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Sr. Þór Hauksson, sóknarprestur Árbæjarkirkju tendraði á fyrsta kerti aðventunar, spádómskertinu þegar 35 ára
afmæli Árbæjarkirkju var fagnað. ÁB-mynd Katrín J. Björgvinsdóttir

Árbæjarkirkja 35 ára

Gleðileg jól
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Gleðilega hátíð
Nú árið er liðið í aldanna skaut og aldrei það kemur til baka

stendur einhvers staðar. Það styttist óðum í enn ein áramótin og
tíminn flýgur sem aldrei fyrr.
Árið hefur að mörgu leyti verið gott en margt hefði mátt betur

fara eins og gengur. Sumir hlutir hafa gengið upp og aðrir ekki.
Sorglegustu fréttir ársins berast frá Úkraínu þar sem Rússar

keppast við að murka líf úr saklausu fólki í viðbjóðslegu stríði.
Innrásin hefur verið fordæmd um allan heim en enn berast
daglegar fréttir af loftárásum Rússa sem eiga sér það eina
markmið að drepa fólk og gera því eins erfitt fyrir ogmögulegt er.
Veðráttan á þessu ári hefur verið afar sérstök svo ekki sé meira

sagt. Sumarið var leiðinlegt, mikil vætutíð ogmörg skemmtilegri
sumur hafa litið dagsins ljós. Haustið hefur verið sérstakt og
líklega það besta frá því að mælingar hófust. Vilja margir meina
að loftlagsmálin eigi hér hlut að máli.
Undanfarnar vikur hefur heimsmeistaramótið í knattsprnu í

Katar verið áberandi í fréttum. Og þær fréttir hafa ekki allar verið
glæsilegar eins og vitað var fyrirfram. Það að FIFA, alþjóða
knattspyrnusambandið, skuli hafa ákveðið að haldamótið í þessu
landi þar semmannréttindi eru fótum troðin og kúgun kvenna er
algjör, er auðvitað reginhneyksli og ekkert annað.
Og nú hefur það verið staðfest af Knattspyrnusambandi Íslands

að sambandinu var greitt fyrir að leika landsleik í knattspyrnu
karla á dögunum í SádiArabíu. KSÍ neitar að gefa upp hvemikið
Sádi Arabía greiddi sambandinu. Þetta er auðvitað enn meira
hneyksli fyrir þær sakir að formaður KSÍ er kona, en því miður
hefur hún ekki bein í nefinu frekar en margir aðrir þegar kemur
að því að sýna hug sinn í verki og mótmæla kröftuglega
mannréttindabrotum og kúgun kvenna.
Nú þegar líður að lokum ársins langar okkur að færa lesendum

blaðsins hugheilar jólakveðjur. Megi nýtt ár færa ykkur gæfu og
gleði. Í janúar eigum við 30 ár afmæli í útgáfu hverfisblaða í
Reykjavík og vonandi gerum við eitthvað skemmtilegt af því
tilefni í næsta blaði. Stefán Kristjánsson

Útgefandi: Skrautás ehf. Netfang: abl@skrautas.is
Ritstjóri og ábm.: Stefán Kristjánsson.
Ritstjórn: Leiðhamrar 39 - símar 698�2844 og 699-1322.
Netfang Árbæjarblaðsins: abl@skrautas.is
Útlit og hönnun: Skrautás ehf.
Auglýsingar: 698-2844 og 699-1322 - Stefán Kristjánsson -
abl@skrautas.is
Prentun: Landsprent ehf.
Ljósmyndarar: Katrín J. Björgvinsdóttir og Einar Ásgeirsson.
Dreifing: Póstdreifing.
Árbæjarblaðinu er dreift ókeypis í öll íbúðarhús í Árbæ, Ártúnsholti, Grafar-
holti, Norðlingaholti og Úlfarsárdal.

abl@skrautas.is

ÁrbæjarblaðiðÁrbæjarblaðið
Ósannindi og rangfærslur eru því

miður algeng í stjórnmálum, ekki síst
þegar kosningar eru í nánd. Yfirleitt er
það tíminn sem leiðréttir ósannindi og
rangfærslur og það þarf ekki alltaf
langan tíma til þess. Í
kosningabaráttunni sl. vor bentum við
sjálfstæðismenn á að skuldasöfnun
borgarinnar hefði náð sögulegum
hæðum á sl. áratug og að fjárhagsstaða
hennar væru orðin hættulega bágborin.
Málsvarar meirihlutans neituðu hins
vegar þessum staðhæfingum og héldu
því blákalt fram að fjárhagsstaða
borgarinnar væri traust. Þetta voru
dæmigerð. pólitísk ósannindi og
rangfærslur.

Annað hljóð í strokknum
Nú eru ekki liðnir sjö mánuðir frá

síðustu sveitastjórnarkosningum.
Fjárhagsáætlun borgarinnar var til
umræðu og afgreiðslu á
borgarstjórnarfundi þriðjudaginn 6.
desember og nú þegar hafa fulltrúar
meirihlutans mætt í sjónvarps- og
útvarpsfréttir til að gera almenningi
grein fyrir bágborinni fjárhagsstöðu
borgarinnar og því hvernig eigi að snúa
við blaðinu með ýmsum
aðhaldsaðgerðum sem að sjálfsögðu
lenda á almenningi.

Fjármálaóreiða er hættuleg
Við Íslendingar höfum sem betur fer

átt velgengni að fagna í efnahagsmálum
á undangengnum áratugum, þrátt fyrir
bankahrun og Covid-faraldur. En góðu
gengi hættir til að gera okkur kærulaus
gagnvart óábyrgri fjármálastjórnun:
gagnvart útþennslu báknsins, sóun
verðmæta í gæluverkefni og hófhóflegri
skuldasöfnun. Það er hins vegar ástæða
fyrir því að við sjálfstæðismenn bentum
ekki einungis á bágborna fjárhagsstöðu
borgarinnar, heldur hættulega bágborna
fjárhagsstöðu. Óábyrg, opinber fjár-
málastjórnun er alltaf hættuleg � og hún
er hættulegust þegnunum sjálfum, þeim
sem á endanum borga brúsann eftir
óábyrgt svallið. Hættan fellst ekki síst í
því að þegar komið er að skuldadögum,
lendir aðhaldið oftast á þeim sem síst
mega við því, og framkvæmdir frestast
þó þær þoli enga bið. Tökum dæmi:

Elliðabrautin er lífshættuleg
Borgarhlutinn Árbær er enn í

stöðugri uppbyggingu, hvort heldur sem
er í Árbæjarhverfinu eða í
Norðlingaholti. Umtalsverð aukning
íbúðabyggðar hefur t.d. séð dagsins ljós
að undanförnu við Elliðabraut, þar sem
áður var gert ráð fyrir atvinnulóðum.
Fjölgun íbúa á þessum slóðum, þyngir
að sjálfsögðu umferðina um svæðið. En

þrátt fyrir þessa þróun hefur ekkert
verið aðhafst til að stuðla að umferðar-
öryggi gangandi vegfarenda á þessum
slóðum. Þarna vantar algjörlega merktar
gangbrautir yfir Elliðabrautina. Þetta er
þeim mun alvarlegra þar sem fjöldi
barna þarf að þvera Elliðabrautina, til
og frá skóla.
Raunar ættu allar gangbrautir sem

eru fjölfarnar af skólabörnum að vera
snjallgöngubrautir. Þær sýna gangandi
vegfarendur mjög greinilega, kveikja
ljós í götunni sjálfri og kveikja á
blikkandi viðvörunarljósi fyrir öku-
menn. Það er hins vegar skelfilegt til
þess að hugsa að við erum nú á leið inn
í svartasta skammdegið, án þess að

þarna hafi verið gerðar lágmarks
ráðstafanir.

Áhyggjur foreldra af skólabörnum
Fjöldi íbúa á þessum slóðum hefur

haft samband við mig og lýst áhyggjum
sínum af þessari slysagildru. Ég mun
gera allt sem í mínu valdi stendur til að
bæta úr þessu ófremdarásandi. Ég mun
óska eftir að íbúaráð Árbæjar taki þetta
fyrir á næsta fundi ráðsins og jafnframt
mun ég beita mér fyrir því að málið
verði tekið fyrir í umhverfis- og
samgönguráði við fyrsta tækifæri.

Skollaeyru og skuldadagar
Á Norðlingabraut móts við

göngubrúna yfir Breiðholtsbraut er
einnig þörf á betri merkingu. Þar höfum
við, fulltrúar í íbúaráði Árbæjar, marg
ítrekað óskir um betri merkingu yfir
götuna. Því miður hefur því ekki verið
sinnt. Engu að síður er þetta fjölfarin
leið barna í íþróttaiðkun hjá Fylki og á
leið í Árbæjarsundlaug.
Það er því miður engin nýlunda að

borgaryfirvöld skelli skollaeyrum við
ábendingum og óskum okkar íbúanna í
Árbæ. Það er reglan en ekki undantekn-
ingin. Þó teljum við okkur þekkja,
öðrum fremur, okkar nærumhverfi og
vita, öðrum fremur, hvar skóinn kreppir.
Staðan er því ekki góð þegar kemur að
framkvæmdum og fjárútlátum sem þó
þola enga bið í Árbæjarhverfi og
Norðlingaholti. Ekki batnar ástandið
þegar borgaryfirvöld hafa loksins áttað
sig á því og viðurkennt, að fjárhagur
borgarinnar er á heljarþröm.

