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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Safnað 
fyrir altari

MINNINGARSIGLING 

Í HVALFIRÐI
Dökkar horfur 
smábáta

6. júlí 2017 
12. tölublað, 6. árgangur 

Glerlistakonan 
Sigrún í Bergvík:
Fyrir 35 árum síðan hóf Sigrún Einarsdóttir ásamt Søren Staunsager Larsen eigimanni 
sínum rekstur glervinnsluverkstæðis í gömlu og yfirgefnu fjárhúsi í Bergvík á Kjal-
arnesi. Hún er þar enn í dag. Sigrún rekur hér ótrúlega skapandi og merkan feril. Hann 
einkennist af mikill elju og dugnaði þar sem oft hafa  skipst á bæði skin og skúrir. Ekki 
missa af þessu viðtali!

Fæst hjá dýralæknum, 
hesta- og búvöruverslunum 
og í völdum apótekum um 
allt land

www.primex.is

Mjög græðandi og bakteríudrepandi
Virkar vel á brunasár, bráða- og krónísk sár
Hefur reynst vel við hnjóskum á hrossum
Myndar filmu og verndar sár
Dregur úr blæðingu

Íslenskt  
hugvit, hráefni 
& framleiðsla

Íslenskt sárasprey
fyrir öll dýr, stór og smá
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LANDIÐ: 

Mörg undanfarin ár hefur 
mikil fækkun átt sér stað 
í þeim flota smábáta sem 

notaðir eru í atvinnuskyni hér við 
land. Tölur varðandi þetta eru birtar 
í nýjasta hefti tímaritsins Brimfaxa 
sem er málgagn Landssambands 
smábátaeigenda (LS). Arthur Boga-
son trillukarl og fyrrum formaður 
samtakanna er ritstjóri Brimfaxa. „Ég 
hef dauðans áhyggjur af því hvað er 
um að vera í smábátaflotanum því 
þróunin er í eina átt. Það er eins og 
það sé viljandi verið að láta þennan 
flota leggjast af,“ segir hann.

Hafa týnt tölunni hratt
Í Brimfaxa eru birt súlurit sem 

sýna þróunina.  „Árið 1990 var öllum 
smábátum yfir sex tonna stærð, og 
þeim sem það kusu undir sex tonn-
um, að fara inn í sama kvótakerfi og 
stóru skipin og þar með stóru út-
gerðafyrirtækin. Þá voru þetta 1.043 
bátar. Þeir eru rétt um hundrað í 
dag.  Aðeins örfáir bátar eru eftir af 
þessum hundrað báta flokki sem enn 
eru með einhverjar aflaheimildir 
að ráði. Hafi það verið ætlunarverk 
stjórnvalda að losna við smábátana í 
kvótakerfinu þá er það að takast full-
komlega.“ 

Arthur rekur síðan aðra aðgerð 
sem kom síðar og er að hafa svip-
aðar afleiðingar. „Árið 2004 var sett 
á annað kvótakerfi sem var hugsað 
eingöngu fyrir smábátaflotann. Það 
voru smábátar sem áður höfðu verið 
á svokölluðu dagakerfi þar sem þeir 
höfðu ákveðinn fjölda daga sem þeir 
gátu notað til sóknar. Þarna fengu 
þessir bátar úthlutað kvótum í stað-
inn. Í upphafi 2004 voru 715 bátar í 
þessu kerfi. Á þessum 12 árum sem 
liðin eru þá var þessi tala komin nið-
ur í 277 á síðasta ári.“

Smábátaflotinn að hverfa?
Arthur segir myndina skýra. 

„Þróunin telur niður og mun 
kannski gera það enn hraðar nú í 
náinni framtíð heldur en við höfum 
séð gerast á undanförnum misser-
um. Fari fram sem horfir þá verður 
smábátaflotinn að mestu horfinn eft-
ir nokkur ár.“

Hann segir að það séu nánast 
engar nýsmíðar í smábátaflotanum 
og nýliðun ungra manna hverfandi. 
Eina glætan sem Arthur segist sjá í 
þessum efnum sé tilkoma strand-
veiða um sumartímann. Grásleppu-
veiðar hjálpi mönnum líka að tóra. 
Markíllinn hafi gefið von en hann 
var brátt settur í kvóta. „Í strand-
veiðum eru einhverjir tæplega 700 
bátar. Stjórnvöld virðast þó ekki 
hafa mikinn áhuga á að þær veiðar 
séu þannig úr garði gerðar að menn 
geti haft úr þessu alvöru afkomu. Því 
kerfi er haldið þannig að menn geta 

í raun og veru hvorki lifað né dáið. 
Þetta er látið reka svona á reiðanum 
ár eftir ár.“ 

Heimta kvóta og selja svo
Arthur Bogason segist yfirleitt 

andvígur samsæriskenningum. Hann 
sé þó farinn að hallast að því að það 
sé viljandi gert að halda strand-
veiðunum á horriminni. „Fyrir rest 
mun krafan koma frá einhverjum 
ákveðnum hópi manna innan strand-
veiðimanna um að þessi floti verði 
settur í kvóta. Það verður gert und-
ir því yfirskini að það sé svo miklu 
hagkvæmara að vera með kvótakerfi. 
Raunverulega ástæðan verður þó sú 
að menn munu vilja geta selt frá sér 

kvótana. Við höfum reynsluna af því 
frá 2004. Þeir sem börðu harðast fyrir 
því að fá kvóta þá voru búnir að selja 
þá skömmu eftir að lögin tóku gildi.“

Afleiðingar af fækkun smábáta 
eru miklar víða um land. „Það seg-
ir sig sjálft að þegar jafn stórkostleg 
fækkun verður á fjölda smábáta að þá 
hlýtur hún að koma niður á mannlífi 
í litlum sjávarplássum,“ segir Arthur.

Þorskverð hrunið í sumar
Samkvæmt heimasíðu LS 

(smabatar.is) þá hefur strandveiði-
bátum fækkað milli ára. Nú í sum-
ar hafa 560 bátar stundað veiðar en 
þeir voru 628 í fyrra. Verðhrun hefur 
orðið á þorski milli ára. Sem dæmi 
má nefna að 29. júní 2016 var með-
alverðið á þorski strandveiðibáta í 
flokknum „blandaður góður“ 327 
krónur fyrir kílóið. Sama dag í júní sl. 
seldist þorskur í sama flokki fyrir 157 
krónur kílóið. Verðið hafði þannig 
lækkað um ríflega helming á einu ári. 

