
Kirkjuhátíð 
með biskupi

SKÓGARPERLA 
VIÐ FANNAHLÍÐ

Réttað í 
Reynisrétt

12. október 2017 
16. tölublað, 6. árgangur 

Hernám Breta á Íslandi 1940 varð 
ógleymanlegt öllum sem það 
upplifðu. Í þessu tölublaði er 

birtur kafli úr nýrri bók Magnúsar Þórs 
Hafsteinssonar ritstjóra Vesturlands þar 

sem meðal annars er rætt við menn sem 
upplifðu þessa daga við sunnanverðan 
Hvalfjörð, á Kjalarnesi og í Kjós. Þar á með-
al er Ólafur Ólafsson fyrrum landlæknir 
sem bjó með fjölskyldu sinni í Brautarholti 

á Kjalarnesi. Myndin hér fyrir ofan er 
einmitt þaðan og sýnir breska hermenn 
í skotgröfum sem þeir grófu skammt frá 
bæjarhúsunum sem sjást á ljósmyndinni. 
Fjær er svo Esjan. Sjá nánar á miðopnu. 

Þegar 
Bretinn 
kom í 
Brautarholt

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

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 SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is

S í ð a n  1 9 9 5

 

108 Reykjavík
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Runólfur Gunnlaugsson
Lögg.fast.

Ásmundur Skeggjason
Lögg.fast.

Brynjar Baldursson
Sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
Lögg.fast.

Jóhann Friðgeir Valdi-
marsson 
Sölufulltrúi
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Ísland í sókn
Landið er dýrmætasta eign þjóðarinnar. Við Íslendingar erum svo 

heppin að hér er lítil mengun. Stórir hlutar Íslands eru að mestu 
ósnortin víðerni. Náttúrufegurðin er mikil. 

Ævintýralegur vöxtur í ferðaþjónustu hefur dregið fram með skýr-
um hætti hve landið er verðmætt. Við 
verðum að hlúa að því og bæta okkur 
í náttúru- og umhverfisvernd. Með 
þessu er þó ekki sagt að landið eigi að 
vera ónýtt. Sjálfsagt er að nýta áfram 
þau svæði sem til að mynda eru notuð 
til framleiðslu í landbúnaði. Samhliða 
því að vernda landið er líka mikilvægt 
að viðhalda byggð. Maðurinn er hluti af 
vistkerfi Íslands. 

Undanfarið hefur nokkuð verið 
rætt um stöðu sauðfjárræktarinnar. Ég 
hef hér í þessu blaði dregið fram stað-
reyndir sem sýna að hún eins og aðrar 
atvinnugreinar sem byggja á nýtingu 
náttúruauðlinda er afar mikilvæg á 
Vesturlandi. Á sama tíma er ljóst að birgðavandinn er ekki jafn alvar-
legur og í fyrstu var fullyrt. Sjálfur er ég sannfærður um að ástandið í 
þessari búgrein er tímabundin niðursveifla. Því ber að hjálpa bændum 
yfir hjallann á meðan tekist er á við áskoranir í framleiðslu- og mark-
aðsmálum.

Það þarf líka að skjóta fleiri stoðum undir landbúnaðinn. Vesturland 
er ein af matarkistum Íslands og jafnvel vannýtt sem slík. Þar er að finna 
mikið ræktarland stutt frá stærsta markaðnum sem er höfuðborgar-
svæðið. 

Hér í þessu blaði er vakin athygli á skógrækt. Það er augljóst að skil-
yrði til hennar eru víða afar góð. Nú þegar við virðumst vera að upplifa 
hlýskeið, þá hafa skilyrði til skógræktar batnað verulega. Væri aukin 
ræktun nytjaskóga á Vesturlandi eitthvað sem skoða mætti til framtíðar? 

Við verðum að vanda okkur þegar byggðamálin eru annars vegar 
og leyfa hinum dreifðu byggðum að njóta sín. Ekki hlaupa til með illa 
ígrundaðar skammtímaaðgerðir heldur hugsa til lengri tíma. Okkur ber 
skylda til að viðhalda og efla byggð í þessu landi, ekki rífa niður. 

Og nú erum við á leið austur í Garðaríki Rússa á heimsmeistaramót 
í knattspyrnu. Með smá heppni og ef við höldum rétt á spöðunum getur 
það orðið besta landkynning okkar síðan Eyjafjallajökull gaus um árið. 

Þrátt fyrir ýmsan bölmóð er margt okkur Íslendingum hagfellt nú 
um stundir. Í mínum huga hafa sóknarfærin á landsbyggðinni sjaldan 
verið stærri en einmitt í dag og í náinni framtíð. 

Magnús Þór Hafsteinsson

LEIÐARI
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
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SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

REYKHOLT: 

Þann 3. október var efnt til sýn-
ingar á rúmlega klukkutíma 
langri kvikmynd sem gerð 

hefur verið úr kvikmyndaupptökum 
frá Snorrahátíðinni 1947. Þá var mik-
ið í lagt til að heiðra minningu Snorra 
Sturlusonar. Heiðursgestur var Ólaf-
ur þáverandi krónprins Noregs og 
afhjúpaði hann styttyna af Snorra 
sem enn stendur í Reykholti en hún 
var gjöf frá Norðmönnum.  

Stærstur hluti kvikmynda sem 
teknar voru af þessu tilefni var fil-

maður lit. Þar má sjá frábærar heim-
ildir um liðinn tíma í Reykjavík, á 
Akranesi, í Borgarfirði, Reykholti og 
víðar um land svo sem á Þingvöll-

um og annars staðar á Suðurlandi. 
Fjöldi fólks kemur fyrir í myndun-
um og eru þar mörg þekkt andlit. 
Kvikmyndirnar hafa legið um árabil 
í geymslum og verið fáum sýnilegar 
þar til nú. 

Myndirnar eru án hjóðupptöku. 
Óskar Guðmundsson fræðimaður og 
rithöfundur í Véum í Reykholti sem 
hefur rannsakað sögu Snorrahátíðar-
innar 1947 greindi því frá því sem 

fyrir augu bar á myndunum meðan 
þær liðu yfir hvíta tjaldið í hátíðarsal 
gamla héraðsskólans í Reykholti.

