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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

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.

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100 Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði

Í þessu tölublaði Vesturlands förum 
við í tímaferðalag og skoðum hvern-
ig landshlutinn leit út í augum bresks 

fjallagarps og leiðsögumanns fyrir um 120 
árum síðan. Hann var frumkvöðull í ferða-

mennsku hér á landi. Frederick Howell var 
heillaður af Íslandi og fólkinu sem hér bjó, 
sögu þess og menningu. Hann var að viða 
að sér efni í bók um Ísland þegar hann 
fórst með sviplegum hætti norðan heiða, 

aðeins 44 ára gamall. Howell var ötull ljós-
myndari. Þessi mynd hans frá 1900 er af 
heimilisfólkinu á Grund í Skorradal.
Fjölmargar aðrar Vesturlandsmyndir 
Howell eru í blaðinu.

Fjársjóður 
Howell

LAUSNIN HÖFÐASELI

Höfðaseli 15, Akranesi / Sími 435-0000 / www.gamar.is

Opið 8–16 alla virka daga

Þjónustar fyrirtæki og er 
móttökustöð fyrir endur- 
vinnslu og sorp á Akranesi.

Ný Happaþrenna
er komin í ljós!
Þú færð Happaljósið
       á næsta sölustað.

Nýr miði

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Veðurblíðan 
varir áfram
Snjókoman sem féll síðustu helgina í febrúar hefur ekki farið fram 

hjá neinum. Loksins kom snjórinn á vetri sem hefur verið fá-
dæma blautur og snjóléttur. Víða féllu ríflega hálfrar aldar gaml-

ar metatölur um þykkt á jafnföllnum snjó. Sem 
betur fer hafa ríkt vindstillur síðan þessi snjór féll 
þannig að lítt hefur skafið. Með allan þennan snjó 
á jörðu er enginn smáræðis efniviður fyrir hendi í 
hressilega skafbylji ef vind tekur að hreyfa.

Veðurspá er hagstæð fram í aðra viku mars-
mánaðar. Áfram verður þokkalega heiðskírt og 
milt frost, eða hiti um frostmark. Þó er að sjá sem 
hlýna taki í næstu viku og þá gæti víða hlánað.

Samhliða snjónum hafa íbúar Vesturlands 
notið sólskins og fegurðar mannlífs og náttúru. Skyndilega er allt orðið 
bjartara og drungi vetrarins á braut. Þrátt fyrir snjóinn má greina að 
vetrinum fer að ljúka og vorið er handan við hornið. Loðnan er mætt 
á grunnslóðina við Vesturland og þá merkir maður hvernig allt líf við 
sjávarsíðuna tekur fjörkipp. Fjölmargt fólk nýtur útivistar.

Það er gott að það skuli skyndilega hafa birt svona mikið. Margt er 
Íslendingum hagfellt nú um stundir. Tökum hækkandi sól fagnandi, ver-
um bjartsýn og glöð í sinni.
 Magnús Þór Hafsteinsson

4. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466,  

netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  

Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Vefpressan. Hönnun: Davíð Þór guðlaugsson Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

AKRANES: Mjög góð þorsk-
veiði er nú í Faxaflóa og veður 
afar hagstætt. Sárafáir bátar 

róa þó frá Akranesi. Einn þeirra er 
línubáturinn Eskey ÓF.

„Við erum með 12 tonn í þessum 
róðri. Þetta er nánast allt stór þorskur. 
Það er búin að vera mjög góð veiði hjá 
okkur undafarið,“ sagði Þráinn Þórar-
insson skipstjóri á Eskey þegar hann 
landaði með áhöfn sinni síðdegis á 
þriðjudag.

Eskey stundaði línuróðra fyrir ára-
mót frá Siglufirði. „Nú í upphafi nýs 
árs stunduðum við veiðar í um mánuð 
utan við Sandgerði og rérum þaðan en 
höfum nú fært okkur norðar í flóann 
og sækjum frá Akranesi. Núna lögðum 
við línuna vestur af Hrauni,“ sagði Þrá-
inn. Línusjómenn í Faxaflóa vænta þess 
nú að þessari góðu veiði fari að ljúka í 
bili. „Loðnan er að koma inn í flóann. 
Þá étur þorskurinn á sig óþrif og lítur 
ekki við beitunni hjá okkur. Ég reikna 
með að við stoppum línuveiðarnar á 
meðan loðnan gengur yfir.“ 

Guðmundur Elísson skipstjóri og 
útgerðarmaður á Flugöldunni rær líka 

með línu. Hann hafði verið á veiðum í 
grennd við Grundartanga í Hvalfirði. 
Markmiðið var að reyna að ná í ýsu 
í Galtavíkurdýpinu. „Ég á smá ýsu-
kvóta og ætlaði að veiða upp í hann 
en ýsan virðist skyndilega alveg horfin 
af þessari slóð. Ég fékk eiginlega bara 

þorsk þarna innfrá í dag,“ sagði Guð-
mundur þar sem hann stóð við kar 
fullt af fallegum þorski. „Fiskverðin á 
markaðnum hafa lækkað hratt eftir að 
sjómannaverkfallinu lauk,“ bætti hann 
við. Flugaldan skiptir brátt yfir á hand-
færin.

Mt1: guðmundur hampar fallegum þorski sem hann dró úr sjó 
við grundartanga.
Mt2: Þráinn Þórainsson skipstjóri á Eskey segir að mjög góð 
aflabrögð séu nú í Faxaflóa.

Þjónustuhús 
fyrir ferðamenn
AKRANES: Uppbygging á að-

stöðu fyrir ferðamenn heldur 
áfram við vitana á Breiðinni 

á Akranesi. Nú er Akranesbær að láta 

smíða tvö lítil hús sem komið verður fyr-
ir þar nú með vorinu. Þetta eru í reynd 
gámar sem eru innréttaðir og svo smíðað 
utan um þá þannig að þeir fá útlit gam-

alla hjalla eða geymsluhúsa við sjávar-
síðuna. Húsin verða svartmáluð. Annars 
vegar er um að ræða hús með salernisað-
stöðu og hins vegar þjónustuhús.

lúðvík Ibsen 
smiður við smíði 
annars hússins á 
hafnarsvæðinu 
á akranesi fyrr í 
vikunni.

Þorskinum 
landað á Skaganum

lEIÐArI
akrafjallið í sínum fegursta vetrar-
búning í heiðríkju, klætt nýfallinni 

mjöll á sunnudagsmorgni.

guðmundur hampar 
fallegum þorski sem 

hann dró úr sjó við 
grundartanga.

Þráinn Þórainsson skipstjóri á 
Eskey segir að mjög góð aflabrögð 
séu nú í Faxaflóa.



3   2. mars 2017

ALLT Á EINUM STAð

H Ó T E L R E K S T U R

Síðumúli 1 | 108 Reykjavík | Sími 788-2070 & 787-2070 | hotelRekStuR@hotelRekStuR.iS

SængurveraSett

rúmábreiður borðdúkar

Sápur Sloppar og inniSkórHótelvörur

lök Hlífðardýnur

Handklæði
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lANDIÐ: Bókaútgáfan Bjartur 
hefur endurútgefið bókina 
„Leitin að svarta víkingnum“ 

eftir Bergsvein Birgisson í kiljuformi. 
Bókin sló rækilega í gegn fyrir síð-
ustu jól, hlaut frábærar viðtökur bæði 
almennings og gagnrýnenda og varð 
algjörlega uppseld dagana fyrir jólin. 
„Leitin að svarta víkingnum“ var til-
nefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna og umsagnir gagnrýnenda 
voru mjög lofsamlegar. Áður hafði 
bókin komið út í Noregi, náð afar 
góðri sölu og slegið þar rækilega í 
gegn bæði meðal gagnrýnenda og 
lesenda.

