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Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.
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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)

Skagamaðurinn Guðleifur Rafn 
Einarsson var búinn að vera frysti-
togarasjómaður í 20 ár þegar hann 

kom að krossgötum í lífi sínu. Hann varð 

faðir í fyrsta sinn nú í ágúst. Í framhaldinu 
ákvað Guðleifur að axla sín skinn og fara í 
land. Nú hefur hann, ásamt Christel Björg 
Rúdolfsdóttur Clothier konu sinni, hafið 

rekstur kaffihússins Lesbókin við Akratorg 
á Akranesi. Mitt í hjarta gamla miðbæjar-
ins. Sjá síðu 9.

Sjóarinn sem 
hætti á hafinu

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is
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Endurnýjun 
fiskiskipaflotans
Það er ánægjulegt að fylgjast með þeirri endurnýjun sem nú er að 

eiga sér stað í íslenska fiskiskipaflotanum. Stærri skip okkar voru 
orðin alltof gömul svo talið var í áratugum, og löngu kominn 

tími á endurnýjun og nýsmíðar. Nú er 
loks verið að vinna bragarbót á þessu. 
Ný eða nýleg skip koma til landsins, 
bæði togarar og uppsjávarskip.

Með nýjun skipum fylgir bylting 
í öryggi og vinnuaðstöðu skipverja. 
Meðferð og nýting á afla batnar. Miklar 
tækniframfarir verða samhliða þessari 
endurnýjun. Þær opna á sóknarfæri 
fyrir íslensk fyrirtæki sem framleiða 
búnað til veiða og vinnslu og sinna 
þjónustu fyrir sjávarútveginn. Þetta 
er mjög jákvætt. Skýrt dæmi um þetta 
er einmitt togarinn Engey RE sem nú 
liggur við bryggju á Akranesi. Þar er 
verið að setja tækjabúnað sem byggir á 
íslensku hugviti um borð í skipið. Þessi búnaður er framleiddur á Akra-
nesi og Ísafirði af fyrirtækinu Skaginn 3X. Þetta er gott dæmi um það 
hvernig nýfjárfestingar í sjávarútvegi skapa mikilvæg störf í stoðgrein-
um atvinnuvegarins. 

Það má aldrei ganga svo langt í gjaldtöku á sjávarútveginn að slíkt 
komi í veg fyrir nýfjárfestingar og nýsköpun. 
 Magnús Þór Hafsteinsson

leiðari
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ALHLIÐA FASTEIGNAVIÐHALD

MÚRUM & SMÍÐUM ehf

Ertu að fara í framkvæmdir ?
Ekkert verk of smátt né stórt !
Fagleg og góð þjónusta .

Upplýsingar í síma 788 8870 eða
murumogsmidum@murumogsmidum.is TILB

OÐ ÞÉR AÐ

  KOSTNAÐARLAUSU!

Múrvinna
Smíðavinna
Málningarvinna
Jarðvinna  

lýsa slæmri umgengni 
um íslenska hraunhella
BORGARBYGGÐ: „Við Ís-

lendingar höfum lengi van-
rækt margar fegurstu og 

viðkvæmustu náttúrminjar landsins 
á ámælisverðan hátt. Ástandið fer 
versnandi. Tækifærismennska og 
gullæði svífa yfir vötnum íslenskrar 
ferðaþjónustu. Fátt er heilagt en flest 
virðist falt.“ Þessi tilvitnun birst-
ir í grein sem Árni B. Stefánsson og 
Gunnhildur Stefánsdóttir skrifa í ný 
útkomnu tölublaði tímaritsins Náttúr-
fræðingurinn sem gefið er út af Hinu 
íslenska náttúrufræðifélagi. Greinin 
ber heitið „Surtshell-
ir í Hallmundarhrauni. 
Sögulegt yfirlit, könnun, 
minningar, rannsóknir, 
horfnar gersemar, fegurð 
sem var.“  Árni og Gunn-
hildur hafa sinnt hella-
rannsóknum um áratuga 
skeið.

Óafturkræf eyð-
legging
Í greininni lýsa þau mikl-
um skemmdum sem unnar 
hafa verið á stóru hellun-
um í Hallmundarhrauni, Surtshellis- 
og Stefánshelliskerfinu, Víðgemli og 
Borgarhelli í Gullborgarhrauni.  Búið 
er að brjóta burt megnið af dropstein-
um úr þessum hellum. „Allir fegurstu 
og sérstæðustu steinar í báðum hell-
unum [Borgarhelli og Víðgemli] eru 
horfnir, nánast hver einasti frístand-
andi steinn Borgarhellis og ríflega 
tveir af hverjum þremur dropsteinum 
Víðgemlis.“

Þau Árni og Gunnhildur benda á 
að dropsteinmyndanir í hraunhellum 
séu viðkvæmustu minjar íslenskrar 
náttúru. „Viðkvæmar náttúruminjar 
láta yfirleitt á sjá við óheftan ágang 
almennings og ferðamanna, en drop-
steinamyndanir hverfa beinlínis eins 
og dögg fyrir sólu. Með friðlýsingu 
dropsteinsmyndana 1958 friðlýsti 
löggjafinn í raun alla dropsteinshella. 
Þeirri friðlýsingu hefur ekki verið 
fylgt eftir frekar en hinni síðari frá 
1974 og nokkur ferðaþjónustufyr-

irtæki auglýsa á 
vefsetrum sínum 
ferðir í hraunhella 
sem skarta drop-
steinsmyndunum. 

Andstætt siðareglum flestra hella-
rannsókna- og hellaáhugafélaga voru 
staðsetningarhnit yfir 500 hraun-
hellisopa birt árið 2006,“ skrifa þau 
og eiga þar við bókina Íslenskir hellar 
eftir Björn Hróarsson sem kom út árið 
2006. Hnit mörg hundruð íslenskra 
hraunhellaopa munu nú aðgengileg á 
innlendum og erlendum vefsetrum og 
ásókn í þá fer hraðvaxandi.

„Siðlaus nýting“
Höfundar telja mjög ámælisvert að 
dropsteinshellar séu nýttir í ferða-
þjónustu. „Ferðir í dropsteinshella í 
atvinnuskyni, hvort heldur með form-
legu leyfi landeigenda eða án samráðs, 
eru að mati höfunda siðlausar. Þeim 
má helst líkja við veiðiþjófnað og ættu 
með öllu að vera óheimilar.“

Árni og Gunnhildur telja að staðan 
sé alvarleg. „Fari fram sem horfir mun-
um „við“ gereyða dropsteinsmyndun-
um hraunhellanna, friðlýstum nátt-

úruminjum, á fáeinum áratugum.“
Þau segja ekkert lát á eyði-

leggingunni. „Öfugt við það sem 
annars staðar gerist í veröldinni eru 
flestir hellanna opnir og aðgengileg-
ir. Alla síðustu öld eyðilagði íslenskur 
almenningur og erlendir ferðamenn 
í óvitaskap og safnáráttu óheyri-
legt magn dropsteina, dropstráa og 
annarra viðkvæmra myndana í flest-
um þekktum hraunhellum landsins og 
öllum þeim merkustu. Reyndar ekki 
lengur í Surtshelli.“

Verðum að taka okkur á
Lokaorð greinar Árna og Gunnhildar 
eru þessi: „Við þurfum nú að læra að 
líta í eigin barm og taka okkur taki. 
Við gerum öll mistök. Enginn verður 
minni maður við að viðurkenna mis-
tök sín. Læra. Vandinn leysist ekki 
fyrr en þrjóskast er við. Við erum úr-
ræðagóð og búum yfir getu til að læra 
og vina saman. Til þess var okkur jú 
vitið gefið. Og samfélagið, samfélag 
manna, er forsenda þess að mennskan 
njóti sín. Í því ljósi og trú á það góða 
er skrifuð þessi óvenjulega og óhefð-
bundna grein.“

ForSÍða NáttúrFræðiNgSiNS.

engey re komin 
á Skagann
aKRANES: Ísfisktogar-

inn Engey AK liggur nú 
í Akraneshöfn. Skipið 

kom til landsins á dögunum sem 
nýsmíði frá skipasmíðastöð í 
Tyrklandi og er í eigu HB Granda. 
Engey verður á Akranesi næstu 
vikurnar en þar er verið að setja 
í það ýmsan vinnslubúnað og 
sjálfvirkt lestarkerfi sem mun 
verða sitt fyrsta sinnar tegundar. Þessi 
búnaður er frá fyrirtækinu Skaginn 
3X á Akranesi. Skipstjóri á Engey er 
Friðleifur Einarsson.

Síðar á þessu ári mun svo Akurey 
AK, sem er systurskip Engeyjar, koma 
til landsins og fá sama búnað. Skip-
stjóri á Akurey verður Skagamaður-
inn Eiríkur Jónsson.

Enginn vafi er á að Eng-
ey er öflugur togari.

Engey rE þar sem hún liggur við Sementsbryggjuna í akraneshöfn. Mörgum þykir 
kúlustefnið nýstárlegt en þetta mun bæði bæta sjóhæfni og skapa betra pláss 
frammi í skipinu.

greinin er í nýjasta tölublaði 
náttúrufræðingsins (3. –4. 
hefti 2016). blaðið er fáanlegt í 
bókaverslunum.

Allt fyrir mótorsportið
Nítró kynnir:

Nítró er ein elsta mótor-
sportverslun landsins og 
er þar að finna gríðarlegt 

úrval af tækjum, vara- og aukahlut-
um, búnaði og fatnaði fyrir mótor-
hjól, vélsleða, fjórhjól og buggybíla. 
Fyrir tæpu einu ári flutti verslunin 
í glæsilegt 1.000 fermetra húsnæði 
að Urðarhvarfi 4 í Kópavogi. Þar er 
einnig að finna fullkomið verkstæði 
sem þjónustar og gerir við allar 
tegundir tækja. Strákarnir í Nítró og 
vita bókstaflega allt um mótorsportið.

Nýtt frá Nítró
Á síðasta ári byrjaði Nítró að selja 
Arctic Cat-vélsleða og má segja að 
hringnum hafi verið lokað með 
því að bæta vélsleðum við flóruna. 
Einnig eru í boði Phanton barna- 
og unglingasleðar fyrir þá sem 
vilja byrja snemma í sportinu. Eins 
og flestir þekkja þá hefur Nítró til 
fjölda ára verið með umboð fyrir 
Kawasaki-mótorhjól og fjórhjól ásamt 
Beta-endúróhjólum, bensín- og raf-
magnsvespum, rafmagnsreiðhjólum og 
barnahjólum. Ekki má gleyma CF Moto, 
en fjórhjólin frá þeim framleiðanda eru 
þau mest seldu Íslandi síðastliðin tvö ár. 
Buggybílarnir hafa svo slegið í gegn en 
segja má að það sé nýjasta æðið á Íslandi 
um þessar mundir.

