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Eigandi: Ólafía Arndís Jónsdóttir

Afmælisdagur: 11. janúar

Aldur: 12 ára

Heimilisfang: Nýibær, Dalvík – nýflutt og ætla 

  ekki að stoppa lengi

Systkini: Kristján Montrass Jónsson, 10 ára

Foreldrar: Ömurlegir

Vinkonur: Bara tvær – hinar eru svikarar!

Hálfkærasti: Skírnir æðislegi

Áhugamál: Urðu eftir heima í Grafarvogi. 

   Er nú áhugalaus.
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Föstudagur 25. júní

Kæra dagbók,

Jæja, þá er ég búin að kynna mig. Ég er sem sagt höf-

undur þessarar dagbókar. Ég er bara nýbyrjuð að halda 

dagbók, þetta er fyrsti dagurinn. Í dagbók á maður víst að 

skrifa um allt sem gerist í lífi manns og það sem maður er 

að hugsa. Ég veit þetta því að ég er að lesa Dagbók Önnu 

Frank. Það er bók en samt er hún alvöru því að Anna 

Frank var til í alvörunni. Hún skrifaði dagbókina sína 

þegar hún var unglingur í seinni heims-

styrjöldinni. Allir nasistarnir vildu ná 

henni af því að hún var gyðingur. 

(Skil samt ekki alveg hvaða máli 

það skipti en ég get ekki spurt 

mömmu. Við erum sko í fýlu.) 

Anna neyddist þess vegna til 

að fela sig með fjölskyldunni 

sinni uppi á háalofti í húsi í 

Amsterdam í Hollandi. Hún 

gat ekkert farið út eða hitt vini 
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sína eða farið í bíó eða í búðir eða æft fótbolta. Hún var 

eiginlega svona fangi. Næstum eins og ég núna!

Þess vegna ákvað ég í bílnum á leiðinni norður, þegar ég 

var hálfnuð með dagbókina hennar Önnu, að þetta ætti 

ég að gera líka. Að skrifa mína eigin dagbók um útlegð-

ina sem foreldrar mínir eru búnir að dæma mig í. (Held 

ég hafi fengið hugmyndina þegar ég var næstum dáin 

úr leiðindum í dal sem heitir Öxnadalur og er endalaust 

langur.) Svo þegar ég verð búin að finna mér vinnu á Dal-

vík og safna mér fyrir fari aftur til Reykjavíkur, ja eiginlega 

í Garðabæinn því ég hef ákveðið að láta foreldra Sigrúnar 

og Heklu ættleiða mig (þær eru einu vinkonur mínar í 

heiminum núna!) þá verður hnausþykka dagbókin mín 

gefin út um allan heim og ég verð fræg og eignast fullt af 

peningum. Allir vilja lesa um aumingja litla Grafarvogs-

barnið sem var neytt til að yfirgefa allt og alla sem það 

þekkti og lifa sem fangi í gömlu draugahúsi á Dalvík sem 

hefur ekki einu sinni götunafn heldur heitir bara Nýibær.

En það er best að ég segi nákvæmlega frá því sem gerð-

ist. Segi aðeins frá því af hverju ég bý ekki lengur í flotta 

einbýlishúsinu mínu í Grafarvogi, þar sem ég hafði allt til 

alls, átti marga vini og var á góðri leið með að verða ein-

hvers konar undrabarn í fótbolta. Sko, ástæða þess að ég 

sit núna með þessa grænu gormastíladagbók er einföld: 

Foreldrar mínir rústuðu lífi mínu á einum mánuði! 
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Þannig var að fyrir ári síðan breyttist margt hjá fjöl-

skyldunni. Pabbi og mamma misstu vinnuna og ákváðu í 

framhaldinu að breyta lífi sínu ... og þar af leiðandi okkar 

Kristjáns. Síðasta sumar bjuggum við í Flatey á Breiðafirði. 

Það var ömurlegt fyrst en svo fannst mér það æðislegt. Ég 

eignaðist bestu vini mína í heiminum, Sigrúnu, Heklu og 

Skírni, sem er reyndar líka svona hálfkærastinn minn. Við 

hittumst sko eiginlega aldrei en skrifumst mikið á í tölvu-

pósti. Pabba og mömmu og brósa fannst líka geggjað að 

vera í Flatey og eiginlega vildi ekkert okkar fara heim. En 

eftir sumarið fórum við samt heim í Grafarvoginn, í gamla 

húsið mitt og allir vinir mínir biðu eftir mér og voru 

hrikalega glaðir að sjá mig. Ég komst í 6. bekk, sem betur 

fer, en það var algjörlega mér að þakka vegna þess að ég 

var svo dugleg að nota sumarið til að vinna upp það sem 

ég gleymdi að læra árið áður. Það gekk allt ljómandi frá-

bærlega vel alveg þangað til í október en þá þurfti pabbi 

minn að fara að vinna einhvers staðar í Þýskalandi fyrir 

ferðaskrifstofuna sem hann vinnur hjá. 