Árleg Sauðamessa var 
haldin í Borgarnesi á 
laugardag um liðna 
helgi. Þar var ýmislegt í 
boði svo sem markaður 
í Hjálmakletti og 
skemmtiatriði í 
Skallagrímsgarði. Í 
lokin var svo haldið ball 
samkvæmt venju. 

SAuÐAmESSAN 
Í BoRGARNESI

Mannfjöldi í Skallagrímsgarði. 

gunnlaugur a. Júlíusson sveitarstjóri veitti meðal annars viðurkenningar frá velferðarnefnd borgarbyggðar þeim stofnunum og fyrirtækjum 
sem hafa stuðlað að atvinnuþáttöku fatlaðra í sveitarfélagingu með því að ráða fólkið í vinnu. Hér eru fulltrúar þeirra sem fengu viðurkenningu.

Einstæðar kvikmyndir 
sýndar í Reykholti

Þau voru öll viðstödd hátíðina fyrir 70 árum 
og komu nú að sjá kvikmyndirnar í reykholti. 

Fjöldi manns var 
viðstaddur sýninguna. 
Í sal reykholtsskóla er 
nú upi sögusýning um 
hátíðarhöldin 1947.

Sendum dekkin 
frítt til þín

Þú pantar dekkin á 
dekkjahollin.is fyrir 15. okt. 

og við sendum þau til þín frítt
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AKRANES:  

Laugardaginn 30. september 
var réttað í Reynisrétt undir 
Akrafjalli. Reynisrétt er vafa-

lítið með þeim fegurri á landinu en 
hún var á sínum tíma hlaðin upp og 

endurgerð af Sigurði Jóni Brynjólfs-
syni frá Gerði í Innri Akraneshrepp 
hinum forna, nú í Hvalfjarðarsveit. 
Líf og fjör var í Reynisrétt og féð bæði 
fallegt og vænt eins og meðfylgjandi 
myndir bera vott um.  

Réttað í 
Reynisrétt

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is
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HVALFJARÐARSVEIT:

Sunnudaginn 1. október var þess 
minnst í hátíðarguðþjónustu að 
í ár eru 125 ár síðan kirkjan var 

vígð að Innra-Hólmi. Hún stendur 

við mynni Hvalfjarðar nokkru vestan 
við nyrðri munna Hvalfjarðarganga. 
Á Innra-Hólmi er landnámsjörð og 
hugsanlega elsti kirkjustaður lands-
ins. 

Við þetta tilefni heimsótti frú 
Agnes Sigurðardóttir biskup Íslands 
kirkjuna og söfnuðinn. Meðfylgjandi 
ljósmyndir voru teknar við þetta til-
efni. 

Horft gegnum dyr í anddyri. 
Yfir dyrum er útskorðið 

spjald með ártali kirkjunnar. 
Fyrir altari er sr. Kristinn Jens 
Sigurþórsson sóknarprestur. 

Kirkjukórinn og altari séð af kirkjulofti.

125 ára afmæli 
Innra-Hólmskirkju

Kirkjukórinn syngur á meðan frú agnes Sigurðardóttir biskup bíður þess að hefja stólræðu sína. 

Kirkjan á Innra-Hólmi eins og hún lítur út í dag. afar brýnt er orðið að sinna viðhaldi á henni. 

að lokinni messu. Frá vinsti ragnheiður guðmundsdóttir djákni, sr. Kristinn Jens Sigur-
þórsson sóknarprestur og frú agnes Sigurðardóttir biskup Íslands.

JAK ehf. | Dalshrauni 14, Hafnarfirði | 555 2035 | jak@jak.is | www.jak.isRAFSUÐUVÖRUR

ALLT FYRIR MÁLMIÐNAÐINN

RAFSUÐUVÉLAR
TILBOÐ Í OKTÓBER 2017

KYNNINGARTILBOÐ Í OKTÓBER 2017
Fronius TransSteel 2200 ásamt aukahlutapakka
- MIG / MAG, TIG og Pinnasuða 
- Einfasa
- 3 ára ábyrgð
Fylgibúnaður í pakka:
- TransSteel 2200 ásamt MIG Barka
- Rafsuðukaplasett
- Vírrúlla 0,8 mm
- Argon/blandgas þrýstijafnari
- Sjálfdekkjandi rafsuðuhjálmur

Verð: 380.000 kr.

Fronius TransSteel 2200 er fjölhæf og öflug 
einfasa rafsuðuvél með MIG / MAG, TIG og Pinnasuðu



Sláturtíð

Egilsholti 1
Verslun, sími: 430 5500
Opið virka daga 8-18 
Laugardaga 10-14
www.kb.is, verslun@kb.is

Gott úrval 
hnífa og brýna

Kjötnet, kjötkrókar, 
pækilmælar

Gott úrval af 
tunnum og fötum

Kjötfarsblanda, rúllu-
pylsukrydd, nítrítsalt 

og gróft salt
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Ísland var eitt mikilvægasta vígi 
Bandamanna þegar staðan í 
seinni heimsstyrjöldinni var sem 

tvísýnust 1940–1942. Þá urðu miklir 
atburðir sem ófust með ýmsu móti 
saman við sögu þjóðarinnar. Ný bók 
Magnúsar Þórs Hafsteinssonar ritsjóra 
Vesturlands sem ber heitið „Vargöld á 
vígaslóð – frásagnir tengdar Íslandi úr 
seinni heimsstyrjöldinni“ greinir frá 
nokkrum slíkum þáttum. Bókin kem-
ur út á næstu dögum.

Bretar náðu glænýjum þýskum 
kafbáti undan Suðurlandi síðla sumars 
1941, tóku áhöfnina til fanga og færðu 
bátinn til Hvalfjarðar. Aðstaðan á Ís-
landi var lykillinn að því að þetta tókst.

Fyrsta sjóorrusta stríðsins var 
háð undan Hornafirði í byrjun vetrar 

1939. Hundruðum manna var slátrað.
Mesti skipskaði í sögu Bretaveld-

is varð er bresku liðsflutningaskipi 
var sökkt við Frakkland í júní 1940. 
Nokkrum dögum fyrr flutti skipið 
fyrstu bresku hermennina til Íslands.

Viðgerðaskipið Hecla kom glænýtt 
til Íslands í júlí 1941 og lá í Hvalfirði. 
Þýskur kafbátur sökkti skipinu síðar 
og hlaust af mikið manntjón. 

