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Stórsýning 
tónlistarskóla

HINSTA FÖR 
ÞORMÓÐS

Verði 
ljósleiðari

Ingimar Oddsson fjöllista- og veitingamaður rekur „Dularfullu búðina“ á Akranesi. Þar 
er tíminn afstætt hugtak sem í reynd er ekki til, enda engir vísar á klukkunni á veggn-
um. Vesturland heimsótti Ingimar þar sem margt forvitnilegt kom fram. Sjá miðopnu.

Konungur Bíldalíu
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KARLAKÓRINN KÁRI 
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OG BARNAKÓR BORGARNESS 

ÍSLENSKIR KAFFIPÚÐAR

FÁANLEGIR Í ÖLLUM HELSTU MATVÖRUVERSLUNUM

 

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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TRúveRÐug-
leIkI í HúFI
umfjöllun Ríkisútvarpsins um brottkast og kvótamisferli leiddi 

fram dapurlega sýn á umgengnina um sameiginlega auðlind 
þjóðarinnar. Hér er fjallað um mjög alvarleg og flókin mál sem 

snerta að sjálfsögðu siðferðisleg álitaefni en 
líka fræðileg atriði sem fiskveiðistjórnunin 
og trúverðugleiki hennar hvílir á. 

Fjölmargar breytur hafa áhrif á það hvort 
fiski er fleygt eða honum landað framhjá 
vikt. Sumir hafa stundað þetta á meðan aðrir 
gera það ekki. Við skulum varast að alhæfa í 
þessari umræðu um að allir séu sekir, án þess 
þó að kinoka okkur við að ræða vandamál-
ið. Án þeirrar umræðu verða engar lausnir 
dregnar fram.

Kvótakerfið er skömmtunarkerfi sem ætl-
að er að stýra sókninni í fiskistofnana svo 
forðast megi ofveiði. Þetta kerfi byggir á þeirri trú að hægt sé að reikna 
út fjölda þeirra fiska sem synda í sjónum á hverjum tíma. Lagðar eru 
fram skýrslur þar sem slegið er fram tölum um að hinn eða þessi stofn sé 
svo og svo stór upp á tonn, og metið hvort stofninn sé í góðu eða slæmu 
ásigkomulagi. Þetta kerfi hvílir á því að fólk trúi að það sé ábyrgt og mat 
á stofnstærðum rétt. 

Mikilvægasti lykillinn að því að þessi fræði eigi að geta gengið upp 
er að veiðitölur séu réttar. Brottkast og kvótasvindl eykur óvissuna. 
Hún eykst eftir því sem umfang misferlisins verður meira. Þar með 
fjarar undan trúverðugleika og áreiðanleika kvótakerfisins. Við skjót-
um okkur í lappirnar og þá erum við ekki einu sinni farin að tala um 
siðferðislegu hliðina sem snýr að þeirri sóun sem felst í því að fleygja 
verðmætum matvælum aftur í hafið.  Það er alveg sama hvernig litið er 
á, brottkast og kvótasvindl á fiski er ólíðandi og verður að hindra með 
öllum tiltækum ráðum. 

Á tækniöld hlýtur að vera hægt að leysa vafamál sem snúa að vikt-
un á afla og nýtingarstuðlum. Varðandi brottkastið og annað tengt um-
gengni um auðlindina á hafi úti er ekki um annað að ræða en leggja 
við hlustir þegar menn greina frá þessu og reyna þá að finna leiðir til 
úrbóta. Þöggun um þetta bitnar á endanum á okkur öllum. Þá springa 
málin bara framan í okkur eins og nú gerist í sjónvarpinu og það ekki í 
fyrsta sinn. 

Magnús Þór Hafsteinsson

leIÐARI

19. tölublað, 6. árgangur
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).

VESTURLAND: 

Opnir súpufundir um framtíðar-
sýn ferðamála á Vesturlandi 
verða haldnir núna í nóvember. 

Fyrsti fundurinn var 20. nóvem-
ber síðastliðinn. Hann var fyrir Dala-
byggð og haldinn í Dalabúð í Búðar-
dal. Næsti fundur er fimmtudaginn 
23. nóvember. Hann er fyrir Snæfells-
nes og fer fram á Breiðabliki í Eyja- og 
Miklaholtshreppi. 

Þriðjudaginn 28. nóvember verður 
svo opinn fundur fyrir Borgarbyggð 

og Skorradalshrepp í Landbúnaðarhá-
skólanum á Hvanneyri. Fjórði og síð-
asti fundurinn er svo fyrir Akranes og 
Hvalfjarðarsveit. Hann fer fram mið-
vikudaginn 29. nóvember og verður í 
Garðakaffi, Byggðasafninu í Görðum.

Allir fundirnir eru frá kl. 17:00 til 
20:00. 

Súpufundirnir eru vegna 
undirbúningsvinnu fyrir DMP – 
Destination Management Plan eða 
áfangastaðaáætlanir DMP á lands-
vísu, en unnið út frá landssvæðum. 

DMP er heildstætt ferli þar sem litið 
er til skipulags og samhæfingar í þró-
un og stýringu allra þeirra þátta sem 
geta haft áhrif á upplifun ferðamanna 
á viðkomandi svæði/áfangastað, þar 
með talið þarfir gesta, heimamanna, 
fyrirtækja og umhverfis. DMP áætl-
anir verða unnar í hverjum landshluta 
fyrir sig og svo sameinað í eina heildar 
stefnumarkandi stjórnunaráætlun í 
ferðamálum fyrir Ísland. Hægt er að 
lesa nánar um DMP verkefnið á vef 
Markaðsstofu Vesturlands (west.is).

Fundir um framtíðarþróun 
ferðamála á Vesturlandi

Ferðamenn skoða 
undur landsins. 

KJÓS: 

eins og áður hefur verið greint 
frá í Vesturlandi þá er Kjós-
arhreppur við sunnanverðan 

Hvalfjörð að ljósleiðaravæðast sam-
hliða því að hitaveita hefur verið 
lögð um sveitarfélagið. Fjallað er um 
nýjustu tíðindi af ljósleiðaramálum á 
heimasíðu Kjósarhrepps (kjos.is). 

Þar kemur fram að vonir hafi 
staðið til fyrr á þessu ári að ljós-
leiðarakerfi yrði fullbyggt og tilbúið 
til notkunar fyrir árslok 2017. Þetta 

mun þó ekki alveg ganga eftir vegna 
tafa. Ástæða þeirra er frestun á af-
hendingu ljósleiðarastrengsins  vegna 
mikillar eftirspurnar á heimsvísu. 
„Miðað við þær upplýsingar sem við 
höfum nú má gera ráð fyrir að vinna 
við út af standandi framkvæmdir, þ.e. 
ísetningu ljósleiðarastrengja í rörin, 
samtengingu kerfisins við núverandi 
fjarskiptakerfi landsins og ekki síst 
frágangi á ljósleiðaraþráðum inn á 
heimili og sumarhús hefjist  fyrri 
hluta janúar 2018. Það er því von okk-

ar að allir tengistaðir verði tengdir við 
hið nýja ljósleiðarakerfi fyrir lok mars 
2018,“ segir á síðu sveitarfélagsins. Í 
þessu er gerður fyrirvari um að vetr-
arveður geti aukið tafir enn frekar.

Nú þegar hafa um 220 umsóknir 
um ljósleiðara borist frá íbúum og 
sumarhúsaeigendum í Kjós. 

