
Rýna mörg 
í myndir 

VEGAMÁL Í 
BRENNIDEPLI 

Flugslys við 
Búðardal 

þvottavélar

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW70K5400UW

Eco Bubble , addWash, 
Smart Check, Tekur 7 
kg, 1400 sn/mín, 
afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á mótor.

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble 
AddWash
WW80K5400UW

Eco Bubble 
addWash, Smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1400 sn/mín, 
afgangsraki 44%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.
 

8 kg 1600 Sn. 
Eco Bubble

WW80J6600aW

Eco Bubble, smart 
Check, Tekur 8 kg, 
1600 sn/mín, 
afgangsraki 43%, 
Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á 
mótor.

TMTMTM

AddWashAddWash

lágmúla 8 · SÍmi 530 2800

Verð: 79.900,-
Verð: 89.900,-

Verð: 69.900,-

Netverslun
nýr vefur

Umboðsmenn um allt land

Laugavegi 52, Reykjavík

Séra Arna Grétarsdóttir tók 2007 
við stöðu prests íslenska safnað-
arins í Noregi. Réttu ári síðar varð 

efnahagshrun á Íslandi. Skrúfað var fyrir 
lífeyri til námsmanna, öryrkja og annarra 
sem reiddu sig á greiðslur frá Íslandi. 
Margir áttu vart fyrir mat. Síðan hröktust 

þúsundir Íslendingar frá heimalandi sínu 
og settust að meðal frændþjóðarinnar í 
austri. Fjölmargt fólk kom nánast allslaust 
frá Íslandi til Noregs. Það var á vergangi: 
átti enga peninga, hafði ekki vinnu og var 
án húsnæðis. Sem prestur sinnti Arna því 
hlutverki að vera sálusorgari og veraldleg 

hjálparhella fyrir nauðstadda Íslendinga 
í Noregi. Það er reynsla sem hún gleym-
ir aldrei. Arna er nú komin heim og er í 
dag sóknarprestur í Reynivallaprestakalli 
í Kjós og á Kjalarnesi. Í Vesturlandi seg-
ir hún sögu sína og íslensku útlaganna í 
kreppunni.   

Fordæmalausar 
aðstæður í kreppu 

16. mars 2017 
5. tölublað, 6. árgangur 

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

Austurveri – Háaleitisbraut 68 – sími 553 3305

VORTILBOÐ
Kvartbuxur kr. 3.900
Toppar kr. 2.900

Meyjarnar
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AKRANES: Bæjarstjórn Akra-
ness ákvað á lokuðum fundi 
sínum 28. febrúar síðastliðinn 

að ráða Sævar Freyr Þráinsson sem 
nýjan bæjarstjóra Akraneskaupstaðar. 
Hann tekur við eftir Regínu Ásvalds-
dóttur sem tók við stöðu sviðsstjóra 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 
Sævar Freyr hóf störf sem bæjarstjóri á 
þriðjudag. Hann hafði starfað sem for-
stjóri 365 miðla frá árinu 2014. Þennan 
dag var svo tilkynnt að Vodafone hefði 
gengið frá samkomulagi um kaup á 
rekstri ljósvaka- og fjarskipta  rekstri 
365 ásamt starfsemi Vísis.is. Þar með 
hætti Sævar störfum sem forstjóri 365.

Sævar er viðskiptafræðingur og var 
forstöðumaður og framkvæmdastjóri 

hjá Símanum um nokkurra ára skeið. 
Hann varð forstjóri Símans árið 
2007. Sævar Freyr sem er Akurnes-
ingur hefur tekið þátt í samfélags- 
og menningarmálum á Skaganum. 
Hann er meðal annars varaformaður 
knattspyrnufélags Íþróttabandalags 
Akraness og varaformaður Vestur-
landsvaktarinnar hollvinasamtaka 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands.  
Sævar hefur einnig setið í atvinnu-
málanefnd bæjarins og í stjórn Líf-
eyrissjóðs Akraneskaupstaðar. 
Sævar Freyr er kvæntur Hafdísi Hann-
esdóttur geislafræðingi. Þau eiga þrjú 
börn á aldrinum 13 til 21 árs. Sævar 
hefur þegar hafði störf sem bæjarstjóri 
á Akranesi.

Skellum okkur 
í Sundabraut 
Ákvörðun meirihluta Alþingis að standa ekki við nýsamþykkta sam-

gönguáætlun er óskiljanleg og arfavitlaus. Oft er rætt um að traust á 
stjórnmálamönnum sé í lágmarki. Í nýjustu könnun Gallup nú í febr-

úar mældist traust til Alþingis aðeins 22 prósent. Aðeins borgarstjórn Reykja-
víkur, Fjármálaeftirlitið og bankar mælast lægri. Það er 
auðvitað galin staða að löggjafarstofnun sem starfar sam-
kvæmt lýðræðislegu umboði þjóðarinnar skuli einungis 
treyst af rétt fimmta hverjum Íslendingi. En hún verður 
skiljanleg einmitt í ljósi þessa. Þingmenn segja eitt rétt fyr-
ir kosningar og svíkja það svo jafnharðan um leið og búið 
er að kjósa. Hvernig á að vera hægt að byggja upp traust 
þegar fólk hegðar sér með þessum hætti?

Undanfarið hefur nokkuð verið rætt um að nú sé 
nauðsynlegt að tvöfalda Hvalfjarðargöngin. Það verður trauðla gert nema með 
því að þar verði áfram haldið að innheimta veggjöld. Þessi umræða er illskilj-
anleg. Göngin eru mjög örugg. Ef ekki væru þar gjaldhlið sem tefja umferð á 
mestu álagstímum væru sjaldan eða aldrei biðraðir. Á næsta ári eiga göngin 
að verða gjaldfrí og ríkið að taka við þeim. Það er mjög brýnt að staðið verði 
við þetta. Hér er um að ræða fyrirheit sem voru gefin þegar farið var í gerð 
ganganna. Í þessu tölublaði Vesturlands er áhugavert viðtal við Jón Gunnars-
son samgönguráðherra. Hann viðrar hugmyndir um að farið verði í vegafram-
kvæmdir sem fjármagnaðar yrðu með veggjöldum. Eigi að fá fólk til að fallast 
á slíkt þá verður að liggja skýrt fordæmi fyrir því að innheimtu slíkra vegatolla 
við ákveðin mannvirki ljúki í fyllingu tímans. Að ekki sé komin á enn ein skatt-
lagningin sem síðan verði ómögulegt að losna við. Það verður að standa við 
efndir til að byggja upp trúverðugleika.

Vilji menn fara í ný verkefni með vegatollum þá á lagning Sundabrautar 
hiklaust að verða næst. Með henni má bæði spara tíma, fjármuni vegna aksturs, 
minnka mengun og stórauka öryggi, ekki síst með tilliti til þess að fyrir hendi 
sé skilvirk samgönguleið út frá höfuðborgarsvæðinu til kæmi til hættuástands. 
Hér næðist samstaða. Þetta gæti orðið verðugt verkefni að halda utan um fyrir 
það ágæta félag Spöl eftir að gangahlutverki þess á að ljúka á næsta ári. Sam-
hliða þessu ætti ríkið svo að tvöfalda Vesturlandsveg milli Kollafjarðar og Hval-
fjarðar. Þegar þetta er búið má skoða það að tvöfalda göngin. Ekki fyrr.    
 Magnús Þór Hafsteinsson 
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Nýr bæjarstjóri 
á Akranesi Sævar Freyr Þráinsson tekur 

við sem nýr bæjarstjóri á 
akranesi. ljósm.: DV/Þormar 

Vignir gunnarsson.

VESTURLAND: Lögmannsstof-
an LIBRA lögmenn í Reykjavík 
hefur sent Akraneskaupstaði 

bréf stílað beint á Ólaf Adolfsson for-
mann bæjarráðs Akraness. Bréfið er 
sent 14. febrúar sl. fyrir hönd Ingólfs 
Árnasonar. Í bréfinu er hann tilgreindur 
sem íbúi á Akranesi, en Ingólfur er þó 
jafnframt þekktur sem forstjóri og að-
aleigandi iðnfyrirtækisins Skaginn3X. 
Bréfið var áframsent til stjórnar Faxa-
flóahafna og lagt fram á fundi stjórn-
ar hafnanna föstudaginn 10. mars. Á 
fundinum var Gísla Gíslasyni hafnar-
stjóra falið að svara erindinu. 

Kallað eftir upplýsingum
Vísað er til greina upplýsingalaga og 
óskað eftir gögnum og upplýsingum 
vegna sölu Faxaflóahafna á landareign-
um sem hafnirnar áttu í Reykjavík til 
Reykjavíkurborgar í júlí 2015. Akra-
neskaupstaður á um 10,77 prósenta 
hlut í Faxaflóahöfnunum og hefði því 
átt verulegra fjárhagslegra hagsmuna 
að gæta við sölu lóðanna. Aðrir eigend-
ur eru Reykjavíkurborg með 75% 
eignarhlut, Hvalfjarðarsveit með 9,24%, 
Borgarbyggð með 4,84% og Skorradals-
hreppur með 0,22%.

Þær landareignir sem um ræðir eru 
lóð Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi, 
land á Geldingarnesi og Eiðsvík milli 
Viðeyjar, Gufuness og Geldinganess. 

Þessar landareignir munu Faxaflóa-
hafnir hafa selt Reykjavíkurborg sem er 
langstærsti eigandi Faxaflóahafna fyrir 
346.292 milljónir króna. Enginn vafi 
leikur á að þarna er um afar verðmætt 
byggingarland að ræða. Greinilegt er af 
erindi Ingólfs að hann vill fá svör við því 
hvort hagsmunir Akraneskaupstaðar 
hafi verið beðið hnekki og bærinn orðið 
af miklum fjárhæðum þegar landið var 
selt, jafnvel langt undir markaðsverði.

Fjölmargar spurningar
Ingólfur beinir spurningum sínum til 
Ólafs Adolfssonar bæjarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins þar sem hann eigi sæti 
í stjórn Faxaflóahafna fyrir hönd Akra-
neskaupstaðar. Fyrsta spurningin er sú 
hvernig söluverð landareignanna hafi 
verið ákveðið?

Hafi söluverðið verið ákveðið eft-
ir verðmati löggilts fasteignasala þá er 
óskað eftir því að fá afrit af því verð-
mati. Einnig er spurt hvert hafi ver-
ið bókfært virði landareignanna hjá 
Faxaflóahöfnum þegar þær voru seldar 
Reykjavíkurborg.

Fyrir hönd Ingólfs spyrja lög-
mennirnir einnig hvort þessar eignir 
hafi verið boðnar til sölu í opnu sölu-
ferli. Sé svarið nei þá er óskað eftir upp-
lýsingum um af hverju það hafi ekki 
verið gert.

