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16. tölublað, 5. árgangur 

Í þessu tölublaði Vesturlands gefur að 
líta ljósmyndir sem ekki hafa birst 
opinberlega áður og sýna veiðar og líf 

skipverja um borð í skuttogaranum Kross-

vík frá Akranesi. Hún var mikið happaskip 
og þjónaði sjávarútveginum á Akranesi vel 
um margra ára skeið. Skagamaðurinn Páll 
Guðmundsson sem á árum áður var af-

kastamikill ljósmyndari tók ljósmyndirnar. 
Myndin hér fyrir ofan sýnir Krossvík AK á 
útleið á miðin frá Akranesi. Hún var tekin 
1986.

Í veiðiferð með 
Krossvík AK 300 
fyrir 30 árum

Kátir voru karlar á kútter Haraldi. 
Til fiskiveiða fóru frá Akranesi. 

Og allir komu þeir aftur
og enginn þeirra dó. 

Af ánægju út að eyrum
hver einasta kerling hló.

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

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

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

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

Fullkomið 
heitt súkkulaði

Hitið að suðu, setjið í bolla, 
skreytið með þeyttum rjóma 
og njótið.

3100 g Lindu suðusúkkulaði
1 l mjólk
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– ómótstæðilega gott

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI .I SJötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.isBÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Skorri ehf - Bíldshöfða 12 – 110 Rvík. – Sími:  577 1515 -  www.skorri.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 - 110 REYK JAVÍK - SÍMI:  577 1515 - WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

 Traust og fagleg þjónusta.

 LITHIUM POWER STARTTÆKI
Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú ert. Neistafrítt og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél, 
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A,  12v 10A,  start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  (12Ah)
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MUNCIE, INDIANA-FYLKI, 
BANDARÍKJUNUM: „Ég 
kaus Donald Trump,“ sagði 

Smári Gissurarson í spjalli við Vestur-
land aðfaranótt þriðjudagsins þegar 
talning stóð yfir í forsetakosningun-
um í Bandaríkjunum. Smári fæddist í 
Borgarnesi 1957 og bjó þar til 25 ára 
aldurs 1982. „Þá flutti ég til Ólafsvíkur 
og var þar á sjó. Síðan fór ég til Reykja-
víkur 1986 en endaði svo í Bandaríkj-
unum 1993. Ég ætlaði bara að vera hér 
í sjö ár vegna þess að konan mín sem 
ég var kvæntur þá var að fara í skóla 
hér og doktorsnám. Svo skildum við 
en Bandaríkjamenn leyfðu mér að 
vera hérna áfram og hún er hér líka og 
orðin prófessor.“

Löngu ákveðinn
Smári hefur þannig búið í Bandaríkj-
unum í hartnær aldarfjórðung og er 
bandarískur ríkisborgari í dag. „Ég 
komst í góða vinnu svo ég ákvað að 
vera hér áfram. Ég starfa fyrir raforku-
fyrirtæki hér í Muncie í Indiana-fylki. 
Mitt starf er að vinna við mælana, 
ég keyri um allar sveitir og mitt aðal 
djobb er að loka fyrir rafmagnið hjá 
fólki sem ekki borgar. Mér líkar vel að 
vera hér. Ég hef alltaf verið hrifinn af 
Ameríku. Frá því ég var krakki heima 
í Borgarnesi þá fannst mér alltaf að 
ég ætti eftir að fara til Ameríku. Mér 
þykir óskaplega vænt um Ísland og 
allt það, en í fyrsta skipti þegar ég kom 
hingað þá fannst mér eins og ég væri 
kominn heim. Samt er ég hér inni í 
miðju landi. Það eru 1.600 kílómetr-
ar hér að hafinu. Héðan er þriggja og 
hálfs tíma keyrsla til Chicago sem er 
hérna fyrir norðan. Indinapolis-borg 
er í klukkutíma keyrslu héðan.“

Borgnesingurinn Smári Gissurar-
son hefur ekki farið leynt með þá 
ákvörðun sína að kjósa Donald Trump 
í þessum kosningum. Hann var búinn 
að ákveða sig löngu fyrir kjördag. Að-
spurður að því hvers vegna hann vilji 
kjósa milljarðamæringinn frá New 
York svarar Smári: „Þetta er einfalt. 
Þegar repúblikanar geta ekki stjórnað 
honum og demókratar hata hann þá 
er hann að segja okkur eitthvað sem er 
satt. Ameríkanar eru að verða búnir að 
fá sig fullsadda af stjórnmálamönnun-
um. Þeir lifa ekkert eftir lögunum sem 
þeir eru að setja sjálfir. Verferðakerfið 
hér er til dæmis allt í hönk. Það er ekki 
nema ein leið til að laga það og þá með 
því að láta þingmennina borga inn 
í það og þá verður það lagað á einni 
nóttu. Trump er ekki svona stjórn-
málamaður.“

Sviðin jörð alþjóðavæðingar
Indiana-fylki er eitt af iðnaðarhéruð-
um Bandaríkjanna. Alþjóðavæðing 
síðustu ára hefur leikið slík svæði afar 
grátt. „Hér voru tvær risastórar verk-
smiðjur,“ segir Smári þungum rómi. 
„Það unnu um sex þúsund manns í 
hvorri og byggingarnar gríðarstórar. 
Önnur þeirra var bara jöfnuð við jörðu 
þegar þetta fór allt þegar NAFTA-frí-
verslunarsamningurinn milli Banda-
ríkjanna, Kanada og Mexíkó tók gildi 
í lok síðustu aldar. Þá gátu þeir sem 
ráku verksmiðjunar bara sagt verka-
lýðsfélögunum að halda kjafti. Og 
hvað skeði? Þeir voru farnir. Meðal-
launin hér í borginni voru um 50 þús-
und dollarar á ári áður en þetta skeði. 
Þau hrundu niður í um 30 þúsund 
dollara núna. Ég get nefnt sem dæmi 
að ég vinn fyrir raforkufyrirtæki. 
Þegar önnur þessara verksmiðja var í 
fullum rekstri á tíunda áratugnum þá 
keypti hún rafmagn fyrir um milljón 
dollara á mánuði. Raforkuðinaðurinn 
hér varð fyrir miklu áfalli eins og aðrir 

þegar þessar verksmiðjur fóru og voru 
fluttar til Mexíkó. Svo er það að mest 
öll raforkuframleiðsla hjá okkur er úr 
kolum. Vinstri sinnar eða demókratar 
vilja losna við kolin strax án þess þó 
að vita hvað eigi að taka við svo hægt 
sé að framleiða rafmagn. Hver tekur 
á sig það sem þetta kostar? Það eru 
neytendur.“

Með Hillary til helvítis
Þegar Smári er spurður hvort hann 
telji að Trump verði góður forseti 
svarar hann hiklaust og af hreinskilni. 
„Veistu það ég veit það ekki. Ég lít bara 
svo á að ef Trump vinnur þá verður 
breyting. Hvort hún verður til hins 
betra eða verra það veit ég ekki. Aft-
ur á móti veit ég að ef Hillary vinnur 
þá breytist ekkert. Við verðum bara 
áfram á leiðinni niður til helvítis á ró-
legri siglingu alveg eins og við höfum 
verið síðastliðin átta ár. Svona lít ég á 
þetta.“

Smári segir engan vafa leika á að 
lífskjörin hafa versnað meðal almenn-
ings í Bandaríkjunum. „Þau hafa gert 
það hér í þessum bæ. Öll þjónusta 
frá bæjarfélaginu hefur minnkað því 
skatttekjur hafa dregist svo mikið 
saman. Hér búa 65 þúsund manns. 
Þegar ég flutti hingað þá var bíla-
iðnaðurinn stærsti atvinnurekandinn 
hér. Núna er það sjúkrahúsið og há-
skólinn. Þetta er allt að stefna í það 
að verða eitthvað elliheimili. Þetta 
getur ekki gengið svoleiðis. Það verð-
ur eitthvað að breytast. Mér finnst að 
það sem Trump boðar að ef fyrirtæk-
in flytja framleiðslu sína úr landi, þá 
ætli hann að skattleggja vörur þeirra 
ef þeir reyna að flytja þær hingað inn 
til Bandaríkjanna. Þetta er í fínu lagi. 
Það er alveg eins og Henry Ford sagði 
á sínu tíma þegar hann var að byrja á 
sinni framleiðslu. Hann hataði alltaf 
verkalýðsfélög og vildi ekkert hafa 
saman við þau að sælda. En hann sagði 
þó að hann yrði að borga sínu starfs-
fólki það mikil laun að það hefði efni 
á að kaupa það sem hann framleiddi. 
Þetta verða menn að muna. Hér er á 
ferðinni sú hugsun að það verður að 
gæta að millistéttinni vegna þess að 

þar eru neytendurnir sem halda þessu 
öllu gangandi. Það verður einhver að 
hafa vinnu og tekjur til að geta keypt 
það sem er framleitt. Þetta er bara 
heilbrigð skynsemi!“     

