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Snæfellsjökull er eitt af dýrustu djásnum Íslands, sjálfur demanturinn í sköpunarverki Vesturland. Jón Jóel Einarsson er einn 
reyndasti leiðsögumaður okkar í ferðum á jökulinn. Hann er í opnuviðtali við Vesturland þar sem hann lýsir meðal annars þungum 
áhyggjum af Jöklinum en ræðir einnig um ferðaþjónustu í landshlutanum. 
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Rúmur 1,1 milljarður í 
veiðigjöld og sértæk hafnagjöld

Skipavík selur nýsmíði til Noregs

Sjávar út vegs ráð herra svaraði í 
vikunni tveimur fyrir spurnum 
Ingu Sæ land þing manns Flokks 

fólksins, annars vegar um strand veiðar 
2018 og svo um ár leg gjöld á strand
veiðum frá því þær hófust 2009. 

Ná lega helmingi þorsksins á strand
veiðum síðasta árs (44,3%) var landað 
á svæði A (Eyja og Mikla holts hreppur 
til Súða víkur hrepps). Alls var 41,3% af 
heildar við miði afla á þessu svæði. Þar 
voru einnig lang flestar landanir (6.473) 
og mestur fjöldi báta (202 af alls 548 
bátum sem fóru á strand veiðar). 

At hygli vekur að meðal verð á þorski 
voru mjög á þekk á öllum fjórum veiði
svæðunum (frá 230,67 kr./kg. á svæði 
A í 236,94 kr./kg. á svæði C (NAland 
og Aust firðir). Meðal afla verð á strand

veiði þorski yfir landið var 233,12 kr./
kg. 

Í svari við fyrir spurninni kemur 
einnig á daginn að 90,4% alls strand
veiði aflans var landað með sölu á fisk
mörkuðum hér á landi. Þetta stangast 
á við full yrðingar sem hafa heyrst úr 
ranni and stæðinga strand veiða að 
ein hverjum veru legum hluta aflans sé 
landað í gáma til sölu og vinnslu í Bret
landi. Heildar afla verð mæti strand
veiði aflans í fyrra var 2,2 milljarðar 
króna. Þar af var þorskur 2,1 milljarður, 
en 9.075 tonnum var landað af honum.  

Þegar litið er til veiði gjalda þá hafa 
strand veiðar skilað 763 milljónum 
króna í ríkis sjóð frá upp hafi veiða 
2009, reiknað til nú virðis. Veiði gjöld 
á strand veiðar hafa aldrei verið hærri 

á einni ver tíð en í fyrra, eða alls 170 
milljónir. Til saman burðar voru þau 
92 milljónir 2017. Veiði gjöldin á þessar 
veiðar lækka í ár sam kvæmt ný sam
þykktu strand veiði frum varpi og verða 
væntan lega alls um 100 milljónir. 

Frá 2010 hafa út gerðir strand veiði
báta alls greitt 342 milljónir króna 
reiknað til nú virðis í sér gjald strand
veiða til hafna landsins, en hver bátur 
greiðir 50.000 króna slíkt gjald ár lega. 
Séu hafnir á Vestur landi skoðaðar þá 
hefur mest þannig komið inn reiknað 
til nú virðis í Grundar firði (11,7 millj. 
kr.). Svo fylgir Ólafs vík (13,8 millj.), 
Rif (10,8 millj.), Akra nes (6,3 millj.), 
Arnar stapi (6,2 millj.) og Stykkis
hólmur (5,8 millj.).  Fyrir spurnirnar og 
svörin má sjá á vef Al þingis.

Skipa smíða stöðin Skipa vík í 
Stykkis hólmi er þessa dagana að 
ganga frá af endingu á nýjum 

hrað fiski báti. Kaupandinn er ís lenskur 
út gerðar maður bú settur í Noregi. 
Hann heitir Jón Páll Jakobs son og bjó 
lengst af í Bíldu dal þaðan sem hann 
gerði meðal annars út rækju bátinn 
Andra BA. 

Jón Páll hefur starfað að mestu í 
Noregi frá því efna hags hrunið varð 
á Ís landi haustið 2008. Þar var hann 
fyrst stýri maður og vél stjóri á norskum 
fiski skipum. Undan farin ár hefur hann 
hins vegar gert út eigin báta á hand færi 
og línu veiðar og þannig komið undir 
sig fótunum sem út gerðar maður. Jón 
Páll er nú fluttur frá Ís landi með eigin
konu og fjórum börnum og þau hafa 

sest að í grennd við Bodö í Nord land
fylki í norðan verðum Noregi. 

Ný smíðin sem Jón Páll hefur nú fest 
kaup á hjá Skipa vík er hrað fiski bátur af 
svo kallaðri Spút nik gerð og hefur hlotið 
nafnið Jakob. Nokkrir slíkir bátar voru 
smíðaðir fyrir all nokkrum árum síðan 
á Akra nesi en einungis var lokið við 
að steypa skrokkinn á báti Jóns Páls. 
Skipa vík keypti síðan þennan skrokk 
og nú er loks verið að ljúka við full
smíði bátsins. Hann er 12,3 metra 
langur og 4 metra breiður. 

„Þegar ég bjó og gerði út heima í 
Bíldu dal þá komum alltaf með rækju
bátinn hingað í slipp í Skipa vík í 
Stykkis hólmi og þekkjum á gæt lega þá 
sem reka fyrir tækið. Það er einn svona 
Spút nik bátur í Noregi og það er látið 

vel af þessum bátum. Allir sem hafa 
róið þeim hafa gefið þeim mjög góða 
ein kunn. Ég hafði skoðað mögu leika 
á ný smíðum í Tyrk landi og Noregi 
en á kvað að slá til hér,” segir Jón Páll 
Jakobs son. 

Þetta er þriðji báturinn sem Jón 
Páll kaupir frá því hann keypti sér 
fyrsta hand færa bátinn á Ís landi fyrir 
nokkrum árum og flutti til Noregs. Í 
Noregi verður Jakob gerður út á hand
beitta línu og net, bæði til veiða á bol
fisk, aðal lega þorski og ýsu, og svo grá
lúðu um sumar tímann. Róið verður að 
mestu í Barents hafið frá höfnum nyrst 
í Finn mörku. Jón Páll á ætlar að sigla 
bátnum til Noregs við annan mann 
með brott för úr Stykkis hólmi í lok 
þessarar viku.

Barður þræll er 
mikill maður

Deilan um þriðja 
orkupakkann snýst um það 
hvaða grundvallarstefnu 

við Íslendingar ætlum að 
taka í málefnum fullveldis og 
auðlindanýtingar til framtíðar. 
Viljum við nýta okkar eigin 
auðlindir á okkar forsendum eða 
ekki? 

Gott aðgengi að ódýrri og 
umhverfisvænni orku hefur verið ein af 
grunnstoðum góðra lífskjara á Íslandi. 
Vitanlega ásælast margir aðgang að 
þessari auðlind í framtíðinni. Sumir sjá 
svo eflaust viðskiptatækifæri tengslum 
við það að selja hana úr landi. Enda er 
það svo að orka er ekkert annað en hver 
önnur vara. Hún er eftirsótt hráefni. 