Fyrsta skóflustunga að fram-
kvæmdum fyrir einn milljarð við 
nýja hitaveitu og ljósleiðara samhliða 
henni var tekin í landi Möðruvalla í 
Kjós sunnudaginn 22. maí í fyrra.

ljósleiðarakerfi í 
kjós að verða tilbúið

Heitt vatn fannst á Möðruvöllum 
í Kjós og þar með var kominn 
grundvöllur fyrir hitaveitu og 
ljósleiðara í sveitarfélaginu.

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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BORGARBYGGÐ: 

Tónlistarskóli Borg-
arfjarðar fagnar 50 
ára afmæli um þessar 

mundir. Skólinn var stofnaður 
7. september 1967 af Tónlist-
arfélagi Borgarfjarðar. Theo-
dóra Þorsteinsdóttir hefur 
verið skólastjóri frá 1991. Nú 
starfa níu kennarar við skól-
ann og 162 nemendur  stunda 
tónlistarnám á haustönn. 

víðtæk starfsemi
Starf skólans fer fram í hús-
næði skólans að Borgarbraut 
23 Borgarnesi, en einnig er 
kennt á starfstöðvum Grunn-
skóla Borgarfjarðar á Hvann-
eyri, Kleppjárnsreykjum og 
Varmalandi. Starf skólans er 
fjölbreytt, fyrir utan hefð-
bundna kennslu eru haldnir 
tónleikar og tónfundir, kennar-
ar og nemendur fara nokkrum 
sinnum yfir veturinn og spila og 
syngja fyrir eldri borgara og koma 
víða fram við ýmis tækifæri. Skólinn 
tekur þátt í tónmenntakennslu í Borg-
arnesi og er einnig í samstarfi við 
UMSB með tónsmiðjur.

Nú á tímamótum verður eitt og 
annað gert til hátíðarbrigða. Á afmæl-
isdaginn var skólinn með opið hús og 
tónleika. Fjöldi kom og heimsótti skól-
ann og tónleikarnir voru vel sóttir. 

Setja upp stórsýningu
Stærsta verkefni afmælisársins er 

söngleikurinn Móglí 
sem settur verður upp í 
Hjálmakletti í nóvem-
ber. Um fimmtíu manns 
koma fram í söngleikn-
um og eru á aldrinum 
sjö til rúmlega sextugs. 
Söngleikurinn Móglí er 
eftir sögum R. Kipling „Jungle Book“ 
og er leikgerðin eftir Illuga Jökuls-
son og tónlistin að mestu eftir Óskar 
Einarsson. Leikstjóri sýningarinn-
ar er Halldóra Rósa Björnsdóttir og 
Theodóra Þorsteinsdóttir tónlistar-

stjóri. Kennarar Tónlistarskólans taka 
flestir þátt í sýningunni, eru ýmist 
í hlutverkum eða í hljómsveitinni. 
Þorsteinn Logi Þórðarson leikur  
Móglí yngri og Bergur Eiríksson leikur  
Móglí eldri.

Meðfylgjandi myndir af þessari lit-
ríku og fjörugu sýningu tóku Andrea 
Eðvaldsdóttir og María Magnúsdóttir 
á prufusýningu söngleiksins sem fram 
fór á mánudagskvöld í þessari viku. 

Það hefur verið góð stemning og fjör á 
æfingum og tilhlökkunin er mikil fyr-
ir frumsýningunni sem verður föstu-
daginn 24. nóvember næstkomandi 
kl. 18:00 í Hjálmakletti Borgarnesi.

Tónlistarskóli Borgarfjarðar fagnar hálfrar aldar afmæli:

Setja upp söngleik

jardir.is
Gott framboð af áhugaverðum jörðum 
og tækifærum í ferðaþjónustu



Svartur foöstudagur
GERIÐ GÓÐ KAUP!!

UPPÞVOTTAVÉL

69.900,-
AEG 911 544 014

Verð áður 99.900,-

ÞVOTTAVÉL

89.900,-
AEG 914 534 106

7 kg. og 1600 snúninga.

Verð áður 119.900,-

UE55KU6175U 
Verð áður: kr. 149.900.-

UE49KU6175U  Verð áður: kr. 129.900.- 
Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Beint • Upplausn skjás: 3840 x2160 (4K) - 8M pixlar 

• Tegund skjás: LED • PQI: 1300 PQI (Picture Quality Index)

kr. 109.900,-

55”
kr. 119.900,-

49”

DALBRAUT 1, 
AKRANESI · SímI 433 0300

BoRgARBRAUT 61, 
BoRgARNESI SímI: 422 2211
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Séra Jakob Ágúst 
Hjálmarsson hef-
ur nú sent frá sér 

bókina „Allt þetta fólk. 
Þormóðsslysið 18. Febrúar 
1943. Á baksiðu bókarinn-
ar segir meðal annars: 

„Þormóðsslysið er 
ein mesta blóðtaka sem 
nokkurt íslenskt byggðar-
lag hefur orðið fyrir. Þá 
fórust 31 maður, þar af 
9 konur og eitt barn. Í 
hópnum voru 6 hjón og 
pör, blómi samfélagsins 
á Bíldudal.  Þormóður 
var á leið frá Patreksfirði 
til Reykjavíkur og fórst 
við Garðskaga. Enginn 
komst lífs af.

Slysið sló alla þjóðina 
óhug og harmi og umfjöll-
un um það fyllti öll blöð 
langan tíma á eftir og olli 
ofan á allt stjórnmáldeil-
um. Landsmenn fundu til 
ríkrar samúðar og á op-
inberum vettvangi voru 
minningarstundir. Í Dómkirkjunni var 
minningarstund yfir kistum fimm skip-
verja sem þá höfðu fundist.

Sr. Jakob er frá Bíldudal og hefur 
lifað með þessum minningum og að 
hvatningu úr hópi þeirra 56 barna 
sem fólkið lét eftir sig og mörgu 

barnabarna sem af þeim eru komin 
hefur hann ritað þessa bók.

Í bókinni er fjallað um byggðarlagið 
sem fyrir áfallinu varð og farnað þess, 
æviágrip fólksins sem fórst, kringum-
stæður ferðalagsins, skipið Þormóð og 
siglingu þess, rannsókn skipstapans og 

deilurnar sem urðu í kjölfarið. Þá eru 
birt minningarorð um hin látnu sem 
birtust í blöðunum á sínum tíma.

Bókin geymir og fjölbreytt 
myndefni sem sýnir þau sem í hlut áttu 
og það sem varðar örlagaför þeirra.“

Séra Jakob fjallar 
um þennan voðalegasta 
harmleik sem orðið 
hefur við Vesturland á 
seinni tímum á nærgæt-
inn og góðan hátt. Bókin 
er nístandi lestur. Hér í 
kaflanum „Í Faxaflóa“ 
segir að hluta til frá því 
þegar fólkið um borð 
í Þormóði hrekst um í 
helnauð sinni í Faxaflóa 
fyrir tæpum 74 árum 
síðan. 

í Faxaflóa
Þormóður berst allan miðvikudaginn 
17. febrúar gegn útsynnings-storm-
inum. Að réttu lagi hefði hann átt að 
vera kominn til hafnar uppúr miðj-
um degi. Óvíst er reyndar hvað menn 
vissu um ferðir skipsins. Hafi menn 
ekki vitað af legu hans undir Ólafs-
víkurenni áttu þeir von á honum með 
morgninum.

