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Stefán Lárus Pálsson stundaði sjó-
mennsku í nærfellt hálfa öld. Hann 
var skipstjórnarmaður á fiskiskip-

um frá Akranesi og síðar veiðieftirlitsmað-

ur hjá Fiskistofu. Í þessu tölublaði fer Stef-
án Lárus yfir sjómennskuferilinn. Hann er 
nú kominn í land fyrir nokkrum árum og 
sestur í helgan stein þar sem hann nýtur 

lífsins með Elsu Sigurðardóttur eiginkonu 
sinni. Á þessari mynd eru þau hjónakorn-
in í liðinni viku utan við heimili sitt á 
Akranesi. 

Örlög hans voru að 
stunda sjómennsku

Stefán Lárus Pálsson:

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.

Hafðu 
samband

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

www.stolpigamar.is

Alúð s virðing s trAust
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Húkkaðu í Happafeng á næsta sölustað.
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Umhverfisslys 
í Andakíl
Óhappið sem varð þegar hleypt var úr uppistöðulóni Anda-

kílsárvirkjunar með þeim afleiðingum að þúsundir tonna af 
jarðvegsefnum skoluðust niður ána þar sem þau lögðust yfir 

hrygningarsvæði og búsvæði seiða laxfiska er 
hörmulegt í alla staði. Svona lagað má hreinlega 
ekki gerast. Villtir laxastofnar og lífríki ferskvatns 
eru afar dýrmætar auðlindir til framtíðar. Okkur 
ber skylda til að standa vörð um þær en ekki fórna 
þeim eða leggja í hættu fyrir skammtíma gróða-
sjónarmið. 

Þessi uppákoma í Andakíl hefur beint sjónum 
að virkjuninni þar. Hún ætti að vekja umræður 
um það hvort reka eigi yfir höfuð slíkar virkjan-
ir nú þegar komið er fram á 21.öld. Virkjunin er 
barn síns tíma. Hún var reist fyrir 70 árum síðan þegar Íslendingar voru 
að byggja upp nútímaþjóðfélag eftir heimsstyrjaldarárin síðari. Þjóðfé-
lagsaðstæður og viðhorf voru allt önnur þá en er í dag. Andakílsárvirkj-
un framleiddi meðal annars rafmagn fyrir Sementsversmiðju ríkisins á 
Akranesi sem nú er aflögð og verður ekki gangsett meir. 

Oft þegar rætt er um virkjanaframkvæmdir á Íslandi slá menn gjarn-
an um sig með fullyrðingum um að þær geti verið afturkræfar. Að hægt 
verði að endurheimta náttúruperlur að nýju og færa allt í sama horf aftur 
einhvern tímann í framtíðinni þegar ekki verði lengur þörf fyrir við-
komandi virkjun. Mér vitanlega hefur þetta þó hvergi verið gert. 

Hvers vegna mætti ekki skoða það að leggja Andakílsárvirkjun 
af og færa allt vatnasvið hennar í upprunalegt horf? Þessi virkjun og 
aðrar svipaðar, svo sem Steingrímsstöð við Þingvallavatn, eru engar ei-
lífðarvélar frekar en önnur mannanna verk. Þarf ferðaþjónustuþjóðin 
Íslendingar á Andakílsárvirkjun að halda eða eru meiri verðmæti fyrir 
okkur til framtíðar fólgin í þeim náttúperlum sem felast í vatnasvæðum 
og umhverfi Andakíls og Skorradals?
 Magnús Þór Hafsteinsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSPOR.IS).

SKORRADALUR/ANDAKÍLL: 

Nú er talið að þrisvar til fimm 
sinnum meira af sandi og 
leðju hafi streymt niður 

Andakílsá en í fyrstu var talið eftir 
að hleypt var niður úr uppstöðu-
lóni virkjunarinnar þar í vor. Um-
hverfistjónið er verulegt og þá sér-
staklega fyrir laxastofninn í ánni. 
Seiði hafa tapað búsvæðum sínum 
og hrygningarstaðir eyðilagðir. „Það 
verður engin veiði í ánni í sumar en 
tekinn klakfiskur fyrir seiðaeldi,“ 
segir Unnsteinn Snorri Snorrason á 
Syðstu-Fossum, formaður Veiðifélags 
Andakílsár. Hann segir ekki enn vitað 
um skaðabótaþátt málsins. „Málið er 
ekki komið í þann fasa. Eigendur virkj-
unarinnar hafa viðurkennt ábyrgð og 
hjálpa til við að meta tjónið.“

Kalla eftir endurskoðun
Allt málið hefur vakið mikla athygli 
og beint sjónum að Andakílsárvirkj-
un. Land- og veiðiréttareigendur við 
Skorradasvatn sem er vatnsforðabúr 
Andakílsárvirkunar þrýsta nú mjög á 
að virkjunarleyfi hennar verði endur-
skoðað. Orkustofnun hefur brugð-
ist við með því að kalla eftir öllum 
gögnum um virkjunina frá Orku 
náttúrunnar (ON) sem er dótturfélag 
Orkuveitu Reykjavíkur og á Anda-
kílsárvirkjun í dag. ON hefur frest til 
loka júlí að skila gögnum. „Þar með er 
skoðun á leyfismálum virkjunarinnar 
formlega hafin. Það gæti leitt til þess 
að virkjunarleyfið verði endurskoð-
að,“ segir Hulda Guðmundsdóttir á 
Fitjum í Skorradal. Hún hefur um 
langt árabil haldið uppi gagnrýni 

vegna neikvæðra áhrifa frá Anda-
kílsárvikjun á lífríki Skorradalsvatns. 

Hulda segir að fyrir tilviljun hafi hún 
fyrr í vor skrifað bréf til Orkustofnunar 
þar sem hún spurði hvað þyrfti til að 
virkjunarheimild Andakílsárvirkunar 
yrði endurskoðuð. „Þetta var skömmu 
áður en hleypt var úr uppistöðulóni 
Andakílsár. Ég hef um margra ára 
skeið viljað að slík endurskoðun færi 
fram því ég og reyndar fleiri erum 
mjög óhress með það hve virkjunin 
veldur miklum sveiflum á vatnsborði 
Skorradalsvatns. Síðustu 30 til 40 árin 
hefur vatnsborðið sveiflast milli 1 og 
1,40 metra. Líklegast var þessi sveifla 
ekki nema um 60 sentimetrar áður en 
virkjunin var reist.“ 

Farið í saumana
Þegar virkjunin var reist 1947 var settur 
stíflugarður í útfall vatnsins. Hann var 
síðar hækkaður 1957. Menn litu á 
Skorradalsvatn sem uppistöðulón fyrir 
Andakílsárvirkjun. „Við höfum bæði 
áhyggjur af því að þessar miklu sveifl-
ur í vatnsyfirborði hafi neikvæð áhrif 

á vatnsbakkana þannig að 
það brotnar úr þeim. Land-
brotið er alvarlegt mál. Þetta 
hefur líka neikvæð áhrif á 
frumframleiðslu vatnsins og 
þar með fæðuframboð fyrir 
fisk og fugla,“ segir Hulda. 

