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Nýr miði
Prófaðu!

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri. 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri. 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Útsölustaðir Vesturlandi:
Íþróttamiðstöðin Borgarnesi  
og apótek Vesturlands Akranesi.

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

8. september 2016
12. tölublað 5. árgangur

Rómantík 
á hafinu

Mubblur í 
Hólminum

VERÐUR  
AÐ HLUSTA

Í
síðustu viku var mikið um dýrðir í 
Rússlandi þegar þess var minnst að 75 
ár eru nú liðin síðan fyrsta skipalestin 

sigldi með hergögn og vistir frá Hvalfirði 

til Norðvestur-Rússlands. Magnús Þór 
Hafsteinsson ritstjóri Vesturlands var 
fulltrúi íslensku þjóðarinnar við þau há-
tíðarhöld. Hér er hann á spjalli við Önnu 

Bretaprinsessu í Arkhangelsk á þriðjudag 
en hún tók þátt fyrir hönd bresku þjóðar-
innar. Sjá nánar leiðara, frásögn og myndir 
á miðopnu. Ljósm.: Pavel Kononov.

Siglinga Íshafsskipalestanna 
minnst í Rússlandi
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A KRANES: Sementsverk-
smiðjan á Akranesi hefur 
sem kunnugt er lokið sínu 

hlutverki. Síðustu daga hefur ver-
ið unnið að því að skera sundur og 
fjarlægja rörlögn sem lá frá Sements-
bryggjunnni í sandþró verksmiðj-
unnar. Um þessi rör var skeljasandi 
dælt um áratugaskeið úr skipum 
Björgunar hf. sem sótti hann eink-
um á hafsbotn utanvert í Hvalfirði. 
Segja má að þetta séu ákveðin tíma-
mót í endalokum verksmiðjunnar en 
skeljasandurinn var mikilvægt hrá-
efni í sementsframleiðslunni. 

Haraldur Hjaltalín starfar hjá fyr-
irtækinu Fasteignaviðhaldi sem sinnt 
hefur viðgerðum og málningu á húsa-
kosti sem áður tilheyrði Sementsverk-
smiðjunni. Á mánudag vann hann 
ásamt tveimur félögum sínum við að 
taka hluta sundur rörlögnina. „Við 
erum að taka þessi rör niður núna og 
eigum síðan eftir að ljúka vinnu okkar 
við að gera við húsin sem liggja út á 
Sementsbryggjuna svokölluðu. Þessi 
rörlögn sem lá frá Sementsbryggjunni 
og alla leið í sandþró verksmiðjunnar 
er í eigu fyrirtækisins Björgunar. Við 

bútum rörlögnina niður í 12 metra 
langa búta sem síðan verða fluttir með 
bílum á vegum Gísla Jónssonar suður 
til Reykjavíkur til geymslu hjá Björgun. 
Við reiknum með að ljúka þessu nú í 
vikunni,“ sagði Haraldur. 

1. Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra. 
2. Elsa Lára Arnardóttir, alþingismaður.  
3. Sigurður Páll Jónsson, útgerðarmaður. 
4. Lilja Sigurðardóttir, sjávarútvegs-
fræðingur. 
5. Jón Kristófer Sigmarsson, bóndi. 
6. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, leið-
beinandi á leikskóla. 
7. Jón Árnason, skipstjóri. 
8. Eydís Bára Jóhannsdóttir, kennari. 
9. Einar Örnólfsson, bóndi. 
10. Halldór Logi Friðgeirsson, skipstjóri. 
11. Ísak Óli Traustason, nemi í íþrótta- og 
heilsufræði.  
12. Gauti Geirsson, aðstoðarmaður 
ráðherra. 
13. Heiðrún Sandra Grettisdóttir, starfs-
maður á hjúkrunarheimili. 
14. Kristín Erla Guðmundsdóttir, hús-
freyja. 
15. Sigrún Ólafsdóttir, fyrrverandi bóndi. 
16. Gísli V. Halldórsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri.

HVA L F JA R ÐA R S V E I T /
JAPAN: Í júlí í sumar fór 
frystiskipið Winter Bay 

með hvalkjötsfarm frá Hafnarfirði 
áleiðis til Japan. Það vakti töluverða 
athygli sumarið 2015 þegar þetta sama 
skip sigldi með farm af hvalkjöti frá 
Hafnarfjarðarhöfn til Osaka-borgar 
í Japan. Valin var óhefðbundin sigl-
ingaleið sem liggur um heimskauts-
hafsvæðin norður af Rússlandi. Siglt 
var síðsumars þegar minnst er um 
hafís á þessari leið sem annars er jafn-
an lokuð vegna ísa. 

Þessi sigling var endurtekin í ár og 
má nærri geta að þar hafi verið farið 
með afurðir af vertíðinni í fyrra. Á 
vefsíðuni marinetraffic.com þar sem 
fylgjast má með siglingum skipa má 
sjá að Winter Bay fór frá Hafnarfirði 
til Tromsö í Norður Noregi. Þaðan 
hélt skipið síðan þann 4. ágúst. Nú 
rétt rúmum mánuði síðar er það í 
þann veginn að leggjast að bryggju í 
Osaka í Japan eftir að hafa lagt norð-
austurleiðina um Íshafið að baki öðru 
sinni á tveimur árum. 

Hvalkjötsfarmur 
öðru sinni um Íshafið

Skeljasandsrör fjarlægt

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Langreyður skorin á plani í hvalstöðinni í Hvalfirði í fyrrahaust.

Haraldur Hjaltalín og félagar hjá fyrirtækinu 
Fasteignaviðhaldi skera sundur rörlögnina 
og taka bútana niður.

Skeljasandsrörið hefur verið áberandi þar 
sem það hefur hvílt á stöplum utan má 
mannvirkjum Sementsverksmiðjunnar 
meðfram Faxabraut. Nú er það horfið.

Framsóknarmenn í Norðvest-
urkjördæmi héldu kjördæmis-
þing dagana 3. og 4. september 

að Bifröst í Borgarfirði. Þar var sam-
þykktur framboðslisti fyrir þingkosn-
ingarnar í október. Hann er þessi:

Búið að raða á lista Framsóknar

Fjögur efstu á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi. Frá vinstri: Gunnar Bragi 
Sveinsson oddviti listans, Lilja Sigurðardóttir sem er í 4. sæti, Elsa Lára Arnardóttir í 2. 
sæti og Sigðurður Páll Jónsson sem tekur 3. sætið.

Íshafsskipalestirnar 
frá Hvalfirði

Í
síðustu viku var ég beðinn um að fara sem fulltrúi Íslands á veg-
um Utanríkisráðuneytisins til að taka þátt í hátíðarhöldum í Rúss-
landi fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Tilefnið var að 75 ár eru 

liðin frá siglingu fyrstu Íshafsskipalestarinnar 
frá Hvalfirði. Sjá miðopnu þessa blaðs. Mér var 
þetta ljúft og skylt og sannur heiður. Við þessi 
tímamót var Ísland þjóðríki meðal þjóðríkja. 
Okkar fáni blakti við hlið hinna sem tóku þátt. 
Framlag okkar til sögunnar var viðurkennt til 
fullnustu. Ég mætti eingungis góðvild og hjálp-
semi af hálfu Rússa. Þeim er hlýtt til okkar Ís-
lendinga. Við eigum vini í rússnesku þjóðinni. 

Ferðin opnaði augu mín fyrir því að þessar 
skipalestir hafa miklu stærri þýðingu í söguvit-
und Rússa heldur en mér áður var ljóst. Saga 
þeirra er einnig að vinna sess meðal annarra þjóða. Oft er það svo 
að mikilvægir atburðir fá á sig eins konar goðsagnablæ eftir því sem 
tíminn líður. Nýjar kynslóðir grípa söguna og túlka hana með sínum 
hætti og sjá jafnvel gjarnan nýja fleti á atburðum sem ekki voru ljósir 
þeim sem stóðu í átökunum miðjum. Stöðugt fleiri fallast nú á að 
Íshafskipalestirnar frá Hvalfirði voru einn úrslitaþáttur þess að sigur 
vannst í seinni heimsstyrjöld. 