Hafnar markaðshyggjunni
Þegar Smári er inntur eftir því hvort 
hann sé svona hægrisinnaður að hann 
kjósi Trump þá vísar hann því á bug. 
„Ég hef alltaf kallað mig demókrata 
þó að Indinana-fylki þar sem ég 
bý hafi  alltaf verið repúblikana-
fylki. Demókratar hafa bara unnið 
meirihlutann í forsetakosningum hér 
tvisvar. Það var John F. Kennedy og 
svo Barack Obama árið 2008. Fylk-
ið hér er talið svo örugglega á bandi 
repúblikana að forsetaframbjóðend-
urnir koma ekki einu sinni hingað til 
að halda ræður. Þeir þurfa þess ekki, 
nema 2008 og svo í forvali forseta-
frambjóðendanna í vor. Þá komu bæði 
Trump og Hillary hingað vegna þess 
að þau náðu bæði að vinna tilnefningu 
sinna flokka hér í fylkinu í baráttu sem 
var lengi tvísýn.“

Smári viðurkennir þó að dvölin í 
hinu hægrisinnaða Indiana-fylki hafi 
fært hann til hægri. „Ég hef alltaf haft 
gaman af pólitík og hef verið mjög 
pólitískur. Mamma mín á Íslandi var 
Sjálfstæðismanneskja en ég var alltaf 
að reyna að vera vinstrisinnaður í 
Borgarnesi og heima á Íslandi. En í 
raun hef ég alltaf verið frekar hægri-
sinnaður en þó ekki alltaf alveg til 
hægri heldur eins og gamli Sjálfstæð-
isflokkurinn var í kringum 1970. Þá 
var hann í raun hægrisinnaður krata-
flokkur. „Stétt með stétt“ var slagorðið. 
Bjarni Benediktsson, Jóhann Hafstein 
og Geir Hallgrímsson voru formenn 
og svo seinna Þorsteinn Pálsson. Svo 
kom Davíð Oddsson og eyðilagði 
þetta allt saman vil ég meina. Hann 
tók upp Thatcherismann og kenningar 
Milton Friedmans. Markaðurinn átti 
að stjórna öllu sem er alger della. Það 
gerir bara ríka ríkari og fátæka fátæk-
ari,“ segir Borgnesingurinn sem kaus 
Donald Trump til að forða því að 
Hillary Clinton færi með Bandaríkin 
í neðra.

Borgnesingur 
kaus Trump

Laxeldi og laxveiði
Það er ofur skiljanlegt að veiðiréttareigendur og laxveiðimenn 

hafi þungar áhyggjur af áformum um stórfellt laxeldi á Vestfjörð-
um og Austfjörðum. Um Vesturland renna margar af bestu lax-

veiðiám landsins. Þær skila háum tekjum inn í sveitirnar og til fólksins 
sem þar býr. Hagsmunirnir eru miklir fyrir hinar dreifðu byggðir. Lax-
veiðin er miklu meira en frístundaáhugamál hjá þröngum hópi fólks. 
Hún hefur um áratuga skeið skapað raunveruleg verðmæti.

Laxeldið getur líka skilað góðum tekjum ef 
það gengur upp. Þar eru þó ýmsir áhættuþætt-
ir svo sem sjúkdómar. Á sama hátt og auðvelt er 
að skilja áhyggjur þeirra sem eiga hagsmuni af 
laxveiðinni þá má líka setja sig í spor þeirra sem 
vilja sjá uppbyggingu á fiskeldi í byggðum á borð 
við Vestfjörðum. Sá landshluti hefur átt í stöðugri 
varnarbaráttu um langan aldur. Laxeldið gæti 
snúið þeirri vörn í sókn.

Úr því sem komið er mun vísast fátt geta stöðv-
að laxeldisáformin á Vestfjörðum. Tíminn mun leiða í ljós hvort þessi 
starfsemi gengur upp. Minna má á að áður hafa tilraunir verið gerðar 
til laxeldis í sjó hér á landi, svo sem af nokkrum af stærstu sjávarútvegs-
fyrirtækjum landsins á Austfjörðum. Þær stóðu ekki lengi og mistókust.

Sjókvíaeldi á laxi og silungi við Ísland verður að hlíta ströngum 
skilyrðum og miklu aðhaldi þegar snýr að umhverfismálum. Sjálfsagt 
er að þeir sem stunda eldið verði látnir greiða þann kostnað sem hlýst 
af nauðsynlegu eftirliti með þeirra starfsemi.  Þeir eiga sömuleiðis að 
vinna undir ströngu aðhaldi opinberra og óháðra eftirlitsstofnana. Við 
megum aldrei fórna dýrmætum villtum laxastofnum fyrir skammtíma 
hagsmuni í sjókvíeldi á laxi.

Magnús Þór Hafsteinsson

LEIðARI

Eignatorg kynnir: Björt, falleg og mikið endurnýjuð 111,7 fm, 4ra 
herbergja önnur hæð í góðu þríbýlishúsi ásamt 20,3 fm bílskúr. 
Húsið er klætt að utan verðu. Nýlega hafa ofnar og ofnalagnir 
verið endurnýjaðar og settur varmaskiptir. Nýleg innrétting í 

eldhúsi. Nýleg aðaltafla. Frárennslislagnir hafa verið endurnýjaðar. 
Verð 24,9 m.

 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Björgvin Guðjónsson löggiltur 
fasteignasali í síma 510-3500 / 615-

1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Höfðabraut 12, Akranesi

Ísland hefur að mörgu leyti einstaka og dýrmæta stöðu þegar kemur að 
villtum stofnum laxfiska. Hér á landi er til að mynda laxveiðiá inni í sjálfri 
höfuðborginni. Þetta eru Elliðaár. Hér eru laxveiðimenn við veiðar á breiðunni 
svokallaðri í sumar og búnir að fá tvo, rétt sunnan við iðandi bílaumferðina um 
ártúnsbrekku.

BORGNESINGURINN SMáRI GISSURARSON  fyrir utan heimili sitt í 
Muncie í Indiana-fylki. Hann er bandarískur ríkisborgari í dag. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).
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Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Leggur til að Breiðafjörður 
verði Ramsarsvæði hið fyrsta
BREIÐAFJÖRÐUR: Trausti 

Baldursson forstöðumaður 
Vistfræði- og ráðgjafadeildar 

Náttúrufræðistofnunar Íslands leggur 
til að Breiðafjörður verði verndað-
ur samkvæmt Ramsarsamþykktinni 
svokölluðu. Þessi alþjóða samþykkt 
tók gildi á Íslandi árið 1978 og er  
helsta markmið hennar að stuðla að 
verndun og skynsamlegri nýtingu 
votlendissvæða heimsins. Fari svo að 
svæði séu gerð að Ramsarsvæðum  
þá skuldbinda stjórnvöld sig til að 
vernda þau í samræmi við markmið 
samningsins. Skrifstofa þessarar fjöl-
þjóða samþykktar er staðsett erlendis 
og hefur m. a. það hlutverk að fylgjast 
með því hvort verndarákvæðum við-
komandi svæðis sé fylgt. Þessi skrif-
stofa er í sambandi við íslensk stjórn-
völd eftir því sem þurfa þykir.

Fjölbreytt og auðugt svæði
Í dag eru sex íslensk votlendissvæði  
viðurkennd sem Ramsarsvæði. Tvö 
þeirra eru á Vesturlandi, Grunna-
fjörður í Hvalfjarðarsveit og Andakíll 
í Borgarfirði. Hin svæðin eru Þjórsár-
ver, Mývatn og Laxá, Guðlaugstungur 
og Eyjabakkar.

Trausti Baldursson skrifaði grein 
sem birtist í nýjasta hefti ársritins 
Breiðfirðings (2016) þar sem hann 
tilgreinir rök fyrir því áliti sínu að 
Breiðafjörður njóti í framtíðinni meiri 
náttúruverndar en verið hefur til þessa. 
Árið 1995 samþykkti Alþingi sérstök 
lög um vernd Breiðafjarðar enda telst 
fjörðurinn einstakur bæði hvað varðar 
náttúru- og menningarminjar. Þessi 
lög og Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð 

2014–2019 sem umhverfisráðherra 
hefur staðfest, mynda rammann um 
verndun fjarðarins í dag. „Fjölbreytt 
náttúrufar og auðugt, hlunnindabú-
skapur og menningarminjar tengdar 
honum voru og eru grunnurinn að 
vernd fjarðarins,“ skrifar Trausti með-
al annars í grein sinni. 