Hernám Íslands hafði djúpstæð 
áhrif á íslensk börn. Valinkunnir Ís-
lendingar sem ólust upp á Vesturlandi 
rifja upp reynslu sína af stríðsárunum 
á mótunarárum bernsku og æsku. 
Vesturland birtir hér kafla úr bók-
inni þar sem þessir menn segja frá 
nokkrum af minningum sínum frá 
þessum örlagatímum í sögu Íslands.

VARGöLd dyNuR yFIR á VÍGASLÓÐ

Hernámsárin á Íslandi hafa 
löngum verið minnistæð í 
hugum margra Íslendinga 

sem lifðu þessa tíma. Hér verður gripið 
niður í minningar nokkurra 
manna sem voru drengir 
eða unglingar á hernáms-
árunum og ólust upp við 
sunnanverðan Hvalfjörð og 
á Suðurnesjum. Þetta eru 
þeir Björn Sigurbjörnsson 
erfðafræðingur, Friðþjófur 
Björnsson læknir, Jón Fr. 
Sigvaldason bifreiðasmið-
ur, Ólafur Ólafsson land-
læknir og Sigurjón Vil-
hjálmsson flugvirki. Rætt 
var við Friðþjóf í ágúst 
2106 en þá Björn, Jón, Ólaf og Sigurjón 
í september 2017. 

Eins og rakið hefur verið að hluta 
í III. þætti þessarar bókar gekk mikið 
á í Reykjavík þegar Bretarnir komu og 
hernámu Ísland í maí 1940. 

Herlið upp á Akranes
„Ég man þeir komu sjálfan hernáms-
daginn 10. maí með byssur og byssu-
stingi í Austurbæjarskóla og inn í stofu, 
þar sem við vorum í þriðja bekkjar 
kennslustund og ráku okkur út. Stefán 
Jónsson kennari og rithöfundur sem 
skrifaði meðal annars barnabækurnar 
um Hjalta litla var kennari okkar. Hann 
tók þessu af stillingu. Það var ekki kennt 
meira þetta vorið því þeir ætluðu að 
taka skólann sem bækistöð fyrir herinn. 
Við krakkarnir vorum ægilega fegin því 
það voru að koma vorpróf. Þeim var af-
lýst og við fengum að fara sjálfkrafa og 
án prófa upp í næsta bekk,“ segir Björn 
Sigurbjörnsson frá Kiðafelli í Kjós. 
Hann menntaði sig síðar á lífsleiðinni 
sem erfðafræðingur og gegndi meðal 
annars stöðu forstjóra Rannsóknar-
stofnunar landbúnaðarins og var ráðu-
neytisstjóri í Landbúnaðaráðuneytinu. 
Þarna var hann níu ára gamall. 

Friðþjófur Björnsson síðar læknir 
er fæddur 1930. Hann bjó í Reykjavík. 
Þennan fagra maídag var komið að 
stórum áfanga í lífi hans. Friðþjófur átti 
fyrsta sinni að fara einn að heiman. „Ég 
var ósköp lítill, aðeins níu og hálfs árs 
gamall. Foreldrar mínir höfðu ákeðið 
að senda mig í sveit að Oddsstöðum 
í Lundarreykjadal í Borgarfirði. Þar 
skyldi ég vera allt sumarið. Foreldr-
um mínum var meinilla við stríðið og 
seinna á móti hernáminu. Á þessum 
tíma töldu þau ekki koma til greina að 
barn væri í Reykjavík þar mikil óvissa 
ríkti og jafnvel von á því að Ísland 
drægist í stríðið og árásir yrðu gerðar á 
bæinn.“

Nú var runnin upp sú stund að 

Friðþjófur skyldi fara í sveitina. 
„Þennan dag átti ég að fara með flóa-
skipinu Laxfossi yfir Faxaflóa til Akra-
ness og áfram til Borgarness á leið í 

sveitina. Í Borgarnesi 
ætlaði kunningjafólk að 
taka við mér og senda 
mig áfram daginn eftir 
með mjólkurbílnum upp 
í Lundarreykjadal. Þegar 
skipið var að búast til 
brottfarar frá Reykjavík 
var herinn þegar stiginn 
á land í Reykjavíkurhöfn. 
Það voru herskip á ytri 
höfninni og hermenn út 
um allt. Einhverjir þeirra 
tóku sér far með Laxfossi 

upp á Akranes þar sem þeir ætluðu að 
hernema bæinn.“ 

Sú sjón að horfa á hermenn með 
alvæpni brenndi sig í vitund barnsins 
enda höfðu slíkir menn blessunarlega 
ekki sést á Íslandi. „Þetta voru ungir 
Bretar. Ég man alltaf að þeir voru með 
gasgrímur um hálsinn. Á leiðinni yfir 
Faxaflóann horfið ég á þá æfa sig í að 
setja þær yfir andlitin.“ 

Þarna voru Bretar á leið yfir flóann 
upp á Akranes til að tryggja yfirráðin 
yfir Hvalfirði. Þeir gerðu sér grein fyrir 
mikilvægi fjarðarins sem skipalæg-
is og óttuðust að Þjóðverjar reyndu 
landtöku þar ef svo færi að þeir birt-
ust með innrásarher við landið. Af 
þessum sökum var mikilvægt að koma 
herflokkum fyrir við fjarðarmynnið 
bæði norðan- og sunnanmegin. Um 
120 manna undirfylki hermanna hafði 
fengið þetta verkefni. Það skipti sér í 
þrjá hópa. Einn þeirra fór með Lax-
fossi upp á Akranes á meðan tveir 
þeirra héldu upp á Kjalarnes og inn í 
Hvalfjörð. Þannig óku um 70 menn í 
bílalest um hádegisbil út úr Reykjavík, 
gegnum Mosfellssveit, fyrir Kollafjörð 
upp á Kjalarnes og inn í fjörðinn. Þess-
ir bílar voru teknir á leigu hjá Bifreiða-
stöð Steindórs enda fylgdu engir her-
bílar fyrstu hermönnunum sem stigu á 
land í Reykjavík.

