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Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 
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Nú í lok janúar verða 136 ár liðin 
síðan póstgufuskipið Phøn-
ix fórst í strandi við Syðra-

Skógarnes í Miklaholtshreppi. Það gerðist 
eftir ofboðslega hrakninga áhafnarinnar 

um Faxaflóa í „Þorrabylnum“ svokallaða, 
einu versta vetrarveðri sem orðið hefur í 
manna minnum á Vesturlandi. Skipverjar 
á Phønix gengu í gegnum ótrúlegar mann-
raunir en komust nánast fyrir kraftaverk 

allir nema einn lífs af úr háskanum. Fyrir 
nokkrum árum fundu fornleifafræðingar 
síðan flakið af Phønix. Vesturland hefur 
rannsakað magnaða sögu þessa strands. 
Sjá miðopnu.

Þegar Phønix fórst 
við Hafursfjörð

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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AKRANES: Stefán Bjarnason 
fyrrum yfirlögregluþjónn á 
Akranesi varð 100 ára mið-

vikudaginn 18. janúar. Hann starfaði 
sem slíkur á Akranesi í 44 ár, frá 1941 
þar til hann lét af störfum 1985.

Stefán fæddist á Sauðárkróki. For-
eldrar hans voru Bjarni Oddson bóndi 
í Saurbæ í Siglufirði síðar sjómaður á 
Siglufirði, f. 4. des. 1867 í Hólakoti í 
Fljótum, Skagafirði, d. 14. apríl 1942 og 
kona hans Filippía Þorsteinsdóttir, f. 3. 
sept. 1874 á Ytri-Skörðugiljum, Seylu-
hreppi, Skagafirði, d. 7. des. 1962.

Hann lauk prófi úr Samvinnuskól-
anum 1941, námskeiði fyrir varðstjóra 
í Reykjavík og prófi frá bréfaskólanum 
Institute of Applied Science árið 1961 
fyrir rannsóknarlögregluþjóna. Stefán 
hóf störf sem sumarlögreglumaður á 
Siglufirði vorið 1937 og starfaði þar til 
1940. Hann stundaði fimleikakennslu 
einn vetur á Siglufirði og Akranesi í 20 
ár og starfrækti fimleikasýningaflokk á 
tímabili. Hann var formaður Íþrótta-
bandalags Akraness í eitt ár, formaður 
Karlakórsins Svana í 20 ár og í stjórn 
Sambands sunnlenskra karlakóra.

Þann 6. júní 1942 kvænt-
ist Stefán Gíslinu Vilborgu 
Sigursteinsdóttur. Hún var f. 
15. mars 1922 á Akranesi, d. 
6. febr. 2008. Foreldrar henn-
ar voru Sigursteinn Harald-
ur Þorsteinsson, skipstjóri á 
Akranesi f. 23. des. á Akra-
nesi, d. 2. jan. 1926 og kona 
hans Júlíana Gísladóttir, f. 
13. júlí 1897 á Kúludalsá, 
Innri-Akraneshreppi, d. 30. 
des. 1977. Börn þeirra Stef-
án og Gíslínu eru Sigrún f. 
9. maí 1943 bankastarfs-
maður,  Viðar f. 3. apríl 1949 
lögreglufulltrúi og Bjarni f. 
2. júlí 1961 lögfræðingur.

Stefán á níu barnabörn, 
sautján barnabarnabörn og 
tvö barnabarnabarnabörn.

Hann hefur ritað greinar 
í blöðum. Endurminningar 
sínar ritaði Stefán sumarið 
2007. Þær voru gefnar út í 
Árbók Akurnesinga 2008 
og 2009. Vesturland óskar Stefáni, af-
komendum hans og öðrum aðstand-

endum innilega til hamingju með 
áfangann.

Ný ríkisstjórn
Það er fagnaðarefni að loks sé búið að mynda nýja ríkisstjórn Ís-

lands. Eftir tveggja mánaða tímabil með starfsstjórn flokka sem 
búnir voru að missa meirihluta sinn með afgerandi hætti í þing-

kosningum þá var ástandið við það að verða óbærilegt.
Meirihluti nýju stjórnarinnar er vissulega eins 

tæpur og hugsast getur. Aðeins munar einum 
manni. Þessi meirihluti gæti þó hæglega dugað 
ef engin alvarleg deilumál koma upp innan raða 
þingflokka Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartr-
ar framtíðar. Þingmennirnir á bak við þennan 
meirihluta verða  að ganga í takt og varast að falla 
í þá freistni að hætta stuðningi við ríkisstjórnina 
komi til ágreinings. Það er ekki mikið rúm fyrir 
einleiki.

Hinn nýji forsætisráðherra Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæð-
isflokksins teflir mjög djarft með myndun þessarar stjórnar. Úr því sem 
komið var voru engir aðrir kostir í stöðunni. Vinstri hlið íslenskra stjórn-
mála er í tætlum og hefur vísast aldrei verið aumari en nú. Á þeim væng 
var ekki gerlegt að mynda stjórn. Það hlýtur að vera umhugsunarefni 
fyrir fólkið sem stendur að baki þeim öflum að þegar á reyndi skuli ekki 
hafa verið hægt að bjóða þjóðinni upp á stjórn án aðkomu beggja fyrri 
stjórnarflokka, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Það var jú óánægja og 
hneykslismál sem tengdust þeim flokkum sem varð tilefni þess að ganga 
til kosninga í haust þó enn væri heill vetur eftir af kjörtímabilinu.

Það verður spennandi að fylgjast með því hvernig þessari fyrstu stjórn 
Bjarna Benediktssonar mun vegna. Líklega eigum við ekki eftir að sjá 
hana taka miklar áhættur á stjórnmálasviðinu en það þarf þó ekki að 
þýða að hún verði verklaus. Næg viðfangsefni bíða úrlausna.

Við Íslendingar þurfum á því að halda næstu misserin að vel takist til 
með styrk í stjórn landsmála. Margt bendir til að næstu ár verði umbrota-
tímar, ekki síst á erlendum vettvangi. Við sem nútímavædd smáþjóð, í 
stöðugum viðskiptum í ólgusjó alþjóðamála heims sem stöðugt verður 
minni, verðum óhjákvæmilega  vör við afleiðingar atburða sem gerast í 
nágrannalöndum okkar.  

„Þegar rignir á prestinn þá drýpur á djáknann.“
 Magnús Þór Hafsteinsson
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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!

Nýr fjölmiðill Skaga-
manna slær í gegn
AKRANES: „Viðbrögðin eru 

búin að vera gríðarlega góð. 
Mig óraði hreinlega ekki fyr-

ir þessu. Ég hef aldrei nokkurt tímann 
fengið viðlíka svörun meðal almenn-
ings við neinu sem ég hef gert á starfs-
ferli mínum sem blaðamaður,“ segir 
Sigurður Elvar Þórólfsson. Hann er 
ritstjóri vefmiðilsins Skagafréttir sem 
settur var á fót í byrjun nóvember síð-
astliðinn. Þar má lesa fréttir, viðtöl og 
ýmislegt annað sem viðkemur mann-
lífinu á Akranesi. Vefurinn sem hefur 
slóðina skagafrettir.is er öllum opinn 
og ókeypis að lesa  efnið sem þar er.

Hitti beint í mark
Augljóst er að Skagafréttir eru að ná 
að svala þorsta Skagamanna eftir því 
að njóta loks fjölmiðils sem fjallar ein-
vörðungu um Akurnesinga – bæði þau 
sem búa þar í dag og líka hina sem eru 
brottflutt en hafa alltaf sterkar taugar 
heim á Skagann. Slíkum miðli hef-
ur ekki verið til að dreifa um áratuga 
skeið, eða síðan Skagablaðið var og hét.

 „Mér sýnist lesendahópur Skaga-
frétta mjög breiður. Þetta er fólk á öll-
um aldri og búsett víða bæði hér á landi 
og erlendis,“ segir Sigurður Elvar. „Við 
í fjölskyldunni höfðum rætt þessa hug-
mynd lengi okkar á meðal að sniðugt 
væri að búa til vefmiðil sem segði frétt-
ir og fjallaði um mannlífið á Akranesi. 
Okkur fannst oft að fjölmiðlaumfjöllun 
um Akranes og íbúa bæjarins gæfi aðra 
mynd af samfélaginu hér heldur en 
við sáum hana sjálf. Stóru fjölmiðlarn-
ir taka oftast bara upp fréttir í þyngri 
kantinum. Umfjöllunin um fisklykt-
armál er dæmi um það. Okkur þótti í 
þessu samhengi að lítið væri fjallað um 
sjálft mannlífið á Skaganum og allt það 
góða sem er að gerast í samfélaginu 
sem er heilmargt. Við ákváðum því að 
setja upp vefinn og fórum í loftið 10. 
nóvember síðastliðinn.“

Frístundaverkefni fjölskyldu
Fjölskyldan sem Sigurður Elvar vísar 
hér til eru foreldrar hans þau  Þórólf-

ur Ævar Sigurðsson íþróttakennari og 
Kristín Guðbjörg Eyjólfsdóttir sem 
bæði eru rótgrónir og þekktir Skaga-
menn sem fjölmargir þekkja. Auk þessa 
koma börn Sigurðar Elvars að vinnslu 
Skagafrétta. Þannig er vefurinn alvöru 
fjölskylduverkefni. „Þau taka öll mynd-
ir og skrifa texta. Það hjálpar mikið að 
ritsjórnin samanstendur af fólki frá 14 
ára aldri og upp í sjötugt. Rauði þráð-
urinn hjá okkur er að fjalla um mann-
lífið í bænum með jákvæðum hætti. 
Við reynum líka að finna brottflutta 
Skagamenn sem eru að gera flotta og 
áhugaverða hluti. Síðan fáum við fullt 
af ábendingum um efni. Það er enginn 
skortur á hugmyndum.“

Sigurður Elvar segir að Skagafrétt-
ir séu þó fyrst og fremst hugsaðar sem 
frístundaverkefni. Hugsjónin er að 
samfélagið Akranes og velunnarar þess 
fái notið þess að sjá hvað sé í gangi á 
hverjum tíma. Slíkt styrki innviði og 
samheldni.

Reynslubolti að baki
Þrátt fyrir að hinn nýi fréttavefur sé 
unninn í sjálfboðavinnu þá skortir ekki 

á fagmennskuna, enda á Sigurður Elvar 
langa reynslu að baki sem blaðamaður. 
„Ég fór í framhaldsnám í íþróttafræð-
um í Ósló í Noregi á árunum 1998 til 
2000. Fréttamiðlun á netinu var rétt 
að byrja þá. Þarna byrjaði ég samhliða 
náminu að skrifa fyrir Morgunblaðið 
um íslensku fótboltamennina í Nor-
egi. Þeir voru fjölmargir þar á þessum 
árum. Þegar ég sneri heim árið 2000 
var mér svo boðin vinna sem íþróttaf-
réttamaður á Morgunblaðinu. Segja má 
að ég sé búinn að vera í þessu síðan. Ég 
starfaði í tíu ár á Mogganum þar sem 
ég var síðast fréttastjóri íþróttafrétta í 
tvö ár. Þá fór ég yfir á 365-miðlana þar 
sem ég var fréttastjóri í þrjú ár.“

Árið 2013 söðlaði Sigurður Elvar 
síðan alveg um. „Upp úr því fór ég að 
starfa fyrir Golfsamband Íslands þar 
sem ég er nú í stöðu útbreiðslustjóra. 
Í því felst að sjá um tímarit Golfsam-
bandsins, hjálpa til við að þróa innra 
starf þess og kynna íþróttina. Sjálfur 
er ég búinn að stunda golf í rúm 40 ár, 
byrjaði með pabba á Garðavelli á Akra-
nesi,“ segir ritstjóri Skagafrétta. hress í 
bragði.

