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Gunnar Freyr Gunnarsson tók 
stóra ákvörðun fyrir þremur 
árum síðan. Fæddur og upp-

alinn í Danmörku þar sem hann hafði 

menntað sig sem endurskoðandi og var í 
öruggri stöðu, tók hann sig upp og flutti 
til Íslands. Þar gerðist hann ljósmyndari. 
Gunnar sér ekki eftir þessari ákvörðun. 

Á miðopnu má lesa sögu Gunnars og 
skoða nokkrar af frábærum ljósmyndum 
sem hann hefur tekið á Vesturlandi

Íslendingurinn 
sem sneri heim

Andlitskrem
fyrir þurra húð

Fæst í apótekum

· Engir parabenar
· Engin ilmefni
· Engin litarefni

 

FLUTNINGASPÁ DAGSINS

ÓLAFSVÍK BÚÐARDALUR STYKKISHÓLMURBORGARNES

4° 40kg 14° 1250kg 12° 75kg12° 4kg

SPÁÐ ER SENDINGUM
UM ALLT VESTURLAND

GRUNDARFJÖRÐUR

-20° 150kg

 

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

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

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

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

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram. Umbrot: Vefpressan.  

Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

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

AKRANES:
Skipulags- og umhverfisráð Akra-

ness samþykkti á fundi sínum þann 17. 
október síðastliðinn að ganga til samn-
inga við lægstbjóðanda um niðurrif 
Sementsverksmiðjunnar. Útboðsverk-
inu var skipt í tvo þætti og mun Work 
North ehf. sjá um framkvæmd á þætti 
eitt.  Alls bárust tólf tilboð í verkið.

Vegna umfjöllunar um þetta mál í 
fjölmiðlum síðustu daga hefur Akra-
nesbær nú sett eftirfarandi tilkynningu 
á heimasíðu sína: 

„Vegna málsins og til frekari upp-
lýsingar er rétt að taka fram að eftir 
að ljóst var að Work North átti lægsta 
tilboðið sem var lægra en kostnaðar-

mat gerði ráð fyrir, leitaði sveitarfélag-
ið sér upplýsinga um verk sem félagið 
hafði unnið hjá Hafnarfjarðarbæ fyrir 
skemmstu. Um var að ræða niður-
rif húss í Hafnarfirði sem kallað var 
Dvergurinn. Félaginu var borin vel 
sagan varðandi það verk. Jafnframt var 
upplýst að hæfi félagsins hefði verið 
skoðað og að sú skoðun hafi ekki leitt 
í ljós nein atriði sem útilokuðu félagið 
frá því verki.  

Þar sem tilboð félagsins var lágt 
miðað við ætlun var óskað nánari 
skýringa frá félaginu á forsendum til-
boðsins. Þær skýringar sem gefnar voru 
metnar trúverðugar af sérfræðingum 
sveitarfélagsins.

Vegna ábendinga um að félag-
ið eða forsvarsmenn þess tengdust 
glæpastarfsemi eða slíkum aðilum var 
jafnframt óskað eftir upplýsingum um 
eigendur og eigendur þeirra félaga 
(lögaðila) sem eiga Work North  m.a. 
sakarvottorðum forsvarsmanna. Á 
þeim eða í þeim gögnum kom ekkert 
þar fram, að mati lögmanns sveitarfé-
lagsins, sem leitt gæti til þess að Akra-
neskaupstaður gæti hafnað boði Work 
North.

Jafn ítarleg skoðun á tilboðsað-
ila hefur ekki farið fram áður af hálfu 
sveitarfélagsins og það þrátt fyrir að 
félagið hafi unnið fyrir fleiri sveitarfé-
lög.“

BÚÐARDALUR: 

Í lok september síðastliðinn fluttu 
tveir landselkópar í litla laug sem 
þeim hafði verið búin við höfn-

ina í Búðardal, steinsnar frá Leifsbúð. 
Kóparnir komu í heiminn í byrjun 
sumar í Fjölskyldu- og húsdýragarðin-
um í Reykjavík. Talið er að þeir séu 
karlkyns. 

Kóparnir svamla nú um í laug 
sinni í Búðardal þar sem þeir eru 
fóðraðir á fiskmeti og stækka og 
eflast með hverjum degi. Laugin er 
afgirt svo þeir fari ekki á flakk. Þeir 
eru allgæfir og forvitnir eins og sela 
er háttur. 

Fréttavefurinn budardalur.is 
upplýsir að Svavar Garðarsson hafi 
staðið að þessu verkefni í samstarfi 
við Fjölskyldu- og húsdýragarðinn 
og sveitafélagið Dalabyggð. Öll 
vinna í kringum uppsetningu gerð-
is, sundlaugar og undirbúning undir 
komu kópanna var í sjálfboðavinnu. 
„Vert er að taka fram að selir eru ekki 
mikið fyrir klapp og bíta frá sér en 
annars eru þeir ljúfir. Óheimilt er að 

gefa þeim að borða og að sjálfsögðu 
má ekki fara inn fyrir girðingu. Ver-
kefninu fylgja ótal tækifæri og von-
andi er þetta byrjun á farsælu sam-
starfi milli þeirra sem að því koma. 

Líklegt er að mikið aðdráttarafl fylgi 
selunum sem kjörið væri fyrir sveita-
félagið eða einkaaðilla að nýta,“ segir 
á budardalur.is. 

Akranesbær hefur 
grandskoðað verktaka

Mannvirki Sementsverksmiðjunnar 
sem á að rífa eru geysistór. Hér sést 

hluti þeirra 

Kobbar tveir í Búðardal
Selkóparnir tveir í laug sinni.

Kobbarnir ræða við hund einn 
sem kominn er að heilsa upp 
á þá handan girðingar. Fjær 
sést svo út á sjálfan Hvamms-
fjörðinn. 

Framkvæmdum við Guðlaugu 
á Langasandi lokið í bili 
AKRANES: 

Nú er verið að byggja nýja laug 
við Langasand á Akranesi. 
Hún verður í grjótgarðin-

um undir stúkunni á Jaðarsbökkum. 
Framkvæmdir hófust í lok ágúst síð-
astliðinn. Þá var grafið í grjótgarðinn 
fyrir undirstöðum. Þær voru svo 
steyptar rúmum mánuði síðar. Grjót-
garðurinn hefur verið settur aftur upp 
fyrir veturinn. Á heimasíðu Akra-
neskaupstaðar kemur fram að hluti 
mannvirkisins verði forsteyptur í vet-

ur. Síðan er stefnt því að framkvæmd-
ir hefjist aftur á ný næsta. Verklok eru 
áætluð í júlí 2018.

