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fasteignasali, sími 844-6353
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Kjöreign fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár
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VARMADÆLUR
RAUNVERULEGUR SPARNAÐUR

ALLT ÁRIÐ
VARMADÆLUR
RAUNVERULEGUR SPARNAÐUR

ALLT ÁRIÐ
YFIR 10 ÁRA REYNSLA VIÐ ÍSLENSKAR 
AÐSTÆÐUR OG HUNDRUÐ ÁNÆGÐRA NOTENDA 
SEGIR ALLT SEM SEGJA ÞARF.

FJÖLBREYTTIR 
HITUNARMÖGULEIKAR:
•  Loft í loft
•  Loft í vatn
•  Vatn í vatn

FUJITSU LTCN 
LOFT Í LOFT VARMADÆLAN:
Best í prófun hjá SP í Svíþjóð

WWW.GASTEC . IS

ÁL-SUÐA
Ryðfrí stál - ál - og  járnsmíði

Nýsmíði og viðhald fyrir fiskvinnslur og fiskiskip.
Áratuga reynsla.
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Breytingar í 
Ferstikluskála

Strákarnir í 
knattspyrnu 

Mannskæð örlög 
Heclu frá Hvalfirði

Sjá viðtal við Margréti Rán Magnúsdóttur  
söngkonu í hljómsveitinni Vök á miðopnu.

Skagastúlkan 
Margrét Rán 
stefnir hátt í 

tónlistinni
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Tónlistin þekkir engin landamæri. Með nútíma tækni er auð-
veldara en nokkru sinni fyrr að koma henni á framfæri. Með 
tilkomu internetsins eru tónlistarmenn ekki lengur háðir 

því að fá spilun á útvarpsstöðvum til að koma list sinni á markað. Á 
síðustu árum hefur ótrúleg bylting átt sér stað. Hægt er að nálgast 
tónlistina á hljóðveitum á borð við Spotify eða á 
myndbandaveitum eins og You Tube. Hér á litla 
Íslandi er fjöldi ungs fólks að vinna ótrúleg afrek 
á alþjóða vettvangi sem hefðu örugglega verið 
nánast ómöguleg fyrrum. 

Björk braut ísinn og hefur átt stórmerkan 
feril. En í kjölfar hennar hafa komið ungir tón-
listarmenn og konur, flest sprottin upp úr gras-
rótinni. Öll eiga þau sameiginlegt að vera ótrúlega 
hæfileikarík, eins konar náttúrubörn. Við getum nefnt nokkur dæmi. 
Of Monsters and Men er búin að slá rækilega í gegn og senda frá sér 
tvær breiðskífur. Ásgeir Trausti er ungur maður frá Laugabakka í 
Húnavatnssýslu. Hann og hljómsveit hans njóta mikillar alþjóðlegrar 
virðingar og frægðar í dag. Nú bíða milljónir aðdáenda spennt eftir 
næstu breiðskífu Ásgeirs Trausta og félaga en þeir vinna nú að henni. 
Fyrir aðeins fimm árum síðan voru bæði Of Monsters and Men og Ás-
geir Trausti óþekkt nöfn. Fleiri mætti að sjálfsögðu greina til sögunnar. 
Plássins vegna nefni ég hér aðeins eina hljómsveit í viðbót. Það er 
Vök. Hér í þessu blaði er opnuviðtal við Margréti Rán Magnúsdóttur 
annan stofnanda, söngkonu og lagahöfund. Hún er frá Akranesi og 
hið sama má sem best segja um félaga hennar Ólaf Alexander Ólafsson 
sem líka er í hljómsveitinni. Horfið á þau spila á You Tube. Þetta unga 
fólk á eftir að ná langt! 

Þegar skoðað er á netinu hvílíkarar hlustunar og áhorfs þessir ungu 
íslensku listamenn njóta þá birtast ótrúlegar tölur. Hundruðir þúsunda 
eða milljónir hafa notið tónlistar þeirra. Fullyrða má að engir íslenskir 
listamenn ná í dag til viðlíka fjölda fólks og tónlistarfólkið okkar sem 
hefur gert allan heiminn að sínu sviði og er að leggja hann að fótum 
sér. Þetta hefur að sjálfsögðu ekki gerst af sjálfu sér. Til viðbótar því 
að búa yfir miklum hæfileikum, þá eru þau bæði öguð, skipulögð, 
harðdugleg og reiðubúin að leggja mikið á sig til að ná árangri. Að 
þeim laðast síðan annað viðlíka fólk sem býr yfir því sem til þarf, hvort 
heldur er innan hljóðritunar, myndbandagerðar, umboðsmennsku 
og tónleikahalds. Fyrir okkur öll sem þjóð er starf þessa unga fólks 
ótrúlega verðmætt. Ekki bara skapa þau stórkostlega tónlist heldur 
eru þau líka geysileg landkynning. Ég er ekki frá því að tónlistin eigi 
þýðingarmikinn þátt í því að ferðamannastraumurinn til Íslands er 
jafn mikill í dag og raun ber vitni. Við eigum að styðja við bakið á 
þeim öllum með ráð og dáð.  

Magnús Þór Hafsteinsson

Tónlistarfólkið okkar

LEIÐARI

Nýr áningarstaður við Akranes
AKRANES: Þessa daga er 

unnið að framkvæmdum 
við Hausthúsatorg á Akra-

nesi við veginn þar sem ekið inn í og 
úr bænum að norðanverðu. Þarna 
verður komið fyrir upplýsingaskilti 
sem sýnir götukort af Akranesbæ. 
Auk þess verður texti um sögu og 
afþreyingu í bænum og ýmsar ljós-
myndir. 

Nýja skiltið er unnið í samstarfi við 
Kiwanisklúbbinn Þyril. Klúbbfélagar 
sjá um að safna auglýsingum frá fyr-
irtækjum sem verða á nýja skiltinu. 
Hönnuður þess er Unnur Jónsdóttir. 
Auk skiltisins verður svæðið þökulagt 
og settir niður bekkir og blómaker. Á 
þessum stað munu ferðalangar geta 

dokað við og kynnt sér það sem bær-
inn hefur upp á að bjóða. 

Það er Vélaleiga Halldórs sem sér 
um framkvæmdir á svæðinu. Búið 
er að grafa og skipta um jarðveg til 
að búa til plan. Svæðið er einnig girt 

af og þannig afmarkað fyrir umferð 
farartækja. Verkinu lýkur væntan-
lega á næstu dögum en á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar má lesa að upp-
haflega hafi staðið til að klára þetta 
fyrir 17. júní. 

Unnið við nýja planið við Hausthúsatorg nú í byrjun vikunnar

Þjóðlagasveitin Slitnir 
strengir er bæjarlista
maður Akraness 2016
AKRANES: Þjóðlagasveit 

Tónlistarskólans á Akranesi 
var í síðustu viku útnefnd 

bæjarlistamaður Akraness árið 
2016. Sveitin hefur verið starfrækt í 
þeirri mynd sem hún er í dag frá ár-
inu 2001 og hefur nýverið tekið upp 
nafnið Slitnir strengir. Sveitin hefur 
oft vakið mikla athygli fyrir líflegan 
og skemmtilegar tónlistarflutning. Í 
áranna rás hefur sveitin haldið ótal 
tónleika bæði hér á landi og erlendis. 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri 
Akraness afhenti viðurkenninguna 
við athöfn þann 16. júní. Í máli 
hennar þá kom fram að menningar- 
og safnanefndar Akraneskaupstaðar 
rökstyddi val sitt á valinu á Slitnum 
strengjum sem bæjarlistarmanni á 
þann veg að þjóðlagasveitin hefði 
algera sérstöðu á íslensku tónlist-
arsviði, með að samþætta í listsköpun 
sinni ólík listform í heildrænu verki. 

Hljóðfæraleikur, söngur, leiklist og 
ljóð væru aðalsmerki sveitarinnar. 
Skúli Ragnar Skúlason stjórnandi 
sveitarinnar veitti viðurkenningunni 
viðtöku. 

Þjóðlagasveitin Slitnir strengir 
hefur haldið fjölmarga tónleika hér-
lendis, meðal annars á stóra og nýja 
sviði Borgarleikhússins og síðast-
liðið vor á stórkostlegum tónleikum 
í Norðurljósasal Hörpu. Sveitin hefur 
og haldið tónleika í Danmörku, 
Skotlandi, Frakklandi og Þýska-
landi. Þjóðlagasveitin hefur unnið 
með þekktum listamönnum auk 
þess sem Sinfóníuhljómsveit Íslands 
hefur í tvígang leitað eftir samstarfi 
um tónlistarflutning. Undanfarna 
mánuði hafa Slitnir strengir unnið 
að upptökum á nýjum geisladiski sem 
áætlað er að komi út með haustinu. 
Þeirri vinnu mun ljúka með útgáfu-
tónleikum. 

Í Þjóðlagasveitinni eru 19 fið-
luleikarar. Það eru allt stúlkur á 
aldrinum 1827 ára. Að auki hafa 
þrír meðleikarar fylgt hópnum. 
Fiðluleikararnir eru þær Arna 
Pétursdóttir, Ása Katrín Bjarna-
dóttir, Gunnþórunn Valsdóttir, Halla 
Jónsdóttir, Harpa Lind Gylfadóttir, 
Helena Másdóttir, Helga Margrét 
Aðlalsteinsdóttir, Hjördís Tinna 
Pálmadóttir, Hrefna Berg Péturs-
dóttir, Hlín Guðný Valgarðsdóttir, 
Hulda Halldórsdóttir, Jóhanna 
Gréta Hafsteinsdóttir, Karen Guð-
mundsdóttir, Kim Klara Ahlbrecht, 
Kristín Ragnarsdóttir, Lena Gunn-
laugsdóttir, Ólafía Laufey Stein-
grímsdóttir, Unnur Þorsteinsdóttir 
og Ylfa Flosadóttir. Meðleikarar með 
sveitinni sem leika á slagverk, bassa 
og píanó eru svo þeir Birgir Þórisson, 
Eiríkur Guðmundsson og Sigurþór 
Þorgilsson. 

Guðmundur Óli tekur við stjórn 
Tónlistarskólans á Akranesi
AKRANES: Guðmundur Óli 

Gunnarsson hefur verið 
ráðinn í stöðu skólastjóra 

Tónlistarskólans á Akranesi. Guð-
mundur Óli var aðalhljómsveitar-
stjóri og listrænn stjórnandi Sin-
fóníuhljómsveitar Norðurlands um 
árabil. Hann starfaði einnig sem 
tónlistarstjóri Íslensku óperunnar. 

Guðmundur Óli gegndi stöðu 
skólastjóra Tónlistarskólans á Ak-
ureyri um nokkurra ára skeið. Auk 
þessa hefur hann fjölbreyttan starfs-
feril að baki innan tónlistarinnar, m. 
a sem hljómsveitarstjóri, kennari, 

prófdómari og kórstjóri. Guðmundur 
Óli lauk meistaraprófi í hljómsveit-
arstjórnun við Tónlistarháskólann í 
Utrech í Hollandi árið 1989. Einnig 
stundaði hann nám í hljómsveitar-
stjórnun við Sibelíusarakademíuna 
í Finnlandi. Þá sótti Guðmundur 
Óli nokkur námskeið í hljómsveit-
arstjórnun að loknu námi. 

