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Fornleifafræðingar frá Forn-
leifastofnun Íslands hafa fundið bæ 
frá landnámsöld í landi Ólafsdals 

við Gilsfjörð í Dalasýslu. Nú er unnið við 
uppgröft á skála bæjarins. Þetta er annar 
landnámsskálinn sem fornleifafræðingar 

grafa upp í Dölum. Vísindamennirnir eiga 
vart orð til að lýsa hrifningu sinni á fund-
inum í Ólafsdal enda ljóst að þessar rústir 
hafa legið óhreyfðar í jörðu í um þúsund 
ára skeið. Sjá nánar frétt á síðu 2. 

Í þessu tölublaði Vesturland birtist 

einnig ítarlegt viðtal við Sigríði Hjördísi 
Jörundsdóttur sagnfræðing úr Dölum. 
Þar segir hún frá störfum sínum, ekki síst 
því sem snýr að rannsóknum á sögu hins 
merka búnaðarskóla sem rekinn var í 
Ólafsdal  1880–1907. Sjá síður 8–10.

Einstæður fornleifa-
fundur í Ólafsdal

Áhugi á 
íþróttum

HEILLANDI SAGA 
ÓLAFSDALS

Öryggi í 
vegagerð
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Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

Líklega besta verðið

gæði... ending… ánægja. 

skoðaðu úrvalið á Weber.is

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
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2   21. júní 2018

SKORRADALUR:

Ljósmyndasýningin „Fuglar 
í Skorradal“ hefur nú ver-
ið sett upp undir beru lofti 

í skógræktinni á Skálpastöðum í 
Skorradal. Þessi sýning er með svip-
uðu sniði og fyrri sýningar náttúru-
ljósmynda sem settar hafa verið upp 
þarna undanfarin sumur. 

Nú eru það fuglarnir í dalnum 
sem eru viðfangsefnið. Höfundur 
myndanna er Sigurjón Einarsson 

sem búsettur er á Hvanneyri. „Ég 
tekið nokkuð af náttúruljósmynd-
um, einkum af refum og fuglum. 
Það er mikið og fjölbreytt fuglalíf í 
Skorradal en annars eru aðstæður til 
fuglaljósmyndunar víða mjög góðar 
á Vesturlandi,“ segir Sigurjón. 

Sýningin á Stálpastöðum er sam-
starfsverkefni Sigurjóns og Huldu 
Guðmundsdóttur á Fitjum í Skorra-
dal, og styrkt af Uppbyggingarsjóði 
Vesturlands.

ÓLAFSDALUR:

Fornleifafræðingar frá Forn-
leifastofnun Íslands hafa fundið 
skála frá 9. eða 10. öld í Ólafs-

dal við Gilsfjörð.  Í fyrrasumar fundust 
gamlar tóftir tæpan kílómeter innan 
við bæjarstæðið sem nú er í dalnum. 
Forleifafræðinga grunaði að hér gætu 
verið rústir af bæ frá víkingaöld. Um 
haustið var grafinn könnunarskurður í 
stærstu rústina sem tilgátur voru uppi 
um að væri sjálfur skálinn. Komið var 
niður á gólflag og eldstæði. Þaðan náð-
ust kolasýni sem send voru til aldurs-
greiningar í Skotlandi.  Niðurstöður úr 
þeirri greinigu benda til að rústin 
geti verið frá landsnámsöld. 

Skáli kominn í ljós
Fjögurra milljón króna styrkur 
fékkst svo úr Fornminjasjóði til 
rannsóknanna á þessu ári. Síð-
an lagði Minjavernd fram jafn 
hátt framlag en hún/fyrirtækið 
hyggur á endurreisn bygginga 
búnaðarskólans í Ólafsdal. 
Nánar er greint frá þeim 
áformum í ítarlegu viðtali við 
Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur 
sagnfræðing á síðum 8, 9 og 10 
í þessu tölublaði Vesturlands.   

Nú í júní sneru fornleifa-
fræðingar Fornleifastofnun-
ar aftur í Ólafsdal. Þar hafa 
þeir unnið í tvær vikur við 
uppgröft undir forystu Birnu Lár-
usdóttur og Howell M. Roberts forn-
leifafræðinga. Rústirnar sem fundust í 
fyrra voru myndaðar úr lofti og mæld-
ar upp. Síðan var torfi flett ofan af og 
fornleifagröftur hófst. Nú er svo langt 
komið að útlínur vegghleðslu hins 
forna skála eru komnar í dagsljósið.  
„Þetta er rúmlega 20 metra langur 
skáli. Þarna hefur greinilega verið bær 
því við teljum okkur sjá rústir eftir níu 
eða tíu hús,“ segir Birna Lárusdóttir. 

Óvæntur fundur
Aðspurð segir Birna að engar heim-
ildir hafi verið til um bæ á þessum 
stað í Ólafsdal. Rústirnar fundust í 
fyrra þegar fornleifafræðingar Forn-

leifastofnunar voru að skrá fornminj-
ar í landi Ólafsdals.

Þessi gamli bær kemur þannig öll-
um að óvörum fram úr myrkri fortíð-
ar. „Þegar maður skoðar staðhætti þar 
sem rústirnar eru þá er ekkert í dag 
sem bendir til að þetta sé hentugur 
staður til að reisa þar bæ. Við sjáum 
til að mynda ekkert augljóst túnstæði 
þarna. Hins vegar rennur áin þarna 
framhjá og hún gæti hafa breytt um 
farveg og túnið skolast burt í aldanna 
rás. Það er ósennilegt að þetta hafi 
verið sel því húsin eru of stór og mörg 
til að svo hafi verið,“ segir Birna. Hún 
bætir við að frekari rannsóknir á 
frjókornum og mýrlendi gætu svarað 
spurningum um gróðurfar í Ólafs-

dal fyrir þúsund árum síðan. 
Niðurstöður slíkra rannsókna 
gætu skýrt betur hvers vegna 
bænum var valinn staður 
þarna í dalnum.  

Leiðsögn í sumar
Víkingaaldarbærinn í Ólafs-
dal er annar landnámsskálinn 
sem fornleifafræðingar grafa 
upp í Dalasýslu. Hinn skálinn 
er á Eiríksstöðum í Haukadal. 
Sá hefur sem kunnugt er verið 
endurgerður. Þessir tveir bæir í 
Dölum eru skiljanlega með elstu 
bæjarminjum á Vesturlandi. 

Birna fer ekki leynt með að hún 
og fornleifateymi hennar eru mjög 
spennt yfir því sem fundist hefur í 
Ólafsdal. „Þetta er magnað.“ Hún og 
samstarfsmenn hennar verða fjórar 
vikur við uppgröft á staðnum í sumar. 

Mánudagskvöldið 25. júní næst-
komandi er fyrirhugað að fornleifa-
fræðingar sýni almenningi rústirnar í 
samvinnu við Byggðasafn Dalamanna, 
Sauðfjársetur og Ólafsdalsfélagið. Í 
ágúst verður svo haldin Ólafsdalshátíð 
að venju og þar má gera ráð fyrir að 
rústir víkingaaldarbæjarins fái verð-
ugan sess og athygli. Fylgjast má með 
uppgrefrinum í Ólafsdal á fésbókarsíð-
unni „Fornleifarannsóknir í Ólafsdal.“

Torfi var flett ofan 
af stærstu rústinni 
nú í júní og gröftur 
hófst. Brátt komu 
fram útlínur veggja 
þess sem var skáli á 
landnámsöld. 

FORN SKÁLI 
FUNDINN Í 
ÓLAFSDAL

Útlínur skálans eins og þær sjást nú úr lofti. Land-náma greinir frá því að Ólafur belgur hafi numið land í Ólafsdal. Hvort þetta er bær hans skal hins vegar ósagt látið. Þó er nokkuð ljóst er að þarna er kominn skáli frá fyrstu öldum byggðar í landinu.  

