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Skráðu þig í Bed&Breakfast klúbbinn okkar 
og fáðu betri kjör

s: 426 5000 — booking@bbkefairport.is — bbkeflavik.com

Ertu á leið í flug?

Við geymum bílinn frítt, keyrum þig á flugvöllinn 
og sækjum þig við heimkomu

Líf og fjör 
í réttunum

arnfinnur guðni Ottesen og Kristín Ólína guðbjartsdóttir rembast með vænan dilk í Svarthamarsrétt á Hvalfjarðarströnd á sunnudaginn. Vesturland 
brá sér í réttir. Sjá miðopnu. ljósmynd: Friðþjófur Helgason.

Skráðu þig í Bed&Breakfast klúbbinn okkar 
og fáðu betri kjör

s: 426 5000 — booking@bbkefairport.is — bbkeflavik.com

Ertu á leið í flug?

Við geymum bílinn frítt, keyrum þig á flugvöllinn 
og sækjum þig við heimkomu

Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Kjósum um 
framtíðina
Þann 29. október ganga Íslendingar til Alþingiskosninga. Þrátt 

fyrir að þannig séu nú einungis fimm vikur til kosninga þá 
er eins og lítið beri á alvöru stjórnmálaumræðu í landinu. 

Dagarnir fara mest í þrætur og pex sem 
skilar litlu.

Stjórnmál eiga að fjalla um það hvaða 
stefnu við ætlum að marka samfélagi okkar 
inn í framtíðina. Mér finnst umræðan snú-
ast alltof lítið um þetta. Á hinn bóginn erum 
við endalaust að rífast um fortíðina – það 
sem er búið og gert. Það gagnast okkur ekki 
mikið.

Fortíðin er fyrst og fremst til að læra af 
henni, nota þá þekkingu sem reynslan færir 
okkur til að taka réttar ákvarðanir um það 
hvaða valkosti við kjósum í stefnumörkun inn í framtíðina. Það er 
hlutverk kjörinna fulltrúa að hugsa um þetta. Stjórnmálamenn eiga 
fyrst og fremst að rýna í framtíðina úr sporum nútímans og nota 
söguna til að draga af henni lærdóm. Þeir eiga ekki að nota kosninga-
baráttuna til að hjakka endalaust í því sem er búið og gert. Ef refsa á 
fyrir mistök fortíðar þá geta kjósendur séð um að gera það í kjörklef-
anum. Ég hef þó frekar trú á að fólk kjósi að ganga til kosninga  með 
framtíðina í huga.

Ein mikilvægasta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir nú 
er að gera ráðstafanir til að geta boðið því fólki sem nú er að vaxa 
úr grasi sem best líffskilyrði hér á landi í framtíðinni. Takist ekki að 
skapa hér samfélag sem er samkeppnishæft við önnur lönd sem við 
berum okkur saman við þá er mikil hætta á ferðum. Við munum 
missa frá okkur fólkið sem á að verða framtíð Íslands. Unga fólkið 
í dag er nefnilega heimsborgarar. Þau eru vel menntuð með mikla 
tungumálafærni, þrautþjálfuð í að nota nýjustu tækni til að afla sér 
upplýsinga um hvaðeina. Þau soga í sig áhrif hvaðan sem þau kjósa. 
Þessi nýja gerð Íslendinga munu flest, ef því er að skipta, ekki láta átt-
hagaböndin verða sér fjötur um fót.   

Hvaða stefnu á Ísland að taka inn í framtíðina? Hvernig ætlum við 
að byggja upp innviði samfélags okkar? Hvernig á að forgangsraða? 
Hverjar eru áherslur flokkanna á næsta kjörtímabili í heilbrigðismál-
um, samgöngumálum, atvinnumálum, auðlindamálum, fjarskiptamál-
um, húsnæðismálum, málefnum aldraðra og öryrkja, innflytjenda og 
flóttafólks? Hvað með efnahagsmálin; - vaxtastigið, verðtrygginguna 
og áfram má telja?

Vonandi fer kosningabaráttan í að ræða þessa hluti en ekki í rifrildi 
um það hvað frambjóðendur telja sig sjá í baksýnisspeglinum. Öku-
ferðir sem byggja á því að stara í þann ágæta spegil enda oftast með 
ósköpum.
 Magnús Þór Hafsteinsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

Makrílveiðin 
að renna sitt 
skeið á enda
FAXAFLÓI: „Þetta er búið að 

vera flott. Það er bara búin að 
vera mokveiði í allt sumar. Ég 

hóf vertíðina 3. ágúst og heildaraflinn 
hjá mér er nú að nálgast 500 tonnin. 
Þetta er langmesti makrílaflinn sem 
ég hef fengið á einni vertíð til þessa. 
Áður hafði ég mest fengið um 180 
tonn á einni vertíð. Í fyrra veiddi ég 
um 100 tonn,“ sagði Eiður Ólafsson 
útgerðarmaður og skipstjóri á Ísak AK 
67 við Vesturland á þriðjudagsmorgun. 
Hann var þá að veiðum á bát sínum 
skammt frá landi utan við golfvöllinn 
í Reykjanesbæ.

„Það er búið að vera óhemjumagn 
af makríl á ferðinni við Vesturland nú 
í sumar. En það fæst lítið fyrir aflann. 
Ég er að fá 60 krónur fyrir kílóið og sel 
aflann til Saltvers í Reykjanesbæ sem 
frystir makrílinn fyrir Afríkumark-
að að mér er sagt. Það er ekki mikið 
upp úr þessu að hafa, fáar fiskvinnslur 
sem vilja kaupa og maður tekur þetta 
á magninu. Ég er ekki með nema 130 

tonna kvóta úthlutaðan í ár og 
svo flutti ég 40 til 50 tonn milli 
ára. Restina af aflaheimildun-
um hef ég leigt til mín. Svo er 
nú í restina kvótaúthlutun frá 
ríkinu sem er bara grín í fram-
kvæmd. Við þessir fáu sem stundum 
þessar krókaveiðar á makrílnum get-
um veitt úr tvö þúsund tonna potti sem 
við leigjum úr af ríkinu á okurverði að 
uppfylltum alls konar reglum. Hver 
bátur má ekki veiða nema 20 tonn á 
viku úr þessu.  Reglugerðakjaftæðið í 
kringum þessar veiðar er með þvílík-
um ólíkindum, veldur okkur miklum 
óþægindum og óhagræði. Það er nú 
meiri vitleysan,“ segir Eiður.

Skipstjórinn á Ísak AK nefnir 
einnig viðskiptabannið við Rússland 
sem hann segir að hafi stórskaðað 
bæði smábátaútgerðir sem stærri út-
gerðarfyrirtæki og sjómenn. „Þetta 
viðskiptabann er aðgerð dauðans og er 
meira ruglið. Bandaríkjamenn ættu að 
kaupa þennan fisk af okkur sem Rússar 

vilja ekki fyrst við erum á annað borð 
að sleikja okkur upp við þá með því að 
taka þátt í þessu vegna mála sem koma 
okkur akkúrat ekkert við. Á sama tíma 
erum við líka frystir úti frá Evrópu-
markaði því ESB löndin líta á okkur 
sem sjóræningja fyrir það að veiða 
þenna makríl án samninga við þau þó 
hann sé hér í okkar eigin lögsögu alveg 
uppi í kálgörðum. Allt þetta leiðir til 
þess að við getum bara selt makrílinn 
inn á einhverja skítamarkaði sem geta 
ekkert borgað. En nú fer sennilega hver 
dagur að verða síðastur í þessu. Í fyrra 
hætti ég markílveiðum 20. september. 
Það gæti varað eitthvað lengur núna en 
fer mikið eftir tíðarfarinu,“ sagði Eiður 
eldhress í bragði og hélt áfram að draga 
makrílinn.

 Makrílbátar dorga í einum hnapp uppi í fjörusteinum við Keflavík á mánudagskvöldið.

Ísak aK 67 við löndun í reykjanesbæ á mánudagskvöld.

Eiður Ólafsson skipstjóri á Ísak aK 
með hluta af dagsfeng sínum. 
ljósmyndir: Friðþjófur Helgason.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Vill reisa 
hótel í 
Brákarey
BORGARBYGGÐ: Á fundi í 
byggðarráði Borgarbyggðar síð-
astliðinn fimmtudag var lagt fram 
bréf Kjartans Ragnarssonar, for-
stöðumanns Landnámssetursins. 
Í því bréfi lýsir hann fyrir hönd 
Landnámssetursins í Borgarnesi 
áhuga á að reisa hótel í Brákarey 
þar í bæ. Það svæði sem tiltekið 
er í bréfinu er á hafnarsvæðinu í 
Brákarey. Í daglegu tali nefnist það 
Gamla bryggjan. Byggðarráð sam-
þykkti að vísa erindinu til umfjöll-
unar í umhverfis – skipulags – og 
landbúnaðarnefnd Borgarbyggðar.