Eftir það gekk allt á afturfótunum hjá mér og það má 

nær örugglega kenna honum um. Eftir að hann fór var 

enginn til að hjálpa mér með heimanámið eða garga mig 

fram úr rúminu á morgnana. Mamma var alveg á staðnum 

en hún svaf nú stundum sjálf yfir sig og svo var hún alltaf 

í skólanum eða að læra. (Hún ætlar að verða bókasafns-
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fræðingur. 

Sagði að það 

væri gamall 

draumur frá 

barnæsku. Þá 

rann upp fyrir 

mér að mamma 

mín hefur senni-

lega ekki verið 

mjög svalur 

krakki. Gott að 

ég líkist henni 

ekkert.) En nóg um 

það, fyrirmyndarnem-

andinn Ólafía Arndís (ég) hætti sem sagt að nenna að læra 

heima, fór að mæta of seint, gleyma nesti, sofna í tímum 

(af því að ég festist í mjög skemmtilegum tölvuleik kvöld-

ið áður) og gera klikkaða og fyndna hluti til að passa upp 

á að allir vissu að ég væri töff. Arnfríður kennari (sem er 

besti kennari í heimi) reyndi að hvetja mig en sama hvað 

ég reyndi þá klúðraðist allt hjá mér. Ég held bara svei mér 

þá að grunnskóli sé ekkert fyrir mig. Ég held að háskóli 

henti mér betur. Ég hef séð stundatöfluna hjá mömmu. 

Hún þarf bara að mæta í örfáar kennslustundir á viku. Ég 

myndi nú ráða auðveldlega við það.  
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Mamma, sem var orðin mjög pirruð á að fá hringingar úr 

skólanum, var alltaf að tuða í mér um að ég ætti að sýna 

ábyrgð og vera dugleg og hjálpsöm. Einmitt!!! Ég reyndi nú 

stundum að hringja í hana og biðja um hjálp við hitt og þetta 

eða bara til að skipa henni að losa mig við óþolandi litla 

bróður minn, hann Kristján, en þá var hún alltaf upptekin.

Í maí kom pabbi loksins heim og þá hefði allt átt að 

verða venjulegt. En nei! Þeir hjá ferðaskrifstofunni létu 

hann strax í annað verkefni; að taka á móti ferðamönnum 

og fara með þá í skoðunarferðir um Eyjafjörð. En þá sagði 

mamma stopp og neitaði að vera ein eftir með okkur í 

Grafarvogi. Mánuði seinna þurfti ég að kveðja alla vini 

mína, fótboltaþjálfarann, skólann og húsið sem ég hafði 

búið í alla ævi til að elta sendibíl alla leið norður í land, til 

Dalvíkur sem er pínulítill bær á hjara veraldar. 

Nú er ég búin að vera í tvo daga í útlegðinni. Ég hef ver-

ið í fýlu allan tímann, alveg síðan við lögðum af stað frá 

Reykjavík, og tala ekki við neinn í fjölskyldunni. Þá var ég 

búin að taka æðiskast í garðinum heima með tilheyrandi 

öskrum og gráti. Pabbi þurfti að fá aðstoð burðarmannsins 

á sendibílnum til að losa mig frá öspinni í garðinum. Mér 

sýndist allir nágrannarnir vera komnir út í glugga og um 

leið og pabbi tróð mér inn í bílinn sá ég Stebba vin minn 

sitja gapandi á hjólinu sínu hinum megin við götuna. Mér 

er alveg sama hvað þeim finnst. Ég er flutt!
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Kristján bróðir þolir þagnarbindindið mitt heldur illa. 

Hann er búinn að reyna allt sem hann getur til að fá mig 

til að tala en ég ætla sko ekki að gefa mig. Fýlan hefur líka 

borgað sig vel. Á leiðinni fékk ég þrisvar sinnum ís, pabbi 

hélt greinilega að það væri rétti fýlubaninn á mig. Sem er 

alveg rétt en ég ákvað samt að halda fýlunni áfram. Ég var 

líka svo niðursokkin í Dagbók Önnu Frank að ég þurfti 

ekkert að tala. Fýlan kom sér líka vel þegar við komum í 

húsið sem við eigum að búa í hér á Dalvík. 