Nýja laugin fær nafnið Guðlaug. 
Hæð hennar verður hæð þess um 6 
m yfir meðal stórstreymis flóði. Efst 
verður útsýnispallur og þar fyrir neð-
an setlaug. Yfirfall frá setlaug rennur 
svo í grunna laug sem er neðst. Gert 
er ráð fyrir því að sjór geti flætt inn í 
vaðlaugina, brún grunnu laugarinnar 
er um 0,5 m yfir meðal stórstreymis 
flóði.

Teikning af 
mannvirk-
inu eins og 
það mun líta 
út fullgert. 

Horft yfir Langasand í átt að 
Akraneshöfn nokkurn veginn frá 
þeim stað þar sem laugin verður.

Rafvirkjar

LED skápalampar

www.olafsson.is
Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is



Selkóparnir tveir í laug sinni.
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HVALFJARÐARSVEIT:

Miðvikudaginn 1. nóvember 
var afhjúpaður minnisvarði 
eftir rússneska listamann-

inn og myndhöggvarann Vladimir Al-
exandrovich Surovtsev við Hernáms-
setrið að Hlöðum á Hvalfjarðarströnd. 
Minnisvarðinn ber heitið „Von um 
frið.“ Hann er stytta reist af Rússum til 
minningar um fórnir þeirra sjómanna 
sem tóku þátt í birgðaflutningum 
bandamanna frá Hvalfirði til Rúss-
lands í seinni heimsstyrjöldinni.

Forseti Íslands hr. Guðni Th. Jó-
hanesson afhjúpaði minnisvarðann 
ásamt hr. Igor Orlov fylkisstjóra 
Arkhangelsk-fylkis í Rússlandi. 
Skipalestasiglingar milli Íslands og 
Norðvestur-Rússlands fóru að veru-
legu leyti fram milli Arkhangelsk og 
Hvalfjarðar.

„Skipalestirnar sem fóru frá Hval-
firði til Rússlands voru sannkallað 
fjölþjóðaverkefni. Við Íslendingar 
lögðum til aðstöðuna í Hvalfirði á 
sínum tíma. Án hennar hefðu Íshafs-
skipalestirnar ekki verið mögulegar. 
Það er því rétt að Hvalfjörður verði nú 
vettvangur sátta þar sem menn koma 
saman til að minnast,“ segir Guðjón 
Sigmundsson staðarhaldari Hernáms-
setursins.

„Þetta var stórkoslegur dagur fyrir 
okkur en hefur þetta verið í undirbún-
ingi í mjög langan tíma. Það var yndis-
legt að sjá þetta verða að veruleika. 
Við á Hernámssetrinu ætlum að vera 
leiðandi í boðskapi friðar og halda 
minningu skipalestanna á lofti. Ég vil 
þakka öllum sem komu að þessu verk-
efni og gerði þennan dag að veruleika. 
Ég gæti þar til greint marga en ætla 
ekki að hætta mér út á þann hála ís. 
Ég veit að þeir vita hver og einn hvað 
hann lagði til og ég vil bara segja við 
þá, að þetta hefði ekki verið hægt án 
þeirra aðkomu,“ segir Guðjón.

Minnismerki frá Rússum afhjúpað að Hlöðum

Styttan hífð úr kassa sínum og sett á stall.

Surovtsev myndhöggvari og forseti 
Íslands afhjúpa styttuna. Igor Orlov 
fylkisstjóri Arkhangelsk og Anton 
Vasiliev sendiherra Rússa á Íslandi 
standa hjá. 

Styttan afhjúpuð. Hún sýnir konu sem 
veifar í kveðjuskyni. Forseti Íslands, 
Orlov fylkisstjóri, Vasilev sendiherra 
og Guðjón Sigmundsson staðarhaldari 
Hernámssetursins standa hjá. 

Séra Kristinn Jens Sigurþórsson 
sóknarprestur í Saurbæ flutti 
blessunarorð. 

Prestur rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar 
á Íslandi blessaði einnig styttuna. Hval-
fjörður skartaði sínu fegursta þennan 
dag. 

Styttan stendur á íslenskum steini og akkeri er 
framan við hana. Ensk áletrun á skildi segir að 
minnismerkið sé um sjómenn sem börðust gegn 
fasismanum í seinni heimsstyrjöld. 

Minnismerkið er augnayndi þar sem það 
stendur í lundi við Hlaði og horfir út á 
fjörð.  

Hjúkrunarfræðingur óskast við Dvalar- 
og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík

Dvalar - og hjúkrunarheimilið Jaðar í Ólafsvík auglýsir eftir 
hjúkrunarfræðingi til starfa í 80-100% stöðugildi.  

Á Jaðri eru 12 hjúkrunarrými og 5 dvalarrými.
Heimilið var nýlega stækkað og allt tekið í gegn.   
Þar er vinnuaðstaða með því besta sem gerist.

Nánari upplýsingar veitir Inga Jóhanna Kristinsdóttir, forstöðu-
maður, í síma 857-6605

Skriflegum umsóknum er tilgreini menntun, fyrri störf og 2 um- 
sagnaraðila ber að skila til forstöðumanns Jaðars fyrir  20. nóvem-
ber 2017  á netfangið jadar@snb.is ellegar á póstfangið Hjarðartún 
3a, 355 Ólafsvík

Ólafsvík er einn af þremur þéttbýliskjörnum  
sem mynda sveitarfélagið Snæfellsbæ.  

Snæfellsbær er ungt sveitarfélag sem vefur sig utan um Snæfellsjökul:  Staðarsveit, Búðir, 
Breiðuvík, Arnarstapi, Hellnar, Hellissandur, Rif, Ólafsvík og Fróðárhreppur.    Í góðu veðri 
er Ólafsvík í tveggja tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík – og veðrið er að sjálfsögðu alltaf 

gott undir Jökli! 