Það að Orkustofnun hafi 
nú kallað eftir gögnum frá 
ON eru gleðitíðindi fyrir 
landeigendur við Skorradals-
vatn. „Nú verður farið yfir 
allan feril virkjunarinnar frá 
upphafi. Það er staðreynd 
að landbrot við vatnið hef-

ur stórlega aukist eftir að stíflan var 
hækkuð 1957. Vonandi næst nú ein-
hver niðurstaða sem allir geta verið 
sáttir við,“ segir Björn Björnsson for-
maður Veiðifélags Skorradalsvatns.  

Telur besta kost að loka
Hulda Guðmundsdóttir á Fitjum tel-
ur að besti kostur fyrir lífríkið væri 
að Andakílsárvirkjunin yrði lögð af 
og mannvirki hennar fjarlægð. Ann-
ar valkostur væri að hún yrði gerð að 
svokallaðri rennslisvirkjun. Þá yrði 
Skorradalsvatn ekki lengur notað sem 
eins konar uppistöðulón og stíflur við 
útfall þess fjarlægðar. „Virkjunin er 
löngu afskrifuð. Það yrði spennandi 
rannsóknarefni fyrir náttúrufræðinga 
að sjá hvernig lífríkið brygðist við í 
slíkri endurheimt vatnasvæðis þar 
sem virkjunarframkvæmdir væru 
gerðar afturkræfar. Þetta er mjög stórt 
vatnasvæði. Það er Fitjaá sem fellur úr 
Eiríksvatni, síðan sjálft Skorradalsvatn 
og svo Andakílsá sem endar í friðuðu 
Ramsar-svæði út í Borgarfjörð.“

Krefjast gagna um 
Andakílsárvirkjun

Hernámssetur verður veitingastaður
HVALFJÖRÐUR: 

Hernámssetrið að Hlöðum í 
Hvalfirði er nú á sínu sjötta 
starfsári. Í sumar verður 

bætt við þjónustuna því þar verður nú 
hægt að fara út að borða. 

„Við ætlum að breyta áherslunum. 
Í sumar verður í fyrsta sinn matseðill í 
Hernámsetrinu á Hlöðum ásamt kaffi 
og heimabökuðu bakkelsi. Við verð-
um með hamborgara beint frá býli frá 
Mýranauti á Mýrum og bleikju. Það 
verður „Hamborgari dátans,“ „liðs-
foringjans“ og þar fram eftir götunum 
og svo „Ástandssæla“ og fleira með 
kaffinu,“ segja þeir Guðjón Sigmunds-
son eigandi Hernámssetursins og Karl 
Kristjánsson veitingamaður. 

Það er útisundlaug á Hlöðum. Hún 

var lokuð nær allt fyrrasumar en þá gerði 
Hvalfjarðarsveit miklar endurbætur á 
henni. Meðal annars voru settir niður 
nýir heitir pottar. „Laugin verður opin 
í sumar virka daga frá 14 til 21 og um 

helgar frá 10 til 18. Svo er herminjasafnið 
opið og hér er tjaldstæði,“ segja þeir 
Guðjón og Karl. Þeir telja augljóslega til-
valið að fólk fari í Hvalfjörðinn í sumar, 
kíki í sund á Hlöðum og til þeirra í mat.

guðjón Sigmunds-
son (gaui litli) og 
Karl Kristánsson. 
Karl hefur einnig 
undanfarin ár 
rekið Hótel Sól á 
Hvanneyri en það 
er sumarhótel í 
heimavistarhús-
næði landbúnað-
arháskólans þar. 
Það verður opið í 
sumar. 

andakílsárvirkjun

Hulda guðmundsdóttir á Fitjum fer yfir gögn um andakílsárvirkjun. 

LEIÐARI

Skipverjar á Sólfara aK draga bunkuð 
þorskanet í Faxaflóa fyrir hálfri öld síðan. 
Vesturland óskar sjómönnum og fjölskyldum 
þeirra til hamingju með sjómannadaginn. 

Smart sumarföt, fyrir smart konur

Holtasmári 1
201 Kópavogur 
sími 571 5464

Str. 38-52



Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti er sérhæft viðskiptanám sem er sérsniðið að þörfum þeirra sem vilja auka 

við menntun, þekkingu, og hæfni á sviði markaðsfræða. Kennarar eru sérfræðingar á því sviði og með mikla reynslu úr sínum 
störfum.  Háskólinn á Bifröst er í fararbroddi í fjarnámi sem gefur kost á að stunda námið með vinnu á eigin hraða.

Umsóknarfrestur er til 15. júní

Allt grunnnám er kennt bæði í fjar- og staðnámi.
Nánari upplýsingar á bifrost.is

Viðskiptadeild

BS í viðskiptafræði 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Félagsvísindadeild

BA í heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði
BA í miðlun og almannatengslum

Lagadeild

BS í viðskiptalögfræði 
BS í viðskiptalögfræði með vinnu

Nám í viðskiptafræði, með áherslu á markaðs-
samskipti, nýtist mér gríðarlega vel í mínum 
daglegu störfum og fjarnám er frábær leið 
til að geta stundað bæði vinnu og nám. 
Fjarnámið gerir slíkt gerlegt og hvet ég alla til 
að kynna sér þann möguleika.

- Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, 
dagskrárgerðarkona
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Netaveiðar á Óskari 
Magnússyni AK 177
Myndirnar sem fylgja hér og 

á síðu 6 voru teknar ein-
hvern tímann á árabilinu 

1965 til 1970 – eða þar um bil. Þær eru 
af skipverjum á Sólfara AK 70 Óskari 
Magnússyni AK 177. Þessi skip voru 
gerð út af Þórði Óskarssyni skipstjóra 
og útgerðarmanni á Akranesi. Þórð-
ur hóf rekstur sinn 1963 og var um 
margra ára skeið  umsvifamikill með 
útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki sitt 
á Skaganum. Þegar mest var störfuðu 
hátt í 100 manns hjá fyrirtæki hans 
Þórði Óskarssyni hf. Sólfari og Óskar 
Magnússon voru annáluð aflaskip á 
sínum tíma. Þórður Óskarsson lést 
2005. 