Hvalfjörður hernuminn
Jón Fr. Sigvaldason fæddur 1929, og 
síðar bifreiðasmiður, bjó með fjöl-
skyldu sinni í Útkoti í Kjós. Bærinn 
stendur rétt innan við Tíðaskarð. 
Þetta skarð er fyrir ofan suðurmunna 
Hvalfjarðarganga í dag og um það 
liggur þjóðvegurinn í Hvalfirði. Jón 
segist muna það vel þegar fyrstu her-
mennirnir birtust í Hvalfirði strax að 
morgni hernmámsdagsins. „Þegar 
Bretarnir komu 10. maí 1940 vorum 
við úti á hlaði. Við heyrðum í bíl og 
sáum að vörubíll kom akandi og fór 

hægt. Eftir smá stund birtust svo tve-
ir menn fótgangandi á hæðinni fyr-
ir ofan bæinn. Ég hélt að þetta væru 
símamenn komnir að sinna streng sem 
lá þarna yfir. En þetta voru sennilega 
fyrstu hermennirnir sem komu í Hval-
förð þennan hernámsdag. Þeir héldu 
áfram innúr og voru sjálfsagt í eins 
konar könnunarleiðangri áður en her-
flokkarnir kæmu síðar þennan sama 
dag.“ 

Á stórbýlinu Brautarholti utar á 
Kjalarnesi bjó Ólafur Ólafsson síðar 
landlæknir ásamt foreldrum sínum og 
systkinum. Foreldrar hans þau Ólaf-
ur Bjarnason og Ásta Ólafsdóttir sátu 
jörðina. Ólafur er fæddur 1928 og var 
11 ára þegar Bretar stigu á land. Frá 
Brautarholti er gott útsýni suður til 
Reykjavíkur. 

„Þeir komu siglandi að landinu um 
nótt og við sáum skipin á sundunum 
við Reykjavík þegar við fórum á fætur 
þennan dag. Faðir minn var mikið á 
fundum í Reykjavík. Hann var formað-
ur samtaka bænda og átti bíl. Hann fór 

í bæinn til að sinnna erindum klukk-
an níu þennan morgun. Seinna um 
daginn óku fyrstu bílarnir með her-
menn í hlað í Brautarholti. Þeir voru 
bara komnir með fjóra eða fimm bíla 
og gengu þarna um,“ segir Ólafur.  

„Mamma var heima með okkur 
börnin. Þarna var líka ráðsmaður okk-
ar sem hét Alexander Árnason og var 
úr Grindavík auk fleira vinnufólks. 
Hann var mömmu til halds og trausts. 
Hún hringdi í pabba sem var kominn 
til Reykjavíkur og sagði honum frá 
því að hermenn væru komnir í Braut-
arholt. Við vorum svo heppin að hjá 
okkur var danskur fóðurmeistari til að 
sjá um fjósið hjá okkur sem var stórt 
og taldi eina 60 til 70 nautgripi. Pabbi 
hafði alltaf slíka menn hjá okkur. Þessi 
fóðurmeistari hét Georg og var dálítill 
ævintýramaður sem hafði farið víða 
og reynt ýmislegt. Meðan annars hafði 
hann verið selveiðimaður á Grænlandi 
í tvö ár. Ég man að mamma ráðfærði 
sig við Georg og hann sagði: „Auðvit-
að, þeir ætla að byggja hér bragga við 

kirkjuna til að fá vernd af henni því 
þeir telja að Þjóðverjar muni ekki varpa 
sprengjum að kirkjunni.“ Georg taldi 
að Bretar væru komnir í Brautarholt til 
að leita að aðstöðu fyrir búðir eða her-
stöð á Kjalarnesi. Í Brautarholti var hins 
vegar ekkert húsnæði á lausu, jörðin í 
fullum rekstri og sumar í vændum. Svo 
talaði Georg við pabba í síma þarna 
síðar um daginn og þá kom fram hug-
myndin um að benda Bretum á að það 
væri laust húsnæði í Arnarholti sem 
var skammt frá Brautarholti. Þar voru 
mikil hús sem stóðu auð. Thor Jensen 
athafnamaður sem rak mjólkurbúið á 
Korpúlfsstöðum hafði keypt Arnarholt 
af pabba og notaði það sem sumarbú 
fyrir mjólkurkýrnar sem voru þá fluttar 
frá Korpúlfsstöðum í Arnarholt. Þarna 
var enn svo snemma sumars að kýrnar 
voru ekki komnar. Bretunum var bent 
á Arnarholt og þeir fóru þangað. Síðan 
töluðu Bretar sjálfsagt við Thor Jensen 
og fengu inni þar því kýrnar komu 
aldrei frá Korpúlfsstöðum þetta sum-
ar. Arnarholt varð að herbækistöð en 
Bretar hófust strax handa við að koma 
upp varðstöðvum, virkjum og húsa-
kosti sem voru braggarnir.“ 

„Óskiljanlegur andskoti“
Ólafur segir að bresku hermennirn-
ir sem fyrstir óku í hlað að Braut-
arholti hafi komið vel fyrir. „Þetta 
voru myndarmenn. Náfrændi okkar 
Þórhallur Vilmundarson, síðar pró-
fessor í sögu við Háskóla Íslands, var 
staddur hjá okkur. Þarna var hann 
í Menntaskólanum í Reykjavík og 
kunni ensku. Hann talaði við Bretana 
og sagði okkur eftir á að þeir töluðu 
Oxford-ensku. Þetta voru landgöngu-
liðar breska flotans, svokallaðir Royal 
Marines, menn úr æðri stéttum Bret-
lands sem tóku landið þennan dag. 
Síðar þetta sumar hurfu þeir á braut 
og í staðinn komu „Cockneyjarnir“ 
svokölluðu en það voru strákar úr 

Bókarkafli:
Hernám í hugum ungra 
drengja - minningabrot

Friðþjófur björnsson læknir sigldi með fyrstu 
hermönnunum sem voru sendir með lax-
fossi upp á akranes til að hernema bæinn. 

