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Olafsvik
Fæddur 15. sept. 1905
dáinn 27. febr. 1980.
1 dag verBur jar&settur frá
ólafsvlkurkirkju einn af gömlum
sjógörpum úlafsvlkur, Edilon
Kristdfersson. Hann lést á Landspítalanum I Reykjavlk þann 27.
febr. s.l.
Edilon var fæddur I Ólafsvtk og
átti þar heima alla ævina, aö
undanskildu siðasta æviárinu I
Reykjavlk.
Foreldrar hans voru hjónin
Kristófer Sigurðsson, sjómaBur I
Olafsvlk, og Vigdls Bjarnadóttir.
Var fjölskyldan kennd viB bæinn
„Kaldalæk", þar sem þau áttu
heima.
Kristófer faöir Edilons var
mikill sjósóknari I Ólafsvik, en
farkostirnir I þá daga voru opnir
árabátar. Hann drukknaBi I fiskiróðri ásamt allri skipshöfn þar á
meöal einum sona hans. Edilon
var þá 13 ára. Hann varö þvl
snemma að taka þátt I harðri
baráttu fyrir lifinu sem fyrirvinna heimilisins ásamt fósturbróður sinum, Ingva Kristjánssyni, sem á nú heima I Stykkishólmi, en milli þeirra hafa ávallt
verio traust og sterk vinabönd.
Edilon byrjaði sem sjómaöur 14
ára gamall og var bað nær óslitiö
I nimlega 40 ár, þar af mörg ár á
togurum, en I þá daga komust á
sllk skip ekki nema hraustustu
fiskimennirnir. ÞaB var heldur
ekkert léttaverk að róa á opnum
róðrarskipum frá hafnlausri
strönd & þessum árum. Eftir
strangan róður þurftu þessir
menn að setja upp þunga bátana
á sinu eigin afli eftir hvern róður.
Niítimafólk fær ekki skiliö
hvernig þetta er hægt, en þetta
varð að vera hægt, um annað var
ekki ao ræoa, en margir báru
þessa menjar alla ævina. Edilon
upplifði þar á 40 ára sjómannsævi
aB vera I takt viö framfarir — vélkmiin skip og hafnarbætur. Hann
tók þátt f þeim framförum I
sjávarþorpinu slnu ólafsvfk af lffi
og sál.
Edilon hafoi sérstaka hæfileika
sem sjómaður. Hann var meðal
þeirra fágætu sjómanna, sem
þekkti öll mið á Breiöafiröi og I
kringum Snæfellsnes eins og
stofugólfiB heima hjá sér. Þaö
þurfti ekki mælitæki I báta sem
Edilon var innanborðs á Breiðafjarðarmiöum. Hans leiosögn var
örugg og veourglöggur var hann
með afbrigöum. Eftir að hann
hætti sjósókn fræddi hann unga
sjósóknara um leyndardóma
miðanna. Allir undruöust hæfni
hans á þessu sviöi. Um langt
árabil var Edilon fenginn til aö
vera lóðs á erlendum skipum, er
þurftu aö sigla milli hafna á Snæfellsnesi, enda fáir kunnugri um
BreiBafjörB.
Ariö 1933 gekk Edilon að eiga
eftirlifandi konu sina, Lilju
AgUstsdóttur frá Lýsuhóli I
Staðarsvcit, frábæra dugnaoarkonu. Þau stofnuöu heimili I
ólafsvfk. SambúB þeirra var
farsæl. Þau voru samstlga I aö
komast upp úr fátækt og kreppu
fyrstu sambUBaráranna, enda
bæBi hamhleypur til allrar vinnu.
Lilja AgUstsdóttir er sérstökum
hæfileikum
gædd
sem
handiönaðarkona. Þau eignuðust
fjögur börn, sem öll eru uppkomin:
Aðalheiöur,
gift
Sveini
Kristjánssyni kennara I Reykjavlk, Magnea, gift Hellert
Jóhannessyni, rannsóknarlögrþ.
Rvk. Kristófer, giftur Asthildi
Geirmundsdóttur,
Olafsvik.
Giistaf, giftur Bergljótu óladóttur, kennara. Barnabörnin eru 13.
011 eru börn þeirra myndarfólk,
sem eiga traust samferðamanna,
hafa fengið i arf dugnaö og mannkosti foreldra sinna.
Meö Edilon Kristóferssyni er
fallinn I valinn einn af tlmamóta-

