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óvenju hlýtt og úrkomusamt hefur 
verið það sem af er vetri. Haustið 
var til dæmis það næst hlýjasta 

sem mælst hefur í Reykjavík. Og það rignir. 
Samanlögð úrkoma október og nóvember-
mánaða á landinu hefur aldrei mælst meiri 

en nú. Þessu fylgir mikið skammdegi. Sól-
skinsstundir að hausti hafa sjaldan verið 
færri á vestanverðu landinu. Þegar reynt 
er að rýna í langtímaveðurspár er fátt sem 
bendir til annars en að hlýindin verði áfram 
fram undir jól. Þessi mynd var tekin á 

Akranesi þriðjudaginn 6. desember. Rign-
ing, rigning og vart snjó að sjá í Akrafjalli. 
Eflaust geta margir tekið undir að nú væri 
gaman að fara brátt að fá smá snjó því jólin 
nálgast.  Vesturland óskar lesendum sínum 
ánægjulegra aðventudaga.

Verða jólin rauð 
á Vesturlandi?

holar@holabok.is — www.holabok.is
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Bráðskemmtilegar bækur sem koma öllum 
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 Traust og fagleg þjónusta.

 LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert. Neistafrítt og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, 
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A,  12v 10A,  start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  (12Ah)
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Vantraustið á 
stofnunum samfélagsins

Mikið og viðvarandi vantraust ríkir í garð fjölmargra stofnana 
þjóðfélags okkar. Því miður erum við stöðugt að fá fregnir 
sem grafa enn frekar undan þessu trausti. Þetta er alvarlegt 

mál því fólk á að geta treyst stofunum sem eiga að vera burðarstoðir í 
samfélagsgerðinni.

Matvælastofnun sem á að sjá til þess að neyt-
endum, sem eru fólkið í landinu, standi til boða 
matvæli sem standast skoðun fékk á dögunum fall-
einkunn hjá mörgum þegar fjölmiðlar greindu frá 
ótrúlega klúðurslegri málsmeðferð í tengslum við 
framleiðslu á hænueggjum. Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem þessi stofnun fellur á prófinu. Rifja má 
upp að fyrir nokkrum árum síðan kom á daginn 
að mörg af stærstu matvælafyrirtækjum landsins 
hefðu notað iðnaðarsalt í matvælaframleiðslu sína 
um 13 ára skeið. Þessi notkun saltsins gerðist með 
vitund Matvælastofnunar. Þetta var klárt brot á matvælalögum.

Svona uppákomur virðast því miður ekkert einsdæmi.  Á síðustu 
dögum hafa margir orðið til efast um hlutleysi dómara Hæstaréttar. Þeir 
eiga algerlega að vera hafnir yfir allan vafa um hagsmunaárekstra enda 
býr þetta fólk við ein bestu starfskjör sem þekkjast hjá hinu opinbera. 
Það er óþolandi að þjóðfélagið þurfi að búa við viðvarandi og jafnvel sí-
vaxandi tortryggni í garð stjórnkerfisins. Hér verður að gera bragarbót.     
 Magnús Þór Hafsteinsson

leiðAri
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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).

lANDIÐ: Fiskistofa hefur birt 
yfirlit fyrstu níu mánaða þessa 
árs á afla norsk-íslenskrar síld-

ar, makríl og kolmunna. Afli íslenskra 
skipa í makríl og norsk-íslenskri síld 
er meiri en árið 2015. Kolmunna-
veiðin hefur hins vegar dregist saman. 

Mest af makríl í íslensku 
lögsögunni
Í yfirlitinu kemur fram að alls veidd-
ust 172.200 tonn af makríl á ver-
tíðinni í sumar og haust. Það er rétt 
tæplega tveimur prósentum meiri 
makrílafli en á vertíðinni 2015. Af 
makrílafla þessa árs veiddust 89 pró-
sent í lögsögu Íslands eða samtals 
152.600 tonn. Alþjóðlegt hafsvæði 
skilaði 11.400 tonnum og grænlenska 
lögsagan 6.800 tonnum.

Aflahæsta makrílskip íslenska flot-
an í ár er Venus NS-150 sem er í eigu 
HB Granda. Venus fékk alls 
11.600 tonn. Vík-
ingur AK-100 
sem einnig er 
gerður út af 
HB Granda kom 
með 9.600 þúsund tonn 

og varð í öðru sæti. Samherjaskipið 
Vilhelm Þorsteinsson EA-11 var svo 
þriðji með 9.000 tonn. 

Meiri síldveiði
Heildarafli íslenskra skipa af norsk-
íslenskri síld á fyrstu ellefu mánuð-
um ársins er aðeins meiri en á síð-
asta ári. Munar þar um fimm þúsund 
tonnum. Íslensku skipin hafa landað 
47.900 tonnum það sem af er árinu en 
voru komin með 42.600 tonn á sama 
tíma í fyrra.  Allur aflinn var tekinn 
í íslenskri lögsögu. Aflahæstir eru 
Síldarvinnsluskipin Börkur NK-122 
með 5.284 tonn og Beitir NK-123 með 
4.885 tonn. 

Dregur úr kolmunna
Kolmunnaaflinn hefur minnkað að-

eins milli ára. Nú er búið að veiða 
um 170.000 tonn af þessum fiski. 
Á sama tíma í fyrra var kolmunna-
aflinn kominn í um 190.000 tonn. 
Nær allur kolmunnaaflinn í ár hefur 
fengist í lögsögu Færeyja eða alls um 
160.000 tonn. Íslenska landhelgin 
gaf aðeins 8.000 tonn. Aftur eru það 
Síldarvinnsluskipin Börkur og Beitir 
sem eru aflahæst í kolmunna eins og 
í norsk-íslensku síldinni, hvort um sig 
með 19.000 tonn.

Kolmunnaveiði ársins er þó ekki 
lokið enn. HG Grandaskipin Venus 
og Víkingur hafa undanfarið stund-
að kolmunnaveiðar í færeysku lög-
sögunni. Kolmunnaveiðarnar hafa 
gengið vel hjá þeim eins og hjá öðrum 
íslenskum skipum en nú er kvótann 
að þrjóta. Veðurlag hefur verið gott í 
færeysku lögsögunni í haust og í vetur, 
kolmuninn þokkalega stór og í ágæt-

um holdum.

Góður gangur hjá 
HB Grandaskipum 
í makrílnum

VESTURLAND: Þessa dag-
ana er pollrólegt yfir síldar-
miðunum við Vesturland. 

Lítið finnst af síld í veiðanlegu magni. 
Skip Síldarvinnslunnar hafa lokið við 
að ná síldarkvótum sínum en menn 
þurfu þó að hafa verulega fyrir því að 
ná aflanum samanborði við undan-
gengin ár. Svipaða sögu er að segja af 
öðrum skipum. ,,Það er búið að vera 
tregt hjá okkur síðan við komum á 
miðin í fyrradag,“ segir Hjalti Einars-
son skipstjóri á Víkingi AK í spjalli við 
heimasíðu HB Granda nú um mánað-
armótin. Skipið var þá statt um 100 
sjómílur vestur af Reykjanesi. 

Víkingur var þarna í sinni fyrstu 
veiðiferð eftir að sjómannaverkfallinu 
var frestað. Skipið var í slipp á Ak-
ureyri verkfallsdagana og fram eftir 
síðustu viku nóvember. Þar átti sér 

stað svokölluð ástandsskoðun eins og 
kveðið er á um í samningi við tyrk-
nesku skipasmíðastöðina sem smíð-
aði skipið. Einnig var Víkingur botn-
hreinsaður og málaður.

Lítið virðist vera að sjá af íslensku 
sumargotsssíldinni vestan við land. 
,,Menn voru að kroppa eitthvað úr 

torfum sem þeir rákust á í gær en í 
dag hefur síldin dreift sér. Það sést 
eitthvað ryk á mælum eins og um átu 
sé að ræða og stundum kemur upp 
síld ef kastað er á þessar daufu lóðn-
ingar. Það er ómögulegt að segja til 
um hvaðan þessi síld er komin eða 
hvert hún er að fara. Til þess er síldin 
of dreifð eða magnið of lítið. Við 
erum komnir með um 180 tonna afla 
en hugmyndin var sú að ná í vænan 
skemmt fyrir vinnsluna á Vopnafirði 
og fara svo á kolmunnaveiðar. Venus 
NS fór á kolmunna eftir að hafa land-
að síld á Vopnafirði og mér skilst að 
það fáist ágætur afli nú í færeysku lög-
sögunni,“ sagði Hjalti Einarsson. 

Mörg íslensku uppjávarveiðiskip-
anna hafa einmitt verið á kolmunnan-
um undanfarið og landað afla sínum 
til bræðslu í Austfjarðarhöfnum.

Dauflegt um að litast 
á síldarmiðunum„Menn voru 

að kroppa 
eitthvað úr torfum 
sem þeir rákust á í 
gær en í dag hefur 
síldin dreift sér.

Skipverjar á Venus 
nS eru aflakóngar 
Íslands í makríl 2016.

VESTURLAND: Bæjarráð 
Akraness samþykkti á fundi 
sínum þann 24. nóvember 

síðastliðinn að veita Fjölbrautar-
skóla Vesturlands á Akranesi einnar 
milljóna króna styrk til tækjakaupa 
fyrir árið 2017. Þetta er gert út af 
þeirri miklu þörf sem skólinn stend-
ur frammi fyrir vegna endurnýjun 
tækja. Skólinn hefur um árabil kallað 
eftir auknu fjármagni til þessa.

Bæjaryfirvöld á Akranesi ætla 
nú að taka sér tak í þessu. Samhliða 
fjárstyrknum hyggst bæjarstjórnin 
senda bréf til menntayfirvalda. Þar 
verður heitið á stjórnvöld að verja 
meiri fjármunum til að efla tækjabún-
að skólans í iðnnámi og þá ekki síst 
þegar snýr að málmiðnaðargreinum. 

Á síðustu árum hafa miklar framfarir 
orðið í tækni á þeim sviðum. Mikill 
og fjölbreyttur iðnaður af ýmsu tagi er 
á Vesturlandi, ekki síst í tengslum við 
stóriðjusvæðið á Grundartanga.

Skortir fé til tækjabún-
aðar í málmiðngreinum

Duglegir málmiðnaðarmenn geta vissu-
lega nú sem fyrr komist langt í dag með 
eld í afli, hamar, járn og steðja. betur má 
þó ef duga skal þegar komið er góðan 
spöl inn í 21. öldina.
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FYRIRSÆTA OG
FJALLDALABÓNDI!

„... kvenlýsing og samfélagsmynd
í víddum sem maður sér ekki

oft svo vel gerða …
eiginlega bara fullkomið.“
Stefán Jón Hafstein, Kjarninn.is
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2. prentun á leið í verslanir!