Sigurður Elvar Þórólfsson ristjóri Skagafrétta sem 
er nýr vefmiðill um akranes og akurnesinga. 

Slóðin er skagafrettir.is og eins og blaðið Vestur-
land þá er hann alveg ókeypis aflestrar hvar sem 

er í alheiminum.

Elsti lögreglu-
maður Íslands

Mynd: Sigtryggur ari

LEIðARI
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðunum

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

 

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR
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Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, nýi ráðherrann af Vesturlandi:

Kraftmikil, skemmtileg, óstundvís 
og elskar kökur og rauðvín
Þórdís Kolbrún Reykfjörð 

Gylfadóttir er yngst kvenna 
í Íslandssögunni til að taka 

við ráðherraembætti. Hún varð í vik-
unni ráðherra ferðamála, iðnaðar og 
nýsköpunar aðeins 29 ára gömul. Þá 
er hún næst yngst allra íslenskra ráð-
herra, aðeins Eysteinn Jónsson var 
yngri en hann var 27 ára þegar hann 
settist á þing fyrir Framsóknarflokk-
inn og varð fjármálaráðherra fyrir 
margt löngu eða árið 1934. DV heyrði 
í móður Þórdísar, Fjólu Katrínu Ás-
geirsdóttur, og vinkonum hennar Em-
ilíu Ottesen og Evu Laufey Hermanns-
dóttur og fékk að vita hverjir væru 
kostir og veikleikar ráðherrans.

„Á maður ekki að vera einlægur 
og hreinskilinn eins og hún er og ég 
reyndar líka?“ segir Fjóla en á erfitt 
með að finna galla hjá dóttur sinni. 
„Hún hefur alltaf verið skemmtileg, 
með létta lund og kraftmikil. Ég var í 
vandræðum með hana þegar hún var 
lítil, ég fékk ekkert að gera fyrir hana 
og þýddi ekkert að reyna að reima 
skóna hennar eða greiða henni. Það 
vildi hún gera sjálf.“

Þórdís, sem er lögfræðimenntuð, 
var í framhaldsskóla þegar hún hóf 
að skipta sér af pólitík. Hún tók sæti 
í stjórn SUS árið 2007 og varð for-
maður Þórs, félags ungra Sjálfstæð-
ismanna á Akranesi. Hún var á lista 
flokksins það sama ár í Norðvestur-
kjördæmi. Árið 2013 var hún aftur 
á lista flokksins og kosningastjóri 
fyrir alþingiskosningar í Norðvest-
urkjördæmi. Með skóla var Þórdís 
framkvæmdastjóri þingflokksins og í 
desember 2014 réð Ólöf Nordal Þór-
dísi sem aðstoðarmann í innanríkis-
ráðuneytinu.

Þórdís er í sambúð með Hjalta 
S. Mogensen en saman eiga þau tvö 
börn, Marvin Gylfa, fjögurra ára, og 
Kristínu Fjólu, sem er um þriggja 
mánaða. Þórdís er alin upp á Akra-
nesi en er ættuð af Vestfjörðum og 
Ströndum.

„Hlæið, brosið og hættið að 
röfla“
Þórdís hefur vakið athygli fyrir ein-
læga pistla á Facebook-síðu sinni. Í 
júlí 2015 fjallaði hún um sáran missi 
þegar hún greindi frá því að á þeim 
tíma væru fimm ár liðin frá því að 
fyrrverandi kærasti hennar, Óskar 
Stefánsson, lést af slysförum árið 2010.

„Hann hafði verið kærasti minn í 
þrjú ár, kennt mér á lífið, kennt mér að 
gagnrýna – sem er beisiklí það sem ég 
vinn við í dag – kennt mér að drekka 
rauðvín, sem ég elska, kennt mér að ef-
ast – sem er mjög mikilvægt, sérstak-
lega þegar maður vinnur með valdhöf-
um og í stjórnmálum.“

Sagði Þórdís erfitt að sætta sig við 
það að hann fengi ekki að njóta lífsins 
og þakkaði honum fyrir að kenna sér 
að meta gjafirnar í lífinu.

„Ég þakka fyrir – á hverjum degi 
– fyrir son minn, fólkið mitt, tækifær-
in mín og líf mitt […] Njótið, þakkið 
fyrir ykkur, hlæið, brosið og hættið að 
röfla. Við erum heppin að fá að taka 
þátt í lífinu.“

„Í baráttunni mun lítil stúlka 
fylgja mér í bumbunni“
Þórdís notaði aftur samskiptamiðla 
þegar hún greindi frá því að hún hygð-
ist bjóða fram krafta sína fyrir síðustu 
kosningar. Við það tækifæri sagði ráð-
herrann: „Í baráttunni mun lítil stúlka 
fylgja mér í bumbunni.“ Ástæðan 
fyrir framboðinu var einföld: áhugi 
á stjórnmálum, þau væru krefjandi 
og gefandi. Kröfur og viðhorf hefðu 
breyst á síðustu árum. Líklega hefur 

Þórdís ekki átt von á því að nokkrum 
mánuðum síðar yrði hún ráðherra í 
nýrri ríkisstjórn.

„Krafa um jafnari þátttöku karla 
og kvenna, sem og víðtækari skírskot-
un til allra aldurshópa með auknum 
áhrifum ungs fólks blasir við öllum 
sem vilja sjá. Þá er það eðlileg og skýr 
krafa að almannahagsmunir ráði för 
í stjórnmálum. Ég er sammála þess-
um sjónarmiðum og gef kost á mér á 
grundvelli þeirra.“

„Foreldrar sem ekki bólusetja 
börnin sín, skammist ykkar“
Þann 10. desember síðastliðin vöktu 
skrif Þórdísar um veikindi dóttur 
hennar mikla athygli. Þá greindi hún 
frá því á samskiptamiðlum að dóttir 
hennar hefði greinst með kíghósta að-
eins tæplega sex vikna gömul. Var um 
eina skráða tilfellið á árinu. Á Vísi var 
haft eftir Þórdísi: „Foreldrar sem ekki 
bólusetja börnin sín; skammist ykkar 
og lesið ykkur til.“ Þá sagði hún einnig:

„Fyrir móður sem hefur gengið 
með barn í níu mánuði og passað upp 
á það inni í verndaðri bumbu, gert allt 
af líkama og sál til að koma því í heim-
inn og starað svo á það í nokkrar vikur, 
gefið því brjóst og hugsað um það er 
erfitt að horfa upp á barnið sitt agn-
arsmátt fimm kíló verða blátt í framan 

í hóstaköstum og þurfa vanmáttug að 
treysta á fólk sem veit og kann betur 
að hjálpa henni.“

Í samtali við DV segir Fjóla, að 
dóttir Þórdísar hafi fyrir viku, eftir sex 
vikna dvöl á spítala verið útskrifuð.

Bjóst ekki við þessu
Það vakti athygli þegar Þórdís var skip-
uð ráðherra í nýrri ríkisstjórn aðeins 
29 ára gömul. Á samskiptamiðlum var 
nokkuð um að bent væri á reynslu-
leysi hennar á meðan aðrir nýliðar á 
ráðherrastóli s.s. Benedikt Jóhannsson 
sluppu við gagnrýni af svipuðum toga. 
Fjóla bendir á að dóttir hennar sé búin 
að lifa og hrærast í pólitík frá því hún 
var í fjölbrautaskóla.

„Það er hálf hallærislegt að finna 
ekki galla hjá stúlkunni. Ég get bara 
hrósað henni fyrir dugnað og hversu 
fljót hún er, hún fer um eins og storm-
sveipur. Hún hefur alla tíð verið rosa-
lega geðgóð sem mér hefur alltaf þótt 
mikill og góður kostur í fari fólks.“

Pólitík frá föðurfjölskyldunni
„Guðmundur Ingólfsson, afi hennar, 
var mikill Sjálfstæðismaður. Hann sat 
í bæjarstjórn Ísafjarðar frá 1971 til 
1986 og var átta ár forseti bæjarstjórn-
ar,“ segir Fjóla og bætir við að hún og 
Gylfi, eiginmaður hennar, séu bæði frá 

Vestfjörðum. Þá á Þórdís einnig ættir 
sínar að rekja til Skjaldabjarnarvíkur á 
Ströndum en langafi hennar var Krist-
ján Guðjónsson sem var faðir Guðjóns 
Arnars Kristjánssonar, fyrrverandi 
þingmanns. Þá er amma hennar Jóna 
Valgerður Kristjánsdóttir sem sat eitt 
kjörtímabil fyrir Kvennalistann.

„Hún er svo hrein og bein að ég 
held að það yrði seint sem að hún færi 
í einhver hlutverk. Það er gott að ungu 
fólki sé gefið tækifæri. Núna gengur 
lífið yndislega en hún fékk dóttur sína 
heim af spítalanum síðastliðinn föstu-
dag.“

Hún fór sex vikna inn á spítala og 
var sex vikur inni og var óhugnanlega 
veik,“ segir Fjóla. „Nú er staðan öllu 
betri. Barnið orðið heilbrigt og þetta er 
eintóm hamingja.“

 Emilíu Ottesen gekk nokkuð betur 
en Fjólu að nefna galla, reyndar aðeins 
einn, í fari vinkonu sinnar. Í samtali við 
DV lýsir hún hennar eina galla á eftir-
farandi hátt:

„Hann er óstundvísi. Hún er búin 
að lofa mér því að sá galli heyri sögunni 
til. Ég er með það loforð skriflegt.“

Kostirnir eru að sögn Emilíu að 
Þórdís búi yfir þeim eiginleika að hafa 
einlægan áhuga á skoðunum annarra 
og eigi auðvelt með að setja sig í spor 
þeirra sem hún á samtal við.

„Hún er líka einstaklega klár og 
staðföst og fyrir vikið tekur hún upp-
lýstar og sanngjarnar ákvarðanir. Það 
þarf varla að taka það fram en ég 
treysti henni 110 prósent og hlakka til 
að fylgjast með henni takast á við þetta 
verkefni. Hún hefur líka mikinn á huga 
á góðum kökum og rauðvíni sem mér, 
persónulega finnst mikill kostur, en 
fyrst og fremst er hún heimsins besta 
vinkona.“

„Þórdís Kolbrún er mörgum kost-
um gædd en hún er fyrst og fremst 
heiðarleg, með stórt hjarta og ákveðin," 
segir Eva Laufey Hermannsdóttir. 
,,Hún er réttsýn og virðir skoðanir 
annarra sem er afar mikilvægt í henn-
ar starfi. Hún bakar einnig bestu epla-
kökurnar og fátt betra en að sitja með 
henni, borða köku og spjalla um lífið.“

„Gallarnir eru fáir, helsti gallinn er 
kannski sá að hún er svakalega dugleg 
og hefur mikið að gera sem þýðir að 
ég hitti hana ekki eins oft og ég vildi, 
en það er nú bara sjálfelska í mér,“ seg-
ir Eva Laufey, hlær og bætir við: „Hér 
með panta ég köku og rauðvínskvöld! 
Ég er að rifna úr stolti yfir henni og bíð 
spennt eftir sjá hana vaxa í nýju starfi.“

Kristjón Kormákur Guðjónsson
(Greinin birtist einnig 

í helgarblaði DV).

lítið um frí framundan. Þórdís elskar 
helgarfrí. nú hefur hún sest í ráð-

herrastól og fríin verða þá af skornum 
skammti. ljósm.: Sigtryggur ari

nýdönsk og beyoncé. Í samtali við Vísi upplýsti Þórdís að beyoncé og nýdönsk væru oftast spiluð 
á Spotify. Helgarfrí fara í að vera með fjölskyldunni, bakstur, sundferðir, góðan mat og rauðvín. Fal-
legasti staðurinn er Santorini og Vín er sú borg sem er í mestu uppáhaldi. ljósm.: Sigtryggur ari.