Trausti Jónsson, veðurfræðingur 
lýsir veðrinu svo:

Hvasst var af suðri fyrir hádegi 16. 
febrúar á vestanverðu landinu en vind-
átt snerist til suðvesturs síðdegis og á 
Hellissandi lægði niður í 5 vindstig. 
Ekki hvessti þar aftur fyrr en eftir mið-
nætti og þá af vestan og harðnaði með 
morgninum 17. febrúar, kl. 6 voru 9 
vindstig, 10 kl. 8 og 11 kl.12, síðan fór 
vindur aftur niður í 9 vindstig og hélst í 
þeim þar til eftir kl. 6 að morgni þess 18.

Í Grindavík fór vindur í 10 vindstig 
í austanátt að morgni þess 16. en í suð-
vestanáttinni var ekki getið meiri vinds 
heldur en 6 vindstiga - þar til veðrið 
gekk alveg niður síðdegis þann 18.

Eftir miðnætti fer vindur að aukast 
úr suðvestri á norðanverðum Faxaflóa 
og kl. 0600 morguninn 17. febrúar 
eru komin 9 vindstig af VSV og helst 
þannig alla siglinguna en bætir heldur 
í vind eftir því sem líða tekur á daginn 
en aldrei þó meira en 10 vindstig.  

Páll Ægir Pétursson lýsir hins 
vegar siglingunni svo:

Við þessar aðstæður hefur skipið 
tekið að velta mikið og hægt hefur þurft 
á siglingahraða, trúlega niður í 2 sml/
klst. og stefnu breytt á móti veðrinu.

Undir eðlilegum kringumstæð-
um og miðað við 8 sml/klst siglinga-
hraða hefði Þormóður átt að  koma til 
Reykjavíkur um kl. 5 þann 17. febrú-
ar, en vegalengdin frá Patreksfirði til 
Reykjavíkur er 132 sml. 

Farið er að óttast um skipið og 
reyna að hafa samband við það um kl. 
16 en tekst ekki fyrr en kl. 19. Þá segir 
skipstjórinn þá slóa í Faxabugt og geti 
ekki sagt til um það hvenær skipið 
nái til Reykjavíkur. Þeir hafa þá verið 
á hægri siglingu allan daginn, haldið 
upp í veðrið og þokast suður í Faxa-

flóann. Engin tök 
hafa verið á því að 
snúa undan og inn 
til Reykjavíkur. Úti 
í rúmsjó var þeim 
nokkuð óhætt og í 
dagsbirtunni mátti 
víkja sér undan ólög-
um. Nógu margir 
hafa verið í brúnni til 
að fylgjast með þeim.  
Gísli skipstjóri hef-
ur haft ráðuneyti af 
Þórði kollega sínum 
og Bárði stýrimanni. 
Lárus og Jóhann vél-
stjórar hafa lagt sig 

fram um að vélin gengi og hafa dælt sjó 
úr skipinu eftir þörfum sem áreiðan-
lega hafa verið allnokkrar. En sem sagt; 
allt var í lagi og eftir ástæðum kl. 19, 
ella hefði þess sjálfsagt verið getið.

Tveir farþeganna sendu líka skeyti 
til síns fólks og sögðu að öllum liði 
vel, og þeir höfðu helst hugmynd um 
að þeirra væri ekki að vænta fyrr en 
morguninn eftir. Þetta hljóta að hafa 
verið orð  þeim til hughreystingar sem 
biðu þeirra, því engum hefur liðið vel í 
slíkum veltingi og stórviðri sem skipið 
barðist í. Margir hafa verið sjóveikir og 
fengið að liggja í kojum hásetanna eft-
ir því sem þær entust til en aðrir hafa 
setið á bekkjunum framan við þær og 
í „messanum“ sem var undir bátadekk-
inu. Svefn hefur ekki verið næðissamur 
í tvær nætur og fólkið því allt orðið 
slæpt. Gunnlaugur matsveinn hefur 
hins vegar gefið nóg að borða eftir því 
sem fólkið hefur haft lyst á, en ólíklegt 
að það hafi verið mikið þennan síðasta 
dag eins og skipið veltist.

Undir þessum kringumstæðum 
hefur óttinn fyrst og fremst verið 
undirliggjandi, ekki efst í huga, held-
ur slæm líðanin og þreytan. Fólkið er 
svo margt um borð að þar er allstaðar 
þéttsetið. Loftið er þungt vegna inn-
ilokunar og ælufýla, þótt eflaust hafi 
verið reynt að þrífa uppköstin. Allir 
hafa þurft að skorða sig og halda sér 
í þungum veltingnum, þegar skipið 
lyftist upp á öldufaldana til þess svo að 
hlunkast niður í öldudalinn, látlaust 
upp og niður allan daginn.

Þegar komið er fram á kvöld og 
myrkur skollið á breytast aðstæður 
allar mikið til hins verra. Mennirnir 
í brúnni sjá hvorki siglingamerki né 
brotsjóina. Þeir gera sér líklega grein 
fyrir því að þeir eru komnir í grennd 
við Garðskagaröstina.

Lætin í sjónum hljóta að hafa veitt 
vísbendingar um það. Brot lenda á 
Þormóði og leki eykst. Dælurnar hafa 
ekki undan lengur. Það sem lausast er 
ofan þilja er farið fyrir borð. Hvergi 
glittir hins vegar í Garðskagavita í sæ-
rokinu. Hann er of lágur og ljóslítill til 
þess.

Hinsta ferð Þormóðs

Kort sem 
sýnir hinstu 
för Þormóðs. 
Skipið lá 
í vari við 
Ólafsvíkurenni 
áður en lagt var 
í að sigla yfir 
Faxaflóann með 
skelfilegum 
afleiðingum. 
Brak úr skipinu 
rak meðal 
annars á landi 
við Akranes. 

Teikning sem sýnir Þormóð leggja frá bryggju á Bíldudal í hinsta sinn. Skipið var fullt af fólki sem þurfti að komast suður. Þormóður hafði áður verið gerður út frá Akranesi 1940 til 1942 sem Þormóður MB 85 í eigu Ólafs B. Björnssonar. Þar var skipið notað til flutninga á ferskum fiski til Bretlands í stríðinu.

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!



39.980 KR. 39.980 KR.
42.980 KR.39.980 KR.

29.980 KR. 29.980 KR.29.980 KR. 22.980 KR.

26.980 KR.

49.980 KR. 53.980 KR.

38.980 KR. 53.980 KR.

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
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AKRANES: 

Á
hugaverður veitingastaður 
opnaði á Akranesi í lok maí á 
þessu ári. Hann er í gömlu húsi 

á horni Merkurteigs og Skólabrautar. 
Húsið er skáhallt handan götunnar 
á móti Akraneskirkju. Mitt í hjarta 
gamla bæjarhlutans hýsti það bakarí 
um áratugaskeið. Þarna er nú „Dular-
fulla búðin“ til húsa. Þetta er ölstofa, 
kaffihús, verslun og safn. Þar ræður 
ríkjum Ingimar Oddsson fjöllista- og 
veitingamaður. Vesturland leit við í 
vikunni til að forvitnast nánar um 
manninn sem stendur á bak við stað-
inn.