Umferðarörggi og óábyrg
fjármálastefna

- eftir Björn Gíslason borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins

Björn Gíslason borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins.

Mikil umferð er um Elliðabraut og fjöldi barna fer þarna um á leið til skóla.
Þarna eru engar gangbrautir.
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Guðni Ágústsson ólst upp í Flóanum
upp úr miðri síðustu öld í sextán
systkina hópi � með annan fótinn í
fornum tíma. Í bókinni Guðni � Flói
bernsku minnar sest hann upp í bíl og
býður lesandanum í ferð á vit
æskustöðvanna í fortíð og nútíð. Guðni
er einlægur í frásögnum sínum en
glettnin er aldrei langt undan.
Og merkja má söknuð eftir veröld

sem var, þegar hugur var í mönnum og
sveitirnar að styrkjast.
I nútímanum eru stjórnmálamenn

mikið á ferðinni og sumir ganga svo
langt að segja að þeir snerti vart jörðina.
Margir kynnu að halda að Ágúst bóndi á
Brúnastöðum hefði mestmegnis haldið
sig heima. Í ævisögu sinni segist honum
svo frá að á sjöunda áratugnum hafi
hann farið í þrjár utanferðir og þegar
komið var fram á þann áttunda urðu
ferðirnar enn fleiri.
Í fersku minni er þegar faðir minn fór

í tuttugu ára afmælisfögnuð
Bændaflokksins í Austur-Þýskalandi.
Þangað fór hann vorið 1968 ásamt þeim
Þráni Valdimarssyni og Vilhjálmi
Hjálmarssyni á Brekku í Mjóafirði.
Þráinn var er hér var komið sögu ungur
maður og starfaði sem
framkvæmdastjóri Framsóknarflokks-
ins en Vihjálmur var rúmlega
fimmtugur og Ágúst stóð á sextugu.
Vilhjálmur gerir grein fyrir ferðinni í

bók sinni Ferðaslangur austan tjalds og
vestan.
Frásögnin hér á eftir byggir á þessari

bók Vilhjálms og áðurnefndri ævisögu
föður míns en þó styðst hún fyrst og
fremst við skemmtilegt viðtal við
Guðrúnu Hallgrímsdóttur matvælaverk-
fræðing. Hún rifjaði ferðina upp fyrir
okkur en árið 1968 var hún að ljúka
námi við Humboldt-háskólann í Berlín.
Hún minnist þeirra félaganna með hlýju
en hún túlkaði fyrir þá ásamt Erni
Erlendssyni sem einnig var við nám í
Berlín. Túlkunin gekk nokkuð vel en
Guðrún minnist þess að stundum hafi
verið erfitt að túlka mál Ágústs. Hann
skreytti mjög mál sitt með
orðatiltækjum og talaði sitt fallega
gullaldarmál. Guðrún átti í miklum
erfiðleikum með að þýða þegar Ágúst
vitnaði í Jónas Hallgrímsson og sagði:
�Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi�.
Málleysingjar á framandi slóðum

Þeir Ágúst og Vilhjálmur töluðu
einungis tungu forfeðra sinna og voru
því með öllu mállausir í samskiptum við
gestgjafa sína. Guðrún minnist þess þó
að það hafi verið svo merkilegt að þeir
Ágúst, sem var þeirra elstur, og ekki
síður Vilhjálmur á Brekku, hafi með
sinni fáguðu og virðulegu framkomu
náð að tala einhvers konar alheimstungu
og heilla aðra ráðstefnugesti á þinginu í
Austur-Þýskalandi. Í framhaldinu var

þeim þremenningunum boðið í fimm
daga ferð um Búlgaríu. Guðrún segir að
í raun hafi búlgarska sendinefndin stolið
þeim til Búlgaríu og fengið þá til að
stytta dvöl sína í Austur-Þýskalandi. Í
bæði Búlgaríu ogAustur-Þýskalandi var
vel gert við ferðalangana í mat og
drykk. Þeir hittu margt fyrirmennið í
ferðinni, m.a. búlgarska forsetann,
Georgi Traikov, sem fannst mikið til
þess koma að Ágúst ætti sextán börn, en
þegar hér var komið sögu var Búlgörum
tekið að fækka og á það var litið sem hið
stóra vandamál Búlgaríu. Það að eignast
tólf hermenn, en svo margir voru synir
Ágústs, þótti þeim búlgarska hreinasta
afbragð og lét hann fylla hótelherbergi
bóndans á Brúnastöðum af gjöfum sem
ekki síst voru ætlaðar konu hans en í
þeirra augum var hún mikil hetja.
Flestar gjafirnar þurfti Ágúst þó að
skilja eftir, t.a.m. fékk hann kassa af
paprikum og annan af tómötum.
Samræmdar gjafir
Guðrún minnist þeirra félaganna með

hlýju og segir að ferðin hafi í alla staði
verið ógleymanleg. Þeir hafi rætt margt
við hana, m.a. um bókmenntir og
menningu, og verið sannir
bændahöfðingjar en samt mjög ólíkir.
Heim flugu þeir í gegnum
Kaupmannahöfn og voru raunir Ágústs
töluverðar þegar að því kom að finna
gjafir fyrir börnin á Brúnastöðum.

Vilhjálmur reyndi eftir fremsta megni
að aðstoða hann og greinir frá því í bók
sinni að málið hefði loks leyst að miklu
leyti í Magasin du Nord. Þar keypti

Ágúst þrettán belti, eitt fyrir hvern sona
sinna og einn tengdason að auki og
málið leystist því farsællega.
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Fimmaurabrandarar
og góð málefni

Fimmaurabrandarafjelagið hefur í
gegnum árin styrkt góð málefni og
engin undantekning varð á því þegar
fjórða bók fjelagsins kom út,
Fimmaurabrandarar 4.
Nú fékk

Krabbameinsfélagið kr.
100.000- frá fjelaginu
og er upphæðin
eyrnarmerkt átakinu
gegn
brjóstakrabbameini. Að
sjálfsögðu er svo kápan
á bókinni bleik í tilefni
af þessu.
Hér á eftir verður

gripið niður í bókina,
sem auðvitað allir ættu
að eiga:
Úff! Ég gleymdi

vörunum á
pokasvæðinu í
sjálfsafgreiðslunni, en
sem betur fer er ég með
aðrar varir til vara
heima hjá mér.
*
Það sem ég elska

samfélagsmiðla. Í
gamla daga þurfti ég að
móðga fólk � eitt í
einu!
*
Borgarleikhúsið er að setja á svið

gamanleik um kjötiðnaðarmann.
Þetta er svona kjötfarsi!
*
Dönsk pæling:
Það góða við það að vera

einhleypur er að ef mig langar að
skreppa í bæinn, þá skrepp ég í
bæinn. Ef mig langar í skyndibita, þá
fæ ég mér skyndibita. Ef mig langar
í bjór, þá fæ ég mér bjór. Og ef mig
langar í kynlíf � þá borða ég köku.
*
Sonur sæll!
þegar þú öðlast skilning á því

hvers vegna pitsur eru kringlóttar,
settar í ferkantaða kassa og borðaðar

sem þríhyrningar � þá fyrst skilurðu
konur.
*
Oft eru tunnur í erindagjörðum.

*
Áfengisneysla heldur manni

ungum, eða eins og læknirinn minn
sagði: �Ef þú heldur áfram að drekka
þá verðurðu ekki mikið eldri.�
*
Loftur var annálaður

slagsmálahundur. Hann var oft í
Loftslagsmálum.
*
Getur fólk sem er búið að ganga

undir margvíslegar fegrunaraðgerðir
flokkast sem óbreyttir borgarar?
*
Höfuðlúsin er ónæm fyrir mörgum

lúsalyfjum og vísindamenn klóra sér
í hausnum út af því.

Framsóknarmenn fara
austur fyrir járntjaldið
- Guðni Ágústsson segir sögur úr Flóanum

Guðni Ágústsson er með skemmtilegri mönnum að margra mati og bækur
hans eru sérlega skemmtilegar og vinsælar.

Í Búlgaríu. Í aftari röð frá vinstri: Vilhjálmur Hjálmarsson, Þráinn Valdimarsson, Guðrún Hallgrímsdóttir og Ágúst
Þorvaldsson. Fyrir framan þau til vinstri er fulltrúi stjórnvalda sem gætti þeirra og aðstoðaði og var jafnan kallaður
�gæskurinn� af ferðafélögunum. Við hlið hans er túlkur.