Hér býr gott fólk sem er alltaf tilbúið til að bjóða nýja Snæfellsbæinga velkomna.  

Í Snæfellsbæ er sérstaklega fallegt umhverfi þar sem Snæfellsjökul ber hæst, enda býður 
bæjarfélagið upp á alla flóru landsins þegar kemur að landslagi, fugla- og dýralífi.  

Útivist og íþróttir er hægt að stunda hvenær sem er ársins, skíði og snjóbretti, gönguferðir, 
golf, hestamennsku, sund og margt fleira.  Nýtt glæsilegt íþróttahús er í Ólafsvík.  

Öflugt tónlistarlíf er í sveitarfélaginu og félagastarfsemi með miklum blóma.

Snæfellsbær

Forstöðumaður



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.
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Snorri G. Bergsson sagn-
fræðingur skrifar í þessari 
bók um framandi útlendinga 

á Íslandi frá miðri 19. öld allt til 
hernámsins 1940. Hann lýsir um-
ræðum um ímynd og hlutverk 
útlendinga í íslensku samfélagi og 
hvernig Íslendingar brugðust við 
komu þeirra hingað. 
Drjúgur hluti bókarinnar fjall-
ar um viðbrögð við þýska flótta-
mannavandanum 1933–1939 þegar 
bæði stjórnmálaflóttamenn og 
gyðingar flúðu Þýskaland. Í texta 
á bakhlið kápu bókarinnar seg-
ir: „Erlendur landshornalýður er 
stórfróðleg bók fyrir alla þá sem 
unna íslenskri sögu. Hún dýpkar 
bæði og skerpir vitund okkar um 
innflytjendur hér á landi og sýnir 
um leið hvaða straumar og stefnur 
hafa mótað viðhorf okkar í garð 
þeirra.“ 

Við grípum hér niður í nokkrar frá-
sagnir sem tengjast Vesturlandi.

William Tierney í Borg-
arnesi
Árið 1883 kom til Íslands kom 
skoskur baptisti, William Tierney, 
og hélt uppboð á fötum og fleiri vör-
um í Reykjavík ásamt félaga sínum. 
Virðulegir Reykvíkingar, Jón Ólafs-
son ritstjóri Þjóðólfs og fleiri, töldu 
sumir að þar færu „fatajúðar“ sem 
væru skítugir og þar að auki hættu-
legir smitberar. Hér grípum við 

niður í frásögn þegar Tierney seldi 
mági sínum, John Harmitage, hús-
eign sína við Kirkjustræti 2 (þar sem 
Herkastalinn reis síðar):

Þegar Tierney seldi Harmitage 
eign sína við Kirkjubrú fékk hann 
ráðrúm til að færa út kvíarnar, 
meðal annars til Borgarfjarðar og 
Mýra. Snemma árs 1885 fékk hann 
verslunarleyfi á Akranesi og síðar 
sama ár í Borgarnesi. Tierney virð-
ist hafa siglt með Thor Jensen upp 
til Borgarness sumarið 1885 og þá 
er þess getið að hann hafi haldið þar 
uppboð. Mátti þar finna gömul föt, 
skófatnað og ýmsa smámuni. „Mun 
um skeið hafa mátt sjá helztu fyrir-
menn í héraði í yfirfrökkum er þeir 
höfðu keypt á uppboðum Tierneys,“ 
sagði Jón Helgason frá í sögu Borg-
arness.  Thor Jensen minntist síðan á 
hann í ævisögu sinni og sagði blákalt 
að „Tcherney“ hefði verið „skozkur 
gyðingur“.  Tierney keypti skömmu 
síðar verslunarhús Finns Finnssonar 
kaupmanns í Borgarnesi á 440 krón-
ur og fylgdu með því eldavél, púlt og 
afgreiðsluborð.  Upp frá þessu var 
Finnsbúð „kennd við Gyðinginn og 
jafnan nefnd Tjernihús,“ bætti Jón 
Helgason við.  Húsið stendur enn. 

Fyrsta uppboð Tierneys í Borg-
arnesi var haldið 28. ágúst 1885 eftir 
settum reglum. Seldust þá einkum 
yfirfrakkar og annar karlmannafatn-
aður en bændur á svæðinu virðast 
ekki hafa látið þetta tækifæri fram-
hjá sér fara. Samtals seldist varning-

ur, aðallega fatnaður en einnig ým-
iss konar smávara, fyrir rúmar 820 
krónur. Næsta uppboð átti að halda 
6. nóvember 1885 en því var fre-
stað vegna fjarveru sýslumanns og 
var ekki haldið fyrr en 16. júlí 1886. 
Þá hófst annað uppboð Tierneys í 
Borgarnesi og hafði það verið aug-
lýst í fimm hreppum Mýrasýslu og 
tveimur hreppum Borgarfjarðar-
sýslu. Árni söðlasmiður Hjálmsson 
að Hamri í Þverárhlíð keypti fyrstur 
og hlaut kamba fyrir 10 aura. 

Karlmannayfirfrakkar voru enn 
vinsælir og seldust vel, meðal annars 
keypti séra Árni Jónsson á Borg fleiri 
en einn. Flestir bændur í umrædd-
um hreppum virðast hafa verslað 
í að minnsta kosti öðru uppboði 
Tierneys, sem samtals seldi fyrir 
rúmar 720 krónur í seinna skiptið.  
Einnig má nefna að í framhaldssögu 
í Þjóðólfi 1888 sagði af söguhetjunni 
sem átti spariföt, „grábrún jakkaföt 
frá Tierney, ágætustu gyðingaföt, 
sem hann hafði fengið fyrir besta 
verð á gyðingasöluþingi“.  

 Tierney rak eiginlega 
starfsemi óreglulega í Borgarfirði en 
ferðaðist um. Hann réði annan mág 
sinn, Charles Stuart. til að annast 
verslunina í Borgarnesi í umboði 
sínu. Jón Helgason sagði að verslun 
Tierneys þar hafi verið endaslepp. 
Innan eins misseris tókst honum „að 
veðsetja það þriðja Skotanum, John 
Hermitage, á þúsund krónur, og hirti 
hann lítið um það upp frá því, enda 

hafði hann þá tryggt sér dágóðan 
hagnað af kaupunum.“  Tjernihús 
stóð þó lengi vel næsta autt. Tiern-
ey virðist hafa spennt bogann of hátt 
og trúlega ekki áttað sig á að bænd-
ur í sveitum gátu ekki verslað stórt á 
hverju uppboði. [...]