Guðmundur tekur við stöðu 
skólastjóra Tónlistarskóla Akraness 
af Lárusi Sighvatssyni. Lárus hóf 
sinn starfsferil í Tónlistarskólanum 
sem kennari árið 1981. Hann tók 
við stöðu skólastjóra Tónlistarskóla 

Akraness árið 1985 og gegndi henni 
í 31 ár. 

Guðmundur Óli Gunnarsson.

Hluti sveitarinnar Slitnir stengir ásamt Regínu Ásvaldsdóttir bæjarstjóra og fulltrúum úr Menningar- og safnanefnd Akraneskaup-
staðar þegar sveitin fékk tilnefningu sem bæjarlistarmaður Akraness 2016.  Ljósmynd: Myndsmiðjan

Spilar þú eitthvað golf?
Þá er Golfkortið fyrir þig!
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LYKTAREYÐANDI NIÐURBROTSEFNI Í FERÐASALERNI

Inniheldur öfluga náttúrulega ensímblöndu sem vinnur á 
úrgangi og pappír á 24 klst og skiptir þá engu hvaða gerð 
pappírs er. Hentar mjög vel þar sem þarf að tæma ferða-
salernið á hverjum degi. BIO-PAK veitir hratt niðurbrot og 
góða lyktareyðingu.

Inniheldur einstaka efnablöndu sem vinnur á úrgangi og 
pappír á 3-4 dögum og hefur einstaklega mikla og góða 
virkni í lyktareyðingu. Hentar vel þar sem ekki þarf að 
tæma ferðasalernið á hverjum degi.

Inniheldur næringarefni fyrir bakteríur ásamt 
ensímum til að fjarlæga ólykt. Brýtur hratt og vel niður 
úrgang og klósettpappír. Smyr ventla og heldur skynja-
rafbúnað hreinum. Hentar fyrir húsbíla, rútur, báta, skip, 
safntanka og rotþrær. BIO-ACTIVE er vistvænt efni. 

BIO-PAK - Tropical og Fresh Scent

PORTA-PAK - Lavender og Fresh Scent

BIO-ACTIVE - Tropical og Fresh

PORTA-PAK Lavender Vörunúmer: PPRV10LAV 
PORTA-PAK Fresh Scent Vörunúmer: PPRV10

BIO-PAK Tropical Vörunúmer: BIOTROPBG 
BIO-PAK Fresh Scent Vörunúmer: BIOPPBG

BIO-ACTIVE 4,9L Vörunúmer: BAHT168 
BIO-ACTIVE 1,8L Vörunúmer: BAHT40
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Taka vel í að 
skoða sameiningu 
GRUNDARFJÖRÐUR: Á fundi bæj-
arstjórnar Grundarfjarðar 9. júní sl. 
var lagt fram bréf frá Stykkishólmsbæ 
dagsett 30. maí.  Það sneri að við-
ræðum um hugsanlega sameiningu 
fjögurra sveitarfélaga á Snæfellsnesi, 
það er Stykkishólmsbæjar, Helgafells-
sveitar, Eyja- og Miklaholtshrepps 
og Grundarfjarðarbæjar.  Með slíkri 
sameiningu yrði sameiginlegt sveitar-
félag með um 2.200 íbúa. Bréf þetta 
var rætt á fundinum. Í fundargerð 
segir að bæjarstjórn Grundarfjarðar 
telji hugmyndir um viðræður þessara 
sveitarfélaga áhugaverðar og lýsir hún 
yfir vilja til viðræðna.  Bæjarstjórnin 
telur þó nauðsynlegt að Snæfellsbæ 
verði einnig boðið að slíkum við-
ræðum. Þannig yrði farið yfir kosti og 
galla þess að sameina öll fimm sveitar-
félögin á Snæfellsnesi.  Á grundvelli 
þessa tekur bæjarstjórn Grundar-
fjarðar vel í það að kostir og gallar 
mögulegrar sameiningar sveitarfélaga 
á Snæfellsnesi verði skoðaðir. Þetta var 
samþykkt samhljóða.

Samdráttur í 
verðmæti  
sjávarafurða
LANDIÐ:  Verðmæti útflutnings-
framleiðslu sjávarafurða var rúmlega 
267 milljarðar króna á síðasta ári og 
dróst saman um 6% frá fyrra ári. Er 
þar um að ræða samtölu útflutnings 
og birgðabreytinga sjávarafurða. Þetta 
kemur fram í frétt á vef Hagstofunnar.  
Mælt á föstu verði dróst framleiðslan 
saman um 4%. Í fyrra voru flutt út 
tæp 632 þúsund tonn samanborið við 
654 þúsund tonn árið áður. Frystar 
afurðir skiluðu um það bil helmingi 
heildarútflutningsverðmætis. Verð-
mæti frysts þorsks var mest þegar 
litið er á einstaka afurðir, eða 35,6 
milljarðar króna. Verðmæti ísaðs 
þorsks var 34,4 milljarðar króna. Af 
heildarútflutningi sjávarafurða voru 
75% seld til Evrópu, 9,6% til Asíu og 
8% til Norður-Ameríku.

Síra Geir Waage 
hlaut Fálka-
orðuna
BORGARBYGGÐ: Forseti Íslands 
hr. Ólafur Ragnar Grímsson sæmdi 
samkvæmt venju hóp fólks hinni ís-
lensku Fálkaorðu á þjóðhátíðardaginn 
17. júní. Í þetta sinn var einn Vest-
lendingur í hópi orðuþega. Sr. Geir 
Waage sóknarprestur í Reykholti hlaut 
riddarakross fyrir framlag til upp-
byggingar Reykholtsstaðar og varð-
veislu íslenskrar sögu og menningar.

Búið að veiða 20 
hrefnur í sumar
VESTURLAND: Búið er að veiða tutt-
ugu hrefnur það sem af er sumri. Allar 
hrefnurnar hafa verið veiddar í Faxa-
flóa. Lífríkið þar virðist vera eitthvað 
fyrr á ferðinni miðað við í fyrrasumar. 
Hefnuveiðimenn segja að mikið sjáist 
til hrefnu í flóanum og telja góð tíð-
indi að sjávarlífið í Faxaflóa sé nú með 
líflegra móti en það hefur verið mörg 
undanfarin ár. 

Grásleppan  
skilaði 2,2  
milljörðum
LANDIÐ: Útflutningsverðmæti 
grásleppuafurða á árinu 2015 nam 
alls rúmum 2,2 milljörðum.  Það er 
veruleg aukning frá árinu 2014 þegar 
grásleppan skilaði 1,6 milljarði og 
lítið eitt meira en á árinu 2013. Af-
urðir grásleppunnar í útflutningi  eru 
þrjár. Það eru frosin grásleppa, söltuð 
grásleppuhrogn og grásleppukavíar 
(niðurlögð grásleppuhrogn). Nánar 
má fræðast um verðmætin í hverjum 
flokki fyrir sig á heimasíðu Landssam-
bands smábátaeigenda (smabatar.is).  

SMÁFRÉTTIR

Sendiherrar á ferð um Vesturland
VESTURLAND: Á laugardag 

fór fríður hópur um 70 sendi-
herra erlendra ríkja á Íslandi 

ásamt mökum þeirra og embættis-
fólki frá Utanríkisráðuneyti Íslands í 
skoðunarferð um Vesturland. Ferðin 
var í boði Utanríkisráðuneytisins. 
Tilefnið var þjóðhátíðardagur Íslands 
17. júní. Mörg erlend ríki eru ekki 
með sendiráð á Íslandi en láta í stað 

sendiherra sína sem flestir eru í sendi-
ráðum höfuðborga hinna Norðurland-
anna sinna Íslandi. Hefð er fyrir því 
að þessir sendiherrar komi til Íslands 
á þjóðhátíðardaginn til að taka þátt í 
hátíðarhöldum. 

Hópurinn sem alls taldi um 120 
manns lagði árla morguns af stað úr 
Reykjavík og lá leiðin vestur í Stykk-
ishólm með viðkomu á Snorrastöðum 

við hina formfögru Eldborg. Í Stykkis-
hólmi var farið í siglingu um Breiða-
fjörð. Að henni lokinni hélt hópurinn 
svo í til Hildibrands Bjarnasonar í 
Bjarnarhöfn. Svo var farið í Borgar-
fjörð þar sem Deildartunguhver og 
jarðarberjaræktunin í gróðrastöðinni 
Sólbyrgi í Reykholtsdal voru skoðuð. 

Þaðan lá svo leiðin til Hvalfjarðar. 
Kvöldverður var snæddur í Hernáms-
setrinu í Hvalfirði. Magnús Þór Haf-
steinsson ritstjóri Vesturlands flutti þar 
fyrirlestur á ensku um hlutverk Hval-
fjarðar í seinni heimsstyrjöldinni. Á 
árunum 2011 og 2012 sendi hann frá 
sér bækurnar Dauðinn í Dumbshafi og 
Návígi á norðurslóðum. Þær fjalla um 
sögu Íshafsskipalestanna sem sigldu til 
og frá Norðvestur Rússlandi í stríðinu. 

Magnúsi Þór hefur nú verið boðið 

að verða fulltrúi Íslands í tveggja daga 
hátíðarhöldum sem Rússar halda í 
Arkhangelsk í Norðvestur Rússlandi í 
lok ágúst næstkomandi til að minnast 
þess að þá verða 75 ár liðin síðan fyrsta 
Íshafsskipalestin sigldi frá Hvalfirði. 
Þar er meðal annars ætlunin að hann 
haldi fyrirlestra um þátt Hvalfjarðar og 
Íslands í sögu seinni heimsstyrjaldar. 
Sovétríkin misstu alls tæplega 30 millj-
ónir manna í þeim ofsalegu átökum. 

Vill draga sig í 
hlé frá amstrinu 
í Ferstikluskála
HVALFJARÐARSVEIT/BORGARBYGGÐ: Tvö hjartaáföll með tilheyrandi 
hjartaþræðingum og sterkt hugboð um að hér sé komin sterk viðvörun 
um að nú sé kominn tími til að draga úr vinnuálagi er þessi valdandi að 
Kristján Karl Kristjánsson ætlar nú að hætta aðkomu sinni að rekstri hins 
sögufræga Ferstikluskála í Hvalfirði. „Þetta er sjötta árið síðan ég tók við 
rekstri Ferstikluskála. Ég hef náð árangri og tekist að breyta og bæta. Ég 
vinn hins vegar alltof mikið. Ef maður ætlar ekki að viðurkenna sig rosalega 
heimskan þá hlýtur maður að taka sönsum og fara að þessum viðvörum. 
Að drepa sig á vinnu er ekki sniðugt þó að þetta sé inn á milli rosalega 
gaman. Ég er ekki að lyppast niður en ég fékk mjög sterkt hugboð eins og 
ég fæ stundum. Lífið hefur kennt mér að fara eftir svona hugboðum þegar 
ég fæ þau,“ segir Kristján Karl. 

