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Rjúpur áhugasamar um golfíþróttina
Sverrir Karlsson tók þessa
mynd af mjög spökum rjúpum
sem spókuðu sig á flötinni við
þriðju holu á Bárarvelli við
Grundarfjörð, hvort rjúpurnar
séu bara forvitnar eða hafi
raunverulegann áhuga á golfi
er ekki gott að segja.
Sverrir var að spila golf
ásamt tveimur öðrum og sagði
hann að rjúpurnar hafi verið
svo spakar að nánast hafi þurft
að stugga við þeim til að eiga
ekki á hættu að slá kúlunni í
einhverja þeirra.
Ef vel er rýnt í myndina má
sjá að rjúpurnar eru tíu tals
ins og líklega eru þær flestar
ungar frá þessu sumri, von
andi lifa þær af veturinn og
koma aftur hressar til leiks
þegar golftímabilið hefst aftur
næsta vor.
Eins og allir veiðimenn eiga
að vita þá eru rjúpnaveiðar
aðeins heimilaðar í ár frá
og með 1. nóvember til og
með 30. nóvember, frá og
með föstudögum til og með
þriðju
d ögum á því tíma
bili, samkvæmt heimildum
blaðamanns eru rjúpur þó
alfriðaðar á Bárarvelli og veiði
mönnum því hollast að láta
þessar rjúpur í friði.

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

FISK Seafood kaupir hlut í Steinunni hf.
Gengið hefur verið frá sam
komulagi um kaup FISK Seafood
ehf., í gegnum dótturfélag sitt,
á 60% eignarhlut í útgerðar
félaginu Steinunni hf. í Ólafsvík
sem gert hefur út vertíðarbátinn
Steinunni SH-167. Fimm bræður
og fjölskyldur þeirra hafa rekið
félagið í u.þ.b. hálfa öld. Eftir
kaupin munu tveir bræðranna,
þeir Brynjar og Ægir Kristmunds
synir, eiga ásamt fjölskyldum
sínum sitt hvorn 20% eignar
hlutinn í Steinunni hf. og halda
áfram störfum sínum sem skip
stjóri og vélstjóri Steinunnar
SH-167. Aðrir eigendur selja hluti
sína í félaginu. Engar breytingar
eru fyrirhugaðar á starfsemi
félagsins í Ólafsvík aðrar en þær
sem lúta að frekari uppbyggingu
og sóknarfærum.
Í tilkynningu frá Fisk Seafood
segir að markmið FISK Seafood
með kaupunum er að styrkja
umsvif sín í útgerð vertíðarbáta
og hafa nokkur skref verið stigin
í þá átt á undanförnum misserum.
Nálægð Snæfellsnessins við
matarkistur Breiðafjarðar er afar
heppileg til slíkrar starfsemi.
Öflugur rekstur dótturfélags FISK
Seafood, Soffaníasar Cecilssonar
ehf. í Grundarfirði, gerir frekari
uppbyggingu á þessum slóðum

enn fýsilegri. Það er skoðun
stjórnenda FISK Seafood að Snæ
fellsnesið sé í raun eitt atvinnu
svæði og búi yfir miklum tæki
færum til að styrkja stöðu sína
á sviði fjölbreytts sjávarútvegs á
komandi árum.
Eftir meira en fimmtíu ára
samfellda sjósókn þótti eig
endum Steinunnar hf. kominn
tími til þess að stokka upp spilin,
sækja sér liðsstyrk og bæta vindi

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju
sunnudaginn 12. september kl. 14.
Eigum saman gæðastund í guðshúsi.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

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

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

í seglin. Þegar tækifæri gafst til
þess að snúa bökum saman með
þeim framsæknu hugmyndum
sem FISK Seafood hefur oft
tjáð sig um þegar kemur að
útgerð á Snæfellsnesi gengu
viðræður hratt fyrir sig. Það er
mikill metnaður af hálfu beggja
aðila til þess að blása til frekari
sóknar í útgerðinni frá Ólafsvík
og efla um leið atvinnustarfsemi
á Snæfellsnesinu öllu.
Brynjar og Ægir Kristmunds
synir: „Við erum þakklátir fyrir
það að þessi langi rekstur fjöl
skyldunnar hafi nú fengið tækifæri
til kraftmikillar endurn ýjunar.
Innkoma Friðbjörns Ásbjörns
sonar með mikla þekkingu á
aðstæðum útgerðarinnar á Snæ
fellsnesi og hið sterka bakland
FISK Seafood gefur góð fyrirheit
um framhaldið. Samstarf okkar
er ekki eingöngu grundvallað
á metnaðarfullum markmiðum
heldur einnig langri vináttu
héðan af nesinu og gagnkvæmu
trausti. Það skiptir miklu máli.“
Friðbjörn Ásbjörnsson: „Þetta er
stórt og mikilvægt skref fyrir FISK
Seafood í sókn sinni til aukinnar
fjölbreytni í útgerð, vinnslu og
sölu íslensks sjávarfangs. Við lítum

