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Drepsótt á Akranesi
Hundrað ár eru síðan skæður in-

flúensufaraldur herjaði á Íslandi. 
Það var Spænska veikin. Alls lét-

ust 484 Íslendingar. Hér á landi hjó pestin 

einna dýpst skörð í raðir Akurnesinga. Alls 
létust 3,2 prósent bæjarbúa. Til samanburð-
ar batt Spænska veikin enda á líf tæplega 
tveggja prósenta íbúa Reykjavíkur. Mann-

tjón Akurnesinga vegna Spænsku veikinn-
ar er tilsvarandi því að um 250 bæjarbúar 
létust af hennar völdum í dag. Sjá fróðlega 
grein Ásmundar Ólafssonar á síðum 9–12.  
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Ásmundur Skeggjason
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Sölufulltrúi
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Jóhann Friðgeir Valdi-
marsson 
Sölufulltrúi
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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

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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Strandveiðitímabili ársins lauk 
í vikunni. Heildar strand-
veiðiaflinn varð um tíu þús-

und tonn og voru um 90 prósent af 
því þorskur. Þetta er álíka afli og í 
fyrra. Tíðin var oft erfið í sumar og 
48 færri bátar stunduðu veiðarnar 

á landsvísu nú samanborið við síð-
asta ár. Fleiri veiðidagar í hverjum 
mánuði og hækkandi þorskverð eftir 
því sem leið á sumarið gerði það þó 
að verkum að aflinn varð þrátt fyr-
ir allt svipaður og í fyrra. Aflahæsti 
strandveiðibáturinn yfir landið er 

Grímur AK 1 frá Akranesi en skip-
stjóri hans og útgerðarmaður er Stef-
án Jónsson. 

 Ánægður á Arnarstapa
„Ég er búinn að veiða 47 tonn í sum-
ar. Af því eru um 32 tonn þorskur, 
tæp 15 tonn ufsi og svo rúm 600 
kíló af karfa. Ég væri í vondum mál-
um og búinn að veiða alltof mikið 
af þorski ef ég væri ekki með allan 
þennan ufsa í heildaraflanum,“ sagði 
Stefán Jónsson og brosti þegar Vest-
urland hitti hann að máli í síðsum-
arsblíðunni um síðustu helgi. 

Stefán má vel við una. Hann er 
aflakóngur Íslands á strandveiðun-
um 2018 og fiskaði nálega tvöfalt 
meira en hann gerði á vertíðinni 
í fyrra. Þá var hann alls með 26 
tonn. Í sumar réri Stefán eingöngu 
frá Arnarstapa á Snæfellsnesi. „Á 
fyrri vertíðum hef ég róið bæði frá 
Arnarstapa og síðan Tálknafirði 
þegar leið á sumarið. Það var mjög 
gott að vera á Vestfjörðum en nú í 
sumar réri ég bara frá Arnarstapa. 
Þar er mjög þægilegt að vera. Þjón-
ustan bæði hjá höfninni og mark-
aðnum er mjög góð.“ 

Ufsinn er drjúgur
Aðspurður upplýsir skipstjórinn á 
Grími AK 1 að hann hafi ekki þurft 
að sækja langt frá Stapanum til að 
setja í allan þann fisk sem hann dró á 
land þar í sumar. „Ég hef sótt á slóð 
þar sem bæði er góður þorskur og 
síðan vænn ufsi. Þarna er síld sem 
bæði stórþorskur og stórufsi eru að 
eltast við.“ 

Nýjar reglur sem innleiddar voru 
í strandveiðunum rétt fyrir upphaf 
vertíðar í maíbyrjun hafa gert það að 
verkum að nú getur borgað sig að elt-
ast við ufsann.  „Áður reyndi maður 
að forðast ufsann því hann taldist til 
þess heildarafla sem veiða mátti dag-
lega á strandveiðunum. Með nýju 
reglunum í vor var ufsinn settur 
utan við þetta. Þá opnaðist hvati til 
að reyna að ná honum sem meðafla 
með þorskinum. Þetta hef ég gert í 
sumar. Það hefur gengið ótrúlega 
vel. Ufsinn þarna við Snæfellsnes-
ið er mjög vænn, allt upp í 20 kílóa 
fiskar. Þannig telur það fljótt þegar 
þeir eru að taka á færin hjá manni. 
En auðvitað er synd að verðin skuli 
ekki vera hærri fyrir ufsann því það 
er ekkert að honum sem matfiskur. 
En markaðurinn segir þetta.“

Sáttur með þorskverðin
En hvað var Stefán þá að fá fyrir 
ufsann í sumar? „Ja....,“ svarar hann 
og dregur seiminn en bætir svo við: 
„Ég held að meðalverðið á honum sé 
að mig minnir um 72 krónur á kíló-
ið, og hann hefur kannski verið að 
fara upp í 90 krónur. Það má segja 
að ufinn geti verið á pari við smá-
þorskinn.“ 

Stefán útskýrir þetta nánar og 
veitir um leið innsýn í refilstigu 
hagfræði strandveiðisjómannsins. 
Það eru flókin fræði. „Um daginn 
fór smár þorskur á 70 krónur kíló-
ið á markaðnum. Af því þarf mað-
ur svo kannski að borga 20 krónur 
af þorskkílóinu í veiðileyfisgjöld. 
Maður greiðir hins vegar ekkert 
veiðigjald af ufsanum á strandveið-
um. Það eru frjálsar veiðar á honum 
í þessum veiðiskap og Hafrósjóður-
inn svokallaði fær til sín fimmtung 
af aflaverðmæti hans. Þegar upp er 
staðið getur ufsinn því gefið manni 
svipað og minni þorskur.“

Fiskveiðar snúast um peninga 
og við höldum áfram að ræða um 
verðlagsmálin. Er aflakóngurinn 
sáttur við verðin fyrir þorskinn í 
sumar? „Já, já. Allavega miðað við 
hvernig það var í fyrra þá getur 
maður ekki verið annað en sáttur, þó 
þorskverðin séu í sjálfu sér lág fyrir 
svona góðan fisk. Meðalþorskverðið 
hjá mér hefur verið 254 krónur nú í 
sumar.“ 

Vill bæta kerfið frekar
En fiskveiðar snúast líka um pólitík – 
lög og reglur. Eins og fram kom hér 
að ofan var regluverki strandveið-
anna breytt í vor. Hvað segir Stefán 
Jónsson um þær breytingar? „Ég er 
mjög sáttur við þær. Þetta voru skref 
í rétta átt.“

Stefán dregur þó enga dul á að 
hann vill sjá að kerfið verði enn betra.  
„Í dag er þetta þannig að maður hef-
ur 12 virka daga í mánuði þar sem 
bara má veiða ákveðið magn af þorski 
daglega og maður þarf að vera bú-
inn með veiðiferðina innan ákveðins 
tíma. Innan allra þessara takmarkana 
á maður fullt í fangi með að nýta alla 
þessa 12 daga í hverjum mánuði. Ég 
tala nú ekki um eins og tíðin er búin 
að vera erfið í sumar. Ég myndi vilja 
sjá breytingar þar sem heimilt yrði að 
róa til dæmis á sunnudögum og öðr-
um svokölluðum rauðum dögum. Það 
mætti líka vera þannig að menn hefðu 
bara heildar skammt yfir vikuna sem 
þeir mættu veiða en á móti kæmi að 
viðurlög yrðu strangari ef þeir færu 
fram yfir það í afla,“ segir hann. 

