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Flytjum allt fyrir þig 
til og frá Snæfellsnesi

Skagamaðurinn Ásmundur Ólafs-
son er mörgum kunnur. Hann hef-
ur um langan aldur stundað ýmiss 

konar sögugrúsk og ritstörf í hjáverk-

um. Nú hefur Ásmundur sent frá sér 
sína fyrstu bók. Hún geymir áhugaverða 
sagnaþætti um atvinnuhætti og mannlíf 
á Akranesi á fyrri hluta og um miðbik 

síðustu aldar. Í opnuviðtali við Vestur-
land lítur Ásmundur yfir farinn veg og 
kemur víða við.

Akranes gat orðið 
höfuðborg Íslands

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

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

Vandaðir
krossar á leiði

Íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

Leiðiskrossar 12 volt, 
24 volt og 32 volt.

Vönduð íslensk framleiðsla.

Skemmuvegi 34 - 200 Kóp.
Símar: 554 0661 - 699 2502 - 897 4996
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Áskriftadeild DV skellir í 
skemmtilegt áskriftartilboð 
sem gæti hentað vel fyrir jólin. 

Með áskrift að DV fylgir Playstation 4 
leikjatölva ásamt vinsælum tölvuleik. 
Nánar tiltekið hljóðar tilboðið þannig 
að með því að gerast áskrifandi að DV 
með skuldbindingu í 36 mánuði fær 
áskrifandi splunkunýja PS4 leikjatölvu 
með 1 TB disk og tölvuleikinn vinsæla 
Call of Duty Infinite Warfare.

Áskriftin felur í sér að blaðið er 
sent heim til áskrifanda sem auk þess 

hefur netaðgang að dv.is. Dv.is er 
þriðja vinsælasta vefsvæði lands-
ins en stór hluti af efninu þar er 
áskriftarbundinn. Með netaðgangi 
fær áskrifandi aðgang að greinum í 
fullri lengd auk þess sem hann getur 
hlaðið niður PDF af blaðinu.

Lesendum DV hefur fjölgað mjög 
undanfarin misseri enda þykja bæði 
blaðið og vefurinn dv.is flytja afar 
áhugavert og fjölbreytt efni. Ritstjórar 
eru Kristjón Kormákur Guðjónsson 
og Kolbrún Bergþórsdóttir Lesendur 

DV eru á öllum aldri en fyrir marga 
sem taka tilboðinu er áhugaverð-
ur kostur að nýta PS4 tölvuna og 
tölvuleikinn til jólagjafa.

Áskriftarverðið er 3.190 kr. á 
mánuði auk færslugjalds Valitors. 
Binditími er 36 mánuði. 

Vöndum til verka
Hugmyndir um kláfferju upp á Esjutind 

úr Kollafirði eru áhugaverðar. Hér er 
um að ræða eitt fjölsóttasta útivistar-

svæði landsins í fjallshlíð sem blasir við frá þétt-
býlum og fjölförnum stöðum. Sjónarmið um að 
njóta ósnortinnar náttúru rekast á önnur sem 
snúa að því að nýta tækifæri í mikilvægum at-
vinnuvegi sem er ferðaþjónustan. Svo  má spyrja 
hvort einungis þeir sem eru nógu sprækir til að 
klífa fjöll skuli njóta fagurs útsýnis af tindum á 
borð við Esju en ekki hin sem eiga erfiðara um 
vik? Af hverju má það fólk ekki njóta sömu náttúru og komast upp á 
íslenskt fjall? Þetta eru áhugaverðar spurningar að hugleiða. Ályktun 
Íbúasamtaka Kjalarness sem greint er frá í frétt hér á síðunni er sann-
gjörn. Stefnumótun skortir. Vonandi hlusta yfirvöld. Hér verða allir að 
vanda sig.
 Magnús Þór Hafsteinsson
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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).

Allar gerðir í boði

Ný kynslóð af
loft í loft varmadælum frá
        NIBE í Svíþjóð

NIBE ARIA-3 kr. 178.000,-
NIBE ARIA-4 kr. 198.000,-
NIBE ARIA-5 kr. 218.000,-

Fjölsóttur fundur um 
kláf upp á esjutind
KJALARNES: Miðvikudags-

kvöldið 9. nóvember voru 
um 100 manns samankomin 

til fundar í félagsheimilinu Fólkvangi 
á Kjalarnesi til að ræða um framtíð 
Esjunnar með tilliti til umhverfis- og 
skipulagsmála. Tilefnið var eins og 
greint var frá í síðasta tölublaði Vestur-
lands að nú eru uppi áform um að setja 
upp kláfferju sem strengd yrði á víra frá 
landi Mógilsár í Kollafirði upp á topp 
Esjunnar. Um er að ræða umfangsmik-
il mannvirki sem lægju um eitt vin-
sælasta útivistarsvæði Íslands. 

Mikið mannvirki
Greinilegt er að fjölmargir láta sig þetta 
mál varða. „Þetta var góður fundur og 
fólk kom mjög víða að, ekki einungis 
af Kjalarnesi heldur líka frá Mosfellsbæ 
og úr úr Reykjavík. Það er enda svo að 
fjöldi fólks gengur á Esjuna og nýtur 
hennar sem útivistarsvæðis eða horfir 
til hennar frá sínum heimaslóðum,“ 
segir Sigþór Magnússon formaður 
Íbúasamtaka Kjalarness sem stóðu fyr-
ir fundinum. Meðal gesta voru fimm 
borgarfulltrúar þau Dagur Eggertsson 
borgarstjóri (S) og Björn Blöndal (BF), 
Líf Magneudóttir (VG), Halldór Auðar 
Svansson (P) og Halldór Halldórsson 
(D).

Sigþór segir að komið hafi fram 
á fundinum að kláfurinn upp á Esju 
verði líklega næst stærsti sinnar gerðar 
í heiminum verði fyrirætlanir um hann 
að veruleika. „Auk þess fylgja þessu 
þrjár stórar byggingar. Það er augljóst 
að þetta á að gera til að græða á ferða-
mönnum sem fluttir verða á staðinn í 
rútum. Við erum ekki sátt við að þetta 
mannvirki verði þarna. Það er enginn 
hrifinn af þessu fyrirbæri á þessum 
stað. Við bendum á að ekki er gengið 
jafn mikið um nokkuð fjallssvæði á Ís-
landi og þetta. Þarna er fólk komið til 
að njóta útivistar í þessari náttúru sem 

þarna er. Það er engin þörf 
á þessu fyrir útivistarsvæðið 
þarna, segir formaður Íbúa-
samtaka Kjalarness.

„Við viljum að menn 
geti staðið í lappirnar þegar 
kemur að umhverfis- og 
skipulagsmálum. Aðalatriðið 
er að Reykjavíkurborg er 
búin að setja vinnureglur og 
viðmið í þeim málaflokkum 
og það sem stendur til að 
gera hér stangast á við þau. 
Hér verður Reykjavíkurborg 
að standa í fæturna og segja 
að þetta sé ekki í boði. Það 
er verið að sækja um að fara 
í framkvæmdir á vernduðu 
svæði. Þessi framkvæmd 
hefur verið í undirbúningi 
og umsóknarferli í a.m.k. þrjú ár. Allir 
umsagnir sem borgin hefur óskað eftir 
hafa varað við þessum framkvæmdum 
og þau gögn er hægt að skoða á vef 
Íbúasamtakanna,“ segir Sigþór. Slóðin 
á vef samtakanna er kjalarnes.is.

Fundurinn ályktaði
Í lok fundarins var samþykkt eftirfar-
andi ályktun þar sem meðal annars 
er farið fram á að framkvæmt verði 
umhverfismat á svæðinu þar sem hug-
myndir eru um að setja upp kláfinn. 
Texti ályktunarinnar er þessi: 

„Esjan er eitt helsta kennileiti borg-
arinnar og gönguleiðir á og við Esjuna 
í landi Mógilsár hafa um lengri tíma 
verið eitt af vinsælustu útivistarsvæð-
um höfuðborgarbúa.

Í samræmi við sjónarmið Um-
hverfis- og skipulagssviðs Reykjavík-
ur dags. 18. júní 2015, umsögn Um-
hverfisstofnunar dags. 7. ágúst 2014 
og umsögn Hverfaráðs Kjalarness, 
ályktar fundurinn nauðsyn þess að 
borgaryfirvöld horfi til framtíðar og 
efni til umræðna um atvinnu- og  úti-

vistarmöguleika í og við Esjuna, með 
það fyrir augum að fegurð og ásýnd 
Esjunnar, auknir möguleikar til úti-
vistar, náttúruverndar og atvinnulífs 
fari saman.

Fyrst, áður en lengra er haldið og 
nokkrir samningar um framkvæmdir 
á svæðinu undirritaðir, þarf að skoða 
fjölbreyttar hugmyndir um upp-
byggingu þessa útivistarsvæðis í góðu 
samráði við landsmenn alla, borgar-
búa og einkum nærsamfélagið.

Áður en komi til undirbúnings 
framkvæmda í „græna treflinum“ 
framkvæmi  Reykjavíkurborg um-
hverfismat á svæðinu með sérstöku 
tilliti til þarfa og upplifunar íbúa 
höfuðborgarsvæðisins. Skoða þarf 
mjög gaumgæfilega mismunandi hug-
myndir um uppbyggingu, sem og þau 
samfélagslegu áhrif sem allar ásýndar-
breytingar á Esjunni gætu haft í för 
með sér.“

VeSTURlANd  fjallaði um kláfinn 
upp á Esju í síðasta tölublaði 10. nóvem-
ber. lesa má blaðið sem og öll eldri blöð 
á fotspor.is.

HIldIbRANdUR 
FyllIR ÁTTRæTT
bJARNARHÖFN, SNÆFELLS-

NESI: Þann 18. nóvember fyllti 
Hildibrandur Bjarnason bóndi 

í Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi 80 ár. Af 
því tilefndi var haldinn fjölmennur 
afmælisfagnaður heima í Bjarnarhöfn 
á laugardag. Þar var spilað og sungið 
og notið veitinga. Hildibrandur og 
fjölskylda hafa um árabil rekið vinsæla 
ferðaþjónustu í Bjarnarhöfn og þar er 
verkaður hákarl sem er rómað lostæti. 
Vesturland óskar Hildibrandi og fjöl-
skyldu til hamingju með afmælið.

MIKIð FjölMeNNI VAR MæTT TIl Að 
HAldA Upp Á dAGINN.  tónlistarmaðurinn Krist-
ján Kristjánsson spilaði og söng, árni Johnsen einnig og 

haldnar voru ræður. ljósmyndir: bjarni Jónsson. HIldIbRANdUR næstur á myndinni ásamt systkinum sínum. Frá vinstri: 
Valgeir, Signý, guðrún, ásta, aðalheiður, Jón, Sesselja, Sigurður Karl og Hildi-
brandur. Systkinin voru alls tíu talsins en reynir lést langt fyrir aldur fram 1978.

DV, pS4-tölva og 
vinsæll tölvuleikur

Magnað áskriftartilboð: KyNNING
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Lyfja.is

Jólagjafahandbók Lyfju er komin út. Skoðaðu úrval 
fallegra gjafavara fyrir alla fjölskylduna í næstu 
verslun Lyfju eða í nýju netversluninni á lyfja.is.

Gefðu vellíðan um jólin

Fallegar 
gjafir
fyrir 
jólin
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Borgarnes • Grundarfjörður • Stykkishólmur • Búðardalur
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AKRANES: „Ég reikna fastlega 
með því að samningurinn 
verði felldur. Ef það fer eins 

og ég held miðað við það sem ég hef 
heyrt út undan mér hér á Akranesi og 
víðar, þá er mikil óánægja meðal sjó-
manna,“ segir Vilhjálmur Birgisson 
formaður Verkalýðsfélags Akraness 
(VLFA). Í síðustu viku hélt hann fund 
á Akranesi með sjómönnum sem til-
heyra sjómannadeild VLFA um ný-
gerðan kjarasamning Sjómannasam-
bands Íslands við Samtök fyrirtækja 
í sjávarútvegi. Formaðurinn segir að 
óánægja ríki meðal sjómanna vegna 
nýja samningsins. 