á Snæfellsnesið sem mikilvægan
hlekk fyrir áframhaldandi sókn
okkar í sjávarútveginum og fyrir
mig persónulega er auðvitað
ánægjulegt að koma með þessum
hætti til baka á æskustöðvarnar.
Til viðbótar er ég viss um að
það verður ákaflega lærdómsríkt
að vinna með þeim bræðrum.
Þeir hafa sótt sjóinn á þessum
slóðum af miklu harðfylgi og
hafa þekkingu og áræði sem ég
hef dáðst að í áratugi. Steinunn
hefur verið með aflahæstu bátum
landsins í langan tíma og það er
mikið tilhlökkunarefni að koma
að þessari öflugu útgerð frá
Ólafsvík á komandi árum.“
Steinunn SH 167 er 153ja rúm
lesta dragnótarbátur, smíðaður
árið 1971 hjá Stálvík í Garðabæ.
Fiskveiðikvóti félagsins er alls
ríflega ellefu hundruð tonn í
fimmtán tegundum, m.a. um
850 tonn í þorski auk ýsu, ufsa,
skarkola o.fl. FISK Seafood greiðir
ríflega 2,5 milljarða króna fyrir
eignarhlut sinn í Steinunni hf.
og eru viðskiptin gerð með
fyrirvara um samþykki Sam
keppniseftirlitsins.
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Athugið að myndin er samsett og að sóttvarnarreglur voru virtar. Sprittum saman.
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Klæðning lögð á vegi á Snæfellsnesi

Starfsmenn Borgarverks mættu
á Snæfellsnesið á síðasta sunnudag
til að leggja seinna klæðingarlagið
á Fróðárheiði á þann kafla sem var
klárað að endurbyggja á síðasta
ári. Kaflinn er um 4,7 kílómetrar
en á mánudag var búið að leggja
niður að Laxárgljúfri en ekki
var hægt að gera mikið meira
vegna rigningar á mánudaginn,
á þriðjudag var síðan lokið við
verkið. Þetta er ekki það eina

sem Borgarverk er að vinna
fyrir Vegagerðina hér á nesinu
en þeir lögðu á tæplega átta
kílómetra kafla á Snæfellsnesvegi
sunnanverðum frá Haffjarðará að
Fróðárheiði fyrr í sumar. Einnig
er eftir að leggja stutta kafla á
nokkrum stöðum á nesinu. Á
Útnesveg einn kílómeter frá
gatnamótum við Fróðárheiði og
einn kílómeter í átt að Ólafsvík.
Á Snæfellsnesvegi frá Fróðárheiði

og inn að Vatnaleið er eftir að
leggja yfir um 11 kílómetra
og á Vatnaleiðinni sjálfri um
1 kílómeter Eru þetta alls 26
kílómetrar af yfirlögnum sem
verða búnar þegar þessu er lokið. Í
sumar var einnig malbikaður hluti
af Rifshafnarvegi, þjóðvegurinn í

gegnum Grundarfjörð og að hluta
þjóðvegurinn í Stykkishólmi
alveg niður að Baldursbryggju
og bílastæðin þar. Vonandi fer
nú að stytta upp svo hægt verði
að ljúka þessum framkvæmdum
fyrir veturinn.
þa

Mávur í klípu

Sundgestum fjölgar

Aðsókn í Sundlaugina í
Ólafsvík hefur verið góð í sumar.
Frá maí og fram í ágúst voru
gestir sundlaugarinnar 9.864
talsins en það eru flestir gestir á
þessu tímabili síðan 2018. Þrátt
fyrir að aðsóknin hafi verið mest
í ár var fjöldi gesta þó minni í
júlí en fyrri ár. Hina mánuðina
hefur aðsóknin þó verið heldur
meiri þar sem fjöldinn í sumar
var svo mikill. Það sem af er
ári hafa 14.530 sundlaugagestir
farið í laugina en á sama tíma
árið 2020 voru gestirnir 12.528.
Það er því 14% aukning á gestum
milli ára en þar spilar inn í að árið
2020 var meira um takmarkanir

en hefur verið í ár. 2019 voru
þó engar takmarkanir og voru
sundlaugargestir þá 15.182 á
sama tímabili. Tekið sé tillit
til þess að lokað var um tíma
vegna takmarkanna í ár hafa
bæði íbúar og aðkomufólk verið
duglegt að mæta í sund og gæti
verið að sundátak Snæfellsbæjar
í mars síðastliðnum hafi einhver
áhrif á það. Hér má sjá fjölda
sundlaugargesta á tímabilinu maí
til ágúst síðustu fjögur árin.
2018 9.313 gestir
2019 9.333 gestir
2020 9.310 gestir
2021 9.864 gestir
sj