Sterkt gengi krónunnar er nefnt 
sem aðalástæða verðlækkunarinnar. 
Einnig er talað um dýrari vinnslu, 
hærri flutningskostnað, lokun mark-
aða í Rússlandi og minnkun kaup-
máttar í Bretlandi.

Smábátafloti á 
hverfanda hveli

LeIÐARI
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Alúð s virðing s trAust
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reynsla
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Tölur um fækkun smábáta sem gerðir eru út í atvinnuskyni og eru 
raktar í frétt hér á síðunni hljóta að vekja ugg, að minnsta kosti 
meðal þeirra sem vilja sjá veg sjávarbyggð-

anna sem mestan. 
Það er engum vafa undirorpið að smábátaflot-

inn skilur mikið eftir sig. Tekjurnar af slíkum bát-
um hríslast um æðar samfélagsins. Útgerð þeirra 
fylgir vinna í sjávarbyggðum og líf í höfnum. Þeir 
styrkja búsetu í byggðalögum sem víða eiga undir 
högg að sækja. Þessir bátar  nýta mið á grunnslóð 
sem örugglega má segja að séu vannýtt í dag. 

Hernaðurinn gegn smábátunum er nokkuð 
sem mér hefur ávallt verið fyrirmunað að skilja. 
Hvað er það sem fær stjórnmálamenn til að fremja skemmdarverk gegn 
þeim samfélögum sem þeir eiga að vera að vinna fyrir, með því að keyra 
þessa krókaveiðibáta í kvóta? Af hverju var það gert með bolfiskinn? 
Hvernig gat mönnum dottið í hug að gera þetta í makrílnum? 

Til hvers létu þingmenn landsbyggðar draga sig út í það óhæfuverk 
að setja dagabátana í kvóta árið 2004? Ég marg varaði við þessu á sínum 
tíma og benti á að þetta myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir 
sjávarbyggðirnar. Nú liggja tölurnar á borðinu. Á aðeins tólf árum hefur 
þessum bátum fækkað úr rúmlega 700 niður í tæplega 300 og mun sjálf-
sagt fækka enn meir fari fram sem horfir. Smábátunum sem fóru í kvóta 
1990 hefur fækkað um 90 prósent síðan þá.

Hafi menn 
viljað takmarka 
sóknargetu smá-
bátaflotans, sem 
reyndar mun 
aldrei getað ofveitt 
nokkurn fiskistofn, 
þá voru ótal aðrar 
aðferðir mögulegar 
til þess. 

Afleiðingar þess 
hvernig þrengt hef-
ur verið að smá-

bátaflotanum eru nú stöðugt að koma skýrar í 
ljós. Honum hefur einfaldlega verið rústað. Þrælabönd hafa verið lögð 
á duglega athafnamenn sem hefðu að óbreyttu getað orðið burðarásar 
til framtíðar í sínum samfélögum. Afleiðingarnar fyrir sjávarbyggðirn-
ar eru geigvænlegar. Verkmenning og mannauður tapast. Grunnstoð-
ir íslensks samfélags á landsbyggðinni veikjast. Þau sem eru eldri en 
tvævetur og muna tímana tvenna vita mætavel hvernig þróunin hefur 
verið. Sum kjósa þó kannski ekki að horfast í augu við staðreyndir og 
afleiðingar misgjörða sem þau studdu á sínum tíma. Um þetta þarf ekki 
að hafa fleiri orð.

Magnús Þór Hafsteinsson

á strandveiðum.

Mikil fækkun í smábátaflotanum 
– verðhrun í strandveiðum

Súlurit sem birt eru í nýjasta hefti brimfaxa og sýna þróun í fjölda smábáta sem eru á 
kvótum í hvoru aflakerfi fyrir sig. tímaritið má nálgast á heimasíðu lS (smabatar.is).

Þessar ljósmyndir voru 
teknar í sumarbyrjun 
á nákvæmlega sama 
stað í höfninni í Ólafsvík 
árið 1996 og síðan 
2015. Þessar myndir 
endurpegla gögn um 
þróun í fjölda smábáta 
sem gerðir eru út í 
atvinnuskyni. (ljósm.: 
brimfaxi).
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Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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Félagsráðgjafi eða sálfræðingur 
óskast til starfa hjá félagsþjónustu 

Borgarbyggðar
Félagsþjónusta Borgarbyggðar leitar að félagsráðgjafa eða 
sálfræðingi til starfa. Um er að ræða 100% starf. 
Helstu verkefni eru að annast greiningu og meðferð barna
verndarmála, félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð, þjónusta og 
ráðgjöf við fólk með fötlun, þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu 
og forvarnarstarf og fræðsla.

Menntun og hæfniskröfur:
o Starfsréttindi sem félagsráðgjafi eða sálfræðingur
o Reynsla á sviði barnaverndar æskileg
o Lipurð í mannlegum samskiptum
o Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
o Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stét
tarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Samkvæmt starfsmannastefnu Borgarbyggðar er lögð áhersla 
á starfsþróun og sveigjanlegan vinnutíma og eru karlar jafnt 
sem konur hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðilum berist til borgarbyggd@borgarbyggd.is fyrir 
10. júlí 2017.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís Bjarnadóttir, 
félagsmálastjóri í síma 433 7100, netfang: vildis@borgarbyggd.is 
og Anna Magnea Hreinsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma 
840 1522, netfang: annamagnea@borgarbyggd.is 

Fáist ekki félagsráðgjafi eða sálfræðingur til starfa kemur til 
greina að ráða einstakling með aðra háskólamenntun sem 
nýtist í starfi.

HVALFJÖRÐUR: 

Föstudaginn 23. júní var efnt 
til siglingar skipalestar í Hval-
fjörð. Tilefnið var að liðin voru 

75 ár síðan átökin um Íshafsskipalest-
irnar svokölluðu stóðu sem hæst í 
seinni heimsstyrjöld sumarið 1942. 
Þessar skipalestir sigldu með vistir og 

hergögn frá Bretlandi og Bandaríkjun-
um til hafna í Norðvestur Rússlandi. 
Vagga skipalestanna var í Hvalfirði.