Björn Kristjánsson, síðar 
bankastjóri og ráðherra, keypti 
nú húseign Harmitage í Reykjavík 
frekar ódýrt og þjarmaði að honum 
vegna fyrrnefndar skuldar og gekk 
að veðinu í Tjernihúsi. Það stóð þó 
tæpt því að hálfþrítugur ungprestur, 
sem settist að á Borg 1888, skar úr 
um að Tjernihús stæði utan versl-
unarlóðarinnar í Englendingavík og 
tilheyrði því prestssetrinu. Það varð 
því, sagði Jón Helgason, „enn fjær 
John Hermitage en áður að borga 
skuld sína [við Björn], þótt hún væri 
fallin í gjalddaga.“ Björn krafðist 
þess þá að húsið yrði selt á uppboði 
og keypti Brydesverslun það fyrir 
nærri 440 krónur. Nýju eigendurn-
ir sömdu síðan við prestinn um að 
húsið myndi tilheyra verslunarlóð-
inni.  Merkilegt er annars að Jón 
Helgason skuli ítrekað hafa getað 
lesið huga löngu látins manns og 
gert honum upp neikvæðar kenndir 
— eða öllu heldur borið við fordóm-
um þess efnis að úr því að gyðing-
ur hefði gert viðskipti hlyti hann að 
hafa grætt á þeim. 

Flakkararnir
Á fyrstu árum 20. aldar komu hingað 
nokkrir flakkarar sem sögðust vera 
„Armeningar“ og fóru um landið, 
oftast tveir og tveir saman. Meðferðis 
höfðu þeir „gyllt–krossaða betlibók á 
brjóstinu“ og fóru síðan um betlandi 
með slíkum harmagráti að lands-
menn sáu sér ekki fært annað en að 
veita þeim nokkra aura, gistingu, 
mat og jafnvel klæðnað. Sumir tölu 
að best væri að varast menn þessa 
því að enginn vissi hverjir þeir væru 
í raun og  gætu þeir enn fremur flutt 
hingað sjúkdóma. Furðulegt þætti, 
nú þegar Íslendingar hefðu aflagt 
betl, að útlensk sníkjudýr fengju að 
leika hér lausum hala.  

Flakkarar þessir fóru meðal 
annars um Snæfellsnes og Mýra- 
og Borgarfjarðarsýslur, mörgum til 

ama. Þegar slíkir menn voru orðn-
ir árlegir gestir sáu stjórnvöld ekki 
annað fært en að grípa í taumana. 
Í bréfi stjórnarráðs Íslands til sýslu-
manna landsins og bæjarfógetans 
í Reykjavík var málum þeirra gerð 
skil. 

 „Með því að slíkt flakk 
eða betl útlendra manna hjer á 
landi á engan hátt má eiga sjer hjer 
stað, eruð þjer, herra sýslumaður 
(herra bæjarfógeti), umbeðinn að 
láta taka umrædda utanríkisbetlara 
fasta, ef þeir koma fram í lögsagnar-
umdæmi yðar, eptir atvikum láta þá 
sæta ábyrgð fyrir athæfi þeirra og 
að minnsta kosti vísa þeim burtu 
úr landinu. Kostnaður við flutning 
þeirra burtu hjeðan af landi greiðist 
úr landsjóði, svo framarlega sem 
þeir eru eigi sjálfir þess megnugir að 
greiða þennan kostnað.“ 

Í janúarbyrjun 1906 fékk sýslu-
maður Mýra– og Borgarfjarðarsýslu 
pata af flökkurum í umdæmi sínu. 
Bað hann hreppstjóra Hvítársíðu-
hrepps að leita þessa menn uppi, 
taka þá fasta og flytja til Reykjavíkur. 
Hreppstjóri sat fyrir þeim í Þverár-
hlíð við fimmta mann en flakkarana 
grunaði hvað bjó að baki og „gerðust 
þeir honum erfiðir, þóttust hvorki 
geta gert sig skiljanlega né skilið 
það hann sagði“. Hann náði þeim 
að lokum eftir mikinn eltingarleik 
og lét flytja þá til Borgarness.  Þaðan 
voru þeir færðir til Reykjavíkur með 
gufubátnum í yfirheyrslu. Sögðust 
þeir heita Abraham Simon og Zebr-
ael Abraham frá héraðinu Armeníu í 
persneska Kúrdistan. 

Eins og með „gyðinginn“ William 
Tierney, sem var í raun baptisti og 
hvorki með tengsl við gyðinga né 
gyðingdóm, voru menn þessir ekki 
„Armeningar“ í raun heldur tyrk-
neskar „betlikindur“ sem „sem 
höfðu það fyrir atvinnu, að fara 
sníkjandi land úr landi og látast 
vera Armeningar, sem hefðu orðið 
að flýja land sitt.“ Þeir höfðu einnig 
ferðast um nágrannalöndin sama er-
indis og þar hafði komist upp um þá. 

Erlendur landshornalýður? Flóttamenn og 
framandi útlendingar á Íslandi, 1853–1940

Bókarkafli:

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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Ný fjármögnunarleið:  
Fáðu kröfurnar þínar  
greiddar strax!
Faktoría Fjármagnar ógreiddar kröFur

Faktoría er nýtt fjár
málatæknifyrirtæki (e. 
fintech) sem býður fyrir

tækjum að fjármagna kröfur 
þeirra. Fjárflæði fyrirtækja 
getur verið mjög sveiflukennt 
en kostnaðurinn fer aldrei í 
frí, það þarf að greiða laun 
og launatengd gjöld um hver 
mánaðamót auk fjölmargra 
annarra fastra kostnaðarliða, 
á meðan útistandandi kröfur 
falla ekki á gjalddaga fyrr 
en eftir mánuð eða mánuði. 
Þessar kröfur eru hins vegar 
fjármagnaðar strax hjá Fakt
oríu, biðin eftir peningunum 
getur farið alveg niður í eina 
klukkustund.