ekki Olnbogi heldur Finnbogi
„Ég er aðkomumaður að hluta,“ seg-
ir Ingimar og á þá við búsetu sína á 
Akranesi þegar hann er inntur eftir 
því að segja nú aðeins frá sjálfum sér. 
Hann útskýrir þetta nánar: „Þegar ég 
var um það bil eins árs steig ég reyndar 
mín fyrstu skref hér á Akranesi. Þá bjó 
ég í nokkur misseri ásamt foreldrum 
mínum við Presthúsabraut hér í bæ 
1968 til 1969. Ég man svona örlitlar 
svipmyndir frá þessum bernskuárum 
hér á Skaganum. Sérstaklega er skýrt 
í huga mér þegar ég sat einhvern tí-

mann í sandkassanum, örugglega 
borðandi sand, að ungur piltur eða 
maður þarna sagði við mig að hann 
héti Finnbogi en ekki Olnbogi. 
Hann fór svo að útskýra fyrir mér 
hvað olnbogi væri og benti á ann-
an olnbogann á sjálfum sér. Ég er 
mjög hrifinn af fólki og hef verið það 
alla tíð. Þegar ég var krakki gaf ég 
mig mjög gjarnan á tal við mér eldri 
manneskjur.“ 

Menningarsinnaður  
vestfirðingur
Ingimar heldur áfram að rekja sögu 
sína. „Afi minn stýrði kaupfélaginu 

hér á Akranesi. Hann 
dó síðan skyndilega 
og þá fluttum við til 
Reykjavíkur. Þar átti 
langafi minn heima í litl-
um sveitabæ sem í dag 

er í hjarta Reykjavíkur og hét Fagri-
dalur. Við bjuggum í Reykjavík þar til 
foreldrar mínir skildu þegar ég var níu 

ára gamall. Þá fluttist ég með móður 
minni og fjórum systkinum vestur á 
firði til Bíldudals. Öll móðurættin mín 
er þaðan og föðurættin á sömuleiðis 
greinar að rekja þarna í Arnarfjörðinn 
og á sunnanverða Vestfirði. Þarna vor-
um við í smá tíma en fluttum svo á 
Skagaströnd. Ég flutti svo að heiman 
17 eða 18 ára og flakkaði þá víða um. 

Ingimar 
sviptir 
hulunni af 
„Dularfullu 
búðinni“

Með aðstoðarkonu við afgreiðslu í „Dularfullu búðinni“ á  
hrekkjarvökukvöldi á Akranesi fyrr í þessum mánuði. Sama  
kvöld var mikið líf og fjör á Safnasvæðinu á Akranesi.

Á einni af gufupönkhátíðunum á Bíldudal. 

Húsakynni „Dularfullu búðarinnar“ eru mörgum  Skagamanninum að góðu kunn. 
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Meðal annars bjó ég í Danmörku.“ 
Ingimar segist hafa unnið ýmis 

störf í gegnum tíðina, en mest af því 
hefur þó með einhverjum hætti tengst 
menningarstarfsemi af ýmsum toga. 
„Ég vann meðal annars við leiklist og 
leikhús. Árið 1995 setti ég upp rokk-
óperu í Íslensku óperunni og samdi 
leikverk og tónlist. Bræður mínir hafa 
einnig fetað svipaðar leiðir í listsköp-
un. Þeir heita Hallgrímur og Guð-

mundur.  Faðir okkar Oddur Guð-
mundsson er lærður óperusöngvari.“ 

kona dró hann suður
Vestfirðir og Bíldudalur áttu þó ávallt 
sterk ítök í Ingimar og svo fór að 
hann flutti aftur á þessar heimaslóð-
ir 2012. „Ég settist aftur að heima á 
Bíldudal þar sem ég stýrði hinu svo-
kallaða Skrímslasetri. Þar er fólki 
greint frá ýmsum skrímslasögum úr 

þjóðtrúnni. Þarna hafði ég umsjón 
og sjórnun bæði með uppbyggingu, 
rekstri og markaðssetningu. Skrímsla-
setrið var sett á fót 2007 og er enn við 
lýði. Ég starfaði þarna í ein þrjú ár til 
2015. Ég hafði þegar þarna var kom-
ið á prjónunum að setjast að og festa 
rætur á Bíldudal. En þá kom kona úr 
Borgarfirðinum og dró mig suður – 
sleit mig upp með rótum þar sem ég 
bjó einn með hundinum mínum. Hún 
kom sem gestur á gufupönkhátíð á 
Bíldudal og þar kynntumst við,“ út-
skýrir Ingimar. 

Í framhaldinu af þessu flutti Ingi-
mar frá Bíldudal í Reykoltsdalinn í 
Borgarfirði. Síðan lá leiðin á Akra-
nes fyrir um ári síðan en þá var sam-
bandinu við konuna lokið. 

Stíll sem kryddar mannlífið
Hér fáum við Ingimar til að staldra 
við í sögu sinni og biðjum hann um 
að greina nánar frá því því sem kallað 
er gufupönk.  „Gufupönkið er nokk-
uð sem ég kynnist 2010-2011 eða þar 
um bil. Hugtakið gufupönk er eigin-
lega samheiti yfir fyrirbrigði sem mér 
hafði líkað lengi við sem voru vís-
indaskáldsögur 19. aldar, tíðarandinn 
og tískan á þeim tíma. Gufupönkið 
sem menningarfyrirbæri er stíll í 
tísku og hönnun sem byggir á þessu. 
Þetta er mjög stórt fyrirbæri bæði 
víða um Evrópu og Bandaríkjunum. 
Það má finna ótal frægar og sígildar 
kvikmyndir, skáldsögur og fleira sem 
flokkast undir gufupönkstefnuna. 
Sjálfur hef ég lengi klætt mig í þess-
um stíl sem tilheyrir gufupönkinu, 
verið með uppásnúið yfirskegg og 
þess háttar. Mér finnst þetta einfald-
lega gaman. Það kryddar mannlífið og 
tengir mig við skemmtilegt fólk sem 
aðhyllist gufupönkið.“  

útlagastjórn á Akranesi
Ingimar segir að gufupönkið sé nokk-
uð sem búið er að fylgja honum um 
nokkurra ára bil. „Þegar ég flutti 
vestur á Bíldudal fyrir rúmum fimm 
árum 2012, hóf ég að skrifa eins konar 
skáldaða ferðasögu í dagbókarformi 
sem ég birti á veraldarvefnum. Þessi 
saga er í anda gufupönksins. Hún 
fjallaði um för til ímyndaðs lands 
sem heitir Bíldalía.  Þetta var síðan 
gefið út í bók sem kom út á ensku. Í 
framhaldinu setti ég þetta upp sem 
eins konar hugmynd að búningaleik 
í netheimum. Konungsríkið Bíldalía 
varð sviðsmyndin og þarna átti fólk 
að leika alls konar hlutverk. Ég setti 
þetta upp sem viðskiptahugmynd og 
hún vann til nýsköpunarverðlauna á 
Vestfjörðum. Í framhaldinu stofnaði 
ég til gufupönkshátíða sem fóru fram 
í Vesturbyggð. Ég var með þær þrjú ár 

í röð á Bíldudal. Segja má að þetta 
hafi svo flust með mér hingað 
til Akraness. Sagan um Bíldalíu 
hefur haldið áfram en nú er svo 
komið að það ríki er horfið inn í 
annan heim. Konungur Bíldalíu 
og hans hirð hafa sótt um póli-
tískt hæli á Skaganum. Hér er nú 
útlagastjórn Bíldalíu. Sjálf Bíldal-
ía gæti hins vegar birst á nýjan 
leik hvar sem er og hvenær sem 
er.“

vekur athygli ferðalanga
Þannig standa þá málin í dag 
að gufupönkið er komið á Vest-
urland þar sem höfuðstöðv-
arnar eru þar sem eitt sinn var 
Harðarbakarí á Akranesi og 
áður Alþýðubrauðgerðin en 
seinna bæði Stjörnukaffi og 
Café Mörk, bara svo nefnd séu 
nokkur af hlutverkum hússins í 
gegnum tíðina. 