Stórsniðugur beltabúnaður
Ekki skemmir fyrir að það er hægt 
að fá beltabúnað bæði á fjórhjólin og 
buggybílana þannig að hægt er að nota 
þessi tæki jafnt á föstu undirlagi sem 
snjó. Og talandi um beltabúnað, þá hefur 
verið að ryðja sér til rúms búnaður sem 
er settur undir torfæruhjól og breyt-
ir hjólunum í hálfgerðan vélsleða. Þá 
kemur belti að aftan og skíði að framan. 
Nítró hefur umboð fyrir MotoTrax-bún-
aðinn sem passar undir flestar gerðir 
torfæruhjóla og góðu fréttirnar eru þær 
að verðið á þessum búnaði hefur snar-
lækkað á milli ára. Einnig er Nítró með 
umboð fyrir Camso-belti undir allar 
tegundir vélsleða ásamt Michelin- og 
Mitas-dekkjum á götu, torfæru- og fjór-
hjól.

Nítró hlýjar þér og veitir þér öryggi
En það er ekki nóg að eiga tækin, það 

þarf líka að bjóða upp á góðan búnað til 
þess að halda hita á fólki og örygginu í 
hámarki. Mikið úrval af fatnaði, skóm, 
brynjum og fylgihlutum er að finna í 
versluninni fyrir allar tegundir af mót-
orsporti. Þar má nefna sleðagalla og skó 
frá Motorfist og CKX, götuhjólafatnað 

frá RST og motocross-galla og skó frá 
Forma, Oneal, Acerbis og FXR og margt 
fleira. Eitt mesta úrval landsins af hjálm-
um er að finna í verslunni þar sem boðið 
er upp á toppmerki eins og Airoh, CKX 
og Nox á mjög góðu verði.

allt fyrir sportið
Segja má að Nítró bjóði upp á allt sem 
tengist þessu sporti eins og sést í upp-
talningunni hér að framan, en einnig er 
mikið úrval af auka- og varahlutum. Að 
auki er boðið upp á sérpantanir í flestar 
tegundir sleða og hjóla. Það borgar sig 
að kíkja við í Nítró eða á heimasíðuna 
nitro.is ef þig vantar eitthvað sem við-
kemur þessum áhugamálum.

Nítró Sport er staðsett að Urðarhvarfi 
4, 203 Kópavogi Sími: 557-4848 Nánari 
upplýsingar má nálgast á vefsíðu Nítró; 
nitro.is eða á Facebook-síðunni.

allt fyrir mótorsportið í nítró.

KyNNiNg



4   2. febrúar 2017 5   2. febrúar 2017

aKRANES: Þessa dagana 
eru smiðið að ljúka við að 
reisa grind bátahúss við 

Byggðasafnið á Görðum á Akranesi. 
„Efnið í grindina er tilhöggvið og síð-
an tappað saman. Allt gert með gamla 
laginu. Húsið verður svo klætt að utan 
með timbri en þakið með bárujárni. 
Það verður væntanlega tilbúið í sum-
ar, vonandi fyrir sjómannadag,“ segir 
Guðmundur Sigurðsson. Hann er einn 
þriggja sem vinna nú við smíði báta-
hússins. Guðmundur vann að gerð 
grindar hússins ásamt Lúðvík Ibsen.

Fjórar gamlar trétrillur úr flota Ak-
urnesinga verða geymdar í bátahús-
inu. Til stendur að gera þær upp þar.

Byggðasafnið í Görðum á Akranesi 
stendur svo fyrir alþjóðlegu málþingi 
um varðveislu báta dagana 23. og 24. 
febrúar n.k. Þar munu sérfræðingar 
í málefninu frá Hollandi, Noregi, 

Englandi, Álandseyjum og Íslandi 
flytja erindi auk þess sem tvær vinnu-
stofur munu fara fram. Nánar má 

fræðast um málþingið á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar (akranes.is). 

VESTURLAND: Stjórn-
völd hafa úthlutað allt að 
100 milljónum króna úr 

fjárveitingu byggðaáætlunar til að 
styrkja sérstaklega uppbyggingu 
ljósleiðarakerfis í strjálbýlum 
sveitarfélögum. Þessi fjárveiting 
kemur til viðbótar fyrri 450 milljóna 
króna úthlutun fjarskiptasjóðs til 
verkefnisins „Ísland ljóstengt 2017.“

Eins og sjá má á meðfylgjandi 
töflu þá hljóta tvö sveitarfélög á 
Vesturlandi styrki úr þessari út-
hlutun. Það eru Borgarbyggð sem 
fær 12.1 milljón króna og Dalabyggð 
sem hlýtur 5.8 milljónir. Alls renna 
því 17.9 milljónir til landshlutans.

HVALFJARÐARSVEIT: Til-
kynnt hefur verið um  að 17 
starfsmönnum málmendur-

vinnslufyrirtækisins GMR á Grundar-
tanga hafi verið sagt upp störfum. 
Fyrirtækið verður tekið til gjaldþrota-
skipta. Reksturinn mun hafa verið erf-
iður og liðið sérstaklega fyrir mikið fall 
á heimsmarkaðsverði á stáli sem varð 
fyrir tveimur árum síðan.

Fyrirtækið hefur einnig verið um-
deilt vegna umhverfismála. Í desember 
sl. fóru félagasamtökin Umhverfis-
vaktin við Hvalfjörð fram á það við 

Faxaflóahafnir að leigusamingi um lóð 
fyrirtækisins yrði sagt upp vegna ítrek-
aðra brota í tengslum við mengun.  

Stjórn Faxaflóhafna tók erindið fyr-
ir á fundi sínum 20. janúar. Það var af-
greitt með eftirfarandi bókun í fundar-
gerð: „Um lóð GMR á Grundartanga 
er lóðarleigusamningur í gildi.  Það er 
afstaða stjórnar Faxaflóahafna sf. að 
fyrirtækið eigi ávallt að uppfylla skil-
yrði starfsleyfis og það er verkefni Um-
hverfisstofnunar að hafa eftirlit með 
starfseminni.“ Nú er þessari starfsemi 
hins vegar væntanlega sjálfhætt.

aKRANES: Bæjarráð Akra-
ness hefur hafnað kauptil-
boði á hlut Akranesbæjar í 

Hellisheiðarvirkju. Tilboð var lagt 
frá á fundi bæjarráðs 26. janúar.  
Sambærilegt tilboð mun hafa verið 
sent  Reykjavíkurborg og Borgar-

byggð. Hellisheiðarvirkjun er í eigu 
Orku náttúrunnar. Það fyrirtæki er 
dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR). Reykjavíkurborg á 93,54 pró-
senta hlut í OR, Akraneskaupstaður 
5,53 prósent og Borgarbyggð 0,93 
prósent

aKRANES: Nú er verið að 
stækka kirkjugarðinn að 
Görðum á Akranesi. „Það 

stefndi í að öll grafarstæði yrðu upp-
urin eftir tvö ár í mesta lagi. Nú er því 
verið að undirbúa svæði fyrir um 300 
ný grafastæði innan marka kirkju-
garðsins á svæði sem alltaf hefur 
staðið til að nota. Við athuganir kom 
hins vegar í ljós að það er klöpp þarna 
undir. Að hluta til er jarðlagið þarna 
ekki 35 sentimetrar á þykkt en annars 

staðar 70 til 90 sentimetrar,“ segir 
Indriði Valdimarsson útfarastjóri hjá 
Útfaraþjónustu Akraneskirkju.

„Það var ljóst að ekki yrði hægt að 
nota þennan reit nema gera eitthvað 
til úrbóta. Því hefur jarðvegi verð bætt 
ofan á þessi nýju grafastæði. Það var 
líka grafið fyrir nýujum stígum og 
þá kom upp nokkuð af jarðvegi sem 
nýttur var til þessa. Í vor verður síðan 
bætt meiru ofan á og síðan tyrft yfir.“

aKRANES: Töluverður áhugi 
virðst meðal íbúa Akraness að 
komið á laggirnar reglubundn-

um farþegasiglingum með farþega fyrir 
Faxaflóa milli Akraness og Reykjavíkur. 
Akranesbær fékk skoðanakönnunarfyr-
irtæki til að rannsaka þetta með fyrir-
spurnum.

Niðurstöðurnar sýna að ríflega helm-
ingur þeirra Skagamanna sem á annað 
borð leggja leið sína til höfuðborgar-
svæðisins til að sinna vinnu eða námi, 
telja líklegt að þau nýttu sér hraðferju-

siglingar yfir Flóann milli Akraness og 
Reykjavíkur stæði slíkt til boða. Talað er 
um að það yrði frá 1. apríl til 1. október. 
Könnunin sýnir einnig að 55 prósent 
aðspurðra eru tilbúin að greiða fimmtán 
hundruð krónur í stakt fargjald.

Nú er talið að um 24 prósent Skaga-
manna fari til Stór-Reykjavíkursvæð-
isins vegna starfa eða náms. Flestir fara 
fjórum til fimm sinnum í viku.  Á fundi 
sínum 26. janúar fól bæjarráð Akraness 
bæjarstjóra að halda áfram viðræðum 
við Reykjavíkurborg varðandi Faxa-

flóasiglingar því þátttaka borgarinnar 
sé forsenda þess að hægt verði að fara í 
verkefnið.

Hugmyndir um hraðferju yfir Faxa-
flóa hafa verið ræddar um skeið.  Þær 
byggja á því að siglingin tæki að eins 
hálftíma. Gömlu Akraborgina sem eitt 
sinn sigldu þessa leið um áratugaskeið 
fyrir tíma Hvalfjarðarganga tóku sér 
heila klukkustund í að fara milli Akra-
ness og Reykjavíkur. Það voru farþega- 
og bílaflutningaskip en hraðferja færi 
einungis með fólk.

Bátahús rís að görðum 
– málþing um trébáta

guðmundur Sigurðsson og félagar við störf í byrjun vikunnar. Fyrir aftan hann sér í 
stefni Sæljónsins aK sem var í eigu Magnúsar heitins Vilhjálmssonar í Efstabæ á akranesi 
(Magga romm).

Kirkjugarðurinn á 
akranesi stækkaður

ljósmyndin sýnir nýju grafastæðin með stígum eins og reiturinn 
horfir við nú af veginum inn í kirkjugarðinn. Meiri jarðveg verður 
bætt ofan á í vor og síðan þökulagt yfir moldina.

Byggðir fá styrki 
til ljósleiðara

GmR Endurvinnsla á 
Grundartanga gjaldþrota

Séð yfir iðnaðarsvæðið á 
grundartanga.

Höfnuðu tilboði 
í virkjunarhlut

áhugi á ferju yfir Flóann

Þeirri hugmynd hefur verið varpað fram að hraðferjan milli 
akraness og reykjavíkur yrði svipuð og rósin sem hér sést á 

mynd utan á dráttarbátnum Magna. rósin hefur verið notuð 
í ferðaþjónustu út frá reykjavíkurhöfn.

grind bátahússins. Eins og smá 
má stendur það við hlið Kútter 
Sigurfara.

BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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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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lANDIÐ: Varla er hægt að 
segja að horfurnar séu bjartar 
þegar loðnuvertíð er annars 

vegar. Fari sem horfi verða kvótar 
íslenskra skipa hverfandi í ár. Haf-
rannsóknastofnun hefur gefið þau 
ráð að heildar loðnukvótinn verði  57 
þúsund tonn. Samkvæmt milliríkja-
samningum um skiptinu loðnustofns-
ins þá koma aðeins 12.100 tonn í hlut 
íslenskra skipa. Þegar tekið er síðan 
tillit til svokallaðra tegundatilfærslna 
í kvótakerfinu þá sitja íslensk upp-
sjávarveiðiskip eftir með rétt rúmlega 
11.500 tonn af loðnu til skiptanna. 