Einlæg á Facebook. Pistlar 
Þórdísar hafa margir vakið 
athygli en hún hefur verið 
óhrædd við að opna sig 
um erfið mál.
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Höfuðstöðvar Samherja eru í 
hjarta Akureyrar, á tveimur 

efstu hæðum hússins við Glerárgötu 
30. Á neðri hæðinni er móttaka, 
mötuneyti og skrifstofur, en á þeirri 
efri skrifstofur og fundarherbergi. Í 
höfuðstöðvunum er aðsetur forstjóra, 
fjármálastjóra og annarra yfirmanna 
félagsins, ásamt bókhalds-, skipa- og 
söludeild. Í Reykjavík var síðan hluti 
sölustarfsemi félagsins á þessum tíma 
hýstur á einni hæð í Húsi verslunar-
innar í Kringlunni 7.

Á slaginu 9:00 gekk Hreiðar Ei-
ríksson inn í móttöku Samherja á Ak-
ureyri í fylgd nokkurra starfsmanna 
Seðlabankans, Sérstaks saksóknara 
og lögreglumanna, og tilkynnti 
að nauðsynlegt væri að ná tali af 
forsvarsmönnum fyrirtækisins. Þor-
steinn Már Baldvinsson forstjóri var 
við vinnu á skrifstofu sinni á hæðinni 
fyrir ofan þegar Margrét, ritari hans, 
tilkynnti honum að fólk væri mátt 
á skrifstofuna í húsleit. Þorsteinn 
minnist þessa:

Margrét kom svo upp og sagði mér 
að hingað væri fólk mætt til að fram-
kvæma húsleit. Fór ég strax niður. 
Starfsfólkið hér vissi hvað var í gangi 
áður en leitarmenn voru komnir alla 
leið inn enda fréttir um húsleitina 
strax komnar á netið. Ég man að fyrst 
komu nokkrir lögreglumenn inn en 
beint fyrir aftan þá voru fjölmiðla-
menn að reyna að komast inn. Ég 
spurði leitarmenn hvort þeir vildu ekki 
bara koma með þá með sér inn enda 
ljóst að fjölmiðlamenn voru á svæðinu 
á þeirra vegum.

Þorsteinn Már átti orðastað við 
Hreiðar Eiríksson, forsvarsmann 
Seðlabankans á svæðinu, og tjáði hon-
um að hann teldi sig eiga rétt á að hafa 
lögmann viðstaddan áður en húsleit 
hæfist. Þorsteinn taldi sig jafnframt 
eiga rétt á að vita hjá hvaða aðilum 
húsleit hefði verið heimiluð þar sem 
hann vildi tryggja að leitarmenn færu 
ekki í eða tækju neitt sem þeim væri 
ekki heimilt.

 Ég fann þó strax að þetta ætluðu 
menn ekki að virða, heldur vaða strax 
inn um allt. Eina sem við fengum að 
vita var að til rannsóknar væru ætluð 
brot á gjaldeyrislögum vegna fiskverðs. 
Við báðum þá að upplýsa hverjir stæðu 
að leitinni. Viðbrögðin voru lýsandi, 
örfáir tóku upp límband og skrifuðu 
á það „Seðlabankinn“ en flestir gerðu 

ekkert. Engin leið var fyrir okkur að 
vita hverjir væru að leita, hvaðan þeir 
komu eða neitt. Þessi húsleit kom okk-
ur ekki við. Þær litlu takmarkanir sem 
þó voru í úrskurðinum voru ekki virtar. 
Til dæmis voru skjalamöppur merkt-
ar árinu 2007 teknar. Fimm manns 
framkvæmdu míkróleit á skrifstofunni 
minni í fimm klukkustundir, sem þó 
telst ekki stór. Ég treysti mér ekki til að 
vera viðstaddur og bað Margréti um 
að vera viðstadda. Allt var hreinsað, 
persónulegir munir og hvaðeina. Þeir 
hirtu allt. Það lýsir ef til vill ágætlega 
viðhorfi þeirra þegar leitarmenn rák-
ust á blaðstúf sem innihélt upplýs-
ingar um fyrirtæki erlendis. Það var 
í eigu íslensks lífeyrissjóðs og tengdist 
Samherja ekki neitt. Á blaðinu voru 
upplýsingar um nafn fyrirtækisins og 
voru tiltekin löndin Ísland, Lúxemborg 
og Tortóla. Blaðstúfurinn gekk tvo hr-
ingi á milli allra leitarmannanna sem 
brostu og nikkuðu til hvers annars. Við 
vorum fyrirfram dæmd glæpamenn. 
Mér finnst ummæli eins starfsmanns 
Seðlabankans við Stein Símonarson, 
fjármálastjóra Ice Fresh Seafood, draga 
þetta ágætlega saman. Steinn spurði 
hann af hverju þeir hefðu ekki bara 
spurt okkur eins og síðast og svaraði 
Seðlabankamaðurinn Steini: „Nei, við 
ætluðum að nota aðra aðferð á ykkur 
núna.“

Á sama tíma fóru starfsmenn 
Seðlabanka Íslands einnig inn í starfs-
stöð Samherja í Reykjavík í fylgd 
starfsmanna Sérstaks saksóknara, toll-
stjóra og almennra lögreglumanna. 
Rannveig Júníusdóttir lögfræðingur 
stjórnaði þar aðgerðum. Hún vildi fá 
að tala við yfirmann á staðnum og 
voru þeir Hlynur Veigarsson, sölu-
stjóri Ice Fresh Seafood, og Ingvar 
Júlíusson, innri endurskoðandi sam-
stæðunnar, í forsvari fyrir Samherja. 
Þeir vísuðu hluta húsleitarhópsins 
inn í fundarherbergi og þar var þeim 
kynnt erindið. Hlynur lýsir því sem 
fram fór:

Þau voru að minnsta kosti fimm 
á vegum Seðlabankans og sögðust 
vera með húsleitarheimild hjá okk-
ur vegna gjaldeyrisbrota og að allir 
ættu að safnast saman í kaffistofunni 
og skilja við vinnustöðvarnar eins 
og þær voru. Mér þótti merkilegt að 
fréttamenn RÚV voru strax mættir á 
svæðið, skjótar en hefði verið hringt í 
112 vegna hjartastopps. Ég man að ég 

fékk stífan hnút í mag-
ann þar sem ljóst var að 
þetta var alvarlegt. Það 
var verið að saka okkur 
um eitthvað og Sérstakur 
saksóknari mættur. Svo 
byrjar leikritið eitthvað 
seinna að menn fara að 
leita að Baldvini, syni Þorsteins Más 
forstjóra, sem ekki var á svæðinu. Ég 
man sérstaklega eftir einum leitar-
manninum. Ég hef séð hann nokkrum 
sinnum eftir húsleitina og fæ mikla 
ónotatilfinningu í hvert skipti. Hann 
var ákveðinn, dónalegur og grimmur 
og hagaði sér dálítið eins og „vonda 
löggan“ í lélegum amerískum glæpa-
þætti. Hann var kominn í húsleit, það 
var veisla og það átti sko að negla okk-
ur! Það skipti engu máli að þarna væri 
bara skrifstofufólk að vinna vinnuna 
sína. Hann byrjar svo að spyrja mig 
hvar Baldvin væri og bað mig að hr-
ingja í hann og segja honum að koma 
á skrifstofuna og skila símanum sín-
um, því að þeir ætluðu að taka hann. 
Þegar þarna var komið við sögu mætti 
Garðar Gíslason lögmaður sem betur 
fer á staðinn. Ég gekk til hans og sagði 
honum hvað þeir væru að biðja mig að 
gera. Hann fór þá strax til „vondu lög-
gunnar“ og spurði hvað hann væri eig-
inlega að gera, hann vissi það mætavel 
að húsleitin næði aðeins til þess sem 
væri innandyra. Þeir hefðu engan rétt 
til að láta menn hringja í einhverja og 
koma með eitthvað til þeirra.

Á skrifstofunni í Kringlunni 
sáu leitarmenn strax skjalamöppur 
sem merktar voru fyrirtækjum eins 
og Seadove Shipping Ltd. og Katla 
Seafood Ltd. og töldu að þarna væru 
komnar sannanirnar sem þeir þyrftu 
á að halda til að sýna fram á að þess-
um fyrirtækjum væri stjórnað frá Ís-
landi. Úrskurður Ingimundar dómara 
heimilaði hins vegar ekki haldlagn-
ingu á möppum og gögnum þessara 
tilteknu fyrirtækja og var leitarmönn-
um bent á það þegar þeir handfjötl-
uðu möppurnar. Þeir reyndu þrátt 
fyrir það að haldleggja gögnin en þá 
tóku lögmenn Samherja til varna og 
bentu fulltrúum Seðlabankans á að 

ómögulegt væri 
að framfylgja úr-
skurðinum sökum 
þess hve víðtækur 

og í senn ónákvæmur hann var. Til 
dæmis var ljóst af orðalagi úrskurðar-
ins að skilgreining á hugtakinu „sam-
eiginlegt svæði“ skorti algerlega. Þá 
lá einnig fyrir að úrskurðurinn, sem 
veitti heimild til leitar og haldlagn-
ingar gagna á starfsstöðvum Sam-
herja, tiltók ýmis fyrirtæki sem mörg 
hver höfðu hvorki stundað erlend 
viðskipti né átt gjaldeyrisreikninga.

Sama var uppi á teningnum á Ak-
ureyri. Þar andmæltu forsvarsmenn 
Samherja húsleitarúrskurðinum 
harðlega og töldu hann ekki heimila 
haldlagningu gagna tiltekinna félaga 
og nefndu nokkur í því sambandi. 
Þeirra á meðal voru Fidelity Bond 
Investments Ltd. og Katla Seafood 
Ltd. Hreiðar Eiríksson var í símasam-
bandi suður og skömmu síðar, eða 
rétt um klukkan 11, ákváðu starfs-
menn Seðlabankans að stöðva frekari 
aðgerðir á starfsstöðvum Samherja og 
í framhaldinu óska eftir frekari heim-
ildum frá héraðsdómi til haldlagn-
ingar gagna frá þeim félögum sem 
ekki voru talin upp í fyrri húsleitar-
úrskurði, en þeir töldu þær heimildir 
auðfengnar. Þeirra á meðal voru félög 
sem að Hreiðar Eiríksson hafði heyrt 
nefnd í húsleitinni og punktað nöfn 
þeirra niður hjá sér. Eitt félag vakti 
meiri áhuga Hreiðars en önnur, en 
en það var Katla Seafood Ltd., félagið 
sem starfsmenn Gjaldeyriseftirlits-
ins höfðu ekki komist hjá að heimila 
þátttöku í gjaldeyrisútboði bankans. 
Mikilvægt væri fyrir Gjaldeyris-
eftirlitið að geta sýnt fram á félagið 
væri rekið frá Íslandi og ætti því að 
skila gjaldeyri til landsins.

Leitarmenn yfirgáfu vettvang á 
báðum stöðum og tók lögreglan að 
sér að vakta þá þar til málin skýrð-
ust. Rannveig Júníusdóttir hélt áleiðis 
í Seðlabankann til að undirbúa nýja 

kröfu. Um svipað leyti og ákveðið var 
að stöðva frekari húsleitir sendi Seðla-
bankinn út stutta fréttatilkynningu 
með fyrirsögninni: „Gjaldeyriseftirlit 
Seðlabanka Íslands framkvæmir hús-
leitir“. Tilkynningin var send í gegn-
um RSS-fréttaveitu bankans, bæði 
á íslensku og ensku til allra helstu 
fjölmiðla og fréttaveitna heims, auk 
annarra áskrifenda að fréttum bank-
ans. Á augabragði var fréttin farin út 
um allt, meðal annars til flestra ef ekki 
allra helstu viðskipta- og samstarfsað-
ila Samherja. Fréttatilkynningin var 
sömuleiðis birt á heimasíðu bankans.