Húsið okkar, Nýibær, er sko ekki nýtt eins og nafnið 

gæti gefið til kynna, heldur eldgamalt. Það var byggt árið 

1899 og er þess vegna orðið meira en 100 ára. Frændi 

mömmu, hann Jónas, á húsið og leigir okkur það. Hann 

bjó þar þegar hann var lítill en býr núna með konunni 

sinni, Ragnhildi, í öðru húsi á Dalvík. Það hús er ekki 100 

ára. Þau eru meira að segja með heitan pott í garðinum. Í 

Nýjabæ er kjallari og tvær hæðir. Á efstu hæðinni eru þrjú 

herbergi: eitt stórt, annað lítið og það þriðja pínulítið. 

Mamma hafði gríðarlega miklar áhyggjur af mér þegar við 

komum í húsið, enda ekki vanalegt að ég segi ekki eitt 

einasta orð í sex heilar klukkustundir. Þess vegna ákvað 

hún að ég fengi stærsta herbergið, þau pabbi það næst-

stærsta og Kristján bjáni þetta pínulitla sem er, án gríns, 

á stærð við allra minnsta þvottahús. Kristján fór að skæla 

og væla um að náttúrugripasafnið hans kæmist ekki fyrir í 
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svona litlu herbergi. Pabbi vældi líka svolítið um að hann 

þyrfti nú stærri vistarveru en mömmu varð ekki haggað. 

Hún er pottþétt með samviskubit yfir því að hafa rústað 

lífi mínu. Hahahaha!

Þótt ég hafi leikið fýlupúka í tvo sólarhringa þá er ég 

satt að segja bara í ágætis skapi. Ég hætti eiginlega að 

vera í fýlu eftir að ég ákvað að skrifa þig, í miðjum Öxna-

dalnum. Ég er eiginlega bara mjög spennt fyrir að verða 

bráðum heimsfrægur dagbókarhöfundur. En til að geta 

skrifað spennandi dagbók verð ég náttúrlega að lenda í 

einhverju merkilegu. Anna Frank faldi sig fyrir nasistum 

sem voru brjálaðir vondir kallar. Ég er alveg pottþétt á 

því að það eru engir nasistar hér á Dalvík en ég gæti svo 

sem alveg haft pabba og mömmu sem „óvini“. Þau eru 

hvort eð er ekki á FSÉF-listanum mínum. (FSÉF – fólk 

sem ég fíla.) Listinn er reyndar einstaklega stuttur þessa 

dagana.

FSÉF

Ólafía Arndís – (ég er sko alltaf efst á lista)

Hekla og Sigrún – bestu vinkonur mínar í 

Garðabæ  

Skírnir – hálfkærastinn minn í Stykkishólmi 

sem er núna svo upptekinn við að skemmta sér í 

Flatey að hann nennir ekkert að skrifa mér.
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Listinn var miklu lengri, bara fyrir nokkrum dögum. 

Hugmyndin að honum kviknaði þegar ég sá einhverjar 

rosagellur í sjónvarpinu í vor búa til svona lista. Þetta var 

bandarískur raunveruleikaþáttur sem mamma vill ekki að 

ég horfi á en hún hafði sofnað við tölvuna eitt kvöldið og 

ég nýtti að sjálfsögðu tækifærið. Mér fannst þetta ágætis 

hugmynd, að gera svona lista á ég við, og bjó til einn slík-

an á Fésbókinni fyrir vini mína. Allir vildu vera á listanum 

og ég átti allt í einu rosalega marga vini. (Ég hef alltaf átt 

marga vini en þarna eignaðist ég hrikalega marga vini.) 

Sumir gáfu mér nammi, aðrir buðu mér í bíó eða á skauta. 

Þetta gekk ljómandi vel allt saman og ég var rosalega 

ánægð að hafa uppgötvað svona vinalistagerð. Ég prentaði 

hann meira að segja út og hengdi á upplýsingatöfluna í 

skólanum. 

En svo urðu þeir sem komust ekki á listann eitthvað 

fúlir og hafa örugglega klagað í foreldra sína eða kennar-

ana eða einhvern. Allavega varð allt brjálað. Skólastjórinn 

hringdi heim og mamma eyddi aðganginum mínum að 

Fésbókinni, sagðist hafa gert mistök með því að hleypa 

mér þangað inn, Fésbókin væri nefnilega bönnuð börn-

um. Svo tautaði hún eitthvað um ótuktarskap í mér en 

svaraði aldrei spurningunum mínum um hvað það væri 

eiginlega á Fésbókinni sem væri bannað. En eftir þetta 

snarfækkaði nöfnum á listanum mínum. Fullt af krökkum 
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máttu ekki leika við mig (t.d. Matta fyrrverandi besta vin-

kona mín) og ég var í fýlu við aðra sem mig grunaði að 

væru uppljóstrarar. Svona getur lífið verið ósanngjarnt. 