Auk þessa er spurt hverjir inn-

an stjórnar Faxaflóahafna hafi tek-
ið ákvörðun um sölu á eignunum til 
Reykjavíkurborgar. Það er líka kallað 
eftir svari við því ef fulltrúi Akra-
neskaupstaðar í stjórn Faxaflóahafna-
hafi greitt atkvæði með sölu eignanna, 
hvort málið hafi áður verið rætt í bæj-
arstjórn Akraness. Síðast er svo spurt 
hvort fulltrúar Reykjavíkurborgar í 
stjórn Faxaflóahafna hafi vikið af fundi 
þegar ákvörðun var tekin um sölu 
á eignunum frá Faxaflóahöfnum til 
Reykjavíkurborgar. 

Frestur runninn út
Beðið eru um svör við fyrsta tækifæri 
og eigi síðar en 28. febrúar síðast-
liðinn. Sjá má á aftriti bréfsins sem birt 
er með fundargerð stjórnar Faxaflóa-
hafna á vef þeirra að erindið hafi ekki 
verið móttekið og skráð inn hjá Akra-
neskaupstað fyrr en 2. mars, tveimur 
dögum eftir að fresturinn rann út. 
Steinar Adolfsson sviðsstjóri hjá Akra-
neskaupstað áframsendir erindið svo 
með bréfi dagsettu 6. mars til Gísla 
Gíslasonar hafnarstjóra Faxaflóahafna 
með ósk um að fyrirspurnum lög-
manna Ingólfs Árnasonar verði svar-
að sem fyrst. Þar tekur Steinar fram 
að hann kunni ekki skýringar á því af 
hverju erindið hafi borist bænum svo 
seint miðað við dagsetningu erindis-
ins frá lögmönnum.   

Ingólfur árnason forstjóri 
Skagans og íbúi á akranesi 

hefur í gegnum lögmenn sína 
sent fjölmargar fyrirspurnir um 

lóðasölu Faxaflóahafna til reykja-
víkurborgar, til Ólafs adolfssonar 

oddvita Sjálfstæðismanna í 
bæjarstjórn akraness og stjórnar-
manns í Faxaflóahöfnum. ljósm.: 

Friðþjófur Helgason. 

Spyr um 
sölu verðmætra 
lóða Faxaflóahafna
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Opið mán-fös 10-18 og lau 11-16   Næg bílastæði

Útskriftar- og árshátíðarföt

Útskriftar- 
og fermingar- 

fötin

39.500
3 litir í boði

Árshátíðar- 
fötin

59.500
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LANDIÐ: Víða um land er fólk 
orðið ansi langeygt eftir vegabót-
um. Nýsamþykkt samgönguáætl-

un Alþingis sem afgreidd var örfáum vik-
um fyrir þingkosningar í október sl. vakti 
bjartsýni og vonir margra. Því var trúað 
að nú yrði loks farið í margar langþráðar 
framkæmdir sem staðið hafa á hakanum 
mörg undanfarin mögur ár. Nú kemur 
svo í ljós að samgönguáætlunin var að 
mörgu leyti marklítið plagg. Fregnir um 
fyrirhugaðan tíu milljarða króna niður-
skurð á þessari samgönguáætlun sem 
samþykkt var á Alþingi örfáum vikum 
fyrir þingkosningarnar í október sl. hafa 
vakið mikið uppnám. Ekki síst meðal 
margra íbúa landsbyggðarinnar. Fólk 
spyr sig hvort ekkert sé yfir höfuð að 
marka stjórnmálamenn landsins?

Haldlítill pappír
Fjölmargar framkvæmdir sem beðið hef-
ur verið eftir árum saman, og loks hillti 
undir að yrðu að veruleika, verða nú 
flautaðar af. Samgönguáætlun sem veif-
að var nýsamþykktri framan í kjósendur 
fyrir nokkrum vikum síðan, rétt áður en 
þeir fóru á kjörstaði, reynist nú haldlítið 
plagg.

Gunnar Bragi Sveinsson þingmaður 
Framsóknarflokksins í Norðvesturkjör-
dæmi og fyrrum ráðherra í fyrri ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks, og nú í stjórnarandstöðu er ekki 
par sáttur eftir yfirlýsingar Jóns Gunnars-
sonar samgönguráðherra. Hann situr í 
umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. 
Gunnar Bragi lét þessi orð falla um leið 
og heyrinkunnugt varð hvað stæði til: 
„Samgönguráðherra svíkur landsbyggð-
ina.“

Kristinn H. Gunnarsson ritstjóri og 
fyrrum þingmaður hefur á hinn bóg-
inn bent á að Gunnar Bragi og Fram-
sóknarflokkssystir hans Elsa Lára 
Arnardóttir hafi ásamt Sjálfstæðisflokks-
þingmönnunum Haraldi Benediktssyni, 

Teiti Einarssyni og Hafdísi Gunnars-
dóttur, öll greitt atkvæði með fjárlaga-
frumvarpi fyrir 2017. Þar hafi fjármunir 
til samgönguframkvæmda samkvæmt 
samgönguáætlun að stórum hluta verið 
strikaðir út. Ritstjórinn spyr í hvaða liði 
þessir þingmenn séu?

Afhroð í vestri
Þessi fimm eru þingmenn Norðvest-
urkjördæmis sem fer illa út úr niður-
skurðinum. Til að mynda verða Vestfirðir 
fyrir miklum skakkaföllum. Afnumin 
verður 1200 milljóna framkvæmd við 
Vestfjarðaveg um Gufudalssveit. Þar 
er umdeildur vegur um Teigsskóg. 
Sömuleiðis verða 400 milljónir sem áttu 
að fara í Dynjandisheiði strikaðar út.

Á Vesturlandi verða meðal annars 
fjárveitingar til Uxahryggjavegar og 
Skógarstrandarvegar flautaðar af. Í 
Kjós þurfa menn svo á horfa á stöðvun 
endurbóta á veginum um Svínaskarð. 
Uxahryggjavegur og Svínaskarðsvegur 
áttu ekki síst að gagnast ferðaþjónust-
unni með betri tenginum milli suður- 
og norðvesturhluta landsins. Skógar-
strandarvegur hefur lengi beinlínis verið 
talinn hættulegur vegna bágs ástands. 
Hann er bæði vinsæll ferðamannavegur 
og almenningsleið milli Snæfellsness og 
Dala.

Hörð mótmæli víða um land
Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vestur-
landi (SSV) sendi frá sér ályktun þegar 
fregnir bárust af því sem framundan er í 
vegamálum. Þar er niðurskurðinum mót-
mælt harðlega og segir meðal annars: „Á 
undanförnum árum hefur verið lítið um 
fjárveitingar til vegabóta á Vesturlandi 
og ljóst að ekki eru stórar framkvæmd-
ir fyrirhugaðar á allra næstu árum...Því 
er óásættanlegt að horfa upp á það að 
þær fjárveitingar sem þó áttu að fara til 
framkvæmda á Vesturlandi séu skorn-
ar af. Gríðarleg umferðaraukning hefur 
orðið í landshlutanum með fjölgun ferða-
manna.“

Einnig er bent á að Vestlendingar hafi 
lagt mikla vinnu í að búa til sameigin-
lega samgönguáætlun fyrir landshlutann. 
Sátt hafi náðst um forgangsröðun fram-
kvæmda þar sem vegir um Uxahryggi og 
Skógarströnd voru í meðal forgangsverk-
efna. Ályktun stjórnar SSV má lesa í heild 
á heimasíðu samtakanna (ssv.is).

Ofangreind dæmi af vestanverðu 
landinu og á Vestfjörðum eru aðeins 
smjörþefurinn af niðurskurðinum sem er 
afar blóðugur, enda skal eins og fyrr sagði 
flauta af framkvæmdir fyrir tíu milljarða. 
Ekkert fer t. a. m. í nýja brú yfir Horna-
fjarðarfljót en þar var búið að heita einum 
milljarði í framkvæmdir. Vegabætur um 
Berufjörð eru einnig fyrir bí. Síðustu daga 
hafa íbúar á Vestfjörðum í Hornafirði og 
Berufirði staðið fyrir mótmælum.

Sjá einnig leiðara á síðu 2 og umfjöllun 
á síðum 10 og 12.

Glæsileg  
fermingartilboð!

Allt að 30% afslætti Sjötíu ár frá sviplegu 
flugslysi við Búðardal
DALIR: Á þriðjudag voru liðin 

nákvæmlega 70 ár síðan flug-
báti frá Loftleiðum hlekktist á 

í flugtaki á Hvammsfirði þar sem vélin 
var að hefja sig á loft frá Búðardal. Af 
því tilefni birti Byggðasafn Dalamanna 
- Héraðsskjalasafn Dalasýslu eftirfar-
andi færslu á Facebook-síðu sinni. Hún 
er birt hér í Vesturlandi í heild sinni 
með góðfúslegu leyfi safnsins:

Fimmtudaginn 13. mars 1947 hrapaði 
Grumman-flugbátur frá Loftleiðum 
í sjó við Búðardal. Var vélin í áætl-
unarflugi um Ísafjörð, Djúpuvík og 
Búðardal. Í vélinni voru sjö farþegar og 
flugmaður. Fimm farþegar úr Búðardal 
voru fluttir í vélina á litlum róðrabát af 
Aðalsteini Guðmundssyni verkamanni 
og Eiði Sigurðssyni bílstjóra.

Illa gekk að koma vélinni á loft og tókst 
ekki fyrr en í þriðju tilraun. Kemst vélin 
í um 30 metra hæð, en tekur þá snarpa 
vinstri beygju og fellur í sjóinn á vinstri 
væng og nefi og hvolfdi um leið og hún 
kom í sjóinn. Þrír komust af sjálfsdáðum 
út úr vélinni og náðu tveimur til viðbótar 
úr vélinni.

Bátsverjarnir taka eftir að illa gengur 
að koma flugvélinni á loft og hægja því 
róðurinn til lands. Þegar flugvélin lendir á 
sjónum snúa þeir hið snarasta við og róa í 
átt að vélinni. Þegar þeir koma þar að eru 
þrjú á kili vélarinnar og tvö héldu í dyrar-
stafinn, við það að fara á kaf. Taka þeir 
þau öll fimm í bátinn og róa til lands. Eftir 
að búið er að koma öllum í land er aftur 
róið að flakinu, en áður en þangað er náð 

er það sokkið.
Þeir fjórir farþeganna er fór-

ust voru Einar Oddur Kristjáns-
son (1891-1947) gullsmiður á 
Ísafirði, frú María Guðmunds-
dóttir (1880-1947) Bergstaða-
stræti 6 í Reykjavík, frú Elísabet 
Guðmundsdóttir (1906-1947) í 
Búðardal og Magnús Sigurjónsson (1916-
1947) vinnumaður úr Laxárdal.

Þau sem björguðust voru Guðrún 
Árnadóttir (1919-2007) læknisfrú í 
Búðardal, Magnús Halldórsson (1904-
1992) bóndi á Ketilsstöðum í Hvamms-
sveit, Benedikt Gíslason (1922-1974) 
prentmyndagerðarmaður (síðar bóndi í 
Miðgarði) og Jóhannes Markússon (1925-
2000) flugmaður.