Á bókarkápu er bókin annars 
kynnt með eftirfarandi hætti: „Einn 
leyndardómur íslenskra fornsagna 
eru örstutt brot um „svartleitan“ mann 
sem þar bregður fyrir – Geirmund 
heljarskinn. Hann er sagður dökkur 
og ljótur, með mongólska andlits-
drætti af konunglegum uppruna, 
sagður „göfgastur landnámsmanna“ 
og ríður um sveitir Íslands með áttatíu 
vígamenn, og á mörg 
stórbú þar sem 
hann heldur mörg 
hundruð þræla. En 
hver var Geirmund-
ur heljarskinn? Af 
hverju er engin saga 
varðveitt af honum 
og af hverju hefur 
hann nánast fallið í 
gleymsku? Hér tekur 
Bergsveinn Birgisson 
lesandann með sér í 
heillandi ferðalag um 
forna tíma og fjar-
læg lönd – en einnig 
á slóðir Geirmundar við Breiðafjörð 
og á Vestfjörðum. Með því að rýna í 
skjöl, fornleifar og nýta nýjustu tækni 
kviknar fortíðin til lífs og púslin rað-
ast saman í spennandi frásögn, sem er 

skrifuð af þekkingu, skáldlegum inn-
blæstri og stílgáfu.“

Bókin „Leitin að svarta víkingn-
um“ hefur mjög sterka skírskotun 
til Vesturlands þar sem hún bregður 

afar áhugaverðu ljósi á 
athafnir landnámsfólks 
við Breiðafjörð, eink-
um á Skarðsströnd, og 
á norðanverðum Vest-
fjörðum. Vesturland 
birti stuttan kafla úr 
bókinni í 19. tölublaði 
síðasta árs, ásamt um-
sögn. Það blað má lesa á 
netinu með því að fara 
á vefinn fotspor.is.    

Bergsveinn Birg-
isson er doktor í nor-
rænum fræðum við 
háskólann í Bergen í 

Noregi og hefur skrifað jöfnum hönd-
um skáldverk og fræðirit. Þekktasta 
verk hans er „Svar við bréfi Helgu“ 
sem varð metsölubók og var tilnefnd 
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.

AKRANES: Frysting og hrogna-
taka á loðnu er hófst að-
fararnótt þriðjudagsins á Akra-

nesi. Seint á mánudagskvöld kom Venus 
NS, uppsjávarveiðiskip HB Granda með 
farm þangað.

„Við erum með um tvö þúsund 
tonn upp úr sjó. Við fengum þennan 
afla út af Þorlákshöfn. Þetta er mjög góð 
loðna. Reyndar var þó eitthvað misjöfn 
kynjaskiptingin milli hængs og hrygnu í 
köstunum sem við tókum en ég trúi því 
í það heila að þetta hafi komið jafnt út 
í farminum,“ sagði Guðlaugur Jónsson 
skipstóri á Venus í samtali við Vestur-
land á þriðjudag. Hann reiknaði með 

að það tæki um sólarhring að landa úr 
skipinu.

Loðnan er nú að ganga inn í 
Faxaflóa. „Ég heyri að fremsti hluti 
loðnugöngunnar sé nú úti af Grinda-
vík. Hún verður líklega komin fyrir 
Reykjanes og inn í Faxaflóa strax á 
morgun, miðvikudag. Við erum búnir að 
sjá töluvert af loðnu og ég er að heyra að 
það sama gildi um önnur skip. Loðnan 
virðist líka vera dreifð allt frá Austfjörð-
um og vestur að Reykjanesi. Í gær fréttist 
af skipi sem fékk afla í Norðfjarðarflóa 
um svipað leyti og við vorum að veiða 
fremst úr göngunni út af Þorlákshöfn.“

Guðlaugur hló við þegar hann var 

spurður hvort mönnum þætti ekki bjart-
ar yfir nú en á horfðist um stund fyrr í 
vetur þegar engin lopðna fannst og út-
lit fyrir að vertíð yrði afar léleg. „Já, það 
er að rætast úr þessu. Við á Venus erum 
búnir að fá um fimm þúsund tonn það 
sem af er vertíðinni. Við vorum bara að 
veiða litla skammta í einu sem við fórum 
með í frystingu á Vopnafirði þar til við 
komum með þennan tvö þúsund tonna 
farm í hrognatöku á Akranesi.“

Fastlega má búast við að handagang-
ur verði í öskjunni á Akranesi næstu 
daga þar sem unnið verður að því að 
skapa mikil verðmæti áður en loðnuver-
tíðin rennur sitt skeið á enda.

Tvö skemmtiferðaskip 
til Akraness í sumar
AKRANES: Von er á tveimur 

skemmtiferðaskipum til Akra-
ness í sumar. Þetta sætir tíð-

indum sem marka tímamót því slík skip 
hafa til þessa ekki vanið komur sínar til 
bæjarins. Annað skipið og það stærra 
mun koma einu sinni. Hitt skipið sem er 
miklu minna er bókað í 14 komur. Mik-
il spenna og eftirvænting er bundin við 
komu skipanna til Akraness. Það gæti 
haft mikla þýðingu

Glæsifleyið „le Boreal“
Stærra skipið heitir „Le Boreal.“ Það er 
einungis sjö ára gamalt. „Le Boreal“ er 
engin smásmíði. Það er 142 metra langt  
og breiddin 18 metrar. Það er 10.944 
brúttótonn. Þetta ferlíki leggst við að-
alhafnargarðinn á Akranesi þann 30. 
júlí. Það má búast við því að fjöldi fólks 
streymi í land því um borð í „Le Boreal“ 
eru 132 klefar og svítur sem alls rúma 
264 farþega. Áhöfnin telur síðan 140 
manns. Skoða má myndir af skipinu á 
heimasíðu Ponant-skipafélagsins sem 
gerir það út (en.ponant.com).

„Le Boreal“ er einkum gert út til 
skemmtisiglinga á norður- og suður-
slóðum jarðar. Þegar sumar er á norð-

urslóðum þá er skipið á siglingum þar. 
Í tengslum við þær hefur skipið iðulega 
komið til stranda Íslands á undanförn-
um árum og heimstótt til að mynda 
hafnirnar í Vestmannaeyjum og Reykja-
víkur.

Síðan færir skipið sig á suðurslóðir 
jarðar þegar vetur sækir norðurslóð-
ir heim. Þá er það mikið á ferðinni í 
grennd við suðurodda Suður-Ameríku, 
við strendur Suðurskautslandins og við 
Falklandseyjar.