Annað tilefni siglingarinnar var að 
minnast skipalestarinnar PQ17 sem 
hélt frá Hvalfirði í júnílok 1942. Þjóð-
verjar nánast gereyddu henni. Aðeins 
11 flutningaskip komust á leiðarenda 

en 24 skip enduðu á hafsbotni þung-
lestuð afar dýrmætum förmum Alls 
fórust 153  sjómenn og fjölmargir 
voru teknir til fanga af Þjóðverjum. 
Var þetta ein versta útreið sem nokk-
ur skipalest hlaut í seinni heimsstyrj-
öldinni.

Tilhögun minningarskipalestar-
innar var þannig að varðskipið Týr 
mætti sex herskipum og kafbát fyrir 
mynni Hvalfjarðar suður af Akranesi. 
Þessi floti var nýkominn til landsins að 
taka þátt í stórri flotaæfingu á vegum 
NATO sem hefur farið fram undan-
farna sólarhringa suður af Íslandi. 

Eftir að skipin hittust var þeim 
siglt í skipalest undir forystu Týs. Um 
borð í Tý var Guðlaugur Þór Þórðar-
son utanríkisráðherra, sendiherrar 
fjölda erlendra þjóða á Íslandi (þar á 
meðal frá Rússlandi, Þýskalandi og 
Bretlandi), embættismenn og aðrir 
gestir. Þeirra á meðal voru Magnús 
Þór Hafsteinsson ritstjóri Vestur-
lands sem hefur skrifað sögu Íshafs-
skipalestanna,  Guðjón Sigmundsson 
stjórnandi Hernámssetursins á Hlöð-
um á Hvalfjarðarströnd og Hilmar 
Snorrason skólastjóri Slysavarnaskóla 
sjómanna. 

Þegar komið var inn á gamla her-
skipalægið við Hvítanes námu skip-
in staðar. Þar flutti Guðlaugur Þór 
ávarp þar sem hann minntist þeirra 
sem tóku þátt í skipalestunum og 
þeirra fórna sem færðar voru í hildar-
leiknum mikla. Síðan lagði hann 
blómsveig á hafið og það var mínútu 
þögn. Að þessu loknu siglu skipin aft-
ur út fjörðinn og til Reykjavíkur.  

Ljósmyndirnar sem hér fylgja 
voru teknar um borð í Tý. Fleiri 
myndir úr ferðinni og af athöfninni 
við Hvítanes má skoða á Facebook-
síðunni Vesturland.

MINNINGARSIGLING 
SkIpALeSTAR Í HVALFjöRÐ

guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra 
á stjórnpalli varðskipsins týs. ljósmynd: 
Hilmar Snorrason.

norski kafbáturinn uredd 
(Óttalaus) undan Heynesi í Innri 
akraneshrepp hinum forna. 

 natO-skipin hefja siglingu í kjölfar týs inn Hvalfjörð.

Halldór b. nellett skipherra á 
tý við stjórnvöl á skipi sínu. 

Minningarskipalestina ber í fána Íslands sem blaki í skut týs. 

akrafjall hægra megin á myndinni. 

Skipin koma inn á skipalægið við Hvítanes. 
Þátt tóku skip frá noregi, Danmörku, 
Hollandi, Póllandi, Frakklandi og bretlandi 
undir forystu varðskipsis týs. 

Freigáturnar roald amundsen frá noregi og Evertsen frá Hollandi á siglingu út fjörðinn, staddar undan Másstöðum í fyrrum Innri akraneshrepp en nú í Hvalfjarðarsveit. 

Siglt aftur til baka. 
ljósm.: Hilmar Snorrason. guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra flytur ávarp og legg-

ur blómsveig á hafflötinn á skipalæginu við Hvítanes. 
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KJALARNES: 

Nú er hafin fjársöfnun á vef-
síðunni Karolina Fund fyrir 
byggingu keltnesks útialtaris 

sem byrjað er að reisa við Esjuberg á 
Kjalarnesi. Fyrsta skólfustungan að því 
var tekin 8. maí í fyrra. 

Sagnir herma að kirkja hafi staðið 
á Esjubergi á Kjalarnesi fyrir kristn-
itöku, um árið 900. Í Landnámu 
(Sturlubók) segir að Örlygur Hrapps-
son hafi fengið frá Patreki Suðureyja-
biskupi „kirkjuvið ok járnklukku ok 
plenárium ok mold vígða“ til að nota í 
kirkju sem reisa skyldi þar hann næmi 
land og eigna hinum helga Kolumba. 
Örlygur reisti kirkju á Esjubergi á 
Kjalarnesi. („Hann lét þar gera kirkju, 
sem mælt var.“) Þá er og getið um 
kirkju á Esjubergi í Kjalnesingasögu 
frá 14. öld. „Þá stóð enn kirkja sú að 
Esjubergi er Örlygur hafði látið gera. 
Gaf þá engi maður gaum að henni.“  
Í kirknaskrá Páls Jónssonar, biskups-
,frá 1200, er getið kirkju á Esjubergi: 
„Kirkja at Esjubergi.“ 

Langur aðdragandi
Ekki er vitað hvar í landi Esju-

bergs kirkjan stóð og næsta líklegt 
að skriðuföll hafi spillt vegsumerkum 
eftir hana. Sagnir eru um skriðuföll í 
Esju 17. og 19. öld sem breyttu ásýnd 
jarðarinnar. Fornleifarannsókn fór 
fram á Esjubergi 1981 og mátu rann-
sakendur svo að skriður hefðu lagst 
yfir flestar minjar á Esjubergi sem þar 
hefðu staðið fyrr á öldum og var svo-
nefnd kirkjurúst þar meðtalin. Í rann-
sókninni fundust engar menjar um 
kirkju eða kirkjugarð á Esjubergi. 

Árið 1976 var flutt tillaga til þings-
ályktunar á kirkjuþingi um að rann-
sókn færi fram á kirkjugarðinum á 
Esjubergi til þess að grafast fyrir um 
dvöl papa á Íslandi fyrir norrænt land-
nám. Frá þeim tíma hafa ýmsir nefnt 
nauðsyn þess að sýna þessum söguarfi 
tilhlýðilega virðingu með áþreifanleg-
um hætti, t.d. var lagt til á héraðsfundi 
Kjalarnesprófastsdæmis, 2008, að 
kirkja yrði reist á Esjubergi í fornkelt-
neskum stíl. Á aðalfundi Sögufélagsins 

Steina á Kjalarnesi 2014 kom síðan 
fram tillaga að gerð útialtaris á Esju-
bergi.