Lítur til Ramsarsamþykktar-
innar
Trausti veltir þeirri spurningu upp 
hvort tilnefna eigi Breiðafjörð sem 
Ramsarsvæði. „Þegar fjallað eru um að 
tilnefna svæði, t. d. sem Ramsarsvæði, 
heyrast oft efasemdaraddir og oft ótt-
ast menn aukin afskipti erlendis frá 
og íslenskra stjórnvalda. Hvað Breiða-
fjarðarsvæðið varðar hefur það sýnt 
sig að bæði lög um vernd Breiðafjarð-
ar og lög um náttúruvernd tilgreina 
ekki sérstaklega hvað það er sem er 
verndað og hvernig nákvæmlega eigi 
að viðhalda vernd og skynsamlegri og 
sjáfbærri nýtingu við fjörðinn. Einnig 
er umsýsla og leyfisveitingar oft á gráu 
og óljósu svæði. Nýlegt dæmi eru ósk-
ir um aukna þang- og þaratekju, hvað 
má taka mikið, hver verða áhrifin á 
lífríkið, hvaða rannsóknir hafa verið 
stundaðar svo taka megi upplýstar 
ákvarðanir? Hvað með landeigend-
ur, hver er þeirra réttur? Hvað með 
almenna náttúruvernd og mat á um-
hverfisáhrifum o.s. frv.“

Í grein sinni segir Trausti að með 
tilnefningu Breiðafjarðar í samræmi 
við Ramsarsamþykktina skuldbindi 
Ísland sig til að fara að þeim leikregl-
um sem gildi um Ramsarsvæði. Þess 
skuli þá gætt að svæðið sé verndað 

t. d. gegn ofnýtingu. „...er það í anda 
sjálfbærrar nýtingar og í samræmi 
við stefnu stjórnvalda, lög um vernd 
Breiðafjarðar og lög um náttúru-
vernd.“

Trygging til framtíðar
Lokaorð Trausta eru þessi: „Ávinn-
ingurinn af því að tilnefna svæði á 

Ramsarskrá felst ekki einvörðungu í 
aðhaldinu sem því fylgir heldur einnig 
í því að svæðið mun njóta þess á ýmsa 
vegu að vera talið sérstakt og vel rek-
ið. Bæði eru margir sem vilja heim-
sækja svæði sem eru á Ramsarskrá til 
að njóta viðurkenndrar sérstöðu, þ. e. 
náttúru- og menningarminja, og auk 
þess geta t. d. fyrirtæki sem stunda 

sjálfbæra viðurkennda nýtingu innan 
Ramsarsvæðis nýtt sér þessa sérstöðu. 
Það allra besta er að ef við förum með 
Ramsarsvæði Breiðafjarðar eftir þeirri 
forskrift sem samningurinn leggur 
upp með þá erum við, að öllu eðli-
legu, að tryggja lífríki Breiðafjarðar til 
framtíðar fyrir komandi kynslóðir og 
skila af okkur góðu búi.“

Hrun í útflutningi sjávar-
afurða til Rússlands
LANDIÐ: Makríll til Rússlands 

skilaði 9,12 milljörðum 2014 
en í fyrra námu heildarvið-

skipti með hann aðeins 2,7 milljörð-
um. Útflutningsverðmæti sjávarafurða 
til Rússlands drógust saman um ná-
lega 60 prósent frá árinu 2014 til 2015.

Á aðalfundi Landssambands smá-
bátaeigenda nýverið vakti Örn Páls-
son framkvæmdastjóri athygli á því 
hver erfiðlega hefði gengið að selja 
makríl eftir að Rússlandsmarkaður 
lokaðist í kjölfar þátttöku Íslendinga í 
viðskiptabanni á Rússa.  Þetta á einnig 
við fleiri fisktegundir. Tekist hefur að 
selja afurðir en það er þá yfirleitt fyrir 
miklu lægri verð en Rússar greiddu. 

Örn nefndi fjórar fisktegundir sem 
dæmi. Það voru makríl, síld, loðna og 
karfa. Hann bar saman útflutning til 
Rússlands 2014 og 2015. Í makríl var 
hlutdeild til Rússlands 34% árið 2014 
en 19% árið 2015. Síldin fór úr 44% í 
22%, loðnan úr 32% í 16% og karfi úr 
21% í 5%.

Útflutningsverðmætið hrundi að 
sama skapi. Árið 2014 var það 23,3 
milljarðar til Rússlands, en í fyrra 
skilaði útflutingur afurða af þessum 
fisktegundum þangað aðeins 9,8 millj-
örðum. Mismunurinn var þannig 13,5 
milljarðar. Þarna vóg makrílinn lang-
þyngst. Hann skilaði 9,12 milljörðum í 
útflutningsverðmæti til Rússlands árið 

2014. Í fyrra námu heildarviðskipti 
við Rússa með makrílinn einungis 2,7 
milljörðum króna.

Óheppnir karfar í poka botnvörpu, líklega 
ekki á leið til rússlands. Útflutningur 
á karfa á rússlandsmarkað er hruninn 
vegna viðskiptastríðs. (ljósm: Páll guð-
mundsson).

GRUNDARFJÖRÐUR: Al-
gengt er að ferðamenn 
stöðvi bíla sína við brúna 

yfir Kolgrafafjörð til að njóta fegurð-
ar og náttúru fjarðarins. Jafnvel eru 
dæmi þess að fólk stöðvi bifreiðarnar 
á sjálfri brúnni. Bæjarstjórn Grundar-
fjarðar ætlar nú í samvinnu við land-

eigendur, að skipuleggja og hanna 
fallegan áningarstað við brúna þar 
sem heimamenn og gestir geta notið 
lífríkis og landslags. Markmiðið er að 
auka umferðaröryggi og bæta aðstöðu 
til áningar. Nú er til kynningar verk-
efnislýsing sem sjá má á vef Grundar-
fjarðarbæjar (grundarfjordur.is).

AKRANES/BORGARBYGGÐ:  
Umhverfis-, skipulags- og land-
búnaðarnefnd Borgarbyggðar 

samþykkti á fundi sínum 2. nóvember 
síðastliðinn að hafna tveimur tilboðum 
sem bárust í sameiginlegu útboði Akra-

neskaupstaðar og Borgarbyggðar um 
sorphirðu og rekstur móttökustöðva á 
Akranesi og í Borgarbyggð 2016 – 2021. 
Tvö tilboð bárust. Annað var frá Ís-
lenska gámafélaginu og hjóðaði upp á 
kr. 779.971.800. Hitt kom frá Gámaþjón-

ustu Vesturlands og var kr. 794.552.780. 
Tilboðunum var hafnað þar sem þau 
eru verulega hærri en kostnaðaráætlun 
gerði ráð fyrir. Skipulags- og umhverfis-
ráð Akraness hefur sömuleiðis hafnað 
tilboðunum af sömu ástæðu

VESTURLAND: Hefðbund-
in haustvertíð á íslensku 
sumargotssíldinni er hafin 

út af Vesturlandi. Beitir NK kom til 
að mynda Neskaupstaðar á dögun-
um með 950 tonn af síld. Sturla 
Þórðarson skipstjóri segir í samtali 
sem birtist á vef Síldarvinnslunnar 
að um fallega demantssíld hafi verið 

að ræða. Vinnsla á henni hófst strax 
í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar. „Við 
fengum þennan afla 100 mílur vestur 
og vestnorðvestur af Garðskaga. Hol-
in voru afar misjöfn; í sumum var 
sáralítið en mest fengum við 230-240 
tonn í holi. Það er alls ekki mikla síld 
að sjá þarna en við fengum þó einn 
ágætan sólarhring,“ sagði Sturla.

BORGARBYGGÐ: Byggðaráð 
Borgarbyggðar hefur óskað 
eftir því við eignaraðila að 

fá formlegt verðmat á hlut sveitarfé-
lagsins í Orkuveitu Reykjavíkur með 
það fyrir augum að sveitarfélagið 

selji hugsanlega hlut sinn í fyrirtæk-
inu. Bæjarráð Akraness hefur þegar 
samþykkt fyrir sitt leyti að skipa full-
trúa sinn í rýnihóp eigenda sem mun 
fara yfir verðmat á Orkuveitunni.

LANDIÐ: Samtök fiskfram-
leiðenda og útflytjenda (SFÚ) 
skora á sjómenn að hvika í 

engu frá kröfum sínum um eitt mark-
aðstengt fiskverð í landinu. Þau lýsa 
fullum stuðningi við kröfu sjómanna 

um að markaðsverð verði látið gilda 
sem skiptaverð. Það leiðrétti kjör 
flestra sjómanna. Samtökin vilja að 
strandveiðar verði frjálsar og að öll-
um afla úr þeim veiðum verði landað 
á fiskmarkað og að fiskmarkaðsverð 

gildi í öllum viðskiptum með fisk. Allt 
þetta kemur fram í ályktun sem sam-
þykkt var á aðalfundi samtakanna 4. 
nóvember. Verkfall sjómanna gæti ha-
fist 10. nóvember. 

Undirbúa áningarstað 
í Kolgrafafirði

Verðmeta 
Orkuveituna

Höfnuðu tilboðum vegna sorps

SFÚ styður sjómenn

Síldveiði hafin 
við Vesturland

HORFT yFIR GRUNNAFjöRð í 
Hvalfjarðarsveit til norðurs úr hlíðum akra-

fjalls. grunnafjörður er eitt af sex ramsar-
svæðum á Íslandi í dag. Mögulega gæti 

breiðafjörður bæst í þennan flokk.
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HrísgrjónapotturHraðsuðuketill

Hraðsuðuketill

Töfrasproti 

Expresso-kaffivél

Samlokugrill

Blandari

Heilsugrill Eldavélahella Blandari

Kaffivél með tímastillingu

DjúpsteikingarpotturTvöfalt  vöfflujárn25% afsláttur

25% afsláttur

25% afsláttur

Rétti tíminn til að koma lagi á eldhúsið fyrir jól.

Búsáhaldadagar
Afsláttur af gæðavörum frá þekktum framleiðendum

Tefal hefur verið hjá Ormsson í 25 
ár, og það köllum við meðmæli.