Giftusamleg björgun
Skipið komst í heimsfréttirnar í nóvem-
ber 2015. Það var statt við Falklandseyj-
ar þegar eldur kom upp í vélarrúmi þess 
með þeim afleiðingum að skipið varð 
vélarvana. Skipstjórinn tók þá ákvörðun 
að 347 farþegar og skipverjar yfirgæfu 
skipið. Neyðarkall var sent út. Mikil 
björgunaraðgerð hófst þar sem skip og 
þyrlur frá Falklandseyjum tóku þátt. Alls 
voru um 90 manns hífð úr björgunar-
bátum upp í þyrlurnar en öðrum bjarg-
að um borð í skip sem komu á vettvang. 
Þetta fór allt giftusamlega og allt fólkið 
bjargaðist. Skipið var síðan dregið inn 
til Falklandseyja. Að loknum viðgerð-

um var „Le Boreal“ síðan tilbúið í fullan 
rekstur á nýjan leik í maímánuði 2016. 

Kemur 14 sinnum
Minna skemmtiferðaskipið sem hefur 
bókað 14 komur til Akraness í sum-
ar heitir „To Callisto.“ Það er 50 metra 
langt og mælist 430 brúttótonn. Þetta 
skip tekur aðeins 34 farþega og áhöfnin 
er á bilinu 16–18 manns.

Á heimasíðu Faxaflóahafna (faxa-
floahafnir.is) er upplýst að „To Callisto“ 
muni koma 12., 22. og 26. júní. Í júlí-
mánuði kemur það dagana 6., 10., 20. og 
24.. Komur þess í ágúst verða dagana 3., 
7., 17., 21. og 31.. Í september kemur „To 
Callisto“ síðan dagana 4. og 14..

Svarti víkingurinn 
kominn í kiljuformi

loðnufrysting 
hafin á Akranesi

glæsiskipið Venus nýkomin að 
bryggju á akranesi laust fyrir 
miðnætti á mánudagskvöld. Eins 
og sjá má sér lítið á skipinu þó 
um borð sé tvö þúsund tonna 
loðnufarmur.

 Skemmtiferðaskipið „le boreal“ er aðeins sjö ára gamalt og afar glæsilegt. Hér siglir það úr reykjavíkurhöfn. Stærð „le boreal“ 
sést vel þegar borið er saman við dráttarbát Faxaflóahafna sem fylgir við skut þess.  

„to Calisto“ er miklu minna skip og eldra 
en „le boreal,“ smíðað 1963. (Mynd af 
heimasíðu Faxaflóahafna).

BAJA STZ
JEPPADEKK

Icetrack ehf. · Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

Hljóðlátt heilsársdekk, með ótrúlega endingu
Sérhannað mynstur tryggir betra grip við allar aðstæður

Vörunr. Stærð Listaverð Afsl. Afsl. verð 
1461 MT  31X10.50R15LT STZ 38.990 50% 19.495 
1484 MT 245/75R16 STZ 40.890 50% 20.445
1485 MT 245/70R17 STZ 42.690 30% 29.883
50731 MT 265/70R17 (32”) STZ 40.390 30% 28.273
50740 MT LT275/70R17 (32”) STZ 47.590 50% 23.795
50760 MT LT285/70R17 (33”) STZ 51.990 30% 36.393
50780 MT LT315/70R17 (35”) STZ 54.490 30% 38.143
50831 MT LT265/60R18 STZ 43.190 30% 30.233
50840 MT LT275/70R18 STZ 54.490 30% 38.143
50251 MT 275/60R20 (33”) STZ 48.290 50% 24.145

LAGERSALA

bergsveinn birgisson rithöfundur.
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Leikdeild Umf. Skallagríms kynnir gamanleikinn:

Saumastofan
Eftir Kjartan Ragnarsson - Leikstjóri Gunnar Björn Guðmundsson

Sýnt í Lyngbrekku

3. sýning fi mmtudaginn 2. mars kl. 20:30
4. sýning föstudaginn 3. mars kl. 20:30

5. sýning sunnudaginn 5. mars kl. 20:30
6. sýning fi mmtudaginn 9. mars kl. 20:30
7. sýning laugardaginn 11. mars kl. 20:30
8. sýning sunnudaginn 12. mars kl. 20:30

Miðapantanir í síma  846 2293 og leikdeildskalla@gmail.com
Miðaverð kr. 3.000 - Veitingasala á sýningum - posi á staðnum



6   2. mars 2017

lANDIÐ: Árið 1890 steig 33 ára 
gamall breskur skólastjóri á land 
í Reykjavík. Þetta var í fyrsta sinn 

sem hann kom til Íslands. Maðurinn hét 
fullu nafni Frederick William Warbeck 
Howell, fæddur 1857 í Norður-Wales. 
Hann hafði lesið bækur eftir breska ferða-
langa sem höfðu fyrr á 19. öldinni haldið 
í eins konar pílagrímsferðir til Íslands. 
Þeir voru oftast innblásnir af rómantísk-
um áhuga á norðurslóðum, brennandi 
í andanum eftir að hafa lesið íslenskar 
fornsögur. Fullir eldmóðs og áhuga á að 
sjá þetta fjarlæga sagnaland þarna lengst 
norður í hafi sem hafði á sér fjarstæðu-
kenndan blæ elds og ísa og hét því undar-
lega lokkandi nafni: Ísland.  

Framandi fuglar í frumstæðu 
landi
Þessir bresku 19. aldar ferðamenn sem 
komu hingað til lands á sumrin voru 

brautryðjendur. Það má líta á þá 
sem fyrstu alvöru ferðamennina 
á Íslandi. Þeir voru reiðubúnir að 
greiða fyrir leiðsögn, leigu á far-
skjótum, gistingu, mat og annað 
sem þeir þurftu meðan á dvöl 
þeirra stóð. Þetta voru vissulega 
framandi fuglar samanborið við 
innfædda þar sem þeir stóðu 
kannski í miðbæ Reykjavíkur 
með vel hirt skegg, snyrtilega 
klæddir í bresk tvíddföt, með 
húfur eða hatta og á vönduðum 
skóm eða í reimuðum stígvélum. Væru 
konur með í för þá voru þær í síðum og 
vönduðum pilsum, kannski í kápum og 
gjarnan með glæsilega hatta á höfði.

Hið framandi fólk skar sig úr en það 
var tilbúið að leggja mikið á sig til að 
kynnast landi og jafnvel þjóð. Hingað 
komið fór það á smávöxnum en fótviss-
um Íslandshestum um vegleysur í hrjóstr-

ugu landi, eða sigldi með bátum með 
ströndinni. Allt var ótrúlega frumstætt 
samanborið við hið iðnvædda Bretaveldi. 

Hjólið var t. a. 
m. nánast óþekkt uppfinning á Íslandi, 
húsakostur víða vægast sagt frumstæð-
ur og hreinlæti ábótavant. Maturinn var 
skrítinn og íbúar þessa harðbýla lands oft 
rúnum ristir af erfiðu lífi sem byggði á 
sjálfsþurftarbúskap og sjósókn. En þetta 
var sagnaþjóðin. Það voru forfeður þessa 
fólks sem höfðu fært í letur ódauðlegar 
bókmenntir. Þetta voru afkomendur Eg-
ils, Njáls og Gunnars, Hallgerðar, Auðar 
og Guðríðar: fólksins í fornsögum Ís-
lendinga. 

Heillandi og hrollvekjandi
Þegar aftur var komið heim til Bretlands 
skrifuðu sumir af þessum Íslandsgestum 
ferðalýsingar sem komu út á bókum. Það 
var enda frá mörgu að segja.