„Við erum að bjóða nýja 
tegund af fjármögnun fyrir 
fyrirtæki sem er nokkuð til 
hliðar við allt skrifræðið og 
biðina sem fylgir hefðbund
inni lánafyrirgreiðslu,“ segir 

Hörður Bender, stofnandi 
og eigandi Faktoría, en auk 
hans starfa við fyrirtækið 
þeir Finnur Freyr gunnarsson 
og Haukur Baldvinsson og 
saman mynda þeir þriggja 
manna samhent teymi. Hin 
skilvirka og hraða þjónusta 
Faktoríu hvílir á afar velvirk
um hugbúnaði sem þróaður 
var í nokkur ár og prófaður 
með örfáum viðskiptavinum 
áður en starfsemin hófst 
formlega fyrir rétt rúmu 
ári: „Við erum hluti af hinni 
svokölluðu Fintech. bylgju, 
þ.e. Financial technology, en 
hjá Seðlabanka íslands og 
á alþingi hefur verið kallað 
eftir meiri flóru í fjármálageir
anum. Við erum klárlega að 
svara því kalli,“ segir Hörður.

Það er fleira sem gerir 
kröfufjármögnun þægilegri 
en hefðbundna fjármögnun: 

Það þarf engin veð. Það þarf 
bara gilda kröfu, Faktoría 
gengur úr skugga um að 
reikningurinn sé réttur og þar 
með er forsendan fyrir fyrir
greiðslu komin.

að sjálfsögðu innheimt
ast ekki allar kröfur og því 
er áhætta í spilunum sem 
Faktoría tekur á sig, en föst 
innheimtuþóknun er 2,5% af 
kröfunni. Það þýðir til dæmis 
25.000 krónur af 1 milljón, 
sem fyrir marga er lítið í sam
anburði við það óhagræði 
sem hlýst af því að bíða eftir 
að viðskiptavinir greiði kröfur 
eða fá hefðbundna lánafyrir
greiðslu hjá banka.

að sögn Harðar er mark
hópur Faktoríu lítil og meðal
stór fyrirtæki eða nánar 
tiltekið fyrirtæki með 5 til 100 
starfsmenn: „Stærsti  geirinn 
hjá okkur er byggingar

iðnaðurinn og síðan eru það 
sjávarútvegurinn og ferða
þjónustan. Ferðaþjónustan er 
gott dæmi um starfsemi þar 
sem fjárflæði er ójafnt. Það 
er oft gott yfir sumarið en 
síðan er mun erfiðara að reka 
fyrirtækin yfir vetrartímann. 
Þá er gott að hafa þessa 
fyrirgreiðslu sem jafnar út 
sveiflurnar. núna eru sér
verslanir töluvert að leita til 
okkar, sem vantar fjármagn 
til að byggja sig upp fyrir 
jólin, þurfa að fylla á lagerinn 
og það er þungt að leggja 
út fyrir slíku þó að það eigi 
eftir að skila sér allt til baka í 
jólasölunni,“ segir Hörður.

Sem fyrr segir hefur 
 Faktoría aðeins verið í rúmt 
ár á markaðnum eftir langan 
aðdraganda þar sem menn 
huguðu vandlega að því að 
treysta tæknilegan grunn 

starfseminnar. Hörður segir 
að viðtökurnar hafi verið 
frábærar og þjónustan er 
greinilega kærkomin fyrir 
mörg lítil og meðalstór fyrir
tæki.

Þeir sem hafa áhuga á að 
kynna sér þjónustuna betur 
og hafa ef til vill þörf fyrir 
fjármögnun af þessu tagi 
ættu endilega að skoða vel 
vef fyrirtækisins, faktoria.
is. Þar eru greinargóðar og 
aðgengilegar upplýsingar auk 
þjónustuvefjar þar sem við
skiptavinir taka nokkur skref 
að fjármögnuninni í einföldu 
og traustu ferli.

Á vefnum er einnig að 
finna símanúmer þeirra 

Harðar, Finns og Hauks og 
er velkomið að hringja í þá 

og fá nánari upplýsingar og 
útskýringar á þjónustunni í 

símtali.

Hörður Bender Finnur Freyr Gunnarsson Haukur Baldvinsson

KyNNING
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Gunnar Freyr lét drauma 
sína rætast og flutti heim
Á meðan sumir Íslendingar 

halda af landi brott í leit að 
betra lífi, þá eru aðrir lands-

menn sem halda heim og það jafn-
vel heim í fyrsta skipti.  Einn þeirra 
er Gunnar Freyr Gunnarsson. Hann 
er betur þekktur af sumum undir 
starfsheiti sínu sem ljósmyndari og  
stafrænn sögumaður/digital storyt-
eller; - „Icelandic Explorer.” Gunnar 
hefur vakið athygli fyrir störf sín eft-
ir að hann kom heim til Íslands. Hér 
birtum við nokkrar af hans frábæru 
ljósmyndum sem teknar hafa verið 
nú síðustu misserin víðsvegar um 
Vesturland.

Hver vegur að heiman...
Gunnar Freyr Gunnarsson fæddist í 
Árósum í Danmörku á öðrum degi 
jóla  árið 1986. Foreldrar hans ís-
lenskir voru þar við nám á þeim tíma. 
Gunnar á eldri systir, sem flutti líka 
fyrsta sinni heim til Íslands frá París 
fyrir ári síðan ásamt manni og ungum 
syni.  Ættir á Gunnar meðal annars 
að rekja í Borgarfjörðinn. Langaafi 
hans Kjartan Ólafsson brunavörður 
og skáld var fæddur á Húsafelli og 
af þeirri ætt sem kennd er við þann 
stað.  Langalangamma var Jórunn 
Jónsdóttir brá Breiðabólstað í Reyk-
holtsdal. Gunnar Freyr á í dag stóran 
frændgarð í byggðum Borgarfjarðar.  

Eftir 25 ára búsetu í Danmörku 
þá fluttu foreldrar Gunnars aftur 
heim til ættjarðarinnar vorið 2010. 
Þetta eru þau Gunnar Rögnvaldsson 
og Sigrún Þormar verkefnastjóri hjá 
Snorrastofu í Reykholti. Þau settust 
að í Skorradal.