3. prentun væntanleg! Metsölulisti
Eymundsson
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AKRANES/HVALFJARÐAR-
SVEIT: Félagsdómur hefur 
fallist á allar dómskröfur 

Verkalýðsfélags Akraness gegn Norð-
uráli á Grundartanga. Þau varða 
ágreining um túlkun á greinum í 
kjarasamningi félagsins við stóriðju-
fyrirtækið. Annað málið snýst um 
túlkun á réttindaávinnslu starfsmanna 
til greiðslu orlofs- og desemberupp-
bóta. Hitt varðar túlkun á ávinnslu 
á starfsaldurhækkunum. Norðuráli 
er alls gert að greiða Verkalýðsfélagi 
Akraness eina milljón króna vegna 
málskostnaðar við bæði málin. 

„Það er ljóst að umtalsverðir hags-
munir voru í húfi í þessum málum 
og þá sér í lagi hvað varðar túlkun 
á réttindaávinnslu starfsmanna til 
greiðslu á orlofs- og desemberupp-
bótum. Enda liggur fyrir að um háar 
upphæðir er að ræða enda eru orlofs- 
og desemberuppbætur samtals fyrir 
fullt starf hjá Norðuráli í dag 370.916 
kr. eða 185.458 kr. hvor um sig,“ seg-
ir í pistli á heimasíðu Verkalýðsfélags 
Akraness (vlfa.is). 

Verkalýðsfélag Akraness valdi 

mál eins starfsmanns Norðuráls sem 
prófmál fyrir félagsdómi til að fá úr 
því skorið hvort hann ætti rétt á hlut-
falli af orlofs- og desemberuppbótum 
fyrir árin 2014 og 2015.  Þar sem fé-
lagsdómur hefur fallist á allar kröfur 
félagins mun Norðurál þurfa að greiða 
umræddum starfsmanni um 200.000 
krónur, væntanlega að viðbættum 

dráttarvöxtum. 
„Það er morgunljóst að þessi dóm-

ur um réttindaávinnslu á orlofs- og 
desemberuppbótum hefur fordæmis-
gildi og ljóst að mun fleiri starfsmenn 
munu eiga rétt til greiðslu á orlofs- og 
desemberuppbótum en fyrirtækið 
hefur talið hingað til. Það liggur fyr-
ir að VLFA mun gera kröfu á að allir 

starfsmenn sem samkvæmt dómnum 
eiga rétt á orlofs- og desemberuppbót-
um muni fá þær leiðréttar 4 ár aftur í 
tímann og er því ljóst er að um umtals-
verðar upphæðir getur verið að ræða 
sem mun klárlega skipta þá starfs-
menn sem þar heyra undir töluverðu 
máli,“ segir í pistlinum. „Í gegnum 
árin hefur félagið stefnt þó nokkrum 

fyrirtækjum vegna ágreinings um 
túlkun kjarasamninga og vangoldinna 
launa og núna er félagið t.d. með eitt 
mál fyrir Héraðsdómi Vesturlands og 
tvö önnur á leið þangað. Það mikil-
vægt að atvinnurekendur átti sig á því 
vel og rækilega að VLFA hefur ekki og 
mun ekki sætta sig við að brotið sé á 
réttindum sinna félagsmanna.“

sæl vertu, frú biskup.
Formönnum sóknarnefnda 

í Staðastaðarprestakalli í Vest-
urlandsprófastsdæmi hefur nú borist 
bréf frá þér þar sem það er tilkynnt 
að búsetuskyldu sóknarprests sama 
prestakalls sé aflétt. Orðrétt segir: 
,,Biskup Íslands og sóknarprestur 
Staðastaðarprestakalls voru á fundi 
sínum 14. október sl. sammála um að 
biskup myndi aflétta búsetuskyldu af 
sóknarpresti Staðastaðarprestakalls. 
Það hefur nú verið gert með bréfi til 
sóknarprests, dagssett 2. desember 
2016”. Enn fremur segir að; ,,Biskup 
og sóknarprestur munu í samein-
ingu vinna að því að finna samastað í 
prestakallinu fyrir skrifstofu sóknar-
prests” vegna þess að þér, frú biskup, 
er svo ,,umhugað um að prestsþjón-
ustan í prestakallinu sé tryggð”. Þá 
gerir þú þér vonir um að ,,trúnaðar-
menn kirkjunnar í sóknarnefndum 
ásamt sóknarpresti skipuleggi nú í 
sameiningu hina kirkjulegu þjónustu 
í prestakallinu út frá þessum nýju 
forsendum og með hagsmuni sóknar-
barna að leiðarljósi”. 

Frú biskup! Við erum svo til orð-
laus. Orðlaus af undrun, vonbrigðum 
og réttlátri reiði. Án vitundar, hvað þá 
samráðs, hefur þú svift prestakallið 
prestssetri sínu, samþykkt að sóknar-
prestur flytji upp á sitt einsdæmi úr 
prestakallinu og að hann sinni ekki 
starfi sínu sem slíkur! Þrátt fyrir ítrek-
aðar athugasemdir, bæði skriflegar og 
munnlegar, jafnvel á fundum með þér 
sjálfri, hunsar þú okkur sóknarbörn 
Staðastaðarprestakalls, gerir lítið úr 
tilveru okkar hér sem meðlimir Þjóð-
kirkjunar og starfi okkar sem höfum 
unnið sem ,,trúnaðarmenn kirkjunn-
ar” eins og þú kallar það. Bara fyrir 
örstuttu síðan var eitt sóknarbarna 
þessa prestakalls á þínum fundi til að 
koma sjónarmiðum okkar á framfæri 
varðandi fjarveru sóknarprestsins úr 
prestakallinu og skorti á viðveru og 

samskiptum við fólkið í hans sókn-
um. Og þú virtist koma af fjöllum! Svo 
kemur þetta bréf núna á föstudags-
kvöldið þar sem kemur í ljós að fyrir 
ca. einum og hálfum mánuði tókuð þú 
og sóknarpresturinn sem við kusum á 
sínum tíma til að búa og hafa aðsetur á 
Staðastað, þá ákvörðun að svifta okkur 
forsendunum fyrir þessu vali á sínum 
tíma!

Þig undrar kannski virðingarleys-
ið í orðum mínum gagnvart þér sem 
biskupi yfir Íslandi og forsvarsmanni 
hinnar Evangelísku Lúthersku kirkju. 
Og ekki að ástæðulausu, því virðing 
mín er engin. Ef hún var einhver fyrir, 
þá er hana ekki að finna lengur vegna 
þess að þegar ég horfi í kringum mig 
og sé sárindin, vonbrigðin, reiðina og 
vanmáttinn sem fólk upplifir nú af 
þínum völdum, hvarflar ekki að mér 
að sitja hjá og þegja þunnu hljóði. 
Síðasta ár hefur verið mörgum í þessu 
prestakalli þungt í skauti. Erfið veik-
indi og dauðsföll hafa verið meira 
áberandi en oft áður en eins og þú 
þekkir sjálf sem fyrrum landsbyggða-
prestur, hefur slíkur svo miklu stærra 

hlutverk í samfélagi þar sem fólk lætur 
sér oft nægja ykkur starfsmenn Þjóð-
kirkjunnar enda margt hæft og gott 
fólk þar innanbúðar. En það er því 
miður ekki hægt að segja um núver-
andi sóknarprest Staðastaðarpresta-
kalls. Sá ungi og óreyndi ,,guðsmað-
ur” sem mörg okkar kusum til þessa 
embættis hefur ekki sýnt þá hæfni, 
skilning né kærleika sem fólk hér hef-
ur þurft á að halda eða gert sér vonir 
um. Mig langar sérstaklega að vitna í 
ummæli hans við foreldra sem misstu 
son sinn í hörmulegu slysi í sumar. 
Sóknarpresturinn taldi ekki ástæðu til 
að hafa samband við þau vegna þess 

að hann vissi að mál þeirra væru kom-
in ,, í farveg”! 

Og nú eru okkar mál varðandi prest 
og prestssetur komin í svo ljómandi 
góðan ,,farveg”. Og við ætlum að vera 
svo góð að bregðast ekki von þinni um 
að ,,skipuleggja nú í sameiningu hina 
kirkjulegu þjónustu” af því að þú, frú 
biskup og sóknarpresturinn okkar svo 
kallaður sem ætlar nú að vera með 
skrifstofu á góðum stað í sveitinni þar 
sem hann tekur á móti okkur frá 9.00 
til 17.00, kannski einu sinni í mánuði, 
þið berið ,,hagsmuni” sóknarbarn-
anna svo mikið fyrir brjósti og við í 
sóknarnefndunum eigum að reyna að 

gera það líka. Mikið er þetta ömurleg 
framkoma frú biskup og mikil er van-
hæfni Þjóðkirkjunnar þegar kemur að 
einhverju sem flokkast má sem sið-
ferði, hvort sem það er kynferðisof-
beldi eða skortur á virðingu fyrir hinu 
daglega lífi og áföllum þess. Og mikil 
er skömm þeirra sem slíkt verja!

Megir þú og þitt fólk svo sigla ljúf-
lega í gegnum jólahátíðina með ást-
vinum ykkar, frú biskup, þótt ekki séu 
allir staddir í svo góðum farvegi og 
jafnvel rói einir á báti.

Ólína Gunnlaugsdóttir, ritari í 
sóknarnefnd Hellnakirkju.

Verkalýðsfélag Akraness hafði 
sigur í málum gegn norðuráli

Bréf til biskupsins 
yfir Þjóðkirkju Íslands

álver norðuráls á grundartanga.   Vilhjálmur birgisson formaður VlFa.

ólÍnA GunnlAuGsDóttir

AGnes siGurðArDóttir Biskup

lesandagrein



Jóla
dagar

25
ÁR 

HJÁ

Hársnyrtitæki

20%
afsláttur

20%
afsláttur

kr. 20.990,-

Töfrasproti 

kr. 13.990,-

kr. 7.490,-

Samlokugrill

Gleðilegar og 
gagnlegar vörur

á góðu verði

Afkastamiklar og 
endingagóðar kaffivélar 

til heimilisnota.

kr. 79.900,-

Verð frá 9.900,-

Straujárn

Þrifalegu ruslaföturnar 
vinsælu eru til í mörgum 

stærðum, gerðum og litum.

kr. 62.930,- kr. 69.930,-

AEG Helluborð HK634021XB 
með stálramma 57cm.

AEG veggofn 
BE3002401

kr. 36.900,-

Hljómtækjastæða
X-HM21BT-K/S

Bluetooth stæða
 Til í svörtu og silfur.