Jón Fr. Sigvaldason bifreiðasmiður var ásamt 
foreldrum sínum í Útkoti á Kjalarnesi. 

breskir dátar marséra í 
fylkingu eftir Skólabraut 
á akranesi og beygja á 
leið sinni til að ganga inn 
á Vesturgötu. Í baksýn er 
húsið Mörk sem brann 
fyrir allmörgum árum.
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alþýðustéttum, einkum fátækrahverf-
um stórborganna, sem töluðu allt 
öðruvísi ensku. Þórhallur sem var enn 
hjá okkur þá, var alveg klár á því, og 
sagði sjálfur við okkur þegar hann 
var að reyna að tala við þessa stráka 

á sinni menntaskólaensku: „Þetta er 
alveg óskiljanlegur andskoti.““

Ólafur segir að heimilisfólkið í 
Brautarholti hafi fljótt áttað sig á því 
að Bretar litu á Hvalfjörðinn sem mik-
ilvægan stað. „Eitt það fyrsta sem þeir 

gerðu var að setja upp trjádrumba úti 
á Framnesinu svokallað fremst á Kjal-
arnesi sem áttu að líta út fyrir að vera 
fallbyssuhlaup. Þannig reyndu þeir að 
blekkja Þjóðverjana sem komu fljúg-
andi yfir nesið í njósnaleiðöngrum. 
Seinna komu Bretar svo með litla fall-
byssu sem þeir settu upp í Músanesi 
neðan við Brautarholtsbæinn. Hún 
vísaði út á Faxaflóa. Þeir settu líka víða 
upp vígi og varðstöðvar á Kjalarnesi til 
að fylgjast með umferð á landi, sjó og 
í lofti. Eitt helsta vígi þeirra á Braut-
arholtsjörðinni var í Borginni svoköll-
uðu sem er klettaborgin vestur af bæj-
arstæðinu. Þaðan var gott útsýni yfir 
Kjalarnesið, mynni Hvalfjarðar, út á 
Faxaflóa og að sundunum Reykjavík.“ 

Samskiptin við hernámsliðið
Öllu umstangi Breta við að koma upp 

aðstöðu og vörnum utanvert á Kjal-
arnesi fylgdi mikið ónæði. Herinn 
þurfti líka þak yfir höfuðið og leit allan 
húsakost hýru auga. Til að mæta þörf-
um fyrir húsnæði var hafist handa við 
að reisa bragga í Brautarholti. 

„Þessu fylgdi svo mikið brambolt, 
vesen og læti að við fjölskyldan fluttum 
okkur um set frá Brautarholti þarna 
fyrsta hernámssumarið. Við eftirlétum 
íbúðarhúsið hermönnunum en bjugg-
um í staðinn í skólahúsinu á Klébergi á 
Kjalarnesi. Vinnufólkið var hins vegar 
áfram í Brautarholti. Síðan fórum við 
bara daglega á milli Klébergs og Braut-
arholts annaðhvort gangandi, ríðandi 
eða akandi til að sinna dýrahaldinu, 
heyskap og öðrum bústörfum. Um 
haustið voru Bretarnir búnir að byggja 
sína bragga og við fengum húsið aftur. 
Það var þá í hræðilegu ástandi. Her-

mennirnir höfðu gengið svo illa um, 
ekki síst „Cockneyarnir.“ Það varð að 
framkvæma stórviðgerð á húsinu en 
breska herstjórnin greiddi kostnað-
inn af því. Pabbi var líka að koma upp 
minkabúi þegar Bretarnir komu. Það 
varð að leggja það niður vegna þess 
að herinn olli svo miklu ónæði með 
skothríð og látum. Þetta fékkst bætt. 
Bretarnir greiddu líka bætur vegna 
þess að mikið æðavarp í Andríðsey 
sem er við Kjalarnesið norður af Braut-
arholtsbænum spilltist. Þarna hafði 
pabbi alltaf konur í eynni við dúntekju 
og fengust allt upp í 70 pund á ári. Þetta 
lagðist alveg af í stríðinu. Þeir voru að 
skjóta yfir eyna og fældu kollurnar. 
Ég veit að pabbi fékk líka bætur fyrir 
þetta,“ segir Ólafur Ólafsson.  

Jón Fr. Sigvaldason frá Útkoti segir 
að náttúrfar við Hvalfjörð hafi mátt líða 
fyrir flotaumsvifin í firðinum á stríðs-
árunum. „Það var mikill sóðaskapur 
af þessari skipaumferð um fjörðinn. 
Fjörurnar voru stundum svartar af olíu 
og mikill fugladauði. Allt æðarvarp í 
Hvalfirði eyðilagðist. Það var mikill 
skaði að því. Minni herskipin tóku olíu 
úr olíuskipum á legunum inni í Hvalfirði 
og eflaust hefur þá farið olía í sjóinn“. 

Það var þó ekki bara olía sem fór 
í fjörðinn. Mikið af alls kyns varningi 
rak á fjörur. „Þetta var líkast til ýmis-
legt sem menn höfðu kastað frá borði 
í skipunum eða hreinlega misst í sjó-
inn. Við Friðrik bróðir minn fundum 
til dæmis fjölmargar reykjarpípur í 
fjörunum. Við bárum þetta heim en 
áttum ekkert tóbak í þær. Við leystum 
það með því að reykja þurra hrossa-
taðsköggla í þeim,“ segir Björn Sig-
urbjörnsson á Kiðafelli og hlær við 
endurminninguna.

björn Sigurbjörnsson erfðafræðingur var í 
reykjavík og á Kiðafelli í Kjós. 

Ólafur Ólafsson landlæknir bjó í braut-
arholti á Kjalarnesi.

breska orrustuskipið Duke of York var einn þeirra bryndreka sem börn og búalið við Hval-
fjörð höfðu fyrir augum í seinni heimsstyrjöld. Hér er skipið á legunni undan Hvítanesi.

Fyrstu hermennirnir 
sem tóku akranes 10. 
maí 1940 á leið með 

laxfossi upp á Skaga. 
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HVALFJARÐARSVEIT: 

margir höfðu áhuga á skóg-
rækt en líka félagslífinu 
sem fylgdi. Þetta var í 

reynd eins konar ungmennafélag og 
því fylgdi starfsemi með mannamót-
um svo sem leiksýningar, böll og þess 
háttar,“ segir Bjarni Þóroddsson for-
maður Skógræktarfélags Skilmanna-
hrepps. 

Við erum stödd í Álfholtsskógi sem 
er skógræktarsvæði í Fannahlíð und-
ir aflíðandi norðausturhlíð Akrafjalls. 
Þessi skógur á uppruna sinn að rekja 
til stofnunar Skógræktarfélagsins í 
desember 1939. Þá komu ungir hug-
sjónamenn saman á Litlu Fellsöxl í 
Skilmannahreppi og stofnuðu félagið. 
Þetta voru þeir Árni og Valgeir Run-
ólfssynir frá Gröf, Kristmundur Þor-
steinsson frá Klafastöðum, Jóhannes 
og Sigmundur Leifssynir frá Galtar-
vík og Sigurgeir Jóhannsson frá Litlu 
Fellsöxl. 