Áhyggjufullir sjómenn
Vilhjálmur tiltekur ýmis atriði. „Menn 
vilja fá meiri markaðstenginu á fisk-
verðin. Hún er núna 80 prósent en 
þeir vilja að þessi prósenta hækki upp 
í 85 prósent eða þar um bil. Svo vilja 
menn sjá hækkun á fæðispeningum 
og einnig að þeim verði að einhverju 
bætt sú skerðing sem þeir urðu fyrir 
þegar sjómannaafslátturinn svokallaði 
var afnuminn. Svo eru líka orlofs- og 
desemberuppbætur inni í myndinni.“

Formaður VLFA segir að sjó-
menn hafi margir hverjir áhyggjur af 
sinni afkomu. „Íslenska krónan hefur 
styrkst verulega gagnvart erlendum 
gjaldmiðlum. Samhliða því hefur 
orðið verðfall á ýmsum afurðum. Þetta 
tvennt hefur verkað saman. Í mörgum 
tilfellum er það svo að laun sjómanna 
hafa lækkað undanfarin misseri um 
þetta 30 til 50 prósent. Þeir voru í 
nokkuð miklu góðæri ef það má orða 
það svo, alveg frá efnahagshruninu 
haustið 2008 þegar gengi krónunnar 
féll.  Núna upplifa þeir miklar tekju-
lækkanir. Þetta veldur sjómönnum 
áhyggjum. Á sama tíma höfum við 
svo staðið í viðræðum um nýja kjara-
samninga fyrir sjómennina. Þar bæt-
ist grátt ofan á svart þegar þeir mæta 
því sem þeim finnst virðingarleysi og 
skilningsleysi af hálfu útgerðarinnar. 
Sjómenn eru búnir að vera samn-

ingslausir síðan 1. janúar 2011 en þá 
féll þáverandi kjarasamingur úr gildi. 
Fyrsti samningur sem náðist eftir 
þetta var svo gerður í júní en kolfelld-
ur í atkvæðagreiðslu sjómanna. Svo 
var samið aftur nú á dögunum eftir 
þriggja daga verkfall. Sá samningur er 
nú til atkvæðagreiðslu en eins og ég 
sagði þá er ég ekki bjartsýnn á að hann 
standi.“

Tekist á fiskverð
Verðlagsmálin eru annað atriði sem 
brýtur á í samskiptum milli sjómanna 
og útgerða. „Eitt af stóru málunum þar 
er varðandi uppsjávaraflann. Þar hefur 
þetta verið þannig í gegnum tíðina að 
útgerðirnar hafa ákveðið verðin nán-
ast einhliða. Kjarasamningar kveða 
hins vegar á um að það skuli fara fram 
verðsamræður og síðan leynileg kosn-
ing um það hvort menn fallist á verðin 
eða ekki. Þetta hefur ekki verið upp-
fyllt. Enginn hefur þorað að andmæla 
þessu einu orði í gegnum tíðina,“ segir 
Vilhjálmur Birgisson. „Núna er í nýj-
um samningi kveðið á um samræmda 
upplýsingagjöf þar sem þrír fulltrú-
ar stéttarfélaga sjómanna koma fyrir 
hverja vertíð og fá allar upplýsingar 
frá sjávarútvegsfyrirtækjum og þar 
með útgerðum um þau afurðaverð 
sem þeir eru að fá erlendis. Útvegsfyr-
irtækjunum verður skylt að afhenda 
þessar upplýsingar. Með þessu yrði 
þá hægt að bera saman afurðaverð 
við skiptaverð. Íslenskir sjómenn hafa 
ítrekað bent á að það sé vart eðlilegt 
að horfa hér upp á erlend skip að 
veiðum sem kasta í sömu torfurn-
ar, sigla í sömu höfn og landa í sömu 
verksmiðju og þeirra skip og eru að fá 
greitt fyrir afla sinn miklu hærri verð 
en íslensku áhafnirnar fá, jafnvel svo 
munar tugum prósenta. Þetta finnst 
mönnum óeðlilegt og vilja skiljanlega 
fá niðurstöðu í þær spurningar sem 
þessi dæmi hafa vakið.“

Nýsmíðaálagið fjarar út
Annar ásteytingarsteinn sem verið 

hefur í kjaraviðræðum fulltrúa sjó-
manna og útgerðarfyrirtækja er hið 
svokallaða nýsmíðaálag. Í stuttu máli 
gengur það út á að fyrstu sjö árin eftir 
að nýtt skip er tekið í notkun lækkar 
skiptaprósenta þannig að hún verði 
10% lægri en annars. Þannig eru sjó-
menn látnir taka þátt í að greiða fyrir 
ný skip. „Nú liggur fyrir að nýsmíða-
álagið á að hverfa út á 14 árum. Út-
færslan á þessu gjaldi er flókin og ekki 
alveg eins og menn halda við fyrstu 
sýn. Það er ekki þannig að sjómenn á 
nýjum skipum séu skilyrðislaust látnir 
greiða nýsmíðaálag. Til dæmis er búið 
að reikna það út á nýu uppsjávarskip-
unum hjá HB Granda að það eru yfir-
gnæfandi líkur á að menn muni ekki 
geta nýtt sér þetta. Ástæðan er sú að 
aflaverðmæti skipanna þarf að vera 
mjög mikið og aukast umtalsvert til 
að leggja megi nýsmíðaálagið á skip-
verja. Þetta er ekkert að fara að gerast, 
því það eru ekki að bætast neinar nýj-

ar aflaheimildir á skipin og fiskverð er 
heldur ekki að þróast með þeim hætti 
að aflaverðmætið aukist verulega. Hið 
sama er að segja um nýju ísfisktogar-
ana sem brátt bætast í flotann,“ segir 
formaður VLFA. 

Nýr samningur þó ekki al-
slæmur
Vilhjálmur Birgisson segir að nýjasti 
samningurinn sé þó alls ekki alslæm-
ur fyrir sjómenn en flestir telji þó að 
meira þurfi að koma til. „Þarna á til 
dæmis að taka á mönnunarmálun-
um á uppsjávarskipunum og ísfisk-
togurnum en fækkun í áhöfnum 
þessara skipa hefur verið deilumál. 
Á uppsjávarskipunum eru áhafnir í 
dag t. d. komnar niður í átta manns. 
Samkvæmt nýja samningnum á nú 
að skipa sex manna óháða nefnd sem 
mun taka þessi mál út með faglegum 
og ítarlegum hætti. Nefndin leggur 
mat á það hvað sé forsvaranlegt í þeim 

efnum. Þetta eru þrír fulltrúar frá 
stéttarfélögum sjómanna, einn óháður 
frá Samgöngustofu sem skipaður er 
af stéttarfélögunum og þrír fulltrúar 
útgerðarfyrirtækjanna. Nefndin á að 
byrja úttekt sína á uppsjávarskipun-
um og skila af sér svo fljótt sem verða 
má eða í síðasta lagi eftir 12 mánuði. 
Verði niðurstaðan sú að þessi fækkun 
í áhöfnum sé farin að ógna öryggi sjó-
manna og að ákvæði um hvíldartíma 
séu brotin þá er skýrt kveðið á um það 
að útgerðirnar verði að fjölga strax í 
áhöfnum skipanna.“

Formaður VLFA segir að þegar 
þetta var kynnt sjómönnum hafi van-
traustið á milli sjómanna og útgerðar-
manna komið fram með skýrum hætti. 
„Þegar maður var að kynna þennan 
nýja samning og kom að þessu atriði 
þá sögðu sjómenn bara; „Heyrðu, við 
tökum ekki mark á þessu. Það mun 
ekkert koma út úr þessari vinnu.““

Hb Grandi snyrtir 
umhverfið
AKRANES: Sjávarútvegsfyr-

irtækið HB Grandi hefur 
undanfarna mánuði staðið 

fyrir miklu hreinsunarátaki á athafna-
svæði sínu á Akranesi. Hús hafa verið 
máluð, lóðir snyrtar til og ýmiss konar 
járnarusl og annað fjarlægt. Í dag er 
óhætt að segja að mikið hafi breyst til 

batnaðar á Breiðinni á liðnu 
sumri og í haust en þar á fyr-
irtækið nú orðið mörg hús og 
lóðir. Í síðasta mánuði hlaut 
HB Grandi viðurkenningu frá 
Akraneskaupstað fyrir snyrti-
legustu fyrirtækjalóðirnar á 
Akranesi.

öll HúS Hb GRANdA hafa nú verið 
máluð ljósgrá og líta mjög vel út í hvítvetna. 
rauði liturinn sem eitt sinn var aðalsmerki 
Haraldar böðvarssonar & Co er alveg horf-
inn. Hér eru fyrrum aðalstöðvar 
Hb&Co við bárugötu.

GÍSlI jóNSSoN verktaki hefur unnið mikið 
við að snyrta lóðir Hb granda að undanförnu. á 
sunnudag vann hann við að slétta mold á einni af 
lóðunum á breiðinni sem síðan verður þökulögð.

Harðorður í garð 
útgerðarfyrirtækjanna

AKRANES: Eftir fund með 
félögum í sjómannadeild 
Verkalýðsfélags Akraness 

sem haldinn var á Akanesi 15. Nóv-
ember skrifaði Vilhjálmur Birgisson 
hvassan pistil á heimasíðu Verka-
lýðsfélags Akraness (vlfa.is). Pistill-
inn ber yfirskriftina „Gremja á meðal 
sjómanna.“ Þar segir meðal annars:

„Hvernig ráðningarsamband er 
það á milli útgerðar og sjómanna 
þegar gríðarlegur fjöldi sjómanna 
þorir ekki undir nokkrum kringum-
stæðum að tjá sig um þau atriði sem 
þeir eru á eitt ósáttir við af ótta við 
að verða látnir taka pokann sinn 
og missa þannig sitt lífsviðurværi. 
Að sjálfsögðu á allt launafólk að 
geta komið óánægju vegna sinna 
hagsmunamála á framfæri við sinn 
vinnuveitanda án þess að eiga von 
á því að vera refsað illilega fyrir þau 
sjálfsögðu mannréttindi að mega 
koma sínum skoðunum á framfæri. 
Þegar atvinnurekendur haga sér með 
þessum hætti þá er ekki hægt annað 
en að kalla slíkt ráðningarsamband 
ofbeldissamband og er það þeim til 
skammar.

Eftir fundinn í gær [16. nóvem-

ber] þá myndi formaður telja yfir-
gnæfandi líkur á að þessi kjarasamn-
ingur verði felldur en það kemur í 
ljós 14. desember þegar kosningu 
lýkur. Það mikilvægt fyrir alla út-
gerðarmenn að líta í eigin rann og 
segja við verðum að ávinna traust 
sjómanna og við verðum að sýna 
okkar sjómönnum þá lágmarks-
virðingu sem þeir eiga skilið fyrir sín 
störf.  Þetta eru menn sem vinna oft 
á tíðum við mjög erfiðar aðstæður 
fjarri sinni fjölskyldu svo dögum og 
vikum skiptir.

Það er mat formanns Verkalýðs-
félags Akraness að útgerðarmenn 
eigi að nýta tíman vel til 14. desem-
ber og ræða hvernig þeir geti áunnið 
sér traust hjá sjómönnum og lagfært 
kjarasamninginn þannig á sjómenn 
séu á eitt sáttir.  Ef það gerist ekki þá 
telur formaður nokkuð ljóst að það 
sama muni gerast og gerist í flest-
um ofbeldissamböndum, að annar 
aðilinn lætur sig eðlilega hverfa og í 
þessu tilfelli verða það sjómenn sem 
munu láta sig hverfa ef kjarasamn-
ingurinn verður ekki lagfærður og 
þessari vanvirðingu sem þeir upplifa 
ljúki ekki í eitt skipti fyrir öll.“

Telur að sjómenn felli 
kjarasamning öðru sinni

VIlHjÁlMUR bIRGISSoN  
formaður Verkalýðsfélags akraness.
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útkall – kraftaverk 
undir jökli

bóKARKAFlI

útkallsbækur Óttars Sveins-
sonar hafa í 23 ár í röð verið 
eitthvert vinsælasta lesefni Ís-

lendinga. Í nýju bókinni, Útkall - krafta-
verk undir Jökli, er meðal annars greint 
frá því þegar Svanborg SH 404 verður 
vélarvana og kastast af ógnarafli utan í 
klettana undir Svörtuloftum á Snæfells-
nesi fyrir um það bil 15 árum síðan á 
aðventu 2001. Örmagna vonar Eyþór 
Garðarsson úr Grundarfirði að þrír fé-
lagar hans úr Ólafsvík séu á þilfarinu 
fyrir neðan. Eina lífsvonin er þyrla. 
Björgun, sem líkja má við kraftaverk, er 
í uppsiglingu.

