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Fyrir rétt rúmum aldarfjórðungi axlaði Borgnesingurinn Smári Gissurarson sín skinn og flutti alfarinn vestur um haf til 
Bandaríkjanna. Í athyglisverðu viðtali á miðopnu segir hann sögu sína. Hann greinir einnig frá því hvernig ýmislegt hér á Íslandi 
horfir við sjónum hans eftir langa dvöl vestra. Sjá miðopnu. 
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Lítill hagvöxtur á Vesturlandi
Vestur land kemur ekki sér

lega vel út í nýrri skýrslu 
Byggða stofnunar um 

hag vöxt lands hluta 2008–2016. Þar 
mælist lands hlutinn einungis með 
4% vöxt á ára bilinu. Að eins Vest
firðir með 1% hag vöxt og Austur
land með 1% hag vöxt 2008–2016 
koma verr út. Á sama tíma var hag
vöxtur 10% yfir allt landið (sjá með
fylgjandi töflu). 

Vestur land hjarnar ei
lítið við 

Byggða stofnun segir að frá 
banka hruni 2008 hafi fram leiðsla 
vaxið meira á þrem land svæðum en 
annars staðar: Á Suður landi, Suður
nesjum og Norður landi eystra. Hag
vöxtur var 15–18% í þessum hlutum 
landsins á árunum 2008–2016, langt 
yfir lands meðal tali, sem var 10%. 
Norður landi vestra tók einnig góðan 
kipp með 11% vöxt, en þar óx fram
leiðsla lengi einna hægast á landinu. 

Fram leiðsla virðist vera á upp leið 
á Vest fjörðum síðustu árin, þótt hún 
sé ekki miklu meiri 2016 en 2008. 
Þess ber að gæta að þar hefur lax eldi 
aukist tölu vert eftir 2016. Fram leiðsla 
á Vestur landi er ekki miklu meiri 
2016 en 2008, en hún hefur að eins 
tekið við sér seinustu árin. 

Fjöl breytt at vinnu líf 
Þó hag vöxtur Vestur lands 

hafi verið minni frá 2008 til 2016 
en í flestum öðrum lands hlutum 
þá hefur fram leiðsla þó vaxið 
þar. Nokkur vöxtur var í verslun, 
gistingu og öðrum greinum sem 
tengja má ferða þjónustu. Iðnaðar
fram leiðsla jókst að eins lítil lega. 

Hlut deild iðnaðar í fram leiðslu 
er meiri á Vestur landi en víðast hvar 
annars staðar (iðnaður er ein göngu 
meiri á Austur landi), en stærstu iðn
fyrir tækin eru ál ver og járn blendi
verk smiðja á Grundar tanga. 

Sjávar út vegur er öflugur. Lang
mestum afla er landað í Ólafs vík 
og Rifi (rúmum 60% afla verð
mætis í lands hlutanum 2016). 
Grundar fjörður er einnig mikil væg 
löndunar höfn, en nokkuð fer líka á 
land í Stykkis hólmi, á Akra nesi og 
Arnar stapa. 

Þjónustu greinar eru ekki mjög 
mikil vægar miðað við það sem 
gerist annars staðar. Þá er byggingar
starf semi hvergi jafn lítill hluti fram
leiðslunnar og á Vestur landi. Það er 
í á gætu sam ræmi við lítinn vöxt á 
svæðinu. 

Hvergi á landinu er lax veiði 
jafn mikil væg. Ætla má að tekjur 
af stang veiðum séu tæp 70% af 

hagnaði og launa kostnaði í land
búnaði á Vestur landi. 

Margir sækja vinnu 
suður 

Byggða stofnun bendir á að sam
kvæmt rann sóknum megi á á ætla 
að vel á annað þúsund manns sæki 
vinnu af Vestur landi til höfuð
borgarinnar, flestir lík lega frá Akra
nesi. Hús næði er ó dýrara þar en í 
höfuð borginni og engar hindranir á 
leiðinni. Á hinn bóginn eiga senni
lega um 200 starfs menn ál vers 
á Grundar tanga heima á höfuð
borgar svæðinu. 

Hár og hækkandi meðal aldur er 
oft merki um að byggð sé á undan
haldi. Í sveita hreppum, Skorra dals
hreppi, Helga fells sveit og Eyja og 
Mikla holts hreppi er meðal aldur 
41–46 ár. Hann hækkaði um 5–6½ 
ár frá 2008 til 2016. 

Skýrslu Byggða stofnunar í heild 
má nálgast á vef stofnunarinnar 
(bygg da stofnun.is).

Tafla úr skýrslunni sem sýnir hagvöxt eftir svæðum 2008–2016.

Hagvöxtur á Vesturlandi og landinu öllu 2008–2016.

Skipting framleiðslu á Vesturlandi 2016.

Eru þeir að éta okkur út á gaddinn?

Ný skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða 
sem greint er frá í þessu tölublaði Vesturlands (síður 4 og 6) er 
um margt áhugaverð.  Hún staðfestir það sem vitað er fyrir löngu 

að hvalveiðar Íslendinga hafa engin áhrif á ferðaþjónustu né ímynd Íslands 
á erlendum vettvangi. Það er líka áhugavert að sjá að hvalaskoðun skapar 
eintóm láglaunastörf á meðan góð laun eru í hvalveiðum, hvalskurði og 
vinnslu hvalaafurða. Eina hvalveiðistöðin sem enn er starfrækt í heiminum 
er á Vesturlandi – nánar tiltekið í Hvalfirði. Undanfarin tíu ár hefur þessi 
vinnustaður skapað mörg vel launuð störf í landshluta sem búið hefur við 
alltof lágan vöxt samanborið við landið í heild. Frá því er greint hér á þessari 
blaðsíðu. 

Gríðarleg fjölgun stórhvela við landið, eftir að þeim var fækkað með 
veiðum fyrir rúmri öld síðan, hlýtur að vera eitthvað sem þarf að ræða. Að 
langreyðinni undanskilinni þá hafa þessar tegundir verið friðaðar um áratuga 
skeið.  Veiðar á langreyðum eru svo óverulegar að fráleitt er að halda því fram 
að þeirri tegund sé ógnað á nokkurn hátt.

Þessi stórhveli þurfa milljónir á milljónir tonna af æti á hverju ári. Enda eru þetta engar smáskepnur, eru með 
heitt blóð og lifa í ísköldum sjó og þurfa að brenna miklu til að halda uppi líkamshita og eiga orku í ferðir sínar 
og ætisleit. Þeir éta alla daga, allt árið um kring – þetta er vél sem stoppar aldrei.

Nú er úthafskarfaaflinn hruninn. Loðnuveiðar eru einungis svipur og sjón. Nú er brátt komið fram í miðjan 
febrúar  og ekkert bólar á loðnunni við suðausturströndina en þangað ætti hún að vera komin ef allt væri með 
felldu. Loðnuleitarskip hafa aldrei verið stærri og öflugri, né með betri fiskleitartæki, en samt finna þau sáralítið 
af loðnu. Nú er svo komið að menn segjast ætla að láta hnúfubakana finna loðnuna fyrir sig! Þetta er komið út í 
tóma dellu.

Við vitum að geysimikið er af hnúfubökum og fleiri tegundum á loðnuslóðum. Sömuleiðis eru langreyðarnar 
aðsópsmiklar í sama æti og úthafskarfinn. Hrun hefur orðið í veiðum bæði á loðnu og úthafskarfa. Ef fram fer 
sem horfir þá heyra veiðar úr þessum stofnum brátt sögunni til. Hrynji loðnan endanlega þá er það mjög þungt 
högg fyrir lífríkið á grunnslóð Íslands. 

Hvort þessu eigi hins vegar að svara með því að leggja í stórauknar hvalveiðar til að veiða stórhvelastofnana 
niður er hins vegar vafasamt. Líklega myndi slíkt kalla á mikla alþjóðlega fordæmingu. Að óbreyttu stefnir í 
vanda. 

Kannski er helsta vonin sú að hvalirnir éti sjálfa sig út á gaddinn eftir að stofnar þeirra verða svo stórir að þeir 
klári allt æti og verði hungurmorða. Spurningin er bara hvort þeir verði búnir að éta okkur út á gaddinn áður en 
það gerist?

Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.
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Hag vaxtar skýrsla Byggða
stofnunar minnist á um deild 
kaup út lendinga á jarð næði í 

sveitum landins. Þar segir orð rétt: 
„Jarða verð hefur hækkað undan farin ár. Út
lendingar borga stór fé fyrir lax veiði jarðir. 
Fyrir nokkrum árum var rætt um að einn 
veiddur lax í á á sumri gæfi um það bil eina 
milljón í verði jarðar. Önnur not lax veiði jarða, 
til dæmis til land búnaðar, eru þá nánast innan 
skekkju marka. 
Hag fræði stofnun metur á góði land eig enda af 
veiði leyfa sölu, nú virtur um alla fram tíð með 
4,5% raun vöxtum, um 70 milljarðar króna. 
Árið 2017 veiddust 46 til 47 þúsund laxar í 
ís lenskum ám. Miðað við það ætti einn lax á 
sumri að þýða um það bil 1½ milljón í jarðar
verði. 
En einnig eru boðnar háar fjár hæðir fyrir 
land þar sem engin von er um veiði. Út
lendingar sjá verð mæti í kyrrð og að gangi að 
lítt snortinni náttúru. 
Hvaða á hrif hafa jarða kaupin? Í fyrsta lagi 
færa þau fyrri eig endum mikinn auð. Auð
veldara er að bregða búi en áður. En þau geta 
einnig tor veldað nýjum bændum að hefja 
bú skap. Ef nýir land eig endur vilja ekki leigja 
á bú endum við lágu verði geta við skiptin þýtt 
að hefð bundinn bú skapur leggst af. Stundum 
er samið um að þeir sem nú eru á jörðinni 
verði þar á fram, en ó víst er hvort ný kyn
slóð tekur við bú skapnum. Upp bygging er oft 
minni á leigu jörðum en eignar jörðum. Þar 
kann að eiga hlut að máli að eig endur eru oft 
tregir til þess að veita veð til fjár festinga. Kaup 
kaup staðar búa á jörðum geta haft svipuð 
á hrif og landa kaup út lendinga, þó að fáir Ís
lendingar séu jafn fjáðir og út lendir auð menn.”

