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Skallagrímur með lið á N1-mótinu
Um 1.800 strákar í 5. flokki léku 

knattspyrnu á félagssvæði KA á Akureyri 
fyrstu helgina í júlí, á N1-mótinu. Mótið er 
það stærsta sem haldið er á hverju áru hér-

lendis fyrir stráka í yngri flokkum félaganna. 
Skallagrímur í Borgarnesi sendi lið til 

keppninnar og voru strákarnir mjög ánægðir 
með ferðina og alla umgjörð mótsins. „Skall-

arnir“ komust ekki á verðlaunapall enda kom-
ast ekki allir þangað af öllum þessum fjölda 
keppenda. Annað Vesturlandsfélag, ÍA, sendi 
einnig lið til keppninnar. 

Skallagrímur í leik gegn Stjörnunni á laugardeginum í blíðskaparveðri.
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Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

Í þjóðbúningi eins oft 
og tilefni gefst til
Sigríður Sigurjónsdóttir býr í dag 

á dvalarheimili aldraða, Höfða, 
á Akranesi. Hún er fædd að 

Ytra-Hólmi en fluttist snemma til 
Akraness, þar sem hún hefur alla 
tíð búið ásamt eiginmanninum sem 
er látinn. Þau áttu eina dóttur, Guð-
rúnu, sem býr fyrir sunnan. Sigríður 
var lengi á vinnumarkaðnum, vann 
m.a. lengi í vefnaðarvöruversluninni 
Ríma sem ekki er lengur starfrækt. 
Á þjóðhátíðardaginn 17. júní klæddi 
Sigríður sig í sitt besta þjóðlega skart, 
en hún segir að það geri hún eins oft 
og tilefni gefist til. Segir að það mættu 
margar yngri konur líka gera, hafi þær 
til þess tækifæri. Aðspurð um dvöl-
ina á Höfða segir hún að þar sé gott 
að vera, félagsskapur góður og vel sé 
hugsað um þá sem þar búi. 

Væntumþykja
Væntumþykja í verki er heilsueflandi 
tilraunaverkefni fyrir eldra fólk sem 
Höfði tekur þátt í , og er hugmynd 
tveggja sjúkraþjálfara í Borgarnesi. 
Verkefnið snýst um að hvetja fjöl-
skyldu og vini til að gera æfingar 
með fólkinu sínu þegar það kemur 
í heimsókn. Fólki þykir vænt um að 

geta gert gagn og láta gott af sér leiða, 
góð heimsókn verður betri og ástvinir 
njóta góðs af. Kveikjan að verkefninu 
var að sjá hvaða möguleikar væru til 
staðar svo flestir hefðu sem mesta 
möguleika á heilsueflingu og aukinni 
vellíðan í ljósi niðurskurðar og oft 
takmarkaðrar möguleika. 

Rannsóknir sýna að öll hreyfing, 
hversu smá hún er, gerir gagn. Þátt-
taka fjölskyldu og annarra aðstand-
enda skiptir því líka máli. Hreyfing 
liðkar liði , er styrkjandi og örvar 
blóðrás, auk fleiri jákvæðra þátta. 

Sigríður Sigurjónsdóttir.

Á traktorum kringum landið gegn einelti
Um síðustu mánaðarmót varð 

hálfrar aldar draumur tveggja 
vina að veruleika þegar hr-

ingferð þeirra umhverfis landið hófst 
á tveimur Massey Ferguson traktorum 
hringinn í kringum landið. Annar 
traktorinn var sá sem þeir unnu á í 
sveitinni fyrir 50 árum síðan. Þeir 
Karl Friðriksson, framkvæmdastjóri 
hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, og 
Grétar Gústavsson, meistari í bif-
vélavirkjun og áhugamaður um bú-
vélar og fornbíla, voru saman í sveit 
á bænum Valdarási í Húnavatnssýslu 
frá fimm ára aldri fram á unglingsár 
og unnu ýmis sveitastörf. Þeir kalla 
sig Vini Ferguson en með þessu leggja 
þeir félagar góðu málefni lið og safna 
fyrir Vináttu – forvarnarverkefni 

Barnaheilla gegn einelti leikskólum 
en þangað á einelti gjarnan rætur að 
rekja og mikilvægt að hefja forvarnir 
strax þá. Karl segir að aldrei hafi 

komið annað til greina en að fara á 
traktornum sem þeir unnu á í sveitinni 
fyrir mörgum árum, Massey Ferguson, 
tegund 35X, árgerð 1963. 

Grétar og Karl staddir á Siglufirði í hringferðinni. Þeir höfðu viðkomu á öllum 
OlíS-stöðvum sem voru á leið þeirra. Ferðinni lauk 8. júlí sl. 

Landnámsjörðin Saxhóll í Beruvík: 

Afkomendur reistu skilti til minn-
ingar um ábúendur jarðarinnar
Sú hugmynd vaknaði fyrir 

nokkrum árum að safna fyrir og 
koma upp skilti við landnáms-

jörðina Saxhól í Beruvik. Það voru af-
komendur hjónanna sem þar bjuggu 
í upphafi síðust aldar, sem áttu í hlut. 
Þau Þórarinn Þórarinsson og Jensína 
Jóhannsdóttir bjuggu á Saxhóli frá 1904 
til 1926, þegar Þórarinn lést, en þá tók 
við jörðinni Ágúst Þórarinsson, sonur 
þeirra. Hann bjó þar til 1942, er hann 
flutti að Svarfhóli í Miklaholtshreppi. 
Í mars sl. hófst söfnunin. Reynt var að 
ná sambandi við sem flesta afkomenda 
hjónanna, en þeir munu vera um 940 
á lífi af þeim 970 sem þau hafa eign-
ast. Söfnunin gekk vel og lauk henni 
í júní, en skiltið kostaði 160 þúsund 
krónur uppkomið. Hámarksupphæð 
sem leggja mátti til var 3000 krónur 
á mann. 

Laugardaginn 11. júlí sl. var skiltið 
afhjúpað. Milli fjörtíu og fimmtíu af-
komendur Þórarins og Jensínu komu 
saman við Saxhól auk maka og áttu 
mjög ánægjulegan frændafund, sem 
hélt jafnvel áfram um kvöldið á hinu 
glæsilega tjaldsvæði á Hellissandi. 
Skiltið er staðsett nákvæmlega tólf 
kílómetra frá Sjómannagarðinum á 
Hellissandi og er hannað í samstarfi 
við Snæfellsnesþjóðgarð og unnið í 
Merkingu. Það væri óskandi að fleiri 
eyðibýli fengju jafn virðulega minn-
isvarða og Saxhóll. 

Börn þeirra Þórarins og Jensínu 
dreifðust víða. Strákarnir stunduðu 
flestir sjómennsku til að byrja með. Júl-
íus, Jóhann og Guðmundur stunduðu 
sjó, meðan Ágúst og Skarphéðinn voru 
meira fyrir búskapinn. Jóhann bjó á 
Hellissandi, en fórst ungur stýrimaður 
með mótorbátnum Rask frá Ísafirði 
haustið 1924. Eiginkona Jóhanns var 
Katrín Þorvarðardóttir frá Skuld á 
Hellissandi. Júlíus settist einnig að 
á Hellissandi en hann var lengi for-
maður verkalýðsfélagsins á staðnum 
en eiginkona hans var Sigríður Katrín 
Guðmundsdóttir frá Þorvaldarbúð 
á Hellissandi. Guðmundur flutti til 
Akraness og síðan til Reykjavíkur en 
hann átti Þórhildi Kristjánsdóttur frá 
Brimilsvöllum í Fróðárhreppi. 

Eins og áður hefur komið fram tók 

Ágúst við búinu á Saxhóli og fluttist 
síðan árið 1942 suður að Svarfhóli í 
Miklaholtshreppi, þar sem hann bjó 
þar til hann lést, rúmlega fimmtugur. 
Hann var kvæntur Sigurlaugu Sigur-
geirsdóttur frá Svarfhóli. Skarphéðinn 
varð bóndi í Syðri Tungu í Staðarsveit, 
en fluttist síðan suður og lauk starfsæv-
inni, sem húsvörður í Breiðagerðisskól-
anum. Hann var kvæntur Elínu Sig-
urðardóttur frá Syðri Tungu. Systurnar 

bjuggu lengi undir Jökli. Pétrún bjó 
fyrst á Hellissandi, síðan að Hellu 
í Bervík og loks á Ingjaldshóli. Hún 
flutti til Akraness árið 1949 og 1956 
til Reykjavíkur en hún var gift Óskari 
Jósef Gíslasyni úr Eyrarsveit. Guðrún 
bjó lengi í Ártúni á Hellissandi, en 
fluttist til Reykjavíkur 1943. Hennar 
eiginmaður var Pétur Maríus Guð-
laugur Guðmundsson frá Brennu á 
Hellissandi. 

Glaður hópur afkomenda og maka.

Rakel Erna Skarphéðinsdóttir sem afhjúpaði skiltið ásamt Friðjóni Hallgríms-
syni.

Friðlýsing Hvanneyrartorfunnar 
á dagskrá Hvanneyrarhátíðar

Árleg Hvanneyrarhátíð fór fram 
um síðasta laugardag, 11. júlí. 
Dagurinn hófst á örnámskeiði 

í orfslætti en þessi aldargamla heyskap-
araðferð má alls ekki falla í gleymsku 
og dá. Meðal annarra viðburða má 
nefna fornbílasýningu, markaðstorg, 
leiðsögn um um Hvanneyrartorfuna 
auk fjölbreyttrar skemmtidagskrár fyrir 
yngsta fólkið. Deginum lauk með tón-
leikum hljómsveitarinnar Veturhús í 
hlöðu Halldórsfjóss en Halldórsfjós 
er að skapa sér sess sem skemmti-
legur og aðlaðandi staður fyrir fundi, 
menningu, tónlistarflutning og aðra 
viðburði. Þar var meðal annars ráð-
stefna ágæti íslensku kýrinnar, mjólk-
urframleiðslu á Íslandi og fleira. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
forsætisráðherra, mætti á Hvann-
eyrarhátíð og ræddi um friðlýsingu 
gömlu Hvanneyrartorfunnar. 