Fyrsta fréttin um húsleitirnar eða 
„rassíuna“ hjá Samherja, eins og hún 
var nefnd, birtist á vef Ríkisútvarps-
ins aðeins 21 mínútu eftir að húsleitir 
hófust. Í kjölfarið kepptust fjölmiðl-
ar við að birta fréttir af húsleitinni. 
Athygli vakti þegar Stefán Jóhann 
Stefánsson, sem hefur starfstitilinn 
ritstjóri Seðlabankans, staðfesti í sam-
tali við dv.is síðar um morguninn að 
meðal gagna sem skoðuð væru í mál-
inu væri ábending frá starfsmönnum 
Kastljóss. Stefán Jóhann ræddi við 
fleiri fjölmiðla þennan morguninn. 
Eins og von var gerði Ríkisútvarpið 
talsvert úr sínum þætti í málinu en 
í hádegisfréttum þess þennan dag 
sagði:

Samkvæmt heimildum fréttastofu 
er húsleitin liður í rannsókn Gjald-
eyriseftirlits Seðlabankans og Sérstaks 
saksóknara sem hófst vegna fyrir-
spurnar fréttaskýringarþáttarins Kast-
ljóss um meint brot fyrirtækisins á lög-
um um gjaldeyrismál.

Þetta kom forsvarsmönnum Sam-
herja mjög á óvart. Þeim hafði ekki 
verið kunnugt um aðkomu Kastljóss 
Ríkissjónvarpsins fyrr en þeir heyrðu 
það og lásu í fjölmiðum. Hið eina 
sem þeir höfðu fengið að vita var úr-
skurðarorðið, það er grunur um brot á 
gjaldeyrislögum. Seðlabankinn veitti 
fjölmiðlum rækilegri upplýsingar en 
þeim.

– 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

Húsleit samtímis á tveimur stöðum
Hér fer kafli úr bókinni „Gjald-

eyriseftirlitið – Vald á eft-
irlits“ eftir Björn Jón Braga-

son sagnfræðing og lögfræðing. Hann 
er ritstjóri Reykjavíkur vikublaðs. 

Bókin greinir frá starfsemi Gjaldeyris-
eftirlits Seðlabankans, einkum í tengsl-
um við þrjú mál tengd fyrirtækjunum 
Aserta, Ursus og Samherja. Í úrdráttn-
um sem hér er birtur segir frá því þegar 

Seðlabankinn og lögreglan létu til skar-
ar skríða í húsleit hjá sjávarútvegsfyrir-
tækinu Samherja. Neðanmálsgreinum 
með tilvitnunum og fleiri upplýsingum 
er sleppt hér plássins vegna.

Bókarkafli: 

Þorsteinn Már 
baldvinsson 

forstjóri Sam-
herja fyrir utan 

Seðlabankann í 
reykjavík. ljósm.: 

Þormar Vignir 
gunnarsson.

björn Jón bragason hefur 
skrifar afar áhugaverða 

og læsilega bók um 
starfsemi gjaldeyris-

eftirlits Seðlabankans.



7   19. janúar 2017

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 7.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, Akranesi, 
Borgarnesi, Stykkishólmi, Flatey, Grundarfirði, Ólafsvík, Snæfellsbæ, Hellissandi og í Búðardal.
 

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is
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VESTURLAND: Þann 31. janú-
ar verða 136 liðin síðan póst-
gufufkipið Phønix strandaði í 

Miklaholtshreppi. Það gerðist eftir að 
skipið hafði hreppt mikla hrakninga 
í óveðri og ísingu á Faxaflóa. Skip-
brotsmenn komust örmagna, kaldir og 
blautir á land. Margir þeirra voru illa 
kalnir og biðu þessa aldrei bætur.

Póstskipið Phønix kom upp að 
Reykjanesi í lok fjórðu viku janúar-
mánaðar 1881. Það var 62 metra langt 
barkskip með járnskrúfu, gufuvél og 
seglabúnað. Phønix hafði verið smíðað 
fyrir danskt skipafélag í Skotlandi 20 
árum fyrr eða 1861. Á ferli sínum sem 
skip sem flutti vörur, póst og farþega 
sigldi Phønix milli hafna í Danmörku, 
Bretlandi, Færeyjum og á Íslandi.

Póstskip á borð við Phønix gegndu 
mjög mikilvægu hlutverki í reglu-
bundnum samgöngum til og frá Ís-
landi. Saga þeirra hófst á síðari hluta 
18. aldar. Nú þegar komið var fram á 
öndverða 19. öld voru þau í föstum 
ferðum sex sinnum á ári milli Íslands 
og Danmerkur. Þessi skip voru í lykil-
hlutverki við að koma á tengslum milli 
Íslands og umheimsins eftir aldalanga 
einangrun.

Fyrsta sigling ársins
Phønix var nú í miðvetrarsiglingu 
sinni, þeirri fyrstu á nýju ári. Skipið 
hafði lagt í hana frá Kaupmannahöfn 
fyrr í þessum sama mánuði. Farmur-
inn samanstóð af pósti utan úr hinum 
stóra heimi til íbúa Íslands, vörum fyr-
ir kaupmenn og kolum. Engir farþegar 
voru um borð í þessari vetrarferð, að-
eins skipverjar sem voru 24 talsins. Þar 
af var ein kona, skipsjómfrúin svokall-
aða, sem gegndi störfum þernu.

Þremur árum fyrr hafði skipið farið 
í viðamiklar endurbætur, Phønix var 
lengt og sett í það ný vél og gufuketill. 
Skipið átti því að vera vel í stakk búið 
til að kljást við vetrarstorma Norður 
Atlantshafs.

Nú skyldi það hins vegar mæta 
ofjarli sínum. Veturinn 1880–1881 

stefndi í að verða einn sá frostamesti 
og illviðrasamasti sem Íslendingar 
hafa upplifað. Vestanlands var kuldinn 
svo mikill að Faxaflóa lagði langt út 
fyrir eyjar. Gengið var á ís frá Akranesi 
til Reykjavíkur, yfir Hvammsfjörð og 
út í Stykkishólm og á land úr Flatey í 
Breiðafirði.

Þessi vetur varð upphaf mikils 
harðindakafla á Íslandi sem átti eftir 
að vega þungt í ákvörðunum margra 
Íslendinga að taka sig upp frá þessu 
harðbýla landi og flytjast vestur um haf 
til Ameríku í leit að nýju og betra lífi. 

Hrikalegur stormur í Faxa-
flóa
Phønix hafði lagt af stað frá Kaup-
mannahöfn að morgni 15. janúar. 
Ferðinni var heitið til Reykjavíkur 
með viðkomu í Leith í Skotlandi og 
Þórshöfn í Færeyjum. Siglingin sóttist 
ágætlega.

Föstudagsnóttina 28. janúar var 
Phønix kominn fyrir Reykjanes og 
inn á Faxaflóa. Veður var búið að vera 
rysjótt og augljóst að frekari veðra-
brigði voru í nánd. Nú skall á stormur 
sem stóð úr vestri. Síðan snerist hann 
í norðlægar áttir, hitastigið féll hratt 
niður í 18 gráðu frost, mikið hafrót 
og blindbylur. Við þessar aðstæður var 
ekki til fagnaðar að flýta sér til Reykja-
víkur því þar var allt ísi lagt frá landi 
og hættulegt að freista þess að sigla 
þar inn við þessar veðuraðstæður.  
Skipstjórinn Vigo Emilius Kihl, sem 
var þekktur af fyrri störfum sínum í 
póstsiglingum, ákvað að halda skipinu 
upp í veðrið og freista þess að verja 
það áföllum á meðan menn biðu þess 
að illviðrið gengi yfir.

Sjórinn gekk yfir Phønix og mikil 
ísing tók að myndast. Skipverjar börð-
ust í storminum við að forða skipi sínu 
frá ólögum og berja af því ísinn. Þeir 
vissu mætavel að þunginn af ísnum 
sem hlóðst bæði á yfirbyggingu, rár 
og reiða, gæti leitt til þess að Phøn-
ix myndi hvolfa. Það yrði banastund 
þeirra allra.

Lagnaðarísinn mikli sem hafði 
myndast við innanverðan Faxaflóa 
skapaði líka hættu. Í þessu veðri brotn-
aði hann upp. Hann var víða allþykkur 
og jakastykki úr honum voru nú á reki 
vestur og suður um flóann. Af og til 
skullu slík stykki á byrðing Phønix og 
veittu skipinu geigvænleg högg.  

Barátta upp á líf og dauða
Blaðið Ísafold lýsti hinstu för Phønix 
með eftirfarandi hætti í frétt sem birt-
ist 22. febrúar þetta sama ár: „„Phönix" 
hafði haft bezta veður að Reykjanesi, 
en fjekk þá ofviðri mikið með frost-
hörku þ. 29. og 30. jan. í Faxaflóa (sama 
dag færðist Miklaholtskirkja 11/2 alin 
til á grundvellinum); mun þá hafa ætl-
að að hverfa aptur út úr flóanum, til 
þess að forða sjer bæði undan ísjök-
um og sjávarhörkunum og gaddinum, 
sem ávallt er mestur næst landi, en 
hafa verið orðið ískyggilega yfirísað, 
og ekki þolað að hafa veðrið á hlið. 

Er sagt það hafi tvisvar lagzt á hliðina, 
og ekki rjett við í síðara skiptið, fyr en 
búið var að höggva úr því stórmastr-
ið ; hafi skömmu síðar orðið vart við 
leka, en ekki orðið ausið fyrir frosti, því 
allt gaddaði. Mun þá ekki hafa verið 
annað fyrir, en halda á land beint upp 
i vindinn, sem þá var á norðan land-
norðan.“

Þessi stutta lýsing Ísafoldar er stað-
fest af öðrum heimildum. Hún dregur 
saman þrotlausa baráttu sem áhöfn 
Phønix hafði háð í tvo sólarhringa upp 
á líf og dauða í hrakningum vestur og 
norður af Akranesi. Gufuvél skipsins 
gekk allan tímann og menn reyndu 
að sigla í óstjórnlegu hafróti, þar sem 
stormurinn öskraði í rúmlega 20 
stiga frosti og áfreðar jukust stöðugt. 
Árla sunnudagsmorguninn 30. janú-
ar dugði vélaraflið ekki lengur til að 
að halda skipinu upp í veðurofsann, 
því sló flötu út á bakborða, það valt á 
hliðina lá þannig með slagsíðu og tók 

inn mikinn sjó. Þarna virtist öll von 
úti. Phønix hélst þó ofansjávar. Þegar 
birti var gripið til þess örþrifaráðs að 
höggva burt stórsigluna að framan til 
að freista þess að létta skipið. Það tókst 
en litlu munaði að nokkrir skipverjar 
færu með henni útbyrðist. Phønix rétti 
sig nokkuð eftir þetta og áhöfnin náði 
aftur stjórn á skipinu.

Allan þennan tíma var hver einasti 
maður á fótum við að verja Phøn-
ix. Enginn fékk að sofa. Undir lokin 
voru allir orðnir örmagna. Skipstjóra, 
1. stýrimann og nokkra háseta hafði 
kalið á höndum og í andliti. 

Skipinu hleypt á land
Skipverjar á Phønix vissu ekki ná-
kvæmlega hvar þeir voru staddir. Lítt 
sást til lands í rofalausum bylnum svo 
greina mætti kennileiti í þessum veð-
urofsa í svartasta skammdeginu við 
þessar köldu Íslands strendur. Þó töldu 
þeir sig einhver augnablik hafa getað 

Þegar phønix strandaði í Miklaholtshreppi:

„ÞÁ ER VÍðAR Guð 
ENN Í GöRðum“

teikning af póstgufuskipinu Phønix. Skipið 
var 20 ára gamalt þegar það lauk siglingaferli 

sínum við strendur Snæfellsness. Skipið var 
smíðað hjá James Henderson & Son í renfrew 

í Skotlandi árið 1861. Fyrsti eigandi var Det 
almindelige Danske a/S í Kaupmannahöfn. 