Ísland var virkilega land sem bjó yfir 
miklum firnum sem ekki var að finna 
heima á Bretlandseyjum. Þar voru jöklar 
og eyðisandar, straumharðar ár og tignar-
legir fossar, eldfjöll og hraunbreiður. Oft 
lentu ferðalangarnir í miklum svaðilför-
um með vosbúð og hrakningum. Það 
var kannski ekki undarlegt þó þeir yrðu 
að létta á hugum sínum þegar heim var 
komið. Þetta var oft gert með því að færa 
í letur lýsingar bæði á heillandi upplif-
unum á þessari dularfullu eyju en líka 
skelfilegum minningum sem vöktu hroll 
þess sem mundi allt til æviloka.

Fyrstur á Hvannadalshnjúk
Enginn vafi er á að hinn velski skólastjóri, 
kvæntur maður og þriggja barna fað-
ir, hafði lesið þessar frásagnir af Íslandi. 
Hann var enda kominn hingað fyrsta 
sinni með ákveðið markmið í huga. 
Howell hafði lesið um hæsta tind Íslands, 
Hvannadalshnjúk á Öræfajökli. Þarna á 
öndverðri 19. öld hafði mikið fjallgöngu-
æði gripið um sig víða í Evrópu og ekki 
síst á Bretlandseyjum. Veröldin var full af 
tindum sem menn áttu eftir að sigra. Það 
varð hreystimennum keppikefli að verða 
fyrstir upp á hina ýmsu fjallatoppa.

Howell taldi réttilega að enginn hefði 
klifið Hvannadalshnjúk. Hann reyndi við 
tindinn í þessari fyrstu Íslandsferð sinni 
en varð frá að hverfa. Sumarið eftir var 
Howell aftur kominn til Íslands og nú var 
förinni aftur heitið á hæsta tind landsins. 
Þangað náði breski skólastjórinn fyrstur 
manna ásamt tveimur íslenskum bænd-
um sem voru í fylgd með honum.

landið heimti líf hans
Næstu sumur átti Howell síðan eftir að 
heimsækja Ísland ítrekað því hann gerð-
ist leiðsögumaður samlanda sinna hér 
á Íslandi. Hann skipulagði sumarferðir 
breskra ferðamanna hingað til lands. Það 
má því segja að Fredrick Howell hafi ver-
ið frumkvöðull í ferðaþjónustu á Íslandi. 
Til að kynna landið og þessar ferðir hóf 

hann að halda fyrirlestra, skrifa greinar í 
ferðatímarit og sýna myndir. Hann skrif-
aði líka eina bók um Ísland sem kom út 
1893. Howell keypti sér myndavél á þrífót 
og virtist óþreytandi að fara um Ísland 
að sumarlagi þar sem hann tók fjölda 
ljósmynda. Það er svo enn til marks um 
þrautseigju og dugnað Fredricks Howell 
að árið 1899 vann hann nýtt afrek í 
fjallamennsku. Þá varð hann einn í hópi 
þriggja Breta og tveggja Íslendinga sem 
urðu fyrstir til að ganga þvert yfir Lang-
jökul.

Því miður fór svo að þetta land sem 
hafði heillað Howell svo mjög að hann 
mátti heita gagntekinn af því, heimti að 
lokum líf hans. Þann 3. júlí 1901 drukkn-
aði Frederick Howell í Héraðsvötnum í 
Skagafirði, fjörutíu og fjögurra ára gamall.  
Þar var Howell sem leiðsögumaður á ferð 
með hóp breskra ferðamanna er hann 
féll af hesti sínum þegar fólkið freistaði 
þess að ríða vötnin. Howell hlaut hinstu 
hvílu í Miklabæjarkirkjugarði og þar eru 
jarðneskar leifar hans í dag.

Merkur frumherji
Það er greinilegt að Frederick William 
Warbeck Howell varð heillaður af Ís-
landi, náttúru þess, menningu og íbúum. 
Howell hugðist senda frá sér nýja bók 
með ljósmyndum sínum frá Íslandi.

Myndirnar hans, sem að sjálfsögðu 
eru allar svarthvítar, eru margar hverjar 
ákaflega fallegar. Hann hafði næmt auga 
hins árvökula gests. Hann sá greinilega 
þá fegurð sem aðrir uppgötvuðu ekki 
fyrr en löngu síðar. Sumar myndanna 
voru síðar gefnar út á póstkortum. 
Þannig urðu þær til þess að kynna Ís-
land.

Í upphafi 20. aldar fór að verða til 
vísir að ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrstu 
hótelin risu. Þegar leið á öldina fóru 
skemmtiferðaskip að koma reglulega 
að sumarlagi. Eftir seinni heimsstyrjöld 
komust svo á reglubundnar flugsam-
göngur við umheiminn. Ekki þarf að 
hafa langt mál um það hvernig ferða-
þjónustan hefur síðan sprungið út á 
síðustu árum og er í dag orðin ein helsta 
tekjulind þjóðarinnar.

Þó að í sumar verði liðin 116 ár frá 
dauða Fredericks Howell þá lifir minn-
ing þessa merka manns vegna hinna 
einstöku ljósmynda sem liggja eftir 
hann. Hans mætti þó líka einnig minn-
ast sem þess frumkvöðuls sem hann var 
í að ferðast um landið og kynna það á 
erlendum vettvangi. Hefði lífshlaupi 
Fredricks Howell ekki lokið svo sviplega 
og honum auðnast lengra líf er enginn 
vafi á að hann hefði skilið eftir sig miklu 
stórkostlegri arfleifð en hann þó gerði. 

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel, kollar, heilsukoddar, rúmgaflar 
og margt fleira.

Komdu í heimsókn 
og gerðu góð kaup 

SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

LÚR      Suðurlandsbraut 24      108 Reykjavík      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ

LAGER-
HREINSUN

VIÐ RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ 60

%

Við erum á
Suðurlandsbraut 24

Gerið frábær kaup fyrir heimilið, bústaðinn, gistiheimilið eða hótelið

Frumkvöðullinn 
Frederick Howell
Ferðagarpur og ljósmyndari

Frederick William Warbeck 
Howell (1857–1901)

árið 2004 kom 
út bókin „Ísland Howells 
1890–1901“ eftir Frank 
Ponzi. Hún geymir fjöl-
margar myndir og sögu 
Fredericks Howell.  

Ein af ljósmyndum Howell, tekin 8. júlí 1898 við Þingeyri í 
Dýrafirði. líklega er hvít frönsk fiskiskúta að síga inn á leguna 

og það verið að róa í land með póst og tvær konur með 
stóra hatta. 
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ljósmyndir Fredericks 
Howell af Vesturlandi

VESTURLAND: Á ferðum 
sínum um Vestur-Ísland fór 
Frederick Howell um Kjós-

ina, Hvalförð, á Akranes, í Borgarfjörð, 
hringinn um Snæfellsnes og í Flatey á 
Breiðafirði. Þessar ferðir voru farnar á 
árunum 1895–1900. Hér er birt úrval 
þessara mynda. Til frekari gamans, 
fróðleiks og til að sýna tíðarandann 
fylgja líka með tvær ljósmyndir sem 
Howell tók í Reykjavík.