Fjölbreytt notagildi
Altarið verður vígt að kristnum 

hætti sem helgidómur og minnis-
merki um kirkju Örlygs, þeirrar fyrstu 
sem getið er í ritheimildum að hafi 
verið reist á Íslandi. Undanfarin ár 
hafa helgistundir verið haldnar á Esju-
bergi í tengslum við Kjalarnesdaga í 
júní mánuði ár hvert og mun kristið 
helgihald eflaust aukast þar mjög 
við tilkomu altarisins. Altarið verð-
ur hverjum heimilt til afnota sem til 
þess er bær og vill hafa þar um hönd 
kristna athöfn, t.d.skírn, hjónavígslu, 
helgistund, íhugunarstundir o.s.frv. 

Helsti tilgangur með uppsetningu 
útialtaris og minnismerkis í landi 
Esjubergs er að vekja verðskuldaða 
athygli á merkum kristnum sögustað 
þar sem fyrsta kirkja á Íslandi gæti hafa 
verið reist enda þótt engar menjar hafi 
um hana fundist. Esjuberg er í næsta 

nágrenni við einn fjölmennasta út-
vistarstað Reykvíkinga, Esjuna, og 
sagt er að þar sé náttúran við borg-
arhliðið. Vel færi á að tengja þar 
samankirkjusögu og útivist með 
virkum og lifandi hætti. Kostur 
gæfist þar á kristinni trúariðkun 
úti í náttúrunni og margir munu 
eflaust kjósa að ganga í hjónaband 
eða bera börn sín til skírnar und-
ir berum himni á þessum elsta 
þekkta kirkjustað landsins.

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. 

AKRANES: 

Tækni- og framleiðslufyrirtækið 
Skaginn hf., sem nýverið hlaut 
bæði Nýsköpunarverðlaun Ís-

lands og Útflutningsverðlaun forseta 
Íslands, hefur nú tekið forystu í tölvu-
stýrðri plötuvinnslu hér á landi með 
því að fjárfesta í sjálfvirkum vélbúnaði 
til plötuvinnslu. Vélbúnaðinum verður 
komið upp í nýbyggingu Skagans 3X 
á Akranesi. Fyrirtækið heldur þannig 
áfram uppbygginu sinni á Skaganum.

Það voru Iðnvélar ehf. í Kópavogi 
sáu um að útvega vél- og hugbúnað 
frá japanska vélaframleiðandanum 
AMADA, sem er eitt af leiðandi fyrir-
tækjum á sínu sviði í heiminum í dag.  

Um er að ræða hátæknilega 
heildarlausn fyrir tölvustýrða plötu-
vinnslu; hugbúnað sem les 3D teikn-
ingar og tölvustýrðar vélar sem vinna 
málminn. Vélbúnaðurinn er annars 
vegar tölvustýrð laser-skurðarvél af 
gerðinni AMADA LCGJ 4020 6AJ 
með sjálfvirkri inn og útmötun og 

hins vegar tvær beygjuvélar með sjálf-
virkum verkfæraskipti af gerðinni 
AMADA HG-220/4 ATC. Jafnframt 
hefur Skaginn3X samið við Iðnvél-
ar um kaup á tveimur sjálfvirkum 
tveggja spindla rennibekkjum með 
stangarmöturum af gerðinni HAAS 
DS-30 og tölvustýrðri fræsivél (CNC) 
af gerðinni HAAS  VF-3. 

Í fréttatilkynningu segir að með 
þessum búnaði og sérþjálfuðum 
starfsmönnum verði Skaginn 3X leið-
andi í tölvustýrðri plötuvinnslu hér á 
landi.

Systurfélögin Skaginn, Þorgeir og 
Ellert á Akranesi og 3X Technology 
á Ísafirði framleiða vörur sínar undir 
sameiginlegu vörumerki – Skaginn 
3X. Þau eru í fremstu röð íslenskra 
fyrirtækja sem náð hafa árangri á al-
þjóðlegum matvælamarkaði með vör-
ur sem þróaðar hafa verið hérlendis. 
Hjá félögunum starfa um 180 starfs-
menn og heildarvelta þeirra var um 6 
milljarðar á síðasta ári.

Skaginn 3X stór-
eflir tölvustýrða 
framleiðslu sína

Söfnun hafin fyrir 
útialtari að esjubergi

Keltneskur sólkross eins og sá sem verð-
ur ofan á steininum í miðju. Vefslóðin á 
söfnunina er: www.karolinafund.com/
project/view/1625

tölvugerð mynd sem sýnir 
útialtarið eins og það verður 
fullbúið við Esjuberg.

Ingólfur árnason framkvæmdastjóri Skagans, Jean Marc Fort svæðisstjóri amada Europe 
Sa og Hjörtur Pálmi Jónsson framkvæmdastjóri Iðnvéla handsala samninginn.
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Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.
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„Í dag er ég miklu betri 
amma en ég var mamma“

KJALARNES:

Við sitjum á heimili Sigrúnar 
Ólafar Einarsdóttur í Bergvík 
á Kjalarnesi. Hún er að rifja 

upp árin sín í Danmörku þar sem hún 
stundaði listnám og hitti manninn 
sem síðar varð eiginmaður hennar. 
Saman fluttu þau Søren Staunsager 
Larsen heim til Íslands árið 1980. Meir 
um það síðar í þessu viðtali. 

Frumbyggjar í kópavogi
Sigrún hafði alist upp ásamt fimm 
systkinum í Kópavogi. „Foreldrar 
mínir voru meðal frumbyggja þar. 
Þau fluttu í Kópavoginn 1944 eða þar 
um bil. Þar var þá bara urð og grjót 
og landið heyrði undir Seltjarnarnes. 
Tvær elstu systur mínar byrjuðu í 
skóla þar og fóru með rútum. Ég man 
að það var ekki komin kirkja og mess-
að í skólanum. Samheldnin var mikil 
meðal íbúanna. Þetta var í raun bara 
sveit sem byggðist hratt og breyttist í 
bæ. Skipulagslega ber Kópavogur þess 

merki í dag. Það var húsnæðisskortur 
og alltaf verið að redda fólki.“

Sjálf er Sigrún fædd 1952. Hún er 
af þeirri kynslóð sem upplifði hvernig 
íslenskt samfélag þróaðist hratt með 
örri þéttbýlismyndun á höfuðborgar-
svæðinu. Móðir hennar var úr Hrúta-
firði en faðir hennar Hafnfirðingur. 