Góður tími í Hvalfirði
Kristján Karl segir að árin í Hvalfirði 
hafi reynst honum góð. „Það er alltaf 
hægt að gera meira og betra hér í 
Ferstikluskálanum. Nú í sumar er ég 
með nýjung sem er kökuhlaðborðið. 
En þetta er mikil vinna. Ég á áhöld og 
tæki en Olís á sjálft húsið og rekur elds-
neytisdælurnar. Nú er ég búinn að láta 
Olís vita að ég vilji hætta. Ég geri ráð 
fyrir að vera út sumarið en það er ekk-
ert nauðsynslegt að ég standi vaktina 
svo lengi. Það er vel hægt og gæti verið 
þægilegt fyrir nýjan aðila að koma inn 
núna og taka við fyrir júlí og ágúst-
mánuði þegar aðalvelta ársins kemur 
inn. Hér hef ég haft opið eitthvað fram 
í september. Í vor opnaði ég strax 23. 
mars sem var óvenju snemma og það 
var allt í lagi.“ 

Veitingamaðurinn í Ferstikluskála 
hefur töluverða reynslu sem slíkur. Á 
sínum tíma vann hann í Hreðavatns-

skála í Borgarfirði og rak Botnsskála 
í Hvalfirði sitt hvort sumarið. Þar á 
undan var hann meðal annars kaupfé-
lagsstjóri á Þórshöfn á Langanesi, enda 
Samvinnuskólamenntaður frá Bifröst. 
„Það er merkilegt að eiga það á feril-
skránni,“ segir Kristján Karl og hlær. 
Þó að hann vilji nú draga sig í hlé frá 
önnum í Ferstikluskála þá ætlar hann 
ekki að hætta alveg störfum í ferða-
þjónustu á Vesturlandi. 

Hyggst einbeita  
sér að Hótel Sól
Samhliða því að reka Ferstikluskála þá 
á Kristján Karl að baki tvö sumur við 
rekstur Hótels Sólar á Hvanneyri. Það 
er sumarhótel sem er starfrækt í nem-
endagörðum Landbúnaðarháskóla Ís-
lands þegar skólahald liggur niðri yfir 
sumartímann. „Hótel Sól er nú á þriðja 
ári. Þar eru 20 herbergi og 10 íbúðir. Það 
gengur ágætlega þó það sé ekki sama 
gullgrafaraæðið í ferðaþjónustunni hér 
á Vesturlandi og er á Suðurlandi. Hér í 
þessum landshluta gerast hlutirnir hægar 
og kannski sem betur fer. Við erum þó að 
sjá að við erum á réttri leið á Hvanneyri. 

Það er aukning hjá okkur á milli ára.“ 
Nú ætlar hann að einbeita sér frekar 

að Hótel Sól. „Ég vil bæta nýtinguna. 
Það er eina leiðin til að fá afkomu af 
þessu. Það er glettilega mikið í kringum 
reksturinn á Hótel Sól á veturna þó það 
sé ekki opið. Það þarf að sinna bókunum 
og þess háttar. Rekstartímabilið á hverju 
ári er þó stutt. Við fáum húsnæðið af-
hent í endaðan maí og þurfum að skila 
aftur um miðjan ágúst. Þetta er þó að 
ganga. Auðvitað er mikill kostnaður og 
fyrirhöfn bæði við að setja þettaí gang 
og síðan loka aftur nokkrum vikum 
síðar. Það er ekki full nýting í júní, hún 
er ekki fyrr en svo í júlí og ágúst þannig 
að við erum ekki einu sinni að tala um 
tvo mánuði.“

Samhliða umstanginu við Hótel Sól 
hyggst Kristján Karl svo leggja stund á 
bókhaldsstörf eins og hann gerði í eina 
tíð Samvinnuskólamenntaður maður-
inn. „Maður slítur sig þó ekkert alveg 
svo létt frá Hvalfirðinum. Ég á sumar-
bústað í Kjósinni þar sem ég dvel oft. 
Mér finnst gott að vera hér og íbúar 
Hvalfjarðar eru mjög notalegt fólk í 
viðkynningu. Það er gott að vera hérna.“ 

Hernámssetrið að Hlöðum á Hvalfjarðar-
strönd. 

Dúkað var fyrir þriggja rétta veislumáltíð í salnum að Hlöðum. 

Friður á jörðu í Hernámssetrinu þar sem fulltrúar stórveldanna mættust á Íslandi um 
liðna helgi. Frá vinstri eru hr. Herbert Beck sendiherra Þýskalands, hr. Stuart Gill sendi-
herra Stóra Bretlands, hr. Robert Cushman Barber sendiherra Bandaríkjanna, Guðjón 
Sigmundsson (Gaui litli) á Hernámssetrinu, Magnús Þór Hafsteinsson rithöfundur og 
ritstjóri Vesturlands, hr. Anton Vasiliev sendiherra Rússlands og hr. Matthias Brinkmann 
sendiherra Evrópusambandsins.

Karl Kristján Karlsson veitingamaður við Ferstikluskálann í Hvalfirði. 

Ferstikluskálinn verður nú laus til rekstrar fyrir aðila sem vilja spreyta sig. 
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„Laugavegurinn tilnefndur sem  
ein af 10 bestu gönguleiðum í  
heiminum af National Geographic“
- segir Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands um fjölbreytta starfsemi félagsins

Ferðafélag Íslands var stofnað 
1927 og hefur það markmið að 
byggja upp aðstöðu fyrir ferða-

menn á hálendinu og í óbyggðum og 
greiða götu ferðamanna á landinu. Þá 
gefur FÍ út bækur og kort og stendur 
fyrir fjölbreyttum ferðum um landið. 
Félagið á 40 skála og undir merkjum 
félagsins starfa 15 deildir út um allt 
land. Ferðafélagið er í eðli sínu íhalds-
samt og rótgróið og heldur fast í gömul 
og góð gildi. Um leið hefur það þó 
þróast í takt við tímann. Til dæmis 
var Ferðafélag barnanna stofnað fyrir 
nokkrum árum en það sérhæfir sig í 
ferðum fyrir börn og fjölskyldur og 
hefur fengið afar góðar móttökur. Nú 
hefur Ferðafélag unga fólksins verið 
stofnað og mun bjóða upp á ferðir fyrir 
18 – 25 ára. Ferðafélag Íslands hefur frá 
stofnun félagsins verið í fararbroddi 
í ferðamennsku og byggt upp skála, 
gönguleiðir, göngubrýr og staðið fyrir 
fræðslu. Markmið félagsins eru í dag 
enn þau sömu og í upphafi, að greiða 
götu ferðamanna, byggja upp aðstöðu 
sem og standa fyrir ferðum, útgáfu 
og fræðslu. Stór þáttur í útgáfustarfi 
félagsins er útgáfa Árbókar Ferðafé-
lagsins sem hefur komið út óslitið í 
89 ár og er einstök ritröð um náttúru 
landsins. 

Náttúran í fyrsta sæti 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands segir að fjöldi ferða-
manna hafi aukist jafnt og þétt á Ís-
landi undanfarin ár en aldrei eins og 
á síðustu 2- 3 árum. „Ísland er mjög 
vinsæll staður að sækja heim og eins 
hefur ferðum landsmanna innanlands 
fjölgað,“ segir Páll. „Það þurfa allir sem 
koma að ferðamálum, hvort sem það 
eru sveitafélög eða hið opinbera, ferða-
skrifstofur, ferðafélög eða landeigendur 
að koma saman og ræða skynsamleg-
ustu leiðina að settu marki. Við verðum 
að hugsa um náttúruna og aðstöðuna 
sem við bjóðum upp á og þurfum að 
vera viss um að ráða við þann fjölda 
ferðamanna sem um landið fer. Náttúra 
landsins er í dag okkar verðmætasta 
auðlind en um leið sú viðkvæmasta. 
Hvað varðar ferðamenn sem sækja 
landið heim náttúrunnar vegna þá 
finnst mér engin sérstök ástæða að 
þeim fjölgi meira á meðan við náum 
ekki að tryggja uppbyggingu innviða 

og vernd svæða. Hins vegar getum við 
tekið á móti fleiri ferðamönnum sem 
vilja kynna sér sögu okkar og menn-
ingu, matargerð og listir og þess háttar, 
þ. e. ferðamenn sem eru meira í byggð 
en að sjálfsögðu þurfum við líka að 
tryggja að við getum tekið vel á móti 
þeim.“

Einstefna á Laugaveginum
Fullbókað er í skála FÍ á Laugaveg-
inum yfir háannatímann. Ferðafélagið 
hefur í áratugi unnið við að byggja 
upp aðstöðu víða um land, ekki síst 
á gönguleiðinni frá Landmanna-
laugum yfir í Þórsmörk, á svokölluðum 
Laugavegi. Nú ganga 120 -140 manns 
þessa leið á hverjum einasta degi frá 
miðjum júní fram í miðjan ágúst. Allt 
að 70% þeirra eru útlendingar að sögn 
Páls og 80% þeirra ganga leiðina úr 
Landmannalaugum í Þórsmörk. 
Ferðafélagið á sex skála á Laugaveg-
inum en árið 2012 var Laugavegur-
inn tilnefndur sem ein af 10 bestu 
gönguleiðum í heiminum af National 
Geographic. Segir Páll það hafi verið 
mikla viðurkenningu fyrir starf FÍ. 
Gönguleiðin og skálasvæðið voru tekin 
út og svo tilnefnd í kjölfarið á þeirri 
úttekt. „Við viljum gjarnan skoða allar 
góðar hugmyndir til að tryggja öryggi 
ferðamanna, auka upplifun þeirra og 
ekki síst að tryggja vernd náttúrunnar, 
t.d. með því að taka upp einstefnu og 
ítölu á gönguleiðinni.“ 

Landmannalaugar komu best út 
allra ferðamannastaða á landinu í 
könnun Ferðamálastofu árið 2012 er 
varðar heildarupplifun ferðamannsins 
og sama má sjá í fleiri rannsóknum. 
Í dag sækja um 80 – 90.000 manns í 
Landmannalaugar yfir sumartímann. 
Nú er unnið í skipulagsmálum á svæð-
inu og vonandi verður hægt að bæta 
aðstöðu ferðamanna á svæðinu hratt 
og örugglega. Páll telur að umræðan 
um Landmannalaugar hafi sumpart 
verið neikvæð og að mörgu leyti röng. 
Einhverjir tala um 200 þúsund manns 
í Laugum þegar hið rétta er 80 – 90.000 
yfir fjóra mánuði eða á milli 500 og 
1.000 manns á dag. Þar af stoppa flestir 
aðeins í 2 – 4 tíma. 