Tefal hefur verið hjá Ormsson í 25 
ár, og það köllum við meðmæli.

Þessi þýski framleiðandi er þekktur 
fyrir sterkar og endingagóðar 

vörur.

AEG þekkja flestir Íslendinga enda hafa 
þeir þjónað okkur í yfir 90 ár.

Búsáhöld &

smáraftæki

Úrval eldhústækjaJamie Oliver-sett

Jamie Oliver
Tefal-Professional

28 cm

Jamie Oliver
Tefal-panna með höldum 

- 30 cm
25% afsláttur

Eldhús-áhöld

Eldhús-áhöld

20% afsláttur

Merki sem framleiðir hagnýtar lausnir 
fyrir heimilið á fínu verði.

DALBRAUT 1, AKRANESI · 
SímI 433 0300

BoRgARBRAUT 61, 
BoRgARNESI SímI: 422 2211
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Fundað um framtíð Esjunnar og 
hugmyndir um kláfferju upp á fjallið
KJALARNES: Íbúar á Kjal-

arnesi kalla nú eftir hug-
myndum kjörinna fulltrúa í 

borgastjórn Reykjavíkur varðandi það 
hvaða sýn þau hafi á framtíð Esjunnar 
sem útivistarvæðis. Í gærkvöldi þegar 
Vesturland var í prentun var haldinn 
opinn fundur Íbúasamtaka Kjalarness 
með borgarfulltrúum og öðrum þar 
sem þessi mál voru rædd. Eitt helsta 
tilefnið eru fyrirhugaðar framkvæmd-
ir við gerð kláfferju eða svifbrautar úr 
Kollafirði og upp á Þverfell. Íbúasam-
tökin lýstu í sumar alfarið yfir and-
stöðu við þessar áætlanir.

Miklar framkvæmdir
Íbúasamtökin telja að svifbrautin sé 
ekki í samræmi við gildandi skipulag. 
Bent hefur verið á að umsagnaraðilar 
hjá ríkinu og Reykjavíkurborg vari við 
framkvæmdunum. Íbúasamtökin hafa 
einnig gert alvarlegar athugasemdir við 
stjórnsýslu í tengslum við verkefnið. 
Hinni nýju svifbraut er ætlað að ferja 
um 150.000 ferðamenn árlega upp á 
topp Esju en þar er náttúra talin við-
kvæm. Framkvæmdir við kláfferjuna 
yrðu verulegar og vafalítið um sjón-
mengun að ræða í hlíðum fjallsins sem 
myndi blasa við af Vesturlandsvegi og 
víðar að. Til að koma svifbrautinni upp 
þarf að reisa þrjú 37 – 45 m há möstur. 
Þau munu sjást í 10 – 12 km fjarlægð. 
Auk þessa yrðu nokkur minni möstur 
þar á milli.

Einnig þarf að reisa 1.000 – 1.500 
fm byggingu á upphafsstöð við 
Esjurætur í Kollafirði. Síðan þarf 800 – 
1.000 fm byggingu við Rauðhól í miðri 
Esju í 467 m hæð yfir sjávarmáli og 
veg þangað sem einnig mun sjást í 12 
km fjarlægð. Á toppi Esjunnar austan 
við Þverfellshorn þarf að reisa 300 – 
500 fm byggingu sem stæði þá í 900 
m hæð. Farþegakláfurinn sem héngi 
á vír yfir Esjuhlíðum tekur allt að 80 
farþega. Talið er að efnisþörf til fram-
kvæmdanna verði á bilinu 10.000 – 
17.000 rúmmetrar. Auk þessa yrði um 
að ræða beina röskun á trjágróðri sem 
fjarlægja þarf, en kláfurinn mun liggja 
við og yfir svæði þar sem nú þegar eru 
fjölfarnir göngustígar og skógurinn er 
hvað þéttastur.

á fullan skrið í sumar
„Þetta mál fór allt í gang í sumar. Þá 
kom erindi um fyrirhugaða kláfferju 
í Esjuhlíðum inn á fund Hverfaráðs 
Kjalarness þar sem ráðið var beðið 
um að gefa umsögn um framkvæmd-
ina. Fólki fannst þetta nokkuð sérstakt 
og vildi fá almennilega kynningu. 
Hún fékkst fyrir Hverfaráðið í hádegi 
dag einn skömmu síðar og fór fram í 

Ráðhúsi Reykjavíkur. Þar var fram-
kvæmdastjóri nýstofnaðs fyrirtækis 
sem heitir Esjuferja ehf. sem stóð fyrir 
kynningunni. Menn sáu strax að þetta 
var nú all miklu meiri framkvæmd en 
það leit út fyrir að vera við fyrstu sýn. 
Raskið af þessu verður mikið,“ segir 
Guðni Ársæll Indriðason stjórnarmað-
ur í Íbúasamtökum Kjalarness.

Guðni segir að það sé helst útlit og 
umfang mannvirkja kláfferjunnar í 
hlíðum Esjunnar sem fólk setji fyrir sig 
og að borgin fari eftir eigin skipulagi.

„Það verður mikil sjónmengun af 
þessu. Í dag er mikil umferð göngu-
fólks í hlíðum Esjunnar upp af Kolla-
firði og enginn hefur neitt á móti því 
enda hefðbundin útivist sem raskar 
ekki neinu. Með kláfferjunni þarf hins 
vegar að fara í miklar framkvæmdir. 
Það þarf að ryðja burt skóg og trjá-
gróðri sem yrði undir þeirri leið sem 
kláfurinn á að liggja um. Síðan þarf að 
leggja breiðan og malbikaðan veg neð-
an úr Kollafirðinum, að millistöðinni 
á Rauðhól. Þar á að vera eitthvað um 
1.000 fermetra hús með veitingastað 
en lítið rými fyrir bílastæði. Það er eins 
og það eigi að stíla inn á að þarna komi 
bara rútur með ferðamenn en engir 
eða fáir á einkabílum. Þetta lyktar af 
græðgi þar sem þarna verði komið 
með ferðamenn til dæmis úr skemmti-
ferðaskipunum til að flytja þá upp á 
Esjuna og niður aftur. Þetta er jú stutt 
frá Reykjavík. Uppi á toppi austan við 
Þverfellshorn þar sem hinn endi kláf-
ferjunnar verður á síðan að byggja um 
500 fermetra hús.“

Vilja skýr svör
Ýmislegt við framgangsmátann við 
þessar fyrirætlanir hefur vakið tor-
tryggni íbúa á Kjalarnesi. Skoða má 
fjölda gagna sem tengjast málinu á 
heimasíðu Íbúasamtakanna (kjalarnes.
is). „Ríkið á jörðina Mógilsá sem hef-
ur verið í umsjá Skógræktar ríkisins. 

Okkur skilst að ríkið geti lögum sam-
kvæmt ekki látið frá sér lóð án þess að 
auglýsa það á Evrópska efnahagssvæð-
inu. Undantekningin er hins vegar 
gerð frá því ef ríkið sé að láta lóðina í 
hendur sveitarfélags. Nú liggja þannig 
fyrir drög að leigusamningi um þrjár 
lóðir fyrir kláfinn í landi Mógilsár þar 
sem Reykjavíkurborg leigir þær af rík-
inu. Síðan getur borgin afhent fyrir-
tækinu sem á kláfferjuna þessar lóðir 

til afnota. Þetta lyktar af því að menn 
séu að reyna að fara bakdyramegin í 
þetta svo þeir þurfi ekki að eiga á hættu 
að neinir aðrir komist í þetta verkefni,“ 
segir Guðni Ársæll.

„Umhverfismati er ekki lokið en 
það hafa komið inn umsagnir frá ýms-
um aðilum. Þær eru allar frekar gagn-
rýnar á þessar framkvæmdir. Við hér 
á Kjalarnesi sjáum ekkert jákvætt við 
þetta. Þessi kláfur mun ekki verða til 

neinnar atvinnusköpunar fyrir okkur 
fólkið sem búum hér á Kjalarnesinu. 
Nú er hugmyndin sú að fá stjórn-
málamenn og borgarfulltrúa til að tjá 
sig um það hvaða skoðanir þau hafi á 
þessari kláfferju og síðan hver fram-
tíðarsýn þeirra er varðandi Esjuna 
almennt. Hafa kjörnir fulltrúar mót-
að með sér einhverja stefnu varðandi 
þetta mikla útivistarsvæði, hvernig 
það verði nýtt í framtíðinni?“

GUðNI áRSæLL INdRIðASON 
er í stjórn Íbúasamtaka Kjalarness.

Kláfferjur upp á fjallatinda eru víða í nágrannalöndunum. Þessi mynd sýnir kláfferju sem hefur verið rekin um áratuga skeið upp frá 
bænum Voss í Vestur-noregi.

Mynd sem sýnir fyrirhugaða staðsetningu kláfferjunnar upp hlíðar Esjunnar frá Kollafirði og upp á brún í um 900 metra hæð austan 
Þverfellshorns. Myndin er fengin af vefnum esjuferja.is en hann er í eigu fyrirtækisins sem hyggur á framkvæmdina.
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Deildarstjóri sérkennslu
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Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir eftir
 menntuðum sérkennara til starfa.