Myndirnar sem hér birt-
ast eru úr fórum Lúðvíks 
Karlssonar á Akranesi og 
koma hér fyrir augu lesenda 
Vesturlands með góðfúslegu 
leyfi hans. Hér á þessari síðu 
eru myndir af netaveiðum á 
Óskari Magnússyni. Þær eru 
teknar af Karli Ragnarssyni 
föður hans sem var einn 
skipverja. 

Á síðu 6 má svo skoða 
ljósmyndir af Sólfara AK 70 
og áhöfn hans þegar skip-
ið stundaði síldveiðar við 
Austfirði á seinni hluta sjö-
unda áratug síðustu aldar. 

Óskar Magnússon 
aK 177. Hér er skipið 

með nótina á 
síðunni á síldveið-

um í norðursjó. 

Kristján 
ásgeirsson 
goggar einn 
gulan á 
rúllunni. 

Fremstur 
er Kristján 
ásgeirsson 
og Högni 
reynisson við 
hlið hans.

böðvar 
Þorvaldsson.

F. v. Hannes Oddsson, böðvar Þorvaldsson,Högni reynisson og Ólafur gunnarsson.

Högni 
reynisson, 
Jóhannes 
Ólafsson 
og lárus 

Engilbertsson 
fá sér kaffi í 

borðsalnum. 

georg 
Einarsson.

lárus Engilbertsson fær 

sér blund eftir matinn. 

Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is
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588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Aðstoðarm.
Fasteignasala
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Espigerði 4.  Útsýnisíbúð í vestur.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

44,9
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Rúmgóð, velskipulögð 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í eftirsóttu 
nýstandsettu lyftuhúsi á 
besta stað. Vestur svalir. 
Opið hús Þriðjudag 
9.maí kl.16,30 - 17.00 
íbúð 6C

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

73,5
milljónir 218,9 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Auka íbúð

Glæsileg 132fm neðri 
sérhæð í nýl.húsi ásamt 
56 fm auka íbúð í kjallara 
m.sérinng, og 30 fm 
bílskúr. Vönduð eign á 
frábærum stað.  
Opið hús Mánudag 
8.maí kl.16.00 - 16,30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

34,5
milljónir 84,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Rúmgóð

Vel skipulögð 3ja 
herbegja á 1.hæð á 
góðum stað í Grafarvogi 
með sérinngangi frá 
svalagangi. Örstutt í 
helstu þjónustu.

LAUS FLJÓTL.

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

 Sam
komu lag 365,5 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

Mjög gott 365,5 fm 
lager, skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði á 
jarðhæð á útsýnisstað. 
Stutt í helstu samgöngu-
leiðir. 2 Innkeyrsluhurðir. 
Gott athafnapláss 
f.bíla+gáma.

Góð staðsetning

Baugakór 13 - Kópavogi

46,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu og 
stutt í helstu þjónustu 
s.s. verslun, skóla og 
leikskóla

Vel skipulögð

192,5 fm einbýlishús við Móabarð í Hafnarfirði

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 
Hafnarfirði.  Aðal íbúð er 
4ra herb. með bílskúr og 
rúmgóðum stofum. Minni 
íbúð er 2ja herb. með 
sérinngangi og bílastæði. 

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

145
milljónir 410 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum í sölu glæsilegt 
einbýlishús við Þrastanes 
í Garðabæ Aukaíbúð með 
sérinngangi á neðri hæð.  
Glæsilegar innréttingar 
og skipulag, rúmgóður 
bílskúr.  
Frábær staðsetning

AUKA ÍBÚÐ

AUKA ÍBÚÐ

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

54,9
milljónir 141,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í 
nýlegu húsi á frábærum 
stað í Úlfarsárdal.  Þrjú 
rúmgóð herb. með 
skápum. Rúmgóðar 
stofur og bílastæði í 
opinni bílag. Vandaðar 
innr. og gólfefni.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

64
milljónir 107,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

107,2 fm. íbúð með 
sérinngangi á Laugavegi. 
Íbúðin er skráð 3ja herb. 
íbúð á tveimur hæðum, 
en hefur hins vegar verið 
skipt upp í tvær einingar. 
Hentar vel til útleigu !



Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
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Þórður Óskarsson átti hlut í fé-
laginu Sólbrekku sem stundaði 
síldveiðar og síldarsöltun í Mjó-

afirði á árunum 1964 til 1970. Aðrir í 
félaginu voru þeir Vilhjálmur Hjálm-
arsson þingmaður og ráðherra frá 
Brekku í Mjóafirði og Gunnar Ólafsson 
sem verið hafði skipstjóri á Eldborgu 
frá Borgarnesi. Þórður Óskarsson lagði 
meðal annars fram skip sitt Sólfara AK 
sem notaður var til að veiða síldina. 

Sólfari var alla tíð mikið happaskip 
í eigu Þórðar. Hann var smíðaður nýr 
fyrir Þórð 1963 og mældist 182 lest-

ir. Kaupverðið var rúmar 9 miljónir 
króna. Fyrsta árið fiskaði báturinn fyr-
ir rúmar 10 miljónir. Annað dæmi um 
velgengni skipsins er að 26. apríl 1965 
kom hann til hafnar á Akranesi með 
100 tonn af þorski úr einum netaróðri. 
Það er aflamet sem enn stendur á 
Skaganum. 

Jón Skafti Stefánsson sem var vél-
stjóri bæði á Sólfara og Óskari Magn-
ússyni tók þessar myndir fyrir hálfri 
öld síðan. Þær gefa merka innsýn í 
ákveðinn kafla í útgerðasögu Vestur-
lands.

Skagamenn í 
síldarútgerð á 
Austfjörðum

Þessi ljósmynd 
mun tekin 1964. 
Þórður Óskarsson 
skipstjóri og út-
gerðarmaður í að-
hnepptum jakka 
fyrir miðri mynd 
ásamt áhöfn 
sinni á Sólfara aK. 
Fremsta röð f. v.: 
lárus Engilberts-
son, Hallgrímur 
gunnarsson og 
Karl ragnarsson. 
Miðröð f. v.:  leif 
Halldórsson, 
Þórður Óskarsson, 
Einar Kristjánsson 
og Páll Eng-
ilbertsson. aftasta 
röð f. v.: Viggó 
Haraldsson, Krist-
ján ásgeirsson, 
Davíð gunnlaugs-
son, Jón Skafti 
Stefánsson og 
Kristján Ólafsson. 

næst á þessari mynd 
er gamall herprammi. Í 
hann var safnað slógi og 
síld sem ekki fór í söltun. 
Pramminn var síðan 
dreginn til neskaupsstað-
ar þar sem þetta hráefni 
fór í vinnslu á fiskimjöli 
og –lýsi. Sólfari liggur svo 
við bryggjuendann. 