„Hér opnuðum við 27. maí á þessu 
ári. Hugmyndin er að hérna sé blanda 
af verslun, veitingastað og fjölleika-
húsi með viðburðum af ýmsu tagi. 
Hér vil ég líka hafa safn sem er helg-
að vísindaskáldskap 19. aldar. Þetta 
hefur lengi blundað í mér. Tengingin 
við gufupönkið kemur svo inn í þessa 
mynd,“ segir Ingimar. 

„Hingað koma bæði Íslendingar, 
það er heimamenn og ferðafólk, en 

guFupÖNk 
SAMkvæMT 
WIkIpedIu
Þannig skilgreinir íslenska útgáfa alheimsorðabókarinnar Wikipedia hug-
takið gufupönk fyrir forvitnum lesendum: 

„Gufupönk eða eimpönk (enska: steampunk) er stíll í spáskáldskap sem 
er gjarnan sviðsett í viktoríanskri tímaskekkju eða ímynduðu viktoríönsku 
sagnfræðilegu sögusviði. Skáldskapur innan þessa stíls er gjarnan tengdur 
við vísindaskáldskap.

Hugtakið er afbökun á enska orðinu cyberpunk, sem er annar skáldskaparstíll 
sem fæst að öllu jöfnu við framtíðina. Skáldskapur í gufupönksstíl gerist oftast í 
nokkurs konar fortíð um iðnbyltingarskeiðið, og tæknilega ímyndin er útfærð 
með gufuvélum þess tímabils frekar en tölvutækninni sem fylgir cyberpunk stíln-
um, en þó er viðhaldið pönk viðhorfið til stjórnarfars og mannlegs eðlis.

Upprunalega hafði gufupönk nokkuð dystópísk minni, og sótti nokkuð 
til film noir og reyfarasagna. Nýlegri sögur í þessum stíl eru þó öllu róman-
tískari og eru nokkurs konar vísindaleg rómantík.

Gufupönki er oftast skipt upp í tvo aðalflokka: ævintýralegt gufupönk og sögu-
legt gufupönk. Þó er ýmislegt sem fellur á grátt svæði milli þessarar flokkunar.

Sögulegt gufupönk á borð við „The Time Machine“ eftir H.G. Wells á sér 
rætur í raunveruleikanum, á meðan að ævintýralegt gufupönk á borð við 
„Perdido Street Station“ eftir China Miéville er töluvert fjær raunveruleik-
anum. Það væri hægt að segja þennan mismun vera ámóta við muninn á 
„Eglu“ og „Hringadrottinssögu.“

Margar sögur á borð við „I have no mouth, and I must scream“ eftir 
Harlan Ellisson, „The Baroque Cycle“ eftir Neal Stephensson og „The Case 
of Charles Dexter Ward“ eftir H.P. Lovecraft bera einkenni gufupönks, án 
þess að falla innan skilgreiningar þess stíls.“

Ingimar Oddsson konungur 
Bíldalíu í höfuðstöðvum sínum 

sem er „Dularfulla búðin“ á Akra-
nesi. Ljósm.: Friðþjófur Helgason.

Vísir að vísindaskáld-
sagnaafni „Dularfullu 

búðarinnar.“
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líka erlendir ferðamenn sem heim-
sækja Akranes. Viðbrögð þeirra eru 
mjög góð. Þeim þykir afar sérstakt að 
sjá að svona staður sé til hér á Akra-

nesi. Mig langar til að byggja hér upp 
eitthvað sérstakt sem laðar ekki síst til 
sín ferðafólk og þannig gefa eitthvað 
til samfélagsins hér á Akranesi sem 

hefur tekið vel á móti mér. Hér eru 
viðburðir af ýmsu tagi.Það eru tón-
leikar og framundan er rithöfunda-
kvöld nú í desember. Við erum með 

síðdegiskaffi hér á sunnudögum og 
spilakvöld. Hér höfum við líka stofn-
að félag vildarvina sem heitir „Hið 
dularfulla leynifélag.“ Félagar í því 
njóta sérstakra afsláttarkjara á staðn-
um. En þetta er mikil vinna. Ég er hér 
á 12 til 16 tíma vöktum alla daga vik-
unnar,“ segir Ingimar og hlær við. 

Tækifæri til að krydda  
ferðaþjónustuna
Hann segir að í vetur séð opið frá 12 á 
hádegi til tíu á kvöldin eða miðnættis 
á virkum dögum. Um helgar er hins 
vegar opið til klukkan eitt eftir mið-
nætti. „Þetta mjakast í rétta átt en við 
köllum eftir stuðningi samfélagsins. Ég 
hef trú á því að þessi staður eigi eftir 
laða til sín talsvert mikið af ferðafólki 
þegar hann verður fullbúinn. Hann 
bætist þá inn í flóru áhugaverðra 
staða hér á Akranesi, svo sem vitana 
á Breiðinni og fleira. Það verður að 

vera fjölbreytni og þetta styður allt 
hvert annað. Við eigum að geta skap-
að ákveðna ímynd fyrir Akranes sem 
gefur bæjarfélaginu sérstöðu varðandi 
ferðaþjónustu.“

Ingimar Oddsson hefur ákveðna 
framtíðarsýn. Hann hefur trú á Akra-
nesi sem ferðamannabæ til framtíðar. 
„Mín hugsun er að hingað til Akraness 
komi 200 þúsund manns árlega að 
skoða bæinn og það sem hann hefur 
upp á að bjóða. Þannig er það í Reyk-
holti í Borgarfirði. Það er vegna þess 
að þar er hótel, þar sem Snorrastofa 
tengir staðinn vel við menningararf-
inn og söguna. Þarna er markvisst 
unnið að að því að fá fólk til staðarins. 
Þetta á að sjálfsögðu líka að vera hægt 
hér á Akranesi en það kostar ákveðna 
uppbyggingu. Það þarf að búa til fleiri 
staði sem vekja forvitni og áhuga 
gesta. „Dularfulla búðin“ er hugsuð 
sem lóð á þá vogarskál.“

 Ingimar er margt til lista 
lagt. Meðal annars hefur 

sungið, spilað og gefið út 
tónlist. Heyra og sjá má 

flutning hans á youtube-
myndbandaveitunni á netinu. 

Lifandi tónlist er iðulega í boði í „Dularfullu búðinni,“ ekki síst á kvöldin um helgar.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

TUDOR 
alltaf öruggt start 
eftir kaldar nætur.

Er bíllinn tilbúinn  
fyrir kuldann í vetur?

Hraðþjónusta

 Við mælum 
rafgeyma og 
skiptum um. 
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Litlir kranar 
leysa stór verkefni
Smákranar

Það eru til fleiri kranar en 
stórir byggingarkranar, 
og litlir, sérhæfðir kran

ar eru nauðsynlegir til ýmissa 
vandasamra verka. Til dæmis 
þarf oft að hífa upp í mikla 
hæð þunga hluti innanhúss í 
byggingum, stórar glerrúður 
og stálbita, en smákranar 
koma þar við sögu þar sem 
önnur tæki komast ekki að og 
handaflið ekki nóg.