Mikið vatn hefur runnið til sjáv-
ar síðan þetta var. Í áranna rás hefur 
fjöldi fólks lagt gjörva hönd á að rækta 
þarna upp skóg sem er ákaflega falleg-
ur í dag. Fræðast má um sögu félags-
ins í ágætu hefti sem gefið var út þegar 
það fyllti sjötugt árið 2009. 

 „Skilyrðin hér til skógræktar eru 
sennilega með þeim bestu hér um-
hverfis Akrafjall. Hérna er alltaf veð-
ursælla en úti á Akranesi. Suðlægar 
áttir sem geta verið leiðinlegar þar ná 
ekki til okkar hér. Norðanáttin sem 
oft er hvöss undir Skarðsheiði miss-
ir mikið af styrk sínum áður en hún 
nær hingað,“ segir Bjarni Þóroddsson. 
Hann bætir því við að nú séu um 60 
félagsmenn skráðir í Skógræktarfélag-

ið. Á síðu 12 í þessu blaði má lesa hug-
leiðingargrein sem Bjarni tók saman 
um skógrækt á Íslandi og er birt hér 
með góðfúslegu leyfi hans. 

Í Álfholtsskógi eru nú um á annað 

hundrað tegundir og afbrigði af trjám. 
Óhætt er að mæla með því að fólk 
leggi leið sína í skóginn til að njóta þar 
haustblíðunnar og litadýrðar í ótrú-
lega fallegu umhverfi. Myndirnar sem 
hér fylgja voru teknar í skóginum um 
síðustu helgi.

Skógarperla undir Akrafjalli

litadýrðin er mikil á þessum árstíma.

Skógræktarfélagið er með lítið hús í skóginum sem heitir Furuhlíð. Við það stendur steinn með áfestum skildi þar sem lesa má nöfn 
þeirra sem stofnuðu Skógræktarfélag Skilmannahrepps í desember 1939. líklega höfðu ekki margir trú á hvílíkur töfraheimur yrði á 
þessum stað tæpum 80 árum síðar. 

álfholtsskógur er skammt sunnan við 
norðurvegamótin af þjóðveg númer 1 
út til akraness. Hér sést hann fyrir ofan 
skiltið sem bendir út á Skaga. 

gróskan er mikil, skógurinn er víða þéttur og mörg trjánna hafa náð mikilli hæð. 

Mörg trjánna eru afar beinvaxin 
enda svæðið skjólgott. 

 Hreinsum og 
endurnýjum 

sængur og koddar
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Ég fór snemma að hafa áhuga 
fyrir trjágróðri.  Tók þátt í að 
planta í trjáreit í kringum hús-

ið heima. Aðaltréð var birki. Mér hef-
ur alltaf þótt það fallegt tré. Það hefur 
ótrúlega aðlögunarhæfni að mismun-
andi jarðvegi og veðurfari. 

Vakning fyrir um 70 árum
Það mun hafa verið í kringum 1940 
sem menn fóru almennt að vakna 
fyrir því að hægt væri að rækta annað 
en gras í sveitinni. Í minni sveit man 
ég eftir að girtir höfðu verið af smá 
blettir heim við hús til garðræktar. Þar 
voru ræktaðar matjurtir, kartöflur og 
gjarnan plantað nokkrum trjám. Þess-
ir garðar voru misstórir, sem mótaðist 
nokkuð af því hve áhuginn var mikill 
og einnig hvernig aðstæður voru á 
hverjum stað.  

Þegar við fluttum í nýtt hús 1952 
var girtur af dálítill blettur, ca, hálfur 
hektari vestan við húsið, sem afmark-
aðist af framræsluskurðum á tvo vegu. 
Einnig var girtur af annar blettur dá-
lítið stærri, nokkru austan við húsið. 
Var það afgangsblettur undir dálitlum 
kletti, skurðaður af á tvo vegu og hent-
aði ekki til túnræktar. Mest var plantað 
af birki, nokkur reynitré og eitthvað af 
víði, gulvíði, þingvíði o.fl. Barrtré voru 
ekki komin til sögunnar þá. Þau komu 
síðar, en illa gekk að halda lífi í þeim. 
Það virtist vera nokkur áhugi fyrir 
trjárækt á flestum bæjum í minni sveit. 

Svæði sett undir skógrækt
Það var um þetta leyti að farið var að 
huga að því að vera með sameiginlega 
trjárækt á einu stað. 

Í fyrstu var tekinn frá dálítil 
landspilda úr landi Stóru-Fellsaxlar 
í samráði við Hákon Bjarnason f.v. 
skógræktarstjóra og Magnús Sím-
onarson bónda. Þetta frekar blautt 
land, sem var lélegt beitiland og erfitt 
til ræktunar. Þar voru vélgrafnir 
skurðir á tvo vegu. Síðan var hand-
grafið á hina tvo vegu. Sem sagt fer-
hyrnt stykki rúmleg hálfur hektari, 
eða ein dagslátta. Það var girt af svo 
fé færi ekki í það. Enda fer ekki vel 
saman að rækta birkitré og sauðfé á 
sama stað.  

Í fyrstu umferð var keypt dálítið af 
birkifræi, herfaður dálítill blettur og 
sáð í og troðið niður. Upp úr því spratt 
dálítill villiskógur. Enn er til smá sýn-
ishorn af honum í gamla skógi sem 
við köllum svo. Síðar voru fengnar 
birkiplöntur í móbandi, 25 saman í 
búnti að mig minnir. Það varð svo 
stökkbreyting í gróðursetningu þegar 
bakkaplönturnar komu. Það mun 
hafa verið í kring um 1986. 