Þessari mynd náði Þórey
Úlfarsdóttir af mávi sem hefur
ætlað að lauma sér í æti fyrir
skömmu í nótinni á Guðmundi
Jenssyni. Honum til ama hefur
krókur endað í netinu og hefur
greyið fest sig í honum og þar
hékk hann. Ekki er vitað hversu
lengi mávurinn hefur þurft að

hanga í netinu en að endingu
mætti Ólafur Hlynur Illugason
og skar gogginn úr. Mávurinn
var ekki lengi að drífa sig aftur á
haf út en það er spurning hvort
að þetta kenni honum og hann
hætti að sníkjast í netin?
sj

NÝSKÖPUNARNET VESTURLANDS
Undanfarna mánuði hefur staðið yfir undirbúningur að stofnun Nýsköpunarnets
Vesturlands (NÝVEST). Markmiðið með stofnun netsins er að tengja saman alla þá
sem vilja vinna að nýsköpun á Vesturlandi, fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.
Dagana 13, 15 og 16. september verður farið vítt og breytt um Vesturland til að
kynna hugmyndina að stofnun NÝVEST.

NÝVEST

Kynningarfundir verða á eftirtöldum stöðum:
•
•
•
•
•
•

Akranes
Búðardalur
Borgarnes
Hellissandur
Stykkishólmur
Grundarfjörður

Breið (HB húsið)
mánudaginn 13. september kl. 12:00
Vínlandssetrið
miðvikudaginn 15. september kl. 12:00
Hjálmaklettur (MB) miðvikudaginn 15. september kl. 16:00
Röstin
fimmtudaginn 16. september kl. 12:00
Árnasetur
fimmtudaginn 16. september kl. 12:00
Sögumiðstöðin
fimmtudaginn 16. september kl. 16:00

Við hvetjum alla þá sem áhuga hafa á nýsköpun á
Vesturlandi að mæta á fundina
Allir velkomnir

VERTU MEÐ
NÝVEST- NET TÆKIFÆRA

Glæsileg skúta hafði viðdvöl
Tveggja mastra skútan Wylde
Swan lá við ankeri á milli
Ólafsvíkur og Rifs í síðustu viku.
Vakti hún mikla athygli enda
stórt og tignarlegt fley sem naut
sín á rólegum firðinum. Wylde
Swan er hollenskt skólaskip sem
er 63 metrar að lengd og 7 og
hálfur metri að breidd. Hún er
aldar gömul, byggð árið 1920
í Þýskalandi. Upphaflega var í
henni gufuvél og notuð sem
fylgdar eða birgðaskip fyrir
síldarflota, var síldinni þá landað
um borð í skútuna sem flutti
aflann á markað. Á möstrunum
tveimur eru sjög segl Wylde Swan
er “Topsail Schooner” og líklega
ein sú stærsta sinnar tegundar
í heiminum. Á skútunni er tólf
manna áhöfn og 36 nemar í
lengri ferðum en í dagsferðum
eru 120 farþegar. Skútan hefur
haft viðkomu í mörgum höfnum
á Íslandi þetta sumarið en þegar
hún fór frá Ólafsvík fór hún suður
fyrir Snæfellsnes og tók stefnu í
átt að Reykjavík.
þa

Blær mætir í leikskólann
Bangsinn Blær er kominn á
Krílakot og Kríuból eftir sumarfrí í
Ástralíu síðan í vor. Bangsinn Blær
er táknmynd Vináttu og veitir
hann börnum stuðning, huggar
þau og hughreystir. Hvert barn á
leikskólanum fær bangsa sem þau
geyma í sinni skúffu og geta þau
leitað til hans þegar þeim líður
illa. Vinátta er forvarnaverkefni
Barnaheilla gegn einelti sem
hefur verið í gangi síðan 2016.
Í Vináttu er lögð áhersla á að
fyrirbyggja einelti með því
að efla samskiptahæfni og
tilfinningaþroska barna. Verkefnið
hefur hlotið góðar viðtökur og
breiðst hratt út á þessum 5 árum
en um 45% leikskóla landsins hafa
tekið efni Barnaheilla í notkun.
Leikskólar Snæfellsbæjar eru
meðal þeirra sem hafa tekið efnið
inn og fellur Blær vel í kramið
hjá börnunum. Í ár hjálpaði
Slökkvilið Snæfellsbæjar Blæ að
komast frá Keflavík á Krílakot
en Pósturinn sá til þess að Blær
kæmist á leiðarenda á Kríuból.
Blær var skiljanlega þreyttur
eftir langt flug og glaður að sjá
krakkana. Það vakti líka mikla
kátínu hjá krökkunum að sjá
Blæ aftur eftir sumarfríið og á
meðfylgjandi myndum má sjá
krakkana á Krílakoti taka á móti
honum. Leikskólinn vill koma til
skila þökkum til slökkviliðsins
fyrir hjálpina við að koma Blæ
heim.
sj

