
INGIBJÖRG GUÐJÓNSDÓTTIR: 

Pétur Friðriksson 

Drangavík í Árneshreppi á Ströndunj, 
faðir minn, Friðrik Jóhannesson var 
bóndi þar og móðir mín hét Guð-
fojörg Björnsdóttir. 

— Ólst þú ekkí upp hjá foreldr-
um þínum í Drangavík? 

— Ég var hjá foreldrum mínum 
til tveggja ára aldurs, en þá var 
mér komið fyrir í fóstur til heið-
urshjónanna Önnu Eiríksdóttur og 
Guðmundar Péturssonar, húsbænd-
anna á Dröngum, næsta bæ fyrír 
norðan Drangavík. Ég átti að verða 
þar aðeins um stuttan tíma en þar 
eð móðir mín dó af barnsförum, álti 
ég ekki afturkvæmt heim í Dranga-
vík. Ég ólst upp á Dröngum, og varð 
vera mín þar alls 26 ár. Ég var orð-
inn 28 ára gamall, þegar ég fór frá 
Dröngum. 

— Hvert fórst þú þá? 
— Ég fluttist um fardagana 1915, 

að Hraundal í Norður-ísafjarðarsýslu, 
og byrjaði að búa þar. 

— HvaS kom þér til að byrja b>ú-
skap í þessum afdal? Mér dettur í 
hug Heiðarbýlið hans Jóns Trausta 
þegar þú nefnir Hraundal. Pétur set-
ur hljóðan andartak. Svo segir hann: 

— Mér finnst, að forlögin hafi ráð-
ið því. Það var eins og máltækið 
segir: ,Forlögunum fresta má en 
fyrir þau komast eigi." Má sannar-
lega heimfæra þennan orðskvið upp 
á atvik þau sem ollu því, að ég gerð-
ist bóndi í Hraundal. Ég get sagt 
þér, að ég var búinn að hugsa mér 
að fara til Skagafjarðar árið aður 
en forlögin fleyttu mér inn i Hraun-
dalinn. — Ég var orðinn dálítið 
þreyttur á lausamannsstöðu í Dröng-
um, og mig langaði til þess að sjá 
mig eitthvað um á öðrum stað, áður 

F0R10CUNUM FRESTA MA 
EN FYRIR ÞAU KOMAST EISI 
Það var einn heiðbjartan goudag, 

þegar sólin hellti geislaflóði sínu yfir 
okkur höfuðstaðarbúa, að ég stóðst 
ekki freistinguna að fara" ít fyrir 

i bæjardyrnar að fá mér hreint loft og 
I láta sólargeislana skína á mig Mig 
i langaði til þess að horfa til hinna 
l fögru fjalla út frá hinni stóru Reykja-

vík, sem er þó.alltaf að hamast við 
að byrgja fyrir útsýnið með sivax-
andi kastalabyggingum. Ég flýtti mér 
út í bifreiðina mína, ók út fyrir öll 
háhýsi borgarinnar og fór upp á 
Vatnsendahæð. Þaðan gat ég horft til 
allra átta. Á heimleiðinni hug 
kvæmdist mér að leggja svolitla 
lykkju á leið mína og hitta að máli 
gamlan fornkunningja minn og sveit 

unga. Hann heitir Pétur Friðriksson 
og á heima í Efstasundi 100 hér i 
borginni. 

Það stóð ekki á gestrisninni hjá 
þeim hjónum, Pétri og Sigríði, konu 
hans. Húsmóðirin dúkaði strax kaffi-
borðið og á meðan ég drakk kaffið 
spjallaði ég við hinn hógværa hús-
bónda. Þá bað ég hann-að segja mér 
eitthvað frá búskaparárum sínum á 
hinum einöngruðu og þægindasnauðu 
jörðum, sem hann sat, áður en hann 
gerðist bóndi í minni sveit í Reykja-
firði í Árneshreppi. 

— Hvað ertu nú orðinn gamall 
Pétur? spurði ég. 