Svei mér þá ef ég er ekki bara búin að skrifa fyrsta leið-

indaatburðinn í dagbókina.

En best að skrifa ekki meira í dag. Lífi mínu eins og ég 

þekkti það er formlega lokið. Hér eftir verð ég eins og 

Garðabrúða í ævintýrinu: lokuð inni og að drepast úr leið-

indum. Ég er að vísu ekki innilokuð í turni en risastóra 

herbergið mitt á annarri hæð í Nýjabæ er svona svipað!

Ólafía Arndís

Minnislisti:

•	 Aldrei að ferðast aftur um þennan Öxnadal. Fljúga 

frekar þegar ég sting af til Reykjavíkur.

•	 Halda áfram að vera í fýlu. Það er aldrei að vita 

hvað ég get grætt á því.

•	 Pirra Kristján á dvergaherberginu. Hahahahaha!

•	 Leita að vinnu. Ég fæ pottþétt vinnu við að passa 

börn. Ég er mjög góð í því og svo hef ég reynslu.

•	 Muna að kanna svæðið á næstu dögum í leit að 

ævintýrum til að skrifa um í dagbókina.
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Laugardagur 26. júní 

Kæra dagbók,

ÞETTA VAR BESTI DAGUR LÍFS MÍNS! Draumur minn 

rættist. Allavega einn þeirra. Sko, pabbi og mamma voru 

eitthvað dularfull í morgun, alltaf að hvíslast eitthvað á 

og síminn hans pabba alltaf að hringja. Ég sat í eldhúsinu 

í Nýjabæ og horfði út um gluggann ... á ekkert. (Það er 

nefnilega ekkert nema mýri fyrir framan húsið. Smá garður 

og svo bara mýri eins langt og augað eygir, alveg að næsta 

fjalli.) Allavega, ég var að einbeita mér að vera fýluleg og 

svara engu og gat því ekki spurt pabba hvert hann væri 

að fara þegar hann rauk skyndilega út í bíl og brunaði í 

burtu. Kristján spurði mömmu hvað gengi á en hún brosti 

bara svona dularfullu brosi og yppti öxlum. Ég vissi sko 

alveg að hún vissi eitthvað. Nú, nú, pabbi kemur svo heim 

stuttu seinna með pappakassa og í kassanum var ... TÓTA. 

Sætasti, krúttlegasti og dúllulegasti hvolpur í heimi. Og ég 

á hann!!! Ja, með Kristjáni reyndar en hann er skíthræddur 

við hunda svo ég hef Tótu alveg út af fyrir mig. Oh, hún er 

sæææætust. Hún er svona Beagle-hundur, brún, svört og 
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hvít með löng eyru sem sveiflast til og frá þegar hún hleyp-

ur. Hún er líka algjör kelirófa og sleikir á manni andlitið í 

tíma og ótíma. Ég gleymdi fýlunni í smástund og gargaði 

svolítið mikið af gleði og hoppaði upp á bakið á pabba og 

kyssti hann á skallann í hvirflinum sem ég kalla Geimskipið. 

Svo söng ég Takk-lagið og dansaði tja tja tja við mömmu. 

(Takk-lagið er lag sem ég samdi bara þarna á staðnum og 

er bara býsna ánægð með svona eftir á – spurning um að 

taka það upp og setja á YouTube. ) Ég var svo yfir mig glöð 

að ég greip meira að segja í hendurnar á Kristjáni og hopp-

aði nokkrum sinnum upp og niður, skrækjandi eins hátt 

og ég gat. Kristján hoppaði reyndar ekki með. 

Eftir að ég hafði jafnað mig smá og sá ánægjusvipinn á 

andlitum foreldra minna rann upp fyrir mér að þagnarbind-

indi undanfarinna daga var sennilega ónýtt. Til að bjarga 
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málum flýtti ég mér að útskýra að hvolpur breytti ekki því 

að þau hefðu eyðilagt líf mitt. Svo greip ég Tótu krúsílús 

upp úr kassanum og strunsaði upp í flotta herbergið mitt. 