Þessar ljósmyndir tala allar sínu 

máli. Hér er svo bæði ljúft og skylt að 
geta þess að ljósmyndasafn Fredericks 
Howell er í dag aðgengilegt á netsíð-
um bókasafns Cornell-háskóla í Íþöku 
í New York-fylki í Bandaríkjunum. 
Slóðin er: digital.library.cornell.edu. 
Ef slegið er inn „Frederick Howell“ í 
leitarvél síðunnar þá koma myndirnar 
hans upp. Þær eru miklu fleiri en þær 
Vesturlandsmyndir sem hér birtast, og 
eru víðar af Íslandi, en einnig úr Fær-
eyjum.

Þessi mynd er tekin í reykjavík. Seglskútan „Jason“ hvíl-
ir við festi uppi í fjöru og konur strita við að vaska fisk 
við sjávarbakkann þar sem baldursbrárnar blómstra.

Howell fór um Hvalfjörð og tók þessa mynd af bænum litlabotni í botnsdal. 
Þarna er hey á túni við fjárhús- og fjóshlöðu. Íbúðarhús fjær og í baksýn gnæfir 
Hvalfell.

Hér er ljósmynd Howell af glym, hæsta fossi Íslands. Kannski sú fyrsta sem 
tekin var af fossinum?

Við hefjum för í reykjavík. Hér hefur Howell tekið mynd 
niður bankastrætið og yfir miðbæinn. Þá sem nú var 

umferð þar. Danskir fánar blakta yfir bænum.

Hestar Howell í Svínaskarði í Kjós þegar hann var á ferð sumarið 1900 frá Suðurlandi í Hvalfjörð og áfram um Snæfellsnes. 
Fremri hestinn hafði Howell til reiðar en sá ljósi var hafður undir klyfjum. Það voru meðal annars tvö koffort. annað þeirra 
sem hér sést opið geymdi plöturnar sem myndirnar voru teknar á.



9   2. mars 2017

grænir kartöflugarðar akurnesinga hafa vakið athygli ferðalangsins þegar hann heimsótti Skipaskaga. 
Þetta er um það bil þar sem bíóhöllin stendur í dag. býlið nýibær er vinstra megin. Hjallurinn hægra 
megin var í eigu Þórðar ásmundssonar. lengst til hægri eru svo verslun og íbúðarhús böðvars Þorvalds-
sonar þar sem nú er gatan bakkatún. Í fjörunni við lambhúsasund er bryggja og við hana bátur. Fjær er 
svo Vesturflös og fjaran á grenjum. Þarna er nú skipalyfta í dag.

aftur eru kartöflugarðar í forgrunni þegar Howell tekur mynd á 
akranesi. Þarna er akraneskirkja nýreist en smíði hennar lauk 1896. 
Framan við kirkjuna er húsið Vinaminni. lykkja hét húsið handan 
götunnar fyrir miðri mynd og svo er litla-Mörk yst til hægri.

Við Skorradalsvatn.

bæjarhúsin á grund í Skorradal. 
torfbær og fjórir fagrir stafnar.

Ferðalangar á landsbyggðinni fengu oft að gista í kirkjunum. Þær voru eins 
konar hótel þessa tíma. Hér eru Howell og félagar að rumska í einni þeirra.

Ef hvorki var í boði að gista á bæjum eða í kirkjum þá var slegið upp tjöld-
um og settir upp „breskir beddar“ með brekánum.

Howell hafði mikinn áhuga á Íslendingasögunum. Því var það stór stund 
fyrir hann að koma í reykholt og sjá Snorralaug sem kennd er við sjálfan 
Snorra Sturluson.

önnur mynd af Snorralaug þar sem sést hvar vantið rennur í og úr 
lauginni. Svona leit laugin og umhverfi hennar út um þar síðustu aldamót 
áður en hún var færð til þess horfs sem hún hefur í dag.

Kalmanstunga í Hvítársíðu. Þessi mynd er tekin að kvöldi 31. júlí 
1899. Howell kom að bænum ásamt fylgdarmönnum til að leigja þar 
hesta til að nota í leiðangur á langjökul. Heimilisfólkið í Kalmans-
tungu er á myndinni ásamt fleirum. Þarna er Ólafur Stefánsson 
bóndi með mjólkurkönnu í hendi, Sesselja Jónsdóttir kona hans og 
börn þeirra Kristófer og Ólöf.

bærinn í reykholti í borgarfirði. Þessi virðulegu bæjarhús voru 
tiltölulega ný þegar myndin var tekin en þau munu hafa verið reist 
á árunum 1887 og 1888.

Dragháls í Svínadal. áin liðast niður að geitabergsvatni. Þarna var Jón Sig-
urðsson smiður frá akranesi að ljúka við að smíða íbúarhúsið. Það er glöggt 
dæmi um að ný gerð húsa er að ryðja sér til rúms í íslenskum sveitum. tími 
torfbæanna er liðinn og bárujárnið að taka við. Þetta hús brann 1954. 

Hraunfossar í Hallmundarhrauni í borgarfirði.
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Laugavegi 29 | sími 552 4320   | verslun@brynja.is |  brynja.is
Opið virka daga frá 9-18 og laugardaga frá 10-16

Slípivél osm 100, 
Auðveldar þér verkin, 
pússar þar sem þú átt 
erfitt með að ná til. 
Tenging fyrir ryksugu - 
heilnæmara loft. 
6 mismunandi kefli 
fylgja með.
Verð 37.930

Rennibekkur dm 460t
Bil milli odda 457 mm
hæð yfir stöngum 152 mm
Verð 73.400

Slípivél bts 800
100 mm belti
150 mm skífa 
Verð 39.900

Scheppach Combi 6, 
Fimm aðgerða sambyggð 
vél. Þykktarhefill, afréttari, 
sög, fræsari og tappabor. 
Tenging fyrir spónsugu.
Verð 232.300

Tifsög deco-flex,  
Tekur bæði blöð með 

takka og án. 
Barki fyrir bora 

o.þ.h. fylgir.
Verð 35.520

Fræsari hf 50
Borð 610x360 mm

Stiglaus hraði  
8000-24000 sn/mín

1500 W
Verð 64.970

Súluborvél 
dp 16sl   
Verð 49.880

Stórviðarsög 
bs 500  
500mm sagarblað 
3 fasa 
Verð 136.500

Loftpressa
HC 16   
Verð 19.610

Loftpressa 
hc24o    
Verð 32.000

Þykktarhefill/afréttari 
Scheppach 2600ci 
Afréttaraborð 1.040 x 310 mm
Þykktarhefill 210/250 mm
Mótor 3,2 hö.
Verð 208.000

Stórar og litlar trésmíðavélar
Yfir 40 ára frábær reynsla á Íslandi

Spónsuga 
ha 2600  
Verð 69.090

Borðsög 
HS120o   
Verð 69.800

Rennibekkur 
Lata 5,0   
Verð 198.000

Bandsög Basa 3 
Sögunarhæð 205 mm
Sögunarbreidd 306 mm
Verð 107.980 Iðnaðarsuga 

ha 1000  
Verð 21.770

Smergill 
bg150    
Verð 19.260

Súluborvél 
dp 13   
Verð 25.680

Borðsög TS 310   
Verð 79.700

Hefill HMS 850     
Verð 63.190

bærinn á Fróðá innan við Ólafsvík. Þar sem þetta var í grennd 
við vettvang hinna frægu Fróðárundra sem segir frá í Eyr-
byggja sögu hefur Howell líklega smellt af mynd. Þarna bjó 
þá ekkja með tveimur sonum sínum og líklega standa þau í 
bæjardyrunum. Hestur með reiðing stendur undir klettunum.