Áður kr. 45.900,-

Jólat
ilboð

kr. 19.900,-
Jólat

ilboð

23 lítra örbylgjuofn.
MS23F301EAS

Jólat
ilboð

Jólat
ilboð

Smoothie Twister

kr. 7.990,-

Blandari

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
DALBRAUT 1, AKRANEsI · 

sÍMI 433 0300
BoRgARBRAUT 61, 

BoRgARNEsI sÍMI: 422 2211
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„upplýstir neytendur 
eru besta eftirlitið“
lANDIÐ: Mál fyrirtæksins 

Brúneggja sem hefur starfs-
stöðvar víða á Vesturlandi hef-

ur síðustu vikur vakið mikla athygli og 
umtal. Þar eru ofalega á baugi mikil-
væg atriði sem snerta þætti á borð við 
dýravelferð, landbúnað, neytendamál 
og stjórnsýslu. Þann 1. desember birt-
ist áhugavert viðtal í Akureyri Viku-
blaði við Þórð Halldórsson eiganda 
Græneggja í Sveinbjarnargerði við 
Eyjafjörð. Það er skrifað af Indíönu 
Ásu Hreinsdóttur ritstjóra Akureyri 
Vikublaðs. Þarna koma fram sjón-
armið bónda sem eiga erindi við alla 
hvar sem er á landinu. Vesturland hef-
ur því fengið góðfúslegt leyfi Indíönu 
til að birta viðtalið einnig hér.

Akureyri Vikublað og Vesturland 
heyra bæði undir sama útgáfufyrir-
tæki sem er Vefpressan. Minna má á 
að hægt er að lesa öll héraðsfréttablöð 
útgáfunnar ókeypis á vefnum fotspor.
is. Í hverri viku birta þessi blöð geysi-
mikið af áhugaverðu og fjölbreyttu 
efni af landsbyggðinni.

 
„Við erum verulega hissa. Þetta 

leit ekki vel út,“ segir Þórður Hall-
dórsson, annar eigandi Græneggja í 
Sveinbjarnargerði á Svalbarðsströnd, 
inntur eftir viðbrögðum við umfjöll-
un Kastljóss um slæman aðbúnað 
fugla Brúneggja.

ekkert eftirlit
Þórður rekur Grænegg ásamt svila 
sínum, Pétri Kelley, en Grænegg, 
líkt og Brúnegg, markaðssetur egg 
sín sem vistvæn egg varphænsna í 
lausagöngu. Hjá Græneggjum eru 
níu fuglar á hvern fermetra. „Þegar 
við keyptum reksturinn árið 2012 
af tengdaforeldrum okkar ákváðum 
við að halda því áfram að vera ein-
göngu með vistvæna framleiðslu. 
Tengdapabbi var fyrsti bóndinn á 
landinu til þess að fá vistvæna vottun 

á eggjunum og endurnýj-
uðum við þá vottun þegar 
að við tókum við. Vist-
væn framleiðsla snýr að 
aðbúnaði fugla, fóðri og 
ýmsum umhverfisþáttum 
og t.d. bera þarf allan skít 
á tún. Eftir að reglugerð um 
vistvæna landbúnaðarframleiðslu frá 
árinu 1998 var felld úr gildi í fyrra 
hefur ekkert eftirlit verið með vott-
uninni, en fram að því var árlegt eft-

irlit frá Búnaðarsambandi Eyjafjarð-
ar. Þrátt fyrir það höfum við alls ekki 
slakað á kröfum. Við höfum alltaf 
kappkostað að uppfylla þau skilyrði 
sem reglugerðin setti og munum 
gera það áfram ásamt nýjum reglum 
MAST sem fóru að ganga í sömu átt, 
enda má segja að umrædd reglugerð 
hafi í raun brotið blað á sínum tíma 
hvað varðar dýravelferð.“

flokkun nauðsynleg
Þórður segir mikilvægt að bændur 
gefi ekki villandi upplýsingar. „Þær 
upplýsingar sem gefnar eru á um-
búðum verða að standast. Ég myndi 
vilja sjá eftirlitið tekið upp aftur á 
vistvænu vottun-
inni því það þarf 
greinilega að 

f l o k k a 

eggjaframleiðslu svo neytendur viti 
hvað þeir eru að kaupa. Það að eftirlit 
hafi brugðist á suðvesturhorninu á 
ekki að bitna á okkur hinum“.

óþarflega strangir
Þórður vill ekki taka undir þá gagn-

rýni sem beinst hefur að Mat-
vælastofnun hvað varðar eftirlits-
þáttinn. „MAST hefur staðið sig 
vel þótt þar, líkt og annars staðar, 
sé alltaf hægt að gera betur. Að 
mínu mati hafa þeir oft verið 
óþarflega strangir og þess vegna 

er ég hissa á því hversu lengi þetta 
fékk að viðgangast. En samskipti 
okkar við MAST hér fyrir norðan 

hafa verið góð.“

trúverðugleikinn skaðaður
Aðspurður segist hann telja að eggja-

bændur hafi mögulega misst trú-
verðugleika vegna umfjöllunar 

um Brúnegg. „Það er aldrei 
skemmtilegt að fá svona 

fréttir en núna þurf-
um við bara að sýna 
hvernig við framleið-
um okkar egg. Þetta 
er ekkert mál fyrir 
þá sem hafa ekkert 
að fela og það eru 
upplýstir neytendur 
sem eru besta eft-
irlitið.“

 iáh

lANDIÐ: Stjórnir Pressunnar 
ehf og Birtíngs ehf hafa kom-
ist að samkomulagi um kaup 

Pressunnar á öllum hlutum í Birtíngi 
útgáfufélagi ehf. af SMD ehf., Prospect-
us ehf. og Karli Steinari Óskarssyni. 
Birtingur útgáfufélag ehf. verður sjálf-
stætt dótturfélag Pressunnar ehf. og 
heldur áfram núverandi starfsemi sinni 
í óbreyttri mynd. Meginmarkið með 
samrunanum er hagræðing í rekstri fé-
laganna og samþætting skylds reksturs.

Birtíngur er helsta tímaritaútgáfa 
landsins. Meðal tímarita útgáfunn-
ar eru Vikan, Nýtt líf, Mannlíf, Séð 
og heyrt, Gestgjafinn, Hús og híbýli, 
Júlía og Sagan öll. Með samrunanum 
mun Pressan ehf. efla útgáfustarfsemi 
sína og samþætta rekstur Birtings út-
gáfufélags ehf. við núverandi útgáfu 
sína. Karl Steinar verður áfram fram-
kvæmdastjóri og Björn Ingi Hrafnsson 
útgefandi.

Samkvæmt tilkynningu sem 
Karl Steinar sendi fjölmiðlum hef-
ur Samkeppniseftirlitinu og Fjöl-
miðlanefnd verið sent erindi um sam-

runann, eins og lög gera ráð fyrir, og 
eru viðskiptin gerð með fyrirvara um 
samþykki eftirlitsstofnana.

Markmið samrunans að mynda 
stærra og öflugra fyrirtæki á fjölmiðla-
markaði sem er betur í stakk búið til að 
takast á við breyttar aðstæður á mark-
aði hér á landi og mæta síharðnandi 
samkeppni við aðra fjölmiðla, ekki 
síst erlenda. Í október yfirtók Pressan 
sjónvarpsstöðina ÍNN. Undir sama 
fyrirtæki eru einnig DV og fríu hér-
aðsfréttablöðin Vesturland, Vestfirðir, 
Akureyri Vikublað, Austurland, Suðri 
og Reykjanes sem öll njóta mikilla vin-
sælda og velgengni. Pressan á einnig 
fréttavefina pressan.is og eyjan.is sem 
eru meðal þeirra mest lesnu á landinu.

Gert er ráð fyrir að sameiginleg 
velta Pressunnar og tengdra félaga árið 
2017 verði um tveir milljarðar króna. 
Starfsfólk samstæðunnar verður vel á 
annað hundrað. Starfsstöðvar á höf-
uðborgarsvæðinu eru í Kringlunni, 
Garðabæ, Ármúla og Skeifunni en víða 
um land allt í tengslum við héraðs-
fréttablöðin.

pressan kaupir Birtíng

„Þær upplýs-
ingar sem 

gefnar eru á um-
búðum verða að 
standast

Þórður Halldórsson 
eggjabóndi segir 
hænurnar forvitin 
og skemmtileg dýr. 
(ljósmynd: akureyri 
Vikublað).

Vegna aukinna verkefna leitum 
við að starfsfólki í þvottahús/ræstingar

 
Upplýsingar gefur Hafdís í síma 899-4964 

og á netfangi hafdis@snokur.com
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Sitness 6 heilsustóll
Sitness 6 stóllinn er sérhannaður til að fara vel 

með bakið. Uppblásinn æfingabolti er inni í 
stólnum. Þægilegur og flottur! 

49.900 kr. 

Lady Sitness Deluxe
Snúningsstóll með jafnvægissetu og baki sem 

hleypir líkamshita í gegn. Sérstakir púðar í 
mjóbaki fyrir aukinn stuðning. Seta sem aðlagar 

sig að líkamsþyngd. Stillanlegir armar með 
mjúkum púðum. Smekkleg seta úr pólýamíð.

158.500 kr. 

hirzlan.is

Hirzlan

564 5040

Síðumúla 37

Ergomedic 100-3 
skrifstofustóll

Vandaður skrifborðsstóll með 
Dondola® jafnvægissæti.

160.000 kr. 
Áður 199.700 kr.

Open Point
Open Point skrifstofustóll með neti í baki sem 

hleypir líkamshita í gegn og með þægilegri setu.
Hægt að bæta við höfuðpúða og örmum.

59.900 kr. 

Sitness 5 Alpine heilsustóll
Sitness 5 Alpine stóllinn er sérhannaður 

til að fara vel með bakið og stuðla að réttri 
líkamsstöðu þegar setið er.

Uppblásinn æfingabolti er inni í stólnum.
Þægilegur og skemmtilegur.

65.900 kr. 

Prima hæðarstillanleg rafmagnsborð
Vönduð dönsk skrifiborð frá Tvilum, sterk filma sem endist mjög vel og upplitast ekki. Rafknúnir 

hæðarstillanlegir fætur, hæð 65–116 cm.

Verð frá 56.000 kr. 

Dondola®
jafnvægissæti

frá Wagner

BioCrystal-blandan er sérstök kristalblanda í dýnum frá BioCrystal 
Technologies. 16 mismundandi kristaltegundir mynda uppistöðuna 
í blöndunni ásamt ýmsum steinefnum, gulli og silfri. Þessi þróaða 
blanda hefur þau áhrif að notandinn hvílist betur, endurnærist og 
nær meiri líkamsorku úr svefni en áður. Prófaðu BioCrystal og þú 
munt uppgötva nýjan kraft sem þig hafði ekki dreymt um áður.