Farfuglar hópa sig
Margæsir sáust á Rifi á dögunum,
um það bil 100 fuglar voru í
einum hnapp í fjörunni. Margæs
er lítil „svört“ gæs, mun minni en
helsingi og minnsta gæsin sem
sést á Íslandi. Hún hefur sótsvart
höfuð, háls og bringu, hvítar rákir
á hálshliðum og dökkt brúngrátt
bak og vængi. Kviður og síður eru
ljósgrá, aftanverðar síður rákóttar.
Ungfugl er án ráka á hálshliðum
og gráleitur á síðum. Margæsir
hafa vetursetu á Írlandi og eru
fargestir á Íslandi vor og haust,
þarna var meira og minna ungfugl
á ferðinni. Aðalfæða margæsa
er marhálmur, grastegund sem
vex á grunnsævi en hún étur
einnig maríusvuntu og aðra
grænþörunga, sjávarfitjung og
sækir jafnframt í tún, aðallega á

vorin. Margæs er meiri sjófugl en
aðrar gæsir, sækir hún á leirur

og skjólsæla voga og víkur með
ríkulegum marhálmi og er hún

einnig í túnum og á sjávarlónum.

þa

Endurbætur við Lýsuhólsskóla
Lóð Lýsuhólsskóla hefur fengið
yfirhalningu en í sumar hafa
staðið yfir miklar endurbætur á
svæðinu. Leiktæki á skólalóðinni
vor u lagfærð og nýjum
leiktækjum bætt við, í kringum
þau voru settar upp plastgrindur
og gúmmihellur lagðar á svæðið.
Allt svæðið var snyrt og girðing
sett upp umhverfis skólalóðina
og íþróttavöllinn. Að endingu var
sett nýtt grindarhlið upp á veginn
austanmegin svo allt svæðið ætti
að vera orðið fjárhelt. Svæðið er
því orðið öruggara, aðgengilegra
og skemmtilegra fyrir börnin.
sj

Mildi að ekki fór verr

Valin í landslið
í fjórða sinn

Mjög hvasst var á Snæfellsnesi
á síðasta sunnudag, fékk björg
unarsveitin Lífsbjörg útkall til að
aðstoða ferðafólk á Fróðárheiði
á áttunda tímanum á sunnudags
kvöldið. Voru þar á ferðinni ferða
menn á húsbíl, í tilkynningu til
sveitarinnar var sagt að bíllinn
væri við það að velta en þegar að
var komið hafði húsbíllinn fengið
á sig sterka vindhviðu og fokið til
á veginum. Hafði klæðning bílsins

splundrast í einni vindhviðunni
og öll klæðningin á afturhlið
bílsins tættist af.
Mikil mildi var að ekki fór verr
en rétt neðan við þar sem bíllinn
var er hlíðin snarbrött. Félagar úr
Lífsbjörgu fluttu ferðamennina á
gistihús, þess má geta að búið var
að vara við hvassviðrinu. Lögregla
tók svo við málinu á vettvangi.

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.
Það er í lagi að skila fyrr.
Upplýsingar um auglýsingaverð
á www.steinprent.is

þa

Sædís Rún Heiðarsdóttir
hefur verið valin í hóp U19
landslið kvenna sem mun spila
í Serbíu 15. til 29. september
næstkomandi. Sædís er 16 ára
en mun fagna 17 ára afmæli
sínu á undankeppni EM 2022 í
Serbíu með hópnum. Þetta er í
fjórða sinn sem hún spilar með
landsliðinu en áður hefur hún
spilað með bæði U16 og U17. Í
dag spilar Sædís með Stjörnunni
og fer hún oftast á æfingu fjórum
sinnum í viku auk þess að spila
einn leik með liðinu. Sædís Rún
er mjög metnaðarfull stelpa og
segist hún ekki muna eftir þeim
tíma sem hún hafi ekki verið „all
in” í boltanum. Aðspurð hvort
þessi gífurlegi metnaður teygi
sig líka á önnur svið í lífi hennar
segir hún að hún leggi yfirleitt
mikinn metnað í allt sem hún
geri og reyni að skila verkefnum
frá sér eins vel og hún getur.
Segir hún að hennar helstu
fyrirmyndir í lífinu séu foreldrar
sínir en í fótboltanum sé Sif
Atladóttir mögnuð fyrirmynd.
Spurð að því hvað sé það
skemmtilegasta við fótboltann
segir Sædís að svo margt komi
til greina en að vinna leiki og