Samstaða gefur styrk
Svo bætir Stefán við að hann vilji 
nota tækifærið til að koma á fram-
færi hvatningu til manna um að styðja 
við Landssamband smábátaeigenda. 
„Menn eiga að vera í félaginu en ekki 
utan þess. Því öflugri sem félagssam-
tök smábátasjómanna eru, þess betra 
fyrir heildina. Við verðum að vera 
með félag og standa saman, vera sterk-
ir.“

Skagamaðurinn og aflakóngur-
inn Stefán Jónsson hefur stundað 
smábátaútgerð til fjölda ára. Hann er 
margreyndur bæði í sjósókn og út-
gerð. „Ég var í dagakerfinu svokallaða 
hjá smábátunum hér áður fyrr og var 
mjög sáttur við það. Mér þykir mjög 
leiðinlegt að það skyldi hafa verið lagt 
af. Ég ætlaði að hafa þetta að lifibrauði 
mínu árið um kring en það gekk ekki. 
Nú stunda ég húsasmíðar hér á Akra-
nesi á haustin, veturna og vorin en fæ 
svo frí til að fara á strandveiðarnar 
yfir sumartímann.“

Skagamaður aflakóngur 
Íslands á strandveiðum 2018
AKRANEs:

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Grímur AK 1 uppi á landi á vordögum heima á Akranesi þar sem verið var að gera bátinn klárann fyrir strandveiðivertíðina. 

Stefán Jónsson skipstjóri og útgerðar-
maður á Grím AK 1 var kankvís og léttur í 
lundu í sumarblíðunni heima á Akranesi 
um síðustu helgi. Þó sumarið hafi verið 
rysjótt er hann sáttur nú þegar dregur 
að hausti. 
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LANGAHOLT: 

Heimilislegt gistihús – 
ljúffengur matur
Langaholt er fjölskyldufyrirtæki í 

landi Ytri Garða á sunnanverðu 
Snæfellsnesi og húsráðendur eru 

Rúna Björg og Keli Vert. Áhersla er lögð 
á heimilislegan anda á Langaholti og 
þar er notalegt að gista og snæða.

Fjörutíu herbergi eru í Langaholti og 
svefnpláss fyrir yfir 80 manns. Að sögn 
Kela er mikill meirihluti gesta erlendir 
ferðamenn. „Þetta er þannig staður að 
við erum í erlendu túristunum og þeir 
eru hryggjarstykkið í öllu hér. En það er 
bæði áhugavert og í raun skylda fyrir 
Íslendinga að ferðast um Snæfellsnesið 
og kynnast því. Ef þú ert að koma hing-
að úr höfuðborginni þá geturðu gert 
margt og mikið á einum degi og komið 
heim aftur að kvöldi. Slíkt ferðalag get-
ur gert þann dag stóran og upplífgandi 
og svo er ekki úr vegi að fá sér að borða 
í leiðinni.“

Langaholt liggur töluvert sunnar 
en hin þekktu sjávarþorp sem eru á 
Snæfellsnesi, Ólafsvík, Hellissandur og 
Stykkishólmur, og tekur hámark tvær 
klukkustundir að aka þangað frá höfuð-
borgarsvæðinu.

Gera gott úr því sem í grenndinni er
Veitingastaðurinn að Langaholti er öll-
um opinn, jafnt þeim sem gista og þeim 
sem eiga leið um svæðið. Er hann opinn 
frá morgni til kvölds. Morgunverður er 
framreiddur frá 7 til 10 og segir Keli að 
auk hótelgestanna séu margir af tjald-
svæðinu í grenndinni sem nýti sér það.

„Frá hádegi og fram eftir degi er 
þetta síðan heldur einfaldari matseðill 
sem er í gangi, það er súpa og á þess-
um tíma selst líka mikið af plokkfiski. Frá 
klukkan sex til níu á kvöldin er síðan stór 
matseðill í gildi,“ segir Keli.

En hvað einkennir matseldina á 
Langaholti?

„Staðbundið er lykilorð hér. Og svo 
er þetta fyrst og fremst fiskiveitinga-
staður. Hér bjóðum við upp á það sem 

kemur úr hafinu á Snæfellsnesi. Við 
kaupum sjávarfang ferskt af fiskmörk-
uðum, bláskelin kemur úr Breiðafirði frá 
manni sem ræktar hana þar, og hér er 
ekkert af fiski sett í frost, allt hráefni er 
ferskt.

Þetta er líka mikið fullvinnslueldhús, 
við marínerum allt meira og minna sjálf, 
gerum allar sultur og kæfu sjálf, allan 
bakstur önnumst við. Og við tökum 
skepnuna með hausi og hala og nýtum 
allt sem við mögulega getum af henni. 
Hér gildir að gera sér að góðu það sem 
í grenndinni er og gera gott úr því.“

Ljóst er að Langaholt er kjörinn 
áningarstaður fyrir þá sem eiga leið um 
Snæfellsnes, hvort sem er til að njóta 
náttúrunnar þar í kring, snæða mat úr 
héraði á góðum veitingastað eða gista 
við notalegar og heimilislegar aðstæð-
ur.

„Á svona stórum gististað eru 
alltaf einhver pláss laus,“ segir 
Keli. Langaholt er á öllum helstu 
bókunarsíðum en það er líka 
hægt að hringja í síma 435 
6789, kanna hvað er laust 
og bóka herbergi.

Sjá nánar á vefsíðunni 
langaholt.is.

Keli flakar lúðu.
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Af náttúrunytjum 

Ísland byggðist vegna þess 
að hingað kom fólk í leit að 
náttúruauðlindum sem hægt 

væri að nytja til fæðu og klæða. 
Náttúruauðlegðin var nýtt með 
veiðum og landbúnaði. Enn í dag, 
rúmlega þúsund árum síðar, eru 
náttúrunytjar grundvöllur bú-
setu og velferðar á Íslandi. Við 
stundum enn bæði búskap og 
veiðar. Seinni tíma auðlindanýt-
ing á borð við ferðaþjónustu og 
raforkuframleiðslu fellur svo að 
sjálfsögðu undir náttúrunytjar. 

Við erum mjög lánsöm að búa 
við þær aðstæður að okkar auðlindir eru endurnýjanlegar. Ef við 
umgöngumst þær af gát og skynsemi, lifum með náttúrunni, þá eru 
þær óþrjótandi. 

Hvalir hafa verið nýttir hér á landi síðan land byggðist. Þeir voru 
reyndar ekki veiddir framan af öldum enda bjuggu íbúar landsins 
hvorki yfir verkþekkingu né tækni til að klófesta slík dýr. Frá lokum 
fimmta áratugar síðustu aldar hafa Íslendingar stundað stórhvala-
veiðar frá Vesturlandi. Þokkaleg sátt hefur ríkt meðal þjóðarinnar 
um þessar veiðar. Þær hafa verið stundaðar úr stofni langreyða sem 
er afar sterkur og talinn telja tugþúsundir dýra. Alls engin hætta er 
á ofveiði. Stöndugt og vel rekið fyrirmyndar fyrirtæki hefur stund-
að þessa náttúrunýtingu. Ekkert bendir til að hún hafi skaðað aðrar 
atvinnugreinar svo sem ferðaþjónustu. Telji menn sig geta nýtt hvali 
við Ísland í atvinnuskyni með sjálfbærum hætti, bæði með tilliti til 
rekstrar og vistfræði, þá er sjálfsagt að leyfa slíkt. 

Hvalveiðar eru ekkert annað en nýting á villibráð í náttúru Ís-
lands. Eðlileg athafnasemi þjóðar sem lifað hefur af náttúrugæðum í 
landi sínu frá upphafi og mun gera áfram meðan land byggist.
 

Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri

LEIÐARI Breiðfirskir 
bændur yrkja 
vestlenska 
bláskel
gILsFJÖRÐuR:

Undanfarin fjögur ár eða þar 
um bil, hefur Bergsveinn 
Grétar Reynisson sauðfjár-

bóndi á Gróustöðum við Gilsfjörð 
stundað veiðar og ræktun á bláskel 
(krækling), ásamt Sævari bróður sín-
um. Það gera þeir undir merkjun-
um „Nesskel“ og „Icelandic Mussel 
Company.“ Skelina veiða þeir í Hval-
firði og flytja hana lifandi vestur í 
Króksfjarðarnes. Þar er skelfiskurinn 
alinn áfram upp í markaðsstærð og 
síðan seld til viðskiptavina. 

Áhugi kviknaði frá þang-
skurði
„Ég byrjaði ungur að snúast kring-
um þangskurð í Þörungavinnslunni 
á Reykhólum,“ segir Bergsveinn 
þegar forvitnast er um það hvernig 
standi á því að hann sem sauðfjárbóndi 
við Gilsfjörð sæki nú til ræktunar í sjó. 

Hann bætir við: „Þar kynntist maður 
þessu furðudýri, bláskelinni, sem sum 
árin átti það til að vaxa í þanginu sem 
við hjá Þörungavinnslunni vorum að slá 
í Breiðafirði. Það gat kveðið svo rammt 
að því að þetta nam hundruðum tonna 
og bara til leiðinda fyrir okkur sem unn-
um við þangskurð og –vinnslu. Síðan 
var það um 2006 eða 2007 að maður fór 
að heyra að það væri nú hægt að rækta 
þetta dýr. Við höfðum jú séð þetta vaxa 
á bólum og legufærum sem við skildum 
eftir einhvers staðar. Þegar við komum 
að slíku árið eftir var hellingur af skel 
komin á þetta. Þessi vitneskja byggð á 
reynslu varð til að maður kveikti og fékk 
áhuga á að reyna að nýta þessa bláskel 
eitthvað frekar. Við bræður héldum 
norður í Hrísey á Eyjafirði en þar var 
þá stunduðu ræktun á krækling. Þar 
kynntum við okkur aðferðir og síðan 
höfum við verið að baslast áfram í þessu. 
Upphaflega veiddum við skel og seldum 
til Hríseyjar þar sem hún fór í áframeldi. 
Það eru því komin ein tíu ár í þessu.“ 

Bergsveinn segir að þeir bræður hafi 
svo hafist handa við að senda bláskel í 
neytendaumbúðum á innanlandsmark-
að árið 2014. „Þar eigum við í dag okkar 
föstu viðskiptavini.“ 

Veiðar, eldi og vinnsla
Við innum bláskelja- og sauðfjárbónd-
ann Bergsvein Grétar nánar eftir fram-
leiðsluferlinu. Það er á sinn hátt einfalt 
og byggir á því að spila með náttúrunni. 

„Þetta er fyrst og síðast skel sem við 
veiðum villta og setjum síðan út á lín-
ur. Við getum verið að veiða hana á öllu 
stærðarbili, alveg frá eins sentimetra 
stærð upp í að hún er komin í markaðs-
stærð en þarf kannski aðeins að fitna. 
Við veiðum hana fyrst og fremst í Hval-
firði en þar er mikið af bláskel. Til þess 
notum við nettan skelplóg sem dreginn 
er af bátnum okkar sem heitir Knolli 
BA. Við flytum skelina síðan lifandi 
vestur í Króksfjarðarnes þar sem við 

erum með aðstöðu í gamla sláturhús-
inu. Þar stærðarflokkum við skelina og 
setjum síðan í netpoka sem við hengj-
um á línur sem hafðar eru í sjó. Í þeim 
dafnar skelin þar til hún hefur náð stærð 
og þroska til að verða safnað, unnin og 
send á markað. Við seljum skelina fyrst 
og fremst á veitingahúsamarkaðinn á 
suðvesturhorninu og á Norðurlandi.“ 

Lausir við eitrun
Bergsveinn segir að það sé hentugt að 
vera með kræklingalínurnar við Króks-
fjarðarnes innst við gjöfulan Breiða-
fjörðinn. 

„Það er hentugur staður, ekki síst 
að því leyti að þar hefur ekki komið 
upp nein eitrun af völdum þörunga 
sem skelin síar úr sjónum og nærist á. 
Þarna höfum við sum sé verið síðan 
2014 og aldrei lent í eitrun. Þessum stað 
fylgir þó sá böggull skammrifi að okkar 
skeljar eru kannski ekki þær feitustu að 
innan. Við erum ekki að ná alveg sömu 
holdfyllingu og menn ná í bláskel sem 
er ræktuð við Stykkishólm. Þar eru að-
stæður um margt einstakar á heimsvísu. 
Þar virðist nægt æti fyrir skelina og 
heldur engin eitrun. Það byggist sjálf-
sagt á því að þar næst aldrei að byggjast 
upp þörungablómi vegna þess að þar 
eru svo mikil fallaskipti með inn- og út-
streymi af sjó.“ 

Þrír eftir í dag
Samhliða skelræktinni rekur Bergveinn 
sauðfjárbú á Gróustöðum norðan-
megin í Gilsfirði. „Það hjálpar mikið 
að vera sauðfjárbóndi og eiga það í 
bakhöndinni. Þá hefur maður allavega 
ákveðnar tekjur af sauðfénu þó rýrar 
séu.“

Allnokkrir hafa reynt bláskelja-
ræktun við Ísland en margir gefist upp. 
Bergsveinn segir að nú séu þrír aðilar í 
landinu sem stundi þessa búgrein. „Það 
erum við í Króksfjarðarnesi, Símon 
Már Sturluson í Stykkishólmi og svo er 
bláskel ræktuð og framleidd á Drangs-
nesi á Ströndum.“

Bláskeljaveiðibáturinn Knolli BA við 
bryggju á Akranesi en þaðan hefur 
honum iðulega verði haldið til veiða í 
Hvalfirði á krækling sem hefur farið í 
áframeldi vestur við Króksfjarðarnes. 
nesskel@simnet.is 

Bergsveinn Grétar Reynisson 
með ferska og afar gómsæta 
bláskel í neytendapakkningum. 

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.
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Smalamennskur og fjárleitir eru 
vandasamt verk þar sem gæta 
þarf öryggis en alltaf ætti að 

hafa velferð fjárins og hrossanna að 
leiðarljósi. Matvælastofnun hefur sent 
frá sér þá greinargerð sem hér fer á eft-
ir enda líður nú ört að göngum:

Lengstu fjárleitir eru um 6-7 daga 
smalamennskur á afréttum Árnesinga. 
Þeir Flóamenn sem fara í lengstar 
fjallferðir eru 11 daga í ferðinni á 
hestbaki. Kind úr Flóanum sem finnst 
inni í Tjarnarveri getur átt fyrir sér 
100 km göngu á sex dögum þangað til 
hún kemur í Reykjaréttir. Sem betur 
fer eru ekki margar kindur sem koma 
fram í smalamennskum svona langt 
frá byggð, en það er mikil ábyrgð sem 
hvílir á þeim sem ætla að koma þess-
um kindum til byggða. 

Smölun og haustleitir
Mikilvægt er að standa þannig að 
smalamennskum að féð hlaupi sig 
ekki uppgefið. Þessu ber einkum að 
vara við þar sem notuð er vélknúin 
hjól sem aldrei þreytast og eru mun 
hraðskreiðari en bæði hestar og kind-
ur.

Þegar fé er náttað í gerði er mik-
ilvægt að það hafi aðgang að vatni. 

Í rekstri verður að fara hægt og hafa 
farartæki við höndina til þess að taka 
þreyttar eða haltar kindur tímanlega á 
vagn. Sérstaklega reynir mikið á féð ef 
heitt er í veðri, þá er mikilvægt að æja 
vel og lengi þegar dagurinn er heit-
astur.