BioCrystal svefndýnur og koddar – 
náttúrulegur og nærandi stuðningur 
við ótruflaðan svefn, byggir upp 
kraft og þú endurheimtir meiri orku 
á meðan þú hvílist.www.biocrystal.eu

HÁGÆÐA
ÞÝSKIR 

SKRIFSTOFU-
STÓLAR

BODY 
BALANCE 

JAFNVÆGIS-
SETA
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lANDIÐ: Aldrei hafa fleiri er-
lendir ferðamenn sótt Ísland 
heim í nóvembermánuði og 

í þeim sem nú er nýliðinn. Tæplega 
132 þúsund erlendir ferðamenn fóru 
frá landinu í mánuðinum samkvæmt 
talningum sem Ferðamálastofa gerði 
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Það voru 
50 þúsund fleiri en í nóvember á síð-
asta ári. Aukningin nemur 61,4% milli 
ára. Þetta kemur fram í samantekt 
Ferðamálastofu (ferdamalastofa.is). 

flestir frá Bretlandseyjum
Þetta bendir til að ekkert lát sé á straumi 
ferðamanna til landsins og að markmið 
um aukna vetrarferðamennsku til að 
ferðaþjónustan verði heilsárs atvinnu-
grein sem víðast séu að nást. Vöxtur-
inn sem sést þegar rýnt er í tölurnar er 
ótrúlegur. Fjöldi ferðamanna hefur ríf-
lega sexfaldast frá árinu 2010. Heildar-
fjöldi ferðamanna frá áramótum er um 
1,64 milljónir eða 37,9% fleiri miðað 
við fjölda ferðamanna á tímabilinu jan-
úar til nóvember árið 2015.

Um 74% ferðamanna í nýliðnum nóv-
ember voru af tíu þjóðernum. Bretar voru 
fjölmennastir eða 27,8% af heildarfjölda 
en fast á eftir fylgdu Bandaríkjamenn sem 
voru 23,2% af heildarfjölda. Þar á eftir 
komu Þjóðverjar (4,5%), Kanadamenn 

(4,1%), Frakkar (2,9%), Svíar (2,7%), 
Kínverjar (2,2%), Pólverjar (2,2%), Norð-
menn (2,1%) og Danir (2,0%). 

Geysimikil aukning
Bandaríkjamönnum fjölgaði langmest 
milli ára í nóvember eða um 15.260 
manns. Voru þeir tvöfalt fleiri í ár 
en í fyrra. Bretum fjölgaði um 7.651 
ferðamann í nóvember. Það er 26,4% 
aukning frá því í fyrra, Kanadamönn-
um um 3.211 sem var 142,5% aukning 
frá því í fyrra og Þjóðverjum um 2.745 
ferðamenn sem er nærri tvöföldun frá 
því í fyrra. Þessar fjórar þjóðir báru 
uppi 54,6% af aukningu ferðamanna 
milli ára í nóvember.

Sexföld aukning ferðamanna 
hefur verið frá 2010. Þegar litið er 
til fjölda ferðamanna eftir markaðs-
svæðum á tímabilinu 2010 til 2016 
má sjá verulega aukningu frá flestum 
markaðssvæðum. Þannig hefur fjöldi 
ferðamanna frá N-Ameríku meira en 
ellefu-faldast á tímabilinu, fjöldi Breta 
nærri nífaldast, fjöldi ferðamanna frá 
löndum sem lenda í hópnum ,,annað“ 
meira en áttfaldast og fjöldi ferða-
manna frá Mið- og S-Evrópu nærri 
fimmfaldast. Norðurlandabúum hef-
ur hins vegar fjölgað minna eða um 
53,1% á tímabilinu 2010-2016. 

Hlutfall n-Ameríkana hækkar
Hlutfallsleg samsetning ferðamanna 
hefur breyst nokkuð frá árinu 2010. Í 
nýliðnum nóvember voru Norðurlanda-
búar 7,4% ferðamanna. Hlutfall þeirra af 
heild hefur lækkað verulega síðustu ár 

en það var 30,2% árið 2010. Hlutdeild 
Breta var hins vegar 27,8% og hlutfall 
N-Ameríkana 27,4% í nóvember síðast-
liðnum og hefur hún farið vaxandi frá 

2010. Hlutdeild Mið- og S-Evrópubúa 
hefur verið á líku róli á tímabilinu 2010 
til 2016 en hlutdeild þeirra sem falla 
undir annað hefur vaxið á síðasta ári.

Aldrei fleiri 
ferðamenn í nóvember

tíu fjölmennustu þjóðernin

ferðamenn í 
nóvember

rEYKJAVÍK: „Þetta eru leifar 
af gamalli flugvéladellu,“ segir 
Örnólfur Thorlacius fyrrum 

rektor og brosir í kampinn þar sem 
hann situr í hjólastól á herbergi sínu á 
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
í Reykjavík. Um leið handfjatlar hann 
nýútkomna bók sína „Flugsaga.“ Eins 
og nafnið bendir til þá segir þessi 238 
síðna prentgripur sögu flugs manns-
ins frá öndverðu til okkar daga. Hér er 
ekki tekst á við neitt smáverk af manni 
sem fyllti 85 ára aldur þann 9. septem-
ber síðastliðinn. 

frumkvöðull í sjónvarpi
Allir Íslendingar komnir til vits og ára 
þekkja og muna eftir Örnólfi. Hann 
var umsjónarmaður hinna geysivin-
sælu sjónvarpsþátta „Nýjasta tækni og 
vísindi.“ Þeir hófu göngu sína undir 
hans stjórn þegar árið 1967. Þá var 
Ríkissjónvarpið aðeins eins árs. Ungir 
sem aldnir Íslendingar fengu þarna að 
kynnast nýjustu framförum mann-
kyns á vísinda- og tæknisviðinu. Fyr-
ir fjölmarga var þetta ógleymanlegt 
sjónvarpsefni á tímum þegar aðeins 
var ein sjónvarpsrás í landinu og þjóð-
in sat sameinuð við tækin, bæði til 
skemmtunar en ekki síður til fræðslu.

Þáttastjórnunin var aukavinna hjá 
Örnólfi sem starfaði sem framhalds-
skólakennari í raungreinum. „Ég hef 
alltaf verið frekar tæknilega sinnaður 

í bland við vísindin,“ segir hann kank-
vís. Samhliða kennslu og fleiri störfum 
þá stýrði Örnólfur þó „Nýjustu tækni 
og vísindum“ allt til ársins 1980 að 
hann tók við stöðu rektors Mennta-
skólans við Hamrahlíð í Reykjavík. 
Henni gegndi hann í 15 ár. 

stríðsárin tendruðu flugáhugann
Mörg síðustu árin hefur Örnólfur 
búið á Grund. Því fer þó fjarri að hann 
hafi setið þar með hendur í skauti. Þó 
að fæturnir hafi gefið sig þá lætur 
hann það ekki bitna á fræðagrúskinu 
og sköpunargleðinni.  Frá honum hafa 
streymt greinar sem birst hafa í ýms-
um tímaritum. Örnólfur 
hefur einnig skrifað mik-
ilvægar kennslubækur 
fyrir framhaldsskólana í 
líffræði, lífeðlisfræði og 
erfðafræði. Árið 2010 
sendi hann svo frá sér 
bókina „Kafbátasaga“ þar 
sem hann rakti sögu kaf-
bátanna. Nú bætist „Flug-
sagan“ við, áþekk bók og 
í sama broti.

Þessi mikli fræða-
þulur segir aðeins frá 
því þegar hann fékk 
áhugann á flugi. „Það var þegar ég 
var í barnaskóla hér í Reykjavík og 
Bretarnir komu hingað og hernámu 
landið í maí 1940. Ég man varla eft-

ir að hafa séð flugvél 
fyrr en þá. Á hernáms-
daginn flugu þeir á 
litlum Walrus-flugbát 
hér yfir borgina fram 
og aftur til að reyna að 
láta líta út fyrir að hér 

væri flugfloti á ferð. Við Sigurður Lín-
dal seinna lagaprófessor vorum miklir 
félagar, gengum saman í skóla frá sjö 
ára bekk til stúdentsprófs og bárum 

okkur saman um margt sem snerti 
flugið. Stríðsárin eftir að Reykjavíkur-
flugvöllur var tekinn í gagnið voru 
gósentími fyrir okkur í þeim efnum.“ 
Örnólfur bæðir við að þrátt fyrir 
þennan áhuga frá barnæsku hafi hann 
aldrei lært flug. „Nei, ég hef bara notið 
þess sem farþegi.“ 

flokkunarfræði dýraríkisins
Örnólfur Thorlacius segir að það 

hafi tekið hann hátt í þrjú ár að 
skrifa stórvirkið um sögu flugsins 
– reyndar með ótal öðrum skrif-
um. Samhliða því hefur hann til að 
mynda haft annað risavaxið verkefni 
í handraðanum sem brátt verður 
búið til prentunar. Það snýr að sjálfri 
líffræðinni. „Þetta er flokkunarfræði 
dýraríkisins allt frá frá svokölluðum 
frumdýrum, sem eru þau frumstæð-
ustu og eiginlega ekki lengur talin til 
dýra, og svo upp úr til hryggdýranna 
og þá mannsins. Svona flokkunar-
fræði hefur ekki áður komið út á 
íslensku,“ segir Örnólfur. Þessi bók 
liggur fyrir í handriti. „Ég hef sent 
þetta til útgefanda en það fyrirtæki 
treysti sér ekki til að gefa þetta út 
nema til kæmu styrkir til útgáfunnar. 
Ég hef ekki nennt að standa að leita 
að slíkum.“

Þess má að lokum geta að Örnólfur 
á góð tengsl við Vesturland. Arngrím-
ur Thorlacius, einn fjögurra sona, er 
dósent í efnafræði og starfar meðal 
annars við Landbúnaðarháskólann á 
Hvanneyri þar sem hann býr. „Síðan 
er Kristín Rannveig Thorlacius systir 
mín í Borgarnesi. Hún var gift séra 
Rögnvaldi Finnbogasyni sóknarprest 
á Staðarstað. Finnbogi sonur þeirra 
býr einnig í Borgarnesi og er kennari 
við Fjölbrautaskóla Vesturlands á 
Akranesi. Já, maður fór endrum og 
sinnum vestur hér í eina tíð.“

Örnólfur Thorlacius hefur skrifað sögu flugsins
örnólfur 
thorlacius 
með nýju 
bókina milli 
handanna.
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eins og nafnið bendir til hér 
fjórða bókin í flokknum Háski 
í hafi, sem Illugi hefur gefið út 

undanfarin ár og fjallar um sjóslys og 
sjóhernað við Ísland á 20. öld. Þessi bók 
er helguð þeim dramatíska atburði sem 
varð fyrir 80 árum, í september 1936, 
þegar franska rannsóknarskipið Po-
urqoi Pas? fórst í skyndilegu óveðri á 
Mýrunum og með því öll áhöfnin nema 
einn maður. Vakti þessi skipstapi mikla 
athygli um heim allan, enda leiðangurs-
stjórinn Jean-Baptiste Charcot heims-
frægur maður. Í bókinni er ítarlega 
greint frá ferli Charcots og skips hans, 
sem og slysinu 1936 og björgunartil-
raunum.