að standa sig vel sé örugglega
á toppnum en það versta sé að
tapa leikjum, fátt sé verra en
það. Sædís stefnir auðvitað alla
leið í boltanum eða eins og hún
orðar það „maður er ekki í þessu
bara til að vera með, maður ætlar
eins langt og hægt er”. Frábært
hugarfar hjá öflugri stelpu sem
mun eflaust ná langt. Að lokum
var Sædís spurð hvaða skilaboð
hún hefði til þeirra sem vilja ná
jafn góðum árangri og hún hefur
náð og segir hún að það sé í
rauninni bara þetta klassíska,
það gerist ekkert af sjálfum sér
og vinnan mun alltaf skila sér á
endanum.
sj

Snæfellsnes í eina öld+20 ár, á nýrri grunnsýningu
Undanfarna mánuði hefur farið
fram undirbúningur vegna nýrrar
grunnsýningar í Byggðasafni Snæ
fellinga og Hnappdæla, í Norska
húsinu í Stykkishólmi.
Fulltrúar frá sveitarfélögunum
á Snæfellsnesi, ásamt fulltrúum
frá söfnum og setrum á svæðinu,
ræddu allskyns hugmyndir á
tveimur samráðsfundum.
Það var dýrmætt að fá áhuga
sama Snæfellinga að þessum
undirbúningi og nú liggja fyrir
hönnunarviðmið, sem höfð verða
til grundvallar við gerð handrits
fyrir sýninguna og hönnun
hennar.
Að horfa til alls Snæfellsness,
þýðir m.a. að í Norska húsinu þarf
ekki að segja sögu sem verið er að
gera ljómandi vel í öðrum söfnum
og setrum. Einnig er stefnt að
því að tengja sýninguna með
einhverjum hætti við útisvæði sem
Svæðisgarðurinn Snæfellsnes vill
halda á lofti.
Ákveðið hefur verið að ný
sýning muni ná yfir tímabilið
1900 til þessa dags og fjalli um
einn spennandi þátt í sögu Snæ
fellsn ess. Ekki verður upplýst
strax hver efnistökin verða, en
Snæfellingar geta beðið opnunar
með eftirvæntingu, sem er áætluð
vorið 2023.

Þrátt fyrir að sumri sé að ljúka og haustið nálgist óðfluga þá er enn nokkuð um ferðamenn, hópur ferðamanna réri kajökum undir Kirkjufellinu í byrjun vikunnar og nutu útsýnisins.

ATKVÆÐAGREIÐSLA
UTAN KJÖRFUNDAR

Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Kosið verður til Alþingis laugardaginn 25. september 2021. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin.
Í umdæmi Sýslumannsins á Vesturlandi fer hún fram á eftirtöldum stöðum:
Akranesi - skrifstofu sýslumanns, Stillholti 16-18,
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en kl. 09:00 til 14:00 á föstudögum.
Borgarnesi - skrifstofu sýslumanns, Bjarnarbraut 2,
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10:00 til 15:00 en kl. 09:00 til 14:00 á föstudögum.
Búðardal - skrifstofu sýslumanns, Miðbraut 11. Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 09:30 til 13:00.
Eyja- og Miklaholtshreppi - skrifstofu hreppsstjóra, Þverá. Alla virka daga kl. 12:00 til 13:00.
Stykkishólmi - skrifstofu sýslumanns, Borgarbraut 2
Mánudaga til fimmtudaga kl. 10.00 til 15.00 en kl. 09:00 til 14:00 á föstudögum.
Frá 6. september er einnig hægt að kjósa á neðangreindum stöðum:
Grundarfirði – skrifstofu Grundarfjarðarbæjar, Borgarbraut 16. Alla virka daga kl. 10:00 til 14:00.
Snæfellsbæ - skrifstofu Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4. Alla virka daga kl. 09:00 til 12:00 og 13:00 til 15:30.
Hægt er að kjósa á öðrum tíma samkvæmt nánara samkomulagi við viðkomandi kjörstjóra.
Kjósendum er bent á að hafa persónuskilríki meðferðis á kjörstað.
Stykkishólmi, 1. september 2021
Sýslumaðurinn á Vesturlandi

