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FJARNÁM
Skráning á haustönn fer fram dagana 22. ágúst til  

5. september á slóðinni www.fa.is/fjarnam

Kosningar 
framundan

Hjónin Jón Eiríksson og Ruth 
Hallgrímsdóttir búa í Gröf ut-
anvert og norðanmegin í Hval-

firði. Þau kynntust á sveitaballi í Borg-

arfirði og hafa verið í hjónabandi í 61 
ár. Ruth var vestfirska stúlkan sem fann 
mannsefnið sitt frá Akranesi.  Í dag eru 
afkomendurnir orðnir 47. Jón og Ruth 

eru af merkilegri kynslóð fólks sem séð 
hefur tímana tvenna í þjóðlífinu. Þau líta 
um öxl í opnuviðtali í Vesturlandi. 

Jón og Ruth 
eru sátt við lífið
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

CMT sagarblöð og 
fræsitennur
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AKRANES: Þriðjudaginn 9. 
ágúst gereyðilögðust húsa-
kynni járniðnaðarfyrir-

tæksins Jötunstál í bruna á Breiðinni 
á Akranesi. „Eldsupptökin urðu í 
jeppabifreið sem stóð innandyra hjá 
okkur. Eyðileggingin varð alger, bara 
húsveggirnir stóðu eftir. Fyrirtækið 
var ekki nægilega vel tryggt en við 
gefumst ekki upp. Ég þarf líklega að 
geispa golunni til að gefast upp og 
hætta,“ segir Birgir Snæland eigandi 
og framkvæmdastjóri Jötunstáls. 

Starfsmenn Jötunstáls vinna nú að 
því að koma húsnæðinu sem brann í 
stand á nýjan leik. Hreinsunarstarfi 
er lokið og nú tekur við að mála og 
innrétta. Birgir segist búast við að 
starfsemi á verkstæðinu hefjist að 
nýju síðar í þessum mánuði. „Verk-
efnastaðan hjá okkur var mjög góð 
þegar bruninn varð. Það er lán í 
óláni að verkefnin okkar eru flest nú 
annað hvort á höfuðborgarsvæðinu 

eða úti á landi. Við erum því ekki svo 
háðir verkstæðinu hér á Akranesi til 
að geta haldið áfram. Áhrifin hefðu 
orðið miklu verri ef við hefðum verið 
með framleiðslu til dæmis á vélbún-
aði á sjálfu verkstæðinu sem brann. 
Ég er með þrjá starfsmenn og fjóra til 
fimm verktaka. Enginn hefur misst 
vinnu þrátt fyrir eldsvoðann.“ 

Jötunstál hefur meðal annars 
stundað þróun og framleiðslu á vél-
búnaði til vinnslu á sæbjúgum. Fyrr í 
sumar afgreiddi Jötunstál slíkar vélar 
til eins stærsta sjávarútvegsfyrirtækis 
Kanada. 

VEStuRlANd: það hefur geng-
ið ágætlega hjá okkur í sumar. Í 
heildina hafa veiðst 43 hrefnur 

það sem af er vertíð. Í allt fyrrasumar 
veiddust hins vegar ekki nema 29 dýr,“ 
segir Gunnar Jónsson framkvæmdastjóri 
útgerðar hrefnuveiðibátsins Hrafnreyð-
ar KÓ.  Gunnar segir að skýringin á betri 
veiði í ár sé tvíþætt. Í fyrrasumar hófst 
vertíðin tiltölulega seint vegna verkfalls 
hjá Matvælastofnun. Í ár eru einnig tve-
ir bátar við veiðar en var aðeins einn í 
fyrra. Hinn báturinn sem stundar veiðar 
ásamt Hrafnreyið KÓ er Rokkarinn KE. 

„Við á Hrafnreyði höfum veitt 29 
dýr en Rokkarinn fengið 14. Allt kjötið 
af hrefnunum fer á innanlandsmarkað. 
Við munum fara nokkrar veiðiferð-
ir til viðbótar nú í ágúst áður en við 
hættum,“ segir Gunnar. Hann upplýsir 
að nægur hrefnukvóti sé til staðar því 
alls má veiða 236 dýr. „Það hefur verið 
þokkaleg tíð undanfarið en við reynum 
að velja okkur þá daga sem skilyrði eru 
best varðandi veður og skyggni til að 
stunda veiðar. Nú er hins vegar mikið 
komið af makríl í Faxaflóa og við Vest-
urland. Makríllinn gerir erfiðara en 

ella að eiga við hrefnuna. Það er meiri 
hraði á henni. Við höfum séð miklar 
breytingar á lífríkinu í Faxaflóa frá ár-
inu 2010 þegar makríllinn fór að birt-
ast. Þessi fiskur virkar eins og ryksuga á 
allt æti í flóanum. Það er miklu minna 
fuglalíf í flóanum núna en var fyrir 
2010. Hrefnan hefur líka fært sig til og 
farið norðar. Síðan hefur hnúfubak líka 
fjölgað mjög mikið. Þeir hvalir eru oft 
fleiri en einn á ferð saman á meðan hr-
efnan er meiri einfari. Hnúfubakurinn 
veitir hrefnunni samkeppni um æti,“ 
segir Gunnar Jónsson.  

BúIð Að VeIðA 43 
HRefNUR Í fAxAflóA 

Sumri hallar, hausta fer

Nú þegar líður að hausti verður líf margra reglubundnara en var í 
sumar þegar fólk naut leyfa og frelsis. Skólar hefjast og það verð-
ur meiri erill á mörgum vinnustöðum. 

Sumarið sem nú er að baki hefur verið afskap-
lega gott bæði til sjávar og sveita. Veðurblíðan er 
búin að vera einstök og góðviðrinu er jafnvel ekki 
lokið enn. 

Okkur sem byggjum þetta góða land miðar 
greinilega fram á veginn. Það er stöðugur stígandi 
í atvinnulífinu, lítið atvinnuleysi, verðbólgan í lág-
marki. Aflabrögð eru góð, ferðamannastraumur-
inn hefur aldrei verið jafn mikill og tíðin er 
landbúnaðinum hagfelld. Iðnaðurinn gengur vel. 
Vesturland sem að stórum hluta er einmitt iðnaðar-, landbúnaðar- og 
sjávarútvegshérað nýtur að sjálfsögðu góðs af þessari velgengni. 

Það er einfaldlega rífandi gangur. Við skulum horfa bjartsýn fram á 
veginn. 

Vesturland kemur nú aftur út að nýju að loknu sumarleyfi. Það það 
hvergi að kvíða því að ekki verði næg efnistökin í vetur. 

Eigið góða helgi!
 Magnús Þór Hafsteinsson

leIðARI

Gefast hvergi upp þrátt 
fyrir altjón í bruna

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!

Hrafnreyður KÓ 
lá við bryggju í 
akraneshöfn um 
liðna helgi þar sem 
hrefnuveiðarnar 
eru nú stundað-
ar norðanvert í 
Faxaflóa.

lANdIÐ: Strandveiðum 2016 
lauk 11. ágúst.  Þessar veiðar 
þykja hafa fest sig í sessi. Nú 

hyggjast trillukarlar blása til sókn-
ar til að fá lögum um strandveiðar 
breytt þannig að ekki komi lengur til 
stöðvunar veiðanna í miðjum mánuði.  
landssamband smábátaeigenda segir 
á vefsíðu sinni að nú skuli þrýst á mál-
ið. Kemur tímasetningin vart á óvart 
þar sem þingkosningar verða í haust 
og því auðveldara en ella að pína lof-
orðin upp úr stjórnmálamönnum. 

Vigfús Ásbjörnsson strandveiði-
maður á Hornafirði og félagsmaður í 
Hrollaugi félagi trillukarla á Horna-
firði skrifar þannig pistil sem hér fer 
á eftir:

„Nú er lag, aukum slagkraftinn, 
það verður kosið í haust. 

650 strandveiðimenn sem marsera 
í takt undir markvissri og sýnilegri 

forystu landssambands smábáta-
eigenda er eitt öflugasta afl sem kom-
ið hefur inn í íslenskan sjávarútveg 
á seinni tímum. Krafan er að fá að 
stunda strandveiðar 4 daga í viku yfir 
sumarið.  Mikilvægt er að láta í okkur 
heyra með markvissum og sýnilegum 
aðgerðum.  Við höfum meðbyr í um-
ræðunni í dag sem við skulum nýta 
okkur.  

Strandveiðikerfið er nýjung í sjáv-
arútvegi. Strandveiðar hafa sannað 
gildi sitt sem eitt öflugasta byggðar-
festu- kerfi sem komið hefur verið 
á laggirnar í seinni tíð og það á tví-
mælalaust að efla.  Þær styrkja mann-
líf hinna dreifðu byggða, glæða hafnir 
landsins lífi og efla fiskmarkaði og 
vinnslur um land allt.  Strandveiðar 
sýna ferðamönnum íslenskan sjávar-
útveg.  Auk þess hefur kerfið opnað 
fyrir nýliða til að hasla sér völl í útgerð.

