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Svavar Gestsson:

„Í menningunni
er sóknarfæri
Dalanna“

Fullveldis minnst í Reykholti

Nánar bls. 4

Tilvalinn

fyrir jóla−

dagatalið!

Nýr miði!

V

estlendingurinn Svavar Gestsson er löngu þjóðþekktur sem ritstjóri, þingmaður, ráðherra og sendiherra. Hann er jafngamall
lýðveldinu og hættur opinberum störfum. Það þýðir þó ekki að Svavar hafi lagt árar í bát. Undanfarin misseri hefur hann beitt sér
mjög í ýmsum sögu- og menningartengdum verkefnum sem snúa að byggðunum við Breiðafjörð, einkum í Dalabyggð. Svavar
Gestsson greinir frá þessu í viðtali á blaðsíðu 9 og 10.
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Hér á síðum 2, 6 og 8 í þessu blaði gefur að lesa fullveldiserindi
sem Óskar Guðmundsson fræðimaður í Véum flutti við opnun
fullveldissýningunni í hátíðarsal Snorrastofu í Reykholti 3. nóvember sl.
Sjá einnig nána frétt á síðu 4 í þessu blaði.

Óskar Guðmundsson í Véum í Borgarfirði:

1918 – Borgfirðingurinn í
heiminum og heimurinn í honum
H

VERTU ÞÚ SJÁLF,
VERTU BELLA DONNA

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
www.belladonna.is

Gluggar og hurðir fyrir
íslenskar aðstæður

Í yfir 20 ár hefur Viking Window AS selt tréglugga og hurðir á Íslandi

Gluggar og hurðir með eða
án álkápu, allir RAL litir í
boði að innan og utaverðu
Afhendist glerjað og tilbúið
til uppsetningar
Afgreiðslutími 5-8 vikur
Sjá nánar á: viking.ee
Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 480 0009

Aflvélar ehf. • Vesturhrauni 3 • 210 Garðabær
Sími: 480 0000 • aflvelar.is • sala@aflvelar.is

eiðruðu tilheyrendur.
Við
undirbúning
sýningarinnar um 1918 –
fullveldisárið í Borgarfirði, gerðist
sú spurning fljótlega áleitin, hvernig
fólkið sjálft hefði upplifað lífið og
tilveruna fyrir heilli öld – hvað hefði
verið öðruvísi í Borgarfirði en annars
staðar á þessu örlagaári? Einnig
hlaut sú spurning að leita á, hvernig
almúgafólk hefði lifað af þrengingarnar
sem óneitanlega fylgdu í dramatík
ársins.
Árið var tíðindasamt í öllu tilliti,
frostaveturinn mikli, spænska veikin,
Kötlugosið og Stríðið mikla er í
algleymingi mestallt árið en lok þess
og friðargjörð sömuleiðis – og loks
var lýst yfir fullveldi 1. desember. Öllu
þessu verður seint gerð skil til hlítar,
og á sýningu sem þeirri sem blasir við
sjónum er vart meira hægt en bregða
upp leiftrum frá þessum tíðindum frá
árinu 1918 – af borgfirskum vettvangi
– og tengja þau mannfólkinu.
Við
þá
sagnfræðirannsókn
sem liggur að baki var stuðst við
sértækar heimildir á heimavelli. Þar
munaði mest um framlag Þorsteins
Jakobssonar - Steina hreðu – sem reit
býsn um sína ævidaga þótt ekki færi
hátt. Hann hélt úti heimagerðu blaði
þarsem hann speglaði tíðindi ársins,
birti skáldskap og tjáði heimspekilegar
hugleiðingar sínar. Þorsteinn var
óbreyttur vinnumaður að stéttarstöðu
en óvenjulegur maður að allri gerð og
segja má að hann hafi verið glæsimenni
andans í héraðinu. Túlkun hans á
tíðindum ársins eru sem rauður þráður
í gegnum sýninguna en að sjálfsögðu
eru einnig fréttir og skýringar úr
prentuðum útgefnum blöðum og
bókum – auk þess sem bréf og aðrar
heimildir úr héraði látnar tala sínu
máli.
Um ævi Þorsteins má margt segja,
en á þessum vettvangi eru einungis
fáeinir drættir dregnir: hann fæddist
í Örnólfsdal 22. ágúst árið 1884.
Hann var elztur af tíu börnum þeirra
Jakobs Bloms Þorsteinssonar og
Höllu Jónsdóttur, sem lengi bjuggu
á Hreðavatni – og við þann stað var

Þorsteinn oft kenndur; Steini Hreða.
Þorsteinn var snemma stór vexti
og þroskamikill, dulur og fámáll, trúr
við allt, sem hann tók sér fyrir hendur.
Kom fljótt í ljós, að hann átti ekki að
öllu leyti samleið með fjöldanum.
Kornungur lærði Þorsteinn nálega af
sjálfsdáðum að lesa og varð svo fluglæs
á barnsaldri að með fádæmum þótti.
Í því samhengi er sú saga sögð að
Þorsteini hafi farið svo að hafa ekki sagt
eitt einasta orð fyrstu æviárin. En þegar
hann var þriggja ára og var einhverju
sinni risinn úr rúmi og stóð völtum
barnsfótum á klukku sinni fyrir framan
bókaskáp – þá hafi hann dregið út fyrst
eina bók – og snéri sér að föður sínum
þar í baðstofu og sagði hátt og skýrt :
Þetta eru Stellurímur! Síðan hafi hann
tekið hverja bókina á fætur annari úr
skápnum og sagt heiti þeirra. Enginn á
heimilinu hafði orðið þess var að hann
væri talandi – hvað þá fluglæs!
Þótt Þorsteini hafi verið svo margt
vel gefið á bókina vann hann samt
meira til frægðar á verklega sviðinu.
Hann lagði stund á alls konar iðju;
heyskap, laxveiðar, rjúpnaveiðar,
fjárhirðingu, en kunnastur var hann
fyrir verk sín við skurðagröft. Hann
var var marghamur við vinnu sína
og lét ekkert aftra sér frá nákvæmum
vinnubrögðum vann með jöfnum og
miklum hraða líkt og væri hann vél,
og ekki mátti nein missmíði sjást á
verki hans.. Honum þótti sem hann
tapaði tíma – og orku – við að stíga á
skófluna þegar hann stakk henni niður.
Því breytti hann skóflu sinni þannig
að festa þverspýtu á skaftið neðanvert
og notaði sem handfang og hjó svo
skóflunni niður í svörðinn án þess að
stíga á blaðið. Hann var stór og sterkur
og vann mikið og vel hvernig sem
viðraði og af sömu ákefðinni.
Ókvæntur var Þorsteinn og
barnlaus. Sagt er að hann hafi fest hug
á frændkonu sinni, en ekki fengið og
fallið í djúpa ástarsorg af þeim sökum.
Og sumir rekja þau sérkenni hans til
þessa áfalls sem gerðu hann einrænan
og að hálfgerðum utangarðsmanni.
Á ungum aldri stundaði Þorsteinn
sjómennsku á Suðurnesjum, en um

miðjan aldur var hann við veiðar og
veiðivörslu hjá frændfólki sínu við
Hvítárbakka. Fór hann oft illa með
sig og lenti í allskonar volki – og
þrekraunum. Af því eru sagðar sögur
í bókum; ein sögn er um að hann hafi
komið að ferjustaðnum á Hvítárbakka
í tólf stiga frosti, flug var í ánni og
jakaburður svo óárennileg var hún.
Þorsteini leiddist biðin þarna eftir
ferju – og lagðist því til sunds og synti
því innanum jakana yfir ískalt fljótið.
Holdvotur, frostbitinn og kaldur gekk
hann til bæjar, þarsem hlúð var að
honum.
Hann var náttúrbarn sem þótti vænt
um gróður og skepnur, ekki síst hunda
og kindur. Um sauðfé sem hann sat
yfir á Húsafelli orti hann langan bálk –
Sauðavísur sem telja marga tugi og fékk
hver kind sitt erindi. Einhverju sinni
var hann látinn reka sauðfé í skóginn
í kuldatíð og hvassviðri svo miklu að
sumir sauðirnir hröktust af brúnni og á
bólakaf útí ískalt fljótið. Þorsteini rann
þetta til rifja og ákvað sjálfur að vaða
yfir ána til að ganga úr skugga um hvað
sauðirnir hefðu orðið að þola.
Hann var um hvunndaginn svo
klæddur að hann gekk í prjónuðum
nærfötum úr íslenskri ull, en engri
milliskyrtu. Það var sagt að að hann
hefði aldrei notast við vettlinga og
gengið berfættur til verka á sumrinn.
Um síðir urðu fæturnir blásnir
og bólgnir og ágerðist með aldri,
einkum eftir að hjartveiki tók að hrjá
manninn. Frændkona hans, Steinunn
Þorsteinsdóttir á Rauðsgili gerði
honum þá gífurlega miklar rosabullur
„sem engar slíkar höfðu sést, síðan
Napóleon keisari hinn þriðji átti
sínar“, segir Málfríður Einarsdóttir
frá Munaðarnesi. Þetta var engin
smásmíði, rosabullurnar voru fóðraðar
innan með gæruskinni og veittu
honum yl á síðustu æviárum.
Á efri árum bjó Þorsteinn að
vetrarlagi hjá vinafólki í Kópavogi.
Síðustu veturna dvaldi hann í köldum
kofa á Kópavogshálsi. Þar sat Þorsteinn
og lá löngum og las býsn af bókum,
á dönsku, ensku og þýsku – efni af
öllu tagi, margt las hann úr heimi
Framhald á blaðsíðu 6
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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ISABELLA hægindasófi.
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Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.
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JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
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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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LEIÐARI

Aldarafmæli
fullveldis þjóðar
Nú um helgina minnumst við þess að
nákvæmlega hundrað ár verða liðin frá því að
Ísland varð fullvalda. Það þurfti mikinn kjark til að
stíga þetta skref árið 1918. Þarna var nýbúið að gera vopnahlé í skelfilegri
heimsstyrjöld, drepsótt fór sem logi yfir akur, það voru eldgos og kaldur
vetur. Þjóðin var fámenn, átti vart eigin skip til að halda uppi samgöngum
við umheiminn – hvað þá meira.
Þegar dæmið er gert upp nú hundrað árum síðar verður þó ekki annað
sagt en að okkur hafi tekist býsna vel upp við að byggja hér upp siðmenntað
þjóðfélag. Eflaust hefur sama áræðið og kjarkurinn og lýsti sér í stofnun
fullveldisins 1. desember 1918 þar haft mikið að segja.
Í þessu tölublaði Vesturlands minnumst við fullveldishátíðarinnar. Það
er gert með því að birta í heild frábæran fyrirlestur Óskars Guðmundssonar
í Véum sem hann flutti í Snorrastofu í Reykholti nú í byrjun mánaðar. Svo
er ítarlegt viðtal við Svavar Gestsson. Rauði þráðurinn í öllu þessu efni
felur í sér dæmi um hvernig nota megi sagna- og menningarfinn til að
styrkja okkur sem þjóð á svo ótal mörgum sviðum. Ekki bara til að efla
vitundina um okkur sjálf og hvað við stöndum fyrir – setja hrygglengju í
þjóðina, eins og Svavar Gestsson orðar það í viðtalinu við hann, heldur líka
til að skapa okkur framtíð.
Sagna- og menningararfurinn í bland við stórfengna náttúru er sterkasta
spilið sem Vesturland hefur á hendi til framtíðar. Hér á landshlutinn
geysimikla möguleika.
Ég óska okkur öllum til hamingju með fullveldisafmælið.
Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