— Ég verð 79 ára 18. júní.í sum-
ar, því að ég fæddist árið 1887 í 

en ég tæki einhverja fasta akvörð-
un um að byrja búskap, sem stóð 
þó alltaf huga mínum næst. Helzt 
vildi ég verða sjálfseignarbóndi, en 
hvar ég settist að, var um þessar 
mundir óleyst gáta. Hinn skrauti 
búni Skagafjörður var draumalandið, 
sem mig langaði til að komast í, 
enda stóð svo á. að mér fannst, að 
mér yrði hægt um vik að komast 
þangað. Guðbjörg, systir mín, var um 
þessar mundir á Sjávarborg í Skaga-
firði og skrifaði ég henni snemma 
vetrar og bað hana að útvega mér 
kaupavinnu á einhverjum bæ í Skaga-
firði. Síðar þennan sama vetur var 
ég á bændanámskeiði, sem haldið var 
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á Hólmavík, og stóð Jón frá Laxa 
mýri fyrir því. Þar eð enginn sími 
var kominn í Árneshrepp, þá notaði 
ég tækifærið og talaði við Guðbjörgu, 
systur mína, frá Hólmavík, og var 
hún þá ekki búin að ráða mig í 
kaupavinnuna en sagðist skyldu strax 
skrifa mér og láta mig vita, þegar 
hún væri búin að ráða mig. Að bún-
aðarnámskeiðinu loknu fór ég aftur 
heim til Dranga og hugsaði um skepn 
ur þær, er ég átti, en þær höfðu 
verið í gæzlu hjá bændum í Skjalda-
bjarnarvík. Ég beið í mikilli eftir-
væntingu eftir bréfi frá systur minni 
í Skagafirði. Útþráin seiddi huga 
minn, þótt gott væri að vera heima 
í sveitinni minni. Þótt Drangabærinn 
sé afskekktur, eins og flestum er 
kunnugt, þá var á þeim árum, sem 
ég dvaldist þar, frekar mannmargt 
heimili og þá var búið á flestum 
bæjum Norður-Stranda. Og þó vega-
lengdir á milli bæjanna séu ekki 
stuttar, þá vandist maður því og setti 
ekki fyrir sig, þótt langur gangur 
væri á næsa bæ. 

— Hvernig fór svo með þessa, 
kaupavinnu, sem sysir þín ætlaði að 
ráða þig í? Fékkstu aldrei bréfið frá 
henni? 

— Allt vorið leið, og ég fékk ekk-
ert svar frá systur minni í Skagafirði. 
Þetta var orðin vonlaus bið hjá mér, 
svo að ég varð að láta mér það 
lynda að hætta við Skagafjarðarferð-
ina. En svo var það sumarið eftir, 
1914, að við Norður-Strandmenn fór-
um í kaupstaðarferð með ull og fleira 
til Norðurfjarðar, sem var verzlunar-
staðurinn okkar. Við lögðum af stað 
á sexæringi frá Dröngum, en þegar 
við vorum komnir um hálftíma ferð 
frá Drangabænum, þá mættum við 
litlum árabáti, sem kom frá Dranga-
vík. Við, sem á sexæringnum vor-
um, höfðum tal af bátverjum, og þá 
kom upp út dúrnum að þeir voru 
með bréf til mín frá Guðbjörgu. Var 
hún mér hin reiðasta, því að hún 
hafði ráðið mig á bæ í Skagafirði 
og skrifað mér um það, en frá mér 
hafði ekkert heyrzt, og kveið hún 
því nú, að ég gerði hana ómerka 
orða sinna. En það var ekki von, 
að ég svaraði, því að bréfið barst 
mér aldrei, hvorki fyrr né síðar. Mér 
varð ekki um sel. Strandferðir voru 
strjálar í þá daga, tilviljun ef skip 
kom og þótti viðburður. En nú vildi 
svo einkennilega 01, að sama kvöld-
ið og við Drangamenn komum til 
Norðurfjarðar, kom skip þangað og 
var á norðurleið. Ég hefði getað far-
ið með þvi, ef ekki hefði staðið svo 
á, að mig vantaði öll mín föt og 
farangur. Nú var ekki von á skipi 
í bráð, og leið svo á sumar, að mér 
þótti sennilegt, að sláttur væri haf-
inn í hinum gróðursæla Skagafirði. 
Mér fannst ekkí taka því að fara 
þangað, enda bjós ég við, að hinn 

skagfirzki bóndi væri oðinn mér af-
huga, búinn að fala sér annan kaupa-
mann. Eins og þú veizt, var engin 
símstöð komin í Árneshrepp. Næsta 
símstöð var á Hólmavík, og sú leið 
varð ekki farin á skemmri tíma frá 
Dröngum en á þremur til fjórum 
dögum, svo að ég lét undir höfuð 
leggjast að síma og segja ófarir mín-
ar. 

— Ekki hefur nú útþráin horfið 
alveg úr huga þínum við þetta. 

— Nei, sannarlega gerði hún það 
ekki. Ég var ekki af baki dottinn, 
ég vildi sigra Þessi glettnu forlög, 
sem ætluðu sér að smella í lás, svo 
að ég kæmist ekki til fyrirheitna 
lándsins, ef mér leyfist að taka þann-
ig til orða. Ég ákvað sfastlega með 
sjálfum mér, að næsta vor skyldi 
enginn þrándur í götú aftra mér að 
fara til Skagafjarðar. 

— Hvernig brugðust örlagadísirn-
ar við þessari fyrirætlun þinni? 

— Það eru oft langir og rysjugir 
vetur þarna norður frá. Sá, sem nú 
kom, seiglaðist áfram á venjulegan 
hátt. Svo kom vorið 1915, og með 
vorinu vöknuðu vonirnar á ný hjá 
mér. Ég fór nú að búa mig undir 
Skagafjarðarferðina, og kom skepn-
um mínum fyrir hjá bændum, sem 
bjuggu í Skjaldabjarnarvík — þeir 
buðust til að annast þær fyrir mig. 
Ég ætlaði að fara óráðinn til Skaga-
fjarðar og sjá mínum málum borgið 
sjálfur og bjóst aldrei við að koma 
aftur fyfr en næsta haust. Dálítið ætl-
aði ég að staldra við á Sauðárkróki áð 
ur en ég f æri í kaupavinnu, því að ég 
var lasinn þetta vor og ætlaði að 
leita mér læknishjálpar. 

Svo leið að þeim tírna, er von 
var skips til Norðurfjarðar. Ég var 
ferðbúinn og ætlaði ekki að láta þessa 
skipsferð ganga mér úr greipum. En 
þá varð sú veðurbreyting allt í einu, 
að eiginlega fyrirvaralaust skall á 
ofsaveður af norðri. Húnaflói fylltist 
af hafís, og þar með vár loku fyrir 
það skotið, að ég kæmist til Skaga-
fjarðar. Þar með var draumurinn bú-
inn. 

— Hér hefur teningunum verið 
kastað? 

— Eins óg ég áður gat um, þa 
var heilsufar mitt ekki sem bezt. 
Mér datt nú í hug að leita á náðir 
SigvaldaN Kaldalóns, læknis og tón-
skálds, sem bjó á Ármúla í Naut-
eyrarhreppi, ef veðurofsann lægði. 
Og sennilega hafa örlagadísirnar ver-
ið samþykkar þessari ráðgerð minni, 
því að nokkrum dögum síðar gekk 
norðangarðurinn niður og sól skein 
aftur á tinda við hið yzta haf. Ég 
beið ekki boðanna, lagði strax land 
undir fót og fór vestur yfir Dranga-
jökul, enda var ég vel kunnugur 
þeirri leið. Ferðin gekk vel, og 
komst ég að Skjaldfönn í Skjaldfann-
ardal síðari hluta þessa sama dags 

eftir 9—10 klukkustunda göngu. Á 
Skjaldfönn fékk ég hinar beztu við-
töku hjá Jóhanni Ásgeirssyni og 
konu hans, sem þar bjuggu þá stór-
bui. Þau tóku mér opnum örmum, 
eins og öðrum vegfarendum, sem yf-
ir jökul komu, og veittu mér allan 
þann ákjósanlegasta beina, sem veg-
móðum göngumanni var kærkominn. 
Gisti ég svo þar um nóttina, og var 
um kvöldið skrafað og skeggrætt um 
landsins gagn og nauðsynjar. Méðal 
annars barst það í tal, að jörðin 
Hraundalur væri laus til ábúðar í 
fardögum þetta vor. Hvatti Jóhann 
bóndi mig til að taka Hraundal til 
ábúðar, ef heilsa mín leyfði. Jóhann 
og heimilisfólk hans lét þess íetið, 
aS jörðin væri hin ákjósanlegasta, 
mikil og góð sauðjörð, og þar æru 
slægnalönd góð og óþrjótandi, oo að 
sjálft túnið væri mjög þýft. En nér 
væri í sjálfsvald sett að gera umbæt-
ur á því. Ég fór nú að hugsa um, 
að líklega væri það ekki svo vitiaust 
að hagnýta sér þessa kostajörð. Dótt 
afskekkt væri. 