Landakaup útlendinga 
geta flýtt fyrir fækkun í 
sveitum

Verslunin 
Belladonna

Stærðir 
38-58

NÝ NETVERSLUN 
WWW.TISKUHUS.IS

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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Afar varfærin nýting hvala við Ísland
Hvalveiðar fara sem kunnugt, 

einkum fram vestur af 
landinu og á Vesturlandi er 

eina hvalveiðistöðin sem starfrækt er 
í heiminum. Það er í Hvalfirði. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
sendi fyrir nokkrum dögum frá 
sér skýrslu sína „Þjóðhagsleg áhrif 
hvalveiða.˝ Skýrslan hefur að vonum 
vakið nokkra athygli og umræður. 
Hvalveiðar virðast sem fyrr nokkuð 
umdeildar, að minnsta kosti er hávær 
minnihlutahópur mjög andvægur 
þeim. Skýrsla Hagfræðistofnunar er 
um margt fróðleg og dregur fram 
ýmsar upplýsingar sem vert er að 
gefa gaum. Hana má nálgast á netinu. 
Hér fer niðurstöðukafli skýrslunnar 
þar sem efni hennar er tekið saman, 
línurit og kort sem fylgja eru úr henni:

Íslendingar veiddu innan við 1% 
af öllum hvölum sem veiddir voru í 
heiminum frá stríðslokum og fram 
að banni Alþjóðahvalveiðiráðsins árið 
1986.

Eftir 1986 er hlutfall Íslendinga af 
veiddum hvölum í heiminum um 3%. 
Gögnin sýna einnig að Íslendingarhafa 
náð að stýra hvalveiðum af ábyrgð. 
Þeir hafa bannað veiðar úr stofnum 
sem standa illa. Slæma stöðu sumra 
hvalastofna við landið hefur að mestu 
leyti mátt rekja til ofveiði annars staðar 
á hnettinum. Frá 2003 hafa verið 
veiddar 654 hrefnur. Langreyðaveiðar 
hófust aftur 2006 og síðan hafa veiðst 
850 dýr.

Hnúfubakur verið  
friðaður í 64 ár

Íslendingar veiddu lítið af hnúfubak 
en veiðar á honum voru bannaðar 
hér við land árið 1955. Þá áttu aðrar 
hvalveiðiþjóðir (Sovétmenn, Ástralir, 
Japanir og Bretar) eftir að veiða úr 
hnúfubaksstofnum í áratug, þrátt 
fyrir að slæm staða tegundarinnar 
ætti að vera ljós. Svipað má segja um 
steypireyði. Íslendingar bönnuðu allar 
veiðar á henni 1960, en margar þjóðir 
héldu veiðum áfram, þrátt fyrir slæma 
stöðu tegundarinnar,þar til hún var 
alfriðuð árið 1966, og sumar jafnvel 
lengur. Mat á stofnstærð hrefnu og 
langreyðar við Ísland og veiðiþoli 
tegundanna er unnið í samvinnu við 
aðrar þjóðir í Sjávarspendýraráði 
NorðurAtlantshafs (NAMMCO) og 
kynnt í Alþjóðahvalveiðiráðinu. Við 
matið er varúðarsjónarmið haft að 
leiðarljósi. Varúðarsjónarmið kunna 
að verða til þess, með öðru, að of 
lítið verði veitt úr stofnunum til þess 
að veiðin hafi áhrif á þá. Ef veiðin er 
minni en ráðlagt er gæti hún líka haft 
lítil sem engin áhrif á fjölda hvala. Það 
virðist gilda um hvalveiðar Íslendinga 
á nýliðnum árum.

Þurfa gríðarmikla fæðu
Langreyðastofninn hefur stækkað 

mikið þrátt fyrir veiði. Hvalir við 
Ísland eru fardýr sem eru eingöngu 
hluta úr ári við Ísland. Hluta úr ári eru 
þeir á æxlunarsvæði nær miðbaug. 

Svæðið við Ísland er hluti af því sem 
kallað er átsvæði hvalanna (e. feeding 
grounds). Þar éta hvalirnir mikið 
og safna forða fyrir veturinn. Miðað 
við varfærið mat á stofnstærðum 
og áti hvala, éta hvalir við Ísland 7,6 
milljónir tonna af fiski, smokkfiski og 
krabbadýrum (ljósátu) (þar af eru 2,9 
milljónir tonna af fiski). Þetta er u.þ.b. 
sjöfalt það magn sem allur íslenski 
fiskiskipaflotinn veiðir. 

Afar líklegt er að afránið hafi áhrif á 
fiskistofna við Ísland. Áhrifin má bæði 
rekja til áts hvala á fiski og samkeppni 
hvala og fisks um fæðu. Rannsóknir 
benda til þess að hvalir hafi veruleg 
áhrif á aðra nytjastofna við Ísland. 

Veiðiráðgjöf Hafrannsókna
stofnunar miðar að því að 
hámarksnýting náist þegar 
hvalastofnar eru veiddir niður í 60% 
af hámarksstærð (jafnvægisstærð fyrir 
tíma hvalveiða). Stofnar hrefnu og 
langreyðar við Ísland eru taldir vera 
af svipaðri stærð í dag og fyrir tíma 
hvalveiða, langreyðastofninn jafnvel 
stærri. Ef stofnar hrefnu og langreyðar 
væru 40% minni, gæti verðmæti afla 
Íslendinga aukist um á annan tug 
milljarða króna á ári – og það eingöngu 
vegna beins afráns. Um 95% af fæðu 
langreyðar eru ljósáta, sem einnig er 
mikilvæg fæða loðnu, þorsks, karfa 
og fleiri tegunda. Langreyðar gætu 
haft mun meiri áhrif á fiskistofna með 
fæðusamkeppni en beinu afráni, en 
erfitt er að meta áhrifin. Rétt er þó að 
taka fram að núverandi hvalveiðar eru 
svo litlar að þær hafa líklega lítil áhrif 
á fiskistofna.

Góð laun við vinnslu og veiðar
Hagnaður af hvalaskoðun og 

hvalveiðum hefur verið lítill á síðustu 
árum. Í báðum greinum hefur því 
stærsti hluti virðisaukans verið laun og 
launatengd gjöld. Laun og launatengd 
gjöld allra hvalaskoðunarfyrirtækja 
á Íslandi námu 1.635 milljónum kr. 
á árinu 2017, en laun og launatengd 
gjöld Hvals hf. námu 1.034 milljónum 
króna. 

Fleiri vinna við hvalaskoðun en hjá 
Hval hf., en laun starfsmanna Hvals hf. 
eru mun hærri. Meðalmánaðarlaun 
í hvalaskoðun námu um 460 þús. 
kr. á mánuði 2017 en meðallaun hjá 
Hval hf. reikningsárin 2015/2016 og 
2016/2017 námu um 1,1 milljón á 
mánuði. Tekjur af hrefnuveiðum hafa 
ekki verið miklar síðastliðin ár, en 
þær gætu aukist ef erlendir markaðir 
opnast.

 Neikvæð áhrif ekki til staðar
Gögn benda ekki til að hvalveiðar 

hafi slæm áhrif á íslenskt efnahagslíf. 
Sér í lagi er ekki að finna marktækar 
vísbendingar um að hvalveiðar dragi 
úr ferðum útlendinga hingað að neinu 
ráði. Umhverfissamtök, sérstaklega 
Grænfriðungar, löttu fólk til að ferðast 
til Íslands á meðan Íslendingar veiddu 
hvali í vísindaskyni á seinni hluta 9. 
áratugar 20. aldar. En þrátt fyrir mikla 
herferð gegn Íslandi fjölgaði erlendum 

Veiðisvæði langreyða 
frá 2006. Þær eru 
veiddar í úthafinu og 
koma hvalaskoðun 
ekkert við.

Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara og byggingastjóra sem þurfa að tengjast rafrænni 
byggingargátt Mannvirkjastofnunar. Tilgangur þess er að kenna þátttakendum notkun 
gáttarinnar. Í rafrænu byggingargáttinni verða vistuð öll gögn vegna mannvirkja, allt frá umsókn 
um byggingarleyfi til lokaúttektar. Þar verða vistaðar umsóknir og útgefin byggingarleyfi, öll 
gögn sem leyfin byggjast á, hönnunargögn, teikningar og skoðunarskýrslur. Þátttakendur þurfa 
að taka með sér á námskeiðið rafræn skilríki eða Íslykil og snjalltæki með Android stýrikerfi og 
uppsettu gmail netfangi. 

Kennari:  Sérfræðingar Mannvirkjastofnunar.

Staðsetning: Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Bjarnarbraut 8, Borgarnesi.

Tími: Miðvikudagur 13. febrúar kl. 13.00 – 15.00. 

Fullt verð: 6.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 2.000 kr.

Byggingargátt

13. feb.
Nánari upplýsingar og skráning
á idan.is og í síma 590 6400.

Námskeið fyrir byggingamenn

www.idan.is 
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR
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ferðamönnum hér um 34% frá 1986 
til 1990, fjórum prósentum meira en 
í Bretlandi á sama tíma. Ekki þarf að 
rifja upp fjölgun erlendra ferðamanna 
eftir 2009. Ekki er þar heldur að finna 
augljós merki um að hvalveiðar fæli 
fólk héðan. Ekki er heldur að sjá að 
hvalveiðar hafi dregið úr áhuga á 
hvalaskoðun hér við land. 

Stærsti hluti hvalveiða við 
Ísland eru á langreyði, langt utan 
hvalaskoðunarsvæða.

Hvölum hefur fjölgað mikið við 
Ísland undanfarna áratugi. Stjórnvöld 
ákveða hvaða tegundir má veiða. 
Eðlilegt virðist að skilgreina fleiri 
hvalategundir sem nytjastofna,sem 
veiða má úr ef staða þeirra leyfir. 
Auk langreyðar og hrefnu virðist 
eðlilegt að sandreyður og búrhvalur 
séu skilgreindar sem nytjategundir. 
Þegar fram líða stundir gæti hið 
sama átt við um hnúfubak og jafnvel 
fleiri tegundir. Í dag geta Íslendingar 
ekki flutt út kjöt af hnúfubaki nema 
til Sankti Vinsent og Grenadíneyja. 
Auk þess er hnúfubakur vinsælasta 
tegundin í hvalaskoðun. Af þeim 
sökum gæti verið rétt að bíða með að 
skilgreina hnúfubak sem nytjategund 
sem Hafrannsóknastofnun metur 
veiðiþol á. 