Höldum kröfum okkar lifandi í 
fjölmiðlum um land allt alla daga, hjá 
stjórnmálaflokkunum, þingmönnum 
og tilvonandi þingmönnum.  Köllum 
eftir afstöðu þeirra áður en við kjós-
um. Haustið og veturinn skulum við 
nýta til þess að berjast taktískt, allir 
sem einn, fyrir sömu kröfunni. Fund-
um með okkar félögum um aðgerðir 
og hugsum út fyrir boxið, sendum fyr-
irspurnir á þá sem bjóða sig fram, för-
um í fjölmiðla og aukum umræðuna, 
verum sýnileg/ir og stöndum saman.  
Með markvissum aðgerðum lS, að-
ildarfélaga þess og strandveiðimanna 
allra munum við ná fram sanngjarnri 
kröfu okkar.  

Marserum í takt.  Ekkert fær stöðv-
að þann fjölda sem kemur að útgerð 
650 strandveiðibáta.

Hornafirði 18. ágúst 2016
Vigfús Ásbjörnsson“

Strandveiðimenn 
vilja skera upp herör

Strandveiðibátar í 
arnarstapahöfn fyrr 
í sumar.

gæðingur í kvöldsól 
síðsumars undir 

akrafjalli.
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Strandveiðin  
gekk vel
lANdIÐ: Heildarafli strandveiði-
báta á vertíðinni var 9.146 tonn 
í 14.942 löndunum. Alls veiddu 
strandveiðibátar á vertíðinni 8.536 
tonn af þorski (93,3%). Næstmest 
var veitt af ufsa eða 461 tonn sem 
er 5% af heildarafla. Afli í öðrum 
tegundum var óverulegur.  Frá því 
að strandveiðar hófust vorið 2009 
hefur meðalafli í róðri aldrei verið 
meiri en á nýliðinni vertíð. Hann 
var 614 kg. sem er litlu meiri afli en 
á fyrstu vertíðinni en þá var aflinn 
572 kg.  Í fyrra var hann 575 kg. og 
jókst því meðalafli  því um 6,8% 
milli vertíða.  Svæði A, sem er svæð-
ið frá Eyja- og Miklaholtshrepp til 
Súðavíkurhrepps, gaf mestan með-
alafla í róðri að venju eða 702 kg. 
Næst komu bátar sem voru á svæði 
C með 587 kg. þá svæði B með 575 
kg. og svæði d rak svo lestina með 
538 kg. Alls voru í ár gefin út 670 
leyfi til strandveiða. Þetta er 22 leyf-
um fleiri en á síðasta ári. Flest voru 
þau 2012 eða 761 talsins.

Vilja minnast  
Sturlu Þórðarsonar
dAlIR: Sveitarstjórn dalabyggð 
skoðar möguleika á því að koma upp 
minningarreit eða upplýsingaskilti 
um Sturlu Þórðarson sagnaritara á 
Staðarhóli í Saurbæ. Svavar Gestsson 
hefur sent sveitarstjórninni tillögur 
um slíkt og bent á sækja megi 
um fjármagn í framkvæmdasjóð 
ferðmannastaða. Sveitarstjórnin 
hefur nú samþykkt að starfsmenn 
dalabyggðar komi að undirbúningi 
þessa, að fundað verði með land-
eigendum og undirbúin umsókn 
í sjóðinn náist samkomulag við 
eigendur landsins. Sturla Þórðarson 
(1214-1284) var af ætt Sturlunga. 
Hann varð vitni og þátttakandi í 
mörgum af helstu atburðum Sturl-
ungaaldar sem var borgarastyrjöld 
þess tíma á Íslandi. Sturla skrifaði 
meðal annars Íslendingasögu. Sturla 
bjó lengst af á Staðarhóli.

Þorskurinn of stór
lANdIÐ: Sigurður Viggósson 
framkvæmdastjóri útgerðar- og 
fiskvinnslufyrirtækisins Odda 
hf. á Patreksfirði segir í viðtali í 
nýjustu Fiskifréttum að það sé orðið 
vandamál markaðslega hversu stór 
þorskurinn sé orðinn. Stöðugt 
aðhald í útgefnum aflaheimildum 
hafi leitt til þess að þorskarnir lifi nú 
að jafnaði lengur en áður og stórfiski 
hafi þannig fjölgað hlutfallslega 
mjög mikið í stofninum. landaður 
þorskur er nú mun þyngri að 
meðaltali en áður var. „Við getum 
ekki búið til jafnmikil verðmæti 
úr þessum stóra fiski eins og úr 
millistórum fiski. Áður fyrr fór 
mikið af stórfiskinum í flatningu og 
salt, en saltfiskmarkaðirnir í Suður-
Evrópu eru í lægð og borga lítið fyrir 
vöruna, þannig að stóri fiskurinn 
er orðinn raunverulegt vandamál,“ 
segir Sigurður í viðtalinu við Fiski-
fréttir.  Hann bendir líka á annað: 
„Það segir sig sjálft að það er ekki 
hagkvæmt að láta stærsta og elsta 
fiskinn drepast úr elli vegna þess að 
sjómenn forðast að veiða hann.“  

Góð sumarsala á 
lambakjöti
lANdIÐ: Sala á lambakjöti í 
júní var sú besta frá árinu 2010. 
Einmuna veðurblíða með góðu 
grillveðri og markaðsátaki gagnvart 
erlendum ferðamönnum er helst 
þakkað að salan á lambakjöti hefur 
verið mjög góð í sumar. um sextíu 
veitingastaðir um allt land hafa tekið 
þátt í þessu átaki. Á fyrsta ársfjóð-
ungi þessa árs seldist 25,1% meira 
lambakjöt en á sama tíma í fyrra. Þá 
eru birgðir minni nú en vanalega 
um þetta leiti árs.  Þetta kemur fram 
á heimasíðu landssamtaka sauðfjár-
bænda (saudfe.is).

SmáfRéTTIR

VEStuRlANd: Sú ákvörðun 
liggur fyrir að landsmenn 
gangi til þingkosninga 

laugardaginn 29. október næstkom-
andi. Stjórnmálaflokkarnir stilla nú 
upp framboðslistum sínum. ljóst er 
að miklar mannabreytingar verða 
á nýju Alþingi sem tekur við eftir 
kosningarnar. Alls hafa 18 af 63 þing-
mönnum lýst því yfir að þau sækist 
ekki eftir endurkjöri og ætli þannig 
að hætta þingsetu. Þrír af átta þing-
mönnum Norðvesturkjördæmis draga 
sig nú í hlé. Margt af þessu fólki er á 
besta aldri. Aldrei í sögunni hefur jafn 
hátt hlutfall sitjandi þingmanna hætt 
á þingi af sjálfsdáðum. Á sama tíma 
virðist verulega hafa dregið úr áhuga 
fólks til að bjóða sig fram til þing-
starfa og þannig kasta sér út í hringiðu 
stjórnmálanna með öllu því sem fylgir. 

Þetta þykir öðrum þræði endur-
spegla einhvers konar þreytu í stjórn-
málalífi þjóðarinnar. Það þarf kannski 
ekki að koma á óvart. traust til Al-
þingis mælist aðeins um 17 prósent í 
könnun Gallup. Einungis bankarnir 
njóta minna álits. Stjórnmálamenn 
virðast þannig ekki hafa náð að endur-
heimta traust meðal þjóðarinnar eftir 
efnahagshrunið haustið 2008. Alþingi 
og stjórnmálaþátttaka virðist ekki vera 
aðlaðandi starfsvettvangur. Ástandið 
er þó ekki svo slæmt að engir sýni 
þessum störfum áhuga. Þessa dagana 
eru flokkar að undirbúa kosningarn-
ar.Í því felst með öðru að ákveða skip-
an fólks á framboðslista. 

Helmingur hættir hjá  
framsókn
Þegar litið er til framboða í Norðvest-
urkjördæmi sem Vesturland norðan 
Hvalfjarðar heyrir til þá gætu orðið 
miklar breytingar á þingliði. Þar eru 
alls átta þingsæti til skiptanna, sjö kjör-
dæmasæti og einn uppbótarmaður. 

Barist er um efstu sætin á listum 
flestra flokka sem nú eiga menn á Al-
þingi. Eina undantekningin er senni-
lega Framsóknarflokkurinn. Þar leiðir 
Gunnar Bragi Sveinsson listann. Hann 
hefur á þessu kjörtímabili gegnt emb-
ætti utanríkisráðherra og er nú sjáv-
arútvegs- og landbúnaðarráðherra.  
Framsókn vann stórsigur í Norð-
vesturkjördæmi í þingkosningunum 
27. apríl 2013, og hlaut fjögur af átta 
þingsætum kjördæmisins. Allir voru 
kjördæmakjörnir. Nú aðeins rúmum 
þremur árum síðar hafa tveir af þess-
um þingmönnum tilkynnt að þau gefi 
ekki kost á sér í haust. Það eru þau 
Ásmundur Einar daðason og Jóhanna 
María Sigmundsdóttir. Ekki er vitað 
hvernig skarð þeirra á framboðslista 
verður fyllt. Gunnar Bragi oddviti list-
ans í síðustu kosningum og Elsa lára 
Arnardóttir sem var í 3. sæti hyggjast 
bæði gefa kost á sér til áframhaldandi 
þingsetu og myndu þá líklega skipa 
tvö efstu sæti listans. Á auka kjör-

dæmisþingi sem haldið var í Saurbæ 
í dölum um síðustu helgi var tekin 
ákvörðun um að  uppstillingarnefnd 
raði á framboðslista. Sú aðferð var 
einnig viðhöfð fyrir síðustu kosningar. 