Eldisfiskar 
strjúka úr 
kvíum
LANDIÐ: Stjórn Landssambands 
veiðifélaga lýsir þungum áhyggjum 
vegna frétta af slysasleppingum í 
fiskeldi. Samkvæmt tilkynningu 
Fiskistofu veiðist regnbogasilung-
ur nú í ám í Patreksfirði, Tálkna-
firði, Arnarfirði og Dýrafirði. 
Grunur liggur á að regnbogi sé 
einnig í ám í Ísafjarðardjúpi. Koma 
þessar fregnir til viðbótar slysa-
sleppingu í Berufirði í vor þar 
sem kví með 120.000 regnboga 
opnaðist með þeim afleiðingum 
að regnbogi veiðist nú um alla 
Austfirði. Nú í september veiddist 
einnig regnbogasilungur í Haf-
fjarðará á Vesturlandi. Laxveiði-
menn og veiðiréttareigendur eru 
með böggum hildar vegna þessara 
tíðinda sem þeir telja hin verstu. 
Jón Helgi Björnsson formaður 
Landssambands veiðifélaga segir 
við Morgunblaðið að regnboga-
silungur hafi veiðst í annarri hverri 
á landsins í sumar og haust. Regn-
bogasilungur er framandi fiski-
tegund í íslenskri náttúru. Ekki er 
talin hætta á að hann fjölgi sér með 
hrygningu því hér á landi er of kalt 
til að hrogn hans og seiði fái þrifist 
í náttúrunni.

Ný skýrsla 
um hávaða
HVALFJARÐARSVEIT: Birt hefur 
verið ný skýrsla um rannsóknir og 
útreikninga Eflu verkfræðistofu 
á dreifingu hávaða frá Grundar-
tangahöfn. Skýrslan var lög‘ fram 
á stjórnarfundi Faxaflóahafna 
sl. föstudag. Hana má nálgast í 
fundargerð þess fundar sem er á 
vef Faxaflóahafna. Helstu niður-
stöður eru að gera megi ráð fyrir 
að hljóðstig sé jafnan undir við-
miðunarmörkum við öll íbúðar 
og sumarhús í nágrenni hafnar-
innar. Þegar starfsemin á svæðinu 
í heild er skoðuð má gera ráð fyrir 
að hljóðstig frá hafnar- og iðnað-
arstarfsemi við Grundartanga geti 
farið yfir viðmiðunarmörk við öll 
sumarhús sem eru í innan við 5 
km radíus frá Grundartanga og við 
íbúðarhúsin Galtarholt, Lambhaga 
2, Eiðisvatn 1, Fellsenda, Grundar-
teig, Galtarlæk, Glóru, Hlésey og 
nokkur íbúðarhús í Melahverfi. 
Hávaðadreifing fer þó mikið eftir 
veðri og vindáttum.

SMáFRéttiR Nýr bátur Björgunarfélags 
Akraness að verða tilbúinn
AKRANES: Undanfarið hafa 

liðsmenn Björgunarfélags 
Akraness unnið hörðum hönd-

um að lokafrágangi við nýjan björgunar-
bát félagsins. „Báturinn kom til landins 
frá Bretlandi í nóvember 2014. Þar hafði 
hann gegnt hlutverki sem sjómælinga- 
og hafnsögubátur hjá breska sjóhernum. 
Hann var smíðaður 1996 og afar sterk-
byggður. Skrokkurinn er tvisvar sinn-
um þykkari en í hefðbundnum bátum 
af þessari stærð og hann er sérstaklega 
styrktur fyrir siglingu í ís og þolir mikið 
álag. Það var ekkert sparað til við smíði 
hans. Hámarks siglingahraði er um 20 
hnútar,“ sagði Anton Örn Rúnarsson hjá 
Björgunarfélagi Akraness við Vesturland 
þar sem hann starfaði önnum kafinn 
við að mála botn nýja bátsins þar sem 
hann stendur nú yst á stóru bryggjunni 
svokölluðu í Akraneshöfn. 

Jón Gunnlaugsson skal hann 
heita
Anton Örn segir að báturinn fái nafnið 
Jón Gunnlaugsson. Skýringin á því er sú 
að fjármagn til kaupa á bátnum fékkst 
þegar Minningarsjóði Jóns Gunnlaugs-
sonar útvegsbónda og Guðlaugar Gunn-
laugsdóttur, húsmóður frá Bræðaparti á 
Akranesi var slitið 2014.  Þá var ákveðið 
að ráðstafa eignum sjóðsins til ýmissa 
góðra málefna á Akranesi. Þar á meðal 
var 15 milljónum króna veitt til Björg-
unarfélags Akraness til endurnýjunar á 
björgunarbát félagsins. Strax í framhaldi 
af því var báturinn keyptur frá Bretlandi.

Endurbætur hafa staðið yfir á bátn-
um síðan hann kom til landsins og hefur 
mikið af því verið unnið í sjálfboða-
vinnu. „Við höfum endurnýjað allt raf-
magn í bátnum og allan tækjabúnað. Nú 
erum við síðan í ýmsum frágangi auk 
þess sem báturinn er málaður í hefð-
bundum litum íslenskra björgunarbáta,“ 
segir Anton Örn.

Vel búinn tækjum
Töluvert af tækjum fylgdu með bátnum. 
Þau höfuð verið notuð þegar hann var í 
þjónustu breska sjóhersins. Þessum bún-
aði hefur verið skipt út fyrir nýjan.

Anton lýsir þessu: „Nýi tækjapakk-
inn í bátnum verður mjög fullkominn. 
Það verður siglingatölva með plotter, 
ratsjá og hitamyndavél um borð auk 
þess sem báturinn verður búinn svoköll-
uðum „side-scan“ sónar til leitar neðan-
sjávar. Hitamyndavélin verður sjálfsagt 
öflugasta verkfærið. Hún er með svo-
kallaðri gýróstabíliseríngu sem gerir 

það að verkum að hún helst stöðug þó 
báturnn sé í sjógangi og veltingi. Við 
kaupum hana í samstarfi við fyrirtækið 
Ísmar sem er umboðsaðili fyrir FLIR-
hitamyndavélarnar. Það hefur í för með 
sér að við fengum hana á góðum kjörum 
með því að benda á að svona vél mætti 
nota til leitar úr bátnum svo sem með-
fram ströndum og í fjallshlíðum með sjó. 
Þetta verður prófað frekar og það mun 
koma maður frá framleiðandanum til að 
taka þá reynslu út og skrifa um það skýr-
slu. Þessi reynsla mun svo nýtast þeim 
við markaðssetningu á hitamyndavél-
um í framtíðinni,“ segir hann og bætir 
því við að tveir öflugir ljóskastarar verði 
einnig á Jóni Gunnlaugssyni. „Fyrirtæk-
ið Akraborg á Akranesi gaf okkur báða.“

á eftir að koma að góðum 
notum
Anton Örn segir að þó tækjabúnaður 
hafi um sumt verið talinn úreltur eða 
ekki hentað til notkunar í björgunarbát 
þá sé allur vélbúnaður eins og best verð-
ur kosið. „Vélarnar sem voru í bátnum 
þegar hann kom til landsins, og verða 
áfram, eru nánast ónotaðar. Það eru tvær 
215 hestafla aðalvélar í honum. Þær eru 
ekki keyrðar nema 680 klukkustundir. 
Síðan er ein ljósavél sem hefur aðeins 
verið notuð í rúma 800 tíma.“

Anton dregur ekki dul á það að fjár-
festingin í nýja björgunarbátnum er stór 
og allnokkuð Grettistak fyrir Björgunar-
félag Akraness. „Þetta er vitanlega búið 
að kosta. Líklega mun heildarkostnað-
urinn við bátinn, með kaupum á honum 
og endurbótum, enda í 30 til 35 millj-

ónum króna. Það hjálpar mikið 
að við fengum bátinn afar ódýrt. 
Hingað heim kominn kostaði hann 
13,3 milljónir. En við lítum á þetta 
sem langtíma fjárfestingu. Hann á 
örugglega eftir að nýtast okkur vel 
og sanna gildi sitt. Það var alveg 
kominn tími á svona skip hér á 
Akranesi. Það er mikil og vaxandi 
skipaumferð um Faxaflóann út af 
Akranesi, ekki síst í tengslum við 
stóriðjuna og höfnina á Grundar-
tanga.“ 