Jafnframt er í þessari bók rakin saga 
sjóslysa sem orðið hafa á Mýrunum á 
þeim slóðum þar sem franska skipið 
fórst. Þar á meðal er saga um hræði-
legt slys sem þar varð á 19. öld. Það er 
frásögn af Hoffmannsveðrinu svokall-
aða þar sem 29 karlmenn á besta aldri 
fórust á einni nóttu, flestir af Akranesi. 
Í janúar verða liðin 133 ár frá þessum 
hörmulega atburði.  Hér fer kaflinn sem 
segir frá því:

Mest MAnntJón  
Í ÁrAtuGi
Eitt frægt sjóslys varð út af Mýrum 
í byrjun janúar 1884. Varð þá mesta 
manntjónið á síðari hluta nítjándu 
aldar. Um það skrifaði Kristleifur Þor-
steinsson í Héraðssögu Borgarfjarðar, I. 
bindi sem út kom 1935. Verður hér vitn-
að til frásagnar Kristleifs.

„Harða vorið 1882, öðru nafni 
mislingavorið, fluttu nokkrir menn af 
Snæfellsnesi til Akraness. Þótti það nýj-
ung, því að fram að þeim tíma byggð-
ist Akranes því nær eingöngu af þeim 
mönnum, sem þar voru bornir og barn-
fæddir. Þeir bjuggu þá flestir í torfbæj-
um og voru litlir athafnamenn í húsa- 
og jarðabótum, en sjómenn voru þeir 
aftur á móti góðir og margir frábærir 
snillingar í öllu, sem laut að skipstjórn 
og fimleika við sjóverk.

Meðal þeirra manna sem til Akra-
ness fluttust þetta vor var einn sem 
Pétur hét, Hansson Hoffmann. Hann 
var þá ungur og ógiftur, stór, karlmann-
legur og vel á sig kominn að öllu leyti. 
Hann byggði sér stórt timburhús og 
ætlaði að reisa þar verzlun við fyrstu 
hentugleika. Var hann þegar byrjaður 
þar á kaupsýslan. Pétur var hinn mesti 
sægarpur, aflasæll og drengur góður. 
Hann átti áttæring, stóran og traustan, 
sem hann hafði til sjóferða.“

Næst segir frá því að á jólaföstu 1883 
voru veður góð. Þá hugkvæmdist Pétri 
að nota bát sinn til hákarlaveiða en slík-
ar veiðar höfðu þá lítt eða ekki verið 
stundaðar við Faxaflóa. Pétur undirbjó 
sig sem best og réð um borð með sér níu 
hrausta og dugmikla menn, þar af fjóra 
sem komið höfðu um svipað leyti og 
hann af Snæfellsnesi.

„Hákarlaafli Péturs byrjar nú með 
þeim fádæmum að hann hleður skip 
sitt dag eftir dag af lifrinni einni úr há-
körlunum. Var það sagt að hlutur hvers 
háseta hefði orðið áttatíu krónur í róðri. 
Ekkert hirtu þeir nema lifrina en köstuðu 
skrokkunum jafnótt og þeir höfðu slægt 
þá.“

Þessi velgengni Péturs og skipverja 
við hákarlaveiðarnar vakti mikla athygli 
bæði á Akranesi og víðar við Faxaflóa. 
Nokkrir formenn fóru þegar að útbúa 
skip sín til sams konar veiða og munu 
einhverjir hafa hugsað með sér að þeir 
gætu þó alltént hirt hákarlsskrokka 
þá sem þeir Pétur hentu í sjóinn. Allir 
þeir formenn sem ákváðu að leggja út 
í þetta ævintýri þóttu miklir kappar og 

sægarpar. Einn hét Þórður Þórðarson í 
Hliði á Álftanesi sunnan Reykjavíkur. 
Hann réð til sín unga og hrausta háseta 
og voru margir þeirra nýkvæntir. Þar 
af voru bræður þrír, stakir efnispiltar, 
sem réðu sig til Þórðar í óþökk móður 
sinnar sem var ekkja. Henni þótti þessi 
veiðiför fáheyrð og hættuleg í skamm-
degi þegar allra veðra var von. En bræð-
urnir, sem bjuggu á Bárhaugseyri, létu 
sér ekki segjast.

Á Seltjarnarnesi var annar Þórður, 
hann var Jónsson og bjó í Ráðagerði. 
Hann réð einnig á sitt hákarlaskip hina 
knáustu menn en þar var frægastur 
Ólafur Ingimundarson, hálffimmtugur 
útvegsbóndi á Bygggörðum á Nesinu. 
Hann þótti mjög slyngur að stýra skipi 
en var þó dáðastur fyrir hve veðurglögg-
ur hann væri. „Var hann nokkurs konar 
veðurviti þeirra Seltirninga. Þótti það 
öruggt að hlíta hans forsjá í þeim efn-
um, þótt þar væri aðeins um meðfædda 
náttúrugáfu að ræða … höfðu menn 
óbrigðult traust á veðurspám Ólafs.“

Þriðji Þórðurinn bjóst nú einnig til 
hákarlaveiða, strax og færi gæfist á ný. 
Hann var Guðmundsson og bjó á Há-
teigi á Akranesi, drengilegasti maður og 
hafði verið formaður frá æskuárum.

Fimmti hákarlabáturinn var sá þriðji 
frá Akranesi, formaður hans var Ólafur 
Bjarnason sem bjó á Litla-Teigi. Eins 
og hinir formennirnir hafði Ólafur ein-
göngu valinkunn hraustmenni um borð 
í sínu skipi og hét einn Björn Ólafsson 
og sat aftastur og skyldi gæta aftursegls 
og auk þess ausa eftir því sem þörf krefði. 
Hann er nefndur hér fyrst og fremst af 
því hann var ekki aðeins orðlagður fyrir 
hreysti, heldur líka kunnur fyrir að geta 
„talað um flesta hluti og [vera] speking-
ur að viti“. Er Björn Ólafsson eflaust gott 
dæmi um menn sem á nítjándu höfðu 
góða andlega hæfileika og hefðu kannski 
orðið knáir vísindamenn eða jafnvel 
listamenn ef ekki hefði skort tækifæri í 
hinu fábreytta íslenska samfélagi.

Yfir áramótin 1883-1884 viðraði ekki 
til frekari hákarlaveiða að mati Péturs 
Hoffmanns og biðu hann og hinir for-
mennirnir fjórir því átekta en ráðnir í 
að sigla strax og veður skánaði. Og að 
morgni 7. janúar var komið nánast logn 
og blíðviðri og sjóveður með allra besta 
móti. Þá létu formenn ræsa út menn 
sína. Kristleifur segir frá því að undan-
farnar nætur hafi draumfarir ýmissa úr 
hópi sjómannanna eða ástvina þeirra 
verið slæmar. Tveir sögðu drauma sína 
og voru þeir svo ægilegir að þeir hlutu að 
vera beinlínis feigðarboði, sögðu þeir er 
trúðu á drauma. Og ekkjan á Bárhaugs-
eyri lét svo illa af sínum draumum að 
hún vildi banna öllum sonum sínum að 
fara á sjó. Þeir þverskölluðust við en hún 
faldi þá sjóföt yngsta sonarins svo hann 
kæmist hvergi. Varð hann að sætta sig 
við að sitja heima en annar maður var þá 
umsvifalaust ráðinn á bát Þórðar í Hliði. 
Þá var mælt að einn skipverja Péturs 
Hoffmanns hefði viljað hætta við á síð-

ustu stundu en einn félaga hans hefði þá 
gripið hann nauðugan um borð, einmitt 
þegar bátnum var ýtt frá landi.

Allir bátarnir fimm sigla nú hægan 
byr á þær slóðir þar sem Pétur Hoff-
mann hafði krækt í svo mikinn hákarl 
tveimur eða þremur vikum fyrr. Um 
borð voru samtals fjörutíu og fimm 
manns.

Þegar Seltjarnarnesskip Þórðar í 
Ráðagerði er nýlega komið út á veiði-
slóðina þar sem Pétur H o f f -
mann gefur til kynna 
að búast megi við 
hákarli, og lagst hefur 
verið við stjóra, fer 
Ólafur bóndi í Bygg-
görðum, sem frægur 
er sem veðurfræðing-
ur, að ókyrrast. Hann 
bendir félögum sínum 
á að blika sé á lofti, 
en þeim finnst blik-
an lítil og meinlaus. 
Veður var enn hið 
besta og þeir kváðust 
vilja sjá til svolitla 
stund, hita kaffi og 
rífa í sig nestið. En 
Ólafur ókyrrðist enn. Hann sagðist 
nú mundu taka sér það vald, þótt ekki 
væri hann formaður, að skipa þeim hið 
bráðasta að snúa heim, því hann þættist 
sjá á blikunni að voðaveður væri í að-
sigi. Þórður í Ráðagerði hikaði. Hann 
treysti Ólafi betur en öðrum hvað veð-
ur snerti en sá sjálfur enga yfirvofandi 
hættu á lofti. Ólafur sagðist þá mundu 
skera á akkerisfestina ef stjórinn yrði 
ekki þegar í staðinn dreginn upp og 
stefnt hið bráðasta til lands. Þá lét Þórð-
ur formaður undan og var svo róið hið 
bráðasta til lands en hinir bátarnir fjórir 
urðu eftir á veiðislóðinni sem var eitt-
hvað vestur af Akranesi. Og er nú eins 
og við manninn mælt að Seltjarnarnes-
skipið var rétt að komast í landvar þegar 
skall skyndilega á aftakafárviðri eins og 
hendi væri veifað. Komst skipið með 
naumindum í sína réttu lendingu og 
prísuðu menn sig sæla að vera heilir á 
húfi. Jók þessi atburður mjög orðspor 
Ólafs sem veðurspámanns.

Hinir bátarnir fjórir voru enn úti 
þegar fárviðrið skall á. Þeir fóru þá 
hver í kapp við annan að reyna að kom-
ast til lands. Á skipi Ólafs á Litla-Teigi 
misstu menn brátt sjónar á hinum bát-
unum, enda var bæði farið að kvölda 
og særok orðið svo mikið að ekki sá út 
úr augum. Brátt fóru segl að rifna og 
voru leifar þeirra þá dregnar niður en 
reynt að liggja fyrir stjóra. Brátt slitnaði 
stjórafærið og rak skipið þá fyrir veðri 
og vindum. Mjög stíf sunnanátt var og 
ljóst að stórhætta væri á að skipið ræki 
beint upp í skerjagarðinn á Mýrunum 
og í þessu veðri þyrfti þá vart að spyrja 
að leikslokum. Að nýju voru dreg-
in segl, nóg til að reyna að hafa stjórn 
á stefnunni, „og var þá ekkert annað 
fangráð en sigla hæsta vindi til lands. 