„Það þarf að ráðast í meiri rann-
sóknir en við höfum áður séð, ekki síst 
á náttúru og gróðurfari. Á meðan við 
klárum ekki alvöru rannsóknir verður 

allt tal um þolmörk bara huglægt mat. 
Aðstaðan eins og hún er í dag er mjög 
gott verkfæri til að stýra umferðinni. 
Það komast ekki fleiri í skálapláss á 
Laugaveginum miðað við aðstöðu sem 
er um leið tækifæri fyrir önnur svæði 
en það eru til mjög margar aðrar skála-
leiðir sem skemmtilegt sé að ganga. 
Engin verður svikin af þeim leiðum og 
ég nefni sem dæmi Lónsöræfi, Víkna-
slóðir, Öskjuveginn og Strútsstíg, en á 
öllum þessum gönguleiðum er ágæt 
skálaaðstaða. Það er hins vegar ekki 
hægt að dreifa ferðamönnum um svæði 
eins og margir halda. Ferðamenn fari 
einfaldlega á þau svæði þar sem er að-
staða og uppbygging og gott aðgengi.“

Þúsundir á fjöllum
Mikil vöxtur hefur verið í starfsemi FÍ 
undanfarin ár og verkefnin mörg og 
fjölbreytt. Það er ekki einungis fyrir 
fullfríska klettaklifrara heldur hefur fé-
lagið verið í samstarfi við fjölmarga að-
ila, t.d. Reykjalund og Háskóla Íslands, 
með gönguferðir fyrir þá sem eiga erfitt 
um gang af einhverjum orsökum. Það 
getur verið vegna líkamlegra annmarka 
eins og offitu eða andlegra annmarka 
eins og þunglyndis og fleira. Rann-
sóknir sem voru gerðar meðal þátttak-
enda þessara ferða segir Páll að hafi 
komið mjög ánægjulega út. Rannsóknir 
hafa margsýnt að gönguferðir eru mjög 
hollar bæði fyrir líkama og sál og sumir 
segja þær allra meina bót. 

„Við erum nú að auka samstarfið 
við heilbrigðisyfirvöld og efnum til 
gönguferða fyrir ákveðna hópa innan 
heilbrigðisgeirans. Nú er Ferðafélagið 
búið að stofna bakskólann þar sem 
verið er að reyna að koma fólki af stað í 
léttum gönguferðum með styrkjandi og 
liðkandi æfingum þannig að þeir sem 

hafa gefið eftir heilsufarslega komist á 
beinu brautina aftur. Síðan eru hópar 
fólks með geðraskanir en rannsóknir 
hafa sýnt að gönguferðir hjálpa þeim 
geysilega mikið. Gönguferðir, hvort 
sem er um skóglendi eða við hafið hafa 
mjög róandi áhrif. Að komast upp á 
fjall hefur t.d. mjög jákvæð áhrif á and-
lega líðan fólks. Allt eru þetta afrek 
og hjallar til að sigrast á og bakskóli 

Ferðafélagsins er liður í hjálpinni. Við 
fórum af stað með 52 verkefni FÍ árið 
2010 sem sló í gegn og hefur fest sig 
í sessi og auk þess sem til hafa orðið 
ýmis hliðarverkefni eins og 12 og 24 
fjöll, framhaldslíf og eilíft líf. Á síð-
ustu árum hafa fleiri þúsund manns 
tekið þátt í þessum verkefnum,“ segir 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands. 

Víða þarf að vaða ár og ósa, m.a. í Lónsöræfum.

Páll Guðmundsson.

Ferðafélagar á góðum degi í Stafafellsfjöllum.
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Saga breska viðgerðaskipsins Heclu sem skírt var eftir 
frægasta eldfjalli Íslands og sent til Hvalfjarðar í seinni 
heimsstyrjöld: 

Þriðji hver 
maður 
hlaut að 
deyja
HVALFJÖRÐUR/KJÓS: Strax þegar Bretar hernmámu Ísland 10. 
maí 1940 varð ljóst að þeir höfðu mikinn áhuga á Hvalfirði. Fyrsta 
hernámsdaginn var herlið sent til Hvalfjarðar. Um leið fór herflokkur 
siglandi upp á Akranes. Með þessu töldu breskir sjálfsagt að þeir 
væru þannig búnir að ná tangarhaldi á þessum mikilvæga firði. 
Hvalfjörður varð bækistöð fyrir herskip sem gættu hafsvæðanna 
umhverfis Ísland og fylgdu skipalestum sem fóru milli Bretlandseyja 
og Vesturheims. Slíkt var þó ekki sjálfgefið því byggja varð frá grunni 
ýmsa þjónustu fyrir skipin og áhafnir þeirra. 

Smíðuð og skírð Hecla
Eftir því sem á leið styrjöldina sóttu 
kafbátar Þjóðverja æ harðar að 
skipalestunum sem fóru um djúpt 
suður af Íslandi. Mikinn flota breskra 
og kanadískra verndarskipa þurfti til 
að verja öryggi kaupskipanna. Erfitt 
sjólag Norður Atlantshafsins reyndi 
mjög á skipin og áhafnir þeirra, ekki 
síst hin minni svo sem korvettur og 
tundurspilla. Þessi litlu herskip voru 
sjálfir varðhundar skipalestanna, 
stöðugt siglandi á mikilli ferð í leit að 
kafbátum. Það reyndi gífurlega á allan 
búnað þeirra sem og skipverja. 

Hvalfjörður varð stöðugt mikil-
vægari sem flotastöð þar sem leita 
mátti skjóls og viðgerða þó aðstæður 
væru um margt frumstæðar og fjörð-
urinn talinn afskekktur. Fljótt kom 
á daginn að það skorti tilfinnanlega 
aðstöðu svo sinna mætti viðgerðum á 
minni skipunum. Aðstaðan til slíkra 
verka var af mjög skornum skammti 
á Íslandi. 

Breski flotinn hafði í upphafi árs 
1939 látið hefja smíði á sérhæfðu og 
vönduðu viðgerða- og birgðaskipi við 
skoska skipasmíðastöð. Smíði þessa 
nýja skips tók tvö ár. Það var skírt eftir 

frægasta eldfjalli Íslands og fékk nafnið 
Hecla. 

Churchill kemur í heimsókn
Í janúar 1941 var skip hans hátignar 
Hecla tilbúin til þjónustu fyrir breska 
sjóherinn. Það var viðeigandi að þessi 
glæsilega nýsmíði sem bar íslenskt 
nafn skyldi nú fá sitt fyrsta verkefni 
einmitt á Íslandi. Þjóðráð þótti að 
senda skipið norður til Hvalfjarðar 
enda gat Hecla svarað mikilli og stig-
vaxandi þörf fyrir aðstöðu til skipa-
viðgerða þar. Þann 11. júlí 1941 sigldi 
Hecla inn fjörðinn og lagðist við festar 
undan Þyrilsnesi á móts við bæinn 
Fossá. 

Réttum mánuði eftir að Hecla lagð-
ist við festar í Hvalfirði var skipinu 
og áhöfn þess sýndur mikill heiður. 
Snemma morguns laugardaginn 16. 
ágúst 1941 renndi orrustuskipið Pr-
ince of Wales inn Hvalfjörð ásamt 
fjölda minni herskipa. Um borð í orr-
ustuskipinu var Winston Churchill 
forsætisráðherra á heimleið til Bret-
lands eftir að hafa átt sinn fyrsta fund 
með Franklin D. Roosevelt Banda-
ríkjaforseta um borð í herskipum við 
Argentia á Nýfundnalandi. Þetta var 

tímamótafundur. Bandaríkjamenn, 
sem þó voru ekki aðilar að styrjöldinni 
við Þýskaland, höfðu m. a. fallist á að 
styðja enn frekar við bakið á Bretum 
með því að selja þeim hergögn og 
vistir. Þeir lofuðu líka að vernda 
skipalestirnar og taka að mestu við 
hernámi Íslands. 

Winston Churchill stoppaði 
þó ekki lengi í Hvalfirði þennan 
morgunn. Hann hélt hann rakleiðis 
með tunduspilli til Reykjavíkur þar 
sem hann fór í skoðunarferð, var við-
staddur hersýningu á Suðurlandsbraut 
og heilsaði upp á íslenska ráðamenn 
í Alþingishúsinu. Síðdegis sigldi 
Churchill svo aftur upp í Hvalfjörð. 
Þar um kvöldið fór hann meðal annars 
um borð í Heclu til að veita mönnum 
innblástur og vera viðstaddur stutta 
athöfn í kapellu skipsins. Forsætisráð-
herrann hafði greinilega átt langan dag 

á Íslandi þar sem fjölmörgum glösum 
hafði verið lyft af ýmsu tilefni. 

Slompaður forsætisráðherra 
og þýskur kafbátur
Sjóliði á bresku beitiskipi sem var 
meðal fjölda annarra herskipa sem 
lágu í Hvalfirði var viðstaddur heim-
sókn Churchills um borð í Heclu 
og lýsti henni síðar: „Ég varð fyrir 
ákveðnum vonbrigðum þegar ég sá 
hann [Churchill]. Ég hafði átt von á 

HMS Hecla við festar í Hvalfirði. Í bakgrunni sést fjallið Þyrill. Skipið var 190 metra langt, um 12 þúsund tonn og var með tvöföldum 
byrðing. Áhöfnin var alls um 850 manns, bæði sjómenn og iðnaðarmenn af ýmsu tagi svo sem skipasmiðir, vélvirkjar og rafvirkjar. 
Hecla var búin rúmgóðum verkstæðum og birgðageymslum. Öflugir kranar voru á þilfari til að hífa þungan búnað. Þarna voru tveir 
stálbræðsluofnar og afkastamikið bakarí til að framleiða fersk brauð fyrir áhafnir minni herskipanna. Auk þessa var aðstaða um borð 
fyrir ýmsa afþreyingu, svo sem kapella og kvikmyndasalur.

Hecla lagðist við legufæri á Brynjudalsvogi innst í Hvalfirði, rétt innan við flotastöðina í Hvítanesi. Þarna skyldi Hecla þjónusta veð-
urbarna varðhunda skipalestanna þegar þeir komu inn lúnir af átökum við hina gráu úlfa undirdjúpanna. Þessi mynd sýnir einmitt 
korvettur og tundurspilla liggja utan á Heclu. Sér inn Botnsvog og Múlfjall í bakgrunni. 

▶▶▶FJÖLBRAUTASKÓLI NORÐURLANDS VESTRA 
Á SAUÐÁRKRÓKI

Frábært nám fyrir fólk á öllum aldri og ein ódýrasta reiðkennsla sem völ er á!
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra býður fram  þriggja ára nám í  hestamennsku til 

stúdentsprófs og tveggja ára hestaliðabaut þar sem nemendur öðlast mikla þekkingu á 
flestu sem snýr að íslenska hestinum. Námið er fjölbreytt og skemmtilegt 

og tilvalið til að læra meira um reiðmennsku og hirðingu hestsins. 