Skipalestirnar til og frá Rússlandi skiluðu ekki einungis dýrmætum 
varningi í hendur fólks sem barðist fyrir lífinu á ögurstundu. Þær voru 
líka stórmerkilegt samvinnuverkefni fjölda þjóða á stórkostlegum 
hættutímum í sameiginlegri baráttu gegn illsku og myrkvun sem ógnaði 
siðmenningu heimsins. Þessar þjóðir lögðu til skip, áhafnir og farma. 
Íslenskir sjómenn tóku þátt. Íslendingar lögðu andmælalaust til þá 
aðstöðu sem þurfti svo þessar siglingar yrðu hreinlega mögulegar. Það 
var Hvalfjörður og sjálft Ísland. Þær eru einn merkasti stjórnmálega 
og sögulegi viðburður Íslands á seinni tímum og vagga þeirra var á 
Vesturlandi. 

Við Íslendingar eigum að halda sögu þessara siglinga miklu meir á 
lofti en við höfum gert hingað til og leggja áherslu á þátttöku okkar í 
framkvæmd þeirra. Það getum við gert kinnroðalaust. Slíkt yrði til þess 
fallið að vekja frekari athygli á landinu og sögu þess og skapa aukinn 
velvilja í okkar garð. Það gildir ekki síst um Rússland. Það land væri 
okkur dýrmætur markaður ef ekki kæmi til viðskiptabann sem hefur 
stórskaðað okkur og m. a. bitnað á landbúnaði og sjávarútvegi á Vest-
urlandi. Vonandi linnir því ástandi sem fyrst. Viðskiptabönn eru ekki 
lausnin þegar þjóðir deila. Þau gera aðeins illt verra.Viðskipti á hinn 
bóginn efla samskipti og skilning. Þau stuðla að friði. 

Vesturland og Ísland allt má aldrei verða víghreiður á ný.
 Magnús Þór Hafsteinsson

leiðARi
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
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GÍRAÐU BÍLINN 
FYRIR HAUSTIÐ

Bíllinn heldur ábyrgðinni með vottuðum varahlut frá okkur!

LÆGRA VERÐ 3 ÁRA ÁBYRGÐ VOTTUÐ GÆÐI

ÞURRKUBLÖÐ

MOTTUR

Gott úrval frá þýsku 
gæðamerkjunum 
Bosch og Förch.

Bæði stakar 
mottur og 
í settum.

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

OSRAM 
PERUR
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VESTURLAND: Pírötum hef-
ur ekki tekist að láta fram-
boðsmál sín í Norðvestur-

kjördæmi ganga stórslysalaust því nú 
hafa þau tíðindi gerst að flokksmenn 
hafa fellt eigin framboðslista þar. List-
inn var kominn fram eftir prófkjör 
sem fór fram í netkosningu. Til að fá 
þennan lista staðfestan þurfti að fram-
kvæma svokallaða staðfestingarkosn-
ingu meðal flokksmanna um land allt. 
Henni lauk um síðustu helgi. Þar fóru 
leikar svo að 153 höfnuðu listanum en 
119 samþykktu hann. 95 kusu upphaf-
lega listann í Norðvesturkjördæmi 8. 
til 15. ágúst. Samkvæmt lögum Pírata 
verður því að endurtaka kosningu í 
prófkjöri flokksins og nú mega Píratar 
um land allt taka þátt. Einungis þeir 
sem gáfu kost á sér í prófkjörinu sem 
nú hefur þar með verið ógilt, og hafa 
ekki dregið sig til baka af listanum nú 
þegar, verða í kjöri.

Kært vegna meintrar smölunar
Píratar í Norðvesturkjördæmi elduðu 
grátt silfur sín á milli yfir því að Þórður 
Guðsteinn Pétursson hefði haft sigur í 
prófkjöri meðal þeirra sem haldið var 
fyrrihluta ágústmánaðar. Þórður sætti 
ámæli gagnrýnenda fyrir að vera ekki 
búsettur í kjördæminu, að hann hefði 
ekki verið virkur í starfi flokksins, 
að hafa verið í framboði fyrir Fram-
sóknarflokkinn í síðustu sveitarstjórn-
arkosningum og að hafa smalað fólki 
í flokkinn. Þess má geta að Þórður er 
af vestlenskum ættum, foreldrar hans 
úr Dalasýslu og hann alinn upp á 
Akranesi. „Frá því að ég fór fyrst inn á 
heimasíðu Pírata og í framhaldinu að 
mæta á fundi hjá Pírötum þá komst ég 
að því að ég hef alla tíð verið Pírati,“ 

skrifaði hann í framboðskynningu á 
sjálfum sér á heimasíðu Pírata. 

Þau mættust stálin stinn. Halldóra 
Sigrún Ásgeirsdóttir, kapteinn Pírata 
á Vestfjörðum, lýsti því yfir að hún 
hefði sagt sig af listanum og hvatti til 
að hann yrði felldur. Fór svo að úr-
skurðarnefnd Pírata barst kæra vegna 
meintrar smölunar nýrra félaga í flokk-
inn svo fólkið gæti tekið þátt í prófkjör-
inu. Staðfestingarkosningu á listanum 
sem átti að fara fram meðal allra Pírata 
á landinu var frestað á meðan unnið 
var úr kærunni. Niðurstaða nefndar-
innar var sú að Þórður hefði, með því 
að biðja nánustu fjölskyldu og vini að 
skrá sig í flokkinn og styðja sig, stundað 
kosningasmölun. Hann hafi hins vegar 
ekki brotið gegn prófkjörsreglum þar 
eð regla sem banni smölun hafi ekki 
tekið gildi fyrr en eftir að umrædd 
smölun átti sér stað.

Píratar fella eigin lista
Staðfestingarkosning hófst því að nýju 
26. ágúst síðastliðinn. Nú liggja úrslit 
fyrir. Listinn er sleginn af. Píratar þurfa 
að kjósa aftur um röðun á framboðs-
lista sinn í Norðvesturkjördæmi. „Allt 
þetta ferli við að fella listann er búið að 
taka frá 15. ágúst til 2. september. Dýr-
mætur tími sem nota hefði mátt í kosn-
ingabaráttu hefur farið til spillis. Ég hef 
tekið þá ákvörðun að stíga til hliðar og 
verð því ekki meðal þeirra sem gefa 
kost á sér þegar kosið verður nú um 
nýjan lista,“ segir Þórður Guðsteinn 
Pétursson í samtali við Vesturland. 

Þórður segir að Hafsteinn Sverrisson 
sem lenti í 4. sæti verði heldur ekki með. 
Áður var Halldóra Sigrún kafteinn 
Pírata á Vestfjörðum búin að segja sig 
af listanum vegna óánægju með úrslit 

prófkjörsins. „Herbert Snorrason er 
líka hættur enda hefði verið auðvelt 
að skjóta á hann því hann sat beggja 
megin borðsins bæði sem sitjandi í 
úrskurðarnefnd og líka í framboði og 
á listanum. Hann dró sig reyndar frá 
úrskurðarnefndinni þegar kæran var 
meðhöndluð. Sá sem býður sig fram nú 
til að leiða listann er Gunnar Ingiberg 
Guðmundsson. Hann er úr Reykjavík 
en flutti lögheimili sitt til Ísafjarðar þar 
sem Halldóra Sigrún unnusta hans og 
kafteinn Pírata á Vestfjörðum býr. Þetta 
ber allt þess merki að vera klíkustjórn-
mál,“ segir Þórður Guðsteinn. 