Ólafur er við stýri en 
hinir gæta skyldu sinnar, 
hver í sínu rúmi, að ausa 
og annast þau litlu segl 
sem uppi urðu að vera 
svo að skipið hefði skrið 
það mikinn að það léti 
að stjórn. Loks fór Ólafi 
að daprast sýn við það að 
stara stöðugt framundan 
í hinar æstu öldur sem 
umkringdu [bátinn, en] 
sjódrifið hýddi stöðugt 
um höfuð hans og augu. 
Fataðist honum þá að 

verja skipið áföllum. Féll nú holskefla 
yfir framstefni og skolaði stafnbúanum 
út, sem var Gísli Teitsson … Þegar Gísli 
flýtur aftur með skipinu á öldutoppn-
um seilist Sigvaldi Halldórsson [háseti] 
til hans og kippir honum upp í skipið 
í einni svipan. Var því snarræði við-
brugðið“.

Spekingurinn Björn Ólafsson tók 
nú við stjórn, þar sem Ólafur sá ekkert 
lengur fyrir sviða í augum, og þótti hann 
stýra af fádæma list og verja skipið áföll-
um á ótrúlegan hátt. Og þessa voðanótt 
var Björn glaður og reifur að vanda og 
masaði æðrulaust um hvaðeina milli 
himins og jarðar eins og engin hætta væri 
nálæg. Síðla nætur snerist vindur í suð-
vestan og þá gafst skipinu færi á að nálg-
ast land í Melasveit í stað þess að stefna 
áfram upp í skerjagarðinn á Mýrum. Var 
mikið brim og stórsjór við ströndina en 
skipverjum tókst þó að lokum að lenda 
skipinu í fjörunni nærri Melum.

„Sagði Ólafur svo frá síðar,“ skrifaði 
Kristleifur, „að meðan hann var úti í 
sjódrifinu, hafði hann litla von um það 
… að þeir næðu landi, en ef svo ólíklegt 
kæmi fyrir, hugsaði hann sér að reyna 
að koma mönnum sínum á land. Hitt 
gæti aldrei komið til mála að bjarga 
skipinu. En óðara en þeir höfðu fest 
fætur á landi, óx þeim svo hugur að þeir 
settu skip sitt [á land upp] og björguðu 
öllu undan sjó.“

Það var um klukkan fimm um 
nóttina sem skipbrotsmenn klöppuðu á 
glugga á Melum. Þar bjuggu Jónas Jóns-
son og Guðríður Tómasdóttir og sagði 
Jónas seinna svo frá að hann hefði vart 
trúað því að menn hefðu komið utan frá 
sjó í þessu veðri.

„[S]vo ægilegt sem veðrið var á 
landi sýndist engin von til þess að menn 

kæmust lífs af á sjó. Skall þá yfir annað 
veifið með svört hríðarél, sem rofnuðu 
í bili. Sjórinn var allur í einum stafning 
með fossandi brimi.“

Ólafur á Litla-Teigi og áhöfn hans 
voru nú óhult en hann bað Jónas á Mel-
um að svipast um á ströndinni eftir því 
hvort hin þrjú skipin hefðu nokkurs 
staðar komið að landi. Þegar morgnaði 
fór Jónas því með mönnum sínum með-
fram ströndinni í norður í átt að Belgs-
holti. Jónas sagði frá því löngu seinna að 
sumarið áður hefði hann dreymt að hann 
gengi þessa sömu leið og kæmi þá auga 
á sex verur á skeri rétt út af ströndinni. 
Hefðu verurnar verið menn niður að 
mitti en selir að aftanverðu. Selamenn 
þessir hefðu stokkið af skerinu þegar þeir 
sáu hann nálgast og horfið í hafið.

„En þegar hann er kominn á þann 
stað sem hann sá selina á skerinu í 
draumi mætir honum hryllileg sjón. Þar 
í fjörunni lá skip Þórðar á Háteigi, heilt 
og óskaddað, en sjór fallinn undan því 
og með litlu millibili lágu lík allra þeirra 
[sex] manna sem á skipinu voru. Farvið-
ur skipsins og annað lauslegt sem þeir 
höfðu meðferðis var á floti í brimlöðrinu, 
það sem ekki var rekið alveg upp á land.

Í þessu voðaveðri hafði þá, eins og 
Ólaf á Litla-Teigi, borið yfir brim og 
boða og komið þarna upp að landi. Hér 
var enginn til frásagnar um það hvern-
ig þetta slys hefur borið að, en um það 
voru ýmsar getur. Sumir gátu sér þess 
til að þegar skip þeirra kenndi grunns 
hefðu þeir stokkið útbyrðis og ætlað að 
draga það á land, en þá hefði holskefla 
fallið yfir þá og sogað þá út og ekki 
kastað þeim til lands fyrr en þeir höfðu 
allir látið lífið.“

Jónas taldi þó aftur á móti að skipið 
hefði einfaldlega steytt á skeri og brim-
alda skollið yfir það þar og sópað mönn-
um út og síðan kastað skipinu ósködd-
uðu nánast upp í fjöru.

Af skipum þeirra Péturs Hoffmanns 
og Þórðar á Hliði spurðist aldrei neitt. 
Miðað við vindátt lengst af nætur verð-
ur að teljast líklegast að þau skip hafi 
einfaldlega rekið upp á Mýrar og brotn-
að þar. Sjórinn skilaði ekki ævinlega 
því sem hann hafði sölsað undir sig. 
Þarna höfðu tuttugu og sjö þrautþjálf-
aðir sjómenn látið lífið í einu veðri, og 
reyndar auk þess tveir sem drukknuðu 
af báti í Hvalfirði. Enn eitt dæmið um 
hryllinginn sem fylgt getur Faxaflóaó-

Manndrápsveður á Mýrunum er ný bók eftir Illuga Jökulsson

Háski í hafi iV: 
pourquoi pas?

Hákarlaskipið gustur 
í Flatey á breiðafirði 
árið 1897. á þessum 
fleytum hættu menn 
sér til hafs um hávetur 
til að draga björg í bú.

ljósmynd tekin 1898 á akranesi, 14 árum eftir 
Hofmannsslysið, þar sem horft er til norðurs yfir 
fjöruna innst í lambhúsasundi og út á svokallaðar 
grenjar. Úr þessari fjöru gætu menn hafa lagt í sína 
hinstu sjóferð sem hér er sagt frá. Myndin er tekin 
þaðan sem bíóhöllin stendur í dag. (Frederick 
Howell/Cornwell universisty library, uSa).

Bókarkafli
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AKRANES: Full ástæða er til að 
minna á sýninguna „Hver veg-
ur að heiman er vegur heim“ 

sem nú stendur yfir í Safnaskálanum 
að Görðum á Akranesi. Þetta er yfir-
litssýning Gyðu L. Jónsdóttur Wells þar 
sem hún dregur upp mynd af ævistarfi 
sínu. Það spannar tímann allt frá barn-
æsku á Akranesi, þar sem hún 
hélt út í heim og sneri síðan 
aftur til æskuslóðanna á Akra-
nesi þar sem Gyða býr í dag.

Þessi áhugaverða sýning er 
vel upp sett og falleg. Hún er 

merkilegt og einstakt tækifæri til að fá 
innsýn í listaverkasköpun Gyðu. Mörg 
nýrri verkanna eru til sölu. Sýningin 
er opin frá þriðjudegi til laugardags 
frá klukkan 12–18. Hún stendur til 14. 
janúar næstkomandi. Opnuviðtal birt-
ist við Gyðu L. Jónsdóttur Wells í 15. 
tbl. Vesturlands þann 20. október síð-

asliðinn.Það 
blað má finna 
á vefsíðunni 
fotspor.is.

Hér eru 
nokkrar ljós-
myndir af sýn-
ingunni. 

Sýning Gyðu í 
Safnaskálanum 
á Akranesi

Margar nýrri styttur og myndir á sýningunni eru til sölu. Eitt af nýrri verkum listakonunnar sem 
sýnir sitjandi konu.

nokkur verka gyðu, þar á meðal brjóstmyndir af Pétri Ottesen og Hálfdáni Sveinssyni 
kennara til fjölda ára á akranesi. 

gyða l. Jónsdóttir 
Wells við nokkur 
verka sinna. 
ljósmynd: Friðþjófur 
Helgason

 
Tæki til vetrarþjónustu 



olfus@olfus.is

Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
480 3800

Í Þorlákshöfn er mikið framboð af hentugu 
landrými til ýmiss konar starfsemi og fyrir liggur 
skipulag á stóru iðnaðarsvæði við höfnina og 
næsta nágreni.

Staðsetningin er mjög heppileg út frá helstu 
skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir 
iðnað og framleiðslu.

ÞORLÁKSHÖFN
- framtíðarstaðsetning 

fyrir þitt fyrirtæki?

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands 
allt austur að Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar sam- 
göngur á landi til allra átta, aðeins 40 km til Reykjavíkur og ekki nema 
u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suðurstrandarveginum.

Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu s.s. breikkun innsiglingar, 
dýpkun hafnarinnar sem gerir stærri skipum og ferjum kleift að 
leggjast að höfn í Þorlákshöfn – en siglingar frá Þorlákshöfn styttir 
siglingartímann til Evrópu töluvert miðað við til og frá Reykjavík.

Ef þetta eru kostir sem henta þínu fyrirtæki 
og/eða áhugi er á að skoða málið betur 

þá tökum við vel á móti þér.
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AKRANES: Kvennadeild Heil-
brigðisstofnunar Vesturlands 
(HVE) á Akranesi var nýver-

ið færð rausnarleg gjöf. Það voru tvær 
stúlkur í Oddfellow á Akranesi sem 
sameiginlega stóðu að því að gefa 
HVE nýtt og fullkomið ómskoðunar-
tæki til notkunar á deildinni. Verð-
mæti gjafarinnar er tæplega sex 
milljónir króna. Tækið leysir af hólmi 
eldra tæki sem komið var á tíma enda 
miklar framfarir orðið í tækni á þessu 
sviði á undanförnum árum. Greint 
er frá þessum ánægulegu tíðindum á 
heimasíðu HVE.

Gjöf í tilefni af stórafmælum
Oddfellowstúkurnar á Akranesi 
fagna báðar stórafmælum á þessu ári. 
Stúkan Rbst. nr. 5, Ásgerður fagnaði 
50 ára stofnafmæli 22. október síðast-
liðinn. Stúka nr. 8 Egill, fagnaði svo 
60 ára stofnafmæli 11. nóvember.

Oddfellowreglan á Íslandi hefur í 
gegnum árin unnið ötullega að líkn-
ar- og mannúðarmálum sem kunn-
ugt er og er þeim fjármunum sem 
ráðstafað er til gjafa eingöngu aflað 
innan reglunnar. Nýjasta verkefnið á 
landsvísu var þegar allar regludeildir 
innan Oddfellow á Íslandi komu að 
stækkun og endurbótum á Ljósinu, 
endurhæfingu fyrir krabbameins-
greinda. Regludeildirnar á Akranesi 
vinna síðan að líknar- og mannúðar-
málum í heimabyggð með ýmsum 
hætti.