Barist um 1. sæti hjá D og S
Samfylkingin hlaut einn þingmann 
í síðustu kosningum.  Það var Guð-
bjartur Hannesson. Hann lést 23. 
október 2015. Við sæti hans tók 
Ólína Þorvarðardóttir. Hún hafði 
áður verið þingmaður flokksins í 
kjördæminu 2009-2013, var í 2. sæti 
í síðustu kosningum. Ólína féll af 

þingi þar sem Samfylkingin galt af-
hroð og varð 1.varaþingmaður. Ólína 
býður sig fram til að fara fyrir listan-
um nú. Guðjón Brjánsson forstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands 
hefur einnig gefið kost á sér í 1. sæti 
Samfylkingarinnar í Norðvesturkjör-
dæmi. Flokksval Samfylkingarinnar 
í kjördæminu verður haldið 8.– 10. 
september næstkomandi.

Einar Kristinn Guðfinnsson 
oddviti Sjálfstæðisflokksins er lang-
reyndasti þingmaður kjördæmisins. 
Hann hefur setið á þingi síðan 1991, 
bæði sem óbreyttur þingmaður, ráð-
herra og nú síðast sem forseti Al-
þingis. Einar ætlar að hætta á þingi 
nú. Haraldur Benediktsson sem fór 
fyrst á þing 2013 og var í öðru sæti 
flokksins í kjördæminu vill halda 
áfram á þingi og sækist nú eftir fyrsta 
sætinu. Það gerir einnig teitur Björn 
Einarsson sem nú er aðstoðarmaður 
Bjarna Benediktssonar flokksfor-
manns og fjármálaráðherra. Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sæk-
ist eftir öðru sæti á listanum en hún 
er nú aðstoðarmaður Ólafar Nordal 
innanríkisráðherra og varaformanns 
Sjálfstæðisflokksins. Jónína Erna 
Arnardóttir og Hafdís Gunnarsdóttir 
sækjast eftir 2. – 3. sæti. Alls eru tíu 
manns í framboði til lista flokksins í 

kjördæminu. Prófkjörið fer fram 3. 
september.

VG, Píratar og rest
Það er einnig tekist á um forystuna á 
lista Vinstri grænna. Þar er lilja Raf-
ney Magnúsdóttir sem setið hefur á 
þingi síðan 2009. Í síðustu kosning-
um náði hún sæti sem uppbótarþing-
maður. Bjarni Jónsson sækist nú eftir 
sæti hennar á listanum. lárus Ástmar 
Hannesson frá Stykkishólmi gefur 
kost á sér í 1.–2. sæti og Rúnar Gísla-
son í 1.–3. sæti. Alls eru ellefu í forvali 
VG í kjördæminu. Það fer fram í póst-
kosningu 31. ágúst – 5. september.

Píratar hafa lokið prófkjöri sínu í 
kjördæminu. Þar varð Þórður Guð-
steinn Pétursson hlutskarpastur í 
1. sæti. Aðrir flokkar hafa enn sem 
komið er hvorki haldið prófkjör né 
kynnt lista. Þó er vitað að Íslenska 
þjóðfylkingin, Flokkur fólksins og 
dögun hyggjast allir bjóða fram. tve-
ir hinir fyrst nefndu eru nýjir á sviði 
stjórnmálanna. dögun hefur hins 
vegar farið í gegnum nokkrar kosn-
ingar án þess nokkru sinni að hljóta 
nægt brautargengi til að vinna kjörna 
fulltrúa. 

Stjórnmálaflokkarnir 
undirbúa kosningar

Fréttaskýring: 

Mál tengd Panama-skjölunum svonefndu ollu miklum óróleika hér á landi á vordögum. Meðal annars voru afar fjölmenn mótmæli á 
austurvelli 4. apríl. Daginn eftir var tilkynnt um afsögn Sigmundar Davíðs gunnlaugssonar forsætisráðherra og í framhaldi af því gáfu 
forkólfar ríkisstjórnarflokkanna fyrirheit um þingkosningar á haustdögum.

Svo er að sjá að sem gjá sem erfitt 
hefur reynst að brúa hafi myndast milli 
stjórnmálamanna og almennings í 
kjölfar efnahagshrunsins 2008. Hér eru 
mótmælaspjöld við stall styttu Hannesar 
Hafstein fyrsta ráðherra Íslands fyrir fram-
an Stjórnarráðið þann 4. apríl sl.. 

Haraldur benediktsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins í norðvesturkjördæmi er einn 
þeirra sitjandi þingmanna sem gefa kost á sér á næsta kjörtímabili. Hann sækist eftir að 
fara fyrir lista flokks síns í kosningunum í haust. Þrír af átta þingmönnum kjördæmisins 
hafa lýst yfir að þau hætti.  
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fenix 3 sameinar glæsilega hönnun og fjölnota GPS snjallúr
Íþrótta- og útivistarfólk þarf ekki lengur að velja á milli – fenix 3 er bæði fullkomið íþróttaúr, útivistarúr, 
snjallúr og úr sem þú notar daglega í vinnu og leik. Þú getur einnig sérsniðið úrið að þínum þörfum með 
mismunandi upplýsingagluggum, forritum eða úraskífu með Connect IQ appinu frá Garmin.

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogur, sími 577 6000, garmin.is

   toppaðu
gærdaginn

HVA l F J A R Ð A R S V E I t /
lANdIÐ: Nú þegar sumri 
hallar eiga mörg okkar góð-

ar sumarleyfisminningar sem eiga eftir 
að verma um langan og dimman vetur 
sem framundan er. Fólk hefur ferðast 
bæði erlendis og innanlands. Í júlí tóku 
nokkrar dömur á besta aldri sig til og óku 
saman hringveginn á 58 ára gamalli Ch-
evrolet-bifreið. Það voru dúfa Stefáns-
dóttir frá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd 
og vinkonur hennar. Allar nema ein eiga 
það sameiginlegt að hafa stundað nám 
á sínum tíma samtímis við Húsmæðra-
skólann á Varmalandi í Borgarfirði. „Við 
vorum þar 1951 – 1952. Síðan 2005 höf-
um við farið saman í svona sumarferðir 
og erum búnar að vera út um allt land,“ 
segir dúfa Stefánsdóttir frá Ferstiklu á 
Hvalfjarðarströnd. 

Þær sem fóru í ferðina eru Erla Sig-
urgeirsdóttir sem býr í Bolungarvík, 
Sæunn Þorleifsdóttir í Kópavogi og svo 
Sigrún Steindórsdóttir mágkona dúfu 
sem kom líka með í fyrsta sinn en hún 
var ekki með í skólanum á Varmalandi. 
Fjóla Ísfeld á Akureyri komst ekki með 
í ferðina vegna heilsubrests. Sú fimmta 
úr upphaflega hópnum er látin. Það var 
Ingunn Ingvarsdóttir frá Hofsstöðum í 
Stafholtstungum. „Ég er fædd 1934 og 
er yngst. Við erum allar á níræðisaldri,“ 
segir dúfa.

Ferðin átti sér aðdraganda. „Þannig 
er að pabbi sem er Jónas Guðmunds-
son frá Bjarteyjarsandi og dúfa eru 
systkini. Í vor komu þau saman út til 
Noregs þar sem ég bý til að heimsækja 
mig. Einhvern tímann í ferðinni segir 
dúfa mér að þær Varmalandsskvís-
urnar og vinkonurnar séu að fara í sína 
árlegu ferð. Þær hafa farið eitthvert á 
hverju sumri í ágúst. Í þetta sinn ætli 
þær til Fáskrúðsfjarðar á mesta ferða-
mannatímanum. dúfa treysti sér helst 
ekki til að aka þetta langt en ein í hópn-
um náði að plata hana til samþykkis. 
Börnin og tengdadæturnar voru samt 
ekki á því að leyfa henni þetta. dúfa 
velti því mikið fyrir sér hvernig hún 
ætti að segja hinum stelpunum þetta,“ 
segir Guðbjörg Elva Jónasardóttir. 
Hún hefur búið í Noregi um árabil en 

kemur oft heim til Íslands í fríum. 
Guðbjörg segist strax hafa séð að 

það væri alveg kjörið fyrir hana að 
verða bílstjóri fyrir dúfu og vinkonur 
hennar í ferðlagi sem vafalaust yrði 
spennandi. „Þarna fengi ég tækifæri 
til að ferðast hringinn og vera í góð-
um félagsskap á sama tíma. Ég spurði 
því hvort ég mætti ekki keyra þær. Við 
urðum sammála um ég reddaði bíl. 
Pabbi greip þetta strax og bauðst til að 
lána okkur fornbílinn sinn í ferðina.“  

Þannig æxlaðist það til að Varma-
landsdrottningarnar lögðu í hann á 
drossíunni hans Jónasar á Bjarteyj-

arsandi í hringferð um landið. „Í stuttu 
máli þá nutu þær þess í botn að ferðast 
um á þessum bíl. Þægindin og athyglin 
sem þær fengu frá strákum frá 5 ára 
aldri og uppúr sá meðal annars um 
það,“ segir Guðbjörg Elva.