Glleðile
úti &
egar

& i i
jólar

i
aseríuur

úúti && innii

300%
AAFSLÁ

Ó

3
Á

30
AFSLÁ

M
Á

RÍUM
Á R

0%
ÁTTUR

A
A
AF JÓLA
A

Ó ASERÍUM

Verðdæmi útiseríur:eVV

51 99
erð fráV

fjöltengjum I
akavörðumr

Mikið úrval a

erðdæmi útiseríur:eV

LED ljósasl
LED jólase
LED jólase

5

P44
m

Framlengingarsn

af
langa - hvít - 10 m - IP
ría - hvít - 100 ljós - IP
ría - hvít - 40 ljós - IP6

Kapalkeflúrur

rk........................P65
rk........................P44
rk..........................65

li 10 metrar Kapalkefli 15 metra

4verð áður:4973.r.
1verð áður:3971.r.
1verð áður:2571.r.

ar Kapalkefli, rakav

4.995
.9951
1.795

varið IP44 25 metrar51.99r.k V
Framlengingarsn
2-25 metra.Verð

995
5 p

4.3
úrur
ð frá kr 55

p

6.855
25 metrar
kr. 8.995
50 metrar
kr. 15.645

9
p

11.7995

ww.murbudinwww.murbudin.is
LAND ALLT!LAN
SENDUM UMSENDUM UM

yrirallafyrðGottverðf
2002–2022

aí ár0á20



ÁrbæjarblaðiðFréttir
6

í yfi
Útf

70 árfir
tfararþjónusta
yfi

NNGIIRHARSÓLANLALMUNÓJÞÐIV
ftu|.isutfor@utfor|551 1266s.|Fossvogi|esturhlíð 2V

NN
.is.for

eyHlakk
efnkeerveog vinn

Hafðu þá endilega
um v k

ERTU Í HÚSNÆÐISHUG

a til að he a í þér!ry
nið saman.

GLEIÐINGUM?

a samband

.is@husasalan
e i g n a s a l i

TIRTSDÓALDUR

fnhildur@ahr862-1110
eta sl t u r fg iL ö g
AJÖRK BHRAFNHILDUR B

AFATU SELJVIL A FASTEIGN?

Löggiltur faste
Hólmar Björn S

eignasali
Sigþórsson

@Sími: 893 3276 | holmar

gg

| helgafellfasteignasala.is

g

g g

Nú þegar hafa 25 íbúðir selst í
nýbyggða fjölbýlishúsinu í Rofabæ 7-9.
Alls er 31 íbúð í húsinu og eru því aðeins
sex íbúðir óseldar en áætlaður
afhendingartími íbúðanna er í febrúar
2023.
,,Salan hefur gengið ótrúlega vel og

það hefur verið mikil ánægja meðal
kaupenda með íbúðirnar. Við eigum ekki
von á því að það taki langan tíma að selja
þær sex íbúðir sem eftir eru,� segir Björn
Jakob Björnsson, löggiltur fasteignasali
sem sér um sölu íbúðanna.
Rofabær í Árbæ verður �borgargata�

Reykjavíkur samkvæmt hverfisskipulagi

og þar er nýja fjölbýlishúsið staðsett. Við
hlið hússins er útivistar- og leiksvæði sem
er skilgreint þannig í hverfisskipulagi, og
var samþykkt árið 2020. Skóli og
leikskóli er í göngufæri svo og verslun og
önnur þjónustu.
Og ekkimá gleyma útvistarparadísinni,

Elliðaárdal. Byggingin er stölluð, eða 2, 3
og 4 hæðir. Allar íbúðirnar eru af
fjölbreyttum stærðum og gerðum, þ.á.m.
svokallaðar smáíbúðir sem eru eins og
tveggja herbergja.
Þá eru líka vel skipulagðar þriggja

herbergja íbúðir í vesturenda bygging-
arinnar og 5 atvinnubil á jarðhæð. Eitt

stiga- og lyftuhús er í byggingunni,
aðgengt öllum íbúðum.
Í kjallara hússins er sameiginleg

bílgeymsla með stæðum fyrir
fólksbifreiðar.
Að auki eru í kjallara sérgeymslur fyrir

allar íbúðirnar ásamt stórri vagna- og
hjólageymslu. Sameiginlegur þakgarður
verður á fjórðu hæð, og að auki sér
þakgarðar fyrir þrjár íbúðir.
Hjólaskýli verða í porti norðan hússins

og hjólageymslur í kjallara.
Hægt er að bóka skoðun á sölusíðunni

www.r79.is - á bjorn@blegal.is eða í síma
897-0848.

Nú eru 25 íbúðir seldar af 31 íbúð í Rofabæ 7-9.

- í Rofabæ 7-9. Íbúðirnar verða afhentar í febrúar 2023
Aðeins sex íbúðir óseldar
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Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi
forseti Íslands og Marta Guðjónsdóttir
borgarfulltrúi afhentu á Degi íslenskrar
tungu Íslenskuverðlaun unga fólksins
við hátíðlega athöfn sem fram fór í
Norðurljósasal Hörpu.

Íslenskuverðlaunin eru á vegum
skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur-
borgar í samstarfi við Reykjavík
bókmenntaborg UNESCO. Markmið
íslenskuverðlaunanna er að hvetja
nemendur til framfara í tjáningu talaðs
máls og ritaðs og vekja þau til vitundar
um auðinn í íslenskri tungu en þetta er

í 16. sinn sem verðlaunin eru veitt.
Meðal verðlaunahafa voru ungir,

áhugasamir lestrarhestar,
framúrskarandi upplesarar, nemendur
með annað móðurmál en íslensku sem
náð hafa góðum tökum á íslensku á
skömmum tíma, sagnahöfundar og
ljóðskáld.

Að þessu sinni fengu 50 nemendur
og einn bekkur verðlaunin meðal þeirra
voru eftirfarandi nemendur úr Árbæ og
Norðlingaholti. Ártúnsskóli: Bjartmar
Lindberg Indriðason, Norðlingaskóla:
Ylfa Sigrún N. Wilbinsdóttir, Benedikt

Oláh og Ragna Björk Snæbjörnsdóttir,
Selásskóla: 5. bekkur fyrir að búa til
heildstætt verk þar sem áhersla var á að
nýta bragfræði, tónlist og íslensku á
skapandi hátt.

Verðlaunahafar fengu viðurkenn-
ingarskjal með undirritun Vigdísar
Finnbogadóttur sem er verndari
verðlaunanna og bókina Ljóðaúrval
með ljóðum Jónasar Hallgrímssonar í

samantekt Böðvars Guðmundssonar.
Árbæjarblaðið óskar þessum ungu
málsvörum móðurmálsins til hamingju
með þennan heiður.

ÁrbæjarblaðiðFréttir
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Frú Vigdís Finnbogadóttir og Marta Guðjóndóttir afhenda verðlaunin.

Íslenskuverðlaun
til nemenda í
Árbæ og

Norðlingaholti

Hrafninn: þjóðin, sagan, þjóðtrúin er
ein þeirra bóka sem Bókaútgáfan Hólar
ehf. gefur út fyrir þessi jól. Hún er
rúmlega 400 blaðsíður að stærð og
ríkulega myndskreytt. Höfundur er
Sigurður Ægisson. Hér er gripið niður í
hana á nokkrum stöðum.

Saga hrafnsins með íslensku þjóðinni
nær samkvæmt rituðum heimildum allt
aftur til 9. aldar, þegar hann leiddi Flóka
Vilgerðarson upp að Íslandsströndum.
Vísindin segja þennan fugl með gáfuðustu
dýrum jarðar. Því til sanningamerkismætti
nefna það sem Hallfríður Nanna
Franklínsdóttir (1916�2022) sagði
bókarhöfundi 16. febrúar árið 2010 og
hvergi hefur birst á prenti áður. Þetta
gerðist í Fljótum í Skagafirði. Georg
Hermannsson (1925�2009), bóndi áYsta-
Mói, fékk úr Siglufirði eitthvert árið tunnu
með þrárri saltsíld í, kom henni fyrir
nokkurn spöl frá húsinu og ætlaði hestum
að fá sér, ef þeir vildu. Hann sá fljótlega,
að þeir höfði lítinn áhuga á þessu, en alltaf
minnkaði þó í ílátinu. Hann fór því að
vakta staðinn. Birtist þá ekki hrafn, krækir
í síld og flýgurmeð hana á brott, samt ekki
langt, því hann kemur henni fyrir í læk þar
skammt frá, hverfur á braut en að
ákveðnum tíma liðnum mætir hann á
staðinn aftur og sækir hana, útvatnaða og
fína, og étur.

Hrafninn þekkir og man andlit og kann
að telja, alla vega upp að sjö.Og hann á sér
fleiri hliðar. �Hrafninn er talinn hinn mesti
rummungsþjófur. Hann stelur öllu steini
léttara og er glysgjarnari en nokkur
kvenmaður.� Þessi orð gaf að líta í
Morgunblaðinu árið 1961 og eflaust hafa
margir lesendur tekið undir með
greinarhöfundi, enda þessi ásælni krumma
í bjarta og skínandi hluti þjóðinni vel
kunn, sem og í margt annað. Að líkindum
hefur fuglinn stundað þessa iðju hér allt frá
landnámi, því í Biskupa sögum, þar sem
verið er að fjalla um persónur og leikendur
á 12. eða 13. öld, �í ágætsmanns híbýlum,
Kolbeins Tumasonar� er ein saga um
þetta.