Með skynsamlegri nýtingu 
náttúruauðlinda og auknum 
milliríkjavíðskiptum tókst 
Íslendingum að fara úr því að vera 
með fátækustu þjóðum Evrópu og 

ná lífskjörum sem eru með því besta 
sem þekkist í veröldinni. Þegar allt er 
skoðað virðast hvalveiðar vera hluti af 
hagkvæmri nýtingu náttúruauðlinda 
landsmanna. 

Lögleysa í hvalaskoðun
Hvalaskoðun er eðlileg nýting á 

náttúruauðlindum, engu síður en 
hvalveiðar. Eðlilegt er að um hana 
gildi reglur sem tryggja hagkvæma 
nýtingu með sjálfbærni og virðingu 
fyrir náttúrunni að leiðarljósi. Ef 
of mörg hvalaskoðunarfyrirtæki 
elta hvali á litlu svæði er hætt við 
að hvalir forðist svæðið og afkomu 
greinarinnar sé stefnt í hættu. 
Mikil umræða hefur verið innan 
Alþjóðahvalveiðiráðsins um það 
hvort hvalaskoðun sé sjálfbær. 
Rannsóknir sýna að hún getur haft 
áhrif á hegðun hvala og truflað þá í 
fæðuleit.

Alþjóðahvalveiðiráðið hefur gefið 
út handbók með verklagsreglum 
sem miða að því að draga sem 
mest úr truflunum af völdum 
hvalaskoðunar. Mörg lönd hafa 
sett reglur um hvalaskoðun. 
Bæði náttúrverndarsamtök og 
Hafrannsóknastofnun bentu á það í 
umsögnum um frumvarp til laga um 
hvali árið 2009 að eðlilegt og æskilegt 
væri að setja lög eða reglur að þessu 
tagi. Þörfin á lagasetningu hefur ekki 
minnkað.

Veiðisvæði hrefnu. Eins og sjá má eru þær veiddar á grunnslóð.

Úthafskarfaaflinn er hruninn en hann 
er á sömu slóðum og í sama æti og 
langreyðarnar.

Erfiðlega gengur að auka veiðar úr 
þorskstofninum. 

Ef fram fer sem horfir heyra loðnuveiðar við Ísland brátt 
sögunni til. Hnúfubökum hefur fjölgað gríðarlega en þeir hafa 
verið friðaðir í rúm 60 ár. Þeir éta mikið af loðnu.

ÖGURÁS 5 3JA HERB. 94,3 FM - OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

46,9
milljónir 94,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Opið hús að Ögurás 5 í 
Garðabæ mánudaginn 
19. mars frá kl. 17.00 
til 17.30, þar er til 
sýnis glæsileg 3ja herb. 
vönduð íbúð í góðu húsi, 
með sérinngangi og 
palli. Laus.

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

GLÆSILEGT HÓTEL VIÐ LAUGAVEG.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

Tilboð
337,6 fm

Atvinnuhúsnæði Sérbýli

Laus strax

Glæsilegt og vel við 
haldið þriggja og hálf  
stjörnu hótel á Laugvegi  
með 9 herbergjum. 
Hótelið er með rúm
góðum herbergjum með 
nýlegum rúmum og 
vönduðum húsgögnum

HRAUNBÆR 84 126,4 fm með aukaherb. í kjallara

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

39,9
milljónir 126,4 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Laus strax

OPIÐ HÚS  
Þriðjudag 20 mars milli 
kl 17.30-18.00  
Til sölu rúmgóð 5 herb 
íbúð með herbergi í 
kjallara sem hentar í 
útleigu. Eignin er laus 
við kaupsamning.

ÖLDUSLÓÐ 18 HAFNAFIRÐI – Efri sérhæð.

Nánari upplýsingar:
Sturla Pétursson
Lögg. fasteignasali
Sími: 899-9083 
sturla@valholl.is

55,9
milljónir 179 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Útsýni

Vel skipulögð sérhæð á 
tveimur hæðum í grónu 
hverfi. Tvennar svalir 
útsýni. Eign sem býður 
uppá mikla möguleika

LAUS STRAX 

SKEMMTILEGAR FRÍSTUNDALÓÐIR.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

1,5
milljónir

Lóð Sérbýli

Laus strax

Frábært tækifæri til þess 
að eignast eignalóð 
undir sumar/heilsárshús 
á frábærum stað örstutt 
frá Reykjavík í landi 
Möðruvalla 1.

REYRENGI 4 - 4RA HERB. ENDAÍBÚÐ Á 3. HÆÐ

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

40,9
milljónir  103,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Sér bílastæði

Mjög góð staðsetning í 
Grafarvogi og stutt í alla 
þjónustu eins og alla 
skóla, íþróttir, sundlaug, 
Egilshöllina, Golfvöllinn, 
verslanir og þjónustu í 
Spönginni.

SKÓGARÁS 3. FALLEG 2JA HERB. MEÐ SÓLPALLI

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

31,8
milljónir 65,7 fm

Fjölbýli 2ja herb

Verönd

Rúmgóð og velskipulögð 
2ja herb.íbúð á jarð
hæð á góðum stað í 
Selási. Afgirt suðvestur 
timburverönd, þvotta
aðstaða á baði.  
Opið hús þriðjudaginn 
20.mars kl. 17.00 - 17.30

SVÍNHAGI - HEKLUBYGGÐ. Heilsárshús+50 fm bílsk

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

29,5
milljónir 116,7 fm

Sumarhús 3ja herb

Laus strax

Fallegur nýlegur 67,2 fm 
sumar/heilsársbúst með 
heitum potti í fallegu 
umhverfi við Ytri Rangá. 
49,5 fm bílskúr fyrir 
leiktækinn m.steyptu 
plani f.framan.
Varmadælur hita húsin

Fagurt umhverfi

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS Í BORGARNESI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

42,6  
milljónir 180 fm

Raðhús 5-7 herb.

Útsýni

Í einkasölu fallegt og 
mikið endurnýjað 180 
fm raðhús á góðum 
stað í Borgarnesi.  
Húsið skiptist í stórar 
stofur fjögur herbergi, 
glæsilegt bað og eldhús. 
Fallegur garður.

LAUS STRAX 

ÞORRASALIR 13 - ÚTSÝNISÍBÚÐ

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

59,9
milljónir 125,4 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Valhöll fasteignasala 
og Herdís Valb. kynna í 
einkasölu afar glæsilega 
4ra herb. útsýnisíbúð 
með sérinngangi á 
2. hæð auk stæðis 
í bílageymslu við 
Þorrasali 13, Kópavogi.

Mikið útsýni

ÁSVALLAGATA 19  3JA HERB 88 fm- OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

48,7
milljónir 88 fm

Fjölbýli 3ja herb

Leigutekjur

Opið hús að Ásvallagötu 
19, 2- hæð, þriðjudaginn 
20. mars frá kl. 17.00 
til 17.30. Þar er til sýnis 
skemmtileg 88fm 3ja 
herb. íbúð í virðulegu 
steinhúsi, á frábærum 
stað í Rvk.

LAUGARNESEGUR 86,6 FM 2JA - OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

43,5
milljónir 86,6 fm

Fjölbýli 2ja herb

Bílskýli

Opið hús að Laugar nes-
vegi 89, þriðjudaginn 
20. mars  frá kl. 18.00 
til 18.30. Þar er til sýnis 
skemmtileg 86,6 fm 2ja 
herb. íbúð með stæði 
í bílageymslu í góðu 
fjölbýlishúsi. Laus strax

EIKARSKÓGAR 5, AKRANESI

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

63,7
milljónir 244,2 fm

Einbýli 5-7 herb.

Verönd

Valhöll fasteignasala og 
Herdís Valb. Hölludóttir 
kynna í einkasölu, 
virkilega fallegt og vel 
skipulagt einbýlishús 
á einni hæð á afar 
eftirsóttum stað  
á Akranesi.

Stór bílskúr

GYÐUFELL 14, 68,2 FM, 2JA HERB. OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

27,9
milljónir 68,2 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Opið hús að Gyðufelli 14 
íbúð 0302, mánudaginn 
19. mars frá kl 18.00 
til 18.30, þar er til 
sýnis mikið endurnýjuð 
2ja herb íbúð með 
yfirbyggðum svölum.

VAÐNES - GRÍMSNES. Stórglæsilegt heilsárshús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

36,9
milljónir 103,4 fm

Sumarhús 5-7 herb.

Pottur

Nýtt (2012) glæsilegt 86 
fm sumar/heilsárshús 
ásamt 17,5 fm gestahúsi 
á frábærum stað í 
Vaðnesi. Hitaveita, 3 
sv.herb. í aðalhúsi. Eign 
í sérflokki. Vandað og 
velbyggt.

45 mín frá Rvk
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans  
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti; 
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða 
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðal-
búnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta 
viðurkennda söluaðila.

Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.
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Vestlendingurinn sem fór vestur
Ég hef aldrei séð eftir því að 

hafa flutt til Banda ríkjanna. 
Ég vissi alltaf innst með 

sjálfum mér að ég ætti eftir að yfir
gefa Ís land og fannst ég kominn 
heim þegar ég kom vestur. Samt leið 
mér alls ekkert illa á Ís landi. Mér 
þykir ó skap lega vænt um Ís land en 
finn aldrei fyrir heim þrá.“ Það er 
brott flutti Vest lendingurinn Smári 
Gissurar son sem mælir þessi orð. 
Hann er staddur heima á Ís landi í 
janúar til að vera við staddur brúð
kaup sonar sins. Smári er langt að 
kominn þaðan sem hann hefur búið í 
hart nær aldar fjórðung á enda lausum 
sléttum Mið vestur ríkja Banda
ríkjanna. 