Til Danmerkur í nám
Þetta var þjóðfélag í deiglu. Fólkið var 
að móta það til framtíðar. „Foreldrar 
mínir vildu ekki flytja í bragga. Þau 
keyptu þess í stað sumarbústað sem 
var í smíðum í Kópavogi. Hann var 
bara tvö pínulítil herbergi og forstofa. 
Faðir minn var húsasmiður og komst 
seinna á námskeið í arkitektúr. Það 
vantaði svo mikið arkitekta á Íslandi 
að húsasmiðum bauðst að fara í þetta 
nám. Hann endaði á því að teikna 
stóran hluta af húsunum í Kópavogi 
á starfstíma sínum og var byggingar-
fulltrúi bæjarins í nokkur ár. Pabbi var 
einn af þeim sem unnu að því að koma 

Kópavogi á laggirnar.“
Leið Sigrúnar lá í Menntaskólann 

í Reykjavík. Að loknu stúdentsprófi 

1972 stóð hugur hennar til þess nema 
læknifræði eða listir. „Ég sótti um 
læknisfræði í Óðinsvéum í Danmörku 
en þeir sögðu mér að þeir tækju ekki 
útlendinga. Ég vissi reyndar að þeir 
kæmust ekkert upp með það ef ég 
héldi málinu til streitu því þarna var 
búið að gera menntasamning milli 
Norðurlandanna um það að þau tæku 
við námsfólki í háskóla hver hjá öðr-
um. Þetta gaf mér hins vegar tækifæri 
til að láta reyna á það hvort ég kæmist 
þá í listnámið,“ rifjar Sigrún upp.

Listhneigð í æsku
Hún hafði alltaf verið listhneigð og 
síteiknandi sem barn og unglingur. 
Sennilega var þetta það sem hún vildi 
helst gera. „Þarna sótti ég um skólavist 
í listmenntastofnun í Kaupmannahöfn 
sem þá hét Kunsthåndværkerskolen. 
Þetta var skóli í listhönnun. Þarna var 
kennd svokölluð nytjalist sem gengur 
helst út á að búa til ýmsa muni sem 
bæði eru augnayndi en hafa líka nota-
gildi. Ég sótti um og fékk inngöngu. 
Þetta þótti mér merki um að ég ætti 
að leggja listhandverkið fyrir mig. Ég 

Sigrún Ólöf einarsdóttir glerlistakona í Bergvík:

Sigrún hefur frá mörgu 
að segja. Hér er hún 

á glerverkstæði sínu í 
bergvík á Kjalarnesi. Fyrir 

aftan Sigrúnu situr Ólöf 
Einarsdóttir systir henn-

ar og býr til glerfugla. 

Húsin í bergvík á Kjalarnesi eins og þau líta út í dag. Vinstra megin er íbúðarhús Sigrúnar. 
Hægra megin er svo gamla fjárhúsið og hlaðan. Þarna er í dag glerverkstæði og gallerí. 

„Gömlu 
konurnar 

skömmuðu mig 
þegar ég kom 
hlaupandi með 
bumbuna á eftir 
strætó. Samkvæmt 
gömlu kynslóðinni 
voru ófrískar kon-
ur nánast veikar 
og áttu að hreyfa 
sig sem minnst.

„Á þessum árum var mikil upplausn og ólga í Danmörku. Þetta var 
1975. Það var verið að skipta frá hippaárunum og yfir í það að taka 
lífinu alvarlegar. Danirnir, bæði kennarar og nemendur, sögðu við 
sjálfa sig og hvora aðra: „Nú förum við að hætta að reykja hass og 
spila á bongótrommur en snúum okkur að því að fara að læra.“ Þetta 
voru umskipti og þeim fylgdu átök milli nemenda og kennara og líka 
innbyrðis í kennarahópnum. Þarna var meðal annars tekist á um 
kennsluaðferðir. Ég kom frá Íslandi þar sem aldrei var reykt hass og 
spilað á bongótrommur, allavega ekki opinberlega.“
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MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

byrjaði í teikningu og grafík. Þarna 
var ég með lítið barn,“ segir Sigrún og 
vísar þar til dóttur sinnar Lóu Katrínar 
Pálsdóttur Biering. 

Sigrún hafði tekið stúdentsprófið 
komin átta mánuði á leið. Hún hlær 
við þegar hún rifjar þetta upp og bæt-
ir svo við. „Ég hef aldrei verið eins 
hraust á ævinni og ég var þá. Gömlu 
konurnar skömmuðu mig þegar ég 
kom hlaupandi með bumbuna á eftir 
strætó. Samkvæmt gömlu kynslóðinni 
voru ófrískar konur nánast veikar og 
áttu að hreyfa sig sem minnst.“

Heillaðist strax af glerinu
Það var í Kunsthåndværkerskolen sem 
nemendur og kennarar voru að takast 
á um það hvernig þeir ættu að taka 
sig á eftir blómatíma hipparánna. Orð 
Sigrúnar hér í upphafi viðtalsins vísa 
til þessa. „Þetta var bara undarlegt fyr-
ir mig hvað fólkið í skólanum og um-
hverfi hans var alltaf að rífast og það 
á þessu kartöflutungumáli. Ég skildi 
þetta ekki,“ segir Sigrún. 

Sem betur fer voru fleiri Ís-
lendingar þarna. Þar á meðal var Kol-
brún Björgúlfsdóttir (Kogga) sem var 
keramik-listakona. „Kogga var þarna í 
skólanum og leyfði mér að prófa ker-
amikið. Ég varð svo hrifin að ég fékk 
að skipta um deild í skólanum og fara í 
það. Þarna í keramikdeildinni kynntist 
ég glerinu og varð bitin af því eins og 
skot.“

Á þriðja ári í námi skipti Sigrún 
þannig yfir í glerlistarnám. Þarna var 
hún alls í sex ár og lærði ótal margt um 
hönnun og handverk. Þetta var góður 
skóli og gjöful ár.  

Heim til Íslands
Þarna í Kunsthåndværkerskolen 
lágu saman leiðir þeirra Sigrúnar og 
Sørens Staunsager Larsen. „Hann var 
kennari í gifsdeild keramiksins og ég 
verið nemandi hans þar. Þegar við 

byrjuðum saman var hann þó löngu 
hættur að kenna mér. Leiðir okkar 
lágu saman að nýju á síðasta árinu 
mínu í skólanum. Ég tók kannski ekk-
ert mark á þessu sambandi okkar fyrst 

því ég var sjálf að ljúka mínu námi og 
ætlaði heim til Íslands. En þá kom í 
ljós að Søren var sjálfur reiðubúinn 
að breyta til og koma með mér hingað 
heim. Láta reyna á þetta almennilega. 