Yfir fjallveg að fara. Fylgdarmaður Howells, hundur og þrír 
hestar. allir standa við vörðu.

Ferðafólk að  búðum. Sumt af fólkinu er áberandi vel búið og hefur kannski verið 
erlendir ferðamenn. Þarna má líka sjá stafla af nýju timbri.

að búðum var greinilega verið að byggja. Hér eru smíðaviðir sem líklega hefur 
verið skipað á land í Hraunhöfn og menn greinilega að flokka timbrið í stæður. 
Fjær sést hinn fagri bjarnafoss.

Vegagerðarmenn með haka og skóflur við vinnu í grundarfirði. Fjöllin eru Stöðin og 
Kirkjufell.

angurvær mynd úr grundarfirði. Hestar hvílast á árbakka og grundarfoss í fjarska.

bærinn að Helgafelli við Stykkishólm.

Þegar Howell fór um Snæfellsnes kom hann að leifum beina-
grindar úr reknum hval innan um kýr og hross á beit í grennd 

við búðir. Þetta varð að festa á ljósmyndarplötu.

bærinn Hraun eða berserkjahraun í 
Helgafellssveit. Sigurður Illugason bóndi, 
Ingibjörg Hákonardóttir húsfreyja og 
börn þeirra guðmundur og guðríður. 
guðmundur bjó þarna eftir föður sinn 
en bærinn fór í eyði 1952.
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3ára
ábyrgð
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Þriggja ára ábyrgð fylgir
öllum nýjum Bobcat tækjum.
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Carnehl malarvagnar  
í öllum stærðum og gerðum.
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timburkirkjan í Flatey á breiðafirði. Kirkjusmiðir voru Dani og Íslendingur og það 
kann að vera skýringin á sérstöku útliti hennar þar sem gætir áhrifa gotneskar eða 
rómanskar byggingalistar. Þessi 19. aldar kirkja var rifin og í hennar stað byggð önnur 
úr steinsteypu 1926.

lítið íbúðarhús Karítasar bjarnadóttur í Flatey. Melgresið á þakinu vekur eftirtekt. 
Einungis konur og börn hafa stillt sér upp utandyra á bak við þvottasnúru þar sem 
sokkar hanga til þerris. Hvar karlarnir voru þennan sumardag fyrir hartnær 120 árum síð-
an er ekki vitað. Kannski allir á sjó og þær heima með börnin að þvo af þeim sokkana?

Horft yfir höfnina í Stykkishólmi.  Þessi mynd og sú næsta 
eru teknar í fyrri ferðum Howell á árabilinu 1895 og 1900.

Innsiglingin í Stykkishólmi. Hafnargerðarmenn eru nú 
löngu búnir að þvera yfir sundið á myndinni og gera veg 
út í Súgandisey sem glittir í til hægri. Þessi ljósmynd er 
greinilega tekin af þilfari farþegaskipsins sem sést á fyrri 
myndinni.

Prófastshjónin í Stykkishólmi þau séra Sigurður gunnarsson (1848–1946) 
og Soffía Emilía Einarsdóttir (1841–1902) með dætrum sínum bergljótu 

(1879–1915) og Sigríði Maríu (1885–1970). Þau standa við nýbyggt hús 
sitt að Silfurgötu 6 (Prófastshúsið eða Prestshúsið).
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KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 

Veggljós - Loftljós - Útiljós

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 844-1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land
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FÓSTUrTAlNINGAr
Við Ella í Úthlíð erum meðal frumkvöðla 
í fósturtalningum á Íslandi. Það var Ella 
sem komst á snoðir um þessa tækni hjá 
norskum manni sem hafði verið hér við 
þetta … og spurði hvort við ættum ekki 
bara að demba okkur í málið. Svo við fór-
um og fjárfestum í sónartæki og nemum. 
Við fórum á helgarnámskeið hjá þessum 
Norðmanni ásamt hjónum úr Öxarfirði 
til að læra tæknina við talningarnar. Árið 
eftir fórum við á helgarnámskeið hjá 
þessum sama manni til að skerpa á tækn-
inni, og fórum þá til Hamar í Noregi sem 
er rétt hjá Lillehammer … árið 2004, svo 
þetta er þrettánda fósturtalningavertíðin 
mín.

Eftir fyrsta námskeiðið héldum við 
Ella til í fjárhúsinu í Úthlíð öll kvöld í tíu 
daga og töldum og töldum í sömu rollun-
um, til þess að æfa okkur. Það árið voru 
frekar fáir bæir sem notuðu sér þjón-
ustuna hjá okkur, en svo spurðist þetta 
vel út og gusan kom upp úr því. Svo er 
komin alveg full keyrsla 2008–2009.

Núna er ég að telja á um tvöhundruð 
stöðum hringinn í kringum landið. Yfir-
leitt á sveitabæjum, en líka hjá fólki með 
hobbírollur, í þéttbýli. Síðustu árin er Ella 
eingöngu að telja á okkar svæði fyrir 
sunnan. En við höfum þjálfað fóstur-
teljarann og okkar kæra vin hann Loga. 
Við Logi rekum hvort sitt tækið, en erum 
saman í að taka pantanir, saman í að 
skipuleggja og auglýsum saman. Við Ella 
ferðuðumst hins vegar saman og vorum 
saman í talningunni. Það er auðvitað 
miklu léttara andlega og líkamlega að 
vera með einhverjum í liði og það gengur 

betur að komast yfir svæðin. Og það er 
miklu skemmtilegra ef tveir fylgjast alveg 
að eins og við Ella gerðum.

Það skiptir miklu máli fyrir afkom-
una að sauðfjárbóndinn viti hvað ærin 
er með mörg lömb. Upp á að skipuleggja 
sauðburð, vinnuhagræðinguna. Þetta 
gengur út á það að færa lömbin á milli – 
að allar heilbrigðar ær gangi um sumarið 
með tvö lömb – að einu lambi sé létt af 
þrílembunni – það sé vanið aukalamb 
undir þá sem er bara með eitt lamb.

Hluti af þessari hagræðingu er líka 
hvernig á að fóðra kindurnar. Þrílemb-
ur fá auðvitað meira en einlembur. Og 
með því að tempra gjöfina og splæsa ekki 
fóðurbæti á einlembuna er minni hætta 
á að lamb einlembunnar verði svo stórt 
að það verði til vandræða þegar hún er 
að bera.

Eitt af því góða við þessa vinnu er 
hvað hún er þakklát. Talningarnar verða 
líka til þess að hámarka afurðina hjá 
hverri kind. Og það þarf ekki mörg lömb 
til að borga talningabrúsann.

En auðvitað er þetta vinna þar 
sem villur geta komið upp, eins og í 
öllu sem manneskjan tekur sér fyrir 
hendur. Fósturtalning er gífurleg ein-
beitingarvinna og gæði talningarinnar 
geta verið misjöfn. Það eru margir þætt-
ir sem þar koma inn. Ef ég hef verið að 
berjast í byl og moka snjó hálfa nóttina 
þá skerpir það ekki einbeitinguna. Ef 
rollurnar eru óþægar og stressaðar og 
hoppandi, þá vinnur það á móti. Eins ef 
þær eru of saddar, þá sést fóstrið verr, og 
svo náttúrlega ef aldurinn á fóstrunum er 
ekki réttur fyrir talninguna. Nú, ef það er 

tímahrak og æsingur, 
þá er hausinn á manni 
ekki nógu góður.