Átök milli Vestlendinga og 
Vestfirðinga
Þórður segir að sér finnist að Píratar 
sem gefa sig út fyrir að stunda lýð-
ræðisleg vinnubrögð, gleymi stundum 
sjálfir grunngildum Pírata. „Ég var 
dæmdur fyrir smölun eftirá, án þess 

þó að tekið væri tillit til þess að smölum 
átti sér stað í Reykjavík þegar prófkjör 
var haldið þar. Í Reykjavík voru um 
700 nýskráningar í flokkinn síðustu 
dagana fyrir prófkjör. Reglurnar sem 
Vestfirðingar í hópi Pírata í Norðvest-
urkjördæmi börðust fyrir, heimila að 
listinn sé ógiltur og nú verður kosið 
upp á nýtt. Píratar um allt land mega 
taka þátt þannig að þeir ráða hvernig 
listinn í Norðvesturkjördæmi verður. Í 
staðfestingarkosningunni þar sem lit-
inn var felldur kusu 250 yfir allt landið. 
Þar af samþykktu 119 listann. En það 
voru 95 Píratar í Norðvesturkjördæmi 
sem kusu þennan lista í kjördæminu. 
Það mun aldrei koma í ljós hvort þessir 
Píratar í Norðvestri hefðu fellt listann. 
Nú stöndum við svo frammi fyrir því 
að Píratar um allt land ákveða listann 
í Norðvesturkjördæmi.“ 

VESTURLAND: Nú fer að 
hausta og þá eru göngur og 
réttir með því lífi manna og 

dýra sem fylgir. Næstu vikurnar verður 
réttað á svæðinu frá botni Kollafjarðar í 
suðri að Reykhólasveit í vestri en þetta 
er það svæði þar sem blaðinu Vestur-

landi er dreift ókeypis í 
sjö þúsund eintökum. Full 
ástæða er til að hvetja fólk 
til að mæta í réttir enda 
hin besta skemmtun. Hér 
fer listinn yfir réttir á svæði 
Vesturlands:

Oddviti Pírata í Norðvestur-
kjördæmi dregur sig í hlé

Réttadagar á dreifingarsvæði 
Vesturlands

Píratar á Vesturlandi staddir í Grundarfirði í maímánuði snemma í sumar þegar allt 
lék í lyndi. Þórður Gunnsteinn sem hlaut 1. er annar frá vinstri. Seinna lenti pírötum á 
Vesturlandi saman við pírata á Vestfjörðum vegna prófkjörsins.

Dræm  
þátttaka í 
prófkjörum
LANDIÐ:  Grétar Þór Eysteinsson 
prófessor við Háskólann á Akur-
eyri telur að búast megi við því að 
kosningaþáttaka í komandi Alþing-
iskosningum verði dræm og jafnvel 
með minnsta móti. Þetta kemur 
fram í Fréttablaðinu. Þar er vísað 
til þess að tvö prófkjör Sjálfstæðis-
flokksins hafi farið fram um síðustu 
helgi. Það var í Reykjavík og Norð-
vesturkjördæmi.  Alls greiddu 1.516 
greiddu atkvæði í Norðvesturkjör-
dæmi , samanborið við rúmlega 
2.700 fyrir þingkosningarnar 2009. 
Þetta er um 43 prósenta fækkun. Í 
Reykjavík kusu 3.430 Sjálfstæðis-
menn í prófjöri flokksins. Þetta er 
versta kjörsókn í prófkjöri flokksins 
í Reykjavík frá upphafi. Fyrir kosn-
ingarnar 2013 greiddu alls 7.546 
atkvæði í prófkjöri þar eða ríflega 
tvöfalt fleiri. Árið 2006 voru 10.846 
kjósendur í prófkjöri Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavík. 

Nýr yfir-
maður hjá 
Akranesbæ
AKRANES: Valgerði Janusdóttur 
kennari og mannauðsstjóri skóla- 
og frístundasviðs Reykjavíkur 
hefur verið ráðin í stöðu sviðs-
stjóra skóla- og frístundasviðs 
Akraneskaupstaðar. Valgerður 
er kennari með B.Ed gráðu frá 
Kennaraháskóla Íslands, BA gráðu 
í sérkennslufræðum frá sama 
skóla og diplómu í uppeldis- og 
menntunarfræðum með áherslu á 
stjórnun. Valgerður hefur starfað 
sem stjórnandi hjá Reykjavíkur-
borg síðastliðin 10 ár. Hún hefur 
einnig gengt störfum kennsluráð-
gjafa, aðstoðarskólastjóra Vestur-
bæjarskóla í afleysingum, verið 
umsjónarkennari og deildarstjóri 
í sama skóla og sérkennari við 
Heyrnleysingjaskólann.  Valgerður 
er gift Jakobi Þór Einarssyni leikara 
og eiga þau þrjú uppkomin börn.

Kjara-
skerðing hjá 
sauðfjár-
bændum
LANDIÐ: Landssamtök sauðfjár-
bænda greina frá því á vefsíðu sinni 
að allir sláturleyfishafar hafi nú birt 
verðskrár sínar fyrir haustið. „Að 
meðaltali lækkar verð fyrir dilka 
um 9,8% og fyrir annað sauðfé 
um 33,7%. Miðað við sambærilega 
frameiðslu og í fyrra lækkar verð 
til bænda um 522,8 milljónir fyrir 
lömb en um 68,8 milljónir kr. fyr-
ir annað sauðfé. Samtals er þetta 
tekjulækkun upp á 591,6 milljón-
ir króna. Rétt er að hafa í huga að 
bændur hafa þegar lagt út fyrir nán-
ast öllum framleiðslukostnaði og 
innt af hendi nánast alla þá vinnu 
sem til þarf. Það er deginum ljósara 
að þessi 600 milljóna lækkun af-
urðaverðs verður að öllu eða mestu 
tekin af launum sauðfjárbænda,“ 
segja hagsmunasamtök þeirra. 

SmÁFRéttiR

Kjósarrétt í Kjós sunnudaginn 18. sept. 
kl. 15.00, seinni réttir sun. 9. okt. kl. 15.00
Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg. laugar-
daginn 17. sept., seinni réttir lau. 24. sept.
Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg. 
sunnudaginn 18. sept. kl. 10, seinni réttir 
sun. 2. okt.
Núparétt í Melasveit, Borg. sunnudaginn 
11. sept. kl. 13.00, seinni réttir lau. 25. sept.
Hornsrétt í Skorradal, Borg. sunnudaginn 
11. september kl. 10, seinni réttir lau. 24. 
sept.
Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr. þriðju-
daginn 20. sept., seinni réttir mán. 3. okt.
Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr. mánu-
daginn 19. sept., seinni réttir sun. 2. okt.
Fljótstungurétt á Hvítársíðu, Mýr. laugar-
daginn 10. sept. og sun. 11. sept, seinni 
réttir lau. 24. sept.
Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr. sunnu-
daginn 18. sept. kl. 10.00, seinni réttir sun. 
2. okt.
Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr. laugar-
daginn 10. sept.
Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr. 
mánudaginn 19. sept., seinni réttir mán. 
3. okt.
Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr. mánudaginn 
19. sept. kl. 7.00 og mán. 26. sept. kl. 10.00
Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg. 
miðvikudaginn 14. sept., seinni réttir sun. 

