96
um dómum: Hrd. XVI bin<U, bls. 444, :og XXXVI bindi, bls. 336).
Einnig er áí þá§í<ajfolíta, ag teöf yg^ði ;stefnen4a 4í stefnp ^ ei^
í Æafiaræmi vi9l:ÍBnláaisnarleyfi rá?5toey$isýis áÞr£r 13* j^ní 1967n 'EftírtíþessúíBrtoálalíácuin fe£r að; ^sema. stefnendur in Æolidum
íil að greiða stefnda málskostnað, sbr, 1, mgr/ 180. gr. laga nr. 85
23. júní 1936 um meðferð einkamála í héraði. Málskpstnaðiir þessi
ákveðst kr. 15.0Q0,
,;
^
r
Magnús Thoroddsen, setudómari í ísafjarðarsý^u, kvað upp
dóm þennán. NokkTO;íiráttur hefur orðið á dómsuppsögu. Stafar
hánn af jólale^fiim.
Máli Í>essu er vísað frá dóini.
§téfijéntdur, Ragna og gigríður Aðalsteinsdaetur, greiði- in
soli<lum stefnda, Ólafi Helgasyni, kr, 15.000 1 málskostnað
innán 15 daga f r4 lögbirtingu dó^as þessa að telja að viðlagðri
aðför áð 18gum; -

y

Föstudaginn 7. fobrúar 1975.

^1973. Beiié|Íikt y.

Ingjaldi Guðmundssyni
(Bagnar Aðalsteinsson hrl.)^
_
,. .
f
hoBfltorítlardómaramir B«n«dikt Siffuriónsaon, Annetnu Snt»VCOT, Björn SvainbÍSmMon, Einor Arnold* og Loyi Elnomon.
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l. Kjarasáiffliingár. SjóveSrétter.

?

Dómur Hæstaréttar.
^
i hefur skotið rnypi þeású til Hæstaréttar•". ineð
st$fnu 2 . mars 1973. Upphaflega áfrýjaÖi hann málMu ^9.

janúar 1973, a^ Í£ngnu áfrýjun£^ieyfi 24. ^. m., eia j^|r^syyar kveðinn ;upp 14. segtember 1 972. Útiyistarcfómur

»7

gekk íuþví máli 2; ffiaíi^lðTS. Er málmu;nú áfrýjað sam-

kvæmtrheijna^ í 36.,gr^3aga nr. 75/1973. ^refet
sýknu af >ífflum>kröfuin st^fiida; og málskostnaífar í
Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og íhálskástíiaðar
!

]I í:
ííokktir ný gö^íí hafa verið lögð fyrii^Ifsestárétt,
'
j
'MálsátviÍum ér lýét'í hiiiiiiii áfrýjáSa döirii. trtí^lö^kiþti
aðilja ^ldir kjárásariiningur um ;kaup og kjör fíá^ela, mat$veÍE& óg vélstjóra á 'V^ifjörðiiiá^^s^
Vat í titiiáímánilði 1970; toUli Aíþýðusáníbafías ¥>&tf jkrða og ú tVeg^maöíía " á: Véétf j oíðilni. ^ESr eiiigáigá á^ífeiningur tári Skilning
á'þeún ákvsfcðum þes^^kja^ásáíítningsy^éííi hú Hrerðá iraKííi:
1 1. ^kjái^a^lriíningsíiís "'eru ákviði um sliiptííkjtö^ þegáf
VéíW er inéð Mnú^'F;á'^^v^j^r<l>;£diúít'lfllit ákveMim hundi^
aðshluta af brúttóaflá,N fetí Mírtufinií <et ittisnltíli^di tiiikill
r stsei*Ö bátanná. Saínkv'aéniFd^ð ^greinaiiítóáir'' f á' skiptí^'y^
ýfir, í sínn Miit
31% af brúttóafla rniðað við 11 menn.éil'lráttir sá, sein níálí^fjá&r um, ei- Í84 rúmleslirhinittói 1 ö.tógr. H. tí. er áfeváeði
um, að vanti skipverja í róður, iskidi Mutúr hans skiþtást
milli þeirra manna, sem þann róður fóru. Þá er í 11. gr, samníngsím ákvæði 'um kaiiþtfyggiii^i^skipverja, svohljóðandi:
„tJtgerðannáðiir^éfed'tryggja 'hlut hveröiskipVétjá.tóéð kaupfyrír hvern ^báBíúff (30; daga) i af ;>ráðniixgftFtínia!Qsíðar í,greíqíni^Í!er greiixtrfí'á fjárþ^ þjessarar kauptryggingar,( 'seni ^r misjafniega há eftir.stöðu-skipverja.
Ljost er, að samkvæmt greindu áky^eði-^. mgr^ II. tl. 1. gr.
f^ skipyerjar séj^staka þókn^tn f yrir aukið álag, sein leioir af
þvi, áð fáerii'inönúíuh er æflafe að sldiá somu e^Já' svipuðum
afköstum. Hins vegat^r'Mtípt^^íngárákvseðtiiH 11. ^r. ætláð að^ trfééJa ^kipv^jíutíi ^ákvéðM lágmarkslaun,^fiém þeim
eru goldin án tillits til stærðar báts eða tölu skipverja iOg án
nokkurrar viðmiðunar við áfköst eða sérstakt álag. Þetta
' ''. n -Tfí
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•görtea- í sanisvUríöidl kjamsamiiingi Mþýðusaonbaríds ^éafr