Skorradalurinn heillaði
Gunnar Freyr nam endurskoðun. 
Hann lauk meistaragráðu við Copen-
hagen Business school og fékk 
draumastarfið hjá Price Waterhouse 
& Coopers. Í Kaupmannhöfn hitti 
hann árið 2009 sína tilvonandi. Hún 

er Katarzyna Maria, ungur heim-
spekingur frá Póllandi. Hjónaleysin 
bjuggu þau saman í íbúð á Austurbrú 
þar í borg. 

Vinnuvikan var löng hjá hinum 
unga endurskoðanda og ráðgjafa. 
Hann hjólaði daglega í vinnuna í 
jakkafötunum. Fór snemma af stað 
og kom seint heim. 

Í fríum reyndi hann að fara sem 
oftast til Íslands að heimsækja foreld-
rana í Skorradal. Náttúran þar heill-
aði algerlega endurkskoðandann frá 
Kaupmannahöfn. Gunnar fór að fara 
í göngur í nágrenninu með mynda-
vélina sína. Í hvert skipti þegar hann 
kom í heimsókn var hann alltaf jafn 
heillaður af fegurð svæðisins og stór-
fengleika landsins sem hann hafði 
aldrei haft tækifæri til að kynnast. 

Flutt til Íslands
Lífið hjá ungum endurskoðanda 
í stóru ráðgjafafyrirtæki í Kaup-
mannahöfn getur verið erfitt. Laun-
in voru svo sem ekkert heldur til að 
hrópa húrra fyrir. Gunnar fann fyrir 
meiri og meiri ófullnægju í starfi sínu 
og lífi í miðborg Kaupmannahafnar. 
Hann þráði breytingar og hugrekki til 
að fylgja draumum sínum. 

Að lokum gerði hann þetta.  Dag 
einn haustið 2014 var ákvörðunin 
tekin. Uppsagnarbréfi var skilað til 
vinnuveitanda, allar veraldlegar eigur 
seldar, íbúðinni sagt upp og keyptur 
miði aðra leið til Íslands fyrir hann 
og sambýliskonuna. Nú var hið ör-
ugga líf kvatt. Landið sem Gunn-
ar hafði búið í alla ævi yfirgefið  og 
haldið út í óvissuna og á vit ævintýr-
anna. Hvernig myndi hinu unga pari 
reiða af í landi sem var næstum jafn 
framandi fyrir bæði?

Fyrsta árið vann Gunnar Freyr 
við innri endurskoðun hjá Icelandic 
Group. Hann reyndi að fara út á land 
eins oft og hann gat. Þar fór hann í 
fjallgöngur með myndavélina og 

heimsótti foreldrana í Skorradalinn.  
Unga parið kom sér fyrir í eigin íbúð 
í 101 Reykjavík og fóru að búa sér 
hreiður.  Þeim leið vel hér.  Katarzynu 
gekk vel að aðlagast og að ná tungu-
málinu. 

Helgar sig ljósmyndun
Fyrir rúmum tveim árum síðan stofn-
aði Gunnar Freyr prófíl á ljósmynda-
samfélagsmiðlinum Instagram. Þetta 
er í dag eins konar nafnspjald eða 
kynningargátt hans út í hinn stóra 
heim. Í dag er hann með næstum 
200.000 fylgjendur víðsvegar frá.  

Haustið 2016 hóf Gunnar nám 
við Ljósmyndaskóla Reykjavíkur. Í 
nóvember þetta sama ár eignuðust 
þau Katarzyna sitt fyrsta barn sem er 
drengur.  

Ferill Gunnar sem ljósmyndari 
fór svo á flug fyrir tæpu ári síðan. Í 
dag starfar hann eingöngu sem ljós-
myndari. Starfsferill sambýliskon-
unnar hefur líka fengið byr undir 
báða vængi. Katarzyna starfar sem 
verkefnastjóri fyrir „Samtök um 
söguferðaþjónustu”  í samvinnu við 
Íslandsstofu.   

Mikill náttúrverndarsinni
Gunnar Freyr er starfs síns vegna 
mikið á ferðalögum um landið að 
mynda fyrir hin ýmsu verkefni. 
Einnig fór hann í haust í vikusigl-
ingu á seglskútu með Norðursiglingu 
undan austurströnd Grænlands. „Ég 
nýt þess að ráða sjáfur yfir mínum 
tíma og vera minn eigin herra. Í stað 
jakkafatana og reiðhjólsins er komin 
lopapeysa og Land Rover. Vinnustað-
urinn er landið allt. Sérstaklega heill-
ar hálendið, Vesturland og Vestfirðir.  
Ég er mikill nátturuverndarsinni og 
óska þess að okkur beri gæfa og vit til 
að varðveita okkar stórkostlegu nátt-
úru, hálendi Íslands og hið einstaka 
dýralíf.“

Þau vinna mikið saman hann og 

Katarzyna. Hún aðstoðar með texta-
vinnu, er aðstoðar ljósmyndari og er 
harðasti gagnrýnandi Gunnars.  

Þó að Gunnar Freyr sé fæddur 
erlendis og hafi alist þar upp og búið 
þar fyrstu 27 æviárin þá segist hann 
búa að því að í uppvextinum hafi 
alltaf verið lögð mikil rækt við ís-

lenska menningaarfinn. Íslenska var 
ávallt töluð á heimilinu og mikið lesið 
fyrir þau systkin.

Hér á Íslandi líður litlu fjöl-
skyldunni vel og ungi Íslendingurinn 
sem snéri heim á fylgir draumunum. 
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Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is
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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
Löggiltur 
fasteignasali/Stílisti
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

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 

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 !
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UM 2.500 MANNS HEIMSóTTU LINdEx VIÐ opNUN Á AKRANESI
AKRANES: 

Opnun Lindex á Akranesi var gríð-
ar vel sótt um helgina þar sem rúmlega 
15% allra Vestlendinga lögðu leið sína 
í miðbæ Akraness, eða sem samsvarar 
rúmlega 35% allra bæjarbúa.  Samtals 
um 2.500 manns mættu til að fagna 
opnun fyrstu tískukeðju sem opnað 
hefur í þessum öfluga landshluta sem 
telur tæplega 16.000 manns.

Verslunin opnaði með pompi og 
prakt á laugardaginn á slaginu klukk-
an 12 og fylltist á augabragði.  Gestir 
og velunnarar skemmtu sér vel undir 
tónum DJ Dóru Júlíu auk þess sem 
boðið var upp á popp og blöðrur fyrir 
yngstu kynslóðina ásamt andlitsmáln-
ingu sem fjölmargir nýttu sér.