2. okt.
Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg. sunnu-
daginn 18. sept., seinni réttir sun. 2. okt.
Mýrdalsrétt í Hnappadal þriðjudaginn 
20. sept., seinni réttir sun. 9. okt.
Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadals-
sýslu sunnudaginn 11. sept.
Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, Snæf.  
Upplýsingar liggja ekki fyrir.
Bláfeldarrétt í Staðarsveit, Snæf. laugar-
daginn 24. sept. 
Ölkeldurétt í Staðarsveit, Snæf. laugar-
daginn 24. sept.
Hellnarétt í Breiðuvík, Snæf. laugar-
daginn 17. sept. 
Grafarrétt í Breiðuvík, Snæf. laugar-
daginn 24. sept. 
Klofningsrétt í Beruvík, Snæf. laugar-
daginn 24. sept. 
Þæfusteinsrétt á Hellissandi/Rifi, Snæf. 
laugardaginn 17. sept. 
Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík, Snæf.  laugar-
daginn 17. sept. 
Fróðárrétt í Fróðárhreppi laugardaginn 
17. sept. 
Hamrar í Grundarfirði upplýsingar liggja 
ekki fyrir.
Mýrar í Grundarfirði upplýsingar liggja 
ekki fyrir.
Arnarhólsrétt í Helgafellssveit sunnu-
daginn 18. sept. kl. 11.00, seinni réttir 

laugardaginn 1. okt.
Vörðufellsrétt á Skógarströnd, Dal. 
laugardaginn 17. sept.
Ósrétt á Skógarströnd, Dal. föstudaginn 
30. sept.
Brekkurétt í Saurbæ, Dal. sunnudaginn 
18. sept. kl. 11.00, seinni réttir sun. 2. okt. 
kl. 13.00
Fellsendarétt í Miðdölum, Dal. sunnu-
daginn 18. sept. kl. 14.00, seinni réttir sun. 
2. okt. kl. 14.00
Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. laugar-
daginn 17. sept., seinni réttir lau. 1. okt.
Tungurétt á  Fellsströnd, Dal. laugar-
daginn 10. sept., seinni réttir fös. 16. sept.
Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal. sunnu-
daginn 18. sept. kl. 11.00, seinni réttir sun. 
2. okt. kl. 14.00
Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal. sunnu-
daginn 18. sept. kl. 12.00, seinni réttir 
sun. 2. okt. kl. 16.00
Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal. laugar-
daginn 10. sept.
Hólmarétt í Hörðudal, Dal. sunnudaginn 
25. sept. kl. 10.00, seinni réttir sun. 2. okt. 
kl. 10.00.
Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. laugar-
daginn 17. sept. um kl.16.
Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal.  
sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00, seinni 
réttir sun. 2. okt. kl. 13.00

Safnið kemur af fjalli við Svarthamarsrétt á Hvalfjarðarströnd í fyrri réttum fyrir ári síðan. Þyrillinn í fjarska.

Dregið í dilka í Svarhamarsrétt í fyrrahaust.
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NORÐUR ATLANTSHAF 
OG ÍSLAND: Eins og fram 
kom í viðtali Vesturlands við 

Ólaf Hallgrímsson (Óla) skipstjóra frá 
Akranesi sem birtist í blaðinu 26. maí 
sl. þá hafði Ólafur fyrirætlanir um að 
sigla með hinum goðsagnakennda 
siglingakappa Hafsteini Jóhannssyni 
(Haffa) frá Noregi til Íslands og aftur 
til baka í júní og júlí. Óli starfar sem 
skipstjóri á norsku flutiningaskipi en 
er búsettur á Íslandi. Hafsteinn er 
borinn og barnfæddur Skagamaður 
eins og Óli en hefur búið í Noregi 
um áratuga skeið. Árið 1991 þegar 
Haffi var 57 ára gamall vann hann 
það afrekað sigla einsamall umhverfis 
jörðina á seglskútunni Eldingu á 241 
degi, alls 25.099 sjómílur án þess að 
gera hlé á siglingunni. 

Sigling þeirra félaga varð að eftir-
minnilegum veruleika.

Óli og Haffi hittust í Vestur Noregi 
þar sem sá síðarnefndi var tilbúinn 
fyrir Íslandssiglingu á Eldingunni. 
Um borð komu Bryndís Bragadóttir 
sambýliskona Óla og Kristján HB 
Ólafsson (Stjáni) föðurbróðir hans. 
„Við fórum frá svæðinu í grennd við 
Björgvin 21. júní, sigldum framhjá 
Hjaltlandseyjum og Færeyjum og beint 
til Vestmannaeyja. Þar náðum við 
leiknum þegar Ísland sigraði England 
á EM í knattspyrnu sex sólarhringum 
síðar,“ segir Óli. 

Í Eyjum var komið að nokkru 
óvæntu. „Ég hafði náð sambandi við 
sr. Úrsúlu Árnadóttur skólasystur mína 
af Akranesi sem gegndi stöðu prests 
í Vestmannaeyjum. Hún gaf okkur 
Bryndísi saman um borð í Eldingunni 
við Klettshelli við innsiglinuna á 
Heimaey. Með í för var trompetleik-
ari sem spilaði nokkur lög, þar með 
talinn brúðarmarsinn. Haffi og Stjáni 
voru svaramenn.“ 

Þrátt fyrir þetta var ekki stoppað 
lengi í Eyjum. „Við héldum siglingunni 

áfram til Jökulfjarða á Vestfjörðum.  
Við fórum inn til Bolungarvíkur og þar 
kom fullt af skyldfólki mínu um borð. 
Þau fengu far með okkur til Flæðar-
eyrar í Leirufirði í Jökulfjörðum þaðan 
sem ég ættaður í föðurætt. Þar var 
haldið sveitungamót fólks sem ættað er 

Rómantískasta 
ævintýrasigling 
sumarsins

Haldið af stað yfir úthafið. Bryndís og Stjáni 
uppi á dekki. 

Bryndís bakar lummur um borð. 

Sr.Úrsúla Árnadóttir gefur brúðhjónin saman um borð í Eldingunni við Klettshelli á 
Heimaey að viðstöddum svaramönnum.

Brúðkaupsmyndin.

Brúðarkossinn.

Óli er gamall trillukarl og réri eitt sinn frá 
Ólafsvík. Hann þekkti því til á miðunum 
undir Jökli og átti auðvelt með að veiða 
í soðið þar þegar farið var þar um á 
Eldingunni.

Skagamenn kveðjast. Siglingagarpurinn 
Hafsteinn Jóhannsson veifar til Óla vinar 
síns í ferðalok við Björgvin í Vestur Noregi 
og siglir heim til sín á Eldingunni.

úr þessum forna hrepp en á það hafði 
siglingunni upphaflega verið heitið.“

Óli segir að eftir vel heppnað sveit-
ungamót hafi Eldingunni verið siglt 
aftur til Bolungarvíkur. „Við sáum Ís-
land tapa fyrir Frakklandi þar. Stjáni 
frændi fór þar af og var ekki með eftir 

það. Við sigldum hins vegar norður 
fyrir Hornbjarg og til Grímseyjar. 
Þaðan héldum við svo áfram austur 
fyrir land og stoppuðum ekki fyrr en 
í Klakksvík í Færeyjum. Þar sáum við 
EM útslitaleikinn Frakkland-Portú-
gal. Daginn eftir héldum við svo Leir-

víkur á Hjaltlandseyjum og síðan yfir 
Norðursjó til Os í grennd við Björgvin. 
Bryndís flaug heim og ég fór að stýra 
mínu skipi við norsku ströndina. Haffi 
sigldi heim til sín í Husnes á Hörða-
landi,“ segir Óli.



RÚM

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

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

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

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum
stærðum og gerðum, allt eftir þínum óskum.

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Við bjóðum mismunandi stí�eika á dýnum,  allt eftir þyngd þeirra sem á

dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
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ARKHANGELSK, RÚSS-
LANDI: Mikið var um dýrðir 
í síðustu viku þegar þess var 

minnst í Rússlandi að 75 ár voru liðin 
síðan hin fyrsta af hinum svokölluðu 
Íshafsskipalestum sigldi frá Bret-
landseyjum með viðkomu í Hvalfirði 
og til hafnarborgarinnar Arkhangelsk 
við Hvítahaf í Norðvestur-Rússlandi. 