Mynd tekin yfir hinum dularfullu rústum 
með dróna í maí sl.  Sjá má móta fyrir 
tóftum húsa. Ljósmyndir með þessari 
grein eru birtar með góðfúslegu leyfi 
Fornleifastofnunar Íslands. 

Sýna dalsins fugla

Sigurjón Einarsson við eina af myndum sínum sem verða til sýnis og sölu á 
Stálpastöðum í sumar.  

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

Til sölu
Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk

Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220
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JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Gæðarúm í miklu úrvali

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

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

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUMLÁTTU ÞÉR 

LÍÐA VEL
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fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, Akranesi, Hvalfjarðarsveit,  
Borgarbyggð, Snæfellsnesi og í Dölum. Blaðið liggur  
einnig frammi á helstu þéttbýlisstöðum á svæðinu.

Veisla í Garðaríki
Þátttaka Íslands í heimsmeistaramótinu í knattspyrnu sem nú fer 

fram í Rússlandi er draumurinn sem rættist. Það er stórkostlegt 
að lítilli eyþjóð í Norður Atlantshafi skuli takast að ná svona 

langt. Þetta sýnir að allir geta átt möguleika 
í íþróttum. Þær þekkja engin landamæri – 
nema þegar kemur að stjórnmálamönnum. 

Kjörnir ráðamenn okkar hafa valið að 
taka þann pól í hæðina að blanda saman 
stjórnmálum og íþróttum. Ríkisstjórn og 
forseti Íslands hafa kosið að sniðganga 
heimsmeistaramótið í knattspyrnu til að 
þjónkast utanríkisstefnu Bretlands. Það 
er vegna mála sem eiga að hafa gerst inn-
an þess ríkis og enginn veit í raun hvað er 
satt eða logið í þeim efnum. Þau láta draga 
okkur inn í áróðursstríð sem er okkur óvið-
komandi.

Þjóðhöfðingi Íslands og ráðherrar hefðu skilyrðislaust átt að vera til 
staðar í Rússlandi. Velgengi íslenska liðsins er ómetanleg landkynning 
sem vart fæst metin í krónum og aurum. Hún skapar velvild í garð okkar 
sem þjóðar. Þessari velvild ættu að fylgja tækifæri á ótal sviðum. Þarna 
hefðu íslenskir ráðamenn getað verið til staðar sem okkar fulltrúar og 
stuðlað að því að opna dyr í stað þess að loka þeim. 

Íþróttir eiga að stuðla að friði og farsæld. Hið sama gildir um við-
skipti. Heimskuleg sniðganga og viðskiptabann gegn ríki sem ávallt hef-
ur sýnt Íslandi virðingu og vinsemd er engin leið til lausar á deilumálum 
á vettvangi stjórnmálanna.  

Áfram Ísland!
Magnús Þór Hafsteinsson

LEIÐARI

LANDIÐ:

Það hefur ekki farið fram hjá 
neinum að úrslitakeppni 
heimsmeistaramótsins í 

knattspyrnu karla er hafinn. Áhugi 
Íslendinga er að sjálfsögðu með allra 
mesta móti í þetta sinn enda í fyrsta 

skipti sem íslenska karlalandsliðið 
kemst í úrslitakeppnina og frammi-
staða þess frábær. 

Af þessu tilefni hefur Hagstofa Ís-
lands birt áhugaverða úttekt á áhuga 
íslensku þjóðarinnar á viðburðum 
ýmiss konar í heimi íþróttanna. 

Annað hæsta hlutfall Evrópu
Spurt er hvor Íslendingar séu  almennt 
áhugasamir um íþróttir? Hagstofan 
greinir frá: „Evrópska lífskjararann-
sóknin varpar ljósi á þessa spurn-
ingu. Í viðauka við rannsóknina árið 
2015 voru þátttakendur 16 ára og 
eldri spurðir hve oft þeir hefðu sótt 
íþróttaviðburði á undangengnum tólf 
mánuðum. Tölurnar má finna í gagna-
grunni Eurostat.“

Niðurstöður eru þær að árið 2015 
hafði rúmur helmingur landsmanna 
sótt a.m.k. einn íþróttaviðburð, en það 
var annað hæsta hlutfallið í Evrópu. 
Aðeins Holland var með hærra hlut-
fall árið 2015. Ef aðeins er horft til 
þeirra sem sóttu slíka viðburði fjór-
um sinnum eða oftar var hlutfallið 

tæp 32%, sem einnig var annað hæsta 
hlutfallið í Evrópu.

Áhuginn hefur aukist
Áhugi á íþróttum virðist hafa aukist 
á milli 2006 og 2015 en árið 2006 var 
hlutfall þeirra sem hafði sótt a.m.k. 
einn íþróttaviðburð 8,7 prósentustig-
um lægra. Þessi hækkun færði Ísland úr 
fimmta í annað sætið. Aðeins í Hollandi 
jókst aðsókn meira en á Íslandi, eða um 
13,5 prósentustig, en sú hækkun færði 
Holland úr níunda sæti í það fyrsta.

Alls staðar í Evrópu voru karlar lík-
legri en konur til að sækja íþróttavið-
burði, en kynjabilið var nokkuð breyti-
legt á milli landa. Kynjabilið var minnst 
á Íslandi hjá þeim sem sóttu a.m.k. einn 
íþróttaviðburð, eða 8,3 prósentustig. 
Næst á eftir komu Holland og Malta 
með 9,1 og 10 prósentustiga mun á 
kynjunum. Ef grannt er skoðað má 
sjá að það er einkum aðsókn íslenskra 
kvenna á íþróttaviðburði sem skilar Ís-
landi öðru sætinu, en íslenskar konur 
voru í öðru sæti í Evrópu en íslenskir 
karlar í því áttunda.

ÍSLENDINGAR HAFA MIKINN 
ÁHUGA Á ÍÞRÓTTAVIÐBURÐUM

Snemma beygist 
krókurinn til þess 

sem verða vill. Mynd 
tekin á Norður-

álsmóti á Akranesi 
fyrir tveimur árum. 

Ljósm.: Friðþjófur 
Helgason.

MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FRÁ GARDEN OF LIFE ER LÍFRÆN, 
VEGAN OG LAUS VIÐ ÖLL AUKAEFNI

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarljósi að velja aðeins bestu mögulegu 
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringin skilaði sér sem best.

Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.

Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12 
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erfitt að fá vegan í bestu formunum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA
Hvort sem þig vantar fjölvítamín, B12, járn, D3 vítamín, steinefni eða C vítamín

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Þú færð MyKind vörulínuna hjá Mamma vet best Laufbrekku 30 200 kópavogi, Njálsgötu 1 101 Reyjavík og á Mammaveitbest.is

Allt lífrænt - allt vegan



Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040
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Á síðasta ári fékk Vega-
gerðin Örnu Björk Stef-
ánsdóttur sagnfræðing 
til að taka saman yfirlit 
um vegminjar á Suð-
vestur- og Vesturlandi. 
Þessar greinar um 
gömlu brýrnar á Vestur-
landi, ásamt ljósmynd-
um, eru eftir Örnu. 
Arna og Vegagerðin 
hafa veitt Vesturlandi 
góðfúslegt leyfi til að 
birta myndir hennar og 
texta um gömlu brýrnar. 
Þetta efni hefur birst 
í síðustu tölublöðum 
Vesturlands. Hér fjöllum 
við um tvær brýr í Hval-
fjarðarsveit. Það eru 
brýrnar yfir Bláskeggsá 
í Hvalfirði og Laxá, oft 
kennd við Leirársveit. 

Brúin yfir Bláskeggsá í Hval-
firði er 6,9 metra löng steypt 
bogabrú, 2,8 metrar á breidd. 

Hún var byggð árið 1907. Brúin 
stendur skammt fyrir ofan Hvalstöð-
ina í Hvalfirði (vegur  47).