„Við erum í skýjunum yfir þessum 
frábæru móttökum sem fóru fram úr 
okkar björtustu vonum.  Við erum 
gríðarlega þakklát hvernig til hefur 
tekist og hlökkum til framhaldsins 
hér á Vesturlandi,“ segir Lóa Dagbjört 
Kristjánsdóttir-umboðsaðili Lindex á 
Íslandi

Við opnun hverrar Lindex versl-
un er veittur styrkur að vali starfs-
fólks sem er ákveðið hlutfall af sölu 
á opnuninni en að þessu sinni hlýtur 
Team Rynkeby styrkinn að upphæð 
400 þús. kr.  og gengur hann óskertur 
til Styrktarfélags krabbameinssjúkra 
barna.

fréttakynning
Lóa og Albert við verslunina að Dalbraut 1, Akranesi.

Ungir sem aldnir voru glaðir í bragði við opnunina.

DJ Dóra sá um tónlistina.  

Verslunin fylltist á augabragði.

Tveir af yngstu viðskiptavinunum vel skreyttir í tilefni dagsins.

Fullt hús var á opnuninni.

LAUS VIÐ VERKI VEGNA SLITGIGTAR

FÆST Í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA 

„Ég hef verið að kljást við slitgigt í hnjám og mjóbaki í fjölmörg ár og 
prófað margt, bæði lyf og náttúrulyf . bæklunarlækni r benti mér á 
að huga betur að lífstílnum og taka inn NUTRILENK GOLD Ég 
fór að hans ráðum og batinn er ótrúlegur. Ef ég sleppi því að taka inn  
NUTRILENK GOLDþá finn ég verkina koma aftur.  
Ég mæli heilshugar með NUTRILENK GOLD.“

Hinrik Ólafsson leikari,  kvikmyndagerðarmaður og leiðsögumaður

Nutrilenk fyrir liðina

Náttúrulegt

fyrir liðina

NUTRILENK
GOLD

Vertu laus við 
LIÐVERKINA

Eitt mest selda efnið fyrir liðina hér á landi
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Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

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. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

Nýr lerkiklæddur úrvals 
heitur pottur í nýjum 
búningi sem prýðir pallinn.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að 
skella sér í fyrir 
dvölina í heita 
pottinum.

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
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Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Aðsend grein:

Endurgerð hinnar fornu 
reiðleiðar um Esjuhlíðar
Gamli Kjalarnesvegur var frá 

fornu fari alfaravegur og 
þjóðleið sem lá með Esju-

hlíðum. Hann var notaður sem reið-
vegur allt fram yfir árið 1970. Hinn 
gamli vegur var merktur inn á Her-
foringjaráðskort sem mælt var fyrir 
um árið 1908 og lá neðst í hlíðum 
Esju. 

Hin forna þjóðbraut
Vegurinn lá þvert í gegnum jörðina 
Vallá og skammt fyrir ofan þann stað 
þar sem húsið Gil stendur nú, voru 
gatnamót þaðan sem vegurinn lá niður 
í Brautarholtshverfi. 

Á korti Björns Gunnlaugssonar frá 
árinu 1831 er vegurinn merktur inn og 
nær þá norður að Mógilsá. Samkvæmt 

korti frá 1870 liggur vegurinn alla leið 
norður með Esjunni og í gegnum allt 
Kjalarnesið. Vegurinn var forn þjóð-
braut en um veginn segir í Árbók Ferða-
félags Íslands frá 1985: „Hin forna þjóð-
braut lá hér fast upp við fjallið á mótum 
mýrlendis og skriðanna, því ferðamenn 
vildu eðlilega forðast mýrarfenin sem 
þjóðvegurinn liggur nú um.“ 

Lagður af í hálfa öld
Vegurinn var sem áður segir aflagð-
ur sem reiðvegur í kring um 1970 og 
hefur því ekkert verið nýttur í hart-
nær 50 ár. Á þeim tíma sem liðinn 
er hefur leiðinni verið lokað með 
girðingum og umferð um hana ekki 
verið möguleg ríðandi mönnum.  
Síðan þá hefur hestamönnum verið 

boðið upp á að nota þann hluta gamla 
Vesturlandsvegar sem enn stendur og 
nær frá Kirkjulandi að Vallá. Auk 
þess  hefur verið útbúinn reiðvegur í 
vegkanti þjóðvegar 1 frá Kirkjulandi 
að afleggjara Skriðu/Stekks, en sá 
vegur er ónothæfur vegna slysahættu.  

Frá Vallá, langleiðina að Tíða-
skarði er ekki um að ræða neina 

Víðmynd  (panorama) sem sýnir 
útsýnið frá gömlu reiðleiðinni til 
vesturs frá Esjurótum út yfir Sundin 
og Faxaflóa í átt að Reykjavík.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur 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.



i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og

speglaskápar

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler

80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúffur
mikið geymslurými

Allt fyrir baðið!
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reiðleið en stöku 
hestamenn hafa 
kosið að ríða í 
v e g k a n t i n u m 
ef þeir hafa átt 
brýnt erindi inn 
í Kjós. Það er því 
mikið kappsmál 
hestamanna að 
hægt verði að 
koma upp boð-
legri reiðleið 
um svæðið bæði 
fyrir hestamenn 
á Kjalarnesi og 
einnig til að 
tengja saman 
h ö f u ð b o r g a r -
svæðið, Kjós og önnur svæði fyrir 
innan Tíðaskarð. 

Ný og spennandi leið
Hestamenn sjá fyrir sér að með 
opnun leiðarinnar myndi verða til 
ný og spennandi hringleið um Kjal-
arnes, Kjós og Þingvelli auk margra 
annarra möguleika. Á fyrstu árum 
hestamannafélagsins Harðar í Mos-
fellsbæ sem stofnað var árið 1950 
voru fjölmennar hringferðir um Esj-
una árlegur viðburður og væri gam-
an ef sú hefð kæmist á að nýju nú 
tæpum 70 árum síðar.