Þessi skipalest hafði dulnefnið 
Devish (Reglubróðir). Hún var lítil. Í 
henni voru aðeins sjö flutningaskip. 
Þrátt fyrir það markaði þessi skipalest 
söguleg tímamót. Hún var send af stað 
í ágúst 1941, aðeins um mánuði eftir að 
Þjóðverjar gerðu innrás í Sovétríkin.  
Skipalestin Reglubróðir var sönnun 
þess að Stóra Bretland ætlaði að standa 
með Sovétríkjunum í hernaðarbanda-
lagi gegn Þýskalandi. Það yrði ekki 
samið um vopnahlé við þýsku nas-
istana heldur barist til þrautar. Þetta 
voru vatnaskil í mannkynssögunni. 

Í kjölfar þessarar skipalestar áttu fjöl-
margar fleiri eftir að sigla frá Hvalfirði 
með vopn og vistir til Sovétríkjanna 
og síðan aftur til baka frá Rússlandi til 
Hvalfjarðar. Þessar skipalestir skiptu 
gríðarlega miklu máli misserin þegar 
mesti hildarleikur mannkynssögunnar 
var hvað tvísýnastur á árunum 1941 og 
1942. Þær færðu Rússum mikilvægar 
vistir og stöppuðu í þá stálinu, því þær 
voru áþreifanleg sönnun þess að þeir 
ættu vini og bandamenn í vestri, og 
að hjálp myndi berast í baráttunni við 
nasista.

Hátíðarhöldin fóru fram í Arkhang-
elsk auk þess sem minningarathafnir 
voru víðar í Rússlandi á sama tíma. 
Ræður voru haldnar og tónleikar af 
ýmsu tagi, auk danssýninga. Lögð voru 
blóm að minnismerkjum um þá sem 
týndu lífum sínum í tengslum við sigl-
ingar Íshafsskipalestanna frá Hvalfirði 
og fulltrúar hinna ýmsu þjóða fluttu 

ávörp. 
Magnús Þór Hafsteinsson ritstjóri 

Vesturlands og höfundur tveggja 
bóka um sögu Íshafsskipalestanna 
var fulltrúi Íslands við þessi minn-
ingarhátíðarhöld. Hann hélt ræður 
við minningarathafnir þar sem hann 
lagði áherslur á þátt Íslands í þessum 
siglingum og þá einkum Hvalfjarðar og 
Vesturlands, auk þess sem hann þakk-
aði Rússum og fulltrúum annarra þjóða 
sem voru viðstaddir fyrir vináttu bæði 
á stríðs- og friðartímum. Sendiherrar 
Bandaríkjanna og Breta í Rússlandi 
tóku þátt í þessum viðburðum auk 
Önnu Bretaprinsessu og eiginmanns 
hennar Sir Timothy Laurence. Einnig 
voru sendiherrar Hollendinga, Pól-
verja, Frakka, Kanada, Ástralíu og Nýja 
Sjálands viðstaddir auk fulltrúa Rússa.  

Magnús Þór flutti einnig erindi um 
hlutverk Íslands í siglingum Íshafs-
skipalestanna á sagnfræðiráðstefnu 

sem haldin var í Lomonosov-Heim-
skautsháskólanum í Arkhangelsk.  

Öll umgjörð og skipulag þessara 
þriggja daga minningarhátíðarhalda 
voru til mikillar fyrirmyndar hjá 
Rússum sem höfðu greinilega lagt 

mikla vinnu og fjármuni í verkefnið. 
Íshafsskipalestirnar og það fólk sem 
færði fórnir í þeim er hvergi gleymt. 
Þakklæti og virðing Rússa og annarra 
í garð allra þeirra sem tóku þátt var 
auðfundin og augljós. 

Siglinga 
Íshafsskipalestanna 
minnst í Rússlandi

 Íshafsskipalest undirbýr siglingu frá Hvalfirði til Norðvestur-Rússlands árið 1942.

 Gamalt timburhús í Arkhangelsk. Borgin stendur við mynni Dvinu-fljóts við Hvítahaf 
og hefur verið mikilvæg hafnarborg um aldir. Verslun, timurvinnsla, skipasmíðar og 
fiskveiðar hafa verið meðal helstu atvinnuvega.  

Minningarhátíðarhöldin voru áberandi í borginni þar sem víða mátti sjá veggspjöld um 
þau. Hátíðarhöldin vegna „Dervish 75“ voru opin almenningi. 

Rússneskur kvennakór við opnunarhátíð „Dervish 75.“

 Áletrun sem fylgdi virðingarvotti Íslendinga við þá sem fórnuðu lífum sínum í skipalestunum og hildarleiknum mikla.
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Hr. Igor Orlov ríkisstjóri Arkhangelsk-héraðssvæðis sem telur 1,2 milljónir íbúa og er það 
8. víðfeðmasta í Rússlandi heldur ávarp sitt við minningarhátíðartónleika í tónleikahöll-
inni í Arkhangelsk-borg. 

Kvennakór frá Arkhanelsk hyllir og minnist með söng sínum skipalestasiglinganna milli Íslands og Rússlands.

Blómakörfur frá öllum ríkjum sem tóku þátt við minn-
ismerkið í hermannagrafreit Bandamanna í Arkhang-
elsk. Magnús Þór Hafsteinsson lagði þar blómakörfu 
frá Íslendingum. 

Sjómenn sem tóku þátt í siglingum Íshafsskipalestanna fyrir rúmum sjö áratugum voru 
viðstaddir hátíðarhöldin. Þeir eru nú um nírætt. 

Anna Bretaprinsessa ræðir við sjómenn úr Íshafsskipalestunum í hermannakirkjugarðinum 
í Arkhangelsk. 

Magnús Þór við blómakörfu sem hann lagði fyrir hönd íslensku þjóðarinnar 
að stríðsminnismerkinu um seinni heimsstyrjöld í miðborg Arkhangelsk 
þar sem logar eilífur eldur. Allir fulltrúar þjóða gerðu slíkt hið sama og var 
Anna Bretaprinsessa fyrst þeirra til að sýna þennan virðingarvott. Talið er 
að Sovétríkin hafi misst um 25 milljónir manna í stríðinu. Fáar fjölskyldur í 
Rússlandi nútímans eiga ekki ættingja sem tóku þátt, særðust eða fórust 
í styrjöldinni sem Rússar kalla Föðurlandsstríðið mikla. Blóðfórnirnar og 
þjáningarnar voru ægilegar og sorgin varir fram á þennan dag.

Minningarhátíðarhöldin „Dervish 75“ í Arkhangelsk fengu mikla umfjöllun fjölmiðla í 
Rússlandi og hafa myndir frá þeim birst víða á netinu. 

Magnús Þór hélt fyrirlestur á sagnfræðiráðstefnu í Háskólanum í Arkhangelsk. 

Minnismerkið um selinn stendur við bakka Dvinu-fljóts í Arkhangelsk. Íbúar þar reistu 
það árið 2010 sem þakklætisvott um það að selirnir í Hvítahafi björguðu mannslífum 
í seinni heimsstyrjöld. Þó að skipalestirnar frá Hvalfirði flyttu meðal annars matvæli til 
Rússlands þá ríkti hungursneyð í borginni. Talið að 38 þúsund manns hafi soltið í hel. 
Manntjónið hefði orðið meira ef ekki hefði verið hægt að veiða seli og færa fólki þá til 
fæðu. Í dag leggur fólk blóm að þessu minnismerki til að þakka selunum. 

Magnús Þór Hafsteinsson ritstjóri og Igor 
Orlov ríkisstjóri Arkhangelsk. Viku fyrir 
„Dervish 75“ hátíðarhöldin átti Orlov fund 
með Vladimir Pútin forseta Rússlands þar 
sem þeir fóru yfir skipulag þeirra og fram-
kvæmd. Það segir sitt um það hve mikla 
áherslu Rússar leggja á að halda minningu 
Íshafsskipalestanna frá Hvalfirði í heiðri. 