 
Um er að ræða deildarstjórn sérkennslu í 50-100% stöðugildi 

fyrir Grunnskóla Borgarfjarðar sem er með starfsstöðvar á 
Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og Varmalandi.

 
Deildarstjóri sérkennslu stjórnar og skipuleggur sérkennslu 

ásamt því að veita kennurum faglega ráðgjöf.
 

Helstu verkefni deildarstjóra eru:
skipuleggur og stjórnar allri sérkennslu skólans eftir hugmynda-• 
fræði skóla án aðgreiningar,
skipuleggur og stjórnar framkvæmd nýbúakennslu í skólanum,• 
er í forystu um gerð einstaklingsnámss• kráa og er  
ráðgefandi aðili við gerð þeirra,
er al• mennum kennurum skólans faglegur ráðgjafi varðandi 
skipulag kennslu.

 
Menntunar og hæfniskröfur:

leyfisbréf grunnskólakennara,• 
framhaldsmenntun sem nýtist í starfi deildarstjóra sérkennslu,• 
góð sams• kiptahæfni,

 
Með umsókn þarf að fylgja upplýsingar um 

menntun og meðmælendur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og 
launanefndar sveitarfélaga.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 
Allar nánari upplýsingar veitir 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri í síma
847-9262/433-7300 netfang; ingibjorg.inga@gbf.is

 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

Kennsla
Járningarmeistari
Íslandsmeistarar

Sýning

Járningardagur Líflands og Mustad 
í Borgarnesi

Föstudaginn 25. nóvember n.k. kl 18:00 - 20:00 verður haldinn járningardagur 
Líflands og Mustad í verslun Líflands í Borgarnesi.
Allir áhugamenn um járningar og hófhirðu eru boðnir velkomnir.
Kristján Elvar Gíslason Járningarmeistari menntaður frá dýrlæknaháskólanum í 
Hannover sýnir heitjárningar, notkun á Vettec viðgerðar og fylliefnum 
og gefur góð ráð um sjúkrajárningar.

Íslandsmeistarar í járningum, Gunnar Halldórsson íslandsmeistari 
2013 & 2014 og Leó Hauksson íslandsmeistari 2015 sýna járningar 
og svara spurningum.

Veitingar í boði.

LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

● Forsniðin einingahús 

● Fljótleg í uppsetningu 
● Íslensk hönnun fyrir 
   íslenskar aðstæður HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 

FERÐAÞJÓNUSTU
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Í VEIðIFERð MEð 
KROSSVÍK AK 300 
FyRIR 30 áRUM SÍðAN

AKRANES: „Ég fór í mína 
fyrstu siglingu erlendis með 
Krossvík AK 300 árið 1986. 

Við fórum til Bremerhaven í Þýska-
landi og seldum aflann þar og ég 
keypti mér þá fyrstu stóru myndavél-
ina mína. Þar með hófst ljósmynda-
dellan hjá mér fyrir alvöru,“ segir 
Páll Guðmundsson fyrrum sjómaður 
á Akranesi og víðar til margra ára. 
Myndirnar sem birtar eru hér á opn-
unni eru einmitt teknar um borð í 
Krossvík þetta sama ár og með vélinni 
góðu sem keypt var í Þýskalandi.

Þessar ljósmyndir hafa ekki birst 
áður opinberlega. Þær sýna lífið um 
borð í skuttogara frá Akranesi fyrir 
30 árum síðan og vekja eflaust margar 
minningar, ekki síst meðal Skaga-
manna. Sjálfur átti Páll eftir að taka 
tugþúsundir ljósmynda á árabilinu 
1986–1994 sem hingað til hafa legið í 
geymslu hjá honum. Þetta eru aðallega 

myndir frá Akranesi. Margar eru tekn-
ar úti á sjó og af sjávarútvegi enda var 
það helsti starfvettvangur Páls. Ljós-
myndir eftir Pál birtust á sínum tíma í 
íslenskum blöðum og tímaritum.

Í sumar fjárfesti Páll svo í skanna 
og hefur nú hafist handa við að koma 
lagi á safnið sem telur um 1.500 film-
ur.  Ekki er að efa að ljósmyndasafn 
hans geymir stórmerkilegar heimildir 
um mannlífið á Skaganum og víðar á 
þessu árabili. „Ég hef í hyggju að birta 
myndasafnið mitt á netinu. Á endan-
um ætla ég svo að gefa Ljósmynda-
safni Akraness þessar filmur,“ segir 
Páll.

Páll hefur veitt Vesturlandi góð-
fúslegt leyfi til að birta þær myndir 
sem hér koma fyrir augu lesenda. Þær 
eru allar teknar haustið 1986 um borð 
í skuttogaranum Krossvík AK 300 þar 
sem Páll var háseti. Skipið var gert út 
frá Akranesi um margra ára skeið.

BRæðURNIR 
GRéTAR OG GUð-
MUNdUR RÚNAR 

dAVÍðSSyNIR 
bæta trollið á útleiðinni 
frá akranesi. Davíð faðir 

þeirra var skipstjóri á 
Krossvík.

ANTON AGNARSSON HáSETI

Stórt 
karfahol 
komið á 

dekk.

VALUR HjáLMARS-
SON HáSETI slakar á í 
borðsalnum.

KáTIR KARLAR á HEIMLEIð
Ólafur árnason og grétar Davíðsson fremstir á 

myndinni. Í baksýn horfa Ólafur Heiðarsson og 
Kristján Emil Friðriksson matsveinn á sjónvarpið. 

Hann lést 10. mars 2015. 

GUNNAR jóNSSON  (gjatti) 
spáir í heimsmálin á heimleiðinni.

MyNdASMIðURINN 
SjáLFUR, PáLL 
GUðMUNdSSON 
í klefa sínum um borð 
í Krossvík aK.
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RÚNAR 
GUNNARSSON 

HáSETIFRóðI 
jóNSSON 
NETAMAðUR

áRNI „MORRI“ SIGURðSSON 
annar stýrimaður.

 PáLL GUð-
MUNdSSON 
HáSETI OG 

LjóSMyNdARI 
fékk gat á höfuðið 
í öllu atinu og var 
rimpaður saman 

uppi í brú.

RÚNAR BERG-
MANN SIG-
URBjöRNS-
SON (bebbi á 
Höfðanum) var 
einn af hásetum á 
Krossvík. Hann lést 
17. júní 2010.

Í BRÚNNI Kjartan Sigurðson háseti yst til vinstri. uppi 
á kortaborðinu sitja þeir gunnar Jónsson háseti og 

grétar Davíðsson bátsmaður. 

dAVÍð GUðLAUGSSON  var far-
sæll skipstjóri Krossvíkur um margra 
ára skeið. Hann lést 10. október 2012.

VEIðFERð Að LjÚKA OG KROSSVÍKIN KjAFTFULL 
AF FISKI Hér er búið að fylla lest og verið að setja karfa í síðustu 
kassana sem komið er fyrir í fiskmóttöku um leið og haldið er til 
löndunar heima á akranesi.

KROSSVÍK AK 300  við bryggju á akranesi. Myndin er 
tekin á aðventunni fyrir nákvæmlega þremur áratugum.
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Bókin Forystufé eftir Ásgeir 
frá Gottorp er nú komin 
út í annarri útgáfu, með 

margskonar ítarefni og bókarauka. 
Bók þessi er löngu orðinn merkur 
leiðarsteinn innan bæði búvísinda 
og ekki síður í íslenskri þjóðfræði. 
Höfundur safnaði saman sögum af 
þessum merku skepnum alls stað-
ar að af landinu. Elstu sögurnar 
eru yfir aldargamlar þegar þær eru 
skráðar en aðrar samtímafrásagnir 
höfundar.

Hér er fylgt almennri reglu ís-
lenskra sagnamenningar við skrá-
setningu og jafnan leitast við að 
leyfa sagnalistinni að njóta sín 
samhliða því að halda ætíð því 
fram sem sannast reynist. Sögur 
Ásgeirs eru hetjusögur af sauðfé 
og draga fram ótrúlega vitsmuni 
og náttúrugreind þessarar dular-
fullu skepnu.

Kom út á breytingartímum
Þegar bókin Forystufé kom út árið 
1953 voru miklar breytingar að verða 
á íslenskri sauðfjárrækt. Vetrarbeitin 
var þá á hröðu undanhaldi og hefur 
síðan lagst nær alveg af með tilheyr-
andi breytingum allra þjóðhátta sem 
tengjast greininni. Nú þegar endur-
útgáfa þessarar merku bókar kemur 
fyrir almenningssjónir eru ekki síður 
miklar breytingar að verða á íslensk-
um búskap og þáttur sauðfjár í daglegu 
lífi þjóðarinnar fer minnkandi. Upp-
runa sinn rekur þjóðin samt til sauða-
bænda og hvergi gefst eins gott færi á 
að kynnast þeim uppruna en einmitt 
í hinum stuttu ljúfu hetjusögum for-
ystufjárins sem birtast í bók Ásgeirs 
frá Gottorp. 