„Ferðin var dásamleg,“ segir dúfa 
á Ferstiklu. „Það toppaði allt að hafa 
þennan fína bílstjóra og glæsilega bíl.“ 
dúfa neitar og skellir upp úr þegar hún 
er spurð hvort ekki hafi verið óþægi-
legt að ferðast í svona gömlum bíl? 
„Þetta var bara að vera eins og í sófan-
um heima. Það kom ekki feilpúst alla 
leiðina.“ 

Drottningar í drossíu 

Vinkonur á ferð. Fremst er Sigrún og þá Dúfa, Erla, Sæunn og svo guðbjörg Elva bílstjóri. 
bíllinn er forláta Chevrolet biscayne, framleiddur 1958. 

Sæunn í framsætinu.

lífið er dásamlegt í öxnadalnum. Vinkonurnar við Víti hjá Kröflu. 

Við Fjallakaffi í Möðrudal.

Erla og Dúfa glíma við ofvaxnar kleinur.

 Í Steinasafni Petru á Stöðvarfirði. 
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Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
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Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

FRUMSÝNINGARTILBOÐ TIL 12. SEPTEMBER
Nú stendur yfir frumsýning á glæsilegri bílalínu Peugeot. Af því tilefni eru glæsileg frumsýningar-
tilboð til 12. september. Komdu í nýjan sýningarsal Peugeot að Bíldshöfða 8 og kynntu þér málið. 
Peugeot bílar eru að sjálfsögðu einnig í boði hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5.

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Auk lægra bílverðs hefur Brimborg hafið 
innflutning á varahlutum í Peugeot bíla og náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Brimborg býður jafnframt verkstæðisþjónustu og ábyrgðarviðgerðir fyrir 
alla Peugeot bíla, hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
ER Í BRIMBORG

Nýttu þér glæsileg frumsýningartilboð 
fyrir 12. september

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Peugeot_Frumsyning_ongoing_5x38_20160822_END.indd   1 22.8.2016   15:47:12
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HVAlFJARÐARSVEIt: Á 
bænum Gröf í Hvalfjarðar-
sveit búa fullorðin hjón. 

Hún er fædd 1936 og hann 1934, bæði 
í janúar. „Við giftum okkur þegar ég 
var 21. árs. Það var 1955. Við trúlofuð-
um okkur á fullveldisdaginn 1. desem-
ber 1953. Það er búið að leggja mikið 
á konuna,” segir Jón Eiríksson og lítur 
kankvís með brosi á Ruth Hallgríms-
dóttur eiginkonu sína til 61 árs. Hún 
hlær á móti. „Ég fæddist á Suðurgötu 
124 á Akranesi,“ heldur Jón áfram. 
Hann er þannig borinn og barnfædd-
ur Skagamaður. „Eiríkur Jónsson faðir 
minn var þá bílstjóri hjá Þórði Ás-
mundssyni kaupmanni. Svo stundaði 
hann rjúpnaveiðar á haustin og hafði 
það sem atvinnu. Rjúpurnar voru 
fluttar til danmerkur. Það var alltaf 
dauður tími í atvinnu á Akranesi á 
haustin á þessum árum þar til bátarn-
ir fóru að róa á vertíð eftir áramótin. 
Þeir voru nokkir á Skaganum sem 
stunduðu rjúpnaveiðarnar og pabbi 
var ástríðufullur veiðimaður. Seinna 
átti pabbi svo eftir að reka Botnsskál-
ann í Hvalfirði með mömmu í ein tíu 
ár. Þau bjuggu seinast hér í Gröf.“

fór ungur að vinna
Jón Eiríksson hefur gaman af því að 
rifja upp þegar hann ólst upp á Akra-
nesi. Það var á árunum um og eftir 
stríð. 

„Ég byrjaði ungur að vinna í niður-
suðuverksmiðjunni hjá Haraldi Böðv-

arssyni. Þar var Ingimundur Steinsson 
verkstjóri. Ég og tómas heitinn Sig-
urþórsson fórum sem ungir strákar 
og sóttum um vinnu hjá Ingimundi. 
til að sanna hvað við værum hraustir 
veltum við síldartunnum á planinu á 
Breiðinni til að ganga í augun á Ingi-
mundi. „Suss, suss, suss“ sagði hann 
og réði okkur í vinnu. Ingimundur var 
góður karl og hafði búið lengi í Þýska-
landi með þýskri konu sinni, varð inn-
lyksa þar í seinni heimsstyrjöldinni 
og þau hjón misstu einkadóttur sína í 
loftárásunum,“ segir Jón. 

Á þessum árum var næga atvinnu 
að hafa fyrir unglinga sem vildu vinna 
og þætti barnaþrælkun í dag. „Svo 
vann maður í útskipun á frystum fiski 
og við að skipa upp úr skipum sem 
komu með kol til Akraness. Það sést 
á fermingarmyndinni af mér hvað ég 
var brunninn á höndunum eftir kol-
in. Þeim var mokað í trog um borð í 
skipunum og svo híft í land. lífið gekk 
bara svona, það vantaði alltaf mann-
skap í vinnu.“

Ungur í hvalinn
„Fimmtán ára fór ég á mína fyrstu ver-
tíð í hvalstöðinni í Hvalfirði og vann 
þar fullt starf við að stýra vindunum á 
skurðarplaninu. Pabbi var bílstjóri þar 
og ég fékk vinnu gegnum hann. Það 
var alltaf á sumrin og fram á haust. 
Þar var ég svo flensari síðustu fjórar 
vertíðarnar sem ég var. Þær urðu alls 
níu eða tíu talsins. Á einni vertíðinni 

tókum við á móti 514 hvölum, þar af 
hundrað búrhvelum. Maður var alveg 
handleggjalaus eftir það.“

Eitt leiddi svo af öðru. „Ég fór að 
vinna í líparítnámu Sementsverk-
smiðjunnar í Hvalfirði á haustin eftir 
að hvalveiðum lauk. Þar vorum við 

búnir um áramót og þá gat ég feng-
ið vinnu í Sementsverksmiðjunni á 
Akranesi eftir áramót og fór svo aftur 
í hvalinn þegar vertíð hófst þar. Þetta 
gekk allt út á að þéna peninga. Svona 
var ég við ýmislegt og fór svo á sjó. Það 
var á Höfrungi AK 91 sem var í eigu 

Haraldar Böðvarssonar & Co. Sá bát-
ur stendur nú á Grenjum á Akranesi. 
Viðar Karlsson var skipstjóri,“ segir 
Jón. 

Páskaóveðrið 1963
Jóni er alltaf minnistætt að hafa lent 

„Við höfum komist 
ágætlega frá lífinu“

Jón og ruth í garðinum 
við hús þeirra sem er 

afskaplega fallegur og 
margverðlaunaður. 

Hús þeirra Jóns og ruthar í gröf II undir akrafjalli við norðanverðan Hvalfjörðinn. Handan fjarðar sést Miðdalur.

VIðTAl
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í mannskaðaveðrinu mikla sem gekk 
yfir landið 9. apríl 1963.  Þar  á hann 
við mikið óveður sem grandaði fimm 
bátum við Norðurland þennan dag 
rétt fyrir páska auk þess sem vélskip-
inu Súlunni EA hvolfdi við Reykjanes. 
Þetta var sannkallað páskahret. Mann-
tjónið var óskaplegt og harmleikurinn 
skelfilegur Alls fórust 16 sjómenn, 19 
ung börn misstu feður sína en alls áttu 
þessir menn 22 börn. 

Jón lýsir þessu: „Við vorum að 
draga netin úti á Jökultungunni og 
áttum eftir tvær trossur. Viðar Karls-
son var skipstjóri. Ég man að ég var 
búinn að vera í ullarfötum allan vet-
urinn. Svo dreymir mig nóttina áður 
en við förum í róður að ég fer upp á 
klárhest inni í Kalmansvík. Hestur-
inn fer á háaloft og lendir svo niður 
við litlu bryggjuna á Akranesi. Svo 
labba ég niður bryggjuna og fannst 
að Haraldarbátarnir lægju þar. Þá sá 
ég í draumnum mann sem ég þekkti. 
Hann var alblóðugur og hann dróst 
yfir eina fjóra eða fimm báta. Það 
þótti mér passa við bátana sem fórust í 
þessu óveðri. Þessi draumur var fyrir-
boði. Ég man að af einhverjum ástæð-
um fór ég í þennan róður án þess að 
vera í ullarnærfötunum.“

Keypti jarðarhlut fyrir slysa-
peninga
Jón segir að þeir hafi verið að draga 
netin í góðu veðri. „Allt í einu koma 
þessir rosalegu öldufaldar og síðan 
rauk upp vindur og vitlaust veður. 
Við skildum tvær netatrossur eft-
ir og sigldum upp í veðrið í stefnu-
að Svörtuloftum á Snæfellsnesi. Þar 
lögðumst við í var. Þessu veðri fylgdi 
mikil ísing. Særokið og gaddurinn var 
svo mikill. Þorvaldur Guðmundsson 
var skipstjóri á öðrum bát frá Haraldi 
Böðvarssyni sem var Keilir AK. Hann 
sigldi á undan okkur, hélt upp að Snæ-
fellsnesi og fór svo inn með landinu, 
suður um út af Mýrum og svo til 
Akraness. Þorvaldur þekkti ströndina 
svo vel og kaus því þessa leið í land-
vari heim. Við lágum hins vegar þarna 
undir Jökli á Höfrungi á meðan þetta 
gekk hjá.“  