Horfa til nýs leiðangurs
,,Ef það finnst ekki meira magn af 
loðnu og kvótinn verður ekki aukinn, 
koma aðeins um 2.000 tonn í hlut 
skipa HB Granda,“ segir Vilhjálmur 
Vilhjálmsson, forstjóri félagsins í frétt 
sem birtist á vef fyrirtækisins. Þetta 
mun þýða mikinn tekjumissi fyrir það 
fólk sem hefur tekjur af loðnuveiðun-
um, bæði sjómenn og landverkafólk. 
Undanfarin ár hefur töluvert verið 
unnið af loðnuhrognum á Akranesi 
þar sem fólk meðal annars úr Dölum 
hefur sótt í umtalsverð vertíðarupp-
grip.

Forstjóri HB Granda segist binda 
vonir við að meira finnist af loðnu. 
Líklega verður farið í nýjan rann-
sóknaleiðangur í næstu viku. Mark-
mið hans verður þá að kortleggja út-
breiðslusvæði loðnunnar norðvestur 
og norður af landinu. Vonast er til að 
nú finnist meira af loðnu en í fyrri 
leiðangri sem farinn var nú í janúar, 
þar sem hafís og veður torvelduðu 
loðnuleit á hluta svæðisins sem skoð-
að var.

Hafró mældi tvisvar
Ef frá eru talin hafrannsóknaskipin 
Árni Friðriksson og Bjarni Sæmunds-
son tóku engin íslensk skip þátt í 
rannsóknaleiðangrinum sem stóð yfir 
dagana 11. til 20. janúar sl. enda sjó-
menn á uppsjávarskipum í verkfalli. 
Var grænlenska skipið Polar Amaroq 
því fengið til þessa verkefnis með 
rannsóknaskipunum. Leiðangrinum 
og niðurstöðum er lýst á heimasíðu 
Hafrannsóknarstofnunar.

,,Rannsóknasvæðið var land-
grunnið og landgrunnsbrúnin frá 
Grænlandssundi, austur með Norður-
landi og allt að norðanverðum Aust-
fjörðum. Gerðar voru 2 mælingar á 
veiðistofninum. Sú fyrri fór fram dag-
ana 12. – 15. janúar og fannst loðna frá 
sunnanverðum Vestfjörðum norður 

um og austur að Kolbeinseyjarhrygg. 
Þar fyrir austan varð ekki vart við full-
orðna loðnu. Þar sem veður var slæmt 
þegar mælingunni lauk biðu skipin á 
Siglufirði þar til veður batnaði. Síðari 
yfirferðin fór fram dagana 17. – 20. jan-
úar á svæðinu frá Kolbeinseyjarhrygg 
og vestur um. Veður var viðunandi en 
ís hafði færst yfir hluta mælingasvæð-
isins í seinni yfirferðinni.

Um 398 þúsund tonn af kynþroska 
loðnu mældust í fyrri yfirferðinni og 
mæliskekkja (CV) var metin 0.2. Í síð-
ari yfirferðinni mældust um 493 þús-
und tonn og mæliskekkjan metin 0.23. 
Meðaltal þessara mælinga, 446 þús-
und tonn, er mat á stærð veiðistofns.“

gagnrýnir Hafró
Jón Kristjánsson fiskifræðingur gagn-
rýnir Hafrannsóknastofnun harðlega 
fyrir þessi vinnubrögð. Það gerir hann 
í pistli á heimasíðu sinni (fiski.blog.is). 
„Þetta er vægast sagt skrítið, ef ekki 
met í vitleysu. Fyrst eru mæld 398 
þúsund tonn. Í seinni túrnum mælist 
meira eða 493 þúsund tonn. Svo er 
tekið meðaltal af báðum tölunum!  
Hvað ef hefðu mælst sjö þúsund tonn 
í fyrstu mælingu? Hefði niðurstaðan 
þá orðið meðaltalið 250 þúsund tonn? 
Takið einnig eftir því að þarna er talað 
um slæmt veður og að ís sé yfir hluta 

svæðisins. Þetta er sambærilegt við að 
ég teldi 10 skarfa á Elliðavatni í þoku, 
færi svo daginn eftir í sólskini og teldi 
30 og gæfi út niðurstöðuna: Það eru 20 

skarfar á Elliðavatni núna,“ skrifar Jón
Jón lýkur pistli sínum á þessum 

orðum: „Var verið að gefa út aflaheim-
ildir á vísindalegum grunni?“

Dökkar horfur á loðnuvertíð

leiðarlínur rannsóknaskipa og dreifing 
loðnunnar sunnan við hafískantinn djúpt 
norður undan Vestfjörðum dagana 17. til 

20. janúar sl.. Mynd af heimasíðu Hafrann-
sóknastofnunar (hafogvatn.is).

ristjóri Vesturlands tók þessa mynd í Faxaflóa vestur af 
akranesi fyrir nokkrum árum þegar allt lék í lyndi og allt 

var fullt af loðnu sem hvalir, fuglar og menn gátu velt 
sér upp úr í algeru moki eftir áramót ár hvert.

Við veitum
þjónustu
Frá upphafi hefur Skeljungur haft það að markmiði að sinna 

orkuþörf fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið. 

Við leggjum ríka áherslu á fyrirtaks þjónustu við íslenskt 

Skeljungur hf.    skeljungur.is Finndu okkur á Facebook
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rEYKJAVÍK: Kristján Krist-
jánsson nýr sjónvarpsstjóri 
ÍNN segist líta á sig sem lands-

byggðarmann en hann er fæddur og 
uppalinn á Akureyri. „Ég er þorpari 
alinn upp norðan við Glerána.“

Kvikmyndir og sjónvarp er honum 
ástríða. „Ég var eitthvað um 12 ára gam-
all þegar ég byrjaði í kvikmyndabrans-
anum. Á tímabili starfaði ég í þremur 
kvikmyndaklúbbum. Við vorum með 
stóran klúbb í Verkmenntaskólanum á 
Akureyri sem hét Filman. Þar gerðum 
við stanslaust ýmsar kvikmyndir, frétta-
efni, tónlistarmyndbönd og þess háttar. 
Maður fór lítið í hefðbundnar skóla-
stundir þar en sinnti þessu í staðinn. Í 
dag lít ég svo á að ég hafi lært grunn-
atriðin í kvikmyndagerð í Verkmennta-
skólanum þó svo ég hafi verið á annarri 

námsbraut,“ segir Kristján. 
„Líklega gerði ég ásamt félögum 

mínum einar fimmtán stuttmyndir á 
mínum yngri árum. Fjórar þeirra voru 
sýndar í kvikmyndahúsum. Þar að auki 

eru kannski fjórar til viðbótar sem mað-
ur þorir að minnast á í dag, en þá aðeins 
staddur í smærri hópum,“ segir Krist-
ján og brosir við. „Eitthvað af þessum 
myndum eru reyndar á netinu, svo sem 

ein sem heitir „Spurning um svar.“ Fólk 
hefur reyndar verið að deila henni núna 
þar sem 25 ár eru liðin síðan sú mynd 
var gerð. Það er hægt að sjá þessa kvik-
mynd á Vimeo-myndbandaveitunni á 
netinu.“ (vimeo.com/126135806).

Kristján segir að upp úr þessu hafi 
hann farið að vinna við auglýsingagerð 
í Reykjavík. „Þar starfaði ég um nokkurt 
skeið. Svo fór ég leikstjórnarnám í Ósló 
í Noregi. Þar var ég í þrjú ár en flutti svo 
heim til Íslands og hóf aftur að vinna 
við auglýsingagerð, þáttagerð fyrir 
sjónvarp og við kvikmyndir. Svo flutti 
ég aftur á heimaslóðir á Akureyri 2011 
og hóf þar störf fyrir sjónvarpsstöðina 
N4 sem þá var að byrja. Þarna var ég 
nýkominn frá Ósló og var eiginlega á 
leiðinni aftur út með fjölskylduna þegar 
haft var samband við mig og mér boðið 

starf á N4. Með nokkrum látum tókst 
okkur að koma N4 á laggirnar. Stöðin 
haslaði sér völl með sjónvarpsefni af 
landsbyggðinni. Með tímanum varð 
ég sjónvarpsstjóri á N4 en hætti á fer-
tugsafmælinu mínu. Og nú er ég orðinn 
sjónvarpsstjóri ÍNN. Hér hóf ég störf í 
lok síðasta árs.“

Þegar Kristján lítur um öxl segir 
hann sér reiknist til að hann hafi 90 
prósent af sínum starfsferli unnið við 
hina ýmsu þætti kvikmyndagerðar og 
við framleiðslu á efni fyrir sjónvarp. 
„Inn á milli hef ég svo snert á öðru svo 
sem bókaútgáfu. Þegar ég lít til baka öxl 
þá finnst mér eiginlega ótrúlegt að mér 
skuli hafa auðnast og borið gæfu til að 
vinna svona mikið við það sem einnig 
er mitt áhugamál, sem er kvikmynda-
gerðin.“

rEYKJAVÍK: „Það að stjórna 
ÍNN er mjög spennandi ver-
kefni, ekki síst í tengslum við 

systurfjölmiðlana sem heyra undir 
Pressuna. Ég hlakka til að taka þátt í 
þeirri uppbyggingu sem er framund-
an. Undanfarið höfum við hægt og ró-
lega unnið að því að endurnýja stöð-
ina. Það er búið að hanna nýtt merki 
fyrir hana. Hafnar eru útsendingar á 
nýjum þáttum og aðrir eru í bígerð, 
segir Kristján Kristjánsson sjónvarps-
stjóri á ÍNN. Vesturland hitti hann að 
máli í síðustu viku en þá varð ljóst að 
Samkeppniseftirlitið samþykkti kaup 
Pressunnar á stöðinni. Kristján segir 
að nú séu spennandi mánuðir í sögu 
ÍNN. „Við ætlum ekki að kollvarpa 
neinu en þróa þetta markvisst áfram. 
Það skortir hvergi hugmyndir eða 
möguleika. Næstu mánuðir verða 
áhugaverðir. Ég hvet fólk til að fylgjast 
með.“

eyjan fer aftur í loftið
Þjóðmálin fá áfram gott rými á 
ÍNN. „Nú í febrúar hefur þjóðmála-
umræðuþátturinn „Eyjan“ göngu sína 
hér á stöðinni undir stjórn Björns Inga 
Hrafnssonar. Sá þáttur var á Stöð 2 í 
fyrra, gekk vel og vakti ítrekað mikla 
athygli og umræður. Stjórnmálamenn 
fá einnig að spreyta sig í eigin þáttum 
á borð við „Skuggaráðuneytinu.“ Það 
er nýr þáttur í umsjón þingkvennanna 
Katrínar Jakobsdóttur frá Vinstri 

grænum og Lilju Alfreðsdóttur frá 
Framsóknarflokknum. Þessi þáttur 
verður aðra hverja viku. Síðan verða 
stjórnarflokkarnir með þátt á móti 
sem einnig verður á tveggja vikna 
fresti. Píratar halda svo sínum þætti 
sem heitir „Strandhögg.“