Það hefur komið í ljós eftir nánari 
kynni af þessu landi að það er bara 
harla gott til skógræktar þótt það sé 
lélegt til túnræktar. Fyrir nokkrum 
áratugum var því haldið fram af sér-
fróðum mönnum að ekki væri hægt 
að rækta skóg sunnan Skarðsheiðar. 
En þegar nokkrir áhugamenn um 
skógrækt voru búnir að þráast við í 
allnokkur ár þá kom í ljós að það var 
ekki alls kostar rétt. 

mjög hentugt land
Það hefur nefnilega komið í ljós að 
landssvæði Skógræktarfélags Skil-
mannahrepps er mjög hentugt til 

skógræktar. Ekki bara vegna fjöl-
breytts jarðvegs heldur einnig vegna 
hagstæðs veðurs. Það má segja að það 
sé milli veðra. Akrafjallið er aflíðandi 
til austurs og það koma aldrei slæm-
ir stormar úr þeirri átt. Norðan- og 
norðaustan-átt eru heldur ekki slæm-
ar áttir þótt hvasst sé upp við Skarðs-
heiði. Suðaustan-átt er ríkjandi átt á 
þessu svæði, en nær sér samt aldrei 
almennilega upp.  Það má einnig sjá á 
vexti trjánna hve veðurgott er á svæð-
inu.  Veðurfar hefur breytst mikið til 
batnaðar á síðustu 10 -15 árum, það 
er fyrir þá sem eru í skógrækta og 
reyndar fyrir flesta. Það er ekki sama 
hvar valinn er staður ef rækta skal 
nytjaskóg. 

Skammt frá Akranesi
Það er ekki langt á milli Akraness 
og Stóru-Fellsaxlar í Hvalfjarðar-
sveit, (ca 15 km) en það er verulegur 
munur á hve ræktunarskilyrði eru 
betri þarna innfrá heldur en í Slögu 
í hlíðum Akrafjalls. Það er oft vinda-
samt í Slögu og hefur verið talsverð-
ur barningur að koma þar upp trjá-
gróðri. En talsverður kippur hefur þó 
komið í gróðurinn síðustu ár. Um það 
leyti sem ég var að flytja á Akranes var 
almennt álitið að ekki væri hægt að 
rækta trjágróður á Akranesi, en ým-
islegt hefur breyst á rúmum 40 árum. 
Nú er mikill trjágróður á Akranesi af 
ýmsum tegundum og sjá má mörg tré, 
sem eru að nálgast 10 metra hæð. 

Bjarni Þóroddsson, 
formaður Skógræktarfélags 

Skilmannahrepps.

Hugleiðing um skógrækt

Flokkur 
Fólksins 
boðar til 
funda í 
Borgarnesi 
og á Akranesi!
Sunnudaginn 15. október
Stuttar framsögur og umræður
n Inga Sæland formaður Flokks Fólksins.
n Magnús Þór Hafsteinsson, oddviti á lista flokksins í Norðvesturkjördæmi.
n Hjördís Heiða Ásmundsdóttir, í öðru sæti á lista flokksins í Norðvesturkjördæmi.
 
Klukkan 17:00 í Salnum í Brákarhlíð, Borgarbraut 65 Borgarnesi.
Klukkan 20:00 í Dularfullu búðinni við Skólabraut Akranesi.
Allir velkomnir – ókeypis kaffiveitingar.
Fundunum verður útvarpað beint á heimasíðunni flokkurfolksins.is.



 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Mitsubishi Outlander 
Pug in Hybrid
Hef til afgreiðslu í nú í lok 
október nýja
Mitsubishi Outlander Pug in 
Hybrid

Verð með dráttarkúlu 
skráður kr 3.790.000

Nú er góður tími til að panta með 
þeim aukabúnaði sem þið óskið
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Bændum er nóg boðið.  Þeir eru 
uggandi um framtíð greinar-
innar. Bændur gera sér grein 

fyrir að lengra verður ekki haldið á 
sömu braut, átak og breytingar séu 
nauðsynlegar. Þetta kom m.a. berlega 
fram á gríðarlega fjölmennum fundi 
á Blönduósi fyrir nokkrum vikum. 
Þangað flykktust bændur, nánast af 
öllu landinu.

ábyrgð á byggðaþróun
Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins nefndi 
þar í ræðu sinni að það væri bara 
hreinlega hluti af byggðastefnu að 
koma nú til liðs við bændur, rétta þeim 
hjálparhönd þannig að þeir gætu enn 
hjarað við störf sín undir eða við fá-
tækramörk eins og fyrir liggur. Fram-
angreindu sjónarmiði er ég algjörlega 
ósammála. Það er í hæsta máta ósann-
gjarnt að nefna bændur og byggða-
þróun í þessu samhengi. Staðreyndin 
er auðvitað sú að engin raunveruleg 

byggðastefna er til í landinu hvað sem 
yfirlýsingum líður, stjórnvöld láta reka 
á reiðanum.

Það er nauðsynlegt að búa þannig 
um hnútana að bændur geti með 
sóma stundað sín mikilvægu störf sem 
helstu matvælaframleiðendur landsins 
um leið og þeir eru varðmenn náttúr-
unnar, oft útverðir á sínum svæðum.

Tengsl við framleiðendur
Bændur eru furðu lostnir yfir litl-
um árangri afurðafyrirtækja í mark-
aðsmálum og telja að þar ríki algjör 
stöðnun gagnvart þörfum neytenda, 
bæði nýrrar íslenskrar kynslóðar og 
ríflega milljón ferðamönnum sem 
skolað hefur hér á land undanfarin 
ár.  Undir þetta tek ég og tel að mark-
aðsfólk landbúnaðarins ætti að líta til 
annarra útflutningsaðila á Íslandi og 
draga af því lærdóm, t.d. sjávarútvegs-
ins. Það vekur jafnframt furðu hversu 
langt bil er á milli framleiðenda, þ.e. 

bænda og þeirra sem sjá um sölu- og 
markaðsmál þeirra. Þessir aðilar virð-
ast hreinlega ekki tala sama mál. 

Eflum frumkvæði  
og þekkingu
Ungir bændur hugsa með upplýst-
um hætti enda eru þeir almennt vel 
menntaðir og víðsýnir. Í ljósi þess að 
Samfylkingin talar mjög fyrir meira 
frelsi til handa bændum í markaðs- 
og sölumálum, þá er það heillandi 
tilhugsun að menntastofnanir taki 
saman höndum og liðsinni bændum 
í þessu efni.  Ein hugmyndin væri sú 
að Háskólarnir á Bifröst með styrk-
leika á viðskiptasviði, Landbúnað-
arháskólinn á Hvanneyri með gæða-
mál sem áhersluþátt og Háskólinn á 
Hólum með sjónarhorn ferðaþjónustu 
tækju sameiginlega á þessu og stór-
efldu sérnám fyrir bændur í sölu-, 
gæða- og markaðsmálum. 