Ilona Vasilieva er viðskiptafulltrúi ís-
lenska sendiráðsins í Moskvu. Hún var 
Magnúsi Þór til aðstoðar í ferðinni. Aðal 
starf hennar er að aðstoða íslensk fyrir-
tæki við útflutning til Rússlands, svo sem 
á landbúnaðarvörum og sjávarafurðum 
áður en viðskiptabann var sett á. Fyrir 
henni liggur nú m. a. að greiða götu 
tæknifyrirtækins Skagans á Akranesi 
sem selt hefur búnað sinn meðal annars 
til Múrmansk. Ilona er afar hæf í sínum 
störfum og hún tók margar myndanna 
sem hér birtast. 
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VESTURLAND: Sjálfstæðis-
menn í Norðvesturkjördæmi 
héldu prófkjör um liðna helgi 

til að ákveða skipun í efstu sæti fram-
boðslista síns fyrir komandi þingkosn-
ingar. Þær fara fram laugardaginn 29. 
október næstkomandi. Einar Kristinn 
Guðfinnson sem áður hafði leitt lista 
Sjálfstæðisflokksins í  kjördæminu 
lýsti því yfir nú í vor að hann ætlaði 
að hætta þingsetu að loknu þessu kjör-
tímabili. Því varð ljóst að keppt yrði 
um oddvitasætið á listanum. Tveir 
gáfu kost á sér í það. Þetta voru þeir 
Haraldur Benediktsson bóndi á Vestri-
Reyni í Hvalfjarðarsveit sem hefur 
verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins 
í kjördæminu frá síðustu kosningum 
sem haldnar voru 2013 og Teitur Björn 
Einarsson sem undanfarið hefur gegnt 
stöðu sem aðstoðarmaður Bjarna 
Benediktssonar fjármálaráðherra og 
formanns Sjálfstæðisflokksins. Þegar 
talið var upp úr kössunum á sunnudag 
varð ljóst að Haraldur Benediktsson 
hafði unnið öruggan sigur í baráttunni 
um 1. sætið á lista flokksins. Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hlaut 2. 
sæti en Teitur Björn það 3. 

Fann fyrir góðum anda
Vesturland tók hinn nýja forystumann 
Sjálfstæðismanna tali þegar úrslit próf-
kjörsins lágu fyrir. „Það kom á óvart 
hversu afgerandi úrslitin urðu í próf-
kjörinu. Ég var þó mjög vongóður allan 
tímann meðan baráttan í því stóð yfir. 
Síðustu dagana fyrir sjálfan kjördag á 
laugardag skynjaði ég hvernig landið lá. 
Sjálfur hafði ég ótrúlega lítinn tíma til 
að hamast í prófkjörsbaráttunni. Ég var 
fastur í vinnu við nýja búvörusamninga 
í þinginu. En niðurstaðan í prófkjör-
inu er mjög ánægjuleg,“ segir Haraldur 
Benediktsson. 

Haraldur segir að hann hafi sjálfsagt 
notið þess að hann lýsti strax yfir fram-
boði í 1. sæti listans þegar ljóst varð um 
miðjan apríl að Einar Kristinn Guð-
finnson gæfi ekki kost á sér.  „Ég hafði 
svo minni tíma en aðrir til að sinna 
þeirri vinnu sem fylgir prófkjörum en 
ég sjálfur hefði kosið. Það var eiginlega 
ekki fyrr en síðustu tvo dagana fyrir 
prófkjörið á laugardag að ég gat beitt 
mér. Þá fann ég mjög góðan anda sem 
síðan skilaði sér alla leið. En ég hafði 
líka gott lið með mér, trausta og öfluga 
stuðningsmenn alls staðar í þessu stóra 
og víðfeðma kjördæmi og ég vil koma á 

framfæri þakklæti til þeirra.“

Flokkurinn stefnir í næstu 
ríkisstjórn
Haraldur viðurkennir fúslega að það 
hafi alls ekki verið sjálfgefið að 1. sætið 
félli honum í skaut. „Teitur Björn sem 
stefndi einnig að 1. sætinu lagði mikið 
á sig. Hann vann vel, náði góðum ár-
angri og hefur styrkt sig í sessi. Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sem 
sóttist eftir 2. sæti og hlaut það, vann 
líka mikla og góða vinnu sem og fleiri 
frambjóðendur.  Svona prófkjörsbarátta 
gerist ekki sjálfkrafa.“

Sjálfur gegndi Haraldur Benedikts-
son störfum sem formaður Bændasam-
taka Íslands áður en hann tók sæti á 
þingi fyrir þremur árum síðan. Hann 
þannig ekki óvanur því að vera í for-
ystuhlutverki. „Mér finnst mjög gaman 
að vera í því starfi að leiða hóp til góðra 
verka og vera í miklu ati. Það eru bara 
skemmtilegir tímar framundan. En það 
fylgir því þegar maður gefur kost á sér í 
störf þá setur maður annað til hliðar,“ 
segir hann. Einar Kristinn forveri hans 
í oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins var 
bæði í embættum sem ráðherra og 
nú síðast sem forseti Alþingis á ferli 
sínum sem þingmaður. Haraldur segir 
að fyrir sig sé á þessari stundu algerlega 
ótímabært að hugsa um ráðherrastöðu. 
„Auðvitað er samt ekkert leyndarmál að 
Sjálfstæðisflokkurinn stefnir á að fara í 
næstu ríkisstjórn.“

Vill að hlustað sé á fólkið
Haraldur viðurkennir að ýmsar áskor-
anir bíði Sjálfstæðisflokksins í komandi 
kosningabaráttu. Sótt er að flokknum. 
Hinn nýji oddviti í Norðvestri vill snúa 
vörn í sókn. „Í mínum huga þarf flokk-
urinn að bregaðst við með því að leggja 
við hlustir og sýna að hann heyri þá 
gagnrýni sem sett er fram og að honum 
beint. Sjálfstæðisflokkurinn er sá 
flokkur sem heldur traustum höndum 
um efnahagsmálin.. Það verður  líka 
að hlusta á raddir sem tala um málefni 
eldri borgara og öryrkja, uppbygginu 
heilbrigðisþjónustu og annarra inniviða 
á landinu öllu – ekki síst á landsbyggð-
inni. Sjálfstæðisflokkurinn verður að 
sýna að hann hlusti á gagnrýni sem 
snýr að þessum málaflokkum og að 
hann vinni að umbótum í þeim. Að 
sama skapi verðum við frambjóðendur 
mæta umræðunni með verkum okkar 

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

„Flokkurinn þarf nú að leggja 
eyru við gagnrýnisröddum“

ViðtAl

Framhald á bls. 12.

Haraldur Benediktsson með bæjarhúsin að Vestri-Reyni í bakgrunni en fjær sést niður á Akranes. Þarna býr hann ásamt fjölskyldu sinni með um 45 mjólkandi kýr og 40 kindur. 