Hann sagði upp sínu fína starfi sem 
kennari og flutti hingað með mér með 
annan son sinn Martin. Árið var 1980. 
Søren var 33 ára gamall og sjálfsagt 
mikil viðbrigði fyrir hann að koma 

hingað. Í eitt ár bjuggum við í tveim-
ur herbergjum hjá foreldrum mínum 
í Kópavogi.  Það hlýtur að hafa reynt 
mikið á hann því heimili þeirra var 
eins og umferðamiðstöð, stöðugar 

Það gengur oft mikið á þegar 
glerblástur er stundaður. Hér 

er Sigrún í ham. 

Meistarinn horfir á eitt verka sinna 
í sköpun. Myndin var tekin þar 

sem Sigrún tók þátt í glervinnslu 
í litháen. Karlarnir horfa á með 
undrun og virðingu í svipnum. 

Sigrún sækir bráðið gler í 
ofninn á verkstæði sínu.

bráðið gler sem skal mótast á enda stangarinnar. 

glerið mótað snörum og vönum hönd-

um. Þetta skal verða tappi í flösku.

„Hann var 
kennari í 

gifsdeild keram-
iksins og ég verið 
nemandi hans þar. 
Þegar við byrj-
uðum saman var 
hann þó löngu 
hættur að kenna 
mér. Leiðir okk-
ar lágu saman að 
nýju á síðasta ár-
inu mínu í skólan-
um.
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gestakomur.“
Parið sem hér var nýkomið frá 

Danmörku með sjö og átta ára göm-
ul börn, þurfti vissulega að mæta 
ýmsum áskorunum. Eitt fyrsta mál á 
dagskrá var að finna vinnu. „Ég tók 
teiknimöppuna mína undir hendina 
og labbaði inn á Auglýsingastofu 
Kristínar sem var á Nýbýlaveginum í 
Kópavogi. Kristín gaf mér tækifæri og 
réð mig. Þarna var ég í rúmt ár. Søren 
fékk hins vegar vinnu í byggingafyr-
irtæki. Hann var menntaður múrari 
og þótti afar góður starfskraftur, bæði 
laghentur og duglegur. Søren fékk svo 
síðar kennarastöðu við Myndlista- og 
handíðaskólann og tók þar við keram-
ikdeildinni 1984.“ 

Í húsnæðisleit
Samhliða öllu þessu unnu þau Sigrún 
og Søren að því að setja á laggirnar 
eigin glervinnslu svo þau gætu unnið 
við það sem þau voru menntuð til sem 
var listsköpun og handverk. 

„Ég kunni ekkert fyrir mér þá í því 
hvernig maður ætti að koma ár sinni 
fyrir borð. Í reynd hefðum við átt að 
skrifa bæjarfélögunum vítt og breitt 
um landið og athuga hvort áhugi 
væri á að fá okkar starfsemi sem var 
þá glervinnslan í samfélagið. Þá hefð-
um við spurt hvort eitthvað húsnæði 
væri í boði sem við gætum gert upp 
og breytt til glervinnslurekstrar. Við 
höfðum talað við Kópavogbæ en var 
tjáð að þar væru engir möguleik-
ar. Þeir sögðu okkur bara að tala við 
fasteignasölu til að finna hús undir 
reksturinn. Við skoðuðum húsakost 

á bænum Lykkju á Kjalarnesi. Okkur 
leist vel á það. Þetta var húsnæði sem 
bauð upp á ýmsa möguleika en okkur 
skorti fjármuni til að festa kaup á því. 
Satt best að segja vorum við að gefast 
upp og á leið aftur út til Danmerkur. 
Það var óðaverðbólga og basl að búa 

á Íslandi.“ 

kjalnesingar slá til
Það rofaði þó skyndilega til. Á Kjal-
arnesi voru framsýnir og hugrakk-
ir sveitarstjórnarmenn sem sáu 
möguleikana og höfðu trú á þessu 

unga pari. Sigrún útskýrir: „Þessir 
ágætu menn voru farnir af stað við að 
koma á fót Grundahverfinu hér. Um 
svipað leyti hafði Kjalarneshreppur 
stofnað atvinnumálanefnd. Það vant-
aði að fá einhverja starfsemi í þetta 
nýja hverfi sem þeir sáu sem vísi að 
bæjarfélagi. Karlarnir fréttu af þessu 
glerblástursfólki sem væri að leita að 
húsnæði fyrir starfsemi sína og hefði 
reynt að kaupa Lykkju. Þeir boðuðu 
okkur á fund og buðu fram hænsna-
húsið hérna í Bergvík. Hér voru líka 
gamalt og yfirgefið fjárhús þar sem 
stíurnar voru fullar af skít og svo hlaða 
sem var auður bárujárnsbraggi. Þeim 
datt ekki í hug að neinn vildi þennan 
húsakost í Bergvík nema þá kannski 
hænsnakofann. Svo var hér lélegt 
íbúðarhús sem var leigt fólki sem var 
að byggja sér hús í Grundahverfinu. 
Við Søren skoðuðum þetta allt og 
leist satt best að segja best á fjárhúsið 
og spurðum hvort við gætum fengið 
það?“

Hreppsnefndin á Kjalarnesi var til 
í þetta. „Við fengum fjárhúsið og gerð-
um það upp. Vinnan okkar við það 
var svo bókfærð sem fyrirframgreidd 
húsaleiga. Þeir borguðu efniskostnað 
við uppgerðina. Þannig hófst rekstur 
glerblástursvinnslunnar í Bergvík á 
Kjalarnesi sem nú hefur staðið yfir í 35 
ár eða allar götur frá 1982.“ 

Frumstæðar aðstæður
Sigrún dregur enga dul á að það var 
mikil vinna og breyta fjárhúsi í gler-
blásturshús. Þetta gekk á samhliða því 
sem Søren og Sigrún unnu í Reykja-
vík. Mikið var gert á kvöldin og um 
helgar. Ekkert var sjálfgefið. Á þessum 
árum var Vesturlandsvegurinn ennþá 
malarvegur. Aðstæður á Kjalarnesi 
voru frumstæðar samanborið við það 
sem er í dag. En þetta hafðist með 
dugnaði og seiglu. „Søren nennti öllu. 
Hann var alltaf að. Stundum þurfti 
hreinlega að stoppa hann. Við bjugg-
um meðal annars í fjárhúsinu í þrjá 
mánuði meðan við vorum að koma 
okkur fyrir hér í Bergvík því það var 
ekkert annað húsnæði. Rekstur gler-
verkstæðisins hófst svo á vordögum 
1982. Börnin þau Martin og Lóa fóru 
í Klébergsskóla hér rétt hjá. Það bjarg-
aði miklu gagnvart þeim að ég vann 
alfarið hér heima eftir að reksturinn 
hófst og Søren svo síðar þegar um-
svifin jukust,“ segir Sigrún. Hún bætir 
við að hún hafi sjálf kennt Søren gler-
blásturinn. Með tímanum varð hann 
mjög fær í þeirri list. 