Phoenix var í póstferðum til Íslands frá árinu 
1864. Det Forenede Dampskibs Selskab 

(DFDS) eignaðist skipið 1. janúar 1867.

 Póstgufuskipin gegndu afar mikilvægu hlutverki í samgöngum um 
danska konungsríkið á ofanverðri 19. öld. Hér er eitt þeirra smíðað 
1866. Það var ekki ólíkt Phønix útliti en þó minna í sniðum. Skipið var 
bæði með seglabúnað og vél. Þetta skip hét Skandia og var í förum 
til og frá borgundarhólmi.
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greint Snæfellsjökul og að þeir væru 
þannig komnir norður undir Sæfells-
nes. Laust fyrir miðnætti á sunnudags-
kvöldinu tóku þeir skyndilega eftir því 
að sjórinn varð sléttur. Það gat aðeins 
þýtt að þeir væru komnir í skjól upp 
við land og hætta á strandi. Vélin var 
stöðvuð strax en um leið kenndi skip-
ið grunns. Þeir bökkuðu vélini til að 
freista þess að losa skipið og það tókst. 
Phønix rann af þessu óþekkta skeri og 
til allra mildi var skrokkur skipsins 
heill eftir strandið þannig að ekki kom 
leki að skipinu. Þeir sneru eftir þetta 
stefnu skipsins og sigldu nú um stund 
undan veðrinu í suðvestur sem hlyti að 
vera frá landi fyrst þeir voru við Snæ-
fellsnes.

Árla mánudagsmorguns voru þeir í 
mikum veltingi og urðu enn varir við 
rekís. Þá var eins og eitthvað brysti í 
skipinu. Þegar nánar var að gætt kom 
í ljós að mikill leki var í stórlestinni 
framan við stjórnpallinn. Dælur höfðu 
ekki undan. Áhöfnin reyndi að létta 
skipið í von um að geta haldið Phønix 
á floti þar til birti en framskipið seig 
stöðugt neðar í sjó.

Kihl skipstjóri kallaði nú saman 
skipsráð. Áhöfn Phønix sammæld-
ist um að ekki væri nú annað til ráða 
en að finna legustað við sunnanvert 
Snæfellsnes þar sem sigla mætti skip-
inu í strand áður en það sykki eða því 
hvolfdi undan ísingunni. Þeir yrðu 
að gera þetta meðan enn væri bjart. 
Phønix var nú haldið á austlægri 
stefnu. Klukkan 13:30 þennan mánu-
dag strandaði skipið öðru sinni og nú 
vegna ásetnings áhafnarinnar.  Mátti 
vart seinna vera. Skipverjar voru sam-
mála um seinna meir að klukkustund 
síðar hefði svo mikill sjór verið kominn 
í Phønix að eldurinn undir gufukatli 
skipsins hefði drepist. Þá hefði skipið 
orðið vélarvana og dauðinn vís.  

Brotist til bæjar
Það var svartur bylur svo varla sást 
handa skil. Björgunarbátar voru settir 
á flot. Þó þótti óráð að yfirgefa skipið 
í svo slæmu skyggni þar sem enginn 
vissi hvar þeir voru staddir. Áhöfn 
Phønix dokaði nú við um borð í von 
um að létti til í dagskímunni svo þeir 
áttuðu sig á staðháttum. Þetta varð og 
þeir sáu að þeir hefðu strandað á skeri 
undan landi og fært var á bátum upp 
í fjöru.

Klukkan 15:30 var skipið loks yfir-
gefið og farið í bátana. Þá var vélarrúm 
og afturlest Phønix orðin full af sjó og 
talin hætta á að skipið rynni af sker-
inu og sykki. Það var ekki um annað 
að ræða en leita lands og komast til 
bæja. Klukkustund síðar komst áfhöfn 

Phønix  loks í norðangaddinum við 
illan leik að landi á björgunabátun-
um, örmagna eftir margra sólarhringa 
þrotlausa baráttu. Þegar hér var komið 
sat skipstjórinn eftir í sínum bát sem 
dauður væri. Kihl hafði misst með-
vitund gersamlega bugaður eftir hafa 
leitt áhöfn sína í gegnum hrakningana. 
Urðu menn hans að bera hann í byln-
um og grimmdargaddi í land úr greip-
um dauðans upp í klakaða fjöruna.

Þarna var 24 manna áhöfn Phønix 
nú skipreika á ókunnri strönd, margir 
illa búnir, rammvillt fólk og holdvott. 
Matsveinninn var sýnu verst klædd-
ur. Honum var mjög kalt og sóttu á 
hann flog. Skipverjar leituðu skjóls í 
vari við klöpp skammt frá lendingar-
staðnum og báru fjórir skipstjórann. 
Þarna hímdi nú fólkið fram í myrkur. 
Matsveinninn hóf að reka upp sker-
andi vein og sagðist sjá sýnir. Kuldinn 
og þreytan var augljóslega að ganga 
frá manninum. Staðan var óbærileg og 
ljóst að leita yrði bæja ef skipshöfnin 
ætti ekki öll að verða úti. Fimm menn 
fóru af stað og leiddi hver annan mót 
veðri gegnum snjóinn. Brátt sáu þeir 
ljóstýru. Um klukkan 18:00 komu þeir 
að bæjarhúsunum á Syðra-Skógarnesi 
í Miklaholtshreppi og gátu gert grein 
fyrir hvað gerst hafði.  

Löng bið eftir hjálp
Jón Magnússon oddviti sveitarinnar 
bjó í Syðra-Skógarnesi. Hann brást við 
og sendi boð að Ytra-Skógarnesi og 

Miklaholti um að póstskipið Phønix 
væri strandað, áhöfnin í háska og flest-
ir einhvers staðar á hrakningi í fjörun-
um. Fimm menn með Stefáni Bach-
mann bónda í Miklaholti komu heim 
að Syðra-Skógarnesi klukkan 23 um 
kvöldið. Þá voru fjórir skipbrotsmenn 
til viðbótar komnir þangað. Þar með 
voru níu komnir fram en 15 enn að 
hrekjast í hríðinni og gaddinum heil-
um níu tímum eftir að þeir náðu landi. 
Nú hófst leitin að þeim undir forystu 
2. stýrimanns af Phønix. Hann hafði 
komist þokkalega haldinn að Syðra-
Skógarnesi, fékk undir sig eina hestinn 
á járnum á bænum og gat leiðbeint 
mönnum um hvar hina týndu skip-
brotsmenn væri að finna í fjörunni.

Þrettán skipbrotsmenn fundust. 
Tveir úr hópnum höfðu yfirgefið hann 
þegar þarna var komið og náð fyrir 
eigin rammleik að Ytra-Skógarnesi. 
Hinir þrettán voru nú leiddir, reiddir 
og dregnir heim að Syðra-Skógarnesi, 
flestir illa haldnir, margir kalnir og 
sumir í hroðalegu ástandi.

Sýslumaður skrifar skýrslu
Þegar hér er komið við sögu er rétt að 
glugga í samtíma blöð og skoða hvern-
ig þau greindu frá. Blaðið Þjóðólfur gat 
greint lesendum sínum frá viðburðum 
þegar það kom út 12. febrúar 1881 í 
frétt sem bar titilinn „Póstgufuskipið 
„Phönix"“:

„8. þ. m. kom sendimaður að vestan 
til amtmannsins hér, og bar þá hryggi-

legu fregn, að póstskipið „Phönix“ sem 
hingað var von, hefði strandað á skeri 
fyrir Skógarneslandi í Miklaholts-
hrepp. Undir eins flaug fregn þessi 
um alt, og þó að hún væri full sorgleg 
eins og hún var sönn sögð, þá var fljótt 
farið að gjöra allt því viðkomandi enn 
ískyggilegra. Þótti oss því full þörf á, að 
fá fregn þessa sem áreiðanlegasta hér í 
blaðið, og leyfði amtmaður oss að taka 
upp í það skýrslu þá, sem sýslumaður 
Sig. Jónsson hafði gefið honum um 
það, dags. 5. þ. m., og er hún þannig:

„Póstskipið „Phönix" strandaði þ. 
31. f. m. um kl. 1 1/2 e. m. á skerjum 
fram undan Skógarnesi Miklholts-
hreppi. Skipshöfnin öll (24 menn) 
komst lifandi í land og eru í Miklaholti 
og Ytra-Skógarnesi. Ekki allfátt af 
þessu fólki er skemt af kali og nokkrir 
þeirra hroðalega útleiknir. Fregnin um 
strand þetta barst í St.hólm 2. þ. m. kl. 
11 f. m. og fór sýslumaður ásamt hér-
aðslækninum strax hið sama kvöld af 
stað áleið til Miklaholts og komu þar 
daginn eptir kl. 2 e. m. og fór lækn-
irinn þi strax þaðan að Skógarnesi að 
vitja hinna sjúku. Þó allir hafi komist 
af skipsfjöl eru sumir þeirra svo kaln-
ir að þeim verður ekki komið af stað 
héðan suður, eins og stendur, en þeir 
frísku 13 - 16 manns verða ráðstafaðir 
til Reykjavíkur innan fárra daga, eptir 
að þeir eru nægilega útbúnir með fót, 
hesta og fl. Björgun hefir ekki verið við 
komið hingað til, enda liggur skipið 
langt úti og meir eða minna brotinn úr 

því botninn. Ráðstöfun er samt gjörð 
í dag, til aðbjarga því sem unt er, og 
verða 30 manns við það, en einungis 1 
bátar er til taks, því bátar skipsins, sem 
mennirnir björguðu sér í land á, ráku 
burtu, því svo voru skipverjar þjakaðir, 
að þeir ekki gátu bjargað þeim undan 
sjó.“

„Allir kókluðust þó í land“
Blaðamenn Þjóðólfs höfðu komist yfir 
sendibréf ritað af séra Geir Bachmann 
presti í Miklaholti. Nú vitnuðu þeir í 
það, lesendum blaðsins til upplýsinga: 

„En til þess að segja enn nákvæm-
ar frá ástandi skipverja, þá setjum vér 
hér einnig útdrátt úr bréfi að vestan, 
sem oss var góðfúslega léð: „... allir 
(24) skipsmenn kókluðust þó í land, 
kl. nálægt 6 um kvöldið á tveimur 
skipsbátum, sem þeir mistu frá sér, því 
þeir voru allir aðfram komnir af kulda 
og kali. 5 af þeim komust þó heim að 
Syðra-Skógarnesi, nær dauða enn lífi. 
Bóndinn í Skógarnesi sendi þá strax til 
mín og bað mig koma til sín, að tala 
við þessa 5 menn, og var þá kl. 11 um 
kvöldið; en með því kuldinn var mikill 
(14°R) og eg gamall maður, treystist eg 
ekki til þess, en í minn stað fór sonur 
minn Stefán, og hafði með sér 3 röska 
menn. Þegar þessir 4 menn komu að 
Skógarnesi voru 4 aðrir skipmenn 
komnir þangað, þar á meðal undir-
stýrimaðurinn, sem til allrar lukku 
var óskemdur. Hann bauðst til að 
fara með leitarmönnum ef hann fengi 
hest til reiðar, til að reyna að finna þá 
sem vöntuðu, sem sumir höfðu lagzt 
í klettaskoru, sem þó var full af sjó 
og klaka, en sumir víðsvegar þar sem 
þeir voru komnir, ef þeim yrði bjargað 
þaðan. Þeim lukkaðist að finna þá, og 
ýmist drógu eða báru að Skógarnesi, 
og var kl. 4 um morguninn þegar allir 
voru þangað komnir, margir af þeim 
kalnir á höndum eða fótum.