Afar glæsilegt tæki
Í tilefni af stórafmælum beggja reglu-

deilda Oddfellow á Akranesi var 
ákveðið að þessu sinni að samein-
ast um gjöf til Heilbrigðisstofnunar 
Vesturlands. „Flest okkar reglusystk-
ina hafa notið þjónustu fæðinga- og 
kvensjúkdómadeildar HVE, annað 
hvort sem verðandi foreldrar, afar 
eða ömmur, og því mikilvægt í okkar 
augum að tæki sem notuð eru til eft-
irlits og greininga fóstra á meðgöngu 
eða meðferðar nýfæddra barna séu 
þau bestu sem völ er á hverju sinni, 
en fyrir tveimur árum gáfu Ásgerðar-
systur deildinni ferðahitakassa. Hann 

hefur komið sér vel við eftirlit og 
flutning nýbura sem fæðst hafa á 
deildinni eða þurft á frekari aðhlynn-
ingu að halda á Landspítalanum.“

Oddfellow leituðu til stjórnenda 
HVE snemma á þessu ári til að fá 
upplýsingar um tækjakaup sem væru 
efst á óskalista stofnunarinnar. Þá 
kom á daginn að nauðsynlega þyrfti 
að fara í kaup á nýju ómskoðunar-
tæki fyrir Kvennadeildina á Akra-
nesi. Konráð Lúðvíksson yfirlæknir 
og Ásthildur Gestsdóttir ljósmóðir 
voru fengin til að meta þau tvö tæki 

sem til greina komu. Varð tæki af 
gerðinni General Electric Voluson 
S8 BT15 Conslole fyrir valinu. Það er 
að verðmæti 5.704.000 krónur. Þetta 
tæki hefur allt til að bera sem notað 
er við þá vinnu sem unnin er af ljós-
mæðrum og læknum stofnunarinnar 
varðandi eftirlit þungaðra kvenna 
auk þess sem það nýtist einnig við 
greiningu á sviði kvensjúkdóma. 

Fæðinga- og kvensjúkdómadeild 
HVE á Akranesi ætti því að vera bet-
ur búin til að takast á við verkefnin en 
fyrr, þökk sé Oddfellow á Akranesi. 

Oddfellowstúkur á Akranesi  
gáfu HVe ómskoðunartæki

GuðJón s. BrJÁnssOn er 
sestur Á ÞinG Vesturland birti viðtal 
við hann í 13. tbl. þessa árs  (sjá fotspor.is).

VESTURLAND: Alls bárust 
fjórar umsóknir um umbætti 

forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vest-
urlands. Staðan var auglýst til um-
sóknar í kjölfar þess að Guðjón S. 
Brjánsson fyrrum forstjóri til margra 
ára var kjörinn til setu á Alþingi fyrir 
Samfylkinguna. Tvær konur og tveir 
karlar sóttu um. Konurnar eru hjúkr-
unarfræðingarnir Erna Einarsdóttir 
og Jóhanna Fjóla Jóhannesdóttir. Auk 
þeirra sóttu þeir Birkir Már Kristins-
son sjúkraþjálfari og Jóhannes Finn-
ur Halldórsson viðskiptafræðingur 
um stöðuna. Hæfisnefnd mun fara 
yfir umsóknir þeirra fjögurra.

fjórar 
umsóknir 
um stöðu 
forstjóra

óMskOðunArtæki 
Mynd fengin af heimasíðu framleið-
andans sem er general Electric. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



Jólagjafir matgæðingsins

Melissa

Sous Vide Tæki
Verð: 17.995

Fissler

Paris Pottasett 5stk með 
glerlokum
Jólatiboð 29.995

CrushCrind

Salt og piparkvarnir 
10/25 ára ábyrgð á 
kvörn. 
Verð frá 5.495

Zone

3 stk Peili skálasett, 3 litir 
Jólatilboð 12.350

DUTCHDELUXES

Skurðarbretti
Verð frá 9.950

Kitchenaid

Hrærivél 150
KitchenAid jólatilboð. 5 stykkja 

áhaldasett fylgir fram að jólum

Jólatilboð frá 89.995

Melissa

GLEÐJUM 
MEÐ GÆÐUM

Þjóðbraut 1 - Akranesi - sími 431 3333

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Mun breiðari og vandaðri 
inngönguhurð og nokkrar fleiri 
breytingar á 2017 hjólhýsunum.

Góður tími til að fá verð 
og panta fyrir vorið.

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is  /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007
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nýlega kom út hjá Bókaútgáf-
unni Hólum bókin Sigurðar 
sögur dýralæknis og auðvitað 

kemur þessi þekkti sagnamaður, Sig-
urður Sigurðarson dýralæknir við á 
Vesturlandi. Hér verður gripið lítillega 
niður í bókina og birtir þættir af  tveim-
ur prestum á Vesturlandi:

séra Brynjólfur Gíslason (f. 
1938) í stafholti
Brynjólfur Gíslason, prestur í sem næst 
40 ár í Stafholti í Borgarfirði frá 1969 að 
telja, var fæddur á Kirkjubæjarklaustri 
og annálaður og sigursæll langhlaupari 
á yngri árum. Hann var vöðvastæltur og 
svo grannholda, að undrum sætti, en 
hann var hraustur og snar í snúningum.

Eitt sinn var bóndi í Stafholtstung-
um, sem bjó við mikið konuríki, en svo 
vænt þótti honum um konuna, að hann 
vildi aldrei mæla henni í mót, enda var 
það til einskis, því að hún var ofjarl hans 
í öllum orðaskiptum. 

Nú sendir konan hann í kaupstað-
inn, Kaupfélagið í Borgarnesi, til að 
kaupa vistir, því að hún átti von á fólki 
sínu í heimsókn og ætlaði sér að veita 
vel. Hann hafði með sér langan inn-
kaupalista. Ekki vill betur til en svo, 
að hann týnir listanum og er í mestu 
vandræðum. Ekki vildi hann hringja í 
konu sína, vissi að hann fengi bágt fyr-

ir gáleysið og vildi ekki þurfa að sitja 
undir ádrepu hennar í síma, sem allir 
gátu hlerað. Hann tekur því það ráð, 
að kaupa allt sem hann minnti að stað-
ið hefði á listanum og bætir við bæði 
magni og tegundum. 

Þegar hann er á leiðinni út úr búð-
inni með troðna og þunga innkaupa-
poka í báðum höndum, nagaði hann 
ennþá óvissa. Honum fannst að hann 
hefði gleymt einhverju. Í dyrunum 
mætir hann séra Brynjólfi. Þá renn-
ur upp fyrir honum ljós, hann lætur 
pokana falla á gólfið, tekur utan um 
Brynjólf og segir:

,,Guð blessi þig, Brynjólfur minn, 
fyrir að koma á þessari ögurstund. Nú 
man ég hvað ég átti eftir að kaupa. Það 
var harðfiskur.“

Séra Brynjólfur er söngmaður góður 
og gamansamur í besta lagi. 

Einhverju sinni höfðu Söngbræður 
skemmt á þorrablóti í félagsheimilinu 
á Logalandi í Reykholtsdal. Brynjólfur 
hafði í sönghléi komið sér fyrir í hægu 
sæti úti í horni og rann í brjóst. Þá kom 
þar að Einar Pálsson á Steindórsstöð-
um, heljarmenni að stærð og burðum 
og líkur Agli Skallagrímssyni í vexti og 
ýmsum tilburðum. Meðal annars gat 
hann hleypt augabrúnum á víxl upp og 
ofan, ýmist upp í hársrætur eða niður á 
kinn, en ólíkur var hann Agli forföður 

sínum að því leyti að hann var hvorki 
svartur á hárslit og ljótur, né sköllóttur 
snemma og svo góðlátur var hann, að 
hann vék aldrei öðru en hlýju að hverj-
um, sem hann átti skipti við. Hann 
gengur nú fram á prestinn sinn, sem 
honum þótti mjög vænt um, og klapp-
ar á öxl hans. Vinsamlegt klapp Einars 
með bjarnarhrömmum var ekki neitt 
barnavípur, svo að Brynjólfur hoppar 
upp og ofan í stólnum. Hann vaknar 
upp með andfælum. Þá stendur Einar á 
Steindórsstöðum yfir honum með aðra 
augabrúnina uppi í hársrótum og hina 
niðri á kinn og býst til að klappa hon-
um öðru sinni. Þá hrökklast Brynjólfur 
undan  og segir:

   ,,Far þú til helvítis.“

   Einari brá ekki við þetta ávarp frekar en 
annað og segir:

   ,,Sértu blessaður, Brynjólfur minn, 
þú ert nú sá eini hér, sem getur vísað 
mönnum þangað.“

séra leó Júlíusson (1919–1986) 
á Borg
Séra Leó var ættaður frá Bolungarvík 
og af Galmaströnd við Eyjafjörð og 
frá Bæ í Trékyllisvík. Hann var prestur 
á Hálsi í Fnjóskadal, Hofi í Álftafirði 
eystra, en lengst á Borg á Mýrum, frá 
1946 til 1981.

Ég var á ferð um Mýrar með kunn-

ingjum mínum um 1970 og kom að 
Borg, vildi sýna fólkinu heiminn ofan 
af Borginni. Á leið til baka datt okkur 
í hug að fá að skoða kirkjuna, en hún 
var þá umgirt vinnupöllum vegna 
viðgerða og hafði ekki verið messað 
í henni um skeið. 

Við bönkuðum upp á hjá presti, 
séra Leó Júlíussyni, og  hann kom 
til dyra, hávaxinn og grannur, sagði 
velkomið að sýna okkur kirkjuna, 
snaraðist inn í gang og náði í lykil. 
Hann gekk á undan okkur til kirkju 
með lykilinn á fingri, sneri honum 
eins og þeytispjaldi og blístraði 
fjörugt gönguleg við. Hann opnar 
kirkjuna viðstöðulaust og gengur inn. 
Við störðum höggdofa á eftir presti inn 
kirkjugólfið. Úr hverju spori hans vætl-
aði blóð. Prestur áttaði sig á því um leið 
og við, að ekki sá í gólfið fyrir dauðum 
flugum. Blóðið var þá klessur úr þeim. 
Prestur hoppar í loft upp, þegar hann 
uppgötvar þetta og segir á uppleiðinni:

,,Hver djöfullinn,“ en áttar sig á því 
um leið, að svona er varla við hæfi að 
tala í kirkju og segir, þegar hann lenti: 
,,Við vorum að eitra fyrir helvítis flug-
una.“*

Séra Leó stundaði kennslu við 
unglingaskóla í Borgarnesi um árabil 
og kenndi m.a. íslensku. Hann var 
aðfinnslusamur og gekk hart eftir að 

nemendur hlýddu fyrirmælum sín-
um. Hann átaldi harðlega ambögur 
í máli eins og til dæmis það að stytta 
orð eins og strætisvagn og kalla hann 
strætó, kalla kvennaskólann Kvennó, 
kalla menn púkó ef þeir voru púkaleg-
ir og sveitó fyrir að vera úr sveit. Eftir 
að prestur hafði látið þessa dælu ganga 
langa hríð til að festa nemendum í 
minni slíkar ambögur, kemur hendi 
upp aftast í bekknum.