Eldri spjallþættir sem notið hafa 
mikilla vinsælda verða áfram á dag-
skránni. „Ingvi Hrafn Jónsson fyrr-
verandi sjónvarpsstjóri ÍNN verð-
ur með Hrafnaþingið. Svo má ekki 
gleyma þáttunum hjá Birni Bjarna-
syni. Hann er með mjög góða við-
talsþætti og stóran og sterkan áhorf-
endahóp. Við finnum vel fyrir miklum 
áhuga í kringum Björn. Hann verður 
áfram. Hið sama gildir um þætti Sigga 
storms.“

Fjölbreytt efni
Menningarmálin fá ríkulegan skerf 
í dagskránni. „Ég er sjálfur að byrja 
með þætti sem heita „Borgin, “ seg-
ir Kristján og bætir við að útsending 
þeirra sé þegar hafin. Nýir þættir verði 
frumsýndir vikulega á fimmtudög-
um. „Borgin“ sé þáttaröð sem snertir 
á ýmsu innan menningar og lista í 
borgarlífi Reykjavíkur. „Matreiðslu-
þættirnir „Læknirinn í eldhúsinu“ eru 
að byrja. Þar eru tökur hafnar. Ég get 
lofað að þeir verða bæði vandaðir og 
skemmtilegir. Kvikmyndaþátturinn 
„Hvíta tjaldið“ verður líka áfram.“

Kristján segist sjá verulega 

möguleika í að samnýta fjölmiðlana 
sem heyra undir Pressuna þannig 
að þeir styðji hver við annan. Hann 
horfi meðal annars til möguleika á 
samvinnu sjónvarpsstöðvarinnar við 
héraðsfréttablöðin í eigu Pressunn-
ar. Þeim er öllum dreift ókeypis til 
lesenda og hafa gríðarlega útbreiðslu. 
Með þeim fær fólk frían aðgang að 
landsbyggðarefni í prentuðu máli. 
„Þarna erum við að tala um blöðin 
Vesturland, Vestfirði, Akureyri Viku-
blað, Austuland, Suðra og Reykjanes. 
Með samvinnu við þau fengjum við að 

heyra rödd landsbyggðarinnar með 
öflugum hætti í sjónvarpi á ÍNN.“

Nægar hugmyndir
Sjónvarpsstjórinn á ÍNN seg-
ir að hvergi skorti á hugmyndir og 
möguleika. „Það ættu líka að felast 
tækifæri í samvinnu við miðla á borð 
við DV og knattspyrnuvefinn 433 og 
veffréttamiðlana Pressuna, Eyjuna og 
Bleikt,“ segir Kristján. „Síðan er það 
nýjasta að Pressan hefur keypt útgáfu-
félagið Birting þar sem eru tímarit á 
borð við Séð og Heyrt, Hús og híbýli, 

Gestgjafann, Vikuna og fleiri. Þarna 
má örugglega leysa góða krafta úr 
læðingi.“

Kristján Kristjánsson segir að í dag 
sé mikið að gerast á sviði fjölmiðlunar 
á Íslandi. „Þróunin er hröð. Kannan-
ir og reynslan sýnir hvoru tveggja að 
prentmiðlar, sjónvarp og útvarp eru 
allt miðlar sem lifa góðu lífi þrátt fyr-
ir tilkomu internetsins. Fjölbreytnin 
eykst. Það skapast ný tækifæri. ÍNN 
verður tíu ára í mars og er bara rétt 
að komast á unglingsárin. Það er nóg 
framundan.“

Hagnaður af rekstri 
Pressunnar 2015 BjörN iNgi 

HraFNSSoN
 útgefandi og 

stjórnarformaður 
Pressunnar.

rEYKJAVÍK: Afkoma útgáfu-
félagsins Pressunnar ehf var 
jákvæð á árinu 2015 eins og 

undanfarin ár. Rekstrarhagnaður fyrir 
afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) 
nam 45,1 milljón króna og jókst um 
50% milli ára. Aukning á seldri vöru 
og þjónustu milli ára var um 110 millj-

ónum króna og hagnaður ársins eftir 
afskriftir, tekjuskatt og fjármagnsliði 
2015 nam tæplega ellefu milljónum 
króna. Árið 2014 hagnaðist Pressan 
um tæplega 11,5 milljónir.

Í lok árs 2015 námu eignir Pressun-
ar 600,8 milljónum og jukust þær tals-
vert milli ára. Í lok árs 2014 voru eign-

ir félagsins um 322 milljónir. Eigið fé 
félagsins nam 157 milljónum í lok árs 
2015. Langtímaskuldir félagsins jukust 
á milli ára, en í lok árs 2015 námu þær 
tæpum 256 milljónum króna.

Heildareignir félagsins í lok árs 
2015 námu ríflega sex hundruð millj-
ónum króna og eigið fé var á sama 

tíma jákvætt um ríflega sextíu millj-
ónir.

Rekstur Vefpressunnar, sem er 
þjónustufyrirtæki að fullu í eigu 
Pressunnar, og þjónustar einstaka 
fjölmiðla samsteypunnar, var einnig 
jákvæður árið 2015. Að teknu tilliti til 
afskrifta og fjármagnskostnaðar nam 

tapið þó 20 milljónum króna.
Blaðið Vesturland heyrir undir 

Vefpressuna.

Sjónvarpsstöðin 
ÍNN sækir fram

KriStjáN KriStjáNSSoN
sjónvarpsstjóri Ínn með nýtt merki 
stöðvarinnar í bakgrunni.

Stund milli stríða 
í myndveri Ínn í 

reykjavík.

Sjónvarpsstjóri og landsbyggðarmaður

lesbókin er nýtt kaffihús 
við akratorg á akranesi
aKRANES: „Mig langaði til 

að fara í land,“ segir Guð-
leifur Rafn Einarsson. Hann 

er frystitogarasjómaður frá Akranesi 
sem nú hefur ákveðið að láta af sjó-
mennskunni og gerast kaffihúsavert 
á Akranesi . „Við Christel Björg Rúd-
olfsdóttir Clothier eignuðumst dóttur 
í ágúst og ég tók mér þriggja mánaða 
fæðingarorlof frá sjómennskunni. Ég 
fór ekki aftur út á sjó því við ákváðum 
að fara út í það að reka kaffihús hér á 
Akranesi.“

lesbókin skal það heita
Kaffihúsið er frábærlega staðsett við 
Akratorg sem margir líta á sem hjarta 
Akranesbæjar. Torgið er í miðjum 
eldri hluta bæjarins. Þar stendur frægt 
minnismerki um sjómenn bæjar-
ins og á Akratorgi koma Skagamenn 
saman þegar miklu skal fagnað. Ný-
verið var verulegum fjármunum varið 
til endurbóta Akratorgi. Það er mikil 
bæjarprýði í dag.

Við Akratorg stendur húsið sem 
í daglegu tali er kallað „Lesbókin.“ 
Það var byggt um svipað leyti og 
Morgunblaðshöllin svokallaða reis 
við Aðalstræti í Reykjavík. Lesbók 
Morgunblaðins muna margir eftir en 
það var vikulegt aukablað sem fylgdi 
Morgunblaðinu um áratuga skeið og 
fjallaði um menningarmál á breiðum 
grundvelli.

Guðleifur segir að það hafi legið 
við að kaffihúsið fengi nafnið Lesbók-
in með skírskotun til þessa óformlega 
heitis á húsinu. „Hér verður kaffihús 
með kökum og því sem fylgir og síðan 
súpur og heimabakað brauð í hádeg-
inu á virkum dögum. Við getum líka 
verið með opið á kvöldin til klukkan 
23 ef því er að skipta. Til þess höfum 
við tilskilin leyfi. Það má vel vera að 
við nýtum okkur það. Við erum líka 
með vínveitingaleyfi og seljum létt-
vín og bjór. Svo má vera með litlar 
sýningar og þess háttar. Það er fullt af 
fólki hér á Akranesi  sem er að gera alls 
kyns sniðuga hluti.“

á frystitogurum í 20 ár
Í spjallinu komum við aftur að því að 

Guðleifur er nýkominn í land eftir 
áratuga sjómennsku. Hann er fæddur 
og uppalinn á Akranesi en bjó svo ein 
sextán ár í Reykjavík. „Svo kom ég aft-
ur heim á Skagann fyrir fjórum árum 
og hef búið hér síðan,“ segir hann. „Ég 
var á togurum HB Granda, síðast í 
þrjú ár á Þerney RE. Þar áður hafði ég 
verið á Venus HF þar til hann var seld-
ur frá útgerðinni að ég fór á Þerneyna. 
Upphaflega var ég svo í fjöldamörg ár, 
reyndar stundum með hléum, í áhöfn 
Höfrungs III AK. Í sumar var ég bú-
inn að vera 20 ár á sjó og fannst þetta 
komið gott.“ 

Hann verður örlítið hugsi á svip og 
bætir síðan við: „Ég var kannski ekki 
sprunginn á limminu en þarna stóð ég 
á ákveðnum tímamótum síðsumars, 
búinn að eignast mitt fyrsta barn. Það 
hneig allt að þeirri niðurstöðu að segja 
skilið við sjómennskuna á þessum 
tímapunkti. Hér sá ég gott tækifæri 
sem yrði að taka við reksti kaffihúss 

hér við Akratorg, það sem áður hét 
Skökkin. Ég var búinn að hugsa þetta 
fram og til baka síðastliðið sumar 
meðan ég var úti á sjó.“ 

Spennandi tímar á akranesi
Guðleifur mun reka kaffihúsið ásamt 
Christel konu sinni. Hún starfar sem 
kennari í Grundaskóla en er nú í 
fæðingarorlofi með tæplega fimm 
mánaða gamla dóttur þeirra. Hinn 
nýbakaði faðir  viðurkennir að upp-
lifa ákveðin viðbrigði. „Hér er ekki 
vaktakerfi eins og á sjónum en það er 
búið að vera mjög mikið að gera. Við 
máluðum og löguðum til innandyra. 
Svo er nýbúið að skipta um glugga í 
húsnæðinu. Öllum endurbótum er 
nú lokið. Viðtökurnar hafa verið mjög 
góðar. Ég get ekki kvartað og hlakka 
til að takast á við þetta. Möguleikarnir 
hér eru fyllilega fyrir hendi. Það eru 
spennandi hlutir að gerast á Akra-
nesi.“

grétar Mar 
Óðinsson 
og Kristín 
Sigurgeirs-
dóttir sitja á 
lesbókinni og 
spjalla saman 
meðan beðið 
er veitinga. Út 
um gluggan að 
baki þeirra sér 
yfir nýuppgert 
akratorgið í átt 
að gamla húsi 
landsbankans.

Styttan af sjómanninum á akratorgi og húsið sem í daglegu tali bæjarbúa hefur löngum 
verið kallað lesbókin. Kaffihúsið með sama nafni er vinstra megin á jarðhæðinni.