Hestabraut FNV skráning í fullum gangi

Skólinn býður fram nýuppgerða heimavist á góðu verði. 
Þá býður skólinn nemendum aðstoð við að finna hesthúsapláss. 

www.fnv.isSími: 455 8000



Kærar þakkir fyrir góðar móttökur. Mér var það 
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stórvöxnum manni en hann er frekar 
lágvaxinn. Hann var klæddur í bláan 
einkennisjakka flotans með látúns-
hnöppum, og með merkjalausa flota-
húfu á höfði; mér fannst hann einna 
helst líkjast járnbrautaverði. Því fór 
fjarri að hann væri allsgáður enda kom 
hann beint frá málsverði um borð í 
flaggskipinu [Prince of Wales]. Hann 
hafði merkilega framkomu, frekar 
svona eins og óþekkur lítill strákur 
sem hefur verið gómaður við matar-
búrið með sultu á fingrunum, eða 
grínisti á sviði sem bíður eftir hlátri 
áhorfenda. Þegar hann byrjaði að 
tala þá varð mér þó ljóst hvers vegna 
hann hefur svona mikil áhrif og vald 
yfir svo mörgum. Mér þótti þó lítt til 
ræðu hans koma; enginn okkar hafði 
áhuga á að heyra að við ættum að vera 
spenntir yfir því að telja okkur svo 
heppna að hafa fengið þetta stórkost-
lega tækifæri til að berjast gegn illsku 
nasismans!! Ég hafði frekar viljað fá 
fréttir af fundinum með Roosevelt. 
Auðvitað var ég þó mjög ánægður að 
heyra hann tala. Ég stóð aðeins ör-
fáa metra frá honum þegar hann hélt 
ræðuna. Ég andaði að mér reyknum 
frá ristastórum vindli hans. Eitt skiptið 
stakk Churchill vindlinum fyrir slysni 
upp í eyrað á sér í staðinn fyrir að setja 
hann í munninn. Satt best að segja þá 
var hann blindfullur.“ 

Forsætisráðherrann komst þó 
klakklaust frá þessari heimsókn um 
borð í Heclu. Seinna þetta sama kvöld 
sigldi Churchill svo með Prince of 
Wales og fríðu föruneyti minni her-
skipa áleiðis heim til Bretlands. 

Fleira bar til stórtíðinda þessar 
fyrstu vikur eftir að Hecla kom í 
Hvalfjörð. Þann 6. september 1941 
var komið með þýska kafbátinn U-570 
til fjarðarins. Hann hafði verið hertek-
inn í æsispennandi aðgerð af breskum 

flugvélum og herskipum suðaustur af 
Vestmannaeyjum 27. ágúst. Áhöfnin 
gafst upp og stráheill kafbáturinn féll 
í hendur Breta. Þetta var geysimikil-
vægt herfang sem veitti Bretum fyrsta 
sinni færi á að rannsaka þýskan kafbát 
til hlítar og skilaði afar verðmætum 
upplýsingum. Í Hvalfirði var U-570 
tjóðraður fastur við hlið Heclu. Að-
staðan um borð í Heclu nýttist afar vel 
sem bækistöð til ítarlegra rannsókna á 
kafbátnum og undirbúnings fyrir sigl-
ingu hans til Bretlands, þangað sem 
hann fór þremur vikum síðar þann 
29. september. 

Vetraríki Hvalfjarðar  
og suðrænni slóðir
Allan veturinn 1941-1942 var mikill 
erill við Heclu þar sem minni herskipin 
komu og fóru. Orrustan um Atlants-
hafið stóð sem hæst. Hecla kom að 
ómetanlegu gagni við að halda þessum 
mikilvægu skipum gangandi. Oft mátti 
sjá marga tundurspilla og korvettur 
liggjandi utan á viðgerðaskipinu. 

Í janúar 1942 gekk snarvitlaust veður 
yfir Vesturland sem olli víða tjóni, 
bæði fyrir innfædda og hernámsliðið. 
Í Hvalfirði drógu skip meðal annars 
festar sínar í veðurhamnum. Eitt 

þeirra var Hecla. Neyddist áhöfnin til 
að keyra vélar skipsins á fullu til að 
forða því að skipið ræki á grunn en 
menn sluppu með skrekkinn. Mörgum 
þótti þetta vera kornið sem fyllti mæl-
inn í því sem mönnum þótti leiðinlegt 
fásinni djúpt inni í þessum kalda og 

vindsorfna firði á hjara veraldar. Þetta 
var jafnvel fjarri Reykavík sem sumum 
hverjum þótti þó frekar lítilfjörlegur 
bær þar sem íbúarnir töldust almennt 
lítt vinveittir erlendum hermönnum 
og sjómönnum. 

Sumarið 1941 eftir að Hecla kom í Hvalfjörð var ýmislegt gert til að stytta mönnum stundir 
og slá á heimþrána. Þessi mynd var tekin þegar breska söng- og leikkonan Evelyn Laye 
sem naut bæði frægðar og vinsælda kom og skemmti skipverjum. Slegið var upp sviði 
á þilfarinu.  Rúmu ári síðar var þriðjungur áhafnar Heclu liðin lík. 

Winston Churchill forsætisráðherra Breta stígur um borð í Heclu í Hvalfirði að kvöldi 
dagsins þegar hann heimsótti Ísland og er heilsað að flotasið eins og vera bar.  

Breski forsætisráðherrann fer frá borði Heclu eftir að hafa haldið þar ræðu og verið við 
athöfn í kapellu skipsins. Sjónarvottur sagði að forsætisráðherrann hefði verið blind-
fullur – „pissed.“

Sjá frh. á 12. síðu.
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Skagastúlkan Margrét Rán Magnúsdóttir  
er söngkonan í hljómsveitinni Vök: 

„Maður 
verður víst 
að fylgja 
þessum 
tónlistar
draumum 
eftir“
AKRANES: Margrét Rán Magnúsdóttir fæddist og ólst upp á Akra-
nesi. Þó Margrét Rán sé aðeins 24 ára gömul, fædd 1992, þá hefur 
hún náð óhemju langt á tónlistarsviðinu. Margrét Rán er annar 
stofnenda og söngkona hljómsveitarinnar Vök. Þessi hljómsveit 
var aðeins tvíeyki hennar og Andra Más Enokssonar þegar þau 
sigruðu í Músíktilraunum árið 2013. Síðan hefur sveitin gefið út 
tvær smáskífur, sent frá sér myndbönd, spilað á ótal tónleikum og 
tónlistarhátíðum bæði hér á Íslandi en ekki síður úti í Evrópu. Nú 
eru þau fjögur sem skipa Vök. Vegur Vakar vex stöðugt og milljónir 
fólks hafa hlustað á tónlist sveitarinnar. Tölurnar á internetinu 
segja allt. Fleiri hundruð þúsund áhorf eru á myndbönd Vakar á 
You Tube-myndbandaveitunni. Þrjár milljón hlustanir eru komnar 
á vinsælasta lag Vakar á Spotify-tónlistarveitunni. Önnur lög hafa 
einnig hlotið gríðarlega spilun. Nú vinna þau í Vök að fyrstu breið-
skífu sinni. 
Byrjaði ung að spila og syngja
Margrét Rán segir að hún hafi verið 
um 10 ára gömul þegar hún hóf að 
stunda tónlist. „Pabbi átti gítar sem 
var búinn að vera uppi á hillu í mörg 
ár. Hann starði alltaf á mig þessi gítar 
þangað til að ég ákvað að reyna að 
spila eitthvað á hann. Það gekk ekkert 
svakalega vel. Hann var líka aðeins of 
stór fyrir mig. Svo þegar ég varð tíu 
ára þá fékk ég sjúklega flottan Taylor-
-krakkagítar. Það að læra að spila á 
hann kveikti enn meir í áhuga mínum. 
Ég byrjaði bara á því allra einfaldasta 
sem var Gamli Nói. Næst var svo Kátir 
voru karlar. Þegar ég náði því þá leið 
mér sko eins og ég væri búin að ná 
toppnum á tilverunni. Þessi tilfinning 
var svo frábær að geta spilað á hljóð-
færi. Í framhaldinu varð ég að prófa 
allt. Ég fékk mér trommusett, hljóm-
borð, rafmagnsgítar, bongótrommur 
og byrjaði að syngja.“ 

Hún lét þó ekki þar við sitja. Mar-
grét Rán vildi deila tónlistarflutningi 
sínum með öðru fólki. „Ég tók þátt 
í næstum öllum keppnum sem ég 
gat, svo sem Hátónsbarkanum. Síðan 
stofnaði ég hljómsveitinaa Wipe Out 
með æskuvini mínum Ólafi Alexander 
Ólafssyni. Hann er með mér í hljóm-
sveitinni Vök í dag. Við gerðum plötu 
saman sem við tókum upp í Geim-
steini í Keflavík. Síðan tókum við þátt 
í Músiktilraunum en það varð ekkert 
meira úr því. Okkur þótti þó gaman 
taka eina góða hljómsveitaræfingu í 
skúrnum heima hjá honum í Hafnar-
firði eða í kjallarnum heima hjá mér 
á Vesturgötunni á Akranesi.“ 

Sjálfmenntuð í tónlistinni
Þegar Margrét Rán er spurð að því 
hvort hún hafi gengið í tónlistarskóla 
á yngri árum segist hún aðeins hafa 
farið á eitt námskeið í klassískum 
gítarleik. „Að öðru leyti fór ég ekki 
í tónlistarskóla. Hins vegar gekk ég 
í Brekkubæjarskóla á Akranesi á 
grunnskólaárunum. Kennararnir 
þar og í hinum grunnskólanum á 
Akranesi, Grundarskóla, voru mjög 
duglegir að ýta undir það hjá krökk-
unum að þau tækju þátt í skapandi 
greinum svo sem leiklist og tónlist. 
Í mínum skóla, Brekkubæjarskóla, 
var aðstaða þar sem krakkarnir gátu 
verið með hljómsveitaræfingar. Þar 
var trommusett, gítarar og fleiri hljóð-
færi. Svo var kennd tónmennt. Þar var 
verið að kynna fyrir okkur að nota 
tölvutónlistarforrit sem kveikti í mér 
og ýtti undir áhugann.“ 

Raftónlistaráhuginn hélt áfram að 
blómstra hjá Margréti Rán. Hljóm-
sveitin Vök varð til eftir að hún og 
Andri Már vinur hennar byrjuðu 
að semja slíka tónlist í sameiningu. 
„Við vorum að leika okkur að búa til 
raftónlist í tölvuforriti sem kallast 
Abelton Live. Það gjörsamlega opnaði 
allar dyr fyrir manni. Allt í einu gat ég 
bara gert allt sjálf án þess að þurfa að 
spila á það né taka upp. Ég gat spilað 
trommur, píanó og bara hvað sem ég 
vildi á lyklaborðið á tölvunni minni. 
Þetta var alveg ótrúlegt. Við Andri 
Már töluðum saman á hverjum degi 
og lærðum á þetta forrit í sameiningu. 
Við skynjuðum brátt að við vildum 
gera nákvæmlega sömu tónlistina.“ 

Tengslin við  
Akranes eru sterk
Tilurð hljómsveitarinnar Vök átti sér 
þó nokkurn aðdraganda. Margrét Rán 
nefnir til sögunnar Skagamanninn 
Ólaf Pál Gunnarsson, öðru nafni Óla 
Palla Rokklandskóng á Rás 2. „Hann 

er pabbi Ólafs Alexanders sem var 
með mér í Wipe Out sem var fyrsta 
hljómsveitin mín og ég nefndi áðan. 
Óli Palli hafði mikla trú á okkur og 
ég er honum mjög þakklát í dag. Það 
var nefnilega hann sem sagði við mig 
sirka mánuði fyrir Músiktilraunir 2013 

að við Andri Már skyldum vinsam-
lega skrá okkur til þátttöku og flytja 
tónlistina sem við höfðum verið að 
semja. Fyrst sagði ég bara nei og hafn-
aði þessu algerlega. Óli Palli þurfti 
að taka svona smá öfuga sálfræði á 
mig til að ég féllist á þetta því ég get 

Margrét Rán fæddist og ólst upp á Akranesi en býr sem stendur í Hafnarfirði. Foreldarar hennar eru Magnús Valþórsson í Hafnarfirði 
og Jóna Guðrún Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur á Akranesi. Margrét Rán á mikinn fjölda ættingja á Skaganum. 