— Mér skilst Pétur, að Hrau-iJal-
ur sé mjög nálægt Ófeigsfjarðarheiði. 
Þetta hlýtur að hafa verið sannkall-
að heiðarfoýli. 

— Jú, svö sannarlega er það rétt. 
Það var eitt, sem ýtti undir mig 
aðallega að fá þessa jörð til ábúðar. 
Henni fylgdu átján leiguær. Leigan 
var rúm þrjátíu kílógrömm af 
smjöri á ári, sex fjórðungar. Jæja, 
svo hélt ég ferð minni áfram til fund-
ar við Sigvalda Kaldalóns lækni og 
hann sagði, að það væru meltingar-
truflanir, sem böguðu mig en að 
öðru leyti væru heilsufar mitt í góðu 
lagi. Hann lét mig fá meðöl við þess-
um krankleika mínum, sem báru góð-
an árangur er ég hafði notað þau 
um stuttan tíma. 

— Hvernig kom þér Sigvaldi Kalda 
lóns fyrir sjónir? 

— Hann bauð af sér mjög góðan 
þokka, skarpleitur maður og karl-
mannlegur og hinn gervilegasti að 
öllu leyti, mjög hlýlegur í viðmóti 
og alúðlegur. Á heimleiðinni kom ég 
svo aftur við hjá Jóhanni á Skjald-
fönn, og þeir Skjaldfannarmenn fóru 
með mér upp að Hraundal. Leizt mér 
vel á jörðina, þótt fönn væri yfir 
öllu hið næsta bænum. Torfþekjan 
á húsunum stóð þó upp úr til leið-
beiningar fyrir mig, hvar hibýlin var 
að finna. Og ég tók jörðina á leigu. 
Þannig snerist lífsfleyta mín á ævi-
sjónum. Mér auðnaðist ekki að^sjá 
hinn skrauti búna Skagafjörð með 
Tindastól og alla hans sögufrægu 
staði, heldur hafnaði i Hraundal, heið 
ardalnum, og varð þar síðan bóndi 
í sjö löng ár. Þegar ég kynntist 
Hraundalnum, dofnaði ljóminn. 

— Var harðbýlt þarna? 
.— Já, svo sannarlega varð ég að 

heyja liarða lífsbaráttu i Hraundal. 
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Þar voru langir og kaldir vetur, með 
fannfergju og hríðarbyljum, sem 
buldu á baðstofuþekjunni, og glugga-
skjánum. Það voru mestu og verstu 
aftakabyljir, sem ég hef mætt á lífs-
leiðinni, og var ég þó ekki alveg 
6kunnur ofviðri á Norður-Ströndum. 
Að vetrarlagi var ótækt að skilja 
kindur eftir aðgæzlulausar í haga, 
þótt veður væri sæmilegt, því að stór 
hríð gat brostið á áður en varði. 

Mér skilst, að það hefði ekki verið 
árennilegt fyrir einhverjar fífukveiki 
að mæta þessum veðrum — til þess 
faefur þurft áræði. Varðstu fyrir 
6höppum með skepnur þínar á bú-
sfcaparárum þínum í Hraundal? 