Málverk eftir listamanninn bjarna Skúla Ketilsson sem að sjálfsögðu er einnig Skagamað-
ur prýðir einn vegg lesbókarinnar. Það sýnir mynd sem vekur ljúfsárar minningar um 
það þegar bíóhöllin var rauð og ungir sem aldnir stóðu í biðröð eftir miðum á næstu 
kvikmyndasýningu.

guðleifur rafn Einarsson 
og Christel björg rúdolfs-

dóttir Clothier.

guðleiFur raFN 
eiNarSSoN Í 
leSBÓKiNNi.
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Margir hafa velt fyrir sér hvern-
ig Íslendingar, fámenn þjóð á 

afskekktum býlum á afskekktri eyju 
úti í miðju Atlantshafi, hafi getað rit-
að Íslendinga sögurnar - bókmenntir 
á heimsmælikvarða. Bókmenntir, sem 
Sigurður Nordal hefur kallað hina 
þriðju ritningu norðurálfu. Íslendinga 
sögur eru allar hinar merkustu rit-
aðar eftir 1200 og fyrir um 1350. Þær 
eru margar raktar til Vesturlands, sum 
ritin til afkomenda hins óstýriláta hér-
aðshöfðingja Hvamm-Sturlu en fáar 
til skólasetranna í Odda og Haukadal. 

Síðan fellur þessi ritsnilld í dá. Ekki rit-
uðu bændur Njálu á kvöldin þegar þeir 
voru búnir að mjólka. Slík rit byggja á 
sterkum menningargrunni. Auðlegð 
verður að koma til svo unnt sé að helga 
sig slíkum bókmenntum, jafnvel þó 
í klaustrum væri. Ólíklegasti staður í 
heimi til að leita að fornum kvæðum og 
sögnum um atburði austur í Evrópu á 
miðöldum, Hávamálum og sögnum af 
Atla Húnakonungi og Hrólfi kraka, er 
þessi afskekkta eyja.

Helgi Guðmundsson prófessor, hef-
ur í bók sinni Um haf innan, varpað 

fram byltingarkenndri kenningu, skýr-
ingu, sem ekki hefur hlotið verðskuld-
aða athygli. Það sem hér fer á eftir er 
haft eftir Helga og lagt út af kenningu 
hans.

Grunnurinn í kenningu Helga er 
að Ísland og þá einkum Vesturland, 
Breiðafjörður, hafi verið verslunar-
miðstöð fyrir vörur frá Grænlandi. 

Íslendingar hafi flutt vörur frá Græn-
landi og selt á Orkneyjum, Suðureyjum 
og Írlandi sem og öðrum Bretlandseyj-
um, Skandinavíu og jafnvel til landa í 
Vestur-Evrópu og hagnast á því. Það sé 
skýringin á auðlegð Íslendinga á þess-
um árum og ferðum þeirra víða um 
lönd og gjöfum til Noregskonunga.

Eiríkur rauði fór frá Breiðafirði 
og flutti til Grænlands upp úr 980 og 
honum fylgdu margir landsmenn hans. 
Sagt er að Íslendingar fóru á 25 skipum 
til Grænlands en aðeins 14 komust á 
leiðarenda segir í fornum bókum. Ljóst 
er að þessir aðilar áttu sína ættingja 
og vini og sambönd á Íslandi. Síðustu 
sagnir sem við höfum af þessum land-
nemum í Grænlandi eru frá 1410. Af-
drif þeirra eru þoku hulin.

Á árunum 1000 til 1350 var tals-
verður auður á Íslandi. Kenningu sína 
um að Ísland, einkum fólkið við Breiða-
fjörð, hafi stundað umfangsmikla versl-
un við Grænland á þessum árum, styð-
ur Helgi með margvíslegum rökum. 
Frá Grænlandi fluttu Íslendingar rost-
ungstennur, náhvalstennur, svarðreipi 
gerð úr rostungshúð, hvítabjarnarskinn 
jafnvel fálka og fleira. Helgi segir að á 
15. og 16. öld hafi náhvalstönn, sem 
litið var á sem einhyrningshorn, horn 
einhvers konar kynjaskepnu, verið 
seld fyrir meira en 15 kg af skíru gulli. 
Náhvalstennur voru því meginverð-
mætin í þessum viðskiptum. Verslun 
með náhvalstennur tengdist trú, hjátrú 
og lækningum. Rostungstennur voru 
einnig verðmætar, notaðar til smíða, 
meðal annars notaðar til að skefta 
hnífa og sverð. Reipi úr rostungshúð, 
svarðreipi, voru sterkustu reipi, sem völ 
var á.  Helgi vitnar til Konungsskugg-
sjár: „..vel megi sextíu menn draga eitt 
slíkt reipi eða fleiri, og geti þó eigi slitið.“ 

Á Íslandi var skorið úr rost-
ungstönn sbr. Biskupasögur, en í Páls 
sögu biskups segir að Margrét hin 
haga skar gjafir fyrir biskup, sem hann 
sendi utan, bagla og e.t.v. fleira. Helgi 
vitnar til þess að Ísleifur Gizurarson 
biskup 1056-1080, færði Heinreki III 
á Þýskalandi hvítabjörn, sem kominn 
var af Grænlandi og í Auðunar þætti 
vestfirzka segir að hann fór til Græn-
lands og keypti þar bjarndýr, sem hann 
gaf Danakonungi. Hann segir og að í 
Grágás er talað um alibjörn: „þá hefur 
verslun með hvítabirni verið alþekkt.“

Meðal þess sem Helgi segir má 
nefna:

„Árið 1266 braut Grænlandsfar á 
Hítarnesi við norðanverðan Faxaflóa. 
Í heimild frá því um 1600 segir, að þar 
reki enn upp hvala- og rostungstennur 
.....“

Í Grænlendinga þætti kemur fram 
að snemma á 12.öld var mikið um er-
lenda kaupmenn á Grænlandi, þar á 
meðal voru Íslendingar. Í Hauksbók-
artexta Landnámu segir, hversu mörg 
skip fóru úr Borgarfirði og Breiðafirði 

til Græn-
lands, sextán vetrum fyrr en kristni var 
lögtekin á Íslandi og er þar vitnað í Ara 
fróða.

Helgi telur að Íslendingar og 
Orkneyingar hafi verið milliliðir í 
verslun milli Grænlands og landanna 
fyrir vestan haf og Grænlandsverslun-
in hafi án efa verið helsta ástæða þeirra 
tengsla sem voru um langt skeið milli 
landanna. 

„Í jartegnum með Jóns sögu helga 
segir frá því, að kaupmenn fóru á tveim 
skipum frá Orkneyjum til Íslands.“                                                                                                                                        

Helgi sagði mér tvær gamansög-
ur en í þeim kann þó kann að leynast 
nokkur sannleikur:

Sagt er að nokkrir Íslendingar hafi 
komið til Anjou í norðvestur Frakk-
landi. Þar heimsóttu þeir gamlan skóla 
en sumir telja að þar hafi Sæmundur 
fróði lært, Svarti skóli var ekki til á hans 
tímum. Yfir útidyrahurðinni hékk mik-
il náhvalstönn. Íslendingarnir gerðu 
boð fyrir skólameistara og spurðu 
hann hvaðan þessi náhvalstönn væri. 
Skólameistarinn hugsaði sig um og 
svaraði að það vissi enginn, hún hefði 
verið þarna svo lengi sem elstu menn 
myndu. Þá sögðu Íslendingarnir: þetta 
eru skólagjöld Sæmundar fróða.

Við þekkjum öll að íslenskir bænda-
synir gengu beint fyrir konung þegar 
þeir komu til Noregs. Fljótlega voru 
þeir gerðir hirðmenn en því fylgdu 
mikil fríðindi varðandi fæði og hús-
næði, e.t.v. laun og erfitt var að sækja að 
hirðmönnum, sem nutu verndar kon-
ungs. Hvernig stóð á þessu? Helgi segir 
að ástæðan hafi verið að Íslendingarnir 
voru með svo dýrmætar gjafir. Kon-
ungar voru ævinlega blankir og opn-
uðu faðminn fyrir þessum gefendum. 
Síðan létu þeir yfir sig ganga að hlusta 
á þessi dróttkvæði sem þeir skildu ekk-
ert í!

Auður á Íslandi var umtalsverður 
á þessum tíma. Klængskirkja í Skál-
holti, sem reist var um 1153, er talin 
stærsta trébygging á Norðurlöndum á 
þessum tíma, jafnvel í Evrópu, og þó 
að viðurinn væri að mestu innfluttur, 
e.t.v einhver rekaviður. Lítið klaustur, 
Helgafellsklaustur á Snæfellsnesi, á að 
sögn árið 1186 um 100 dýrar skinn-
bækur þegar dómkirkjan í Durham átti 
um 490 og dómkirkjan í Rochester 241.

Íslendingar voru á þessum tíma 
miklir landaflakkarar. Fornsögur 
segja frá ferðum þeirra til Kænugarðs, 
Miklagarðs og fleiri borga og jafn-
vel Afríku. Hvernig fjámögnuðu þeir 
þessar ferðir?  Hvernig gat bóndinn í 
Odda haldið syni sínum Sæmundi við 
nám í Frakklandi í 5-7 ár? Sæmundur 
mun vera fyrsti Norðurlandabúinn 
sem menntaður er í Frakklandi. Þegar 
fílabein tók að berast frá Afríku til 
Evrópu féllu rostungstennur mjög í 
verði. Rostungstennur eru frauðkennd-
ar að innan og því erfiðari til smíða en 
fílabein sem er gegnheilt. Þá fellur þessi 
verslun niður og skip Íslendinga fúna 
í naustum. Við finnum ekki heimild-
ir um norska landnema á Grænlandi 
og lítið um siglingar þeirra þangað. 
Þegar Íslendingar misstu skip sín féllu 
tengslin við Grænland niður þó að 
Norðmenn ættu góðan skipaflota og 
örlög Grænlendinga þekkir enginn.

Þessi áhugaverða kenning Helga 
getur skýrt þau auðæfi og þann menn-
ingargrunn sem óneitanlega þarf að 
vera til staðar við skrif slíkra listaverka 

Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR

Var grænland aflgjafi hinnar 
fornu íslensku menningar sem 
átti vöggu sína á Vesturlandi?

Bókarkafli: 

Fyrir síðustu jól kom út bókin 
„Árdagar Íslendinga – Kenn-
ingar um uppruna Íslendinga 

og landnámið.“ Höfundur bókarinnar 
er Guðmundur G. Þórarinsson verk-
fræðingur. Í henni fjallar Guðmundur 
um hinar ýmsu kenningar sem fræði-
menn hafa sett fram varðandi rætur 
og upphaf íslensku þjóðarinnar og 
hvernig landið byggðist. Guðmundur 

kemur meðal annars inn á kenningar 
sem hafa verið settar fram sem skýr-
ingar á því hvers vegna sagnaritun og 
önnur menning stóð með svo miklum 
blóma á Vesturlandi á 13. og 14. öld, 
svo einstakt mátti telja á norðlægum 
slóðum. Hér á eftir fer sá kafli bókar-
innar þar sem þetta er reifað með afar 
áhugaverðum hætti. Kaflinn er birtur 
með góðfúslegu leyfi höfundar:

 Kápa bókarinnar.

reykholt varð menningarsetur þegar Snorri 
Sturluson sat staðinn á 12. öld. Hvernig gátu Vest-
lendingar haft efni á menningu á þessum tímum? 
Slíkt var dýrt og ekki á færi óbreyttra bænda í 
harðbýlu landi.