Tvær skífur hjómsveitarinnar Vök hafa fengið afbragðs viðtökur. Skoða má ýmsar upptökur með sveitinni á You Tube-myndbanda-
veitunni, bæði frá tónleikum og sem hefðbundin tónlistarmyndbönd. 
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verið mjög þrjósk. Innst inni langaði 
mig eflaust til að sýna fólki hvað við 
Andri vorum að bralla. Ég hringdi loks 
í hann. Mér til mikillar gleði var hann 
ótrúlega spenntur og til í þetta. Við 
skírðum hljómsveitina okkar Vök því 
það var eina nafnið sem hljómaði rétt 
og okkur fannst það ótrúlega fallegt. 
Við unnum síðan Músíktilraunir 2013. 
Í kjölfarið fengum við plötusamning. 
Þá var ekkert hægt að hætta, enda sé 
ég alls ekki eftir því. Svo bættist Óli 
Alexander við hljómsveitina. Nýlega 
gekk Einar Stefánson trommari svo til 
liðs við okkur þannig að nú erum við 
fjögur sem skipum Vök.“ 

Það má því segja að helmingur 
hljómsveitarinnar Vök sé í dag skipuð 
tónlistarfólki sem á sterk tengsl við 
Akranes. Það eru þau Margrét Rán 
Magnúsdóttir og Ólafur Alexander 
Ólafsson. 

Boltinn byrjaður að rúlla
Síðan Vök sigraði í Músíktilraunum 
eru aðeins liðin þrjú ár. Á þeim tíma 
hefur ótrúlega mikið gerst. Margrét 
Rán rekur þetta í stuttu máli. „Við 
höfum gert tvær smáskífur eða svo-
kallaðar EP-plötur á vegum íslenska 
plötufyrirtækisins Record Records. 
Þær heita Tension og Circles. Báðar 
hafa gengið fínt. Við fengum svo í lið 
með okkur yndilegan íslenskan um-
boðsmann sem hefur reynst okkur vel. 
Hann er búsettur í Lundúnum og er 
seigur að halda okkur við efnið. Síðast-
liðin tvö ár höfum við verið mjög dug-
leg að fara erlendis til að spila víða um 
Evrópu á allskonar tónleikum og tón-
listarhátíðum. Við fórum svo í fyrsta 
sinn í mánaðar langa hljómleikaferð 
núna í mars,“ segir Margrét Rán. 

Í þeirri ferð lá leið hljómsveitarinnar 
um ein tíu Evrópulönd og spilað var 
nær daglega. „Við fórum meðal annars 
til Sviss, þaðan til Austurríkis, við 
spiluðum í Prag í Tékklandi og fórum 
svo til Póllands, Þýskalands, Hollands, 
Frakklands og Englands. Þetta var al-
ger draumur þó það væri ekki auðvelt. 
En vá, hvað þetta var lærdómsríkt,“ 
segir Margrét þegar hún rifjar upp 
ferðina. 

Að vera í svona hljómsveit sem 
nýtur eftirspurnar á alþjóða vettvangi 
er bæði dýrt og flókið. „Það kostar sitt 
að fljúga til og frá landinu, ekki síst 
þegar við höfum verið að skreppa oft út 
í stuttar ferðir. Það er líka dýrt að ferja 
allan búnaðinn. Síðan er það matur, 
gisting og annað uppihald. Þetta er 
eins og að stofna og reka fyrirtæki. Það 
tekur ákveðinn tíma að ná upp dampi 
og fá hlutina til að snúast. Ég held að 
fólk átti sig ekki alveg á því hvað þetta 
er mikil vinna og sjálfsagi. Núna erum 
á þeim stað að standa í dálítlu harki 
þegar við erum við það að ná í gegn 
með það sem við erum að gera. Við 
tökum þetta alvarlega og vitum að við 
verðum að gera það. Við erum sífellt 
að ræða okkar á milli hvað eigi að gera 
og hvernig. Því fer svo fjarri að þetta 
sé bara að mæta og spila á tónleikum 
og hafa gaman,“ segir Margrét Rán og 
aflífar þannig goðsögina um hið létta 
líf tónlistarmannsins. 

Vinna að fyrstu breiðskífunni
Þau í Vök eru stöðugt að. „Nýlega 
gáfum við út lagið Waiting og mynd-
band við það sem sjá má á You Tube. 
Við fengum frábært erlent upptökulið 
til að koma til Íslands að vinna það 
með okkur. Einnig fengum við til liðs 
við okkur Snapchat-snillinginn Snorra 
Björns sem eflaust margir hafa fylgst 
með. Hann var með drónann sinn 
við tökurnar sem gerði þetta ennþá 
flottara og auðvitað skemmtilegra. 
Við erum afskaplega ánægð með út-
komuna. Myndbandið sýnir vel hversu 
ótrúlegt þetta land er sem við búum í. 
Svo höfum við verið að vinna svolítið 
með erlendum tónlistarmönnum,“ 
segir Margrét Rán. 

Í framhaldi af þessum síðustu orðum 

má bæta við sem dæmi að fyrr í þessum 
mánuði birtist á You Tube myndband 
með laginu Spaces þar sem Margrét 

Rán vann með Stefan Olsdal úr bresku 
hljómsveitinni Placebo sem er heims-
fræg á sínu sviði. Það er gert undir 

listamannaheitinu Digital 21. Þetta 
eru þó hliðarverkefni. Mesta orkan 
fer enn sem fyrr í að sinna Vök. „Við 

erum núna að vinna að okkar fyrstu 
beiðskífu sem ætti að koma út í jan-
úar 2017 ef allt gengur eftir áætlun. Í 
sumar erum við að einblína á upptökur 
á henni. Í ágúst og september förum 
við síðan til Þýskalands og Hollands. 
Svo er það Airwaves-tónlistarhátíðin 
hér heima á Íslandi í nóvember. Við 
erum alltaf sjúklega spennt fyrir henni. 
Það er einn skemmtilegasti tími ársins. 
Þar höfum við alltaf fengið afar góðar 
viðtökur. Á síðustu Airwaves-hátíðinni 
spiluðum við í stappfullu Silfurbergi 
í Hörpunni. Það var alveg geðveikt. 
Annars ætlum við að einbeita okkur 
að því að klára plötuna okkar og gera 
hana eins góða og hægt er.“

Næsta ár verður erilsamt
Samhliða öllu þessu er Margrét Rán 
síðan að læra hljóðblöndun á vegum 
Tækniskólans hjá Stúdíó Sýrlandi. 
„Þetta er skemmtilegasta nám sem ég 
hef farið í. Það er rosalega krefjandi en 
fer mjög vel með tónlistinni. Mark-
miðið að fara með þetta eins langt og 
hægt er, maður verður víst að fylgja 
þessum tónlistardraumum eftir,“ segir 
Margrét Rán. 

Eftir að nýja breiðskífan kemur 
út verður enn lagt af stað út í heim. 
„Hingað til höfum við bara spilað í 
Evrópu en á næsta ári er ætlunin að 
spila í Asíu og Bandaríkjunum. Þetta 
er það eina sem dugar, það er að 
spila sem víðast. Því meira sem við 
spilum því meira getum við átt von 
á að hækka í verði og þá byrja tekjur 
að tikka inn. Salan á bolum, plötum 
og þess háttar sem fylgir því að koma 
fram og spila er líka mjög skemmtilegt. 
Það er mjög gaman að fara sjálf eftir 
tónleikana og afgreiða svona. Þá fáum 
við fólkið til að tala við okkur og það 
er mjög gefandi. Ég lýk náminu mínu 
um áramótin þannig að ég verð klár 
í að leggjast út á næsta ári - búmm,“ 
segir Margrét Rán, brosir breitt og 
hlær í lokin. 

Texti: Magnús Þór Hafsteinsson/
Ljósmyndir: Friðþjófur Helgason

Margrét Rán og félagar hennar hafa mikla útgeislun á sviði og þau eru afar eftirsótt til tónleikahalds.

 Í upphafi næsta árs ætla þau í Vök að senda frá sér sína fyrstu breiðskífu. Eftir það liggur leið þeirra út í hinn stóra heim. Hér horfir 
Margrét Rán úr Akranesvita út yfir hafið og veröldina þar sem framtíðin bíður. 

Hljómsveitin Vök er skipuð þeim Margréti Rán, Andra Má Enokssyni, Ólafi Alexandri Ólafssyni og Einari Hrafni Stefánssyni. 
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Starf skipulags- og 
byggingafulltrúa
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Grundarfjarðarbær auglýsingar starf skipulags- og 
byggingafulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða 
mjög spennandi starf í áhugaverðu umhverfi.

Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi 
sem er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni. 
Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.
 
Helstu verkefni:

Framkvæmd skipulags- og byggingamála•	
Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og •	
útreikningar
Undirbúningur og eftirfylgni funda skipulags- og •	
umhverfisnefndar
Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem vinna •	
að verkefnum á sviði byggingamála
Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu•	
Önnur verkefni•	

 
Hæfniskröfur:

Menntun og löggilding, skv. ákvæðum 8. og 25. gr. •	
mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010, er nauðsynleg
Þekking og reynsla af úttektum og mælingum•	
Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og •	
byggingareglugerð
Reynsla af stjórnun er æskileg•	
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur•	
Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og •	
samskiptahæfileikar
Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku•	
Góð almenn tölvukunnátta•	

 
Umsókn skal fylgja greinargóð starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
 
Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2016.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið thorsteinn@
grundarfjordur.is
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Steinsson, 
bæjarstjóri í síma 430-8500 eða í tölvupósti á netfangið 
thorsteinn@grundarfjordur.is.
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Flestir í áhöfn Heclu voru því þeirri 
stund fegnastir þegar það spurðist út 
síðla vetrar 1942 að verunni í Hvalfirði 
skyldi nú ljúka. Leiðin lá til suðlægari 
slóða hinum megin á hnettinum. Þar 
átti Hecla að verða viðgerðaskip fyrir 
herskip breska flotans í Austurlöndum 
fjær, nánar tiltekið í Suðaustur-Asíu. 
Fyrst var haldið til Glasgow í Skotlandi 
þar sem skipið var tekið í gegn eftir 
Íslandsdvölina og útbúið fyrir notkun 
á suðlægari slóðum. Þann 15. apríl 
var svo siglt með skipalest áleiðis til 
Suður-Afríku. Ætlunin var að sigla 
fyrir Hornhöfða og áfram austur yfir 
Indlandshaf. Mánuði síðar var Hecla 
stödd utan við False Bay-flóa suður af 
Höfðaborg en þá dundi ógæfan yfir. 
Skipið sigldi á tundurdufl sem þýskt 
skip hafði lagt á siglingaleiðinni um það 
bil sem Hecla hélt frá Glasgow. 

Manntjón og til móts  
við ný verkefni
Mikil sprenging varð. Alls létust 25 
skipverjar en 116 slösuðust. Um 40 
metra langt gat kom á Heclu. Sterkbyggt 
skipið hélst þó ofansjávar og komst 
fyrir eigin vélarafli til Simonstown-
-hafnar við False Bay-flóann. Miklar 
skemmdir urðu þó á Heclu. Förinni til 
Austurlanda fjær var lokið. Næstu fimm 
mánuði var Hecla í Simonstown þar 
sem gert var við skipið. Skipverjar nutu 
lífsins í Suður-Afríku og þótti það ólíkt 
betra en fásinnið í Hvalfirði árinu fyrr. 

Þarna sumarið 1942 geisaði stríðið 
harðar en nokkru sinni fyrr. Nú voru 
Bandaríkjamenn orðnir fullir þátttak-
endur í hildarleiknum. Menn íhuguðu 
grimmt frekari sóknarfæri gegn herjum 
Möndulveldanna sem voru Þýskaland, 
Ítalía og Japan. Tekin var ákvörðun um 
að gera innrás af hafi með landgöngu í 
Norðvestur-Afríku. Þetta var Kyndils-
áætlunin svokallaða og krafðist mikils 
flotastyrks Breta og Bandaríkjamanna. 
Þetta skyldi verða upphaf herleiðangurs 
sem gerði út um herstyrk Þjóðverja og 
Ítala við sunnanvert Miðjarðarhaf. Hér 
varð að tjalda til öllum þeim skipum 
sem tiltæk voru. Meðal annars varð 
að flytja 100.000 hermenn sjóleiðina 
frá Bretlandi til norðurhluta Afríku. 
Aðgerðin fór fram í nóvember 1942. 
Nú kom sér vel að Hecla var á ný 
orðin sjóhæf. Öll fyrri áform um ver-
kefni í Suðaustur-Asíu voru blásin af. 
Þann 4. nóvember 1942 hélt skipið frá 
Freetown í Suður-Afríku með skipalest 
norður á bóginn. Stjórnendur skipsins 
höfðu fengið fyrirmæli um að Hecla 
skyldi þjóna sem viðgerðaskip fyrir 
minni herskip sem áttu að taka þátt í 
Kyndilsáætluninni síðar þennan sama 
mánuð. Stefnan var sett á flotahöfn 
Breta við Gíbraltarhöfða við mynni 
Miðjarðarhafs. 

Í fyrirsát kafbátskappa 
Kyndilsáætlunin hófst 8. nóvember. 
Hún kom Þjóðverjum á óvart en þeir 
voru snöggir að átta sig. Þýskum kaf-
bátum var beint frá hefðbundnum 

vígaslóðum á Norður-Atlantshafi í 
átt að ströndum Norðvestur-Afríku í 
von um að gera mætti innrásarskipum 
Bandamanna skráveifur. 

Þýski kafbáturinn U-570 kemur hertekinn til Hvalfjarðar þar sem hann var bundinn 
við hlið Heclu. Þessi ljósmynd er tekin af þilfari viðgerðaskipsins. Fjær sést flotastöðin 
í Hvítanesi. U-515 sem sökkti Heclu um 14 mánuðum síðar var sömu gerðar og U-570.

Þessi skemmtilega mynd er tekin í Hvalfirði þar sem skipherra Heclu hefur farið í land með haglabyssu sína uppáklæddur til að skjóta 
mófugla og menn skiptast á kveðjum þegar hann snýr aftur um borð. Greina má Þyrilsnes og hlíðar Þyrils í bakgrunni.

Hecla í Hvalfirði veturinn 1941-1942. Tundurspillar liggja að venju utan á henni. Frá 
lokum 18. aldar hafa alls sjö skip borið nafnið Hecla eftir frægasta eldfjalli Íslands. Þessi 
Hecla var sú sjötta í röðinni.

Tundurspillirinn Venomous var gamall og lúinn og hafði áður notið viðgerða áhafnar 
Heclu í Hvalfirði.

▶▶▶
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Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.
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Rétt fyrir miðnætti að kvöldi 11. nóv-
ember voru hinir fyrrum Íslandsfarar á 
Heclu staddir um 180 sjómílur vestur 
af Gíbraltarsundi ásamt Vindictive sem 
var gamalt beitiskip úr fyrri heimsstyrj-
öld sem breytt hafði verið í aðstoðar-
skip. Hecla og Vindictive sigldu í fylgd 
bresku tundurspillanna Venomous og 
Marne. Tundurspillarnir voru reyndar 
gamlir kunningjar Heclu frá Íslandi og 
höfðu notið þjónustu áhafnar hennar 
í Hvalfirði. Skipverjar á Venomous og 
Marne áttu þannig marga kunningja og 
vini um borð í Heclu. Skipin sigldu í 
krákustigum í næturmyrkrinu. Áhafnir 

þeirra vissu ekki að þeim hafði fylgt 
eftir í fimm tíma af þýskum kafbát sem 
sigldi í humátt í yfirborðinu og reyndi 
að sæta færis að skjóta tundurskeytum 
sínum. Þetta var kafbáturinn U-515, 
einn 16 þýskra kafbáta sem mynduðu 
nú varnarlínu þar sem skipum Banda-
manna var veitt fyrirsát vestur af Gí-
braltar-sundi. 

U-515 var glænýr. Eftir þjálfunar-
tíma hafði hann verið tekinn í notkun 
sem stríðskafbátur 1. september þetta 
sama haust. U-515 var skipaður afar 
hæfri áhöfn. Í fyrsta herleiðangi kaf-
bátsins hafði áhöfnin siglt honum frá 

Noregi, milli Íslands og Færeyja alla 
leið suður að ströndum Venesúela í 
Suður-Ameríku. Þar grönduðu þeir alls 
tíu skipum á jafn mörgum dögum, upp 
á 53 þúsund tonn. Þetta var afar góður 
árangur. 

Tvö tundurskeyti hæfa
Nú var áhöfn U-515 í öðrum 
stríðsleiðangri sínum. Þeir höfðu 
skýr fyrirmæli um að granda skipum 
innrásarflotans sem stefndi til Norð-
ur-Afríku. Þetta kvöld töldu yfirmenn 
U-515 að þeir væru að eltast við 
breskt beitiskip í fylgd tundurspilla. 

Hecla væri þannig hið meinta beiti-
skip. Það var því eftir feitri bráð að 
slægjast. Þetta var þó mikill línudans 
þar sem áhöfn U-515 varð að reyna 
að gæta þess að kafbáturinn yrði 
ekki uppgötvaður. Þá myndu tund-
urspillarnir gera árás, þvinga áhöfn 
U-515 til að kafa með tilheyrandi 
töfum og „beitiskipið“ rynni þeim 
úr greipum. Tundurspillarnir tveir 
voru búnir ratsjám og sónar. Um borð 

í þeim töldu menn sig verða vara við 
einhver „merki“ um kafbát án þess 
þó að sendar væru út viðvaranir um 
það til hinna skipanna. 

Klukkan 23: 15 komst U-515 loks 
í góða skotstöðu gagnvart „beitiskip-
inu.“ Skipherra kafbátsins fyrirskip-
aði að tundurskeytum skyldi hleypt 
úr öllum fjórum tundurskeytarörum 
í stefni U-515. Skömmu síðar hæfðu 

Teikning sjónarvotts úr áhöfn Heclu af því þegar skip hans lá með mikla slagsíðu og áhöfnin að yfirgefa það í sömu andrá og tund-
urpillirinn Marne var hæfður með tundurskeyti.

Teikning eftir sama mann þar sem Hecla er að sökkva.

Menn úr áhöfn Heclu í sjónum þegar birti morguninn eftir að skip þeirra sökk.

▶▶▶



Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

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
 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 
 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  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.iseinangrun – umbúðir
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tvö þeirra stjórnborðshlið Heclu. 
Bæði ketilrými skipsins fylltust af sjó, 
það fékk slagsíðu á stjórnborða en 
var þó ekki að sökkva. Greinilegt var 
að vandað hafði verið til Heclu, hún 

naut þess enn um skamma stund að 
vera nýsmíði með tvöföldum byrðing. 

Hið aldna Vindictive setti á fulla 
ferð og flúði beina stefnu til Gíbraltar 
enda hafði það skip ekkert að gera í 

átökum við kafbát. Áhöfn tundur-
spillisins Venomous hóf leit að kaf-
bátnum á meðan skipverjar á Marne 
sigldu að Heclu til að veita liðsinni 
við björgunarstörf, enda tæplega 900 

manns þar um borð og Hecla hafði 
misst allt vélarafl. 

Annað fórnarlamb
Áhöfn U-515 notaði tímann vel. Eftir 
að hafa skotið tundurskeytunum köf-
uðu þeir og héldu neðansjávar til norð-
urs á brott frá bresku skipunum meðan 
þeir hlóðu fremri tundurskeytarörin á 
nýjan leik. Að því loknu sneru þeir við 
til að gera nýja árás. 

Klukkan 00: 22 hæfði þriðja tund-
urskeytið Heclu og í þetta sinn bak-
borðsmegin. Það varð geysmikil 
sprenging sem kastaði þessu 12 þúsund 
tonna skipi til. Nú ruddist sjórinn inn í 
það bakborðsmegin frá og á nokkrum 
mínútum hallaði Hecla heilar 25 gráður 
á það borð. Tíu mínútum síðar hæfði 
fjórða tundurskeytið Heclu. Henni yrði 
ekki bjargað. Öllum var skipað að yf-
irgefa þetta vandaða skip. Kallað var á 
Marne til að bjarga mönnum. Margir 
stukku í sjóinn íklæddir björgunar-
vestum eða fikruðu sig eftir köðlum 
niður með stjórnborðshlið skipsins. 
Aðrir komust á fleka. 

Á meðan þetta stóð yfir nálgaðist 
Marne hina deyjandi Heclu. Tundur-
spillirinn var um 400 metra aftantil 
bakborðsmegin frá viðgerðarskipinu 
og var að hefjast handa við að taka 
skipbrotsmenn um borð. Þá töldu 
menn á stjórnpalli Marne sig verða 
vara við tundurskeyti eða kafbát stjórn-
borðsmegin við Heclu. Marne var siglt 
í áttina að þessu. Eftir skamma stund 
sigldi tundurspillirinn fram á fjölda 
skipverja af Heclu sem flutu um 
íklæddir björgunarvestum í yfirborðinu 
og kölluðu á hjálp. Skipherra Marne 
snerist hugur og lét slá af ferðinni til 
að bjarga mönnunum. Um leið lét hann 
skjóta ljósblysi á loft til að lýsa svæðið. 
Það sást hvar Hecla var hálfsökkin og 
fleiri hundruð manns að yfirgefa hana 
eða þegar komnir frá borði. Margir 
voru syndandi í sjónum. Fjær sáu menn 
svo þýskan kafbát fjarlægjast. U-515 
var kominn úr kafi. Klukkan var 01: 
05. Örfáum augnablikum síðar rifnaði 
skutur Marne af í mikilli sprengingu. 
Nær samstundis hæfði fimmta tund-
urskeytið Heclu og nú í stjórnborðs-
hliðina. 

Eltingaleikur  
upp á líf og dauða
Þýsku kafbátsmennirnir höfðu skotið 
tveimur síðustu tundurskeytunum 
úr skutrörum báts síns. Bæði hæfðu 
sitt hvort skipið. Afleiðingarnar ein-
kenndist af algerum glundroða. Það jók 
enn á upplausnina þegar virkar djúp-
sprengjur sem höfðu verið á í rekkum 
á skut Marne sukku og sprungu síðan 
neðansjávar aftan við tundurspillinn. 

Áhöfn Venomous hafði líka komið 
auga á kafbátinn. Nú hófst æðisgenginn 
eltingarleikur. Tundurspillirinn skaut 
upp nýju ljósblysi og sigldi á fullri ferð 
í áttina að U-515. Kafbáturinn lagði á 
flótta eins hratt og vélar hans leyfðu en 
áhöfn hans sigldi í krákustigum af ótta 
við að tundurspillirinn myndi reyna 
að hæfa hann með fallbyssuskothríð. 
U-515 skaut einu tundurskeyti að Ven-
omous á þessu undanhaldi en áhöfn 

tundurspillins sá það og beygði skipi 
sínu fram hjá því. 

Venomous dró kafbátinn uppi. 
Stjórnendur breska tundurspillsins 
hugðust beita því þrautaráði að sökkva 
kafbátnum með því að sigla á hann. 
Þegar aðeins um 200 metrar voru milli 
tundurspillsins og kafbátsins kafaði 
U-515. Frá stjórnpalli tundurspillsins 
horfðu menn á sjónpípu U-515 hverfa 
undir yfirborðið í aðeins um tíu metra 
fjarlægð. Skipherra tundurspillsins lét 
strax rigna djúpsprengjum í hafið sem 
stilltar voru á að springa á aðeins 15 
metra dýpi. Allt kom fyrir ekki. Kaf-
báturinn komst undan og var horfinn. 
Þessi atlaga Venomous að U-515 hafði 
þó líklega orðið til þess að Marne varð 
ekki fórnarlamb frekari tundurskeyta-
árásar sem hefði eflaust sökkt tund-
urspillinum. Á sama tíma og þessi 
eltingarleikur átti sér stað þá sökk Hecla. 

Þriðjungur áhafnar fórst
Þrátt fyrir rúmlega tveggja klukku-
stunda leit með sónartækjum þá tókst 
áhöfn Venomous ekki að finna þýska 
kafbátinn að nýju. Skipherra tundur-
spillisins sneri aftur á vettvang hörm-
unganna þar sem Marne var skutlaus 
og vélarvana á reki. Fleiri hundruð 
manns af Heclu voru í sjónum. Hafist 
var handa við að bjarga þeim um borð 
í Venomous en það sóttist seint. Hvað 
eftir annað töldu menn sig verða vara 
við kafbáta. Venomous hætti ítrekað 
björgunaraðgerðum til að eltast við slíkt 
en ekkert fannst. Tundurspillirinn skaut 
líka af byssum sínum og hið sama gilti 
um Marne sem hélst á floti. 

Það bjargaði miklu að sjórinn 
var ekki svo kaldur þannig að menn 
króknuðu ekki. Það var ekki fyrr en á 
hádegi daginn eftir að Venomous hætti 
björgunaraðgerðum. Þá hafði tundur-
spillirinn tekið um borð 17 foringja og 
476 aðra menn af Heclu. Margir þeirra 
voru illa haldnir af sárum sínum og í 
áfalli. Fleirum af Heclu var síðan bjargað 
um borð í önnur skip sem komu á vett-
vang. Venomous hélt til Casablanca í 
Marokkó. Til viðbótar voru síðan 64 
enn á lífi um borð í Marne sem hélst 
ofansjávar og á reki. Korvetta tók Marne 
í tog og dró hann til Gíbraltar. 

Þessa nótt höfðu um 300 manns 
farist. Flestir eða 273 voru úr 838 manna 
áhöfn Heclu. Nálega þriðjungur þeirra 
manna þar um borð sem árið áður 
höfðu dvalið og starfað í faðmi Hval-
fjarðar hlutu þannig vota gröf með skipi 
sínu þarna syðra. 

Heimildir: 
Blair, Clay. Hitlers U-Boat War. The Hunted 
1942-1945. Weidenfeld & Nicolson, 1999. 

Magnús Þór Hafsteinsson. Dauðinn í 
Dumbshafi. Íshafsskipalestirnar frá Hval-
firði og sjóhernaður í Norður-Íshafi 1940-
1943. Bókaútgáfan Hólar, 2011. 

Magnús Þór Hafsteinsson. Stærsta bráðin 
á kafbátaveiðum Breta fékkst suðaustur af 
Eyjum. Sjómannadagsblað Vestmanna-
eyja, 2014. 

Rodgaard, J. A. og R. J. Moore. A Hard 
Fought Ship. The story of HMS Venomous. 
Holywell House Publishing, 2010. 

Afturhluti tundurspillisins Marne sem sýnir hvernig tundurskeyti U-515 sprengdi skutinn 
af skipinu. 

Lík þeirra sem fórust af Heclu og bjargað var úr sjónum voru samkvæmt hefðum breska sjóhersins saumuð inn í striga, þyngd með 
lóðum og þeim síðan sökkt með stuttri viðhöfn í sæ frá djúpsprengjurekkunum á skut Venomous. 



Cheval 
Vero aour: 22.990 kr 
Vero nu: 19.542 kr 

Vail jakki skel 
Vero aour: 29.990 kr 
Vero nu: 25.492 kr 

Voruval er mismunandi 
eftir verslunum 

Eurostar Alva 
Vero aour: 26.760 kr 
Vero nu: 22.746 kr 

Cortina Softshell 
Vero aour: 15.990 kr 
Vero nu: 13.592 kr 

Stall mull f fanalitum 
Vero aour: 1. 990 kr 
Vero nu: 1.692 kr 

�ynghalsi, Reykjavfk I Efstubraut, B16ndu6si 
Oseyri, Akureyri Borgarbraut, Borgarnesi 

Eurostar Alex 
Vero aour: 27.500 kr 
Vero nu: 23.375 kr 

LANDSMÓTSTILBOÐ 
LÍFLANDS

Sja fleiri tilboo i verslunum. 
Tilbooin gilda fra 

24. juni - 9. juli

LIFLAND 

Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.
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Ársins skemmtilegasta ævintýr á Skaganum
AKRANES: Norðurálsmótið 

í knattspyrnu drengja var 
haldið á Akranesi helgina 

10. – 12. júní. Þar komu saman um 
1500 strákar á aldrinum 6 – 8 ára til 
að keppa fyrir hönd liða sinna víðs 
vegar af landinu. Gengið var í glæsi-
legri skrúðgöngu neðan úr bænum að 
Akraneshöllinni. Þar var mótið svo sett 
með pompi og prakt. Sjálfir kappleik-
irnir fóru fram þar og undir berum 
himni á völlunum á Jaðarsbökkum svo 
úr varð frábær skemmtun bæði fyrir 
leikmenn og áhorfendur. Meðfylgjandi 
ljósmyndir tók Friðþjófur Helgason 
sem sjálfur var mættur til að horfa á 
afastrák keppa. 

Lið ÍA gengur galvaskt upp Garðabraut að Akraneshöll. 

Fylkismenn voru vígalegir með móhikana-
klippingar sínar, litaða hárbrúska og and-
litsmálningu. Hér ver markvörður þeirra.

Aðdáendur á öllum aldri voru mættir til að hvetja sína menn.

Skot að marki!

Framtíðar fótboltakappar þjóðarinnar sigurvissir og fullir sjálftrausts. 



Gönguferðin þín er á utivist.is

Fjölbreyttar ferðir bíða þín

www.utivist.is

 Gönguferðir
 Hjólaferðir
 Jeppaferðir

 Langar ferðir
 Stuttar ferðir
 Jöklaferðir

 Bækistöðvaferðir
 Fjallaferðir
 Fjöruferðir

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 562 1000 - utivist@utivist.is

Opið alla virka daga kl. 12-17



https://we.tl/vESZjn2NMp

- kjósum reynslu 
   á Bessastaði

Davíð
Íslenska þjóðin tekur forseta Íslands fagnandi 
hvar sem hann kemur. Það er löngu tímabært 
að forsetinn endurgjaldi gestrisni þjóðarinnar. 

Forseti Íslands þarf að hafa skilning á stöðu 
landsbyggðarinnar. Hann verður að hugsa út 
fyrir höfuðborgarsvæðið og hlusta á sjónarmið 
allra landsmanna. 

Sækjum
Bessastaði heim

Fylgstu með á Facebook   |   www.xdavid.is

Vetrartími frá 
29. ágúst – 31. maí:
Mánud. til föstud. kl. 06:45 – 21:00
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30 

SUNDLAUG AKUREYRAR

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni 

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar 

Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
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9. TÖLUBLAÐ 5. ÁRGANGUR

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Guðfinna 
og Goðfinna
AKRANES: Akrafjallið er afar vin-

sælt meðal útivistarfólks. Þar eru 
mörg þekkt kennileiti. Í nýjustu Árbók 
Fornleifafélags Íslands er að finna grein 
eftir Sigurð R. Helgason og Martein 
Helga Sigurðsson um heiti á tveimur 
klettastrýtum sitthvor megin í fjallinu 
sem báðar heita nánast sömu nöfnum 
og hafa sjálfsagt gert frá upphafi 
byggðar í landinu. Það eru Guðfinna 
(Guðfinnuþúfa) norðanmegin ofan 
við bæinn Ós og Goðfinna sem ber 
við himinn við fjallsbrún séð frá Innra 
Hólmi og Hvalfjarðargöngum sunnan-
megin. Þannig kallast þær stöllur á. 
Ekki er vitað af hverju þessar strýtur 
heita svo svipuðum nöfnum en hér 
gæti verið um að ræða goðtengd nátt-
úrunöfn. Kannski hafa þær í öndverðu 
þótt minna á goðalíkneski. Viðliðurinn 
–finna gæti þannig hafa þýtt það sama 
og „strýta“ í dag. 

Guðfinna eða Guðfinnuþúfa séð neðan úr 
mynni Berjadals.

Goðfinna og horft yfir vegamótin við Hval-
fjarðargöng og mynni fjarðarins. 