Fæddur og upp alinn í  
Borgar nesi 

Vestur land tekur Smára tali til 
að for vitnast að eins um það hvaða 
augum hann lítur á sam tíð sína á 
Ís landi og í Banda ríkjunum. Slíkt 
verður þó aldrei fylli lega rakið í 
stuttu blaða við tali. En við skulum 
samt reyna. Fræðumst fyrst um bak
grunn og upp runa Smára Gissurar
sonar: 

„Ég fæddist í Borgar nesi 1957, 
fyrir 62 árum, og ólst þar upp. Faðir 
minn var Gissur K. Breið dal. Hann 
starfaði hjá Vega gerðinni alla sína 
tíð, alls í ná lægt 50 ár. Móðir mín hét 
Jenný Skarp héðins dóttir. Þau fluttu 
í Borgar nes og komu sér þar fyrir 
upp úr 1950. Þau voru bæði af Snæ
fells nesi. Pabbi var vestan úr Eyja
hreppi og ættaður af Skógar strönd. 

Kristján Hólm Breið dal faðir hans 
hafði starfað sem kaup fé lags stjóri á 
Vega mótum á Snæ fell nesi. Mamma 
var úr Staðar sveit. Hún ólst þar upp 
í SyðriTungu en for eldrar hennar 
fluttu þaðan til Reykja víkur um það 
leyti sem ég fæddist í Borgar nesi, 
nánar til tekið á Þór ólfs götu 3 þar í 
bæ.” Smári er einn af sex syst kinum, 
þau eru tvær systur og fjórir bræður 
og ólust öll upp í Borgar nesi. 

Sjó mennska í Ólafs vík 
Smári segir að Borgar nes hafi 

verið góður staður að alast upp á. 
„Ég átti frá bæra æsku þar, kláraði 

skyldu námið og fór svo beint að vinna 
ýmsa al menna verka manna vinnu 
sem bauðst. Ég var meðal annars 
í slátur húsinu í Borga nesi, síðan í 
bygginga vinnu sem aftur þróaðist í 
sjó mennsku. Ég fór mína fyrstu ver
tíð á sjó frá Horna firði tví tugur að 
aldri 1976. Það má svo segja að ég hafi 
verið með annan fótinn í Ólafs vík frá 
1977, bæði að beita og á sjó. Síðan 
flutti ég alveg til Ólafs víkur 1982 og 
var þar eigin lega ó slitið til 1986. Í 
Ólafs vík var ég á ýmsum bátum, svo 
sem Fróða SH 15, Lómi og Ber vík SH 
43. Bervíkin fórst svo reyndar með 
fimm manna á höfn út af Rifi í af skap
lega sorg legu slysi í mars 1985. Það 
var einu eða tveimur árum eftir að ég 
hafði verið þar um borð. Þegar slysið 
varð þá var ég á Fróða. Við tókum 
þátt í leitinni að Ber vík. Ég þekkti alla 
sem fórust með Bervíkinni og hafði 
verið með fjórum þeirra á henni. 
Fimmti maðurinn þarna um borð var 

frá Sauð ár króki. Við höfðum kynnst 
á ver búðinni í Ólafs vík og síðan flutti 
hann til bæjarins á svipuðum tíma og 
ég. Hann var góður vinur minn. Þetta 
slys hafði mikil á hrif á mig. Ég man 
alltaf hvað þessi at burður var mikið 
reiðar slag fyrir sam fé lagið í Ólafs vík.” 

Haldið vestur um haf 
Í Borgar nesi og Ólafs vík bjó Smári 

með fyrri konu sinni sem er Rósa 
Birgis dóttir. „Hún er úr Lundar
reykja dal. Við eignuðumst fjóra syni. 
Svo skildum við. Árið 1986 flutti ég 
svo suður í Kópa vog og fór þá að 
vinna við járna bindingar, og annað 
veifið á togurum. Þar var ég í sex ár. 
Svo flutti ég til Banda ríkjanna 1993. 
Þangað hafði ég aldrei komið áður.” 

Smári út skýrir hvað olli 
flutningnum af landi brott. „Seinni 
konan mín heitir Stefanía Ægis dóttir 
og er úr Hafnar firði. Við eigum einn 
son. Ég var eins og ég lýsti, verka
maður hér heima á Ís landi, en hún 
lagði stund á sál fræði nám. Hún 
vildi mennta sig meira og fékk inni í 
meistara námi við há skóla í Muncie
bog í Indianafylki. Það er suður af 
Vötnunum miklu í norð austur hluta 
Banda ríkjanna. Þarna settumst við 
að. Ég varð bara heima og sá um 
hús móður störfin meðan hún var í 
skólanum. Það er erfiðasta starf sem 
ég hef nokkurn tímann haft með 
höndum, segir Smári og hlær dátt. 
„Ég get ekki ætlað einum né neinum 
að lenda í því.” 

Flatt land fjarri sjó 

Eftir nokkurn tíma fór Smári að 
líta í kringum sig eftir vinnu. Hann 
fékk hluta starf hjá raf orku fyrir tæki. 
„Þremur árum síðar réðu þeir mig 
svo fast í fulla vinnu. Fyrstu 11 árin 
vann ég við að lesa af raf magns
mælum. Eftir það fór ég svo út í að sjá 
um mælana fyrir þá. Í því fólst meðal 
annars allt við hald á mælunum en 
líka að loka fyrir raf magnið hjá þeim 
sem borguðu ekki reikningana. Ég 
þurfti ekkert að vera raf virki til að 
sinna þessu, fyrir tækið sá bara um 
starfs menntun og þjálfun. Í þessu var 
ég 11 ár til við bótar og kunni þessu 
afar vel. Allan þennan tíma hef ég 
búið í Muncieborg í Indianafylki, 
þeirri sömu og við fluttum til á sínum 
tíma. Við Stefanía og sonur okkar 
erum þarna enn. Reyndar erum við 
Stefanía skilin í dag, en þarna höfum 
þó öll í lengst fram á þennan dag. Hún 
er nú orðin pro fessor í sál fræði við 
há skóla í Muncie. 

 Hvað sló þig mest þegar þú 
komst þangað fyrst? „ Hvað allt 
var flatt þarna í Indiana. Engin fjöll 
sjáan leg. Og svo var ég staddur 1.500 
kíló metra frá sjónum. Slíkt voru 
mikil við brigði fyrir sjóarann frá Ís
landi. Ég sakna þess ekki að vera 
sjó maður en sjávarins sakna ég hins 
vegar alltaf.” 

Sjald séður Ís lands fiskur 
Smári nefnir einnig að honum 

hafi fundist verslanirnar vera öðru
vísi. „Það var og er til dæmis minna 
úr val í mat vöru verslunum. Það er 
miklu minna um fisk og aðrar sjávar

af urðir. Þetta er þó til. Það sem á er 
á boð stólum er rán dýrt og ég kaupi 
það eigin lega aldrei. Fiskur er miklu 
dýrari en til dæmis nauta kjöt. Ég er 
náttúru lega vaninn á besta fisk í heimi 
og treysti eigin lega ekki á gæðin þegar 
maður er staddur svona langt frá sjó 
eins og í Muncie. Fisk frá Ís landi sé ég 
næstum aldrei í verslunum í Banda
ríkjunum. Stundum er aug lýstur ís
lenskur þorskur en þá meira í svona 
sér verslunum og fok dýr.“ 

Hins vegar var fólkið alltaf vin
gjarn legt í garð hinna að fluttu Ís
lendinga. „Allir sem ég hitti þegar ég 
kom fyrst til Banda ríkjanna tóku mér 
vel. Fólk var mjög for vitið því fæstir 
höfðu heyrt um Ís land. Sjálfur talaði 
ég varla ensku en lærði hana hratt. 
Þetta blessaðist allt saman.” 

Dýr tíð á Ís landi 
Meðan við ræðum saman um 

aldar fjórðungi eftir að þetta gerðist, 
þá hringir síminn hjá Smára. „Þetta 
verð ég að taka, bróðir minn hér 
á Ís landi er að hringja.“ Eftir stutt 
sam tal út skýrir Smári hvað hér var 
á seyði. Meðan Smári er á Ís landi þá 
er bróðir hans að fylgja eftir um sókn 
um ís lenskt vega bréf fyrir Smára sem 
er löngu orðinn banda rískur ríkis
borgari. Reglur í dag eru þannig að 
Smári getur haldið tvö földum ríkis
borgara réttindum, bæði á Ís landi og 
í Banda ríkjunum. Þess vegna notar 
hann tímann hér á landi til að fá nýtt 
ís lenskt vega bréf í stað hins gamla 
sem var löngu út runnið. „Stjórn völd 
hér heimta 13.000 krónur fyrir nýtt 

Gömul mynd af æskuheimilinu 
Þórólfsgötu 3 í Borgarnesi, húsinu sem 
Smári fæddist í og bjó með foreldrum 
sínum og systkinum.

Þórólfsgötusystkinin um jólin 1975. 
Stefanía, Ingibjörg, Smari, Víðir, 

Skarphéðinn og Ellert Gissurarbörn. 
Litla stúlkan heitir Jenny Johansen. 
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vega bréf. Bróðir minn segir að það 
sé okur og auð vitað er það svo. Þetta 
eru um hundrað dollarar. Það er hægt 
að fá mikið í Banda ríkjunum fyrir 
þann pening,” segir Smári og hristir 
höfuðið. 

Í fram haldinu af þessu berst spjall 
okkar að verð lags málum og kaup
mætti í Banda ríkjunum saman borið 
við Ís land. Smára þykir verð lagið 
á Ís landi út úr öllu korti. „Ís land er 
mjög dýrt land. Hér er ekkert undir 
þúsund kalli, sem eru um tíu dollarar. 
Í Banda ríkjunum er nú hægt að 
kaupa gall on af bensíni fyrir um tvo 
dollara eða um 240 ís lenskar krónur. 
Eitt gall on eru 3,7 lítrar. Bensín verðið 
hefur hríð lækkað í Banda ríkjunum í 
vetur og lækkar enn. Í haust var það 
um 3 dollarar á gall on. Það lækkar 
strax í takt við heims markaðs verð. 
Í Banda ríkjunum er bensínið síðan 
alltaf ó dýrast á mið viku dögum. Fólk 
fær út borgað á fimmtu dögum og 
þess vegna hækkar bensínið alltaf á 
fimmtu dags morgnum. Svona er þetta 
í landi þar sem ríkir frjáls sam keppni. 
Hér á Ís landi kostar einn lítri af 
bensíni svipað og eitt gall on í Banda
ríkjunum!” 