Framhald á bls. 12.
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
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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.

Ferðir fyrir alla í vetur
Ferðafélagið Útivist býður upp á ýmiss konar útivistarferðir

gönguferðir er hægt að stunda 
allt árið um kring og tekur 
vetrardagskrá Útivistar mið af 

því. Dagsferðir eru á dagskrá félagsins 
allt árið, en yfir háveturinn er gjarnan 
gengið á láglendi frekar en að fara til 
fjalla.

raðgöngur í átta áföngum
„Núna eru á dagskrá félagsins raðgöng-
ur frá Reykjavík og inn í botn Hval-
fjarðar,“ segir Skúli H. Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Útivistar. Vegalengdin er 
farin í átta  áföngum og byrjaði gangan 
í Reykjavík um miðjan janúar. „Leiðin 
 liggur skammt frá alfaraleið, meðfram 
strandlínunni, frá Reykjavík að Hval-
fjarðarbotni, en það er talsverður mun-
ur á því að aka um veg og horfa yfir 
strandlínuna og að ganga og upplifa 
öll hin smáu atriði sem ber fyrir augu 
göngumannsins,“  segir Skúli. Raðgöng-
um lýkur í lok apríl. Næsti áfangi hefst á 
Mógilsá og er gengið að Grundarhverfi á 
Kjalar nesi. Farið verður sunnudaginn 12. 
febrúar og er öllum velkomið að skrá sig 
og taka þátt.

Saga landnámskvenna
Um það leyti sem raðgöngunum lýkur 
hefjast þemagöngur þar sem farið er um 
lönd landnámskvenna og saga þeirra 
rifjuð upp. Þannig er fléttað saman hollri 
útivist og fróðleik.

gönguskíðaferðir
Útivist býður jafnan upp á ferðir á göngu-
skíðum, en eðli málsins samkvæmt eru 
þær ferðir háðar snjóalögum. Því eru 

gönguskíðaferðir í nágrenni borgarinn-
ar gjarnan settar á dagskrá með stuttum 
fyrirvara og er því áhugasömum bent á 
að fylgjast vel með vefsíðu félagsins; uti-
vist.is eða tengja sig við Facebook-síðu 
Útivistar.

Strandir
Þó ekki sé hægt að reiða sig á snjóalög í 
nágrenni borgarinnar má finna svæði á 
landinu þar sem yfirleitt er hægt að ganga 
að þokkalegu skíðafæri. Þess vegna hefur 
Útivist gjarnan sett á dagskrá skíðaferðir 
á Strandir. Í ár verður gengið á skíðum 
um 30 kílómetra leið yfir Trékyllis heiði 
til Norðurfjarðar á  Ströndum og gist þar 
í tvær nætur. Laugardagurinn verður 
nýttur til skíðaferða í nágrenni Norður-
fjarðar og skíðað í sund á Krossanesi. Á 

sunnudag verður skíðað aftur í Bjarnar-
fjörð og ekið heim á leið.

Landmannalaugar og gönguferð frá 
Gjábakkavegi að Kerlingu

Í apríl er svo gert ráð fyrir að fara í 
Landmannalaugar á gönguskíðum. Sú 
ferð er í samvinnu við jeppadeild Úti-
vistar, en jeppar taka þá farangur fyrir 
gönguskíðafólk. Loks má nefna að í lok 
febrúar er í boði skíðagönguferð frá Gjá-
bakkavegi að skálanum Kerlingu þar sem 
gist verður í eina nótt. „Þetta er frekar 
auðveld ferð og því tilvalin fyrir þá sem 
eru að byrja að stunda gönguskíði utan 
brauta,“ segir Skúli.

jeppaferð yfir langjökul
Jeppadeild Útivistar hefur verið starf-
rækt um árabil og yfir vetrar tíman er 

mikið í boði fyrir jeppaeigendur sem 
eru búnir til vetrar ferða um hálendið. 
Í þessum ferðum er gerð krafa um að 
bílar séu á að minnsta kosti 38 tommu 
dekkjum og með þann búnað sem 
nauðsynlegur er í ferðir sem þessar. Um 
miðjan febrúar er á dagskrá ferð yfir 
Langjökul á Hveravelli þar sem er gist í 
eina nótt. Þessi leið er sívinsæl og býður 
upp á allt það sem góð jeppaferð getur 
boðið upp á.

Margt að gerast í mars
Í mars er svo stefnt á að fara á Mýrdals-
jökul og í skála Útivistar á Fimmvörðu-
hálsi. „Skálinn er staðsettur á efsta hrygg 
á milli Mýrdalsjökuls og Eyjafjallajökuls 
og stórkostlegur staður að heimsækja 
að vetri,“ segir Skúli. Þá eru í boði tvær 

spennandi ferðir um undraveröldina að 
Fjallabaki. Rúsínan í pylsuendanum er 
svo fjögurra daga ferð í apríl um Vatna-
jökul.

Ferðaáætlun Útivistar 2017 er komin 
út og hægt er að skoða hana sem vefrit. 
Hlekkinn er að finna á vefsíðu Útivistar, 
utivist.is. Einnig er áætlunin fáanleg á 
skrifstofu Útivistar í prentvænu formi.

Ferðafélagið Útivist er til húsa að 
Laugavegi 178, 105 Reykjavík. Opið alla 
virka daga kl. 12–17. Sími: 562-1000 
Tölvupóstfang: utivist@utivist.is Nánari 
upplýsingar um ferðir Útivistar er að 
finna á vefsíðunni utivist.is og Facebook-
síðunni.

Horft yfir Hvalfjörð  Mynd guðrún Hreinsdóttir gönguskíðaferð  Mynd grétar W. guðbergsson

á Vatnajökli
Mynd Jón Viðar 

guðjónsson

KyNNiNg
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Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Man TGL 8.180 BL árg. 2014, ekinn 67.000 km, 6 metra 
vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan. 
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

 
 
 
 
 

 

 

Öll hjólhýsin eru 
með 12 volta kerfi

sem fornrit Íslendinga eru.
Í bókum sínum, „Land úr landi“ 

og „Handan hafsins“ ritar Helgi um 
menningu á Íslandi;

1) Giskað hefur verið á að myndast 
hafi góðar aðstæður fyrir munnlegri 
geymd á Íslandi, en Íslendingar komu 
flestir frá Noregi. Þeir námu land í nýju 
landi. „Geymdin var samnorrænt efni. 
Einangrun og langt skammdegi hjálpaði 
þar til.“

2) „Herúlar voru meðal norrænna 
þjóða, sem héldu úr löndum sínum á 
þjóðflutningartímanum. Nokkrar heim-
ildir frá 3.-6. öldum eru um ferðir þeirra 
um Evrópu, en síðast er um þá vitað í 
Danmörku.“

Giskað hefur verið á að þeir hafi far-
ið til Noregs og að íslensk fornmenning 
sé menning  fólks, sem víða hefur farið 
, sbr. Herúlakenninguna.

3) Írar voru meðal landnámsmanna 
og íslensk fornmenning hefur að hluta 
verið írsk menning, sbr. Írakenninguna.

Helgi bendir á að menning kosti of-
fjár. Hann segir að aðalútflutningsvörur 
Íslendinga  hafi verið á þjóðveldisöld 
kvikfjárafurðir, fálkar og brennisteinn.  
Vaðmál var algeng útflutningsvara. 
Hann segir að vaðmál hafi verið í frem-
ur lágu verði og mest selt til þeirra efna-
minni. Það hefur eigi að síður verið talið 
undirstaða þess auðs sem fornmenning 
okkar hefur byggt á. Helgi rekur síðan 
ýmsar heimildir um verslun Íslendinga 
við Grænland. Vörur í þeim viðskiptum 
voru í háu verði.

Menning Íslands hlaut að eiga sér 
einhverja skýringu, sem lá utan Íslands. 
Hámenning hefur aldrei orðið til við 
búskap á sveitabæjum. Hámenning er 
dýr.

„Til þess að skýra þá hámenningu, 
sem varð til á Íslandi, verður að sýna 
fram á verslun með dýrar vörum, auð-
myndun, menntun, sem barst úr mörg-

um áttum, umferð útlendra manna og 
siglingar til margra landa, einkum utan 
Norðurlanda.“

Frá Grænlandi var styst að fara til 
Íslands, Grænlendingar þekktu ætt-
ingja sína á Íslandi. Vörur frá Græn-
landi voru dýrar lúxusvörur.

Margir hafa bent á að í okkar forn-
ritum er nær ekkert talað um verslun 
með náhvalstennur. Helgi segir að slík 
verslun mátti ekki fréttast. Ekki mátti 
fréttast að einhyrningshorn, horn 
galdraskepnu, væri hvaltönn. Jafnframt 
þurfti varkárni við vegna ræningja og 
þjófa.

Helgi vitnar til orða Halldórs Lax-
ness 1969, um íslenska hámenningu:

„Svo mart sem segja má um upp-
komu menntastéttar og fræðaiðkana 
á Íslandi, þá varðar mestu að gefa því 
gætur að hér á landi hefur snemma 
tekið að myndast ótrúlega mikið súrp-
lús, auðmyndun umfram frumstæðar 
lífsnauðsynjar. Fornmenning okkar og 
ritöld er talandi vottur þess – og bókfellið 
í Árnasafni áþreifanlegur.“

Helgi vitnar og til orða Jóns Jóhann-
essonar 1956:

„...íslenskar vörur, sem hafa jafnan 
verið fábrotnar og stundum misjafnlega 
eftirsóttar..“

Þær hafa ekki staðið undir auð-
myndun og hámenningu.

Og Helgi segir:
„Grænlandsverslun hefur verið 

stunduð á Vesturlandi. Þá má líta á þrjá 
staði til samanburðar:

1) Á Austfjörðum hefur verið gnótt 
íslenskrar vöru. Þaðan var styst sigling 
frá Íslandi á markað í útlöndum. Þar 
verður ekki vart við auðmyndun og há-
menningu.

2) Í Færeyjum hefur verið mikil ull og 
mikið vaðmál. Þaðan er helmingi styttra 
á markað en frá Íslandi. En í Færeyjum 
verður ekki vart við auðmyndun og há-

menningu.
3) Á Hjaltlandi var nóg ull. 

Hjaltlenzk ull hefur ekki staði íslenskri 
ull að baki, og frá Hjaltlandi var enn 
styttra á markað. Þar verður ekki vart 
við auðmyndun og hámenningu.“

Vesturland hefur haft sérstöðu. 
Helgi segir athyglisvert að íslensk forn-
menning var á Vesturlandi, og ekki síst 
við Breiðafjörð.