Einnig er hann stríðinn með afbrigðum.
Á Jökuldal greip taminn hrafn einhverju
sinni á 20. öld reykjarpípu út úr ungum
manni, flaug með hana yfir stöðuvatn þar
nærri og lét hana gossa. Í Neskaupstað var
annar, sem réðist á dreng, sem var að
koma út úr bakaríinu með rjómaís í hönd,
og stal af honum dýrindinu.

En það er ekki bara mannfólkið sem
verður fyrir barðinu á krumma, því oftar
en ekki hafa samskipti fuglsins við hunda
verið dálítið róstusöm. Í Borgarfirði eystri
var til dæmis stríðinn hrafn, taminn, sem
átti það til að koma frá Hólalandi og út að
Desjarmýri, kanna svæðið nákvæmlega,
læðast svo gangandi aftan að hundunum,
sem oft voru þá bara í afslöppun og áttu
sér einskis ills von, bíta í rófuna á þeim og

flögra svo glaðklakkalegur rétt utan
seilingar þeirra. Og væri þvottur á snúrum,
fjarlægði hann allar klemmurnar og raðaði
þeim snyrtilega á botninn á olíutunnu sem
var þar á hlaðinu. En tauið fór auðvitað í
svaðið.

Fleiri dýrategundir eru innan radíuss
hins blakka fugls, þegar að ertninni kemur.
Nefna mætti haförninn og köttinn og svo
er alla vega ein í viðbót. �Merkileg þykja
þau fyrirbæri, þegar hrafnarnir taka upp á
því að herma eftir hundumog gelta, svo að
sauðkindin leggur á flótta,� gefur
nefnilega að lesa í Stóru fuglabók Fjölva.

Það er líka skap í krumma og þessi
annálaði prakkari gat auðveldlega
móðgast við fólk, sem annars gaf honum
reglulega að borða. Sigurlína Halldóra
Daðadóttir (1879�1971), saumakona, alin
upp á Borg í Skötufirði, var til dæmis með
ungan hrafn í fæði part úr ári. Eitt sinn
ákvað hún að prófa að gabba hann með
því að bjóða honum stein, sem leit út eins
og mjólkurostur, en hann sá muninn undir
eins. Öðru sinni var Sigurlína búin að
hengja út þvott á snúrur. Hvítt rúmteppi
fór mjög í taugarnar á kostgangaranum;
hann stökk á það og reyndi að ná í kögrið.
Húsmóðurinni var þá nóg boðið og fór út
vopnuð strákústi. Fuglinn hvarf á braut og
sagði með því upp vistinni.

Örnefni tengd hrafninum eru rúmlega
550 talsins á Íslandi, að því er lesa má á
vefslóðinni Nafnið.is, sem er á vegum
Árnastofnunar, og í nokkrum öðrum
heimildum til viðbótar, og örnefni tengd
orðinu krummi eru um 70 � það er að
segja ef einungis er tekið mið af sjálfum
orðmyndunum. Dreifingin er svo annað
mál. Hrafnabjörg virðast algengust, koma
fyrir á rúmlega 100 stöðum á Íslandi, og
Hrafnaklettar eru þar fast á eftir og síðan
Hrafnagil og Hrafnaklettur. Til
samanburðar eru arnarörnefni (ásamt
lobbu og loddu) um 350 talsins. Hrafninn
er því í algjörum sérflokki hvað þetta
varðar, eins og í svo mörgu öðru.

Hrafninn

Það verður margt forvitnilegt um að vera á jóladagskrá Árbæjarsafnsins og aðgangur ókeypis.

Frítt í ár á Jóladagskrá
Árbæjarsafnsins

Bráðum koma blessuð jólin er
yfirskrift jóladagskrár Árbæjarsafns
sunnudagana 11. og 18. desember.
Aðgangur er ókeypis gegn framvísun
miða frá tix.is. Heimsókn á
Árbæjarsafn er ómissandi hluti
aðventunnar enda leitun að stað sem er
eins notalegt og skemmtilegt að
heimsækja á þessum tíma árs.

Jólaundirbúningur er í fullum gangi
í bænum. Í Árbæ má sjá heimafólk
skera út laufabrauð, kemba ull og
spinna garn. Í Hábæ bjóða húsbændur
gestum að smakka íslenskt hangikjöt
og í Nýlendu er maður að tálga
skemmtilegar fígúrur úr tré. Í Efstibæ

er verið að sjóða skötu í potti og í
Miðhúsum býr prentarinn til jólakort. Í
hesthúsinu í Garðastræti eru verið að
steypa kerti úr tólgi. Og á torginu má
smakka brenndar möndlur og kaupa
fallegt jólatré.

Helstu viðburðir:
14:00 Guðsþjónusta í kirkjunni
15:00 Söngur og dans í kringum

jólatréð sem Sigurður Alfonsson
harmóníkuleikari leiðir

14:00-16:00 Jólasveinar og
sönghópur skemmta gestum á víð og

dreif um safnsvæðið
13:00-17:00 Jólamarkaður

líknarfélaga í Lækjargötuhúsi og
dæmigerð pólsk jól

Kaffihús safnsins verður opið frá kl.
13-17 en þar gott að setjast niður og fá
sér ilmandi kaffi og heimagert bakkelsi.

Það er frítt inn í ár þar sem verkefnið
hlaut brautargengi í
hverfakosningunum Hverfið mitt 2021-
2022 og hlaut þar með góðan fjárstyrk
til að efla jóladagskrána og til að geta
boðið ókeypis aðgang. Miðar fást á
tix.is.

- sunnudagana 11. og 18. desember kl. 13-17
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- Gæðin skipta máli -

Beygla með reyktum laxi
og rjómaosti
Uppskrift fyrir 4
Innihald
4 stk. Beyglur
400 gr. reyktur lax frá Hafinu skorinn

í sneiðar.
200 gr. rjómaostur.
1 msk. sítrónu safi.
1 msk. smátt saxaður graslaukur.
Klettasalat.
Ólífuolía.
1 stk. Sítróna skorin í sneiðar.
Salt og pipar.
Aðferð:
Skerið beyglurnar í helminga og

leggið í eldfast mót, sáldrið ólífuolíu
yfir og bakið í ofni við 200°c í 4-5
mínútur. Hrærið saman rjómaosti, salti,
pipar, sítrónusafa og graslauk í skál.
Smyrjið vel af rjómaostinum á hverja

beyglu og leggið klettasalatið og laxinn
yfir. Myljið wasabi hneturnar yfir í
lokin ásamt því að saxa niður graslauk
og skreytið beyglurnar með sallatinu og
hnetunum. Berið brauðið fram með
sítrónubátum.
Vefjur með reyktum laxi
4 stk. tortillakökur.
4 msk. rjómaostur með graslauk og

hvítlauk.
8 sneiðar af reyklaxi Hafsins.
2 msk. fínt hakkað dill.
Smyrjið tortilla kökurnar með

rjómaostinum og dreifið reyktum laxi
og dilli yfir.
Rúllið vefjunni þétt saman og skerið í

c.a 3cm þykka bita.
Hægt er að búa til vefjurnar daginn

áður en þá þarf að setja plastfilmu yfir

bakkan svo þær þorni ekki upp.
Reyktur lax með avókadó á vöfflu

eða brauði
Hollur og góður réttur á aðeins

nokkrum mínútum.
Uppskrift fyrir 4.
Innihald:
4 stk. vaffla eða brauð.
2 stk. avókadó.
4 msk. geitaostur.
2 msk. sýrður rjómi .
400 gr. reyktur lax.
1 stk. sítróna.
Salt og pipar eftir smekk.
Hrærið geitaostinum og sýrða

rjómanum saman í skál og toppið
vöffluna.
Skerið avókadóið í sneiðar og setjið á

vöffluna ásamt reykta laxinum. Stráið
salti og pipar yfir eftir smekk.
Við mælum með að kreista sítrónu

yfir sem gefur frískandi bragð.

Þessar verður
þú að lesa!

Bókaútgáfan Hólar
holabok.is / holar@holabok.is

Hrafninn
Algjört meistaraverk,
óteljandi sögur af
krumma, prýtt

glæsilegu myndefni.

Stundum
verða stökur til
Skemmtileg atvik og
viðburðir verða

ljóslifandi, samskipti
við fólk í gleði og

gáska þar sem skeytin
fljúga í allar áttir.

Líkið er fundið
Jökuldælingar hafa
verið þekktir fyrir létta
lund langt aftur í ættir
og leyfa hér öðrum að
njóta þess með sér.

Algjör snilld!

Laxinn er lostæti

Reyktur lax með avókadó á vöfflu eða brauði.Vefjur með reyktum laxi, rjómaosti, graslauk og hvítlauk.