Stefnir á varðskipanám
Aðspurður segir Anton Örn að 

hann sé einn af fjórum félögum 
í Björgunarfélagi Akraness sem 
hafi réttindi til að stýra svona bát. 
Til þess þarf hið svokallaða „punga-
próf“ sem eru skipstjórnarréttindi á 
báta upp að 12 metra lengd. „Auk þessa 
höfum við síðan farið áhafnanámskeið 
björgunarskipa hjá Landsbjörgu. Sjálfur 
stunda ég svo skipstjórnarnám við Stýri-
mannaskólann í Reykjavík og starfa hjá 
Landhelgisgæslunni. Þar hef ég verið í 
tæp þrjú ár. Ég var meðal annars háseti á 
varðskipinu Þór. Nú meðan ég er í skóla 
þá starfa ég sem varðstjóri við stjórnstöð 
Gæslunnar. Ég ætla mér að taka skip-
stjórnarnámið til fullnustu sem þýðir 
að ég fer í „lordinn“ svokallaða en það 
er nám sem veitir skipstjórnarréttindi á 
varðskipum. Ég mun útskrifast úr skip-
stjórnarnáminu vorið 2018 en  síðan 
bætist „lordinn“ við það og tekur tvær 
annir í fjarnámi.“

Þetta vekur forvitni blaðamanns 

um að vita nánari deili á Antoni Erni 
Rúnarssyni. Hann brosir í kampinn þar 
sem hann mundar pensilinn og svarar: 
„Ég fæddur og uppalinn á Akranesi. 
Foreldrar mínir eru Rúnar Gunnarsson 
og Hrefna Ingólfsdóttir. Ingólfur Þor-
steinsson bátasmiður hér á Akranesi var 
afi minn.“    

Stefnt er að því að Jón Gunnlaugsson 
hinn nýji björgunarbátur Björgunar-
félags Akraness fari á flot um næstu 
mánaðarmót. Þannig á hann að verða 
tilbúinn til notkunar þegar vetur gengur 
í garð.

anton örn í stýrishúsi Jóns gunn-
laugssonar eins og það lítur út í dag. 
Þarna má sjá fram í káeturými í stafni og 
niður í vélarrúmið. báturinn verður vand-
lega innréttaður.

Bon voyage, Pourquoi-Pas?
VESTURLAND: Þann 15. sept-

ember 1936 tók 13 ára gamall 
piltur, Helgi Hafliðason sem 

bjó á Hverfisgötu 123 í Reykjavík, ljós-
mynd af svölum hússins út yfir ytri 
höfnina af hvítmáluðu og fallegu gufu-
skipi með seglum þar sem það leið út úr 
Reykjavíkurhöfn í blíðuveðri.

Þetta skip var franska rannsókna-
skipið Pourquoi-Pas? Enginn vissi það 
þá en þarna var skipið og áhöfn þess 
að legga í sína hinstu ferð. Rétt rúmum 
sólarhring síðar yrðu allir 41 maður um 
borð, nema einn, liðin lík við strendur 
Straumfjarðar á Mýrum. Skip þeirra yrði 
brotið og sokkið eftir eitt versta sjóslys 
sem orðið hefur við Vesturland. Meðal 
þeirra var einn helsti landkönnuður 
og náttúruvísindamaður Frakka, leið-
angursstjórinn dr. Jean Baptiste Charcot 
sem þarna var orðinn víðfrægur fyrir 
leiðangra sína á þessu skipi sem oftast 
voru um heimskautasvæði norðurslóða.

Ljósmynd Helga Hafliðasonar sem 
síðar varð þekktur fisksali í Fiskbúð 

Hafliða við Hverfisgötu átti síðar eftir að 
týnast en kom nýverið aftur í leitirnar. 
Hún er síðasta ljósmyndin af Pourquoi-
Pas? Þetta er afar sterk mynd. Á henni 
má sjá að áhöfnin er önnum kafin við 
að setja upp segl og undirbúa skip sitt 
fyrir siglinguna vestur út Faxaflóa, fyrir 
Reykjanes og áfram heim til Frakklands. 
Júlíus sonur Helga Hafliðasonar hefur 
veitt Vesturlandi góðfúslega leyfi til að 
birta myndina hér.

Í síðustu viku og um liðna helgi 
var þess minnst með ýmsum hætti að 
80 ár voru liðin frá örlagasiglingu og 
skipbroti Pourquoi-Pas? Athöfn var í 
Straumfirði á Mýrum þar sem skip-
ið strandaði, móttaka var í minjasafni 
Borgarbyggðar þar sem skoða má 
sýningu um skipið, minningarguð-
þjónusta var í Landakotskirkju, haldið 
var málþing í Háskóla Íslands ásamt 
fleiri viðburðum. Nýlegt og fullkomið 
franskt hafrannsóknaskip sem heit-
ir einmitt Pourquoi-Pas? heimsótti 
einnig Reykjavík.

Síðasta ljósmyndin sem Helgi Hafliðason tók af Pourquoi-Pas? er sterk heimild. 
Skipið líður frá landi. Kýr eru á beit í haustblíðunni. Skipverjar, sem allir voru feigir 
nema einn, eru önnum kafnir við að setja upp segl og gera skip sitt sjóklárt. Í 
fjarska sést akrafjallið. Vestan við það er akranesviti sem þeir áttu eftir að greina í 
misgripum fyrir gróttuvita eftir að stormur kom skyndilega sunnan úr hafi upp að 
Vesturlandi með ofsaroki og hríð. Þau mistök leiddu til þess að skipið sigldi beint 
upp í skerjagarðinn vestur af Mýrum. ljósmynd: Helgi Hafliðason.

anton örn rúnarsson við nýja björgunarbátinn Jón gunnlaugsson 
þar sem hann stendur á stóru bryggjunni á akranesi.
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Rakastig: 80%
Þægilega heitt
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Aðeins meira umPírata
Í Kvennablaðinu þann 6. septem-

ber s.l. birtist grein Andrésar 
Helga Valgarðssonar „Um próf-

kjör Pírata í Norðvestur kjördæmi“.  
Sem fyrrum meðlimur kjördæmisráðs 
Pírata í Norðvestur finn ég mig knúna 
til að leiðrétta ýmsar villur sem fram 
komu í þessari grein og bæta við örlitl-
um fróðleik.

Undirrituð var skipuð í kjördæm-
isráð Norðvestur eftir mikinn vand-
ræðagang, þar sem fyrrum meðlimir 
ráðsins voru nánast allir komnir sjálf-
ir í prófkjör. Þegar þar var komið við 
sögu var lögsaga prófkjörsins komin 
til framkvæmdaráðs Pírata sem höfðu 
tekið prófkjörsreglur og breytt lokuðu 
prófkjöri í opið. Það vakti undrun að 
undir þær nýju prófkjörsreglur skrifar 
framkvæmdaráð með Halldóru Sig-
rúnu Ásgeirsdóttur innanborðs sem 
þá þegar hafði tilkynnt að hún hyggði 
á framboð í þessu sama kjördæmi. Nú 
tók við vinna hjá nýju kjördæmisráði 
að snúa þessu við en aðildarfélög-
in, Píratar á Vesturlandi og Píratar á 
Vestfjörðum náðu ekki saman, enda 
hagsmunir ólíkir. Píratar á Vestur-
landi vildu takmarka kosningarétt 
við félagsmenn með kjörgengi í kjör-
dæminu á meðan Vestfirðir vildu opið 
prófkjör fyrir alla félagsmenn á lands-
vísu. Meðlimir kjördæmisráðsins voru 
þrír, einn frá hvoru aðildarfélagi og 
svo oddamaður, kosningastjóri flokks-
ins, sem kom með þá yfirlýsingu strax 
í upphafi að hann myndi ekki sker-
ast í leikinn og taka af skarið, menn 
yrðu að leita lausna. Þegar enginn 
gaf eftir og allt stóð fast, stutt í kosn-
ingar og pressa komin á mannskapinn 
var þrautalendingin sú að hafa lokað 
prófkjör en opna staðfestingarkosn-
ingu, þar sem listinn yrði staðfestur 
eða felldur af skráðum Pírötum á 
landsvísu.

Þegar niðurstaða kosningarinnar 
varð ljós fór að bera á óánægju þeirra 
Vestfirðinga enda þeirra maður frekar 
svekktur með sinn hlut og vildi ofar. 
Kæra vegna smölunar fór í gang og 
símhringingar fóru að berast. Aðilinn í 
þriðja sæti sem og aðilinn í fjórða sæti 
fengu símhringingar frá kosninga-
stjóra og meðlimum framkvæmda-
ráðs þess efnis að Gunnar Ingiberg 
gerði kröfu á að komast ofar á lista og 
menn voru beðnir um að færa sig til 
í hans þágu. Rökin sem notuð voru 
snérust um að koma Vestfjörðum ofar 
á blað. Gunnar Ingiberg er hinsvegar 
ekki Vestfirðingur, hann er ættaður úr 
Stykkishólmi og býr í Kópavogi.  Lög-
heimilið flutti hann reyndar á Ísafjörð 
„korteri“ fyrir prófkjör en þar er hann 
til sjós. Hafsteinn Sverrisson, sem fékk 
kosningu í þriðja sætið eftir endur-
útreikninga,  er hinsvegar borinn og 
barnfæddur Ísfirðingur og bjó þar í 

tæp fjörtíu ár en það þótti ekki þess 
virði að skoða þá tengingu nánar.