Aflafréttir
Nýtt fiskveiðiár er nú hafið
og flestir bátar byrjaðir aftur
eftir sumarfrí. Sumir þeirra eru
farnir vestur eins og oft áður.
Ekki er hægt að segja annað en
að fiskveiðiárið fari vel af stað í
Snæfellsbæ en dagana 30. ágúst
til 5. september komu á alls á
land 382 tonn í 38 löndunum.
Ólafsvíkurhöfn og Rifshöfn
skiptu löndununum jafnt á milli
sín og var landað 234 tonnum í
19 löndunum í Rifshöfn og 148
tonnum í 19 löndunum í Ólafsvík,
ekkert var landað á Arnarstapa
þessa daga. Einungis einn stór
línubátur landaði hér þessa daga
en Tjaldur SH landaði 54 tonnum
í 1 löndun. Hjá litlu línubátunum
landaði Brynja SH 13 tonnum í
4, Arney HU 7 tonnum í 2, Signý
HU 6 tonnum í 2, Stakkahamar
SH 3 tonnum í 1 og Sverrir
SH 2 tonnum í 1 löndun.
Tveir handfærabátar lönduðu
í sitthvorri höfninni annar 300
kílóum og hinn 200 báðir með
1 löndun. Fyrirferðamestir þessa
daga eins og svo oft áður á þessum
árstíma voru dragnótabátarnir. Í

Ólafsvík landaði Guðmundur
Jensson SH 51 tonni í 3, Ólafur
Bjarnason SH 37 tonnum í 3,
Gunnar Bjarnason SH 27 tonnum
í 3, Egill SH 11 tonnum í 1 og
Sveinbjörn Jakobsson SH 1 tonni í
1 löndun. Í Rifshöfn landaði Esjar
SH 63 tonnum í 6, Magnús SH 39
tonnum í 3, Rifsari SH 24 tonnum

í 2, Saxhamar SH 22 tonnum í
1 og Matthías SH 21 tonni í 2
löndunum.
Þessa sömu daga komu á
land í Grundarfirði 269 tonn í
10 löndunum. Uppistaðan af
því var af botnvörpubátunum
og landaði Sigurborg SH 79
tonnum í 1, Runólfur SH 63

tonnum í 1, Farsæll SH 58 tonnum
í 1 og Hringur SH 38 tonnum í
1 löndun. Vinur SH sem er á
handfærum landaði 1 tonni í 1
löndun og Ebbi AK landaði 29
tonnum í 5 löndunum en hann er
á svokölluðum plóg veiðarfærum
og var uppistaðan af því sem hann
landaði sæbjúgu.
þa

Heimsókn í Pakkhúsið 20. ágúst 2021
Séra Guðmundur Örn Ragnars
son var nýlega á ferðalagi um
Snæfellsnes ásamt konu sinni
Jónínu Láru Einarsdóttur og syni
Bjartmari Orra Arnarsyni. Komu
þau m.a. við í Ólafsvík.
Gamla pakkhúsinu á staðnum
var reist árið 1844 og í því er
merkilegt byggðasafn. Þar var
litið inn.
Þegar Sr. Guðmundur Örn
kastar kveðju á ungu konuna, sem
tekur á móti gestum í Pakkhúsinu,
svarar hún á hreinni íslensku.
Kvaðst presturinn undrandi á
því að talað væri á íslensku en
ekki á ensku á slíkum stað, því
nú um stundir væri það til siðs
að útlendingar sem ekki kynnu
íslensku væru hafðir til að útskýra
íslenska þjóðhætti á stöðum sem
þessum víðsvegar um landið.
Konan unga kveðst þá ekki
aðeins vera íslendingur heldur
væri hún innfæddur Ólsari.
En bætir síðan við að hún eigi
einnig ættir að rekja til Hafnar í
Hornafirði. Kvað hún mömmu sína
hafa farið frá Ólafsvík, til Hafnar í
vinnu tímabundið og kynnst þar
föður hennar og hann fluttst með
henni til Ólafsvíkur, en hann var
yngsti sonur Ólafs Runólfssonar
skipstjóra á Helga SF-50, sem fórst
15. september 1961. En hún sé
fædd Ólafsvíkingur.
Við þessi orð ungu konunnar
tók Sr. Guðmundur Örn viðbragð
og sagðist þekkja vel til hennar
fólks á Hornafirði.
Það skal tekið fram að hvorki
hafði þessi unga kona kynnt sig
né heldur sr. Guðmundur Örn.
Eina nafnið sem nefnt hafði
verið var nafn afa hennar, Ólafs
Runólfssonar.
Þá fór sr. Guðmundur að nefna
nöfn annarra ættingja hennar á
Höfn, eins og langafa hennar,

Helgi SF 50 með góðan afla á Siglufirði

Runólf og langömmu hennar
Sigurborgu. Og þá lifnaði heldur
betur yfir ungu konunni sem
kvaðst heita eftir langömmu sinni
á Höfn í Hornafirði, en nafn sitt
sagði hún vera Sigurborg Kristín
Ólafsdóttir.
Bræðurnir Ólafur Runólfssonar
og Bjarni Runólfsson sem fórust
báðir í þessu hörmulega sjóslysi
15. September 1961 og voru
báðir feður fjögurra ungra barna.
Yngsta barn Ólafs var þá eins árs,
Ólafur helgi Ólafsson, er faðir
Sigurborgar Kristínar. Yngsta barn
Bjarna var aðeins 3ja mánaða,
Bjarnheiður Sigurborg.
Sr. Guðmundur Örn vissi nú, að
skyldleikatengsl væru milli hans
og þessarar ungu Sigurborgar
Kristínar. Og það reynist vera í 4.
og 5. lið frá hjónunum Runólfi
Þórhallssyni f. 22. maí 1831
og konu hans Róshildi Bjarna
dóttur f. 22. apríl 1832.
Sömu nöfnin koma síðan fyrir
í báðum ættleggjum. Afabróðir sr.
Guðmundar Arnar hét Runólfur
Bjarnason f. 3. desember 1884
og bjó í Skaftafelli í Öræfasveit,
reyndar síðasti bóndinn í Selinu
í Skaftafelli. Langafi Sigurborgar
Kristínar, hét einnig Runólfur
Bjarnason f. 4. nóvember 1891
bjó á Höfn í Hornafirði en hann
var nefndur hér að framan.
En aðalástæðan fyrir því hversu
vel presturinn þekkti til fólks
Sigurborgar Kristínar á Höfn
var sú að faðir sr. Guðmundar
Arnar var Ragnar Kjartansson
myndhöggvari, sem fæddist á
Staða-Stað á Snæfellsnesi 17.
ágúst 1923, var náinn vinur Bjarna
Runólfssonar sem fórst ásamt
bróður sínum Ólafi Runólfssyni
með Helga SF-50.
Vinirnir Bjarni og Ragnar
kvæntust tveimur systrum frá

Bjartmar Orri Arnarsson, Sigurborg Kristín Ólafsdóttir og sr. Guðmundur
Örn Ragnarsson fyrir framan Pakkhúsið

Skaftafelli í Öræfasveit, þeim
Rögnu Sigrúnu og Katrínu
Guðmundsdætrum. Sú síðar
nefnda var móðir sr. Guðmundar
Arnar.
Bjarni Runólfsson var lengi
stýri
m aður á olíuskipinu
Kyndli, sem dreyfði olíu á hafnir
umhverfis Ísland. En árið 1960
fékk sr. Guðmundur Örn pláss
á skipinu sem hjálparkokkur, þá
aðeins 14 ára gamall. Var það að
tilhlutan Bjarna Runólfssonar.
Tengsl Ragnars Kjartanssonar
myndhöggvara voru alla tíð sterk
við Snæfellsnes, enda fæddist
hann á Snæfellsnesi. Þess vegna
sem listamanni, langaði hann
til að einhver verk eftir hann
yrðu staðsett á Snæfellsnesi. Sá
draumur hans rættist.
Á Hellissandi er verk eftir hann
á Sjóminjasafninu frá 1974 sem

heitir Jöklarar.
Á Staða-Stað (Stað á Ölduhrygg)
er kross eftir hann frá 1981 til
minningar um Ara fróða Þorgils
son prest og höfundar Íslendinga
bókar.
Á Stapa er verk sem heitir
Bárður Snæfellsás sem hann gerði
1985.
Sama ár 1985, hélt Ragnar
Kjartansson sýningu á 20 vatns
litamyndum eftir sig í Kaldalæk
í Ólafsvík.
Vert að geta þess að sr. Guð
mundur Örn Ragnarsson þjónaði
sem prestur þjóðkirkjunnar
á Höfn frá 1989 til 1990 og
endurnýjaði þá gömul kynni við
ættingja Sigurborgar Kristínar.
Séra Guðmundur Örn Ragnarsson