Árið 2007, í tilefni 100 ára afmæl-
is brúarinnar var skipuð nefnd um 
endurbyggingu hennar. Nefndina 
skipuðu þrír aðilar sem tilnefnd-
ir  voru af Fornleifanefnd ríkisins, 
Hvalfjarðarsveit og Vegagerðinni. 
Um verklegar framkvæmdir sá Vega-
gerðin. Var brúin endurbyggð sumrin 
2008 og 2009 og endurvígð við há-
tíðlega athöfn á sumardaginn fyrsta 
vorið 2010. 

Við veginn um Hvalfjörð hefur 
verið komið fyrir upplýsingaskilti 
um brúna og þaðan er stutt ganga að 
henni. Brúin er nú, líkt og í upphafi, 
eingöngu ætluð gangandi vegfarend-
um og reiðmönnum. 

Sögulegt yfirlit
Bygging brúar á Bláskeggsá var braut-
ryðjendaverk því hún var fyrsta stein-
steypta brúin á Íslandi, utan 
Reykjavíkur. Notkun steinsteypu til  
brúarsmíða hafði nýverið hafið inn-
reið sína hér á landi. 

Helsti frumkvöðull í smíði stein-
steyptra brúa hér var Jón Þorláksson, 
sem tekið hafði við starfi landverk-
fræðings árið 1905, en hann hannaði 
brúna á Bláskeggsá. Stærstu ár lands-
ins var á þessum tíma byrjað að brúa 
með stálbrúm, sem voru dýr mann-
virki. Jóni hugnuðust ekki timbur-
brýr, en timbur var helsti efniviður 
við smíði smærri brúa. Hann var jafn-
framt áhugamaður um notkun stein-
steypu til bygginga. Jón hafði fengið 
litla menntun í hönnun steinsteypu í 
burðarmannvirkjum því þessi fræði 
voru ný á námstíma hans í Kaup-
mannahöfn um aldamótin 1900. Í 
Reykjavík höfðu skömmu  áður verið 

steyptir bogar yfir Lækinn, en þeir 
hafa hugsanlega  verið notaðir 
sem fyrirmynd. 

Jón ákvað að ráðast í byggingu 
steyptrar bogabrúr á Bláskeggsá en 
sleppti að hafa í henni járnabindingu. 
Engar frásagnir eru til af brúarsmíðinni 
en hún virðist hafa gengið hratt og vel, 
því brúin reyndist mun ódýrari en áætl-
anir höfðu gert ráð fyrir. Brúarsmíðin 
virðist hafa tekist með ágætum þrátt fyr-
ir litla þekkingu á notkun steinsteypu og 
hinn hái aldur brúarinnar staðfestir það. 

Brúin var smíðuð áður en bílaöld 
hóf innreið sína enda var hún ekki 
byggð til að þola umferð þungra öku-
tækja. Þegar bílaumferð um brúna 
stórjókst á árum síðari heimsstyrjald-
ar þótti nauðsynlegt að breikka hana 
og styrkja. Þannig var hún í notkun til 
ársins 1951, en þá var hún aflögð þegar 
vegurinn um Hvalfjörð var færður 
niður að sjó, þar sem hann liggur nú.

Nú hafa allar styrkingar brúarinnar 

til að þola bílaumferð verið fjarlægðar 
og hún lítur út alveg eins og þegar hún 
var byggð árið 1907. 

Verndargildi
Brúin yfir Bláskeggsá er nú 110 ára 

gömul. Hún hefur verið endurgerð í 
upprunalega mynd og mun því vera til 
prýði um ókomin ár. 

Brúin var friðlýst þann 29. ágúst 
1978 og er eina brúin á Íslandi sem 
hefur verið friðlýst sem fornleif.

Brúin yfir Laxá í Leirársveit 
stendur á Hringveginum 
við Laxárbakka. Hún er 35,3 

metra löng steypt bogabrú með 
steyptu brúargólfi og tréhandriði. 
Akbrautarbreidd hennar er 3,18 
metrar. Hún er nú nýtt sem reið- 

og göngubrú auk þess sem hún er 
mikið notuð af laxveiðimönnum við 
ánna.

Sögulegt yfirlit
Brúin yfir Laxá í Leirársveit er stein-
steypt bogabrú. Hún var byggð árið 

1930 en aflögð árið 1983 þegar ný brú 
var byggð á Laxá. 

Hún var endurbyggð árið 1983 og 
gerð að göngu- og reiðbrú.

Verndargildi
Brúin er í dag mikið notuð, bæði sem 

göngu- og reiðbrú en einnig af laxveiði-
mönnum sem eru við veiðar í ánni. 

Brúin er í ágætu ástandi sem 
göngubrú en auk þess er hún afar fal-
leg á áberandi stað við Hringveg 1. 
Ekki er þörf á sérstökum aðgerðum til 
verndunar brúnni að svo stöddu.

Gamlar brýr á Vesturlandi

Laxá í Leirársveit - Minjabrú

Bláskeggsá í Hvalfirði – Minjabrú

Brúin yfir Laxá er falleg 
bogabrú yfir góðri laxveiðiá. 

Brúin yfir Bláskeggsá innst í Hvalfirði er mjög merkar vegminjar. Hún hefur verið 
endurgerð og lítur nú eins og hún var þegar hún var byggð fyrir 111 árum síðan. 

María Magnúsdóttir lögmaður og lögg. fasteignasali

Hvanneyragötu 3, 311 Borgarnesi

sími 899 5600

maria@maria.is

Öll almenn lögfræðiþjónusta
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Ólafsdalur við Gilsfjörð í Dala-
sýslu er mjög merkur staður. 
Segja má að þar hafi á sínum 

tíma hafist ríkur þáttur í þeirri byltingu 
búhátta á Íslandi sem varð í lok 19. ald-
ar og upphafi þeirrar 20. Hjónin Torfi 
Ólafsson og Guðlaug Zakaríasdóttir 
ráku þar um tæplega þriggja áratuga 
skeið fyrsta búnaðarskólann á Íslandi. 
Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagn-
fræðingur sem fædd er á Akranesi en 
alin upp í Dölum. Hún hefur rannsakað 
sögu Ólafsdals og þá einkum bréfa- og 
skjalasafn Torfa Ólafssonar sem er mik-
ið að vöxtum. Þar hefur hún ekki síst 
skoðað þátt kvenna í rekstri skólans og 
búsins í Ólafsdal. Þann 24. maí sl. kynnti 
hún rannsóknir sínar á fjölmennum fyr-
irlestri í Breiðfirðingabúð í Reykjavík. 

Vesturland tók hús á Sigríði til að 
fræðast nánar um Ólafsdal en líka um 
þær sagnfræðirannsóknir sem Sigríður 
hefur stundað. 

Af Akranesi og úr Dölum
„Ég er hálfur Dalamaður og hálfur 

Skagamaður. Ég fæddist á Akranesi 
og bjó þar til fimm ára aldurs. Fað-
ir minn er Skagamaður og amma og 
afi áttu heima þar. Þau voru Ingibjörg 
Örnólfsdóttir og Hákon Jörundsson. 
Árið 1974 keyptu foreldrar mínir þau 
Jörundur Ingi Hákonarson og Hugrún 
Otkatla Hjartardóttir svo bæinn Fjósa 
en Búðardalur stendur í landi þeirr-
ar jarðar. Pabbi og mamma búa þar 
enn í dag. Hann er bifvélavirki og rak 
lengi eigið verkstæði en hún var við 
ýmis störf og nú seinast bókavörður í 
bókasafninu í Búðardal,“ segir Sigríð-
ur aðspurð um ætt sína og uppruna. 
„Ég á enn ættingja á Akranesi. Gunn-
ar og Grettir Hákonarsynir sem báðir 
búa á Akranesi eru föðurbræður mín-
ir,“ bætir hún svo við. 

