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Byggðatillögur Norðurlands vestra
Elías Jónatalsson bæjarstjóri í 

Bolungavík var inntur eftir 
viðbrögðum sínum við til-

lögum nefndar ríkisstjórnarinnar um 
eflingu Norðurlands vestra með stór-
felldum tilflutningi opinberra starfa til 
Skagafjarðar. 

„Varðandi tillögur nefndar fyrir Norð-
urland vestra þá hef ég ekki séð skýrsluna 
í heild og hef þ.a.l. enga heildarmynd 
af tillögunum eða röksemdafærslunni 
sem liggur þeim að baki. Það er þó ljóst 
að tillögum á borð við þær sem mest 
hafa verið ræddar og varða flutning á 

starfsemi fyrirtækja eða stofnana af höf-
uðborgarsvæðinu út á land munu alltaf 
verða umdeildar. 

Það sem vekur þó athygli mína er að 
mér finnst fjölmiðlar gera meira veður 
út af tillögum um lausn vandamálsins 
heldur en vandamálinu sjálfu sem er 
sammerkt með vandamáli Vestfjarða, 
nefnilega viðvarandi fólksfækkun. 

Mig langar kannski líka að benda á 
annað atriði sem hampað hefur verið í 
fjölmiðlum, en það er að samkvæmt út-
tekt sem unnin hafi verið í Noregi þá hafi 
kostað 11 til 23 milljónir að flytja hvert 

starf þar þegar stofnanir voru fluttar til. 
Getur það verið að hér á Íslandi kosti 

það bara fjármuni að flytja starf af höf-
uðborgarsvæðinu og út á land, en þegar 
starf er flutt af landsbyggðinni til höfuð-
borgarsvæðisins þá kosti það ekki neitt 
og sé eingöngu hagræðing ? “

Hvað leggur Elías til? 
“Ef stjórnvöld tækju upp þá stefnu t.d. 
varðandi nýjar stofnanir eða nýjar deildir 
innan þeirra að kanna fyrst hvort þær 
gætu starfað á þeim svæðum sem eiga 
undir högg að sækja eins og t.d. Vestfirð-

ir og Norðurland vestra þá kæmu síður 
upp þau erfiðu mál sem fylgja því að 
rífa starfsemi upp með rótum. Nefna má 
dæmi um velheppnaða aðgerð af því tagi, 
en það er stofnun Snjóflóðaseturs Veð-
urstofu Íslands sem staðsett er í Ísafirði 
og fagnaði nýlega 10 ára afmæli. Engum 
sem kynnir sér starfsemi Snjóflóðaset-
ursins kemur til hugar að sú deild innan 
Veðurstofunnar ætti betur heima á mal-
bikinu í Reykjavík heldur en á Ísafirði í 
nánum tengslum við náttúruna og þau 
verkefni sem unnið er að rannsóknum á 
ásamt vöktun fyrir allt landið.“ elías Jónatansson.

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Fasteignagjöldin lækka  
í Vesturbyggð á næsta ári
Fasteignaskattur á íbúðarhús-

næði í Vesturbyggð lækkar á 
næsta ári úr 0,55% í 0,5% af 

fasteignamati. Með þessari breytingu 
verður álagningin aftur sú sem hún 
var árið 2000 þegar ríkið hóf að greiða 
framlög til sveitarfélaga til þess að 
mæta lækkun álagningarstofnsins. 

Í Bolungavík verður óbreytt álagn-
ingaprósenta 0,5% á íbúðarhúsnæði 

og 1,5% á atvinnuhúsnæði. Þar 
hækkar fasteignamat hins vegar á 
milli ára um 9,1% og tekjur bæjar-
ins aukast um 10,2%. Mestu munar 
um 14,2% hækkun á fasteignamati 
atvinnuhúsnæðis. 

Í ísafjarðarbæ verða óbreytt álagn-
ingarhlutföll frá þessu ári , en fast-
eignamatið hækkar aðeins um 0,2% 
samkvæmt upplýsingum bæjarstjóra. 

