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Fundu leifar af merktum fugli
Í vor fór 5. bekkur EBJ í Grunn
skóla Snæfellsbæjar út að tína rusl
á og við Sáið í Ólafsvík. Mikið
af rusli var sett í poka og kom
krökkunum sérstaklega á óvart
hve mikið var af sígarettustubbum.
Þau höfðu einnig orð á því að
þessir stubbar voru á sama stað
og í fyrra þannig að eitthvað þurfa
þessir stubba eigendur að hugsa
sinn gang.
Á ruslarölti sínu fundu þau
merktan fugl. Á þessum fugli,
sem lítið var eftir af annað en
beinagrindin, voru tvö merki.

Nemendur sendu bréf með upp
lýsingum og myndum af merkj
unum til Náttúruf ræðis tofn
unnar Íslands þar sem þau báðu
einnig um frekari upplýsingar um
hvernig fugl þetta væri.
Svar var fljótt að berast og
kom í ljós að þetta var hvítmávur
sem merktur var í Sandgerði

Sjónvarpsþættir
teknir upp í Ólafsvík
Sjónvarpsf raml eiðsluf yrir
tækið Sagafilm undirbýr nú
tökur á nýrri spennu og drama
þáttaröð sem tekin verður upp
í Ólafsvík.
Árni Þórður Randversson,
markaðsstjóri Saga film staðfesti
þetta í samtali við Jökul í
vikunni. Þættirnir munu heita
Systrabönd og verða sýndir í
Sjónvarpi Símans á næsta ári.
Í stuttu máli munu þættirnir
byrja þannig að líkamsleifar
stúlku sem hvarf fyrir 20 árum
finnast í afskekktum firði á Íslandi
en rannsóknarlögreglukonan

Vera fer með rannsókn málsins
sem tekur óvænta stefnu.
Þættirnir verða sex talsins en
það er Silja Hauksdóttir sem
mun leikstýra þáttunum. Hún
hefur meðal annars leikstýrt
áramótaskaupinu í tvígang, árin
2008 og 2014.
Nú þegar hefur verið auglýst
eftir aukaleikurum í þættina
en áhugasamir Snæfellingar
geta sent tölvupóst á casting@
doorway.is með upplýsingum
um nafn, aldur og símanúmer
auk þess sem mynd þarf að fylgja
með.

í nóvember 2016. Fuglinn var
full
v axinn, eldri en fjögurra
ára. Fuglinn var merktur vegna
verkefnisins SEATRACK en hægt
er að lesa um það verkefni á
slóðinni http://www.seapop.no/

en/seatrack/
Nemendur fengu að eiga
merkin og verða þau varðveitt í
Náttúrufræðistofunni í skólanum.

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Margæsir á leið til
sumarstöðva

SJÓMANNADAGURINN
Í ÓLAFSVÍK
SUNNUDAGINN 7. JÚNI 2020
Í Sjómannagarðinum kl 13.30:
Blómsveigur lagður að styttunni til minningar
um látna sjómenn
Ræðumaður dagsins:
Sigurður Páll Jónsson alþingismaður
Sjómenn heiðraðir fyrir störf að sjómennsku
Á milli atriða munu krakkar leika sjómannalög
undir stjórn Evgeny Makeev
Fólk er hvatt til að mæta í Sjómannagarðinn

Eftir dagskrána í
Sjómannagarðinum kl 14.15:
Sjómannamessa í Ólafsvíkurkirkju,
sjómenn lesa ritningarorð

Þær létu fara vel um sig margæs
irnar sem ljósmyndari rakst á fyrir
innan Grundarfjörð á dögunum.
Margæsir eru fargestir hér á landi
og stoppa hér á vorin og haustinn
á leið sinni til og frá Írlandi þar
sem þær hafa vetursetu. Þær fljúga
oftast í óskipulögðum hópum
en einnig stundum í oddaflugi
fara þær hratt yfir með örum
vængjatökum. Smæð margæsar
innar og stuttur háls eru einkenn

andi fyrir hana og er hún lítið eitt
stærri en stokkönd. Er hún létt á
sundi og hálfkafar gjarnan og er
minnsta gæsin sem sést á Íslandi.
Margæsir halda sig talsvert á
leirum beggja vegna við Grundar
fjörð en stór hópur margæsa sást
einnig á Rifi á dögunum, líklega
fer þó að sjást minna af þeim því
að þær halda yfirleitt áfram för
sinni til sumarstöðvanna í lok
maí.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Bárðarás 3, Hellissandi

Steypt einbýlishús á einni hæð
136,4fm. Húsið skiptist í forstofu,
forstofuwc, rúmgott hol með
samliggjandi stofu, eldhús,
þvottahús, geymslur, 3 svefnherbergi og baðherbergi. Á forstofu
eru flísar sem og í eldhúsi og þar
er hiti í gólfi. Á herbergisgólfum
og stofu er gegnheilt fasað
parket. Í eldhúsi er nýleg (2013) sérsmíðuð eikarinnrétting frá Gráborg með ledljósum
og niðurteknu lofti. Baðið var flísalagt 2016 í hólf og gólf og er með hita í gólfi. Í
þvottahúsi er góð IKEA-innrétting og á gólfi eru flísar og hiti í gólfi. Þá eru í húsinu
gegnheilar innihurðir og yfir lofti er geymsuloft. Hitakostnaður er lágur fyrir húsið.
Árið 2007 var húsið einangrað að utan með ull og klætt með flísum, báruáli og
harðvið. Flestir gluggar sem eru úr plasti eru nýlegir í húsinu með tvöföldu gleri.
Einnig eru nýlegar útihurðir í forstofu og þvottahúsi. Auðvelt er að bæta við einu
herbergi og jafnvel því fimmta. Húsið er á góðum stað á Hellissandi og lítur vel út.
Ásett verð kr 32,5millj.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarsson löggilltur fasteignasali á Valhöll sími 588 4477.
Einnig Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is

Upplag: 1.500
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ, Grundarfirði,
Stykkishólmi, Helgafellssveit og Eyja- og
Miklaholtshreppi. Blaðið kemur út vikulega.