Baltasar i nýjum
myndheimi

mönnum Ólafsvlkur. Hann liföi I
æsku timabil fátæktar og harörar
baráttu Ibúanna viö aö draga
björg f bú til að framfleyta llfinu.
Hann er einn af þeim sem ekki
bognaði, enda þeim eiginleikum
gæddur aB sjá freniur bjartari
hliðar lifsins. Hann lifði miklar umbreytingar í heimabyggð,
tók þátt I framförum, af sönnum
áhuga, þar stóöu hans rætur.
Edilon var alla ævina sannur
félagshyggjuma&ur. Hann tók
virkan þdtt I verkalýösbaráttunni, var einn af frumherjum I
réttlætisbaráttu fyrir bættum
kjörum f sinni heimabyggð. Hann
var einn af áhugamönnum og
stofnandi samvinnuverslunar I
Olafsvik 1943, sem rauf atvinnulega einokun á staðnum með
byggingu nýtisku frystihúss og
utgerð. Með sama áhuga var
hann einn af stofnendum byggingarsamvinnufélags, sem
byggöi 10 ibúoarhús 1943-1945.
Þau Lilja og Edilon eignuðust eitt
hUsiB, „Arnarholt" að Grundarbraut 14 þar sem þau áttu fallegt
heimili allt til 1978, er þau fluttu
til Reykjavikur að Asparfelli 6.
Eftir að Edilon hætti sjómennsku hóf hann störf við fiskverkun, aoallega I frystihUsinu.
Vann hann svo til óslitið fram á
sIBustu árin, jafnvel eftir að hann
missti heilsuna. Hann var urvals
verkamaBur við hvað sem hann
starfaði, vinsæll hjá öllum, enda
glaðvær og tillögugóBur. Hann
lagði ávallt gott til mála, enda
gæddur miklum félagsþroska og
Hfsreynslu.
Edilon var sérstaklega fróður
um menn og málefni, hafði stalminni, var mikill sögumaður,
hann hafBi yndi af þvf aB rifja upp
atburði liBinna ára og kunni
ógrynni af kveðskap og drápum
eftir ymsa samferðamenn, er
skaði að ekki skyldi hafa veriB
unniB að þvi að skrá eftir honum
þennan fágæta fróðleik. Edilon
var frændrækinn með afbrigðum
og mikill fjölskyldufaðir.
Ég átti þvl láni að fagna að eiga
tninað hans og traust, þar sem
mér fannst mest áberandi I fari
hans var væntumþykja hans til
umhverfisins. Saga byggöarlagsins, örnefnin, fiskimiðinffá að lifa
með og taka þátt I framförum.
AUt auðgaði þetta llf hans og tilveru, létti honum llfsbaráttuna og
heilsuleysi slðustu árin. Slikir
menn hafa áhrif, skilja eftir sig
góðar minningar.
Ég þakka Edilon samfylgdina.
Fyrirhönd Olaf svíkur flyt ég honum þakkir fyrir framlag hans við
að gera úlafsvlk að byggilegum
stað, sem nU á bjarta framtfð.
TrU hans á staðinn bilaði aldrei,
hann lifði það að sjá þá trU rætast.
Viö hjónin flytjum Lilju, börnum þeirra og öBrum ástvinum
hans innilegustu samUðarkveðjur
og biðjum guð að blessa þeim
minninguna.
Minningin um Hf og starf Edilons Kristóferssonar mun lifa.
Alexander Stefánsson.

Spænsk-íslenski málarinn Baltasar, hefur nú
dvalið hér á landi í tvo
áratugi eða svo, og f ramlag hans til listarihnar
hefur verið margvíslegt.
Það má benda á f rábærar
teikningar hans í Lesbók
AAorgunblaðsins, en í því
sambandi lærðu margir
nafn hans í fyrsta skipti,
og svo hefur hann gjört
fjölda bóklýsinga, og
smám saman hefur tilvist þessa myndlistarmanns seytlað inn í vitund okkar, inn í íslénskt
þjóðlíf og listheimur hans
er nú ógreinanlegur frá
okkar eigin.