Að loknum grunnskóla heima í 
Búðardal fór Sigríður í Fjölbrauta-
skólann á Akranesi þaðan sem hún 
lauk stúdentsprófi. „Eftir það fór ég 
að kenna eitt ár á Skagaströnd til að 
prófa hvort ég ætti að verða kennari 
eða sagnfræðingur. Ég ákvað svo að 
fara í háskólanám í sagnfræði og tók 
BA-prófið hér. Hluta af námsárunum 
tók ég í Kaupmannahöfn og bjó þar í 

fjögur ár. Í dag bý ég í Reykjavík með 
fjölskyldu minni. Maðurinn minn er 
Sigurður Freyr Jónatansson trygginga-
stræðfræðingu. Við eigum tvö börn, 
Skarphéðinn Ísak háskólanema og 
Helenu Rós sem er í menntaskóla.“ 

Örlög tugthúslima í Kaupinhöfn
Með háskólanáminu hófst fræðaferill 
Sigríðar innan sagnfræðinnar sem enn 

sér hvergi fyrir endann á. Þar hefur hún 
einkum rannsakað sögu íslenskra lítil-
magna á erfiðum tímum 18. og 19. ald-
ar. Í dag stundar Sigríður doktorsnám í 
sagnfræði við Háskóla Íslands. 

„Ritgerðin mín í BA-náminu fjall-
aði um íslenska sakamenn sem voru 
fluttir til Kaupmannahafnar 1736–
1830, ævir þeirra og afdrif. Á þessu 
árabili voru 165 einstaklingar sendir 
út. Stærstur hluti þeirra var sendur 
út 1755–1759. Þá var harðindatími á 
Íslandi og þetta var fólk sem kannski 
hafði stolið einu smörstykki eða færi 
til að fara og reyna að veiða sér eitt-
hvað til matar. Fæst þeirra áttu aft-
urkvæmt til Íslands. Hundrað dóu í 
Kaupmannahöfn, 18 voru náðuð, 19 
flutt til Finnmerkur í Norður-Noregi 
þar sem þau fengu frelsi, einn strauk 
og ekki er vitað um örlög annars. Þetta 
var fólk sem kom úr harðindum sem 
höfðu byrjað fyrst í útsveitum Íslands. 
Það hraktist undan og leitaði gjarn-
an á Snæfellsnes eða Reykjanes í von 
um að finna sér eitthvað lífsviðurværi 

Sigríður Hjördís jörundsdóttir sagnfræðingur:

„Saga búnaðarskólans í 
Ólafsdal er mjög heillandi“„Ég er hálfur 

Dalamaður og 
hálfur Skagamaður.

Nú í lok maí sl. hélt Sigríður Hjördís fyrirlestur um fólkið í Ólafsdal fyrir fullsetinni 
Breiðfirðingabúð í Reykjavík. 



9   21. júní 2018

þar. Margir voru búnir að vera lengi 
á þvælingi og búið við matarskort í 
þann tíma. Fólkið hafði ekki mikið 
viðnám gegn sjúkdómum eða frekara 
harðræði. Ég held að sá sem skemmst 
lifði í fangavistinni í Kaupmannahöfn 
hafi aðeins lifað í um þrjár vikur ftir 
komuna þangað. Öll þessi saga er 
mjög áhugaverð.“ 

Sigríður hlær við þegar hún er spurð 
hvort þetta sé ekki efniviður í góða bók? 
„Ja, það skyldi nú aldrei vera?“ 

Bláfátækt sakafólk
Í framhaldi af þessu fylgdi svo meira 
nám til meistaragráðu í sagnfræðinni. 
Þar hélt Sigríður áfram að kanna sögu 
harðindaáranna 1755–1759. „Þetta 
varð MA-ritgerðin mín. Þar rannsak-
aði ég nánar þetta ástand sem þá var 
í landinu.“ 

Sigríður skoðaði dómabækur frá 
þessum tíma til að reyna að rýna í 
ástand þeirra sem verið var að dæma 
og hvernig sýslumenn höndluðu 
málin. „Þá var kerfið þannig að byrj-
að var á að dæma fólk heima í sýslu. 
Svo þurfti að fara með viðkomandi á 
Alþingi á Þingvöllum og láta fara yfir 
dóminn þar. Síðan þurfti jafnvel eftir 
það að bíða eftir endanlegum úrskurði 
í málum frá Kaupmannahöfn. Ferlið 
gat því verið langt og allan tímann 
þurftu sýslumenn að hafa fangana í 
varðhaldi. Af þessu höfðu þeir kostn-
að og þetta varð spurning um peninga. 
Árið 1757 lögðu þeir fram tillögu um 
að þeir mættu bæði dæma og fram-
fylgja dómum heima í héraði og það 
á einum og sama degi. Þá þyrfti þeir 
ekki lengur að drösla þessum saka-

mönnum þvers og kruss um 
landið og bíða svo kannski 
eftir að þeir fengju far 
til Kaupmannahafnar 
því það var ekkert 
fangelsi hér á landi. 
Það var skýringin 
á því af hverju svo 
margir Íslendingar 
fóru í fangavist í 
Kaupmannahöfn.“

Bréfasafn 
skráð í hruni
Sigríður segist 
hafa unnið töluvert 
sem sagnfræðing-
ur á skjalasöfnum. Þar 
eru jú þær heimildir sem 
sagnfræðingar vinna helst 
úr. „Milli þess sem ég tók BA 
og MA-prófið var ég á Borg-
arskjalasafni. Síðan vann ég nokkur ár 
á handritasafni Landsbókasafnsins.“

Hún gerðist svo sjálfstætt starf-
andi fræðimaður og vann að verk-
efni tengdu Dölunum. „Ég skrifaði 
sögu Finns Ólafssonar heildsala, 
fjölskyldu hans og dvalarheimilisins 
Fellsenda í Dölum. Finnur stofnaði 
minningarsjóð um foreldra sína sem 
nota átti í að setja dvalarheimili fyrir 
aldraða Dalamenn á stofn á æskulóð-
um hans.“ En þá kom kreppan 2008. 
Allt fjármagn til frekari rannsókna 
hvarf sem hendi hefði verið veifað. „Í 
kreppunni stóð ég uppi verkefnalaus,“ 
rifjar Sigríður upp. 

Ári áður en kreppan skall á hafði 
hið svokallaða Ólafsdalsfélag verið 
stofnað. Það er félag áhugamanna um 
verndun minja í Ólafsdal. Sigríður var 
meðal stofnfélaga. „Við í Ólafsdalsfé-
laginu fórum að garfa í sögu Ólafs-
dals. Við vissum að á Landsbókasafni 
væri bréfasafn Torfa Bjarnasonar sem 
rak ásamt Guðlaugu Zakaríasdóttur 
konu sinni búnaðarskólann í Ólafsdal 
á árunum 1880–1907. Það var alltaf á 
stefnuskránni að gera betur við þetta 
safn. Þarna í kreppunni var ég ráðin í 
tímabundið verkefni við að yfirfara og 
skrá bréfa- og skjalasafnið hans Torfa 
sem er mikið að vöxtum.  Bréfin eru 
yfir tíu þúsund talsins en ég skráði 
þetta allt saman. Frá hverjum bréfin 
væru, dagsetningar og jafnvel ágrip af 
efni bréfanna. Þegar það var frá var ég 
ráðin í annað tímabundið verkefni við 
að undirbúa sýningu um Jón Sigurðs-
son. Ég vann mikið í sýningaundir-
búningi á Landsbókasafninu og gerði 
þar einnig sýningu um Ólafsdal.“ 

Merk bréf af ýmsu tagi
Bréfasafnið spannar lungann úr ævi 
Torfa Bjarnasonar. Sigríður segir að 
hann virðist hafa geymt öll sendibréf 
sem honum bárust. Þau gefa ótrúlega 
góða mynd af allri hans ævi og starf-
semi. „Bréfin eru frá allra handa fólki 
sem var uppi á þessum tíma og bjó hér 
á landi og jafnvel erlendis. Margir leit-
uðu til Torfa með ýmis erindi, bæði 
praktíska hluti en líka einkamál þar sem 
fólk var statt í vanda og bað um hjálp.“ 