— Já, það fór illa hjá mér einu 
sinni. Þá skall á páskahret Á laug-
ardaginn fyrir páska var sæmilegt 
veður fyrri hluta dagsins. og féð var 
látið út til beitar, um hundrað kind-
ur. Svo stóð á, að ég fylgdi Ein-
ari. bróður mínum, niður að Skjald-
fönn þennan dag því að hann var 
að fara á vertíð í Hnífsdal Er við 
komum niður að Skjaldfönn. dimmdi 
mjög í lofti og sjáanlegt var, að 
óveður var i aðsigi. Einar hiett: við 
vertíðarför sína, en fór með mér 
aftur upp að Hraundal, og er við 
vorum komnir svona um miðia leið 
til bæjarins, þá var skollinn á svo 
mikill aftakabylur með ifskaplegri 
veðurhæð. Við fórum strax Í 3 huga 
að fénu Lengi ve! fundum Wð ejiga 
kind, en að áliðnu kvöldi rákumst 
við á fimm, sem við komum í hús. 
Þá var frostharkan orðin um 20 stig, 
og svona hélzt veðrið alla nóttina 
og fram undir morgun. Þá birti til. 
Það get ég sagt með sanni, að þetta 
var einhver hin ömurlegas^a nótt, 
sem ég man eftir — að vita af 
blessuðum skepnunum mínum úti í 
þessum ofsabyl og hörkufrosti. og 
geta enga björg þeim veitt. Um svefti 
var ekki að ræða hjá mér — mér 
kom ekki blundur á brá alla nóttina 

— Hvað gerðist svo daginn eftir'' 
Fannstu skepnurnar á lífi? 

— Ég byrjaði leit árla næsta morg 
un og fékk Sk.ialdfannarmenn o.s 
Laugalandsmenn og fleiri til þess að 
Ieita með mér Er við fundum féð. 
var margt af því hálfdautt Sumt af 
því hafði misst klaufr og var orðið 
kalið a fótum Rúmar 30 kindur dráp-
ust alveg — þær hafði hrakið jfir 
Hamarsháls og Hamarsdal ».? alveg 
niður í sjó á Langadalsströnd. 

— Það hefur verið ömurlegt 
ástand hjá þér. að missa skeonunv 
ar á þennan hátt 

— Mér gekk erfiðlega að fjölga 
fénu aftur. Það .hlóðust upp skuldir 
á mig og ég náði mér aldrei upp 
til búskaparins eftir þetta áfall i 
Hraundal. Féð sem eftir Ufði. varð 
alveg arðlaust sumt af því. 

— Ég hef alveg gleymt að spyrja 
þig að þvi, hvort þú hafir verið ein-

setumaður fyrstu búskaparár þín í 
Hraundal? 

— Nei, svo bágborið var það nú 
ekki, því að konan mín, Sigríður 
Jónsdóttir, kom strax til mín. Hún 
var ráðskona fyrst en við giftum 
okfcur árið 1917. 

— Svo hún hefur þá flutt til þín 
sólskinið í bæinn, þó að veðtirguð-
irnir hafi ekki verið þér hliðhollir 
utan dyranna. Hvernig kunni hún 
við sig í Hraundal? 

— Það er ótrúlegt en satt, að hún 
kunni vel við sig þarna. Húa lét 
sér allt nægja, sem ég gat veitt henni, 
og kvartaði aldrei, þó að húsakynn-
in væru hrörleg og köld. Kannski 
var hún jafnánægð og þeir, sem nú 
búa við allsnægtir. Samt varð hún oft 
að vera ein í • bænum, þegar ég 
þurfti frá að hverfa burt vegna nauð-
synlegra útréttinga, og varð hún þá 
oft og tíðum að hafast þar við / í 
kulda til dæmis frostaveturinn 1918, 
sem seint mun gleymast peim, er 
við þær hörkur urðu að stríða. Og 
í Hraundal eignuðumst við fyrstu 
börnin okkar. Vissulega steig ég eitt 
óafmáanlegt gæfuspor í Hraundal, 
þegar ég festi mér hana. 

— Mér hefur til eyrna borizt, að 
þú hafir flutt fjölskyldu þína og bú-
sloð yfir Drangjökul, er þú yfirgafst 
Hraundal, er það ekki rétt? 