Slegið með orfi við bæinn  laufás í 
Eyjafirði. Verklagið verður að vera í 
lagi svo vel gangi.
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Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á VESTURLANDI

Frá upphafi byggðar á Íslandi hafa landsmenn byggt afkomu sína að 
meira  eða minna leyti á fiskveiðum. Byggð við Faxaflóa var mjög háð 
fiskveiðum og útgerð og þéttbýlismyndun í Reykjavík og Hafnarfirði 

á 19. öld átti nánast alfarið rætur sínar að rekja til sjávarútvegs. Á 20. öld 
breyttust kjör Íslendinga gríðarlega til hins betra og í þeirri uppbyggingu 
skiptu fiskveiðar sköpum. Sjávarútvegur hefur því um langt skeið verið 
undirstaða velmegunar á Íslandi. Það er því skylda Íslendinga að halda vel 
utan um sögu og þróun sjávarútvegs og kynna komandi kynslóðum hér á 
landi, sem og erlendum gestum, hvernig sambúð Íslendinga var og er í dag 
við hafið og lífríki sjávar. Sjávarútvegsráðstefnan, sem er haldin árlega, er 
vissulega liður í því að dreifa upplýsingum til allra þeirra sem sjósókn og 
fiskvinnslu stunda hér við land, en einnig er þessi mikilvæga ráðstefna liður í 
því að dreifa upplýsingum um nýja tækni, nýtingu afla og annars sem raunar 
kemur öllum við því sjávarútvegur er landmikilvægasta atvinnugreinina 
hérlendis, og þá er ferðaþjónustunni ekki gleymt. Vegna aukinnar tækni á 
öllum sviðum sjávarútvegs hefur þeim fækkað sem starfa við sjávarútveg en 
á sama tíma hefur arðsemi greinarinnar aukist, nýting þess afla sem berst á 
land hefur aukist og síðast en ekki síst, aukin umhverfisvernd hefur aukist 
og umfang þess afla sem kastað hefur fyrir borð hefur stórminnkað. Þar 
má vissulega gera betur og að því hefur verið unnið að stofnunum eins og 
Hafrannsóknastofnuninni, Íslandsstofu og Fiskistofu. 

Á þriggja ára fresti er haldin hér sjávarútvegssýning sem dregur að fjölda 
erlendra gesta auk Íslendinga. Íslendingar, og ekki bara þeir sem starfa við 
sjávarútveg, eru því vel vitandi um mikilvægi sjávarútvegs fyrir þjóðina, þjóðar 
sem býr í Norður-Atlantshafi við ein gjöfulustu fiskmið heims þar sem berst að 
landi einhver ferskustu sjávarafurðir sem þekkjast víða um heim. Þeirri ímynd 
vill íslensk þjóð viðhalda og sanna með góðum viðtökum erlendra neytenda. 
Hugmyndir sem hér fæðast við veiðar og vinnslu eru framúrstefnulegar, 
raunhæfar, framsæknar og frumlegar og skapa um leið umræðugrundvöll 
eða nýja hugsun. Þar eiga hlut að máli hérlend fyrirtæki sem framleiða tæki 
til vinnslu sjávarafurða og hafa skapað sér alþjóðlega viðurkenningu, og þar 
má nefna fyrirtæki á Vesturlandi eins og 3X-Technology, Skagann og Traust.

Fullyrt er nú að ferðaiðnaðurinn skapi þjóðarbúinu meiri tekjur en sjávarút-
vegurinn, en þá gleyma, eða vita ekki þeir sem slíku halda fram, að sjávarút-
vegurinn skapar mjög mörg tengd störf sem kannski skapa ekki gjaldeyri nema 
að hluta en eru verulega atvinnuskapandi. Af því getur ferðaiðnaðurinn ekki 
státað auk þess sem fullyrt er að hluti tekna af ferðaþjónustu skili sér ekki til 
skatts, sem er mjög alvarlegt. Nú er svo komið að Íslendingar geta ekki um 
hásumarið ferðast um landið án þess að þar séu nánast allsstaðar erlendir 
ferðamenn. Það er gott og blessað en ekki eins gott þegar umgengni þeirra er 
ekki til fyrirmyndar, tjaldað er á bílastæðum og jafnvel í opnum görðum án 
afskipta staðaryfirvalda, ekið um svæði þar sem umferð er bönnuð eins og víða 
á hálendinu, og svo er allt rusl skilið eftir. En væntanlega er umgengni flestra 
ferðamanna til fyrirmyndar, verðum við ekki að treysta því? Ríkisstjórnin 
ætlar að verja stórauknu fé til uppbyggingar á ferðamannastöðum um land 
allt ásamt því að umtalsverðum fjármunum verði varið til brýnna vegafram-
kvæmda á vegakerfi landsins. Þessu ber að fagna og vonandi verður af þessu 
áður en helstu náttúruperlur landsins líta út eins og sviðin jörð. Ef íslensk 
ferðaþjónusta skapar eins miklar tekjur og fullyrt er af mörgum, ætti hún að 
styðja þetta átak fjárhagslega, ekki bara fagna þessu framlagi úr ríkissjóði.

Óska öllum þeim sem ferðast um landið á þessum fallegu sumardögum og 
taka þátt í útihátíðum  góðrar ferðar og áfallalausrar heimkomu.

Geir A. Guðsteinsson, ritstjóri

Sjávarútvegur  
og ferðaþjónusta

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190

Rauðhært fólk flykktist 
á Írska daga á Akranesi
Bæjarstjórinn á Akranesi, Regína 

Ásvaldsdóttir setti Írska daga í 
byrjun júlímánaðar og fékk til 

liðs við sig fjölmennan hóp leikskóla-
barna sem sungu írska lagið Efemía, 
í þýðingu Jónasar Árnasonar. Strax í 
kjölfar setningarinnar hófust tónleik-
arnir Litla Lopapeysan en þar kom 
fram ungt og efnilegt tónlistarfólk á 
Akranesi. Í aðdraganda tónleikanna 
voru haldnir söngtímar sem tugir 
barna og unglinga tóku þátt, í þeirri 
von að fá að syngja á tónleikunum. 

Þessi bæjarhátíð Skagamanna 
fagnar sínu 16. ára afmæli og hefur 
vaxið og dafnað með hverju árinu. 

Á Akranesi um þessa helgi var . a. 
götugrill, tónleika á hafnarsvæðinu 
þar sem landsþekktir tónlistamenn 
stíga á svið, meðal annars María Ólafs-
dóttir og svo tónleikarnir Lopapeysan 
á laugardagskvöldinu þar sem fram 
koma Sálin, Bubbi og Dimma, Geir-
mundur Valtýsson, Friðrik Dór, Salka 
Sól, Dikta og fleiri. 

Fjölmargar keppnir voru á Írskum 
dögum, meðal annars bryggjugolf, 
dorgveiðikeppni, sandkastalakeppni 
og keppnin um írskasta hreiminn 
svo fátt eitt sé nefnt. Rauðhærðasti 
Íslendingurinn er fastur liður og jafn-
fram sá vinsælasti í dagskránni og var 

hann valinn á laugardeginum. Það var 
17 ára stúlka frá Hólmavík, Laufey 
Heiða Reynisdóttir. 

Skreytingar gerast varla írskari á 
Akranesi, eða hvað?

Ólafsvíkurvaka er lifandi hátíð
Ólafsvíkurvaka fór fram í 

Ólafsvík í byrjun þessa sum-
armánaðar þar sem bæja-

búar þustu út úr hýbýlum sínum og 
glöddum með öðrum bæjarbúum 
og gestum, en fjölmargir lögðu leið 
sína þessa helgi til Ólafsvíkur, enda 
skemmtileg dagskrá í veðurblíðunni. 
Að venju kepptu hverfin í skreytingum 
en þau höfðu hvert sinn lit sem þema 
og voru veitt verðlaun fyrir besta 
hverfið. Hátíðarhöldin fóru svo fram í 
Sjómannagarðinum og var þar margt 
um manninn og almenn gleði ríkti þar. 

Einnig voru atriði við höfnina þar 
sem keppt var í dorgveiði og á föstu-
dagkvöldinu var efnt til bryggjuballs en 
á laugardagskvöldinu var þrumustuð á 
balli í félagsheimilinu Klifi í Ólafsvík. 

Ólavsøka í Færeyjum
En það eru fleiri hátíðir sem kenndar 
eru við Ólaf. Þeir sem reynt hafa segja 
að aðeins einn ljóður sé á þjóðhátíð 
Færeyinga sem meðal Íslendinga 
gengur undir nafninu Ólafsvaka. Hún 
er svo skemmtileg að þeir sem einu 

sinni prófa verða að koma aftur og 
aftur og aftur og aftur. Gestrisni og al-
menn gleði virðist Færeyingum í blóð 
borin. Hvað gerir hana svona merki-
lega spyrja margir? Svarið er marg-

þætt en aðalástæða þess að Ólafsvaka 
Færeyinga þykir skara framúr öðrum 
er sú kurteisi og almennilegheit sem 
erlendum gestum er sýnd yfir alla há-
tíðina. Margir sem þangað fara kunna 
sögur af því að heimili heimamanna 
standa öllum opin og gestrisnin slík að 
gangi menn inn um einhverjar hússins 
dyr í Færeyjum þá daga sem hátíðin 
stendur yfir sé þeim umsvifalaust vísað 
til sætis og matur og mjöður borinn 
á borð hið snarasta. Það er nefnilega 
galli við margar annars skemmtilegar 
hátíðir víða um heiminn að gestir eru 
misvelkomnir og sums staðar slagsmál 
og drykkjulæti algeng. Ólafsvakan, eða 
Ólavsøka, er ávallt haldin síðustu vik-
una í júlí og segir það sitt um stemmn-
inguna og ekki síður Færeying sjálfa 
að hátíðin sem sem strangt til tekið 
stendur aðeins einn til tvo daga tekur 
nú heila viku. Þjóðhátíðardagurinn 
sjálfur er 29. júlí en þessum degi hafa 
Færeyingar fagnað í þúsund ár en 
dagurinn er dauðadagur Ólafs heilaga 
og sami dagur og Færeyingar stofnuðu 
þing sitt. 

Rauða hverfið skartaði sínu fegursta 
og ekki má sleppa fótboltanum í 
skreytingunni, sem nýtur mikilla 
vinsælda í Ólafsvík sem og víðar á 
Vesturlandi.

„Nú gefst tími til að 
gera eitthvað annað“
- segir Hildur Sigurðardóttir

Hildur Sigurðardóttir, leik-
maður Snæfells í Stykkis-
hólmi í körfubolta kvenna, 

ákvað eftir síðasta Íslandsmót að nú 
væri nóg komið, keppni í körfubolta 
af hennar hálfu væri algjörlega lokið. 
Hildur var valin besti leikmaður ársins, 
valin í úrvalslið Domino‘s deildar 
kvenna og prúðasti leikmaður Ís-
landsmótsins. Auk þess varð Snæfell 
Íslandsmeistari, varði titilinn sem liðið 
vann vorið 2014. Það má því með sanni 
segja að Hildur hættir á toppnum. 
- Kitlar það ekki núna, Hildur, þegar 
liðin eru að koma saman, leikmenn 
að færast milli liða og nýir erlendir 
leikmenn koma tillandsins í haust, að 
breyta þessari ákvörðun og vera með? 