Sló fljótt í gegn
Glervörurnar frá Bergvík fengu afar 
góðar viðtökur strax frá byrjun. „Það 
var eins konar handverksvakning í 
landinu á þessum tíma. Við seldum 
vörurnar okkar í ákveðnum verslun-

um í Reykjavík. Það má segja að þær 
hafi fljótlega komist í tísku. Munir frá 
Gler í Bergvík voru til á ótal mörgum 
heimilum á Íslandi. Dóttir mín segir 
að ég sé mjög fræg á elliheimilunum 
í dag, segir Sigrún og hlær dátt. „Við 
vorum svo með opið verkstæði þar 
sem fólk gat komið í heimsókn og séð 
okkur vinna og fengið kaffi. Það var oft 
mjög gaman. Vegalöggurnar sem voru 
á Vesturlandsvegi voru fastagestir hjá 
okkur. Þar á meðal var Geir Jón Þór-
isson sem síðar varð landsfrægur lög-
regluþjónn. Geir Jón sagði að hér væri 
svo góð orka, hann er næmur á slíkt.“

Hróður þeirra Sigrúnar og Sørens 
barst víða. „Okkur var mikið boðið að 
sýna erlendis, miklu meira þar heldur 
en hér heima. Við vorum með röð af 
einkasýningum í Þýskalandi og fleiri 
löndum. Fyrsta stóra einkasýningin 
okkar hér á Íslandi var svo eiginlega 
ekki fyrr en aldamótaárið 2000.“ 

Umskipti við fráfall
Sigrún segir að fyrst og fremst hafi 
þau Søren unnið við glermunagerðina. 
Aldamótaárið 2000 hófst svo samstarf 
hennar við Ólöfu Einarsdóttur sem 
er systir Sigrúnar og textíllistakona. 
Árið 2002 sýndu þær systur og Søren 
saman í Listasafni ASÍ.

Allt breyttist svo 28. mars 2003. 
Þá lést Søren í bílslysi, aðeins 57 ára 
gamall. „Þegar Søren féll frá voru tvö 
dönsk söfn búin að ámálga við okkur 
að sýna hjá þeim. Við tókum þá verk 
hans og sýndum þau meðal annarra. 
Þessar sýningar urðu öðrum þræði til 
minningar um Søren. Það var meðal 
annars gerð mjög falleg sýningaskrá 
þar sem hans var minnst.“

Sigrún segir að henni hafi fundist 
skynsamlegast að breyta sem minnstu 
í daglegu lífi eftir að Søren féll frá. 
„Mér þótti breytingarnar nógu miklar 
fyrir, við að missa manninn minn. Ég 
hélt því reksri glervinnslunnar áfram. 
Árið 2004 fór ég af stað með tveimur 
stúlkum sem unnu hjá mér við gler-

Sigrún sækir bráðið gler í 
ofninn á verkstæði sínu.

„Munir frá 
Gler í Berg-

vík voru til á ótal 
mörgum heimilum 
á Íslandi. Dóttir 
mín segir að ég sé 
mjög fræg á elli-
heimilunum í dag

Í galleríinu í bergvík þar sem sjá má 
margan dýrgripinn. Hér er Sigrún við 
verk semhún hefur unnið með Ólöfu 
systur sinni og eru af sjávarlífverum. 
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GÓÐGÆTI FRÁ GÓU

Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

NÝTT
HRAUN
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

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

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

blástur. Ég hannaði tvær línur sem eru 
enn við lýði og ætlaði að reka verk-
stæðið allan ársins hring. Þetta var þó 
mikill erill. Ég fann brátt að það yrði 
betra að vera með verkstæðið og gler-
ofninn í rekstri bara hluta úr ári. Það 
hef ég gert síðan. Restina af árinu er 
ég vinna mikið með gler en bara með 
öðrum aðferðum heldur en að bræða 
það. Þá er ég t. d. með svokallað ofn-
gler. Þar bræði ég saman glerplötur í 
keramikofni og beygi síðan í ýmsum 
formum. Ég bý til gluggaverk, myndir 
og slíkt. Svo hef ég unnið mikið með 
Ólöfu systur minni. Það er mjög gam-
an og því hefur verið vel tekið.“ 

Hugar að arftökum
Aðspurð segir Sigrún að börn þeirra 
Sørens sem ólust upp á Íslandi hafa 
bæði helgað sig skapandi greinum 
og handverki. Örlögin höguðu því 
þannig að þau áttu bæði eftir að nema 
við  Kunsthåndværkerskolen í Kaup-
mannahöfn þar sem Sigrún sótti sína 
menntun og Søren var kennari þegar 
þau kynntust. Reyndar heitir skólinn 
annað í dag en það er önnur saga. 
„Lóa dóttir mín lærði húsamálun og 
var að taka meistarapróf í því. Hún 
er sérfræðingur í gömlu málningar-
tækninni, að oðra og marmorera sem 
kallað er. Nú er hún að vinna með 
öðrum við að gera upp Fríkirkjuveg 
11 í Reykjavík sem Björgúlfur Thor 
Björgúlfsson á í dag. Hún fór líka í 
nám í innanhússarkitektúr. Lóa er 
mjög listræn og klár. Martin fór í eld-
smíði og seinna í vöruhönnun. Hann 
starfar nú við eldsmíði og vinnur hjá 
danska þjóðminjasafninu í Lyngby.“ 

Sigrún á í dag sex stjúpbarnabörn 
í Danmörku og tvö barnabörn á Ís-
landi. „Ég missti svolítið af börnunum 
mínum þegar þau voru að alast upp. 
Ég hefði viljað gera miklu meira með 
þeim og fyrir þau en var alltaf á kafi í 

vinnu. Í dag er ég miklu betri amma 
en ég var mamma,“ segir hún bros-
andi. 