Beygla með reyktum laxi og rjómaosti.
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Í nýútkominni bók, Stundum verða
stökur til, rekur séra Hjálmar Jónsson
ævi sína í vísum og ljóðum; námsárin,
prestskapinn og pólitíkina svo að
eitthvað sé nefnt.
Skemmtileg atvik verða þar

ljóslifandi í samskiptum hans við fólki í
gleði og gáska og skeytin fljúga í allar
áttir. Og ekki vantar sögurnar á bak við
kveðskapinn.
Grípum aðeins niður í bókina og

gefum séra Hjálmari orðið:
Ég útskrifaðist sem stúdent frá

Menntaskólanum á Akureyri sumarið
1971. Auk mín fóru tveir úr hópi
útskriftarnemanna í guðfræðinám við
Háskóla Íslands, þeir frændur Pálmi
Matthíasson og Pétur Þórarinsson.
Þegar við bárum þetta val okkar undir
skólameistarann okkar, Steindór
Steindórsson frá Hlöðum, sagði hann:
�Farið þið endilega í guðfræðina,

strákar. Það hafa verri menn en þið
orðið prestar.�
Sæluvika Skagfirðinga á sér góðar

rætur. Lífsgleðin er þar auðfundin og
notaleg. Ég kom eitt sinn niður í Græna
salinn, þar sem söngurinn ómar. Ég lét
jafnan fara lítið fyrir mér þar, flestir eru
mér fremri í sönglistinni; þar kom til
mín Halldór Hafstað og rétti mér óðara
fleyginn sinn. Ég bragðaði á og giskaði
á að þar væri Svartidauði blandaður
gosdrykk:
Brátt mun þynnast fjendaflokkur,
furði engan sjón þótt dvíni.
Halldór bóndi byrlar okkur
brennivín í appelsíni.

Einhverju sinni við upphaf sæluviku
var ég að undirbúa messu. Sú venja
hafði skapast fyrir mína tíð að messað
var fyrri sunnudaginn en daginn eftir
lokaballið var talið rétt að gefa frí frá
helgihaldinu. Nú var semsagt fyrri
sunnudagurinn, framundan margir
listviðburðir og mannamót. Messan að
jafnaði mjög vel sótt. Um morguninn
var ég slæmur í hálsinum, rámur og
greinilega einhver kvefpest að búa um
sig. Ég hringdi í vin minn, Óskar
Jónsson lækni, og bað hann nú að duga
mér vel, senda mér eitthvað fljótvirkt og
krassandi þannig að röddin færi ekki
alveg og ég gæti messað. Reyndar þótti
Óskar sparsamur á lyf að hætti góðra
lækna, líkaminn skyldi vinna á
slæmskunni í lengstu lög. Því var það
að einhver orti sem ekki fékk lyf sem
hann eða hún taldi sig vanta:
Ekki vill hann Óskar minn
ausa út meðulonum.
Margur dáðadrengurinn
má drepast fyrir honum.

En í eymd minni og raddleysi setti ég
saman þessa bón til Óskars:
Staðan er bæði tæp og treg,
tárvot augun og bólgin kverk.
Nú verður messan neyðarleg
nema þú gerir kraftaverk.

Óskar brá við skjótt, ég fékk sýklalyf

og sterka dropa. Um hádegið hafði
ástandið ekki lagast heldur versnað til
muna. Ég var orðinn þegjandi hás og
ófær um að sinna mínu embætti í
kirkjunni. Signý mín hringdi þá fyrir
mig í sr. Gunnar Gíslason í Glaumbæ,
sem þá var nýhættur prestsskap, og bað
hann að bjarga þessu með messuna.
Séra Gunnar brást við vel og drengilega
eins og hans var von og vísa. Hann var
mættur í Sauðárkrókskirkju rétt fyrir kl.
14 og gengur fyrir altarið undir
forspilinu. Nú er frá því að segja að
læknishjónin, Óskar og Aðalheiður
Arnórsdóttir, komu til messunnar. Þau
komu bara rétt fyrir klukkan tvö þannig
að þau fengu sæti uppi á svölum í aftari
röð og sáu ekki niður. Þegar svo séra
Gunnar byrjar að tóna var röddin
talsvert öðruvísi en í mér. Aðalheiði
sagðist svo frá síðar að Óskar hefði
sprottið á fætur og gáð fram af skörinni,
litið inn að altarinu og tautað fyrir
munni sér: �Hvað gaf ég honum
eiginlega!�
Margir muna þegar Össur

Skarphéðinsson og Ingibjörg
Pálmadóttir voru saman í

sjónvarpsviðtali, sem fékk skjótan endi.
Ingibjörg fann fyrir brjóstþyngslum og
virtist vera að fá hjartaáfall. Öllum var
illa brugðið en athygli vakti að Össur
stóð sem myndastytta og hafðist ekkert
að:
Allir vita að eitt sinn var
Össur höndum seinni
þegar hans að höndum bar
hjartastopp í beinni.

Margt var kveðið þegar Árni Johnsen
kleip í eyrað á Össuri:
Össur hefur hugsun skakka
um heppni sína veit ekki.
Alla daga ætti að þakka
að Árni kleip en beit ekki.

Hér er vísað til þess að nokkru áður
hafði hnefaleikakappinn Mike Tyson
bitið stykki úr eyranu á öðrum boxara,
Evander Holyfield.

Það hafa verri
menn en þið
orðið prestar

ÞAR SEM
VENJULEGA

FÓLKIÐ KEMUR
TIL AÐ SIGRA

s. 5 11 53 00keiluhollin.is

Frábær þjónusta
og alltaf gott verð

Áratuga löng reynsla í
bílaviðgerðum

Bílvirkinn ehf
Járnhálsi 6-8 Sími 581 - 2050
www.bvn.is - Erum á Facebook
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OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18,
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

BílalandogHyundai notaðir
K7, Krókhálsi 7, 110 Reykjavík

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

VIÐERUMÍ
NÆSTANÁGRENNI

www.bilaland.is

KLÁRIR
ÍVETRAR-
FÆRÐINA

Bílaland sérhæfir sig í notuðum bílum sem BL hefur umboð
fyrir. Þetta eru bílar sem við þekkjum vel og eru allir BL-bílar
yfirfarnir og ástandsskoðaðir til að tryggja sem best að þeir
séu í toppstandi. Traust og áreiðanleiki eru einkunnarorð
okkar og eftir þeim störfum við alla daga.

Hlökkum til að sjá þig.

Rnr. 149562

VERÐ:
4.790.000kr.

NISSANX-TrailAcenta 4wd
Nýskr. 11/18, ekinn 48 þ.km,
dísil, beinskiptur.

4X4

Rnr. 149664

VERÐ:
8.890.000kr.

BMWX5Xdrive40eM-Sportpakki
Nýskr. 03/18, ekinn 52 þ.km,
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149451

VERÐ:
9.990.000kr.

JAGUAR I-PaceEV400S
Nýskr. 04/20, ekinn 17 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149480

VERÐ:
4.190.000kr.

SUBARUForesterPremium
Nýskr. 05/19, ekinn 74 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 148756

VERÐ:
8.990.000kr.

LANDROVERDiscovery5HSE
Nýskr. 07/18, ekinn 99 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 334244

VERÐ:
8.590.000kr.

NISSANNavaraTekna
Nýskr. 08/18, ekinn 51 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149545

VERÐ:
8.990.000kr.

BMWX3Xdrive30eM-Sportpakki
Nýskr. 10/20, ekinn 31 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

4X4

Rnr. 149471

VERÐ:
6.290.000kr.

LANDROVERDiscoverySport SE
Nýskr. 04/18, ekinn 47 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

4X4
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Út er komin bókin Skagfirskar
skemmtisögur 6 � Fjörið heldur áfram!
Þetta er sjötta útgáfan á safni
skemmtisagna úr Skagafirði sem Björn
Jóhann Björnsson blaðamaður tók
saman. Fyrstu fimm bækurnar komu út
á árunum 2011-2016. Bókaútgáfan
Hólar gefur út, líkt og áður.

Sjötta bókin hefur að geyma yfir 200
gamansögur, úr nútíð og fortíð, en alls
hafa komist á prent um 1.300 sögur og
gamanvísur. Hafa bækurnar notið
mikilla vinsælda um allt land, ekki
aðeins meðal Skagfirðinga heldur
einnig þeirra sem kunna að meta góðan
húmor og vilja fá léttmeti til lestrar.

Að þessu sinni bregður fyrir
gamalkunnum sem nýjum
sögupersónum. Fyrstan skal nefna
kaupmanninn Bjarna Har, heiðursborg-
ara Skagafjarðar, sem féll frá í byrjun
þessa árs, á 92. aldursári. Um Bjarna
hafa verið sagðar margar skemmtilegar
sögur og hér bætast við nokkrar í
viðbót, m.a. saga af því þegar hann
kom þýskum ferðamönnum í opna
skjöldu og útvegaði þeim umbeðnar
postulínskúlur úr raflínustaurum. Þeir
áttu ekki von á að kaupmaðurinn ætti
slíkan varning, enda vildu Þjóðverjarnir
aðeins láta reyna á þá umsögn um
verslun Bjarna Har að þar fengist allt

milli himins og jarðar!
Þá eru í bókinni nokkrar sögur af sr.

Baldri Vilhelmssyni, sem þjónaði í
Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp til fjölda
ára. Margar snjallar sögur hafa verið
ritaðar og sagðar um Baldur en færri
vita að hann var borinn og barnfæddur
Hofsósingur. Fleiri kunnir kappar koma
við sögu, eins og Ýtu-Keli, Dúddi á
Skörðugili, Hvati á Stöðinni, Halli í
Enni og fleiri og fleiri.