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



Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

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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undanfarin ár.  Staðreyndin er að við 
tókum við þessum málaflokkum í frosti 
og botnlausum niðurskurði. Vegna 
niðurskurðar áranna á undan og þess 
að lög um hækkun bóta voru gerð óvirk 
erum við á þeim stað sem við erum og 
margir eru ósáttir við. Til að mynda 
bættum við 5 milljörðum í almann-
tryggingakerfið strax 2013 og afnámum 
tekjutengingar. Síðan höfum við bætt 
við verulegum fjármunum þannig að 
kaupmáttur almannatrygginga hefur 
hækkað langt umfram verðlag. Okkur 
verður að takast að lýsa þeim miklu 
breytingum sem hafa orðið og hvert 
við stefnum   Forgangsröðun okkar 
síðustu ára hefur samt verið á sviði 
heilbrigðis- og velferðarmála.  Þeir 
málaflokkar hafa fengið bróðurpartinn 
af því aukna svigrúmi sem hefur tekist 
að skapa með ábyrgri fjármálastjórn. 
Öðruvísi náum við ekki neinum árangri 
í komandi kosningum.“

lítur til málefna byggðanna
Haraldur Benediktsson segist mjög 
sáttur við kjörtímabilið sem nú er að 
ljúka fyrr en ætlað var. „Það er ánægju-
legt að horfa um öxl og sjá hvað við 
erum komin langt frá því sem við 
vorum að ræða um í síðustu kosninga-
baráttu fyrir þremur árum síðan. Þá var 
verið að tala um að hér þyrfti að búa til 
störf og koma atvinnulífinu í gang. Nú 
erum við hins vegar farin að ræða það 
að við verðum að gæta okkur á því að 
hagkerfið ofhitni ekki.  Við þurfum að 
hlúa að því að viðhalda þeirri stöðu 
sem okkur hefur tekist að byggja upp 
en forðast að um leið verði hér nýjar 
kollsteypur í efnahagslífinu. Mér finnst 
mjög skemmtilegt að hafa tekið þátt í 
þessu tímaskeiði í sögu þjóðarinnar á 

vettvangi stjórnmálanna.“
Þegar Haraldur er spurður að því 

hvað honum liggi sérstaklega á hjarta 
þá nefnir hann strax að hann vilji að 
Sjálfstæðisflokkurinn gefi málefnum 
byggðanna meiri gaum. „Hagsmunir 
og aðstæður í einstökum byggðum 
eru mismunandi. Við þurfum að eiga 
opinskáa umræðu um það sem ég vil 
kalla nýlenduhugsun og mér finnst hafa 
verið of ríkandi. Með því á ég við að það 
er allt meira og minna flutt til Reykja-
víkursvæðisins og þar eru ákvarðanir 
teknar. Við gleymum að gefa því gaum 
að það þarf að laga og byggja upp úti 
á landi. Við erum nú að sjá flokka og 
framboð sem tala fjálglega um auknar 
skattheimtur á sjávarútveg. Þetta eru 
flokkar sem eru ekki úr þeim jarðvegi 
sprottnir að vera skipaðir fólkinu sem 
hefur byggt byggðirnar. Í þeim er ekki 
fólk sem hefur tekið þátt í að reka fyr-
irtækin og þessi samfélög vítt og breitt 
um landið. Ef ekki á illa að fara á lands-
byggðinni þá verður Sjálfstæðisflokk-
urinn að leiða umræðuna um það að 
við verðum nú á næstu árum að taka 
hraustlega við okkur í uppbyggingu 
vegakerfisins og öðrum samgöngu-
málum, í heilbrigðismálum, málefnum 
framhaldsskóla og á fleiri sviðum..“

Atvinnu- og samgöngumál 
Við víkum í framhaldi talinu að öðrum 
innviðum samfélagsins en velferðar-
málum. Hvað með samgöngur og at-
vinnumál? Vill Haraldur Benedikts-
son sjá áframhaldandi uppbygginu á 
Grundartangasvæðinu með sólarkísil-
verksmiðju Silicor þar? 

„Já, endilega,“ svarar hann án hiks 
og bætir strax við: „Ég sé ótrúlega 

skemmtileg tækifæri framundan fyrir 
suðurhluta Norðvesturkjördæmis. 
Uppbygging á Grundartangasvæðinu 
og samgöngumál á borð við breikkun 
vegarins um Kjalarnes og vegtenging 
við Reykjavíkursvæðið með Sunda-
braut. Ég vil sjá Sundabraut verða 
að veruleika. Við þurfum á henni að 
halda fyrir Vesturlandssvæðið. Ég 
geri svo ráð fyrir að yfirtaka ríkisins 
á Hvalfjarðargöngum og að þau verði 
gjaldfrjáls gangi eftir samkvæmt áætl-
unum. Hins vegar eigum við líka að 
skoða þessar helstu samgönguleiðir við 
höfuðborgarsvæðið, hvort heldur er í 
austur, vestur eða suður og reyna að 
byggja þær hraðar og fyrr upp en við 
gerum í dag. Það mætti meðal annars 
gera með einhvers konar gjaldtöku. Það 
var m. a. rakið vel í umræðu fjárlög sið-
ast liðið haust.  Mér þykir engin goðgá 
í því en ég get ekki stutt að það verði 
einvörðungu gjaldtaka á einum legg 
til og frá höfuðborgarsvæðinu eins og 
við höfum haft undanfarin ár í Hval-
fjarðargöngum.“

Haraldur vill forgangsraða sam-
gönguverkefnunum. „Breikkun Vest-
urlandsvegar um Kjalarnes er það sem 
okkur liggur mest á núna. Síðan kæmi 
Sundabrautin og seinast í þessu ferli 
yrði svo að tvöfalda Hvalfjarðargöngin.“

landbúnaður og sjávarútveg-
ur
Vesturland er tvímælalaust eitt mikil-
vægasta sjávarútvegs- og landbúnað-
arhérað landsins. Spjallið berst að þeim 
málaflokkum enda ljóst að líkur eru til 
að í komandi kosningum verði tekist á 
um báða málaflokka. Þar ber kannski 
hæst umræðan um veiðigjöld og nýjan 
búvörusamning. Haraldur er ákveðinn 
á móti því að aflaheimildir verði teknar 
af útgerðum og þær boðnar upp. 

„Ég sé ekki hvernig útgerðir eins og 
þau mörgu sjávarútvegsfyrirtæki sem 
við höfum hér á Snæfellsnesi og víðar 
um Vesturland eiga að geta búið við  að 
standa í uppboðum á veiðiheimildum 
á markaði. Ég er mjög áfram um að 
við finnum einhverjar skilvirkari að-
ferðir þegar kemur að veiðigjöldum. 
Það höfum við gert á kjörtímabilinu 
og veruleikinn er sá að skattheimta á 
sjávarútveginn hefur aldrei verið meiri 
en nú. Ég er ánægður að tókst að leið-
rétta þá ósanngirni sem var af hendi 
fyrri ríkisstjórnar. Það skipti sannarlega 
máli.“  

Um landbúnaðurinn og búvöru-
samninginn hefur Haraldur þetta að 
segja í lokin: „Með afgreiðslu þings-
ins á búvörusamningunum núna er 
í raun og veru verið að teikna upp 
þriggja ára ferli sem mun ráða mjög 
miklu um þróun landbúnaðar í fram-
tíðinni. Í afgreiðslu okkar í þinginu á 
þessum samningi erum við að segja það 
að sú tilhögun sem við höfum haft í bú-
vörusamningum á undanförnum árum 
er ekki að ganga upp. Nýjir búvöru-
samningar verða afgreiddir af þinginu 
í þessari viku eða þeirri næstu. Þingið 
er að marka leið endurskoðunar sem 
var skrifuð í samningana 2019.  Við 
tökum fyrir ákvæði sem segja að það 
þurfi að greina ákveðna hluti, meðal 
annars hvernig afkoma bænda hefur 
þróast innan tiltekinna búgreina. Þar 
þarf að skoða kostnaðarliði og hvaða 
kröfur við höfum lagt á landbúnaðinn 
sem eru umfram samkeppnislandbún-
aðinn í öðrum löndum. Í dag erum við 
með bændastétt sem ekki ber nægilega 
úr býtum á sama tíma og landbúnað-
urinn liggur undir stöðugu ámæli um 
að matvælaverð sé of hátt. Vegna þess 
að málefni sauðfjárbænda eru áberandi 
núna nefni ég að afurðaverð til íslenskra 
bænda er með því lægsta hér á landi í 
okkar heimshluta. Þetta segir okkur að 
eitthvað sé ekki að ganga upp og þetta 
þurfum við að greina.“

Það er ljóst að Haraldur Benedikts-
son bóndi og alþingismaður mun hafa 
í nægu að snúast á næstu misserum. 