Sigríður segir að þarna séu líka 

einkabréf, svo sem frá Guð-
laugu konu hans til Torfa 

þegar hann dvaldi í Am-
eríku. „Þau hjón voru 
á tímabili að hugsa 
um að flytja þang-
að en tveir bræður 
Torfa höfðu flust 
vestur. Torfi fór 
á eftir þeim til 
að athuga hvort 
þau Guðlaug ættu 
einnig að fara. Þau 
ákváðu af einhverj-
um ástæðum að 

gera það ekki og Torfi 
sneri heim. Síðan eru 

þarna bréf frá móður 
Torfa. Þau eru mjög forn-

eskjuleg á sinn hátt enda var 
hún fædd á 18. öldinni. Síðan 
vil ég nefna bréf frá Karli syni 

þeirra Torfa og Guðlaugar sem dó 
1900 í Kaupmannahöfn þar sem hann 
var við nám rétt um tvítugt. Þessi bréf 
skrifar Karl til föður síns síðustu dag-
ana sem hann lifði, þá lagstur bana-
leguna á spítala í Kaupmannahöfn. 
Þarna skrifar þessi ungi maður hversu 
mikils hann sakni fjölskyldunnar 
sinnar á Íslandi sem hann átti aldrei 
eftir að sjá á ný. Ég táraðist við lestur 
þeirra bréfa,“ segir Sigríður og bætir 
svo við: „Þetta bréfasafn er mjög heill-
andi því það gefur svo góða innsýn í 
íslenska samfélagið á 19. öld.“  

Vinnudagbæk-
ur gefa eins-
taka sýn
Sigríður segir að 
það sem henni 
finnst þó einna 
merkilegast við þetta 
bréfa- og skjalasafn séu 
vinnudagbækur sem sýna 
við hvað fólkið starfaði 
daglega í Ólafsdal nánast 
allan þann tíma sem þar var 
skólarekstur. 

Í þessum bókum var samvisku-
lega skrifað niður hvað hver og einn 
gerði. „Karlavinnubækurnar eru yfir-
leitt mjög einfaldar. Þar er bara sagt 
í hvaða verkum hinn og þessi var 
og svo fjöldi vinnustunda. Síðan er 
athugasemdadálkur í bókunum. Það 
var nánast aldrei skrifað neitt þar hjá 
körlunum en mjög oft eitthvað fært 
inn hjá konunum. Það gefur ákveðna 
dýpt í þeirra störf.“ 

Sigríður segir að þrátt fyrir að 
búnaðarskólinn í Ólafsdal hafi ein-

göngu verið ætlaður piltum 
þá hafi ávallt nokkur fjöldi 

kvenna verið í Ólafs-
dal. Þær voru þangað 
komnar til að vinna 
bústörf, starfa við 
þrif, matseld og 
annað í tengslum 
við skólann. Sumar 
þeirra leituðu sér 
einnig menntun-
ar á staðnum. 
„Guðlaug Zakarí-
asdóttir eiginkona 
Torfa rak þarna vísi 

að kvennaskóla en 
flestar kvennanna voru 

þó fyrst og fremst vinnu-
konur. Í vinnudagbókum 

þeirra má t. d. lesa hvað þær 
prjónuðu mikið. Í þeim til-
fellum þar sem þær voru við 
nám er skrifað hvenær þær 

sinntu því.  Þær voru þá helst að  læra 
hússtjórnarfræði. Guðlaug tók til sín 
tvær til þrjár stúlkur á ári í slíkt nám.  
Hún og dætur hennar kenndu stúlk-
unum.“

Menntun og rómantík
Skólinn í Ólafsdal var menningarsetur 
og ákveðin félagsleg deigla. Á staðnum 
bjuggu 23-46 manns árin sem skólinn 
var rekinn. Skólahaldið í Ólafsdal var 
þannig að piltarnir komu þangað að 
vori til tveggja ára náms. Þeir voru 

„Það var 
oft 

basl og 
áhyggjur.

Húsakostur í Ólafsdal í lok 19. aldar. Íbúða- og skólahúsið fyrir miðri 
mynd stendur enn. Til stendur að reisa eftirmyndir af hinum húsunum. 

Torfi 
Bjarnason 

(1838–1915).

Guðlaug 
Zakaríasdóttir, 

eiginkona Torfa 
(1845–1937).

Sigríður Hjördís 
Jörundsdóttir 

sagnfræðingur. 

Uppskrift
Grænn og vænn:
• 1 lúka blönduð græn blöð, spínat eða grænkál• ½-1 banani (má vera frosinn)• 1 bolli frosið mangó eða t.d. ananas• 1-2 cm engifer

• Smá sítrónusafi
• 1,5 bolli kalt vatn eða t.d. möndlu- eða haframjólk 

Allt sett í blandara og maukað saman. Smá kanill, turmerik, 1 msk hörfræ eða chiafræ er gott bæta við þetta sem og smá epladjús eða 2 döðlur til að sæta aðeins. 

   Hin fullkomna þrennaUppskrift
Grænn og vænn:
• 1 lúka blönduð græn blöð, spínat eða grænkál• ½-1 banani (má vera frosinn)• 1 bolli frosið mangó eða t.d. ananas• 1-2 cm engifer

• Smá sítrónusafi
• 1,5 bolli kalt vatn eða t.d. möndlu- eða haframjólk 

Allt sett í blandara og maukað saman. Smá kanill, turmerik, 1 msk hörfræ eða chiafræ er gott bæta við þetta sem og smá epladjús eða 2 döðlur til að sæta aðeins. 

Vel samsett boost, einu 
sinni á dag, eykur orkuna, 
kemur meira jafnvægi á 
blóðsykurinn.

Candéa 
Byggir upp og kemur 
jafnvægi á þarma-
flóruna. Öflugt fyrir 
ónæmiskerfði og vinnur 
á candéa sveppnum.

Betri melting
Aukin orka
Öflugra ónæmiskerfi

Meltingin og þarmaflóran er grunnur að góðri heilsu 

Útsölustaðir:  Öll apótek, heilsuverslanir og heilsuhillur stórmarkaðanna.

Digest Spectrum  
– einnig gegn fæðuóþoli

• Styður meltingu á glúteini, laktósa, 
 kaseini, próteini og baunum.

• Hentar vel þeim sem glíma við  
 ýmiskonar fæðuóþol.

•  Viðurkennt af Autism Hope Aliance.

•  Hentar allri fjölskyldunni, 
  tekið rétt fyrir mat.

Uppskrift
Grænn og vænn:
• 1 lúka blönduð græn blöð, spínat eða grænkál• ½-1 banani (má vera frosinn)• 1 bolli frosið mangó eða t.d. ananas• 1-2 cm engifer

• Smá sítrónusafi
• 1,5 bolli kalt vatn eða t.d. möndlu- eða haframjólk 

Allt sett í blandara og maukað saman. Smá kanill, turmerik, 1 msk hörfræ eða chiafræ er gott bæta við þetta sem og smá epladjús eða 2 döðlur til að sæta aðeins. 



10   21. júní 2018

af öllu landinu og tóku þátt í öll-
um störfum um sumartímann og 
fram á haust. Bóklega námið var 
svo á veturna. 

Stúlkurnar og konurnar í 
Ólafsdal voru hins vegar flestar 
úr Dölum, Barðastrandar- og 
Strandasýslu. Þó þær kæmu sem 
vinnukonur höfðu þær greinilega 
líka ákveðið frelsi og svigrúm til 
að afla sér menntunar sem þær 
greiddu fyrir. 

Úr öllu þessu þar sem svo 
margt ungt fólk af báðum kynj-
um var samankomið gat svo 
eðlilega farið svo að piltar og 
stúlkur felldu hugi saman. 
„Stundum leiddu samskipti 
skólapilta og stúlknanna til hjóna-
banda. Ein skemmtileg saga af því er 
í bréfasafni Torfa. Þar skrifar fyrrum 
vinnukona af staðnum bréf til hans til 
að spyrjast fyrir um það hvort hann 
viti hvar piltur einn sem stund-
aði nám í Ólafsdal sé nú niður 
kominn. Þessi ungi maður hafði 
flust til Noregs og hún vildi finna 
hann. Henni tókst að leita hann 
uppi. Þau gengu í hjónaband úti í 
Noregi og bjuggu þar alla sína tíð 
að ég best veit en voru barnlaus.“ 

Sjálfbært menningarsetur
Af frásögn Sigríðar er ljóst að 
Ólafsdalur hefur fyrir margar sak-
ir verið mjög merkilegur staður 
sem fyllilega á skilið ákveðinn sess 
í sögu þjóðarinnar. Sigríður segir 
að ótal margt heilli við sögu staðar-
ins. „Ólafsdalur var t.d. að stórum 
hluta sjálfbær að því leyti að þar 
voru framleiddar flestar nauðsynjar. 
Matvæla var aflað með búskapnum 
en síðan var þar framleitt prjónles 
og stundaður vefnaður. Nánast allur 
fatnaður fjölskyldunnar í Ólafsdal 
var búinn til á staðnum auk þess sem 
piltar reyndu margir hverjir að kaupa 
sér alfatnað úr Ólafsdalsvaðmáli áður 
en þeir héldu heim að námi loknu. Í 
gögnum Torfa má svo lesa hvað verslað 
var til staðarins og þannig fá mynd af 
því hvernig þetta samfélag var rekið og 
að hve miklu leyti það stóð undir sér 
sjálft varðandi nauðsynjar.“ 

Lífið í Ólafsdal snerist þó ekki ein-
göngu um brauðstrit. Þar var til dæm-
is ágætt bókasafn sem bæði karlar og 
konur nýttu sér. „En því miður fór svo 
að rekstur búnaðarskólans gekk oft 
erfiðlega því framlög til skólans voru 
af skornum skammti. Það var oft basl 
og áhyggjur sem finna má heimildir 
um í bréfum og skjölum Torfa. Síðan 
komu búnaðarskólar á Hvanneyri í 
Borgarfirði og að Hólum í Hjaltadal. 
Svo fór að lokum að búnaðarskólinn 
í Ólafsdal lagðist af. Bókasafn skólans 
var allt tekið upp í skuldir og það má 
greina í heimildum ákveðna beiskju 
yfir því að svo fór um það. En þó 
að búnaðarskólinn legðist þá héldu 
stúlkur áfram að koma til Guðlaugar 
og dætra hennar að leita sér mennta.“  

Mörg járn í eldinum
Sigríður Hjördís Jörundsdóttir sagn-
fræðingur er greinilega kona sem 
hefur frá mörgu að segja og í ýmsu að 
snúast. Í lok spjalls okkar minnist hún 
á fésbókarhópinn „Dalirnir okkar.“ 

Þetta er hópur sem hún stofnaði 
í lok febrúar 2015 og telur nú 1966 
einstaklinga. „Hópurinn er fyrir öll 
þau sem eru Dalamenn í hjarta sínu,“ 
segir hún og bætir við til nánari skýr-
ingar; – „Það væru þá þau sem eru 
fædd og uppalin, innflutt, útflutt, 
aðkomin og afkomendur fólks sem 
býr eða búið hefur í Dölunum. Þarna 
deilum við myndum og minningum. 
Það er ósköp gaman að skoða gaml-
ar myndir og ekki síður gaman að 
hjálpast við að greina fólk og staði á 
myndum. Allir eru velkomnir að slást 
í hópinn,“ segir Sigríður í lokin.

Eins og fram kemur í viðtalinu við Sigríði Hjördísi Jör-
undsdóttur þá var Ólafsdalsfélagið stofnað árið 2007. 

Sigríður segir mikilvægan hvata að stofnun þess 
hafi verið vegna fram kominna hugmyndir um að flytja 
gamla íbúðar- og skólahúsið þar á brott og setja það 
upp í Búðardal eða á Hvanneyri í Borgarfirði. „Okkur 
sem stóðum að stofnun félagsins fannst þetta ótækt. 
Húsið yrði að standa áfram í Ólafsdal og verða hluti af 
heildarmynd þar og starfsemi til framtíðar.  Rögnvaldur 
Guðmundsson, einn afkomenda Torfa og Guðlaugar 
er formaður félagsins frá upphafi og mikil drifkraftur í 
starfsemi þess.“ 

Búið er að framkvæma töluvert í Ólafsdal frá því 
félagið var stofnað fyrir 11 árum síðan. „Það er komið 
rafmagn á staðinn, búið að setja upp salernisaðstöðu í 
gamla íbúðar- og skólahúsinu og gera það upp að ýmsu 

leyti. Síðan eru áform um að endurreisa að nýju annan 
húsakost sem var þarna þegar búnaðarskólinn var í 
Ólafsdal. Þetta var í reynd lítið hverfi af húsum, jafnvel 
vísir að þorpi.“ 

Mjög góðar upplýsingar eru til um það hvernig hús-
in í Ólafsdal litu út. „Það sjáum við bæði af ljósmyndum 
og svo vegna þess að á sínum tíma voru gerðar vandað-
ar teikningar af húsakostinum. Húsateikning var nefni-
lega hluti  af námi bændaefna við skólann. Það er stefnt 
að því að þessi hús verði endurbyggð á næstu árum. 
Þetta verða milljóna framkvæmdir sem síðan munu 
m. a. nýtast í ferðaþjónustu. Ólafsdalsfélagið heldur 
utan um sögulega hlutann en síðan sér Minjavernd um 
viðgerðir og endurbygginu húsa á staðnum.“ 

Allt bendir þannig til að Ólafsdalur gangi í endur-
reisn lífdaga á næstu misserum.

Ólafsdalsfélagið og Minjavernd 
halda utan um arfleifð Ólafsdals

Fagurlega handskrifað bréf frá Guðrúnu 
Guðmundsdóttur á Breiðabólsstað dag-
sett 5. desember 1892. Þar óskar hún eftir 
vist og námi næsta ár hjá Torfa Bjarnasyni 
í Ólafsdal. Hún vill fá 30 krónur í kaup auk 
tilsagnar við sauma í fjórar til sex vikur. 

Vinnudagbók kvenna í Ólafsdal í 
febrúarmánuði 1893.

„Ég táraðist 
við lestur 

þeirra bréfa.

Torfi Bjarnason í fremri röð fyrir miðju með skólapiltum í Ólafsdal.

LANDSMÓT 
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018

#landsmot2018  •  www.landsmot.is     
facebook.com/landsmothestamanna
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Auðbrekku 23, Kópavogi  /  s. 564 1819  /  www.jako.is

JÁKÓ 5000
Alhliða náttúruvænt hreinsiefni 
fyrir vélar, vélarúm, gólf og 
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt 
og önnur óhreinindi. Kjörið 
hreinsiefni til að þrífa þar sem 
lítil loftræsting  er.

Bón og Bílaþvottaefni
Náttúruvænt bílasjampó með 
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt 
og er tjöruleysandi. Gefur 
fallegan gljáa og myndar 
bónhúð á bílinn.

ALK 100
Umhverfisvænt alkalískt 
hreinsiefni fyrir bíla- og 
vélaverkstæði. Alhliða 
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki, 
gólf og fl. Leysir örugglega 
upp fitu, olíu og fl.

Tjöruhreinsir fyrir bíla
Lyktarlítill Tjöruhreinsir 
sem virkar, hefur mikla 
upplausnarhæfni og fjarlægir 
fljótt og örugglega tjöru, olíu, 
salt og önnur óhreinindi.

ALK 150
Umhverfisvænt sterkt alkalískt 
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi. 
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf, 
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir 
örugglega upp fitu, olíu, sót og 
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað, 
bíla- og vélaverkstæði.