Þremur dögum síðar nást lík hinna 
þriggja úr vélinni og nokkuð af pósti og 
farangri. Flugvélaflakið brotnaði í sund-
ur þegar það tók aftur niðri, en nokkrum 

dögum síðar tókst að draga afturhluta 
þess á land.

Slysið á Hvammsfirði var þriðja 
dauðaslysið með íslenskum loftförum, en 
árið 1947 reyndist ár flugslysa á Íslandi. 
Nokkrum vikum síðar, 29. maí, rakst flug-
vél frá Flugfélagi Íslands á Hestfjall við 
Héðinsfjörð og fórst með allri áhöfn, 25 
manns. Og daginn eftir, 30. maí, stakkst 
kennsluflugvél til jarðar í æfingaflugi við 
Varmadal á Kjalarnesi og 2 fórust.

Forsíðufrétt Morgunblaðsins daginn eftir 
flugslysið. Úrklippa af vefnum timarit.is.

Flugbáturinn sem fórst var 
af grumman-gerð eins og sá 
sem er á þessari ljósmynd og 
tilheyrði einnig loftleiðum.

LANDSByGGðIN NötRAR AF REIðI 
VEGNA NIðuRSKuRðAR Í VEGAMÁLuM

Candizol®
150 mg

Eitt hylki
– einu sinni
– án lyfseðils
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Átt þú rétt á 
bótum eftir 
slys?

Hafðu       
samband 

tryggingabaetur.is

s.464 5550

- það kostar ekkert

Sími 464 5550 I www.tryggingabaetur.is



6   16. mars 2017

AKRANES: Laust fyrir klukkan 
10 miðvikudagsmorgun í viku 
hverri má sjá fólk streyma að 

inngangi Bókasafns Akraness. Þangað 
eru karlar og konur komnar til að taka 
þátt í tveggja klukkustunda hópvinnu 
við að greina það sem sjá má á ljós-
myndum sem varðveittar eru af Ljós-
myndasafni Akraness. Allir eru vel-
komnir að taka þátt. „Þetta hófst í mars 
2014. Fyrst komu aðeins örfáir á þessar 
samverustundir til að bera kennsl á 
gamlar ljósmyndir en svo fjölgaði. Nú 
er þetta orðið svo vinsælt að ég verð 
að passa mig að verða ekki veik á mið-
vikudögum,“ segir Nanna Þóra Ás-
kelsdóttir og kímir. Hún er safnvörður 
Ljósmyndasafns Akraness.

Ómissandi fundir
Vesturland leit við á einum af þessum 
rýnifunda sem fara fram í Svövusal á 
Bókasafninu. Fullt var út úr dyrum. „Ég 
búin að heyra af þessu en sagði alltaf að 
þetta væri ekkert fyrir mig. Svo fór ég 
einu sinni á svona fund og kolféll fyr-
ir þessu. Þetta er bæði skemmtilegt og 
fræðandi. Í dag missi ég ekki af einum 
einasta fundi,“ segir ein af fjölmörgum 
konum sem eru mættar til að skoða 
myndir, rifja upp gamla tíma, fræðast 
og miðla af þekkingu sinni. Þarna eru 
líka fjölmargir karlmenn.

Í einu horninu situr Nanna Þóra 
við tölvu og varpar gömlu ljósmynd-
um af skjávarpa á tjald á veggnum. 
Síðan heyrir það upp á gesti að segja 
af hverju og hverjum þessar myndir 
eru, fari svo að einhver viti það. Allt er 
skráð niður. 

„Ég passa upp á að sýna ljósmyndir 
af blönduðu tagi sem höfða til þeirra 
sem mæta. Það eru alltaf nokkrar 
bátamyndir fyrir karlana, alltaf lands-
lagsmyndir og myndir af fólki frá 
vissum tímabilum. Fyrir hvern fund 
finn ég þannig 50 til 100 myndir sem 
við förum yfir í sameiningu. Kannski 
fást svör við 40 myndum. Þetta virkar 
mjög vel. Hópurinn er mjög góður. 
Hann er blandaður. Jafnvel þó að fólk 
hafi kannski ekki mikinn áhuga á að 
skoða gamlar atvinnulífsmyndir og 
vilji frekar sjá fólk og hús eða annað, þá 
hefur það mjög gaman að því að fræð-
ast frá hinum sem eru sérfræðingar um 
tiltekin efni svo sem eldri sjómönnum 
sem gjörþekkja oft bátamyndirnar. 
Síðan er þessu öfugt farið með ýmis-
legt annað. Þannig virkar þetta á báða 
bóga.“ 

Stofnað fyrir 17 árum
Ljósmyndasafn Akraness var sett á 
laggirnar árið 2002. „Segja má að Gísli 
Gíslason þáverandi bæjarstjóri og ljós-
myndarafeðgarnir Helgi Daníelsson 
heitinn og Friðþjófur Helgason hafi 
verið driffjaðrir að því að setja það á 
stofn. Það var opnað sem gagnvirkur 
vefur á slóðinni ljosmyndasafn.akra-
nes.is þar sem almenningur gat skoð-
að ljósmyndir á netinu og sent inn 
upplýsingar um þær. Þessi vefur er 15 
árum síðar enn það virkur að við erum 
að meðaltali að fá tvær innsendar upp-
lýsingar daglega alla daga ársins. Það er 
mjög gott.“ 

Safnið stækkar jafnt og þétt. „Í dag 
erum við komin með um 50 þúsund 
ljósmyndir á þennan vef. Þetta eru 
myndir allt frá fyrstu dögum ljós-
myndunar hér á landi á seinni hluta 
19. aldar og allt fram til nútímans. Síð-
an eigum við mjög mikið af myndum 
sem við eigum eftir að skanna inn og 
setja á netið. Við fengum til dæmis fyr-
ir nokkrum árum mikið safn Árna S. 
Árnasonar sem tók ljósmyndir í Skaga-
blaðið. Það voru sjö kassar af filmum. 
Ég er enn að skanna upp úr fyrsta kass-
anum því það berast stöðugt myndir til 
safnsins,“ segir Nanna.  Þannig er ljóst 
að rýnihópur Ljósmyndasafnsins mun 
hafa nóg að skoða og greina í framtíð-
inni.

Ljósmyndarýni nýtur 
mikilla vinsælda

líflegar umræður skapast oft um gömlu 
ljósmyndirnar þegar fólk kryfur þær til 

mergjar og reynir að greina það sem þær 
sýna.

Hvaða mynd er nú þetta? Í rýnihópnum má sjá mörg 
kunnug andlit íbúa á akranesi.

Svöfusalur er 
yfirleitt þétt-
setinn þegar 
fundirnir 
fara fram.

Einbeitningin 
leynir sér ekki.

nanna Þóra áskelsdóttir safnvörður ljós-
myndasafns akraness. 
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Aldagamlar hefðir og nýmóðins  
silfursmíð, allt í einni kistu
Gullkistan smíðar eftir þrjú hundruð ára gömlu stokkabelti

Að koma í Gullkistuna á 
Frakkastíg er  svolítið eins 
og að kíkja í kistu fulla af 

gulli og  gersemum. Bak við búðar-
borðið er hún Dóra Jónsdóttir, nú-
verandi eigandi og gullsmiður. Dóra 
man tímana tvenna í sögu gullsmíði 
á Íslandi en hún byrjaði að læra 
fagið árið 1949 og hefur starfað í 
Gullkistunni síðan þá. Gullkistuna 
má líklega titla sem elsta gullsmíða-
verkstæði á Íslandi en það var upp-
haflega stofnað árið 1870 af gull-
smiðnum Erlendi Magnússyni. Þá 
var verslunin staðsett að Þingholts-
stræti. Í Gullkistunni hefur verið unnið 
það góða starf að viðhalda  hefðum í 
skartgripagerð og vinna með gamla 
víravirkið sem og aldagömul mynstur. 
Gullkistan er þekktust  fyrir smíði á 
skarti fyrir þjóðbúninga út frá göml-
um mynstrum og myndum sem Er-
lendur safnaði á sínum tíma en mótin, 
sem gerð voru fyrir sandsteypu, fylgdu 
verkstæðinu. Enn er farið eftir þessum 
gömlu  mynstrum, en gömlu mótin eru 
nú komin í varðveislu á Árbæjarsafni.

Varðveita þekkinguna
Aðspurð hvort gamla handverkið sé 
nokkuð að glatast segir Dóra að það sé 
síður en svo hætta á því. „Gömlu hefð-
unum hefur alltaf verið haldið vel við 
hér á landi. Við höfum haft þónokkra 
lærlinga hjá okkur sem varðveita þekk-
inguna og þannig mun handverkið 
varðveitast áfram um ókomna tíð.“ 
Ásamt því að vera einn helsti full-
trúi þjóðbúningasilfursins á Íslandi 
þá sinnir Gullkistan að sjálfsögðu al-
mennri þjónustu við gullsmíði svo sem 

hreinsun og lagfæringu og framleiðir 
ýmsa fallega gripi út frá eigin hönnum, 
enda leikur málmurinn í fagmannleg-
um höndum Dóru.

Mynstrin löngu orðin íslensk
Eins og áður sagði þá hannar Gull-
kistan meðal annars skart út frá eld-
gömlum mynstrum sem rekja  rætur 
sínar langt aftur í aldir. Dóra má heita 
nokkurs konar sérfræðingur í þessum 
gömlu mynstrum og hún tekur strax 
til við að fræða blaðamann um efnið. 
„ Myndirnar í mynstrinu segja  okkur 
sögur af riddurum og hetjum í bar-
dögum á þjóðflutningatímanum. Þessi 
mynstur eru líklega frá miðöldum eða 
jafnvel eldri og voru að berast hing-
að smátt og smátt frá meginlandinu. 
Þeim fylgja engar skýringar og vinna 
menn hörðum höndum að því að rann-
saka uppruna þeirra. Mynstrin eru 
nú mörg hver löngu orðin íslensk þar 
sem þau hafa verið smíðuð hér í mörg 
hundruð ár. Dæmi er um stokkabelti á 
Þjóðminjasafninu í Kaupmannahöfn 

sem er líklega orðið þrjú hundruð ára 
gamalt og svo eru sams konar belti á 
Þjóðminjasafni Íslands frá 16. öld,“ seg-
ir Dóra.

Aldagömul stokkabelti og 
nýmóðins tunnel-lokkar
Í Gullkistunni hefur engu verið gleymt 
og gömlu hefðunum ætíð verið haldið 

þar við. Hjá Dóru er meðal annars hægt 
að fá eins stokkabelti og það sem finnst 
á Þjóðminjasafninu í Kaupmannahöfn. 
Einnig hannar Dóra ný mynstur út frá 
gömlu mynstrunum og notar við smíð-
ar skarts. Svo smíðar hún einnig ýmiss 
konar nýmóðins skartgripi af mikilli list. 
Þess má geta að Dóra hefur ekki látið 
sitt eftir liggja í „tunnel“-æðinu sem 

gripið hefur landann að undanförnu, en 
í Gullkistunni má finna dýrindis silfur-
lokka sem prýða slík eyrnagöt vel.

Verslunin er staðsett á Frakkastíg 
10. Opið alla virka daga frá kl. 14.00 
til 18.00 og laugardaga frá kl. 11.00 til 
14.00. Sími: 551-3160 Hægt er að nálg-
ast frekari upplýsingar um verslunina á 
heimasíðu verslunarinnar.

tunnel-lokkur

tunnel-lokkur

Mynd Heiða 
Helgadóttir

Mynd Heiða Helgadóttir

DÓRA JÓNSDÓttIR
Eigandi gullkistunnar.
Mynd Þormar Vignir 
gunnarsson

KyNNING
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KJÓS: Séra Arna Grétarsdóttir 
tók við sem nýr sóknarprestur 
á Reynivöllum í Kjós þann 

1. júlí í fyrra. Áður hafði séra Gunnar 
Kristjánsson setið staðinn í hartnær 
38 ár. Áður en Arna hóf störf sem nýr 
prestur á Reynivöllum hafði hún starfað 
í ein níu ár sem prestur íslenska safnað-
arins í Noregi. Það var mikil reynsla. Að-
eins um ári eftir að hún hélt til Noregs 
ásamt fjölskyldu sinni árið 2007 dundi 
efnahagshrunið mikla yfir haustið 2008. 
Sem prestur Íslendinga í Noregi varð 
Arna að takast á við verkefni sem vart 
eiga sér fordæmi í sögunni. Til Noregs 
streymdu þúsundir Íslendinga í kjölfar 
hrunsins. Margt af því fólki kom alls-
laust frá Íslandi. Það hafði hvorki vinnu 
né húsaskjól og átti varla fyrir mat og 
öðrum nauðsynjum.

Stelpa úr Breiðholtinu
Allt það sem á gekk meðal Íslending-
anna í Noregi fyrir tæpum áratug síðan 
kann að virka frekar fjarlægt þar sem við 
sitjum eitt síðdegi í mars 2017 í stofunni 
að prestsetrinu á Reynivöllum í Kjós. 
Arna er með ársgamla dótturdóttur sína 
í pössun. Sú er reyndar fædd í Noregi. 
En við erum stödd í íslensku umhverfi, 
í íslenskum veruleika.  Þjóðin hef-
ur smám saman náð að jafna sig eftir 
hrunið þó enn séu mörg sár sem enn 

eiga eftir að gróa. Kannski verður tjónið 
aldrei bætt til fulls. Margir Íslendingar 
fluttu af landi brott. Sumt af því fólki 
mun aldrei flytja heim til Íslands á ný 
en aðrir hafa á síðustu misserum verið 
að snúa aftur. Arna og fjölskylda hennar 
eru þeim hópi. Eins og kom fram í inn-
gangi þá fluttu þau reyndar út áður en 
hrunið skall á. Við ætlum að ræða að-
eins um það hér í þessu viðtali en spyrj-
um fyrst hinn nýja prest á Reynivöllum 
hvaðan hún eigi uppruna sinn?

„Ég er nú bara alin upp í Breiðholtinu. 
Malbiksstelpa,“ segir Arnar og hlær. Það 
kemur þó strax á daginn að eins og 
margir höfuðborgarbúar á hún ættir 
að rekja til landsbyggðarinnar. „Faðir 
minn Grétar Skarphéðinsson er Vest-
firðingur, nánar tiltekið fráKrossnesi í 
Árneshreppi á Ströndum.  Móðir mín 
Ruth Árnadóttir er úr Landssveitinni. 
Pabbi flutti ungur suður til Reykjavíkur. 
Þar kynntist hann mömmu og þau hófu 
sinn búskap.“

Fékk hvatningu á Hrafnistu
Arna segist hafa alist upp á ofur venju-
legu og veraldlegu kristnu heimili, svona 
eins og flestir Íslendingar. Breiðholtið 
var á þeim tíma að byggjast upp. „Það 
var engin kirkja komin í Breiðholtinu 
en Hjálpræðisherinn var þarna á laugar-
dögum og við krakkarnir fórum oft á 

samkomur til þeirra. Ég held ég hafi ver-
ið trúuð á unglingsárunum. Til dæmis 
man ég þegar ég var að velja fermingar-
versið mitt að þá fannst mér ómögulegt 
að láta einhvern velja það fyrir mig eða 
taka það af einhverju blaði. Ég las mér til 
í Biblíunni í leit að versi fyrir mig.“

Að loknu stúdentprófi vann Arna 
í eitt ár á elli- og hjúkrunarheimilinu 
Hrafnistu í Reykjavík. „Þar hitti ég séra 
Árna Berg Sigurbjörnsson heitinn. 
Hann var prestur í Áskirkju og kom 
alltaf einu sinni í viku og hélt helgi-
stundir á Hrafnistu sem var hluti af hans 
prestakalli.  Það voru forréttindi fyrir 
mig sem var aðeins tvítug að fá svona 
aðgang að prestinum sem kom alltaf 
og drakk kaffi með okkur sem störf-
uðum þarna. Ég vissi ekki alveg hvaða 
nám ég ætti að fara í eftir stúdentinn og 
hann spurði mig af hverju ég færi ekki 
bara í guðfræðinám? Ég ákvað að prófa 
að taka nokkur fög og svo leiddi eitt af 
öðru.“

Flutningur til Noregs
Arna segist hafa verið lengi með guð-
fræðinámið því hún vissi aldrei al-
mennilega hvað hún ætlaði að gera að 
því loknu. „Ég vann töluvert með nám-
inu. Ég spilaði á gítar og hafði lært á 
fiðlu fram á unglingsár. Það vantaði oft 
gítarista í kirkjurnar og ég tók það að 
mér. Þegar ég átti lokaritgerðina eftir var 
ég orðin æskulýðsfulltrúi við kirkjuna á 
Seltjarnarnesi og þá kom hugur í mig að 
drífa þetta af. Þá fékk ég vissu fyrir því að 
ég ætlaði að verða prestur. Síðan vígðist 
ég til Seltjarnarneskirkju. Séra Sigurður 
Grétar Helgason var sóknarprestur þar 
og ég starfaði með honum. Í það heila 
starfaði ég í níu ár við Seltjarnarnes-

kirkju,“ segir Arna. „Árið 2007 fluttum 
við fjölskyldan svo til Noregs.“ 

Þarna var sem sagt komið að tíma-
mótum. Arna hafði sótt um og fengið 
stöðu sem prestur íslenska safnaðar-
ins í Noregi. „Þá fórum við út fjögurra 
manna fjölskyldan. Þetta var þó reyndar 
ekki alveg út í óvissuna. Systir mín var 
búin að búa í Noregi í rúm 20 ár þegar 
þetta var og ég naut þess að hafa tengslin 
við hana. Norska samfélagið þótti mér 
svipað og það íslenska. Það var aðallega 
tungumálið sem mér fannst öðruvísi. 
Ég var reyndar lengur að ná norskunni 
heldur en flestir, aðallega vegna þess að 
ég notaði ekki norskuna sem tungumál í 
vinnunni heldur talaði ég íslenskuna þar 
sem ég var að sinna Íslendingunum í 
Noregi. En ég þurfti líka að reyna að tala 
norsku í daglega lífinu og í samskiptum 

við norsku kirkjuna þannig að maður 
lét bara vaða á sinni skandinavísku og 
þá fór þetta að koma.“

Hrunið skellur á
Örnu þótti spennandi að koma út til 
Noregs og sinna því sem var. Rúmu ári 
eftir að hún flutti út ásamt fjölskyldu 
sinni breyttist hins vegar allt og það 
gerðist mjög skyndilega. „Þessi fjár-
málakreppa skall á haustið 2008.“

Þarna reyndi virkilega á hlutverk 
prestsins því þegar í nauðirnar rak þá 
leitaði fólk mikið til kirkjunnar. „Eftir á 
að hyggja þá var þetta svakalegt,“ rifjar 
Arna upp alvarleg í bragði. „Það fyrsta 
sem gerðist eftir að fjármálahrunið 
varð heima á Íslandi var að íslenska 
námsfólkið í Noregi komst nánast á 
vonarvöl. Það var búið að loka öllum 

VIðtAL

Séra Arna Grétarsdóttir á Reyni-
völlum: Komin heim eftir einstæða 
reynslu sem fyrrum prestur íslenska 
safnaðarins í Noregi

Hjálpaði Íslendingum í neyð
Séra arna prédikar í reynivallakirkju við 

guðsþjónustu 5. mars síðastliðinn.

 reynivallakirkja var reist 1859. Henni er afar vel við haldið og er vafalítið með fegurri 
trékirkjum Íslands.
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leiðum þeirra að fjármunum heiman 
frá. Gjaldeyrisflæðið var stöðvað og ís-
lenska krónan ekki lengur á skrá sem 
gjaldmiðill hjá bönkum. Öryrkjar og 
aðrir sem fengu fé sent frá Íslandi voru 
sömuleiðis í miklum vandræðum. Fólk 
átti ekki fyrir mat og öðrum nauðsynj-
um. Við buðum námsmönnum í mat 
heima hjá okkur því þau höfðu ekkert 
að borða.“

Samtakamáttur Íslendinga
Strax voru haldnir neyðarfundir í ís-
lenska sendráðinu í Ósló. „Sendiráðið, 
stúdentafélögin, Íslendingafélögin og ís-
lenski söfnuðurinn í Noregi tóku ásamt 
öðrum höndum saman um að reyna 
að aðstoða fólk. Sigríður Dúna Krist-
mundsdóttir sendiherra var afar dugleg 
að fá alla með sér í að halda upplýsinga-
fundi. Það veitti ekki af slíku. Bæði ríkti 
mikil óvissa og svo var mikið af röng-
um upplýsingum sem búið var að dreifa 
meðal fólks. Samtakamáttur Íslending-
anna bjargaði miklu. Fólk stóð saman. 
Síðan var stofnaður neyðarsjóður á 
vegum íslenska safnaðarins. Hann er 
enn við lýði og kallast Ólafíusjóðurinn. Í 
hann renna meðal annars vaxtatekjur af 
fjármunum sem söfnuðurinn á.“

Arna segir að allir Íslendingar sem 
á annað borð voru háðir tekjum frá Ís-
landi hafi fundið illa fyrir kreppunni. 
Sjálf var hún ekki undanskilin. Hún var 
íslenskur prestur launuð af Þjóðkirkj-
unni en búsett í Noregi, fékk sín laun 
greidd í íslenskum krónum sem síðan 
varð að skipta í norskar. Þegar gengi ís-
lensku krónunnar hrundi þá lækkuðu 
laun hennar um helming. „Um tíma 
var það svo að ég hefði haft meiri laun 
í norskum krónum starfandi ófaglærð á 
leikskóla í Ósló heldur en sem prestur. 
En maður lét sig hafa þetta og þraukaði.“

Allslaust fólk á vergangi
Einhvern veginn tókst að leysa úr mál-
um þannig að fólk bjargaðist fyrir horn. 
Þessir erfiðleikar voru hins vegar aðeins 
byrjunin.  „Síðan leið smá tími þar til 
bylgjan kom af fullum krafti með öllu 
fólkinu sem flutti frá Íslandi til Noregs. 
Þau sem komu út og höfðu vinnu og 
þekktu eitthvað fólk í Noregi, spjöruðu 
sig vel. Við heyrðum lítið af því fólki. En 
svo voru hin sem fóru kannski út í ein-
hvers konar örvæntingarástandi án þess 
að hafa hugsað allt dæmið nægilega vel. 
Sum þeirra voru hvorki búin að útvega 

sér atvinnu né húsnæði áður en þau 
héldu til Noregs. Þetta fólk leitaði eftir 
hjálp og ráðum hjá söfnuðinum, sendi-
ráðinu og öðrum Íslendingum. Það fór 
mikill tími í að upplýsa hvernig norska 
kerfið virkaði. Fólk fór ekkert sjálfkrafa 
inn á einhverjar bætur þar um leið og 
það lenti í Noregi. Eins og allt í Noregi 
þá tóku hlutirnir sinn tíma.“ 

Arna dregur enga dul á að álagið var 
mikið. „Við vorum að versla í matinn 
fyrir fólk og reyna að hjálpa því á alla 
vegu. Ég man að við fjölskyldan höfðum 
keypt okkur ævagamalt hjólhýsi sem við 
ætluðum að nota í fríum. Við lánuðum 
það út svo Íslendingar gætu búið í því. 
Ég átti líka sæng og sængurver í poka 
sem ég átti til reiðu ef gesti bæri að garði 
og ég man ég lét það frá mér. Ég heim-
sótti eitt sinn íslenska fjölskyldu sem bjó 
á tjaldsvæði. Þetta var ekkert einsdæmi. 
Sumt fólk var hreinlega allslaust á göt-
unni. Þetta hjálparstarf gilti ekki bara 
um okkur sem unnum á vegum kirkj-
unnar. Það voru fleiri Íslendingar í Nor-
egi sem reyndu að tína allt til svo hjálpa 
mætti löndum sem höfðu hrakist að 
heiman frá Íslandi og voru nú komin til 
okkar. Vissulega var þetta allt tímabund-
ið en meðan á þessu stóð þá var þetta 
mjög erfitt fyrir fjölskyldurnar og fólkið 
sem var í þessum aðstæðum.“ 

Fólkið undir miklu álagi
Vandamálin voru bæði fjölbreytt og 
flókin. Prestur íslenska safnaðarins í 
Noregi sá fljótt að hún yrði að koma á 
fót teymi af fólki með sérfræðiþekkingu 
sem hún gæti vísað skjólstæðingum 
sínum til. „Sem prestur hafði ég að sjálf-
sögðu ekki þekkingu á öllu sem varð 
að glíma við til hjálpa fólki. Ég fann því 
norskan lögfræðing sem talaði íslensku. 
Stundum voru vandamálin þannig að 
meðferðarúrræði þurfti til. Það var 

mikil vanlíðan meðal fólks. Ég fékk því 
einnig sálfræðing og geðlækni til liðs 
við okkur.“ 

Arna lýsir því svo að fyrstu við-
brögðin hjá fólki í svona kreppu sé að 
útvega sér helstu lífsnauðsynjar. „Eftir-
köstin koma svo síðar. Þá vaknar fólk 
kannski upp við þann raunveruleika 
að það hefur flust á brott fá heimalandi 
sínu og það tekur miklu lengri tíma en 
ætlað var að finna vinnu. Það var nú ein 
af vitleysunum sem gekk meðal fólks, að 
það gæti bara farið til Noregs og fengið 
vinnu um leið. Hið sama gilti um hús-
næðismálin. Kannski leystist úr þessu 
og fólk komst á vinnumarkaðinn og 
fékk þak yfir höfuðið. Þá kom kannski 
áfallið yfir því að vera í þessum aðstæð-
um. Það gat líka verið erfitt að koma 
börnunum í skóla. Þau voru líka undir 
álagi í nýju og framandi umhverfi þar 
sem þau þurftu að takast á við að læra 
norsku og eignast nýja vini. Síðan gerð-
ist það að fólkið sem var komið til Nor-
egs varð fyrir frekari áföllum og streitu 
vegna tíðinda heiman frá Íslandi þar 
sem það var kannski að missa húsin sín 
og þar fram eftir götunum.“ 

öllum var sinnt
Hún bætir því við að það reyni til hins 
ítrasta á fjölskyldur að flytja svona milli 
landa, að ekki sé talað um í svona að-
stæðum. „Ég var til dæmis með mikið 
af hjónaviðtölum. Margt fólk gat ekki 
þegið þá hjálp sem kannski var í boði 
í Noregi vegna tungumálaerfiðleika. 
Þetta er sérlega erfitt þegar um tilfinn-
ingar er að ræða. Að geta tjáð sig um eig-
in tilfinningar á erlendu máli er eitt það 
síðasta sem fólk nær tökum á þegar það 
er að læra málið. Sumir læra það jafnvel 
aldrei.“ 

Aðspurð segir Arna að engir sem 
leitað hafi hjálpar hafi komið að lokuð-
um dyrum hjá íslenska söfnuðinum í 
Noregi. „Við sinntum öllum sem leituðu 
til okkar. Ég fékk stundum fólk í viðtöl 
sem þurfti hjálp en tók fram að það væri 
ekki kristið. Það skipti engu máli. Það 
var sjálfsagt mál að hjálpa,“ segir Arna. 
Hún þagnar smá stund og verður íhugul 
meðan hún hugsar til baka. „Eftir á að 
hyggja þá var þetta afar lærdómsríkur 
og áhugaverður tími. Ég kynntist mörgu 
góðu fólki.“ 

Raunirnar styrktu söfnuðinn
Álagið á söfnuðinn minnkaði smám 

saman, sérstaklega hvað varðaði það 
að útvega húsnæði og upplýsa fólk um 
hvaða réttindi það hefði. Eftir því sem 
fleiri komu til Noregs og fólk fór að 
komast inn í samfélagið þá hjálpaðist 
það líka að.

Söfnuðurinn stækkaði mikið á þess-
um tíma. Arna segir að um tvö þúsund 
manns hafi verið í íslenska söfunuðin-
um þegar hún kom 2007. „Fjöldinn var 
kominn upp í átta þúsund þegar ég fór 
heim í fyrra. Íslendingar í Noregi eru 
þó mun fleiri því ekki eru öll skráð í 
Þjóðkirkjun. Í heildina búa nú á bilinu 
11 og 12 þúsund Íslendingar í Noregi.“ 

Fjölgunin í íslenska söfnuðinum 
þýddi auknar tekur frá norska ríkinu. 
Þeim fylgja ákveðnar reglur um þjón-
ustuskyldu sem eykst í takt við stærð 
safnaðarins. „Starfið jókst mjög víða 
um Noreg. Ég var mikið á ferðinni um 
landið allt frá norðri til suðurs. Það 
voru sunnudagsskólar, unglingastarf 
og messur svo eitthvað sé nefnt. Þar 
af leiddi að starfsfólki safnaðarins var 
fjölgað. Fyrst var bætt við fræðslufull-
trúa sem síðar breyttist í hálfa stöðu 
fræðslufulltrúa og hálfa stöðu prests. 
Nú er einn prestur í fullu starfi, annar 
í hálfu, fræðslufulltrúi í hálfu starfi og 
síðan ritari og bókari í fullu starfi. Til 
viðbótar eru svo íslenskir sunnudags-
skólaleiðtogar á einum 12–13 stöðum 
vítt og breitt um landið.  Sú starfsemi 
er mikilvæg því hún gefur oft íslensku 
börnunum færi á að hitta önnur íslensk 
börn sem eru búsett í Noregi.“ 

Heim komin til Íslands
Fyrir um ári síðan þótti Örnu og fjöl-
skyldu hennar komið nóg. „Mér fannst 
ég einhvern veginn vera búin í Noregi. 
Ég hafði sótt um stöðu sóknarprests 
í Noregi á sínum tíma vegna þess að 
mér þótti þetta spennandi. Eftir efna-
hagshrunið á Íslandi þá fann ég sterkt 
að ég hefði bæði tilgang og hlutverk 
með því að starfa í Noregi. Svo kom að 
því að mér fannst ég hafa byggt upp og 
gert það sem ég gæti þar. Þá kom upp 
heimþráin og ég viðurkenni líka að 
ég var í einlægni orðin svolítið þreytt. 
Álagið var búið að vera mikið.“

Arna sótti um þegar Reynivalla-
prestakall var auglýst. „Tilhugsunin 
að starfa hér var að mörgu leyti bæði 
heillandi og spennandi. Það hafði ver-
ið umræða um að leggja prestakallið 
af við þau tímamót þegar séra Gunnar 
hætti og sameina það Lágafellssókn í 
Mosfellsbæ. Fólkið sem býr hér barð-
ist gegn þessum áformum og vildi að 
hér yrði áfram staða prests sem sæti 
Reynivelli. Sjálf er ég baráttukona að 
upplagi og mér þótti þetta heillandi. 
Ég var alveg til í að taka þátt í þeirri 
baráttu.“ 

Arna bætir því líka við að sóknin 
sé ekki of langt frá Reykjavíkursvæð-
inu. Auk prestsþjónustu í Kjós og á 
Kjalarnesi sinni hún nú hlutastarfi á 
Biskupsstofu. „Við höfum fengið mjög 
góðar móttökur. Hér býr dásamlegt 
fólk, bæði í Kjósinni og á Kjalarnesi,“ 
segir séra Arna Grétarsdóttir að lokum.

„Eftir á að 
hyggja þá 

var þetta afar 
lærdómsríkur og 
áhugaverður tími. 
Ég kynntist mörgu 
góðu fólki

Við messu í reynivallakirkju nú í mars. Karl M. Kristjánsson á Eystri-Fossá í Hvalfirði les 
ritningaorð.

 Kirkjugestir ganga úr reynivalla-
kirkju fyrr í þessum mánuði.
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LANDIÐ: Jón Gunnarsson sam-
gönguráðherra segir miklar 
áskoranir bíða Íslendinga í 

samgöngumálum, ekki síst í ljósi þess 
hve umferð hefur aukist með stóraukn-
um fjölda ferðamanna. Fyrir nokkrum 
árum hafi um hálf milljón manns sótt 
Ísland heim árlega. Nú stefni í að þeir 
verði um 2,5 milljónir í ár. Ráðherrann 
segir að álagið á helstu leiðum inn og 
út frá höfuðborgarsvæðinu sé komið 
út fyrir þolmörk. Öryggi borgarbúa 

er jafnvel ógnað. „Ef þyrfti að rýma 
borgina og allt að fara í þessa átt [til 
norðurs í átt að Vesturlandi], einhver 
mikil rýming, þá værum við bara í 
mjög alvarlegri stöðu.“

Sprungnar samgönguæðar
„Leiðirnar hér inn og út úr höfuð-
borginni eru sprungnar. Algerlega 
sprungnar. Það fara ég held um 80 
þúsund bílar um Ártúnsbrekkuna á 
hverjum degi. Hún er hætt að bera 

þetta. Reykjanesbrautin 16 til 17 þús-
und bílar á hverjum degi. Hún er mið-
að við alla mælikvarða sprungin. Það 
sama á við hér um Vesturlandsveginn. 
Göngin uppi í Hvalfirði eru að nálgast 
það að það mun þurfa að takmarka 
umferð um þau á ákveðnum álagstím-
um…Það er raunar komið í þá stöðu 
núna að við þurfum bara að fara að 
senda slökkviliðið á vettvang. Það er 
orðið neyðarástand víða, sagði sam-
gönguráðherra í samtali við Björn 
Inga Hrafsson í sjónvarpsþættinum 
Eyjunni á ÍNN. Jón hefur sætt þungri 
gagnrýni síðustu daga vegna niður-
skurðar á fjármunum til endurbóta á 
vegakerfinu (sjá síðu 4).

Jón Gunnarsson sagði að fjármunir 
í fjárlögum ríkisins dugi einfaldlega 
ekki til. Nú síðast hafi útgjöld ríkis-
sjóðs á milli áranna 2016 og 2017 ver-
ið aukin um 52–53 milljarða. Af því 
hefðu vegamálin fengið 4,6 milljarða 
en hefðu þurft að fá 14 milljarða til 
þess að klára og fjármagna samgöngu-
áætlun.

„En við getum alveg rifjað upp um-
ræðuna eins og hún var við fjárlaga-
gerðina, kröfuna sem var um áherslu á 
heilbrigðiskerfið, veferðarkerfið, bæta 
kjör eldri borgara. Það var virkilega 
forgangsraðað í þessa málaflokka við 
fjárlagagerðina á þessu ári, í þverpóli-
tískri afgreiðslu.“

Risavaxin verkefni bíða
Jón sagði að verkefnin sem við stæð-
um frammi fyrir væru mjög stór. 
„Stærðirnar í þessu eru gríðarlegar í 
mjög brýnum verkefnum. Bara það að 
fara í Sundabrautina kostar kannski 
45 til 50 milljarða. Taka þetta suður-
frá, frá Keflavíkurflugvelli og gegnum 
Hafnarfjörð, hvað á maður að skjóta 
á? 20 milljarðar. Suðurlandsveginn 
hér austur fyrir Selfoss. Ölfusárbrúin 
er sprungin, hún þolir ekki alla þessa 
þungaflutninga...Þetta er allt saman 
jarðgangaígildi. Tökum öll þessi verk-
efni og förum svo aðeins lengra. Teigs-
skógur, sem er mjög brýnt, og ekki síst 
í ljósi ánægjulegrar atvinnuþróunar á 
Vestfjörðum…sex milljarðar í Teigs-
skóg.“

Ráðherrann nefndi einnig Dýra-
fjarðargöng, Dettifossveg, Berufjarðar-
botn og brú yfir Hornafjarðarfljót, 
- fækkun einbreiðra brúa á hringveg-
inum. Fjárþörfin væri minnst upp á 
65 milljarða og þó væri ekki allt inni 
í því. Þetta væri megin ástæða þess að 
hann hefði sett af stað vinnu við að 
skoða nýjar lausnir við fjármögnun 
vegaframkvæmda. „Ég hef sagt að í 
ljósi þessara aðstæðna, þá þurfum við 
að leita einhverra leiða. Ef við ætlum 
að taka eitthvað annað þá þurfum við 
að taka frá einhverjum öðrum mála-
flokkum,“ sagði Jón og nefndi áætlaða 
tölu sem var lögð fram á Iðnþingi í 
síðustu viku um að 65 milljarða króna 
þyrfti til að bæta úr fyrirliggjandi þörf 
fyrir úrbætur á þjóðvegakerfinu.

Horfir til ferðamanna
Jón sagði að ákveðið jafnvægi væri í 
því sem hið oipnbera setti til hliðar í 
vegmálum. „Þetta verður svona nema 
við förum eitthvað að auka skatt-
heimtuna,“ sagði hann og átti þar 
við að vegakerfið yrði trauðla lagað 
nema til kæmi aukið fjármagn. Í því 
samhengi má rifja upp að hinn nýji 
samgönguráðherra lét verða eitt fyrsta 
verk sitt þegar hann tók við embætti 
á dögunum að skipa um nýjar leiðir 
í fjármögnun samgöngumannvirkja. 
„Það er með þetta í farteskinu sem ég 
tók ákvörðun um það að setja þessa 
vinnu af stað. Skilgreina þessi megin 
stóru verkefni. Hvað kostar þetta 
okkur? Hver yrði þátttaka þeirra sem 
skapa vandamálið, það er að segja 
ferðamannanna í að borga þetta niður 
með okkur? Ég hef svona líkt þessu við 

það þegar við fórum í uppbyggingu 
á megin flutningskerfi raforku. Þá 
byggðum við virkjanir, við fundum 
stóra kaupendur sem gátu keypt af 
okkur megnið af raforkuframleiðsl-
unni. Þeir byggðu upp dreifikerfið og 
þess vegna borga íslensk heimili og al-
mennur fyrirtækjarekstur lægsta raf-
orkuverð sem er hjá þjóðum sem við 
berum okkur saman við,“ sagði Jón.

Greinilegt er að ráðherrann horfir 
til þess að leita leiða til að láta erlenda 
ferðamenn greiða meir til viðhalds 
og uppbyggingar vegakerfisins. „Nú 
erum við komin með þennan stóra 
kúnna inn í vegakerfið hjá okkur 
[ferðamenn] og hvernig getum við 
þá mögulega fengið hann til þát-
töku? Það er auðvitað þekkt aðferð 
þessi vegagjaldahugmynd og ég bíð 
bara spenntur eftir að fá niðurstöðu 
þessarar vinnu sem mun sýna okkur 
hvernig þetta gæti litið út. Þetta er við-
kvæmt mál, sérstaklega fyrir þá sem 
fara reglulega, dags daglega til vinnu 
eða skóla eða eitthvað slíkt um þess-
ar leiðir. Við verðum auðvitað í allri 
gjalddtöku að taka tillit til þess…Fólk 
er að átta sig á því að við þurfum nýja 
hugsun í þetta.“

öryggi og hagræði í vegabótum
Fram kom í þættinum að gjaldtöku 
í Hvalfjarðargöngum eigi að ljúka á 
næsta ári. Þau hafa oft verið nefnd sem 
fyrirmynd þess að taka megi veggjöld 
til að fjármagna samgöngufram-
kvæmdir.  „Það er hægt að fara alls 
konar leiðir. Megin stefið í mínum 
huga er það að þeir sem eru að nota 
þetta mest í sínu daglega lífi, að gjald-
heimtan megi ekki vera íþyngjandi 
fyrir þá. Það þurfi helst að vera meiri 
ávinningur af breytingunum sem 
eiga sér stað heldur en nemur þessari 
gjaldtöku.“ Þar átti ráðherrann við 
tímasparnað, öryggi í samgöngum og 
sparnað í eldsneyti. Jón sagðist skilja 
vel viðbrögð aðila á Suðurlandi gegn 
veggjöldum þar sem fólk væri ekki 
vant þeim. Umræðan um veggjöld 
væri þroskaðri á Vesturlandi.

Jón nefndi dæmi um að vega-
bætur skilað miklum ávinningi, ekki 
síst í tengslum við öryggi. „Það hef-
ur ekki orðið banaslys á þeim hluta 
Keflavíkurvegarins sem var tvöfaldað-

ur, á þeim kafla. Þetta var sá kafli sem 
á voru flest banaslys á Íslandi áður en 
þessu var breytt. Við sjáum alveg að 
þjóðhagslegi ávinningurinn af þessu 
er gríðarlegur. Það er talið að banaslys, 
ef það er hægt að segja verðmiða – þú 
setur aldrei verðmiða á tilfinningar 
fólks. En bara þjóðhagslegi skaðinn við 
það að einstaklingur ferst í banaslysi 
er talinn vera um 650 milljónir króna. 
Menn hafa reiknað þessa tölu út. Setj-
um það svo í samhengi við það að 
mislæg gatnamót kosta 500 til þúsund 
milljónir, svona þumalputtaregla. Við 
sjáum bara hvað þjóðhagslegi ávinn-
ingurinn er gríðarlegur. Umferðar-
óphöpp og slys eru mjög þungur baggi 
í heilbrigðiskerfinu okkar.“ Jón sagði 
innviði íslenska vegakerfisins áratug-
um á eftir nágrannalöndunum.

Gætum gert stóra hluti
Jón Gunnarsson sagði að það gleymd-
ist stundum í umræðunni að við erum 
mjög fámenn þjóð í mjög stóru landi. 
„Innviðauppbygging verður hlutfalls-
lega alltaf mjög dýr hjá okkur. Það 
mun taka 20 til 30 ár að greiða fyrir 
það umferðaátak sem við getum sett í 
gang. Við getum gert mjög stóra hluti 
á næstu fimm til átta árum. Mjög stóra 
hluti.“ 

Verkefnin eru óþrjótandi. Ég held 
við séum með á þjóðvegakerfinu okk-
ar núna bara eitthvað um 60 einbreið-
ar brýr, bara svo það sé tekið. Þetta 
eru mjög dýrar framkvæmdir, mörg 
af þessum mannvirkjum eru börn síns 
tíma og það þarf að endurnýja þau.“

Í umræðunni vísaði Björn Ingi 
Hrafnsson til þess að víða væru veg-
ir sem enn eru ómalbikaðir, jafnvel á 
sjálfum hringveginum. Samgöngu-
ráðherra samsinnti þessu. „Það býr 
þarna fólk sem býr við þessi skilyrði 
á hverjum degi. Það þarf að keyra 
skólabörnum eftir þessum vegum á 
hverjum degi. Þannig er þetta fyrir 
vestan.  Skógarströndin. Það kostar 
bara sex milljarða að byggja upp 
Skógarstrandarveginn. Við getum öll 
sett okkur í spor þessa fólks,“ sagði 
samgönguráðherra.

Jón Gunnarsson kallaði eftir sam-
félagslegu átaki til að leita leiða til 
lausna á þeim verkefnum sem bíða í 
samgöngumálum.

Frábær gjöf fyrir 
dömur á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.

Nánar um sölustaði á facebook

Útsölustaðir á Vesturlandi
Apótek Vesturlands

Gallerý Snotra Akranesi

Sundlaugin Borgarnesi

Netverslanir 
Aha.is, Heimkaup, Krabba-

meinsfélagið og Netsöfnun.

Kjóll á mynd  
kr. 11.900.-

Úrval af kjólum  
og túnikum 
Str. 36-54/56

Jólakjólar

kr. 11.900.-
Einn litur

kr. 14.900.-
Litir: svart, rautt 
og fjólublátt

Bæjarlind 6, sími 554 7030 www.rita.is Ríta tískuverslun

kr. 19.900.-
Str. S-XXL

Flottir 
jakkar

Str. 40 - 56/58

Bæjarlind 6 / S: 554 7030 /       Ríta tískuverslun

Nýjar peysur 
Str. S - XXL

Peysa kr. 10.900.- 
litir: ljósbleikt og offwhite

Peysa kr. 4.900.-  
litir: blátt,ljósblátt, coralrautt

Peysa kr. 4.900.-  
litir: coralrautt, ljósblátt, blátt

Peysa kr. 6.900.- 
litir: ljósdrapp og ljósgrátt

Bæjarlind 6 | S: 554 7030 |  Ríta tískuverslun

Samgönguráðherra: „Gríðarleg 
verkefni í vegamálum bíða úrlausnar“

Jón gunnarsson í samtali við björn Inga Hrafnsson á Eyjunni á Ínn. Eyjuþættirnir eru 
frumsýndir hvern fimmtudag klukkan 21:00.
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SJÁLFTREKKT STÁLÚR
VERÐ FRÁ 78.000 KR.

FESTINA

GULLÚRIÐ EHF
AXEL EIRÍKSSON - ÚRSMÍÐAMEISTARI
ÁLFABAKKA 16 - SÍMI 587 4100
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LANDIÐ: Einn þeirra sem hafa 
mótmælt kröftuglega fyrirhug-
uðum niðurskurði í vegamálum 

er Kristinn H. Gunnarsson fyrrverandi 
alþingismaður í Norðvesturkjördæmi 
og ritsjóri blaðsins Vestfirðir.  Kristinn 
lætur ríkisstjórnina hafa það óþvegið 
í leiðara síðasta tölublaðs Vestfjarða. 
Leiðarinn ber titilinn „Kjósendur 
blekktir.“

Þar segir í upphafi: „Nýjustu ax-
arsköft ríkisstjórnarinnar eru þau að 
kasta samgönguáætluninni út um 
gluggann.  Áætlunin var samþykkt 
fáum vikum fyrir Alþingiskosningarn-
ar á síðasta ári og nú að þeim afloknum 
er látið eins og yfirlýsing þingsins til 
kjósenda hafi verið siðlaus skrípaleikur 
að því er fjármálaráðherrann [Benedikt 
Jóhannesson, Viðreisn] lét sig hafa að 
segja í útvarpsþætti í vikunni.“

Reiðibylgja um landið
Kristinn skrifar að mikil reiðibylgja 
hafi farið um landið þegar ljóst varð 
hvað ríkisstjórnin ætlar sér. Samgöngu-
ráðherrann sé þegar byrjaður að bila í 
vörninni fyrir niðurskurðinn. „Nú þarf 
almenningur að reka flóttann og gera 
ríkisstjórninni ljóst að ástand í sam-
göngumálum er svo alvarlegt að ekki 
verður lengur þolað að ríkisstjórnin 
og sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn 
dragi lappirnar í uppbyggingu sam-
göngukerfisins. Allt síðasta kjörtímabil 
var samgönguáætlun hornreka þá-
verandi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks. Þrisvar var 
lögð fram samgönguáætlun  án þess 
að ljúka verkinu og tryggja brýnum 
framkvæmdum nauðsynlegt fjármagn. 

Það var ekki fyrr en Alþingiskosn-
ingarnar voru handan við hornið og 
Sjálfstæðisflokkurinn, sem fór með 
samgöngumálin, var kominn með bak-
ið upp að vegg að það tókst að draga 
samgönguályktunina í gegnum þingið 
eins og hverja aðra illa sútaða nauts-
húð. Frammistaða síðustu ríkisstjórnar 
er slík hneisa að engin fordæmi eru til 
fyrir viðlíka lítilsvirðingu við mála-
flokkinn og íbúa landsins, að ekki sé 
sagt íbúa landsbyggðarinnar.“

Niðurskurður og vanfjár-
mögnun árum saman
Leiðarahöfundur telur að það sé mik-
ill misskilningur hjá fjármálaráðherra 
Engeyjarættarinnar að ákvörðun Al-
þingis í október 2016 hafi verið sið-
laus. „Öðru nær. Samgönguáætlunin 
var ábyrg og leitast var við að bæta  úr 
ótrúlegum vandræðum sem Sjálfstæð-
isflokkurinn verður að axlaábyrgð á 
umfram aðra flokka. Það kom fram  í 
meðförðum Alþingis að á árunum eftir 
hrun og þá sérstaklega eftir að efna-
hagslífið fór að taka við sér á nýjan leik 
með stórlega vaxandi ferðaþjónustu 
hafi samgöngukerfið verið vanfjár-
magnað og fjárveitingar síðustu árin 
svo knappar að ekki hafi verið hægt að 
halda í horfinu.“

Kristinn H. Gunnarsson rifjar svo 
upp að Fjórðungssamband Vestfirðinga 
hafi vakið athygli Alþingis á þessu í sér-
stakri umsögn sinni um samgönguá-
ætlunina í apríl á síðasta ári. Þar var lýst 
miklum áhyggjum yfir hægagangi við 
að auka fé til samgöngumála allar götur 
frá hruninu 2008. Nýframkvæmdir hafi 
verið skornar mikið niður og viðhaldi 

mjög ábótavant. Kristinn skrifar svo: 
„Það var loks í september 2016 sem 
málið var afgreitt út úr þingnefnd og 
nefndin virðist hafa áttað sig á alvar-
lega málsins því í áliti nefndarinnar 
til þingsins tekur hún efnislega und-
ir athugasemdir Fjórðungssambands 
Vestfirðinga.“

Fjárframlög sjaldan verið 
lægri
Í leiðaranum rifjar Kristinn upp að 
þingnefnddin hafi bent á að fjárfram-
lög til vegagerðar hafi ekki hækkað 
í samræmi við breytingar á verðlagi.  
„Því séu tekjurnar aðeins 16 milljarðar 
sem renni til samgöngumála en ekki 23 
milljarðar eins og ætti að vera. Sögulega 
séð hafa framlög til samgöngumála ver-
ið um 1,5% af vergri landsframleiðslu. 
Það jafngildir um 35 milljörðum króna 
miðað við landsframleiðslu þessa árs. 
Frá hruninu 2008 hafa framlögin verið 
mun lægri og voru í fyrra aðeins 1,1%.   
Munurinn á því og sögulegu meðaltali 
er um 10 milljarðar króna.“

Kristinn skrifar að þingnefndin hafi 
lagt til að hækka framlögin í 1,3% af 
vergri landsframleiðslu næstu tvö árin 
og Alþingi hafi samþykkt þetta. Það sé 
samt undir meðaltalinu.

Siðleysi seinni Engeyings
Síðan fær núverandi ríkisstjórnar-
meirihluti að finna til tevatnsins hjá 
þingmanninum fyrrverandi. „Þetta 
var siðleysið sem seinni Engeyingur-
inn í fjármálaráðuneytinu var að tala 
um. Hann og aðrir ráðherrar tala eins 
og að fjárveitingar til samöngumála 
séu svo miklar að það sé út yfir allt 

velsæmi. Staðreyndin er önnur. 
Þvert á móti fjárveitingarnar eru 
að vísu út yfir allt velsæmi en að-
eins á þann veg að vera of litlar, 
vel undir meðaltali og hafa verið 
það svo lengi að vegfarendum 
stafar hætta af. Það er siðleys-
ið í málinu að byggja ekki upp 
vegakerfið sómasamlega.  Það á 
ekki að skera frekar niður fé til 
samgöngumála heldur auka það. 
Reiðin stafar af því að almenn-
ingur gerir sér grein fyrirþví að 
þarf þarf átak til uppbyggingar 
og það skynjuðu þeir sem eru við 
völd og töluðu á öðrum nótum 
fyrir kosningar.“

Meiningarlaust   
orðagjálfur
Að lokum bendir Kristinn H. 
Gunnarsson á stjórnmálaályktun 
Sjálfstæðisflokksins sem sam-
þykkt var fyrir síðustu þingkosn-
ingar. Þar segir meðal annars: „Við 
viljum veita stórauknu fjármagni til 
viðhalds á vegakerfi landsins. Fjárfesta 
þarf í samgöngumannvirkjum, flutn-
ingskerfi raforku, fjarskiptabúnaði og 
löggæslu.“

Ritstóri Vestfjarða lætur svo kné 
fylgja kviði í lokaorðum sínum. „Það 
er núna lýðum ljóst að forystumenn 
flokksins meintu ekkert með þessu 
orðagjálfri. Þeir líta greinilega á sam-
göngumálin sem útgjöld sem þurfi 
að hafa sem lægst. Þeir sjá eftir hverri 
krónu í málaflokkinn. Viðreisnardeild 
Sjálfstæðisflokksins talar á sömu nót-
um. Það er þessi vísvitandi blekking 
sem gerir almenning ævareiðan. Það 

var bara verið að spila með atkvæðin 
fyrir kosningarnar. Það er þessi léttúð 
gagnvart kjósendum sem er alvar-
leg. Kjósendur vilja trúa stjórnmála-
mönnunum og yfirlýsingum þeirra 
en sjá nú að þeir hafa verið hafðir að 
fíflum. Því verður ekki gleymt í bráð. 
Að því eiga stjórnarflokkarnir eftir að 
komast.“

Vafalítið verður fróðlegt að fylgj-
ast með framhaldi þessara mála þegar 
þingmenn þurfa mæta umbjóðendum 
sínum augliti til auglitis.

KLÍNISKT
PRÓFAÐ

VIÐHELDUR HEILBRIGÐI TANNA
MEÐ ÖFLUGRI MUNNVATNSFRAMLEIÐLSU 

SJÁ NÁNAR Á HAPPLUS.IS

TANNLÆKNAFÉLAG ÍSLANDS MÆLIR MEÐ HAp+

Vestfirðir koma út hálfsmánaðarlega 
og blaðinu er dreift frítt. Það má lesa á 
vefnum fotspor.is. 

Kristinn H. Gunnarsson ritstjóri Vestfjarða 
skrifar leiftrandi leiðara: „Kjósendur blekktir“
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir
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Gleðin sem gjöf – sýning Steinunnar 
Matthíasdóttur ljósmyndara
DALIR/REYKJAVÍK: Dag-

ana 18. mars – 14. maí sýn-
ir Steinunn Matthíasdóttir 

glaðleg ljósmyndaportrett sem hún 
hefur tekið af eldri borgurum. Sýn-
ingin er í Borgarbókasafni – Menn-
ingarhúsinu Gerðubergi í Reykjavík.

Í tilkynningu segir að „með henni 
er ætlað að draga athygli að virðingu 
fyrir þeim sem eldri eru og lífsgæðum 
þeirra, mikilvægi þess að finna gleðina 
sama hvernig lífið leikur okkur og 
vekja fólk til umhugsunar um hvernig 
við getum öll átt þátt í að veita gleði. 
Gleðin er allsráðandi í verkunum og 
skilaboð send til áhorfenda þar sem 
þeir eru hvattir til að finna gleðina, 
taka sjálfsmyndir hjá myndunum og 
deila með heiminum í gegnum samfé-
lagsmiðla. Hvers vegna? Jú, galdurinn 
felst í því að draga enn frekar athygli 
að eldri borgurum með hjálp samfé-
lagsmiðla, alveg óháð stað og stund - 
og eru gestir Gerðubergs hvattir til að 
taka þátt í þeim gjörningi.“

Sýning Steinunnar ber yfirskrifina 
„Gleðin sem gjöf.“ Hún er hluti af 
verkefni sem ber heitið „Inside Out 
Project.“ Þetta verkefni er gert út frá 
New York af franska listamanninum 
JR í samvinnu við Ted Prize-verðlaun-

in. Markmið þess er að vekja athygli 
á völdum málstað með hjálp portrett 
ljósmynda hvaðanæva að úr heimin-
um. „Inside Out Project“ Steinunnar 
var framkvæmt í Búðardal sumarið 
2016. Þar voru 64 risastórar andlits-
myndir hennar af eldri borgurum 

límdar á húsveggi við þjóðveginn. 
Einnig var 14 mynda úrtak sett upp 
við kirkjutröppur Akureyrarkirkju 
sem hluti af Listasumri. Í nóvember 
síðastliðnum voru myndirnar svo til 
sýnis í Mjólkurbúðinni í Listagilinu á 
Akureyri. „Nú er það Menningarhús-

ið Gerðuberg sem tekur þátt í þessu 
skemmtilega og líflega verkefni með 
Steinunni og er það vel við hæfi þar 
sem félagsstarf aldraðra fer einnig 
fram í húsakynnum Gerðubergs,“ seg-
ir í tilkynningu.

Steinunn er fædd á Ísafirði 1976. 

Hún er kennari að mennt en er sjálf-
lærð í ljósmyndun. Steinunn býr 
ásamt eiginmanni og börnum í Búðar-
dal. Þar starfar hún við fjölskyldufyr-
irtæki þeirra hjóna auk þess að stunda 
ljósmyndun. Í heimi ljósmyndunar 
heillar fjölbreytileikinn Steinunni en 
hún hefur þó aðallega einbeitt sér að 
því að mynda fólk ásamt því að vinna 
með landslag. Mörg verka hennar má 
skoða á Facebook-síðuni „SteinaMatt-
Photography.“

ríkharður Jóhannsson 
á einni mynda Steinunnar.

Mín framtíð

LANDIÐ: Dagana 16. – 18. mars 
fer fram Íslandsmót iðn- og 
verkgreina í Laugardalshöll-

inni í Reykjavík. Hátt í 200 ungmenni 
munu keppa um að hljóta nafnbótina 
Íslandsmeistari í 25 iðngreinum. Á 
sama tíma munu 25 skólar kynna 
fjölbreytt námsframboð á framhalds-
skólastigi.

Kristján Þór Júlíusson mennta-
málaráðherra mun opna keppnina 
formlega fimmtudaginn 16. mars 
kl. 13. Forseti Íslands mun koma og 
ganga um keppnis- og sýningarsvæðið 
föstudaginn 17. mars kl. 14:00. Þórdís 
Kolbrún R. Gylfadóttir iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra verður á svæð-
inu kl. 11:00, 16. mars. Einnig er von 
á nokkrum erlendum gestum, má þar 
nefna Ulla Groth, framkvæmdastjóra 
Skills Danmark, Stefan Praschi vara-
formanni WorldSkills-samtakanna 
auk fjölmennrar sendinefndar frá 
Færeyjum.

Líf og fjör í Laugardalshöll
Um sjö þúsund grunnskólanemendur 
alls staðar af landinu mæta til að fylgj-

ast með keppninni og prófa fjölbreytt 
verkefni undir handleiðslu fagfólks. 
Má þar nefna að nota air-brush á bíl, 
prófa hljóðhraðaskynjara, ýmsa herma 
og fjölbreytileg verkfæri, þvo og flétta 
hár, baka, helluleggja, sá kryddjurt-
um og fylgjast með vélmennum leysa 
ýmsar þrautir.

Laugardaginn 18. mars verður Fjöl-
skyldudagur. Gefst þá einstakt tæki-
færi til að snerta og upplifa ýmislegt 
skemmtilegt sem snertir nám og störf 
í iðn- og verkgreinum. Team Spark 
kynnir rafmagnsbíl og einnig verður í 
boði að smakka upp á kræsingar sem 
útbúnar hafa verið í keppninni.  Sem 
sagt fræðsla og fjör og frítt inn eins og 
alla dagana.

Iðn- og verknám er lykill að 
framtíðinni
Markmiðið með þessari kynningu er 
m.a. að kynna fyrir ungu fólki tæki-
færi sem felast í iðn- og verknámi og 
auðvelda þeim að kynna sér fjölbreytt 
námsframboð framhaldsskóla með 
það fyrir augum að fleiri taki upplýsta 
ákvörðun um námsval sem tekur mið 
af áhugasviði þeirra og hæfni. Mark-
visst námsval dregur úr brotthvarfi 
úr námi sem er stórt vandamál hér á 
landi. Mikill skortur er á iðnmennt-
uðu fólki og því næg starfstækifæri 
fyrir fólk með slíka menntun.

Steinunn Matthíasdóttir við tvö verka sinna.

Íslandsmót iðn- og 
verkgreina og fram-
haldsskólakynning

góð iðnmenntun í landinu skiptir gríðarlegu máli 
og verður seint ofmetin. Mynd: FriðþjófurHelgason.
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KÆLING OG HITUN

Verklagnir ehf.
Smiðjuvegur 70 
200 Kópavogur

Gul gata
Info@verklagnir.is
www.verklagnir.is

Hiti. : 22°CHiti. : 22°C

Rakastig: 20%
Virðist kalt

Rakastig: 50%
Þægilegur hitiUruru

Hiti. : 25°CHiti. : 25°C

Rakastig: 80%
Óþægilega heitt

Rakastig: 50%
Þægilega heittSarara

Daikin 

Nýjasta útfærsla af loft í loft varmadælum til hitunar eða
kælingar.

Innbyggt raka og þurktæki sem tryggir rétt rakastig.
Bakteríu sía og aðgerð til að vinna gegn myglu.
Tekur freskt loft inn að utan. 

Daikin Monobloc loft í vatn

Frábær lausn fyrir gólfhita eða ofnakerfi sem er einföld
og fljótleg í uppsetningu. 

5 og 7 kW útgáfa í boði.

Ódýr og einfaldur kostur til hitunar, hámarks 
orkusparnaður.

SWEP varmaskiptar

Varmaskiptagrindur fyrir sumarhús, íbúðarhús og neysluvatn.

Kynnið ykkur mögulegan orkusparnað á www.verklagnir.is

Verklagnir hafa sérhæft sig í orkusparnaði fyrir köldu svæðin og náð einstaklega góðum
árangri, við byggjum á margra ára reynslu framleiðanda okkar ásamt því að veita
bestu mögulegu þjónustu til að tryggja
ánægða viðskiptavini.

Vertu velkomin til okkar og við ráðleggjum
þér hvernig er best að spara orku.

Daikin Altherma jarðvarmadæla

Álagsstýrð varmadæla útbúin með besta búnaði sem völ er á,
hámarks orkusparnaður til hitunar.

Einstaklega hljóðlát, stílhrein hönnun sem passar vel inn á
öll heimili. 

2,5 - 13kW, 180L neysluvatnskútur, hringrásadælur, þensluker,
öryggislokar og þrýstimælar allt innbyggt. 

Allt að 85% orkusparnaður.

SIESTA N 25/35
kW 5,5 / 6,5

Meðalnotkun kW 0,72 / 1,45
SCOP 4,4 / 4,06

Orku�okkur A+ / A+

CALDO X 35
kW 7.2

Meðalnotkun kW 0.82
SCOP 4.85

Orku�okkur A++

NEXURA X 35
kW 7.0

Meðalnotkun kW 0.97
SCOP 4.11

Orku�okkur A+

PIXO 20
kW 3,5

Meðalnotkun kW 0,59
SCOP 4,67

Orku�okkur A++

COP 5,0

COP 5,9

Mesta úrval af loft í loft varmadælum - Verð frá 185.900.-

A++

A+++
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Handklæði

Slitnir 
strengir á 
Skaganum 
AKRANES: Fiðlusveitin „Slitn-
ir strengir“ á Akranesi er skipuð 19 
fiðluleikurum og söngvurum. Allir 
fiðuleikararnir eru ungar konur á aldr-
inum 18 til 28 ára, nema hljómsveit-
arstjórinn Ragnar Skúlason. Jafnframt 
spila þrír aðrir hljóðfæraleikarar með 
sveitinni. Þeir eru Birgir Þórisson sem 
leikur á píanó og írska trommu, Eirík-
ur Guðmundsson sem spilar á slagverk 
og Sigurþór Þorgilsson bassaleikari.

Þessi líflega og vinsæla sveit hefur 
oft vakið athygli fyrir skemmtilegan 
tónlistarflutning, allar götur síðan hún 
hóf fyrst feril sinn sem sproti í Tón-
listarskóla Akraness þar sem Ragnar 
hefur kennt um árabil. Fiðluleikarar 
hópsins hafa enda flestar stundað nám 
við skólann og sumar þeirra gera það 
reyndar enn. Sveitin hefur komið fram 
víða á Íslandi og í Evrópulöndum.

Upphaflega hét sveitin „Þjóðlaga-
sveit Tónlistarskólans á Akranesi“ en 
nú hefur nafninu verið breytt í „Slitnir 
strengir.“ Tónlistinni sem sveitin flyt-
ur er lýst sem írskri og skoskri þjóð-
lagatónlist í blandi við músík frá öðr-
um heimshornum.

Heyra má og sjá dæmi um flutn-
ing „Slitinna strengja“ á heimasíðu 
sveitarinnar slitnirstrengir.com. Þar 
segir meðal annars: „Það er ótrúlegt 
og jafnframt töfrandi hve áhrifamáttur 
tónlistarinnar er. Í gegnum tíðina hafa 
„Slitnir strengir“ jafnt og þétt styrkt 
böndin sín á milli en um leið byggt 
sterk tengsl út í samfélagið.“

Nú hafa „Slitnir strengir“ hljóðritað 
sína fyrstu plötu undir nýja nafninu. 
Áður hafði „Þjóðlagasveitin“ sent frá 
sér geisladiskinn „Milli tveggja heima“ 
árið 2007. 

Nýi geisladiskurinn kemur út þessi 
dægrin. Af því tilefni verða haldnir 
útgáfutónleikar í „Tónbergi“ hljóm-
leikasal Tónlistarskóla Akraness. Þeir 
verða föstudaginn 17. og laugardaginn 
18. mars.  

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

Þannig lítur umslagið út á nýja 
geisladisknum sem „Slitnir strengir“ eru 
nú að senda frá sér. 