Lokakafli bókarinnar er með sögum
af Sigurði Jónssyni, kennara á
Sauðárkróki, sem flestar eru sagðar af
honum sjálfum. Grátbroslegar sögur,
eins og þegar hann gekk í flasið á
meðlimum Rolling Stones er þeir voru
á tónleikaferð í Skotlandi, og gat hann
fundið af þeim rakspírailminn!

Skagfirskar skemmtisögur 6 fást í
bókabúðum og stórmörkuðum um land
allt, en hægt að leggja inn pantanir hjá
Bókaútgáfunni Hólum, netfangið er
holar@holabok.is Nánari upplýsingar
veitir skrásetjari, Björn Jóhann, í síma
669- 1182.
Nokkur sýnishorn úr Skagfirskum

skemmtisögum 6
Höskuldur Þráinsson íslenskupró-

fessor var eitt sinn á ferð um

Skagafjörð. Kom þá akandi utan af
Skaga og stoppaði í búðinni hjá Bjarna
Har. Spurði hann til vegar en
Höskuldur var að leita að Trésmiðju
Friðriks Jónssonar.

,,Já, þú heldur bara áfram hérna
götuna,� sagði Bjarni og hélt áfram,
,,og beygir svo til vinstri þarna sem
gatan liggur til hægri upp að
sjúkrahúsinu. Svo ferðu bara áfram
þarna niðreftir og beygir svo til hægri.
Þetta er þar.�

,,Takk,� svaraði Höskuldur, ,,og
hvað heitir gatan þar sem trésmiðjan
er?�

,,Hvað heitir hún?� hváði Bjarni,
,,það veit ég ekki. Maður þarf ekkert að
vita það ef maður á heima hérna.�

---0---
Bjarni Har kaupmaður var ætíð

snöggur til svars. Einhverju sinni kom
Kristján Már Kárason inn í búðina,
sonur Kára Steins og Distu, og var í
súkkulaðiþörf:

,,Ég ætla að fá eitt mars hjá þér,
Bjarni.�

,,Ég á því miður ekki mars lengur,
Kristján minn, hann er búinn,� svaraði
Bjarni, ,,en ég á júní!�

---0�
Ólafur Ingimarsson, lengi læknir á

Sauðárkróki, heimabæ sínum, fluttist
suður yfir heiðar og endaði starfsferil
sinn hjá Landspítalanum. Hann er
býsna lunkinn vísnasmiður og
skemmtilegur.

Eitt sinn var hann á göngu á
Laugaveginum í Reykjavík. Maður á
hjóli, með hund í bandi, átti leið fram úr
Óla og lenti hundurinn utan í löppina á
lækninum. Óli bað hundinn auðvitað
strax afsökunar:

Á Laugavegi labba nett,
þó ljót sé stéttin.
Hundur kom á harða sprett,
hann á réttinn.
---0---
Páll Ragnarsson tannlæknir lék, sem

kunnugt er, knattspyrnu með Val á
sínum yngri árum og tók m.a. þátt í
sögufrægum Evrópuleik liðsins gegn
Benfica á troðfullum Laugardalsvell-
inum í september 1968. Fylgdi þar
Eusébio eins og skugginn en leikurinn
endaði 0-0.

Palli hélt góðum tengslum við
liðsfélaga sína í Val og kíktu þeir
gjarnan á stofuna hans á Króknum eða
slógu á þráðinn. Var þá oft rifjað upp
hve mikill keppnismaður Palli var.

Eitt sinn sem oftar hringdi síminn á
stofunni hjá Palla og Eyrún Þorvaldar,
aðstoðarkona hans, svaraði. Spurt var í
símann: ,,Er Sigurpáll við?� Eyrún
hváði og enn var spurt: ,,Já, er þetta
ekki á tannlæknastofunni hjá
Sigurpáli?�

,,Af hverju kallar þú hann Sigurpál?�

spurði Eyrún á móti.
,,Það er einfalt, hann þolir ekki að

tapa,� var svarað á hinum enda línunnar
og hlegið hátt.

Eyrún fór þá til Palla og sagði honum
að það væri spurt eftir Sigurpáli í
símanum. Þá kom glott á Palla, hann
fór í símann og upphófust líflegar
samræður með miklum hlátrasköllum.
Þá var þetta gamall liðsfélagi Palla úr
Val sem hafði hringt,
prakkarinn Hemmi
Gunn.

---0---
Séra Baldur

Vilhelmsson í
Vatnsfirði var borinn
og barnfæddur
Hofsósingur og ólst
því upp í Skagafirði.
Ásgeir Svanbergsson
var um tíma organisti
í Vatnsfjarðarkirkju
og fór ekki alltaf vel
á með þeim Baldri.
Eitt sinn, þegar
samskipti þeirra voru
ekki alveg upp á sitt
besta, kom Baldur til
hans eftir
páskadagsmessu og
spurði:

,,Hvernig fannst
þér ræðan, góði?�

,,Ég veit það ekki,
var ekki að hlusta,�
svaraði Ásgeir, þurr
á manninn. Baldur
ítrekaði
spurninguna:
,,Hvernig fannst þér ræðan, góði?�

,,Eins og ég segi,� sagði organistinn,
,,ég var ekki að hlusta.�

Hló þá prestur: ,,He, he, góði, hún
var nefnilega frá páskunum í fyrra!�

---0---
Uni Pétursson og félagar frá Hofsósi

keyptu um árið frambyggðan stálbát,
Berghildi SI 137, sem var skráður á
Siglufirði. Taka átti við bátnum í
Reykjavík og mætti Uni með áhöfnina
til Reykjavíkur þar sem fiska skyldi á
heimleiðinni. Hins vegar dróst eitthvað
á langinn að ganga frá kaupunum og
dvöldu þeir félagar á Hótel Esju á
meðan beðið var eftir að komast í
róður.

Dagarnir liðu hver af öðrum og
mönnum var farið að leiðast vistin á
hótelinu. Þeir brugðu sér þá í bæinn og
skoðuðu næturlífið nokkur kvöld í röð,
allir nema Bragi Vill sem var ekki
mikið fyrir að fara út á lífið. Þess í stað
var hann alla daga og allar nætur uppi á
herbergi. Dugði honum að fá fleyg við
og við, sem hann dreypti á en svaf þess
á milli.

Eina nóttina, eftir heimsóknir í
öldurhús borgarinnar, segir Uni við
strákana:

,,Við verðum að kaupa eitthvað
handa Braga til að borða.� Bragi hafði
þá ekki farið með þeim út að borða í
einn eða tvo daga. Fóru félagarnir á
BSÍ, keyptu þar sviðakjamma og færðu
Braga er komið var heim á hótelið.
Klukkan var þá langt gengin í fimm að
morgni. Bragi var hæstánægður með að
fá kjammann en spurði:

,,Getur þú sagt mér eitt, Uni? Hvort

er þetta hádegismatur eða
kvöldmatur?�

---0---
Baldur Hafstað, fyrrverandi

prófessor í íslensku við
Kennaraháskóla Íslands, var á
æskuárum sínum nokkur sumur í sveit
á Fjalli í Sæmundarhlíð hjá frænda
sínum, Halldóri Benediktssyni, og
Guðrúnu Þóru Þorkelsdóttur. Segir
Baldur skemmtilega frá þeirri dvöl í
bókinni Bréf til Haralds, sem gefin var
út til heiðurs sjötugum Haraldi
Bessasyni frá Kýrholti.

Baldur lýsir Halldóri á Fjalli sem
hægum og rólyndum manni, og að sér
hafi þótt vænt um hann. Þó hafi það
gerst að hann skipti skapi og þá hafi
hann óumdeilanlega verið húsbóndinn
á heimilinu. Eitt sinn sem oftar drap
dráttarvélin á bænum á sér, grár
Ferguson, Kd-97. Kom Baldur þar að er
Halldór bograði yfir vélinni.

,,Er það bensínstífla?� spurði Baldur,
spekingslega.

,,Er það bensínstífla?� endurtók
Halldór. ,,Auðvitað er það bensínstífla.
Mikið andskoti ertu vitlaus, Baldur.�

Fjörið heldur áfram í Skagafirði





Kirkjan 35 ára
Hátíðarguðsþjónusta var haldin 27.

nóvember síðastliðinn í Árbæjarkirkju.
Haldið var upp á 35 ára vígsluafmæli

kirkjunnar. Biskup Íslands frú Agnes M.
Sigurðardóttir heimsótti söfnuðinn og
predikaði. Sr. Þór Hauksson og sr. Petrína
Mjöll Jóhannesdóttir þjónuðu fyrir altari.

Matthías Stefánsson spilaði á fiðlu.
SigrúnHjálmtýsdóttir (Diddú) söng ásamt
kór Árbæjarkirkju undir stjórn Krizstinu

Kalló, organista og kórstjóra. Kvenfélag
Árbæjarsóknar afhenti söfnuðinum nýja
hökla að gjöf.

Eftir athöfn var boðið upp á glæsilegt
hátíðarkaffihlaðborð í boði kvenfélagsins
og sóknarnefndar kirkjunnar.