Trukkasápa Bílaþvottaefni
Náttúruvænt hreinsiefni sem er 
allt í senn bílasjampó, bónvörn 
og tjöruleysandi. Hentar vel á 
tengivagna, gröfur, traktora og 
lyftara.

AXENTA 800/1100
Sjálfvirkar AXENTA 
þvottavélar fyrir 
vélahluti, vélar sem geta 
þvegið allt frá smáum 
hlutum upp í 150 kg. 
vélahluti. Samtímis því 
að þvottavélin er að 
þrífa, er einnig hægt að 
handþrífa aðra hluti með 
afköstum bursta.

Verð frá 378.000 +vsk

HÁþrysTidæLA
Þriggja fasa, 16 ltr./mín 
200 BAR. Afkastamikil 
og endingargóð dæla.

Verð 223.609 +vsk

�
�
�
�
�
�

FLyTJum FríTT 
mEð FLyTJANdA 
um ALLT LANd

38L og 70L

MOBIL m/ryksugu 
80L
Verð 53.200 + vsk

Verð frá 39.320 + vsk
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Þann 12. maí sl. ritaði fram-
kvæmdastjóri SFS grein í 
Morgunblaðið þar sem um-

fjöllunarefnið var kostnaður vegna 
veiðieftirlitsmanna um borð í vinnslu-
skipum. Hlutverk Fiskistofu er að 
gæta hagsmuna þjóðarinnar við sjálf-
bæra og ábyrga nýtingu auðlinda hafs 
og vatna. Veiðieftirlitsmenn gegna þar 
mikilvægu hlutverki. 

Heimild til að innheimta raun-
kostnað vegna eftirlits er skýrt af-
mörkuð. Vegna eftirlits á sjó einskorð-
ast slík heimild við skip sem vinna afla 
um borð og þau tilvik þar sem sérstakt 
tilefni er talið vera til að fylgjast sér-
staklega með veiðum, aðallega vegna 
gruns um brottkast.

Réttar mælingar skipta aðalmáli
Ein af grunnstoðum fiskveiðistjórn-
unarkerfisins er rétt vigtun og skrán-
ing afla. Skip sem vinna afla úti á sjó 
njóta þeirra sérstöku réttinda að af-
urðir eru vigtaðar við löndun og eru 
afurðirnar síðan uppreiknaðar til afla 
upp úr sjó og til kvóta á grundvelli 
nýtingarupplýsinga og mælinga um 
borð sem starfsmenn Fiskistofu hafa 
eftirlit með. 

Réttar mælingar og skráning nýt-
ingar um borð í vinnsluskipum er 
meginatriði við rétta skráningu á afla 

þeirra skipa. Ætla má að flestir séu 
sammála um að nýting útgerða  á sjáv-
arauðlindum þjóðarinnar liggi sem 
skýrast fyrir og því er sérstakt eftirlit 
með vinnsluskipum gríðarlega mikil-
vægt.

Gert að greiða kostnað
Útgerðum er gert að greiða raun-
kostnað vegna sértaks eftirlits með 
vinnsluskipum á grundvelli lagaheim-
ildar frá 2016. 

Fyrir þann tíma var gjaldið sem út-
gerðir greiddu fyrir eftirlitið mun lægra 
og var langt frá því að standa undir 
raunkostnaði. Það gerði það að verkum 
að sá hluti kostnaðar sem ekki fékkst 
innheimtur var tekinn frá öðrum verk-
efnum Fiskistofu sem voru þá vanfjár-
mögnuð sem því nam. Í dag greiða þær 
útgerðir sem njóta þeirra sérréttinda að 
byggja kvótanýtingu sína á nýtingar-
mælingum, raunkostnað af því eftirliti 
sem stjórnvöld hafa með þeim. 

Rétt er að halda því til haga að 
eftirlitsmenn vinnsluskipa fara, með 
fáum undartekningum, að jafnaði 
í eina veiðiferð af hverjum tíu með 
hverju vinnsluskipi. Fiskistofa hefur 
á að skipa veiðieftirlitsmönnum sem 
hafa sérhæfða þekkingu á vinnslu um 
borð auk annarrar menntunar sem við 
á, t.d. skipstjórnarmenntun.

Mikilvæg störf í þágu þjóðar
Framkvæmdastjóri SFS lætur það 
ósagt að heimild til að innheimta 
raunkostnað vegna eftirlitsmanns um 
borð takmarkast við mjög lítinn hluta 
flotans og er til komið af framan-
greindum ástæðum. 

Einnig er það látið ósagt að 
veiðieftirlitsmenn Fiskistofu ann-
ast, samhliða eftirlitsstörfum sínum, 
mikilvæga gagnaöflun fyrir Hafrann-
sóknastofnun sem nýtist við rann-

sóknir og mat á ástandi fiskistofna. 
Það er gert í þágu þjóðarinnar, eiganda 
auðlindarinnar, en ekki síður í þágu 
útgerðanna sjálfra. Og þá má heldur 
ekki gleyma því að skip sem vinna 
afla um borð stunda matvælafram-
leiðsu og eftirlitsmenn Fiskistofu 
annast sérstakt eftirlit með búnaði, 
vinnsluaðferðum og hreinlæti fyrir 
Matvælastofnun og skila reglulega 
skýrslum til Matvælastofnunar um 
niðurstöður skoðana um borð, benda 

á atriði sem bæta þarf úr og fylgja úr-
bótakröfum eftir. 

Veiðieftirlitsmenn Fiskistofu, er-
indrekarnir sem framkvæmdastjóri 
SFS kýs svo að kalla, eru því að sinna 
mjög fjölbreyttum verkefnum fyrir 
a.m.k. þrjár stofnanir og ekki verður 
annað sagt en að stjórnvöld hafi með 
þeim hætti náð umtalsverðri hag-
ræðingu útgerðunum til hagsbóta.  

Eyþór Björnsson, fiskistofustjóri

Eyþór Björnsson fiskistofustjóri:

Markvisst og hagkvæmt 
eftirlit með vinnsluskipum

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó
Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Verð 35.600 kr. Verð 28.900 kr. Verð 27.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Verð 29.900 kr.

Eldhúsborð
Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Samtals



Lífrænar mjólkurvörur
í fimmtán ár
Í fimmtán ár hefur Biobú framleitt lífrænar mjólkurvörur sem notið hafa mikilla vinsælda. Vöruflokkum hefur fjölgað ár frá ári 
og sífellt bætast við spennandi og girnilegar nýjungar. Öll mjólk í okkar afurðir kemur frá tveimur búum, þ.e. Búlandi í Austur 
Landeyjum og Neðra Hálsi í Kjós. Framleiðsla Biobú fer fram samkvæmt ströngustu reglum um lífræna landbúnaðarframleiðslu. 
Kynnið ykkur vöruúrvalið á heimasíðu okkar, www.biobu.is.

Lífrænar 
mjólkurvörur

www.biobu.is29
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LANDIÐ:

Starfsmenn verktaka og Vega-
gerðarinnar sem vinna nú að 
viðhaldi á vegakerfinu eru oft 

í mikilli hættu við störf sín og jafnvel 
lífshættu þar sem ökumenn virða ekki 
hraðatakmarkanir  á vinnusvæðum. 
Hér fer áminning frá Vegagerðinni 
um að ökumenn taki sig á í um-
ferðinni kringum þessar framkvæmd-
ir í sumar.

Oft hætt við slysum 
Nú þegar aukinn kraftur er settur í 
viðhald vega og umferð hefur aukist 
gríðarlega þá eykst hættan á alvarleg-
um slysum að sama skapi. Því er enn 
mikilvægara en áður að ökumenn og 
vegfarendur virði hraðatakmarkanir 
og aðrar takmarkanir sem settar eru 
í umferðinni til að sinna megi því 
viðhaldi sem algjörlega nauðsynlegt er 
að sinna. 