Í bókinni er einnig greint frá því 
þegar Toyota-jeppi með tveimur mönn-
um hrapar skyndilega 30 metra niður í 
hyldýpissprungu á Hofsjökli. Inni í sam-
ankrömdu flakinu getur Jónas Atli frá 
Akureyri vart andað. Ekkert lífsmark 
er með vini hans. Löng og sársaukafull 
óvissa tekur við. Björgunarsveitarmenn 
finna ekki slysstaðinn.

Hér á eftir er upphaf frásagnar í 
bókinni af Svanborginni frá Ólafsvík, 
áhöfn hennar og aðstandendum sjó-
mannanna:

Föstudagur 7. desember 2001, 
klukkan 12.30

Fæðingardeildin í Reykjavík
Mikil gleði ríkir á fæðingarstofu á 
Landspítalanum. Hallveig Hörn Guð-
mundsdóttir, 21 árs, hefur fætt stúlku, 
fyrsta barn hennar og sambýlismanns 
hennar, Vigfúsar Vigfússonar, sem er 
tvítugur, en þau eru bæði úr Ólafsvík. 
Vigfús hafði tekið sér frí, en hann var í 
góðu plássi sem háseti á dagróðrabátn-
um Svanborgu SH 404. Hallveig hafði 
gengið fram yfir með barnið:

„Við vorum búin að vera fimm daga 
í Reykjavík með tengdamóður minni, 
Hrönn Héðinsdóttur, og höfðum boðið 
henni að vera viðstödd þegar barnið 

fæddist. Þetta var frekar erfið fæðing.“
Hrönn hafði fylgst vel með 

fæðingunni og verið Hallveigu og syni 
sínum til halds og trausts:

„Þegar Hallveig var búin að fæða 
hringdi ég í Vigfús, manninn minn. 
Hann var úti á sjó með syni okkar, 
Héðni, Sæbirni Ásgeirssyni og Eyþóri 
Garðarssyni. Ég lét Vigfús vita að það 
væri komin lítil stúlka, okkar níunda 
barnabarn. Þetta var fjórða barna-
barnið okkar þetta árið. Hann var 
mjög glaður yfir þessu, óskaði okkur 
öllum til hamingju og ætlaði að koma 
um kvöldið eða morguninn eftir á 
fæðingardeildina.“

Sami tími 

Um borð í Svanborginni
Eyþór Garðarsson var 34 ára Grund-
firðingur, kvæntur og þriggja barna 
faðir. Hann hafði verið lengi á togurum 
en var nú í afleysingum á Svanborginni, 
var að leysa Vigfús Vigfússon af meðan 
hann dvaldi með konu sinni í Reykjavík:

„Ég kunni mjög vel við mig á Svan-
borginni, þarna var góður andi. Þenn-
an morgun hafði Sæbjörn skipstjóri, 
sem var kallaður Sæsi, komið við í 
bakaríinu í Ólafsvík og við fengum 
okkur morgunmat áður en við lögðum 
frá bryggju. Svo var siglt út og tvö köst 
tekin fyrir utan Ólafsvík og Hellissand 
áður en siglt var út fyrir Nes.“

 Veðurspáin gerði ráð fyrir vest-
lægri átt, sem gefur góða fiskigengd 
við Snæfellsnes. Veðrið átti að vera gott 
um morguninn en spáð var slæmu 
veðri, hvassri suðvestanátt, er líða tæki 
á daginn.

Sæbjörn Vignir Ásgeirsson, skip-
stjóri á Svanborgu, var fertugur að 
aldri. Hann vildi freista þess að ná 
nokkrum góðum köstum áður en 
veðrið versnaði. Um borð voru einnig, 
eins og fram hefur komið, góður félagi 

hans og frændi, Vigfús Elvan Friðriks-
son stýrimaður, 48 ára, Héðinn Magn-
ússon, 31 árs, stjúpsonur Vigfúsar, og 
Eyþór Garðarsson.

Sæbjörn skipstjóri, sem var eigandi 
útgerðar Svanborgar, var margreyndur 
sjómaður á bátum, fyrst á Reyðarfirði 
og í Þorlákshöfn, en árið 1981 fluttist 
hann til Ólafsvíkur. Sæbjörn, eða Sæsi, 
var giftur og fjögurra barna faðir – 
söngelskur, hagmæltur, lífsglaður og 
vinmargur.

Áhöfninni á Svanborgu hafði gengið 
vel við veiðar þegar líða tók á daginn og 
Eyþór hafði nóg að gera, eins og aðrir 
um borð:

„Við vorum komnir með ágætan 
afla og síðdegis vorum við á reki á síð-
asta kastinu. Lestin var að verða full og 
við tókum aflann inn í slumpum með 
belginn á síðunni. Ég og feðgarnir, Fúsi 
og Héðinn, vorum í þessu en Sæsi í 
brúnni. Við fréttum svo að barn Vig-
fúsar, sem ég var að leysa af, væri fætt.“

óhapp með veiðarfæri
Klukkan 17.15 hafði Svanborgin sam-
band við Steinunni SH 167, sem stödd 
var þar skammt frá. Sæbjörn sagði að 
þeir hefðu fengið gott kast en stertur-
inn svokallaði hefði slitnað og þeir 
ætluðu að freista þess að „slefa“ voð-
inni inn fyrir Öndverðarnesið því að 
mjög væri farið að hvessa. Snjóél hefði 
gengið yfir. Sæbjörn bað Brynjar Krist-
mundsson, skipstjóra á Steinunni SH, 
að sigla á móti sér.

Eyþór var niðri í lest að vinna:
„Við fylgdumst lítið með veðrinu 

en svo kallaði Sæsi í okkur og bað 
okkur að losa pokann frá síðunni því 
að hann vildi keyra. Við lentum í dá-
litlum vandræðum þegar sterturinn 
slitnaði og urðum að skera okkur lausa 
frá veiðarfærunum til að tefja ekki við 
þetta. Það var orðið mjög hvasst og 
svo byrjaði Sæsi að keyra upp í veðr-

ið. Þegar ég kom upp úr lestinni sá ég 
að það var skollið á óveður, og það fór 
hraðversnandi þannig að eftir tíu mín-
útur var hreinlega komið snælduvit-
laust veður. Þetta hafði gerst ótrúlega 
snöggt. Það kom slagsíða á bátinn og 
við Fúsi fórum aftur á að festa veiðar-
færin. Við ætluðum að taka niður 
nótina, sem var uppi á tromlu, og setja 
hana á móti slagsíðunni. En svo sáum 
við að þetta mundi varla ganga hjá 
okkur.“

Klukkan 17.30 tilkynnti Sæbjörn 
Brynjari á Steinunni SH að það væri 
verið að ganga frá snurvoðinni og 
skipverjar væru búnir að skera belginn 
frá. Áhöfn Steinunnar var þá í óðaönn 
að ganga frá veiðarfærum áður en siglt 
yrði til móts við Svanborgina.

Klukkan 17.42 

Vá vestur af Svörtuloftum
Sæbjörn lét nú Steinunni SH vita af því 
að brot hefði komið á Svanborgina en 
það væri allt í lagi um borð. Stuttu síðar 
drapst á aðalvélinni. Sæbjörn skipstjóri 
hafði nú samband við Steinunni SH 
og lét vita af þessu. Sæbjörn var með 
vélstjórnarréttindi og þekkti skipið vel 
og ákvað nú að fara niður í vél til að 
aðstoða Héðin.

Eyþór sá að veðrið versnaði stöðugt:
„Ég átti mér einskis ills von en 

skyndilega kom mikil fylla inn á bát-
inn. Allt fór á kaf á þilfarinu. Stuttu 
síðar heyrði ég að það drapst á vélinni. 
Það boðaði ekki gott – við vorum svo 
stutt frá klettóttri ströndinni. Sæbjörn 
skipstjóri sagði okkur að fara í flot-
gallana og Héðinn vélstjóri fór niður í 
vél og reyndi að setja hana í gang, ár-
angurslaust.

Ég var á leiðinni inn til þess að fara 
í galla þegar Sæbjörn skipstjóri hljóp 
fram hjá mér, teygði sig yfir mig og 
ýtti á neyðarhnappinn til að senda út 
neyðarboð. Svo hraðaði hann sér niður 
í vél. Ég heyrði síðan að það var eins 
og vélin væri að komast í gang, hún 
tók aðeins við sér. En svo drapst strax 
aftur á henni. Ég heyrði ekki hvað fór 
á milli Sæbjarnar og Héðins, en nú var 
báturinn flatreka undan veðri, vindi og 
öldum.“

 Steinunn var stödd um þrjár sjó-
mílur frá Svanborginni út af Snæ-
fellsnesi. Brynjar á Steinunni gerði sér 
strax ljóst hve staðan var alvarleg hjá 
áhöfn Svanborgar því að báturinn var 
mjög stutt frá brimasamri og klettóttri 
strönd Snæfellsness. Brynjar hafði 
samband við Reykjavíkurradíó til að 
gera viðvart. Hann vissi að ef vélin 
kæmist ekki í gang væri rekhraði slíkur 
að skipverjar á Svanborginni yrðu brátt 
í mikilli lífshættu, og óskaði þess vegna 
eftir því að þyrla yrði send af stað til 
bjargar.

Þremur mínútum eftir að Steinunn 
SH hafði samband við Reykjavíkur-
radíó hafði Tilkynningaskyldan í húsi 
Slysavarnafélags Íslands við Granda-
garð samband við Landhelgisgæslu 

Íslands og greindi frá því að senda yrði 
þyrlu vestur. Einnig var haft samband 
við Neyðarlínuna og óskað eftir að 
björgunarsveitir á Snæfellsnesi yrðu 
kallaðar út: „Útkall rauður á sjó“. Óskað 
var eftir því að skip og bátar hlustuðu á 
rás 16. Fljótlega heyrði vaktin í stjórn-
stöð Landhelgisgæslunnar neyðarkall 
frá Svanborginni á rás 16. Sæbjörn 
skipstjóri var að kalla út „Mayday, 
mayday“. Skipið ræki upp – þeir þyrftu 
aðstoð strax. Staðurinn var 64.50.819 
og V 24.02.323

Klukkan 17.48 

útkall AlFA hjá þyrlusveit 
landhelgisgæslunnar
Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar hafði 
verið kölluð út. Fimm manna áhöfn 
TF-LÍF var að hraða sér út á flugvöll. 
Svæðisstjórn Björgunarsveita hafði 
verið kölluð út, nærstödd skip og bát-
ar voru látin vita og einnig björgunar-
báturinn Björg frá Rifi. Kallaðir höfðu 
verið út 92 björgunarsveitarmenn á 
Snæfellsnesi.

 Skipverjum á Svanborginni gekk 
erfiðlega að ná flotbjörgunarbúningun-
um úr þéttum plastumbúðunum en það 
tókst þó á endanum. Eyþór gerði sér ljóst 
í hvað stefndi en honum fannst skipsfé-
lagar sínir taka öllu með æðruleysi:

„Það var engin örvænting, menn 
gerðu bara það sem þeir áttu að gera. 
Okkur rak mjög hratt að landi og við 
Fúsi fórum fram á til þess að reyna að 
láta akkeri falla í sjó. Við ætluðum að 
losa bæði akkerin í einu til að fá betra 
hald og átakið yrði minna á þau hvort 
um sig. En okkur tókst bara að láta 
annað falla. Við fundum að það greip í 
botninn. Hitt akkerið stóð á sér.“

Sæbjörn tilkynnti að tekist hefði að 
láta annað akkerið falla. „Það heldur 
eins og er,“ sagði hann. Steinunn SH 
tilkynnti að hún ætti eftir 2,4 sjómílur 
að Svanborginni. Hjá þeim væri vindur 
20 metrar á sekúndu, éljahraglandi og 
þessa stundina væri 200 metra skyggni.

Klukkan 17.59 tilkynnti Sæbjörn að 
annað akkerið væri slitið. Áhöfninni 
hefði tekist að láta hitt akkerið falla og 
það „tæki aðeins í“. Mínútu síðar til-
kynnti Steinunn SH að hún ætti eftir 
tvær sjómílur (tæpa fjóra kílómetra) 
í Svanborgina. Skipstjórinn ítrekaði 
beiðni um þyrlu. Nú töldu skipverjar á 
Steinunni sig sjá ljósin á Svanborginni.