Ég er á móti þriðja orkupakkanum. 
Íslendingar þurfa ekki á að halda 
neinum erlendum fyrirskipunum 
andlitslausra erlendra kommisara um 
stjórn auðlindanýtingar í okkar landi. 
Við stýrum þeim málum sjálf og látum 
ekki erlent ríkjasamband segja okkur 
fyrir verkum.

Við eigum að nýta orkuauðlindir 
landsins fyrir okkur sem búum hér 
til að byggja upp innlent atvinnulíf. 
Halda í gildi þeirri meginreglu að 
orka skuli seld landsmönnum á verði 
sem stendur undir því að afla hennar. 
Við eigum ekki að virkja meir en við 
þurfum sjálf nauðsynlega á að halda 
til beinnar þjóðfélagbyggingar hér 
innanlands. Orkan okkar á ekki að verða 

verslunarvara 
á mörkuðum 
úti í Evrópu. Ísland á ekki að tengja við 
meginlandið með köplum sem landið 
væri kú á mjólkurbás. Það verður reynt í 
kjölfar samþykktar þriðja orkupakkans. 
Heitingar stjórnarflokka um að slíkt 
verði ekki gert án samþykkis Alþingis 
eru ekki pappírsins virði. 

Sæstrengur til Evrópu mun auka 
þrýsting á að hér verði reistar enn fleiri 
virkjanir;  vatns, vinds, gufu eða annars. 
Umhverfisspjöll fylgja orkunýtingu. 
Taumlaus fégræðgi og orkunýting er 
nokkuð sem ekki fer saman í mínum 
huga.

Minnumst orða Nóbelskáldsins 
í Íslandsklukkunni þar sem 
Dalamaðurinn Arnas Arnæus [Árni 
Magnússons] segir: „En þegar á 
íslandsströnd eru risnir þýskir fiskibæir 
og þýsk kauptún, hve leingi mun þess að 
bíða að þar rísi og þýskir kastalar með 
þýskum kastalaherrum og málaliði. 
Hver er þá orðinn hlutur þeirrar þjóðar 
sem skrifaði frægar bækur? Þeir íslensku 
mundu þá í hæsta lagi verða feitir þjónar 
þýsks leppríkis. Feitur þjónn er ekki 
mikill maður. Barður þræll er mikill 
maður, því í hans brjósti á frelsið heima."

Náttúran er eitt dýrasta djásn 
Íslands. Hún verður ekki varin nema við 
stöndum vörð um fullveldisrétt okkar. 
Enginn skal láta sér detta í hug að erlend 
öfl beri hag náttúru Íslands sérstaklega 
fyrir brjósti. 

LEIÐARI

Jón Páll Jakobsson. Jakob við bryggju hjá Skipavík í Stykkishólmi.

Magnús Þór Hafsteinsson, ritstjóri.

Hitaveitu &   
        gasskápar
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fyrir sumarbústaði og heimili
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og smíðaðir úr áli.
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Sturlufélag stofnað og 
söguskilti afhjúpað í Dölum
Á sunnu daginn 12. 
maí var stofnað fé lag 
til að halda á lofti og 
heiðra menningar arf og 
minningu sagna ritarans 
Sturlu Þórðar sonar. Fé
lagið heitir Sturlu fé lag. 

Nýtt sögu skilti 

Dagurinn hófst með því að 
af júpað var sögu skilti á af
leggjaranum að Hjarðar holti 

í Dölum. Þetta er fyrsta sögu skiltið af 
fjórum sem verða sett niður á Gullna 
sögu hringnum í Dölunum. Það 
var Guð rún Nor dal for stöðu maður 
Stofnunar Árna Magnús sonar sem af
hjúpaði skiltið og naut til þess að stoðar 
fjögurra stúlkna sem eru nem endur 
í Auðar skóla í Búðar dal. Ingólfur 
Björg vins son teiknar aðal myndirnar 
á öllum skiltunum. Mjólkur sam salan 
hefur kostað gerð skiltanna en Sturlu

nefnd hafði for ystu um verk efnið. 

Ari Edwald for stjóri Mjólkur sam
sölunnar flutti stutt á varp við sögu
skiltið og bauð við stöddum til mót
töku Dala byggðar og MS í Dala búð. 
Þar buði þeir Ari og Kristján Sturlu
son sveitar stjóri gesti vel komna. 

Sturlu fé lag stofnað 
Eftir sam komuna var svo haldinn 

stofn fundur Sturlu fé lagsins. Þar voru 
sam þykkt lög fyrir fé lagið og kosin 
stjórn þess. Í stjórn voru kosin Bergur 
Þor geirs son, Bjarn heiður Jóhanns
dóttir, Einar Kristinn Guð finns
son, Einar Kára son, Guð rún Nor dal, 
Kristján Sturlu son og Svavar Gests
son. Á stofn fundinum flutti Guð rún 
Nor dal erindi um Sturlu Þórðar son 
og Bergur Þor geirs son talaði um rit
stofur og tengsl rit menningar staða á 
mið öldum. 

Alls gerðust um sex tíu ein

staklingar stofn endur Sturlu fé lagsins á 
stofn fundinum í Búðar dal. Áður hafði 
fjöldi fólks óskað eftir því að verða 
með í fé laginu á Sturlu há tíð í fyrra. 
Svo var á kveðið á fyrsta stjórnar fundi 
fé lagsins á sunnu daginn að allir þeir 
sem vilja ganga í fé lagið á stof nárinu 
2019 verði taldir stofn fé lagar. Þeir sem 
vilja gerast fé lags menn geta sent nöfn 
sín á tölvu póst föngin bergur@snorra
stofa.is og á gests son.svavar@gma il.
com 

Næsta verk efni Sturlu fé lagsins 
verður að vinna að gerð minningar
reits um Sturlu á Staðar hóli í Saur bæ. 
Hér skal einnig rifjað upp að Vestur
land birti í nóvember sl. ítar legt mið
opnu við tal við Svavar Gests son þar 
sem hann lýsti meðal annars á formum 
um stofnun Sturlu fé lagsins. Sjá má 
það blað raf rænt á vefnum fot spor.is. 

Með fylgjandi myndir voru teknar 
af við burðunum á sunnu dag.

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Úti í Brákar ey í Borgar nesi 
má finna merki legt safn sem 
hefur byggst upp í sjálf oða

vinnu á undan förnum árum fyrir til
stilli eld huga. Þetta er bíla safn Forn
bíla fjelags Borgar fjarðar. Þeir Kristján 
Andrés son og Bene dikt Gunnar Lárus
son eru meðal burðar ása fé lagsins og 
þeir voru á safninu þegar Vestur land 
leit þar við. 

Nú eru ná lægt 250 manns í Forn
bíla fjelagi Vestur lands. Þeir eru bú settir 
alls staðar á Vestur landi og sumir jafn
vel alla leið suður í Reykja vík. Forn
bíla fjelagið var stofnað fyrir átta árum, 
nánar til tekið 24. mars 2011. Það var í 
gömlu hús næði slátur húss Kaup fé lags 
Borg firðinga í Brákar ey. Hug myndin 
var sú að fé lagið fengi hluta húsa
kostsins sem þá stóð auður og gæti haft 
þar að stöðu og bíla safn. 