Skipherra Kihl var skaðlega kalinn 
á vinstri hendi, 3 stórskemdir og flest-
ir hinna nokkuð minna. Þann 1. þ. m. 
komu hingað til mín 11 af skipverjum, 
þar á meðal skipherrann, skipsjung-
frúin, undirstýrimaðurinn, 2 mask-
ínumeistarar og 6 aðrir skipverjar. 8 
eru í Syðra-Skógarnesi og 5 í Ytra-
Skógarnesi.

Hér eru stærstu vandræði með 
alt, fatnað og húsrúm, já matvæli því 
ekkert hefir náðzt frá skipinu fyrir ís; 
skipið er héðan að sjá sem hafísjaki: 
ekki er hér nema eitt fjögramanna-
far til að bjarga á úr skipinu, ef ísinn 
lónaði frá landi; alt þetta er svo aum-
legt, sem hæst má verða. Læknirinn 
er altaf á ferðinni milli Miklaholts og 
Skógarnesjanna, og kemst varla yfir 
að sinna þessum aumingjum. Fyrsti 
stýrimaður er stórlega kalinn á báðum 
höndum og liggur hann í Skógarnesi. 
Í dag fór sýslumaðurinn með undir-
stýrimanninum ofan að sjó, að sjá 
hvort mögulegt væri að brjótast út í 
skipið á því umgetna fjögramanna-
fari en það var álitið ógjörlegt, en á 
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Kortið sýnir hvar strandstaðurinn er vestan við löngufjörur, um kílómeter suður af bænum að Syðra-Skógarnesi í Miklaholtshreppi.

Yfirlitsteikning fornleifafræðinga af flaki Phønix. teikningin birtist með nýrri grein ragnars Edvarssonar og arnars Þórs Egilssonar í árbók Fornleifafélagsins 2015.
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morgun á að reyna, og hefir hingað 
verið sótt járn og íshögg og fl., en hæp-
ið er að gefi til þess á morgun því nú 
hleður hann niður snjó af útsuðri, og 
er farinn að skafa, svo það sýnist sem 
þetta eigi ekki að lukkast. 

Á eptir sýslumanni og lækni komu 
hingað 2 menn í gær með 2 hesta úr 
Stykkishólmi með ýmislegan fatnað, 
ábreiður og nokkur matvæli. Búið er 
að senda til Búða og Ólafsvíkur eptir 
því nauðsynlegasta, sem þar fæst. Ept-
ir 4—5 daga er vonandi að alt að 10 af 
þessum mönnum verði ferðafærir suð-
ur. — Þ. 30. f. m. eður deginum áður 
enn strandið skeði, ruddi norðanveðr-
ið kirkjunni hér 1 1/2 al. út af grunni 
hennar og það veður gjörði hér víða 
stórskaða á húsum og heyjum.“

„Alt sé í því sjóvott og skemt“
Þjóðólfur skrifar síðan áfram: „Af 
skýrslum þessum sést greinilega, að allt 
hefir verið gjört, sem unt var, til þess 
að hjúkra þessum hröktu mönnum, 
og má með sanni segja um landsmenn 
vora, að í slíkum tilfellum, hugsa þeir 
minna um sjálfa sig en þá nauðlíðandi 
og láta alt í té sem þeir hafa og má að 
gagni koma. Vér vonum að hinum dug-

lega og drenglynda lækni, sem stundar 
nú þessa særðu menn, takist að lina 
kvalir þeirra og koma þeim á fót, enda 
hefir amtmaður vor líka sent honum 
hjálp héðan með því hann sendi einn 
af læknaskólanum (A. Blöndal) þang-
að vestur, og hafði hann verið útbúinn 
með meðöl ef á þyrfti að halda. Póst-
meistari Finsen fór einnig (þ. 9. þ. m.) 
vestur á strandir, til að gæta als þess, 
sem með þyrfti embætti sínu viðkom-
andi. Um hrakning skipsins á leiðinni 
hingað er oss enn ókunnugt, en sagt er 
að það hafi verið orðið svo lekt að skip-
verjar ekki hefðu getað varið það, og að 
alt sé í því sjóvott og skemt. Svona fór 
þá þessi miðsvetrarferð gufuskipsins, 
og var það hörmulegt á marga vegu. 
Skipið er sagt að hafi verið fermt mikl-
um nauðsynjavörum, sem sannarlega 
hefðu verið kærkomnar hér, því þó 
kaupmenn þættust vel byrgir fyrir 8 
vikum, þá sést nú bezt hve mikiðþeir 
hafa haft, því strax eptir þessa fregn 
bar tilfinnanlega á þrotum þeirra hvað 
nauðsynjar snertir. Þeir höfðu reitt  sig 
á þessa ferð, áður enn þeir vissu með 
sanni að hún yrði, og létu því tæki-
færið hlaupa fram hjá sér með Nóv-
emberskipinu að byrgja sig upp. Ef 

kaupmenn ætla að fara að venja  oss 
við slíka fyrirhyggju af þeirra hálfu, þá 
mega þeir ekki taka hart á mönnum, 
þó þeir fari að reyna að hugsa sjálfir 
fyrir slíkum útvegum. Þá eru margir 
hræddir um, að þetta mikla óhapp 
muni leiða til þess, að ekki verði optar 
stofnað til slíkra miðsvetrarferða, en 
það sýnist ástæðulaus getgáta, og þó 
að núverandi útgjörðarmenn þessarar 
farar heyktust, þá er víðar Guð enn í 
Görðum.“ 

Aflimanir og dauði
Síst er ofmælt í ofangreindum sam-
tímalýsingum úr fréttablöðum þess 
tíma að skipverjar af Phønix hafi 
margir hverjir ekki verið illa haldn-
ir þegar þeir komust loks í húsaskjól. 
Ásgeir Blöndal læknanemi í Reykjavík 
var sendur vestur til að hlúa að mönn-
um við vægast sagt frumstæð skilyrði 
á sveitarbæjum. Ekki varð komst hjá 
því að leggja í meiriháttar afliman-
ir. Þann 3. mars varð að taka vinstri 
fót og nær allar tær af hægri fæti á 2. 
matsveini vegna kalskemmda. Það var 
gert í Miklaholti. Brytinn dvaldist að 
Rauðkollsstöðum. Þar voru teknir af 
honum sex fingur.

Vart þarf mikla ímyndun til að 
sjá hve áhættusamar slíkar aðgerðir 
voru við jafn frumstæð skilyðri. Þó 
að menn væru margir illa handnir 
þá lést að eins einn úr áhöfninni sök-
um vosbúðarinnar og kalsára. Það 
var fyrrgreindur matsveinn, Alexius 
Bech að nafni. Hann var aðeins þrí-
tugur að aldri. Alexius var jarðsettur 
í Miklaholtskirkjugarði, 16. febrúar 
1881.

Á næstu vikum voru skipbrots-
menn fluttir í hópum að vestan suð-
ur til Reykjavíkur. Er til þess tekið 
að hægt var að komast á ís bæði yfir 
Borgarfjörð og Hvalfjörð. Margir 
komust einnig með bátum frá Akra-
nesi til Reykjavíkur. Síðastir suður úr 
Miklaholtshrepp urðu þeir sem lágu 
í sárum eftir skurðaðgerðir og aflim-
anir.

Póstskipið Phønix bar beinin við 
Skógarnes. Reynt var að bjarga bæði 
pósti og vörum úr flakinu. Varð af því 
nokkur rekistefna og málaferli. Afdrif 
skipsins þóttu mikil og vond tíðindi á 
Íslandi. Þau voru reiðarslag fyrir sjó-
flutninga sem margir bundur miklar 
vonir við til og frá landinu.

Ekki leið á löngu þar til skipið 
fylltist af sjó á skerinu, það rann nið-
ur af því og sökk þannig að einung-
is afturmastrið stóð upp úr sjónum 
nokkrum dögum eftir strandið. Þessi 
þarfi þjónn sem hafði gegnt svo mik-
ilvægu hlutverki við að halda uppi 
tengslum milli Íslands og umheims-
ins hvarf, týndist og gleymdist. Menn 
misstu þó ekki kjarkinn og vetrarsigl-
ingar til og frá Íslandi héldu áfram.

merkur og gefandi fornleifa-
fundur
Vorið 2008 hófu menn leit að flaki 
þessa skips sem heimildir voru um að 
hefði strandað og farist við Snæfells-
nes 127 árum fyrr. Ekkert fannst það 
ár en vorið eftir komu þrír stórir hlut-
ir fram á hafsbotninum um 1 km frá 

Syðra-Skógarnesi í Miklaholtshreppi. 
Kafarar staðfestu að hér væri fundið 
flakið af stóru gufuskipi. Stærð þess 
og gripir sem fundust á botninum við 
það staðfesti að hér væri Phønix fund-
inn. Flakið var í framhaldinu friðlýst. 
Rannsóknasetur Háskóla Íslands á 
Vestfjörðum framkvæmdi síðan forn-
leifarannsókn á því á árunum 2011-
2013.

Nýverið kom út Árbók Hins ís-
lenska fornleifafélags 2015. Í henni má 
lesa greinina „Póstskipið Phønix“ þar 
sem Ragnar Edvardsson og Arnar Þór 
Egilsson segja frá þessum fornleifa-
fundi við Snæfellsnes og rannsóknum 
á honum. Hann þykir merkur því fá-
títt er að neðansjávar fornminjar séu 
rannsakaðar við Ísland. 

Flakið liggur við suðausturenda 
stórs skers skammt frá landi og er 
aðeins á nokkurra metra dýpi fyr-
ir opnu hafi. Yfirbygging Phønix er 
löngu horfin en stór hluti af neðri 
hluta skipsins er grafinn í sand. Ljóst 
er að afturhluti skipsins hefur brotnað 
af því. Miðhlutinn liggur uppréttur á 
hafsbotninum en hefur klofnað endi-
langt. Stefnið liggur hins vegar enn á 
skerinu. Vélin úr Phønix og gufuket-
ill eru hvorutveggja á sandbotninum. 
Einnig hefur skrúfan fundist og leifar 
af stýrinu. Ýmiss konar brak liggur á 
botninum út frá sjálfu flakinu. Fund-
ist hafa kýraugu og leirmunir, svo sem 
matardiskar. Leifarnar af Phønix hafa 
verið teiknaðar upp eftir því sem hægt 
er en ljóst er að mikið hefur grafist í 
sandbotninn.

Reynslan af rannsóknum á þessu 
flaki hefur vafalítið reynst fornleifa-
fræðingum dýrmæt og mun þannig 
nýtast við rannsóknir á neðansjávar-
minjum í framtíðinni. Þær eru margar 
við Vesturland enda afar mikilvægar 
siglingaleiðir meðfram ströndum 
þess þar sem mörg skip hafa farist í 
aldanna rás.

Magnús Þór Hafsteinsson

 Eitt af kýraugum 
Phønix í leifum 

af síðum skipsins 
sem liggja á sjáv-

arbotninum.

Heimildir voru nokkuð á reiki í upphafi um hvort einhverjir hafi farist af völdum þessa 
skipsskaða enda samgöngur og fjarskipti með frumstæðum hætti í landinu. Ísafold 
skrifaði m. a. í forsíðufrétt sinni um þremur vikum eftir strandið að þrír menn af Phønix 
væru taldir af.

Meðal þess sem hefur fundist eru þessir matardiskar og fleira 
leirtau. Heimildir eru um að Phønix hafi einnig haft innanborðs 
frá Damörku marmaraplötu sem átti að fara á legstein Kristjáns 
Jónssonar fjallaskálds (1842-1869) en hún hefur ekki fundist.  