Klukkan 18.05 

Tilkynningaskyldan í Reykjavík kallaði 
nú í Svanborgina til að kanna stöðu 
mála. Sæbjörn sagði að akkerið héldi, 
en í sömu andrá sagði hann svo að það 
væri að slitna. Nú var illt í efni. Svan-
borgina tók að reka hratt að landi.

Eyþóri varð ekki um sel þegar hann 
sá akkerisvírinn slitna:

„Ég leit í átt að landi þar sem brimið 
og klettabeltið við Svörtuloft blasti við. 
Nú voru allar bjargir að verða bann-
aðar. Við vorum búnir að missa alla 
stjórn, það var engin vélarorka og bæði 
akkerin slitin frá. Veðurhamurinn var 
ofboðslegur og við vorum að nálg-
ast grunnbrotin. Mér fannst ástandið 
ískyggilegt.

FRAMHAld Á blS.10

óTTAR SVeINSSoN 
RITHöFUNdUR.

úTKAll 
Kápa bókar-

innar.

Tösku og hanskabúðin • Laugavegi 103, við Hlemm • 101 Reykjavík • Sími 551 5814 • www.th.is

Góðar jólagjafahugmyndir
Tölvubakpoki 
10.500 kr.

Herrahanskar 
4.900 kr.

Herraseðlaveski 
4.200 kr.

Dömutaska NYPD  
9.600 kr.

Mittistaska ADAX CPH 
14.900 kr.

Dömulúffur
4.900 kr.
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VIðTAl

AKRANES: „Ég fékk þetta 
með móðurmjólkinni. 
Það var mikið talað um 
málefni sem snertu sögu 

Akraness á mínu æskuheimili. Þetta 
var áhugasvið beggja foreldra minna. 
Móðir mín Ólína Þórðardóttir var 
ættuð bæði frá Háteig og Grund hér 
á Akranesi og innan úr Elínarhöfða. 
Ólafur Frímann Sigurðsson faðir 
minn var svo frá Sýruparti á Akranesi. 
Hann fór oft með okkur systkinin í 
göngutúra niður á Breið. Hann tók 
mikið af ljósmyndum sem eru merkar 
heimildir í dag. Bæði sögðu þau okk-
ur unga fólkinu frá ýmsu,“ segir Ak-
urnesingurinn Ásmundur Ólafsson. 
Hann hefur um árabil vakið athygli 
fyrir sögulegan fróðleik sem birst 
hefur víða í greinaformi. Á dögunum 
sendi Ásmundur frá sér bókina „Á 
Akranesi. Þættir um sögu og mann-
líf.“ Þessi fyrsta bók hans geymir afar 
áhugaverða sagnaþætti af ýmsu sem 
snertir mannlíf og atvinnuhætti á 
Akranesi, einkum á fyrrihluta 20. ald-
ar þegar plássið breyttist hratt úr þorpi 
í kaupstað. 

Kynntist merku fólki
Ásmundur er fæddur 1938 og vantar 
tvö ár í áttrætt. Hann býr ásamt Jónínu 
Ingólfsdóttur ljósmóður eiginkonu 
sinni í fallegri íbúð efst á fjögurra 
hæða húsi í gamla miðbæ Akraness. 
Þaðan hafa þau hjón fagurt útsýni 
yfir neðri hluta bæjarins þar sem Ás-
mundur sleit barnsskónum. Það var 
á uppgangstímum þar sem hann um-
gekkst fólk af þeim kynslóðum sem 
lögðu svo sannarlega grunninn að því 
sem varð Akranesbær. „Það var mikill 
gestagangur heima hjá okkur að Vest-
urgötu 45. Séra Friðrik Friðriksson 
stofnandi KFUM kom til dæmis oft 
þangað. Faðir minn hafði unnið hjá 
fyrirtæki sem hét BOKO. Stofnendur 
þess voru Bjarni Ólafsson, hálfbróð-
ir hans Ólafur B. Björnsson og Níels 
Kristmannsson. Faðir minn kynnt-
ist Ólafi vel, hreifst mjög af honum 
og taldi að ef einhver ætti að kallast 

faðir Akraness þá væri það Ólafur 
B. Björnsson sem síðar varð ritstjóri 
tímaritsins Akraness og skrifaði bæk-
ur um Sögu Akraness. Ég man vel eftir 
Ólafi. Ég get líka nefnt Axel Andrésson 
sem dæmi um mann sem hafði mikil 
áhrif. Einn þátturinn í nýju bókinni 
greinir frá honum. Axel var alþekktur 
hér um slóðir sem sendikennari á veg-
um íþróttahreyfingarinnar, kenndi þar 
eftir ákveðnu kerfi og var frumkvöðull 
í greinum á borð við knattspyrnu og 
handknattleik.“  

Í hringiðu atvinnulífsins
Strax sem ungur maður að loknu 
námi hóf Ásmundur að vinna við 
ýmis skrifstofustörf og rekstur hjá 
fyrirtækjum á Akranesi. Það var laust 
fyrir 1960. Þannig kynntist hann at-
vinnulífinu mjög vel. „Ég starfaði 
fyrst í Sparisjóði Akraness sem þá var. 
Við vorum bara fjórir menn þar í lok 
sjötta áratugar síðustu aldar. Ólafur B. 
Björnsson var þarna í stjórn og Árni 
Böðvarsson ljósmyndari var spari-
sjóðsstjóri. Árni var alveg makalaus 
maður og skemmtilegur.“

Úr Sparisjóðnum lá leiðin á skrif-
stofuna hjá Bæjarútgerð Akraness. 
Þar með var Ásmundur kominn með 
puttana á púlsinn í helsta atvinnu-
vegi bæjarbúa á þessum árum sem 
var sjávarútvegurinn. „Bæjarútgerðin 
hafði verið rekin hér frá lokum seinni 
heimsstyrjaldarar og gerði út tvo síð-
utogara, Bjarna Ólafsson og Akurey. 
Guðmundur Sveinbjörnsson fram-
kvæmdastjóri réð mig. Ég var þarna 
síðasta eina og hálfa árið sem Bæjarút-
gerðin var rekin. Það var 1960 og fram 
á mitt ár 1961. Á þessum árum börð-
ust útgerðarfyrirtæki um land allt í 
bökkum. Verandi með bókhaldið fyrir 
framan mig og sjá þessa togara koma 
aftur og aftur með fullfermi að landi, 
horfa á konur á Akranesi flykkjast í 
frystihúsið, unglingana sem unnu við 
þetta, sjómennina og alla þjónustuna 
í kringum þessa útgerð þá var blóðugt 
og út í hött að sjá að útgerðin var alltaf 
rekin með bókfærðu tapi. Í raun var 

þessi bæjarútgerð mikið hagnaðar-
fyrirtæki fyrir samfélagið. Stjórnvöld 
ákváðu hins vegar fiskverðið og stýrðu 
gengi og gjaldeyrismálum. Mjólkur-
kýrin sem var útgerðin og stóð undir 
uppbyggingu samfélagsins var látin 
drabbast niður. Þessar bæjarútgerðir 
um allt land lögðu upp laupana.“

Bæjarútgerðinni var hætt. 
Togararnir hurfu á brott en þá vildi 
svo til að Síldarverksmiðjan á Akra-
nesi var í uppsveiflu. „Hún var merki-
legt fyrirtæki og hafði verið stofnuð 
sem almenningshlutafélag hér árið 
1937. Slík félög voru ekki algeng á 
Íslandi þá. Flestir sem vettlingi gátu 
valdið í bænum skráðu sig sem hlut-
hafa þegar hún var stofnuð. Það voru 
hátt í 200 manns. Fólkið vildi með 
þessu koma hjólum atvinnulífs bæj-
arins í gang í kreppunni sem var fyrir 
stríð. Valdimar Indriðason var fram-
kvæmdastjóri þarna 1961 þegar ég hóf 
störf. Togarinn Víkingur var að koma 
sem nýsmíði frá Þýskalandi og fara í 
sína fyrstu veiðiferð. Valdimar vildi fá 
mig því ég hafði reynslu af togaraupp-
gjöri og bókhaldi frá Bæjarútgerðinni. 
Þarna vann ég í ein 17 ár. Þar kynnt-
ist ég því áfram vel af eigin reynslu 
hvernig rekstrarskilyrði útgerðarinn-
ar voru sem og tengslum hennar við 
annað atvinnulíf í bænum.“

Ásmundur segir að hann hafi svo 
starfað á skrifstofu Sementsverkmiðj-
unnar í ein fimm ár eftir að hann hætti 
hjá Síldarverksmiðjunni. Eftir það tók 
hann við stöðu framkvæmdastjóra 
Dvalarheimils aldraðra á Höfða. „Það 
var árið 1981 að hóf ég störf þar.“

Sögugrúskið hófst á Höfða
Þarna urðu ákveðin þáttaskil. Ás-
mundur dró sig út úr erli atvinnulífs-
ins. „Í starfi mínu á Höfða kynntist ég 
mörgu eldra fólki. Við fórum alltaf í 

sumarferðir þar sem ég var eins kon-
ar fararstjóri. Mér fannst ég þurfa að 
undirbúa mig áður. Sem dæmi má 
nefna að eitt sinn fórum við vestur í 
Dali. Ég fór að kanna hvað ég gæti 
sagt fólkinu í rútunni á leiðinni og 
þá byrjaði þetta,“ segir Ásmundur og 
vísar þar til sögugrúsksins sem eitt 
hans helsta áhugamál í dag. Þarna 
gerði Ásmundur uppgötvun þegar 
hann fór að skoða sögu Vesturlands.

Hún kom honum þægilega á óvart. 
„Allar konur sem eru einhvers virði í 
Íslandssögunni eru af Vesturlandi, frá 
Hvalfirði og vestur í Dali,“ segir hann 
kíminn á svip. „Meira að segja Hall-
gerður Langbrók úr Njálu er í þeim 
hópi.“

Ásmundur skynjaði fljótt að íbúar 
á Dvalarheimilinu Höfða voru fólk 
sem bjó yfir dýrmætri vitneskju sem 
ekki mátti falla í gleymsku og glatast. 

litlu munaði 
að höfuðstaður 
Íslands risi á 
Akranesi„Saga Akra-

ness er mjög 
merkileg.

ÁSMUNdUR 
ólAFSSoN  

sér vítt yfir akra-
nesbæ frá heimili 

þeirra Jónínu í 
dag. akrafjallið 

blasir við frá sinni 
bestu hlið.

HIN NÝjA bóK ÁSMUNdAR ólAFSSoNAR geymir stórmerkilegt 
greinasafn um atvinnusögu og mannlíf á akranesi og er prýdd fjölda ljósmynda.

texti: Magnús Þór Hafsteinsson
ljósmyndir: Friðþjófur Helgason
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„Sem dæmi má nefna að fyrir eina 
kvöldvökuna á Höfða hafði ég tek-
ið saman fyrstu gögnin um örnefni 
á Akranesi. Margir íbúa Höfða voru 
af Skaganum. Ég vissi að þau hefðu 
áhuga á örnefnum og væru fróð um 
þau. Ég hélt erindi um þetta og talaði 
svo við fólkið í framhaldi af þessu. 
Þar fékk ég ýmsar upplýsingar og við-
bætur við það sem ég hafði sagt. Ég 
vissi að ég gat ekki látið þar við sitja 
og fékk aðstoð frá Örnefnastofnun og 
stóra loftmynd af Akranesi frá Land-
mælingum. Inn á þessa mynd límdi ég 
inn örnefnin eftir því sem fólkið sagði 
frá.“ 

Mikilvægustu kaflarnir 
óskrifaðir
Það spurðist fljótt út á Akranesi að 
Ásmundur væri að taka saman áhuga-
verðar upplýsingar. „Ég fór að fá fyr-
irspurnir frá félagasamtökum um að 
koma og halda erindi sem tengdust 
þessu. Upp úr því byrjaði ég að skrifa 
greinar sem tengdust sögunni. Svona 
vatt þetta upp á sig,“ rifjar Ásmundur 
upp. Hann ætlaði þó aldrei að leggja 
ritstörfin fyrir sig. „Meiningin hjá mér 
var að bjarga vitneskju og safna heim-
ildum og upplýsingum fyrir þá sem 
myndu í fyllingu tímans skrifa sögu 
Akraness. Ólafur B. Björnsson var 
búinn að skrifa tvö bindi og átti eitt-
hvað í þriðju bókina þegar hann féll 
frá fyrir aldur fram. Síðan skeði ekkert 
fyrr en Jón Böðvarsson var fenginn 
til þessa verks. Hann skrifaði þó ekki 
nema eitt bindi. Gunnlaugur Haralds-
son skrifaði svo merkilegt stórvirki sitt 
sem kom út fyrir nokkrum árum. Þar 
komu þó ekki nema tvær bækur. Sú 
saga nær ekki nema til 1800. Það verk-
efni var allt drepið niður og ekkert að 
ske í þessu í dag.“