,,Já, hvað vilt þú?“  
Og sá sem rétti upp hendina segir í 

spurnartón:
,,En hvað með Leó? Á maður að 

segja séra Le?“
Lítið varð um svör.

Sigurðar sögur dýralæknis

VESTURLAND: Bragi Þórðar-
son rithöfundur á Akranesi 
hefur sent frá sér bókina  

„Sagnasprek úr Borgarfirði – Sögur og 
sagnir.“ Þetta er 21. bók Braga um fólk 
og mannlíf á Akranesi og í Borgarfirði. 

Bókaútgáfan emma.is er útgefandi 
bókarinnar. Þessi nýja bók er eingöngu 
fáanleg sem rafbók og seld á á netinu 
á amazon.com, eins og aðrar bækur 
Braga, sem allar eru uppseldar í venju-
legum útgáfum. Hljóðbækur Braga eru 
einnig aftur fáanlegar hjá eBaekur.is.

,,Í þessu bókarkorni eru ýmsir 
þættir, sem ég hef skrifað á undan-
förnum árum samhliða öðrum bóka-
skrifum. Fæstir þeirra hafa birst áður,” 
segir Bragi Þórðarson. „Fyrsti þáttur-
inn, birtist að hluta til í bók minni 
,,Æðrulaus mættu þau örlögum sín-
um"- 1996. Nú hef ég endurskráð 
þáttinn og bætt við nánari upplýsing-
um. Kraftakonan Kristín Pálsdóttir 
var forkur dugleg, mikil ferðakona og 
vílaði ekki fyrir sér vosbúð og slark. 
Ólíkt öðrum konum notaði hún tóbak 
og þótti brennivín býsna 
gott. Af hreysti henn-
ar eru sagðar ótrúlegar 
sögur, nokkrar þeirra  
eru skráðar hér.“

Bragi segir einnig að 
einn þáttur bókarinnar 
fjalli um Þórð bónda í 
Haga í Skorradal. „Hver 
var Þórður í Haga? Var 
hann raunverulegur 
bóndi, eða persónugerv-
ingur íslenska bóndans 
frá liðinni tíð? Þeirri 
spurningu verður ekki 
svarað hér, en þeir sem 
kynntust honum gleyma aldrei bónd-
anum veðurbarða, sem hélt sínu 
striki í meira en 100 ár. Þórði í Haga 
kynntist ég persónulega árið 1962 
þegar fjölskylda okkar Elínar setti upp 
sumarbústað í landi hans. Í þættinum 
rifja ég upp þau góðu kynni og aðr-
ar frásagnir sem lýsa kjarki hans og 
þrautseigju. Í næsta kafla á eftir eru 
þjóðsögur um Skorradalsvatn.“

Annar þáttur ber heitði Hraustir 

Borgfirðingar. Í þættinum er sagt frá 
séra Snorra á Húsafelli og Kvíahell-
unni frægu. „En aðalefni þáttarins 
er um Vigfús sterka Auðunsson á 
Kvígsstöðum í Andakíl sem var hálf-
gerð þjóðsagnapersóna vegna krafta 

sinna,“ segir Bragi 
Þórðarson. Hann 
bætir við að þátturinn 
„Meiðyrðamál vegna 
líkræðu“ taki síða fyr-
ir frásögur af Eyjólfi 
Magnússyni ljóstolli. 
„Hann lærði bókband 
í Reykjavík, en mun 
einnig hafa verið 
við bóklegt nám um 
skeið. Stundaði að-
allega barnakennslu 
í Borgarfirði, Staf-
holtstungum, Hvítár-
síðu og Reykholtsdal. 

Á námsárum sínum í Reykjavík inn-
heimti Eyjólfur ljóstolla og fleiri gjöld 
og fékk hann þá auknefnið ljóstollur. 
Eyjólfur var vínhneigður og laus í 
rásinni. Í þessum þætti hef ég safnað 
flestu því sem ég hef heyrt frá honum 
sagt og lesið um hann. Aðrir þættir 
í bókinni, Draumar og reimleikar, 
Kerlingabækur og sagnir úr ýmsum 
áttum, eru munnlegar eða skriflegar 
og skýra sig væntanlega sjálfir.“

ný bók eftir 
Braga Þórðarson

Bókarkafli

BrAGi ÞórðArsOn

... í þjónustu við útgerðina
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Trésmiðjan Stígandi

T
résmiðjan Stígandi á 
Blönduósi smíðar vand
aðar líkkistur, bæði  hvítar 
og spónlagðar með viðar
tegund að vali kaupanda. 

Kisturnar eru afgreiddar  fullbúnar, 
fóðraðar og með kodda, sæng og 
blæju. Líkklæði er einnig hægt að 
kaupa sé þess óskað. Kisturnar eru 
sendar daginn eftir pöntun hvert á 
land sem er.

Að sögn Guðmundar Arnar Sig
urjónssonar, eins eigenda Stíganda, 
afgreiðir fyrirtækið um 30 líkkistur 
á ári. Flestar eru keyptar í hér
aðinu, einhverjar fara á Blönduós og 
Hvammstanga, og svo eru nokkrar 
afgreiddar vítt og breitt um landið, 
meðal annars til Reykjavíkur. Segir 
Guðmundur að ástæðurnar fyrir því 
að líkkisturnar frá þeim nái svo langt 
út fyrir héraðið bæði vera gott orð
spor fyrirtækisins í líkkistusmíði og 
að verðið á þeim þyki afar hagstætt 
miðað við mikil gæði.

Starfsemi Trésmiðjunnar Stíg
anda hvílir á gömlum og traustum 
grunni. Fyrirtækið var stofnað árið 
1947 og hefur ávallt verið staðsett 
á Norðurlandi, en stofnendur þess 
komu þó úr Reykjavík. Í dag eru þrír 
starfsmenn fyrirtækisins í eigenda
hópnum en starfsmenn eru alls 13, 
meirihluti þeirra er trésmiðir.

Að sögn Guðmundar er starf
semin afar fjölbreytt en þó er sér
smíði á innréttingum mjög stór 
þáttur af starfseminni: „Við erum 
stærsti aðilinn á svæðinu í viðhaldi 
og nýsmíði og því mikið leitað til okk
ar varðandi alls konar verkefni. Við 
erum í raun þjónustufyrirtæki á vakt 
hér og það er feikilega mikið að gera.“

Trésmiðjan Stígandi tekur að 
sér allt sem við kemur byggingum 

og mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíða starfsmenn fyrir
tækisins nánast hvað sem er, allt 
eftir óskum viðskiptavina. Lögð er 
áhersla á vönduð vinnubrögð og 
persónulega þjónustu.

Innréttingar, tréstigar  
og sumarhús
Á heimasíðu Stíganda, stigandihf.is, 

má finna fróðlegar upplýsingar um 
ýmsar vörur fyrirtækisins. Áður eru 
líkkisturnar nefndar en auk þeirra 
framleiðir Stígandi til dæmis mikið 
af fallegum og vönduðum innrétting
um af ýmsu tagi. Þrautreyndir starfs
menn eru viðskiptavinum til ráðgjaf
ar varðandi efnisval og út færslu, en 
möguleikarnir eru endalausir.

Þá smíðar Stígandi tréstiga af öllum 

stærðum og gerðum þar sem nýtt er í 
senn nýjasta tækni og dýrmæt reynsla 
iðnmeistara fyrirtækisins af gömlu 
handbragði.

Enn fremur framleiðir Stígandi 
sumarhús og smáhýsi til flutnings 
hvert á land sem er. Meðal annars eru 
í boði svokölluð hraðhús, sem eru 55 
fermetra, byggð úr  tveimur  einingum 
sem eru smíðaðar á starfssvæði Stíg

anda og fluttar á byggingarstaðinn 
ásamt forsteyptum undirstöðum. 
Auðvelt er að bæta þriðju einingunni 
við hvenær sem er og stækka húsið 
þar með upp í 82 fermetra. n

Trésmiðjan Stígandi 
Húnabraut 29, Blönduósi 
Sími: 452-4123. 
Netfang: gummi@stigandihf.is 
Heimasíða: www.stigandihf.is

Vandaðar líkkistur 
á hagstæðu verði

kYnninG



8. desember 2016 
18. tölublað, 5. árgangur 

MAST varar 
við krækling  
í Hvalfirði
HVALFJÖRÐUR: Matvælastofnun var-
ar fólk sterklega við því að nýta kræk-
lings úr Hvalfirði eins og staðan er nú. 
Sýni af kræklingi tekin í firðinum í lok 
nóvembermánaðar voru send til grein-
ingar á þörungaeitri. Þar kom í ljós að 
eiturmagn mældist vera 440µg/kg af 
DSP eitri. Þetta er langt yfir viðmiðunar-
mörkum, en þau eru 160µg/kg.

Hvalfjörður er þannig lokaður til 
skelfisksuppskeru. Matvælastofnun 
mun áfram fylgjast með stöðu mála og 
láta vita þegar óhætt verður að neyta 
kræklings úr firðinum.

Fáttítt er að eiturefni mælist í 
kræklingi í nóvembermánuði hér við 
land og mun Hvalfjörður nú vera eina 
svæðið sem er lokað til kræklinga-
tínslu. Skýringin á þessu er talin sú 
að mikið hafi verið um eiturþörunga 
í Hvalfirði í sumar. Kræklingurinn 
eða bláskelin nærist á meðal annars á 
þessum þörungum og eitrið úr þeim 
safnast upp í skelfisknum. Síðan tekur 
nokkurn tíma þar til eitrið hreinsast 
út. Það virðist hins vegar hafa verið 
svo mikið af því í sumar að þetta tekur 
lengri tíma en oftast áður. Eitrunarein-
kenni þörungaeitursins eru kviðverkir, 
ógleði, uppköst og niðurgangur. 

Matvælastofnun fylgist áfram með 
og lætur vita þegar óhætt verður að 
neyta kræklings úr firðinum. Fylgjast 
má með stöðu mála á heimasíðu stofn-
unarinnar (mast.is).

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

Þyrill í Hvalfirði á fögrum vetrardegi. 

Mörgum þykir kræklingurinn lostæti. 

Gjafabréf 
á leiksýningu & kvöldverð

Gjafvörur í miklu úrvali

Landnámssetur Íslands, 
brákarbraut 13 – 15, borgarnesi 

Sími. 437 1600 • www.landnam.is 

Njótum 
aðventunnar

verslum í heimabyggð 

Opið alla daga 10:00-21:00

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

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

sterkari og veitir lengra geymsluþol

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

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
       stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
       vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
       lengri fiskflök raðast betur innan kassa
       meira rými er fyrir ís eða kælimottur 
       rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
       breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

Fiskur
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einangrun – umbúðir