HEImILdIR:
Heimir Þorleifsson. Póstsaga Íslands 1873 – 1935. Þjóðsaga, 1996.

ludvig C. Magnússon. Frostaveturinn mikli. Þorrabylurinn – „Phønix“ strandar. Vísir 
3.-14. mars 1936.

ragnar Edvardsson og arnar Þór Egilsson. Póstskipið Phønix. árbók Hins íslenzka 
fornleifafélags 2015. Hið íslenzka fornleifafélag, 2015.

Ísafold 22. febrúar 1881.

Þjóðólfur 12. febrúar 1881.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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KJÓS:  Á næstu dögum verð-
ur heitu vatni hleypt á fyrsta 
áfanga nýju hitaveitunnar í 

Kjósarhreppi. Hann nær frá heitavatns-
holunum á Möðruvöllum, um Meðal-
fellsvatn, niður að Hvalfirði að Eyrar-
koti og Bolaklettum, ásamt dæluhúsi á 
Hjarðarholti, inn að Eyrum og neðri-
Hlíð (frístundahúsasvæðinu Vals-
hamri) og að Eilífsdal. Framkvæmdir 
við lagningu hitaveitu og ljósleiðara um 
Kjósarhrepp hafa staðið fyrir síðan á 

vordögum í fyrra.
„Byrjað verður að hleypa vatni á 

stofnlögnina og í kjölfarið gengið úr 
skugga um að búið sé að ganga frá öllum 
endum áður en hleypt er inn á hliðar-
lagnir, það er að segja heimlögnum að 
204 frístundahúsum og 39 íbúðahúsum 
sem eru með í þessum fyrsta áfanga. 
Um næstu mánaðarmót ætti að vera 
komið heitt vatn inn á öll hús sem eru 
með í fyrsta áfanga og verða tilbúin 
að taka inn heita vatnið,“ segir Sigríð-

ur Klara Árnadóttir 
framkvæmdastjóri 
Kjósarveitna. 

Undanfarið hef-
ur staðið yfir vinna 
við uppsetningu og 
tengingar á tækja-
búnaði í dæluhúsi 
hitaveitunnar. Þar 
hefur einnig verið 
sett upp svoköll-
uð loftskilja sem 
smíðuð var norður 
í Skagafirði og kom 
í Kjósina þann 19. 
desember. Í þessari 
loftskilju er blandað 

saman vatni úr tveimur borholum Kjós-
verja og það afloftað áður en það fer inn 
á hitaveitulagnirnar.

Annar áfangi hitaveituframkæmd-
anna verður síðan að leggja um Lax-
árdalinn, þriðji áfangi snýr að svæðinu 
austan við borholurnar og sá fjórði og 
síðasti verður að leggja í hús frá Eilífs-

dal og niður að Kiðafelli. Auk alls þessa 
eru lögð ídráttarrör fyrir ljósleiðara.  
„Það er búið að stofna sér fyrirtæki um 
ljósleiðarann sem heitir Leiðarljós ehf. 
Framkvæmdum bæði við ljósleiðara 
og hitaveitu á að vera lokið í árslok.  
Undanskilin verða þó Brynjudalur 
og Fossá í Hvalfirði til að byrja með. 

Að öðru leyti verður öll Kjósin komin 
bæði með hitaveitu og ljósleiðara að ári 
liðnu,“ segir Sigríður Klara. „Við þökk-
um frábærar móttökur og ekki síður 
skilning á því raski sem verður í sveitar-
félaginu þegar unnið er að jafn viða-
mikilli framkvæmd og lagning hitaveitu 
ásamt ídráttarrörum fyrir ljósleiðara.“

Hitaveitan 
að komast 
á í Kjósinni

byggingar Kjósarveitna stóðust úttekt sem fór fram í desember. 
F.v.: Hilmar húsasmíðameistari, Jón Eiríkur byggingarfulltrúi og 
Þeba björt byggingarstjóri Kjósarveitna. 

Þessi mynd var tekin 22. maí sl. þegar fyrsta skóflustungan var tekin að hitaveitu Kjósarinnar. guðmundur Davíðsson frá Miðdal 
stjórnarmaður Kjósarveitna og oddviti Kjósarhrepps flytur ávarp sitt. Hjá honum stendur Sigríður Klara árnadóttir framkvæmdarstjóri 
Kjósarveitna.

Frá vinstri: borholuhús Kjósarveitna, loftskiljan og 
stöðvarhúsið. Húsin og skiljan verða síðan klædd með 

álklæðningu í gráum lit. ljósmyndir: Kjósarveitur.

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.
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ÁRÍÐANDI TILKYNNING
TIL FARSÍMAEIGANDA
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537 7000
hringdu.is

ÞÚ GETUR BÆTT VIÐ NETI Í PAKKANN EFTIR ÞÖRFUM

Allt þetta fyrir aðeins á mánuði

Ótakmörkuð símtöl og skilaboð á Íslandi
Ótakmörkuð símtöl til Evrópu, USA og Kanada
Notaðu símann þinn í Skandinavíu eins og á Íslandi 
- án auka kostnaðar

ÍSLAND    EVRÓPA    KANADA    USA

ROAM LIKE HOME
Í SKANDINAVÍU

+ 1GB
Grunngjald 990 kr.

1 GB netið í símann 990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

1.980 kr.Samtals

+ 5GB
Grunngjald 990 kr.

5 GB netið í símann 1.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

2.980 kr.Samtals

+ 15GB
Grunngjald 990 kr.

15 GB netið í símann 2.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

3.980 kr.Samtals



14   19. janúar 2017

Við áramót er vel við hæfi að 
líta til baka yfir farinn veg og 
horfa síðan fram á næsta ár. 

Vöxtur íslenskrar ferðaþjónustu hefur 
verið ævintýralegur á 
undanförnum árum og 
virðist ekkert lát á.

Það verður að telj-
ast með ólíkindum að 
ferðaþjónustan skil-
ar nú meiri gjaldeyri 
í íslenskt þjóðarbú en 
sjávarútvegur og stór-
iðja samanlagt og er á 
örskömmum tíma orðin 
meginstoð útflutnings-
atvinnugreina þjóðar-
innar. Hver hefði trúað 
því að vöxtur greinar-
innar yrði slíkur sem 
raun ber vitni?

Handan við hornið 
er, að við tökum á móti 
yfir tveimur milljónum ferðamanna 
eftir að hafa tekið á móti einni milljón 
ferðamanna árið 2014. Þetta er tvö-
földun í fjölda ferðamanna á aðeins 
þremur árum.

En það fylgir vandi vegsemd hverri 
og íslensk ferðaþjónusta stendur nú á 
tímamótum.

Við verðum að takast á við þann 
vöxt, sem þegar er orðinn og framund-
an er af jákvæðni en festu og hafa í 
huga, að greinin getur ekki sinnt hlut-
verki sínu sem burðaratvinnugrein í 
íslensku atvinnulífi til framtíðar, nema 
í sátt við þjóðina og náttúru landsins.

Í því samhengi er mér þrennt í 
huga hvað stjórnsýsluna varðar:
n  Í fyrsta lagi þarf að setja á stofn 

ferðamálaráðuneyti. Það er í samræmi 
við það sem allir stjórnmálaflokkar 
tóku undir á kjördæmafundum, sem 
Samtök ferðaþjónustunnar stóðu fyrir 
í aðdraganda nýafstaðinna kosninga. 
Það er næstum því broslegt, að það 

eru eitt og hálft 
stöðugildi í at-
vinnuvegaráðu-
neytinu, sem eru 

sérstaklega eyrnamerkt ferðaþjón-
ustunni – langstærstu útflutningsat-
vinnugrein landsins.
n Í öðru lagi þarf að bæta almenna 

lagaumgjörð ferðaþjónustunnar með 
því að setja ný lög um skipan ferða-
mála. Núverandi lagarammi er barn 
síns tíma og nær engan veginn utan 
um núverandi umfang eða þarfir 
greinarinnar.
n Í þriðja lagi þarf að búa svo um 

hnúta, að gjaldeyrisútflæði sé heimil-
að óhikað til að mæta því gríðarlega 
gjaldeyrisinnstreymi, sem ferðaþjón-
ustan og aðrar útflutningsatvinnu-
greinar eru að skila í þjóðarbúið, og 
skapa þannig stöðugleika í þróun 
gengis íslensku krónunnar. Að skapa 
jafnvægi á milli innstreymis og út-
streymis eru ekki geimvísindi.

Ferðaþjónusta á Íslandi er í mikilli 
sókn og horfur fyrir komandi ár eru 
mjög góðar. Þrátt fyrir að hægt sé að 
gera betur á mörgum sviðum megum 

við ekki gleyma því að við sem störf-
um í ferðaþjónustunni erum víða að 
gera frábæra hluti. Við skulum halda 
áfram á sömu braut á nýju ári og hafa 
fagmennsku og gæði á takteinum í 
öllum okkar aðgerðum. Þannig byggj-
um við atvinnugreinina okkar upp til 
framtíðar.

Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar 
og starfsfólk ásamt fjölmörgum trún-
aðarmönnum hafa unnið mjög gott 
starf á árinu 2016. Á hverjum degi er 
verið að vinna að framgangi greinar-
innar á fjölmörgum vígstöðvum, en 
samtökin okkar verða aldrei öflugri en 
þeir sem fyrir þau starfa. Ég vil þakka 
þessu fólki og fyrirtækjum innan sam-
takanna fyrir sérstaklega gott samstarf 
um leið og ég veit að við munum öll 
hlakka til að takast á við ný og krefj-
andi verkefni á nýju ári.

Fyrir hönd Samtaka ferðaþjón-
ustunnar vil ég þakka fyrir samstarfið 
á liðnu ári og óska þér og þínum friðar 
og farsældar á nýju ári.

 
Grímur Sæmundsen, Formaður 

Samtaka ferðaþjónustunnar

Laust er til umsóknar starf tæknimanns á tæknideild 
Vegagerðarinnar í  Borgarnesi. Deildin hefur umsjón með 
verklegum framkvæmdum á sviði nýframkvæmda, viðhalds 
á slitlögum, efnisvinnslu, styrkingum og endurbótum.  
Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið
• Umsjón og eftirlit með nýframkvæmdum og öðrum 
  framkvæmdum. 
• Umsjón undirbúnings og útboðs framkvæmdaverka. 
• Gerð útboðs- og verðkönnunargagna. 
• Landmælingar vegna verkhönnunar og undirbúnings. 
• Annast önnur tæknileg úrlausnarverkefni innan deildar-
  innar. 

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði eða önnur 
   háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ámóta störfum er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun 
Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er  til 23. janúar 2017. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is

Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt 
upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir, 
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst..

Nánari upplýsingar  um störfin veitir Pálmi Þór Sævarsson 
í síma 5221000.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Tæknimaður 
Borgarnesi

Annasamt ár að baki 
hjá Rannsóknasetri 
HÍ á Snæfellsnesi
STYKKISHÓLMUR:  Rann-

sóknasetur Háskóla Íslands á 
Snæfellsnesi sinnir mikilvæg-

um störfum við vöktun og rannsóknir 
á nátturufari og náttúrauðlindum á 
Vesturlandi.  Hér fer stutt greinargerð 
um starfsemina á árinu 2016.

Rannsóknir nema
Starfsmenn voru tveir í ársbyrjun, 
báðir í 100% starfi, Jón Einar Jónsson 
forstöðumaður og Árni Ásgeirsson 
náttúrufræðingur. Ellen Magnúsdótt-
ir líffræðingur kom í þriggja vikna 
vinnu í maí og júní. Þá starfaði meist-

aranámsnemi frá Frakklandi, Gilles 
Chen, við setrið sumarlangt. Gilles 
gerði meistaranámsritgerð um þekk-
ingarheim æðarbænda við Agro Paris 
Tech háskólann. Leiðbeinendur voru 
Dr. Douglas Nakashima og Jón Einar 
Jónsson. Gilles tók viðtöl við 20 æðar-
bændur um allt land og varði ritgerð 
sína í París í september.