Ásmundur fer ekki dult með þá 
skoðun sína að honum finnist að það 
þurfi að ljúka við að skrifa sögu Akra-
ness. „Þau tvo bindi sem komin eru 
ná aðeins til ársins 1800. Mikilvæg-
ustu kaflarnir í sögu Akraness eru enn 
óskrifaðir,“ segir hann. Nýja bókin er 
viðleitni til að púsla upp í þetta. „Ég 
hef skrifað um það bil 70 stutta þætti. 
Kristán Kristjánsson bókaútgefandi 
stakk svo upp á því að taka eitthvað 
af þessum greinum mínum saman til 
að gefa þær út í bók núna fyrir jólin. 
Mér þótti það fráleit hugmynd fyrst 
þegar hann nefndi þetta en nú eru 15 
af þessum greinum mínum komnar í 
þessa nýju bók. Þetta er samantekt á 
ýmsum sviðum en kannski mest um 
atvinnusögu Akraness á fyrri hluta 
20. aldar. Ég er alltaf að grúska meira 
svo það gæti bæst við. Mér finnst mik-
ill áhugi á sögu Akraness meðal eldra 
fólks og þeirra sem eru á miðjum aldri. 
Ég vona bara að yngra fólkið og fleiri 
fari svo að sýna henni meiri áhuga.“

Umbrotatímar liðinna ára-
tuga
Ásmundur Ólafsson segir að þróunin 
hafi verið hröð á Akranesi og mikið 
breyst á fáum áratugum. „Ég skrifaði 
til dæmis einn þátt um mannlífið á 
neðri Skaganum um 1950. Þetta er allt 
horfið. Þá var hér mikið líf og gróska 
í kjölfarið á sjávarútveginum. Þetta 
líf færðist út í menninguna; leikfé-
lagið, karlakórinn og knattspyrnuna 
svo dæmi séu tekin. Akranes var eins 
og hálfgert eyjasamfélag á þeim árum 
þegar vegur var erfiður fyrir Hvalfjörð 
og sjóleiðir helsti samgöngumátinn. 
Samheldnin var mikil meðal íbú-
anna.“

Þegar þættirnir í bók Ásmundar 
eru lesnir er greinilegt að hann hefur 
skoðanir á ýmsu sem snertir atvinnu-
lífið og þróun þess, ekki síst hvernig 
það snertir síðan sjálft mannlífið. „Við 
vorum ekki allir sáttir við það á Akra-
nesi að öll eggin voru sett í eina körfu 
með sameiningum sjávarútvegsfyrir-
tækja hér. Ég var náttúrlega hættur að 
vinna í greininni þegar þetta var og 
starfaði við Dvalarheimilið á Höfða. 
En maður fylgdist með þessu. Flestir 
voru reyndar inni á því ef það gæti 
orðið til góða, að útgerðarfyrirtækin 
hér á Akranesi sameinuðust , ynnu hér 

fyrir hönd samfélagsins og í þágu íbú-
anna enda Akranes með elstu sjávar-
plássum landsins. En svo bara skeður 
það allt í einu upp úr þurru að þetta 
sameinaða fyrirtæki, sem var mynd-
að vegna sérstakra óska stærsta fyr-
irtæksins og bæjarstjórnar Akraness 
sem virtist hafa af þessu einhvern hag, 
var sameinað stórum útgerðarrisa. Í 
dag eiga Akurnesingar ekkert í þessu 
fyrirtæki. Þetta er gersamlega farið 
veg allrar veraldar. Akranesi hefur 
hrakað alltof mikið sem útvegsbæ. 
Við verðum að gæta að því að halda 
mörgum stoðum undir atvinnulífinu 
og tryggja fjölbreytni. Það er aldrei að 
vita hvenær þessar verksmiðjur inni 
í Hvalfirði hætta eins og gerðist með 
Sementsverksmiðjuna. Það var mikill 
skaði að missa útgerðina svona og öll 
þau fyrirtæki og umsvif sem byggðu á 
henni svo sem Nótastöðina. Hér var 
einnig mikil skipasmíði. Ákveðinn 
meiður af því í dag er tæknifyrirtækið 
Skaginn sem er myndarlegt. En í dag 
er það svo að mjög stór hluti Akurnes-
inga fer til vinnu sinnar á Grundar-
tanga eða í Reykjavík. Öðrum þræði 
tengist þetta svo líka samgöngubótum 
með tilkomu Hvalfjarðarganga. Þetta 
eru miklar breytingar.“

landið hefur breyst
Það er gaman að sitja á spjalli við 
Ásmund enda augljóst að hann er 
margfróður bæði um íbúa og málefni 
Akraness á liðnum áratugum. Hann 
hefur frá mörgu að segja og hefur 
greinilega ígrundað margt. Allt í einu 
erum við farnir að tala um fjörurnar á 
Akranesi. „Í gamla daga léku krakkar á 
Akranesi sér mikið í fjörunum. Gamlir 
skólafélagar mínir sem ólust upp með 
mér hér Skaganum en eru brottflutt-
ir koma stundum í heimsókn. Þá tala 
þeir stundum um að fjörurnar hér 
á Skaganum hefðu átt að fá að halda 
sér. Í dag er nefnilega búið að setja 
grjótgarða meðfram nánast öllum 
fjörum hér. Það hefur hvergi í nein-
um bæ verið sett jafn mikið af grjóti í 
fjörubakkana. Ég hef svarað því til að 
ekki hafi verið um annað að ræða til 
að bjarga bæjarlandinu undan ágangi 
sjávar. Það hefur orðið geysilegt land-
brot á Akranesi í gegnum tíðina,“ segir 
Ásmundur.

Hann bætir svo strax við: „Þar sem 
í dag er Krossvík undan Langasandi 
var áður fyrr á landnámsöld fast land. 
Hið sama gildir um víkina Leyni. 
Örnefnið Leynir þýðir land sem  ligg-
ur lágt við sjó. Í dag er ég orðinn sann-

færður um að þjóðsagan um það að 
þar sem nú er skerið Þjótur hafi eitt 
sinn verið land og stekkur frá höfuð-
bólinu Görðum sé sönn. Við sem höf-
um búið hér alla tíð höfum séð hvað 
sjórinn er fljótur að brjóta niður land.  
Móðir mín sagði eftir ömmu sinni að 
hátíðir hefðu verið haldnar á Grenjum 
þar sem Þorgeir og Ellert reistu síðar 
skipasmíðastöðina. Ef hún hefði ekki 
verið byggð þarna þá væri opið í dag 
á milli Lambhúsasunds og Krókalóns. 
Sjórinn hefði brotið Grenjarnar nið-
ur. Það sem hefur bjargað Akranesi 
frá því að verða hafinu að bráð eru 
flasirnar tvær vestur af nesinu, það er 
Vesturflös og Suðurflös. Þær eru brim-
brjótar frá náttúrunnar hendi og skýla 
kaupstaðnum fyrir öldunum.“ 

Saga Akraness afar merkileg
Svona dregur Ásmundur fram vit-
neskjuna sem byggir oft að stórum 
hluta á því sem borist hefur á milli 
kynslóðanna. „Ég man sem dæmi að 
Enok Helgason frændi minn var á 
elliheimilinu sem þá var í Arnardal. 
Við Júlíus Þórðarson frændi minn á 
Grund sem þáttur er um í nýju bók-
inni, fórum oft í heimsókn til En-
oks.  Hann var síðasti maðurinn sem 
fæddist í Elínarhöfða. Enok sýndi mér 
klett þar sem hann sagði vera álfa-
kirkju og hann trúði því sjálfur full-

um fetum að þar væri alltaf mikið líf á 
sunnudögum. Það er mynd af þessari 
álfakirkju í bókinni. Svo fórum við að 
leita að lindinni í Elínarhöfða sem sá 
bænum fyrir vatni. Hún var þá nær 
horfin undir grjót. Við fundum hana 
aftur.“

Þegar Ásmundur talar um sögu-
leg málefni er greinilegt að hann er 
meðvitaður um það að draga línur 
frá þeim sem á undan hafa gengið 
í því merka starfi að halda sögunni 
til haga. „Eiginlega fyrsti maðurinn 
sem hóf að skrifa um söguleg efni á 
seinni tímum hér í Borgarfjarðarsýslu 
var Kristleifur Þorsteinsson á Stóra 
Kroppi. Ég var einmitt að lesa formála 
einnar bóka hans. Þar talar hann árið 
1937 um Akranes sem hluta af Borg-
arfirði. Þetta var sjálfsagt á þeim tíma 
þó Akranes sé núna orðið meira sér á 
báti. Á þessum tíma þekktist fólkið í 
Borgarfirði og á Akranesi. Þetta voru 
skyldmenni og vinir og mikill sam-
gangur í milli. Þarna var  Kristleifur 
að viðra áhyggjur sínar af því að saga 
Akraness færi forgörðum því allt eldra 
fólk sem þekkti til á Skaganum væri að 
hverfa. Þó sagði hann að einn gamall 
maður væri eftir. Það var Ásmundur 
vinur hans á Háteig, langafi minn sem 
ég er skírður eftir. Kristleifur skrifaði 
þarna í þessum pistli að Ásmundur 
á Háteigi hefði gott minni. Ólafur B. 

Björnsson ritstjóri bjó í næsta húsi við 
Ásmund afa minn og leitaði mikið 
til hans þegar hann hóf að skrifa um 
sögu Akraness þremur árum eftir að 
Kristleifur skrifaði sinn formála,“ seg-
ir Ásmundur og telur ekki ólíklegt að 
Ólafur hafi einmitt fylgt ábendingum 
fræðimannsins á Stóra Kroppi. Þar 
með varð dýrmætri vitneskju bjargað 
áður en það varð of seint.

„Saga Akraness er mjög merki-
leg,“ segir Ásmundur í lokin. „Litlu 
hefði jafnvel mátt muna að Akra-
nes yrði höfuðstaður Íslands en ekki 
Reykjavík. Að mínu viti er það hrein 
tilviljun að svo varð ekki. Menn voru 
á tímabili eftir jarðskjálfta og harðindi 
á 18. öld að hugsa alvarlega um að 
flytja biskupsstólinn frá Skálholti. Það 
var ósk biskupanna Finns Jónssonar 
og Hannesar aðstoðarbiskups í nóv-
ember 1779 að flytja biskupssetrið að 
Kúludalsá á Akranesi á fardögum árið 
eftir. Helstu valda- og embættismenn 
þjóðarinnar bjuggu þá við norðan-
verðan Hvalfjörðinn svo sem á Leirá, 
Innra Hólmi og Ytra Hólmi. Síðan 
fluttust þeir um set til Viðeyjar og 
Bessastaða. Reykjavík þróaðist smám 
saman til þess að verða aðal plássið. 
Hefðu mál þróast aðeins öðruvísi gæti 
vel verið að höfuðstaður Íslands í dag 
væri á Akranessvæðinu norðan Hval-
fjarðar en ekki við sundin blá.“

„Mikil-
vægustu 

kaflarnir í 
sögu Akraness 
eru enn   
óskrifaðir

„allar konur 
sem eru 
einhvers virði 
í Íslands-
sögunni eru 
af Vesturlandi, 
frá Hvalfirði og 
vestur í Dali.“
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Ég hafði aldrei lent í neinu viðlíka, 
en faðir minn, tengdafaðir og bróðir 
höfðu lent í sjóslysi þegar Krossnes SH 
frá Grundarfirði sökk á Halamiðum 
árið 1992.