Því miður hafa slys orðið þegar 
verið er að reka fé yfir vatnsföll sem 
jafnvel eru ekki nema lækir alla jafna. 
Þess vegna er mikilvægt að velja 
rekstrarleiðir þar sem hægt er að nota 
brýr og forðast vöð þar sem þrengir að 
fénu.

Sjúkdómahætta
Á afrétti er ekki mikil hætta á sjúk-
dómasmiti, en sú hætta eykst eftir því 
sem féð þéttist í rekstri.

Jafnframt verður féð næmara fyrir 
smiti þegar það þreytist og er und-
ir álagi. Þess vegna er margra daga 
rekstur fjár frá mörgum bæjum saman, 
vísasta leiðin til að breiða út sjúkdóma 
á borð við riðuveiki, kregðu, tannlos 
og kýlapest.

Matvælastofnun minnir á mikil-
vægi þess að hausar séu teknir af full-
orðnum kindum sem drepast á fjalli 
og haft sé samráð við héraðsdýralækni 
um sýnatöku úr þeim ásamt nákvæm-

um upplýsingum um urðunarstað t.d. 
með GPS tæki, hafi ekki verið hægt að 
koma hræinu til byggða.

Ef aflífa þarf kind þá skal tryggja að 
það sé gert skv. 13. gr. reglugerðar um 
velferð sauðfjár og geitfjár, aflífun utan 
sláturhúss.

Réttir
Það er með ýmsu móti hvernig stað-
ið er að sundurdrætti fjár eftir að það 
kemur úr sumarhögum.

Víða er fé réttað í fjármörgum rétt-
um þó að nú sé fjárfjöldinn ekki svipur 
hjá sjón hjá því sem var hér áður fyrr. 
Í þessum réttum má ekki á milli sjá 
hvort er fleira fólk eða kindur. 

Óhjákvæmilega vill stundum verða 
heilmikill atgangur þegar verið er að 
reka kindurnar inn í almenninginn 
og handsama kindurnar. Þá er mik-
ilvægt að við fullorðna fólkið séum 
þeim yngri til fyrirmyndar, förum vel 
að fénu og gera börnunum grein fyrir 
því að kindurnar eru ekki reiðskjótar. 
Við drátt skal forðast að taka utarlega í 
horn þar sem það eykur líkur á að þau 
brotni, og varast að hanga eða toga 
kröftuglega í ullina, því slíkt veldur 
blæðingum undir húð. Aldrei skildi 
snúa upp á né draga í eyru hrossa 

þegar þau eru handsömuð.
Það er einnig mikilvægt að fólkið 

sem er í almenningnum víki fyrir fénu 
í innrekstri og forðist að þrengja svo 
mikið að því að kindur troðist undir. 
Hundar eiga ekkert erindi í almenn-
inginn og er varað sérstaklega við að 
farið sé með hunda hverrar tegund-
ar eða stærðar sem er sem ekki eru 
vanir sauðfé inn í kindahóp. Góðir 
fjarhundar eru gulls ígildi, en það er á 
ábyrgð eiganda hundsins að hann bíti 
ekki kindur, og gelti né reki þær til af 
tilefnislausu.

Smitvarnir
Á öðrum stöðum eru ekki réttir, held-
ur er fé af takmörkuðu svæði dreg-
ið í sundur heima á bæjum. Þar sem 
þannig háttar eru talsverð brögð að 
því að fé sé dregið í sundur inni í fjár-
húsum. 

Það er afleit aðferð. Það er misjafn 
sauður í mörgu fé og hvar sem er á 
landinu geta verið kindur í fjársafni 
sem eru óvelkomnar af því að þær 
eru langt að komnar og geta borið 
með sér sjúkdóma sem sem ekki eru 
á þeim bæ sem dregið er sundur á eða 
á því svæði. Slíkar kindur geta hæg-
lega smitað húsin þannig að erfitt og 

jafnvel ómögulegt getur orðið að losna 
við smitið. Drykkjarílátin eru greið 
smitleið. Sýkingar eins og garnaveiki 
og pestarsýklar geta lifað lengi í hús-
unum.

Þar sem sá siður hefur verið tekinn 
upp að draga í sundur inni í fjárhús-
um eru bændur hvattir til að gera þá 
kröfu til samsveitunga sinna að gerð 
verði aðstaða úti við með grindum til 
að draga fé í sundur. Þá hjálpar náttúr-
an við að draga úr smitinu á milli rétta 
því sólskin og víxl frosts og þíðu hjálp-
ar til við að fækka sýklum.

Á þeim svæðum þar sem skylda 
er að bólusetja gegn garnaveiki er 
það góð regla að velja ásetningslömb 
snemma hausts, bólusetja sem allra 
fyrst og merkja þau jafnharðan, taka 
þau frá fullorðna fénu, setja þau á tún 
sem jórturdýrum hefur ekki verið 
beitt á að vorinu, taka þau svo í hrein-
ar stíur án snertingar við óhreinindi 
frá fullorðnu fé og tryggja þrifalega 
umgengni um hey og vatn. Bólusetn-
ingum skal vera lokið fyrir 31. desem-
ber.

Á síðu 14 í þessu tölublaði Vest-
urlands má lesa samantekt á göng-
um og réttum á útbreiðslusvæði 
blaðsins nú í haust. 

Velferð í göngum og réttum

Fé nýrunnið af fjalli við Svarthamarsrétt 
í Hvalfirði. 
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Þar sem hjartað slær

Opið hús mánud. 27.08. frá 17:30 – 18:00. Allir velkomnir!

Falleg og björt neðri hæð sem er 94,2 fm. Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottahús, sem gæti nýst sem svefnherbergi. Huggulegur 
garður er fyrir framan húsið og stendur húsið í fallegu 
umhverfi. Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug@101.is eða 
891-8308. V-39.900.000.

Snyrtilega íbúð á fyrstu hæð í Jöklaseli 25. 

Húsið er sjö íbúða blokk sem er mjög snyrtileg og hefur 
fengið gott viðhald. Nýlegir gluggar og allt nýlega málað 
að utan. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug@101.is eða 891-8308. 
V-41.900.000.

Opið hús þriðjudaginn 28.08. milli kl. 18:00 – 18:30 

Falleg, 56,7 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, lítið niður-
grafin.  Forstofa, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými, 
svefnherbergi og sérgeymsla. 

Getur verið laus við kaupsamning

V- 34,9 millj.

Opið hús þriðjud. 28.08. frá 17:30 – 18:00. Allir velkomnir!

Fallega íbúð á 1. hæð í Hraunbæ 116 Reykjavík sem 
var öll endurnýjuð 2014. Suðurhlið hússins er klædd og 
norðurhlið nýlega viðgerð. Þetta er björt og góð fyrsta 
eign í �ölbýli á vinsælum stað i Árbænum þar sem stutt 
er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Nánari upplýsingar 
veitir Sigurlaug@101.is eða 891-8308. V-28.900.000.
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HRAUN VEITINGAHÚS: 

Fjölbreytni fyrir ferðamenn 
og fjölskyldur
Hraun veitingahús í Ólafsvík er 

stærsti veitingastaðurinn í 
Snæfellsbæ og var um tíma 

eini veitingastaðurinn á svæðinu. 
Jón Kristinn Ásmundsson mat-
reiðslumaður stofnaði staðinn árið 
2014. Hraun var hugsað sem fjöl-
skylduveitingastaður og er það enn 
í dag en þjónar um leið gífurlegum 
fjölda erlendra ferðamanna.

„Meginlína í matreiðslunni er fjöl-
breytnin en við erum með 78 rétti. 
Menn hrista hausinn þegar við segj-
um frá því. Önnur meginlína er sú 
að við kaupum hráefni eins nálægt 
okkur og hægt er. Erum til dæmis 
með mikið af fiski úr Breiðafirðinum 
– þorsk, bleikju, bláskel og hörpu-
skel. Nautakjötið í hamborgarana 
okkar kaupum við síðan frá Mýra-
nauti sem er á Mýrunum,“ segir Jón.

Hraun býður líka 
upp á lamba-
steik og 

lambakjöt í kjötsúpu. Jón segir að 
útlendingarnir panti meira af fiski 
en Íslendingar sem sækja staðinn 
en gott úrval af pitsum fellur gjarn-
an í kramið hjá fjölskyldum.

„Við erum mjög stór veitinga-
staður og erum að taka á móti mest 
um 500-600 gestum á stærstu 
dögunum,“ segir Jón. Hraun tekur 
90 manns í sæti innandyra og 40 á 
útisvæði sem er vinsælt þegar vel 
viðrar.

Yfir sumartímann er opið frá 
11:30 til 21:00 alla daga vikunnar 
en einnig er opið á veturna. „Við 
ákváðum frá byrjun að hafa opið 
allt árið en þá var engin traffík um 
svæðið á veturna. Það hefur breyst 
með stórauknum ferðamanna-
straumi. Á veturna bjóðum við 
jafnframt upp á dæmigerðan ís-
lenskan heimilismat í hádeginu sem 

vinnandi íbúar á svæðinu nýta sér 
óspart,“ segir Jón. Hann segir 

jafnframt að Hraun finni 
fyrir því að ferðamanna-

tímabilið hafi lengst 
upp í allt að hálfu ári, 

sem hafi mjög góð 
áhrif á aðsóknina 
á staðinn.

Jón flutti til 
Ólafsvíkur fyrir 
átta árum og 
unir sér afar vel. 
„Ég ætla aldrei 
að flytja héðan. 
Það er líka svo 

óskaplega gaman 
í vinnunni og ég 

hlakka til að mæta 
í hana á hverjum 

morgni,“ segir hann.

Hraun veitingahús er stað-
sett Grundarbraut 2 í Ólafs-
vík. Símanúmer er 431 1030. 
Sjá nánar á Facebook-síð-
unni Hraun veitingahús.
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Spænska veikin á Akranesi 1918
Í Framtaki - blaði Sjálfstæðis-

manna á Akranesi í október 
1948, var meðal efnis langt við-

tal við Guðrúnu Gísladóttur. Hún 
starfaði sem ljósmóðir á Akranesi og 
nærsveitum í 46 ár, frá 1892 til 1938. 
Auk þess að taka á móti 1166 börn-
um var hún hjúkrunarkona og ann-
áluð voru störf hennar haustið 1918, 
þegar Spænska veikin gekk. 

Þolraunin mesta
Í viðtalinu var Guðrún m.a. spurð: 
„Hvenær var þér mest íþyngt í starfi“ 
?

„Þó merkilegt megi heita, þá 
voru það ekki ljósmóðurstörfin sem 
mest hafa reynt á getu mína, heldur 
hjúkrunarstarfið í Spönsku veikinni 
árið 1918. Það voru fullar þrjár vik-
ur, sem ég naut ekki hvíldar í þann 
tíma, en það vildi til að ég þoldi vel 
að vaka. Á þessu tímabili var það í 
mesta lagi aðra hverja nótt, sem ég 
gat lagt mig, annars var ég alltaf þar 
sem erfiðleikarnir voru mestir og 
dauðsföll verandi og verðandi. Þetta 
voru óhugnanlegir tímar. Það bjarg-
aði mér, hvað heilsuhraust ég var 
sjálf, því þrátt fyrir það að ég var svo 
að segja hjá hverjum þeim sjúkling 
sem veikastur var, þá fékk ég ekki 
svo mikið sem smákvilla af þessari 
veiki. – En fyrst verið er að ræða um 
þessa hluti á annað borð, þá get ég 
ekki látið hjá líða að minnast á elju 
og fórnfýsi vinar míns Ólafs Finsen, 
héraðslæknis, sem var alla tíð ein-
lægasti samherji minn í baráttunni 
við þennan sjúkdóm og annan fyrr 
og síðar“.

Í Morgunblaðinu 6. nóvember 

1918 er stutt frétt svohljóðandi: „ Á  
Akranesi liggur nú alt í einni kássu 
í inflúenzu“, og önnur í sama blaði 
21. nóvember: „Frá Akranesi. Lækn-
irinn þar er nú í afturbata, svo það 
var ekki þörf á að senda þangað að-
stoð. Veikin hefur lagst þungt á fólk 
þar, og um 20 manns dáið“.

Læknirinn var Ólafur Finsen, en 
hann var læknir á Akranesi í 43 ár, 
frá 1894 til 1937. Hann hlaut margs 
háttar vegsemd eins og Guðrún ljósa, 

m.a. voru þau bæði kjörin heiðurs-
borgarar Akraness fyrir mikilsverð 
störf sín fyrir byggðarlagið.

Veikin breiðist út á Íslandi
Veikin er talin hafa borist til Ís-
lands með skipunum Botníu frá 
Kaupmannahöfn og Willemoes frá 
Bandaríkjunum 19. október 1918, 
þann sama dag og fullveldi Íslands 
var samþykkt. 

Í byrjun nóvember höfðu margir 

tekið sóttina og þá er fyrsta dauðs-
fallið skráð. Miðvikudaginn 6. nóv-
ember er talið að þriðjungur Reyk-
víkinga hafi veikst, en þá bjuggu í 
Reykjavík 15.328 manns. Alls er talið 
að um 2/3 hlutar íbúanna hafi veikst 
eða um 10.000 manns í Reykjavík. 
Þar af létust 258, eða um 1.7% íbú-
anna. 

Svipaðar tölur voru víðast á vest-
urhluta landsins, en norður- og aust-
urhluti landsins slapp að mestu við 

veikina. Árið 1918 voru íbúar Akra-
ness 897, og munu um 600 þeirra 
hafa verið rúmfastir, svo að mikið 
álag hefur verið á hina sem voru 
uppistandandi. Nokkuð fleiri að til-
tölu létust á Akranesi en í Reykjavík, 
eða 28. Það hefur þá verið um 3.2% 
íbúanna. 

Talið er að 484 Íslendingar hafi 
látist úr spænsku veikinni, þar af 258 
í Reykjavík, eins og áður sagði. Veik-
in lagðist mun þyngra á yngra og 

Guðrún Gísladóttir (1868-1954) ljósmóðir og Margrét Solveig Sigurðardóttir (1897-1989). Margrét var alin upp hjá Guðrúnu frá 5 ára aldri til 15 ára aldurs. Myndin er tekin 
af Árna Böðvarssyni, líklega á áttatíu ára afmæli Guðrúnar árið 1948.

Séð til norðausturs yfir Steinsvör og 
bryggjuna þar á Akranesi um 1918. 
Nefna má nokkur húsanna fremst á 

myndinni. Yst til vinstri eru fiskhús 
Lofts Loftssonar og Þórðar Ás-

mundssonar. Hvíta húsið fyrir miðri 
mynd hét Ármannshús og stóð næst 

fjörunni. Þarna er svo Akur (byggt 
1873) og yst til hægri Heimaskagi 

(byggt 1905). 
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miðaldra fólk og er talið að gamalt 
fólk hafi öðlast ónæmi við þessum 
inflúensustofni eftir skæða inflúensu 
sem gekk árið 1894.

Mannskæðasta farsótt 
sögunnar
Spænska veikin var afar skæður in-
flúensufaraldur sem gekk yfir heim-
inn árin 1918–1919. Inflúensa orsak-
ast af veirum sem smitast í gegnum 
öndunarfæri fólks. Veikinni fylgdi 
jafnan lungnabólga og létust menn 
oft innan tveggja daga eftir að sótt-
arinnar varð vart, og fylgdu veikinni 
miklar blæðingar. 

Spænska veikin er mannskæðasta 
farsótt sögunnar og álitið er að tala 
látinna hafi verið einhversstaðar á 
milli 50 og 100 milljóna manna, sem 
var u.þ.b. 4% manna í heiminum á 
þeim tíma. Á Indlandi einu saman 
dóu nálægt 12,5 milljónir manna. Til 
samanburðar létust „aðeins“ rúmar 
8,5 milljónir hermanna og á að giska 
13 milljónir óbreyttra borgara í allri 
fyrri heimstyrjöldinni.

Í kjölfar stríðsins þótti pestin 
vera veikleiki og því var reynt að 
leyna henni; en þar sem Spánn tók 
ekki þátt í heimsstyrjöldinni voru 
blöð þar ekki ritskoðuð og var það 
því fyrsta landið sem viðurkenndi 
veikina. Þess vegna var hún þekkt 
um alla Evrópu sem „Spænska veik-
in“. Annars var upphaf hennar rakið 
til Frakklands, Kína og Mið-Vestur-
ríkja Bandaríkjanna.

Aðeins til að gera sér grein fyr-
ir umfangi því sem fylgdi Spænsku 
veikinni, og þeim fjölda sem lágu 
rúmfastir eða dóu, þá mundu sam-
svarandi tölur í dag hér á Akranesi 
vera, ef við gerum ráð fyrir að hér 
búi nú um 7000 íbúar: 4,700 lægju 
rúmfastir (67%) og látnir væru 224 
(3.2% íbúa).

Þeir sem létust á Akranesi í 
nóvember 1918
Eins og áður sagði er talið að 28 hafi 
látist úr Spænsku veikinni á Akra-
nesi. Kunn eru nöfn 20 af þeim:
1. Oddgeir Ottesen, 60 ára, Ytra-
-Hólmi. Kaupmaður, hreppstjóri og 
sýslunefndarmaður. Bóndi á Ytra-
-Hólmi; faðir Péturs alþingismanns 
og Mortens Ottesen. Kona: Sigur-
björg Sigurðardóttir.
2.  Sveinn Ingjaldsson, 45 ára. Bóndi 
og sjómaður í Nýlendu. Fyrsti véla-
maður á Akranesi. Kona: Ólafína 
Ásmundsdóttir á Háteigi. Dóttir 
þeirra: Unnur, gift Teiti Benedikts-
syni, sjómanni, sem fórst í lendingu í 
Teigavör ásamt Bjarna Ólafssyni, 19. 
febrúar 1939. 
3. Súsanna María Clausen, 72 ára, 

húsfreyja á Grímsstöðum. Gift Hall-
grími Tómassyni frá Bjargi, for-
manni. Börn þeirra: Stefán Ólafur 
og Tómas Theodór. Súsanna var 
áður gift Stefáni Bachmann smiði 
og sjómanni, sem drukknaði í Hoff-
mannsveðrinu 1884. Með Stefáni átti 
Súsanna fimm börn, en fjögur þeirra 
dóu ung.
4. Melkjörína Sigríður Jónsdóttir, 
59 ára, húsfreyja á Sigurvöllum. Gift 
Birni Ólafssyni, sem var formaður. 
Börn þeirra Valdimar (sjá hér að 
neðan) og Björnfríður gift Ágústi 
Ásbjörnssyni á Sigurvöllum. Björn 
var skipverji á Hafrenningi, eina 
skipinu sem komst af í Hoffmanns-
veðrinu.
5. Valdimar Björnsson, 28 ára. 
Vinnumaður, síðast á Sigurvöllum. 
Ókvæntur og barnlaus.
6. Ragnheiður Finnsdóttir, 46 ára, 
húsfreyja á Breið. Maki: Kristján 
Guðmundsson, húsmaður á Breið. 
Þau áttu 10 börn sem öll komust 
upp. Meðal þeirra var Sesselja (sjá 
hér að neðan) og Gíslína Kristjáns-
dóttir (Gilla), sem ólst upp hjá Árna 
Árnasyni smiði og konu hans Mar-
gréti Finnsdóttur, frænku sinni á 
Skólabraut 27.
7. Sesselja Kristjánsdóttir, 18 
ára dóttir áðurnefndar Ragnheið-
ar Finnsdóttur og Kristjáns Guð-
mundssonar á Breið.
8. Ragnheiður Magnúsdóttir, 50 
ára, húsfreyja á Söndum. Gift Hall-
grími Guðmundssyni, söðlasmið og 
verslunarmanni. Kjörsonur þeirra 
var Magnús (Tómasson) Hall-

Ólafur Finsen og fjölskylda. Aftari röð frá vinstri: María Ása Finsen (1902-2001), Ísleifur Gísli Finsen (1898-1979), Karitas Finsen 
(1896-1956), Níels Ryberg Finsen (1909-1985), Hendrikka Andrea Finsen (1900-1981) og Svava Finsen (1907-1995). Fremri 
röð frá vinstri: Ingibjörg Ísleifsdóttir (1872-1936) húsfreyja og Ólafur Finsen (1867-1958) héraðslæknir. Myndhöfundur: Árni 
Böðvarsson.

Magnús Hallgrímsson á Söndum varð 
aðeins 17 ára.Jórunn Þorkelsdóttir. 

Sveinn Ingjaldsson í Nýlendu.Súsanna María Clausen.

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17  h/ Miðbæjarradíó
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grímsson (sjá hér að neðan).
9. Magnús Hallgrímsson, 17 
ára. Hóf verslunarstörf, en dó úr 
Spænsku veikinni sama dag og 
móðir hans, Ragnheiður á Söndum.
10. Gróa Halldórsdóttir, 30 ára. 
Gift Geir Jónssyni á Bjargi, sem 
fékkst við vélar í fiskibátum; var 
verkamaður og rak lengi myndar-
legan búskap. Þau áttu saman 4 
börn. Geir eignaðist síðan 4 börn 
með seinni konu sinni Margréti 
Jónsdóttur.
11. Guðmunda Bjarnadóttir, eins 
árs; dóttir Bjarna Guðmundsson-
ar trésmiðs og Guðfinnu Þorkels-
dóttur í Hreiðri. Guðmunda átti 
þrjú systkini sem upp komust, m.a. 
Guðmund bifreiðastjóra í Hreiðri.
12.  Eggert Símonarson, 31 árs. 
Húsmaður á Söndum og Lambhús-

um og dó þar. Kona hans var Guð-
ný Kristín Guðmundsdóttir og voru 
þau barnlaus. Guðný giftist síðar 
Birni Hallgrímssyni, útgerðarmanni 
í Keflavík.
13. Guðmundur Jónsson, 67 ára, 
húsmaður í Höfn og Marbakka. 
Kona hans var Þórný Sigríður Ein-
varðsdóttir. Þau áttu sex börn. Meðal 
þeirra var Guðný Kristín sem var gift 
Eggerti Símonarsyni (sjá að ofan) og 
Einvarður á Marbakka.
14.  Jón Magnússon, 43 ára tré-
smiður á Bergstöðum. Greindur og 
hagmæltur. Barnsmóðir: Þórunn 
Brandsdóttir. Sonur þeirra var Hjör-
leifur Magnús, fisksali í Reykjavík. 
Bústýra Jóns var lengi Valgerður 
Gísladóttir frá Austurvöllum.
15. Jóhannes Kristján Jónsson, 25 
ára. Bjó á Hlíðarenda. Kona hans 
var Ingiríður Sigurðardóttir. Dóttir 
þeirra var Jófríður María gift Þórði 
Guðmundssyni á Vegamótum. 
Ingiríður giftist síðar Arnmundi 
Gíslasyni.
16. Jórunn Þorkelsdóttir, 53 ára. 
Kona Halldórs Oddssonar í Götu-
húsum, sem drukknaði ásamt 
fimm öðrum 29. júlí 1898. Þau áttu 
saman tvö börn, Halldóru konu 
Árna Sigurðssonar í Sóleyjartungu 
og Ármann Ingimagn, skipstjóra 
á Hofteigi, sem var kvæntur Mar-
gréti Sigurðardóttur, fósturdóttur 
Guðrúnar Gísladóttur, ljósmóður, 
sem áður sagði frá. Eftir að Halldór 
í Götuhúsum drukknaði giftist Jór-
unn Einari Hannessyni í Götuhús-
um og Kothúsum. Einar var dugn-
aðarmaður, greiðvikinn, greindur og 
fróður.
17. Gestur Pétursson, 71 árs. Bóndi 
á Þaravöllum 1897-1918. Kona hans 
var Ólöf Sigurðardóttir (sjá hér að 
neðan).
18. Ólöf Sigurðardóttir, 72 ára hús-
freyja á Þaravöllum. Þau Gestur áttu 
fimm börn.
19. Páll Jónsson, 28 ára bóndi og 
sjómaður á Sólmundarhöfða. Kona 
hans var Guðný Nikulásdóttir. Börn 
þeirra voru Nikulás, Jódís, Jóhann 
Jón og Jón. Síðar eignaðist Guðný 
soninn Pál í Lindási með Eggerti 
Guðnasyni.
20. Guðrún Eyleifsdóttir, 30 ára. 
Fædd 25. september 1887. Er í 
Skarðsbúð 1901. Síðar á Breið.
Nokkur nöfn vantar á listann yfir þá 
sem létust úr þessari mannskæðu 
farsótt hér á Akranesi í nóvember 
1918, fyrir 100 árum. Væri vel þeg-

ið ef einhverjir geti bætt úr því, eða 
leiðrétt það sem hér er skráð.

Guðrún ljósa og Margrét á 
Hofteigi
Í áðurnefndu blaði „Framtaki“ segir 
Guðrún Gísladóttir ljósmóðir: 

„Þrátt fyrir það að ég aldrei giftist, 
þá eignaðist ég dóttur – fósturdóttur 
- Margréti Sigurðardóttur, konu 
Ármanns Halldórssonar skipstjóra 
á Hofteigi. Einkennilegt atvik réði 
því að hún varð fósturdóttir mín. Ég 
var kölluð á heimili foreldra hennar 
(Sigurðar Jónssonar smiðs og konu 
hans Þuríðar Árnadóttur í Bæ á 
Akranesi) til ljósmóðurstarfa. Ugg-
vænlega horfði hjá móður hennar, 
því fæðingarkrampinn var í algleym-
ingi. Helst var við því að búast, að 
bæði móðir og barn dæi. Vafalaust 
hefur kraftaverk gerst, þegar allt í 
einu breytti svo til á óskiljanlegan 
hátt, að krampinn hvarf með öllu, 
en sóttin elnaði og barnið fæddist 
fullburða og frískt, og lifði við góða 
heilsu. Ég var ákveðin í því að taka 
barnið með töngum, en þess gerðist 
aldrei þörf sem betur fer. Þegar ég 
var að fara, eftir að hafa framkvæmt 
mitt sjálfsagða starf, hnippti sex ára 
telpa, dóttir þeirra hjóna í pilsfald 
minn og sagði: „Ég vil fara með þér, 
ljósa!“ – „Seinna“ svaraði ég. – Og að 
því kom. Ég tók Margréti litlu til mín 
og hún varð stoðin mín í ellinni“.

Ólafur Finsen – frumkvöðull 
íþrótta á Akranesi
Auk þess að sinna læknisstörfum, þá 
má telja Finsen einn helsta forgöngu-
mann íþróttaiðkunar á Akranesi. Í við-
tali við Andrés Níelsson í afmælisblaði 
K.A. frá 1949 segir hann: 

„Á skólaárum mínum í Reykjavík 
1882-88 stundaði ég leikfimi af kappi, 
auk glímu og boltaleikja, sem svolítið 
voru stundaðir á þeim árum,“ og síðar; 
„Á háskólaárum mínum kenndi ég svo 
leikfimi í tvö misseri við barnaskólann 
í Reykjavík. Að loknu læknisprófi flyt 
ég svo hingað til Akraness og fer þá að 
reyna að hafa áhrif á það í skólanefnd, 
að leikfimi verði stunduð í barnaskól-
anum. Það gekk nú ekki sem skyldi að 
fá menn til að fallast á þann „óþarfa“ 
að stunda leikfimi. Ég naut nú samt 
aðstoðar góðra manna, svo sem Hall-
gríms í Guðrúnarkoti, síra Jóns A. 
Sveinssonar og Kristmanns Tómasson-
ar. Við urðum að ganga með grasið í 
skónum til þess að fá þessu máli fram-
gengt, og úrslitabaráttan hljóðaði upp 

Ragnheiður Magnúsdóttir, fóstur-
móðir Magnúsar Hallgrímssonar sem 
einnig lést úr veikinni.

Valdimar Björnsson vinnumaður lést 28 
ára gamall. 

Horft fyrir Akranes úr nýbyggðum 
„gamla vitanum“ svokallaða sem 
steyptur var á Suðurflös, einmitt árið 
1918 þegar drepsóttin heimsótti 
íbúa bæjarins með svo hörmulegum 
afleiðingum. 

HURÐIR
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf
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viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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á, að ég skyldi kenna endurgjaldslaust. 
Skriður komst á málið og til afnota 
fengum við pakkhús Böðvars Þor-
valdssonar kaupmanns og kenndi ég 
þar leikfimi í tvo vetur (líklega 1895-
97)“.

Síðar í viðtalinu lýsir hann aðstöð-
unni og ýmsum erfiðleikum sem upp 
komu og segir:

„Síðari veturinn í Böðvars-pakk-
húsi kemur svo nýr maður til skjal-
anna, sem var Thor Jensen. Hann 
hafði numið leikfimi erlendis og kom 
það sér mjög vel, því hann gat tekið 
kennsluna fyrir okkur þá stundina, 
sem ég var upptekinn við læknastörf. 
Thor Jensen var afbragðsmaður sem 
og flestir vita, er til þekkja. Hann var 

sívakandi fyrir öllum framförum jafnt 
til sjós sem lands“.

Heimildir: 
Morgunblaðið 1918, Vísindavefurinn, 
blaðið Framtak, Afmælisblað K.A. og 
Borgfirzkar æviskrár.

Ásmundur Ólafsson skráði.