Gamla pakkhúsið
„Gamla pakkhúsið“ elsta hús
í Ólafsvík var byggt árið 1844.
Það stendur í hjarta bæjarins
og það var friðað í A flokki 31.
ágúst 1970. Húsið stendur við
aðalgötu bæjarins Ólafsbraut,
áður fyrr stóð það alveg á
fjörukampinum eins og önnur
hús Ólafsvíkurverslunnar. Á
þessu svæði var aðal athafnasvæði
bæjarins á fyrri tímum. Vörin, eitt
aðal uppsátur og lendingarstaður
í Ólafsvík á árabátatíðinni var á
milli gömlu verslunnarhúsanna
og Snopputanga.
Pakkhúsið á sér merka sögu og
hefur gegnt mörgum hlutvekum
í áranna rás að sjálfsögðu var
það geymsluhúsnæði fyrstu
100 árin en eftir það gengdi
húsið mörgum hlutverkum,
m.a. var þar fiskbúð, krambúð,
byggingavöruverslun og verslun
með matvæli og glingur. Í húsinu
var aðal verslun bæjarbúa á meðan
verið var að standsetja kjörbúð
kaupfélagsinsins Dagsbrúnar en
hún var opnuð árið 1960. Um
tíma var rekin upplýsingamiðstöð
fyrir ferðamenn, um árabil
var haldið úti góðu starfi með
verslum og handverki kvenna
úr bæjarfélaginu listasýningum,
kaffsölu og öðrum viðburðum.
Í dag er rekin þar verslun af
myndarskap, sem ekki þarf að
breyta. Á annarri hæð hefur
staðið minjasýning með gömlum
munum úr daglegu lífi fólks úr
bæjarfélaginu og nágrenni. Á fyrri
árum unnu margir eftirminnilegir
einstaklingar í Pakkhúsinu sem
settu svip á bæinn okkar
Árið 1986 var haldið uppá 300
ára verslunarafmæli Ólafsvíkur
með eftirminnilegum hætti.
Bæjarstjórnin sem þá sat, ákvað
samhljóða að láta færa húsið

til upprunalegs horfs í tilefni
afmælisins.
Með þessarar ákvörðun hefur
húsið síðan verið okkur til sóma
og því veitt sú virðing sem það
á skilið. En munir, minjar og
hús þurfa á stöðugu viðhaldi og
umhyggju að halda Pakkhúsið
er í þeim flokki, það þarf að fá
fagfólk með reynslu og þekkingu
til að halda áfram að byggja upp
starfsemi svo húsið fái þá ásýnd
sem aldri þess og menningargildi
hæfir. Eftir því sem best er vitað
var fyrir nokkrum árum aðgangur
að safnafólki frá sameiginlegu
Byggðasafni okkar Norska húsinu
það starfsfólk átti að átti að veita
aðstoð og leiðsögn við að skrá
og leiðbeina því fólki sem er í
nefndum og áhugafólki tengdu
safni okkar í Pakkhúsinu, einng
stóð til að merkja og skrá muni
sem safninu í Pakkhúsinu hafa

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

verið færðir.
Í ljósi þessa hefur áhugafólki
og íbúar vinveittir Pakkhúsinu og
fólk sem vill veg þessa dýrgrips
okkar sem mestan mynda Holl
vinasamtök. Margir vilja leggja sitt
af mörkum til að gera húsið og
umhverfi þess sem áhugaverðast.
Hollvinasamtök eru fjölmörg
hérlendis og stofnuð í kring um
margskonar verkefni, samtök
sem vilja vinna í fullri sátt við
bæjaryfirvöld í viðkomandi
sveitarfélögum, þannig yrði því
varið í þessu félagi. Hugmyndin
er að halda fund í september eða
október þar sem fólk getur skráð
sig sem stofnfélaga, áhugasamir

geta komið með hugmyndir og
tillögur um verkefni samtakanna
og drög yrðu lögð að stofnskrá
fyrir þau. Þegar eru nokkrir sem
hafa skráð sig sem væntanlega
stofnfélaga og ég hvet þá sem
hafa áhuga á þessu góða málefni
að mæta á væntanlegan stofnfund
og kynna sér hvaða hugmyndir og
markmið félagar gætu sett sér og
unnið eftir.
Með von um áhuga og góðar
undirtektir við þetta þarfa
málefni.
Jenný Guðmundsdóttir,
sími 892-3833

Auglýsingaverð
í Jökli
Heilsíða

34.440 +vsk

Hálfsíða.

24.570 +vsk

1/4 úr síðu

14.595 +vsk

1/8 úr síðu

11.340 +vsk

1/16 úr síðu

8.505 +vsk

Hleypum lífi í
sjávarbyggðirnar!
Leyfum frjálsar handfæraveiðar.
Þær setja fiskastofna aldrei í hættu.
Stórátak í samgöngum.
Bættar samgöngur efla
atvinnulíf og auka hagvöxt.
Útrýmum fátækt.
Afnemum tekjuskerðingar
á elli- og örorkulífeyri.
Krefjumst réttlætis
fyrir alla í ríku landi.

Eyjólfur Ármannsson
Oddviti í Norðvesturkjördæmi