Ég hafði farið í gegnum margar 
æfingar hjá Slysavarnaskóla sjómanna 
og um borð í skipum og bátum, og 
nú fannst mér ég vera eins og vél-
menni. Það var ekkert fát á mönnum 
– engin hróp eða köll – bara gengið í 
það sem gera þurfti. Eftir að okkur fór 
að flatreka var farið að huga að því að 
sjósetja gúmbjörgunarbát, tveir slíkir 
voru um borð með sjálfvirkum sleppi-
búnaði. Við Héðinn bjuggumst til að 
sjósetja annan þeirra. En stormurinn 
var svo mikill að hann fauk bara eins 
og tjalddúkur út í loftið, slitnaði strax 
frá og hvarf sjónum okkar.“

 Klukkan 18.10 tilkynnti Steinunn 
SH að Svanborgin væri komin rétt 
norður fyrir Skálasnagavita (Svörtu-
loftavita) og nálgaðist bjargið þar. 
Stuttu síðar var látið vita að björgunar-
sveit á Snæfellsnesi væri að fara af stað 
með fluglínubúnað.

 Eyþór heyrði þegar Sæbjörn skip-
stjóri bað menn sína að sjósetja hinn 
gúmbátinn:

„Þegar við settum seinni bátinn 
út náðum við að halda honum við 
skipshliðina. En nú sá ég að við vor-
um að nálgast klettana, björgin blöstu 
hreinlega við. Þetta var mjög óraun-
verulegt. Ég var ekki beint hræddur, 
fannst ég frekar vera eins og í einhverju 
tómarúmi. Við vorum allir á fullu að 
gera eitthvað, í vélinni, í brúnni og á 
þilfarinu. Skipunin hjá Sæsa var mjög 
skýr: „Höldum í björgunarbátinn. 
Hann má ekki fara.“ Þetta hafði allt 
gerst ótrúlega fljótt.“

 Nú tilkynnti Steinunn SH að hún 
væri komin að staðnum þar sem Svan-
borgina væri að reka upp í klettana 

og áhöfnin væri í viðbragðsstöðu. Það 
væri hins vegar ekkert hægt að aðhaf-
ast vegna mikils brims og grunnbrota 
fyrir innan. Aðeins væri hægt að lóna 
fyrir utan, vera í viðbragðsstöðu og lýsa 
upp strandstaðinn þegar þar að kæmi.

Fjórmenningarnir á Svanborgu sáu 
að báturinn var um það bil að kastast 
upp að hamraveggjunum við Svörtu-
loft.

 Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar 
var að búast til brottferðar en menn í 
Stjórnstöðinni ákváðu að óska eftir því 
við varnarliðið á Keflavíkurflugvelli að 
þaðan yrði einnig send þyrla til aðstoð-
ar. Tilkynningaskyldan í Reykjavík gaf 
upp staðsetningu Svanborgar og ítrek-
aði að fjórir menn væru um borð.

Klukkan 18.15, Keflavíkurflug-
völlur 

Maður fyrir borð  
Javier Casanova, 35 ára, var þyrluflug-
stjóri hjá varnarliðinu á Keflavíkurflug-
velli. Hann var giftur íslenskri konu, 
Guðrúnu Kristófersdóttur, og þau áttu 
tvö börn, Kristófer og Andreu, eins og 
tveggja ára:

„Þennan dag höfðum við verið við 
æfingar með þyrlusveit Landhelgis-
gæslunnar. Tveir gúmbátar höfðu verið 
sjósettir og við áttum að leita að þeim, 
en fundum þá ekki vegna öldugangs og 
hvassviðris. Ég hafði hlakkað til að eiga 
rólegt kvöld með konunni minni og 
börnunum og var að sinna þeim þegar 
yfirmaður minn hringdi. „Við erum 
hugsanlega að fá útkall en ekki er víst 
að það sé flugfært – það er varla hægt 
að opna flugskýlisdyrnar í storminum. 
Íslenska Landhelgisgæslan var að biðja 
um aðstoð. Super Puman þeirra er að 
fara á slysstað en þeir munu láta okkur 
vita hvort þeir þurfa á okkur að halda,“ 
sagði hann.“

 Um borð í Svanborginni starði Ey-
þór á brimið lemja klettana við Svörtu-
loft:

„Við Héðinn stóðum þarna saman 
og héldum í gúmbjörgunarbátinn. 
Andartak hafði það hvarflað að mér að 
stökkva um borð í bátinn. En svo hætti 
ég nánast jafnskjótt að hugsa um það, 
sjólagið var svo hrikalegt. Við hefðum 
bara hrakist og skolast til og frá um 
borð í bátnum – ef okkur hefði yfirleitt 
tekist að halda okkur innanborðs. Samt 
var gott að geta einbeitt sér að því að 
halda bátnum þarna. Sjómenn vilja 
halda í þær bjargir sem þeir hafa.“

Svanborgina hafði rekið í gegnum 
grunnbrotin og hún var um það bil að 
fara að skella á klettunum með miklum 
skruðningum. Fjórmenningarnir biðu 
þess sem verða vildi.

Eyþór stóð enn rétt hjá Héðni:
„Nú kastaðist Svanborgin allt í 

einu upp að klettunum og við fundum 
gríðarlega þungt og snöggt högg, líkast 
árekstri tveggja bíla. Héðinn var nokk-
uð þrekinn, náði ekki að halda sér og 
kastaðist harkalega til svo að hann fór 
alveg yfir lunninguna og fyrir borð. Ég 
stóð neðar en hann og hentist á lunn-
inguna sjálfa í brjósthæð. Héðinn lenti 
í briminu um metra frá síðu bátsins. 
Hvorki faðir hans né Sæsi skipstjóri sáu 
það sem gerðist. Björgunarbáturinn 
flaut í briminu stutt frá og ég reyndi að 
toga í fangalínuna þannig að Héðinn 
gæti gripið í hana, en hann náði henni 
ekki og ég sá hann svo reka fram hjá 
björgunarbátnum í flotgallanum sín-
um. Það var hrikaleg ágjöf, veltingur 
og hamagangur og ég missti sjónar á 
honum.“

Um klukkan 18.20, Flugskýli 
Landhelgisgæslunnar 

Kemst þyrlan ekki af stað? 
34 mínútur höfðu liðið frá því að að-
alvél Svanborgar stöðvaðist þangað til 
skipið strandaði og lá undir áföllum í 
lítilli klettavík undir Svörtuloftum. Nú 
var áhöfn Steinunnar hætt að sjá ljós 
Svanborgar SH. Þau höfðu slokknað en 
neyðarljós komið inn. Björgunarsveitin 
Sæbjörg frá Ólafsvík var lögð af stað á 
slysstað með fluglínutæki. Ákveðið 
var að senda sjúkrabíl og lækni að 
Skálasnaga en aðrir viðbragðsaðilar 
yrðu við Rifsflugvöll.

Klukkan 18.26, 36 mínútum eftir 
að útkall ALFA var sent út, var TF-LÍF 
tilbúin til flugtaks frá flugskýli Land-
helgisgæslunnar á Reykjavíkurflugvelli. 
Þetta þótti góður viðbragðstími, ekki 
síst í ljósi þess að áhöfnin var búsett 
í allt að fjórtán kílómetra fjarlægð frá 
flugvellinum. Pétur Steinþórsson var 
flugstjóri. Áætlaður flugtími á slysstað 
var 45 mínútur.

Hættulegt getur verið að setja þyrlu 
í gang í miklum vindhviðum sökum 

hættunnar á að skrúfuspaðarnir, sem 
slúta niður undan eigin þunga þar til 
allmiklum hraða hefur verið náð, sláist 
niður í afturbúk vélarinnar.

Björn Brekkan var 26 ára flugmað-
ur í þyrlusveit Landhelgisgæslunnar:

„Það var verið að loka fyrir allt 
innanlandsflug út af veðurspánni 
og í Reykjavík var hífandi rok. TF-
LÍF hafði verið dregin út og var höfð 
austan megin við flugskýlið. Við ótt-
uðumst að vindhviðurnar væru of 
miklar til að geta sett í gang en það 
gekk vel og við tókum á loft. Við höfð-
um upplýsingar um að Svanborg SH 
404 væri vélarvana, bátinn ræki upp að 
ströndinni og áhöfnin væri að berjast 
við að koma vélinni í gang.“ 

Eyþór sá að varla var stætt lengur 
á þilfari Svanborgar því að báturinn lá 
undir stöðugum áföllum. Þeir sem eftir 
voru um borð yrðu að reyna að komast 
í skjól:

„Við vorum komnir inn í vík og 
ég sá hvernig björgunarbáturinn 
klemmdist á milli Svanborgar og klett-
anna. Hann hafði laskast. Fúsi og Sæsi 
voru komnir upp á brúarþakið og ég 
ákvað að fara þangað líka. Þegar ég 
kom upp gat ég sagt þeim frá því að 
Héðin hefði tekið fyrir borð. Sæsi tók 
þetta mjög nærri sér en það var eins og 
Fúsi, faðir Héðins, væri orðinn hálfdof-
inn.

Sæsi var með neyðartalstöð og þar 
heyrði hann að þyrla væri á leiðinni.“

 Klukkan 18.28 tilkynnti Brynjar, 
skipstjóri á Steinunni SH, og hafði það 
eftir Sæbirni á Svanborginni, að einn 
skipverji hefði fallið útbyrðis. Skipið 
lemdist nú utan í klettana. Stjórnstöð 
Landhelgisgæslunnar tilkynnti stuttu 
síðar að þyrla yrði komin á strandstað-
inn eftir um það bil hálftíma.

 Um borð í TF-LÍF voru Pétur flug-
stjóri og áhöfn hans að ráða ráðum 
sínum. Björn Brekkan flugmaður, sem 
hafði verið þrjú ár í þyrlusveitinni, sá að 
skilyrðin voru slæm:

„Eftir að við fórum af stað sáum við 
á tækjum okkar að Faxaflói var pakk-
aður af svokölluðum bólstraskúraskýj-
um, en afar erfitt er að fljúga í gegnum 
þau. Við höfðum þess vegna áhyggjur 
af því hvort við kæmumst alla leið að 
Svanborginni. Skýin gerðu okkur strax 
erfitt fyrir þannig að við flugum yfir 
flóann í kolvitlausri ókyrrð. Þetta var 
með verri veðrum sem ég hafði lent í 
á þyrlu.“

Við verðum að fara af stað 
Klukkan 18.37 ítrekaði Landhelgis-
gæslan beiðni sína um að varnarliðið á 
Keflavíkurflugvelli sendi einnig þyrlu til 
aðstoðar. Javier Casanova flugstjóri var 
að búast til brottfarar:

„Um tuttugu mínútum eftir fyrra 
símtal yfirmanns míns hringdi sím-
inn aftur og hann sagði að við yrðum 

að fara. Eins og veðrið var átti ég þó 
varla von á því að við færum í loftið, 
og Veðurstofan spáði versnandi veðri. 
Ég sagði Guðrúnu, konunni minni, að 
ég ætlaði að fara út í flugskýli og sjá til, 
en ég reiknaði með að koma aftur heim 
áður en langt um liði.“

 Steinunn SH var enn í sambandi 
við Sæbjörn á Svanborgu SH um 
neyðartalstöðina og tilkynnti nú að 
þrír skipverjar væru enn um borð. 
Þeir væru komnir upp á brúarþakið og 
væru að spyrja um komutíma þyrlunn-
ar. Landhelgisgæslan tilkynnti að áætl-
aður komutími væri klukkan 19.11, 
mikill mótvindur tefði fyrir vélinni.

Björgunarsveit var nú á leið eftir 
afleggjara sem lá að Skálasnagavita. 
Þegar Landhelgisgæslan óskaði eftir 
veðurupplýsingum greindu skipverjar 
á Steinunni SH frá því að vindhraði 
væri 22–24 metrar á sekúndu við slys-
stað og þeir sæju Skálasnagavita vel. 
Þessum upplýsingum var komið til 
áhafnar TF-LÍF. 

Eyþór var uppi á brúarþaki Svan-
borgar með Vigfúsi og Sæbirni og hélt 
sér þar dauðahaldi:

„Við sáum ljós frá bátum fyrir utan 
brimgarðinn. Þetta var erfitt, en nú var 
bara að bíða eftir þyrlu – við vissum að 
hún væri á leiðinni. Það var ekkert ann-
að að gera en að reyna eftir mætti að 
halda sér. Báturinn slóst mjög harka-
lega upp við klettana. Nú áttaði ég mig 
á því að talstöðin var hætt að virka en 
vissi ekki hvort hún hefði slegist utan í 
stálið eða farið á kaf í sjó.“

Klukkan rúmlega sjö

Svanborgin skorðast ... eða 
hvað? 
Skipbrotsmennirnir á Svanborgu 
höfðu misst allt samband við björg-
unaraðila. Þeir höfðu fengið að vita 
að það væri að styttast í þyrluna, en 
spurningin var hvort hún kæmist á 
staðinn og hægt yrði að hífa menn 
upp í þessum látum – eða hvort það 
yrði of seint. Bátar eru ótrúlega fljótir 
að liðast í sundur í ofsafengnu brim-
inu sem verður í slíku veðri við stór-
grýtta og klettótta strönd.