Jón segir að sjómennska sín hafi 
gengið vel. „Nema það ég lenti með 
höndina í blökk þegar við vorum á 
síldveiðum á Höfrungi og varð að fara 
í land. Fyrir það fékk ég slysabætur 
sem ég notaði til að kaupa jörðina 

hér á Gröf jöfnum hlut á móti pabba 
1966, fyrir 50 árum. Ég hætti samt 
ekki á sjónum heldur fór á Harald AK 
10 með Viðari Karlssyni. Það var gott 
að vera með honum Viðari, afskaplega 
þægilegur maður. Ég var með honum 
í tæp fjögur ár og hann passaði vel upp 
á okkur um borð hjá honum.“

Í Sementinu í nær 40 ár
Haustið 1964 hætti Jón alfarið á sjón-
um og réði sig til starfa í Sements-
verksmiðju ríkisins á Akranesi. „Við 
seldum svo íbúðina okkar á Akranesi 
og fluttum hingað í Gröf 1978. Síðan 
höfum við átt heima hér. Við settumst 
að í sumarbústað sem ég hafði smíð-
að hérna með sonum okkar Guðna og 
Ingibergi sem báðir eru lærðir smiðir. 
Við höfum svo byggt við hann í gegn-
um árin. Í dag er þetta orðið ágætis 
hús,“ segir Jón. 

„Ég var áhangandi við Sements-
verksmiðjuna í einhver fjörutíu ár, 
annað hvort hluta úr ári eða í fullri 
vinnu.“ Eina undantekningin var 
þegar hann prófaði að vinna í Járn-
blendiverksmiðjunni á Grundartanga 
því þangað var styttri vegur frá Gröf 
heldur en niður á Skaga. Það varði 
ekki mjög lengi. „Mér líkaði ekki í 
Járnblendiverksmiðjunni. Mér fannst 
alltof heitt þar,“ segir hann og þar með 
er það afgreitt. 

Hann hætti að vinna 67 ára gam-
all árið 2001. Í kveðjuskyni fengu þau 
hjón gjöf frá Sementsverksmiðjunni 
sem þau notuðu til að kaupa sér ferð 
til Kúbu.

flutti ung að heiman
Við víkjum talinu að Ruth sem staðið 
hefur lífshlaupið við hlið eiginmanns 
síns í rúma sex áratugi. „Ég er fædd 
og uppalin í Bolungarvík en flutti að 
heiman suður í Borgarfjörð 15 ára 
gömul. Þar fór að vinna í gróðrastöð-
inni Björk í Reykholtsdal í Borgarfirði. 
Þar vann ég í tvö ár. Þarna kynntumst 
við Jón á balli í logalandi. Ég fór nið-
ur á Akranes og var fyrst vinnukona í 
vist hjá Garðari Finnssyni skipstjóra og 
Guðnýju konu hans,“ segir Ruth. 

Þau Jón gengu í hjónaband, hófu 
búskap og eignuðust börnin. „Þau urðu 
alls sex talsins hjá okkur. Ég var heima 
með þau þegar þau voru lítil en fór svo 
að vinna í fiski á Akranesi þegar þau 
uxu úr grasi.  Elstur er Eiríkur fæddur 
1954, svo Ingibergur 1955, Halldóra 

1956, Guðni fæddist 1958, Stefán er 
fæddur 1969 og Hallgrímur kom svo 
síðast 1967. Eiríkur og Halldóra búa 
hér í Gröf, Halla í Gröf I og Eiríkur á 
Melhaga. Barnabörnin eru svo 21 og 
langömmubörnin 26,“ segir Ruth. Jón 
skýtur hér inn: „Maður varð að hafa 
vinnu í gamla daga. Það var fyrir mörg-
um að sjá.“

um það leyti sem Jón og Ruth fluttu 
inn að Gröf hóf hún störf við ræstingar 
í Járnblendiverksmiðjunni á Grundar-
tanga sem þá var nýreist. Þar var Ruth 
lengst af sem flokksstjóri til ársins 1994.

Bæði sátt við farinn veg
Þau Jón og Ruth eru þannig fyrir löngu 

sest í helgan stein. Þau una sér vel í 
húsinu sínu í Gröf. Við það er stór og 
afar fallegur garður sem er margverð-
launaður í Hvalfjarðarsveit. Þetta hafa 
þau hjónin ræktað upp á eigin spýtur. 
„Við erum bara ánægð hér í kotinu. 
Heilsan er góð og það er nóg að gera 
hjá okkur, “ segja þau. umhverfi þeirra 
ber þess svo sannarlega vitni. Það er 
afar snyrtilegt og fallegt um að lítast 
hjá þeim hjónum.

Jón segir að þegar hann hætti að 
vinna hafi hann ætlað að fara að slappa 
af. Af þeim sökum losaði hann sig við 
sauðfé sem hann hafði haldið í Gröf 
samhliða vinnunni í Sementsverk-
smiðjunni. „En þá hellti ég mér út í 

skógræktina. Ég hafði gengið í Skóg-
ræktarfélag Skilmannahrepps 1963. 
Innan vébanda þess var ég með í því að 
rækta skóginn sem nú er við Fannahlíð 
í landi Stóru Fellsaxlar. Svo fórum við 
rækta hér í Gröf. Það fer mikill tími í 
skógrækt og garðyrkju hjá okkur. Það 
grær ótrúlega vel hér í Gröf þó hérna 
sé í raun bara melur.”

Ruth bætir við að garðvinnan haldi 
þeim hjónum í formi. „Svo er Eiríkur 
sonur okkar með 20 kindur hér í Gröf. 
Ég er sauðamaður hjá honum og stúss-
ast við það á veturna,“ bætir Jón við. 

Þessi hressu heiðurshjón segjast 
sammála um að þau hafi bæði komist 
ágætlega frá lífinu. Þau eru sátt við sitt.

bóndinn í gröf hugar að lítilli trjáplöntu sem fest hefur rætur á stórum steini í garðinum. Það er eins og allt grói í höndum þeirra hjóna, 
sama hve aðstæður virðast erfiðar.

Jón og ruth segja frá eitt ágústkvöld heima í gröf II.

Frétt Morgunblaðsins 11. apríl 1963 færði landsmönnum hörmuleg tíðindi.

Jón Eiríksson við grisjun í nytjaskógi sínum. „Skógræktin og garðvinnan er mín líkams-
rækt,“ segir hann og er ótrúlega ern þó hann sé orðinn 82 ára gamall.
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StYKKISHÓlMuR/BORGAR-
BYGGÐ: Á sjómannadaginn nú 
í júní var afhjúpað við höfnina 

í Stykkishólmi minnismerki eftir Pál 
Guðmundsson frá Húsafelli um sjóslys 
það er varð er mótorbáturinn „Bliki“ 
frá Stykkishólmi fórst með sjö manna 
áhöfn. Þessi harmleikur gerðist  28. 
janúar 1924. Minnismerkið ber heitið 
„Sjómaðurinn“. 

Í Ægi – tímariti Fiskifélags Íslands 
sem kom út þetta sama ár er að finna 
frásögn af þessu sviplega slysi. Hún 
er í pistli sem hin annálaði sægarpur 
Sveinbjörn Egilsson skrifar í tímaritið. 
Augljóst er að Sveinbirni þykir nóg um 
hinar ofboðslegu mannfórnir sem Ís-
lendingar máttu líða fyrir um einni öld 
síðan þegar hafið og sjósókn var annars 
vegar. Í pistli sínum bendir hann á Ís-
lendingar hafi mátt horfa á eftir „yfir 
þúsund manns í sjóinn síðan 1909.“ 
Annars skrifar Sveinbjörn eftirfarandi 
og notar meðal annars tilvitnun í bréf 
sem honum hafði borist vestan úr 
Stykkishólmi frá Oddi Valentínussyni. 
Oddur var bróðir Sigvalda skipstjóra á 
„Blika“ sem þá var nýlega týndur ásamt 
mönnum sínum:

„Afspyrnurokið nóttina milli 28. 

og 29. janúar s. l. mun eitt hið mesta, 
sem elstu menn muna að hafi hér kom-
ið. Fréttir um það mikla tjón, sem það 
olli, víðsvegar um land, hafa blöðin 
fært landsmönnum er „Ægir“ kemur út 
og verða þær því ekki hér endurtekn-
ar.  Manntjón frá Stykkishólmi varð 
mánudaginn 28. janúar er mótorbát-
urinn „Bliki“ fórst með 7 mönnum. 
Voru þeir þessir: Sigvaldi Valentín-
usson hafnsögumaður, Stykkishólmi, 
formaður bátsins. Var hann kvæntur 
maður, 40—45 ára og átti þrjú stálp-
uð börn. Þorvarður Helgason, Hannes 
Gíslason, maður yfir þrítugt og lætur 
eftir sig þrjú börn. Guðjón Guðlaugs-
son kvæntur og lætur eftir sig eitt barn. 
Guðmundur Stefánsson 18 ára ungling-
ur, Kristinn Stefánsson, um tvítugt og 
Kristján Bjarnason, kvæntur maður en 
barnlaus. 