A hinn bóginn hafa málverk
hans lfklega ekki átt eins
greiðan aðgang að „gáfumönnunum". Þessi forneskjulegi
dimmi litur sem uppruna sinn á
I safnkulda og rökkri miBalda,
samlagaöist ekki hinum frjálsa
og djarfa tónstiga NorðurEvrópu og íslands, þrátt fyrir
annars afburða góBa tækni bæði f
teikningu og eins I listmálun, og
maður hafði það hálfvegis á tilfinningunni aB hann myndi
aldrei losna ur hlekkjum við
skólastil betri myndlistarskóla
á Spáni og hinnar spænsku
myndhefðar.
t
Að vfsu voru málverk hans

metin, einkanlega portret og
glæsilegar hestamyndir, þar
sem Islenski brúkunarklárinn
birtist I anda arablskra gæðinga, er runnu með eldhraða
yfir landið.
Eftir að hafa séð erlendar
landkynningarkvikmyndir,
varð mér það ljóst, aö útlendingar sáu landið betur að mörgu
leyti en Islendingar. Eins og
maður greinir hljómfall og
dialekt skyldra erlendra mála
mjög auðveldlega, er örðugra
fyrir okkur að greina viss einkenni vorrar eigin tungu.
Island varð að mála á vissan
og hefðbundinn hátt, og þær
hefðir má rekja I listaskóla
Norðurlandanna og þeirrar
venju er hér hafði skapast.

Þó Baltasar sé I vitund okkar
orðinn islenskur fyrir löngu,
hafði málverk hans ekki náð þvi
er maour gjarnan nefnir þjóðlegri fótfestu. Hann var dálitið
einn á báti I myndverkinu, með
hina dimmu og gráu liti er bar
fyrir augu hans og hjarta.
Og framundan virtust hin
brUnu og gráu litahöf, er aldrei
ætluðu að taka enda.

Ný leið fundin.
Það var þvi sérstakt ánægjuefni að heimsækja sýningu hans
á Kjarvalsstöðum nUna, en sýningin stendur frá 1.-16. þessa
mánaðar. NU hafa orðið alger
umskipti, hinn dimmi og fornlegi litur er horfinn og við okkur

biasir ólýsanleg gleði og vegir
liggja til allra átta.
Alls munu sýndar þarna 42
myndir. Allar stórar, eða flestallar að minnsta kosti. Þarna
eru 8 myndir viB Fáka Einars
Benediktssonar, þrjár eða
fjórar viB annaB skáld, Pablo
Neruda, en siBan koma önnur
myndefni og fjölbreytnin er
ótrúleg, enda þótt hamin sé
innan hins nýja myndheims, er
nU er fundinn.
Ahrifamesta verkiB er Hklega
Sakarof Kenningum hafnaö og
Veldi sem var. Annars er þaB
fyrst og fremst þessi nýi myndheimur er vér fögnum, þvl afli
sem nU hefur veriB leyst Ur læBingi, án þess aö nokkuB hafi i
rauninni glatast er verBmætast
var áBur.
Og fögnuBur okkar er mikili
og einlægur.

Vandi að tengjast nýlist.
ÞaB er ávallt nokkur vandi er
þvi fylgir fyrir rótgróna málara
aB tengjast nýlist, eBa endurnýja sig i viBhorfum samtimans. ViB höfum næg dæmi um
nær fáránlega eftiröpun, dæmi
um baB. beear eneinn áraneur
næst og ver var fariB en heima
setiB. Stökkbreytingar eru yfirleitt ekki æskilegar, af þvi aB
þær mistakast svo oft, og þótt
hræBsla og UrræBaleysi sé ekki
öllu betri kostur, þá er þaB einu
sinni svo, að áhættan er þó af
tvennu illu oftast skárri.
ViB getum nefnt ýms erlend
nöfn er óhjákvæmlega tengjast
endurnýjun Baltasars, en ég tek
þó rfkt fram, að persónuleg einkenni hans sjálfs eru yfirleitt
yfirsterkari en annað. Manni
koma I hug nöfn Richart Hamilton, Allen Jones, Erro og Pistoletto, aB ógleymdum Francis
Backon, en hjá þeim sl&asttalda
hafa nokkrir ungir menn veriB I
föstu fæBi I bráBum áratug.
ÞaB sem gerir gæfumuninn
hjá Baltasar er aB hann er fyrst
og fremst aB gera málverk,
mála mynd, listaverk, en ekki
aB fá sér I nefiB hjá frægu fólki.
Þessar myndir eru málverk
miklu fremur en annað. Hann
hefur fært sig til I lit og tónstiga,
i stað þess að ra&a sig I tiskuvist
hjá einstökum mönnum.
Ég hvet menn til þess aB
skoBa þessa sýningu.
Jónas GuBmundsson