Hjá Eyþóri kviknaði nú veik von 
um að veðrið væri eitthvað að lægja:

„Svanborgin hafði lamist og kast-
ast til og frá. En svo var eins og hún 
ætlaði að skorðast uppi í klettum við 
lítinn tanga. Var þetta stund milli 
stríða? Höggin og skellirnir höfðu 
verið yfirþyrmandi en nú var eins 
og aðeins væri að dúra. Sæsi og Fúsi 
ákváðu því að klifra niður af brúar-
þakinu og niður á þilfar til að kanna 
hvort freista mætti þess að komast í 
land upp á tangann. Sæsi vildi hins 
vegar að ég yrði kyrr uppi á brúar-
þakinu. Þeir klifruðu niður á þilfar og 
sóttu krækjur sem notaðar voru til að 

 áhöfn varnarliðsþyrlunnar með sjómanninum sem bjargað var við Svörtuloft 
7. desember 2001. Frá vinstri Javier Casanova flugstjóri, Jay D. lane sigmaður, 
Scott bilyeu björgunarmaður, Eyþór garðarsson, Michael garner flugmaður 
og Darren bradley spilmaður. Þeir sem fórust voru Sæbjörn Vignir ásgeirsson 
skipstjóri Ólafsvík, Vigfús Elvan Friðriksson stýrimaður Ólafsvík og Héðinn Magn-
ússon vélstjóri Ólafsvík.

jardir.is
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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

húkka í belgi, ætluðu líklega að reyna 
að koma spotta í land því að stefnið 
var ekki hátt. Ég fylgdist með þeim 
við þetta.

En svo, þegar þeir voru komnir 
þarna fram á, var eins og Svanborgin 
losnaði aftur úr skorðunum sem hún 
var komin í. Hamagangurinn hófst á 
ný þegar báturinn tók aftur að lemj-
ast upp við klettastálið. Nú fannst mér 
eins og allt væri að fara til fjandans. 
Báturinn barðist miklu harkalegar til í 
briminu og klettunum en áður, hreyf-
ingin varð miklu meiri og hraðari. Ég 
hlýddi því skipun Sæsa um að halda 
kyrru fyrir uppi á brúarþakinu. Þeir 
Fúsi komust í skjól í skoti milli brú-
arinnar og vélarrúmsins en ágjöfin og 
veltingurinn hindraði að þeir kæmust 
aftur upp til mín á brúarþakið. Ég 
hafði skorðað mig með bakið uppi við 
mastrið og með fótspyrnu í sleppi-
gálgann fyrir björgunarbátinn. Ég 
mundi að skömmu áður en talstöðin 
okkar hætti að virka hafði ég heyrt að 
það væru um tuttugu mínútur í þyrl-
una.“

Um svipað leyti

Fæðingardeildin, breiðholt 
og hraunið við Svörtuloft
Á fæðingardeildinni í Reykjavík höfðu 
hin nýbakaða móðir, Hallveig Hörn, 
og Vigfús, sonur Vigfúsar stýrimanns 
og hálfbróðir Héðins, fengið spurnir af 
því að það væri eitthvað að hjá Svan-
borginni. Hallveigu leist ekki á það sem 
hún heyrði:

„Faðir minn, sem var líka sjómað-
ur fyrir vestan, hringdi í okkur. Hann 
sagði að þeir á Svanborginni hefðu 
fengið á sig brotsjó, þeir væru staddir 
út af Svörtuloftum og það væri verið 
að reyna að ná þeim í land.“

Hrönn Héðinsdóttir, kona Vig-
fúsar og móðir Héðins, var komin 
af fæðingardeildinni í íbúð sem þau 
hjónin áttu í Breiðholti í Reykjavík 
og var að fá sér kvöldmat þegar hún 
kveikti á sjónvarpsfréttum. Þar var 
greint frá því að bát hefði rekið upp í 
kletta á Snæfellsnesi:

„Ég fékk sting í hjartað. Það var 
ekki sagt strax hvaða bátur þetta væri, 
en eitthvað sagði mér að þetta væri 
Svanborgin. Ég hringdi í lögregluna í 
Ólafsvík, en þeir vildu ekki segja mér 
hvaða bátur þetta væri.

„Ég veit að þetta er Svanborgin,“ 
sagði ég og fann það á mér að það 
væri rétt.

„Það er einn maður farinn fyrir 
borð,“ sagði lögreglumaðurinn.

„Er það annar hvor minna 
manna?“ spurði ég áfram.

„Ég veit það ekki,“ svaraði hann.“
 Magnús Emanúelsson var formað-

ur Björgunarsveitarinnar Sæbjargar í 
Ólafsvík:

„Þegar við fengum útkallið leist 
mér ekki á blikuna. Eitt það allra 
versta sem sjómenn geta lent í er að 
fara upp í kletta eins og eru þarna 

á Nesinu. Sæbjörn ætlaði að fara í 
þennan róður og svo ætluðum við 
að halda upp á fertugsafmæli mitt og 
sextugsafmæli föður míns, Emanúels 
Ragnarssonar, kvöldið eftir. Sæbjörn, 
Kristján Kristjánsson, Illugi Jensson 
og Aðalsteinn Kristófersson voru með 
hljómsveit og þeir ætluðu að spila. Ég 
fór nú ásamt föður mínum, Aðalsteini 
og fleirum á björgunarsveitarbíl út 
eftir. Ég kallaði í Gæsluna og bað um 
að fá staðsetningu Svanborgarinnar, 
en þá reyndist hún vera nokkrum 
kílómetrum sunnar en við héldum. 
Við keyrðum alveg út að vitanum og 
ég sendi nokkra menn af stað með 
þau tæki sem þeir gátu borið.“

Aðalsteinn Kristófersson, 33 ára, 
var með Magnúsi í bílnum:

„Við komum þarna að í ljósaskipt-
unum og leituðum fyrst í klettunum 
að norðanverðu. Þar var engan bát að 
sjá. Þegar við áttuðum okkur á því var 
ákveðið að við skyldum hlaupa tve-
ir suður fyrir vitann og leita þar, gá 
hvort við fyndum olíulykt. Nú var far-
ið að dimma. Þegar ég fann svo allt í 
einu olíulykt fannst mér ég vera kom-
inn á slóðina. Við fórum þá að gægjast 
fram fyrir klettana og leita betur.

Ég þekkti Sæbjörn skipstjóra mjög 
vel og mér var mikið í mun að finna 
mennina, vonaði að ég gæti fundið þá 
á lífi og hægt yrði að komast að þeim 
á strandstaðnum. En þarna var mjög 
erfitt klettabelti svo að þetta leit ekki 
vel út.“

Klukkan 19.19  

Vonsvikin þyrluáhöfn
Flugmönnunum á TF-LÍF hafði tekist 
að brjótast í gegnum skýjaklakkana 
langleiðina að slysstað. Björn Brekkan 
flugmaður horfði ýmist út um glugg-
ana eða á stjórntækin:

„Þegar við vorum að koma á svæð-
ið fórum við í svokallað biðflug suð-
vestur af Malarrifi á Snæfellsnesi. Við 
reyndum að vera þar í hreinum vindi, 
vildum sæta lagi til að komast lengra 
og inn að strandstað. Veðrið þar var 
í raun kolvitlaust. En eitthvað var að 
hjá okkur. Við fengum viðvörunartil-
kynningu um að jafnvægisstillingar í 
stjórntækjum þyrlunnar væru bilað-
ar. Þetta voru mikil vonbrigði. Í ljósi 
þessa ástands vélarinnar treysti flug-
stjórinn sér ekki til að fljúga henni 
yfir að strandstaðnum og hífa upp 
menn. Allar reglur bönnuðu slíkt. 
Hann gat ekki stillt þyrluna af í hang-
flugi við þessi skilyrði og við vorum 
ekki heldur útbúnir nætursjónaukum. 
Það var því ófært fyrir TF-LÍF að vera 
þarna lengur. Við urðum því miður að 
snúa við til Reykjavíkur og láta gera 
við bilunina – þegar við áttum aðeins 
um tíu mínútna flug eftir á strandstað. 
Pétur ákvað að við skyldum fljúga 
rakleiðis til Reykjavíkur. Sem betur 
fór hafði varnarliðsþyrla verið kölluð 
út.“ 

Á Keflavíkurflugvelli var Javier 
Casanova flugstjóri að undirbúa flug-
tak á Pave Hawk-þyrlu varnarliðsins. 

Með honum yrðu fimm aðrir í áhöfn:
„Þegar ég kom í flugskýlið var ver-

ið að gefa okkur upplýsingar um veðr-
ið og skyggni á leiðinni. Það var 40 
til 45 hnúta vindur og sex kílómetra 
skyggni. Hámarkið fyrir þyrlurnar 
okkar var 45 hnútar. Ég bjóst við að 
það yrði hvassara en það við Snæfells-
nes miðað við spána og vindurinn 
yrði því að líkindum yfir þolmörkum 
vélarinnar. Ég taldi einnig að of hvasst 
væri á Keflavíkurflugvelli til að opna 
mætti dyrnar á flugskýlinu. Venjulega 
var opnun dyranna takmörkuð við 35 
hnúta vindhraða. Það kom mér því á 
óvart þegar það var leyft. Tvær þyrlu-
áhafnir höfðu verið kallaðar út. Það 
leit út fyrir að við værum að fara af 
stað svo að ég safnaði öllum saman. 
Við höfðum takmarkaðar upplýs-
ingar um það sem var að gerast á slys-
stað úti af Snæfellsnesi en gerðum ráð 
fyrir að við værum að fara að bjarga 
mönnum af báti úti á sjó.

„Við leggjum af stað, en við getum 
snúið við ef þið teljið aðstæður verða 
of erfiðar,“ sagði ég við áhöfn mína. 
Við sóttum nætursjónaukana okkar 
og annan búnað. Allir voru að verða 
tilbúnir.“

SVANboRG  SH 404 frá Ólafsvík. Mynd: Hafþór Heiðarsson.

Kort af svæðinu undir Jökli.
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bókin Tvísaga sem er nýkomin 
út er opinská og einlæg frásögn 
þar sem Ásdís Halla Bragadóttir 

segir einstaka sögu móður sinnar Sigríðar 
Stefaníu Sívertsdóttur Hjelm – og þeirra 
mæðgna. „Saga þeirra er full af gleði en 
líka djúpum harmi, vonum og vonbrigð-
um og sannleika sem aldrei er einhlítur,“ 
segir í tilkynningu frá útgáfunni.

 Ásdís Halla bjó lengi vel á Akranesi 
ásamt fjölskyldu sinni en faðir hennar 
starfaði á þeim tíma í járnblendiverk-
smiðjunni á Grundartanga. Hér á eftir fer 
stuttur kafli úr bókinni þar sem segir frá 
tímanum á Akranesi:

 Þegar fréttir bárust af því að íslenska 
ríkið og norska stórfyrirtækið Elkem 
væru að undirbúa gangsetningu á járn-
blendiverksmiðju á Grundartanga sótti 
pabbi þar um vinnu og aldrei hef ég séð 
hann sýna gleði sína jafn innilega og 
þegar hann fékk tilkynninguna um að 
honum hefði hlotnast starfið. Hann til-
kynnti okkur eftir um eins og hálfs árs 
búsetu í Svíþjóð að ætlunin væri að flytja 
aftur til Íslands þar sem við myndum búa 
á Akranesi í nágrenni við verksmiðjuna. 
Fyrst þyrftum við þó að flytja til Noregs 
svo að hann gæti farið í þjálfun í járn-
blendiverksmiðju Elkem í Kristiansand.

Eftir um hálfs árs yndislega búsetu í 
Kristiansand í Noregi fluttum við vorið 
1979 til Akraness og tilfinningin um að 
við værum komin heim aftur var notaleg. 

En ekki leið á löngu þar til áhyggjur af af-
drifum bróður míns lituðu nánast hverja 
einustu hugsun, hvern einasta dag.