„Alls ekki, þetta er endanleg 
ákvörðun. Ég held hins vegar áfram 

að æfa, en nú er það að hjóla og hlaupa. 
Ég hef hug á að þjálfa einhverja yngri 
flokka á Reykjavíkursvæðinu, en ég er 
flutt til Reykjavíkur og verð íþrótta-
kennari við Háaleitisskóla. En ég hef 
ekkert misst áhugann á körfubolta, 
kem til með að fylgjast með keppninni 
næsta vetur, ekki síst með Snæfelli.“
- Verður það ekki svolítið tómlegt að 
mæta ekki á æfingar og til keppni? 
„Eiginlega fjarri því. Nú gefst tími til 
að gera eitthvað annað, sinna öðrum 
áhugamálum og gera það vel. Það er 
bara skemmtilegur tími framundan 
í mínu lífi,“ segir Hildur Sigurðar-
dóttir. VESTURLAND óskar henni 
velfarnaðar og þakkar fyrir allar 
ánægjustundir sem hún hefur veitt 
körfuboltaunnendum á undanförnum 
árum. 

Hildur Sigurðardóttir með viðurkenn-
ingar sem hún hlaut á lokahófi KKí 
sl. vor.



Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Tengdu punktana:
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Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
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Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
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HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
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HUSQVARNA
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og kjarnaborar
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Bifröst fagnar afmæli 
námsbrautar í heimspeki
Háskólinn á Bifröst heldur um 

þessar mundir upp á það að tíu 
ár eru liðin frá því að skólinn setti á 
laggirnar námsbraut í heimspeki, hag-
fræði og stjórnmálafræði. Á þessum 
tíma hefur námsbrautin vaxið, dafnað 
og þroskast og hafa yfir tvöhundruð 
nemendur útskrifast með BA gráðu 
í Heimspeki, hagfræði og stjórn-
málafræði (HHS) frá Háskólanum á 
Bifröst. Af þessu tilefni var efnt til 
afmælisveislu í Iðnó við Reykjavíkur-
tjörn. 

Mikil gleði ríkti enda margir fyrr-
verandi nemendur samankomnir til 
þess að halda upp á afmælið. Meðal 
gesta sem tóku til máls voru þrír fyrr-
verandi nemendur; þær Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir, sjónvarpskona, Hlédís 
Sveinsdóttir frumkvöðull og Bryn-
hildur Björnsdóttir, varaþingmaður. 
Einnig flutti erindi Jón Sigurðsson, 
fyrrverandi seðlabankastjóri, ráðherra 
og rektor Háskólans á Bifröst, sem var 
sérstakur heiðursgestur. Magnús Árni 
Magnússon kennari í HHS náminu og 
fyrrverandi rektor Háskólans á Bif-

röst fjallaði svo um tilurð námsins og 
hvernig það kom til að það yrði sett 
á fót. Þá hélt hljómsveitin 1860 uppi 
ljúfri stemningu fram á nótt. 

Námsbraut í Heimspeki, hagfræði 
og stjórnmálafræði var sett á lagg-
irnar árið 2005, að breskri fyrirmynd. 
Hugmyndin kviknaði fyrst við Ox-
ford háskóla á fyrri hluta 20. aldar 
og var námið hugsað til þess að búa 
framúrskarandi nemendur undir 
störf í stjórnmálum og stjórnsýslu. 
Háskólinn á Bifröst er stoltur af því 
að viðhalda mikilvægri hefð sem 
hefur það að markmiði að mennta 
víðsýna frumkvöðla sem bera gagn-
rýna virðingu fyrir grunngildum 
samfélagsins. 

BA nám í Heimspeki, hagfræði 
og stjórnmálafræði er þverfaglegt 
nám sem fléttar saman efnistök og 
aðferðir þriggja grunngreina hug- og 
félagsvísinda til að skapa einstaklega 
víða sýn og óvenju ríkan skilning á 
álitaefnum upp koma í sérhverju 
samfélagi og þarnast málefnalegrar 
úrlausnar. 

Glæsilegar Bifrastarkonur að fagna.

Jón Sigurðsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, ráðherra og rektor Háskól-
ans á Bifröst, Vilhjálmur Egilsson rektor og Magnús Árni Magnússson 
fyrrverandi rektor.

Grunnskóli Borgarfjarðar á Hvanneyri: 

Áætlað að leggja hann 
niður haustið 2016
Foreldrar á Hvanneyri eru mjög 

ósáttir við þá ákvörðun bæjar-
stjórnar Borgarbyggðar að leggja 

niður kennslu í núverandi mynd í 
Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri 
frá og með haustinu 2016. Ákvörðunin 
dragi úr aðdráttarafli staðarins og hvetji 
ekki barnafólk til þess að flytja þangað. 
Grunnskóli Borgarbyggðar starfrækir 
skóla á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum 
og Varmalandi. Á Hvanneyri er grunn-
skóladeild fyrir fyrsta til fjórða bekk 
en nemendur í fimmta til tíunda bekk 
sækja skóla á Kleppjárnsreykjum. 
Fyrstu nemendur komu í nýbyggðan 
skóla á Kleppjárnsreykjum 13. nóv-
ember 1961. Við Kleppjárnsreykja-
skóla var síðar útibúi komið á fót á 
Hvanneyri. Það varð að sjálfstæðum 
skóla 1975 er hlaut nafnið Andakíls-
skóli. Vorið 2005 voru skólarnir sam-
einaðir í einn skóla sem nefndur var 
Grunnskóli Borgarfjarðarsveitar. Síðan 
var skólinn nefndur að nýju og heitir 
Grunnskóli Borgarfjarðar en undir 
hann tilheyrir líka Varmalandsskóli. 
Frá og með haustinu 2016 verður 
ekki kennsla í þriðja og fjórða bekk á 
Hvanneyri samkvæmt vilja meirihluta 
sveitarstjórnar Borgarbyggðar, og 
verða nemendur annaðhvort keyrðir 
í Grunnskólann í Borgarnesi eða til 
Kleppjárnsreykja. Óvíst er því hvort 
kennsla í fyrsta og öðrum bekk helst 
á Hvanneyri. Skólastjóri er Ingibjörg 
Inga Guðmundsdóttir. 

Ráðist á grunnþjónustu-
þætti samfélagsins
„Eitt helsta aðdráttarafl Hvanneyrar er 
að hér er bæði leik- og grunnskóli alveg 
upp í fjórða bekk. Það skýtur skökku 
við að sveitarstjórnin sé að reyna að 
kippa stoðunum undan samfélaginu 
hér, á meðan hún hampar Landbún-
aðarháskóla Íslands,“ segir Þóra Geir-
laug Bjartmarsdóttir líffræðikennari 
á Kleppjárnsreykjum. Þóra Geirlaug 
segir mikilvægt fyrir allt samfélagið 
að kennslu á yngstu stigum grunn-
skólans sé haldið áfram á Hvanneyri. 
Hún bendir á að íbúar svæðisins hafi 

lagt fram tillögur til bæjarstjórnar um 
hvernig megi hagræða málum þannig 
að ekki þurfi að loka skólanum. Meðal 
annars sé hægt að selja vannýttan hluta 
skólahúsnæðisins eða hluti bæjarfé-
lagsins í fyrirtækjum. „Þess í stað er 
ráðist beint á grunnþjónustuþætti sam-
félagsins.“ Gangi þessar áætlanir eftir 
er ljóst að mannlíf á Hvanneyri verður 
ekki með sama hætti og það hefur verið 
mörg undanfarin ár. 

Ákvörðun sam- 
félaginu til bóta
Í samþykkt bæjarstjórnar kemur fram 
að fyrsta skrefið í breyttu skipulagi 
verði að starfsstöðvum Grunnskóla 
Borgarfjarðar verður fækkað úr þremur 
í tvær og hætt verði að reka starfsstöð 
fyrir fyrsta til fjórða bekk á Hvann-
eyri eftir að skólaárinu 2015-2016 
lýkur. Kannað verði hvort foreldrar 
barna á Hvanneyri og nágrenni vilji 
að nemendur sæki skóla að Kleppjárns-
reykjum eða í Borgarnes. Einnig verður 
kannaður vilji til þess að starfræktir 
verði fyrsti og annar bekkur á Hvann-

eyri í samstarfi við leikskólann Andabæ 
og faglegir kostir þess metnir. 

Björn Bjarki Þorsteinsson, forseti 
bæjarstjórnar, segir bæjarstjórn með-
vitaða um áhyggjur Hvanneyringa. 
„Við könnumst við umræðuna og 
höfum tekið þátt í henni. Við þurfum 
hins vegar að auka framlegð í rekstri 
og við teljum einnig að þetta geti haft 
góð áhrif á samfélagið í Borgarbyggð. 
Við lítum svo á að við séum með þessu 
bæði að efla grunnskólastarfið og auka 
fagleg gæði, ” segir Björn Bjarki. 

Björn Bjarki leggur áherslu á vilja 
bæjarstjórnar til þess að ræða við for-
eldrasamfélagið á Hvanneyri um hvort 
yngstu nemendurnir halda þar skóla-
sókn áfram eða hvort þeir verða fluttir 
á Kleppjárnsreyki eða í Borgarnes. „Við 
erum ekki að leggja af grunnskólastarf-
semi í sveitinni, við erum hins vegar 
að breyta mynd hennar. Vel má vera 
að foreldrasamfélagið telji það kost að 
þau fari annaðhvort í Borgarnes eða á 
Kleppjárnsreyki strax í fyrsta bekk. En 
við munum ræða um framtíð skóla-
mála á svæðinu við foreldrana. “

Grunnskóli Borgarfjarðar á Hvanneyri. Þema hans er: Gleði – heilbrigði – 
árangur.
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Bláfáninn dreginn að 
húni á Langasandi
Fjölmennt var á Langasandi 12. 

júní sl. þegar Bláfáninn var 
dreginn að húni í þriðja sinn. 

Bláfáninn er alþjóðlegt umhverfis-
merki sem er veitt sem tákn um góða 
umhverfisstjórnun. Það var Katrín 
Magnúsdóttir frá Landvernd sem 
afhenti Regínu Ásvaldsdóttur bæj-
arstjóra Akranesbæjar fánann. Til 
að fá Bláfánann þarf baðströndin á 
Langasandi að uppfylla 32 skilyrði 
sem lúta að vatnsgæðum, umhverfis-
stjórnun, upplýsingagjöf og öryggi. 
Það eru einungis tvær aðrar bað-
strendur sem hafa fengið fánann á 
Íslandi, Bláa Lónið og Nauthólsvík 
en sérstaða Langasands er að um 
náttúrulega strönd er að ræða. Akra-
neskaupstaður tekur sýni úr sjónum 
reglulega og hafa þau komið mjög vel 
út. Þá er einnig fjölmörg fræðsluverk-
efni unnin með börnum á öllum aldri 
á Akranesi í tengslum við umhverfið 
og Langasand. 