„Strax um haustið var hafist handa 
við að laga hús næðið. Safnið var svo 
opnað 23. júní 2012 og plássin fylltust 
fljótt,” rifjar þeir Kristján og Bene dikt 
Gunnar upp. Kristján bætir við: „Til 
að byrja með voru ýmsir að gefa okkur 
bíla í mis jöfnu á standi en í dag erum 
við næstum hættir að taka við þeim 
til eignar nema í sér stökum til vikum. Í 
dag á safnið sjálft eitt hvað um 20 bíla. 

Nú erum við í heildina með með rúm
lega 90 forn bíla í húsa kynnum safnsins 
og eitt hvað um 100 á bið lista eftir að 
komast að. Menn eru að ganga í fé
lagið í von um að koma bílum inn og í 
geymslu hjá okkur.” 

Báðir taka undir einum rómi þegar 
spurt er hvort þetta sýni ekki að mikill 
bíla á hugi sé fyrir hendi á Vestur landi. 
„Jú, jú. Hann hefur alltaf verið mikill 
á Vestur landi og sam göngu saga lands
hlutans mjög merki leg. Borgar nes var 
alltaf sam göngu mið stöð. Strand ferða
skipin komu hingað áður en vegurinn 
kom og varð sæmi lega fær fyrir Hval
fjörð. Fólk fór hér í land og á fram með 
bílum bæði vestur og norður í land. 
Síðan var þjóð vegurinn norður af 
sunna verðu landinu og suður að sjálf
sögðu líka, um Kalda dal og Borgar
fjörð. Með upp gangi bíla aldar varð 
verk stæði hér í Borgar nesi sem byggði 
meðal annars yfir jeppa og flutninga
bíla. Það var lengst af í eigu Kaup fé lags 
Borg firðinga. Svo má ekki gleyma því 
að merk starf semi af því tagi var líka í 
Reyk holti og á Akra nesi. Við erum nú 
með góðan grip hér úr Reyk holti sem 
er rútan Soffía sem var gerð upp fyrir 
nokkrum misserum.” 

Enn sem komið er stendur Forn

bíla fjelagið ein gögnu fyrir rekstri safns 
í Brákar ey. Draumurinn er þó að koma 
einnig upp að stöðu til bíla upp gerða. 
„Við erum ekki enn komnir á þann 
stað, en erum að reyna að koma okkur 
upp verk stæðis að stöðu hér sem væri 
þá alla vega hægt að nota til við halds
vinnu. Það er líka verið að skoða að 
koma upp vara hluta lager í gamla bíla. 
Það er ýmis legt til víða og kemur fyrir 
að verk stæði og um boð hafa sam band 
og vilja láta okkur hafa slíkt.” 

Bíla safnið í Brákar ey er eins og gefur 
að skilja orðið all gott og það er ekkert 
á förum. Borgar byggð á hús næðið, en 
forn bíla fé lagar eru með samning um 
að vera þar alla vega til 2035. 

Um liðna helgi var ár leg og glæsi leg 
sýning Forn bíla fjelagsins og bif jóla
klúbbsins Rafta í Borgar nesi. Þann 6. 
júlí verður svo lands mót Forn bíla
klubbs Ís lands haldið í Vatna skógi í 
Svína dal. Þar verður mikið um dýrðir 
þessa fyrstu helgina í júlí, og klúbb
fé lagar ætla að koma í heim sókn til 
Borgar ness og út í Brákar ey á laugar
deginum. 

Safnið í Brákar ey verður opið alla 
daga í sumar frá 13 til 17 og ó hætt að 
full yrða að það er alveg þess virði að líta 
þar við.

Fornbílamenning í Borgarnesi

Mikill mannfjöldi spáði og spekúleraði  á sýningu félagsins og 
mótorhjólaklúbbsins Rafta í Brákarey um síðustu helgi.

Dömur á öllum aldri hafa löngum kunnað að meta Kádiljáka. Þessi fangaði um helgina. 

Hér er Rúnar Sigurjónsson á sýningunni um helgina við virðulegan vagn í hans eigu. Rúnar en 
er nú í framboði til formanns Fornbílaklúbbs Íslands sem ætlar einmitt að halda landsmót sitt í 
Vatnaskógi nú í júlí.

Bílarnir úr Latabæ eru til sýnis á safninu ásamt ýmsum leikmunum sem notaðir voru við gerð 
sjónvarpsþáttanna vinsælu. Magnús Scheving höfundur Latabæjar sem er jú úr Borgarnesi 
lánaði þessa gripi til safnsins. 

Félagarnir Kristján Andrésson og Benedikt Gunnar Lárusson í fornbílasafninu í Brákarey.

Krauma eru náttúrulaugar sem innihalda tært vatn, beint úr Deildartunguhver sem kælt er 
með vatni undan öxlum Oks, minnsta jökuls Íslands.  

Krauma býður upp á fimm heitar laugar, kaldan 
pott, tvö gufuböð og hvíldarherbergi þar sem hægt 
er að slaka á í legubekkjum við snarkið í arineldi. 

+354 555 6066

www.krauma.is

Deildartunguhver,  320 Reykholt
Krauma er staðsett hjá Deildartunguhver, 320 
Reykholt. Krauma er í 97 km �arlægð frá Reykjavík.

UPPLIFÐU KJARNA ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU

Reykjavík

BorgarnesBorgarnesBorgarnesBorgarnes

Þingvellir

Njóttu ljú¢engra veitinga á veitingastað Krauma, þar sem 
lögð er áhersla á ferskt íslenskt hráefni úr héraði.

Krauma-200x300mm-bleed-ISL.pdf   1   4/10/2018   3:08:25 PM
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Sýningarbíll 
á staðnum

Sýningarbíll 
á staðnum

Drægni: 
400 km

Amrika - Allur réttur áskilinn

Allt innifalið 
í uppgefnum verðum

558-5454 | Suðurlandsbraut 30
amrika@amrika.is | www.amrika.is

Opið laugardag  11:00-15:00

2018 Chrysler Pacifica
Plug-in Hybrid
Verð frá: 5.490.000 kr.

2018 Volvo XC90 T8 
Verð frá: 6.390.000 kr.

Verð frá: 5.490.000 kr.

2016 BMW X5e Premium
Plug-in Hybrid

2019 Nissan Leaf

Verð frá: 3.390.000 kr.
2017 BMW I3

Verð frá: 5.490.000 kr.

2017 Mercedes-Benz
E350e Plug-In Hybrid

Verð frá: 5.890.000 kr.