Horft yfir söltunarplanið á bryggjunni á Mjóafirði. Sólfari liggur við bryggjuendann. 

Demantssíld úr norsk-íslenska 

stofninum háfuð úr nótinni um 
borð í Sólfara. 

Jón Skafti vélstjóri 
á Sólfara sem tók 
þessar myndir. 

ungar síldarstúlkur á 
Sólbrekku koma í heim-
sókn um borð í Sólfara. 
Þetta eru f. v.: Margrét 
Jónsdóttir, Einar Krist-
jánsson klæddur í stakk 
og klofstígvél, Jórunn 
guðmundsdóttir og 
guðrún gunnarsdóttir. 

Sólfari aK drekkhlaðinn með síldarfarm við bryggju á Mjóafirði.

önnur mynd af söltuninni sem fór fram á bryggjunni. Í bakgrunni má sjá braggann 
sem starfsfólkið bjó í á vertíðinni.

Láttu okkur um að skipuLeggja ferðina

skóLahópar / árshátíðir / Vinnustaðaferðir

w w w. b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s

Í Vestmannaeyjum eru í boði ótrúlega margir möguleikar á fróðleik, skemmtun og afþreyingu fyrir hópaferðir. 
Við getum boðið upp á gönguferðir, hestaferðir, lundaskoðun, útsýnisferðir fyrir minni og stærri hópa og ekki 
síst áhugaverð söfn. Sjálfar eru eyjarnar stórkostlegt náttúruundur og endalaus uppspretta fyrir augu og eyru.

i n f o @ b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s    |   s .  8 9 6  3 3 4 0

ef þú ert að leita eftir ógleymanlegri  
ferð fyrir hópinn þinn, starfsmanna-  
eða skólahóp, saumaklúbbinn,  
vinnustaðinn eða hvað eina. 
Af hverju ekki að skella sér til Eyja? 
Við sjáum um hópinn þinn frá A-Ö
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VIÐTAL

Hjónin Stefán Lárus Pálsson 
og Elsa Sigurðardóttir búa í 
húsinu Klapparholti á Akra-

nesi. Fyrir tæpum tíu árum steig hann 
loksins alkominn á land eftir hartnær 
hálfrar aldar starfsferil sem sjómaður. 
Þau eru bæði fædd hernámsárið 1940 
og fylla því 77 ár á þessu ári. Stefán 
Lárus lítur hér um öxl í tilefni af sjó-
mannadeginum og segir frá ferli sín-
um á öldum hafsins.  

Byrjaði á sjó fyrir 58 árum
Þó að þau Stefán Lárus og Elsa séu 
bæði fædd austanlands þá hafa þau 
búið á Akranesi í nærfellt sex tugi ára. 
„Ég er fæddur austur í Breiðdal í Suð-
ur-Múlasýslu, tuttug kílómetra frá sjó, 
en einhvern veginn þá var sjórinn og 
þetta siglingavesen svo ríkt í manni. 
Við strákarnir vorum alltaf að leika 
okkur með báta í pollum. Svo voru 
frændur mínir á vertíðum til sjós og 
maður gleypti í sig frásagnir þeirra 
þegar þeir komu heim. En ég var alinn 
upp við landbúnað fram yfir tvítugt,“ 
rifjar hann upp.  

„Ég fór fyrst 13 ára að vinna 
launaða vinnu. Það var í sláturhúsi. 
Fimmtán ára fór ég svo á vertíð í Vest-
manneyjum til að vinna í fiskaðgerð 
hjá Vinnslustöðinni. Svo var það vega-
gerð og seinna háspennulínulagn-
ingar samhliða sveitarstörfum. Þann 
18. júní 1959 var ég svo 19 ára gamall 
munstraður á bátinn Svöluna frá Eski-
firði. Við vorum á síldveiðum. Þetta 
var svona sænskur „blöðrubátur“ sem 
kallaður var og skipstjóri Þórlindur 

Magnússon frændi minn, merkiskarl. 
Hann var á undan sinni samtíð með 
margt. Til dæmis varð hann fyrstur til 
að raflýsa bát þarna fyrir austan. Það 
var 1926.“

Tókst ekki að hætta
Eins og svo oft áður í sögunni þá 
reyndist síldin dyntótt. „Ég upp-
lifði misheppnaða síldarvertíð fyrir 
austan árið eftir mína fyrstu vertíð á 
Svölunni. Því varð ég harðákveðinn 
að verða trésmiður og var byrjaður að 
læra þá iðn.“ 

En sjórinn hélt samt áfram að toga 
í hinn unga mann. „Haustið eftir, 
sem var 1960, var að koma nýtt skip 
til Eskifjarðar. Það hét Seley, einn 
fjögurra 150 tonna báta sem voru 
keyptir þarna. Ég lét hafa mig út í að 
verða kokkur um borð. Við vorum á 
línuveiðum í útilegu og það stóð til 
að sigla með aflann. Þarna var ég um 
haustið en eftir áramótin var enn verið 
að kaupa nýjan bát sem hét Bragi en 

í þetta sinn á Breiðdalsvík. Ég réðist í 
skipsrúm á honum og var viðloðandi 
þar næstu þrjú árin.“

Rúmu ári áður en Stefán Lárus 
hóf sjómennsku sína 1959 kynntist 
hann Elsu Sigurðardóttur frá Djúpa-
vogi. Haustið 1960 flutti Elsa með 
foreldrum sínumog nýfæddri dóttir 
þeirra Stefáns Lárusar frá Djúpavogi 
til Akraness. „Það fluttust þarna um 
haustið eitthvað um 60 manns frá 

Djúpavogi til Akraness. Það vantaði 
vinnu fyrir austan og þar var heldur 
ekki framhaldsskóli. Fólkið flutti á 
Skagann þar sem var mikill uppgang-
ur og vinnu að hafa. Þetta voru nokkr-
ar stórar fjölskyldur og mikil blóðtaka 
fyrir Djúpavog.“

Rómantík á Skipaskaga
Sjómaðurinn ungi hélt áfram á Braga 
frá Breiðdalsvík. „Við á Braga fórum 

á þorskanet vorið 1961, söltuðum 
aflann um borð og ætluðum að sigla 
með aflann til Esbjerg í Danmörku. 
Við urðum saltlausir í túrnum og fór-
um inn til Akraness að ná í meira salt. 
Elsa og foreldrar hennar voru nýkom-
in á Skagann þar sem hún var með 
Sigríði frumburð okkar nýfædda. Ég 
bað skipstjórann að gefa mér frí smá 
stund því ég þyrfti að skreppa og sinna 
erindi uppi í bæ. Ég fór í klofstígvélum 

Stefán Lárus Pálsson stýrimaður og veiðieftirlitsmaður:

„Mamma sagði að enginn réði sínum 
örlögum og ég hélt áfram á sjónum“„Þann 18. júní 

1959 var ég 
svo 19 ára gamall 
munstraður á 
bátinn Svöluna  
frá Eskifirði. 