Með „Gullfossi“ fékk ég undirritað-
ur bréf frá skipstjóra Oddi Valentínus-
syni, dags. 6. febrúar. Í því skýrir hann 
ýtarlega frá hinu mikla manntjóni, er 
Sigvaldi bróðir hans fórst á ,mótorbátn-
um „Blika“ frá Stykkishólmi, eign tang 
og Riisverzlunar þar á staðnum, og seg-
ir hann svo frá: 

„Ég var á sjó þennan sama dag á 

öðrum mótorbát og komst af, er við 
náðum Bíldsey um nóttina kl. 1. Klukk-
an 9 um morguninn reru báðir þessir 

bátar héðan, og héldum sem leið lá N.V. 
af Selskeri og lögðum lóðir í álinn og 
var „Bliki“ lítið eitt innar en við. Kl. 1 
e. h. Vorum við búnir að leggja og var 
þá mjög farið að hvessa af suðri. Byrj-
uðum við þá báðir að draga lóðina. Kl. 
4 e. h. var komið rok og dimmviðri og 
um það leyti sá ég „Blika“ og virtist 
mér hann þá vera að enda við að draga 
lóð sína. Þ á áttum við eftir 12 línur en 
héldum áfram að draga, þar tíl gekk í 
sundur og skildum við þar eftir 6 línur. 
Við héldum þegar á stað heimleiðis og 
höfðum veðrið á kinnung; var þá tekið 
að dimma.

Mér virtist þá »Bliki« vera lagður 
á stað fyrir rúmlega hálfri kl.stund. 
Eftir að við höfðum siglt í 1 1/2 tíma, 
stöðvaðist vélin af sjó, sem kominn 
var í bátinn, þótt þilfar væri, og létum 
við þá reka, þar eð rokið var svo mik-
ið, að hann myndi vart hafa þolað bert 
mastrið. Er stórsjórinn ætlaði öllu að 
sökkva og við flatir fyrir, tókum við það 
til bragðs að setja út belgi hálfblásna, 
binda við þá steina og nota þá fyrir 
drifakker. Voru fjórir belgir látnir út 
og lóðastrengir bundnir við þá, marg-
faldir. Þetta gerði það að verkum, að 
báturinn hélst að mestu upp í sjó eftir 

atvikum. Ég minnist á þetta til að benda 
mönnum á hversu mikla þýðingu það 
hefir, að drifakker fylgi hverjum bát. 
Fyrir belgjunum rak svo báturinn í þrjá 
tíma, meðan veðrið hamaðist mest, en 
að lokum slitnuðu strengirnir í einu, 4 
faðma frá stefni, en fram af því fór veðr-
ið að lægja og kl. 9 um kveldið sáum 
við ljósið í Elliðaeyjarvita og settum 
við þá upp smásegl og komumst kl. 1 
um nóttina á Bíldseyjarvog á góða legu. 
Þegar við sáum Elliðaeyjarvitann, var 
veður batnað svo, að hægt var að kom-
ast heim með mótornum, en er til átti 
að taka, var engin eldspíta til í bátnum, 
sem auðið væri að kveikja á, því að þær 
höfðu blotnað. urðum við að hírast 
í bátnum þar til kl. 8 um morguninn, 
ljóslausir, holdvotir, og kaldir, að við 
vorum sóktir frá Bíldsey, sem er bygð. 
um „Blika“ veit enginn, en ég hefi 
fylstu ástæðu til að halda, að þeir hafi 
farist nálægt Höskuldsey, og er ég nú að 
safna undirskriftum til þingsins okkar 
að fá leiðarljós á hana. Ég vil ekki segja 
þér annað um útbúnað báta hér, en að 
hann er hræðilegur. Þetta var fyrsti róð-
ur Sigvalda og var hann formaður. Ég 
var háseti á okkar bát og þar vorum við 
einnig 7 .“

NýTT mINNISmeRKI Um 
SJóSlyS Í STyKKISHólmI

VEStuRlANd:  Mikil mak-
rílveiði hefur verið nú um 
og upp úr miðjum ágúst í 

Faxaflóa, frá Keflavík að Snæfellsnesi. 
Smábátar hafa margir hverjir tví- og 
þrífyllt sig á einum degi nokkra tugi 
metra frá landi. 
trilluveiðin byrjaði frekar rólega um 
miðjan júlí suður af Grindavík. Hún 
hefur síðan færst inn í Faxaflóann og 
vestur fyrir Snæfellsnes. Verðin fyrir 
makrílin eru lág og því lítt freistandi 

að stunda veiðar. Auk þessa hafa smá-
bátarnir verið kvótasettir á makríl-
veiðunum sem gerir enn erfiðara að 
nýta þessa auðlind. Stjórn landssam-
bands smábátaeigenda hefur skorað 
á sjávarútvegsráðherra að gefa mak-
rílveiðar smábáta frjálsar. Aðeins eru 
um 40 smábátar við veiðar í heildina 
þó torfurnar sjáist jafnvel vaða við 
land og mokveiði. Hver bátur hefur að 
meðaltali veitt um 90 tonn það sem af 
er vertíð sem er met. 

makríllinn mokveiðist 
við Vesturland

Minnismerkið „Sjómaðurinn“ eftir Pál 
guðmundsson frá Húsafelli stendur 
við Stykkishólmshöfn. Fyrir framan 
það er skjöldur með nöfnum þeirra 
sem fórust með „blika“ fyrir 92 árum, 
en verk Páls er til minningar um þá.

línu- og handfærabátarnir Signý Hu og Víxill SH lágu í akra-
neshöfn á þriðjudag og gerðu sig klára á makrílveiðar í Faxa-
flóa. bátarnir voru nýkomnir af handfæraveiðum við Vestfirði. 
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett �ölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladri�nn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skó�a, ga�ar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 7.500.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Námskeið á Englandi fyrir þá sem hafa góðan grunn í ensku, en 
vilja bæta stöðu sína og ná betri tökum á faglegu tungutaki. Hagnýt 
þjálfun og reyndir kennarar tryggja miklar framfarir á stuttum 
tíma. Form námskeiðanna er sniðið að þörfum hvers og eins; 
Einkaþjálfun, smáhópur eða samsett. Lengd námskeiða; Ein vika, 
eða fleiri og í boði allt árið.

Markviss enskuþjálfun
    fyrir fólk í erlendum samskiptum 

Excecutive
& Professional

Language Training

ég hef ákveðið að gefa kost á 
mér í prófkjöri Samfylkingar-
innar, jafnaðarmannaflokks 

Íslands í Norðvesturkjördæmi sem 
fram fer 8. – 10. september næstkom-
andi og sækjast eftir 1. sæti á fram-
boðslista flokksins.

Ég hef búið á landsbyggðinni 
mestan hluta ævinnar að undanskild-
um sjö árum í Kópavogi, lengst af á 
Ísafirði og Akranesi auk eins árs sem 
ungur maður í Stykkishólmi og þekki 
því landshlutann giska vel og hagi 
fólks almennt. 

Ég er fæddur á Akureyri 1955, 
lauk þar stúdentsprófi og fór til náms 
í félagsráðgjöf í Noregi, stundaði síð-
ar stjórnunarnám í Bandaríkjunum 
í eitt ár og útskrifaðist um síðir með 
meistaragráðu í lýðheilsufræðum frá 
Heilsuháskólanum í Gautaborg í lok 
árs 2014.

Ég hef starfað í félags- og heil-
brigðisþjónustu frá árinu 1979 sem 
forstöðumaður í öldrunarþjónustu, 
félagsmálastjóri á Ísafirði og forstjóri 
Heilbrigðisstofnunarinnar í Ísafjarðar-
bæ og Heilbrigðisstofnunar Vestur-
lands en það er núverandi starf. Ég er 
kvæntur dýrfinnu torfadóttur, gull-
smið og synirnir eru tveir og barna-
börnin fjögur og það fimmta á leiðinni. 

Í fjölda ára hef ég verið virkur 
þátttakandi í félagsstarfi sem tengist 
heilbrigðis- og verlferðarmálum og 
meðal annars þeim sem tengjast 
stjórnmálastarfi, þótt ekki hafi það 
verið með beinum hætti nokkur síð-
ari ár. Ég sat í stjórn Alþýðuflokksfé-
lagsins á Ísafirði á sinni tíð og skip-
aði 4. sæti á lista Alþýðuflokksins í 
Vestfjarðakjördæmi til Alþingiskosn-
inga árið 1995.  um þessar mundir er 
ég formaður félags forstöðumanna 

sjúkrahúsa á Íslandi, varaformaður 
Alzheimersamtakanna, sit í stjórn 
Félags forstöðumanna ríkisstofnana, 
Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands 
og Norræna félagsins á Akranesi svo 
eitthvað sé nefnt.