Fullveldissýning í
hátíðarsal Snorrastofu

Breiðfirðingur í
endurnýjun lífdaga
E

itt þeirra verkefna sem Svavar
Gests
son hefur tekist við á
hendur er að sinna ritstjórn átt
hagaritsins Breið
firðings. Það kom út
um áratugaskeið.
„Breiðfirðingur var sofnaður svefni
hinna réttlátu ef svo má segja. Útgáfa
ritsins lagðist niður eftir 1991 þar til
að menn ákváðu að hefja hana að nýju
árið 2015. Ég hef ritstýrt fjórum heftum
sem nú eru komin út og mun einnig sjá
um það næsta. Ég hef lagt áherslu á það
í minni ritstjórn að Breiðfirðingur nái
um
hverfis allan Breiða
fjörð, hann sé
ekki bara um það sem snertir Dalina,
heldur a hann nái yfir svæðið frá Hellis
sandi í suðri, um Dalasýslu og vestur á
Bíldudal í norðri. Því er ágætlega tekið
að við séum að reyna að ná utan um allt
þetta svæði. Síðan hyggst ég hætta þessu
eftir næsta hefti sem verður það fimmta;
ég hef svo mikið að gera,“ segir Svavar
og brosir í kampinn. „Útgáfan gengur
mjög vel og hún stendur undir sér.“
Ítarlegt viðtal við Svavar Gestsson
má finna á bls 9 og 10.

Síðustu fjórar útgáfur Breiðfirðings sem Svavar hefur ritstýrt ásamt fyrsta hefti ritsins
sem kom út árið 1940. Nú er hægt að lesa alla eldri árganga ritsins á vefnum timarit.is.

SímI: 581 1888 / www.LagnavIDgerDIr.IS

langvarandi lausn
& skjót vinnubrögð
Lagnaviðgerðir býður uppá langvarandi lausn og skjót vinnubrögð
á sviði endurnýjunar á skólplögnum, frárennslislögnum
Við opnun sýningar. Frá vinstri: Gunnlaugur Júlíusson sveitarstjóri, Bergur
Þorgeirsson forstöðumaður Snorrastofu, Jónína Eiríksdóttir verkefnastjóri
Snorrastofu, Óskar Guðmundsson fræðimaður og Páll Guðmundsson listamaður.

Þ

ann 3. nóvember 2018 sl.,
á afmælisári fullveldis Ís
lendinga, var opnuð sýning
í há
tíðar
sal Snorra
stofu í héraðs
skólanum í Reyk
holti. Hún ber
heitið „Árið 1918 í Borgarfirði.“
Á sýningunni raðast saman
munir og minningar; ljós
myndir,
sendibréf og önnur slík minningar
brot sem skapa stemningu – til
finningu fyrir tíðar
anda ársins.
Brugðið er upp myndum af bæjum
og búendum, mennt og menningu,
lífsbaráttu og tómstundum Borg
firðinga. Fréttir ársins af borg
firskum mál
efnum eru einnig
fengnar úr prentuðum blöðum – og
mjög byggt á handrituðum blöðum
sem Þor
steinn Jakobs
son (1884–
1967) skráði.
Óskar
Guðmundsson
rit
höfundur, höfundur sýningar
textans, fylgdi sögu
sýningunni
úr hlaði með fyrir
lestri: „1918 –
Borg
firðingurinn í heiminum og
heimurinn í honum.“ Í til
efni af

100 ára fullveldisafmæli Íslands þá
birtir Vesturland þennan fyrirlestur
Óskars í þessu blaði.
Páll Guðmundsson á Húsafelli
flutti upphafsstef samkomunnar,
Ís
land far
sældar frón og frum
samda eigin tón
list við ljóð Þor
steins Jakobssonar. Hljóðfærið
var rabbarbaraflauta hans, sem
smíðuð var úr um 100 ára gömlum
stönglum. Gunnlaugur Júlíusson
sveitarstjóri Borgarbyggðar opnaði
sýninguna og Bergur Þor
geirs
son
forstöðumaður flutti ávarp og dag
skránni stjórnaði Jónína Ei
ríks
dóttir. Ljósmyndir frá viðburðinum
sem fylgja hér með voru teknar af
Bergi Þorgeirssyni og Gunnlaugi
Júlíussyni. Þær eru birtar hér með
góðfúslegu leyfi þeirra.
Fullveldissýningin í Reykholti
verður opin almenningi, helgina 1.–
2. desember næstkomandi kl. 10 til
17. Utan þess tíma er hægt að panta
aðgang að sýningunni hjá gestastofu
Snorrastofu.
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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.

Fóðrun skólplagna

Fóðrun lagna felur í sér að búa til
nýja lögn inní þá eldri skólplagnir,
frárennslislagnir sem eru skemmdar
eða tærðar. Lagnir eru þá
endurnýjaðar með því að blása inn
sérstökum sokk
Brawoliner efnið sem við notumst við
býður upp á óaðfinnanlegan textíl
sokk. Þökk sé sérstakri aðferð við framleiðslu hans er gott að meðhöndla efnið frá Brawoliner sem gerir vinnuna
fljótlega. Þetta býður uppá hina fullkomnu lausn fyrir skemmdar skólplagnir efnið getur tekið beygjur allt að 90°
og allt að tveimur breytingum í þvermál. Brawoliner er með endingartíma til allt að 50 ára þessi lausn er hrein,
hagkvæm og umhverfisvænn valkostur sé borið saman við að brjóta eldri lagnir upp.
Lagnaviðgerðir notast eingöngu við sokkaaðferðina við lagfæringar og endurnýjun skólplagna.

nýjasta tækni og gæða eFni við Fóðrun lagna

Lagnaviðgerðir sérhæfir sig í
fóðrun lagna með nýjustu tækni og
endingargóðum efnum. Þau tæki
og efni sem Lagnaviðgerðir notar
við sokkaaðferðina eru frá þýskum
framleiðanda. Sokkurinn sjálfur,
hörðnunar- og festiefnin eru gæðavottuð af Byggingaeftirlitsstofnun
Þýskalands (DIBt)

Fyrir Fóðrun

Hafðu samband og við komum á staðinn til að
meta aðstæður og gerum þér hagstætt tilboð.

eFtir Fóðrun

Sturtuveisla!
5
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Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
blönd
Heill panel fyrir blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás
fylgir.

Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Verðdæmi
Verðdæmi
Stærð 80x80 cm Stærð 80x80 cm

64.900

49.900

Vandaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás. Einnig fylgir
sturtustangasett.

Sturtuklee úr öryggisgleri með hvítu gleri í
baki. Rennihurð með 8
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás.

Stærðir
70 x 90 cm.

Stærð
90 x 90 cm.

Verð
Verð
Stærð 70x90 cm Stærð 90x90 cm

73.900

83.900

Gæði, úrval
& gott verð
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is
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Horft yfir Reykholtsstað í nóvemberkyrrðinni.

Fjölmenni var á fyrirlestri Óskars

„

Þorsteinn var
snemma stór
vexti og þroskamikill,
dulur og fámáll, trúr
við allt, sem hann tók
sér fyrir hendur.

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Hjá Ísrör færðu einangruð
Og svo allt annað sem þarf til
Líklega besta verðið
hitaveitulagna
hitaveiturör frá LOGSTOR

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

HRINGHELLA 12, 221 HAFARFJÖRÐUR
– Stálrör
SÍMI 565 1489 • ISROR@ISROR.IS • WWW.ISROR.IS
– Stálfittings og samsetningar

stærðfræði en sú fræðigrein þótti
liggja einkar vel fyrir honum. Um
þetta leyti var Jón úr Vör bókavörður
í Kópavogi og mun hann hafa látið
bera Þorsteini bækur eftir þörfum á
dvalarstað hans. Haft var á orði að á
yngri árum hefði hann leikið sér að því
að fara með langar ræður sem hann
lagt á minnið eftir mönnum, og hann
myndi flest hvað sem hann hefði lesið.
Hann náði sérlega góðu sambandi við
börn – og dýr. Þótt hann væri einlægur
vinur hunda var hann oft fálátur við
fullorðna.
Tónlist hafði Þorsteinn að viðfangi,
átti ferðaorgel og lék mikið á það, þótt
mönnum hafi ekki þótt hann spila af
mikilli listfengi. Einhverju sinni var
forfallaður organisti við kirkju eina í
héraðinu þegar jarða átti gamla konu
og var Þorsteinn fenginn til að leysa
hann af. En af því hann var ákafamaður
þá þótti honum jarðarförin sækjast
helsti seint – og varð óþolinmóður
við líkmenn í lok athafnar og sagði
afundinn: Hvað er þetta, ætliði ekki að
bera konuna út!
Hann var sílesandi, sískrifandi og
síyrkjandi - og hafði ýmsar áráttur;
var áskrifandi að Morgunblaðinu og
safnaði áratugum saman – hlóð upp í
blaðastafla. Allt ónýttist þetta og fór á
haugana. Ung stúlka sem var blaðberi
í Kópavogi minntist þess að hafa borið
blaðið, oft yfir holt og móa og ófæru, í
skúrinn til Þorsteins - og hve Þorsteinn
var alúðlegur við hana þegar þungfært
var. Þá vildi hann fylgja henni úr
ófærunni áleiðis til byggða.
Skúrinn þessi átti eftir að gegna
öðru hlutverki, sem pönnukökuskúr í
Rauðsgilsrétt. Líklega hefur Þorsteinn
gefið Steinunni frændkonu sinni
skúrinn að sér gengnum. (Jafnvel til að
endurgjalda rosabullurnar frægu)
Hann var með hærri mönnum
þótt álútur væri, þreklega vaxinn og
vörpulegur, höfuðstór með afbrigðum,
svo aldrei fékkst nógu stórt höfuðfat,
svo hann gekk berhöfðaður alla æfi.
Ennið var hátt og breitt, augun lítil og
lágu djúpt, brúnirnar miklar og loðnar,
hann bar svipmeira höfuð en aðrir
menn.
Þorsteinn Jakobsson lést sumarið
1967 og var hann kvaddur með útför
frá Húsafellskapellu að viðstöddum 60
manns. Ákveðið var að jarða hann á
sérstökum heiðursstað við hlið forföður
Húsafellsættar sr. Snorra Björnssonar –
og þar hvíla fleiri einkennilegir menn!
Okkur þykir hæfa að heiðra
sérstaklega
minningu
Þorsteins
Jakobssonar á þessari sýningu – og gefa
fólki kost á að sjá brot af æviverki hans.
Einn þeirra sem tekur þátt í að sýna
minningu Þorsteins virðingu er Páll
Guðmundsson frændi hans á Húsafelli.
Hann hefur samið lög við kvæði
Þorsteins, eitt lag við hvert erindi af
ljóðinu Útsýn sem ort var vorið 1918.
------En hverfum nú aftur að