Allt frá því fljótlega eftir að leiðin 
var aflögð hafa hestamenn á svæð-
inu reynt að fá hana opnaða að ný. 
Meðal annars má sjá í bréfi frá reið-
veganefnd hestamannafélagsins 
Harðar til sveitastjórnar Kjalarnes-
hrepps frá 5. maí 1982 að þá þegar 
töldu hestamenn mikilvægt að fá 
leiðina opnaða, enda aðrar sam-
göngur hestamanna um Kjalarnes 
bágbornar og hefur í raun því mið-
ur lítið breyst í þessum efnum síðan 
þá. Því má segja að um sé að ræða 
að minnsta kosti 35 ára baráttumál 
hestamanna og síðar göngufólks og 
þeirra sem láta sig minjarvernd og 
sögu varða.

Skilgreind reiðleið
Samkvæmt núgildandi aðalskipulagi 
Reykjavíkur er gamli Kjalarnesvegur 
skilgreindur sem reiðleið og hefur 
Reykjavíkurborg uppi áform um að 
opna veginn svo fljótt sem færi gefst. 
Sagan hefur þó sýnt að stundum þarf 
að bíða nokkuð lengi eftir því að op-
inberir aðilar taki af skarið og mikil-
vægt að hagsmunaaðilar fylgi málum 
fast eftir og sýni fordæmi.

Það varð því 
úr að nú á haust-
mánuðum tóku 
nokkrir vaskir 
sveinar sig til, að 
fengnum leyfum 
frá hlutaðeigandi 
l and e i ge ndu m 
og opnuðu hluta 
leiðarinnar. Það 
er að segja þann 
hluta sem nær frá 
landamerkjum 
Árvalla og Esju-
bergs í austri að 
landamerkjum 
Vallár og Skraut-
hóla í norðri. Það 

þurfti að rífa upp töluvert af gömlum 
girðingum og opna aðrar sem lokuðu 
leiðinni. Síðan þá hefur leiðin verið 
riðin nokkrum sinnum og er það 
almennt álit þeirra sem hana hafa 
farið að leiðin sé um margt einstök á 
sína vísu, útsýnið stórkostlegt og lega 
vegarins um hlíðar Esjunnar sérstak-
lega skemmtileg og víðast hvar mjög 
heppileg frá náttúrunnar hendi og 
frá hendi þeirra sem lögðu veginn í 
upphafi.

Miklir möguleikar
Að mati okkar sem höfum barist 
fyrir þessu málefni er ljóst að þegar 
þessi leið verður komin í gagnið get-
ur hún orðið mikil lyftistöng fyrir 
hestamennsku á svæðinu auk þess 
sem þarna opnast útivistarperla fyr-
ir alla unnendur íslenskrar náttúru. 
Leiðin mun henta göngufólki mjög 
vel og fellur vel að áætlun Reykja-
víkurborgar og Skógræktarinnar 
um “græna trefilinn” sem ætlunin er 
að muni liggja á svipuðum slóðum 
og gæti gert svæðið enn fallegra og 
skjólsælla þegar fram líða stundir. 

Það er mikilvægt að þeir sem 
láta sig málið varða, snúi nú bök-
um saman og einhendi sér í að klára 
þetta skemmtilega verkefni í góðu 
samstarfi við Reykjavíkurborg, land-
eigendur og aðra hagsmunaaðila. Er 
það von okkar sem höfum verið að 
vinna að þessu máli að ef vel gengur 
verði leiðin orðin opin hestamönn-
um og öðru útivistarfólki strax næsta 
sumar.

Virðingarfyllst 
Guðni Halldórsson

Skrauthólum 2 á Kjalarnesi

Greinarhöfundur, Guðni Halldórsson

Riðið eftir gömlu götunum undir vesturhlíðum Esju

 Vegurinn er ævaforn þjóðleið, sannkall-
aður Vesturlandsvegur fortíðar. Hér er 
horft til suðurs  og fjær sjást bæjarhúsin 
að Esjubergi. 

Reiðmenn  kanna  veginn  nú  síðsumars.  
Greinarhöfundur  á  klár  sínum  fyrir miðju. 
Í baksýn er Kjalarnes og í fjarska glittir í 
Akrafjall handan Hvalfjarðar.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  

Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 

JEPPA OG JEPPLINGA.  



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is



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.

9. nóvember 2017 
18. tölublað, 6. árgangur 

Norræni 
skjaladagur-
inn 2017
DALIR: 

Héraðsskjalasafn Dalasýslu verður 
með dagskrá í tilefni norræna skjala-
dagsins laugardaginn 11. nóvember 
kl. 15 á Byggðasafni Dalamanna. 
Þetta er upplýst á vef sveitarfélagins, 
dalir.is.

Þar verður fjallað um ýmislegt 
tengt yfirskrift skjaladagsins „Hús 
og heimili“. Meðal annars fjallað um 
uppbyggingu Glæsivalla í Miðdölum, 
samsetningu á heimilum skv. mann-
tölum, flutninga húsa og heimila og 
annað sem upp kemur í spjalli. 

Efni tengt viðfangsefni dagsins 
er kynnt á sameiginlegri heimasíðu 
héraðsskjalasafna og Þjóðskjalasafns 
Íslands (2016.skjaladagur.is). Nálgun 
safnanna er fjölbreytt á þema ársins 
og margt fróðlegt þar að glugga í. 

Þótt lög gildi um opinbera 
skjalavörslu, er ekki nægilega árétt-
að að einstaklingar í félögum, stofn-
unum og fyrirtækjum ráða miklu 
um hvað verður um gögn sem þeir 
vinna með eða varðveita. Eitt mark-
miða skjaladagsins er að efla vitund 
fólks um að skjalasöfnin séu tryggir 
vörslustaðir skjala af hvaða tagi sem 
er.

Fundargerðabækur, bréf, myndir 
og fleiri skjöl af ýmsu tagi eiga erindi 
á skjalasöfn. Því er fólk hvatt til að 
hafa samband við næsta héraðsskjala-
safn, eða Þjóðskjalasafn, ef það hef-
ur undir höndum skjöl sem það veit 
ekki hvað gera á við, eða vill koma í 
örugga vörslu.

Öll gögn sveitarstjórna og 
sóknarnefnda eru þó skilaskyld til 
héraðsskjalasafna.

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir
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Fögur síða úr 18. aldar handriti 
Snorra Eddu. 