Peningar fá vængi 
Smári nefnir fleiri dæmi um dýr

tíðina á Ís landi sem hann hefur reynt 
á eigin skinni. „ Peningarnir fljúga út 
úr veskinu hjá mér meðan ég er á Ís
landi. Matur mjög dýr hér á Ís landi. 
Þetta er alveg hroða legt. Heima í 
Banda ríkjunum versla ég handa mér 
í matinn fyrir 50 dollara og það eru 
birgðir sem endast í fjóra fimm daga. 
Það er um 5.000 ís lenskar. Hérna fær 
maður ekkert fyrir þennan pening.” 

Verð á bílum er líka eitt hvað sem 
hann hefur tekið eftir. „Ég var að 
skoða bílaug lýsingar hér þar sem nýjir 
smá bílar voru til sölu á 6 til 7 milljónir 
stykkið. Fyrir þann pening fær maður 
flottustu pickupbílana sem til eru í 
Banda ríkjunum. Nýjir smá bílar eru 
kannski á um 20.000 dollara – 2,5 
milljónir ís lenskra króna.” 

Smári segir að okrið á Ís landi dæmi 
hann til að búa í Banda ríkjunum til 
ævi loka. „Fólk hefur spurt mig hvort 
ég ætli ekki að flytja aftur heim til Ís
lands þegar ég hætti að vinna. Ég get 
það ekki. Húsið mitt, sem er tvö svefn
her bergi, stofa, eld hús og með stórum 
garði kostar 40 til 50.000 dollara – það 
eru 5 til 6 milljónir. Húsið mitt kostaði 

undir einum árs laun mínum og ég hef 
búið í því í 20 ár. Ég fæ ekkert hús fyrir 
5 til 6 milljónir hér á landi.” 

Þó nefnir Smári eitt og það eru 
flug far gjöldin. „Þau hafa stór lega 
lækkað. Nú kostar ekki nema um 500 
dollara [um 60.000 IKR] að fara til Ís
lands. Þeir eru farnir að fljúga til Mið
vestur ríkjanna. Ég þarf að keyra tvo 
til þrjá tíma á flug völlinn en það er 
ekkert í Banda ríkjunum. WOWflug
fé lagið er al ger snilld og ég vona þeir 
haldi á fram.” 

Kynda með ó dýru gasi 
Að spurður um tíða far segir Smári 

að veður lag sé allt öðru vísi þar sem 
hann býr en á Ís landi. „Á veturna 
getur frostið hæg lega farið í 25 stig. 
Það eru þrá látar norðan áttir þar sem 
vindurinn kemur frá Kanada yfir 
Vötnin miklu. En það er ekki snjó
þungt á sléttunum í Indiana. Mesti 
jafn fallni snjórinn sem ég hef séð var 
um hálfur meter. Sumrin eru hlý. Það 
er ekki ó al gengt að þá fari hitinn í 35 
gráður.” 

Húsa kostur er að sögn Smára 
þokka lega búinn til að mæta sveiflum 
í hita stigi. „Nýrri húsin eru vel búin 
og ein öngruð en það er verra með þau 
eldri eins og gengur. Þar er oft jafn
vel ein falt gler og engin ein angrun. 
Skýringin er sú að seint á 19. öld 
fannst geysi mikið af jarð gasi þarna. 
Það var hræó dýrt. Fólk kynti með því 
bara eins og þurfti. Svo kláraðist gasið 
í Indiana en nú er það að flutt. Gasið er 
enn notað til að kynda og í iðnaði, það 
er ó dýrara en raf magn.” 

Bylting netsins 
Margt hefur breyst frá því Smári 

axlaði sín skinn og hélt al farinn vestur 
um haf. Fyrir hinn brott flutta Ís
lending þá er mesta byltingin senni
lega í sam skipta tækninni. „Eftir að 
inter netið kom fylgist ég mjög vel því 
sem gerist á Ís landi. Ég les frettir og 
fylgist með veðri. Ég tala við syst kini 
mín um hverja helgi gegnum Skype. 
Við bræður mínir kjöftum oft saman 
í nokkra klukku tíma á sunnu dögum, 
allt í gegnum tölvuna. Annar þeirra 
býr í Breið holti og hinn í Sví þjóð. Svo 
er það Face book sem hefur opnað á 
tengsl við fullt af fólki á Ís landi. Allt 
hefur þetta örugg lega bjargað ís
lenskunni hjá mér. Ég skrifa, les og 
tala á ís lensku dag hvern.” 

Smári segir að sér þyki ó skap lega 

Kort sem sýnir hluta Bandaríkjanna. 
Muncie-borg í Indiana er merkt með 
rauða pinnanum.

Smári með systkinum sínum heima á 
Íslandi 2013. Hann er í appelsínugulu 
skyrtunni.

Smári Gissurarson vakti 
athygli í nóvember 2016. 
Það var nýbúið að kjósa 

Donald Trump sem 45. forseta 
Bandaríkjanna. Sumum á Íslandi 
og jafnvel víðar kom það mjög á 
óvart. Smári hafði kosið Trump. 
Vesturland tók þá viðtal við Smára 
til að forvitnast um það hvers vegna 
alþýðumaður úr Borgarnesi kysi 
slíkan mann sem forseta. Á næsta 
ári verður aftur kosið til forseta í 
Bandaríkjunum. Þar verður Trump 
í framboði. 

Sér Smári eftir að hafa kosið 
hann nú þegar kjörtímabilið er 
rúmlega hálfnað? „Nei,” svarar 
Smári ákveðið. „Þegar Trump var 
kosinn þá sagði ég að við það yrðu 
breytingar í Bandaríkjunum. Annað 
hvort góðar eða slæmar. Í Muncie
borg þar sem ég bý hefur orðið 
mikill kippur í atvinnulífinu. Þar 
vantar nú fólk í vinnu. Atvinnleysi 
sem var áður er horfið. Ég veit 
ekki hvort þetta er Donald Trump 
beint að þakka en hann er þó fyrsti 
forsetinn í langan tíma sem stendur 
við gefin loforð. Þetta er ekki Obama 
að þakka. Trump lækkaði skatta á 
fyrirtæki. Eitt dæmi er Walmart
verslanakeðjan sem er sú stærsta 
í heimi. Þar notfærðu menn sér 
skattalækkanir til að hækka laun 
starfsfólksins. Þetta hef ég frá fyrstu 
hendi, fólk sem vinnur þar hefur 
sagt mér þetta.”

Smári er sáttur við að Trump 
stendur keikur á alþjóða vettvangi. 
„Mér finnst líka ágætt að Trump 
svara Evrópusambandinu, 
Sameinuðu þjóðunum og fleirum 
fullum hálsi. Það var alveg kominn 
tími til þess. Bandaríkjamenn hafa 
lengi mokað peningum í aðrar 
þjóðir sem eru þeim óvinveittar. Af 
hverju eiga mínir skattpeningar að 
fara í fólk sem hatast við mitt eigið 
þjóðfélag?”

Smári telur að Íslendingar fái alls 
ekki rétta mynd af því sem gerist í 
heimalandi hans. 

„Það er stór munur á því sem 

fólk les, heyrir og 
sér af bandarísku 
þjóðfélagi í fréttum á 
Íslandi, og því hvernig 
það er í raun og veru. 
Ég er bara venjulegur 
alþýðumaður og ég 
bý þarna. Ég lít á mig 
sem Bandaríkjamann 
og Íslending. 
Ég er „patriot” 
Bandaríkjamaður sem 
þýðir að ég er stoltur 
af mínu samfélagi 
þó það auðvitað ekki 
gallalaust frekar en 
önnur samfélög. Ég 
er með bandaríska 
fánann úti á lóð 
fyrir utan mitt 
hús og flaggstöng 
þar sem fáninn er við hún allan 
sólarhringinn. Þetta þykir bara 
sjálfsagt og eðlilegt og hefur ekkert 
með þjóðrembu að gera. Samt er ég 
enginn hægri maður. Meðan ég bjó 
á Íslandi var ég alltaf að reyna að 
vera vinstri maður,” segir Smári og 
hlær dátt. „Ég lít á mig sem hægri 
sinnaðan jafnaðarmann, svona eins 
og gamli Sjálfstæðisflokkurinn var 
í kringum 1970 þegar kjörorðið var 
„stétt með stétt,” en er ekki lengur. 
Í Bandaríkjunum hef ég kosið 
bæði repúblikana og demókrata en 
síðast kaus ég Trump.  Annars eru 
kosningar í Bandaríkjunum flókið 
fyrirbæri. Það er alltaf verið að 
kjósa, bæði í þing, sveitarstjórnir og 
í embætti.”

Smári segist búa í fylki sem 
er sögulega séð talið mjög hægri 
sinnað. „Í Indana hefur bara 
komið tvisvar sinnum fyrir að 
forsetaframbjóðandi demókrata hafi 
unnið meirihluta þar. Sá fyrri var 
John F. Kennedy og sá seinni Barack 
Obama.”

 Er Trump kynþáttahatari? „Nei, 
það er hann ekki. Hann er hins vegar 
kjaftfor. Ef ég mætti gefa honum 
tvö ráð þá myndi ég segja honum 
að loka Twitterreikningnum og 

fá sér þykkari skráp – vera minna 
uppstökkur. Hann á vissulega sína 
sögu og hefur sjálfsagt gert hluti sem 
hann þarf ekki að vera hreykinn af, 
til dæmis í samskiptum við konur. 
En hvað þá með aðra? Heldur þú að 
Bill Clinton sé hreykinn af því sem 
hann gerði? Konur sem hafa unnið 
fyrir Trump bera honum vel söguna. 
Hið sama er að segja um litað fólk.” 

 Nær hann endurkjöri á næsta 
ári? „Það er erfitt að spá. Mikið 
veltur á því hverja demókratar 
bjóða fram gegn ho0num. Vinni 
hann þá verður það ekki vegna 
þess hvernig hann hefur hegðað sér 
sem forseti. Hins vegar spilar hann 
markvisst á þjóðarstolt og metnað 
Bandaríkjanna til að standa sig 
vel í heiminum og halda forystu. 
Staðreyndin er einfaldlega sú að 
Bandaríkin þurftu svona mann 
eins og Trump núna á þessum 
tímum. Það var til að hrista upp í 
kerfinu. Donald Trump er að gera 
það. Trump og Jón Gnarr eiga þetta 
sameiginlegt. Gnarr var á réttum 
tíma til að kalla fram breytingar. 
Það virðist þó allt vera falla í sama 
farið aftur á Íslandi sýnist mér. 
Endalaus spilling bæði til hægri og 
vinstri.”

Kaus Trump og sér ekki eftir því

Fréttaviðtalið í Vesturlandi 10. nóvember 2016.

Reykjavík-Akureyri-Selfossi-Bolungarvík-Vestmannaeyjum-Ólafsvík

www.dyrarikid.is - s:537-5000

VERIÐ VELKOMIN

vænt um ís lenskuna. “Mér finnst ís
lenskan hafa breyst. Það er komið 
mikið af nýjum töku orðum. Kannski 
er þetta eitt hvað sem var alltaf að ske 
en ég tók ekkert eftir því þegar ég bjó 
á Ís landi. Þegar ég er kominn út þá 
sé ég þetta. Mér finnst verst þegar Ís
lendingarnir eru að ís lenska enskuna. 
Það er of mikið um það nú til dags.” 

Fleira tengt fjar lægðinni gerir það 
að verkum að Smári sér hlutina öðru
vísi í dag en fyrrum þegar hann bjó á 
Ís landi. Þegar hann heim sótti okkur í 

janúar þá fór hann að sjálf sögðu í sinn 
elskaða æsku bæ Borgar nes. „ Þá fyrst 
gerir maður sér grein fyrir fegurðinni 
þegar ég sný aftur heim. Bæjar stæðið 
með fjalla hringnum er stór kost legt. Þó 
ég sé löngu fluttur þaðan og Borgar nes 
hafi breyst gríðar lega síðan ég ólst þar 
upp, þá þekki ég enn margt fólk þar. 
Reykja vík er hins vegar alveg hrika leg. 
Hún hefur breyst svo mikið að ég rata 
ekki neitt,” segir Vest lendingurinn 
sem fór vestur í heim sókn sinni á Ís
landi.
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Skíðasvæðið Skarðsdal

Fullorðinskort kr. 20.000
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000

Barnakort (11-17 ára) kr. 8.000
frítt fyrir 10 ára og yngri

Öllum vetrarkortum fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa, 

allar upplýsingar: www.skardsdalur.is

S k í ð a s v æ ð i ð  S k a r ð s d a l  

Kort í fjallið
tilvalin 

jólagjöf

Forsala vetrarkorta
frá 15. nóv. - 3. des.

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

Velkomin á Sigló í vetrarfríið

Opið alla daga
Skíðakennsla og Brettakennsla
Skíðasvæðið Skarðsdal Sigló

www.skardsdalur.is

Bókarumsögn:

Þroskasaga 
fyrirliðans

Aron – Sagan mín

Aron Einar Gunnarsson  
og Einar Lövdahl
Fullt tungl
302 bls.

Ó sjálf rátt setur maður alltaf 
spurninga merki við það 
þegar ein staklingar, sem 

ekki eru orðnir þrí tugir, gefa frá sér 
ævi sögu. Þó svo að ein stak lingur hafi 
náð langt á sínu sviði fyrir þrí tugt 
má öllum vera ljóst að lífs hlaupinu er 
langt frá því lokið og í raun er ekkert 
vitað um það hvað fram tíðin ber í 
skauti sér. 

Hafandi sagt það vil ég þó taka 
fram að mér finnst alltaf mikil vægt 
að lesa um reynslu annarra og því er 
mikil vægt að ein staklingar séu til
búnir að segja sögu sína. Allir hafa 
sögu að segja, hvort sem það er saga af 
sigrum og árangri, saga af mis tökum 
og tapi og þannig mætti á fram telja. 

Of virkur strákur  
 at vinnu maður 

Þessar fyrr nefndu efa semdir fara 
þó fljótt út um gluggann við lestur 
á bók Arons Einars Gunnars sonar, 
knatt spyrnu manni og fyrir liða ís
lenska lands liðsins síðustu ára. Í 
bókinni Aron – Sagan mín sem kom 
út fyrir jólin rekur Aron Einar söguna 
á bak við það hvernig of virkur strákur 
(eins og hann lýsir því sjálfur) frá 
Akur eyri varð at vinnu maður í knatt
spyrnu sem að lokum leiddi lands lið 
sitt út á völlinn á tveimur stór mótum. 
Það er stutta lýsingin, því Aron Einar 
gefur les endum nokkra inn sýn inn í 
eigið líf, undir búninginn fyrir stór
mótin, líf at vinnu mannsins sem og sitt 
eigið fjöl skyldu líf. 

Eftir jól var ég með lista af 
nokkrum bókum sem ég ætlaði mér 
að lesa á næstunni – bókum sem 
ýmist tengjast sögu, stjórn málum eða 
öðru því tengt (svo það sé látið hljóma 
gáfu legt). Þegar 10 ára sonur minn 
fékk bók Arons Einars í jóla gjöf varð 
þó úr að ég lagði aðrar bækur til hliðar 
í bili. Saga og stjórn mál er eitt hvað 
sem ég get spilað á heima velli og vekur 
á huga minn. Það að grípa bók Arons 
Einars er aftur á móti nokkuð lýsandi 
fyrir þann á huga sem þjóðin hefur á 
strákunum okkar í lands liðinu. Ég er 
þar ekki undan skilinn. 

Auð lesin og grípandi 
Bókin er auð lesin og erfitt að leggja 

hana frá sér. Aron Einar rekur tíma
röðina vel, allt frá því að hann er 
ungur drengur að hamast í í þróttum 
fyrir norðan, þegar hann fer fyrst á 
reynslu er lendis, þegar hann skrifar 
undir sinn fyrsta samning, færir sig á 
milli liða og stígur sín fyrstu skref með 
lands liðinu. 

Restina af sögunni þekkjum við, 
eða teljum okkur þekkja að mestu 
leyti. Það kemur þó fljótt í ljós hversu 



11   7. febrúar 2019

NETVERSLUN

NETVERSLUN

NETVERSLUN

Sendum um land allt
og frítt fyrir pantanir yfir 

tíu þúsund

Netverslun S4S
www.skor.is  //  www.air.is  //  www.ellingsen.is
Guðríðarstíg 6-8 113 Grafarvogi

Viltu slá á þráðinn?
5442160

skor@skor.is  //  netverslun@ellingsen.is

3
VERSLANIR

1
KARFA



12   7. febrúar 2019

 
Tæki til vetrarþjónustu 

ein falda mynd við höfum fengið af 
lands liðinu og lífum þeirra sem það 
skipa – þrátt fyrir alla fjöl miðla um
fjöllunina um lands liðið á síðustu 
árum. 

Fyrir myndir hinna yngri 
Eins og gefur að skilja hefur þjóðin 

fylgst vel með strákunum í lands liðinu 
síðustu fimm árin eða svo. Allt frá því 
að Ís lendingar eignuðust von um að 
komast á HM í Brasilíu 2014, undan
keppni EM 2016 og auð vitað mótið 
sjálft og í fram haldinu undan keppni 
HM 2018 og mótið sem fór fram 
síðasta sumar. Lands liðið hefur átt hug 
og hjörtu lands manna á öllum aldri. 

Mér er minnis stætt að hafa fylgt 
syni mínum á knatt spyrnu mót 
sumarið 2016. Í hvert skipti sem eitt
hvað lið fékk inn kast sá maður hvað 
eftir annað þann sem taka átti inn
kastið reka sína menn inn í teig því 
við komandi myndi kasta boltanum 
þangað – eins og Aron Einar. Þegar 
ein hver tók skrið tæk lingu heyrði 
maður drengina tala um að þeir hefðu 
tekið einn Ragga Sig (eftir að Ragnar 
Sigurðs son tók ó gleyman lega tæk
lingu Jamie Var dy í leiknum á móti 
Eng lendingum á EM) og þannig mætti 
á fram telja. Þetta er auð vitað út úr dúr, 
en engu að síður á minning um það 

hversu miklar fyrir myndir lands liðs
mennirnir eru fyrir ungar kyn slóðir. 

Þroska saga 
En eru lands liðs mennirnir fyrir

myndir fyrir full orðið fólk? Það var 
spurningin sem ég velti fyrir mér 
þegar ég hóf lestur. 

Segja má að bókin sé nokkurs 
konar þroska saga. Hún er aug ljós lega 
á huga verð fyrir þá sem hafa á huga á 
knatt spyrnu, því Aron Einar rekur 
nokkuð ítar lega ein staka og sögu
lega leiki – hvaða leik að ferðir voru 
notaðar, hver átti að gera hvað inn á 
vellinum, hvaða mis tök hann og aðrir 
gerðu og svo fram vegis. Það koma 
nokkrar sögur úr búnings klefanum 
sem aðal lega snúast um það hvernig 
menn komu sér í gang fyrir leiki, 
hvöttu hvorn annan í hálfl eik og eftir 
til vikum sögur af liðs fundum lands
liðsins. Við lestur bókarinnar vakna 
þó vissu lega spurningar sem snúast 
helst um aukna for vitni á lands liðinu 
og leik mönnum þess, hvað gerist á 
bak við tjöldin, hvernig menn tala 
saman, undir búa sig, styrkja liðs heild 
og svo fram vegis. Eftir á að hyggja má 
þó telja skyn sam legt hjá Aroni Einar 
að hleypa les endum ekki of ná lægt, 
bæði af til lits semi við aðra leik menn 
og fram tíðina – og þá er líka rétt að 

muna að þetta er sagan hans en ekki 
annarra lands liðs manna. 