Glerlistakonan í Bergvík sér nú 
fram á að fara að draga saman seglin. 
Hún hefur unnið mikið um ævina 
og glerblástur gerir kröfur um gott 
líkamsþol. Sigrún upplýsir að afar 
hæfileikríkur ungur Bandaríkjamaður 
hafi sýnt áhuga á að kaupa verkstæðið. 
Hann hefur oft komið til Íslands og þá 
starfað við glerlist hjá Sigrúnu í Berg-
vík. „Ég er svona að skoða það. Ég vil 
svo gjarnan að hér verði áfram stund-
aður glerblástur. Þetta er eina verk-
stæðið hér á landi,“ segir Sigrún Ólöf 
Einarsdóttir. 

„Mér þótti 
breytingarn-

ar nógu miklar 
fyrir, við að missa 
manninn minn. 
Ég hélt því reksri 
glervinnslunnar 
áfram.

Eitt verka systranna Sigrúnar og Ólafar. Þetta er svokallaður trílóbíti sem er löngu 
útdauð sjávardýrategund sem finnst í dag sem steingerfingar. Hann er búinn til úr gleri 
og burstarnir úr hrosshárum. 

nokkrir nytjalistar-
munir eftir Sigrúnu 
í galleríinu. 

Vegglistaverk úr gleri eftir Sigrúnu. 
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Höfðabakka 9, 110 Reykjavík | Sími 595 6200 | bakoisberg.is

Bako Ísberg ehf. sinnir nánast 
öllum þeim búnaði sem 
veitingageirinn þarf, allt frá 
teskeiðum upp í innréttingar og 
allt þar á milli. Við erum einn 
aðili með margar lausnir.

Fyrirtækið skaffar einnig hönn- 
unarráðgjöf og getur komið inn 
í hvert verkefni á grunnstigi. 
„Við erum með 4-5 manna 
verkstæði sem setur upp tæki 
en heldur þeim einnig við.“

Meðal viðskiptavina Bako 
Ísbergs er Bláa lónið, Iceland- 
air-hótelin og Hótel Saga. Þá 
þjónusta þau líka veitingastað 
IKEA sem er einn stærsti veit-
ingastaður landsins og þörfin á 

tækjum og þjónustu eftir því.

Alls starfa ellefu manns hjá 
fyrirtækinu og stendur til að 
bæta í hópinn. Guðmundur 
segir að Bako Ísberg leggi 

áherslu á að vera með fagfólk 
í vinnu og bendir á að þau séu 
með þrjá matreiðslumenn í 
sölu.

Ekkert tæki má stoppa

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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VESTURLAND: 

Síðastliðinn vetur fóru fram 
heilsufarsmælingar á Vestur-
landi. Þær voru framkvæmd-

ar af SÍBS undir verkefninu “Líf og 
heilsa 2016.” 

Farið var á þéttbýlisstaði og íbúum 
boðið upp á mælingar á blóðþrýsting, 

púls, súrefnismettun, blóðfitu og 
blóðsykri. Einnig var spurt um bú-
setu, aldur og lyfjanotkun, hæð og 
þyngd, sjúkdóma og ættarsögu. 

Alls voru 734 einstaklingar mæld-
ir á Akranesi, í Borgarnesi, Ólafsvík, 
Grundarfirði og Stykkishólmi. Af 
þessum voru 533 skráðir; 312 konur, 

220 karlar og ein persóna ótilgreind. 
Meðalaldur þáttakenda var 59,6 ár. 

Myndirnar sem fylgja hér með 
sýna helstu niðurstöður og eru úr 
skýrslu SÍBS um rannsóknina á Vest-
urlandi. Tafla útskýrir svo hvað telj-
ast æskileg gildi í einstökum mæl-
ingum. 

HeILSUFARSMæLINGAR 

á VeSTURLANDI

Kristinn Jónasson bæjarstjóri í Snæfellsbæ 
mældur í rannsókninni. ljósm.: SÍbS.

Helstu niðurstöður
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir



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

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.

6. júlí 2017 
12. tölublað, 6. árgangur 

Mælirinn er 
fullur
Með ákvörðun kjararáðs og kjara-
dóms á síðustu mánuðum um veru-
legar hækkanir til æðstu embættis-
manna og stjórnmálamanna hefur 
tónninn verið sleginn fyrir aðra hópa 
þjóðfélagsins. Það er ekki nóg með að 
launahækkanir séu miklar, heldur eru 
þær afturvirkar allt að 19 mánuðum. 
Afturvirkar greiðslur nema hundruð-
um þúsunda og milljónum, til viðbót-
ar við launahækkanirnar.

Stjórnmálamenn horfa aðgerðarlaus-
ir á, að með þessum ákvörðunum 
er verið að mismuna fólki. Við slíkt 
verður ekki unað. 

Landssamband eldri borgara bend-
ir á að leiðréttingar og afturvirkni 
eru orð, sem stjórnvöld hafa gjör-
samlega hafnað þegar eldri borgarar 
eiga í hlut, þrátt fyrir loforð um að 
allar skerðingar frá 2009 yrðu leið-
réttar. Frá 2009 hafa eldri borgarar 
beðið eftir leiðréttingu vegna sinna 
kjaraskerðinga sem námu um 17 
milljörðum króna.

Landssamband eldri borgara mót-
mælir því harðlega að félögum okk-
ar sé refsað vinni þeir sér inn tekjur 
umfram 25 þúsund krónur á mánuði. 
Eftir það eru aðeins 27% af tekjunum 
sem fara í veski þeirra.

Landssambandið telur það eignaupp-
töku að refsa félögum fyrir að hafa 
lagt hluta launa sinna í lífeyrissjóð. 
Greiðslur frá Tryggingastofnun eru 
skertar vegna greiðsla úr lífeyrissjóð-
um.

Landssamband eldri borgara telur 
að nú sé mælirinn fullur. Það sé ekki 
hægt að sætta sig við það óréttlæti 
sem viðgengst í þjóðfélaginu og mun 
sambandið taka upp harða baráttu til 
að stjórnvöld hlusti á kröfur þeirra 
sem eldri eru í samfélaginu.

(Aðsend ályktun frá Landssambandi 
eldri borgara)

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