áhöfnin á 
Sigurfara aK 

á lokadaginn 
í maí 1968. 

Sigurfari var fyrsti 
akranesbáturinn 
sem Stefán lárus 

var á. Hann er ekki 
með á myndinni 

því hann hélt á 
myndavélinni. 
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Stefán Lárus Pálsson stýrimaður og veiðieftirlitsmaður:

„Mamma sagði að enginn réði sínum 
örlögum og ég hélt áfram á sjónum“

og öllu saman og arkaði Suðurgötuna 
upp á Skagabraut þar sem barnsmóð-
ir mín bjó með sinni fjölskyldu. Ég 
brá henni afsíðis og bar fram bónorð 
í leiðinni og fékk já. Svo labbaði ég 
aftur niður á bryggju og þá var saltið 
komið um borð og við héldum áfram 
í veiðiferðinni þar sem við enduðum í 
Noregi því þegar á reynd var verkfall 
í Danmörku og ekki hægt að landa 
þar,“ segir hann og viðurkennir að 

þetta hafi verið langur túr fyrir nýtrú-
lofaðan og nýbakaðan föður.

Á þessum tíma lauk Stefán Lárus 
prófi til skipstjórnarréttinda. „Konan 
vildi að ég færi í Stýrimannaskólann. 
Ég hlýddi því og kláraði hann. Sumar-
ið eftir var ég planformaður á síldar-
söltunarstöð á Seyðisfirði og Elsa var 
þar ráðskona. Ég fór svo með Seyð-
firðingunum til Þýskalands að sækja 
nýtt skip sem var Gullver.“ 

Enginn flýr örlögin
Um þetta leyti var hann minntur 
óþyrmilega á að starf sjómannsins var 
fráleitt laust við hættur. Reyndar voru 
sjóslys alltof tíð á þessum árum. Elsti 
bróðir Stefáns Lárusar, var Björgvin 
Hlíðar Guðmundsson. „Hann fór í 
sjóinn og drukkaði þegar Særún frá 
Bolungarvík fékk á sig brot í Látra-
röstinni sem braut stýrishúsið af bátn-
um. Þeir fórust þar þrír menn.“ Þetta 

gerðist í janúarlok 1962. Björgvin lét 
eftir sig eiginkonu og tvö börn. 

 „Þarna vorum ég og annar bróðir 
minn farnir að stunda sjóinn. Ég fór 
til mömmu og sagði henni það að ef 
henni væri einhver hugarhægð í því 
þá væri ég alveg til í að fara í land, 
eða annar hvor okkar bræðranna eða 
báðir. Hún horfði á mig góða stund og 
sagði svo: „Nei góði minn, þú verður 
kyrr þar sem þú ert. Það flýr enginn 
örlög sín.“ Þar með var það mál 
útrætt.“ Þrátt fyrir þetta áfall varð sjó-
mennskan hlutskipti Stefáns Lárusar 
Pálssonar. 

Útgerðarmenn í félagi
„Vorið 1965 var ég kominn á Akranes 
nýbakaður fjölskyldufaðir og vantaði 
eitthvað að gera. Ég fékk pláss á Sig-
urfara sem var nýsmíði hérna og gerð-
ur út af Fiskiver, skipsstjóri Jóhannes 
Guðjónson frá Ökrum. Um haustið 
hættir útgerðin og báturinn seldur 
Bergþóri Guðjónssyni og Guðjóni 
syni hans sem tók þá við skipsstjórn. 
Ég hélt áfram sem stýrimaður og var 
þarna á sjötta ár.“ 

Þarna á sjöunda og áttunda áratug 
síðustu aldar var mikið líf og kraftur 
í sjávarútveginum á Akranesi. „Ég 
hugsa það hafi verið einir 25 vertíðar-
bátar eða þar um bil sem voru gerðir 
út héðan. Víða voru beitningaskúrar. 
Það var menningarslys þegar þetta 
lagðist af,“ segir Stefán Lárus með 
þunga í rómnum þegar hann minn-
ist mannlífsins á Akranesi á þessum 
árum.   

Eftir árin á Sigurfara lá leiðin svo í 

nokkur ár á milli vertíðabáta sem voru 
gerðir út frá Akranesi. Einn þeirra 
var Víðir AK. „Við tókum okkur loks 
saman fjórir sem höfðum verið saman 
á Víði, veðsettum allt sem við áttum 
og keyptum okkur bát. Hann skírð-
um við Sigurvon AK 56. Einn okkar 
hætti fljótlega en við hinir þrír héld-
um áfram og gerðum út í sameiningu 
í ein ellefu ár. Það vorum ég, Símon 
Símonarson og Kristinn Finnsson. 
Eftir nokkur ár seldum við Sigurvon-
ina og keyptum Önnu 1979 í félagi við 
frystihúsið Haförninn hér á Akranesi. 
Þá vorum við búnir að borga Sigur-
von upp á fjórum árum og áttum fé í 
sjóði.“  

Misstu af kvótanum
Stefán Lárus segir að útgerðin hjá 
þeim þremenningunum hafi ávallt 
gengið ágætlega. „Við vorum engir 
aflakóngar en við björguðum okk-
ur bæði á línu, netum og trolli. Við 
veiddum bæði humar og fisk. Þetta 
blessaðist alveg. Við vorum alltaf að, 
jafnvel yfir hásumur þegar flestir bátar 
lágu bundnir. Þá vorum við að skrapa 
upp slatta af þorski í hverjum mánuði 
á fiskitrolli.“ 

Eftir nokkurra ára útgerð vildi 
Stefán Lárus breyta Önnu í lítinn 
skuttogara. Útgerðin stóð ágætlega og 
skuldaði lítið. „Við höfðum keypt nýja 
og öfluga aðalvél sem sett var í bátinn. 
Það voru teiknaðar breytingar og við 
skulduðum sáralitla peninga. Ég fór í 
Fiskveiðasjóð með teikningar af þessu 
til að fá lánafyrirgreiðslu þar. Þeir 
voru tilbúnir að taka við bátnum hjá 
Þorgeir & Ellert á Akranesi en vildu 
ekki hefjast handa nema þetta lán væri 
klárt. Þegar ég kom í Fiskveiðasjóð var 
bara hlegið að mér. Menn þar sögðust 
aldrei hafa heyrt annað eins að ætla 
að láta lengja bátinn um 2,5 metra 
aftan við stýrirhús og setja á hann 
skutrennu. Til að kóróna allt saman 
hafði ég sett inn kaup á örbylgjuofni 
og farsíma í fjárhagsáætlunina. Menn 
áttu ekki til orð og við fengum neitun. 
Annan hefði orðið fín eftir þessar 
breytingar.“

Þessi höfnun á fyrirgreiðslu varð 
ákveðin vonbrigði. „Eftir þetta ákváð-
um við að hætta útgerðinni og 

„Hefðum við 
haldið áfram 

eitt ár í viðbót þá 
hefðum við fengið 
hátt í níu hundruð 
tonna þorskkvóta 
þegar kvótakerfið 
var sett á.