Kemur beint fram 
Aron Einar er hrein skilinn í 

bókinni, sem er vissu lega mikill 
kostur (maður sér fljótt við lestur ævi
sagna þegar höfundar ætla að fegra 
eða draga úr). Það væri of sögum sagt 
að sumir þjálfarar, um boðs menn, fjöl
miðla menn og fleiri fái það ó þvegið – 
en hann hlífir engum. 

Aftur, það er mikill kostur við 
svona frá sagnir og ég efast um að 
Aron Einar hafi brennt brýr að baki 
sér með því að setja söguna á prent 
með þessum hætti. Hann er ein fald
lega að lýsa sinni upp lifun af öðrum 
ein stak lingum og vinnu brögðum 
þeirra. Að sleppa þeim frá sögnum 
hefði skilið eftir mikið gat í sögunni. 
Fyrir þá sem ekki þekkja knatt spyrnu
heiminn þarf að út skýra hvaða hlut
verki um boðs menn gegna, ekki bara 
við það að koma leik mönnum á fram
færi heldur líka við samnings gerð um 
kjör leik manna og fleira – svo tekið sé 
dæmi. 

Aron Einar hlífir ekki sjálfum sér 
heldur. Hann er hrein skilinn með það 
hvernig hugafar og árangur fer saman 
(hvort sem það er með lands liðinu eða 
fé lags liðum), hvernig hann hefði mátt 

gera hlutina betur og öðru vísi og hann 
er ó feiminn við að draga úr glamúr
myndinni sem við kunnum að hafa af 
lífi at vinnu mannsins í knatt spyrnu. 

Fjöl skyldan mikil væg 
Með því að fylgja Aroni Einari frá 

unga aldri á Akur eyri og þangað til að 
hann kemur heim frá Rúss landi eftir 
HM sl. sumar fá les endur að fylgjast 
með því hvernig of virki strákurinn 
þroskast í á byrgðar fullan fjöl skyldu
föður sem metur fjöl skylduna meira 
en nokkuð annað. Það skín í gegn 
hversu mikil væg fjöl skyldan er 
honum, bæði for eldrar og syst kini og 
ekki síður eigin kona hans og synir. 

Það sem gleymist oft í um fjöllun 
um líf at vinnu manna í knatt spyrnu 
er líf maka og barna sem þurfa oft á 
tíðum að færa miklar fórnir. Krist
björg Jónas dóttir, eigin kona Arons 
Einars, kemur nokkuð við sögu í 
seinni hluta bókarinnar og það fer 
ekkert á milli mála hversu mikil væg 
hún er í lífi fyrir liðans. Hún er ekki 
bara á hliðar línunni til að fagna með 
sínum manni þegar vel gengur. Það er 
fellur í hennar skaut að þurrka tárin 
þegar illa gengur og þá sér stak lega 
þegar meiðsli og annað koma upp. Það 
hlut verk verður seint full metið. 

Fyrir liði með á byrgð 
Án þess að fjalla um ein staka kafla 

bókarinnar tel ég þó á stæðu til að 
staldra við þann hluta þar sem Aron 
Einar lýsir því hvernig meiðsli komu 
næstum því í veg fyrir að hann næði 
að spila á HM sl. sumar. Það var fjallað 
nokkuð um meiðsli hans í fjöl miðlum 
og við vitum auð vitað núna hvernig sú 
saga endaði, hann leiddi lið sitt inn á 
völlinn í öllum leikjunum. Í bókinni 
fáum við þó fyrst ná kvæmari lýsingu 
á því hvað gerðist í líkama knatt
spyrnu mannsins og það sem mikil
vægara er – hvernig hann sigraðist á 
þeim meiðslum, hvað hann hugsaði á 
meðan og aftur hversu mikil vægt hlut

verk Krist bjargar var í því ferli. 
Til að ná þeim árangri sem Aron 

Einar hefur náð þarf mikla vinnu og 
þraut seigju en ekki síður karakter 
og þroska. Það er alveg ljóst að Lars 
Lager back veðjaði á réttan hest þegar 
hann gerði Aron Einar, sem þá var 
ekki orðinn 23 ára gamall, að fyrir
liða lands liðsins árið 2012. Eftir lestur 
bókarinnar sér maður að fyrir liðinn 
Aron Einar ber titil með rentu. Sagan 
er allt í seinn á huga verð, spennandi og 
gefandi – og til að svara minni eigin 
spurningu um það hvort að lands liðs
mennirnir geti verið full orðnum fyrir
mynd, þá er svarið svo sannar lega já. 

Mikil væg og á huga verð saga 
Ef finna á galla á bókinni er það 

helst að um brotið á henni mætti vera 
betra. Texti fer langt út í spássíur á 
alla kanta, þó rétt sé að taka fram að 
það skemmir ekki lestur bókarinnar. 
Myndir og mynda textar mættu vera 
stærri og mögu lega hefðu fleiri myndir 
gert góða bók enn betri. Bókin er 
skrifuð á tal máli, sem er í raun allt í lagi 
en á sumum stöðum hefði mátt bæta 
orða lag og fram setningu. Allt eru þetta 
þó smá vægi leg at riði og ekkert þeirra 
rýrir hvorki skemmtana gildi né nota
gildi þess að lesa söguna. 

Sagan er mikil væg og Aron Einar 
á skilið mikið hrós fyrir að setja hana 
fram með þessum hætti. Hún er á huga
verð fyrir fólk á öllum aldri og það er 
rétt að taka fram að menn þurfa ekki að 
vera spark s pekingar til að njóta hennar 
eða læra af henni. Hugar far og árangur 
fer líka saman utan vallarins og í lífum 
okkar allra. Þessi bók er vonandi fyrra 
bindi af merki legri sögu sem er enn 
í mótun og getur verið öðrum inn
blástur. Hvort seinna bindið kemur út 
eftir 10, 30 eða 50 ár verður tíminn að 
leiða í ljós. Í milli tíðinni stefnir allt í að 
Aron Einar haldi á fram að veita fólki á 
öllum aldri inn blástur. 

Gísli Freyr Val dórs son rit stjóri. 
www.thjodmal.is
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Golf                      Rafhjól
                                               á frábærum verðum.

           Erum að taka
           niður pantanir
           fyrir vorið.

LED LÝSING FYRIR 
VINNUSTAÐI, HÓTEL, HEIMILI, FJÓS, FJÁRHÚS, VERKSTÆÐI

OG RAFVIRKJA LÍKA.

LEIÐANDI FYRIRTÆKI 
Í LED LÝSINGU FRÁ 2010
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Aðsend grein:

NÝIR ÍSLENDINGAR, FLÓTTAMENN OG FARENDUR

Fram kvæmda á ætlun um mál
efni inn flytj enda 2016–2019 var 
sam þykkt á Al þingi í maí 2016. 

Á ætlunin byggir á fimm skil greindum 
þáttum eða stoðum. Fé lags og jafn
réttis mála ráð herra, sem hann þá hét, 
svaraði skrifl egri fyrir spurn undir
ritaðs fyrir nær ellefu mánuðum og 
kvað tveimur þáttum á ætlunarinnar 
lokið, þeim sem lúta að rann sókn á 
stöðu og líðan flótta fólks og öðrum 
sem snýr að bættu eftir liti með vinnu

stöðum. Ó ljóst er hins vegar með vinnu 
við þá þrjá mikil vægu þætti sem eftir 
standa. 

Fram kvæmda á ætlun  
mark laus 

Það er dapur legt vitni um af stöðu 
stjórn valda hversu ó mark visst er unnið 
að fram vindu þessa mikil væga mála
flokks, fram kvæmda á ætlunar í mál
efnum inn flytj enda. Það virðist aug ljóst 
að báðir þeir veiga miklu þættir sem 
sagðir eru full mótaðir eru í reynd í upp
námi. Á sama tíma og ráð herra lýsir því 
yfir að um bótum á högum inn flytj enda 
á vinnu markaði sé lokið, þá er endur
tekið ljóstrað upp um stór felld svik og 
undir boð og að illa sé búið að starfs
fólki sem komið er til Ís lands í góðri 
trú. Vönduð út tekt í frétta þættinum 
Kveik fyrir nokkrum mánuðum er 
flestum enn í fersku minni. 

Í svari ráð herra um það hvernig 
eyrna merktu fé til á ætlunarinnar hefði 
farnast kom fram, að sam tals hefði 
á tíma bilinu verið gert ráð fyrir 201 
milljón króna til verk efnisins. Af þeirri 
upp hæð hefði 36,6 milljónum verið 
ráð stafað í þau verk efni sem ýmist 
væri lokið eða unnið að. Með öðrum 
orðum, mest af fénu sem átti að verja 

til upp byggingar og þróunar í inn flytj
enda málum liggur enn ó hreyft, grafið 
í skúffu fé lags og barna mála ráð herra. 

Stefna í mál efnum  
inn flytj enda 

Þessar ó við unandi að stæður eru 
hvati að þings á lyktunar til lögu sem 
undir ritaður hefur nú lagt fram á 
Al þingi á samt þing mönnum Sam
fylkingarinnar. Um er að ræða til lögu 
sem tekur á öllum þáttum mál efna 
inn flytj enda, að Ís land móti sér heild
ræna stefnu sem eflir fólk af er lendum 
upp runa til þátt töku í ís lensku sam fé
lagi með sér stakri á herslu á fé lags leg 
réttindi, heil brigðis þjónustu, menntun 
og at vinnu þátt töku í anda fjöl
menningar sem við viljum hlúa að með 
öllum ráðum. 

Öflugur liðs auki 
Í árs byrjun 2017 bjuggu á Ís landi 

um 36.000 inn flytj endur og hafði 
fjölgað um tals vert frá fyrra ári og eru 
nú orðnir rífl ega 44.000 talsins. Við 
munum væntan lega sjá ó breytta þróun 
á fram. Inn flytj endur á Ís landi og fjöl
skyldur þeirra koma frá öllum heims
hornum en full trúar frá nær 170 þjóð
löndum eru um þessar mundir með 

bú setu á Ís landi. Lang flestir inn flytj
enda eru frá Pól landi eða nær fellt 40% 
en næst fjöl mennastir en mun færri eru 
Lit háar, Filipps eyingar og Danir. 