Þessa þörf  uppgötvuðu 
hjónin Erlingur Snær 
 Erlingsson og Hildur Björg 
Ingibertsdóttir eftir að þau 
fóru að kynna sér möguleika 
smákrana skömmu eftir alda
mótin síðustu. Þau stofnuðu 
fyrirtækið Smákrana árið 
2004 og hefur fyrirtækið 
vaxið og dafnað síðan.

„Faðir minn var í þess
um hífingarbransa og var 
með stóra bílkrana. Ég hafði 
því alltaf mikinn áhuga á 
þessum hlutum. árið 2004 

sá ég í erlendu fagtímariti 
auglýsingu um Unic 295 
smákranann, svokallaðan 
köngulóarkrana.“ Erlingur fór 
síðan með eiginkonu sinni 
og föður til Bretlands til að 
skoða þessa kranategund og 
þau fluttu heim einn Unic 295 
smákrana. Hann lyftir þremur 
tonnum í 1,4 metra radíus en 
er ekki nema 60 sentimetrar 
á breidd.

„Upphaflega var ætlunin 
að höndla með þessa krana 
og þjónusta kaupendur þeirra 
en áhuginn var lítill og fáir 
virtust sjá fyrir sér mögulega 
notkun þeirra. Þannig að við 
áttum kranann áfram og ég 
fór að vinna á honum með
fram öðrum störfum.“

krönum í eigu fyrirtæk
isins hefur síðan fjölgað 
jafnt og þétt í gegnum árin 
og nú á fyrirtækið samtals 
átta krana. Þar af eru fjórir 
smákranar af Unic gerð, tveir 

flutningskranar af gerðinni 
JmG, en þeir geta keyrt 
með hlassið, og svo tveir 45t 
Liebherr bílkranar sem henta 
mjög vel með litlu krönunum.

„Við sérhæfum okkur í 
flutningatæknilegum lausn
um. Þar sem erfitt er að 
koma við öðrum tækjum þar 
komum við til sögunnar. Tök
um sem dæmi það verkefni 
að setja upp 300–500 kílóa 
rúðu innandyra. Í áhættu
greiningu blikka öll ljós yfir 
slíku dæmi ef menn ætla að 
gera þetta með handafli, 
bæði vegna hættunnar á 
meiðslum og því að eyði
leggja hlutinn.“

auk krananna býr fyrir
tækið einnig yfir ýmsum 
gagnlegum búnaði við 
flutninga og hífingu hluta 
innandyra: „Eitt dæmi eru 
glersogskálarnar sem sjúga 
sig fastar á glerið með loft
tæmi. Við eigum fimm slíkar 

og meðal annars stærstu 
glersogskál til glerísetningar 
á Íslandi. með henni getum 
við híft gler sem er allt að eitt 
og hálft tonn að þyngd.“

Verkefni Smákrana eru 
mjög fjölbreytt en fyrirtækið 
er mest á fyrirtækjamarkaði. 
Þó kemur oft fyrir að  Erlingur 
og hans starfsmenn sinni 
einstaklingum vegna glerí
setninga. „Við hífum mikið af 
gleri fyrir smiði sem þjónusta 
tryggingafélögin og þannig 
erum við mikið á vettvangi hjá 
einstaklingum. Þetta eru gler 
frá 70 og upp í 300 kíló,“ segir 
Erlingur og bætir við að Smá
kranar hafi annast hífingar á 
flestum stærstu rúðum sem 
hafa verið settar í á Íslandi 
frá árinu 2008. nauðsyn 
smákrananna er augljós við 
þessi verk, eða eins og Erling
ur segir: „Hvernig ætlar þú að 
setja upp gler sem er 760 kíló 
að þyngd og 7,2 metrar að 

hæð?“ og vísar þar til nýlegs 
verkefnis fyrir nýja verslun 
H&m í Smáralind.

meðal annarra nýlegra 
verkefna er stórt verk fyrir 
ÍaV marti í Búrfellsvirkjun, 
þar sem unnið hefur verið 
við uppsteypu á stöðvar
húsi sem er 300 metra inni í 
fjallinu. Þá hafa Smákranar 
sett upp rúmlega 60 tonn 
af gleri í nýja hótelbyggingu 
Bláa lónsins. Einnig hefur 
fyrirtækið unnið innandyra 
við breytingar í Perlunni og 
hjá marel hf. og sett upp allt 
nýtt gler á framhliðum H&m 
og Zöru í Smáralind og H&m 
og next í kringlunni.

 
Nánari upplýsingar veitir 

Erlingur Snær í síma 699-
4241 eða í gegnum netfangið 

ese@smakranar.is.  
www.smakranar.is   

facebook.com/smakranar

Sogskál á gleri.

Hvalasýningin á Granda: Smákranar önnuðust flutninga á öllum hvala
líkönum fyrir sýninguna.

Unnið við Perluna.

KYNNING
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LANDiÐ:

Friðheimar í Bláskógabyggð eru 
handhafi nýsköpunarverðlauna 
Samtaka ferðaþjónustunnar 

árið 2017. Forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, afhenti Friðheimum 
verðlaunin við fjölmenna og hátíð-
lega athöfn á Grand Hótel Reykjavík 
fimmtudaginn 16. nóvember.

Frá afhendingu nýsköpunarverð-
launa SAF 2017. Guðni Th. Jóhannesson 
forseti Íslands og hjónin Knútur Rafn 
Ármann og Helena Hermundardóttir 
eigendur Friðheima í Bláskógabyggð.

Samtök ferðaþjónustunnar af-
henda árlega nýsköpunarverðlaun fyrir 
athyglisverðar nýjungar og er mark-
miðið að hvetja fyrirtæki innan SAF 
til nýsköpunar og vöruþróunar. Verð-
laununum er ætlað að hvetja frum-
kvöðla landsins til dáða í ferðaþjón-
ustu. Þetta er í fjórtánda sinn sem SAF 
veita nýsköpunarverðlaun samstak-
anna en þetta árið bárust 25 tilnefn-
ingar í samkeppninni um verðlaunin.

Grímur Sæmundsen, formaður Sam-
taka ferðaþjónustunnar og formaður 
dómnefndar nýsköpunarverðlaunanna, 
gerði grein fyrir niðurstöðu dómnefnd-
ar. Dómnefndina skipuðu auk Gríms þau 
Marín Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 
viðburðadeildar CP Reykjavík og fulltrúi 
fyrirtækja innan SAF og Guðrún Þóra 
Gunnarsdóttir, forstöðumaður Rann-
sóknamiðstöðvar ferðamála.

Nýsköpun sem byggir á fag-
mennsku og þekkingu
Mikilvægi ferðaþjónustu í íslensku 

þjóðlífi sé öllum ljóst. Vöxtur í 
greininni hefur verið fordæmalaus 
á undanförnum árum og við þær 
kringumstæður er áríðandi að fyr-
irtæki í ferðaþjónustu vandi vel til 
verka og hafi getu til þess að vinna 
á fagmannlegan hátt með auðlindir 
íslenskrar náttúru og menningar.

Frá afhendingu nýsköpunar-
verðlauna SAF 2017. Guðni Th. Jó-
hannesson forseti Íslands og hjónin 
Knútur Rafn Ármann og Helena Her-
mundardóttir eigendur Friðheima í Blá-
skógabyggð ásamt Grími Sæmundsen, 
formanni Samtaka ferðaþjónustunnar.