— Jú, á annan hátt var ekki hægt 
að komast þetta. Við fluttum þá til 
Skjaldabjarnarvíkur — það var vorið 
1922 —. Með flutninginn fór ég yfir 
þveran rangajökul, og var það mjög 
erfitt ferðalag eeins og gefur að 
skilja. Við lögðum fyrst af stað ;neð 
börnin, sex kindur og frangur og höfð 
um þrjá sleða með dráttarhestum fyr-
ir. Allt var reitt upp á Þverbrún, og 
þar var það sett á sleðana. Það var 
sæmileg færð fyrir hestana, en svo 
skall á blindbylur og ofsaveður. Við 
urðum að snúa við og fresta brott 
för okkar í það sinn. Þá var köld 
aðkoman í Hraundal. En við scttum 
það ekki fyrir okkur, heldur biðum 
betri tíma. Eftir um það bil hálfan 
mánuð var komið gott veður, og þá 
lögðum við aftur á stað. Þá gekk 
allt sæmilega. En þegar við áttum 
eftir um það bil þriggja eða fjðgurra 
tíma ferð að Dröngum, var ekfci unnt 
að fara lengra með sleðana, því að 
snjór var ekki nægilegur. Þá settum 
við börn qg farangur á hestana, sem 
voru fjórir Við höfðum rúm á sleð-
anum fyrir börnin — þau voru tvö, 
þvf að fyrsta barn okkar dó strax 
eftir fæðingu. 

— Geturðu sagt mér, hvað þið vor-
uð Iengi á leiðinni frá Hraundal vfir 
Drangajökul að Dröngum? 

— Við vorum átján klukkustundir 
á þessu ferðalagi yfir jökulinn nið-
ur að Dröngum. Þar stöldruðum við 
við, en fórum svo daginn eftir til 

Skjaldabjarnarvíkur. Andi Hallvarðs 
gamla Hallssonar hefur sennilega vak 
að yfir velferð okkar þau ár, sem 
við bjuggum í Skjaldabjarnarvík. Þó 
að ýmsir erfiðleikar steðjuðu stund-
um að, unnum við okkur upp fjár-

— Ég hef heyrt, að þið hafið hlúð 
að leiði Hallvarðs gamla frá Horni, 
enda virðist hann hafa verið heitguð 
manna norður þar, jafnvel orðið vel 
við til þessa dags? 

Framhald á bts. 502. 

PÉTUR 
Framhald af bls. 382. 

eða minnst lélegur, þar sem ég er 
aumastur fyrir, í reikulum huga 
mínum sem oft ræður varla við 
sig og hefur stundum ekki hug-
mynd um hvað hann fer — ég 
reyni þó stundum að afsaka mig 
með því. En þegar allt kemur til 
alls: hvað er slík veikla? Til hvers? 

Hjá karakter er ég skrípi. Ef 
ég hefði nokkurn karakter mundi 
flest fara vel fyrir mér. Ég mundi 
óspart nota hann í svívirðilegu 
amstri heimsins, þótt ég hafi ekiki 
minnstu hugmynd um til hvers 
annars ég gæti notið hans. Því 
karakter er afl sem ber að ein-
hvers staðar handan heimsins, og 
karakter kynni ég að nota sem 
vald, hið mikla heimsins vald, og 
þá skipti kannski engu máli hvað 
ég talaði, ef ég aðeins nyti þess 
að hann magnaðj augu mín og 
svipbrigði! 

Dytti þá einhverjum i hug að 
brosa að mér — ég glofcti við til-
hugsunina: Skyldi hann dirfast að 
halda því áfram, ef ég beindi á 
hann ógnlegum augum mínum, öll 
um mínum dáleiðandi innri 
manni! 

Já, miklar lægjur og eymdir hetf 
ég beðið af slíkum mönnum, sem 
oft eru of sterkir, að því er virð-
ist, til þess í raun og veru að 
vera þeir sjálfir og bera ábyrgð 
á sér. Því þeim er allt gefið í 
öndverðu, af einhverju ægiafli, 
kannski sjálfum guði, og þurfa því 
ekki fyrir neinu að hafa, aðeins 
anda, vera til! 

Flest er með ólíkindum um 
þennan galdur í sálarlagi manns-
ins — og hver er kominn tii að 
segja að Páll litli, sem bugaði 
mig fullorðinn manninn, eigi ekki 
eftir að verða mikill maður? Ef 
ekkj maður þínga, þá maður sem 
situr á bak við þíng, einn þeirra 
sem verzla með þjóðþing og menn 
þeirra, rétt eins flaðrandi þræla? 