„Athyglisvert er, að þessi fornmenn-
ing var lengst af á þeim þriðjungi lands-
ins, sem nær frá Odda í suðri að Þing-
eyrum í norðri.“

„Forvitnilegt er að líta aftur á kort 
af Evrópu og athuga lönd á yztu jöðrum 
álfunnar. Þar verða fyrir Galicia, Norð-
ur-Skotland, Hjaltland, Færeyjar, Ísland, 
Norður-Noregur. Þetta eru útkjálkar. 
Þetta eru lönd veiðimanna og kotbænda. 
Aðeins á Íslandi kemur upp hámenning“

„Sérstaðan var að um Ísland lá mik-
ilvæg verslunarleið.“

„Hámenning kom á Íslandi, ein-
hverjum allra ólíklegasta stað í Evrópu. 
Hámenning verður aldrei til á útkjálk-
um. Þá er það ljóst að Ísland hefur ekki 
verið útkjálki. Á 11. og 12. öld og jafnvel 
lengur, var Ísland miðstöð umferðar og 
siglinga.“

Helgi varpar því fram að það hversu 
kristnitakan gekk greiðlega fyrir sig á 
Íslandi hafi verið vegna verslunarhags-
muna.  Kristnir menn í mörgum lönd-
um hafi ekki viljað versla við heiðingja.  
Í hugann kemur viðskiptabann svipað 
og nú er rætt um varðandi Rússland og 
jafnvel Ísrael.

„Íslendingar tóku kristni frekar 
snemma miðað við Norðmenn og Svía. 
Ísland er svo afskekkt, að búast hefði 
mátt við því, að heiðni hefði haldist mjög 
lengi í landinu. Náið og títt samband við 
útlönd, einkum Bretland og önnur lönd 
sunnan Norðurlanda, er mjög sennileg 
forsenda kristnitökunnar.“

Halldór Laxness 1963:
„Íslendingar í fornöld tóku við kaþ-

ólsku prúttlaust til að fá að versla við 
aðra menn.“

Helgi listar upp:
„Grænlandsverslunin seint á 10. öld 

og síðar getur þannig skýrt margt, alveg 
eða að hluta. Þannig má telja:

1) Auðmyndun.
2) Mikið samband við útlönd.
3) Samband við lönd hámenningar í 

Mið- og Suður-Evrópu.
4) Landfræðileg útbreiðsla menn-

ingar við Norður-Atlantshaf.
5) Menning á Íslandi.
6) Landfræðileg útbreiðsla menn-

ingar innanlands.
7) Tími menningar á 11. öld og síðar.
8) Kristnitakan á árunum 999 eða 

1000.“
Og hann heldur áfram:
„Ísland var aristókratiskt lýðveldi.“
„Fyrir þessa frjálsu höfðingja og fólk 

þeirra voru ritaðar bækur. Ekki dugði að 
hafa þær á latínu eins og tíðkaðist víðast 
hvar í öðrum löndum.Höfðingjarnir, sem 
kostuðu bækurnar, ætluðust til að skilja 
það, sem í bókunum stóð. Það skýrir, 

hvers vegna bækur á Íslandi voru ritaðar 
á íslensku.“

Þeirri kenningu hefur verið varpað 
fram í bæklingnum „The Enigma of the 
Lewis chessmen, the Icelandic Theory“, 
að taflmennirnir sem fundust í Suðureyj-
um, á Lewis-eyjunni (Ljóðhúsum)1832, 
séu íslenskir. Taflmennirnir eru taldir 
gerðir um 1150-1200 og tilgátan snýst 
um að þeir séu gerðir í Skálholti í tíð 
Páls biskups (1155-1211) og Margrét 
hin haga hafi skorið þá út. Taflmennirnir 
eru taldir meðal mestu dýrgripa British 
Museum og bæði fornleifafræðingar og 
listfræðingar hafa rannsakað þá í meira 
en öld. Listfræðingar telja þessa tafl-
menn hafa mikið listrænt gildi. Standist 
þessi tilgáta voru Íslendingar ekki bara 
framarlega í bókmenntum á þessum 
tíma, heldur einnig í listskreytingu og 
útskurði. Þessi tilgáta styðst við að Ís-
lendingar hafi haft til smíða hinn dýra 
efnivið sem rostungstennur voru.

Það skyldi þó ekki vera að hin mikla 
menning Íslendinga á söguöld hafi verið 
fjármögnuð af viðskiptum við Græn-
land?

nokkrir af taflmönnunum frægu sem kenndir eru við ljóðhús (Isle of lewis) á Suður-
eyjum undan vesturströnd Skotlands. Þeir voru skornir úr rostungstönnum sem gætu 
hafa farið um hendur kaupahéðna á Vesturlandi á Íslandi. Jafnvel er ekki loku fyrir það 
skotið að þeir hafi verið útskornir hér á landi.
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Ferðafélag Íslands

Ferðaáætlun 2017

www.fi.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Ferðaáætlun 
FÍ er komin út

Ferðafélag Íslands var stofnað 1927 og verður 90 ára gamalt 2017. Framundan er því afmælisár með tilheyrandi afmælisferðum og 
afmælisfagnaði. Fyrsta ganga ársins verður Borgarganga sunnudaginn 15. janúar kl. 10.30 frá Perlunni. Þá mun Pétur H. Ármannsson 

arkitekt leiða för um Öskjuhlíð og Nauthólsvík og rifjar hann upp merkilega sögu svæðisins. Þátttaka ókeypis, allir velkomnir.
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líf og heilsa íbúa 
á Vesturlandi
VESTURLAND: SÍBS og 

Hjartaheill hafa um margra 
ára skeið gengist fyrir reglu-

legum mælingum á blóðþrýstingi og 
blóðgildum víða um land sem lið í 
vitundarvakningu um hjarta- og æða-
sjúkdóma. Frá og með 2017 er ætlunin 
að færa mælingarnar á næsta stig með 
því að bæta við spurningavagni um 
lífsstílsþætti sem líklegir eru til að hafa 
áhrif á heilbrigði. Er þá einkum horft til 
helstu áhættuþátta glataðra góðra ævi-
ára (DALY) samkvæmt skilgreiningum 
WHO. Spurningarnar verða teknar að 
svo miklu leyti sem verða má úr rann-
sókninni „Heilsa og líðan Íslendinga“ 
til að hægt sé að bera svarendur saman 
við þýðið úr þeirri rannsókn. Tilrauna-
verkefnið hefur hlotið styrk frá Lýð-
heilsusjóði.

Hófst í fyrra
Haustið 2016 hófst tilraunaverkefni 
með framkvæmd mælinga og fyrir-
lagningu spurningalista í byggðarlög-
um á Vesturlandi. Framkvæmdin er 
á þann hátt að auglýst er að ókeypis 
heilsufarsmælingar verði á tilteknum 
stað og stund. Síðan mæta þeir sem 
vilja. Áætlað er að mæla a.m.k. 400 
manns á Vesturlandi. Svarhlutfall við 
spurningavagninum hefur verið mjög 
gott, enda svarað á staðnum á iPad án 

yfirsjónar, beint í kjölfar mælingar og 
engin eftirfylgni.

Sérfræðingar um hvern málaflokk 
fyrir sig eru og til ráðgjafar vegna til-
raunaverkefnisins áður en það er lagt 
fyrir og eftir að niðurstöður úr því verða 
notaðar til að móta endanlega rann-
sókn sem hefst árið 2017. Óskað verður 
eftir samþykki vísindasiðanefndar og 
svarenda fyrir skráningu persónuupp-
lýsinga, ópersónugreinanlegri tengingu 
svara við framhaldsrannsóknir sömu 
aðila, sem aðrar rannsóknir.

Heilbrigðisstofnun Vesturlands hef-
ur tekið virkan þátt í verkefninu. Hjúkr-
unarfræðingar frá heilsugæslunni hafa 
veitt ráðgjöf þeim sem mælast með 
gildi sem þarf að skoða betur. Sveitar-
félög og fyrirtæki í landshlutanum hafa 
lagt til fjármagn og/eða húsnæði fyrir 
mælingarnar. Auk þess taka þeir aðil-
ar virkan þátt í kynningarstarfinu og 
hvetja íbúa og starfsmenn til þátttöku.

Snæfellsnes um helgina
Um næstu helgi heimsækja SÍBS og 
Hjartaheill Snæfellsnesið og ljúka þar 
með yfirferð um Vesturland. Áður var 
boðið var upp á ókeypis mælingar í 
Borgarnesi og á Akranesi í nóvember. 
Í kjölfarið verður hægt að setja fram 
niðurstöður mælinga og könnunar fyr-
ir landshlutann.

Mælingarnar á Snæfellsnesi verða:
n Í heilsugæslunni í Ólafsvík, 

Engihlíð 28, kl. 10-13 laugardaginn 4. 
febrúar.
n Í heilsugæslunni á Grundarfirði, 

Hrannarstíg 7, kl. 15-18 laugardaginn 4. 
febrúar.
n Í heilsugæslunni á Stykkishólmi, 

Austurgötu 7, kl. 10-14 sunnudaginn 5. 
Febrúar.

Bæjarstjórar og oddvitar á Snæfells-
nesi munu setja mælingarnar á Snæ-
fellsnesi um helgina. 

„Við erum afar þakkláta fyrir 
þann stuðning og áhuga sem við höf-
um fundið fyrir hjá heimamönnum 
og hlökkum til að sækja Snæfellinga 
heim um næstu helgi, það ættu allir 
að láta tékka á sér a.m.k. einu sinni á 
ári" segir Ásgeir Þór Árnason fram-
kvæmdastjóri Hjartaheilla. Hann hefur 
verið í forystu fyrir hóp af sjálfboða-
liðum sem vinnur að mælingunum. 
Ásgeir segist mjög sáttur með hvernig 
verkefnið hefur þróast. Hann hlakki til 
að sjá hvaða niðurstöður koma út úr 
lýðheilsukönnuninni sem er kærkomin 
viðbót við mælingarnar.

blóðgildi og blóðþrýstingur mældur 
af SÍbS og Hjartaheillum á Vesturlandi.

Nýr valkostur 
í sálfræðimeðferð 
og ráðgjöf fyrir fólk

Aðsend grein:

tölum saman“ er nýtt úrræði á 
vegum Kvíðameðferðarstöðv-
arinnar og Dags Bjarnasonar 

geðlæknis sem miðar að því að auka 
aðgengi almennings, þá sérstaklega 
fólks á landsbyggðinni, að gagnreyndri 
sálfræðimeðferð og ráðgjöf.  Um er að 
ræða fjarþjónustu þar sem viðtal við sál-
fræðinginn fer fram með öruggum hætti 
í gegnum myndfundi á internetinu með 
forritinu Kara connect. Þessi þjónusta 
hentar einstaklega vel þeim sem hafa 
ekki tök á, eða kjósa ekki, að nota hefðu-
bundna sálfræðiþjónustu þar sem þarf 
að ,,heimsækja“ sálfræðinginn.  

Aðgengi að þjónustu sálfræðinga og 
geðlækna er af skornum skammti fyrir 
fólk á landsbyggðinni þótt þörfin sé tals-
verð. Margir þurfa að leggja í löng ferða-
lög til þess að leita sér aðstoðar fagfólks 
enda er lítið framboð af sálfræðingum 
og geðlæknum á landsbyggðinni. Tals-
verður tími getur farið í ferðir til og frá 
starfsstofu sálfræðinga með tilheyrandi 
vinnutapi og kostnaði.  Að auki finnst 
sumum fyrstu skrefin inn á biðstofu 
sálfræðinga erfið, sérstaklega í smærri 
byggðum þar sem allir þekkja alla. Ofan 
á þetta bætist svo hár kostnaður við að 
sækja viðtöl hjá sálfræðingum. Þrösk-
uldurinn að aðstoð er því oft ansi hár.