Börn frá leikskólunum Vallar-, 
Garða- og Akraseli voru viðstödd 
fánahyllinguna og sungu m.a. lagið 
„Ein á báti“ eftir Valgerði Jónsdóttur á 
meðan fáninn var dreginn upp. Text-
inn fylgir hér með. 

Bæjarblús
Ein á báti, úti að róa, 
stödd á miðjum Faxaflóa, 
stefnum Skagann á. 

Fyrstan lítum sandinn langa, 
ljúft nú væri þar að ganga, 
ösla öldurnar. 

Akrafjallið yfirgnæfir, 
Háihnúkur, nafnið hæfir. 
Berjadalur blár. 

Hér í bænum saman búa, 
ungir, gamlir, allir hlúa
Akranesi að. 

Hér í bænum saman búa, 
ungir, gamlir, allir hlúa
Akranesi að.

leikskólabörn voru meðal þeirra sem voru stödd á langasandi.

VÖR, sjávarrannsóknarsetur í Ólafsvík: 

Meginmarkmiðið að rannsaka lífríki Breiðafjarðar
VÖR, sjávarrannsóknarsetur 

við Breiðafjörð með aðsetur 
í Ólafsvík, er sjálfseignar-

stofnun og stóðu 22 aðilar að baki 
stofnuninni. Eitt meginmarkmið 
stofnunarinnar er að rannsaka lífríki 
Breiðafjarðar með það að leiðarljósi 
að auka þekkingu okkar á vistkerf-
inu og nýtingamöguleikum auðlinda 
svæðisins. Rannsóknir Varar tengjast 
athugunum á fæðuvef Breiðafjarðar og 
samspili frumframleiðslu og efri fæðu-
þrepa. Vör hóf starfsemi sína árið 2006 
og í ársbyrjun 2008 flutti starfsemin í 
eigið húsnæði að Norðurtanga, Ólafs-
vík. Rannsóknaraðstaðan er rúmgóð 
og nýtist vel til rannsókna bæði fyrir 
starfsfólk Varar sem og gestkomandi 
rannsóknarmenn. Forstöðumaður er 
Helga Guðjónsdóttir. Frá upphafi til 
ársins 2012 var Erla Björk Örnólfs-
dóttir forstöðumaður, en hún er nú 
rektor háskólans á Hólum. 

Stofnendur Varar eru Brim hf. 
, Reykjavík; Fiskiðjan Bylgja hf. 
, Snæfellsbæ; Fiskmarkaður Ís-
lands, Snæfellsbæ; Grundarfjarðar-
bær; Guðmundur Runólfsson hf. , 
Grundarfirði; Hafnarsjóður Snæ-
fellsbæjar; HÍ - Stofnun Fræðisetra, 
Reykjavík; Hraðfrystihús Hellissands; 
K. G. Fiskverkun, Snæfellsbæ; Kristinn 
Friðþjófsson ehf. , Snæfellsbæ; L. Í. Ú. 
, Reykjavík (nú SFS); Landssamband 

smábátaeigenda, Reykjavík; Nesver 
ehf. , Snæfellsbæ; Oddi hf. , Patreks-
firði; Sjávariðjan ehf. , Snæfellsbæ; 
Smábátafélagið Snæfell, Stykkishólmi; 
Soffanías Cecilsson hf. , Grundarf-
irði; Sparisjóður Ólafsvíkur; Sverris-
útgerðin ehf. , Snæfellsbæ; Útnes ehf. 
, Snæfellsbæ; Útvegsmannafélag Snæ-
fellsness, Grundarfirði og Valafell ehf. 
, Snæfellsbæ. 

Mörg rannsóknarverkefni
Helstu rannsóknarverkefni Varar 

hafa til þessa verið: 
• Marflær sem áviti á umhverfisáhrif 

síldargengdar á grunnsævi við Ís-
land. Samstarfsverkefni Varar og 
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands 
á Snæfellsnesi. 

• Mæling á magni eiturþörunga: 
Sérvirk ljómun eiturþörunga 
með þáttapörun á flúrmerktum 
þreifurum. 

• Þróun aðferða við mat á stofnstærð 
botndýra með hjálp sjálfvirks kaf-
báts (AUV). Vör er samstarfsaðili í 
verkefninu sem leitt er af Háskóla 
Íslands og styrkt af Rannís 2011-
2013. 

• Kræklingur og hörpudiskur: Grein-
ing fæðugerða með erfðagreiningu 
(metagenomics). 

• Verkefnasjóður Sjávarútvegsins, 
Samkeppnisdeild 2010-2012 

• Kræklingur og hörpudiskur: Grein-
ing fæðugerða með erfðagreiningu 
(metagenomics). 

• Tilraunaveiðar á undirstöðu-
tegundum í fæðuvef Breiðafjarðar. 
Samstarfsverkefni Varar og Há-
skólaseturs Snæfellsness. 

• Dýrasvif í Breiðafirði: Fæðunám og 
frjósemi átu. 

• Fjölbreytileiki örvera á Íslands-
miðum og áhrif þeirra á umhverfi 
og fæðuframboð nytjalífvera. Vör er 
samstarfsaðili í verkefni sem leitt er 
af Matís ohf. 

• Greining dýrasvifs með hljóðmæl-
ingum. Samstarfsverkefni Varar og 
Rannsókna- og fræðaseturs Háskóla 
Íslands á Norðausturlandi, Húsavík. 

• Sjálfbær nýting og aukin arðsemi 
veiða og vinnslu beitukóngs í 
Breiðafirði. Verkefni unnið í sam-
vinnu við Sægarp ehf. Grundarfirði. 

• Konksneglens (Buccinum undatum) 
biologi og udbredelse i farvandet 
ved Island og Færøerne. Samvinna 
við Sægarp ehf. Grundarfirði, Fiski-
rannsóknarstovuna Færeyjum og 
P/F O. C. Joensen, Færeyjum. 

• Útbreiðsla og þéttleiki beitukóngs 
(Buccinum undatum) í Breiðafirði 
og Faxaflóa: Leit nýrra veiðisvæða. 
Samstarfsverkefni með Sægarpi ehf. 
Grundarfirði. 

• Vöktun umhverfisþátta og framvindu 

svifþörunga í Breiðafirði. Rannsókn 
unnin í samvinnu við Sólveigu Ólafs-
dóttur og Agnesi Eydal, Hafrann-
sóknarstofnuninni. 

• Rannsóknir og kynning á nátt-
úrufræðum. Samstarf Varar, útibús 
Hafrannsóknarstofnunarinnar í 
Ólafsvík, Þjóðgarðsins Snæfellsjök-
uls, Náttúrustofu Vesturlands og Há-
skólaseturs Snæfellsness með stuðn-
ingi frá Vaxtarsamningi Vesturlands. 

• Ljóð í náttúru. Samstarfsverkefni 
Varar, Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls 
og Skógræktar ríkisins, Hreðavatni. 

• Fegurð fjörunnar og fjölbreytileiki. 
Samstarfsverkefni Varar og Þjóð-
garðsins Snæfellsjökuls. 

• Fjörulallar í fræðsluferð, jarð-, haf- 
og líffræði á Djúpalónssandi. Sam-
starfsverkefni Varar og Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökuls. 
Vör, sjávarrannsóknarsetur hlaut 

nýlega einnar milljón króna styrk frá 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 
úr Veiðikortasjóði v egna verkefnis-
ins, Rannsókn á hlutfalli ýsu-, þorsks 
og makrílmaga sem innihalda síli í 
Breiðafirði árið 2015. Í sama skipti og 
úr sama sjóði hlaut Rannsóknarsetur 
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi 820 þús-
und króna styrk vegna verkefnis sem 
nefnist Stofnvistfræði og stofnstærð 
dílaskarfs á Íslandi.

Rannsóknir hafa verið stundaðar á kræklingi. Hann má matreiða með ýmsum 
hætti.

Viðkomustaðir ferðafólks 
kortlagðir og metnir
Ferðamálastofa hefur birt gögn 

sem söfnuðust í hinu viðamikla 
verkefni „Kortlagning auðlinda 

íslenskrar ferðaþjónustu“ en það er 
meðal aðgerða sem kveðið er á um í 
Ferðamálaáætlun 2011-2020. Um er að 
ræða metnaðarfullt verkefni sem nýtist 
við þróun og uppbyggingu íslenskrar 
ferðaþjónustu, bæði opinberum stofn-
unum sem og einkaaðilum. Verkefnið 
miðar að því að kortleggja, með að-
stoð landfræðilegra upplýsingakerfa, 
auðlindir ferðaþjónustu og helstu inn-
viði svæða í samstarfi við heimafólk 
og greina þannig með myndrænum 
hætti hvar auðlindir ferðaþjónustunnar 
og tækifæri liggja til framtíðar. Alta 
ehf. vann verkið á grundvelli útboðs 
sem efnt var til í samvinnu við Ríkis-
kaup vorið 2014 en Rannsóknamiðstöð 
ferðamála hafði áður unnið forverkefni 
sem tók til átta sveitarfélaga á Suður-
landi. Þá hafa Landmælingar Íslands 
einnig setið í stýrihóp verkefnisins og 
veitt ráðgjöf. 

Meginmarkmið verkefnisins er að 
kortleggja staði þar sem upplifa má 
staðbundna og sérstaka eiginleika í 
náttúrufari eða menningu. Í gögnum 
um hvern stað kemur fram í hvaða 
flokka upplifanir á staðnum falla 
(fjörur, fossar, gil og gljúfur, o.s.frv. 
), mat á aðdráttarafli staðarins auk 
upplýsinga um aðgengi, aðstöðu o. 
fl. Skráningin gefur áhugaverðar vís-
bendingar um sérkenni svæða sem 
hugsanlega má nýta og/eða ástæða er 
til að vernda. 

Hagnýting gagnanna
Öllum er heimilt að nýta upplýs-
ingarnar að vild enda sé heimilda getið 
í samræmi við reglur og venjur þar um. 
Mögulegt er að fá gögnin afhent og 
tengja þau inn í landupplýsingakerfi, 
aðrar vefsjár og önnur forrit t.d. Google 
Earth. Gögnunum er miðlað með 

Geoserver landupplýsingaþjóni sem 
býður upp á mjög fjölbreytta miðlun, 
bæði með kortaþjónustu (WMS) og 
fitjuþjónustu (WFS). Geoserver miðlar 
gögnum í samræmi við opna staðla sem 
Open Geospatial Consortium (OGC) 
hefur þróað. 