Tveir framhaldsnemar útskrif-
uðust frá rannsóknasetrinu á árinu. 
Aldís Erna Pálsdóttir varði meistara-
námsverkefni sitt um afrán á æðar-
kolluhreiður 14. janúar. Aldís kynnti 
verkefni sitt á tveimur ráðstefnum, á 

Oikos í Finnlandi í febrúar og á Vistís 
í Reykjavík í mars með veggspjaldi. 
Aldís er nú doktorsnemi við rann-
sóknasetrið á Suðurlandi. Þórður Örn 
Kristjánsson doktorsnemi lauk við 
doktorsrigerð sína um varpvistfræði 
æðarfugls og varði hana 2. september. 
Andmælendur við doktorsvörn Þórð-
ar voru Dr. Sveinn Are Hanssen frá 
Norsk Polar Institututt og Dr. Jonath-
an Green frá Háskólanum í Liverpool.

Tíu ára afmæli
Í apríl hélt rannsóknasetrið á Snæ-
fellsnesi upp á 10 ára afmæli sitt, fyrst 
með afmælisfyrirlestri í Ráðhúsinu í 
Stykkishólmi 6. apríl og svo í tengsl-
um við Ársfund Stofnana rannsókna-
setra Háskóla Íslands. Rúmlega 70 
manns sóttu ársfundinn sem haldinn 
var á Fosshóteli Stykkishólmi 15. 
apríl. Daginn áður héldu forstöðu-
menn rannsóknasetranna vinnufund 
á Hótel Fransiskus sem endaði með 
kvöldverði á Narfeyrarstofu. Ársfund-
inum lauk svo með móttöku í Æðar-
setri Íslands að Frúarstíg.

Rannsóknir á æðarfugli
Æðarkollur voru merktar þriðja sum-
arið í röð. Nýmerktar voru 204 æðar-
kollur, auk þess sem 83 voru endur-
heimtar með merki frá fyrri árum. 

Farið var í sömu sjö eyjar og heimsótt-
ar voru 2015. Gott tíðarfar auðveldaði 
merkingar og nú hafa 418 æðarkollur 
verð merktar við Stykkishólm frá og 
með 2014. Varptími æðarkollna hófst 
á nokkuð eðllegum tíma eða upp úr 
20. maí og lauk merkingum um miðj-
an júní. Varpárangur var nokkru lak-
ari en 2014-2015 en var þó 50-70% í 
Landey, Hjallsey og Stakksey.

Árið 2014 var hófst merking 
á æðarkollum í Landey, Hjallsey 
og Stakksey í samstarfi við norska 
SEATRACK-verkefnið. Settir voru 
út 46 nýjir hnattstöðuritar á æðar-
kollur og 34 slíkir endurheimtust frá 
fyrri árum. Jón Einar Jónsson sótti 
vinnufund SEATRACK í Tromsö í 
Norður Noregi í nóvember.

Æðarungar voru taldir við Breiða-
fjörð í 10. sinn og var fjöldi þeirra í 
meðallagi eða 0.6 ungar/kollu. 

Rita, lundi og kría vonandi að 
braggast
Rituvarp gekk mun skár en í mörg 
undanfarin ár og sáust nú 2-3 ungar 
í flestum hreiðrum. Rituhreiður á 

suðursvæði Breiðafjarðar eru mun 
færri en þau voru fyrir 20 árum en 
fjöldi þeirra er nokkuð stöðugur frá 
og með árinu 2006. Flest ritubjörgin 
litu mun betur út í ár en í mörg ár þar 
á undan, og sömuleiðis var varp lunda 
og kríu líflegra en oft áður.

Ritutalningin er samstarfsverkefni 
með Náttúrustofu Vesturlands. Stofn-
anirnar fóru einnig í Kolgrafafjörð 22. 
júlí til botnsýnatöku 4. árið í röð og þá 
voru vatnafuglar á Snæfellsnesi taldir 
6. árið  í röð.

Þrjár birtingar komu út í alþjóð-
legum vistfræðitímaritum; um sníkju-
dýr í æðarhreiðrum,  um komu æðar-
kollna í varp Rifi og svo um fæðunám 
snjógæsa á fyrsta ári. Á ársfundi 
Æðarræktarfélags Íslands 12. nóvem-
ber hélt Jón Einar Jónsson erindi um 
mikilvægi klóþangs fyrir ungaupp-
eldi æðarfugls. Sjálfboðaliðar SEEDS 
heimsóttu Rannsóknasetrið 20. júní 
og fengu að kynnast starfseminni. 
Loks hlaut Jón Einar akademískan 
framgang innan HÍ þann 1. júlí í starf 
vísindamanns.

Við áramót – kveðja frá 
Samtökum ferðaþjónustunnar

Félagarnir Jón Jakobs-
son, gilles Chen og árni 
ásgeirsson við rann-
sóknastörf úti í náttúru 
breiðafjarðar. ljósm. Jón 
Einar Einarsson
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MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTURHÁFAR

BÍLTÆKI

HEYRNARTÓL

DVD SPILARAR
MP3 SPILARAR

MAGNARARHLJÓMBORÐ

ÚTVÖRP
BÍLMAGNARAR

BÍLHÁTALARARHÁTALARAR

FERÐATÆKI

REIKNIVÉLAR

ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

KAFFIVÉLAR

STRAUJÁRN

ELDAVÉLAR

UPPÞVOTTAVÉLARHRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR

ÞVOTTAVÉLARFRYSTIKISTUR ÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR

ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR
VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

ÞJÓÐBRAUT 1 • AKRANESI • SÍMI 431 3333

Þorskurinn langbestur í harðfiskinn
Stjörnufiskur búinn að koma Færeyingum á bragðið

Harðfiskurinn má segja að 
sé hálfgert þjóðartákn Ís-
lendinga. Hann er sann-

kallað ofurfæði því hann er ekki bara 
meinhollur heldur einnig bragðgóður 
og stórskemmtilegt að borða hann. 
Stjörnufiskur er gamalgróið fyrirtæki og 
stofnað árið 1988. Ekki alls fyrir löngu, 
eða í janúar 2016, tóku félagarnir Guðni 
Már Þorsteinsson og Þorlákur Grímur 
Halldórsson við rekstri þess. Stjörnu-
fiskur sérhæfir sig annars vegar í fram-
leiðslu á harðfiski og svo bitafiski, sem er 
harðfiskur verkaður í handhægum bit-
um. “Harðfiskurinn er frábær í millimál 
á meðan bitafiskurinn kemur algerlega 
í staðinn fyrir snakk og annars konar 
nasl,” segir Guðni. Báðar vörurnar eru 
gerðar úr íslenskum þorski sem keyptur 
er af markaði og beint af bátnum sem 
Þorlákur gerir út á Grindavík. Fram-
leiðslan er sömuleiðis öll staðsett þar.

Færeyingar elska harðfisk
“Við seljum harðfiskinn okkar í hinar 

ýmsu matvörubúðir svo sem Bónus og 
ICELAND matvörukeðjuna. Svo erum 
við að flytja út vörur á færeyskan mark-
að. Færeyingar eru vitlausir í þurrkaðan 
fisk og kaupa töluvert af okkur,” segir 
Guðni. Stjörnufiskur hyggst auka fram-
leiðslu sína og leggja net sín út á fleiri er-
lenda markaði í framtíðinni, enda með 
frábæra vöru í höndunum. “Eftir að við 
fórum alfarið í að verka þorskinn jókst 
salan töluvert hjá okkur og það er mín 
trú að þorskurinn henti einfaldlega best 
í harðfiskinn,” segir Guðni.

Fylgstu nánar með Stjörnufiski á 
facebooksíðu Stjörnufisks. Hægt er að 
hafa samband við Stjörnufisk í síma 
8976302 eða með því að senda tölvupóst 
í stjornufiskur@simnet.is 

KyNNING
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NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2014, 
ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 
gírar. Verð 5.690.000. Rnr.201252.

SKODA Rapid spaceback. Árgerð 
2014, ekinn 23 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.390.000. Rnr.201807.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.970.000. Rnr.201901.

RENAULT Clio expression sport tourer. 
Árg. 2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 
6 gíra. Verð 2.250.000. Rnr.201644.

HONDA Civic 5dr. Árgerð 2016, ekinn 
40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 2.970.000. Rnr.201800.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.201774.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.201863.

RENAULT Megane sport tourer. Árg. 
2014, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 2.790.000. Rnr.201875.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2015, 
ekinn 113 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.201902.

RENAULT Clio authentic. Árgerð 2015, 
ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.650.000. Rnr.201924.

DACIA Logan. Árgerð 2016, ekinn 11 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.480.000. 
Rnr.201773.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 21 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.201712.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2014, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.890.000. Rnr.201736.

PEUGEOT 208. Árgerð 2014, 
ekinn 11 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.201718.

VW Passat comfortline. Árgerð 2014, 
ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.201596.

NISSAN X-trail. Árgerð 2015, ekinn 40 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.680.000. 
Rnr.201757.

TOYOTA Corolla s/d terra vvti. Árgerð 
2015, ekinn 32 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.560.000. Rnr.201898.

OPEL Astra. Árgerð 2016, ekinn 10 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.201923.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.212226.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, ek-
inn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.200921.

VOLVO V40. Árgerð 2014, ekinn 30 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.990.000. 
Rnr.201907.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2015, 
ekinn 19 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.690.000. Rnr.201816.

SUBARU Legacy. Árgerð 2015, ekinn 
55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.290.000. Rnr.201909.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2016, 
ekinn 4 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.070.000. Rnr.201908.
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Nýr einleikur 
í Landnáms-
setrinu
BORGARBYGGÐ:  Föstudaginn 13. 
janúar var einleikurinn „Svarti galdur 
á Íslandi“ frumsýndur í Landnáms-
setrinu í Borgarnesi. Verkið er í flutn-
ingi Geirs Konráðs Theodórssonar 
sem einnig er höfundur þess. „Frum-
sýningin gekk stórvel, það var pikk 
uppselt og mikil ánægja gesta með 
þessa 90 mínútna  skemmtun á föstu-
deginum 13,“ segir Áslaug Þorvalds-
dóttir hjá Landnámssetri Íslands.

Í verkinu vefur Geir Konráð saman 
minnum úr þekktum þjóðsögum sem 
lifað hafa með þjóðinni í gegnum 
aldirnar. Þetta eru sögur sem ömmur 
notuðu gjarnan til að hræða börn fyrir 
svefninn hér á árum áður.

Á hryllingslegan en glettinn máta 
er sagan af svarta galdri sögð; af því 
hvernig galdrabókin Gráskinna berst 
til landsins með Sæmundi fróða á baki 
Kölska í selslíki árið 1100 og hvernig 
galdurinn og dulúðin sem fylgir hefur 
áhrif á Ísland og íbúa þess.

Sagan berst svo frá Sæmundar 
fróða í gegnum aldirnar allt til þess að 
fjölkunnugur útlagi úr Surtshelli sekk-
ur ofan í jökul með síðust galdraleif-
arnar árið 1750.

Í verkinu „Svarti galdur á Ís-
landi“ koma við sögu margar þekktar 
persónur úr Íslandssögunni. Meðal 
þeirra eru Sæmundur fróði, Gottskálk 
grimmi, Hellismenn, Galdra Loftur og 
fleiri. En er það víst að svarti galdur á 
Íslandi heyri sögunni til? Lifir hann 
kannski enn með okkur í dag?

Sjá nánar um sýninguna á vef 
Landnámssetursins (landnamssetur.is).

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

geir Konráð theo-
dórsson að lokinni 
frumsýningunni í land-
námssetrinu ásamt 
theódór Kr. Þórðarsyni 
leikstjóra sem er einnig 
faðir geirs.

Frábærar 

pizzur