öðrum
viðfangsefnum
ársins
1918. Persónuleg nálgun leiðir í
ljós margvísleg undrunarefni, því
viðteknar hugmyndir um viðburði
ársins reyndust ekki endilega réttar;
frostavetur,
Kötlugos,
fullveldi,
spænska veikin og heimsstyjöld – öll
þessi fyrirbæri reyndust eiga sér mörg
andlit uppí Borgarfiði. Ég hlaut einnig
að beina sjónum að hinu sérstaka;
hvernig upplifðu Borgfirðingar þessi
fyrirbæri?
Í augum uppsveitunga í Borgarfirði
var auðveldlega hægt að gera minna
úr þessum fyrirbærum heldur en
upplifun íbúa í þéttbýlinu við Faxaflóa
gaf til kynna. Frostaveturinn var
ekki langvarandi, frosthörkurnar
takmörkuðust að mestu við nokkra
daga í janúarmánuði. Svo virðist sem
tekist hafi að takmarka útbreiðslu
spænsku veikinnar og hún hitti ekki
eins harkalega fólk fyrir í uppsveitunum
eins og í Reykjavík eða Akranesi sem
fór einkar illa útúr drepsóttinni. Að
vísu lágu allir úr spænsku veikinni,
annari bylgju hennar eða annars konar
taugaveiki á Hvítárbakkaskólanum,
en enginn lést úr þeim veikindum.
Það væri líka hægt að halda því
fram að íbúar héraðsins hafi sloppið
við
svívirðilegustu
afleiðingar
heimsstríðsins –.
En það er líka hægt að líta þetta allt
öðrum augum. Heimsstyrjöldin kom
hart niður á héraðsbúum; skólarnir
voru starfræktir í þrengingum, bændur
og búalið barðist við vaxandi dýrtíð og
innflutningshöft öll stríðsárin. Þetta
sést best þegar stríðsárin eru borin
saman við tímabilið frá aldamótum,
við heimastjórn 1904 urðu mun
meiri þáttaskil, frelsi í atvinnu- og
verslunarháttum samfara vexti og
framförum á öllum sviðum sem
einkenndi tímabilið fyrir stríðið mikla
1914. Á stríðsárunum var gripið til
miðstýringar á inn- og útflutningi vöru,
stofnuð landverslun og ríkisstjórninni
fengið nánast allsherjarvald yfir
versluninni.
Hitt kemur og mörgum á óvart að
Englendingar voru einsog yfirfrakki á
samskiptum Íslands við umheiminn;
það átti bæði við um fréttir og
upplýsingar sem verslun og viðskipti.
Þótt Íslendingar hafi einsog gengur
hver verið á sinni línu í upphafi
stríðsins hlaut einhliða fréttaflutningur
og aðstæður aðrar að leiða til þess
að málstaður Engla varð málstaður
Íslendinga. Margir sáu í þessari stöðu
sérstök tækifæri. Einn af tengdasonum
Borgarfjarðar, Jón H. Þorbergsson,
segir frá því þegar hann kom með
skipi frá Skotlandi ásamt klefafélaga
sínum Matthíasi Þórðarsyni frá Móum
– sumarið 1914 – og þegar þeir komu
að höfn í Seyðisfirði hafði borist frétt
um að styrjöld væri hafin. Þá fóru þeir
kollegar á símsstöðina og sendu forseta
alþingis skeyti um að nú skyldi Ísland
segja skilið við Dani, stofna sjálfstætt
Framhald á blaðsíðu 8
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Ný tískuvöruverslun fyrir konur
í stærðum 14/42 - 32/60

4.990 kr.

5.490 kr.

9.900 kr.

Kíktu á vefverslun okkar á voxen.is
Sendum um land allt!

5.990 kr.

11.990 kr.

6.490 kr.

17.490 kr.

6.490 kr.
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Listamaðurinn Páll Guðmundsson frá Húsafelli lék á hörpu sína
við flutning á erindi Óskars. Harpan er gjörr af hundrað ára
gömlum rabbarbarastilkum.

„

Veggspjald á fullveldissýningunni um
Þorstein Jakobsson – Steina hreðu –
en Óskar helgaði honum fyrri hluta
fyrirlestur síns. Á sýningunni má sjá
ýmis handrit Þorsteins.

Framhald af blaðsíðu 6
lýðveldi og biðja Breta um vernd í
stríðinu.
Ísland var að nafninu til hlutlaust í
styrjöldinni, en allir meginhagsmunir
þjóðarinnar fóru saman við málstað
Vesturlanda gegn miðveldunum.
Og þegar svo þar við bættist að
Bretar skipuðu hér ræðismann Mr.
Cable, fluggáfaðan tungumálamann
árið 1914, þá brustu allar varnir.
Hann kom sér snarlega í kynni við
helstu áhrifamenn í atvinnu- og
menningarlífi Íslendinga og má segja
að hann hafi orðið alsráðandi bakvið
tjöldin, hann fylgdist grannt með inn
og útflutningi og gaf fyrirskipanir
þannig að landsmenn urðu að sitja og
standa einsog hann vildi. Íþyngjandi
ákvarðanir voru teknar um eftirlit með
skipum. Styrjaldarástandið leiddi til
þess að meira var leitað til Ameríku
en áður - og segja má að stríðið hafi
orðið til að marka upphaf á heimsveldi
Bandaríkjanna – sem enn varir (en
gæti senn verið á enda). Samdráttur
varð á öllum sviðum, neikvæður
hagvöxtur öll stríðsárin. Um hríð leit
út fyrir að landsmenn högnuðust,
þegar útflutningsverðmæti stórjukust
– sem um munaði sérstaklega á árinu
1915. En þegar á leið styrjöldina var
ljóst að Íslendingar einsog aðrir liðu
tap á flestum sviðum, því verðlag á
innflutningi hækkaði að sama skapi.
Með stríðinu hófst mesta haglægð í
sögu aldarinnar. Landsframleiðsla á
mann hafði ekki náð framleiðni ársins
1913 fyrr en löngu eftir stríðið - á árinu
1926.
Þótt mr. Cable gæfi út fyrirskipanir
einsog landstjóri í nýlendu neyttu
landsmenn allra bragða til að auka
fjölbreytni í atvinnuháttum. Það
er dálítið merkilegt að sjá hversu
keimlík viðbrögð landsmanna eru við
kreppum. Borgfirðingar brugðust við
yfirvofandi matarskorti með umræðu
um viðbrögð og tillögur um að taka
upp nýja eða kannski öllu heldur gamla
lifnaðarhætti. Og umræðan var einsog
í hruninu fyrir nokkrum árum að
kenna má greinilegan samhljóm milli
kynslóða. Ráðagjörðir og fundir voru
um að taka upp á ný fjallagrasasöfnun,
meiri prjónaskap og fráfærur
feðranna. Kannske heyrðust kveinsafir

landsmanna hæst þarsem þeir kvörtuðu
undan gaddavírsleysinu í stríðinu. Þeir
höfðu hafið girðingar um lönd sín með
gaddavír á uppgangstímanum fyrir
stríð en „þarfir“ þjóðanna sem lágu
í skotgröfum um þvera og endilanga
Evrópu gerðu sömuleiðis kröfu um
gaddavír, meiri gaddavír – og þær
þarfir hlutu að verða ráðandi.
Nú mætti jafnvel ætla að styrjöldin
hafi ekki svo mjög persónulega komið
við Íslendinga einsog 2. heimsstyejöldin
gerði. En reyndin er sú að fyrra stríðið
kom að sumu leyti enn nærri fólki.
Við verðum að hafa í huga að allt
þriðjungur landsmanna hafði yfirgefið
landið á síðustu áratugum nítjándu
aldar. Margir menn af íslenskum
ættum voru kallaðir til hernaðar í
byrjun stríðsins - Staðreyndin er sú
að á vígvöllum Evrópu voru hundruð
Íslendinga þátttakendur, og margir
tugir þeirra voru af borgfirskum ættum.
Þetta voru náfrændur héraðsbúa,
persónulega kunnugir þeim. Mörgum
þykir máske sérkennilegt að nokkrir
Íslendingar í Kanada gengu til liðs
við skosk-kanadískar sveitir og
marseruðu á hátíðardögum í pilsum
undir serkjapípuflauti. Á vígvöllunum
þurrkaðist síðan út þjóðerni manna,
í skotgröfunum gistu þeir þýskir og
enskir, íslenskir og indverskur sama
helvíti á jörð. Margir þeirra féllu og
þeir sem sluppu buðu þess aldrei
bætur. Einn þeirra sem slapp með
undaverðum hætti úr skotgröfunum
var Íslendingurinn Bjarni Viborg
sem átti eftir að verða fylgdarmaður
Játvarðar prins – sem konungur varð í
Bretlandi stutta stund – en Bjarni gerðist
síðan bóndi á nýbýli hér í Borgarfirði –
Ráðagerði á Ferjubakkatorfunni.
Stríðið mikla leiddi í ljós hversu
háð land og þjóð er aðföngum og
sambandinu við útlönd. Það skiptir
máli að fylgjast með stjórnmálum
bæði heima og í heiminum. Það gerðu
Borgfirðingarnir Hjörtur Snorrason
í Arnarholti, sr, Magnús Andrésson
á Gilsbakka - og Sigurður Þórólfsson
skólastjóri Hvítárbakkaskólans
og
keyptu vörubirgðir til nokkurra ára
áður en dýrtíðaraldan reið yfir. Þeir
nutu forsjálni sinnar og fyrirhyggju.
Almenningur hafði hins vegar hvorki