(Ég hef aldrei átt svona stórt herbergi.) Ég reyndi nú samt 

að vera kurteis, ég öskraði ekki á þau eða neitt þannig. Það 

hefði verið rosalega vanþakklátt. Ég er nefnilega ofboðslega 

ánægð með hana Tótu mína. Mig hefur dreymt um hvolp 

síðan ég var níu ára en mátti aldrei fá. Þannig að ég er alveg 

þakklát fyrir hundinn, sko, ég vil bara ekki skemma þetta 

með fýluna og samviskubitið. Það er aldrei að vita hvað mig 

vantar næst. Hjólið mitt er til dæmis orðið frekar lélegt og 

ryðgað af því að það stóð úti í vetur. Ég gleymdi því óvart á 

bak við verkfærakofann í garðinum. Það var samt ekki mér 

að kenna, ég var að fela það fyrir Kristjáni sem vildi fá það 

lánað en það var ekki séns! Svo var bara allt í einu kominn 

vetur og ég var ekkert að hugsa um hjólið þá. 

 

Ég ákvað að skreppa með Tótu út í göngutúr. Það þarf sko 

að fara með hunda út að ganga að minnsta kosti tvisvar 

á dag, annars verða þeir alveg klikk. Ég gekk lengi um 

bæinn. Fyrst með Tótu í bandi og svo með hana í fanginu.

Hún er svo lítil ennþá, greyið, og ekki með mikið úthald. 

Það kom mér á óvart hvað það eru margar götur hér og 

fullt af flottum húsum. Svo er sjoppa og pizzastaður, JEI!!! 

En ég sá ekki marga krakka, eiginlega engan, bara nokkra 
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smákrakka á þríhjólum. Svo sá ég skólann. OJ! Ég ætla 

sko ekki að byrja í þessum skóla. Ég er ákveðin í að vinna 

eins og vitleysingur svo ég nái heim fyrir haustið. Kannski 

get ég reynt að fá að passa þessa þríhjólakrakka.

Ég rataði sem betur fer aftur heim. Nýibær stendur 

eiginlega þar sem bærinn endar ... eða byrjar, fer eftir því 

hvernig maður lítur á málið. Það er ekki mikið af íbúðar-

húsum í kring, bara nokkur. Til dæmis er eitt hús alveg 

við hliðina sem heitir Glaðheimar. Bara Glaðheimar, ekk-

ert húsnúmer. Þar býr víst kona. Ég sá mömmu tala við 

hana yfir girðinguna þegar ég kom heim með Tótu. Hún 

brosti til mín. Falleg kona en skringileg. Hún er með kol-

svart hár í risahnút á hausnum og var klædd í teppi. Ekki 

grín, hún stóð þarna og talaði við mömmu með köflótt 

flísteppi vafið um sig. Þegar ég var aðeins og leyfa kon-

unni að dást að Tótu og klappa henni varð mér litið upp 

í glugga á efstu hæð Glaðheima. Ég get svarið að það var 

einhver í glugganum en sá hinn sami hvarf jafnskjótt og 

hann birtist. Ég ætlaði að spyrja konuna en þær mamma 

voru í hrókasamræðum um bókasafn bæjarins. 

Humm, svo það er bókasafn á Dalvík. Verð að kíkja á 

það síðar. 

Ég held ennþá að það séu draugar í Nýjabæ. Ekki endi-

lega slæmir draugar, ég er allavega ennþá á lífi, en draugar 

samt. Búin að reyna að senda pabba og mömmu miða um 
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þetta (af því ég tala ekki við þau) en þau hafa ekki svarað. 

Skilaboðin voru samt alveg skýr, fannst mér. Ég skrifaði: 

Það eru brjálaðir draugar í þessu ömurlega, 

gamla húsi. Þið hafið eyðilagt líf mitt. Ég vil 

fara heim. 

ÓA 

Þetta með draugana er ekki grín. Það brakar stöðugt og 

brestur í húsinu. Meira að segja þótt enginn sé heima, 

nema ég náttúrlega ... annars myndi ég ekki heyra það. 

Svo er ekki séns að ég þori niður í kjallarann. Ég reyndi 

það í gær en um leið og ég opnaði dyrnar kom svona 

gustur á móti mér og í hurðaropinu var risastór köngu-

lóarvefur. Þetta er sko brjálæðislega draugalegt. Ég þori 

varla að hugsa um hvað er þarna niðri. HROLLUR! Sem 

betur fer er klósett uppi sem ég get notað. Veit samt ekki 

hvernig ég leysi hreinlætismál mín í framtíðinni. Sturtan 

er nefnilega niðri í kjallara.

Minnislisti:

•	 Láta fjölskylduna vita að Tóta heiti Tóta.

•	 Horfa á Ghost Busters myndirnar – gott að vera 

með Draugabanahandtökin á hreinu þegar maður 

býr í svona draugahúsi.
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