„Tölum saman“ er tilraun til þess að 
lækka þröskuldinn að því að leita sér 
faglegar aðstoðar vegna geðrænna vand-
kvæða og draga þannig úr þjáningu og 
skerðingu á lífsgæðum. Kostir þjónustu 
af þessum toga eru all nokkrir. 

Í fyrsta lagi má nefna aukið aðgengi.  
Auðvelt er fyrir hvern sem er, hvenær 
sem er að bóka sig í tíma hjá sálfræðingi 
og hitta sálfræðing í gegnum internetið 
-allt sem þarf er nettengdur sími, spjald-
tölva eða tölva með myndavél. Ekki 
er þörf á beiðnum heldur getur hver 
sem er sett sig í samband við „Tölum 
saman“. Viðmótið er þægilegt og því 
auðvelt er fyrir fólk á öllum aldri með 
mismikla reynslu af tölvum að bóka sig 
eða ,,mæta“ í fjarviðtal. Skjólstæðingur 
þarf síður að huga að hlutum eins og 
opnunartíma móttöku, ferðum til og frá 
starfsstofu sálfræðings, fríi frá vinnu eða 
skóla, barnapössun o.s.frv.

Í annan stað má nefna aukinn sveigj-
anleika. Hægt er að laga þjónustuna að 
þörfum einstaklingsins í auknu mæli, 
m.a. á þann hátt að fólk getur leitað sér 

aðstoðar þaðan sem það er statt hverju 
sinni eða í sínu eigin örugga umhverfi.

Í þriðja lagi má nefna sparnað. Minni 
yfirbygging sálfræðiþjónustunnar skil-
ar sér í ódýrari valkosti í meðferð, auk 
þess sem minni tími fer í ferðir til og 
frá starfsstofum sálfræðinga fyrir skjól-
stæðing, minni ferðakostnaður og minni 
fjarvera frá vinnu eða skóla.

Í fjórða lagi má nefna aukna samfellu. 
Aukin samfella næst í meðferð, þ.e.a.s. að 
umhverfisþættir eins og veður eða sam-
göngur þurfa ekki lengur rjúfa samfellu 
í meðferð líkt og algengt er hérlendis. 
Skjólstæðingar geta ,,mætt" í viðtal þrátt 
fyrir að bíllinn hafi bilað eða vegir ófærir. 

Aðrir kostir eru að þetta gefur kosta 
á aukinni nafnleynd  þeirra sem leita 
sér aðstoðar (enginn þarf að verða vitni 
að því að einhver fari inn á biðstofu 
sálfræðings eða geðlæknis) og þetta er 
sennilega umhverfisvænni kostur en 
að fara mislangar leiðir á farartækjum. 
Þröskuldurinn að aðstoð lækkar með 
þessu móti.

„Hjá Tölum saman er lögð áhersla 
á að veita faglega og góða þjónustu 
en boðið verður upp á ráðgjöf, skim-
un, greiningu og gagnreynda meðferð 
hjá sálfræðingum. Þjónusta er ætluð 
landsmönnum, óháð búsetu, sem eru að 
glíma við geðræn vandkvæði eða hvern 
þann sem telur sig þurfa á þjónustu eða 
ráðgjöf sálfræðings (eða geðlæknis) að 
halda. Fyrst um sinn munum við leggja 
áherslu á að ná til þess hóps fullorðinna 
sem er að glíma við kvíða og kvíðarask-
anir (s.s. félagsfælni, ofsakvíða, víðáttu-
fælni, þráhyggju og árátturöskun) og svo 
þunglyndi. Jafnframt getur fólk leitað sér 
ráðgjafar sálfræðinga vegna ýmis konar 
mála, s.s skorts á sjálfstrausti, svefnvanda 
eða samskiptaerfiðleika. Enn fremur get-
ur fólk leitað til fjarþjónustunnar til að 
fræðast um eða fá  upplýsingar bæði 
sem aðstandandi einhvers sem er að 
glíma við geðræn vandkvæði eða fyrir 
sjálft sig.“

Stór hluti landsmanna hefur mjög 
takmarkaðan aðgang en núna hefur 
teymi sálfræðinga og geðlæknis tekið 
ákvörðun um að taka höndum saman og 
beita kröftum sínum til að efla þjónustu 
við fólk á landsbyggðinni. 

Nánari upplýsingar um Tölum saman 
er að finna á heimasíðu Tölum saman 
www.tolumsaman.is.

Sigurbjörg ludvigsdóttir sálfræðingur og Dagur 
bjarnason geðlæknir vinna bæði að tölum 

saman. Sigurbjörg 
er einn af eigendum 
Kvíðameðferðarstof-

unnar.

Bæjarstjóri Akraness 
sækir um nýtt starf
aKRANES: Regína Ásvalds-

dóttir bæjarstjóri á Akranesi er 
meðal umsækjenda um starf 

sviðsstjóra velferðarsviðs Reykjavíkur-
borgar. Þetta kemur fram á vef borg-
arinnar. Regína var ráðin bæjarstjóri 
Akraness í árslok 2012. Hún er mennt-

uð félagsráðgjafi með framhaldsnám í 
opinberri stjórnsýslu og meistaragráðu 
í breytingastjórnun og nýsköpun frá 
viðskipta- og hagfræðideild Háskólans 
í Aberdeen í Skotlandi. Hún var skrif-
stofustjóri og síðar staðgengill borgar-
stjórans í Reykjavík árin 2008 til 2011.

rektor lbhÍ 
boðar starfslok
BORGARBYGGÐ: Dr. Björn 

Þorsteinsson, rektor Land-
búnaðarháskóla Íslands 

(LbhÍ), hefur óskað eftir lausn frá 
starfi sem rektor af persónulegum 
ástæðum, og hverfa aftur til prófess-
orstarfa innan skólans. Háskólaráð 
LbhÍ mun í kjölfarið undirbúa aug-
lýsingu um ráðningu nýs rektors í 
samstarfi við menntamálaráðuneytið. 
Fram að því mun Björn gegna starf-
inu.

 Björn hefur starfað sem rektor 
LbhÍ frá 1. ágúst 2014 þegar hann var 
settur í starfið með stuttum fyrirvara. 
Megin verkefni sem þá biðu voru að 
snúa við hallarekstri skólans sem var 
orðinn mjög skuldugur við ríkissjóð. 
Viðsnúningur í rekstri hefur skilað 
afgangi síðastliðin tvö ár og vel hefur 
gengið að niðurgreiða skuldir skól-
ans við ríkissjóð. Þessi niðurstaða og 
ákvörðun alþingis í kjölfarið um af-
skriftir skulda munu ef allar áætlanir 

ganga eftir, skila skuldlausum skóla í 
árslok 2017. Það eru því bjartir tímar 
framundan hjá Landbúnaðarháskól-
anum og nýr rektor mun taka við 
góðu búi.

Vinnum fyrir öll 
tryggingafélög

Skútuvogi 12h, Reykjavík
S: 568-9620 - bilaretting.is

Útvegum 
bifreið 
meðan á 
viðgerð 
stendur

GISTIÁLMA/HÓTEL

PARHÚS

SUMARHÚS

GESTAHÚS

RAÐHÚS

Forsniðin einingahús  Fljótleg í uppsetningu

ÍSLENSK HÚS - SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Jöklahúsin er vel hægt að útfæra í ýmsum útfærslum og 
þau bjóða upp á fjölmarga möguleika 

í samsetningu og stærð.

SUMARHÚS

GISTIÁLMA/HÓTEL

PARHÚS

GISTIÁLMA/HÓTELGISTIÁLMA/HÓTEL

Upplifun á Íslandi

GESTAHÚS

GRUNNHÚS
Tilboð

1.990.000 kr. 
Ef um 3 hús eða fleiri er að ræða 

gerum við sértilboð.

24,3 fm

GESTAHÚS

RAÐHÚS í samsetningu og stærð.

GESTAHÚS

STYRKUR - HAGKVÆMNI - HÖNNUN
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Dr. björn 
Þorsteinsson við 

kennslustörf.
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Það voru 565 sunnlenskir bændur sem stofnuðu 
Sláturfélag Suðurlands 28. janúar 1907 við gömlu 
hengibrúna yfir Þjórsá. Stofnun félagsins var eitt 

þeirra framfaraskrefa sem markað hafa tímamót fyrir 
matvælaframleiðslu í landinu og um leið neytendur. 

Nú 110 árum síðar er félagið enn í eigu bænda sem 
daglega leggja grunninn að úrvals matvælavinnslu 

félagsins í sveitunum um allt Suður- og Vesturland.

Íslenska sveitin og SS fyrir þig.

565 bændurs stofnuðu 
Sláturfélag Suðurlands

Heit sýning 
Frystiklefans
RIF: Menningarhúsið Frystiklefinn í 
Rifi stóð dagana 22. desember til 28. 
janúar fyrir 14 sýningum á leikverk-
inu Ferðin að miðju jarðar. Verkið er 
það lang stærsta sem Frystiklefinn 
hefur ráðist í til þessa. Í því léku fjórir 
fullorðnir og 17 börn og unglingar af 
Snæfellsnesi. Leikgerð og handrit er 
eftir Kára Viðarsson í samvinnu við 
leikhópinn en leikstjóri er Árni Krist-
jánsson.

Óhætt er að segja að verkið hafi 
slegið í gegn. Fólk hefur keppst við 
að lofa það. Ólafur Haukur Símonar-
son rithöfundur, ljóðskáld og tónlist-
armaður með meiru er einn þeirra. 
Síðastliðinn sunnudag skrifaði hann á 
Facebook-síðu sína:

„Í gær lá leiðin í leikhús á Snæ-
fellsnesi. Við hjón sáum Ferðina að 
miðju jarðar í Frystiklefanum á Rifi, 
leikhúsinu hans Kára Viðarssonar. 
Enn eina dásamleg leiksýning í þeim 
anda og eftir þeirri aðferð sem Kári 
hefur tileinkað sé á Rose Bruford leik-
listarskólanum í Lundúnum, þar sem 
áhersla er lögð á eigið frumkvæði, að 
bíða ekki á bekknum eftir innáskipt-
ingu í stóru húsunum, heldur stofna 
sitt eigið lið, keppa á eigin forsendum. 
Kári hefur (ásamt góðum fylginaut-
um) um árabil boðið upp á leiklist á 
Rifi sem er skemmtileg, frjósöm og 
áleitin. Kári er þar allt í öllu, uppáfinn-
ingasamur, geislandi krafti og sjálfs-
trausti; frábær leikari. Það ætti að vera 
metnaðarmál sveitarfélagsins, Snæ-
fellsbæjar, að tryggja grundvöll Frysti-
klefans; slíkur héraðssómi er þetta litla 
leikhús.“

Sýningum á verkinu mun nú lokið 
í bili en þær verða teknar aftur upp í 
júní á sumri komanda. 

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á kjalarnesi, í kjós og á Vesturlandi.

Kári Viðarsson 
hefur enn á ný 
unnið þrekvirki 
og leiksigur í 
Frystiklefanum 
undir Jökli.

Frábærar 

pizzur

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