„Ástandið er alvarlegt. Sonny er enn 
meðvitundarlaus og það er erfitt að segja 
til um framhaldið fyrr en hann vaknar 
upp ... en hvenær það verður er óljóst.“

Þó að tíðindin væru áfall var mér létt 
yfir því að Sonny væri þó líklega kominn 
úr lífshættu. Daginn áður hafði mamma 
fengið símtal frá sjúkrahúsinu í Kaup-
mannahöfn þar sem læknir reyndi að 
útskýra að eitthvað alvarlegt hefði kom-
ið fyrir rúmlega tvítugan son hennar 
en það eina sem hún skildi var að hann 
hefði orðið fyrir alvarlegri árás og væri 
nú í „coma“.

Ég var 15 eða 16 ára og hafði vakað 
alla nóttina, sat með spilastokk við skrif-
borðið mitt. Óvissan um afdrif bróður 
míns var svo óbærileg að ég gat ekki 
hugsað mér að leggjast í rúmið en ég 
lofaði sjálfri mér að ég færi að sofa þegar 
kapallinn gengi upp. En kapallinn gekk 
ekki upp alla nóttina og ég vakti fram 
undir morgun.

Á þessum tíma höfðum við búið 
á Akranesi í þrjú eða fjögur ár. Pabbi 
var alsæll í starfinu í verksmiðjunni og 
mamma var að læra að verða sjúkraliði. 
Sonny, sem var átján ára, þegar við flutt-
um aftur til Íslands bjó stundum heima 
en oftast ekki. Þegar hann var heima 
var töluverð spenna í loftinu, jafnvel 

átök og harkaleg rifrildi. Um hvað var 
tekist á man ég ekki en líklega var það 
um ástandið sem hann var í, neysluna, 
afbrot eða peningaleysi. Ég held þó að 
oftar en ekki hafi tilgangsleysi þessara 
átaka verið algjört, skot og skætingur 
sem stigmagnaðist upp af gömlum vana. 
Stundum rauk Sonny út af minnsta til-
efni en í öðrum tilvikum gekk meira á og 
þá voru dæmi um að til handalögmála 
kæmi á milli hans og pabba sem oftar en 
ekki endaði með því að hann sást ekki í 
einhvern tíma.

„Ég drep þig!“ heyrði ég hann öskra 

eitt kvöldið á pabba þegar þeir deildu, en 
Sonny var þá áberandi dópaður. Spenn-
an magnaðist upp, Sonny fór út í fússi en 
kom til baka upp úr miðnætti og braut þá 
rúðu með svo miklu offorsi og látum að 
hann skarst mjög illa.

Ég hafði lokað mig af inni í her-
bergi sem var á annarri hæð beint fyrir 
ofan aðalinnganginn en þegar ég heyrði 
brothljóðin leit ég út um gluggann og sá 
bróður minn ráfa burt aftur í annarlegu 
ástandi, alblóðugan og illa særðan.

Á slíkum stundum var vanmáttar-
kenndin þungbær. Þó að Sonny væri 
þarna um tvítugt, sjö árum eldri en ég, 
stærri og sterkari, þá fannst mér hann 
alltaf vera litli bróðir minn. Hann var 
viðkvæmari en ég, opnari, einlægari og 
barnalegri. Ég elskaði hann innilega og 
mig langaði að hjálpa honum en ég hafði 
enga hugmynd um hvernig ég gæti gert 
það. Hugsunin um að mig langaði að 
bjarga honum sótti samt stöðugt á mig.

Ég man að þetta kvöld fann ég ekki 
bara til vanmáttarins heldur líka reiði. 
Ég var ósátt við vítahringinn sem bróð-
ir minn virtist fastur í, úrræðaleysi fjöl-
skyldunnar og vonleysið. Mest af öllu 
óttaðist ég að einn daginn ryki hann út 
og kæmi aldrei aftur.

Það eina sem mér fannst ég geta 
gert uppbyggilegt á svona stundu var að 
einbeita mér að náminu og þetta kvöld 
þvingaði ég sjálfa mig til að fara að sofa 
þó að ég væri ekki í nokkru skapi til þess. 
Ég var á leið í stærðfræðipróf í fyrsta 
tíma morguninn eftir og mat það sem 
svo að það eina sem kæmi hugsanlega í 
veg fyrir góðan árangur væri svefnleysi. 
Ég ætlaði ekki að láta það gerast.

Sem betur fer vakti brotaferill bræða 
minna ekki mikla athygli á þessum við-
kvæmu unglingsárum enda fjölmiðlar 
annars eðlis og samfélagsmiðlar ekki til. 
Einstaka sinnum sá ég fréttir í blöðunum 
sem ég tengdi við Sonna eða Sívar – auk 
þess sem dæmi voru um að þeir væru 
saman í einhverju rugli í bænum, eins og 
innbrotum eða þjófnuðum sem nánast 
alltaf tengdust fíkniefnaheiminum. Oft-
ast voru fréttirnar um nafnlausa síbrota-
menn eða góðkunningja lögreglunnar, 
og ég þakkaði fyrir að þær komust ekki 
í hámæli á Akranesi.

Þegar Sonny kom til baka eftir 
nokkurra daga, vikna eða mánaða fjar-
veru var hann iðulega örmagna og svaf 
jafnvel dögum saman. Oft svaf hann á 
svefnsófa inni í rúmgóðu herberginu 
mínu og í eitt skipti þegar ég var 15 
eða 16 ára rakst ég, mér til undrunar, 
á gleraugnahulstur á gólfinu við hlið 
svefnsófans. Ég vissi ekki til þess að 
Sonny notaði gleraugu en hikandi tók 
ég upp hulstrið, opnaði það varlega og 
við mér blöstu notuð sprauta, álpappír 
og beygluð teskeið sem var brunnin að 
neðan. Mér var verulega brugðið og þó 
að ég vissi allt um alvarleika neyslunn-
ar og hefði tekið eftir því að teskeiðar 
hurfu hratt úr eldhússkúffunni þá þótti 
mér óþægilegt að horfast í augu við það 
hversu langt leiddur hann var. Ég tók allt 
út úr herberginu sem hægt var að tengja 
við fíkniefnaneyslu og henti í ruslatunnu 
í næsta nágrenni en þó það fjarri að 
Sonny myndi ekki finna það. Hann sagði 

ekki orð þegar hann áttaði sig á því að 
gleraugnahulstrið og allt því tengt væri 
horfið – kunni ekki við að kvarta yfir því.

Árásin í Kaupmannahöfn var fyrsta 
tilvikið þar sem við óttuðumst um líf 
Sonna, en fleiri áttu eftir að koma. Að-
dragandinn var sá að hann hafði verið 
á gangi í Kristjaníu upp úr miðnætti 
þegar Grænlendingur réðst á hann og 
lamdi hann svo harkalega í höfuðið með 
kylfu að hann höfuðkúpubrotnaði og 
það blæddi inn á heilann. Hann lá í dái 
á sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn þegar við 
fengum símtalið um hvað gerst hafði en 
í áfallinu átti mamma erfitt með að skilja 
lækninn og bað um að fá að hringja til 
baka þegar hún hefði fundið einhvern til 
að túlka fyrir sig.

Best treysti hún Kristínu Steins-
dóttur, þýskukennara og síðar rithöf-
undi, sem hafði búið í sömu blokk og við 
á Akranesi. Kristín varð hratt og vel við 
beiðni mömmu og kom heim til að hr-
ingja á sjúkrahúsið. Mamma var eðlilega 
í miklu uppnámi, óörugg og ómarkviss 
í tali, enda vissi hún ekki hvort Sonny 
væri enn í lífshættu.

Bein í baki og yfirveguð, nærgætin en 
sterk sat Kristín í appelsínugula hornsóf-
anum í stofunni. Hún var afskaplega vel 
máli farin og ég fann til þakklætis en um 
leið til ákveðins vanmáttar að við sem 
fjölskylda þyrftum á utanaðkomandi 
aðstoð að halda við þessar aðstæður en 
líkt og ég hafði nokkrum sinnum áður 
upplifað fannst mér við ekki tilheyra 
þeim þjóðfélagshópi sem kunni að eiga 
samskipti við kerfið. (…)

En þarna sátum við mamma í stof-
unni á Akranesi og horfðum óttaslegn-
ar á Kristínu og biðum eftir því að hún 
segði eitthvað eða gæfi eitthvað í skyn 
um líðan bróður míns. En samtal Krist-
ínar við lækninn var óþægilega alvarlegt 
og langt. Að því loknu tjáði hún okk-
ur þung á brún að ástandið væri enn 
krítískt. Búið væri að gera mikla aðgerð 
á höfði Sonna þar sem sagað hefði ver-
ið í gegnum höfuðkúpuna til að tappa 
af blóði svo að hægt væri að létta á 
þrýstingi á heilann. Hann væri enn í dái 
og ekki ljóst hvort hann hlyti varanlegan 
skaða.

Við fengum að fylgjast með fram-
vindunni og nokkrum dögum síðar var 
okkur létt þegar hann var allur að hress-
ast og við gátum rætt við hann í fyrsta 
sinn eftir slysið.

Hann náði sér ótrúlega hratt og það 
næsta sem við vissum var að sólarhring 
áður en hann átti að útskrifast stakk 
hann af frá sjúkrahúsinu og var kom-
inn um borð í lest á leið í ferðalag um 
Evrópu.

Þegar þarna var komið var Sonny 
vaxinn upp úr unglingaheimilunum og 
í staðinn lenti hann reglulega í fangels-
um. Nokkrum sinnum fórum við með 
helstu nauðsynjar til hans þegar hann 
var í Síðumúlafangelsinu eða kíktum við 
í Hegningarhúsinu en oftast heimsótti 
ég hann með mömmu á Litla-Hraun þar 
sem ein heimsóknin var eftirminnilegri 
en aðrar.

Stórglæsilegt úrval af húsbílum
- Sýnum fjölmargar mismunandi útfærslur -

Sjón er 

sögu ríkari  

Virkir dagar:

Föstudaga frá kl. 10-16.

Opnunartíminn er:

P Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |  517 5200 | www.pkarlsson.is 

Mánudaga til fimmtudaga: 10-17.
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AKRANES/HVALFJARÐARSVEIT: 
Nú stendur yfir viðhorfskönnun 
meðal starfsmanna Norðuráls á 
Grundartanga. Í henni er athugað 
hvort vaktastarfsfólk á vilji breyta 
vinnutíma sínum úr 12 tíma yfir í 8 
tíma vaktakerfi. Slíkt fyrirkomulag er 
í járnblendiverksmiðju Elkem Ísland. 
Það mun einnig vera við lýði í öðrum 
stóriðjuverum hér á landi.

„Það liggur fyrir að þetta 8 tíma 
vaktakerfi sem er við lýði hjá Alcan í 
Straumsvík, Fjarðaráli og Elkem Ís-
land er mjög gott vaktakerfi sem all-
ir starfsmenn láta vel af. Hins vegar 
hefur verið töluverð ónægja á meðal 
sumra starfsmanna hjá Norðuráli 
með þetta 12 tíma vaktakerfi enda 
liggur fyrir að það getur tekið mjög á 
starfsmenn að vinna svo langar vaktir. 
Hins vegar er þetta 12 tíma vaktakerfi 
þannig uppbyggt að starfsmenn hafa 
26 fasta yfirvinnutíma og við það að 
fara í 8 tíma vaktakerfi falla þessir 26 
yfirvinnutímar út,“ segir meðal annars 
á vef Verkalýðsfélags Akraness. Þar 
er skorað á starfsmenn Norðuráls að 
skoða þessi mál vandlega og ígrunda 
vel áður en þeir geri upp hug sinn. Tí-
undaðir eru kostir og gallar við hvort 
vaktakerfi fyrir sig.

„Það er alls engin tilviljun að allar 
stóriðjur fyrir utan Norðurál eru með 
8 tíma vaktakerfi enda liggur fyrir að 
það kerfi er mun fjölskylduvænna, 
vinnutíminn mun styttri og því hafa 
starfsmenn meiri frítíma með sinni 
fjölskyldu. Það er mat formanns að 
ef tekið verður upp 8 tíma vaktakerfi 
eins og í hinum sóriðjunum þá verð-
ur Norðurál mjög eftirsóknarverður 
vinnustaður,“ skrifar Vilhjálmur Birg-
isson formaður VLFA.

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

Greiða 
atkvæði 
um nýtt 
vaktakerfi

Horft yfir 
stóriðju-

svæðið á 
grundar-

tanga