Tilnefningar til nýsköpunarverð-
launanna í ár endurspegla mikla 
grósku og nýsköpun bæði í afþreyingu 
sem og í ýmsum nettengdum þró-

unarverkefnum. 
Dómnefnd var 
þó einhuga í vali 

á því fyrirtæki sem í ár hlýtur ný-
sköpunarverðlaun SAF - Friðheimar í 
Bláskógabyggð. 

Í umsögn dómnefndar segir að 

Helena Hermundardóttir og Knútur 
Rafn Ármann eigendur Friðheima 
séu miklir frumkvöðlar á sínu sviði en 
þau hafa tvinnað saman tómatarækt-
un, ferðaþjónustu og hestamennsku 
og taka árlega við vel á annað hundrað 
þúsund ferðamönnum.

Friðheimar eru handhafi ný-
sköpunarverðlauna SAF 2017

verðlaunin afhent 
í fjórtánda sinn
Þetta var í 14. skipti sem nýsköp-
unarverðlaun SAF voru afhent, en 
verðlaunahafar til þessa hafa verið:

2017 - Friðheimar í Bláskógabyggð
2016 - Óbyggðasetur Íslands
2015 - Into The Glacier
2014 - Gestastofan Þorvaldseyri
2013 - Saga Travel
2012 - Pink Iceland
2011 - KEX hostel
2010 - Íslenskir fjallaleiðsögumenn
2009 - Fuglasafn Sigurgeirs  
í Mývatnssveit
2008 - Menningarsetrið Þórbergs-
setur, Hala í Suðursveit
2007 - Norðursigling - Húsavík
2006 - Landnámssetur Íslands
2005 - Adrenalín.is, VEG Guesthouse 
á Suðureyri og Fjord Fishing
2004 - Sel Hótel Mývatn og Hótel Aldan

Guðni Th. 
Jóhannesson 

forseti Íslands 
og hjónin 

Knútur Rafn 
Ármann og 

Helena Her-
mundardóttir 

eigendur 
Friðheima 

í Bláskóga-
byggð.

Nokkrar af afurðum Friðheima. 

Tekið á móti gestum í Friðheimum.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
/1
6-
05

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

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

Við bjóðum 10% vetrarafslátt af öllum garðhúsum 
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum 
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VETRARTILBOÐ
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Starfsmenn 
fyrirtækis-
ins Bortækni 

leysa fagmannlega 
af hendi öll verkefni, 
stór sem smá, á 
fljótlegan og skil-
virkan hátt. „Við 
höfum rúmlega 36 
ára reynslu sem er 
dýrmæt og nýtist 
viðskiptavinum 
okkar vel. Strax í 
upphafi var sér-
stök áhersla lögð á 
fagleg vinnubrögð 
og þrifalega umgengni,“ segir 
Halldór Kristjánsson verk-
stjóri.

Nýjustu og bestu tækin
Halldór segir að Bortækni 
annist margvísleg verkefni, 
eins og til dæmis kjarnabor-
un og steypusögun auk þess 
sem fyrirtækið sérhæfir sig 
í niðurrifi. „Bortækni hefur á 
hátt í fjögurra áratuga ferli 
ávallt lagt mikla áherslu á að 
veita viðskiptavinum sínum 
góða og persónulega þjón-
ustu. Með nýjustu og bestu 
fáanlegum tækjum er okkur 
kleift að bjóða hraða þjón-
ustu á sanngjörnu verði,“ 
segir hann.

Leiðandi á íslenskum  
verktakamarkaði
„Bortækni hefur verið leið-
andi í íslenskum verktaka-
iðnaði í gegnum tíðina og 
ekkert verk er of stórt eða of 
smátt fyrir okkur. Í dag erum 
við með með 10–12 starfs-
menn sem eru allir búnir að 

vera lengi i 
faginu. Okkur 
er mjög 
umhugað um 
vinnuöryggi 
og heilsu okkar 
starfsmanna. 
Bortækni vinnur 
mikið í heimahúsum við að 

saga glugga, 
hurðarop og 
stiga. Fyrirtækið 
tekur einnig að 

sér að saga fyrir 
hita í gólf og sér 

um að rífa allt, eins 
og innréttingar, veggi 

og gólfefni. Við komum á 

staðinn og gerum verðtilboð 
þér að kostnaðarlausu,“ segir 
Halldór að lokum.

Bortækni ehf., Miðhrauni 
14, 210 Garðabær Símar: 
567-7570, 693-7700 Net-
fang: bortaekni@bortaekni.is 
www.bortaekni.is

Framúrskarandi þjónusta 
með nýjustu og bestu tækjum

BOrtæKni
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í þessari bók er fjallað um ótrúlegt 
lífshlaup Önnu Kristjánsdóttur 
vélfræðings sem var ein af fyrstu 

Íslendingunum til að láta leiðrétta kyn 
sitt. Hún vissi frá blautu barnsbeini að 
hún hefði fæðst í röngum líkama. 

Anna ólst upp í Höfðaborginni 
í Reykjavík, hverfi sem byggt var til 
bráðabirgða í mikilli húsnæðiseklu 
snemma á fimmta áratug síðustu aldar 
og var leiguúrræði á vegum borgaryf-
irvalda.

Guðríður Haraldsdóttir, Akurnes-
ingur og blaðamaður með meiru, 
skráði sögu Önnu og Bókaútgáfan 
Hólar er útgefandi. Hér verður stikl-
að á stóru og birtir nokkrir kaflar og 
kaflahlutar úr bókinni.

Vorið 1966, þegar Anna var 14 ára 
og sá fyrir endann á skyldunáminu, 
ákvað hún að fara á sjóinn en sjó-
mennska var eins og hver önnur her-
skylda í fjölskyldu hennar. 

Ha, póstbátur?
Fyrsti túrinn gekk vel. Það var gott 
veður allan tímann og sjóveikin gerði 
ekki vart við sig. En mikið skelfing 
fannst mér túrinn langur og erfitt 
að aðlaga sig vöktunum, sex tímum 
á dekki og sex tímum í koju. Þessar 
tvær vikur voru sem heil eilífð. Fleiri 

unglingar voru um borð, skólastrákar 
eins og Jón Már sem þó var þremur 
árum eldri en ég, synir Péturs skip-
stjóra, Eyjólfur sem hafði lokið fyrsta 
bekk í Stýrimannaskólanum og var 
2. stýrimaður og Pétur sem var hálf-

drættingur eins og ég. Þá voru tveir 
útlendingar um borð, Englending-
ur og Skoti, báðir listmálarar sem 
dunduðu sér á frívöktunum við að 
gera skissur að málverkum.

Aðbúnaðurinn var ekki upp á sitt 

besta. Ég svaf í forlúkar uppi, en þar 
voru kojur fyrir sex manns þótt ekki 
væru allar notaðar, og tvö salerni voru 
fram í fyrir um tuttugu háseta. Það 
voru gerðar nokkrar tilraunir til að 
láta mig hlaupa eftir kjölsvínum og 
togklukkum, en þökk sé Jóni Má tókst 
mér að komast hjá hrekkjunum. Svo 
kom sunnudagur á sjó og hásetarn-
ir héldu áfram tilraunum sínum til 
hrekkjabragða: „Nú kemur póstbát-
urinn í dag,“ sögðu þeir og ég hló 
að þeim. Svo leið túrinn og það kom 
annar sunnudagur og við vorum við 
það að fylla skipið, nærri 300 tonn af 
blönduðum afla, og enn héldu sumir 
áfram að tala um póstbátinn. Enn hló 
ég að þeim og fór í koju eftir morgun-
vaktina uppfull tilhlökkunar að fara í 
land morguninn eftir.