Símhringingar, tölvupóstar og 
fundir þess efnis um að fólk myndi 
færa sig neðar á lista til að koma 
Gunnari Ingiberg ofar báru ekki ár-
angur. Þingmaður flokksins, Birgitta 
Jónsdóttir, fór hamförum á leynilegri 
síðu flokksins þar sem hún sagðist 
þekkja mann og annan í heimabæ 
Þórðar Péturssonar, efsta manns á 
lista, sem gættu sagt sér hitt og þetta 
um manninn..

Framkvæmdaráð flokksins sat á 
kærunni í nokkra daga þar sem hún 
gleymdist í tölvupósthólfi ráðsins en 
Vestfirðir tóku að fjölmenna af listan-
um. Kópavogsbúinn, Gunnar Ingiberg, 
hélt sér til hlés og símhringingar gerð-
ust tíðari.  Þegar staðfestingarkosning 
hófst, fór að bera á áróðri framámanna 
í flokknum þess efnis að mönnum 
bæri að hafna þessum lista. Fór þar 
fremst í flokki andlit flokksins, Birgitta 
Jónsdóttir og kosningastjóri flokksins 
Jóhann Kristjánsson. Undirrituð átti 
einmitt samtal við þann síðarnefnda 
sem fór hamförum í að útlista ná-
kvæmlega hversu mikilvægt það væri 
að Gunnar Ingiberg kæmist ofar á 
listann, „til að ná sáttum meðal fram-
bjóðenda“.

Áróðurinn var gengdarlaus á Face-
book-síðum flokksins, bæði opin-
berum og óopinberum. Símtöl héldu 
áfram að berast um allt land. Fólk var 
beðið um að fella listann og ýmiskonar 
rökum slengt fram, efstu menn væru 
ekki þekktir innan grasrótarinnar í 
Reykjavík, það væri ekki nógu margar 
konur á listanum og það þyrfti að 
rétta við hlut Vestfirðinga. En fyrst og 
fremst var sú ástæða nefnd að smöl-
un væri ekki liðin innan flokksins. 
Allavega ekki úr þeirri átt sem talin 
var hafa verið í baráttu efsta manns á 
listanum.

Að lokum fór það svo eftir úrskurð 
úrskurðarnefndar að listinn var felld-
ur.  Þess má geta að samkvæmt lögum 
Pírata þá er úrskurðarnefnd til þess 
eins að fjalla um mál þar sem brotið 
er á lögum Pírata á landsvísu. Kæran 
snérist ekki um landslög flokksins og 
með ólíkindum að þar réði mestu, ef 
rýnt er í textann, álit forritara flokksins 
sem áður hafði komið sinni skoðun á 
þessari kosningu á framfæri. Ólafur B. 
Davíðsson, tölfræðingur, sem einnig  
var fenginn til að meta gögnin komst 
að annarri niðurstöðu en forritarinn 
en það var látið liggja á milli hluta.

Listinn var felldur með með tæp-
lega 55% atkvæða. Hefði listinn verið 
samþykktur með slíkum meirihluta 
hefði sú kosning án efa ekki þótt sann-
færandi sigur. Já sögðu 119 en nei 
sögðu 153. Þarna munaði 34 atkvæð-
um.

Við tók undirbúningur fyrir seinni 
lotu kosninga og nú á landsvísu og 
símtölin héldu áfram að berast, ekki 
bara frá Birgittu Jónsdóttur held-
ur einnig fleirum. Nú skyldi koma 
Gunnari Ingiberg upp um sæti og hafa 
í hávegum dreifingu á listanum Vest-
fjörðum til handa. Gunnar Ingiberg 
hlaut 2. sætið í seinni kosningunni. Og 
í raun toppsætið þar sem Eva Pandóra, 
sigurvegari kosningarinnar dvelur á 
fæðingardeildinni á Akureyri þegar 
þetta er skrifað og verður eðlilega 
fjarri kosningabaráttunni.

Þeir sömu og lýstu yfir óánægju 
sinni með einsleitan lista voru nú 
hæstánægðir þó fjöldi kvenna væri sá 
hinn sami og áður. Þeir sem kvörtuðu 
sáran yfir að vinnumenn grasrótar-
innar hefðu ekki náð árangri voru líka 
hæstánægðir þó svo að Eva Pandóra 
hefði ekki komið nálægt grasrótar-
starfi flokksins. Og þeir sem kvörtuðu 
yfir smölun voru alsælir með að þeirra 
eigin smölun bar tilætlaðan árangur 
og þeirra maður sigurvegari.

Nákvæmlega svona er prófkjörs-
baráttan í Norðvestrinu búin að vera 
hjá Pírötum og ekki öðruvísi.

Bara svona til að taka af allan vafa, 
þá eru víst líka til flokkseigendur 
Pírata eins og hjá öllum hinum stjórn-
málaflokkunum, það vitum við núna 
sem höfum komið að þessu prófkjöri í 
kjördæminu okkar. Þegar upp er stað-
ið er sami rassinn undir þessu öllu 
saman.

Ég óska hér með Evu Pandóru 
innilega til hamingju með árangurinn. 
Þó hún hafi ekki verið virk í grasrót 
Pírata í Reykjavík þá er hún vel að 
þessum sigri komin.  Því Píratar eru 
nefnilega stærri en bara Reykjavík 
og Birgitta Jónsdóttir. Gunnari Ingi-
berg óska ég líka til hamingju með 
að hafa náð að olnboga sig upp list-
ann. Hann verður vonandi kyndilberi 
nýrra vinnubragða í stjórnmálum, þar 
sem lýðræði og gagnsæi verða í fyrir-
rúmi… eða hvað?

Lilja Magnúsdóttir

lilja Magnúsdóttir sat í kjördæmis-
ráði Pírata í norðvesturkjördæmi og 
er fyrrum varamaður í stjórn Pírata á 
Vesturlandi.

ásakar Pírata-
flokkinn um að 
sýna tvöfalt siðgæði

VESTURLAND: Ágúst Smári 
Beaumont, ritari Pírata á 
Vesturlandi, gagnrýnir lista 

flokksins í Norðvesturkjördæmi. Þetta 
gerir hann í yfirlýsingu. Ágúst Smári 
ber flokksforystuna þungum sökum og 
segir að smölun sé vel liðin innan flokks 
Pírata að því tilskildu að sá sem standi 
fyrir smölun sé í náðinni hjá liðsmönn-
um Pírata á höfuðborgarsvæðinu. 
„Píratar í Norðvesturkjördæmi sitja 
uppi með lista til Alþingiskosninga frá 
stórhöfuðborgarsvæðinu. Það er ólíð-
andi að við í Norðvesturkjördæmi sem 
aðhyllumst nýja nálgun og betri stjórn-
mál skulum þurfa að sitja upp með 
þennan lista óbreyttan,“ segir Ágúst í 
fréttatilkynningu sinni sem hann sendi 
út um liðna helgi um þann framboðs-
lista Pírata sem nú liggur fyrir í kjör-
dæminu.

Sigurvegari prófkjörs aflíf-
aður
Í tilkynningu sinni nefnir Ágúst upp-
námið sem varð er Þórður G. Péturs-
son, íþróttakennari og sigurvegari í 
fyrra prófkjöri Pírata í Norðvesturkjör-
dæmi varð fyrir ásökunum eftir á um 
að hafa staðið fyrir óæskilegri smöl-
un í prófkjörið. Það átti hann að hafa 
gert með því að bjóða vinum og fjöl-
skyldu velkomin í raðir Pírataflokksins. 
„Þórður, var aflífaður af Pírötum með 
óásættanlegum og niðrandi hætti, bæði 
á neti sem og í fjölmiðlum.  Listinn var 
síðar felldur í staðfestingakosningu 
sem Píratar um allt land gátu staðfest 
eða hafnað,“ segir Ágúst.

Eins og rakið var í síðasta tölublaði 
Vesturlands þá var listi Pírata sem kom 
fram í prófkjörinu með Þórð í efsta sæti 
felldur í atkvæðagreiðslu meðal Pírata 
um land allt. Eftir það var prófkjörið 
endurtekið í Norðvesturkjördæmi og 
í þetta annað sinn gátu allir Píratar á 
landinu greitt atkvæði um frambjóð-
endur. 