Hjónin í einni 
af fjölmörgum 
ferðum sínum 
um landið, 
hér í Papey. Sigurvon aK 56 var fyrsti báturinn sem Stefán lárus átti og gerði út ásamt félögum sín-

um. Síðar varð þessi bátur Hellisey VE 503 og fórst í mars 1984. Fjórir fórust en guðlaugur 
Friðþórsson stýrimaður komst af með því að vinna það einstæða afrek að synda í land á 
Heimaey í Vestmannaeyjum og komast um úfið hraun til byggða.  

jardir.is
Gott framboð af áhugaverðum jörðum 
og tækifærum í ferðaþjónustu
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seldum Önnu til Rækjuness vestur 
í Stykkishólmi 1984. Hefðum við 
haldið áfram eitt ár í viðbót þá hefðum 
við fengið hátt í níu hundruð tonna 
þorskkvóta þegar kvótakerfið var sett 
á. Við hefðum líka átt tilkall til síldar-
kvóta og fleira mætti telja.“ En svona 
fór þetta. 

Togaraár og ný útgerð
Útgerðarsögunni var lokið í bili að 
minnsta kosti og Stefán Lárus orðinn 
atvinnulaus. Lausnin var að munstra 
sig á togara. „Ég hafði aldrei verið á 
alvöru skuttogara og réðist um borð 

einn þeirra rétt fyrir jólin 1984. Það 
var Haraldur Böðvarsson AK. Ég fór 
eina veiðiferð á honum þar sem við 
fylltum skipið af karfa. Í ársbyrjun fór 
ég svo yfir á togarann Höfðavík frá 
Akranesi. Þar var ég ráðinn sem neta-
maður en var þar í þrjú ár, yfirleitt sem 
annar stýrimaður eða bátsmaður.“ 

Það blundaði þó áfram að gera 
út eigin bát. Pétur Þór sonur þeirra 
Elsu hafði lagt sjómennskuna fyrir 
sig. Þeir feðgar lögðu saman í útgerð 
á handfærabát af Gáska-gerð. „Við 
vorum með þann bát á kaupleigu og 
vorum búnir að borga upp rúmlega 

helminginn af honum þegar 
kaupleigufyrirtækið fór á 
hausinn. Hvort tveggja bátur 
og veiðiheimildir sem voru á 
honum var skráð á kaupleig-
ufyrirtækið og þetta var allt 
hirt af okkur. Þar fóru 130 
tonn af þorski auk ufsa og 
karfa út um gluggann. Sam-
hliða þessu höfðum rekið 
litla fiskvinnslu en þarna var 
sjálfhætt.“ 

Akraborg og Fiskistofa
Aftur var komið að því að söðla um. 

„Næst var þá að fara sem stýrimaður 
á Akraborginni. Það var 1990. Þar var 
ég viðloðandi í fimm ár. Ágætur tími. 
Þegar ég var þar var svo auglýst eftir 
veiðieftirlitsmanni á Fiskistofu. Eitt-
hvað um 70 manns sóttu um. Ég var 
einn af þeim og fékk ekki starfið en 
þeir geymdu umsóknina frá mér. Síð-
ar var svo hringt í mig og mér boðið 
að fara sem veiðieftirlitsmaður Fiski-
stofu á íslenskan rækjutogara sem 
væri að veiðum  við Kanada. Ég fékk 
nokkrar klukkustundir til að ákveða 
hvort ég tæki þessu. Úr varð að ég 
samþykkti þetta og 3. janúar 1996 
flaug ég til Kanada.“ 

Þetta varð upphafið á margra 
ára ferli Stefáns Lárusar sem veiði-
eftirlitsmaður Fiskistofu. Fyrst sem 
eftirlitsmaður á rækjutogurum á 
Flæmska hattinum svokallaða sem 
eru rækjumið á alþjóða hafsvæði aust-
ur af Kanada. Eftir um tvö ár þar lá 
leiðin heim á Íslandsmið. 

Túnfiskævintýri
Ekki leið á löngu þar til Stefán Lárus 
var kominn um borð í japönsk tún-
fiskveiðiskip sem veiddu í uthafinu í 
landhelgi Íslands og jafnvel á alþjóða 
hafsvæði suður af Íslandi. Það gátu oft 
orðið langir túrar um borð í skipum 
sem voru eingöngu mönnuð erlend-
um áhöfnum þar sem yfirmenn voru 
Japanir en undirmenn frá Indónesíu. 
Þarna voru menn ráðnir í úthöld sem 
gátu tekið 90 daga eða þrjá mánuði. 
Stefán Lárus segir að þetta hafi átt 
ágætlega við hann. „Ég var alltaf 
þannig á sjónum að það skipti mig 
engu máli hvað ég var lengi úti. Veiði-
eftirlitsmenn í þessum skipum þoldu 
þetta þó misvel. Sumir héldu hrein-
lega ekki út og það varð að fara með 
þá í land.“

Stefán Lárus segir 
að hann hafi að lokum 
hætt eftir þrjú ár. Hann 
var óánægður með að 
fá ekki fasta stöðu sem 
veiðieftirlitsmaður Fiski-
stofu þrátt fyrir að hafa 
sýnt mikinn dugnað og 
samviskusemi í störfum. 
„Það leiddi til þess að 
maður fékk ekki reglu-
bundin frí á launum og 
þar fram eftir götunum. 
Þetta var tóm vitleysa.“ 