Mörg tilvik hafa orðið nú í sumar 
þar sem legið hefur við slysum og hef-
ur Vegagerðin og verktakar sem vinna 
við viðhald og aðrar framkvæmdir 
stórar áhyggjur af ástandinu sem virð-
ist frekar fara versnandi en hitt.

Atvinnubílsjórar taki sig á
Sérstaklega veldur það áhyggjum að í 
auknum mæli virða atvinnubílstjórar 
ekki heldur merkingar og tilmæli um 
að draga úr hraða. Það segir sig sjálft 
að það þarf ekki að spyrja að því hvað 
gerist ef eitthvað fer úrskeiðis hjá tuga 
tonna þungum vörubíl á vinnusvæði 
þar sem starfsmenn hafa ekki annað 
sér til varnar en hjálm og stáltáarskó.

Framkvæmdasvæði eiga að vera 
vel merkt og þeir sem starfa fyrir 
Vegagerðina fá ekki að vinna verk 
nema starfsmaður hjá þeim hafi farið 
á ítarlegt námskeið um vinnusvæða-
merkingar. Þrátt fyrir að merkingar 
hafi batnað og séu víða til fyrirmynd-
ar dugir það ekki til ef ökumenn taka 
ekki mark á þeim merkingum.

Hvatt til varúðar
Því eru ökumenn hvattir til að sýna 
varúð við vinnusvæði og virða merk-
ingar. Hraði á höfuðborgarsvæðinu 
t.d. er tekinn niður úr 60 eða 80 niður 
í 50 eða jafnvel 30 á stuttum köflum. 
Það segir sig sjálft að það er ekki mikið 
mál fyrir ökumann á 500 m kafla að 
aka á 50 í stað 80 eða 30 í stað 50, það 
mun ekki skipta sköpum hvort menn 
eru hálfri mínútunni lengur á leiðinni 
en vanalega.

Bið vegna framkvæmda getur auð-
vitað orðið lengri en þá er gott fyrir 
vegfarendur að hafa í huga að viðhald 
er algerlega nauðsynlegt og betra hlýt-
ur að vera að tefjast um fáar mínútur 
að sumri til og losna í staðinn við að 
keyra það sem eftir er árs á holóttum 
vegi. Í raun ættu vegfarendur að fagna 
þessum töfum því þær bæta vegakerf-
ið og tryggja greiða leið allra næstu 
mánuði og jafnvel ár.

Vegagerðin óskar eftir góðri sam-
vinnu við alla þá sem eru á ferðinni, 
að fólk sýni tillitssemi og minnist þess 
að alvarlegt slys verður ekki aftur tekið 
en sekúndu eða mínútu flýting skiptir 
litlu. Flýtið ykkur hægt og virðið allar 
merkingar, lífið er dýrmætt.

Vegavinnufólk í lífshættu

HRAÐAKSTUR VEGFARENDA 
SKAPAR STÓRHÆTTU

Þetta er stærsti stuðari á Íslandi. Þjónustustöð Vegagerðarinnar í Hafnarfirði hefur 
tekið í notkun stóra varnarbifreið með öryggispúða sem notaður verður sem 
árekstrarvörn við vinnu á umferðarmestu vegum svæðisins. Varnarbifreiðin er búin 
tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum (merkjaskjöldum) sem blikka sam-
tímis og gefa vegfarendum viðeigandi merki. 

Starfsmenn Vega-
gerðarinnar við 
holuviðgerðir.



Innbyggð geymsluhólf

Innfelldar krækjur

Sterkar iðnaðarkerrur
Sérstaklega öflugar og endingargóðar 
kerrur. Fáanlegar úr stáli eða áli 
og með mismunandi pallastærðir.

Flestar gerðir eru með:

- Verkfærakassa á drá�arbeislinu
- Rúma tvö samhliða Euro-bre�
- Hægt að nota sem flatvagn

Tækjakerrur
- Sterkbyggðar kerrur með sturtueiginleika
- Aðeins 12° halli þegar keyrt er uppá pallinn 
- Lágur þyngdarpunktur
Burðargeta allt að 2.835 kg.

Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
- mikið úrval aukahluta

Frá
139.000,-

m/vsk

Fjöldi botns�fa

Aðeins 12° halli

Garð- og tómstundakerrur

- Lokuð hólf undir pallinum

Kerrur með frábæra aksturseiginleika sem
auðvelt er að geyma uppá enda.
Góð burðargeta og frábært úrval aukahluta
�l að auka notkunarmögleika kerrunnar.

Frá
389.000,-

m/vsk

Frá
1.069.000,-

m/vsk

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535-3500

Söluaðilar Motormax:

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040



Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 864 5585 og magnushafsteins@simnet.is

8. tölublað
7. árgangur

HVALFJÖRÐUR:

Matvælastofnun varar við 
tínslu á kræklingi úr Hval-
firði í sumar vegna eitur-

þörunga í firðinum og greiningar DSP 
þörungaeiturs yfir viðmiðunarmörk-
um í kræklingi.

Fulltrúar Matvælastofnunar söfn-
uðu kræklingi 11 júní sl. við Fossá í 
Hvalfirði. Tilgangurinn var að kanna 
hvort almenningi sé óhætt að tína 
krækling í Hvalfirði. Niðurstöður 
mælinga leiddu í ljós að DSP þörunga-
eitur er enn yfir viðmiðunarmörkum 
í kræklingi þó magnið hafi lækkað 
nokkuð frá síðustu mælingum.

DSP greindist yfir mörkum í sýn-
um sem tekin voru í byrjun apríl og 
í maí. Vöktun á eiturþörungum sýn-
ir að Dynophysis þörungurinn sem 
veldur DSP eitrun er einnig yfir við-
miðunarmörkum og því má búast við 
DSP eitur verði viðvarandi í kræklingi 
í Hvalfirði í sumar. 

DSP þörungaeitur í kræklingi get-
ur valdið kviðverkjum, niðurgangi, 
ógleði og uppköstum. Einkenni koma 
fram fljótlega eftir neyslu og líða hjá á 
nokkrum dögum. 

Neytendur hafa ekki ástæðu til 
að varast krækling (bláskel) sem 
ræktaður er hérlendis og er á markaði 
í verslunum og veitingahúsum. Inn-
lend framleiðsla á kræklingi er undir 
eftirliti Matvælastofnunar. Reglulega 
eru tekin sýni af skelkjöti og sjó til að 
fylgjast með magni eitraðra þörunga í 
sjó og hvort skelkjötið innihaldi þör-
ungaeitur. 

Niðurstöður vöktunar á eiturþör-
ungum í sjó og þörungaeitri í skel á 
öðrum landssvæðum má nálgast á 
heimasíðu Matvælastofnunar (mast.is).

Varað við 
neyslu á 
kræklingi  
úr Hvalfirði

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

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

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®

400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Íbúfen 400 mg, filmuhúðuð tafla inniheldur 400 mg af íbúprófeni. Íbúfen tilheyrir flokki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgu- 
eyðandi lyf sem ekki eru sterar). Lyfið er notað við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, einnig mígreni 
höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum, hita og ýmsum gigtarsjúkdómum s.s. liðbólgusjúkdómum (t.d. iktsýki þ.m.t. barnaiktsýki), 
hrörnun í liðum (t.d. slitgigt), ve�agigt, öðrum liða- og vöðvasjúkdómum og meiðslum á mjúkve�um. Takið töflurnar með glasi 
af vatni með eða eftir mat. Til að auðvelda inntöku eða til að stilla skammta má skipta töflunum í tvo jafna hluta. Ekki skal gefa 
börnum yngri en 12 ára Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur. Hámarksdagskammtur á ekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg). 
Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga án samráðs við lækni. Unglingar skulu ekki taka Íbúfen í meira en 3 daga án 
samráðs við lækni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða ly�a- 
fræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Íbúfen tæklar
verkinn

Viltu auglýsa í blaðinu Vesturland?
Auglýsingasíminn er 578 1190