„Mikil umræða fór af stað bæði í 
net- og kjötheimum, um að raða ætti á 
listann svipað til því sem félagsmenn í 
kjördæminu hefðu kosið, en þeir, sem 

vildu fordæma smölun Þórðar myndu 
sleppa því að kjósa hann eða raða hon-
um annarstaðar á listann.  Þórður dró 
sig af lista og tók því ekki þátt i endur-
prófkjörskosningu,“ skrifar Ágúst. 
„Úrslit síðara prófkjörs komu félags-
mönnum um allt land mjög á óvart, en 
þar hafði frambjóðandi sem áður hafði 
hafnað í 6. sæti á lista Pírata í kjördæm-
inu, lent í öðru sæti, og hafði því hopp-
að um fjögur sæti.  Við nánari skoðun 
mátti sjá að um smölun hefði verið að 
ræða, sem síðan fékkst staðfest,“ segir 
Ágúst í tilkynningu sinni. Þessi fram-
bjóðandi sem Ágúst nefnir er Gunnar 
Ingiberg Guðmundsson sem búsettur 
er á Ísafirði. Eva Pandóra Baldursdóttir 
varð í efsta sæti.

Vill að annar maður segi sig 
af lista
„Nú í dag, sem þakka má fréttaum-
fjöllun liðinnar viku, hafa margir stig-
ið fram og tjáð undrun sína á þessari 
niðurstöðu, ásamt því að fjöldi skráðra 
Pírata hafa sett sig í samband við mig 
og kvartað undan símtölum Gunnars 
Ingibergs.  Þau símtöl voru flest á þá 
leið, að fella bæri listann og að kjósa 
bæri hann í efsta sæti listans.” segir 
Ágúst Smári Beaumont.

 „Með þessari hegðun Gunnars 
og hans stuðningsmanna, sýna þeir 
prófkjöri Pírata í kjördæminu lítils-
virðingu og siðlaust atferli, sem við 
Píratar viljum ekki vera þekkt fyrir. 
Undanfarna daga hefur sá sem þetta 
skrifað, leitað eftir útskýringum á 
þessu tvöfalda siðferði sem Gunnar 
Ingiberg hefur viðhaft en svör hafa 
ekki borist.  Það er skýr krafa undir-
ritaðs og margra félagsmanna í kjör-
dæminu, að Gunnar Ingiberg segi sig 
af lista Pírata án tafar svo góð sátt ná-
ist um þann annars frábæra lista sem 
Píratar bjóða uppá í Norðvesturkjör-
dæmi. Tvöfalt siðgæði Pírata gengur 
ekki upp.  Það er ljóst að þeir sem 
vilja mótmæla þessum vinnubrögð-
um Gunnars Ingibergs hafa þann eina 
kost, í stöðunni, að strika hann út af 
lista verði hann áfram á lista.“

galvaskir Píratar á Vesturlandi 
staddir í grundarfirði síðast-
liðið vor.
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NICOTINELL 
LYFJATYGGIGÚMMÍ

Nicotinell Classic/Fruit/Icemint/Lakrids/Mint/Spearmint/Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta 
og auðveldar þeim sem ekki geta hætt eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Notkun hjá fullorðnum 18 ára og eldri: Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið 
í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Þú skalt nota Nicotinell 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að 
hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell 
lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Þegar hætta á reykingum: Lengd meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt 
í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring. Þegar dregið er úr reykingum: Nota skal Nicotinell lyfjatyggigúmmí þegar upp kemur reykingaþörf til að lengja reyklaus tímabil og 
draga þannig úr reykingum eins og mögulegt er. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita 
skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Venjulega er ekki mælt með reglulegri notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast 
að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Samtímis neysla á súrum drykkjum t.d. kaffi eða svaladrykkjum getur dregið 
úr frásogi nikótíns í kinninni. Forðast skal súra drykki 15 mínútum fyrir notkun lyfjatyggigúmmísins. Frábendingar: Einstaklingar sem ekki reykja, eru með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eða eru yngri en 18 ára eiga ekki að nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. 
Varnaðarorð og varúðarreglur: Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú: hefur fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- 
og/eða lifrarstarfsemi, með bólgu eða sár í munni, koki, vélinda eða maga, barn á brjósti eða ert á meðgöngu. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sérstakar 
varúðarreglur varðandi hjálparefni: Nicotinell inniheldur sorbitól (E420): Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæft, skulu ekki nota lyfið. Tyggigúmmígrunnurinn inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu 
slímhúðar. Inniheldur natríum sem þarf að hafa í huga hjá sjúklingum á saltskertu fæði. Sumar bragðtegundir innihalda auk þess maltitól. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar 
sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.
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Réttað í Svarthamarsrétt
HVALFJARÐARSVEIT: Á 

sunnudaginn var réttað í 
Svarthamarsrétt á Hval-

fjarðarströnd. Fjölmenni úr sveitinni 
og utan af Akranesi tók þátt í réttunum 
sem fóru fram í yndislegu haustveðri.

„Ég held að féð líti nokkuð vel út í 
ár enda er búið að vera eindæma gott 
sumar. Þessi veðurblíða var staðfest á 
þessum réttardegi, það var einstak-
lega fallegt veður í Hvalfirði á sunnu-
dag. Það er varla að ég muni eftir jafn 
góðu veðri á réttardegi hér,“ segir 
Guðmundur Sigurjónsson fjallkóngur 
og bóndi á Bjarteyjarsandi. Hið eina 
sem skyggði á gleði sauðfjárbænda er 

verðlækkunin sem boðuð hefur ver-
ið á dilkum og ám til bænda. „Menn 
eru ekki kátir með það, þetta eru von-
brigði.“ 

Meðfylgjandi myndir frá 
Svarthamarsrétt á sunnudag tók Frið-
þjófur Helgason ljósmyndari af sinni 
alkunnu snilld. Þessar myndir af sam-
lífi manna og dýra að hausti í íslenskri 
sveit á Vesturlandi, á því herrans ári 
2016, segja meira en þúsund orð.

Þess má geta að í síðasta tölublaði 
Vesturlands var birtur listi yfir réttir 
haustsins á útbreiðslusvæði blaðsins 
allt frá Mosfellbæ í suðri að Reykhóla-
sveit í norðri.

 arnar logi guðjónsson hefur náð í dilk.

Hraustmennið Stefán trausti rafnsson lét sig ekki mun um 
að bera dilkana ef þeir voru með stæla. Helgi Hjörleifsson 
fylgdist með.

Þessi unga dama stóð sig vel.

Horft til hinna frjálsu fjallasala í síðasta sinn, 
- vonandi þó bara í bili. Þessi merku dýr hafa 
fætt þjóðina og klætt í yfir þúsund ár og 
sjálfsagt væri hún ekki til í dag ef þeirra hefði 
ekki notið við.

Þröngt mega sáttir bíða eftir að röðin komi að þeim að halda 
heim á leið í hagann.
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Réttað í Svarthamarsrétt

Séð yfir Svarthamarsrétt og horft út til 
vesturs yfir ytri hluta Hvalfjarðar.

Hluti safnins kominn í réttina. áður en hafist var handa 
var íslenski fáninn dreginn að húni og allir sungu 

„Ísland ögrum skorið.“

Mikið líf og fjör.

Systurnar María Jónsdóttir og auður Hallmundsdóttir. lengra til hægri er Júlía Ósk 
Hafþórsdóttir.

Sauðfjárbændur eru misharðir eins og 
gengur en þarna var að minnsta kosti einn 
grjótharður, að því er virtist af akranesi.

Fanney guðbjörnsdóttir 
og guðmundur Sigur-

jónsson fjallkóngur.

Sumt af fénu var nú ekki alveg tilbúið að afsala sér frelsinu þó í réttina væri kom-
ið. Hraustustu strokukindurnar létu sig ekki muna um að stökkva út fyrir aftur.

Kvenfélagskonurnar Elísabet benediktsdóttir og Sigríður Kristjánsdóttir sáu 
um veitingar fyrir mannskapinn.

Emma Ýr Hlynsdóttir að störfum.
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AKRANES: Guðjón S. Brjáns-
son forstjóri Heilbrigð-
isstofnunar Vesturlands 

leiðir Samfylkinguna í Norðvestur-
kjördæmi í komandi Alþingiskosn-
ingum. Í nýliðnu prófkjöri flokksins 
felldi hann Ólínu Þorvarðardóttur 
sitjandi þingmann úr oddvitasætinu. 
„Ég get ekki verið annað en mjög 
þakklátur fyrir þann trúnað og traust 
sem mér er sýnt. Þessi niðurstaða var 
ekki sjálfgefin. Ég var reiðubúinn að 
taka hvaða útkomu sem verða vildi. 
Þetta er mikil áskorun og ég vonast 
til þess að Samfylkingin muni áfram 
eiga þingmann og helst tvo í þessu 
kjördæmi,“ segir Guðjón.