2018 Tesla Model 3 
Long Range Pakki
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Jón Jóel Einarsson frumkvöðull í vistvænni ferðaþjónustu:

„Snæfellsjökull er svo 
sannarlega að hverfa“

Það hefur lengi verið ljóst að 
Snæ fells jökull er að hverfa,“ 
segir Jón Jóel með þunga í 

röddinni. 
„Undan farin tíu ár eða þar um bil 

höfum við staðið fyrir nokkur hundruð 
ferðum upp á Snæ fells jökul á öllum 
tímum árs. Á þessu tíma bili hefur orðið 
stór kost leg breyting á jöklinum. Það er 
stað fest af sér fræðinum Veður stofu Ís
lands sem mældu jökulinn t.d. frá 1998 
til 2008 og gátu þá sagt okkur að hann 
væri að þynnast að jafnaði um einn 
og hálfan meter ár lega. Á þessum tíu 
árum töpuðust 15 metrar og hraðinn 
á þessum breytingum eykst stöðugt. 
Sam kvæmt síðustu fréttum jökla
fræðinga verður jökullinn horfinn eftir 
30 ár að ó breyttu. Jafn vel enn fyrr.“ 

Jón Jóel segist taka það sárt að 
sjá um gengni manna um Snæ fells
jökul sem er eitt helsta krúnu djásn 
ís lenskarar náttúru. „Mér finnst sorg
legt, hreint og beint galið, hvernig 
gengið er um jökulinn. Þar á ég sér
stak lega við véla um ferð sem virðist 
öllum frjáls í dag. Þetta er leyft þrátt 
fyrir dag legar fréttir af skelfi legum 

afl eiðingum af um gengni okkar við 
náttúruna. Málið snýst reyndar ekki 
bara um mengunina og há vaðann á 
þessum sér staka jökli heldur um skila
boðin sem við sendum til um heimsins. 
Snæ fells jökull er einn af okkar minnstu 
jöklum, er þjóð garður og við vitum af 
hverju hann er að hverfa. Ef við viljum 
sýna að við tökum loft lags breytingar 
al var lega þá yrðu það mjög upp byggi
leg og góð skila boð ef Snæ fells jökull 
yrði friðaður fyrir mengandi um ferð. 
Þetta snýst ekki bara um í mynd ferða
þjónustu heldur líka um mat væla fram
leiðslu, sjávar út veg, gróður vernd og 
hrein leika. Vissu lega þurfum við að 
taka til á mörgum öðrum sviðum, svo 
sem í frá veitu málum, sam göngum og 
mengandi iðnaði en ég er viss um að 
þessi kóróna ís lenskra jökla myndi bera 
hróður okkar víða. Við viljum vera til 
fyrir myndar." 

Jón Jóel bætir svo við: „Vin sældir 
jökulsins meðal göngu og skíða fólks 
hefur stór aukist síðustu ár. Það koma 
hópar skíða fólks frá öðrum löndum, 
sér stak lega frá Alpa svæðinu og frá 
Kletta fjöllunum til að skíða jökulinn 

í mars og fram í maí venga þess að 
snjór í þeirra heima byggð er farinn á 
þeim tíma. Það er líka ein stakt og það 
er tekið sér stak lega til þess, líka meðal 
Ís lendinga, að það er hægt að skíða á 
fjalli sem hefur opið haf næstum á allar 
hliðar." 

Vist væn ferða þjónusta 
Sjálf ærni um ræðan verður sí fellt 

há værari í ljósi loft lags breytinga en 
á sama tíma er stöðugt harðari á sókn 
í náttúru auð lindir jarðar. Þessi mál
efni eru Jóni Jóel afar hug stæð. Fyrir
tækið GO WEST varð til út frá þessum 
á huga. For sagan var sú að Jón Jóel hafði 
lengi verið virkur í um hverfis málum. 
Hann var meðal annars um tíma í 
stjórn Land verndar. Jón Jóel segir að í 
lok síðustu aldar og upp úr alda mótum 
hafi bæði honum og fleirum sem 
störfuðu að mál efnum um hverfisins 
orðið ljóst að fram undan væri mikill 
vöxtur í ferða þjónustu hér á landi. 

„Fyrir 15—20 árum síða lagði ég 
tölu vert á mig með Tryggva Felixs
syni þá verandi fram kvæmda stjóra 
Land verndar, og reyndar nú verandi 

„Snæ fells jökull er okkur geysi lega mikil vægur. Hann er stór þáttur í sögunni, 
mjög á berandi og kært kenni leiti við Faxa flóa og Breiða fjörð og á Vestur landi öllu. 
Snæ fells jökull er heims frægur, lík lega frægasti jökull Ís lands. Verð mæti hans fyrir 
í mynd okkar og markaðs setningu landsins er ó metan legt. Hann hefur yfir sér 
þekkta dul úð sem ferða menn koma víða að til að upp lifa,“ segir Jón Jóel Einars
son annar stofn enda og eig enda ferða þjónustu fyrir tækisins GO WEST. Hann er 
einn reyndasti leið sögu maður hér á landi í ferðum á Snæ fells jökul. Þessi um mæli 
hans falla í tengslum við um ræðu um fram tíðar horfur jökulsins. Jón Jóel segir að 
jökullinn eigi ekki langt eftir að öllu ó breyttu. Þar talar hann út frá eigin upp lifun 
af jöklinum og með til vísun í niður stöður vísinda manna.
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for manni sam takanna, að kynna hug
mynd okkar um eins konar gesta stofu 
fyrir Ís land sem við kölluðum Ís lands
Gátt. Þessi gátt átti að verða fyrsti við
komu staður ferða manna til landsins. 
Við sáum fyrir okkur Perluna í Öskju
hlíð í Reykja vík, sem þá var mjög 
van nýtt, sem kjörinn stað fyrir svona 
mið stöð þar sem vottuð ferða þjónustu
fyrir tæki gætu líka kynnt þjónustu 
sína. Þarna sáum við einnig fyrir okkur 
rými fyrir Náttúru minja safn Ís lands. 
Segja má að þetta sé að raun gerast 
núna, svona næstum því eins og við 
hugsuðum það. Náttúru minja safnið 
komið þangað með sína fyrstu sýningu. 
Þar eru einnig glæsi legar sýningar um 
eld fjöll og jökla og á form um frekari 
stækkun.“ 

Út frá þessum pælingum segist Jón 
Jóel hafa orðið upp tekinn af því að 
ferða þjónustu fyrir tæki settu sér um
hverfis mark mið. Þarna hafi komið 
fram fyrir al vöru hug myndir um að 
ýta undir vist væna ferða þjónstu (Eco
Tour ism) á Ís landi. 

Byrjaði smátt í Dölum 
Um 2006 var haldin al þjóð leg ráð

stefna fyrir tækja í þessum geira „Eco
Tour ism“ í Ósló í Noregi. 

„Mér þótti þetta mjög á huga vert og 
tíma bært og reyndi að vekja at hygli hér 
heima á þessu en því miður vorum við 
að eins tveir Ís lendingar sem mættum 
þarna. Heim kominn reyndi ég að boða 
fagnaðar erindið og fylgja hvatningu 
frá ráð stefnunni um að sýna þetta nú 
í verki hvernig svona ferða þjónusta 
væri stunduð. Þetta var upp hafið. GO 
WESTferða þjónustu fyrir tækið var 
stofnað af hug sjón upp úr þessu.“ 

Starf semin hófst vestur í Dölum árið 
2007. „Í byrjun var þetta bara sumar
starf og hálf gert frí stunda gaman.“ Að
spurður svarar Jón Jóel að Dalirnir hafi 
orðið fyrir valinu vegna þess að hann 
rekur upp runa sinn þangað, en bæði 
hann og Maggý Magnús dóttir eigin
kona hans og með stofnandi GO WEST 
eru ættuð af Vestur landi. „Ég ólst upp 
í Dölum hjá ömmu minni um átta 
ára skeið í Sælings dals tungu. Í fyrstu 
GO WEST ferðunum buðum við upp 
á reið hjóla og göngu ferðir um Fells
strönd og Skarðs strönd. Við gengum 
til dæmis frá Laugum í Sælings dal upp 
úr dalnum og ofan í Fagra dal til Höllu 
og Guð mundar sem þjónustu okkur. 
Síðan hjóluðum við á fram. Þarna 
fórum við nokkrar ferðir og þetta 
heppnaðist mjög vel.“ 

Náttúrupp lifun og um hverfis
um ræða 

Eftir þetta upp haf fór at hygli þeirra 
Jóns Jóels og Maggýjar að beinast meira 
út á Snæ fells nes.

„Það var mikið vegna þess að þar 
hafði tekist að fá al þjóð lega um hverfis
vottun á vegum sveitar fé laganna. 
Okkur fannst því við eiga heima þar 
og komum okkur fyrir á Arnar stapa. 
Þar er jú stór kost legur staður í skjóli 
jökulsins og þjóð garðsins. Við höfum 
gert mest út þaðan en líka verið með 
ferðir á Horn strandir og Austur
strandir, Skafta fell og á Fjalla bak.“ 

Ferðir á vegum GO WEST ganga 
út að að fara sem mest um fyrir eigin 
afli, ganga og hjóla. „Við gerum ekki 

út á akstur þó við notum stundum 
bíla til að flytja fólk milli staða. Við 
kol efnis jöfnum alla okkar starf semi 
gegnum Kol við og höfum gert nú í 
sex ár. Megin stefið er að reka fyrir
tækið allt með sem vist vænustum 
hætti og að gefa fólki kost á leið sögn 
út í fal lega náttúru þar sem vekjum 
at hygli á verð mæti hennar og ekki 
síst hvað við getum gert til að vernda 
hana. Þetta er sér stak lega við eig andi í 
tengslum við ferðirnar okkar á Snæ
fells jökul þar sem um hverfis breytinar 
eru svo greini legar. Þar bjóðum við 
upp á þrenns konar ferðir. Dags ferðir 
upp á topp, mið nætur göngur í júní og 
júlí og svo ein upp að jaðri jöklsins. 
Þennan vist væna rekstuur og þjónustu 
höfum við fengið vottaða með gulli hjá 
VAKANUM, hæsta stig gæða kerfis 
ferða þjónustunnar. Við erum mjög 
stolt af því. 

Miklir mögu leikar á Vestur
landi 

Jón Jóel segir að á hugi á vist
vænni ferða þjónustu, eins og hann 
hefur stutt lega rakið í spjalli okkar, 
fari vaxandi í heiminum í dag. Það 
hefur komið skýrt fram í mark hópa
greiningu Ís lands stofu, þ.e. á meðal 
mark hópa sem ætlka að heim sækja 
Ís land. „Reyndar vex fjölda, eða 
massatúr isminn líka. Með vitund 
fólks um á hrif neyslu okkar og ferða
laga er meiri eftir því sem á hrifin eru 
aug ljósari. Þeir sem bóka í ferðir hjá 
okkur eru ekki alltaf með vitaðir í 
upp hafi um okkar vist vænu á herslur 
en eru mjög þakk látir í lok ferða, þá 
reynslunni ríkari.” 

Að sögn Jóns Jóels þá gengur 
rekstur GO WEST vel og eftir spurnin 
fer stig vaxandi. „Það er góð aukning í 
bókunum í ár saman borið við í fyrra 
og í dag kemur til okkar fólk víðs 
vegar að úr heiminum. Við þökkum 
það fyrst og fremst góðu orð spori 
enda höfum við reynt að gert þetta 
af metnaði og fengið fyrir það mjög 
góðar um sagnir. Við höfum ekki efni 
á dýrum aug lýsingum enda erum 
við lítið fyrir tæki. Raunar of lítið til 
að standa vel undir öllum út gjalda
liðum um hverfis vottaðs fyrir tækis. 
En þróunin er ör og nú ný lega fengum 
við spennandi erindi eða til boð um að 
taka þátt í sam starfi vist vænna fyrir
tækja á norður svæði Norður landanna. 
Við þurfum að stækka og eigum 
okkur draum um að fleiri fyrir tæki á 
Vestur landi grípi kyndil vist vænnar 
ferða þjónustu til að auga vægi hennar 
á svæðinu.” 

„Við förum eins og ég nefndi, mest 
um á Vestur landi. Það eru miklir van
nýttir mögu leikar í ferða þjónustu í 
lands hlutanum. Vestur land og Vest
firðir eiga ekki fara út í fjölda túr is
mann eins og við sjáum á Suður landi. 
Inn til Dala og út til Stranda eru stór
kost legir staðir í allri sinni fjöl breytni, 
svo sem Borgar fjörður, Breiða fjarðar
svæðið og Vest firðir. Það á að vera 
okkar metnaðar mál að vekja at hygli 
ferða mannsins á fegurð og verð mæti 
náttúrunnar í lands hlutanum og 
ræða jafn framt hvað við getum gert 
í sam einingu til að vernda hana fyrir 
komandi kyn slóðir” segir Jón Jóel 
Einars son. Framhald á bls. 10

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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Verið  
velkomin á 
Hotel West
  Frábær staðsetning og vinaleg 

þjónusta.

  Þægileg, nýuppgerð herbergi í 
sögufrægu húsi.

  Stórkostlegar náttúruperlur á 
svæðinu.

Aðalstræti 62  –  450 Patreksfjörður 

Sími 456 5020 &  892 3414

www.hotelwest.is  –  stay@hotelwest.is  –  GPS: 65°41.15N 23°35.85W
Hotel WEST
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www.malbika.is

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:



12   16. maí 2019

Þegar kona brotnar – og leiðin út í lífið á ný

Framhald á síðu 14

Íslenskar konur virðast geta axlað 
mikla ábyrgð og þolað mikið 
álag – en hvað gerist ef áreynslan 

verður þeim um megn?  Í bókinni 
Þegar kona brotnar – og leiðin út í 
lífið á ný eftir Sirrý Arnardóttur eru 
sagðar sögur kvenna sem kiknuðu 
undan álaginu en risu aftur upp og 
standa hnarreistar eftir; einlægar og 
lærdómsríkar sögur sigurvegara. En 
hvers vegna buguðust þær? Hvað varð 
þeim til bjargar? Hver er leiðin til baka 
eftir brotlendingu vegna kulnunar?

Í bókinni er einnig fjallað um konur 
fyrri tíma, hvernig þær brugðust við 
örmögnun, og rætt við sálfræðing um 
hvað gerist þegar kona brotnar og hver 
bjargráð hennar eru. Þetta er fín bók 
og auðlesin sem fjallar um og bregður 
góðu ljósi á mikilvæg málefni sem 
sjaldan eru rædd. Það er kulnun og 
örmögnun. Þó að þessi bók fjalli um 
konur og byggi á viðtölum við þær, þá 
er þetta ekki síður bók fyrir karla. Sem 
flest ættu að lesa hana og kynna sér 
það sem hér kemur fram, og hún ætti 
að vera skyldulestur fyrir allt fólk sem 
hefur starfsmannaforráð. 

Bókin byggir annars að stærstum 
hluta á viðtölum Sirrýar við konur, 
og nokkrar þeirra eru eru búsettar 
á Vesturlandi. Hér á eftir er brot 
úr viðtali við Rósu Jennadóttur í 
Borgarnesi.

Stórt áfall að missa vinnuna
Að vera sagt upp starfi á miðjum 

aldri flokkast undir eitt af stórum 
áföllum lífsins. Rósa Jennadóttir 
hefur upplifað þetta en líka stærra 
áfall sem erfiðara er að komast 
yfir. Rósa er björt og brosmild og 

eins og blómið sem hún heitir eftir 
virðist hún vera bæði viðkvæm og 
sterk. Hún er að nálgast sextugt og 
nýtur sín vel í starfi hjá Samtökum 
starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF). 
Upp úr tvítugu byrjaði Rósa fyrst í 
bankageiranum í bæjarfélagi sínu og 
kunni vel við þann starfsvettvang þó 
hún hafi fengist við ýmislegt annað 
líka og bætt við sig menntun á ýmsum 
aldri. Rúmlega fimmtugri var henni 
fyrirvaralaust sagt upp starfi í banka. 
Þegar atvinnulaust fólk á sextugsaldri 
sækir um nýja vinnu virðist kennitalan 
ekki vera þeim til framdráttar. Rósa 
fann fyrir afkomuótta og upplifði 
mikla skömm fyrir að hafa verið sagt 
upp. 
Hvað varð til þess að samviskusöm og 
áhugasöm bankakona var látin fara?
„Þetta kom mér alveg í opna skjöldu. 
Mér var sagt upp, starfið mitt auglýst 
og boðið öðrum. Það var ofoðsleg 
höfnun og tók hellingstíma að komast 
yfir það. Ég spurði mig: „Hvað gerðist 

eiginlega?“ Mér fannst ég alltaf vera 
að standa mig, leggja mig fram. 
Heilt yfir þá setti ég allt sem ég átti í 
vinnuna mína og því þótti mér það 
svo ósanngjarnt að vera sagt upp. 
Ástæðan var sögð vera að mælingar á 
vinnu minni í bankanum sýndu ekki 
nógu góðar niðurstöður. En margt í 
þjónustustarfi við viðskiptavini er ekki 
hægt að mæla. Hvernig mælir maður 
góða þjónustu? 
Það var mikið álag á okkur starfsfólkinu 
og ólík starfsmannamenning sem 
mættist þegar bankinn minn tók 
yfir sparisjóð en það var samt margt 
í starfinu sem gaman var að fást við. 
Þrátt fyrir ofurálag var um margt alveg 
ótrúlega góður andi og eining meðal 
starfsmannanna. Það var ekki sjálfgefið 
að geta tekist á við breytingarnar en 
gekk upp því ég ákvað að spila með og 
vera jákvæð. Uppsögnin kom mér því 
algjörlega á óvart. 
Mér fannst ég hafa ýmislegt til 
málanna að leggja eftir samrunann 
og var óhrædd við að láta það í ljós. 
Mér finnst stundum að það hafi spilað 
inn í að mér var sagt upp – en ég get 
ekki sagt til um hvað það hafði mikil 
áhrif. Ég er þó sannfærð um að ég hafi 
staðið mig vel. Enda brann ég fyrir 
vinnunni minni, hafði mikinn metnað 
sem þjónusturáðgjafi einstaklinga í 
bankanum og fannst ég gera eins vel 
fyrir fólkið mitt og mögulegt var. Dag 
einn þegar það var mikið að gera eins 
og alltaf fékk ég tölvupóst um að mæta 
til yfirmanns. Á dauða mínum átti ég 
von en ekki þessu: Mér var sagt upp 
störfum. 
Það kom svo á mig að ég man ekki 
hvað var sagt. Ég man ekki hvaða 

inngang hann hafði að þessu en það 
eina sem situr eftir er að hann hafi 
ekki verið nógu sáttur við afköst mín 
og frammistöðu. En hvernig er hægt 
að mæla afköst þegar maður þjónustar 
fólk í banka? Er það að maður hringir 
ekki nógu mörg símtöl? Hvernig 
er hægt að mæla allt í mannlegum 
samskiptum? 
Ég fékk að ganga frá dótinu mínu á 
skriforðinu og á meðan var hann á 
vappinu í kringum mig að bíða eftir að 
ég færi svo hann gæti sagt fólkinu að 
hann hefði sagt mér upp. Ég fór heim 
og hringdi svo í manninn minn. 
Dóttir mín notaði fyrsta tækifæri 
til að koma heim eftir uppsögnina. 
Hún færði mér blómvönd með 
hamingjuóskum með að vera hætt í 
bankanum. Henni fannst það jákvætt 
fyrir líf mitt. Enda vissi hún hvað 
álagið á mér hafði verið mikið. 
Eitt man ég alltaf úr 
uppsagnarviðtalinu: Yfirmaðurinn 
sagði að við hefðum talað saman áður 
– svo hann vildi meina að uppsögnin 
hefði ekki átt að koma mér á óvart – en 
ég minntist þess alls ekki að ég hefði 
verið vöruð við. Það hefði nú líka verið 
kostur ef það hefði verið skriflegt svo 
báðum aðilum væri viðvörunin ljós.“ 
Hvernig fannst þér í vinnunni fyrir 
bankahrun? 
„Ég tók þátt í stemmningunni, ég er 
stemmningsmanneskja og var til í að 
vera með í þessu, fjörinu sem fylgdi 
uppganginum. 
Sem dæmi má nefna að ég var beðin 
um að taka þátt í auglýsingaherferð 
sem bankinn stóð fyrir í tengslum 
við eina nafnabreytinguna. Það voru 
erfiðleikar heima fyrir en ég sagði samt 