Að mínu áliti stöndum við á þrös-
kuldi nýrra tíma eftir gríðarlega erfið 
og krefjandi ár fyrir jafnaðarmenn og 
okkar baráttumál.  Í nauðum þurfti að 
færa miklar fórnir í stjórnarsamstarfi 
með VG og margt af því reyndist 
þungbærara en tárum taki.  undan 
ábyrgðinni viku jafnaðarmenn sér 
hinsvegar ekki og sneru taflinu við.  
Fjölmargt var vel gert en annað átti 
e. t. v. að nálgast með öðrum brag og 
af því hafa jafnaðarmenn lært.  Við 
blasir ákall um grundvallarbreytingar 
í samfélaginu og skiptingu gæða, 
hvort sem litið er til atvinnuhátta, 
heilbrigðismála, málefna ungs fólks 
og menntamála, málefna aldraðra 
og öryrkja, fjölmargra annarra sam-
félagsverkefna og ekki síst málefna 
landsbyggðar sem er mitt stóra hugð-
arefni. Framangreind atriði tengjast 
henni öll.   

Núverandi aðstæður brýna mig til 

aukinnar þátttöku í pólitísku starfi.  
Stjórnmálamenn hafa glatað mjög 
trausti og það er kallað eftir rétt-
læti og sanngirni gagnvart almennu 
launafólki. Ég mun leggja mitt af 
mörkum til að breyta orðræðunni, 
efla samtalið, vekja áhuga ungs fólks 
á samfélagsmálum og laða það til 
aukinnar þátttöku í umræðu um 
stjórnun landsins með fordómalaus-
um, jákvæðum og glaðværum hætti.  
Ég mun leggja áherslu á að venju-
legt fólk, jafnaðarmenn hvar sem 
þeir standa í samfélagsstiganum geti 
fundið sér ákjósanlegan farveg undir 
okkar merkjum. Í þessa vegferð er ég 
reiðubúinn af miklum áhuga og leita 
því eftir stuðningi til að skipa 1. sæti 
á lista jafnaðarmanna í Norðvestur-
kjördæmi í komandi þingkosningum. 

Guðjón S. Brjánsson
Akranesi

Tilkynning um þátttöku í 
prófkjöri Samfylkingarinnar

Hér með tilkynnist að ég  
gef kost á mér í forvali 
Vinstr ihreyf ingar innar 

græns framboðs í Norðvesturkjör-
dæmi fyrir komandi alþingiskosn-
ingar og býðst til þess að leiða listann 
í 1. sæti.

Ég hef ávallt haft brennandi áhuga 
á félagsmálum, hef tekið virkan þátt í 
starfi hreyfingarinnar allt frá stofnun 
hennar árið 1999 og er núverandi for-
maður Svæðisfélags VG í Skagafirði. 
Ég hef einnig setið í Sveitarstjórn 
Skagafjarðar fyrir VG frá árinu 2002, 
verið forseti sveitarstjórnar, formaður 
landshlutasamtaka NV og sit í ráð-
gjafanefnd Jöfnunarssjóðs sveitar-
félaga, ásamt því að hafa gegnt fjöl-
mörgum öðrum trúnaðarstörfum á 
vettvangi sveitarstjórnarmála.

Einnig hef ég beitt mér sérstak-
lega fyrir og unnið að hagsmunum 
landsbyggðinnar og hinna dreifðu 
byggða með margvíslegum hætti 
og ýmsum öðrum vettvangi. Áhugi 
minn hefur beinst að nýsköpun, 
menntun og æskulýðsstarfi, s.s. 
með því að sinna formennsku við  
skólanefnd Fjölbrautaskóla Norð-
urlands vestra,  þátttöku í sérfræði-
nefnd menntamálaráðherra um 
framtíðarskipulag rannsókna og 
háskólastarfs 2009, auk þess að vera 
formaður landsmótsnefndar uMFÍ 
vegna landsmóts á Sauðárkróki 2004. 
Þá sat ég um nokkurra ára skeið í 
stjórn Byggðastofnunar, var fram-
kvæmdastjóri sameiningarnefndar 
í Skagafirði árið 1997 og svo mætti 
áfram telja.

Ég  tel mig hafa víðtæka reynslu 

og þekkingu á málefnum  lands-
byggðarinnar og vil gjarna beita 
kröftum mínum í þágu kjördæmis-
ins. Mín áherslumál í sveitarstjórn 
sem og á vettvangi landshlutasamtaka 
hafa verið heilbrigðismál, umhverfi, 
samgöngubætur og atvinnusköpun á 
landsbyggðinni. Þau áherslumál þarf 
einnig að taka upp með beittari hætti 
á landsvísu. Þá brenn ég einnig fyrir 
grunngildum Vinstrihreyfingarinnar 
græns framboðs um náttúruvernd,  
jöfnuð og byggðajafnrétti, sem eiga 
svo sannarlega erindi til Íslendinga 
hvar sem þeir búa.

Ég er fæddur 6. júní 1966 og ólst 
upp  í Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi til 
14 ára aldurs er fjölskyldan fluttist 
að Hólum í Hjaltadal. Að Hólum bjó 

ég  fram til  ársins 2010 að ég flutt-
ist til Sauðárkróks. Eiginkona mín 
er Izati Zahra, og á ég eina dóttur af 
fyrra sambandi, Kristínu Kolku (fædd 
1994).

Stúdentsprófi lauk ég frá Fjöl-
brautaskóla Norðurlands vestra árið 
1986 og BA prófi í hagsögu með 
viðskiptafræði sem aukagrein frá 
Háskóla Íslands árið 1992. Síðan 
lauk ég meistaraprófi í fiskifræði og 
stærðfræðilegri tölfræði frá Oregon 
State university í Bandaríkjunum 
árið 1996. Nú stunda ég meistaranám 
í forystu og stjórnun, með áherslu á 
sjálfbæra stjórnun, við Háskólann á 
Bifröst samhliða öðrum störfum.

Ég hef á undanförnum árum átt 
í víðtæku vísindasamstarfi við ýmsa 
erlenda háskóla og rannsóknastofn-
anir og dvalið um tíma við Stanford 
háskóla og Háskólann í tokyo. Þá hef 
ég ritað fjölda fræðigreina í erlend 
vísindarit um rannsóknir tengdar 
ferskvatnsfiskum, þróunarvistfræði 
og erfðafræði. Hérlendis hef ég verið 
virkur í greinaskrifum um þjóðmál 
ekki síður en náttúrufræði og auð-
lindanýtingu.

Ég vann margvísleg störf til sjáv-
ar og sveita á yngri árum, en eftir 
nám ytra starfaði ég lengst af sem 
Forstöðumaður Norðurlandsdeild-
ar Veiðimálastofnunar, um tíma hjá 
Biopol, að verkefnum tengdum fé-
lagsmálum, rannsóknum og ráðgjöf, 
en er nú starfandi forstöðumaður 
Náttúrustofu Norðurlands Vestra. 

Með baráttukveðjum,
Bjarni Jónsson

Sækist eftir að leiða lista 
VG í Norðvesturkjördæmi

bjarni Jónsson fiskifræðingur býður sig 
fram til að leiða lista Vinstri grænna í 
norðvesturkjördæmi.

guðjón S. brjánsson forstjóri Heilbrigð-
isstofnunar Vesturlands vill leiða lista 
Samfylkingar í norðvesturkjördæmi. 

„Að mínu 
áliti stönd-

um við á þröskuldi 
nýrra tíma eftir 
gríðarlega erfið og 
krefjandi ár fyrir 
jafnaðarmenn og 
okkar baráttumál.

ÁL-SUÐA
Ryðfrí stál - ál - og  járnsmíði

Nýsmíði og viðhald fyrir fiskvinnslur og fiskiskip.
Áratuga reynsla.

MANNBERG
Vélsmiðja  sími 564 2002

Akralind 1 - 201 Kópavogi - mannberg@mannberg.is
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kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari
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TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
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50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun
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StYKKISHÓlMuR: dr. Har-
aldur Sigurðsson eldfjalla-
fræðingur sem rekur Eld-

fjallasafnið í Stykkishólmi hefur vakið 
athygli á því hvernig fjöldi ferðamanna 
í bæjarfélaginu hefur farið ört vaxandi 
á síðustu misserum. Í pistli á blogg-
síðu sinni (vulkan.blog.is) fjallar Har-
aldur um þetta. „Það fer ekki framhjá 
neinum að ferðamenn setja svip sinn 
á Stykkishólm í auknum mæli. Sú 
holskefla af ferðamönnum, sem hef-
ur undanfarið gengið yfir Suðurland 
hefur farið framhjá okkur að nokkru 
leyti, til allrar hamingju, vilja sumir 
segja.   Samt höfum öll orðið vör við 
aukinn ferðamannastraum, en okkur 
hefur skort mælikvarða til að dæma 
um vöxtinn í ferðamennsku í Hólm-
inum,“ skrifar Haraldur.