Á ungum
aldri stundaði
Þorsteinn sjómennsku
á Suðurnesjum, en
um miðjan aldur
var hann við veiðar
og veiðivörslu hjá
frændfólki sínu
við Hvítárbakka.
Fór hann oft illa
með sig og lenti í
allskonar volki – og
þrekraunum.

efni né aðra burði til að búa sig undir
hamfarirnar.
Hvernig fóru konur útúr stríðinu?
Ég gat áður um framfaraskeiðið
fram að stríði. Breskar súfragettur
og bandarískar kvennréttindakonur
fóru í fylkingarbrjósti fyrir femíniskri
byltingu á síðasta áratug nítjándu
aldar og á fyrstu árum 20. aldar. Um
aldamótin voru íslenskar konur búnar
að taka upp fána jafnréttisbaráttu og
létu til sín taka í þjóðlífinu. Og þótt
stríð hafi valdið heiftarlegu bakslagi
útum heiminn – einsog allar styrjaldir
gera – þá má vel merkja vaxandi áhrif
kvenna þegar nálgaðist stríðslok. Hér
má vel muna Bríeti Bjarnhéðinsdóttur
og stallsystur hennar. Karlar höfðu
einokað félagslíf og menntir nær alla
nítjándu öldina og fram á þá tuttugustu.
Karlarnir létu smám saman undan;
konur voru orðnar jafnréttháar í nýjum
félagsskap – fyrst góðtemplarareglunni
og í framhaldi af starfi hennar
ungmennafélagshreyfingunni
sem
ruddi sér til rúms á heimastjórnartíma.
Þarna voru rætur jafnréttisbaráttu,
Kvennalista og bindindisáherslna í
hreyfingu ungmenna og verkalýðs í
byrjun 20. aldarinnar. Í Borgarfirði
höfðu konur tekið þátt í hvorttveggju,
góðtemplarafélögum í lok nítjándu
aldar og stofnun ungmennafélaga í
byrjun þeirrar tuttugustu. Þarna voru
loks komin félög þarsem bæði kynin
skyldu njóta jafnréttis.
Hér við bætast jákvæð áhrif af
skólahaldi í héraðinu. Ég vek athygli á
því að skólastofnanirnar eiga uppruna
sinn meira í heimastjórnartíma heldur
en fullveldis – og ég leyfi mér að halda því
fram að ungar meyjar og ungir sveinar
hafi notið úrvals menntauppeldis í
skólunum; Mjólkurvinnsluskólanum,
Bændaskólanum
á
Hvanneyri
og
Hvítárbakkaskólanum,
sem
byggðu að meira eða minna leyti á
hugsjónum Grundvigs og Askovsskólans – og fóru saman við
félagsskap ungmennafélagshreyfingar.

Félagsmótun ungmenna í byrjun
aldar tók mið af þessu andrúmslofti.
Þrátt fyrir afturkipp á stríðsárum og
krepputímum, þá sóttu konur áfram
eftir mannréttindum sínum og á árinu
1918 mátti sjá margvísleg merki um
sterkari stöðu kvenna. Sjálfsmynd
þeirra var ekki bundin stöðu hinna
kúguðu heldur voru þær stoltar af því
sem þær voru að gera og af framlagi sínu
til heimilis og samfélags. Femínismi
þess tíma gekk þannig fremur út á
sýna fram á mikilvægi kvennastarfa –
auk þess sem konur, einsog vinnufólk,
voru að fá grundvallarréttindi til að
hafa áhrif á samfélagsgerðina – með
kosningarétti.
Þegar maður bregður nútíma
mælikvörðum
félagsfræðinnar
á
valdamiðstsöðvar og félagsvensl og
-tengsl á borgfirskt samfélag árið 1918
skýtur margt áhugavert upp kollinum.
Það er alveg ljóst að skólarnir urðu
miðstöðvar valds og áhrifa um leið og
þeir urðu til mikils menningarauka, og
glæsimenn anda og verka sem leiddu
skólastarfið; Sigurður Þórólfsson á
Hvítárbakka og Halldór Vilhjálmsson á
Hvanneyri. Mikilvægi símstöðvanna er
ef til vill vanmetið í þessu samhengi, því
ef til vill ekki tilviljun hvar símstöðvum
var komið upp – í skjóli áhrifamanna
í héraði; Kristleifs á Stóra-Kroppi,
Sigurðar Fjeldsted í Ferjukoti, Bjarna
Péturssonar á Grund og Bjarna
Bjarnasonar á Geitabergi og síðar
hjá Andrési Eyjólfssyni í Síðumúla
þegar þar kom sögu. Símstöðvarnar
voru menningarkapítal í sjálfu sér,
miðstöðvar fróðleiks og upplýsinga
sem dreifðust um byggðirnar.
´
Um aldamótin næstsíðustu
stofnuðu félagsmálamenn í héraði
Framfarafélag Borgarfjarðar sem stóð
að margvíslegum framfaramálefnum.
Héraðið var að mörgu leyti í fararbroddi
í landbúnaðar- og menningarmálum.
Hér má nefna að Jóhann Eyjólfsson í
Sveinatungu varð fyrstur bænda til að
byggja íbúðarhús úr steini.
Venju samkvæmt vitum við meira
hvernig valda- og áhrifamenn lifðu
heldur en alþýðufólkið. Hér verður
að hafa í huga að alger umsnúningur
varð á afstöðu almúgafólks gagnvart
hátignum og stjórnkerfi valdaelítunnar
undir lok styrjaldarinnar. Fólkinu
fannst sem valdamenn heimsins
hefðu steypt þjóðunum útí styrjöld
þarsem lágstéttunum var bókstaflega
fórnað í skotgröfum – alþýðan var
fallbyssufóður höfðingjanna. Útum
heiminn urðu því undir lok stríðsins
róstur og byltingar og uppreisnir. Það á
ekki bara við um Rússland og Þýskaland
heldur fór þessi alda uppreisnar útum
alla álfu í lok stríðsins. Meira að segja í
Danmörku heyrðust kröfur um afsögn
konungs og meiri alþýðustjórn. Frá
Bandaríkjunum var þá tekið undir
kröfu um sjálfsákvörðunarrétt þjóða.
Danir sáu undir stríðslok færi á að
ná til sín hluta af því landi sem þeir
höfðu tapað í Slésvíkurstríðinu fyrrum
– og það var við þessar aðstæður sem
Danir buðu Íslendingum að semja um
fullveldi – og stofnun konungsríkisins
Ísland.
Borgfirsk alþýða átti sína fulltrúa
í skotgröfum Evrópu og frelsisandi
fór líka um uppsveitir og dali
Borgarfjarðar. En þó myndi ég varast að
draga of víðtækar ályktanir af því þegar
Þorsteinn Jakobsson vinnumaður tók
upp á því að ganga með hlekk um
hálsinn til að sýna stéttarstöðu sína –
að þar færi þræll en ekki frjáls maður.
En samt – vísbending. Á þessum árum
er alþýða landsins að skipuleggja sig
í hreyfingu og stjórnmálasamtök og
stofnaðir eru stéttaflokkar.
Í fámennum sveitum er tæpast
rými fyrir stéttaátök einsog útí hinum
stóra heimi. En tilfinningarnar sem
bærast í brjósti manna eru engu að
síður hliðstæðar. Og svo bregður líka
við að innan sömu fjölskyldunnar
er allan hinn félagspólitíska skala
að finna; ólík þjóðfélagsstaða gat

verið einkennandi fyrir fjölmenna
systkinahópa.
Mér kom oft á óvart við skoðun á
ættanna kynlega blandi í Borgarfirði
hve vel margir framámenn voru
tengdir. Innbyrðis giftast ættirnar,
svosem fólk af Húsafells- og
Deildartunguættum
þannig
að
krossböndin eru margvísleg. Vissulega
voru sumar ættir miklar íhaldsættir
einsog frá flestum systkinanna frá
Svarfhóli í Stafholtstungum: Jósef
bónda,
Guðmundi
sýslumanni,
Jóni kaupmanni og Helgu M.
kaupmannsfrú - en frá sömu
heimilum var líka rauður stengur
uppreisnar og sósíalisma svo sem frá
sýslumannsbörnunum Önnu sem
átti eftir að eiga ljóðskáldið radíkala
– Magnús Ásgeirsson að lífsförunaut
og Karli Leo sem var maður
skáldkonunnar Halldóru B. Björnsson.
Og ein Svarfhólssystirin Málfríður var
móðir menningarbyltingarsystranna
Sigríðar og Málfríðar frá Munaðarnesi.
En á hinu stóra sviði voru líka
ævintýralega þétt vensl og tengingar.
Kristleifur fræðimaður er einn
þeirra sem var áhrifamikill í flestu
tilliti, hann var í jarðanefndinni með
Pétri Ottesen þingmanni og Bjarna
á Geitabergi um langt árabil, hann
var fyrst kvæntur Andrínu Guðrúnu
hálfsystur sr. Magnúsar Andréssonar
á Gilsbakka – þingmanns og
föður Péturs bankastjóra og síðar
ráðherra. Hins vegar var kona
bankastjórans systir alþýðuhetjunnar
úr skotgröfunum – Bjarna Viborg,
sem einnig var náfrændi Ragnheiðar
Torfadóttur í Arnarholti.
Pétur
Ottesen var þingmaður á 60 þingum
– átti Íslandsmetið þar – og þjónaði
sýslu sinni þvert á flokka. Þingmenn
Mýramanna voru ekki ekki síður
fulltrúar Borgfirðinga, einsog þeir

„

Í augum uppsveitunga
í Borgarfirði var
auðveldlega hægt
að gera minna úr
þessum fyrirbærum
heldur en upplifun
íbúa í þéttbýlinu
við Faxaflóa gaf til
kynna.

sr. Magnús á Gilsbakka, Bjarni
Ásgeirsson og Andrés í Síðumúla.
Mér virðist sem á fyrri hluta
aldarinnar sem leið hafi bræðralag
og samstaða í héraðinu verið mun
meiri en síðar varð; Mýramenn og
Borgfirðingar voru ein þjóð. Og í
tengslanetinu var giftst og barnað yfir á
og um alla Borgarfjarðardali. Skólarnir
og önnur menningarstarfsemi þekkti
ekki hreppamörk og sýslugirðingar,
heldur var lagst saman á árar. Í þessu
tilliti er einsog fyrri kynslóðir hafi
verið þroskaðri en þær sem nú spranga
um holt og grundir. Samstaðan var
góð og mikil.
Stríðið mikla 1914 – 1918 færði
mönnum heim sanninn um að án
sambands við
umheiminn væri
torvelt að lifa mannsæmandi lífi, –
að þjóðin er háð öðrum þjóðum um
aðföng, vöxt og viðgang heimafyrir.
Heimurinn blasti jafn margbrotinn
við Borgfirðingum sem öðrum
sem byggðu heimsins kringlu árið
1918. Það voru þrengingar í okkar
heimshluta og Borgfirðingar fundu
fyrir þeim. Samt höfðu þeir uppgvötað
kraftbirtingu félagsskapar og samtaka í
skólum og menningu – og atvinnulífi.
En hér voru líka dreissugir smákóngar
og einkaframtaksmenn – hér var nóg
olnbogarými fyrir bræður og systur
af báðum gerðum – þannig blasti
heimurinn við Borgfirðingnum og sú
var staða Borgfirðingsins í heiminum.
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Svavar Gestsson:

„Í menningunni er sóknarfæri Dalanna“
sett niður af sveitarstjórn Dalabyggðar.
Formaður hennar er Rögnvaldur
Guðmundsson sem einnig er
formaður í Ólafsdalsfélaginu. Hann
er aðalmaðurinn í að rífa það áfram.
Í Eiríksstaðanefndinni er líka Sigríður
Margrét Guðmundsdóttir, Kjartan
Ragnarsson og fleira gott fólk. Það er
svo Eiríksstaðanefndin sem sinnir því
hlutverki að koma uppbyggingunni
á Vínlandssetrinu til framkvæmda.
Mitt hlutverk í þessu hefur einkum
snúist um að annast samskipti við
ýmsa aðila. Það fer mikill tími í samtöl
sem eru nauðsynleg ef hlutirnir eiga
að ganga upp. Mér sýnist nú á öllu að
þetta muni takast. Hér er um að ræða
langstærsta verkefnið sem Dalabyggð
stendur í nú um stundir. Það er
Dalabyggð sem hefur haft frumkvæði
að því að kalla okkur sem sitjum í
Eiríksstaðanefndinni til verka í þessu
Vínlandsmáli. Það er Dalabyggð sem
hefur forystu í þessum málum.“

Svavar Gestsson á heimili sínu í Reykjavík. Í bakgrunni eru málverk eftir Helga
Þorgils Friðjónsson Þórðarsonar frænda hans úr Dölum.

Vilja nýta straum ferðamanna

É

g er Vestlendingur í húð og
hár, og það í marga ættliði.
Ég fæddist á Guðnabakka í
Stafholtstungum í Borgarfirði. Móðir
mín Guðrún Valdimarsdóttir var
frá Kjalvararstöðum í Reykholtsdal.
Hennar fólk bjó þar. Frændfólk mitt býr
þar enn. Gestur Sveinsson faðir minn
var aftur á móti frá Stóra-Galtardal
á Fellsströnd í Dalabyggð. Ein
langamma mín var frá Hellissandi og
Grundarfirði..,“ segir Svavar Gestsson.
Hann kímir og bætir síðan við; „...og
ein langamma var af Skógarströnd og
einn afinn úr Reykhólasveit þannig að
ég er Vestlendingur, algerlega. Ég er
frá þessu svæði eins og það leggur sig.
Breiðfirðingur er ég.“
Svavar Gestsson þarf annars vart
að kynna. Sem ritstjóri, þingmaður,
ráðherra og sendiherra er hann löngu
þjóðþekktur.

Jafn gamall lýðveldinu

Fæddur 26. júní 1944 er Svavar
svo gott sem jafnaldri lýðveldisins,
þannig að einungis munar níu dögum.
Ríflega sjötugur er hann því hættur
opinberum störfum. Því fer þó fjarri
að Svavar Gestsson hafi lagt árar í bát.
Hann leggur enn sitt af mörkum. Nú
beitir hann sér í þágu landshlutans þar
sem hann á sínar rætur. Við ætlum
einmitt að fræðast aðeins um það í
þessu viðtali.
Áður en að því kemur heldur
Svavar þó aðspurður áfram að greina
aðeins stuttlega frá sínum tengslum
við Vesturland því þetta varpar ljósi á
hvað drífur hann áfram.
„Eftir að ég fæddist fluttu foreldrar
mínir suður en síðan aftur vestur.
Í nokkur ár bjuggum við á Grund
á Fellsströnd við Hvammsfjörðinn.
Síðan fór ég suður í framhaldsskóla.
Við Guðrún Ágústsdóttir eiginkona
mín höfum svo átt sumarhús vestur
í Reykhólasveit síðan 2006 og erum
mjög mikið þar. Það er partur úr
jörðinni Hólar í Reykhólasveit sem er
í mynni Króksfjarðar og heitir Hólasel.
Sveinn bróðir hefur svo búið tæplega
fimm áratuga skeið á Staðarfelli á
Fellsströnd ásamt konu sinni Þóru

Stellu Guðjónsdóttur sem er frá
Mið-Fossum í Andakíl í Borgarfirði.
Tengslin við Dalina síðar í mínu lífi,
þegar ég fór að stússa í ýmsu öðru
svo sem syðra og erlendis, voru að
verulegu leyti í gegnum þau. Börnin
mín voru hjá þeim Sveini og Þóru í
sveit og svo framvegis.“

Vínlandssetrið umfangsmest

Svavar viðurkennir fúslega að
hann njóti þess að rækta tengsl sín við
byggðir Vesturlands, ekki síst í Dölum
og við Breiðafjörð. „Nú orðið gefur
maður sér meiri tíma til þess en áður
var. Mínir ættingjar hafa iðulega verið
áberandi í samfélaginu þarna vestra,
ekki síst í Dölum. Þekktastur er líklega
Friðjón Þórðarson alþingismaður
og ráðherra. Pabbi og Friðjón voru
systkinabörn. Friðjón heitinn var
mjög öflugur í menningarstörfum, svo
sem það að bjarga Leifsbúð í Búðardal
og að byggja upp á Eiríksstöðum í
Haukadal.“
En hvað er það sem Svavar er nú
helst að vinna í?
„Ég hef verið í ýmsum verkefnum
fyrir vestan. Langstærst núna er
Vínlandssetrið í Búðardal. Það verður í
Leifsbúð sem er gamla kaupfélagshúsið
þar og stendur niður við sjó þaðan
sem sér út á Hvammsfjörðinn.
Vínlandssetrið verður væntanlega
opnað á næsta ári. Þar verður söguleg
sýning um landafundina í vestri.
Hugmyndafræðingurinn á bak við
þetta verkefni er Kjartan Ragnarsson
sem rekur og hefur byggt upp
Landnámssetrið í Borgarnesi ásamt
Sigríði Margréti Guðmundsdóttur
eiginkonu sinni. Sýningin í Leifsbúð
verður byggð upp á sama hátt og
sýningin í Landnámssetrinu. Þarna
verða kort, teikningar, þrívíðar
myndir og ýmislegt annað af listrænu
tagi sem miðlar sögunni um landnám
norræns fólks á Grænlandi og í
Norður-Ameríku í eina heild. Mikill
fjöldi listamanna kemur að gerð
sýningarinnar.“

Dalabyggð er miðpunkturinn

Búðardalur er að sögn Svavars,

kjörinn staður fyrir svona sýningu.
„Eiríkur
rauði
landnámsmaður
Grænlands safnaði liði sínu saman
á skipum úti í Dímonarklökkum
í Klakkseyjum á Breiðafirði áður
en lagt var í haf til Grænlands.
Dímonarklakkar sjást vel fá Búðardal
og nágrenni sem tveir píramídar
við sjónarrönd úti á Breiðafirði.
Frá þessum eyjum hófst landnám
Grænlands og síðar hinar miklu
Vínlandsferðir
með
tilheyrandi
landafundum. Öll sú saga hefur legið

fyrir í bókum frá 11. og 12. öld.“
Svavar Gestsson býr að ákveðinni
reynslu í þessu sambandi frá því
hann var ræðismaður Íslands í
Kanada 1999. „Þá var ég svo heppinn
að
stjórna
landafundaafmælinu
svokallaða í Kanada og í norðurríkjum
Bandaríkjanna. Þar skipulögðum við
um 200 viðburði árið 2000. Þannig má
segja að ég hafi í nokkurn tíma verið
tengdur ýmsu vegna allrar þessarar
sögu. Um tíma hef ég svo átt sæti í
svokallaðri Eiríksstaðanefnd sem er

Framkvæmdir standa nú yfir við
gerð Vínlandssetursins. Draumurinn
er að geta opnað það sumarið 2019.
„Þarna verður aðstaða til að taka
á móti nokkuð stórum hópum í mat.
Ef allt gengur vel verður hægt að huga
að stækkun á næstu árum. Á efri hæð
hússins verður svo sýning sem gestir
geta gengið í gegnum á 30 mínútum
og fengið beint í eyrað á mörgum
tungumálum frásögn af því sem þarna
er um að ræða. Við bindum miklar
vonir við þessa stórauknu umferð
ferðamanna frá Bandaríkjunum
og Kanada hér á landi. Margir
Bandaríkjamenn koma nú þegar hvert
sumar að Eiríksstöðum í Haukadal
þar sem sjá má tilgátugerð af skála frá
því um árið 1000. Ein ferðaskrifstofa
sendir þangað hópa einu sinni í viku
fast allt sumarið. Yfir tíu þúsund
manns heimsækja Eiríksstaði um
sumartímann ár hvert. Við gerum
okkur vonir um að geta nýtt þessa
Framhald á blaðsíðu 10

Einföld og örugg
þjónusta á verði
sem kemur
á óvart
Til að lágmarka
kostnað fólum við
Dattaca Labs hlutverk
persónuverndarfulltrúa.
Ég mæli hiklaust með
þjónustu þeirra.
Aldís Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri Hveragerðisbæjar

www.dattacalabs.com
contact@dattacalabs.com
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Svavar með með Selmu Kjartansdóttur frá
Ormsstöðum í Dalabyggð. Ljósm.: Haukur Már
Haraldsson.

Ritstjóri Breiðfirðings á tali við Ljubomir frá Bosníu sem málar á vesturvegg
frystihússins á Hellissandi. Ljósm.: Haukur Már Haraldsson.

umferð. Í gegnum Dalina fara síðan
árlega um 250 til 300 þúsund manns,
samkvæmt könnunum sem hafa verið
gerðar meðal ferðafólks við brottför
frá landinu í Leifsstöð. Við viljum fá
þetta fólk til að stoppa í Búðardal og
lífga um leið bæði upp á atvinnu- og
menningarlífið þar.“

Ólafsdalsfélagið og
Sturlunefnd

Auk
þess
að
sitja
í
Eiríksstaðanefndinni þá hefur Svavar
verið í stjórn Ólafsdalsfélagsins.
Það sinnir varðveislu á minjum um
fyrsta búnaðarskólann á Íslandi.
„Í Ólafsdal eru merkilegir hlutir á

prjónunum. Tekist hefur að bjarga
gamla skólahúsinu þar. Minjavernd
er svo byrjuð á uppbyggingu húsa
á staðnum. Þetta samanlagt, bæði
Ólafdalur og Vínlandssetrið, eru að
mínu mati mögnuð verkefni, bæði
ætluð til þess að lyfta Dalabyggð á
verðskuldaðan stall.“

EFTIR FARSÆL 30 ÁR
HORFUM VIÐ STOLTIR FRAM VEGINN.