Þegar ég vaknaði um kvöldmatar-
leytið og fór aftur í borðsal brá mér 
heldur betur. Menn voru að lesa ný 
dagblöð í borðsalnum og innan um 
mennina sem lásu ný blöðin, sat mað-
ur sem ég hafði aldrei séð áður.

Getur verið að póstbáturinn sé til? 
hugsaði ég en fékk svo skýringuna á 
póstsendingunni. Surprise GK-4 frá 
Hafnarfirði var nýkominn á miðin 
og maðurinn sem ég sá hafði veikst 
þar um borð á útleiðinni og þurfti að 
komast í land og undir læknishendur. 
Um leið og hann kom yfir til okkar 
sem áttum að vera í höfn morguninn 
eftir, kom bunkinn af nýjustu dag-
blöðunum.

Anna var lengi til sjós lék hlutverk 
sitt sem harður sjómaður þar til hún 
gat ekki meira og ákvað að berjast fyrir 
tilveru sinni sem kona. Árið 1995 hafði 
hún loks náð takmarki sínu eftir erfið 
ár og mikla baráttu. Nú var komið að 
aðgerðinni á Karolinska sjúkrahúsinu í 
Stokkhólmi ... 

Aðgerðin
Ég vaknaði fyrir allar aldir og þegar 
kom að stofugangi klukkan hálfátta lá 
ég tilbúin í rúminu, í aðgerðarskyrt-
unni sem minnti helst á spennitreyju.

Skurðlæknarnir Jan Eldh og Agn-
es Berg ræddu við mig og vildu vita 
hvort allt væri með felldu hjá mér. Jan 
Eldh spurði mig síðan þeirrar frægu 
spurningar sem hann bar alltaf upp 
áður en hann framkvæmdi þessar að-
gerðir: „Ertu alveg viss um að þú viljir 
þetta?“ Auðvitað var ég viss.

Ég hafði fengið kæruleysissprautu 
fyrr um morguninn og þegar mér var 
ekið í rúmi mínu niður á skurðdeild 
komu ýmsar skoplegar myndir upp 
í huga minn, eins og af sjúklingum 
í sömu stöðu og ég sem stóðu upp í 
rúmum sínum og nöguðu neglurnar 
af hræðslu við skurðarborðið. Reynd-
ar tók ég eftir því að lofthæðin var alls 

ekki nógu mikil til að sjúklingur gæti 
staðið ofan á rúminu svo þetta grín 
gekk kannski ekki upp hjá mér.

Ég man að allt var svo fjarlægt í 
huga mínum, meira að segja aðgerðin 
sem ég var að fara í nokkrum mín-
útum seinna. Starfsfólkið í grænum 
sloppum með skrítin höfuðföt leið 
fram hjá mér eins og í bíómynd. Enn 
var allt mjög óraunverulegt þegar 
ég var komin á sjálft skurðarborðið 
með fæturna í mjög óviðurkvæmi-
legri stellingu. Ég sagði í gríni við 
skurðlæknana að nú ætti „lillemann“ 
að hefja upp raust sína í síðasta sinn 
og syngja „Goodbye Cruel World“, úr 
verki Pink Floyd, The Wall. Svo sofn-
aði ég.

Liðið var fram á eftirmiðdag þegar 
ég vaknaði í sjúkrarúmi í stórum sal 
þar sem fjöldi fólks lá. Yfir höfða-
laginu var margslunginn tækjabúnað-
ur og frá honum allskyns slöngur og 
leiðslur í handleggina á mér.

Ég var þreytt en fann ekki fyrir 
sársauka. Ég byrjaði á því að lyfta upp 
lakinu sem var ofan á mér og horfði 
niður eftir líkamanum. Þrátt fyrir að 
þykkar umbúðir hyldu mig var ekki 
um að villast, aðgerðin var afstaðin.

Bókarkafli: 

Anna – eins og ég er

Anna um borð í skuttogaranum Vest-
mannaey VE árið 1975.

Anna Kristjánsdóttir eftir aðgerðina 
1995 í Svíþjóð.  

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi Gæðarúm í miklu úrvali

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll
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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.

Sigrar og 
sorgir Rúnu
Engin íslensk kona hefur unnið jafn 
glæsta sigra á hestbaki heima og er-
lendis og Rúna Einarsdóttir – og hún 
kynnti Orra frá Þúfu til sögunnar, 
frægasta kynbótahest Íslands. 

Rúna lifði í vellystingum á glæsi-
legum hestabúgarði í Þýskalandi og 
ekkert lát virtist vera á velgengninni. 
En hér segir ekki einungis frá sigr-
um Rúnu heldur líka konunni á bak 
við glansmyndina, einsemd hennar 
og sorgum, konunni sem á tímabili 
fannst eins og öll sund væru lokuð.

Sigmundur Ernir Rúnarsson skrif-
ar af alkunnu innsæi og snilld örlaga-
sögu stúlkunnar sem ólst upp í fásinni 
og náttúrufegurð í Svínadal í Húna-
vatnssýslu, konunnar sem náði hæstu 
hæðum glæsilífs – en líka dýpstu döl-
um tilverunnar.

Rúna er 200 blaðsíður að lengd. 
Eyjólfur Jónsson braut bókina um og 
Aðalsteinn Svanur Sigfússon hannaði 
kápu. Bókin er prentuð í Finnlandi. 

(Fréttatilkynning)

Sigmundur Ernir Rúnarsson er 
afkastamikill ævisagnaritari.

Kápa bókarinnar.

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

COMPASS LIMITED
2.0 dísel 140 hö., 9 gíra sjálfskiptur, Select-TerrainTM  fjórhjóladrif með 4 drifstillingum, árekstravörn, dráttarvagnaveltivörn, leður/tau 
áklæði, regnskynjari, LED ljós framan og aftan, Bluetooth, leðurklætt aðgerðarstýri, 17” álfelgur o.fl.
VERÐ FRÁ 5.890.000 KR.
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MEST VERÐLAUNAÐASTI JEPPI SEM 
FRAMLEIDDUR HEFUR VERIÐ 

GRAND CHEROKEE LAREDO
VERÐ FRÁ 8.990.000 KR.

GRAND CHEROKEE SUMMIT*
3.0 dísel 250 hö., 8 gíra sjálfskiptur, hátt og lágt drif, QuadratracTM II fjórhjóladrif, 
leðurinnrétting, 20” álfelgur, panorama opnanlegt glerþak, fjarlægðarstilltur hraðastillir, 
íslenkst leiðsögukerfi, akgreinavari, rafdrifinn afturhleri, árekstravari, leggur sjálfur í 
stæði, 19 hátalara Harmon Kardon hljómflutningstæki o.fl.
VERÐ FRÁ 11.990.000 KR.

NÝR ÖFLUGUR FJÖLSKYLDUMEÐLIMUR

Umboðsaðili Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep og Ram Trucks á Íslandi
Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is
Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

NÚ ERU FYRSTU 2018
RAM PALLBÍLARNIR Á LEIÐINNI. 

TRYGGÐU ÞÉR ÞITT EINTAK!

RAM 3500 VERÐ FRÁ: 
KR. 6.120.968 ÁN VSK. 
KR. 7.590.000 MEÐ VSK.

2018