Frystitogarar og 
ferðalög
Það leið þó ekki á löngu 

þar til honum var boðið að hefja 
störf að nýju hjá Fiskistofu. Þar sáu 
menn að sér og veittu eftirlitsmannin-
um fastráðningu sem hann átti í reynd 
rétt á eftir svo langan starfstíma. „Mér 
var boðið að verða fastráðinn eftirlits-
maður um borð í frystitogurum hér 
heima við Ísland. Ég tók því og starf-
aði við það í rúm tíu ár. Ég held ég hafi 
komist mjög vel frá þessu,“ segir Stef-
án Lárus. Þarna var hann þar til hann 
komst á eftirlaunaldur fyrir tæpum tíu 
árum. „Mér telst svo til að ég hafi farið 
96 túra í eftirlit um borð í vinnsluskip-
um.“

Stefán Lárus segir að hann hafi 
reyndar farið nokkra túra sem eft-
irlitsmaður fyrst eftir að hann fór á 
eftirlaun því það vantaði menn og 
hann við góða heilsu, en það borgaði 
sig ekki, því eftirlaunatekjurnar voru 
skertar svo mikið á móti launatekj-
unum. Síðan þetta var hafa þau Elsa 
setið í helgum stein og notið lífsins 
saman. „Við vorum meðeigendur í 
húsi á Spáni en losðum okkur úr því. 
Í staðinn fórum við að ferðast um Ís-
land. Fyrst í tjaldútilegum, svo með 
tjaldvagn og nú síðustu árin í hús-
bíl. Síðustu átta árin höfum við eytt 
alls 500 dögum í slíkum ferðalögum. 
Þetta er fínt líf þegar maður þarf ekki 
að sinna öðru.“

Sjómaðurinn Stefán Lárus Páls-
son segir að lokum að starfsskilyrði 
sjómanna hafi breyst mikið frá því 
hann byrjaði til sjós 1959. „Þá þótti til 
dæmis alger lúxus að vera með klósett 
um borð í skipum. Menn gerðu frá 
sér í fötur eða héngu á borðstokknum 
og alla vega,“ segir hann og brosir í 
kampinn. „En í dag. Þetta eru þvílík 
salarkynni í þessum nýju skipum.“ 
Svo bætir hann við að lokum: „Sem 
betur fer.“

gott hal komið á þilfar Höfðavíkur. Yst til vinstri má greina Ingimund Óskarsson. bakborðsmegin eru svo Sævar Sigurðsson, bóas 
Eiríksson og Sölvi Pálsson. 

Stefán lárus 
hífir trollið 
um borð í 
Höfðavíkinni. 

anna aK 56 varð arftaki Sigurvonar. Hér er hún við bryggju við skipasmíðastöðina 
Þorgeir & Ellert á akranesi. 

Með vænan þorsk um borð í önnu aK 56. 
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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AKRANES: 

Nú um hvítasunnuhelgina hitt-
ust eldsmiðir víða af landinu 
á Safnasvæðinu að Görðum 

á Akranesi. Þar er fullbúin smiðja til 
eldsmíði. Haldið var eins konar mót í 
eldsmíði þar sem þátttakendur kepptu 
sín í milli í því að búa til kertastjaka. 
Svona viðburðir hafa verið haldnir 
á Akranesi undanfarin ár um hverja 
hvítasunnuhelgi. 

„Í ár tóku sextán manns þátt. Það 
er líklega mesti fjöldi frá upphafi,“ 
segir Akurnesingurinn Ingvar Matth-

íasson eldsmiður. Hann segir að þessi 
viðburður sé aðallega hugsaður sem 
tækifæri fyrir eldsmiði hér á landi til 
að hittast. „Það bætist alltaf aðeins í 
fjöldann. Eldsmíði fer hægt og bítandi 
vaxandi. Stöðugt fleiri læra að smíða. 
Til dæmis eru nú þrír sem stunda eld-
smíði á Akranesi, einn í Borgarfirði og 
einn á Hellissandi. Svo eru víða smiðj-
ur á bæjum til sveita og margir sem 
kunna ýmislegt fyrir sér í þessu.“ 

Eldmíðamótið á hvítasunnu á 
Safnasvæðinu á Akranesi verður aftur 
að ári.

Eldsmiðir hittust á Akranesi

Daði Jóhannsson 
er frá akranesi.

guðlaugur rafn 
Daníelsson frá 
Þingeyri. 

boðið var upp á ekta íslenska 
kjötsúpu úr stórum járnpotti. 
Hér er það róbert Daníel Krist-
jánsson eldsmiður frá Þingeyri 
sem skenkir sér súpu. 

Pär Forsgren og lina Söderberg voru komin frá Svíþjóð að 
dæma smíðagripina. Hlutskörpust í keppninni nú var beate 
Stormo bóndi og eldsmiður frá Kristnesi í Eyjafirði. Hún er 
margfaldur meistari í eldsmíði .

inar Sigurðsson 
frá reykjavík. 

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!
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M j ú k í s ,  þ a r  s e m  d á s a m l e g  k a r a m e l l a  á  s t ó r l e i k  á  m ó t i  e i n s t ö k u  

k a f f i b r a g ð i n u .  N ú  f æ s t  h a n n  í  n ý j u m  h á l f s  l í t r a  u m b ú ð u m .
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Í þessari viku kemur út hjá Bóka-
útgáfunni Hólum bókin Híf opp! 
og inniheldur hún gamansögur 

af íslenskum sjómönnum. Höfundur 
bókarinnar er Guðjón Ingi Eiríksson 
og hefur hann leitað efnis víða. Þarna 
koma meðal annars við sögu Eiríkur 
Kristófersson, Magni Kristjánsson, 
Jón Berg Halldórsson, feðgarnir Odd-
geir og Addi á Grenivík, Ragnar Ingi 
Aðalsteinsson, Lási kokkur, Einar í 
Betel, Binni í Gröf, Snæbjörn Stefáns-
son, Fúsi Axels, Ingvi Mór, Slabbi djó, 
Doddi hestur og Gunnar Trausti Guð-
björnsson. Eru þá sárafáir upp taldir.

Hér eru nokkrar sögur úr bókinni:

Kristófer Reykdal og landhelgin 
Í Morgunblaðinu, þriðjudaginn 5. júlí 
1966, er sagt frá töku báts innan land-
helginnar aðfaranótt mánudagsins 4. 
júlí og segir þar meðal annars: 

„Málsatvik eru þau, að varðskipið 
Albert, skipstjóri Gunnar Ólafsson, 
varð var við bát um 18 mílur innan 
fiskveiðilögsögunnar á Faxaflóa og 

virtist varðskipsmönnum ým-
islegt grunsamlegt við athafnir 
hans. Hélt Albert til bátsins og 
kom í ljós að þar var um að ræða 
Magnús IV, RE-18. Gaf varð-
skipið bátnum stöðvunarmerki, 
en skipstjóri hans, Kristófer 
Reykdal, sinnti því ekki. Hélt 
Albert þá á fullri ferð á eftir 
bátnum og skaut að honum 
fjórum púðurskotum. Þegar Al-
bert kom að bátnum var hann 
19,5 mílur innan fiskveiðitak-
markanna og virtist nýhættur 
togveiðum að áliti varðskips-
manna. Skipstjóri neitaði 
ákæru um ólöglegar fiskveiðar 
og kvaðst hafa verið við staðar-
ákvarðanir.“ 

Kristófer Reykdal var síður 
en svo í uppáhaldi hjá Land-
helgisgæslunni á árunum upp 
úr miðri síðustu öld, enda 
reyndist honum erfitt að halda sig 
réttum megin við landhelgislínuna og 
fór af því ýmsum sögum.