Arnarstapi er vinsæll ferðamannastaður og þar er minnisvarði um Bárð Snæ-
fellsás sem alltaf vekur athygli og dregur til sín fjölda ferðamanna á hverju 
sumri. Bárður er aðalsöguhetja í fornsögunni Bárðar saga Snæfellsáss. Sagan 
er talin rituð á síðari hluta 14. aldar. Með sögunni hefst ný bókmenntagrein 
þ.e. fornaldarsögurnar sem áttu sér fornar rætur í munnlegri frásögn. Bárður 
er í sögunni sagður sonur Dumbs konungs og Mjallar Snæsdóttur. Dumbur 
konungur var kominn af risakyni í föðurætt, en tröllum í móðurætt. í arf hafði 
Dumbur fengið einkenni beggja. Hann var sterkur og vænn með þægilega 
skapsmuni. Hann gat því haft samskipti við mennska menn. Ólíkt þeirri trú í 
öðrum íslendingasögum að menni deyi á fjöllum þá hverfur Bárður í jökulinn 
í lifanda lífi, þar sem hann verður hollvættur manna sem búsettir eru kring 
um jökulinn.  
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Hagvangur hefur opnað 
útibú í Borgarnesi
Ráðninga- og ráðgjafafyrir-

tækið Hagvangur opnaði á 
dögunum útibú í Borgarnesi. 

Hagvangur er með elstu fyrirtækjum 
sinnar tegundar á Íslandi og hefur frá 
því á áttunda áratugnum þjónustað 
hundruði fyrirtækja við ráðningar, 
stjórnun, mannauðsmál, fjármál og 
rekstur, svo eitthvað sé nefnt. 

Opnunarhóf fór fram í júní í 
Stjórnsýsluhúsinu í Borgarnesi þar 
sem skrifstofa Hagvangs er til húsa. 
Vestlendingar hafa tekið vel á móti 
Hagvangi og húsið var þétt setið. 
Geirlaug Jóhannsdóttir, sem síðustu 
ár hefur starfað við Háskólann á Bif-
röst, mun stýra starfseminni í Borg-
arnesi. Áhersla verður lögð ráðningar 
á Vesturlandi en einnig veitir Geirlaug 
fagráðgjöf á sviði mannauðsmála. Auk 
Geirlaugar mun skrifstofan í Borg-
arnesi njóta stuðnings allra ráðgjafa 
Hagvangs í Reykjavík sem munu taka 
þátt í verkefnum eftir því sem við á. 
Á opnuninni kynnti Leifur Geir Haf-
steinsson, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Hagvangs, um orkustjórnun á vinnu-

stöðum sem gengur út á að gera 
einfaldar en áhrifamiklar breytingar 
á hegðun og hugarfari til að bæta 
vellíðan stjórnenda og starfsfólks og 
um leið frammistöðu í starfi samhliða 
því að auka svigrúm til að sinna eigin 
heilsu og velferð. 

Hagvangur hefur verið í miklum 
vexti síðustu ár og meðal annars tvö-
faldað starfsmannafjölda sinn á síðustu 
þremur árum. Fyrirtækið hefur verið 
mjög sýnilegt í enduruppbyggingu ís-
lensks atvinnulífs og verið virkt í því að 
uppfæra þjónustuframboð og nálgun 
við ráðningar og ráðgjöf. Þjónustfram-
boð Hagvangs spannar í dag víðtækar 
lausnir í ráðningum, matsferlum og 
greiningum auk þess að bjóða heild-
stæðar lausnir á sviði stjórnenda og 
mannauðsmála. Loks má nefna nýjasta 
svið Hagvangs, fjármála- og rekstrar-
ráðgjöf, sem einbeitir sér að rekstri 
opinberra aðila og bættri nýtingu á 
rammasamningum. Hagvangur vill 
koma á framfæri sérstöku þakklæti 
fyrir jákvæðar móttökur í samfélaginu 
og starfsfólk Hagvangs hlakkar að eiga 

gott samstarf við fyrirtæki og stofnanir 
á Vesturlandi á næstu árum. garnesi. 
Markmiðið með opnun skrifstofunnar 
er m.a. að sinna auknum verkefnum 
á landsbyggðinni. Í tilkynningu segir 
að sérstaklega muni skrifstofan annast 
verkefni í Norðvesturkjördæmi auk 
verkefna annars staðar á landinu. 

Geirlaug hefur lokið MBA námi 
frá Háskólanum í Reykjavík með 
áherslu á mannauðsstjórnun og BS 
í rekstrarfræðum frá Háskólanum á 
Bifröst. Geirlaug hefur undanfarin 
10 ár starfað við Háskólann á Bifröst 
og er nú í hlutastarfi sem aðjúnkt á 
viðskiptasviði skólans og kennir m.a. 
mannauðsstjórnun. Áður starfaði 
Geirlaug við Háskólann á Bifröst 
sem forstöðumaður símenntunar og 
verkefnastjóri tilraunaverkefnis um 
hækkað menntunarstig í Norðvestur-
kjördæmi. Þar áður starfaði Geirlaug 
sem fræðslustjóri Alcan á Íslandi. Geir-
laug hefur reynslu af sveitarstjórnar-
störfum og hefur setið í sveitarstjórn 
Borgarbyggðar frá 2010 ásamt ýmsum 
stjórnum og nefndum. 

Brákarhátíð í  
blíðskaparveðri
Brákarhátíð fór fram í Borg-

arnesi um síðustu mánaðar-
mót. Hátíðin hófst strax um 

morguninn með Brákarhlaupi, síðan 
tók við bátasigling á Brákarsundi, 
Víkingaskart, Ljósmyndasýning 
Guðrúnar Jónsdóttur og margt fleira 
fyrir fólk á öllum aldri. Eftir hádegið 

fór skrúðganga af stað sem endaði í 
Skallagrímsgarði og þar var einnig 
eftirtektarverður víkingamarkaður. 
Um kvöldið var m.a. boðið upp á 
kvöldvöku í Englendingavík og Sál-
arball í Hjálmakletti, sal Menntaskóla 
Borgarfjarðar. Ungir sem aldnir nutu 
dagsins vel í blíðviðrinu. 

Víkingar sitja að torkennilegu spili, en skemmta sér greinilega vel.

Reffilegir víkingar. Konur gátu líka verið skæðar til forna, og eru jafnvel 
enn!!. líklega mundu margir vilja eiga svona klæðnað.

Víkingabörn voru einnig í Skallagrímsgarði.

Fjölmenn skrúðganga nálgast Skallagrímsgarð.

Íslandsmótið í hestaíþróttum 
var frábær auglýsing fyrir 
hestamennskuna
Íslandsmótið í hestaíþróttum 2015, 

bæði fullorðinna og barna, fór 
fram hinu glæsilega svæði hesta-

mannafélagsins Spretts í Kópavogi og 
Garðabæ 8. – 12. júlí sl. Keppendur 
voru fjölmargir, frá Vesturlandi m.a. 
frá hestamannafélaginu Skugga í 
Borgarnesi, Snæfellingi í Snæfells- og 
Hnappadalssýslu og Dreyra á Akranesi. 
Í keppni barna í fjórgangi, B-flokki, 
urðu úrslit þannig að efstur að stigum 
varð Arnar Máni Sigurjónsson á Hlekk 
frá Bjarnarnesi með einkunna 6,27 sem 
gaf honum möguleika á að keppa í 
A-flokki; í 2. sæti Katla Sif Snorradóttir 
á Gusti frá frá Stykkishólmi með 6,17; 
í 3. Sæti Sunna Dís Heitmann á Suðra 
frá Enni með 6,07; í 4. sæti Sveinn Sölvi 
Petersen á Trú frá Álfhólum með 5,97; 
í 5. sæti Haukur Ingi Hauksson á Lóu 
frá Hrafnkelsstöðum 1 með 5,90, í 6. 
sæti Þórgunnur Þórarinsdóttir á Golu 
frá Ysta-Gerði með 5,87 og í 7. sæti 
Sigurður Baldur Ríkharðsson á Auðdís 
frá Traðarlandi með 5,50. 

Mótið var Spretti til sóma
Eyþór Jón Gíslason í Búðardal, félagi 
í hestamannafélaginu Glaði í Dölum 
og Saurbæ og ritari Landssambands 
hestamannafélaga, segir að mótið hafi 
gengið mjög vel, allar tímaáætlanir að 
mestu staðist og mótið hafi verið móts-
haldara, hestamannafélaginu Spretti 
til sóma. 

„Glaður er fremur fámennt hesta-
mannafélag en öflugt og mikil starf-
semi í gangi nánast allan ársins hring. 
Við sendum hins vegar ekki keppendur 
á Íslandsmótið í hestaíþróttum, hvorki 
fullorðinna eða barna, það er meira 

fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum, 
en við höldum hins vegar tryggð við 
þá atburði sem boðið er upp á hér á 
Vesturlandi, fyrst og fremst. Margir 
brottfluttir Dalamenn eru í Glaði, eru 
tryggir sínum heimahögum að þessu 
leitir enda er félagsgjaldið ekki hátt, 
eða 6 til 7 þúsund krónur.“

Margir félagsmenn í Glaði eru á leið 
á Evrópumótið sem haldið er í Herning 

í Danmörku um næstu mánaðarmót 
sem og margir Íslendingar frá öðrum 
landshlutum. „Nú eru Íslendingar 
í fyrsta skipti mótshaldarar ásamt 
Dönum, en mótið fer aldrei fram hér-
lendis þar sem bannað er að flytja hesta 
til landsins og þeir hestar sem fara út 
koma aldrei til baka. Það verður ör-
ugglega mjög gaman í Herning,“ segir 
Eyþór Jón Gíslason. 

Sunna Dís Heitmann hleypir Suðra á stökk í keppninni. Sunna Dís keppti fyrir 
Sprett, hestamannafélagið sem sá um framkvæmd íslandsmótsins.

BARNAFlOKKUR. Keppendur í B-flokki í fjórgangi. Sannarlega efnilegir krakkar 
og auðvitað ánægðir með verðlaunapeninginn. Þórgunnur Þórarinsdóttir á 
Golu og Sigurður Baldur Ríkharðsson á Auðdísi.
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Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir 
nýr sviðsstjóri lögfræðisviðs 
Háskólans á Bifröst
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs-

dóttir verður nýr sviðsstjóri 
lögfræðisviðs Háskólans á Bif-

röst. Hún hefur síðustu tvö árin starfað 
sem aðstoðarsaksóknari hjá embætti 
ríkissaksóknara og hefur áður reynslu 
af störfum innan dómstóla sem að-
stoðarmaður dómara og hefur einnig 
starfað við saksókn fyrir lögregluna á 
höfuðborgarsvæðinu. Þorbjörg lauk 
LL. M. prófi frá lagadeild Columbia 
háskóla í New York árið 2011 og sér-
hæfði sig í alþjóðlegum refsirétti, er 
lögfræðingur frá Háskóla Íslands og 
hefur lokið diplómaprófi í afbrotafræði 
frá HÍ. Hún hefur enn fremur unnið við 
rannsóknarstörf á sviði refsiréttar og 
fékk m.a. veglegan styrk frá Norræna 
sakfræðiráðinu 2012, þegar hún vann 

að rannsókn um afbrotið nauðgun í 
samvinnu við innanríkisráðuneytið. 