Vegleg og vönduð útgáfa
Auk upphaflegu bókar Ásgeirs Jóns-
sonar frá Gottorp birtist í nýju útgáf-
unni ítarleg og vönduð greinargerð 
Jóns Viðars Jónmundssonar um sauð-
fjárræktina og forystufé frá miðri 20. 
öld til vorra daga. Bókinni er fylgt úr 
hlaði með æviágripi Ásgeirs Jónssonar. 
Aftan við bókartextann eru vandaðar 
skrár sem auka notagildi ritsins. 

Bókin Forystufé er nú öll prentuð 
í lit og hana prýðir mikill fjöldi ljós-
mynda, þar á meðal heilsíðumyndir úr 
verkinu Forystufé eftir Ólöfu Nordal 
myndlistarmann. Þá hefur verið leit-
að í smiðju Ragnars Þorsteinssonar í 
Sýrnesi, Sigurðar heitins Sigmunds-
sonar í Syðra-Langholti og fleiri valin-

kunnra ljósmyndara.  
Blaðið Vesturland birtir hér með 

leyfi útgefanda frásögn af Skarðs-
hamra-Móra í Norðurárdal.

Þáttur um Skarðshamra-
Móra
Haustið 1888 var Einar Bjarnason á 
Skarðshömrum í Norðurárdal og síðar 
bóndi þar sendur ásamt fleiri Borg-
firðingum í skilaréttir í Dali vestur. Í 
Fellsendarétt í Miðdalahreppi kom 
Einar auga á mórautt geldingslamb í 
einum fjárflesta dilknum og langaði 
til að eignast það, einkum vegna litar. 
Von bráðar náði hann tali af eigandan-
um, sem var Finnur bóndi á Háafelli. 
Hann gaf lambið falt fyrir 5 krónur og 
þótti dýrt, því að þá var venjulegt verð 
á hagalömbum krónur 3,50–4,00.

Ekkert gerðist markvert í rekstrin-
um til Borgarfjarðar, en þegar kom 
að Norðurá gegnt Skarðshömrum, 
reyndist áin í nokkrum vexti eftir stór-
rigningu, svo að vafasamt þótti, hvern-
ig yfirreksturinn mundi heppnast. Þó 
varð að ráði að reyna að koma fénu 
yfir, og urðu til að byrja með nokkrir 
snúningar við ána. En þá skeði það, að 
mórauði geldingurinn vatt sér á undan 
safninu út í ána og yfir hana án þess að 
fatast og allt féð á eftir honum, en áin á 
sund landa á milli. Þetta þótti athyglis-
vert afrek af lambinu og spáðu margir, 
að þarna mundi vera efni í góðan for-
ystusauð.

 
Fjölbrautaskóli Vesturlands 

 

Innritun á vorönn 2017 
 

 

 
 

 
 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 
Vogabraut 5, 300 Akranesi 

Sími 433-2500   skrifstofa@fva.is   www.fva.is 

Námsbrautir í boði 
 
Stúdentsbrautir – 3 ára brautir 
 Náttúrufræðabraut 
 Félagsfræðabraut 
 Opin stúdentsbraut  

Listnámssvið 
Tungumálasvið  
Viðskipta- og hagfræðisvið 

Afreksíþróttasvið 
Iðnnám 
 Húsasmíði 
 Húsgagnasmíði 
 Vélvirkjun 
 Grunndeild bíliðngreina 
 Rafvirkjun 
 Sjúkraliðanám 

Starfsbraut 
Brautabrú 
Viðbótarnám eftir iðn- og starfsnám 

Dagskóli 

Innritun fyrir nám í dagskóla á vorönn 2017 fer fram 
rafrænt á menntagatt.is eða á skrifstofu skólans dagana 
1.-30. nóvember.   

Nám með vinnu 
Opnað hefur verið fyrir umsóknir í húsasmíðanám, 
vélvirkjanám og sjúkraliðanám með vinnu fyrir vorönn 
2017. 

Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðunni, 
www.fva.is og umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans 
fyrir 1. desember 2016.  

Nánari upplýsingar gefa Jónína Víglundsdóttir, 
áfangastjóri, jonina@fva.is og Ólafur Haraldsson, náms- og 
starfsráðgjafi, olafurharalds@fva.is. 

HETjUSöGUR AF SAUðFé

 KáPA BóKARINNAR

Mikil speki er fólgin 
í sögnum af íslensku 
sauðkindinni, ekki síst 
forystufénu (ljósm. 
Friðþjófur Helgason).
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Tæki til vetrarþjónustu 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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Lambsveturinn var Móri hafð-
ur með öðrum lömbum og sýndi þá 
enga forystu, og dapraðist þá yfir spám 
manna um forystuhæfni hans.

Á næsta hausti kom Móri í fyrstu 
Þverárrétt, og þegar af stað var rekið 
heimleiðis, var Móri fyrsta kindin út 
úr dilknum og fyrsta kindin yfir Litlu-
Þverá, sem þar rennur skammt frá, og 
engri kind sleppti hann fram fyrir sig til 
síns heima. Eftir þetta kom Móri aldrei 
í Þverárrétt, þótt hann smalaðist úr 
göngum og væri í safninu kvöldið fyr-
ir réttardaginn. Hvarf hann úr vörzlu 
vökumanna að nóttunni, og oftast 
laumuðust með hon um nokkrir sauðir, 
vinir hans og fylgifiskar frá sumrinu. 
En þá rann hann jafnan í Fagradal eða 
Mjóavatnshæðir á Skarðs hamrahálsi.

Í stuttu máli sagt var Móri í lok 
fyrsta æviárs síns orðinn afb urða for-
ystusauður og vitskepna, svo að á sama 
stóð, hvort honum var beitt á vatnsföll, 
hálku, ófærð eða stórhríðar. Á fyrstu 
árum hans var sett í vinstra horn hans 
hljómmikil klukka, sem hann bar jafn-
an síðan, en lambsveturinn var hann 
gerður vaninhyrndur.

„Margar fræknleika- og vitsmuna-
sögur gengu manna á milli af Móra, 
en fæstar þeirra eru mér svo ljósar, að 
ég vilji með þær fara,“ segir höfundur 
og heimildarmaður þessarar frásagnar, 
Brynjólfur Bjarnason, Króki í Norður-
árdal.

„Hér verður þó að geta atburðar, 
sem gerðist fyrir rúmum 60 árum, nán-
ar tiltekið 2. desember 1892. Á Skarðs-
hömrum var búið að taka inn lömb og 
farið að hýsa roskið fé.

Á þessum árum var fast sótt fjár-
beitin, snemma rekið til haga og seint 
rekið til hýsingar, og fylgdi sauðamaður 
því jafnan úr húsi og í.

Þennan umgetna morgun var snjór 
allmikill á jörð, en hag ar þó góðir, veð-
urfar var þannig, að logn var og hæg-
viðri, en viðsjárverður þokudrungi í 

lofti. Þrátt fyrir það gekk sauðamaður 
snemma til húsa til útlátningar. Það var 
venja hans að láta fyrst út sauðina, sem 
voru í tveimur húsum, 35 í hvoru. En 
meðan hann var að láta út ærnar, runnu 
sauðirnir upp á dálítinn brekkustall 
ofan við húsin. Þar hægði Móri venju-
lega ferðina og beið, þar til ærnar komu 
saman við, tók hann þar við forystu til 
leiðarenda og þurfti aldrei að stjórna 
honum, þótt ófærð væri. Svo viss var 
hann að þræða beztu leiðina.

En nú skeður það óvenjulega. Þegar 
fjármaður ætlar að reka af stað, er 
Móri horfinn úr fénu. Eftir nokkra leit 
finnur hann sauðinn í húsinu, innst 
í króarhorni, en dyrnar höfðu staðið 
opnar. Þaðan vill hann sig hvergi hræra. 
Að lokum tókst honum þó að draga 
hann upp til fjárins aftur. Nokkur að-
dragandi varð þó að þessu, því að mað-
urinn áleit fyrst, að Móri hefði tekið 
bráðapest, sem þá var alltíð drepsótt á 
landi hér. Réð því fjármaður af að fara 
heim og sækja hníf til þess að skera 
sauðinn, en þegar Einar, húsbóndinn, 
sem var nærfærinn við skepnur, hafði 
athugað sauðinn, áleit hann ekkert að 
honum annað en að veðrabrigði legðust 
í hann. Brýndi hann því fyrir fjármanni 
að vera vel á verði, því að líklegt væri, að 
skjót veðrabrigði væru í aðsigi.

Þegar Móri hafði verið leiddur að 
fénu, tók hann að vísu forystuna að 
vanda, en virtist fjör- og áhugaminni 
við það en venjulega og vildi við og við 
stanza, snúa sér við og horfa yfir hóp-
inn.

Þegar á beitarsvæðið kom, dreifði 
féð sér fljótt til beitar og tók að krafsa, 
en Móri hélt sig utan við fjárbreiðuna, 
sneri sér í andvarann og eins og lyktaði 
eða viðraði í norðurátt, en leit ekki 
við jörð. Á þessu gekk fram yfir full-
birtingu, og veður tók engri breytingu. 
Taldi þá fjármaður sér óhætt að fara 
heim til dag verðar, en nú tók að drífa 
niður í logni, svo að undrum sætti.