 * 
Kristófer Reykdal var um tíma 

skipstjóri á stórum trollbáti, svoköll-

uðum tappatogara. Þá hittist ein-
hverju sinni svo á að fiskurinn var að 
hans mati aðallega innan við land-
helgislínuna, en lítil veiði var utan 
hennar. Hann ákvað því að toga uppi 
undir landi og að hans sögn voru 
hundarnir á næsta sveitabæ farnir að 
gelta að bátnum. Kristófer tók riffil 
og skaut nokkrum viðvörunarskotum 
í fjöruna og hundarnir hentust heim 
í bæ og þorðu ekki út fyrr en daginn 
eftir. 

Þetta varð til þess að bóndinn á 
bænum hafði samband við Land-
helgisgæsluna, sem blandaði sér í 
málið þegar í stað. 

Kristófer sagði svo frá sjálfur að 
hann væri eini skipstjórinn sem hefði 
verið kærður fyrir að trufla landbún-
aðarstörf. Af þessu var hann nokkuð 
stoltur. 

* 
Eitt sinn var Kristófer Reykdal 

tekinn í landhelginni og færður til 
hafnar á Seyðisfirði þar sem réttað var 

í máli hans. Hann hafði þá verið svo 
vel innan við landhelgislínuna að um 
það var ekki deilt og réttarhaldið var 
því fljótafgreitt. Kristófer var dæmd-
ur í sekt og afli og veiðarfæri gerð 
upptæk. Útgerðin setti svo tryggingu 
fyrir greiðslu sektarinnar og skipstjór-
inn lagði því úr höfn til veiða á nýj-
an leik, hafandi lofað bót og betrun. 
Varðskipið lá hins vegar áfram við 
bryggjuna og áhöfn þess naut hvíld-
ar eftir glæstan framgang við að verja 
fiskimiðin. 

Þegar skip Kristófers var komið 
rétt út fyrir bugðu þá sem verður á 
Seyðisfirðinum skammt utan við þar 
sem bærinn stendur og úr augsýn 
varðskipsmanna, hefðu þeir á annað 
borð horft á eftir Reykdal og kó, sló 
hann af og gaf skipun:

 „Látum það fara hérna.“ 
Skipuninni var hlýtt umsvifalaust 

og eftir nokkrar mínútur var trollið í 
botni. 

Kristófer togaði út allan Seyðis-
fjörðinn og lét ekki hífa fyrr en úti í 
fjarðarmynninu. Hann var seinna 
spurður að því hvers vegna hann hefði 
gert þetta. Var einhver fiskur þarna? 
Og hann hafði svör á reiðum hönd-
um, enda opinskár og hreinskiptinn 
maður. 

„Það var engan fisk að hafa þarna, 
enda var það ekki markmiðið að veiða 
þarna. Ég var bara að koma mér í gír-
inn. Þessir andskotar voru búnir að 
setja mann úr öllu stuði.“ 

En óttaðist hann þá ekki að varð-
skipsmenn sæju til hans? 

„Ég get sagt þér það, vinur minn,“ 
sagði Kristófer þá, „að það var engin 
hætta á því. Þetta var svo ósvífið að 
þeir hefðu ekki trúað þessu þó svo að 
þeir hefðu séð það sjálfir.“

Bókarkafli: 

GAMANSÖGUR 
AF SJÓMÖNNUM„Það var 

engan fisk 
að hafa þarna, 
enda var það ekki 
markmiðið að 
veiða þarna. Ég 
var bara að koma 
mér í gírinn. 

Kátur karl með skötusel. 
Mynd: Jón Skafti Stefánsson.

Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

Kostir kassans eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri flök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol 

 stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn 
er viðkvæmur

og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur 
en sambærilegar umbúðir.

60
ára
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Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira

veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Sjómenn og fjölskyldur
Til hamingju með daginn!

VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_Sjómannad148x210mm_20170523.indd   1 24/05/2017   10:23



8. júní 2017 
10. tölublað, 6. árgangur 

Ferstiklu-
skáli seldur 
og opnaður
HVALFJARÐARSVEIT: 

Hinn sögufrægi Ferstikluskáli 
í Hvalfirði hefur nú verið 
seldur nýjum eigendum og 

opnaður að nýju. Olíufélagið OLÍS var 
fyrri eigandi skálans en leigði rekstur 
hans út um sumartímann.  

Undanfarin ár hefur Karl Kristjáns-
son rekið skálann á sumrin og selt þar 
bæði mat, kaffiveitingar og ýmsa vöru 
til daglegra heimilisnota. Karl ákvað í 
fyrra að hætta þessum rekstri og aug-
lýsti hann til sölu með öllum búnaði 
en OLÍS skyldi áfram eiga húsnæðið. 

Illa gekk að finna kaupendur og 
útlit var fyrir að Ferstikluskáli yrði 
lokaður í sumar. Nú hefur ÓLÍS hins 
vegar selt húsnæðið til Björns Páls 
Fálka Valssonar sem er búsettur í 
Hvalfjarðarsveit. Hann hyggst reka 
skálann sem hefðbundinn söluskála 
án þess þó að bjóða upp á eldaða rétti 
eins og var fyrr. OLÍS rekur síðan eld-
neytissjálfssala við skálann. 

Ferstikluskáli hefur þegar verið 
opnaður og mun svo verða daglega frá 
10 til 19, og hugsanlega lengur er líður 
á sumarið.

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

björn Páll Fálki Valsson er nýr eigandi.

Ferstikluskáli 
í Hvalfirði.

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson

Sími 868-8224
kjverk1@gmail.com
Heiðarhvammi 2
230 Reykjanesbæ

Steinsögun • Kjarnaborun • Múrbrot

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð

Eru �ugur, �ær
eða maurar að
ergja þig og bíta?

áhrifaríkur
og án allra
eiturefna

allt að
8 tíma
virkni

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér  
innanlands vinsæl og vönduð  
smáhýsi sem nýtast við 
allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 