Þessi öflugi liðs auki starfar við hlið 
ís lenskra kollega á hinum lífl ega vinnu
markaði okkar, í iðnaði, verslun og 
þjónustu, á vísinda og mennta sviði og 
í sér hæfðum há tækni störfum og þeirra 
fram lag skiptir sköpum. Ís lendingar 
væru í vanda við nú verandi að stæður 
í hag kerfinu ef við gætum ekki reitt 
okkur á krafta inn flytj enda á flestum 
sviðum. 

Lærum af reynslu annarra 
Reynsla og rann sóknir frá öðrum 

löndum stað festa að inn flytj endur 
standa ekki jafn fætis inn fæddum á 
mörgum sviðum hvað varðar launa
kjör, að búnað í at vinnu lífi og réttindi í 
fé lags legu til liti. Sýnt hefur verið fram 
á að svipað er uppi á teningnum hér 
á Ís landi. Fé lags leg undir boð á vinnu
markaði er eitt dæmi um það, en þau 
eru því miður fleiri. 

Víða er lendis hafa stjórn völd náð 
árangri en betur þarf að gera. Ís
lendingar hafa styttri og minni reynslu 
af inn flytj endum en flestar þjóðir í 
kringum okkur. Það er því mikil vægt 
að við drögum strax lær dóm af reynslu 
þeirra, til einkum okkur það besta úr 
sam fé lags kerfunum og sköpum að 
þessu leyti fyrir myndar þjóð fé lag sem 
tekur vel á móti inn flytj endum. Hér 
eigum við að hafa kerfi og stefnu sem 
gerir inn flytj endum kleift að laga sig 
á mark vissan hátt að sam fé laginu og 
sam fé lagið sömu leiðis að þeirra siðum 
og háttum þannig að þeir njóti jafn
réttis. Það getum við, en það krefst for

ystu stjórn valda. 

Ís lendingar já kvæðastir 
Sam kvæmt nýjustu út gáfu við

horfs könnunarinnar European Social 
Sur vey, þá eru Ís lendingar já kvæðastir 
Evrópu búa í garð inn flytj enda og fjöl
menningar og það eru vissu lega góðar 
fréttir. Landinn er enda sjálfur býsna 
veraldar vanur, hefur í rás tímanna flust 
tals vert á milli landa og ætti að hafa 
ríkan skilning á högum fólks sem býr 
við framandi að stæður. Skemmst er 
að minnast þeirra þúsunda Ís lendinga 
sem fluttust er lendis í efna hags hruninu 
fyrir ára tug. Þá er hægt að nefna að um 
14.000 Ís lendingar fluttust til Vestur
heims á ofan verðri 19. öld í leit að betra 
lífi, sköpuðu þar ný sam fé lög með 
sterka ís lenska tengingu og rætur. 

Verk efni okkar allra 
Að búa vel að inn flytj endum er sam

fé lags legt verk efni. Það kallar á skilning 
og frum kvæði af hálfu ríkis og sveitar
fé laga. Það sem þó er ekki minnst um 
vert er af staða og þátt taka al mennings 
og þar hefur hver og einn hlut verk. 
Stjórn völd þurfa að vinna með mark
vissum hætti og tala fyrir já kvæðum 
við horfum. Það dugar skammt að gera 
fram kvæmda á ætlun til ör fárra ára sem 
enginn gaumur er síðan gefin. 

Til þess að vel fari þurfa yfir völd og 
sam fé lagið allt að hafa skil merki lega 
stefnu, sam fé lags sátt mála um leiðirnar 
eins og ná granna þjóðir okkar hafa gert. 
Því hefur Sam fylkingin nú lagt fram 
framan greinda þings á lyktunar til lögu 
og væntir þess að ríkis stjórnin taki á 
sig rögg og sam þykki þegar á yfir
standandi þingi.

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.

Guðjón S. Brjánsson, alþingismaður 
Samfylkingar í Norðvesturkjördæmi.

Fjöldahjálparstöð í Ásgarði í Kjós

Ný verið var gengið frá því að 
stjórn sýslu hús Kjósar hrepps, 
Ás garður, yrði það hús næði 

innan sveitar fé lagsins sem hægt væri 
að virkja sem fjölda hjálpar stöð ef og 
þegar þyrfti. Ás garður upp fyllir öll þau 
skil yrði sem gerð eru til slíkra stöðva. 

Rauði krossinn óskaði eftir fjölda
hjálpar stöð í sveitar fé laginu m.a. í ljósi 
aukinnar um ferðar og ferða manna
straums um svæðið. Deildin býr þegar 
yfir vel þjálfuðum og reyndum sjálf
boða liðum sem hafa bú setu í Mos
fells bæ og Kjalar nesi. Hins vegar getur 
veður verið þannig að ekki sé æski legt 
að keyra fólk lengri leiðir til að opna 
fjölda hjálpar stöð í Ás garði. 

Leitar deildin því að nokkrum ein
stak lingum sem búa í Kjósinni og 
nær Ás garði og eru til búnir að taka 
að sér að opna fjölda hjálpar mið stöð 
í húsinu þegar á þarf að halda. Þessir 
ein staklingar fara á kvöld nám skeið hjá 
Rauða krossinum áður en þeir taka til 
starfa, en fá að stoð reyndra sjálfb oða
liða ef opna þarf við að stæður aðrar 
en bara að veita ferða löngum skjól frá 
veðri.Þeir sem hafa á huga og/eða vilja 
bjóða sig fram geta fengið ítar legri 
upp lýsingar með því að hafa sam band 
við Hrönn Péturs dóttur í net fangið 
formadur.moso@redcross.is. 

Fjölda hjálpar stöðvar falla undir 

starf semi al manna varna á Ís landi og er 
á kvörðun um það að opna stöðvarnar 
tekin af al manna varnar nefnd þegar 
veður, náttúru ham farir eða slys gera 
það að verkum að koma þarf fólki í 
skjól eða að stoða það í nauð. Það er 
mis munandi hversu oft slíkar stöðvar 
eru opnaðar, sumar aldrei eða á margra 
ára fresti en ein staka – eins og á Kjalar
nesi – allt að fimm sinnum á ári. 

Rekstur þessara stöðva er í höndum 
Rauða krossins. Sem hluti af al manna
varnar kerfinu þá hefur fé lagið um sjón 
með fjölda hjálp og sál fé lags legum 
stuðningi þegar náttúru ham farir og 
aðrir al var legir at burðir eiga sér stað, 
auk þess að veita á falla hjálp í kjöl far 
vinnu slysa, hóp slysa og annarra al var
legra at burða. Þá er þol endum hús
bruna veitt fyrsta að stoð á vett vangi, 
svo sem þak yfir höfuðið, mat og aðrar 
brýnustu nauð synjar. Þessi þjónusta er 
veitt án endur gjalds og af þjálfuðum 
sjálfb oða liðum sem eru til búnir til að
stoðar, hve nær sem kallið kemur. 

Undan farin ár hefur Rauði krossinn 
á Ís landi séð um rekstur fjölda hjálpar
stöðvanna á höfuð borgar svæðinu en 
haustið 2018 tók deild Rauða krossins í 
Mos fells bæ verk efnið yfir á sínu starfs
svæði en það nær til Mos fells bæjar, 
Kjalar ness og Kjósar.

Hrönn Pétursdóttir formaður RKÍ-Mosfellsbæ afhendir Sigríði Klöru hjá 
Kjósarhreppi gögn frá RKÍ til að hafa í Ásgarði. 
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2. tölublað
8. árgangur

Útselsstofninn 
stækkar 
– Landselum fækkar

Nýtt stofnstærðarmat á 
íslenska útselsstofninum 
var nýlega framkvæmt af 

Hafrannsóknastofnun og niðurstöður 
verkefnisins birtar í skýrslu sem nálgast 
má á vef stofnunarinnar. Svo er að sjá sé 
stofninn sé að ná sér úr lægð.

Útselsstofinn er núna metinn vera 
um 6300 dýr. Þegar stofninn var metinn 
síðast árið 2012 var áætluð stofnstærð 
um 4200 dýr. Stofninn er núna metinn 
vera 32% minni en við fyrstu talningu 
sem gerð var árið 1982 en þá var 
stofninn metinn rúmlega 9200 dýr. 
Breytingar á heildarstofnstærð byggt 
á talningum frá 2005 til 2017 eru 
ekki tölfræðilega marktækar, þar sem 
stofnstærðin 2017 er svipuð því sem 
var árið 2008/9 og aðeins meiri en árið 
2005.

Stofnstærðin árið 2017 er metin yfir 
viðmiðunarmörkum stjórnvalda, sem 
eru 4100 dýr. 

Niðurstöður talninganna sýna að 
útselskæping náði hámarki á tímabilinu 
2. október (Frameyjar í Breiðafirði) til 
24. október (Strandir). Breiðafjörður 
var sem áður langmikilvægasta 
kæpingarsvæðið, en þar fæddust um 
58% af heildarfjölda kópa haustið 2017. 
Önnur mikilvæg kæpingarsvæði voru 
Strandir og Skagafjörður á Norðurlandi 
vestra, ásamt Surtsey og Öræfum á 
Suðurlandi.

Ástand útselsstofns er talið vera 
töluvert betra en hjá landselsstofninum, 
þar sem fækkað hefur í landselsstofni 
um 77% frá árinu 1980 þegar mælingar 
hófust, og fækkað um þriðjung í 
stofninum á árunum 2011-2016 þegar 
stofnmat var síðast framkvæmt. 

Landselsstofninn er metinn „í 
bráðri hættu“ á válista íslenskra 
spendýra.

Meltu betur!
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Smurþjónusta

motormax@motormax.is

Við notum eingöngu
hágæðaolíur frá Motul

Motormax er þjónustufyrirtæki í glæsilegu 
húsnæði að Vatnagörðum 12.

Við leggjum áherslu á varahluti í alla bíla
smurþjónustu og bílaþrif. Renndu við
engar tímapantanir í smurþjónustu.

Tímabókanir fyrir bílaþrif eða
varahlutapantanir í síma 545 4040 
og á: motormax@motormax.is

Opnunartímar

Virka daga   07:45 til 18:00
Laugardaga   12:00 til 16:00

Engar tímapantanir!

Viltu auglýsa í blaðinu Vesturland? Auglýsingasíminn er 578 1190