Hver veit? 
Hver veiit? 
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tugt. Hann var mikill utan um sig, 
með hæruskotið alskegg, óvenju fag-
urt yfirbragð og augu hans ljómuðu 
af kærleika. Hvergi var gluggi, en 
birtan á þessum stað var þannig, að 

: hér og þar var stungið í móbergs-
veggina litlum blysum. Mér er ekki 
ljóst, hvaða eldsneyti var notað, en 
ljósin flöktu og gáfu frá sér mjög 

i daufa birtu. 
Þetta var ein hliðin á þvi, sem 

ég sá og heyrði þarna. Hin var 
I ískyggilegri, þar sem ég sá þetta sama 

fólk ofsótt, pínt og limlest, því að 
allt í einu heyrSi ég á bak við mig 
brak og bresti og mikla háreysti. 
Ruddust þá fram hjá mér tugir og 
aftur tugir af hermönnum. Þeirri sýn 
fylgdi ólýsanlegt villidýrsöskur, sem 
þeir ráku upp, þegar þeir sáu kristna 
fólkið. Ég heyri ennþá, þegar ég 
renni huganum til þessa staðar, villi-
dýrsöskrin annars vegar og angistar 
ópin hins vegar. En á bak við allt 
þetta var eitt og hið sama. Hermenn-
irnir voru að hlýða yfirboðurum sín 
um Hins vegar var leitin og þráin 
hjá þeim, sem voru að tilbiðja sinn 
guð. Hermennirnir ruddust fram hjá 
mér, alvopnaðir með Skildi og sverð. 
Það var eftirtakanlegt hve þeir voru 
einbeittir á svip, en þó um leið ótta-
slegnir. Klæðnaður þeirra fannst mér 
mjög einkennilegur, þeir virtust vera 
í einhvers konar brynju, en_ hand-
leggir og fætur voru naktir. Á höfði 
báru þeir hjálma, og allir voru þeir 
með alskegg og dökkir á hörund. 
eir ruddust áfram • með vopn sín, 
og ekkert, sem mætti þeim, fékk lífi 
haldið, hvorki gamalmenni né börn. 
Þegar ég hafði staðið þarna um 
stund og horft á þessar aðfarir, var 
staður sá, er ég hef lýst, eitt ólg-
andi mannhaf, sumir fórnuðu hönd-
um í trúarvissu til almáttugs guðs, 
aðrir voru óttaslegnir, svo óttaslegn-
ir, að því fá engin orð lýst. Enn aðrir 
hlupu í felur. En hvert hlupu þeir? 
í alls konar útganga frá þessu aðal-
svæði, sem mér virtist tæmast á 
skömmum tíma, og ekkert verða þar 
eftir neraa hermennirnir og valur 
hinsa dauðu og limlestu. Það vakti 
sérstaklega athygli mína, að her-
mennirnir, sem höfðu verið sendir 
þarna niður til þessara hryðjuverka, 
þorðu ekki inn í útgangana. Þeir 
sneru við, gengu burt og skyldu val-
inn eftir eins og hann var. Þrjá 
menn höfðu þeir lifandi á brott með 
sér, og hafði ég það á tillfinning-
unni, að þeir væru einhvers konar 
fyrirsvarsmenn á þessum stað. Ég sá, 
að einn af þeim sem þeir fóru með, 
var sá er sat til hliðar við ræðu-
nianninn. 

Ég vík nú aftur að þeim þætti, 
þar sem sjálf guðsþjónustan fór fram, 
þeirri andlegu uppbyggingu. Ég gat 
una það fyrr að umhverfið var lýst 
upp með daaifum ljósblysum. En 

þarna var líka önnur birta, en hún 
var an^Jegs eðlis. í gegnum jörðina 
var stráð ljósfölbláum geislum, sem 
lýstu upp umhverfið hið innra. En 
fjórar gylltar ljósasúlur stóðu eins 
og ferhyrningar gegnum svæðið. En 
í gegnum þetta litahaf barst ómur 
af tónum, undurþýður klukknahljóm 
ur, eins og stillt væru saman mörg 
lítil hljóðfæri. En einhvers staðar í 
fjarska var voldugri hljómlist, og eft-
ir því sem fólkið lagði sig fram í til-
beiðslu og þakkargjörð þá lýstust lit-
irnir og Ijósasúlurnar, og ljósmagn 
þeirra varð meira að birtu og rúm-
taki. Þegar ég virti þessa andlegu 
birtu fyrir mér, birtust í henni hér 
og þar hvítklæddar verur, auðsjáan-
lega til þess að veita viðtöku þeim 
sem voru að skilja við og taka þátt 
í því, sem þarna fór fram. Ég sá, 
að þær drupu höfði þegar ræðumað-
ur var að tala. Ég sá þær krjúpa 
sem í bæn og ég sá þær sem ein-
staklinga, en þó um leið sem sam-
anhangandi keðju, þar sem einn vilji 
réði. 