Fjármaður dvaldist því skamma 
stund heima, en fór svo að vitja fjárins. 
Á miðri leið brast á þreifandi stórhríð. 
Hann snýst þá eitt hvað um og leitar að 
fénu, en verður fljótt veill í áttum og 
ráðvilltur. Þá rakst hann á Einar Bjarna-
son, húsbónda sinn, sem kominn var 
einnig á vettvang að leita fjárins.

Nú hófu þeir leit, sem stóð til kvölds 
án árangurs, náðu þó um kvöldið inni 
sínu, hraktir og illa til reika.

Næsti dagur reis frá óttu með sama 
veðri. Var þá fyrst gengið til húsa. Kom 
þá í ljós, að Móri var þar fyrir með allt 
að helmingi fjárins í fylgd sinni, því 
skarpasta og því, sem bezt fylgdi hon-
um eftir í þessari manndrápshríð. Var 
féð mjög hrakið og með klakabrynju 
fyrir augum.

Undraverð þótti þessi þrekraun 
Móra í slíku veðri og varð að miklu 

umtali.
Hríð þessi stóð í tvo sólarhringa og 

var talin ein sú svartasta og grimmasta, 
sem elztu menn mundu. Fjárskaðar og 
mannskaðar urðu þá víða, einkum á 
Norðurlandi. Í Borgarfirði varð úti 
bóndinn Árni Brandsson á Háreks-
stöðum í Norðurárdal, og hefur bylur 
þessi af mörgum síðan verið nefnd-
ur Árnabylur, en í Húnavatnssýslu 
Sporðsfeðgabylur. Um alllangan tíma 
eftir hríð þessa var unnið að því af 
kappi að bjarga fé úr fönn, bæði dauðu 
og lifandi.

Að lokum verður að geta þess, 
að þegar aldur og þreyta færðist yfir 
Móra, fann hann upp athyglisverða 
aðferð til þess að hlífa sér, þegar ófærð 
var og umbrotaskaflar, en þó aldrei 
í stórhríðum, þá kaus hann að hafa 
stjórnina sjálfur. En hún var í því falin, 

að hann píndi og barði sauði þrjá, sem 
nefndir voru Hnífill, Kolur og Bíld-
ur, til þess að fara á undan yfir verstu 
skaflana, en sauðir þessir voru allir 
eitthvað léttrækir og fylgdu Móra fast 
eftir í rekstri. Þetta varð að hefðbund-
inni venju, og þegar Móri var fallinn, 
tóku þeir við forystunni, þótt aldrei 
yrðu þeir hans jafningjar.

Útlit Móra var eitthvað á þessa leið: 
Hann var meðalkind á vöxt, þó nokk-
uð fótahár, þunnvaxinn og gelgjulegur 
og bar jafnan lítil hold. Hann var vel 
reistur, höfuðið í stærra lagi, svipur 
og augnabragð rólegt, rannsakandi og 
gáfulegt, svo að það fór naumast fram 
hjá athugulu fjármannsauga, að þar fór 
spekingur.

Móri var felldur í hárri elli, og var 
sjónarsviptir að honum fyrir sveit 
hans og heimili.

Ingibjörg og ásgeir Jónsson 
frá gottorp í stofunni á 

áttræðisafmæli hans 1956.



13   10. nóvember 2016

Leikdeild Umf. Skallagríms kynnir hátíðarsýningu í tilefni aldarafmælis:

Leikið í 100 ár
Upprifjun leikdeildar í leikstjórn Jónasar Þorkelssonar

Frumsýnt í Lyngbrekku fi mmtudaginn 10. nóvember

Frumsýning fi mmtudaginn 10. nóvember kl. 20:30
2. sýning sunnudaginn 13. nóvember kl. 20:30

3. sýning fi mmtudaginn 17. nóvember kl. 20:30
4. sýning föstudaginn 18. nóvember kl. 20:30

5. sýning sunnudaginn 20. nóvember kl. 20:30

Miðapantanir í síma  846 2293 og leikdeildskalla@gmail.com
Miðaverð kr. 3.000 - Veitingasala á sýningum - posi á staðnum
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Sævar heiti ég og á og rek ásamt 
bróður mínum Hafþóri flutn-
inga- og verktakafyrirtækið BB 

& syni ehf.
Þar sem við erum mikið í flutning-

um norður í land að sækja fisk sem 
við flytjum í Stykkishólm þá þurfum 
við að fara alla leið í Borgarnes og svo 
norður þar sem ekki er hægt að keyra 
um Skógarströnd og Laxárdal. Þar er 
umferð að verða svo þétt allt árið að 
ekki er lengur nema í neyð hægt að 
aka um þessa vegi. Vegna þess að þeir 
eru mjóir og búið er að hefla upp allt 
efni í köntum og mjókka þá og líka 
vegna umferðar.

Við þurfum að stoppa í hvert skipti 
sem við mætum bílum jafnvel þó þeir 
séu ekki stórir. Annað vandamál er 
líka að lenda á eftir bílum sem eru 
bara á „rúntinum“ um þessa erfiðu 
vegi. Mikið af bílstjórum, sérstaklega 
þeir sem eru á bílaleigubílum er bara 
alveg sama þó við þurfum að keyra á 
eftir þeim í langan tíma á 15–20 km. 
hraða. Þeim virðist bara vera fyrir-
munað að skoða hvað er að gerast fyr-
ir aftan þá. Nóg um þetta vandamál. 
Við þessu er lausn og hún er að nota 
Snæfellsnesveg í Borgarnes og þaðan 
norður.

Vegaleysur á Vestfjörðum
En annað og öllu meira mál er að við 
erum einnig að flytja umbúðir, fóður 
og fl. á sunnanverða Vestfirði og fersk-
an lax til baka. Þá þurfum oft að fara 
um Stykkishólm og erum við neyddir 
til að keyra Skógarströnd og svo yfir 
alla hálsa og heiðar vestur á Bíldudal.

Er ekki löngu kominn tími til að 
tengja Snæfellsnesið við Vestfirði og 
Norðurland með góðum malbikuð-
um vegi? Vegi sem þarf ekki að vera 
eins langur og hann er í dag. Þennan 
veg væri hægt að stytta mikið og gera 
hann beinni. Nú er að renna upp árið 
2017 en vegirnir eru en að miklu leyti 
þar sem hestaslóðarnir voru um 1900.

Vegirnir um Hjallaháls og Ódrjúgs-
háls eru ekki heldur til fyrirmyndar 
fyrir nokkurn mann. Það er alveg til 
skammar að ekkert hafi verið gert í 
málum sem snerta þessa vegi nú í lok 
2016. Flutningsaðilar telja að þar megi 
kenna um að fólkið sem á landið um 
Teigskóg sé á réttum stað í pólitík og 
því megi ekki hrófla við landi þeirra.

Afhverju er vegurinn ekki bara 
færður í vegastæði A1? Þá fá íbú-
ar Reykhóla tengingu við nútíma 
þjónustu í flutningum og við fólkið í 
landinu um leið og vegurinn er lagð-
ur af um heilögu hálsana Hjalla- og 

Ódrjúgsháls?
Einnig er það mikilvægt að vetr-

arþjónusta verði stór aukin á þessum 
vegum um sunnanverða Vestfirði. 
Áfram verður ekki við unað að flutn-

ingsaðilar verði að vera með sín eigin 
tæki á hálsum til að draga flutnings-
tækin sín upp hálsa á Vestfjörðum eins 
og hefur verið að gerast bæði vegna 
snjóa og drullu. 

Nú leggjum við hjá BB & sonum 
enn meiri á herslu á að vegir á þess-
um svæðum verði gerðir að vegum 
sem hægt er að aka um allt árið. Þetta 
yrði allavega meðan ekki er hægt að 
notast við ferju Sæferða sem er jú 
með samning við Vegagerðina um 
flutning á bílum og öðrum vörum yfir 
Breiðafjörðinn. Í samningum ykkar á 
milli hefur greinilega ekki mikið verið 
kveðið á um að tryggingar séu í lagi.

Vikið að Sæferðum
Sæferðir virðast ekki þurfa að vera 
með farm né farangur tryggðan um 
borð í ferjum félagsins. Ég veit ekki 
hvort eitthvað er um það í skilmál-
um af ykkar hálfu. Þeir eru þá alla 
vega ekki að uppfylla þann skilmála 
að neinu leiti og ætla sér ekki að bæta 
þar úr miðað við svör Gunnlaugs 
Grettirssonar um tryggingamál í ferj-
um félagsins Sæferða. Hann svarar 
tölvupósti um tryggingamál þeirra að 
mál okkar „hafi farið sína réttu leið í 
dómskerfinu.“ Það þýðir þá væntan-
lega að þeir ætli að svara öllum sínum 
tjónum með málsókn. Það gerir það 
að verkum að allir sem verða fyrir 
tjóni af þeirra völdum þurfa að fara 
gegnum dómskerfið með tilheyrandi 
kostnaði og óvissu um að mál eins og 
upp kom í okkar tilfelli lendi alfarið á 
tjónþola.