Líknarsjóðshappdrættið var á sínum
stað. Líknarsjóður Kvenfélags Árbæjar-
sóknar vill koma á framfæri þakklæti til
allra fyrirtækja og einstaklinga sem
studdu félagið með vinningum í
skyndihappdrættinu til styrktar bág-
stöddum í Árbæjarhverfi.

Einnig vill félagið þakka þeim
fjölmörgu kirkjugestum sem komu og
keyptu miða á kirkjudeginum.

Sjá einnig bls. 18

Ljósmyndir
Katrín J. Björgvinsdóttir

Guðbjörg Guðmundsdóttir úr stjórn kvenfélags Árbæjarsóknar, afhenti
söfnuðinum nýja hökla að gjöf frá kvenfélaginu.

Agnes M. Sigurðardóttir, Biskup Íslands og Krisztinu Kalló, organisti og
kórstjóri Árbæjarkirkju.

Hjónin Sigrún Jónsdóttir og Gunnar Þór Guðmannsson ásamt barnabarni
sínu, Emil Þóri Björnssyni.

Guðrún Elíasdóttir, Lilja Haraldsdóttir og Erna Magnúsdóttir.

Kirkjukór Árbæjarkirkju ásamt kórstjóranum Krisztinu Kalló organista. Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) söng og
Matthías Stefánsson spilaði á fiðlu.
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Hjónin Þóra Guðrún Grönfeldt og Gylfi Konráðsson.

Ingunn Björk Jónsdóttir, djákni og sr. Bryndís Malla Elídóttir, prófastur í
Reykjavíkurprófastsdæmi eystra.
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Sr. Þór Hauksson, sóknarprestur, Agnes M. Sigurðardóttir, Biskup Íslands, sr.
Petrína Mjöll Jóhannesdóttir og Ingunn Björk Jónsdóttir djákni.

Hjónin Guðmundur Helgi Guðjónsson og Inga Dóra Þorsteinsdóttir.

Sverrir Sveinsson, sr. PetrínaMjöll Jóhannesdóttir ogGuðrúnErla Björgvinsdóttir.

Ingunn Björk Jónsdóttir, djákni las ritningalestra dagsins.

Ingunn Sigurðardóttir, Guðbjörg Guðmundsdóttir og Magnhildur
Sigurbjörnsdóttir prestfrú voru duglegar að selja Líknarsjóðshappadrætti
kvenfélagsins, enda glæsilegir vinningar í boði og gott málefni.

Magnus Örn Þórsson, sr. Þór Hauksson, Edda Westmann og Andrea Westmann.

Konráð Gylfason, formaður sóknarnefndar Árbæjarkirkju og Pétur Markan, biskupsritari, ásamt dóttur sinni, Úu
Maríu Markan.

Svo skemmtilega vildi til að fjórar Magnhildar voru á staðnum, Magnhildur Sigurbjörnsdóttir, Magnhildur Klara
Konráðsdóttir, Magnhildur Friðriksdóttir og Saga Anna Magnhildur Magnúsdóttir Tillbom.
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Aftari röð:Alice,Dagný,Daníel,Ásdís ogHrafn.Fremri röð:Ásta,AstaMaríaogKristrún.

Helga Harðardóttir og hjónin Lilja Ingólfsdóttir og Viggó Pálsson.





Verkefnið Römpum upp Ísland,
íbúaráð Árbæjar og Norðlingaholts

ásamt starfsmönnumAusturmiðstöðvar
hafa að undanförnu unnið að því að

bæta aðgengi fyrir alla í Árbænum.
Verkefnið Römpum upp Ísland varð til
í framhaldi verkefnis Römpum upp
Reykjavík sem Haraldur Þorleifsson
hafði frumkvæði að ásamt
Reykjavíkurborg.
Í fyrra verkefninu var áherslan lögð á

miðbæinn en nú er Ísland allt undir � og
ekki veitir af.

Fyrsta hverfið til þess að njóta þessa
nýja fasa verkefnisins innan
Reykjavíkur var að sjálfsögðu
Árbærinn.
Búið er að bæta aðgengi að mörgum

þeim stöðum sem þjónusta íbúa
hverfisins t.d. að þjónustukjarnanum
við Skalla.
Þann 17. nóvember var 244.

rampinum hins vegar fagnað í
Ártúnsholtinu við húsnæði Tónhyls.
Í Tónhyl fer fram mikil menning-

arstarfsemi á svið tónlistar fyrir unga
Reykvíkinga í bland við gömlu brýnin.
Íbúaráð Árbæjar hefur einmitt komið

mikið að því að styðja við það verkefni,
nú síðast með útitónleikunum Stíflunni
2022.
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Íslensk
Hönnun
Frábær

jólagjöf fyrir
veiðimenn
og konur

Gröfum nöfn
veiðimanna á boxin
Nánari upplýsingar
á www.Krafla.is

(698-2844)

Fjöldi rampa kominn
upp í Árbæjarhverfinu

Vistvænar jólaskreytingar
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Starfsfólk
Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma

Kirkjugarðarnir leggja áherslu á
að jólaskreytingar á leiðum séu

alfarið gerðar úr lífrænum efnum.

Eftir áramót er slíkum skreytingum
fargað með vistvænum hætti

í jarðgerð Kirkjugarðanna.

Sjá nánar á www.kirkjugardar.is

Vistvænar jólaskreytingar

Rampi fagnað við Tónhyl þar sem Þorleifur Gunnlaugsson framkvæmdastjóri Römpum upp Ísland, Þorkell
Heiðarsson, formaður íbúaráðs og Kristján Sturla Bjarnason forvígismaður tónhyls takast í hendur. Jón Heiðar sá um
trompetleik í tilefni dagsins. Þess má geta að Þorleifur var eitt sinn formaður Hverfisráðs Árbæjar.





Margar fjölskyldur hafa það fyrir sið
að velja og sækja sitt eigið jólatré út í
skóg. Að finna fallegt tré, saga það
niður og flytja heim er skemmtileg
samvera sem allir í fjölskyldunni geta
tekið þátt í. Skógræktarfélag
Reykjavíkur hefur árum saman boðið
upp á Jólaskóg þar sem fólk fellir sitt
eigið tré síðustu þrjár helgarnar fyrir jól.
Undanfarin ár hefur Jólaskógurinn
verið á Hólmsheiði og svo verður einnig
nú.
Staðsetningin er breytileg frá ári til

árs, enda markmiðið að bjóða alltaf upp
á svæði þar sem úrval af fallegum trjám
er nóg. Leiðin liggur að þessu sinni frá
hringtorgi rétt austan við Olís í
Norðlingaholti um Mjódalsveg (nánari
upplýsingar má nálgast á
www.heidmork.is).
Aðsetur Skógræktarfélagsins í

Jólaskóginum er í Jólakofa. Starfsmenn
félagsins ráðleggja gestum hvert skal
halda til að finna falleg tré, lána sagir til
þeirra sem ekki koma með eigin sög og
pakka jólatrjánum í net svo auðvelt sé
að flytja þau heim. Í jólakofanum er selt
kakó og kruðerí, varðeldur er á staðnum
og jólasveinar kíkja í heimsókn. Það er
því kjörið fyrir þá sem vilja njóta
hressandi útiveru að sækja sér tré í
Jólaskóginn sem er opin kl. 11-16 allar
helgar til jóla.

ÁrbæjarblaðiðFréttir
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–gefðuokkur tækifæri!

Ennbetriþjónusta
íHraunbænum

Við höfum aukið afköstin í Endurvinnslumóttökunni
Hraunbæ 123 með fleiri talningavélum, rúmbetri

móttöku og lengri opnunartíma.

Opnunartíminnokkarer:
Virkirdagar9-18
Helgar12-16.30

Greiddar eru 18 kr.

fyrir eininguna

Endurvinnslumóttakan Hraunbæ 123 . 110 Reykjavík

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105
Komdu og skemmtu þér með okkur í

Dansleikfimi hjá Auði Hörpu
Dansleikfimin er alla þriðjudaga kl. 10:30 í félagsmiðstöðinni

Hraunbæ 105 og kostar ekkert að vera með.
Létt dansspor við fjöruga tónlist sem hressir og kætir.

Engin skráning, bara að mæta.
Endilega fylgist með okkur á facebooksíðunni

Félagsmiðstöðin Hraunbæ 105

Frábær jólaskógur á
Hólmsheiðinni

Það er hressandi útivera að sækja sitt eigið jólatré út í Jólaskóginn á
Hólmsheiði og kjörið að fá sér kakó í Jólakofanum á eftir.

Þessi fjölskylda yljaði sér við eldinn í Jólaskóginum og fékk sér svo heitt kakó
í Jólakofanum.