Framsóknarflokkarnir þrír
Viðreisn hefur boðað áherslu-
breytingar í landbúnaði og lýst því 
yfir að nú standi til átak til framtíðar 
og að hagur bænda muni vænkast til 
muna.  Það er holur hljómur í þeirri 
orðræðu og ekki traustvekjandi gagn-
vart stéttinni. Flokkurinn var enda í 
vondum félagsskap í ríkisstjórn með 
höfuðflokki sem ber höfuðábyrgð á 
núverandi ástandi og það eru öfl í 
landinu sem hagnast á óbreyttu prangi 
í ónýtu gjaldmiðilsumhverfi. Kerfis-
flokkarnir þrír munu því miður litlu 
breyta og á meðan horfum við upp á 
merka atvinnustétt bænda búa áfram 
við ósæmandi kjör. Flokkur fólksins 
ætlar síðan að gera allt fyrir alla, eins 
trúðverðugt og það er. Sama á líklega 

við um Miðflokkinn sem sjálfsagt leit-
ar fanga meðal bænda. Ætlar bænda-
stéttin virkilega aftur og enn að veðja 
á rangan hest og viðhalda með því 
ómögulegu hlutskipti sínu?

Sýn jafnaðarmanna
Jafnaðarmenn hafa áratugum saman 
talað fyrir breytingum í íslenskum 
landbúnaði með það að markmiði 
að efla hag bændastéttarinnar. Þær 
umræður má rekja allt aftur til daga 
þess merka stjórnmálamanns, Gylfa 
Þ. Gíslasonar. Ef við hefðum stigið 
gæfuspor á þeim tíma, þá væri staðan 
önnur en í dag. 

Samfylkingin með bændum
Samfylkingin styður vitaskuld ís-
lenska bændur og talar fyrir auknu 
frelsi þeirra til framleiðsla á vandaðri 
matvöru. Ljóst er að til framtíðar er 
nauðsynlegt að líta yfir þetta fram-
leiðslusvið með þarfir hins íslenska 
markaðar fyrst og fremst í huga. 
Möguleikar til útflutnings eru fyrir 
hendi en sjálfbærni er markmið sem 
nauðsynlegt er að vinna að og það er 
ekki óraunhæft.  Þetta vita bændur og 
eru í hjarta sínu sammála. Samfylk-
ingin – jafnaðarmannaflokkur Íslands 
skilur viðfangsefnið og er reiðubúin til 
samstarfs við bændur um traustari og 
betri hag í þágu stéttarinnar í heild og 
fyrir almenning í landinu.

Guðjón Brjánsson, þingmaður 
Samfylkingar í Norðvesturkjördæmi.

Aðsend grein:

KjöT á 
BEININ

guðjón brjánsson.

Fé í reynisrétt 
undir akrafjalli.

PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

skotbómulyftara

AG línan frá Manitou býður 
meðal annars upp á nýtt  
ökumannshús með góðu  
aðgengi og útsýni.

HANNAÐUR TIL AÐ 
VINNA VERKIN

NÝ KYNSLÓÐ

• Meira útsýni
• Þægilegra innstig
• DSB stjórntakkar
• JSM stýripinni í fjaðrandi armi
• Stýrð stjórnun og hraði á öllum glussahreyfingum
• Virk dempun á bómu
• Hnappur sem losar glussaþrýsting á tengjum
• Og margt fleira

Góð viðgerða- og varahlutaþjónusta
Manitou er þarfasti þjónninn í dag 

til lands og sveita



Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.



Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum á öll heimili á 
Akranesi, dreifbýli á Akranesi og Borgarnesi. Liggur 
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi.

12.október 2017 
16. tölublað, 6. árgangur 

Dagar 
evrópskra 
menningar-
minjadaga
Menningarminjadagarnir eru haldnir 
ár hvert í þeim 50 löndum sem hlut 
eiga að Menningarsáttmála Evrópu. 
Allt frá Aserbæsjan í austri, til Portú-
gals í vestri og norður til Noregs. Mark-
mið þessara daga er að vekja athygli og 
áhuga á ríkri og fjölbreyttri menningu 
þeirra samfélaga sem byggja álfuna. 
Þema ársins 2017 er „Minjar og nátt-
úra“. Boðið er upp á fjölbreytta við-
burði hringinn um landið sem tengjast 
á einn eða annan hátt mannlífi, nátt-
úru og sögu fyrri tíma hérlendis. All-
ir viðburðirnir eiga það sameiginlegt 
að vera í höndum fyrirmyndaraðila 
sem starfa með menningarminjar. 
Nánar má fræðast um alla viðburði 
Menningarminjadaganna á vefsíðunni  
www.europeanheritagedays.com. 

Laugardaginn 14. október mun 
Hulda Guðmundsdóttir á Fitjum 
kynna verkefnið „Framdalurinn – 
Fitjasókn í Skorradal, verndarsvæði í 
byggð“ en nú er unnið að því að svæð-
ið verði verndarsvæði til að viðhalda 
menningarminjum og sögu í hinni 
gömlu Fitjasókn í Skorradal.

Komið verður saman við Fitjar, í 
botni Skorradals, klukkan 14.00.

Hulda á Fitjum var í opnuviðali í Vestur-
landi í sumar. blaðið má skoða á fotspor.is.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is

Umhverfisvænasta 
ál í heimi
Íslenskt ál verður sífellt eftirsóttara meðal framleiðenda sem vilja draga 
úr kolefnisfótspori vöru sinnar og hvergi í veröldinni er álframleiðsla jafn 
umhverfisvæn og hér.

Orkan sem álfyrirtæki nota víða um heim er að mestu úr óendurnýjanlegum 
orkugjöfum eins og kolum og jarðgasi og henni fylgir mikil losun gróðurhúsaloft-
tegunda. Á Íslandi losnar allt að tífalt minna af CO2 við orkuframleiðslu.  
Með grænni orku og framúrskarandi framleiðslutækni leggjum við þannig  
mikið af mörkum til að sporna gegn mengun í heiminum.

Á Íslandi er öll orka unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum.
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Miðausturlönd nota einkum jarðgas til orkuvinnslu. 

Í Kína kemur raforkan að mestu úr kolum.

Ísland

Miðausturlönd

Kína

Íslenskt ál um allan heim nordural.is
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lyfseðils
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál