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netföng: jokull@steinprent.is
steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Sjómannadagsráð Ólafsvíkur

Rappað um
dönskukennslu

Rappararnir og vinirnir Davíð
Svanur Hafþórsson og Hjörtur
Sigurðsson úr Snæfellsbæ vöktu
mikla athygli í vetur þegar þeir
sigruðu Rímnaflæði með laginu
Leiðinlegir dagar.
Þeir félagar voru mættir í
útvarpsviðtal í útvarpsþáttinn
Harmageddon á X-inu 977 á
dögunum þar sem þeir fóru yfir
stuttan en viðburðarríkan feril í
tónlistarbransanum. Þar ræddu
þeir meðal annars um lag sem
þeir sömdu um dönskukennslu

og velta þeir félagar því fyrir sér
hver sé raunverulegur tilgangur
þess að ungmenni á Íslandi séu
látin læra dönsku í grunnskóla.
Annars er það að frétta af
þeim Davíð og Hirti að Jón
Páll Pálmason, nýráðinn þjálf
ari Víkings Ó., hefur skorað á
drengina að semja nýtt stuðn
ingsmannalag fyrir Víking Ó. Þá
er tónlist þeirra félaga einnig
komin á Spotify tónlistar
veituna undir nafninu “Davíð
og Hjörtur.”

100% NÁTTÚRULEG
GÓÐGERLABLANDA

HRUKKUR: - 46%
ÞÉTTLEIKI: + 48%
LJÓMI: + 52%

ENDURLÍFGUÐ HÚÐ Á 8 DÖGUM

SJÁANLEGA STERKARI OG UNGLEGRI HÚÐ

LIFE PLANKTON ELIXIR
[LIFE PLANKTON PROBIOTIC FRACTION + HYALURONIC ACID + VITAMIN C]
Grunnserumið okkar sem vinnur gegn öldrun húðarinnar inniheldur 100% lifrænt
´
gerjaða mjög virka góðgerla,Life Plankton, sem styrkja varnarkerfi húðarinnar, örva
viðgerðarhæfni og endurnýjun hennar og byggir hana upp.

BIOTHERM KYNNING

DAGANA 30. APRÍL
- 6. MAÍ
BIOTHERM
KYNNING
BIOTHERM MÆLIR MEÐ LIFE PLANKTON™ LÍNUNNI:

Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR
FÖSTUDAGINN 5 JÚNÍ KL. 13-18.
NÝTT: LIFE PLANKTON™ líkamsolía 125 ml endurnýjar húðina, byggir upp, gefur raka, er

NÝTT: LIFE PLANKTON™ líkamsmjólk 400 ml endurnýjar gæði húðar, styrkir varnarkerfi hennar,
gefur henni ljóma, raka og næringu.
andoxandi og dregur úr sjáanlegum slitmerkjum.

LIFE PLANKTON™ Emulsion 50 ml dagkrem hentar jafnvel viðkvæmustu húð. Dregur úr ertingu
og viðkvæmni, verndar og húðin verður rakanærð, heilbrigðari og nær betra jafnvægi.

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BIOTHERM DÖMU- OG HERRAVÖRUM
LIFE PLANKTON™ Sensitive Balm 50 ml krem hentar jafnvel viðkvæmustu húð.
Krukkan er loftþétt og með skammtara. Dregur úr ertingu, viðkvæmni og húðin
20%
AFSLÁTTUR AF LANCÔME FÖRÐUNARVÖRUM
verður rakanærð. Fær teygjanleika, mýkt og fallegri áferð.
LIFE PLANKTON™ maskinn er með hæsta hlutfall af Life Plankton™.
Húðin er hreinsuð og gríman höfð á í 8 mínútur. Síðan er hún fjarlægð og
restinni
af seruminu nudduð
inn í húðina.
Kristjana Viðarsdóttir
snyrtifræðingur
veitur
góð ráð og aðstoð við val á vörum.
NÝTT:
LIFE PLANKTON™
ampúlurnar
innihalda
Vertu
velkomin
við tökum
vel á móti
þér. Life Plankton og

Hýalúronsýrur. Húðin endurnýjast og fær samstundis mikinn raka og fyllingu.
Má nota sem 8 daga meðferð eða sem "boost" í eitt skipti.

300 tonnum landað á einum degi
Það var líf og fjör á höfninni í
Grundarfirði fyrsta dag júnímán
aðar eftir því sem fram kemur á
Facebook síðu Grundarfjarðar
bæjar.
Þónokkur fjöldi skipa kom til
löndunar í höfnina og var þokka
legur afli hjá öllum sem lönduðu.
Skipin sem lönduðu voru af
öllum stærðum og gerðum, allt
frá strandveiðitrillum til stærri
línuveiðiskipa og rækjuveiðiskipa.
Samkvæmt hafnarstjóranum
Hafsteini Garðarssyni var veginn
afli þennan daginn um 300 tonn.

Aflatölur 25.-31. maí
Ólafsvík: 228,2 tonn í 72 löndunum
Dragnót:
Egill SH 25,8 tonn í 1 löndun
Guðmundur Jensson SH 27,4 tonn í 2
Leynir SH 23,5 tonn í 2 löndunum
Ólafur Bjarnason SH 38,3 tonn í 3
Sveinbjörn Jakobsson SH 12,4 tonn í 1
Handfæri:
Alls 24,2 tonn
Lína:
Brynja SH 9,8 tonn í 3 löndunum
Jaroslav ÍS 0,3 tonn í 1 löndun
Kristinn HU 15,9 tonn í 3 löndunum
Sverrir SH 10 tonn í 4 löndunum
Tryggvi Eðvarðs SH 3 tonn í 1 löndun
Óli G GK 17,2 tonn í 4 löndunum
Straumey 4,9 tonn í 1 löndun
Landey SH 13 tonn í 3 löndunum
Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 2,7 tonn í 1 löndun
Rif: 466,4 tonn í 52 löndunum
Dragnót:
Esjar SH 27,5 tonn í 2 löndunum
Magnús SH 91,6 tonn í 4 löndunum
Rifsari 43,3 tonn í 2 löndunum
Saxhamar 67,6 tonn í 4 löndunum
Handfæri:
Alls 9,2 tonn
Lína:
Bíldsey SH 4,6 tonn í 2 löndunum
Guðlaugur SH 2,6 tonn í 2 löndunum
Gullhólmi SH 2,8 tonn í löndun
Lilja SH 11 tonn í 3 löndunum
Rifsnes SH 82,8 tonn í 2 löndunum
Stakkhamar 19,2 tonn í 4 löndunum
Særif SH 13,7 tonn í 2 löndunum
Tjaldur SH 40,2 tonn í 1 löndun
Örvar SH 28,7 tonn í 1 löndun
Þerna SH 1,2 tonn í 1 löndun

Þorskfiskanet:
Bárður SH 81 20,4 tonn í 2 löndunum
Arnarstapi: 34,9 tonn í 30 löndunum
Handfæri:
Alls 27,1 tonn
Þorskfiskanet:
Bárður SH 811 7,2 tonn í 1 löndun
Huld SH 0,6 tonn í 1 löndun
Grundarfjörður: 502 tonn í 45 löndunum
Botnvarpa:
Drangey SK 155 tonn í 1 löndun
Farsæll SH 76,8 tonn í 1 löndun
Hringur SH 68,9 tonn í 1 löndun
Runólfur SH 64,3 tonn í 1 löndun
Sigurborg SH 77,7 tonn í 1 löndun
Grásleppa:
Björt SH 9,2 tonn í 4 löndunum
Handfæri:
Alls 23,2 tonn
Rækjuvarpa:
Vestri BA 26,9 tonn í 1 löndun

Aðkoma garðsins bætt

Stykkishólmur: 47 tonn í 32 löndunum
Grásleppunet:
Abba SH 5 tonn í 4 löndunum
Andri SH 7,2 tonn í 5 löndunum
Anna Karín SH 6,3 tonn í 4 löndunum
Ás SH 8,4 tonn í 4 löndunum
Djúpey BA 7 tonn í 4 löndun
Friðborg SH 8,7 tonn í 5 löndunum
Gísli Gunnarsson SH 9,3 tonn í 3 löndunum
Hanna Ellerts SH 7,8 tonn í 3 löndunum
Kári SH 3,9 tonn í 3 löndunum
Kvika SH 6,2 tonn 5 löndunum
Magnús HU 8,9 tonn í 5 löndunum
María SH 9 tonn í 4 löndunum
Víxill II SH 6,6 tonn í 4 löndunum
Handfæri:
Alls 6,6 tonn

kirkjanokkar.is

Sjómannadagsuðsþjónusta
í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 7. júní kl. 14:15 (eftir dagskrá í garðinum).

Þessa dagana standa yfir fram
kvæmdir í Sjómannagarðinum
í Ólafsvík en þegar starfsmann
Jökuls bar að garði fyrr í vikunni
var verið að hlaða steinveggi.
Okkur lék forvitni á að vita hvað
stæði til að framkvæma þarna á
næstunni og ræddum við því Eirík
Leif Gautsson, múrarameistara.
“Þetta er bara fínesering fyrir
sumarið og framhald af þeirri
uppbyggingu og breytingum sem
eru í gangi á svæðinu um þessar
mundir,” sagði Eiríkur um málið.
Aðspurður segir hann ekki
svo að öllum framkvæmdum
verði lokið á sjómannadaginn

um næstu helgi.
“Nei það verður ekki svo. Við
verðum jú búnir að hlaða vegg
ina en það á eftir að klára steypu
vinnu auk þess sem það á að gera
bílastæði við innganginn á garð
inum. Svo er ég ekki viss hvaða
fleiri framkvæmdir verður farið í
hér í garðinum í sumar”
Þónokkrar framkvæmdir hafa
verið við garðinn undanfarin ár
og hann er nú allur að verða afar
glæsilegur.
Myndina tók Pétur Steinar
Jóhannsson en á henni eru Eirík
ur og aðstoðarmaður hans Emil
Steinn Clausen.

Heillaóskir, sjómenn !
Snæfellsbær óskar sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með sjómannadaginn

Mynd: Ólafur Bjarnason SH-137 landar við Ólafsvíkurhöfn
í kvöldsólinni 2. september 2019 með átta tonna afla.

Ólafur SH endurbættur
Á sjómannadaginn verður bátur
inn Ólafur SH 147 sýndur á Sjó
minjasafninu. Báturinn hefur verið
í umsjá Sjóminjasafnsins á Hellis
sandi en ráðist var í endurbætur á
honum síðastliðið haust
“Þegar við byrjuðum þá gekk
það ljómandi vel. Hann fór frá
okkur haustið 2016 en það var
byrjað á honum í haust. Hafliði
Aðalsteinsson, þekktur bátasmiður,
tók bátinn að sér,” sagði Þóra Olsen,
umsjónarmaður Sjóminjasafnsins á
Hellissandi, í samtali við Jökul og
hélt áfram.
“Þessi bátur lá undir skemmdum
og var komin að því að vera ónýtur.
Við sáum ekki fram á að við myndum
ráða við það fjárhagslega að gera við
hann og því náðum við að semja við
Hjálmar Kristjánsson hjá KG um að
þeir myndu greiða fyrir viðgerðina.
Ég er ekki farin að sjá hann ennþá,
en ég er mjög spennt að sjá hann.
Báturinn á að koma í vikunni.”
Báturinn verður til sýnis í
Sjóminjasafni Hellissands frá
klukkan 13-17 næstkomandi sunnu
dag
Friðjón Hallgrímsson sendi Jökli
sögu bátsins og fer hún hér á eftir:

Sagan

Báturinn er smíðaður árið 1885
í Bjarneyjum. Hvergi í skráðum
heimildum er smiður bátsins
nefndur en ekki er öðrum til að
dreifa en Bergsveini Ólafssyni
(1839-1899). Bergsveinn var bóndi
(1870-1899) og skipasmiður í
Bænum í Bjarneyjum og mikill
afkastamaður á því sviði.
Ólafur er skráður fyrst í skipa
skrá 20.11.1908. Þar eru þessar
upplýsingar skráðar: Nafn: Ólafur,
Umdæmisnúmer: SH 147, Gerð:
Árabátur 8 árar, áttæringur, Veiðar
færi: Lóðir, Stærð: Brl. 2,54 Lengd
24 fet (8 m), Breidd 6 fet (2 m),
Dýpt 3 fet (1 m), Smíðastaður og
ár: Bjarneyjar 1885, Efni: Fura,
Áhöfn: 9 menn, Eigandi: Kristrún
Eyjólfsdóttir, ekkja, Sandi (Hellis
sandi), Formaður: Sigurður Þor

steinsson, tómtshúsmaður, Sandi.
Kristrún Eyjólfsdóttir (18381922), sem er eigandi bátsins við
skráninguna 1908, var laundóttir
Eyjólfs “Eyjajarls” Einarssonar
(1784-1865) í Svefneyjum.
Maður Kristrúnar var Þorsteinn
Jónsson (1838-1873) og bjuggu
þau frá árinu 1863 í Innstubúð í
Bjarneyjum. Þeim búnaðist vel og
eignuðust 9 börn. Þau misstu 5 börn
í æsku, en 4 komust upp. Þorsteinn
maður Kristrúnar lést eftir stutta
legu einungis 34 ára að aldri árið
1873. Eftir lát Þorsteins kom bróðir
hans Sigurður Jónsson (1841-1906)
til Kristrúnar, sem ráðsmaður.[1]
Sigurður var nefndur “Stormur”
og stundaði róðra undir Jökli á
vetrarvertíð. Þann 20.2.1885 fór
Sigurður úr Bjarneyjum með tvo
báta áleiðis út á Sand til róðra.
Eggert Þorsteinsson (1864-1898),
sonur Kristrúnar, stýrði öðrum
bátnum en Sigurður hinum. Þegar
þeir voru komnir út undir Rif
hvolfir bátnum, sem Eggert stýrði,
skyndilega. Náðu menn að bjarga
Eggerti, en þrír menn drukknuðu.
Eftir slysið gekkst Ólafur Skagfjörð
(1851-1887), kaupmaður í Flatey,
fyrir samskotum fyrir nýjum báti
fyrir Sigurð, með þeim árangri að
Sigurður fékk nýjan og vandaðan
bát[2]. Í þakklætisskyni skýrði
Sigurður bátinn, Ólaf Skagfjörð.
Móðir Bergsveins Ólafssonar,
sem smíðaði bátinn, var Björg
Eyjólfsdóttir (1815-1899) í Sviðn
um, og hann var því systursonur
Kristrúnar og nánast jafn
a ldri
hennar og nágranni í Bjarneyjum.
Báturinn var í daglegu tali
nefndur Ólafur og er skráður með
því nafni árið 1908 þegar hann er
fyrst skráður. Sigurður réri á Ólafi
frá Sandi á vetrarvertíðum. Sonur
Kristrúnar, Sigurður Þorsteins
son (1869-1922), réri með Sigurði
frænda sínum á Ólafi. Um aldamótin
flytjast þau Kristrún og Sigurður
alfarið út á Hellissand og setjast
að í Hallsbæ og þar deyr Sigurður
árið 1906.

Þessa mynd af Ólafi tók móðir Friðjón Hallgrímssonar við Bjarmahúsið árið
1953(4), þegar hún var með þá bræður í heimsókn á Sandi.

Myndin af Ólafi SH er fengin af vefnum batasmidi.is, þar er hægt að sjá
margar og skemmtilegar myndir frá endurbyggingu bátsins.

Pétur (Maríus Guðlaugur) Guð
mundsson (1886-1965) Ár
t úni
á Hellissandi, kaupir bátinn fyrir
1911. Í Breiðfirzkum sjómönnum
er sagt frá sjóferð árið 1911 þegar
Pétur lendir í norðanáhlaupi þegar
hann er á bátnum ásamt áhöfn sinni
í róðri framundan Brimnesi sem
er utan við Hellissand. Mið þessi
eru nefnd “Svaða”. Pétur varð að
hætta að draga línuna og hleypa
undan veðrinu. Einn af hásetum
Péturs var Sigurður Pétursson
sonur Kristrúnar og fékk Pétur
Sigurð til að taka við stjórn bátsins
vegna mikillar reynslu hans. Eftir
töluverða svaðilför náðu þeir að
lenda í Skarðsvík.[3]
Pétur lætur endurbyggja bátinn
á árunum 1925-27 og þá er sett vél
í bátinn. Vélin var af gerðinni Red
Wing, 2 cyl. amerísk bensínvél.
Næsta færsla í skipaskrá er
gerð 11.8.1932 og þá lítur
skráningin út svona: Nafn: Ólafur,
Umdæmisnúmer: SH 147, Gerð:
Opinn vél
b átur, Veiðarfæri:
Lóðir, Stærð: Brl. 2,6 Lengd 23,7
fet (7,9 m), Breidd 6 fet (2 m),
Dýpt 3,1 fet (1,03 m), Smíða
staður og ár: Umbyggður á Sandi
1925-1927, Efni: Fura, Áhöfn: 4
menn, Eigandi: Pétur Guð
mundsson, Sandi (Hellissandi) og
Helga Vermundsdóttir Sandi, For
maður: Pétur Guðmundsson, Sandi.

Árið 1940 óskar Haraldur
( Jóhann) Guðm undsson (18991962) eftir skráningu bátsins
þannig að sennilega hefur hann
keypt bátinn um það leiti.
Haraldur réri bátnum frá Krossa
vík og einnig frá Rifi.
Eftir lát Haraldar 1962 gaf ekkja
hans Elín Oddsdóttir (1901-1990)
og fjölskylda Sjóminjasafninu á
Hellissandi bátinn.
Á haustmánuðum 2019 hóf Haf
liði Aðalsteinsson, skipa
s míða
meistari og formaður Bátasafns
Breiðafjarðar, endursmíði bátsins.
Þess má geta að Bergsveinn Ólafs
son var langalangafi Hafliða. Með
Hafliða við endursmíðina eru
Eggert Björnsson bátasmiður og
Einar Lárusson, trésmiður og nemi
í bátasmíði. Ráðgert er að báturinn
verði gerður sjófær.       
Efnið í kjöl og stefni var fengið
frá Skórækt ríkisins í Þjórsárdal,
rúmlega 30 ára greni um 5 m að
lengd. Hafliði telur að þetta sé í
fyrsta sinn sem íslenskur viður er
notaður við slíka smíði.
[1] Eylenda I (1996), bls. 35-36.
[2] Jens Hermannsson. Breiðfirzkir
sjómenn II (1977), bls. 62.
[3] Jens Hermannsson. Breiðfirzkir
sjómenn I (1977), bls. 132.
Skrifað af Sigurði Bergsveinssyni

Sjómannadagsblað Snæfellsbæjar 2020
Í tuttugustu og áttunda sinn frá
upphafi kemur Sjómannadags
blaðið út núna fyrir sjómanna
daginn. Blaðið byrjar á áhuga
verðri hugvekju eftir fyrrum
sóknarprest okkar sr. Óskar Haf
stein Óskarsson en hann er nú
prestur í Hrunakirkju á Flúðum.
Systkinin þau Berglind og Lárus
Sigurður börn Ásgeirs Jóhannes
sonar og Sæunnar Sveinsdóttur
voru svo vinsamleg að senda
blaðinu greinar um störf sín en
þau vinna bæði þýðingarmikil
störf erlendis. Berglind er sendi
herra Íslands í Moskvu og Lárus
stjórnar stærsta rækjueldi í heimi
sem er í Sádi Arabíu en Berglind
og Ásgeir eru bæði fædd í
Ólafsvík. Haraldur Yngvason úr
Snæfellsbæ er sjómaður á fiskibát
í Hammerfest í Noregi. Hann er
tekin tali og segir m.a. frá útgerð
togarans Ottar Birtings sem hann
átti hlut í ásamt fleirum og upp
haflega átti að veiða rækju við
Indland.
Áhugaverð grein er eftir Fríðu
Sveinsdóttir í Ólafsvík en hún tók
sig til og gekk með hópi fólks upp
í grunnbúðir Everest á sl. ári

sem er mikið afrek. Hún segir
frá ferðinni í góðri grein og
fallegar myndir prýða greinina.
Ragnheiður Helgadóttir segir
frá æsku sinni í Ólafsvík, hún
er fædd 1943 en hún missti
móður sína er hún var tólf ára
gömul. Við fráfall hennar varð
hún að hjálpa föður sínum að
ala upp fimm yngri systkini sem
vafalaust hefur reynt á svo unga
stúlku. Bárður Eyþórsson fv.
körfuboltamaður og góður
þjálfari frá Stykkishólmi segir
lesendum frá því í viðtali hvað
varð til þess að hann er orðin
skipstjóri á einum nýjasta og
glæsilegasta skuttogara lands
ins Drangey SK frá Sauðár
króki.
Tryggvi Leifur Óttarsson fv.
framkvæmdastjóri Fiskmarkaðs
Íslands segir í góðri grein frá sínu
lífi og starfi en hann og fjölskyldan
búa í Svíþjóð. Hann var sjómaður
áður og lenti ótrúlegri í lífshættu
sem hann segir frá og hvernig
hann bjargaðist. Margt fleira hefur
á daga fjölskyldu hans drifið sem
hann segir frá. Forseti Íslands hr
Guðni Th Jóhannesson heimsótti

Snæfellsbæ á sl. ári og sagt er frá
því. Skipstjórinn á Steinunni SH
hann Brynjar Kristmundsson er
tekin tali og segir hann frá miklum
afla og hvernig nýliðin vertíð
gekk. Baldur Ágúst Sigþórsson
yfirstýrimaður á Helgafelli segir
frá sínu starfi og þá er rætt við
framk væmdas tjórana Kristínu
Vigfúsdóttur í Ólafsvík og Guð
mund Smára Guðmundsson í

Grundarfirði.
Þá segir sagnamaðurinn
Hjörtur Valdimarsson frá
Skjaldartröð á Hellnum sögur
frá æsku sinni þar suður frá.
Líka segir hann frá skemmti
legum kynnum sínum við
Ólafsvíkinga en hann réði sig
á bát í Ólafsvík 1952. Sagt er
í máli og myndum frá komu
fjögurra glæsilegra skipa til
Snæfellsness á sl. ári.
Þá er sjómannadögum í
þeim bæjum á Snæfellsnesi
sem héldu þá 2019 gerð
góð skil með mörgum og
skemmtilegum myndum.
Margt fleira er að sjá og sjón
er sögu ríkari. Blaðið sem er
88 síður er brotið um í Stein
prent í Ólafsvík og ritstjóri
og ábyrgðar
m aður er Pétur
Steinar Jóhanns
s on. Blaðið
verður til sölu á Reykjavíkur
svæðinu í versluninni Gleraugna
Pétri Garðatorgi 4a Garðabæ og
einnig á Bókakaffi, Norðurbakka
1 Hafnarfirði. Þá verður það til
sölu í verslunum á Snæfellsnesi
fyrir og eftir sjómannadaginn.

Tóku til hendinni í Þjóðgarðinum
Á Facebooksíðu Þjóðgarðsins
Snæfellsjökuls segir frá því að á
hverju vori koma 8. bekkingar í
Snæfellsbæ á Búðir, þar sem þau fá
fræðslu og koma í strandhreinsun.

Gengið var að Frambúðum þar
sem Ragnhildur Sigurðardóttir
frá Svæðisgarðinum Snæfellsnes
sagði þeim sögur af svæðinu. Í
framhaldinu af því var hópnum

skipt niður og farið var í rusla
hreinsun.
Gekk vel að hreinsa og vill starfs

fólk Þjóðgarðsins þakka hópnum
kærlega fyrir þeirra framlag, en
margar hendur vinna létt verk.

Sumartafla og
sumarnámskeið
Sumartafla ungmennafélagsins
Víking/ Reynir mun fara af stað
mánudaginn 08. júní.
Taflan gildir til 24. júlí en
verður frí frá æfingum frá 25 júlí.
til 09. ágúst

Stykkishólmsprestakall
Stykkishólmskirkja
Guðsþjónusta verður á sjómannadag, 7. júní, kl.11.00.
Sjómaður verður heiðraður, auk þess verður skírt
og fermt í guðsþjónustunni.
Allir velkomnir!

Einnig mun ungmennafélagið
bjóða upp á tvö sumarnámskeið,
annars vegar í frjálsum og hins
vegar í körfubolta og er skráning
hafin.

Starfsfólk hafna Snæfellsbæjar sendir sjómönnum
og fjölskyldum þeirra bestu kveðjur á sjómannadaginn.

Ferðamannabransinn
virðist vera
að taka við sér
Eitthvað virðist ferðamanna
brasinn vera að taka við sér
seinustu daga eftir ákaflega erfiða
tíma vegna Covid faraldursins.
Nokkuð hefur verið um
aukningu á ferðamönnum á
Snæfellsnesinu seinustu vikuna
en fyrst og fremst er um íslenska
ferðamenn að ræða. Við á Jökli
tókum stöðuna á nokkrum fyrir
tækjum á Snæfellsnesinu sem
treysta mikið á ferðamenn. Allir
eru þeir sammála um að líf sé að
glæðast í ferðamannaiðnaðinum.
“Við höfum fundið fyrir aukn
ingu á ferðamönnum um helgar
en það eru aðallega bara Íslend
ingar eða útlendingar sem
bú
s ettir eru hér á landinu,”
segir Jón Kristinn Ásmundsson,
veitingamaður á veitingastaðnum
Hrauninu í Snæfellsbæ.
Í upplýsingamiðstö Grundar
fjarðar hefur ekki verið mikið að
gera en þau verða þó vör við aukin

straum íslenskra ferðamanna.
“Í maí fengum við ekki nema
þrjá gesti í upplýsingamiðstöðina
okkar. Það voru tveir Íslendingar
og svo einn Þjóðverji sem hafði
verið á landinu síðan í mars.
Þetta er auðvitað mikið minna
en árin á undan. Við urðum samt
vör við þónokkuð af hjólhýsum
á tjaldsvæðinu í Grundarfirði á
fimmtudag og föstudag en þeir
ferðamenn virðast svo hafa haldið
ferð sinni áfram og stoppuðu því
stutt við.”
Þá segir starfsmaður Fosshótels
í Stykkishólmi að meira sé að gera
núna en undanfarið.
“Ferðamönnum sem koma
og gista hjá okkur hefur fjölgað
töluvert undanfarið og aukn
inginn hefur verið mjög góð. Ég
myndi segja að það sé bjartara yfir
þessu núna en síðustu mánuði
enda þónokkuð um bókanir á
næstunni.”

Þriðji bekkur vann æsispennandi keppni
Á dögunum var staðið fyrir
ansi skemmtilegu heilsuátaki í
Grunnskólanum í Grundarfirði
þegar keppnin “Göngum í
skólann” var haldin.
Keppt var á milli bekkja í að
koma gangandi eða hjólandi í
skólann og eftir æsispennandi og
hnífjafna keppni var það að lokum
3. bekkur sem sigraði keppnina
en hver einn og neinasti nemandi
í bekknum tók þátt í keppninni.
4. og 5. bekkur komu í öðru
sætinu og 2. bekkur endaði í
þriðja sætinu. Heildarhlutfall
þeirra sem hjóluðu eða löbbuðu í
skólann í fyrstu þremur sætunum
var yfir 95% svo það er óhætt að
segja að krakkarnir hafi tekið
keppnina alvarlega.

Á myndinni með fréttinni má sjá
kampakáta sigurvegara úr 3.bekk
Grunnskóla Grundarfjarðar.

Halldór ráðinn
til Snæfells
Körfuknattleiksdeild Snæfells
hefur ráðið Halldór Steingríms
son sem næsta þjálfara hjá karla
og kvennaliði félagsins en Snæ
fell greindi frá þessu á Facebook
síðu sinni í vikunni.
Halldór er reynslumikill þjálf
ari en hann kemur til félagsins
frá Sindra á Höfn í Hornafirði þar
sem þjálfaði meistaraflokk karla

og var yfirþjálfari yngri flokka. Þá
er hann einnig aðstoðarþjálfari
hjá landsliði Íslands skipuðu
drengjum 20 ára og yngri.
Þá starfaði hann fyrir Fjölni í 17
ár og er með menntun í íþrótta
stjórnun. Það verður gaman að
fylgjast með liðinu undir stjórn
Halldórs næsta vetur.

Ný útfararstofa
á Vesturlandi

Vinkonurnar Gréta Björgvins
dóttir og Guðný Bjarnadóttir
opnuðu nýverið útfararstofuna
Borg í Borgarnesi. Þær ætla sér að
þjónusta all Vesturlandið og þar
er Snæfellsnesið ekki undanskilið
“Við viljum þjóna á Vestur
landinu og það nær auðvitað yfir
Snæfellsnesið. Okkur þjónusta
stendur til boða á vesturlandi.
Höfum öll tilskilin leyfi til að
reka þjónustu af þessu tagi. Við
höfðum báðar brennandi áhuga
á þessum vettvangi og vildum
leggja okkur af mörkum,” segir
Guðný Bjarnadóttir og bætir því
við að starfsferill þeirra nýtist vel
hjá útfararstofunni.
“Ég hef starfað sem hjúkrunar
fræðingur, ljósmóðir og djálkni
þannig að það má segja að ég
hafi starfað með fólki alveg frá
vöggu til grafar. Guðný er svo
lærð hárgreiðslukona og hefur
unnið við útfararþjónustu áður.”
“Við erum með litla yfirbygg
ingu yfir okkar rekstri og við
bjóðum fólki að velja hvort við

komum heim til þeirra eða hvort
fólki komi í heimsókn heim til
okkar til að eiga samtal um þjón
ustuna. Við bjóðumst til að koma
að öllu ferlinu ef það er það sem
fólk vill.”
Útfararstofan opnaði í apríl en
þá var einmitt Covid faraldurinn
í fullum gangi og hafði það þó
nokkur áhrif á almennar útfarir.
“Fæðingar og dauði spyrja
ekki að því hvaða aðstæður eru í
þjóðfélaginu en fólk hefur verið
með lausnamiðað við að vinna í
kringum þær reglur sem settar
voru í samfélaginu”
Að lokum segir Guðný að
útfararstofan leggi áherslu á
vönduð vinnubrögð.
“Við erum að þjónusta fólk á
afar viðkvæmri stundu í þeirra lífi
og það þarf að vanda vel til verks.
Við kappkostum að þjónusta
fólk á þeirra forsendum og af
fagmennsku og virðingu. Við
leggjum sömuleiðis áherslu á að
allur kostnaður liggi fyrir áður en
þjónustan fer fram.”

VÍNBÚÐIN STYKKISHÓLMI

Við óskum eftir
sumarstarfsmanni
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem
er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Góð framkoma, jákvæðni og rík þjónustulund

•

Umhirða búðar

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Starfstímabilið er frá byrjun júlí og fram í miðjan ágúst. Starfshlutfall er 65%.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 16. júní nk. Áhugasamir sæki um starfið á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veita: Sigurður Ragnar Bjarnason – stykkisholmur@vinbudin.is,
560 7867 og Thelma Kristín Snorradóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna
ÁTVR er að vera í hópi bestu þjónustufyrirtækja
landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur,
heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Stórsigur og naumt tap hjá Víkingum
Víkingur Ó. er nú í óðaönn að
undirbúa sig fyrir komandi átök
í 1. deildinni í sumar og liðið
spilaði tvo æfingaleiki í seinustu
viku.
Fyrst mættu Víkingar nágrönn
um sínum í Snæfelli sem leikur
í fjórðu deildinni. Snæfellingar
mætti fáliðaðir og fengu nokkra
menn að láni frá Víkingum fyrir
leikinn. Skemmst er frá því að
segja að Víkingar unnu 11-0 sigur

í leik sem náði aldrei að verða
spennandi.
Í kjölfarið heimsótti Víkingur
svo ÍA á Akranesi í hörkuleik sem
endaði að lokum með naumum
2-1 sigri ÍA. Indriði Áki Þorláksson
skoraði mark Víkings í leiknum.
Liðið mætir svo Grindavík á
Ólafsvíkurvelli næsta laugardag
í seinasta æfingaleik sínum fyrir
tímabilið.

Ljósmyndasamkeppni
Snæfellsbæjar
Í sumar mun Snæfellsbær
standa fyrir sinni fyrstu ljós
myndas amkeppni. Þemað
í keppninni verður „Sumar
í Snæfellsbæ“ en það er
Menningarnefnd Snæfellsbæjar
sem heldur utan um keppn
ina ásamt ásamt markaðs- og
upplýsingafulltrúa
Reglurnar eru í raun sára
einfaldar. Fólk getur sent inn
myndir sem tengjast sumrinu
í Snæfellsbæ en hver og einn
getur sent inn fimm myndir.
Myndin þarf að vera tekin innan
sveitafélagsmarka Snæfellsbæjar
og ekki er hægt að senda
inn mynd sem eru bundnar

höfundarrétti annars en þátt
takanda. Fresturinn til að skila
inn myndum er 31. júlí. Vegleg
verðlaun verða veitt fyrir þrjár
fyrstu myndirnar. Það er einn
færasti ljósmyndari landsins,
Ragnar Axelsson, sem fær svo
það vandasama hlutverk að velja
bestu myndirnar
Að keppninni lokinni verða
svo allar myndirnar til sýnis á
heimasíðu Snæfellsbæjar. Allir
geta tekið þátt í keppninni og
hvetur Snæfellsbær alla til að
vera með í þessari skemmtilegu
keppni.
Myndir sendast á ljosmynda
samkeppni@snb.is

Annasöm vika hjá
Víkingum

Sandaragleðin
fer fram í ár
Ákveðið hefur verið að
bæjarh átíðin Sandaragleðin
fari fram í ár eins og upphaflega
stóð til. Vegna Covid faraldurs
ins var óvissa um hvort hátíðin
færi fram þetta árið en undir
búningsn efnd hátíðari nnar
hefur nú staðfest að hátíðin fari
fram. Sandaragleðin verður því
haldin helgina 10. - 12. júlí
Þetta var tilkynnt um síðustu
helgi en í tilkynningunni
kemur einnig fram að
dagskráin muni taka mið af
aðstæðum í þjóð
f élaginu
vegna Covid fara ldursi ns.
Einnig segir í tilkynningunni
að nánari dagskrá verði kynnt
þegar nær dregur.
Eins og víða er hefð fyrir verða
hverfin á Hellissandi og á Rifi
skreytt í mismunandi litum og á

myndinni sem fylgir fréttinni má
sjá hvernig litaskiptingin verður í
ár. Sandaragleðin er haldin annað
hvert ár.

Það er hægt að segja að vikan
hafi verið annasöm hjá knatt
spyrnufélaginu Víkingi Ó. í síð
ustu viku en liðið samdi við tvo
leikmenn og réð til sín aðstoðar
þjálfara.
Fyrst samdi liðið við miðju
manninn Vitor Vieira Thomas
um að spila með liðinu á þessu
tímabili. Vitor, sem er fæddur í
Brasilíu, hefur búið á Íslandi frá
8 ára aldri. Hann hefur búið á
Ólafsfirði frá barnæsku og á að
baki 41 leik í deild og bikar fyrir
KF. Þá var hann einnig 1 ár hjá Val
í Reykjavík en flutti fyrr á þessu
ári til Grundarfjarðar.
Vitor hefur æft með Víkingi Ó.
undanfarnar vikur og lék með
liðinu í fyrsta sinn fyrr í vikunni
í vináttu
l eik gegn Snæfell.

Vitor skoraði eftir einungis
rúma mínútu inni á vellinum.
Þá samdi félagið einnig við Harley
Willard sem snýr aftur til liðsins
eftir stutt stop hjá Fylki. Harley
skoraði 12 mörk í 23 leikjum fyrir
Víking í fyrra og var að lokum
valinn besti leikmaður liðsins
það tímabilið. Hann samdi svo
við Fylki en líkaði ekki vistin í
Reykjavík og er því kominn heim
til Ólafsvíkur.
Að lokum samdi liðið svo
við Brynjar Kristmundsson um
að gerast aðstoðarþjálfari Jóns
Páls Pálmasonar með liðið. Snæ
fellingar ættu að kannast vel við
Brynjar en hann er héðan af
svæðinu og lék með Vikingum
um árabil.

Sjómönnum og fiskverkafólki á Snæfellsnesi
færum við hamingjuóskir á sjómannadaginn.

Lækka hámarkshraði
vegna kríuvarps

Knattspyrnusumarið
hafið hjá yngri flokkum
Knattspyrnusumarið er nú
formlega hafið hjá yngri flokkum
en nokkur lið úr Snæfellsnes
samstarfinu hófu leik í Íslands
mótinu í vikunni.
Tveir leikir fóru fram á Ólafs
víkurvelli síðastliðinn mánudag.
Þriðji flokkur karla mætti Fjölni

Hámarkshraði á veginum við
Rif í sumar verður lækkaður
tímabundið í sumar vegna
kríuvarps. Skilti þess efnis hefur
verið komið fyrir við Rif.
Kríungar sækja jafnan í þurrt
og heitt malbikið á veginum við
Rif og hefur verið töluvert um
það að bílar keyri á fuglana. Til
að sporna við þessu var ákveðið
að lækka hámarkshraðann við Rif

úr 90 km hraða niður í 70 km
tímabundið frá 15. júní til 15.
ágúst ár hvert.
Um er að ræða lið í áætlum
um verndun fuglalífs á Rifi og
mun Vegagerðin hafa umsjón
með verkefninu. Við Rif er eitt
stærsta kríuvarp Evrópu og þar
dvelur mikill fjöldi fugla yfir
sumartímann.

í hörkuleik sem tapaðist að
lokum 4-2. Fjórði flokkur karla
mætti svo Tindastóli og eftir
hádramatískar lokamínútur
hafði Snæfellsnes að lokum
betur, 4-3, en sigurmarkið kom
í blálokin.

Umhverfisrölt í þéttbýli
Snæfellsbæjar 2020
Bæjarstjórn ásamt umhverfis- og skipulagsnefnd Snæfellsbæjar
og byggingarfulltrúa boða til umhverfisrölts, þar sem fulltrúar bæjarstjórnar
og umhverfis- og skipulagsnefndar ásamt bæjarstjóra og byggingarfulltrúa,
munu ganga með bæjarbúum um svæði í bænum og ræða það
sem betur má fara ásamt því að skoða lausnir til úrbóta.
Umhverfisrölt verður sem hér segir:
Hellissandur
Mánudaginn 8. júní kl. 19:30. Gengið frá Ráðhúsinu.
Rif
Þriðjudaginn 9. júní kl. 19:30. Gengið frá Gamla-Rifi.

Ábendingar og tillögur

Ólafsvík, vestan Grundarbrautar,
Miðvikudaginn 10. júní kl. 19:30. Gengið frá íþróttahúsinu.
Ólafsvík, austan Grundarbrautar,
Fimmtudaginn 11. júní kl. 19:30. Gengið frá leikvellinum í Hábrekku.

Ábendingar og tillögur má
einnig senda í tölvupósti til
umhverfis- og skipulagsnefndar eða í netfang bæjarins:

Bæjarstjórn og umhverfis- og skipulagsnefnd Snæfellsbæjar

byggingarfulltrui@snb.is
snb@snb.is
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