Félagsmiðstöð in
Hraunbæ 105
Sími 411-2730



Á jólum er vitjunarstund. Á jólum
vitjum við þess sem við leyfum okkur
að óska okkur helst. Hver hlutur sem
tekin er upp úr kassa minningana úr
geymslu á aðventunni í aðdraganda
jóla er sem heilög stund. Vitja leiðis
ástvinar og tendra ljós á aðfangadegi
er eins og að draga andann eða neyta
vatns til lífs.
Dagana fyrir jólin á aðventu og hin

síðari ár í nóvember á tilboðsdögum
lífsins heyrist spurningin á heimilum
landsmanna í verslunarkringlum
borgarinnar úti á götu niðri í bæ og
dreifðum byggðum landsins. ,,Hvað
langar þig og hvað langar mig í
jólagjöf.� Við sem erum eldri en
tvævetra vitum að eitt er að langa í og
annað hvað verður. Ég þekki litla
dömu sem er rúmlega tveggja ára.
Aðspurð hvað henni langar í jólagjöf
er svarið hennar einfalt. ,,Pakka...
bleikan pakka.� Enga vísbendingu er
að fá um innihaldið.
Börn hugsa í lausnum. Okkur sem

eldri erum hefur tekist í áranna rás að
flækja jólin í eitthvað sem við erum
ekkert endilega sátt við. Það má víst
vera að heyrist núna dagana fyrir
jólin, eitthvað eins og hvaða vitleysa
þetta jólaumstang er. Svo er samradda
kórinn á aðventu sem segir að kristnin
hafi yfirtekið eða ,,rænt� þessum tíma
til hátíðarhalda jóla. Jesú hafi líklega
fæðst að sumri en ekki um vetrar-
sólstöður. Fögnuður ljóssins. Svo eru
þau sem rekja ættir sínar í beinan
karlegg til Skröggs gamla hans
Dickens. Við erum flest á leið ef ekki
öll því sum okkar eru ekki leið eða
hundleið á umstangingu öllu dagana
fyrir jólin. Sem leiðir til þess að

einhver eða einhverjir
finna síg í öngstræti
streitu og fyrir
vanlíðan.
Er ekki bara best

þessi jólin að við
gefum okkur sjálfum í
jólagjöf að róta aðeins
í hirslum hugans og
leyfum okkur að hugsa
eins og börnin og
verum jákvæð eins og
Baggalútsfélagar
sungu um árið og
syngja enn í jólalaginu
,,Jesúmbóleró�.
Hendum upp skrautinu
og skrúfum niður í
tautinu og játum að
jólin eru æði.�
Jólin eru æði!
Vissulega er vel

hægt að færa til rök
fyrir því að við höfum
í gengum tíðina
sveipað frásöguna um
fæðingu Jesú í
glansmyndarbúning
og beðið með að halda
upp á fæðingadag hans
í svartasta myrkrinu.
Kannski innst inni á
pari við að vera með
sykurhúðaðar brúnaðar kartöflur á
jólaborðinu sem hjá mörgum er
ómissandi hluti að jólahaldinu.
Ilmurinn maður! Ilmur-inn! Eða eins
og einhverjum um árið varð að orði:
Jafnvel kartöflunar úr Þykkvabænum
eru klæddar í hátíðarbúning.�
Á jólum leyfum við okkur um stund

að staldra við þar sem við innst inni
óskum okkur einhvers sem ekki er
hversdags. Sumt er svo að ekki er
hægt að færa í orð hversu mjög svo
sem við vildum.
Fæðingafrásaga Lúkasar guðspjall-

amanns er ein af þessum frásögum
sem við getum hlustað á aftur og aftur
eins og barn sem biður um sömu

kvöldsöguna aftur og aftur, vegna
þess að textinn eða hljómur þess hefur
eitthvað sem ekki er hægt að festa
hönd á nema huga sem fer með okkur
hönd í hönd frá hversdeginum.
Leyfum okkur það á jólum.
Nýfætt barn er ótvíræðasta

viljaryfirlýsing almættisins um að
heimurinn skuli halda áfram að vera
til, sagði bandarískur rithöfundur.
Indverjinn Tagore sagði: ,,Sérhvert
barn sem fæðist í heiminn kemur með
þann boðskap frá Guði, að hann hafi
ekki enn misst trúna á manninn.�
Guð kom í heiminn sem barn. Eins

og öll ungabörn ævinlega er það
algjörlega háð því fólki sem
umhverfis það er. Frásagan segir að
hann var vafinn reifum mannlegrar
þjáningar, forgengileika og dauða.
Hann var í jötu lagður lágt,
heimilslaust barn. Hljómar
kunnuglega í eyru. Eins og textinn
eigi sér eilíft líf í þjáningu svo margra.
Hann er þarna og hann fer ekkert.
Þótt raddir séu uppi um eitthvað
annað. Fæðingarfrásagan er sem
lagterta sem mörgum finnst ómissandi
á jólaborðið. Það er sem GUÐ sé að
endurskilgreina hvað það er að vera

manneskja. Þess vegna þráum við öll
innst inni hvort sem við skilgreinum
okkur sem trúuð eða ekki, eigum við
eða leitumst við að eiga kyrrlátan
huga á jólum. Ef það væri ekki annað
en það þá hefur frásagan hreyft við
okkur.
Í aðdraganda jóla leggjum við

áherslu á að gera vel við okkur sjálf
og aðra og að það megi skilja eitthvað
eftir sig. Gleðjumst með glöðum, því
á jólanótt tekst heimurinn allur og þú
í hendur í sátt um að veröldin þrátt
fyrir allt á sér draum sem vaknar
augnabliksstund á jólum og fær að
sækja okkur hvert og eitt heim.
Guðar á glugga tilveru okkar.
Jólin færa okkur þann boðskap að

himinn og jörð og allt það sem okkur
er kært falla í faðm eina
andartaksstund. Þar sem helgin er
sem ekki þessa heims og haldi niðri í
sér andanum. Leggjum við hlustir
- hvenær ef ekki í aðdraganda og á
jólum.
Guð gefi þér og þínum gleðiríka

aðventu og jól.
Þór Hauksson
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Fréttamolar frá kirkjustarfinu

- eftir sr. Þór Hauksson sóknarprest í Árbæjarsókn

sr. Þór Hauksson.

Jólin eru æði
Skoðið nánar á heimasíðu kirkjunnar www.arbaejarkirkja.is

11. desember - Þriðji sunnudagur í aðventu

Sunnudagaskólinn/jólaball kl. 11.00

18. desember - Fjórði sunnudagur í aðventu

Jólin eru allstaðar / Jólasöngvar kórs Árbæjarkirkju.
Organisti Krisztina K. Szklenár.

24. desember kl. 18:00 - Aðfangadagur

Aftansöngur - Gréta Salóme Stefánsdóttir fiðla, Einar
Clausen einsöngur. Sr. Petrína Jóhannanesdóttir þjónar
fyrir altari og prédikar. Organisti Krisztina K. Szklenár.
Miðnæturmessa kl. 23:00. Matthias Birgir Nardeau obó,

Margrét Einarsdóttir einsöngur. sr. Þór Hauksson þjónar
fyrir altari og prédikar. Organisti Krisztina K. Szklenár.

25. desember kl. 14.00 - Jóladagur.

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14.00. Kór Árbæjarkirkju leiðir
safnaðarsöng. Margrét Lára Einarsdóttir og Margrét
Helga Kristjánsdóttir syngja einsöng. Organisti Kristina K.

Szklenár. Sr. Petrína Jóhannesdóttir þjónar fyrir altari og
prédikar. Organisti Krisztina K. Szklenár.
31. desember - Gamlársdagur

Hátíðarguðsþjónusta kl. 17.00. Kór Árbæjarkirkju
syngur. Organisti Guðmundur Ómar Óskarsson. sr. Þór
Haukssonar þjónar fyrir altari og prédikar.

1. janúar 2023 - Guðsþjónusta kl. 14.00

Kór Árbæjarkirkju syngur. Organisti Guðmundur
Ómar Óskarsson sr. Þór Haukssonar þjónar fyrir altari og
prédikar.
Sunnudaginn 8. janúarGuðsþjónusta og barnamessa kl. 11.00

Sr. Petrína Jóhannesdóttir þjónar fyrir altari og prédikar.
Organisti KrisztinaK. Szklenár.

Sunnudaginn15. janúarGuðsþjónustaogbarnamessa kl. 11.00

Sr. Þór Hauksson þjónar fyrir altari og prédikar.
Organisti Krisztina K. Szklenár.

hringsvSólar aakt: 581
Komum til aðstandenda og ræ

ÚTFFAARARSTO
www.utforin.is Auðb

1 3300 & 565 5892
æðum skipulag sé þess óskað

OFFAA ÍSLANDS
brekku 1, Kópavogi

Sverrir Einarsson
S: 896 8242 Jóhanna Ei

OFÚTFFAARARST FAA H
www.utfararstofa.is Dof

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455ríksdóttir

HAFNARFJARÐAR
frahellu 9b, Hafnarfirði

Helgihald í Árbæjarkirkju aðventu, jól og áramót 2022



ALLA LEIÐ

N1 Norðlingaholti
Nú höfum við lækkað verðið í nágrenni við þig. Stöðin okkar
við Norðlingaholt er nú komin í hóp þeirra stöðva sem bjóða
ÓDÝRARA eldsneyti – okkar lægsta verð án allra afslátta og
punktasöfnunar. Við vonum að þú kunnir vel að meta þessar
breytingar og að þú fyllir tankinn þegar þér hentar með
einhverju ÓDÝRARA.

Þú getur að sjálfsögðu greitt með N1 kortinu og lyklinum.

440 1000 n1.is