Tölur sanna aukningu
Máli sínu til stuðnings birtir Haraldur 
tvær tölfræðimyndir sem sýna þróun-
ina. Önnur þeirra er yfirlit um bíla-
umferð á Stykkishólmsvegi á árabil-
inu 2000 – 2015. „Það má lesa margt 
út úr þessu línuriti, en eitt er augljóst: 
umferðin inn í Stykkishólm hefur 
rúmlega tvöfaldast á þessu tímabili, 

á öllum árstímum. Það eru hæðir og 
lægðir á línunum, sem kunna að vera 
tengdar kreppunni uppúr 2008, en 
það er mest sláandi hvað vöxturinn er 
mikill árin 2014 og 2015. Það virðist 
ekkert lát vera á þessum vexti í um-
ferð í dag,“ skrifar Haraldur. 

Síðan bendir hann á súlurit frá 
Vegagerðinni fyrir meðaltal hvers 
mánaðar árin 2014 til 2016. „Sem 

sagt; alveg nýjustu tölur fyrir Stykk-
ishólmsveg. Þar kemur fram að síðan 
í mars í ár hefur hver mánuðurinn 
sett nýtt met og stígandinn heldur því 
áfram, um tíu til fimmtán prósent á 
mánuði, milli ára.“

Kallar eftir fé til safna
Haraldur nefnir síðan Eldfjallasafnið 
enda stendur það honum næst. „Ég 

hef einnig fylgst náið með aðsókn 
í Eldfjallasafn síðan það var opnað 
sumarið 2009. Heildarfjöldi gesta 
hefur undanfarið oftast verið um 
5000 á ári, en aðsókn hefur aldrei ver-
ið jafn mikil og nú, sumarmánuðina 
árið 2016, með til dæmis 1461 gest í 
safninu í júlímánuði. Þar af eru er-
lendir gestir um 75%, mest frá Norð-
ur Ameríku.“ 

Í ljósi þess hve ferðamönnum 
hefur fjölgað í Stykkishólmi telur 
Haraldur ástæðu til að brýna bæj-

aryfirvöld í safnamálum. „Fjárfestar 
eru önnum kafnir við að veita meiri 
þjónustu í gistingu og veitingum, en 
bæjarfélagið virðist því miður ekki 
hafa tekið við sér. Ferðamenn vilja 
meir en mat og svefn. Þeir vilja einnig 
afþreyingu, helst menningartengda. 
Aðhlynning að söfnum bæjarins er 
í lágmarki og hefur reyndar dregist 
saman. Þetta viðhorf Stykkishólms-
bæjar hefu mjög neikvæð áhrif á 
framhald reksturs Eldfjallasafns í 
þessum bæ.“

framlög hafa aukist
Sturla Böðvarsson bæjarstjóri  Stykk-
ishólms er ekki sammála því að bæj-
aryfirvöld þar standi sig ekki í stykk-
inu þegar kemur að safnamálum. 
Yfirlit sýnir að útgjöld bæjarins til 
Eldfjallasafnsins jukust úr um þremur 
milljónum króna 2013 í um 5,5 millj-
ónir á þessu ári. Það mun vera um 85 
prósenta aukning. Á sama tíma jukust 
útgjöld til Vatnasafnsins úr 5,9 millj-
ónum í áætlaðar 7,2 milljónir á yfir-
standi ári eða tæp 22 prósent. Útgjöld 
til Amtsbókasafnsins fóru úr 18,8 
árið 2013 í áætlaðar 22,5 milljónir 
sem verður þá 20 prósenta aukning. 
til Norska hússins runnu 5 milljón-
ir 2013 en áætlað er að útgjöld vegna 
þess verði 6 milljónir á þessu ári. 

Straumur ferðamanna í  
Stykkishólmi slær öll fyrri met

Stykkishólmur er fallegur bær og afar vinsæll áfangastaður ferðamanna.
Dr. Haraldur Sigurðsson jarðfræðingur í 
Eldfjallasafninu. 

Eldfjallasafnið í Stykkishólmi. 

Stöplarit Vegagerðarinnar yfir meðalfjölda ökutækja á sólarhring á Stykkishólmsvegi í 
hverjum mánuði 2013 – 2016. 

Vegagerðin hefur skráð umferð síðan árið 2000 í tæki sem er staðsett á Stykkishólmsvegi. 
línuritið sem fylgir eru niðurstöður þeirra mælinga, frá árinu 2000 til 2015. Hér eru sýndar 
þrjár línur: rauða línan sýnir meðal fjölda bíla á dag yfir sumarmánuðina, sú bláa sýnir 
meðaltal bíla á dag yfir árið, og græna línan sýnir meðal fjölda bíla yfir veturinn.



MANNBÆTANDI!
ÆVINTÝRI UM DAUÐANN OG SAGA AF VENJULEGU FÓLKI EFTIR UNNI BIRNU KARLSDÓTTUR

Hjartnæm skáldsaga um sorg og missi 
– og það sem skiptir mestu máli í 
lí�nu. Mannbætandi og falleg saga 
sem snertir hverja taug í lesandanum.

★★★★   
„Vel skrifuð og skemmtileg bók um vandmeðfarið efni.“ 

Anna Lilja Þórisdóttir, Morgunblaðinu (um Það kemur alltaf nýr dagur)

„Seiðandi texti og skemmtilegar bókmenntavísanir gera lesturinn að óvenjulegri og 
hressandi upplifun.“  Friðrika Benónýs, Fréttablaðinu (um Það kemur alltaf nýr dagur)
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Opið í 
Akranesvita 
allt árið um 
kring
AKRANES: Akranesviti verður 

opinn ferðamönnum allt árið. 
Á vefsíðu Akraneskaupstaðar kem-
ur fram að fjöldi gesta í vitann hefur 
aukist verulega það sem af er þessu 
ári samanborið við 2015. Þá komu alls 
9.600 gestir í vitann. Í lok júlí síðast-
liðinn voru gestir hins vegar orðnir 
7.800. Hér eftir verður vitinn opinn 
alla daga vikunnar um sumartímann 
en á veturna verður hann opinn frá 
þriðjudögum til laugardags. Þetta fyr-
irkomulag verður nú sett á til reynslu 
til loka næsta árs. 

undanfarið hefur verið unnið að 
endurbótum á svæðinu við vitann 
sem er hin svokallaða Breið á Akra-
nesi. Búið er að snyrta umhverfið og 
lagfæra. Skammt frá þeim vita sem nú 
er í notkun er annar viti og minni. Sá 
var steyptur árið 1918. Þessi viti er tíu 
metra hár en hefur ekki verið notað-
ur síðan 1947. Stærri og yngri vitinn 
er helmingi hærri en sá gamli. Hann 
var reistur í seinni heimsstyrjöld. Úr 
honum er rómað útsýni. 

Bæjaryfirvöld á Akranesi hafa 
einnig áform um að færa upplýs-
ingamiðlun til ferðamanna úr gamla 
landsbankahúsinu við Akratorg og í 
Akranesvita. um leið verða bæklingar 
hafðir til reiðu á nokkrum stöðum í 
bænum. til viðbótar verða síðan sett-
ir upp svonefndir ,,heitir reitir" fyrir 
þráðlaust netsamband sem fólk getur 
nýtt sér án endurgjalds. Þar verður þá 
hægt að nálgast upplýsingar á netinu 
um Akranes og það sem þar er í boði 
fyrir ferðamenn og aðra gesti.  

Vitarnir á  
akranesi eru 
tveir og er sá 

stærri í fullri 
notkun. Hann 

verður nú opinn 
ferðamönnum 

bæði um sumar 
og vetur. 

Menntaskólinn á Ísafirði
www.misa.is

Ennþá er hægt að innrita sig í neðangreint nám á haustönn 2016.
 Sótt er um nám í gegnum

www. misa.is/namid/umsokn_um_skolavist/

25 ára og eldri eru velkomin í bóknám ef laust pláss er í áföngum.  
Ekkert aldurstakmark er í verk- og starfsnám.

Fjarnám
MÍ býður upp á fjarnám í fjölmörgum áföngum og er auk þess í samstarfi við Fjarmenntaskólann (www.fjarmenntaskol-
inn.is). Frekari upplýsingar um fjarnám má finna á heimasíðu skólans, www.misa.is/fjarnam, og þar er einnig hægt að 
skrá sig.

Nám með starfi (kennt í fjarnámi og staðbundnum lotum) 
• Skipstjórnarbraut A og B (skip styttri en 24 metrar). 

Upplýsingar um námið veita Heiðrún Tryggvadóttir áfanga- og 
gæðastjóri (heidrun@misa.is, s. 450 4400) og Hildur Halldórsdóttir 
aðstoðarskólameistari (hildur@misa.is, s.450 4400).  

Verk- og starfsnámsbrautir
Grunnám bíliðngreina
Grunnám málmiðngreina
Húsasmíði á 2. ári
Skipstjórn A og B
Stálsmíði
Vélstjórn B

Brautir til stúdentsprófs
Eldri námskrá:
Félagsfræðabraut
Náttúrufræðabraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Ný námskrá:
Félagsvísindabraut
Náttúruvísindabraut
Opin stúdentsbraut (mögulegt fram-
hald af lista- og nýsköpunarbraut sem 
og verk- og starfsnámsbrautum)

Styttri námsbrautir
Framhaldsskólabraut
Lista- og nýsköpunarbraut

Brautir í boði
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25. ágúst 2016 
11. tölublað 5. árgangur

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.