Vestri-Reynir stendur vestast undir suðurhlíðum Akrafjalls þar sem Háahjúk ber við himinn. 

Þingmaðurinn á ferð djúpt inni í Vaðlheiðargöngum þar sem hann hitti Kjartan Björnsson 
sveitunga sinn og frænda frá Akrakoti í Hvalfjarðarsveit. Vigdís Hauksdóttir alþingiskona 
tók myndina. 



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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merkileg húsgagna-
sýning í Hólminum
STYKKISHÓLMUR: Í sumar 

hefur mátt skoða áhugaverð-
an hluta af iðnsögu Vestur-

lands á sýningu í Norska húsinu í 
Stykkishólmi. Það eru húsgögn sem 
framleidd voru í húsgagnasmiðjunni 
ATON sem starfrækt var í bænum 
á árunum 1968 – 1975 af hjónunum 
Dagbjarti Stígssyni og Hrafnhildi 
Ágústdóttur. 

ATON framleiddi ýmsar gerðir 
húsgagna. Í fyrstu voru framleiddir 
skrifstofustólar fyrir Húsgagnahöllina 
en síðar hófst smíði ruggustóla sem 
fengu nafnið Ábóti. Einnig voru fram-
leidd sófasett, sófaborð og hornhillur, 
skrifborð, barnastólar og skatthol. Fyr-
irtækið lagði áherslu á að framleiða 
húsgögn sín úr íslensku hráefni svo 
sem birki úr skógum hér á landi. Vefn-
aðarvörur í áklæði fengust oftast frá 
Álafossi eða notuð voru selskinn sem 
keypt voru frá eyjabændum í Breiða-
firði. Einnig var jafnvel íslenskt hraun 
notað í framleiðslunni. 

Framleiðsla ATON var seld víða 
um land. Meðal annars hafði verslun 

Jóns Loftssonar í Reykjavík sérstaka 
deild var með íslenskum húsgögnum 
frá ATON í Stykkishólmi. Framleiðsl-
unni var hætt 1975 þegar Dagbjartur 
og Hrafnhildur fluttust ásamt börnum 
sínum til Reykjavíkur. Árið 1984 flutt-
ust þau hjón síðan til Bandaríkjanna 

og hafa búið þar síðan. En ATON hús-
gögnin eru enn á Íslandi og skoða má 
sýnishorn af þeim og fræðast nánar 
um sögu ATON-húsgagnaiðjunnar á 
sýningunni í Norska húsinu sem opin 
verður fram að áramótum. 

Sett í stuðlabergsstíl. Borðplatan á sófaborðinu er smíðuð úr trjábútum sem sagaðir 
hafa verið þvert og á milli þeirra er íslenskt hraun. 

Hringborð og stólar. 

Norska húsið í Stykkishólmi.
Ruggustólar og annar þeirra með áklæði 
í fánalitunum.

Nýtt bátahús
AKRANES: Þegar komið er á 

svæði Byggðasafnsins í Görð-
um á Akranesi þessa dagana 

má sjá að búið er að færa til trébáta í 
eigu safnsins og hafnar framkvæmdir 
þar sem þeir hafa staðið undir beru 
lofti um árabil. 

„Hér er nú verið að undirbúa það 
að reisa bátahús sem verður rúmlega 
420 fermetrar að gólffleti. Þarna verða 
gamlir smábátar í eigu Byggðasafnsins 
geymdir í framtíðinni og hægt að sinna 
viðgerðum og viðhaldi á þeim undir 
þaki. Húsið mun einnig gefa kost á 
því að þar verði settar upp sýningar á 

veggjunum,“ segir Ella María Gunnars-
dóttir forstöðumaður menningar- og 
safnamála hjá Akraneskaupstað. 

Unnið er kappsamlega að smíði 
hússins. „Síðan í apríl hafa Guðmundur 
Sigurðsson og Lúðvík Ibsen unnið að 
því að smíða grindur í þetta nýja hús. 
Þeir gera það með gömlu aðferðum. 
Nú undanfarið hefur síðan verið unnið 
að því að reka niður undirstöður hér á 
safnasvæðinu fyrir þetta nýja hús þar 
sem það á að rísa. Þetta hús verður 
rúmgott og til mikillar prýði hér á 
safnasvæðinu þegar það verður risið.“ 

Ella María Gunnarsdóttir forstöðumaður menningar- og safnamála hjá Akraneskaupstað. 
Að baki henni er staðurinn þar sem nýja húsið mun standa. 

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

Útsalan er hafin í líflandi

Útsalan er í fullum gangi í verslunum Líflands.
Stórlækkað verð á vönduðum vörum.
Gerðu góð kaup í næstu verslun Líflands.



Verð áður: 199.900,- Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör 

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.

Verð áður: 94.900,-
Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.

Verð áður: 119.900,-
Verð nú: 99.900,-

SAMSUNG DV80
8 kg Þurrkari

Verð áður: 159.900,-
Verð nú: 135.900,-

AddWash
TM TM

Gæðavörur frá 
traustum framleiðanda

55” KU6655/6505 Verð áður: 249.900.-
Verð nú: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” KU6405/6475 Verð áður: 239.900.-
Verð nú: 199.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

49” K5505 Verð áður: 139.900.-
Verð nú: 118.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49” 55” 55”

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar. 
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi. 

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð áður: 219.900,- Verð nú: 186.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð áður: 169.900,- Verð nú: 144.900,-

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð áður: 349.900,- Verð nú: 297.900,-
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DALBRAUT 1, AKRANESI · 
SímI 433 0300

BoRgARBRAUT 61, 
BoRgARNESI SímI: 422 2211

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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12. tölublað 5. árgangur

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

Nýtt listaverk 
afhúpað á 
Akranesi
AKRANES: Mánudaginn 26. ágúst 

afhjúpuðu Íslenskir eldmsmiðir 
nýtt listaverk á svæði Byggðasafnins 
í Görðum á Akranesi. Tilefnið var að 
þá voru 25 ár liðin frá því Ísland viður-
kenndi fyrst þjóða sjálfstæði Eistlands 
en það gerðist 1991. 

Listaverkið ber heitið „Ilmapuu“ og 
er hannað af eistneska eldsmiðnum 
Ivar Feldman. Það varð til í samvinnu 
eldsmiða á eldsmíðamóti sem fór fram 
á safninu fyrr í sumar. Ivar Feldman 
segir að „Ilmapuu“ sé leið eistnesks 
eldsmiðs til að þakka Íslandi fyrir 
að hafa sýnt slíkt hugrekki á erfiðum 
tímum. 

Þýðing eistneska orðins „Ilmapuu“ 
getur lagst á ýmsa vegu. Ilm getur þýtt 
bæði „heimur“ eða „veður“ og puu 
þýðir „tré.“ Orðið á sér djúpar rætur í 
dulspeki Eista. Það getur haft táknræna 
þýðingu eða staðið fyrir lifandi tré eða 
staur úr viði. Ilmapuu er einnig heitið 
á stærsta trénu sem finnst í hverjum 
skógi hvort heldur það er eik, birki, 
lerki eða greni. 

Tilsvarandi tré í norrænni goðafræði 
er Askur Yggdrasils sem stendur upp 
í gegnum heiminn allan. Í Ásgarði var 
Askur vökvaður af skapanornunum 
Urði, Verðandi og Skuld sem ausa yfir 
tréð, einu sinni á dag, vatni sem á að 
halda trénu frá því að fúna eða visna. 

„Ilmapuu“ mun hvorki fúna né visna 
við safnasvæðið á Akranesi því verkið 
er úr málmi. 

Verkið „Ilmapuu“ þar sem það stendur við 
Byggðasafnið í Görðum. Ljósm.: Ingvar 
Matthíasson. 