Svavar Gestsson hefur þó ekki látið
þetta duga, heldur líka beint kröftum
sínum að enn einni nefndinni sem
sinnir því að varðveita og nýta ríkan
menningararf Dalabyggðar. „Ég hef
verið að sinna minningunni um
Sturlu Þórðarson sagnaritara með setu
í svokallaðri Sturlunefnd,“ segir hann.
Formaður Sturlunefndar er Einar
K. Guðfinnsson fyrrum þingmaður,
ráðherra og forseti Alþingis. Svavar
er ritari nefndarinnar. Með þeim
Einari og Svavari í nefndinni eru svo
Bergur Þorgeirsson forstöðumaður
Snorrastofu í Reykholti, Guðrún
Nordal forstöðumaður Árnastofnunar
og Kristján Sturluson sveitarstjóri
Dalabyggðar.

stöðum í Dölum. Þetta gerist með
stuðningi
Mjólkursamsölunnar
sem hefur kostað verkefnið. „Þetta
er á Gullna söguhringnum sem
ég vil kalla svo. Í vor verða sett
upp skilti við Hjarðarholt, við
Fellsstrandarafleggjarann,
úti
á
Klofningi og við Skriðuland á leiðinni
að Staðarhóli þar sem Sturla Þórðarson
bjó. Síðan erum við í viðræðum við
eigendur Staðarhóls sem nú er í eyði,
um það hvernig minningarreitnum
Sturlureit verður komið fyrir. Í vor
stendur svo til að stofna sérstakt
Sturlufélag. Það er mikill áhugi á því.
Milli 60 og 80 manns hafa skrifað sig á
lista um að taka þátt í þessu.“

Ég sé fyrir mér
að þar verði
til dæmis hægt að
hlaða inn í farsímann
smáforriti um sögu
héraðsins sem fólk geti
svo lagt á mælaborðið
í bílnum hjá sér og ekið
með um Dalina.“

Af spjallinu við Svavar Gestsson
er augljóst að heilmargt er að gerast
varðandi sagna- og menningararfinn
í Dölum vestur. Hugmyndir, þrotlaus
vinna og ákveðin framtíðarsýn þar
sem allir góðir kraftar eru kallaðir til
verka er allt að skila árangri.
Svavar dregur þetta saman í
nokkrum orðum. „Vínlandssetrið
verður miðpunktur og þungamiðja í
þessu öllu saman. Það má hugsa sér
svo margt út frá þessu. Ég sé fyrir
mér að þar verði til dæmis hægt að
hlaða inn í farsímann smáforriti um
sögu héraðsins sem fólk geti svo lagt
á mælaborðið í bílnum hjá sér og ekið
með um Dalina.“
Hann segir að möguleikarnir séu
miklir. „Þetta er svo mikil saga.“
Er Svavar Gestsson svartsýnn á
framtíð byggðar í Dölum?
„Nei, það er ég alls ekki. Samfélagið
þar hefur þó á vissan hátt verið í
varnarstöðu. Sauðfjárbúskapur er á
niðurleið. Íbúum er að fækka. Þetta
kallar á nýjar áherslur. Í Dölum er
það menningin og sagan sem er helsta
auðlindin til framtíðar. Byggðarlagið
er að sýna af sér mikinn myndarskap í
þeim efnum að nýta þennan mikla arf.
Þetta er mjög mikilvægt. Miklu skiptir
svo að ríkið komi að þessu verki sem
það hefur gert. Það er nú verið að gera
varðandi Vínlandssetrið. Eitt og sér
kostar það á annað hundrað milljónir
króna. Það fékk 30 milljónir króna á
fjárlögum þessa árs. Síðan eru ýmsir
sjóðir þar sem hægt er að sækja um fé.
Ég tel tvímælalaust að við getum með
réttum aðgerðum hæglega hafið sókn í
stöðu Dalanna sem byggðalags,“ segir
Svavar Gestsson að lokum.

„

Sagnaarfurinn og
fullveldishugsjónin

VIÐ ÞÖKKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR
30 FARSÆL ÁR Í REKSTRI OG HORFUM
STOLTIR FRAM VEGINN.

REKI EHF

www.reki.is
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Sturlunefndin hefur þegar látið til
sín taka.
„Árið 2014 var haldin mikil
Sturluhátíð vestur í Dölum. Í sumar
héldum við svo fullveldishátíð þar.
Það var öðrum þræði til að minna
á að Íslendingasögurnar og þessi
sagnaarfur er mikilvægur þáttur í því
að við urðum fullvalda sem þjóð fyrir
100 árum. Við höfðum kjark. Hann
sóttum við í menninguna og söguna.
Við sjáum að menn sóttu í sagnaarfinn
þegar þjóðin fór í byrjun 19. aldar
að rísa aftur eftir hörmungatímabil
aldanna á undan. Þar má nefna Baldvin
Einarsson, Jónas Hallgrímsson og Jón
Sigurðsson. Allir stjórnmálaflokkar
gerðu svo hið sama á síðustu öld.
Það var alltaf sterk samstaða um
það hvernig ætti að nýta söguna og
minnast hennar til að setja eins konar
hrygglengju í þjóðina. Dalirnir eiga
mjög sterka innkomu þarna.“
Sturlunefndin vinnur nú að
uppsetningu söguskilta á völdum

Bjartsýnn á framtíðina

110 REYKJAVÍK

SÍMI: 562 2950
Hér fara þeir Svavar og Smári Lúðvíksson í Rifi að yfir fróðleik um æðarvarp,
væntanlega með grein í Breiðfirðinga í huga. Ljósm.: Haukur Már Haraldsson.
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Allt fyrir nýsmíðina
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

YANMAR aðalvél
SLEIPNER bógskrúfa
MEKANORD niðurfærslugír SEAMECH vélstýring
VULKAN ástengi
NORIS viðvörunarkerfi
KORSØR skiptiskrúfa

BJÖRG EA 7

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur TEIGNBRIDGE skrúfa
8" hljóðkútur
LASDROP öxulþétti
EUROPAFILTER smursía POLY FLEX vélapúðar
SEPAR forsíur
FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar
R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

er allt klárt
fyrir veturinn?

Dráttarvélar, liðléttingar, sanDDreifarar, snjótennur, snjóblásarar,
ísskröpur, kasttennur, unDirtennur, vegheflar, vegsópar, krókheysi,
sturtuvagnar, flatvagnar, kerrur, kranar og margt fleira!

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbak k i - 601 Akureyri // Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is
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Guðjón Brjánsson:

Umhverfisvæn orka eða hvað?
Nýtingarf lokkur eða verndar
f lokkur

Umhverfismál og orkunýting er
mikið til um
fjöllunar þessi dægrin
enda er um stórfellt hagsmunamál að
ræða fyrir þjóðina í aðsteðjandi orku
skiptum.Ein er sú tegund orku sem
við gefum hins vegar of lítinn gaum og
það er starfsorkan, ekki síst sú nýting
sem snýr að öryrkjum og eldri kyn
slóðinni. Hér getum við virkjað betur,
virkjunarkostirnir eru margir og góðir
hringinn í kringum landið og allir
eru þeir umhverfisvænir. Svo líkinga
málinu sé haldið áfram, þá má einnig
spyrja sig hvort þessir hópar séu í
nýtingarflokki eða verndunarflokki
stjórn
valda? Full
trúar bæði eldri
borgara og öryrkja láta að því liggja í
ræðu og riti að stjórnvöld hunsi hags
muni þeirra og setji þá í raun í ein
hvers konar af
gangs
flokk. Þar megi
hvorki með góðu móti afla sér tekna
eða spara fé í banka án þess að grófar
skerðingar komi til og á
vinningur
verði að engu.

Forgangur

Sem betur fer býr hluti eldri
borgara við ágæt skil
yrði varðandi
sinn lífeyri og þarf ekki frekari efna
hagslega fyrirgreiðslu. Þessi hópur er
hins vegar enn sem komið er í tals
verðum minnihluta. Við þurfum að
setja alla okkar krafta í að bæta að
stæður þeirra sem búa við mjög kröpp
kjör, hafa ráð
stöfunar
tekjur sem

eru undir skil
greindum fram
færslu
mörkum og lifa við sára fá
tækt og
niðurlægjandi aðstæður og þar í hópi
er þorri öryrkja.

Vinna lengi

Það er svo sem ekki sjálfstætt mark
mið í sjálfu sér að sem flestir aldraðir
séu þátttakendur í atvinnulífinu, vinni
sem lengst og sem mest. Mikilvægt er
að einstaklingar séu óbundnir að þessu
leyti, þ.e. að þeir sem kjósa og hafa að
stöðu til geti valið að vinna lengi fram
eftir aldri. Hlutskipti öryrkja er sér
staklega viðkvæmt í þessu sambandi.
Hlutfall eldri borgara á Íslandi er lægst
meðal OECD-ríkjanna og at
vinnu
þátttaka þeirra er mikil, meiri en í ná
grannalöndum okkar. Á aldursbilinu
65–69 ára er hlutfallið a.m.k. 53% en
mun lægra, t.d. í Bretlandi, Svíþjóð,
Hollandi og Danmörku. Þetta gerist
þrátt fyrir það hamlandi og letjandi
kerfi sem við búum við.

Breytt viðhorf til vinnu

Það tíðkast meðal flestra iðn
væddra þjóða að fólk fer frekar
tíman
lega á eftir
laun. Það gera Ís
lendingar síður, þeir fara seinna á
lífeyri. Þessa stefnu iðnvæddra ríkja
má rekja til þess að víða vildu stjórn
völd til skamms tíma hvetja eldra fólk
til að hætta vinnu og rýma til fyrir
hinum yngri. Með breyttri aldurssam
setningu, breyttum viðhorfum yngra
fólks til vinnu og meira framboði eldri

borgara sem vilja vinna þarf að endur
skoða þessa hugsun. Fólk er heilsu
hraustara nú en áður og fleiri geta
verið lengur á vinnumarkaði. Í þessu
tilliti er stuðst við álit Alþjóða heil
brigðismálastofnunarinnar og ráð
leggingum hennar fylgt.

Hvernig standa þeir eldri sig?

Margar erlendar rannsóknir hafa
verið gerðar á viðhorfum til miðaldra
eða eldra fólks á vinnustöðum. Þessar
rann
sóknir hafa m.a. verið gerðar
vegna kenninga, viðhorfa og jafnvel
hindurvitna um að starfsmenn sem
eru miðaldra eða eldri vinni hægar,
eigi erfiðara en yngra fólk með að til
einka sér nýja tækni og aðferðir og
því meiri líkur á að þeir hinir yngri
verði fyrir valinu. Niðurstöður rann
sókna hafa þó sýnt að eldra starfs
fólk er mikils metið innan fyrirtækja
vegna þeirra kosta sem það hefur. Þar
má nefna góða starfsfærni, lífsreynslu,
vandvirkni, ábyrgð í starfi og jákvætt
viðhorf.

Álit íslenskra stjórnenda

Íslensk rannsókn, sem gerð var í
meistara
námi ekki alls fyrir löngu,
rýndi í upp
lifun og við
horf stjórn
enda til mið
aldra og eldri starfs
manna. Þeir sem tóku þátt í rann
sókninni voru stjórnendur fyrirtækja
innan verslunargeirans. Helstu niður
stöður sýndu að stjórn
endur töldu
eldri starfsmenn almennt hafa betra

vinnusiðferði, sýndu nákvæmari
vinnubrögð, betri mætingu og sýndu
fyrirtækinu meiri hollustu. Meiri hluti
stjórnenda greindi engan mun á því
hvort eldri eða yngri starfsmenn leystu
verkefni sín af hendi greiðar eða fyrr.
Eldri starfsmenn voru frekar tilbúnir
að deila reynslu sinni og þekkingu
með öðrum en þeir yngri. Það helsta
sem stjórn
endum fannst að eldri
starfs
menn mættu bæta var tölvu
færni og internetnotkun. Almennt
voru viðhorf til eldri starfsmanna því
jákvæð.

Á Ís
landi ver ríkið rúm
lega 2–3%
af vergri þjóðar
fram
leiðslu til eftir
launa en í Danmörku greiðir ríkið um
8% til eftirlauna. Auk þess er lífeyrir
aldraðra og öryrkja til muna hærri í
hinum norrænu ríkjunum.

Hvað segja þeir eldri sjálfir?

Gerum betur

Gerðar hafa verið viðhorfskannanir
meðal eldra fólks á Íslandi og spurt
hvort það gæti hugsað sér að fara út
á vinnumarkaðinn. Reyndar var tæp
lega helmingur svarenda í vinnu en
þriðjungur sýndi að auki mikinn
áhuga ef það hefði af því einhvern fjár
hagslegan ávinning, ef það skerti ekki
bætur þeirra til muna frá Trygginga
stofnun ríkisins.

Samanburður ekki hagstæður

Greiðslur ríkis og líf
eyris
sjóða
til eftirlauna nema um 10% af vergri
þjóðarframleiðslu hjá hinum Norður
landaþjóðunum. Á Íslandi nema þær
aðeins um 5%. Þetta verður auðvitað
að skoða í ljósi mismunandi lífeyris
sjóðauppbyggingar. Ef athugað er hve
mikið ríkið eitt greiðir til eftirlauna á
Norður
löndum er munurinn meiri.

Sú um
gjörð sem við búum
öldruðum er aldeilis óviðunandi.
Breytingar þarf að gera hratt. Við
eigum ekki að láta okkur nægja þá
hugsun að dropinn holi steininn.
Al
mennar reglur eiga að gilda um
aldraða í skattkerfinu rétt eins og um
aðra borgara. Ef þeir kjósa að starfa
á vinnumarkaði þar sem mikil þörf
er fyrir þá er ekkert eðlilegra en að
þeir greiði skatta og gjöld eins og hver
annar borgari. Við þurfum hins vegar
að tryggja að þeir sem ekki geta sótt
vinnu
markaðinn, eða kjósa að gera
það ekki, geti lifað sómasamlegu lífi
af eftirlaunum sínum. Þannig var og
er almannatryggingakerfið hugsað, að
vera öryggiskerfi fyrir alla landsmenn.
Guðjón Brjánsson, alþingismaður
Samfylkingar í Norðvestur-kjördæmi.

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
Gildir meðan birgðir endast

VH/18- 04

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Nýjar og
r
a
n
f
e
g
t
endurú
bækur eftir
Hugin Þór Grétarsson
Sagan um Nonna
Nammigrís er komin út
í nýrri útgáfu. Nonni
lendir í ævintýri þar sem
galdrakarl, tannpínupúki
og nammitré koma við
sögu. Hann fær illt í
magann og tannpínu af
sælgætisáti en fyrir vikið
lærir hann að borða
hollan og góðan mat.

Íslenski hesturinn, lundinn,
þorskurinn og ótal
önnur dýr prýða þessa
skemmtilegu bók. Börn
læra að þekkja dýrin og
nöfn þeirra. Bókin er bæði
á íslensku og ensku.
Hahahah! Híhíhí! Hohó!
Brandarar og gátur 3 er komin út.
Með þessa í jólapakkanum ábyrgjumst
við hlátur og gleði yfir jólin.

Tvær nýjar léttlestrarbækur.
Í léttlestrarbókunum er unnið
með forvitni barna. Fyrstu
bækurnar í bókaflokknum
hafa valdið mikilli lukku.
Bækurnar eru stuttar og börn
fyllast sjálfstrausti og ánægju
með eigin árangur þegar
þeim tekst að klára heila bók.

Litla ljúfa Skrímsla er
Leikurinn er þannig að fyrst
barnabók sem fjallar um
er nefndur litur. Til dæmis
uppeldi; samskipti föður við
rauður. Síðan mega allir
litla prakkarann á heimilinu.
Það er leikur að læra. Í
nefna allt það sem þeim
Þó svo að litla stúlkan sé með
Stafaleiknum æfa börn sig í
dettur í hug sem er rautt á
ólæti og brjóti allt og bramli
að hlusta eftir hljóðunum sem
litinn. Þetta mega vera föt,
þykir pabba ekkert eins
matur, dýr eða hvað það sem stafir mynda. Hvaða orð byrja á dásamlegt í heiminum og að
kemur upp í hugann. Þannig stafnum A? Amma, afi, afmæli ... eiga svona lítið ljúft skímsli.
og síðan æfa börnin sig í að lesa
gengur leikurinn áfram svo
lengi sem hægt er að nefna stök orð. Góður undirbúningur
undir lestrarkennslu.
fleiri hluti.

Skemmtileg þrauta- og litabók
um jólasveinana. Í eina tíð voru
jólasveinarnir hrekkjóttir en nú hefur
dæmið snúist við og óþekktarormar
stríða jólasveinunum. Þessi bók er
frábær gjöf í skóinn.
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Kafli úr bókinni Rassfar í steini
E

in af jólabókunum í ár heitir
því nýstárlega nafni Rassfar
í steini – Í slóð Ólafs helga
til Stiklastaða. Hún er eftir Jón
Benedikt Björnsson. Í bókinni lýsir
Jón hjólreiðaferð sinni og félaga
síns yfir svokallaðan Kjöl sem er
hálendið milli Þrándheims í Noregi
og Sundsvall á austurströnd Svíþjóðar
við Helsingjabotn. Inn í þetta fléttast
svo frásögnin af Ólafi Noregskonungi
Haraldssyni sem varð dýrlingur eftir
dauða sinn og kallaður Ólafur helgi.
Er af því mikil saga í Heimskringlu
Snorra Sturlusonar.
Ólafur helgi fór einmitt
sína hinstu för yfir Kjöl frá Svíþjóð til
Stiklastaða við Þrándheimsfjörð þar

Kápa bókarinnar.

Ólafur fellur á Stiklastöðum. Mynd frá um aldamótin
1300 sem er í Niðarósdómkirkju í Þrándheimi.

Skíðasvæðið Skarðsdal

Forsala vetrarkorta
frá 15. nóv. - 3. des.

sem hann var veginn í frægri orrustu.
Upp úr því fór að bera á kraftaverkum
tengdum líki konungs, sem þó var
undarlegt því Ólafur hafði síst verið
kristilegur í háttum um sína daga.
Hér grípum við niður í bókina þar
sem lýst er Stiklastaðabardaga og falli
konungs:
Þá var hún hafin Stiklastaðaorrusta
hinn 29. júlí árið 1030. Svo sögðu
víst margir menn frá að um leið og
vopnaviðskiptin hófust hefði dottið
á sólmyrkvi og staðið um hríð. Nú
hafa síðari tíma rannsóknir að vísu
sýnt fram á að þetta sumar varð
sólmyrkvi í Noregi, en ekki fyrr en
31. ágúst. Ekki eru menn á einu
máli um hvort sólmyrkvinn hafi
hugsanlega verið rúmum mánuði
fyrr á ferðinni eða orrustan jafnlöngu
seinna. Svo eru þeir til sem telja
að orrustan og sólmyrkvinn komi
hvort öðru alls ekkert við. En hafi
sólmyrkvi orðið meðan orrustan fór
fram, þá minnir hann óneitanlega á
sólmyrkvann sem varð þegar Jesús
hékk á krossinum og þeir segja báðir
frá, guðspjallamennirnir Matteus og
Markús.
Ólafur var í miðfylkingunni,
umluktur skjaldborg eins og skáldin
hans. Í fylkingunni sem réðst á móti
Ólafi konungi var maður sá er Þórir
hét og hafði viðurnefnið hundur.
Hann hafði nokkru fyrr keypt af
galdramönnum norður á Finnmörk
hreindýrsskinn sem hann bar yfir sér.
Fyrir galdur var skinnið þess háttar
að á það bitu engin vopn. Ólafur hjó
til Þóris með sverðinu Hneiti en það
vann ekki á skinninu heldur gaus
bara upp úr því flasa og ryk. Þá kom
þar að maður sem hét Þorsteinn
knarrarsmiður og hjó Ólaf með öxi
ofan við hné á vinstri fæti. Ólafur
fleygði þá frá sér sverðinu og hneig upp
að steini sem stóð á grundinni. Með
þessu fylgdi hann þeim viðtekna sið
píslarvotta að verjast ekki eftir að farið
er að meiða þá. Þórir hundur rak því
næst spjót upp undir fald brynjunnar
sem Ólafur bar og upp í kviðinn. Sárið
var á svipuðum stað og lensan stakkst
í Jesúm Krist forðum á krossinum.
Loks hjó Kálfur Árnason, bróðir
áðurnefnds Finns sem barðist með
Ólafi, til konungsins og utan á hálsinn
vinstra megin, en engir menn muna
lengur hvort þar af varð sár eða höggið
eitt. Þessir þrír menn unnu á Ólafi sem