og útwegfenföina á Ve&tf j&ttuizi, ^séiu íófc gildi 1. j&ut
& jkr^egir: ,/Vanti^
hltihrr
hans og kaup eða kauptrygging skiptast milUtþeirra maima,
Að svo vöxnu máli ber að sýkna áfrýjanda. jaf kr0ftt&tefn<}&
inn þá kaupt^ggiqgp, s
gpeindrap ^.f
að.stefií^i^igi rétt til •l
$em f aUi^l^fði í
og m^tsveiqii ^ja.lQgjnenn^íiðilja f^^saií^áilaQ-uin, ^sfö |>að
öiemi s^n4^Mltr. ^^.V^^anikvíeint ,þ^u -.báeár/ að;
áfrýjan<|a til a^ gpejð^ stfl^da^kr. 9.612 me$ 7% á
^ráolf J^úa^ -1971 tíl' í^ jf$®í -197?, i9^ ; fim; jþedjn Jegi ta
jjilí 1974,^^ frá,þeiiQ <Jegi lil.^i^^udags og
í
pg
2. ti.
sf
tt í m/b
i Torf asypi, 1S? g§, s lfl jt
greindiutn fj
var að
IH?I
:]Það athugat,

g
rá
15.

¥* Giaui^rSiSpii, greiði
i Chiðmuíidssyrii, krtf®M2 ásamt 7% á
til 16; máí 1W3, 0% frá þelm degi tll
o frá þéinv^egi t a M i i d a g é ög máls-

til tryggingar

l f i*önægj a $$ vi^lagðri aðf Qr að lögum;
ÍÍJ.

Dómur sjo- og verslnnardóms ísaf jiarðarsýslu 14. septembei-

Ár igT^ttíi^túák^tól^; séi^eiiiöéri varkveðinri^úpp dómtir
i máli þ^MÍ, séíh ^höfðáð 4a¥fíyAr sjó- og ve^sliinardáéu

^ ájgú&t"Í9$l aífejöáldi Guðmtmassyrii-Eyrary ^lStfeýri, ^égfc-Béftéailtt^Vl Gunnai^ssýni skipstjóra,
Grundarstíg 4, Flateyri, og var málið dóintekið 24. ágúst sl. Gerði
fci&fááíMí'þséfr 'döinkröíur á stfcfnunni, að kteftidá ýírði ðæmfrað
gféiða horiuiíi kr. ^VÖSViSÖimeð^l'^-dráttarvö^oHn^ fyrir hvern
híánúð&g brot-úi^íriáhuði fi^l^jöftúar 1971 tilgréiðslúdags og
ifíáláltoáM^ð 'áðJ síSíðláitóu samkVðerfít'gjáldiSkrá^I4^/lx>kS;laráfíír
ist stefnandí;3^ðúrkéimin^ir á sjóveðíétti í nx/b^ As^dri Torfa^
, ÍS 96V fýrir tíldfetodUi& ^
í Íréinargerð végAá misíésturs á up^pgjöri stefnda, þahhnú kn ÍÖ.^&4^0i-eíi «ð> öði?u leyti eru kröfurnar
óbreyttar.
•
"^Málá^éxtir^éru, ^eftír þVí setíi fram'hefur konúð l^álimiy^að
stéfnáftÆ -Vái'-^áðinn háséti á skip^ stefílda, m/b Ásgeir Torfasoh,
ÍS 96ír^á tiátístvértíð 1970, eðá; ttoabiilð ^. nóvembér til 19; deséitfBer, þ. é. a. ^f 41 diá!g. S-- i
-•-'>•-• í'^-v • •• - .•!•'.-; ,a;,;.: x'""Á skipinu voru þá aðeins f jórír menn í stað sex, eða líVeim færri
Éh satnhiíigá^ gera fáð :fj^r.';-^r'iiMnn/^s^'ívaai3taði-"fá''»k^íið>
mátáv'eirih 6g 2. vélstjöri.
i
; K;I; i ^
;?
;
Stefndi gérði sVé uþp'við stefhaiidáí öieð kauptryggingu eiris og
ménn Kefðu vérið; á tötntun^n aflahltitur á tímabílimi náði
ekki að samsva%a kaupt^ggfagu. Þegaí' steMandi tók við
v segir stfef&dí; að ^ stéfnaödi hafi sjflirt sig, hvort- uppaétti áfe vera ^vöná^^iFáfitóranlt* sagði ^b^ndí^að xstefnandi
i ^érsóníulega etói ^liált r^pi frékari mótmtóijvið sig :^tir
hann hefði rMiisrvégar^féiigið bréf, dags. ^9. janúíafc 1971,
frá Verkalýðsfélaginu SíílcK'á^flateyfi, \þar sérn ósfcað er eftir
SririiiPÍSú leiðréttiiig, ÖÖTI sttóiahdi- óskaði
^súí áð hafíii" féfígi 1/4 i ^tíkife þéirrar
c^Íofs, sem4 Mtít-mátsv^nS og 2. vélstjórá h%fði
á umróeddu^ ttoabili;r e& íjárfcseðiíi: fýrír trViáliaðÆilrtímá^t sundurliðuð á áskj/ íiF,d5 j;séííi%rifeá AlþýðtÉsambandi Véötf Jarðaí Nemur
h&n kr. 56CSM,Fséiri ítóilt é^^flieð 4Æ 4.096;
--} ^L
;r£ í jgréiriatgerð síeffíaridÆÍ£«r IM^tö'^aliði rieaíiá-ki1. é69í87 á dag,
sém reyiidist \^éra ifettiir úféifeníngur^þ. %.-ekíd ^rJuiínt að,reikna
SföeSi>:roti úFeyri.<Er því kMfá stef^iáda á-igreinafgerð kr. É69.87
x 41 dágur =^== Í9.264;?0 og^öámfevaání fra^akisögðta^ töMegá arétt
útf éikháð. íAögéhgið^é út^frá réttúrn tölum áfdskj.:mttVr5j±émnar
fráitfl^sáníMgíní^gri tSlkyniíiSgu iuí$ launagreiðsltir sjómanilá frá

Alþýðusaníbárídi Véstíjaiíða-og) &tvegsm&nfíafélagi Vesfcfjai^a,

100
Stefndi féHst eigi á að greiða st^fnanda
sem harin f ór f ram á, og Mddi;þ^íil^e^.aj5 mál<þetta Víar
Kröfiír stefndá; em þðer, að hajinryerði sýknaðiir a| ^
um stefnanda og- honum rdsexncLur ,inájskosti^aður ;.,að:.mati dómsins. Stéfndi hefur ekki^mátma^lt^: a§ <wn réttan
rsfeða eða töliileganvútíiaikí^ng. Gefa þessi a|yi?5i þ]y;í
til sérstekr^r\iönsagnair^;Saíiui piáH gegnir^.TO ba
ékki áigreiningsefniíifdlli^aðilja, að .6 ^irienn eifíi a9<vera ár landróðrarbátum, sett|pstunda veiðar;.meðoslmu qg ^Uv5^> ^i^epíir
og þar yíir, sbr. í þessu tilliti .l.'gr.v^íiið, sammnga.á.dónísskj.
nr. 3.

->

Úrslit málsins velta á J>ví, hyprt skipta sfculi kaupti^g^gn^i, og
öðrum launum -þeirra, semiá skipi eru ekki, eivættUjað íy^era
til íþess að fulliir mannf jöldi y^ri^, líúJli þ^irra jh
sem á skipi eru, eða hvort slík skipting sk^ftlir aðeins gerð, þegar
nari'Æif lahlut ;er að rséða. •
. ^rori .•- - ix[ n'U}.r },j^-'...
Stefnandi ; f ærir ef tirfarítndi rök .fyirir því í gr^in^rgerð, aði
nefnd skipting á kauptryggingu sfculi igfirð: „MeginástaBða
að af lahlutur sá/sem tileákipta kemiir; skjpitisti færri staði;
því sem íserri eru á bát, ^r -aS sjálfsögðu au&^álag á hyern
stakaii skipverja. í*að leiði .aí-sjálfu §ér, a? íjórir . menn:,.^
vinna störf séx manna á sfcipjyiverða að leggja meira
élla, jaf nt íþótte^íiafelutur nái eWW kau|>tryggingu. ;i>að VSB^Í þyí
mjog peðlileg niSurstaða, að sj óiíiað'urinn , fengi engiB.
sitt autóa erfíði, ^n útgerða^roaiSu?ipnvhagí)aðist á
vaeru á skipimi ^en samniiigar s^udai^til;" ;rr
, '-:V ^/ r-. .
íleiri atrí^ujn styður^t^fOaiidi skHning sinn.4N^En%xj!^al yfirlýsingmaa á; glskj. nr, 5; fráuAliþý^saji^bandi Ve§tf jar0atípg á?Hir
ér ^ikið að^ en i henni segiir^; a.U^lfe uppgjöri
er Vangol^ði afrJbál^;játg^rðarinaMis Jlaiu^^matsveips,^ II.

stjóra, seín satmkv. samningmn sfeal sypta núlli;þeirra;;s]^ipverja,
sem á sjó fara, eða í þessu tilf elli .Riilli fi'ógUTga.rriajRtí&z1
uíí
>
Þá bendÉr stefnandi á tra^ibui ð;Pétes 3jLgurðssona]| í^ þii
haldi 22. október 1071, ^haia^ih^liyr^veri^ forseti AS-Yt frá
í söp^embefc 1970 ög yeri^iíi sfejórn ^asiabandsins ír^ árinu 1962 pg
að, :§lagiS (§ic).; Segii-vitnið inegal ann: ,yv .. . f óru fi:ai^,viðra^uír^rnilii ^ópanna
ög útgförðsiTnanna, ;;og yar ágíejnpigsefniðí ^p>i|gaíri ^k^mir í
bíéf inai 0g máliíS tsteBílur iát/af , tfki? jtiJL^vwrœðu é^í^asta sain^ingsfundi. Á þeim fundi voru tveir útgerðanmeiiJ, sem?l^pn; ;í

löi
sathinínganefnd, þeir Jóakim 'Pálssön, Hnífsdal, og Guðfínnur
Eiáaísson, ÐoíUhgál^vik, sainmála um túlfcuii samninganefndar
ASV úm skiptingtrkátiþtryggingar ög aðra kaupliði. í stuttu máli
var túlkun ÁSV sú, að alíár tekjur, sem maður hefði haft, ef hann
heföi fíiéétt titíróðÉÖ^; skýldu ^skiptast jafnt milli sMpverja, sem
þann röðu^fai&^énWá viníií þeii*hans verk. 'Enri fremur téljum
Við; W ^kfpstjiSrantan sé í ^jálfsVald sett, með hVað langá línu

hann rá?f iriéð uridir því hámarki, sem samningar segja til um, og
á iþað ekkí Jað hafa áhrif á kaup skipsháfnar viðkömandi báts.
Aðrir en framáh^éiridir tveíp iitgérðarmenn tjáðu sig ekki uíri
málið frá þessari hlið."
EírihiJl vísar st^&iandi til frarnburðar Goiðmuridár Guðinundssonar útgerðarmanns í nefndu þinghaldi, en þá; sagði hann meðal

annars: ^Aðspurðúr isegir vitnið, að þáð víti tilþéss, að þar sem
firi^tri ménri hafi vérið á sjó Í' stað séx manna,^hafi þesar fimm
fengið 1/5 hluta hver af kauptfyggíngu eða hltit, S&ÍÁ 6. manni

hefði borið, hefði hann'töið". Loks bendir stéfnandi á dskj. nr.
8, sem er reikningur frá m/B Ásgeiri Torfásyni, ÍS 96, en: sam-

kvéemt reikninghiíni er nm kaupfiryggingu að ræða í því tiiviki,
en^við eir bætt 1/5 af sjötta manhs Mutl Stefndi mótmseltí skilnírigi stefnahda í fjreinárgerð ^inni á dskj. nr. 9 méð eftirfarandi
hætti: „Eins og fMfti kéihUr í gögnum stefnaíida, snýst mál þetta
um þáð, hvoá-t J^cipta eígi uþp kauptryggingu milli skipverja á
bátnum jniðá^ við fiilla lejrfilega tölu skipverja, þegár færri eru

á skipi en saiiiningar gérá ráð Íyrir. Teto stefnandi, að -um þetta
gilctf söiffi1 reglur og þegaf ^iöcá1 hlut er að ræða.
Hér(er ufn griindvallar niisskilnmg steíhandá að ræða á eðli
káuptryg^íngar, énda kemurj|)etta greinilega fram í lí. gr. þess
kjarasamningS, seni;fgildi vár haustið 1970. í>ar segir: „Útgerðarmaður skal tryggja hlut hyers skipverja með kauptryggihgu fyrir

hvern níánuð (30-dága^'áí i^ðningartimanum sem ihér segír . . . "
Kattþtryg^ri^aeP;ytlað, éiiis ög í 11. gr. ségif,^ að tryggja
ákvdðíii lágrtíárfislaun.^ MéS^fi&rti mönninh á skipi eri samningar
segjá tii uní er fullvíst; :áö á^angur vérði ^ki sá sáini og þegar
um fulla tölu skipverja er að ræða. Þéítá á sérstaklega við um
það, þegar uin mjög fáá m^nn er að ræða, eiró og var i því tilfélli,
sem mál þetta f jallar um. I samningum éru btón ák^öeði ttin það,
á hveríi hátt fara sktíli,1 þégar ium hliit éi* :áð ræða, þógárrskipvérja
yantár, þ. e. að þeiin - íiÍút skuli skípt milli þeirrá, sem í þánn róðÚí;"fara.

~" : " ' ' :

' ^•••í>^-' -'• ^ :'"-. . : ': •- .-n^ .•• ^ r . . . . . . y . .,*;.
;

~,^

o

n sáínbserilég ákvééðí erú uiri þaÖ^þégar aðeinjs er tón kaup-

a$ iræða^pg er frj&^td; að ^líta, að sapia g|J4i ;um þetta^."
s ;I>áv bendir $tef ndi á bréf ^kipti milli
Útvegsmanna, dskj, nr. 10, pg syanbpéf §jó
víkur, dskj. ;nr. 11, en í svarbréf^w, *sf gir n?.. a^ý ^fið $rum
mála yður, -UÍTI þann s^ilning, a§ luinrgedd
hvem^ tilgreindan -^kipyer ja^ óháð,?|jö^<ia
stefndi í vöfa sirini, að LumiKiseli^ .(
aths. 4ó;msins) svodOg.uppgjörj^g frainburður^^m ^tefnandi styður^aaál^sitt með, þrógi allt>4 Þá átt, a,ð hér sé uni ^itt formi^ á yfir-

bprgunum að . i??eða, enda hyeargi a?E; íinna í gilslagdL samjain^um
skyldu í þessa átt.
"
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Éndi frapi í yörninni, að hai^n v^^Lað lokuin,4eggja
að engin áky^ði í kjaras^rnningum segja^jtil -^HI, að skipta
uppJ^auptrjigígingu á saina hátt >£g ,'skipt er allÆjalut,- þegar
að krÖ|tun ísjóni^nnafélaganixa um;beiiv!£^yaeði .í satnninga (í
!

þe^sa-4tt hefur ávallt vesrið ne^tað, \ • ^n^r^::
; /r;
að enginrrök hafavkomið fram.uin það, að;UTnjau}a^;iyjnnu
x verið að ræða, hjá >ste?fnancla eða skipverjum á m/b
Torfasy^. þar se?n rqið yar með styttri lí^u hfldur en
er ráð fyrir, ^ruLðað ,yið fulla tplu s^pvjepja. x

vað; ekki fr l^gegt að tala um^nein^.^astajVenj^í þe^yi^ tilyi^uin,
, framlögð jiippgjpr sýna :að skipfe eiy u^.aílahl^t^ þegar um

r

: ! v hann er að ræða, -6^% engiíin/ágreiiiingti^:, ui^-.
skipt hefur v^ið upp .kaif^íi^gingu á,,.fa?ipri

y erið .gert uHir,þa?S ,sér^takt . sa^ri^omulaj^ x SJí^t ^
var hians vegar qekfci, igert v á ^riilli aðilja -þessa ixiais,,,
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,: ; gilda um það íúriir^ ralmeirnu kjarasamn^pgar,, s^in. i gildi
v

V-pjnj." ;^r

- P^raniburðuin. ^tefriaiida og

sem réð ^tefnaíida á.vbátinn,
fraon fcomin á i^á-Jijiu, :er ;bori?í geta^tiii um þ|^tf|.yað[ béf^.fó
á iuilli.;,Er,því fkki^iinnt; að nota^ þ£uf^ntNiirJði ^em gri4.n|dyöJJ að
niðizrstöðu 4^?ns í irxálinu,^ :.r
...: ; ,,, , ::: ^ :[í L t V': •
;

^etgar-yegi^^r^Qgrmet^^ök^þa^i, sgno. jak^^hafg.yerið Jié^ a,ð
framan,, y^^ur þetfa láóst;ír; , i a r n : ; ^ -j- n;í ^^r^-í . ;•.,-; , ? r ,0-;
1> Mun Tneiya yinnuálag yierður/á jíy^rjijpii maiyji^lpegár f|6rir menn:vinna verk(isex nianna. Gildir þelta,bæði,um vinnu.bá,
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er að sjóxnennsku einni lýtur, svo sem vaktir verða lengrij meýri

r að l^J4a,.öJ]Lu;^g^u hqr 4 sjöpinu og

siglingu þess. Eing|g [verðusc : mei£i . viíma , í; þfó^n atriðum, er að
fiskveiðum lýtur.
2. Það verður ekki fgfli^^fþað;kðiiMvíst se,fað'áTÍáíigöl: vefrðí

ekki sá sami me^ftóii"tóltóíiöinráffii^^(^i^r þá væntanlega átt
við það, að hann verði minni heldur ení£egar um fulla tölu skip-

verja er að ræða. Ljóst%er,^Sitóltíl?*!^S;£^:ékki eftir því, hve
margir menn eru:\Em:;þpc?Scí;.sfeíBta1U, h§lfjiU£} eftir fiskgengd, þvi
hve fiskurínn gefur sig til og öðrum slíkum atriðum.
3. Framburður Péturs Sigurðssona^förseta^ASV um viðræður
i^

anvmzK

.i-^v/KK^'^fe/S ;.:,-• .rr-KftS .vsr.r'-.^ #/;'?, i^'^&ivv

, ._
skiln-

ingi stefnanda á því, að skipta beri kattptryggingunni eins og
hann heldur fram bg að stík áé^álöððíáto útgerðárAiáfítikJiH. naíJátí
hér á norðanverðum Vestf jörðum.
4. Stefndi hefur eigfleít^i\feiii;%íití/3"^rki úr hópi sjómanna

§rutgfefrðariiiáíiíia^ sém hreki þá^WríéíiV^r í B-.-Íið'hér'að^.frfetinan
ée£utv^á-Hái^ af 'þtósu V^ur,-stefrtdi aý 'berá^
u? ,:!; r; .^
Þaíí verður því'- savriihljóðá niðiirstáða: ^démsins, að.crlríienn lög

og .sajíngitapffsrfík, átödö göéouimrHiálsins^iei^ií^ þe$sy;a)!!í
4a3mduí til að gréið^ ^^W^1 lfcV- A?-2?4^^^^ f
f yrjr hveBrr mántiS pg brot úr ^ár^uði ^f ^ jj: , j ^pÚHjT X9 7 1

.r^suag^g.r,
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í m/b Ásgeiri Torfasyni, ÍS 96, fyrir tildaemdum. kfóf^m.
Dóm þennan kvað upp Björgvin Bjarna?on sýslxiiháðiur ásamt
°'-- -&'-•! ';>&.*- '„-.-n B f > 'sJJl.','' VC'*i» ; ;íi ' ' ' i : •' í-' *'•*'+ .. • J-~ '" '-" U í ' " " ' ) i r t !
meðdomsmonnunum Einari Johannssym haf nso^imanni og Símoni Helgasyni skipaeftirlitsmanni,
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StiéfiicÍi, Beriediktí^V; Gunfíarösbn, greiði steínaiwia,
; 1

- í' . í <Juðmúndssyni,'i l^t. » a9.264.iza •íni^r.l^n (jUráttai^xt
^-fífh^ern mánuð f^g^'^tot ár-Jwi&íiiðfefpiV:^/ jajiúar ;J\97:1 í^ti].

í/n fgi^eiðsliidags <Qgi( ^;:jL;9;ð90 í ^J^o^xað. Steft^p^^^J^veðr4t^ íim/lj Á^g^ipj ^orfasyí|i^;f^46r iyrir |i]l<ia^ndrtin fcröf-

-jj.-^j;
,,JV-,um.
pórni .bessurn ber að fulíhægja
með aðför að'íögum,
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