Hann segist vart hafa sinnt stjórn-
málastörfum sem kjörinn fulltrúi til 
þessa. „Ég tók eitt sinn fjórða sætið 
á lista Alþýðuflokksins í Vestfjarðar-
kjördæmi sem þá var, en dró mig fljótt 
út. Ég hef því ekki tekið virkan þátt í 
stjórnmálum í um 20 ára skeið. Þó hef 
ég alltaf haft brennandi áhuga á sam-
félagsmálum og málefnum jafnaðar-
manna. Frá þeim hugsjónum hef ég 
aldrei kvikað.“

Búið hálfa ævina í kjördæm-
inu
Þar sem Guðjón er nýr á vettvangi 
stjórnmálanna er ekki úr vegi að 
spyrja hann aðeins um æviferilinn. 
Guðjón S. Brjánsson er landsbyggðar-
maður. „Ég er fæddur á Akureyri og 
bjó þar til tvítugs. Síðan hef ég átt 
heima víða en þegar ég lít um öxl telst 
mér þó til að ég hafi búið hálfa ævina 
í Norðvesturkjördæmi. Í dag er ég 61 
árs. Eiginkona mín er Dýrfinna Torfa-
dóttir gullsmiður. Við bjuggum um 
árabil á Ísafirði en hún er þaðan, á þar 
foreldra og aðra ættingja og við höfum 
sterk tengsl vestur. Þar starfaði ég sem 
félagsmálastjóri, dagskrárgerðarmað-
ur RÚV og var tvær vertíðir á rækju 
og svo sem forstjóri sjúkrahússins. 
Við fluttum svo til Akraness 2001. Ég 
bjó eftir stúdentspróf í Stykkishólmi í 
um eitt ár og kenndi við framhalds-
skólann. Þar voru baldnir ungir menn 
sem ég réð náttúrulega ekkert við en 
mér þótti óskaplega vænt um þá og 
þykir enn í dag og held sambandi við 
þá. Vænst þykir mér um þá sem gátu 
ómögulega unað því að sitja í bekkn-
um. Ég skildi þá mætavel,“ hlær Guð-
jón.

Nýi oddviti Samfylkingarinn-
ar hefur að baki mikla reynslu úr 
heilbrigðisgeiranum eftir að hafa 

stýrt rekstri sjúkrahússins á Ísafirði, 
og síðan frá 2001 í forstjórastöðu 
Sjúkrahúss Akraness. Árið 2010 voru 
svo átta heilbrigðisstofnanir á Norð-
vesturlandi sameinaðar í Heilbrigðis-
stofnun Vesturlands (HVE). Guðjón 
gerðist forstjóri yfir henni og hefur 
stýrt HVE fram til þessa dags.

ákvað að reyna að grípa 
tækifærið
En hvað er það sem fær Guðjón S. 
Brjánsson til að fara í stjórnmálin 
núna? „Það opnaðist einhver gluggi.  
Ég er nú búinn að vera hér í ein 16 
ár. Það er engum manni hollt að vera 
mjög lengi í starfi og allra síst í stjórn-
unarstarfi eins og þessu. Ég er þó alls 
ekki óánægður. Hér við HVE vinn ég 
á góðum stað með afburða fólki. Það 
fylgir því ákveðinn tregi að sjá fyrir 
sér að kveðja það. En ég hugsaði með 
mér að það væri nú eða ekki, að reyna 
þennan vettvang sem stjórnmálin 
eru. Hefði ég ekki prófað nú þá hefði 
ég séð eftir því enda á fínum aldri, 
hraustur til heilsu, með talsvert mikla 
reynslu af ýmsum toga og með ein-
hverjar hugmyndir í kollinum.“

Guðjón segist ekki kvíða því sem 
eflaust bíður hans í hinni pólitísku 
orrahríð sem oft getur verið óvægin. 
„Ég kem úr mjög krefjandi starfi þar 
sem fólk hefur oft sterkar skoðanir og 
þau mætast stálin stinn. Sennilega er 
konan mín kvíðnari fyrir stjórnmála-
þátttöku minni heldur en ég sjálfur. 
Ég geri mér grein fyrir því að menn 
takast á. Kosningabaráttan framund-
an verður snörp og hörð og varla 
nema mánaðar löng.“  

Vinna þarf upp fyrri stöðu
Þegar Guðjón er spurður hver séu 
hans hjartans mál í stjórnmálunum 
þá finnst honum nærtækast að nefna 
heilbrigðismálin. Það er áhugavert 
að hlusta á Guðjón tala um þennan 
málaflokk því augljóst er að þarna 
fer maður með mikla þekkingu á því 
sviði sem byggir á reynslu.

„Í dag erum við enn að glíma við 
niðurskurð í heilbrigðismálum sem 
varð hér á árunum 2009 og 2010.
Við höfum engan veginn endurheimt 
fyrri stöðu. Það er þó ekki nóg að 
bæta við peningum. Heilbrigðisþjón-
ustuna þarf að skipuleggja upp á nýtt 
og sérstaklega úti á landsbyggðinni. 
Hvaða þjónustu eigum við að veita á 
hinum ýmsu svæðum? Þetta verður 
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„Jafnaðarmenn þurfa 
að hugsa betur um 
almennt launafólk“

 guðjón hugar að rauðum haustberjum 
trjánna við sjúkrahúsið á akranesi.

Framhald á bls. 12.
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að skilgreina. Síðan á standa við að 
veita þá þjónustu bæði með fjármun-
um og mannskap. Við þurfum að leita 
nýrra leiða.“

Guðjón segir að lakari staða heil-
brigðiskerfisins birtist fólki sérstak-
lega í auknum álögum með gjald-
tökum á einstaklinga. Breytingar í 
lyfjamálum hafi þó verið til nokkurra 
bóta sem og tannlækingar barna. En 
það sé ósamræmi í kerfinu. Stund-
um þurfi fólk að borga og stundum 
ekki fyrir sambærilega þjónustu. „Ég 
held þó að við séum líka að glíma 
við ákveðna kreppu í hugarfari í heil-
brigðiskerfinu.  Við þurfum að skapa 
okkur meiri tiltrú á það. Við erum 
með gott kerfi þó við gætum bætt það 
enn meira. Okkur hefur hætt til að 
tala kerfið niður.“

Núverandi forstjóri HVE nefnir að 
hann hafi talað fyrir því að heilbrigð-
isstofnanirnar í nágrenni við Reykja-
vík, svo sem í Keflavík, á Selfossi og 
Akranesi, séu nýttar í miklu meiri 
mæli fyrir minna flókin læknisverk. 
Slíkt sé vel hægt. „Við verðum aldrei 
með gjörgæsluþjónustu eða mjög 
stórar aðgerðir á þessum stöðum. 
Hins vegar ef við horfum til dæmis 
hingað til Akraness þá sinnum við hér 
liðskiptaaðgerðum sem hafa gengið 
afburða vel. Við gætum gert miklu 
meira af þeim. Þannig mætti ganga 
miklu hraðar á biðlista sem eru óá-
sættanlega langir í dag. Þeim gætum 
við sennilega svo gott sem útrýmt á 
þremur árum. Hér höfum við heila 
deild sem við gætum tekið í notkun. 
Það myndi kosta nokkra tugi milljóna 
en biðlistinn gæti farið niður í þrjá til 
fjóra mánuði í staðinn fyrir að vera 
þrjú til fjögur ár. Til þessa þarf átak en 
líka vilja. Þetta myndi skapa ný störf á 
Akranesi en það eru líka tækifæri víð-
ar, svo sem í Stykkishólmi og víðar á 
heilbrigðisstofnunum í kjördæminu.“

Vill umbætur í velferðarkerf-
inu
Í framhaldi af umræðu um heilbrigð-
ismálin nefnir Guðjón almanna-
tryggingakerfið. „Það stendur jafnað-
armönnum næst að endurskipuleggja 
það. Kjör eldri borgara eru óásættan-
leg í dag. Það þarf líka að bæta hag 
öryrkja. Ég vil að það verði forgangs-
verkefni okkar jafnaðarmanna að 
bæta úr þessu. Þarna er okkar grasrót 
og við höfum ekki staðið okkur nógu 
vel í því að standa með þessu fólki. 
Við eigum að taka okkur stöðu með 
almennum launþegum, eldri borg-
urum og þeim sem eru með skerta 
starfsorku.“

Guðjón bendir á að hagur þjóðar-
búsins sé nú með ágætum. Því sé 
færi til að leggja fram umbótastefnu 
í velferðakerfinu sem getur staðist. 
„Við erum sömuleiðis með tillögur 
til að afla fjár til að starfrækja þetta 
kerfi. Samfylkingin hefur í mörg ár 
talað fyrir auðlindasjóði og leiðum til 
þess að ná taumhaldi á nýtingu auð-
linda sem eru í þjóðareign. Þarna á 
ég meðal annars við hugmyndir um 
uppboðsleiðina á aflaheimildum í 
sjávarútvegi. Ég heyri að byrjað er að 
tala fyrir slíkum hugmyndum í fleiri 
flokkum. Þetta á  að sjálfsögðu ná yfir 
fleiri atvinnugreinar sem nýta auð-
lindir þjóðarinnar á láði sem og legi .“