já og stormaði suður í myndatöku. 
Ég endaði á heilsíðuauglýsingum 
í blöðunum, í strætisvagnaskýlum 
og hraðbönkum fyrirtækisins. 
Krakkarnir mínir og vinir þeirra sem 
voru í Reykjavík grínuðust með að 
mamma þeirra „fylgdist með“. Ég segi 
ekki frá þessu hér til að grobba mig 
heldur til að varpa ljósi á að ég var 
til í að taka þátt í öllu mögulegu sem 
kom upp bæði innan og utan vinnu og 
hreifst með. 
Það voru heilmiklar og hraðar 
breytingar í bankanum sem 
kölluðu á nýja starfshætti en starf 
bankamannsins hefur breyst 
gríðarlega mikið síðan ég fór fyrst að 
vinna í sparisjóði, sem var árið 1981 
þegar ég var 22 ára. 
Ég eignaðist snemma börn, gerðist 
húsmóðir í Borgarnesi og var meira 
og minna heimavinnandi í 10 ár en 
vann samt ýmis önnur störf líka, rak 
t.d. pylsuvagn með fleirum í þrjú 
sumur og vann í sparisjóði nokkur 
sumur. Einnig vann ég stuttan tíma á 
dvalarheimilinu. 
Ég tók allt í öfugri röð. Átti mitt 
fyrsta barn 17 ára gömul. Svo fór ég í 
stúdentinn þegar ég var orðin 34 ára 
og útskrifaðist sem stúdent árið 1993 
og rekstrarfræðingur frá Bifröst 1995. 
BSnám kláraði ég vorið 2004 eftir 
tveggja ára fjarnám með vinnu og 
útskrifaðist sem viðskiptafræðingur 
frá Háskólanum á Bifröst. 
Það var árið 1997 sem ég fór aftur út á 
bankamarkaðinn, þá 38 ára gömul og 
hef síðan verið í sama stéttarfélagi og 
bankamenn og kunnað vel við mig í 
þessum geira.“ 
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Framhald af síðu 12
Uppsögnin var þá ekki vegna þess að þú 
værir gagnrýnin á bankakerfið?
„Nei, ég var alveg örugglega ekki 
gagnrýnin á bankakerfið. Ég lagði 
ýmislegt til málanna í útibúinu og 
taldi mig ekkert endilega vera að 
gagnrýna þó mér fyndist því oft tekið 
þannig. Einhverra hluta vegna fannst 
mér þetta koma mér við. 
Vinnudagarnir voru oft langir í 
bankanum. Ég vann lengst af sem 
ráðgjafi einstaklinga og var oft með 
erfið mál á mínu borði. Ég tók það 
alvarlega að þjónusta viðskiptavinina 
og var oft að hugsa um þeirra mál utan 
vinnutímans og vinnan hélt stundum 
fyrir mér vöku. 
Svo urðu miklar breytingar í 
bankakerfinu og eins og væntanlega 
flestir vinn ég vel undir hæfilegu 
álagi en álagið á þessum tíma var 
langt umfram það að vera hæfilegt. 
Þá minnkar gleðin. Hvað verður um 
mann þegar gleðin minnkar? Þegar 
ég rakti raunir mínar fékk ég að heyra 
það að ég setti mál mitt fram í röngum 
tón, á rangan hátt og við röng tækifæri. 
Ég ætti að skipuleggja mig betur og 
einu sinni sagði útibússtjórinn að ef 
mér liði illa í vinnunni ætti ég bara 
að hætta. Mér fannst það ekki sérlega 
lausnarmiðuð nálgun. 
Ég veit að sumir fóru heim og grétu í 
koddann vegna álagsins en komu svo í 
vinnuna næsta morgun og brostu. Við 
bregðumst svo mismunandi við álagi. 
Þrátt fyrir strembna vinnudaga þá 
gerðist líka margt gott, t.d. stofnuðum 
við starfsmannafélag og ég var valin af 
vinnufélögum mínum til að leiða það, 
ásamt tveimur öðrum. Mér fannst það 
ákveðin traustsyfirlýsing. 
Kulnun í starfi stjórnunarvandi? 
„Ég hef heyrt að kulnun í starfi sé 
ekki vandamál einstaklingsins heldur 
sé það stjórnunarvandi. Venjulega 
fer einstaklingurinn sem upplifir 
kulnun í einhvers lags meðferð eða 
endurhæfingu sem skilar ekki endilega 
árangri því vandinn er enn til staðar á 
vinnustaðnum. 
Það má ef til vill spyrja hvort það 
hafi verið stjórnunarvandi á mínum 
vinnustað. Svo sit ég uppi með það 
að vera með svert mannorð að ósekju 
eftir uppsögnina. 
Ég var ekki sátt við uppsögnina eða 
hvernig að henni var staðið og hafði 
samband við stéttarfélagið mitt. 
Lögfræðingur félagsins tók að sér að 
sækja fyrir mig meiri réttindi vegna 
uppsagnarinnar. Það skilaði mér 
launum í þrjá mánuði til viðbótar 
við þá sex sem kveðið var á um við 
uppsögn. 
Það skipti mig miklu máli því ég var 
ekki komin með nýja vinnu eftir sex 
mánuði þó ég væri farin að sækja um 
störf. Ég þurfti lengri tíma en hina 

hefðbundnu sex mánuði til að safna 
mér saman og jafna mig og finna nýja 
vinnu. 
Ég átti von um að fá meðmæli frá 
höfuðstöðvum bankans þegar ég færi 
af stað í atvinnuleitinni enda var búið 
að bjóða mér það. Þegar ég leitaði 
eftir því var mér sagt að meðmæli 
frá vinnuveitanda sem ég hefði hótað 
lögsókn væru ekki trúverðug. Ég hafði 
ekki sett hlutina í þetta samhengi og 
var verulega slegin. Þarna var mér 
eiginlega allri lokið. Fannst órétturinn 
algjör. 
Ég óttaðist mest að fá ekki 
meðmælendur. Sá ótti reyndist 
ástæðulaus þegar upp var staðið því 
ég gat leitað til fyrri yfirmanna um 
meðmæli. 
Að lokum komst ég yfir þetta og þessi 
reynsla fer í reynslubankann eins og 
annað og nýtist bæði í lífinu og í starfi 
mínu í dag. Þar nýtist skilningur minn 
á því hvað það er ofoðslegt högg að 
missa vinnuna. Afkomuhögg. Margir 
óttast að fá ekki vinnu aftur ef þeir 
eru komnir yfir fimmtugt. Ég gegni 
hins vegar mínu áhugaverða starfi í 
dag sem ég fékk rúmlega fimmtug. 
Og það er gott að vita að það eru ýmis 
tækifæri í lífinu, líka eftir fimmtugt.“ 

Lokaði sig af 
Hvernig voru fyrstu dagarnir eftir 
uppsögn? 
„Ég man ekki eftir því annað en að ég 
hafði tilhneigingu til að loka mig af og 
hélt mig mest heima. Var bara inni. Fór 
ekki sjálf í matarbúðina. Maðurinn 
minn þurfti að sjá um það. Ég upplifði 
mjög sterkt að mannorð mitt hefði 
verið svert. Já, þetta var skömm þó ég 
þættist vita að yfirmaður minn hefði 
ekki hrópað það á torgum að ég væri 
ekki nógu góð. En það fréttist margt 
í litlu samfélagi. Ég veit í raun ekkert 
hvað hann sagði, en ég vissi það að 
mér var hafnað og það var áfall og ég 
hélt mig svolítið heima.“ 
Við hvern talaðirðu? 
„Maðurinn minn stóð eins og klettur 
við bakið á mér og svo á ég þrjú 
börn, tvær stelpur og einn strák og 
tvö tengdabörn. Ég átti þau öll að og 
mágkonu mína og mág sem tékkuðu 
á mér af og til og gáfu mér pepp. 
Maðurinn minn tók bara þann pakka 
að annast innkaup og sjá um ýmsa 
hluti. En svo kom að því að ég fór að sjá 
um þetta sjálf, sem var líka eðlilegast, 
því ég var jú heima án atvinnu. En ég 
var mjög aum til að byrja með. 
Börnin mín muna samt eftir mér sem 
sterkri mömmu sem var ótrúlega 
dugleg að takast á við alls konar 
verkefni en maðurinn minn man mig 
ósköp brotna og beygða.“ 
En hvernig hefur heilsan verið að öðru 
leyti? 
„Ég hef oft átt í erfiðleikum með svefn. 

Það fór fyrst að vera vandamál eftir að 
ég missti bróður minn. Og það kostaði 
vissulega andvökunætur að vera án 
atvinnu. Annars hefur heilsan verið 
góð.“ 

Leiðin upp á við 
Hvað gerðir þú á daginn í 
atvinnuleysinu? 
„Ég tók til og skipulagði og það varð 
ægilega fínt hjá mér.
Það gerði mér gott að ég fann mér 
sálfræðing að tala við. Mágur minn 
hringdi einn daginn og hvatti mig til 
að fara á Dale Carnegienámskeið. 
Ég byrjaði á að segja nei. En hann 
sannfærði mig að lokum um að prófa 
og svo þróaðist þetta í að ég ákvað að 
segja já við öllum áskorunum.
Ein vinkona mín hvatti mig til að koma 
með sér í íþróttahúsið í bænum okkar. 
En það var orðinn óyfirstíganlegur 
þröskuldur fyrir mig að fara þangað 
inn. Ég stundaði alls konar hreyfingu, 
jóga, fjallgöngur og útivist en hafði 
mig ekki í að nýta mér íþróttahúsið. 
Svo kom þessi áskorun frá vinkonu 
minni og ég ákvað að prófa, tókst að 
stíga yfir þröskuldinn og náði mér þar 
í hellings kraft og það var æðislegt. 
Ég fór líka á námskeiðið „Nýttu 
kraftinn“ fyrir atvinnulaust fólk og 
það gerði mér gott. 

Bæði var umræðuefnið gott og líka það 
að fara og hitta annað fólk í fallegum 
byggingum, námskeiðið fór t.d. fram 
í Þjóðminjasafninu, í Háskóla Íslands 
og víðar. Og við hittumst öll utan 
námskeiðs og það gerði manni svo 
gott að fara upp úr sófanum og hitta 
annað fólk. 
Dag einn var haft samband við mig 
og ég beðin um að taka þátt í Dale 
Carnegienámskeiði í heimabyggð 
sem aðstoðarmanneskja og þá sagði 
ég loks upphátt við einhvern annan 
en mína nánustu: „Mér var sagt upp, 
ekki af því að það þyrfti að hagræða, 
heldur af því að ég þótti ekki standa 
mig og starfið var auglýst og annar 
ráðinn í starfið mitt. Það var áfall.“ En 
mér létti við að segja þetta. Bæði var 
það afjúpun og líka sleppti ég þessu 
svolítið lausu við það.“ 
Urðu fleiri áskoranir á vegi þínum í 
atvinnuleysinu? 
„Ein góð áskorun kom frá Unni 
Halldórsdóttur kjarnakonu í 
Borgarnesi. Hún hringdi einn daginn 
og boðaði mig á fund til sín á Hótel 
Hamri sem hún rak þá. Þar kom 
hún með þá hugmynd að virkja 
atvinnulausar konur í Borgarnesi 
með því að setja upp skósýningu 
og spurði hvort ég væri ekki til í 
það verkefni. Jú, ég var til í það. 

Unnur var á hliðarlínunni, en hún 
er svo mikil þungavigtarmanneskja 
í öllu mögulegu og hvatti okkur 
konurnar áfram. Ég hélt utan um 
þræðina og sýningin gekk vel og var 
rosa flott. Við fengum inni í Gamla 
mjólkursamlaginu í Borgarnesi 
sem er rosalega flott hús, fengum 
sýningarhönnuð, ljósmyndara og 
mikil flétta fór af stað. Þetta var 
virkilega skemmtilegt. Það þurfti að 
safna skóm úr ólíkum áttum. Við 
fengum skó hjá Vigdísi forseta, Ingvari 
E. Sigurðssyni leikara sem átti heima í 
Borgarnesi á yngri árum, við fengum 
skó sem Ingvar var í þegar hann lék 
Erlend í Mýrinni, skó sem fólk gifti sig 
í, bleika skó og alls konar skófatnað. 
Svo útveguðum við vörubretti til að 
stilla skónum upp á. Sáum um lýsingu 
og gerðum þetta mjög flott. Þetta varð 
alvöru viðburður. Svo varð þetta til 
þess að síðar vorum við fengnar til að 
sjá um ýmis verkefni. Fólk hjálpaðist 
að og það varð úr þessu samstaða, 
þetta varð lærdómsríkt og maður 
kynntist fólki. 

Allt stuðlaði þetta að bata og auknum 
þroska.“ 

Sirrý Arnardóttir.

Borgarnes.
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fóður fyrir HUNDA og KETTI
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4. tölublað
8. árgangur

Sumartónleikar 
til styrktar kirkju

Í sumar er ætlunin að halda röð 
tón leika til styrktar Hall gríms
kirkju í Saur bæ, Hval firði. 

„Hall gríms kirkja í Saur bæ er sögu
lega og menningar lega mikil vægur 
staður fyrir Ís lendinga en þarna 
bjó Hall grímur Péturs son og samdi 
Passíu sálmana sem eru dýr gripir í 
menningar sögu Ís lands. Það er því 
dýr mætt að halda þessum stað lifandi 
og fjöl breyttum en lítið er um að vera 
á staðnum og kirkjan hefur látið á sjá,” 
segir í frétt á vef Hval fjarðar sveitar. 

Vilji er til þess að Saur bæ verið 
við haldið sem menningar stað, en í 
vetur tók þjóð kirkjan þá á kvörðun að 
leggja af alda langa setu sóknar prests á 
þessum marka og fagra stað við Hval
fjörð. „Allur á góði rennur til styrktar 
staðnum sem með tímanum mun 
vonandi verða að dráttar afl fyrir lands
menn sem og er lenda ferða menn. Í 
kirkjunni er fal legt orgel og flygill en 
húsið hefur mjög fal legan hljóm burð 
og ber vel ýmsa gerð af tón list. Það er 
því von að sem flestir tón listar menn 
vilji taka þátt og flytja verk sín og 
annarra á þessum fal lega stað.” 

Tón leika röðin hóf göngu sína 
síðast liðinn sunnu dag þar sem Guð
mundur Sigurðs son organ isti spilaði 
verk eftir Frið rik Bjarna son, Dietrich 
Buxtehu de, Johann Sebastian Bach, 
Jóhann Jóhanns son, Smári Óla son, 
Geor ge Shearing og Johann Pachelbel 
á orgel kirkjunnar.  

Kór Saur bæjar presta kalls flutti 
einnig fjögur lög í upp hafi tón
leikanna.  

  Einnig hefur verið opnaður 
söfnunar reikningur til styrktar 
kirkjunni númer: 055214100901 kt 
5901692269. 

VILTU AUGLÝSA Í VESTURLANDI? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Hallgrímskirkja í Saurbæ á 
Hvalfjarðarströnd.

Ég fer á fjöll

FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS
www.fi.is

Meltu betur!

Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur copy.pdf   1   22/09/2017   13:05

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

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