Laganemum fjölgar verulega við Há-
skólann á Bifröst í haust í framhaldi 
af því að nú er boðið upp á fjarnám í 
lögfræði og lögfræðinám með vinnu. 
Þorbjargar bíða því krefjandi verkefni 
að fylgja eftir miklu uppbyggingarstarfi 
við lögfræðisvið skólans og leiða frekari 
sókn. 

Helga Kristín Auðunsdóttir sem 
lætur af störfum sviðsstjóra lög-
fræðisviðsins mun leiða þróun á sam-
eiginlegu meistaranámi í viðskipta-
lögfræði með háskólunum í Árósum 
og í Dublin. Háskólinn á Bifröst 
fékk sérstakan styrk til þess verks úr 
Erasmus+ áætluninni og hefur forystu 
í verkefninu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.

Margar kindur drápust 
í vor úr næringarskorti
Orsök ærdauðans í vetur og vor 

er enn óljós samkvæmt fyrstu 
áfangaskýrslu Matvælastofn-

unnar en niðurstöðu úr rannsóknum á 
blóðsýnum í Noregi er að vænta í lok 
mánaðarins. Rannsókn verður haldið 
áfram næsta haust. 

Rannsókn á útbreiddum og óvenju-
miklum fjárdauða í vetur og vor hefur 
enn ekki leitt í ljós hver ástæðan er. 
Fyrsta áfangaskýrsla Matvælastofn-
unnar um rannsóknina er kominn 
á vef stofnunarinnar. Þar eru greind 
svör við spurningakönnun sem gerð 
var meðal sauðfjárbænda í gegnum 
Bændatorg Búnaðarstofu. Eftir að farið 
hafði verið í gegnum hana, svör grisjuð 
og tvöföld svör tekin út, sátu eftir svör 
frá 311 bændum. Þessir bændur misstu 
samtals 4.095 kindur í vetur og vor sem 
er um 4,1% af bústofni þessara bænda. 
Þetta er um helmingi meira en þeir 
misstu á heilu ári þar á undan. Þetta 
stemmir í grófum dráttum við fyrri 
bráðabirgðabirgðatölur sem gerðar 
hafa verið opinberar. 

Dýralæknar tóku blóðsýni á 
nokkrum bæjum og sendu kindur í 
krufningu að Keldum, þegar það átti 
við. Sýnin hafa verið send til Nor-
egs til rannsókna en niðurstöðu úr 
þeim er ekki að vænta fyrr en í lok 
þessa mánaðar. Margar þeirra kinda 
sem krufnar voru drápust úr nær-
ingarskorti, þótt þær hafi augljóslega 
étið fram á síðustu stundu en krufn-
ingin hefur ekki varpað skýrara ljósi á 
orsök vandans. Hjá helmingi svarenda 

drapst meira en eðlilegt getur talist eða 
meira en 2%. Hjá 10% svarenda voru 
afföllin meiri en 8% og hæsta tíðnin 
var 30%. 

Þar sem ekki hefur tekist að finna 
orsök þessarar aukningar í dauða er 
nauðsynlegt að halda rannsókninni 
áfram í haust og næsta vetur í sam-
starfi Matvælastofnunnar, Tilrauna-
stöðvar Háskóla Íslands að Keldum 
og Landssamtaka sauðfjárbænda. Það 
verður væntanlega gert m.a. með nýrri 
spurningakönnun og einnig með því 
að fylgjast með ákveðnum búum. 
- Eru bændur þá í óvissu við ásetning í 
haust? Hvenær má búast við endanlegri 
niðurstöðu? 

Svavar Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands sauð-
fjárbænda segir að vonandi skýrist 
málin að einhverju leyti þegar niður-
stöður koma frá Noregi í lok þessa 
mánaðar. „Annars er þetta allt óljóst. 
Það eina sem hægt er að segja með 
nokkurri vissu er að fjárdauðinn er 
óvenju mikill og að engin óyggjandi 
skýringa hefur enn fundist, þrátt fyrir 
að menn hafi skoðað málið út frá 
mörgum mismunandi sjónarhornum 
og kenningum. “

Ær með lömb á Hvítarsíðu í vor.

Sprækar konur í  
kvennahlaupi í Borgarnesi
Kvennahlaupið fór fram í Borgarnesi 

13. júní sl. , en það fór fram á á 82 
stöðum um allt land og á 16 stöðum 
erlendis. Í Borgarnesi sprettu um 200 

konur á öllum aldri úr spori í tilefni 
dagsins. Endað var í Skallagrímsgarði þar 
sem allir þátttakendur fengu verðlauna-
pening og boðið var upp á hressingu. 

Hitað upp fyrir kvennahlaupið.

Kampakátar ungmeyjar með verðlaunapening að hlaupinu loknu. Þær eiga 
örugglega eftir að taka oft þátt í kvennahlaupi í framtíðinni ef að líkum lætur.
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
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TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta
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28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Árin okkar í Ameríku
- fáein vel valin orð af gefnu tilefni

Æran
félagi Orðrómur
félagi Orðrómur
margur hefur það heyrt
sem hefur verið fleygt að. . . 
(Þröstur J. Karlsson í ljóðabókinni: 

Einn apaköttur sagði þá, afskaplega er 
gaman). 

Í áranna rás höfum við Jón Baldvin 
vanist því að lesa um okkur – annað 
hvort eða bæði – allra handa óhróður, 
oftast nær nafnlaust. Mest af þessu 
flokkast undir pólitískt skítkast og 
fylgir starfslýsingu stjórnmálamanns-
ins. Menn læra smám saman að taka því 
eins og hverju öðru hundsbiti. Stundum 
er þetta runnið undan rifjum fólks, sem 
á af einhverjum ástæðum bágt og finnur 
hjá sér þörf að kenna öðrum um eigin 
ófarir. 

Það er hins vegar nýtt fyrir mér að 
sjá níðið klætt í viðhafnarbúning fræði-
mannsins, eins og reynt er að gera í ný-
legri bók eftir Björn Jón Bragason. Þar 
eru gróusögurnar bornar á borð með 
vísan í ónafngreinda heimildamenn (sjá 
skrá yfir heimildamenn aftast í bók-
inni). Með öðrum orðum: rógberarnir 
þora ekki að standa við orð sín undir 
nafni. Einstaklingar, sem þannig koma 
fram gagnvart öðrum, dæma sig sjálfir. 
Þeir eru ekki svaraverðir. Samt neyðist 
maður til að leiðrétta gróusögurnar, 
svo að saklaust fólk glepjist ekki til að 
trúa þeim. 

Ræðan sem aldrei  
var haldin
Rógberinn heldur því fram, að sögn 
„fræðimannsins“, að í kveðjuhófi sínu 
sem sendiherra Íslands í Washington, 
hafi JBH borið á borð svo magnaðan 
óhróður um Bandaríkin, að einhverjum 
boðsgesta hafi ofboðið og strunsað á dyr 
í mótmælaskyni. Vegna nafnleyndar-
innar er engin leið að vita, hver hefur 
logið þessu að höfundinum. Þess vegna 
hlýtur hann að liggja undir grun um að 
hafa búið þetta til sjálfur, þar sem fyrir 
þessu er ekki flugufótur. Enda gengur 
hann, að sögn, svo langt að segja þessa 
ræðu, sem aldrei var haldin, undirrót 
versnandi sambúðar Bandaríkjanna 
við Ísland eftir hrun – þ.e.a.s. mörgum 
árum eftir að við vorum á bak og burt 
frá Washington D. C. Fyrr má nú aldeilis 
fyrr vera!

Ástæðan fyrir því, að við héldum 
ekki kveðjuhóf haustið 2002, var sú, að 
kveðjuhófin, sem efnt var til af vinum 
okkar, voru orðin svo mörg, að dag-
skráin rúmaði ekki fleiri. Það var sumsé 
ekkert kveðjuhóf á vegum sendiráðsins. 
Af sjálfu leiðir, að JBH flutti enga slíka 
ræðu og þar af leiðir, að enginn gekk út 
í mótmælaskyni við ekki neitt. 

Eitt eftirminnilegasta kveðjuhófið 
var í boði konu, sem þá var „diplomatic 
correspondent“ við vikurit, sem einkum 
lét sig varða sendiherraflóruna í þessari 
höfuðborg heimsins. Hún var reyndar 

höfundur að bók: „Diplomatic Dance – 
The New Embassy Life in America.“ Í 
þessari bók birti hún m.a. kafla, þar sem 
hún bar þvílíkt lof á sendiherrahjónin 
íslensku, að meðfætt lítillæti bannar 
mér að hafa það eftir (sjá Diplomatic 
Dance bls. 203). Í þessu hófi voru að 
sönnu haldnar margar ræður. Sú eft-
irminnilegasta var í bundnu máli og 
flutt við gítarundirleik. Höfundur og 
flytjandi var Joe Glazier, þekktur meðal 
„kántrí“ söngvara sem „the trubador of 
labor.“. Það kom í minn hlut að þakka 
fyrir okkur. Og það er mér eiður sær, 
að enginn gekk út undir þeirri ræðu. 

Eldabuskan – sjálfboðaliði í 
þjónustu ríkisins
Ég sagði sögur af þeirri upplifun minni 
að vera sjálfboðaliði sem eldabuska í 
þjónustu íslenska ríkisins. Ég var varla 
fyrr komin til Washington, þegar síminn 
fór að hringja með beiðni um að fá að 
tala við ritara sendiherrafrúarinnar. Ég 
var fljót að bregða mér í viðkomandi 
gervi. Einn daginn þóttist ég vera ritari 
frúarinnar, næst var ég fjölmiðlafulltrúi, 
eða þá kokkur, yfirþjónn – jafnvel fjár-
málastjóri, ef þörf krafði. Þessi erindi 
voru öll á sömu lund: að biðja sendi-
herrafrúna að efna til boðs til styrktar 
góðum málefnum. 

Það kom á daginn, að gestir voru 
reiðubúnir að borga fúlgur fjár til að 
komast á gestalistann. Og í hvað fóru 

peningarnir? Í Kennedy Center, Was-
hington Ballet, Shakespeare Theatre, 
barnahjálpina, tækjakaup fyrir skólana, 
o.s.frv. Fjáröflun af þessu tagi gegnir 
þýðingarmiklu hlutverki í Banda-
ríkjunum af þeirri ástæðu, að ekki er 
sjálfgefið, að menning og listir eða 
velferðarþjónusta sé kostuð af ríkinu – 
skattgreiðendum. Þessir aðilar þurfa því 
endalaust að leita til annarra um sam-
skot. Meira að segja sjálf forsetafrúin, 
Hillary Rodham Clinton, varð að láta 
sig hafa það að efna til samskota meðal 
velviljaðra til að endurnýja borðbún-
aðinn og rúmdýnurnar í Hvíta húsinu. 

Þessi fjáröflun hafði sína kosti. Sendi-
ráðið var komið inn í hringiðu tilver-
unnar í höfuðborginni. Hjá okkur sátu 
til borðs áhrifamenn af öllum stigum 
samfélagsins: stjórnmálamenn, fjöl-
miðlafólk, fræðimenn, listamenn, auð-
kýfingar - og jafnvel embættismenn. 
Þetta reyndist vera skjótvirkasta leiðin til 
þess að koma Íslandi á framfæri og afla 
tengsla, sem oftar en ekki komu að góðu 
gagni, þegar á þurfti að halda síðar meir. 

Smám saman fórum við að nýta þessi 

boð til að koma íslenskum listamönnum 
á framfæri. Tónleikahald og listsýningar 
var orðið fastur liður í starfsemi sendi-
ráðsins. Til þess höfðum við að vísu 
engar fjárveitingar. Gestir okkar reynd-
ust hins vegar meira en fúsir til að borga 
hóflegan aðgangseyri, svo að listamenn 
fengju eitthvað fyrir sinn snúð, fyrir utan 
frítt húsnæði og fæði hjá mér. Icelandair 
á þakkir skyldar fyrir að hafa boðið upp 
á frítt far milli landa fram og til baka. 

Sumir halda, að sendiherrar ráði yfir 
risnu, sem dugi til að skapa nauðsyn-
legt tengslanet. Í okkar tilviki var þessi 
upphæð svo lítilfjörleg, að ég spurði eitt 
sinn fjármálastjóra utanríkisráðuneytis-
ins, hvað ráðuneytið vildi gera við þessa 
smáaura. „Sem minnst“, var svarið. 

Sendiráð stórþjóða vaða auðvitað í 
peningum og hafa á að skipa sérhæfðum 
starfskröftum á öllum sviðum. Fulltrúar 
smáþjóða verða einfaldlega að grípa til 
annarra ráða. Og það gerðum við. 

Ég þori varla að segja það, en ég verð 
að játa, að það kom mér þægilega á óvart 
að lesa í glanstímariti, sem helgar sig 

Sæmdarhjónin Bryndís Schram og Jón Baldvin Hannibalsson.
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Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager
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Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit útvegar varahluti í flestar gerðir traktora, 
sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, New 

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Eyðimerkur brennsla

Þyngdarstjórnun – Brennsla

CARALLUMA
FIMBRIATA

• Fitubrennsla og þyngdartap
• Breyting á fitufrumum í 

vöðvafrumur
• Hungur og þorsti
• Orka og úthald

Notað af veiðimönnum í 
eyðimörkinni fyrir meiri 
orku og til að seðja hungur

Caralluma er safaríkur kaktus 
sem vex villtur í eyðimörkum 
Indlands og Afríku. Kaktusinn 
er með eindæmum seðjandi. 
Í mörg hundruð ár hefur það 
verið hefð innfæddra að safna 
saman caralluma í matarforða 
og taka með í langar 
veiðiferðir í eyðimörkina til að 
seðja hungur og þorsta.

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Uppruni allrar fæðu

Ofurfæða úr hafinu

MARINE
PHYTOPLANKTON

auk Spirulina
og Chlorella

• Ein hreinasta næring sem 
fyrirfinnst á jörðinni

• Oft kallað “Gimsteinn hafsins”
• Framleiðir meira en 50% af 

súrefni jarðar
• Grunn uppspretta af Omega 3 

(EPA og DHA)
• Margfaldar orku líkamans
• Jafnar pH gildi líkamans
• DNA eldsneyti 

Marine Phytoplankton er 
sjávar svifþörungur sem lifað 
hefur í höfum um alla jörð í 
milljarða ára. Svifþörungurinn 
ferðast um hafið, framleiðir 
meira en 50% af súrefni jarðar 
og býr þar með til aðstæður 
fyrir nánast allt líf á jörðinni. 
Þar sem svifþörunginn er að 
finna þrífst alltaf líf.

“Mögulega 
mikilvægasta lífvera 
jarðar samkvæmt 

NASA”

“Ein næringaríkasta 
ofurfæða á 

jörðinni samkvæmt 
David Wolfe 

heilsusérfræðingi”
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Svörtuloft frá sjó en 
Saxhólsbjarg frá landi
Svörtuloft er að finna á minnsta 

kosti á 14 stöðum á landinu en 
langþekktust þeirra eru sjávar-

hamrar, um fjögurra km langir, suður 
frá Öndverðarnesi, vestast á Snæfells-
nesi. Hamrarnir eru hrikalegir til-
sýndar og kolsvartir eins og nafnið ber 
með sér. Þorvaldur Thoroddsen getur 
þeirra í Ferðabók sinni með þessum 
orðum: „Fram með sjónum eru há 
hraunbjörg; þar eru hin illa ræmdu 
Svörtuloft.“ Þannig er lýsing höfunda í 
ritinu Landið þitt Ísland, „Er þar brotin 
hraunströnd og er hraunið þverbratt og 
sums staðar eins og það væri höggvið 
eða skorið.“

Skálasnagaviti og Svörtu-
loft á Snæfellsnesi
Skip hafa oft farist undir Svörtu-
loftum, meðal annars póstskipið Anne 
Dorothea árið 1817 með allri áhöfn, 9 
manns. Í austan- og norðaustanbál-
viðri hafa skip löngum leitað vars undir 
Svörtuloftum, en í hafáttum vill enginn 

vera þar nærri. Í ofsa vetrar og vest-
anstórsjó er engu hlíft við Svörtuloft. 
Hvergi er skjól og bergstálið nötrar 
undan þunga brimsins og brotnar sí 
og æ. Skip sem lenda í slíku veðri undir 
Svörtuloftum hreinlega splundrast og 
áður fyrr varð þar yfirleitt ekki mann-
björg. Á síðari tímum hefur þó tekist að 
bjarga mönnum á strandstað, til dæmis 

einum manni af vélskipinu Svanborgu 
frá Ólafsvík sem fórst þar 2001, en 
þrír sjómenn fórust. Viti var reistur 
þar fyrst 1914, nefndur Skálasnagaviti. 
Nafnið Svörtuloft er aðeins notað af 
sjó en björgin sjálf heita á landi Sax-
hólsbjarg og Nesbjarg norðar. Þegar 
síld gengur fyrir Snæfellsnes er oft góð 
veiði á Svörtuloftum. 

Svörtoft á Snæfellsnesi. Á veturna getur veðrið verið þar kolvitlaust.

málum á „Embassy Row“, að samkvæmt 
könnunum, sem árlega voru gerðar á 
vegum tímaritsins, hafi sendiráð Íslands 
á þessum árum verið meðal þeirra „sem 
þótti eftirsóknarverðast að þiggja boð 
hjá.“ Hvers vegna? Vegna mennningar-
legrar dagskrár, upplýsandi samræðna 
og – þjóðlegs eldhúss í háum gæðaflokki! 
Þökk sé SH og Sjávarvörudeild SÍS sál-
ugu, sem lögðu til sjávarfangið. 

„Popular statesman“
Hvað gera annars sendiherrar? Er nema 
von, að fólk spyrji. Jú, þeir eru tengiliðir 
í samskiptum stjórnvalda beggja ríkja. Í 
tilviki Íslands snerist það þá mest um 
varnarsamstarfið og viðskipti. En sendi-
herrann þarf líka að þekkja vel til manna 
og málefna í stjórnmálum og atvinnulífi 
gistilandsins og skrifa um það skýrslur. 
Þetta gerði JBH af mikilli samviskusemi, 
svo að eftir var tekið. Í Washington D. 
C. er fjöldinn allur af „þankabönkum“ 
(e. Think Tanks). Þetta eru í bland 
rannsóknar- og upplýsingastofnanir, 
en þegar verst gegnir, hreinar áróður-
sstofnanir. Brookings er gott dæmi um 
hið fyrrnefnda, Cato og Herritage um 
hið síðarnefnda. Jón Baldvin tamdi sér 
að vera virkur þátttakandi í umræðum 
á vegum þessara stofnana og innan há-
skólasamfélagsins. Hann var iðulega 
beðinn um að flytja fyrirlestra eða taka 
þátt í umræðuhópum um alþjóðamál, 
ekki síst mál tengd Evrópu. 

Sem dæmi má nefna, að eitt sinn efndi 
George Town University til málþings 
um efnið: „The European Social Model 
vs. The American Way – Are the Allies 
drifting Apart? “ Þótt Ísland væri ekki 
í Evrópusambandinu, var Jón Baldvin 
beðinn um að hafa þarna framsögu. 
Málþingið var fjölsott og víða til þess 
vitnað. Daginn eftir fékk Jón Baldvin 
bréf frá franska sendiherranum, sem 
hældi honum í hástert og þakkaði 
frammistöðuna. Franski sendiherrann 
var náfrændi Valerie Giscard d´Esta-
ing. Eftir á gantaðist Jón Baldvin með 

það, að þetta væri í fyrsta skipti, sem 
franskur aristókrat hefði tekið upp á því 
að lofsyngja norrænan sócialdemókrat. 

Blaðið Washington Times, sem var 
afar hægrisinnað í sinni pólitík, hélt úti 
reglulegum dálki um starfsemi sendiráða 
undir heitinu: „Embassy Row“. Þar segir 
James Morrison 6. Okt. 1999, tæpum 
tveimur árum eftir komu okkar til Was-
hington, undir fyrirsögninni „Popular 
Statesman“: „Iceland´s ambassador, Jón 
Baldvin Hannibalsson, a man of wit 
and intelligence, has become a popular 
diplomat on Embassy Row“. 