Mikil sóknarfæri í atvinnu-
málum
Hinn nýi oddviti Samfylkingarinnar 
segist bjartsýnn á framtíð svæðisins. 
„Norðvesturkjördæmi er mjög víð-
femt og fjölbreytt. Atvinnulífið er á 
margan hátt öflugt og gróskumikið 
og möguleikarnir takmarkast nán-
ast við ímyndunarafl íbúanna.  Við 
þurfum hinsvegar að flýta ljósleiðara-
tengingum og leggja sérstaka áherslu 
á dreifðustu byggðirnar. Öruggar 
tengingar skapa þessum svæðum 

gríðarlega möguleika, þörfin er þegar 
komin berlega í ljós í ferðamanna-
þjónstunni í norðanverðu kjördæm-
inu. Ég horfi einmitt til vaxandi ferða-
þjónustu í kjördæminu..  Það vantar 
líka enn tryggt rafmagn í sveitirnar, 
t.d. 3ja fasa rafmagn til atvinnuupp-
byggingar. Það þarf að styrkja inn-
viðina. Við þurfum að taka okkur á í 
samgöngumálum að öðru leyti, ekki 
síst ef Grundartangi verður stærsta 
höfn landsins í náinni framtíð. Þá 
duga Hvalfjarðargöngin skammt. Ég 
vil breikka veginn um Kjalarnes og 
upp í Borgarfjörð. Fyrirhuguð sólar-
kísilverksmiðja á Grundartanga virð-
ist vænn kostur umhverfislega séð. 
Það er ekkert atvinnuleysi núna en 
menn vilja áfram og efla atvinnulífið 
enn frekar með þeirri framkvæmd. 
Það vantar þó rafmagn enn sem kom-
ið er, en ég set mig ekki á móti þeirri 
framkvæmd. Nýtt og spennandi 
frumkvæði bænda í markaðsmálum 
gefur sóknarfyrirheit.  Þeirra atvinnu-
umgjörð er ekki viðunandi og það 
þarf áræði til breytinga. Sömuleiðis 
er mjög spennandi sprotafyrirtæki í 
mjólkuriðnaði í Bolungarvík. Svona 
fyrirækjum á landsbyggðinni eig-
um við að veita brautargengi eins og 
kostur er. Sjókvíaeldi er mjög til um-
ræðu um þessar mundir og stór plön 
uppi, m.a. á Vestfjörðum. Vestfirðir 
hafa setið eftir að mörgu leyti undan-
farin ár í atvinnulegu tilliti þótt þar 
séu enn harðduglegir útvegsmenn. 
Varðandi fiskeldið, þá er það mín 
skoðun að við verðum að fara var-
lega og gæta óafturkræfra hagsmuna 
náttúrunnar og okkar allra til lengri 
tíma.“

Jafnaðarmenn réttu skútuna 
við
Í lokin víkjum við aðeins að stöðu 
Samfylkingarinnar. Skoðanakannan-
ir sýna að flokkurinn virðist eiga við 

ramman reip að draga. „Við hétum 
miklu fyrir kosningarnar 2009 og 
reyndum síðan að standa við þau lof-
orð þegar við komumst í ríkisstjórn. 
Við lofuðum nýrri stjórnarskrá, nýju 
stjórnkerfi fiskveiða og aðild að ESB. 
Við gátum ekki staðið fyllilega við 
neitt af þessu en við reyndum. Ég 
tel hins vegar að við höfum reynt of 
mikið og of lengi. Við færðumst of 
mikið í fang og börðumst til síðasta 
blóðdropa allt fram til kosninga. Það 
leiddi til þess að okkur tókst ekki að 
undirbúa kosningarnar síðast nógu 
vel og vekja athygli á því hvað við 
höfðum þó náð að gera þegar við 
lögðum verk okkar í dóm kjósenda. 
Við jafnaðarmenn höfum líka eins 

og ég nefndi áðan, gleymt að huga að 
okkar fólki sem er almennt launafólk. 
Kjörtímabilið 2009-2013 voru erfið ár 
fyrir þúsundir fjölskyldna í landinu. 
Mörgum sárnaði eflaust að ekki væri 
gert meira fyrir fólk. Það varð að 
taka erfiðar ákvarðanir til að rétta 
brennandi og stjórnlausa þjóðarskút-
una við. Þetta verk tókst og þjóðin 
nýtur þess í dag. Allt var þetta mjög 
dýrmæt reynsla fyrir jafnaðarmenn. 
Okkar er nú að ávinna okkur traust 
að nýju. Það eru gerðar miklar kröf-
ur til jafnaðarmanna, að standa vörð 
um hag almennings en ekki sérhags-
munahópa.  Það á að vera svo og við 
munum standa undir þeim kröfum,“ 
segir Guðjón S. Brjánsson. 

guðjón S. brjánsson telur 
að afla megi tekna til að 
efla velferðina í landinu 

með því þjóðin inn-
heimti gjöld af þeim sem 

nýta auðlindir hennar 
bæði til lands og sjávar.
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Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is

Frábærar kajakferðir frá Grenivík www.capetours.is   

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun
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Hér er um að ræða landmiklar náttúruperlur í glæsilegu umhverfi.  Land jarðanna liggur 
meðal annars að Norðurá.  Síðustu ár hefu aðallega verið búið með sauðfé og húsakostur í 
samræmi við það.  Mjög áhugaverðar jarðir sem vert er að skoða.  Nánari upplýsingar gefur 
Magnús Leópoldsson magnus@fasteignamidstodin.is eða á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarin-
nar. Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Til sölu jarðirnar Hvammur og 
Galtarhöfði í Norðurárdal í Borgarfirði. 

tekið á móti nýjum sóknar-
presti Reynivallaprestakalls
KJÓS/KJALARNES: Sunnu-

daginn 11. september sl. var 
svokölluð innsetningarmessa 

í Reynivallakirkju í Kjós.  Þar setti 
séra Þórhildur Ólafs prófastur í Kjal-
arnesprófastsdæmi séra Örnu Grét-
arsdóttur inn í embætti sóknarprests 
Reynivallaprestakalls við hátíðlega 
athöfn. Arna tók við prestsembættinu 
í sumar en hún var áður prestur ís-
lenska safnaðarins í Noregi um árabil. 

Innsetningarmessan er samkvæmt 
hefð þegar nýr prestur tekur við í 

söfnuði. Þá er haldin sérstök messa 
þar sem prestur er boðinn velkominn, 
beðið er fyrir störfum nýja prestsins, 
fyrir söfnuðinum og þá sérstaklega 
fyrir samstarfi prests og safnaðarfólks. 
Við innsetningarmessuna í Reyni-
vallakirkju lásu þau Sigríður Klara 
Árnadóttir formaður Reynivallasókn-
ar og Björn Jónsson formaður Braut-
arholtssóknar ritningarlestra. Að lok-
inni innsetningarmessunni var boðið 
til kaffiveitinga í gömlu hlöðunni á 
Hjalla í Kjós. 

Fjölmenni var við innsetningarmessuna 
og reynivallakirkja nánast fullsetin.

Félagar úr Karlakór Kjalnesinga leiddu sálmasöng og organisti var guðmundur Ómar 
Óskarsson.

Séra Þórhildur Ólafs prófastur Kjalarnessprófastsdæmis setur séra örnu inn í embætti 
sóknarprests.

Sigríður Klara árnadóttir er formaður 
reynivallasóknar og björn Jónsson sinnir 
formennsku í brautarholtssókn. Þessar 
sóknir heyra til reynivallaprestakalls.

Séra arna prédikar eftir innsetninguna.

Kirkjugestir fyrir utan 
reynivallakirkju að 

messu lokinni.
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Þurrkbox

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Þakrennukitt

Tilbúinn hitavír í rennur 
með  hitastilli og 
rafmagnskapli.

Tilboð
1498 

fyrir 3

í ferðavagnin 
fyrir veturinnGrátandi gluggar?

Tilboð
frá kr44.990

Uppfrosnar rennur?
Hitavír í rennur
bræðir snjó og
klaka.
Heldur
vatnsrás
opinni.

