu
og setti upp íslenska konungsfánann.
Þar með var hann orðinn konungur

„

20. desember 2018

Með mér út hafði
ég bréf frá Einari
Olgeirssyni sem ég gat sýnt
ef í harðbakkann slægi.
Hann var jú þingmaður og
formaður Sósíalistaflokks
Íslands. Svo gerðist það
náttúrulega að ég varð
peningalaus. Þá notaði ég
bréfið frá Einari og fékk þá
inni í Menningarhöllinni
í Helsinki sem var í
eigu Kommúnistaflokks
Finnlands. Þar var
mötuneyti þar sem ég
gat fengið mat út á
skömmtunarmiða sem
kommúnistarnir gáfu mér.

Íslands á heimleið frá Danmörku til
Ís
lands,“ hlær Borg
þór. Hann hefur
greinilega gaman af því að segja frá
þessum samskiptum frændþjóðanna
sem stundum voru erfið þó allt færi vel
að lokum.

Reyndist Íslendingum vel

Borgþór heldur áfram:
„Þannig áttum við Íslendingar okkar
eigin konung frá 1918 til 1944. Það var
meira að segja íslenskur konungsritari.
Það var Jón Svein
björns
son. Hann
byrjaði að vinna fyrir konung 1919 og
bjó í Danmörku. Fyrsti ríkisráðsfundur
konungsríkisins Íslands var haldinn í
Friðriksborgarhöll 30. maí 1919. Þann
fund sat Kristján konungur, Frið
rik
krónprins, Jón Magnússon forsætis
ráð
herra, Sigurður Eggertz fjár
mála
ráð
herra og svo Jón Svein
björns
son
með pennann og pappírana. Konungur
ávarpaði fundinn sérstaklega og
lýsti hann fyrsta fund hins ís
lenska
konungsríkis og svo framvegis. Hann
hafði beðið Jón Magnússon um að fá
að hafa danska utanríkisráðherrann
viðstaddan sem áheyrnarfulltrúa því
utanríkismál Íslands voru enn á for
ræði Dana.
Jón sagði hins vegar þvert: „Nei,
hann hefur ekkert þar að gera.“
Konungur reyndi að malda í móinn
með því að benda á að danski utan
ríkisráðherrann hefði umboð til að fara
með þennan mála
flokk fyrir Ís
lands
hönd. Því yrði hann að vera upplýstur
um vita hvað væri að gerast í æðstu
stjórn landsins.
„Hann mun fá sín fyrir
mæli frá
Reykja
vík þegar sá tími kemur,“
svaraði Jón Magnússon forsætisráð
herra Íslands.
Konungur leitaði til danskra ráð
herra eftir ráðum um hvernig hann
ætti að bregaðst við þessu. Þeir sögðu
honum að láta Íslendingana alfarið um
þetta: „Ef þú heldur þessu til streitu
þá verða Íslendingarnir búnir að setja
þig af sem konung yfir Íslandi áður en
þú veist af og stofna lýðveldi. Þeir eru
orðnir fullvalda ríki og geta gert eins og
þeim sýnist.“
Konungurinn varð þannig að
gefa sig með þetta. Hann varð síðan
hinn ljúfasti í garð Ís
lendinga. Ég
hef til dæmis fundið í bréfi frá Jóni
Magnús
syni til konungs þakk
læti í
garð Kristjáns fyrir hjálpar
gjöf sem
hann gaf svo lítið bar á í sjóð handa
ekkjum og munaðar
lausum eftir 65
íslenska sjómenn sem fórust í Hala
veðrinu árið 1926. Ég skoðaði gamla
bankareikninga Íslandsbanka og þar
koma fram tugir þúsunda króna sem
sennilega voru frá konunginum. Þetta
var stórfé á þeim tíma. En Kristján var
þannig að hann vildi ekki flíka svona
hlutum. Hann var frí
múrari og svo
var hann líka frekar lokaður maður
og ekki bætti úr skák að hann var með
lélegan blaðafulltrúa. Almannatengsla
málin hjá blessuðum konunginum
voru öll meira og minna í hönk,“ kímir
Borgþór Kjærnested.
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Nýr golfvöllur
í Rifi

Séð til Snæfellsjökuls frá Rifi.

Nú eru uppi áform um að gera
nýjan golfvöllur í Rifi á Snæfellsnesi.
Hann myndi koma í stað Fróðárvallar
við Ólafsvík af hólmi. Snæfellsbær
hefur ákveðið að styðja tillögur
Golfklúbbsins Jökuls um að þetta
verði get. Sveitarfélagið útvegar til
land og fjármagn.
Umhverfis- og skipulagsnefnd
Snæfellsbæjar
hefur
samþykkt
landnýtinguna, með fyrirvara um
athugasemdir
við
fyrirhugaðri
breytingu á aðalskipulagi. Snæfellsbær
leggur til fjármagn í verkefnið.
Jón Bjarki Jónatansson, formaður
Golfklúbbsins Jökuls, segir m. a. á
heimasíðu Golfsambands Íslands
að hugmyndir að nýjum golfvelli í
Rifi sé ekki ný af nálinni. „Hjörtur
Ragnarsson, sem hefur starfað á
Fróðarvelli í mörg ár, hefur rætt
um þessa lausn í mörg ár. Að hans
mati var mun betri kostur að færa
völlinn inn í Rif í stað þess að halda
áfram að byggja upp Fróðárvöll. Við
fórum saman í sumar að skoða hvaða
möguleikar væru í stöðunni i Rifi.“
Fram kemur að Edwin Roald
golfvallahönnuður hafi verið fenginn
til að meta aðstæður fyrir 9 holu
golfvöll. Edwin gaf þessu svæði
toppeinkunn – en það er við hliðina
á flugvellinum í Rifi, á fallegum stað
undir Snæfellsjökli. Það er nóg af landi
til að stækka völlinn i´18 holur ef það
reynist þörf á því,“ segir Jón Bjarki.
Nýja vallarstæðið er á mun betri
stað en hið eldra hvað varðar skjól
í ríkjandi vindáttum á svæðinu.
Ekki mun nálægðin og sýnin tl
Enzymedica
Digest
Gold
Snæfellsjökuls
gera 47x90
svæðið
minna
aðlaðandi.
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