Millilandaskipið Willemoes (síðar Selfoss) þar sem það liggur við festar utan við 
Steinsvör á Akranesi. Eyrarkarlar vinna að uppskipun eða útskipun á bryggjunni. 
Allt unnið með höndum og róið með varning á bátum milli skips og bryggju. 
Eins og fram kemur í grein Ásmundar þá var talið að Willemoes hefði borið með 
sér smit Spæsku veikinnar til landsins frá Ameríku. Júlíus Júliníusson skipstjóri 
Willemoes lét taka niður danska flaggið en draga íslenska fánann að hún á skipi 
sínu daginn er Ísland hlaut fullveldi sitt 1. desember 1918. Þá var skipið var statt í 
Ósló og varð þannig meðal þeirra fyrstu til að flagga íslenska fánanum erlendis. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
01

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is

Þakkir: 
Nönnu Þóru Áskelsdóttur deildarstjóra Ljósmyndasafns Akraness eru þakkað 
fyrir greiðvikni við öflun gamalla mynda sem fylgja þessari grein. Þær eru allar 
úr ranni Ljósmyndasafnsins (ljosmyndasafn.akranes.is). Reynt var að finna þar 
ljósmyndir af þeim sem létust úr Spænsku veikinni á Akranesi 1918 og eru 
myndir sem hér birtast þær sem fundust. Eigi fólk í fórum sínum ljósmyndir af 
öðrum sem létust úr veikinni en finnast ekki enn á Ljósmyndasafni Akraness 
væri tvímælalaust fengur að því að safnið fengi eintök af slíkum myndum. 
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Réttir á útbreiðslusvæði blaðsins 
Vesturlands haustið 2018
VEstuRLAND:

Hér fer listi yfir réttardaga á 
Vesturlandi þetta haustið. 
Hann er samkvæmt lista 

Bændablaðsins (bbl.is):

nArnarhólsrétt í Helgafellssveit, sun. 16. 
sept. kl. 11.00
nBláfeldarrétt í Staðarsveit, Snæf., lau. 
22. sept.

nBrekkurétt í Norðurárdal, Mýr., sun. 9. 
sept. kl. 10.00, seinni sun. 23. sept. 

nBrekkurétt í Saurbæ, Dal., sun. 16. 
sept.

nFellsendarétt í Miðdölum, Dal., sun. 
16. sept.

nFlekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal., lau. 
15. sept.

nFljótstungurétt á Hvítársíðu, Mýr., sun. 
9. sept., seinni lau. 22. sept.

nFróðárrétt í Fróðárhreppi, ekki réttað 
lengur.

nGillastaðarétt í Laxárdal, Dal., sun. 16. 
sept.

nGrafarrétt í Breiðuvík, Snæf., lau. 22. 
sept.

nGrímsstaðarétt á Mýrum, Mýr., þri. 
11. sept., seinni mán. 24. sept. og mán. 
1. okt.

nHellnarétt í Breiðuvík, Snæf., lau. 22. 
sept.

nHítardalsrétt í Hítardal, Mýr., mán. 10. 
sept., seinni sun. 23. sept. og mán. 1. 
okt. 

nHornsrétt í Skorradal, Borg., sun. 9. 
sept. kl. 10.00

nHólmarétt í Hörðudal, Dal., mán. 24. 
sept.

nHrafnkelsstaðarétt í Grundarf., lau. 15. 
sept. kl. 15.00

nHraðastaðarétt  í Mosfellsdal, sun. 16. 
sept. kl. 13.00, seinni sun. 30. sept.

nKaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadalss., 
sun. 2. sept. kl. 11.00
 
nKirkjufellsrétt í Haukadal, Dal., lau. 15. 
sept.

nKjósarrétt í Kjós., sun. 16. sept. kl. 
15.00, seinni sun. 7. okt. kl. 15.00

nKlofningsrétt í Beruvík, Snæf., sun. 
23. sept.

nLangholtsrétt í Eyja- og Miklaholtshr., 
mán. 17. sept. kl. 16.00, seinni lau. 29. 
sept.

nLjárskógarétt í Laxárdal, Dal., lau. 8. 
sept.

nMýrar í Grundarf., lau. 15. sept. kl. 
15.00

nMýrdalsrétt í Hnappadal, þri. 18. sept., 
seinni sun. 7. okt.

nNesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr., lau. 1. 
sept. kl. 15.00

nNúparétt í Melasveit, Borg., sun. 9. 
sept. kl. 13.00, seinni lau. 22. sept.

nOddsstaðarétt í Lundarreykjadal, 
Borg., mið. 5. sept. kl. 9.00, seinni sun. 
30. sept.

nÓlafsvíkurrétt í Ólafsvík, Snæf., lau. 
15. sept.

nÓsrétt á Skógarströnd, Dal., fös. 28. 
sept.

nRauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg., sun. 
16. sept., seinni sun. 30. sept.

nReynisrétt undir Akrafjalli, Borg., lau. 
22. sept., seinni lau. 29. sept.

nSkarðsrétt á Skarðsströnd, Dal., sunnu-
daginn 16. sept.

nSkerðingsstaðarétt í Hvammsveit, 
Dal., sun. 16. sept.

nSvarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg., 
sun. 9. sept. kl. 10.00, seinni sun. 30. 
sept. 

nSvignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr., 
mán. 10. sept. kl. 10.00, seinni mán. 24. 
sept.

nTungurétt á  Fellsströnd, Dal., lau. 15. 
sept.

nVörðufellsrétt á Skógarströnd, Dal., 
lau. 15. sept.

nÞverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, 
Snæf.,  sun. 16. sept. kl. 10.30, seinni lau. 
29. sept. kl. 16.00

nÞverárrétt í Þverárhlíð, Mýr., mán. 10. 
sept. kl. 7.00, seinni mán. 24. sept. og 
mán. 1. okt. 

nÞæfusteinsrétt á Hellissandi/Rifi, 
Snæf., lau. 15. sept.

nÖlkeldurétt í Staðarsveit, Snæf., lau. 
22. sept.

Reynisrétt undir Akrafjalli. Þar verða fyrri réttir laugardaginn 
22. september en þær seinni viku síðar.  
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10. tölublað
7. árgangur

Viltu verða 
verðlauna-
höfundur?
LANDIÐ:

Rithöfundarnir Yrsa Sigurðar-
dóttir og Ragnar Jónasson 
stofnuðu í fyrra til sérstakra 

glæpasagnaverðlauna sem nefnast 
Svartfuglinn í samvinnu við útgefanda 
sinn, Veröld. 

Eva Björg Ægisdóttir frá Akranesi, 
sem var í opnuviðtali síðasta tölublaðs 
Vesturlands (sjá fotspor.is), hlaut verð-
launin í ár fyrir sögu sína Marrið í stig-
anum sem kom út í apríl. Bókin fór strax 
í efsta sæti á mestölulista Eymundsson 
og hefur verið á metsölulistanum síðan. 

Verðlaunin eru veitt fyrir handrit að 
áður óbirtri glæpasögu og er við það 
miðað að sagan komi út hjá Veröld í 
upphafi Viku bókarinnar í apríl ár hvert. 
Verðlaunin nema 500.000 krónum auk 
hefðbundinna höfundarlauna sam-
kvæmt rammasamningi Félags íslenskra 
bókaútgefenda og Rithöfundasambands 
Íslands. Einnig býðst þeim sem sigur 
ber úr býtum samningur við umboðs-
manninn David H. Headley en tímaritið 
Bookseller útnefndi hann sem einn 
af 100 áhrifamestu mönnum breskrar 
bókaútgáfu árið 2015.

Handitum skal skilað í þríriti til Ver-
aldar að Víðimel 38, 107 Reykjavík, fyrir 
1. janúar næstkomandi. Þau eiga að vera 
merkt dulnefni en rétt nafn höfundar 
fylgi með í lokuðu umslagi. Höfund-
urinn má ekki hafa gefið út glæpasögu 
áður. Þegar dómnefndin hefur lokið 
störfum sínum verður haft samband 
við verðlaunahöfundinn. Handritunum 
sem bárust í keppnina verður síðan eytt.

Yrsa og Ragnar skipa dómnefndina 
ásamt Bjarna Þorsteinssyni, útgáfustjóra 
Veraldar. Markmið verðlaunanna er að 
hvetja höfunda til að spreyta sig á þessu 
bókmenntaformi, greiða þeim leið til 
útgáfu og stuðla að því að fleiri skrifi 
bækur á íslenskri tungu. Jafnframt von-
ast þau til að verðlaunin hjálpi nýjum 
höfundum að komast að hjá erlendum 
bókaforlögum. 

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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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

öflugur liðstyrkur

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO