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Þurrkaðu loftið og dragðu úr rakaþéttingu

Tilboð
kr per m.1.450
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ASKALIND 6, 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 891 8113 - doktoraggibyssa@simnet.is

Byssuviðgerðir
Vöðluviðgerðir

Blámun
Smíði

SKEMMUVEGI 12 - 200 KÓPAVOGUR
SÍMI 891-8113  - doktoraggibyssa@simnet.is

Nýtt aðsetur 

Skemmuvegi 12

Nú þegar gróðurinn er að taka 
við sér eftir veturinn og krók-
usar og túlipanar að gæg-

jast upp úr moldinni ríkir furðulegt 
ástand í stjórnmálum hérlendis. 
Ákall Íslendinga eftir gagnsæi, heið-
arleika og sanngirni stjórnmála-
manna hefur leitt til breytinga á 
sviði landsmálanna þar sem spill-
ing og sérhagsmunagæsla er ekki 
liðin lengur. 

Ég hef nú setið sem kjörinn fulltrúi 
Kópavogsbúa í tæp tvö ár. Verkefnin 
sem slík vefjast í sjálfu sér ekki fyrir 
mér. Það eru hins vegar pólitískar 
skylmingar sem tekið hafa tölu-
verðan tíma frá hinni raunverulegu 
vinnu, þar sem einstakir fulltrúar í 
minnihlutanum berja sér á brjóst, á 
kostnað verkefnanna. Oft virðist mér 
það meira að segja vera gegn þeirra 
betri vitund. Þannig vinnubrögð skil 
ég ekki. Er ég hér t.d að vísa í vinnu 
við undirbúning á kaupum á nýjum 
bæjarskrifstofum og skrif þeirra í 
bæjarblöðum um að samstarfið við 
meirihlutann í bæjarstjórn sé lokið 
vegna breytinga í nefndum bæjarins 
þar sem kosið var í þær í samræmi 
við fylgi flokkanna. 

Ég hét því þegar ég tók að mér 
trúnaðarstörf fyrir Kópavogsbúa 
að ég myndi sýna bæjarbúum þá 
virðingu að vinna af auðmýkt með 
gagnsæi og heiðarleika að leiðar-
ljósi.  Von mín er að það verði einnig 
leiðarljós minnihlutans og að þeir 
velji sér ekki eingöngu forsendur 
þegar þeir stinga niður penna. 
Ég skora á kjörna fulltrúa í minni-

Samkór Kópavogs fagnar 50 ára 
afmæli sínu á þessu ári og 
heldur upp á afmælið með 

ýmsum hætti.  Mikil gróska er í starfi 
kórsins  sem telur nú um áttatíu 
félaga. 
Laugardaginn 30. apríl nk. heldur 
kórinn í söngferð á Snæfellsnes þar 
sem haldnir verða tvennir tónleikar. 
þeir verða  í Frystiklefanum á Rifi 
kl. 14.00 og í Stykkishólmskirkju 
kl. 17.00.  Friðrik S. Kristinsson, 
söngstjóri kórsins er Snæfellingur, 
fæddur og uppalinn í Stykkishólmi. 
Píanóleikari kórsins er Lenka 
Mátéóva. 

Í lok júlí mun um hundrað manna 
hópur kórfélaga og maka, ásamt 
söngstjóra og píanóleikara,  halda 
utan og heimsækja Íslendingaslóðir 
í Kanada.  Þar syngur kórinn á hinni 
árlegu Íslendingahátíð í Gimli þann 
1. ágúst. Í ferðinni, sem telur 10 daga,  

aðSeNt 50 áRa

Tökum skref inn 
í nútímann í 
vinnubrögðum

Samkórinn 
á afmælisári 

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs. 

Samkórinn fagnar fimmtíu ára afmæli sínu í ár með veglegum hætti og ætlar 
meðal annars að leggja land undir fót.

hlutanum í Kópavogi til að taka 
skrefið inn í nútímann og sýna 
bæjarbúum alltaf þá virðingu að vera 
málefnalegir í umræðunni sem skilar 
þeim sjálfum meiri trúverðugleika, 
betri samvinnu og árangur verkanna 
verður ótvírætt meiri og betri. Þann-
ig hefur okkur tekist að vinna nokkur 
stór og góð mál á þessu kjörtímabili 
og bind ég miklar vonir við að svo 
verði áfram. 

Framundan eru verkefni, m.a. á 
sviði íbúalýðræðis og gagnsærrar 
stjórnsýslu sem krefjast þess að við 
leggjum allt okkar af mörkum af 
heiðarleika og sanngirni. Pólitískar 
skylmingar eiga að tilheyra fortíð-
inni. Þær eru hallærislegar, gamal-
dags, tímafrekar og ósanngjarnar 
gagnvart bæjarbúum. 
Ég óska öllum Kópavogsbúum gleði-
legs og gæfuríks sumars.   

heldur kórinn tvenna tónleika  ásamt 
því að syngja við fleiri viðburði.   
Löng hefð er fyrir því að íslenskir 
kórar taki þátt í hátíðarhöldunum 
í Gimli þar sem þeim er jafnan afar 
vel tekið af heimamönnum. Það er 
heiður fyrir Samkórinn að vera gestir 
hátíðarinnar og verða þar verðugir 
fulltrúar Kópavogsbæjar.

Stofndagur Samkórsins er  18. 
október 1966.  Laugardaginn  22. 
október mun kórinn halda upp á 
afmælið með hátíðartónleikum í  
Hjallakirkju.

Samkór Kópavogs óskar öllum 
Kópavogsbúum gleðilegs sumars og 
hlakkar til að taka á móti bæjarbúum  
á tónleikunum í haust.

F.h. Samkórs Kópavogs
Birna Birgisdóttir Formaður.

Fiðrildið í 
Hamraborg
Snyrtistofan Fiðrildið er ný 

snyrtistofa í Hamraborg 20A
Boðið er upp á alla almenna 
snyrtistofuþjónustu ásamt 
slökunarnuddi. Meðferðir sem 
stofan býður upp á eru fyrir 
bæði kyn. Veitt er persónuleg 
ráðgjöf og ráðleggingar eftir 
hverja meðferð og við kaup á 
snyrtivörum og kremum.

Fullum trúnaði er heitið við 
ráðgjöf og meðferðir. Einnig 
er hægt er að kaupa gjafabréf 
að eigin vali. Allir gamlir og 
nýir viðskiptavinir eru boðnir 
velkomnir. 

Sími: 568-3300
fidrildid@fidrildid.is 
www.fidrildid.is

Ný fyRiRtæki



Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi. 22. september 2016

13. tölublað, 5. árgangur 

- stuttur afgreiðslutími 

- lagerlitur hvítur, boðið upp á málun 

- gluggar, bæði íkomnir og í lausu

Bílskúrshurðir frá Límtré Vírnet fást í verslunum Húsasmiðjunnar um land allt

- hurðaopnarar 

- boðið upp á uppsetningu 

limtrevirnet.is

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Andlit hússins
-fallegar og sterkar bílskúrshurðir frá Límtré Vírnet

Thor Jensen 
á Sögulofti
BORGARBYGGÐ: Landnámssetrið 
í Borgarnesi hefur mörg undanfarin 
ár boðið upp á áhugaverð og vel sótt 
sagnakvöld á Sögulofti sínu.

Nú er komið að því að Guðmund-
ur Andri Thorsson rithöfundur 
greini frá langafa sínum,  athafna-
manninum Thor Jensen. Hann flutti 
frá Danmörku til Íslands aðeins 14 
ára gamall, slyppur, snauður og föð-
urlaus, til að gerast búðarsveinn hjá 
dönskum kaupmanni á Borðeyri.  
Árið var 1878.

Thor Jensen var svo aðeins 17 
ára þegar honum var falin ábyrgð á 
norskri verslun í Borgarnesi. Hún var 
í því húsi sem hýsir Landnámssetrið 
í dag. Síðar átti Thor svo eftir að láta 
reisa pakkhúsið þar við hliðina sem 
er Söguloftið í dag. Thor Jensen hitti 
Margréti Þorbjörgu sem varð eigin-
kona hans og hóf að koma undir sig 
fótunum með því að stunda verslun 
á Akranesi. Það endaði í gjaldþroti. 
Thor flutti þá til Hafnarfjarðar, vann 
sig hratt upp úr sárri fátækt og varð 
á stuttum tíma einn ríkasti maður 
landsins. Þau hjón bjuggu einnig við 
barnalán og áttu alls 12 börn.

Thor Jensen og synir hans voru 
þekktir athafnamenn á fyrrihluta 
tuttugustu aldar á Íslandi, bæði dáð-
ir og umdeildir eins og oft má verða 
með slíka menn.  Hann átti hlut í 
Miljónafélaginu, varð umsvifamikill 
útgerðarmaður og byggði Korpúlfs-
staði sem varð á sínum tíma stærsta 
mjólkurbú landsins.

Fyrsta frásögukvöld Guðmund-
ar Andra um langafa sinn verður 
á Söguloftinu föstudagskvöldið 23. 
september.

thor Jensen (1863-1947).
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál


