Föstudagur 9. október 1981

byggd og búið í g a m l a daga

„Á aðalfundi Skotveiðifélags íslands í apríl
s.l. var samþykkt að stofna svonefndan
landréttarsjóð/ og var h onum þá þegar lagt
til nokkurt fé. Tilgangur sjóðsins er að veita
f járhagsaðstoð einstaklingum, félögum eða
stof nunum vegna f ramkvæmda eða aðstaeðna/
er krefjast f járútláta og ætlamáaðgeti orðið
til framdráttar almannarétti til veiða".
■Þingeyingar fylgja Hannesi Hafstein vestur yfir Fljótshei&i 1905
(Eirikur Þorbergsson HUsavfk tók myndina)
stefndu voru sammála um aö
veiöisvæöiö væri afréttur utan
landareigna lögbýla og ætti þvi 2.
U. 5 gr. 1. 33/1966 hér vift. Dóminum var ekki áfrýjaö.
Astæoa þykir hér til a6 leggja
áherslu á aö samkvæmt fyrrritaöri lagagrein (2. tl. 5. gr.)
hvílir sönnunarbyrðin á þeim
landeiganda sem telur a6 afréttur
sé sin einkaeign. Svo er aö sjá
sem Hæstiréttur hafi i tveimur
dómum gefiö fordæmi um str.angar kröfur til slikrar sönnunar. í
báoum þessum málum, sem hér
veröur Htillega getiö, var^ákveönum aoilum af héraösdómi dæmdur viss einkaréttur til afréttalands. Báoum héraösdómunum
var hrundiö af Hæstarétti.
Mál reis milli aöila I Eyjafiröi
og Skagafir6i út af eignarhaldi á
landi i og frammi af Austurdal i
Skagafiröi
(Nýjabæjarafrétt).
Skagfiröingarnir, e i g e n d u r
Abæjar og Nýjabæjar meö
Tinnárseli i Austurdal, reistu
dómkröfur sinar á afsali fyrir
hálfri jöröinni Nýjabæ frá árinu
1464, þar sem hiö umdeilda land
var talið hluti jar&arinnar. 1 dómi
Hæstaréttar segir m.a.: „Yfirlýsingar I afsölum fyrr og sI6ar,
sem eigi sty6jast vi6 önnur gögn,
nægja eigi til a6 dæma ö6rum
hvorum aöilja eignarrétt til öræfalandsvæðis þess". Hvorugum
málsa&ila var dæmdur eignarréttur á landinu. (Hrd. XL , 510.
Tilvitnun bls. 512).
í máli sem reis Ut af veiðirétti I
vötnum á L andmannaafrétti var
Landmannahreppi dæmdur fyrir
héra&sdómi einkaréttur til fiskveiöa þar. Hæstiréttur hratt dóminum. í dómi Hæstaréttar segir
m.a.: „Ekki hafa veriö leiddar
sönnur a& þvi, a& hreppsfélögin
sjálf (þ.e. L andmannahreppur og

Holtahreppur) hafi ö&last eignarétt a& afréttinum, hvorki fyrir
nám, löggerninga, hefð né me&
ö&rum hætti. Réttur til afréttarins vir&ist 1 öndver&u hafa orðið
til á þann veg, að ibúar á landsvæöi framangreindra hreppa og
býla (þ.e. Næfurholts og Hóla i
Rangárvallahreppi)
hafi teki&
afréttarlandiö til sumarbeitar
fyrir búpening og, ef til vill, annarrar takmarkaorar notkunar.
Um afréttarnotkun og fjallskil
voru snemma settar opinberar
reglur, sem sveitarstjórnum var
falið a& annast framkvæmd á.
Eins og notkun afréttarlandsins
hefur verið háttaö, hafa hreppsfélögin, anna& e&a bæ&i, ekki unniöeignarhefö á þvl". (Hrd. XXVI,
108. Tilvitnun bls. 114)
Enn hefur enginn Hæstaréttardómur verift kveöinn I deilumáli
út af fuglavei&irétti sérstaklega,
og a&eins einn héra&sdómur
(öxafjaröarheiöarmál) annar en
Hellishei&ardómur. Þeim dómi
var áfrýjaö en Hæstiréttur visaðí
málinu aftur heim I héra& til
endurupptöku sökuin formgalla.
Vera má a& ekki ver&i mjög langt
aö bi&a nýrra dóma. Haustið 1979
tók lögreglan i Borgarnesi skýrslur af nokkrum rjúpnaskyttum
sem veitt höföu á Holtavörðuhei&i. Skýrslur þessar ásamt
gögnum sem ýmsir landeigendur
lögðu fram (afsölum o.fl.) sendi
sýslumannsembættið I Borgarnesi sí&an saksóknara rikisins, en
hann sendi si&an til sýslumanna
og fógeta til frekari skýrsluger&ar. Þa&an bárust gögn þessi
aftur til saksóknara. Hann tók
si&an þá ákvör&un a& fella tvö
þessara mála ni&ur, en i ö&rum
lagöi hann fyrir héraösdómara aö
bjóða dómssátt. Þegar þetta er
ritað er vitað að einn þessara
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myndir alls. Þetta er nU heldur
kraftlitiö verk, en nostursamlega.
unnið með blandaðri tækni sem
áður sagði. L istakonan lltur þd
ekki á þetta sem óskipta heild, þvi
hver mynd I verkinu fær nUmer.
Hærri tölurnar eru betri, en þær
lægri.
Ilildur Hákonardóttir sýnir
myndvefnað, og myndir hennar
eru sem fyrr hressandi og listrænar i'senn. Þaft er eitthvað dularfullt og islenskt viö þessar
myndir.
Hrólfur Sigur&sson getur varla
talist áberandi myndlistarma&ur,

w

'

-

gju

BBSfe

,

™

þótt hann hafi alla ævi fengist viö
myndlistarstörf, aö aflokinni
haldgóöri skólagöngu i Kaupmannahöfn á árunum 1947—1950.
Hann á 9 verk á sýningunni, og
má segja a& þessi málverk séu
meöþvibetra, semþarnaersýnt.
A& visu eru landlagsmyndir ekki
neitt sérstaklega i svi&sljósinu
um þessar mundir, en I myndum
Hrólfs er viss upplifun, sem er
sjáldgæf i landlagsmyndum.
Ragnar Kjartansson myndhöggvari sýnir 8 mannamyndir.
Ragnar er vaxandi myndhöggvariog eljuma&ur mikill. Myndir

rjúpnaveiðimanna hefur verið
ákær&ur.
Rjúpnaskyttur munu nú á þessu
hausti sem fyrr sækja til vei&a á
Holtavör&uhei&i, sem og á a&ra
afrétti sem þeir telja utan landareigna lögbýla. Þaö gera þeir vitaskuld i trausti þeirrar a&alreglu
sem orðuð er i 2. til. 5. gr. laga nr
33/1966.
Þess er a& vænta a& hinir fjölmörgu skotvei&imenn á tslandi
geri sér grein fyrir nauðsyn þess
að verja þann almannarétt -til
vei&a sem núgildandi lög kveða á
um. Ætti mönnum a& vera fullljóst að tilhneiging er til að ganga
á þennan rétt, ef menn standa
ekki saman um að verja hann.
Reyndar er sýnt fyrir löngu aö
um vei&iréttinn þarf a& setja
skýrari ákvæöi me& nýrri lagasetningu. A aöalfundi Skotveiöifélags Islands I aprll sl. var sámþykkt a& stofna svonefndan landréttarsjóö, og var honum þá þegar lagt til nokkurt fé. Tilgangur
sjóösins er a& veita fjárhagsaösto& einstaklingum, félögum e&a
stofnunum vegna framkvæmda
eöa aöstæðna, er krefjast fjárútláta og ætla má aö oröiö geti til
framdráttar almannarétti til
vei&a. Þessi sjó&ur á aö vera til
taks hvenær sem á þarf aö halda.
Kann svo a& fara að leita þurfi
eftir almennum fjárstuðningi
skotveiðimanna viö sjóðinn. Vonum viö • að menn skilji hversu
brýnt er að bregöast vel viö slfku.

Landréttarnefnd
Skotveiöifélags tslands,.
Finnur Torfi Hjörleifsson
Jón Armann Hé&insson
Ólafur Bjarnason
ólafur Jónsson
ólafur Karvel Pálsson

hans eru úr brenndum leir, og
best þótti mér myndin af Braga
Asgeirssyni, listmalara.
Aörir, sem mér þdtti eiga eftirtektarverö verk á sýningunni, eru
EyjóKur Einarsson, sem sýnir
vatnsliti. Gunnar Sigurösson,
HelgiGi'slason, L eifur Breiöf jör&,
Einar G. Baldvinsson, Maria
Kjarval (vefnaöur), RUna Glsladóttir, Sigrún Eldjárn, Sigurþdr
Jakobsson, Jóhannes Geir, Einar
Þorláksson og örlygur Sigurösson sem er með tvibura. Arngrimur og Bergþora og Bergþóra
og Arngrimur heita þeir.
fig las það i blaðafregn, að
listaverk eftir bræðurna Hauk og
Hörð Harðarsyni, hef&u orðift fyrir skemmdum á sýningunni.
Þetta er afleitt,' og raunar
hörmulegt, að listaverk skuli ekki
vera friðhelg á þessum stað.
Að vlsu fylgdi það ekki sögunni,
hvort viðkvæmir hlutir voru á
glámbekk, en þarna koma börn,
en menn hljdta að fordæma alla
skemmdarstarfsemi þarna sem
annarssta&ar.

Jónas
Guömundsson
skrifar

Þingeyingar h eiðra
Hannes Hafstein
■ 27. águst voru birtar i þættinum myndir, sem Þjóöminjasafnið óskar upplýsinga
um, þ.á.m. mynd af allmörgu
fólki, sem á&i með hesta sina
vi& Go&afoss. Skýringar hafa
borist frá Glúmi Hdlmgeirssyni, Vallakoti Reykdælahreppi. Segir hann myndina
vera Ur myndaflokki, sem
Eirikur Þorbergsson & HUsavfk tók einhvern tima á árunum 1904—1906 af Þingeyingum, flestum Ur Reykjadal. ■ L ögmannshll&arkirkja
I
Tilefni þessarar áningar vi&
Kræklingahllð 19/7 1981.
Go&afoss var þa&, a& Hannes
Hafsteinvará ferö, ekkilöhgu Arskógsströnd. Prestur var þá
eftir að hann varö ráðherra, Sveinbjörn Hallgrimsson I
sennilega að koma austan af
Glæsibæ.
landi og bárust fregnir um
SBar voru ger&ar breytingferöir hans. Verður það þá að ar á kirkjunni, settur kvistbændur Ur Reykjadal taka sig gluggi á suðurþekjuna, komið
saman um að söðla hesta sina
fyrir söngpalli og gerð hvelfog riöa i veg fyrir hann, er
ing.
hann kæmi frd Húsavik á lei&
Deilt var um hver ætti aö
til Akureyrar, og fylgja hon- þjóna L ögmannshlfðarsdkn.
um vestur yfir Fljdtsheiöi aö Var m.a. leitað fanga Ut í
Go&afossi og kve&ja hann þar. Stærra-Arskóg á ArskdgsÞetta var þvi e&lileg áning strönd. Presturinnþar, Tómas
viö Goöafoss, en engin hátiö Hallgrimsson, frændi Jónasar
skálds, gegndi kallinu nokkur
e&a tilhald. Þó má vera taö
einhver ræöuhöld hafi verið. ár, eða til 1884, er hann flutti
NU er enginn ofar moldu, að Völlum i' Svarfa&ardal.
sem þarna var, en Glumur Séra Tómas þjdna&i lika um
nefnir nokkra. Þar var faðir skei& Kviabekk i ólafsfir&i er
hans Hólmgeir Þorsteinsson, prestslaust var þar. Séra
mágur hans Benedikt á Auðn- Tómas var léttleikama&ur,
um, Aðalgeir Daviðsson Stóru- göngu- og ski&agarpur.
Laugum, Stefán Jónsson
NU messar Akureyrarprestöndólfsstöðum og bró&ir hans ur i Lógmannshlið og hefur sU
Jón i MUla, SigfUs Jdnsson
skipan haldist alllengi.
Halldórsstööum og synir hans
Séra Matthias Jochumson
Jón, Pétur og Siguröur (si&ar
þjdna&i þar i 15 ár. Séra Geir
Bjarklind), Jón ólafsson (frá
Sæmundsson vann a& sameinRifkelsstö&um) á Einarsstöð- ingu Glæsibæjar- og L ögum. Þar var lika Pétur á
mannshli&arsdkna. Var svo
Gautlöndum og Steingrímur
langt komið, a& ráðgerð var
bróöir hans. Þá var þar Jdn bygging s a m e i g i n l e g r a r
Runólfsson
vestur-islenskur
kirkju um mi&ja Hll&ina og
hagyr&irigur, sem var hér á
ger&i Rögnvaldur ólafsson
þeim árum. — Ég þakka
byggingameistari teikningu.
Glúmi skýringarnar.
Skyldi kirkjan rUma 500
manns i sæti. En ekki varð af
Höldum nU til Eyjafjaröar.
sameiningu sóknanna né
Lögmannshlið i Kræklingahlið er gamall kirkjusta&ur, kirkjubyggingu.
stórbænda- og höf&ingjasetur,
Lögmannshlið þótti fyrruin
sem alloft er getiö fyrr á öldstdr og góft jörö. Var þar þá
um. Átti þar a& hafa veriö
talsvert höf&ingjavald og stóð
vönduð lögmannsstofa og 18 fjaraflinn raunar viðar f ótum.
huröir á járnum (hjörum). 18
BUskaparhættir taka stöohuröa-sagan gengur raunar
ugt breytingum. Flestir kannvíðar um stórmannleg hibýli i
ast viö söngvisu L ofts: „Viö
gamla daga.
brúsapallinn biöur hans
mær." o.s.frv.. Mjólkurbilíog fór að reikna i huganum
stjórar komu viöa viö og
hve margar hurðir á jarnum
sinntu mörgu kvabbinu, en
hefðu verið i gamla bænum &
„Bjössi" gat veriö gleyminn.
Stóru-Hámundarstöðum
I
NU eru brUsapallar aö mestu
minu ungdæmi, en sá bær var
Ur sögunni, a.m.k. þar sem
stór, byggður skömmu fyrir
vegir eru þolanlegir. Stórir
aldamdtin. Út kom talan 16.
mjólkurtankar gleypa i sig
Vilcjum að L ögmannshliðarmjólkina heima á bæjarhlaiði.
kirkju, bjartri smekklegri
Ath. 1332. þætti 26. sept. heftimburkirkju sem reist var árur veriö þrengt svo mjög aö
ið 1860. Aður stóö þar torfmyndinni „Norske fiskekirkja byggð 1792.
dampere renser fisk" aö bæði
Þorsteinn Danielsson, hinn
vantar neðri hluta og enda.
kunni smiður á L óni I Hörgárdal eignaðist jörðina og reisti Myndin er frá Þjtíðminjasafninu og er óskað upplysinga um
kirkjuna, en yfirsmi&ur var
hana.
Jrihann Einarsson i Haga á

Ingólfur
Davíðsson skrifar