Málið sem hér um ræðir er að 20. 
desember 2011 veltu þeir „trailer“ frá 
fyrirtæki okkar um borð í Baldri og 
neita að borga þar til þeir sáu að ekki 
væri neitt annað í stöðunni en að bæta 
tjónið. Þeir báðu okkur um að klára 
málið með lögmönnum þar sem mikil 
vinátta væri milli manna í þessu máli. 
Þess vegna væri farsælast að leysa þetta 
með lögmanni sem að við og gerðum. 
Vináttan var svo mikil að lögmanni 
okkar var svarað af fullri hörku. Að 
endingu féll þetta mál á dómi í héraði 
og hæstarétti 2016 að málið væri fyrnt 
og allur kostnaður féll á okkur.  Einnig 
þurftum við að greiða þeim allan 
málskostnað. Það var ekki nóg að við 
töpuðum bíl og vagni heldur þurftum 
við að greiða Eimskip fyrir viðgerð á 
gámi, gámi sem var á okkar bíl í þessu 
tjóni um borð í Baldri.

Tjón í f lutningum
Stjórnendur Sæferða komu svo 
óheiðarlega fram í okkar málum að 
það er með ólíkindum að þeir séu 
mennskir. Málið var dæmt fyrnt 
þannig að aldrei var farið neitt í 
saumana á málsatvikum um hvað 

raunverulega gerðist um borð þenn-
an örlagadag í ferjunni. Málið fyrntist 
á einu ári. Rúmlega ári eftir tjónsdag 
kom t.d. loksins skýrsla frá Rann-
sóknarnefnd sjóslysa en þá var málið 
fyrnt.

Þess ber að geta að Sæferðir biðu 
afhroð í skýrslu þeirra. Reyndar eins 
og í öllum þeim skýrslum sem um 
þetta voru skrifaðar og videómyndum 
sem til eru af þessu tjóni um borð í 
Baldri. Við munum birta þær á öllum 
þeim stöðum sem hægt er að koma 
þeim að. Það gerum við fyrir alla þá 
sem áhuga hafa á þessu máli. Þeir eru 
mjög margir og höfum við fundið fyr-
ir gríðalegum stuðningi í því öllu.

Tjón okkar af þessari einu ferð um 
Breiðarfjörð í boði Sæferða er ríflega 
20 milljónir króna. Þess vegna leitum 
við til ykkar hjá Vegagerðinni hvort 
þetta teljist ásættanleg framkoma af 
ykkar verktaka að vera ekki með við-
eigandi tryggingar? Líka að þeir þurfi 
ekki að svara neinu hvorki til ykkar né 
okkar varðandi tryggingar þeirra ef 
tjón verður á eigum þriðja aðila um 
borð eða á vinnu svæði í ykkar boði?

Fara fram á vegabætur
Á meðan ekki koma skýr svör eða 
bætur vegna þess tjóns sem við feng-
um á okkur af verktaka ykkar förum 
við skilyrðislaust fram á vegur milli 
Stykkishólms og Brjánslækjar verði 
gerður góður og fær allt árið. Ekki 
bara að hann verði heflaður þegar á 
þarf að halda, heldur einnig að honum 
verði haldið færum alla daga vikunnar 
vegna snjóa. Til þess að svo megi vera 
þarf að koma til mikillar bætingar af 
ykkar hálfu því þjónusta á þessum 
vegum hefur ekki verið ykkur til fram-
dráttar hingað til frekar en tjóna þjón-
ustan um borð hjá Sæferðum.

Einnig er spurning hvort vega-
bætur eiga ekki að fara eiga sér stað 
á þessum vegum? Hvort ekki þurfi 
að bjóða út þjónustuna yfir Breiða-
fjörð að nýju, bæta þá við skilmála af 
hálfu Vegagerðarinnar að tryggingar 
verði að vera í lagi og einnig réttindi 
starfsfólks um borð í Baldri séu fengin 
með eðlilegum hætti? Það er í gegnum 
skóla en ekki með spillingu eins og var 
þegar skipstjóri ferjunnar var í þessari 
meintu siglingu ferjunnar Baldurs. 
Hann lauk ekki við nema eitt ár í skóla 
en var svo allt í einu kominn með full 
réttindi á stóra farþegaferju sem siglir 
yfir hættulegan fjörð í ykkar boði með 
bíla, fólk og allt án trygginga.

Ég get auðveldlega sent ykkur öll 
gögn um þetta mál ef vilji er fyrir 
hendi.

Kveðja, 
Sævar Benediktsson, BB & synir 

ehf, Reitarvegur 16, 340 Stykkishólmi.

Kraftmikill Kálfaþróttur
Hagkvæmt úrvals kjarnfóður með 16% 
próteininnihaldi

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

• Kálfaþróttur hentar bæði naut- og kvígukálfum 
eftir 3ja mánaða aldur.

• Kjarnfóður til vöðvauppbyggingar og 
þyngdaraukningar sláturkálfa.

• Hægt er að veita frjálsan aðgang að 
Kálfaþrótti fyrir nautkálfa fram að slátrun. 
Mælt er með 1-2 kg á dag fyrir kvígukálfa.

• Kálfaþróttur inniheldur steinefna- og 
vítamínblöndu sem sérstaklega er löguð 
að þörfum kálfa. 

Fæst í 
verslunum 
Líflands og hjá
endursöluaðilum. Verð: 

Kr. 71.180 pr. tonn í lausu 
Kr. 58.805 pr. 800 kg sekk 

Kr. 2.070 pr. 25 kg sekk
 Öll verð m. vsk.

Opið bréf til starfsmanna Vegagerðar-
innar á Vesturlandi og Vestfjörðum

núverandi ferja Sæferða sem ber nafnið 
baldur við bryggju í Stykkishólmshöfn.
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10. nóvember 2016 
16. tölublað, 5. árgangur 

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

NÝR PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 er draumabíll þeirra sem vilja glæsilegan og sportlegan bíl sem hentar fjölbreyttum aðstæðum. 
Útlínurnar eru mjúkar og ásýndin falleg. Peugeot 2008 er einnig mjög praktískur. Farangursrýmið er stærra en í mörgum 
sambærilegum bílum. Veghæðin er mikil, eða 16,5 cm undir lægsta punkt. Innstigið er þægilegt því þú situr hærra. Hann 
er fimm dyra og fáanlegur beinskiptur eða sjálfskiptur með margverðlaunuðum Puretech vélum.

Verð frá 2.690.000 kr.

peugeotisland.is

NÝR PEUGEOT 2008

KOMDU Í BRIMBORG Í DAG

peugeotisland.is

Peugeot_2008_ongoing_4x36_20161109_END.indd   1 9.11.2016   12:10:32

Ný bók um 
fornleifa-
uppgröft
BORGARBYGGÐ: Þriðjudagurinn 
25. október s.l. var stór dagur í rann-
sóknarsögu Snorrastofu en þá kom út 
ný bók eftir dr. Guðrúnu Sveinbjarnar-
dóttur fornleifafræðing; „Reykholt. The 
Church Excavations.“ Þar er gerð grein 
fyrir uppgrefti á kirkjustæði fornkirkna 
staðarins á árunum 2002–2007. Út-
gefendur eru Þjóðminjasafn Íslands, 
Snorrastofa og Háskólaútgáfan. Bókin 
verður til sölu í safnbúð Þjóðminjasafns-
ins og í verslun Snorrastofu.

Reykholt hefur líklega verið höfð-
ingjasetur allt frá því að þar var fyrst 
byggt. Staðurinn er þó best  þekktur 
fyrir búsetu Snorra Sturlusonar þar 
á fyrra helmingi 13. aldar, höfundar 
Snorra Eddu og Heimskringlu meðal 
annarra verka. Reykholt varð einn af 
hinum fyrstu stöðum, í kirkjusögulegri 
merkingu orðsins, snemma á 12. öld og 
var þá einnig goðorð. Elstu fornminjar 
á bæjarstæðinu hafa verið tímasettar til 
um 1000 og tilheyra því annarri kyn-
slóð byggðar á Íslandi. Kirkja virðist 
hafa verið reist á staðnum um svipað 
leyti eða örlitlu síðar.

Seint á 19. öld var kirkjan færð að-
eins norðar í kirkjugarðinn, þar sem 
hún stendur enn. Það veitti aðgang að 
gamla kirkjustæðinu sem var grafið upp 
á árunum 2002–2007. Rannsóknirnar 
beindust eingöngu að byggingunum 
þar sem kirkjugarðurinn umhverfis þær 
var í notkun þar til í byrjun 20. aldar. 
Fjórar mismunandi byggingategund-
ir voru grafnar upp. Elstu þrjár voru 
niðurgrafnar um meira en meter. Engar 
slíkar kirkjur eru þekktar annars staðar 
á Norður Atlantshafssvæðinu. Miðalda-
byggingarnar eru taldar hafa verið staf-
verkshús, með fyrirmyndir t.d. í Noregi. 
Byggingargerðin breytist við siðaskiptin 
á 16. öld.  Við uppgröftinn fannst fjöldi 
gripa, þar með talið innfluttir gripir sem 
unnt er að aldursgreina. Aðeins þær 
grafir sem voru inni í húsgrunnunum 
voru rannsakaðar. Í 18. aldar kirkjunni 
var grafinn hópur einstaklinga af sömu 
fjölskyldunni.

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