Í þessari sex vikna 
törn er maður allan daginn á hverjum 
degi að skoða lambsfóstur í sónar. Ég tek 
tólf til þrettánhundruð fjár á dag. Ég byrja 
átta á morgnana og er yfirleitt ekki komin 
í náttstað fyrr en átta á kvöldin.

Hver kind fer í járnbúr, sem ég hef 
meðferðis. Það var smíðað af manni hér 
heima, en málin af því voru tekin í Nor-
egi. Ég er líka með sérsmíðaðan lágan 
járnstól, og svo auðvitað sónartækið.

Þetta var ofboðslegur barningur 

fyrstu árin, enginn vissi hvað hann var að 
fara út í. Það þurfti að finna rekstrarleið-
ir í fjárhúsunum. Það skiptir svo miklu 
máli að hafa stanslausan straum af fé, og 
þá er það pæling hvar best er að staðsetja 
búrið. Mannskapurinn á bæjunum var 
ekki orðinn þjálfaður í þessu. Núna eru 
allir orðnir klárir á því hvað á að gera. 
Þannig séð er þetta lítið mál nú, miðað 
við hvað það var.

Búrið þarf alltaf að geta verið á sama 
stað í húsinu … það gengur svo hægt ef 
það þarf að taka sónarinn og færa hann 
eða reka féð framhjá honum. Það eykur 
líka hættuna á óhappi með sónarinn. Það 
má ekkert koma fyrir tækið, það kostar 
margar milljónir. Einu skiptin sem ég tek 
trylling á þetta … það er ef kind kemur 

of nálægt tækinu. 
Það hefur komið 
fyrir að kind hefur 
stokkið á tækið, en 
það hefur sloppið. 
Ef ómsjáin yrði ónýt 
á miðri vertíð væri 
það katastrófa. Það 
tæki svo langan tíma 
að fá nýtt tæki … 
vertíðin væri fyrir bí, 
og svo tjónið af því 
að missa tækið. Svo 
það er í einu skiptin 
sem verulegur æs-
ingur grípur um sig 
í fyrirtækinu – og svo 
náttúrlega ef maður 

fær ekki kaffi!
Aðstaðan í þessari vinnu er erfið, og 

fósturtalningarnar eru yfirhöfuð erfið-
isvinna. Maður situr mjög lágt á fjár-
húsgólfinu ... og það amar ýmislegt að 
manni – sinaskeiðabólga, vöðvabólga 
– við þessa síendurteknu hreyfingu með 
nemann. Svo er hætta á að kindurnar 
dembi sér á mann, eða það sem verra 
er, hrútur. Tvisvar sinnum hef ég verið 
nærri slysum. Ég var alveg viss um að ég 
mundi handleggsbrotna einu sinni þegar 
hrútur kom á siglingu, óð undir rolluna í 
búrinu, tók öxlina á mér með, og höndin 
með nemanum var föst í hrútshorninu 
fremst í búrinu. 

Mjög mikilvægt í þessari vinnu er að 
fólkið á bæjunum sé þjálfað í að vinna 
með fé, að það gangi snurðulaust að 
dæla kindunum áfram. Og að það séu 
hafðar hendur á helvítis hrútunum!

Manni er kalt í þessari færibanda-
vinnu, oft svangur, mál að pissa. Ég er 
farin að læra að lifa þetta af því ég veit 
að þetta klárast, ég veit nú orðið að ég 
verð ekki til í fjárhúsinu, eins og mér 
fannst stundum líklegt að mundi ger-
ast fyrstu árin. Ég veit alveg að ég verð 
bráðum komin í bílinn, þar sem er heitt, 
tónlist og súkkulaði, og svona rúllar 
þetta bara áfram.

Ég veit að meira að segja tólfhund-
ruð-kinda-bærinn klárast. Það er 
reyndar bara einn bær sem er svo rosa-
lega stór, mjög góður bær og skemmti-
legt fólk. Þar er ég heilan dag að telja.

Sama með það þegar ég er að þrífa 
búrið uppúr ísköldu vatni. Fyrstu árin 
hélt ég að hendurnar mundu detta af 
mér. Nú er ég komin yfir það. Þetta er 
bara tímabundið ástand, það verður 
allt í góðu lagi. Um leið og ég er komin 
í ullarvettlingana fer mér að líða betur. 
Stundum er ég búin að setja þá á mig 
áður en ég er komin úr gallanum.

Vinnan snýst sem sagt ekki bara um 
það að flytja búrið og sónarinn á milli, 
koma búrinu á sinn stað og byrja að 
telja, heldur þarf ég að þrífa allt mjög 
vel að talningu lokinni á hverjum bæ, 
skrúbba búrið og stólinn, og svo fram-
vegis, út af smithættu. Svo það smit-
ist ekki sjúkdómar milli svæða – eins 
að bera ekki smitandi sjúkdóma milli 
bæja – til dæmis lambalát. Ég er auð-
vitað með dýralæknaleyfi til að stunda 
þessa vinnu. Ég tek það mjög alvarlega 

að þrífa vel milli bæja og að skipta um 
hlífðarföt. Ég má alls ekki verða til þess 
að bera smit milli bæja með kæruleysi. 
Og við erum svo vandvirk að það mun 
ekki gerast. Mér finnst stundum eins og 
fólk átti sig ekki á mikilvægi þessa þáttar.

Það er hver fersentimetri í Luxinum 
mínum skipulagður þegar ég er á ver-
tíð ... aukavettlingar og lambhúshettur 
í hverri holu. Ég þarf að hafa með mér 
tíu til tólf vinnugalla, svo ég hafi meira 
en nóg til skiptanna. Fer í nýjan galla á 
hverjum bæ svo ég beri ekki smit á milli 
á sjálfri mér. Sem betur fer eru allir af 
vilja gerðir að aðstoða, að þvo af manni 
endalaust, og svo framvegis.

Í fósturtalningunum er það aukaálag 
að ég er aldrei í friði fyrir símanum. Ég 
svara jafnóðum, líka á meðan ég er að 
telja. Ef ég gerði það ekki mundu skila-
boðin bara hrúgast upp, og ég réði enn 
síður við að halda þessu stífa vinnu- og 
tímaplani. En út af allri skipulagningu 
og tímasetningu þá verð ég að vera til-
tæk þó það sé ekki óskastaða að svara 
í síma með annarri hendi og vera með 
nemann í hinni hendinni.

Þessi vinna færir mér tekjur sem 
skipta mig talsverðu máli. Stundum fæ 
ég það á mig að ég sé bara að þessu af því 
að ég hafi gaman af að þvælast og tolli 
ekki heima hjá mér. Það er nú ekki alveg 
sanngjarnt að setja það þannig upp því 
að þessi fyrirhafnarsama aukavinna er 
lykilatriði í því að halda Ljótarstaðabú-
inu gangandi.

Það eru forréttindi að kynnast 
bændum og búaliði úti um allt land. Ég 
gisti mikið á sömu bæjunum ár eftir ár. 
Stundum held ég til í nokkrar nætur á 
sama bæ, ef það hentar upp á fjarlægð-
irnar og ég á sérstaklega góða vini á 
þeim bæ.