Það gerðist ekki af sjálfu sér. Árið 2000 
efndu Norðurlöndin sameiginlega til 
mikils landkynningarátaks í Bandaríkj-
unum til að minnast 1000 ára afmælis 
landafunda norrænna manna í Nýja 
heiminum. Sendiráðin höfðu náið sam-
starf sín í milli og við ýmsar stofnanir í 
Bandaríkjunum. Viðamesta verkefnið 
var samstarf við Smithsonian safnið um 
farandsýningu um landkönnun nor-
rænna manna á meginlandi N-Ameríku. 
Sendiherra Íslands var valinn til þess, 
f.h. sendiherra Norðurlandaþjóðanna, 
að flytja erindi um efnið í Cosmos Club. 
Þetta er víðfrægur félagsskapur vísinda- 
og fræðimanna, sem taldi þá meðal fé-
laga meira en 80 Nóbelsverðlaunahafa. 

Árið 2000 var haldin sérstök ljós-
myndasýning í sögusafni Washington-
borgar, þar sem birtar voru myndir af 
þeim einstaklingum, sem hefðu sett 
svip sinn á borgarlífið í tilefni af ár-
þúsundinu. Meðal þeirra var að finna 
fjóra sendiherra erlendra ríkja – þ. á. m. 
sendiherra Íslands. Er það mjög trúlegt, 
að sendiherra, sem lætur að sér kveða við 
að kynna heimaland sitt með þessum 
hætti, sé talinn vera vargur í véum í 
samskiptum bandalagsþjóða – mörgum 
árum síðar? 

Óvildarmenn? 
Áttum við okkur einhverja sérstaka 
óvildarmenn í Washington, svo vitað 
væri? Jú, reyndar, svona eftir á að hyggja. 

Það fór ekki fram hjá okkur, að það and-
aði köldu til okkar, þegar á leið, frá ná-
granna í Kalorama Road. Þessi kona var 
um skeið sendiherrafrú Bandaríkjanna 
við Laufásveg í Reykjavík. Það duldist 
engum, að hún var afar hægrisinnuð 
í stjórnmálum, svo mjög að hún lagði 
fæð á fyrrverandi sendiherra Banda-
ríkjanna á Íslandi, sem hún gagnrýndi 
fyrir að hafa átt of náið samneyti við 
vinstrimenn. 

Reyndar var ekki frítt við, að þessi 
ágæta kona teldi, að Hvíta húsið í 
höndum Bills og Hillary Clinton 
væri nánast í óvinahöndum. Á henni 
mátti skilja, að demókrötum væri ekki 
treystandi til að gæta hagsmuna Banda-
ríkjanna gagnvart kommúnistum. Hún 
fann hjá sér ástæðu til að fetta fingur út í 
gestalista sendiráðsins – taldi að þar væri 
allt of margt um manninn af óáreiðan-
legum vinstrimönnum, listamönnum 
og fjölmiðla- og fræðimönnum með 
vafasamar skoðanir. Skyldi ekkjan við 
Kalorama Road vera „deep throat“ að 
baki gróusögum hins óvandaða fræði-
manns? Svarið við því fæst ekki, nema 
sagnfræðingurinn aflétti nafnleyndinni 
og heimildarmaðurinn – ef hann er ein-
hver – þori að standa við róginn. 

Árin okkar í forsvari fyrir sendiráði 
Íslands í Washinton D. C. voru lær-
dómsrík. Það er bjart yfir minningum 
okkar Jóns Baldvins frá þeim tíma. 
Það er margt aðdáunarvert í fari þeirra 
Bandaríkjamanna, sem við kynntumst, 
og við kunnum vel að meta. Hreinskilni, 
velvild, hispursleysi (sérstaklega að vera 
laus við snobb og tildur) og það að fara 
ekki í manngreinarálit, hvort sem við 
var að eiga fulltrúa smáþjóðar eða 
stórveldis. Jafnræði með mönnum, án 
tillits til stéttar eða stöðu, er ríkulegur 
partur af arfleifð landnemasamfélagsins. 
Reyndar er ameríski draumurinn fyrst 
og fremst um það. Mikið vildi ég gefa til, 
að draumurinn geti ræst í verunni – en 
reynist ekki tálsýn. 

Bryndis Schram
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Við hönnum og teiknum fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þitt er Valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

kr
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fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum, 
klæðningum og einingum

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

15ÁRA

 StofNAÐ 2000



PROMENS TEMPRA • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

www.promens.is/tempra

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Promens Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Knattspyrnukappinn 
Karl Þórðarson 
heiðraður af ÍA
Þann 31. maí sl. varð Karl 

Þórðarson 60 ára. Af því tilefni 
ákvað Knattspyrnufélag ÍA að 

heiðra hann með gullmerki félags-
ins. Knattspyrnuferill Karls var í senn 
viðburðaríkur og sigursæll. Hann lék 
sinn fyrsta leik með Akranesliðinu í 
júní 1972, þá nýorðinn 17 ára gam-
all. Hann varð fljótt einn lykilmanna 
liðsins og var einstaklega litríkur og 
skemmtilegur á leikvelli og vann fljótt 
hug og hjörtu knattspyrnuáhugafólks 
víða um land. Ferill Karls á Akranesi 
má skipta í tvennt. Hann lék með ÍA-
-liðinu fram til loka ársins 1978 og 
hafði þá þrívegis orðið Íslandsmeistari 
og var auk þess í fyrsta bikarmeistara-
liði félagsins 1978. Hann hélt síðan í 
atvinnumennsku til Belgíu og síðar 
Frakklands og var þar fram til 1984 

að hann kom að nýju á heimaslóðir 
og lék með Akranesliðinu með hléum 
allt þar til hann lagði skóna á hilluna 
1994. 

Enginn leikmaður liðsins hefur 
átt jafn langan feril og Karl en tutt-
ugu og tvö ár liðu á milli fyrsta og 
síðasta leiks hans. Karl lék 366 leiki 
með Akranesliðinu og skoraði í þeim 
54 mörk. Hann er meðal leikjahæstu 
leikmanna liðsins frá upphafi. Hann 
lék 16 A-landsleiki á árunum 1975-
1984 og einn U-19 landsleik 1972. 
Hann varð fimm sinnum Íslands-
meistari og tvívegis bikarmeistari á 
sínum ferli. Akurnesingar eiga Karli 
mikið að þakka fyrir þátttöku hans 
í knattspyrnuævintýri Skagamanna. 
Hann hefur alla tíð verið afar vinsæll 
og vellátinn af öllum. 

Karl Þórðarson þriðji frá hægri í fremri röð, fagnar íslandsmeistaratitli með 
Skagamönnum, en það gerði hann alls fimm sinnum. Margir aðrir þekktir 
kappar léku þá með íA, enda liðið feiknasterkt.

Karl með Magnúsi Guðmundssyni formanni KFíA og Sævari Frey Þráinssyni 
varaformanni KFíA við afhendingu gullmerkisins þegar íA lék við Fylki á 
Norðurálsvellinum.

Skagamenn Íslandsmeist-
arar í kraftlyftingum
Fyrir skömmu fór fram Ís-

landsmeistaramót í kraft-
lyftingum og var það haldið 

í Reykjanesbæ að þessu sinni. 
Skagamenn áttu fjóra þátttakendur 
á mótinu og hafa þeir aldrei verið 
svo margir á stórmóti. Fulltrúar ÍA 
í Kraftlyftingafélagi Akraness voru 
þau Lára Bogey Finnbogadóttir, Einar 
Örn Guðnason, Arnar Harðarson og 
Bjarki Þór Sigurðsson. Skagamenn 
komu sterkir til leiks í orðsins fyllstu 
merkingu og sigruðu í þremur ein-
vígum og hlutu bronssæti í einu. 
Lára keppiti í +84 kílóa flokki og 
lyfti 145 kg. í hnébeygju 120 kílóum, 
í bekkpressu og 175 kg. í réttstöðu-
lyftu sem gera 440 kg í samanlögðum 
þyngdum. Þessi árangur er töluverð 
bæting frá fyrri þyngdum. Þessi ár-
angur skilaði Láru Íslandsmeistaratitli 
í sinum þyngdarflokki. 

Arnar var að keppa á sínu fyrsta 
stórmóti en hann er búinn að vera 

að æfa síðan í haust. Arnar keppti í 
-93 kg. flokki unglinga . Hann lyfti 
seríuna 235 kg. í hnébeygju 150 kg. 
í bekkpressu og 250 kg. í réttstöðu-
lyftu eða samtals 635 kg. Þetta var allt 
saman mikil bæting og tryggði Arnari 
Íslandsmeistaratitli í sínum flokki. 

Bjarki Þór var að keppa í -120 kílóa 
flokki. Hann lyfti seríuna 270 kg. í 
hnébeygju 185 kg. í bekkpressu og 
285 kg. í réttstöðulyftu eða 740 kg. í 
samanlögðu . Þessi árangur tryggði 
honum þriðja sæti í sínum flokki sem 
var mjög jafn og öflugur. 

Einar Örn keppti í -105 kílóa flokki 
og þess má geta að þetta er fyrsta árið 
hans í opnum flokki en hann lyfti sér-
íuna, hnébeygja 330 kg. sem er jafn-
framt Íslandsmet. Bekkpressa 215 kg. 
og réttstöðulyfta 280 kg. og saman-
lagt 825 kg. sem er einnig Íslandsmet. 
Þessi frábæri árangur tryggði Einari 
Erni öruggum Íslandsmeistaratitli í 
sínum flokki. 

Keppendur Kraftlyftingafélags Akra-
nes á íslandsmeistaramótinu.

Körfubolti: 

Íslandsmeisturum 
Snæfells bætist liðsstyrkur
Sara Diljá Sigurðardóttir hefur 

gengið til liðs við Íslandsmeist-
ara Snæfells í körfubolta kvenna 

fyrir leiktímabilið 2015 – 2016. Sara 
Diljá hefur leikið með Val og á síðasta 
keppnistímabili var hún á venslasamn-
ingi með Stjörnunni 1. deildinni. Sara 
Diljá lék fyrr í sumar með U-20 ára liði 
kvenna í Danmörku þar sem liðið lék 
þrjá leiki á Norðurlandamótinu. 

Sara Diljá Sigurðardóttir og 
Gunnar Svanlaugsson formaður 
körfuknattleiksdeildar Snæfells þegar 
Sara Diljá undirritaði samninginn.



ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum 
og gerðum, allt eftir þínum óskum.
Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á 
dýnunum hvíla.
Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is



Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og
Hafnarfjarðarhöfn. Fyrirtækið veitir vandaða og skjóta

þjónustu. Býður einnig upp á nauðsynlegan tækjabúnað
og úrval manna sem reiðubúnir eru með stuttum

fyrirvara að landa úr skipum.

Löndun ehf. - Kjalarvogi 21, 104 Reykjavík - Sími 552 9844 - Fax 562 9844 - londun@londun.is

 Fyrirhyggja, lipurð og samviskusemi
einkenna þá þjónustu sem við veitum