lét lífið þarna við steininn. Þar stendur
nú kirkja. Helst til seint mætti Dagur
Hringsson til leiks með sína menn en
var þá kröftugur og felldi marga óvini,
stökkti öðrum á flótta en varð loks að
bjarga sjálfum sér á hlaupum undan
ofureflinu. Framganga hans fékk samt
heiti og er kölluð Dagshríð. Lognaðist
þá bardaginn fljótlega út af og sól tók
að skína á ný yfir Stiklastaði.
Stiklastaðabardagi er ekki bara einn
af lykilviðburðum Noregssögunnar
heldur allrar Norðurlandasögunnar.
Margt hefur verið um hana ritað og
margra spurninga spurt. Hér eru tvær
þeirra:
Átti Ólafur möguleika á sigri?
Sumir fræðimenn segja já. Hann
hafði að vísu fámennara lið –
kannski kringum tvö þúsund og
fimm hundruð manns. Giskað er á
að í bændahernum hafi verið þrjú til
fimm þúsund manns. Ólafs lið var
líklega skár vopnað og heldur vanara
að fara með vopn. Sjálfur var Ólafur
reyndur herforingi og hann valdi
orrustuvöllinn. Tvennt virðist einkum
hafa farið úrskeiðis og kannski kostað
hann sigurinn. Annars vegar voru
liðsmenn hans óagaðir og ruddust
fram í ótíma, hins vegar kom lið Dags
Hringssonar of seint að bardaganum.
Hefði Ólafur haft heppni með sér en
ekki óheppni átti hann sæmilegar
líkur á sigri. Tæpast hefði hann þó
getað hrósað þeim sigri lengi eins og
í pottinn var búið í Noregi.
Seinni spurningin snýst beinlínis
um grundvallaratriði, nefnilega það
hvort Stiklastaðabardagi hafi átt sér
stað eða sé einber tilbúningur. Ýmsar
samtímaheimildir og höfundar sem
rituðu á síðari hluta elleftu aldar
nefna þessa orrustu alls ekki á nafn.
Samkvæmt þeim var Ólafur myrtur
eða veginn úr launsátri að undirlagi
einhvers sinna mörgu óvina og enginn
frásagnarverður bardagi var háður að
Stiklastöðum. Það er ekki fyrr en á
þrettándu öld sem sagnaritarar fara að
kannast almennilega við hann. Þá vita
þeir allt í einu ótal smáatriði bæði um
aðdragandann og orrustunnar gang.
Merkilega margt í þeim frásögnum
fellur í laðir hinna hefðbundnu sagna
um helga menn og píslarvotta.
Það eru forréttindi að fara bláeygur
ferðamaður um hlöðin á Stiklastöðum
og þurfa ekki að taka afstöðu til svona
erfiðra spurninga.

Ferðalangarnir Jón Björnsson og Gísli Óskarsson við Niðarósdómkirkju.

Ko
rt
ti í fj
jól lvalin allið
agj
öf

Fullorðinskort kr. 20.000
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000
Barnakort (11-17 ára) kr. 8.000
frítt fyrir 10 ára og yngri
Öllum vetrarkortum fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa,
allar upplýsingar: www.skardsdalur.is

Skíðasvæðið Skarðsdal

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

29. nóvember
2018
Jólablað

KYNNING
KYNNINGARBLAÐ

ÍSTEX:

23. nóvember 2018

Lopinn hefur sinn karakter
og sín sterku einkenni
L

opinn er einstakt náttúruefni sem hefur sinn karakter
frá íslensku sauðfé með sitt
tog og þel. Framleiðsluferlið er að
mörgu leyti flókið og þarf nána
samvinnu frá bónda til spuna. Það
þarf allt að koma saman: góð ull,
natni bænda við búskapinn, fagmannlegur rúningur, flutningur
um vetrartíma um allt land, ullarþvottur á Blönduósi og reynsla
spunafólks í Mosfellsbæ. Lopinn
hefur stóran aðdáendahóp, ekki
bara á Íslandi heldur um allan
heim. Hann er kannski ekki mýksta
bandið og kitlar suma pínulítið, en
hann er hlýr, fallegur og sterkur,“
segir Sigurður Sævar Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Ístex, fyrirtækis
sem hefur haldið á keflinu í íslenskri
lopavinnslu frá 1991 eftir Álafoss.
„Bændur eiga 80% í félaginu,
ásamt almennum fjárfestum. Við
erum ekki með verslun sjálf heldur
seljum bara beint í búðir og til fyrirtækja, ekki bara á Íslandi, held-

ur um nánast allan heim. Lopinn
fer mjög víða og er vinsæll meðal
ákveðins hóps enda eru ekki margir
í svona framleiðslu á heimsvísu,
á svona 100% náttúrubandi með
sögu með rætur til íslenskra víkinga
og víkingakvenna,“ segir Sigurður.
Ístex hefur notið þeirrar gæfu
að bjóða með vörumerkinu Lopa
margs konar vörulínur eins og
Plötulopa, Álafosslopa, Bulkylopa,
Léttlopa og Einband. Einbandið
verður til að mynda 50 ára á
næsta ári. Ístex framleiðir og selur
einnig ullarteppi, gefur út handprjónabækur með fjölbreyttri
hönnun og framleiðir vélprjónaband.
„Nýlega hefur orðið sú nýjung
í starfseminni að bætt var við
blöndunarklefum á Blönduósi,
sem gerir hráullina betri og mun
jafnari,“ segir Sigurður. Þá er verið
að vinna með bændum að auka
verðmæti ullarinnar með fræðslumyndböndum og heimasíðunni
www.ullarmat.is.
Að sögn Sigurðar eru fastir
starfsmenn 43, en við önnur árstíðabundin verkefni þá bætast við
um 10 manns sem verktakar eða
starfsmenn.
Sjá nánar um úrvalið, sölustaði,
samstarfsaðila, uppskriftir og
margt fleira á vefsíðunni istex.is.
„Fyrir utan lopa og garn selur Ístex ullarteppi en ekki aðrar
framleiðsluvörur úr efninu, aðrir sjá
um að framleiða slíkar vörur og við
þjónustum þá sem við best getum.
En Ístex gefur líka út prjónabækur
sem njóta mikilla vinsælda og nú er
komin út ný prjónabók eftir Védísi
Jónsdóttur hönnuð sem hefur
fengið frábært lof.“n
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Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Jólamarkaður
í Miðgarði

FRÁBÆRAR JÓLAGJAFIR
frá Eins og fætur toga

Innra-Hólms kirkja.

Sunnudaginn 2. desember verður
haldinn jólamarkaður í félagsheimilinu
Miðgarði í Hvalfjarðarsveit, rétt
innan við Akranes. Hann stendur frá
klukkan 13 til 17.
Í boði verður ýmiss konar
handverk, sultur, kleinur, broddur
og kökur. Einnig verður til sölu kaffi,
rjómavöfflur og smákökur. Þarna
verður tilvalið að líta við í byrjun
aðventu og finna anda jólanna sem
nálgast nú óðum, jafnvel birgja sig upp
og finna jólagjafir.
Jólamarkaðurinn er til
styrktar kirkjunni á Innra-Hólmi. Þar
er einn elsti kirkjustaður landsins.
Kirkjan þar er orðin illa farin og
þarfnast sárlega fjármagns til viðgerða.
Jólamarkaður var fyrsta sinni haldinn
í fyrra til styrktar kirkjunni. Hann
var sömuleiðis á fyrsta sunnudegi
í aðventu, var fjölsóttur og þótti
heppnast afar vel.
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Frábært
jólaverð

Hypervolt

Eins og fætur toga

Einstök víbrandi nuddbyssa.
Hypervolt er fyrsta alvöru græjan á viðráðanlegu
verði sem þú getur notað til að nudda auma vöðva,
frábær hvort sem er fyrir einstaklinga eða
meðferðaraðila.

Frábær jólagjöf!

Frábært
jólaverð

Hypershere

24.990 kr.

• Nuddkúla með 3 stillingar á víbring sem
veitir nákvæma og djúpa bandvefslosun
• Fer dýpra inn í vöðvann
• Eykur blóðflæði
• Endurhlaðanleg Lithium-Ion rafhlaða

Frábært
jólaverð

69.990 kr.

Frábært
jólaverð

Frábært
jólaverð

Vyper

1.990 6.990 kr.

29.990 kr.

Feetures sokkar

• Þrjár stillingar á víbring.
• Fer lengra inn í vöðvann og fer
betur með hann en venjuleg rúlla.
• Vyperinn er miklu fljótari að vinna
en venjuleg foamrúlla.
• Hefur fengið mikla umfjöllun, fjölda
verðlauna og viðurkenninga.

• Feetures eru með nálægt 40%
markaðshlutdeild í USA
• Feetures eru með „heel lock“ og
renna ekki niður, saumalaus
táhetta, sérgerðir fyrir vinstri og
hægri fót.
• Þrýstisokkarnir auka blóðflæðið í
gegnum vöðvann.
• Frábært við beinhimnubólgu og
öðrum festuvandamálum.

3.990 kr.*
Icespike hálkuskrúfur

Félagsheimilið Miðgarður.

Skrúfugaddar sem eru settir undir
hlaupaskó, vinnuskó og aðra skó sem nota
á í hálku.
• Endast yfir 800 kílómetra eða lengur en
nokkur önnur hálkuvörn
• Frábærir undir vöðlur og vinnuskó
• Skemma ekki skóna, ekkert mál að
skrúfa úr
* Verð kr. 3.990 ef við setjum undir skóna,
kr. 4.990 með skrúfjárni og auka skrúfum

Skór ársins!
Mikið úrval af
sandblásturssandi

Sendum frítt um allt land
með Flytjanda

Brooks skór

17.990 24.990 kr.

Ghost er söluhæsti einstaki skórinn í
hlaupaverslunum í USA og í Evrópu 3. ár í röð.
Adrenline söluhæsti stöðugi skorinn 6. árið í röð.
Allir helstu skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá
Runners world síðustu þremur árum.
Frábærir skór á frábæru verði!

Frábært
jólaverð

7.990 kr.

Ofoos sandalar
Ofoos sandalinn er hannaður fyrir betri endurheimt
eftir erfiði. Loksins komin dúnamjúkur sandali sem
er góður fyrir fæturnar og á góðu verði.
• 37% meiri höggdempun en venjulegir foam skór
• Ofoom ýtir högginu við niðurstig út til hliðanna
• Minnkar álag á sárar fætur, hné og bak
• Lokaðar foam sellur loka á táfýlu
• Má þvo í þvottavél og fljóta í vatni
• Bakteríufráhrindandi fótbeð
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