Vertíðin er um hávetur, þannig að 
það er allra veðra von. En ég böðlast 
áfram í lengstu lög í ófærð og vondum 
veðrum, því skipulagið hrynur, ef ein 
tímasetning klikkar.

Þegar verst gegnir þarf maður að 
moka sig áfram. Ég man eftir því einu 
sinni í blindbyl og ófærð á sunnanverð-
um Vestfjörðum að ég heyrði í útvarp-
inu í bílnum að unnið væri að mokstri 
á Klettshálsi. Það passaði, Ella var úti 
að moka, búin að vera þar í einhverja 
klukkutíma, við vorum alveg að hafa 
það að tuska bílnum upp. Eftir að hafa 
mokað og skarkað og spólað og juggað 
og mokað … þá mættum við snjóruðn-
ingstækinu í efsta skaflinum!

Mér líkar vel að vera í fósturtalning-
um að því leyti að það er verk sem ég 
geng í og það klárast. Mér er illa við að 
fara frá hálfkláruðu verki, en það er eitt 
af því sem getur oft komið upp á í bú-
skapnum.

Já, ég á uppáhaldssveit. Ég er Stranda-
fíkill. Það er mitt fyrirheitna land. Ég 
kann rosalega vel við þetta góða fólk þar 
og mér líður vel á Ströndunum. Það er 
alltaf saknaðartilfinning að fara þaðan.

Rollurnar á Ströndum eru stórar og 
flottar. Þetta er sérstakur stofn, kollóttur. 
Strandakollurnar. Lömbin þeirra eru 
þung og þetta er afurðamikið fé. Enda 
vel um það hugsað.

Það eitt og sér að fara út um landið 
í sex vikur er gott. Það er eins og þegar 
maður fer til útlanda. Fósturtalningar 
eru góður skóli fyrir afdalabúann. 
Heimurinn stækkar. Mér finnst heimur-
inn skreppa saman ef ég er of lengi í 
einu heima án þess að bregða mér í ferð.

Ég fann fyrir því þegar ég var að alast 
upp að heimurinn á Ljótarstöðum gat 
orðið frekar lítill, og það lýsti sér stund-
um í nokkurs konar þröngsýni og jafn-
vel fordómum.

Almennt séð þoli ég alls ekki for-
dóma. Um innflytjendur til dæmis, um 
samkynhneigða. Að heyra hluti eins og 
„Helvítis útlendingar!“ Fordómar og 
rembingur er með því versta sem ég veit.

BESTI BÓKAKLÚBBUR Í HEIMI!

 KOMDU Í NEON!
ÞÚ FÆRÐ FJÓRAR TIL

SEX SPLUNKUNÝJAR ÞÝÐINGAR Á ÁRI!

ÞÚ FÆRÐ KILJURNAR
Á UNDAN ÖÐRUM!

ÞÚ FÆRÐ ÞÆR Á LÆGRA VERÐI
EN Í VERSLUNUM!

SENDU PÓST Á
BJARTUR@BJARTUR.IS,
SKRÁÐU ÞIG Í GEGNUM

FACEBOOK-SÍÐU BJARTS
EÐA HRINGDU Í 4141450!

NÝJASTA

NEON-BÓKIN!

BESTA
SKÁLDSAGAN

Í SVÍÞJÓÐ
2015!

Heiða - fjalldalabóndinn
Fyrir jól kom út bókin „Heiða 

– fjalldalabóndinn“ eftir 
Steinunni Sigurðardóttur. Þessi 

bók greinir frá lífi Heiðu Ásgeirs-
dóttur sauðfjárbónda á Ljótarstöð-
um í Skaftártungu. Bókin vakti mikla 
athygli. Hér er með góðfuslegu leyfi 

útgefanda birtur stuttur kafli úr henni. 
Þar segir Heiða frá því þegar hún 
vinnur við fósturtalningar í sauðfé í 
febrúarmánuði. Það er óhætt að mæla 
með þessari frábæru bók sem veitir 
afar góða innsýn í krefjandi líf sauð-
fjárbóndans á Íslandi í dag.

Bókarkafli

Heiða ásgeirsdóttir 
sauðfjárbóndi.
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Tæki til vetrarþjónustu 

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

Innflutningur bíla og hljólhýsa

Nýr 2017 árgerð  

Ford traNsit 
18 maNNa rúta 
155 hestafla •  Verð 4,9 milljónir +vsk

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi 
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent,  Prestige, 
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Nýr 2017  
Hobby t70E
150 hestöfl diesel  
Sjálfskiptur  
Leðursæti og nánast 
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir



2. mars 2017 
4. tölublað, 6. árgangur 

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

ÁNÆGJAN ER 
OUTLANDER MEÐ 
DRIF Á ÖLLUM

MITSUBISHI OUTLANDER 4x4

ÁNÆGJAN ER 
KOMIN MEÐ 
DRIF Á ÖLLUM

ÁNÆGJAN ER 
KOMIN MEÐ 
DRIF Á ÖLLUM

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Mitsubishi Outlander hefur fengið frábærar viðtökur. Betur búinn fjórhjóladri�nn 
fjölskyldubíll er vandfundinn og ekki skemmir verðið fyrir. Komdu í reynsluakstur 
og �nndu ánægjuna á öllum.

Mitsubishi Outlander 
Sjálfskiptur, fjórhjóladri�nn frá:

5.350.000 kr.
FYRIR HUGSANDI FÓLK

5 ára ábyrgð

Nýtt lista-
verk á Breið
AKRANES: Sett hefur verið upp nýtt 
útilistaverk á Breiðinni á Akranesi. 
Það ber heitið „Síbería“ og er smíðað 
úr rekavið sem safnað var úr fjörum í 
Árneshreppi á Ströndum. Sem kunn-
ugt er þá er þar að finna mikið af 
rekavið sem hefur borist þangað með 
hafstraumum frá Síberíu í Rússlandi. 
Það er því vel við hæfi að listaverk úr 
rekaviði sé í sett upp í grennd við vit-
ana í sjávarumhverfi Breiðarinnar.

Það er listakonan Elsa María Guð-
laugs Drífudóttir sem er höfundur 
verksins. Elsa María er Akurnesingur 
og stundar nú nám við Listaháskóla 
Íslands.

Trélistaverkið „Síbería“ var sýnt 
á menningarhátíðinni Vökudögum 
á Akranesi árið 2015. Í framhaldinu 
keypti Akranesbær verkið. Fyrirtækið 
Smellinn steypti sökkul undir verkinu 
og Vélaleiga Halldórs kom að upp-
setningu listaverksins en þeir gáfu 
sand sem einnig er notaður í undir-
stöðuna. Bæði fyrirtæki gá  

Akranesviti er nú opinn ferða-
mönnum allt árið um kring en Akra-
neskaupstaður hefur ráðið  Hilmar 
Sigvaldason í fullt starf við móttöku 
ferðamanna í vitanum allt árið 2017. 
Yfir vetrartímann er vitinn opinn 5 
daga í viku frá kl. 11.00 til 17.00 en í 
sumar verður opið alla daga vikunnar.

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

trélistaverkið „Síbería“ þar sem það stend-
ur nú á breiðinni. Þessi mynd var tekin 
áður en snjó kyngdi niður. ljósm. Hilmar 
Sigvaldason.