Um leið og ég hef horft á þessa 
undarlegu sýn hef ég eðlilega verið 
að reyna að taka eftir því, sem var 
verið að sýna okkur og segja okkur 
frá, en flest af því fór inn um ann-
að eyrað og út um hitt, og litlu 
man ég eftir af því, sem var verið 
að fræða okbur um, því að þá var 
ég undir þessum leiðslu-áhrifum, og 
bókstaflega upptekinn við það, sem 
mér þannig var sýnt úr fortíðinni. 
Þegar við snerum við til útgöngu-
dyranna, gengum við aftur fram hjá 
altari heilagrar Seselíu, þar mun ég 
aftur hafa komið til sjálfs mín. Ég 
dáðist að sögu hennar og við geng-
um í áttina út. Ég skildi við þenn-
an stað annars vegar með söknuði 
og einhverjum tilfinningum, sem ég 
kann ekki að greina, og hins vegar 
þakklátur fyrir að hafa fengið að 
koma þarna og sjá og finna andblæ 
liðins tíma. Við gengum þarna um 
umhverfið og skoðuðum staðinn. Þar 
eru minjagripasölur, þar sem alls kon-
ar smáhlutir, sem minna á þennan 
stað, eru á boðstólum, svo sem minn-
ispeningar, lítil líkneski af helgum 
mönnum og margs konar krossar. Ég 
keypti þarna allstóran, handsmíðað-
an kross með Kristslíkneski á. Undir 
höfuð líkneskisins er greypt mold úr 
katakombunum. Þegar ég hafði keypt 
krossinn, gekk ég inn í lítið hús þar 
skammt frá, hitti þar æruverðan öld-

ung í prestaskrúða, og bað hann 
leggja blessun sína yfir þennan hlut, 
sem hann gerði þannig að þessi kross 
er vígður hlutur á heimili mínu, og 
ætíð þegar ég renni til hans augum 
eða handleik hann, þá líða myndirn-
ar framhjá, ein eftir aðra, alveg eins 
og ég sá þær í katakombunum í Róma 
borg. 

Forlögunum fresta má . . . 
Framhald af bls. 496. 

— Já, það hefur nú verið gömul 
hefð allra ábúenda Skjaldabjarnar-
víkur að minnast þessa gáfaða og 
trúaða manns, sem barðist við ómjúk 
öfl umhverfis síns og gekk með sigur 
af hólmi. Hann unni Passíusálmum 
Hallgríms Péturssonar og bar þá 
alloft á sér. En kirkjurækinn var 
hann víst ekki, eftir því sem munn-
mæli herma, enda vildi hann ekki 
láta grafa sig í vígðri mold, og er 
sagt, að hann hafi séð fyrir því eftir 
dauða sinn. Þess vegna var hann 
jarðaður í túni í Skjaldabjarnarvík. 

— Svo fluttist þú frá Skjaldabjarn 
arvík að Reykjarfirði í Árneshreppi 
og varst þar stórbóndi? Hvenær flutt-
ist þú svo frá Reykjarfirði, Pétur? 

— Ég fór þaðan árið 1953, og 
fluttist þá á Hellissand og var þar 
í tíu ár. Svo fór ég þaðan hingað til 
höfuðborgarinnar og keypti mér hér 
íbúð og nýt ellinnar í skjóli minn-
ar góðu konu og tek hér á móti 
barnabörnunum mínum, sem oft 
koma að hitta afa sinn. 

Að loknu þessu spjalli við Pétur, 
þakka ég þeim heiðurshjónum hlý-
legar móttökur og alla gestrisnina, 
sem frá örófi alda hefur verið álitin 
hin göfugasta dyggð. En fegurst þyk-
ir að gefa og sjá ekki til gjalda 
— að það, sem gefið er, sér „gull-
hringur í græðisdjúp þeyttur en ei 
glófagur öngull af sjálfselsku oeitt-
ur." — Ég kveð svo þessi sviphreinu 
hjón og óska þeim góðs ævikvölds. 
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