Pétur
Behrens
Þeir Baltasar og Pétur
Behrens „leiða nii saman hesta
sina" á KjarvalsstöBum, en þeir
eiga þaft sammerkt aö vera
fæddir undir erlendum himni,
en gjörðust sIBan tslendingar og
starfa a& myndlist, og hluti af
myndheimi þeirra er m.a. fslenski hesturinn. Þeir sýna nú
báBir á KjarvalsstöBum, sá
fyrrnefndi I vestursal, en Pétur
Behrens sýnir I suBurgangi
vesturálmu, þar sem gjört hefur
verið ágætt sýningarpláss fyrir
minni sýningar.
Þetta er ný hugkvæmni I
notkun hUssins þótt auBvitaB
hafi ýmsar myndir áður veriB
sýndar á þessum stað, en þá
venjulega til aB auka rými fyrir
viBameiri sýningar.
Um sýningu Baltasars hefur
veriB fjallaö sérstaklega, þvl
þarna eru tvær sýningar á sama
tima, en ekki er um samsýningu
tveggja listamanna aB ræBa.

Pétur Behrens
Pétur Behrens er ekki mjög
þekktur myndlistarmaBur á
höfuBborgarsvæBinu, þótt
kunnur muni hann mörgum
utan sinnar heimabyggBar,
fyrir austan fjall, og þá sér I lagi
fyrir afskipti sfn af hrossum.
Hann er kynntur sýningargestum meB svofelldum orBum:

Pétur Behrens er fæddur 1937
I Hamborg I Þýskalandi. Þar
vann hann á teiknistofu um
skeiB en stundaBi sfBan nám viB
Meisterschule fúr Grafik og
Hochschule fur Bildende Kunste
I Berlln 1956-60. Hann fluttist til
íslands 1962, gerBist sIBar Islenskur rikisborgari og býr meB
fjölskyldu sinni I Keldnakoti I
Flóa. Pétur Behrens stundaBi
lengst af myndlist meB öBrum
störfum en hann hefur einkum
fengist viB auglýsingateiknun,
teiknikennslu viB myndlistarskólana I Reykjavfk auk þess
sem hann hefur helgaB Islenska
hestinum ótalinn tlma. Myndlistin er nU a&al viBfangsefni
hans. Pétur Behrens sýndi I
fyrsta sinn myndir sinar á Selfossi 1976 og er þetta þvl önnur
einkasýning hans á Isiandi."
Pétur Behrens sýnir um þaö
bil 50myndir á KjarvalsstöBum.
Teikningar, vatnslitamyndir og
ollumálverk og kemur hann
vfBa vi&. Hann málar landslag,
hesta og sitt nánasta umhverfi
fyrir austan.

Myndirnar á Kjarvalsstöðum.
Þétta eru vel geröar myndir
og vanda&ar. Þær eru á hinn
bóginn ekki á neinn hátt djarfar,
hvorki f lit, eöa linu, heldur fyrst
og fremst sannor&ur annáll um
þa& sem á dagana hefur drifiB.
Hann málar sveitunga sfna og
mannamyndir hans eru lika
sannorBar, fremur þá eins og
einkabréf innan sveitarinnar en
sem málverk. Svo eru llka
snilldar vel ger&ar myndir innan um og saman viB, er höf&a til
allra, og nefni ég sem dæmi
gráa mynd af skýjafari og indæla mynd, sem ber heitiö
„Réttin I mýrinni". Pennateikningin „DC 6" er llka kröftugt spil, þótt smá sé I sni&um.
Þa& sem Pétur Behrens
sannar fyrst og fremst meö
þessari syningu er a& hann
getur veriö li&tækur listamaöur,
þvi hann ræ&ur þegar yfir
ágætri kunnáttu, er hann þarf
aB aBlaga nýjum myndheimi.
Jonas GuBmundsson