Hótel Ísafjörður:

115 milljónir króna 
afskrift skulda
Landsbanki Íslands afskrif-

aði 115 milljónir krónur af 
skuld Hótels Ísafjarðar við 

bankann árið 2011. Við það lækk-
uðu veðskuldir fyrirtækisins úr 230 
millónum króna niður í 109 millj-
ónir króna. Eigið fé sem hafði verið 
neikvætt um 74 mkr í árslok 2010 
varð jákvætt um 53 milljónir króna 
í árslok 2011. 

Helstu eigendur þá voru Hvetjandi 
með 17,5%, Ólafur Örn Ólafsson með 

42,3% og Áslaug Alfreðsdóttir með 
12,8%. Á árinu 2012 urðu eigenda-
skipti og félag í eigu Daníels Jakobs-
sonar fyrrverandi bæjarstjóra varð 
aðaleigandi. Ekki liggja fyrir upp-
lýsingar um söluverð hlutabréfanna. 

Svo virðist samkvæmt ársreikningi 
félagsins fyrir 2011 að Landsbankinn 
hafi afskrifað ríflega helming af kröfu 
sinni gegn því að fá eftirstöðvarnar 
greiddar að mestu á árunum 2013 
og 2014. 

Bændur borga hærri fasteignaskatt
Í síðasta blaði Vestfjarða var greint 

frá því að Ísafjarðarbær hafði 
hækkað fasteignaskatt árið 2012 

um 0,45% af fasteignamati en lækkað 
jafnmikið vatnsgjald og holræsagjald. 
Það gerði það að verkum að íbúar í 
þéttbýli í bæjarfélaginu greiða sömu 
fasteignagjöld og áður en fyrir vikið 
fær Ísafjarðarbær hækkar framlag úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem er til 
þess að mæta lækkun tekna af fast-

eignaskatti vegna þess að nú er einungis 
lagt á fasteignamat en ekki uppreiknað 
mat eignanna miðað við verðmæti 
þeirra ef þær væru í Reykjavík. 

Á það hefur verið bent að gjald-
endur í dreifbýlí í ísafjarðarbæ sem 
hvorki njóta vatnsveitu bæjarins né 
fráveitukerfis bera alla hækkun fast-
eignaskattsins en njóta í engu lækk-
unarinnar. Þar getur munað umtals-
verðum fjárhæðum þar sem lagður er 

fasteignaskattur á allt sem metið er til 
fasteignamats svo sem land og æðar-
vörp. Einnn gjaldandi sem rætt var 
við taldi skattahækkunina hjá sér geta 
verið um 35 - 40 þúsund krónur á ári. 

Óskað hefur verið eftir upplýsingum 
um fjölda gjaldenda sem þetta á við 
og fjárhæð fasteignaskatts hjá þeim 
hópi. Verður gerð grein fyrir svörum 
ísafjarðarbæjar í blaðinu þegar þau 
liggja fyrir. 

Jakob Valgeir: starf aftur-
kallað vegna facebook færslu
Samkvæmt heimildum blaðsins 

Vestfirðir var loforð sjómanns 
fyrir starfi afturkallað vegna 

andstöðu Jakobs Valgeirs Flosasonar, 
framkvæmdastjóra. Ákveðið hefur 
verið að draga úr útgerð fyrirtækja-
samsteypunnar og áformað að leggja 
einum bát í Bolungavík. Eru af þeim 
sökum tilfæringar manna í störfin og 
sumir muni missa vinnuna.  Einum 
sjómanninum mun hafa verið lofað 
plássi en hafi fengið fyrir skömmu 
símtal frá Guðbjarti Flosasyni sem  
tilkynnti honum að af ráðningunni 
gæti ekki orðið vegna andstöðu Jak-
obs Valgeirs Flosasonar. Var því borið 
við að aðili nátengdur sjómanninum 
hefði  vakið athygli á facebook færslu 
þar sem bíll framkvæmdastjórans var 
myndaður í stæði fatlaðra.  Fram-
kvæmdastjórinn var sagður ekki vilja 

hafa menn í vinnu sem tengdust svona 
framgöngu. 

Rætt hefur verið við fjölmarga vegna 
þessa atburðar og ber frásögnum 
saman í öllum meginatriðum. Telur 
blaðið Vestfirðir því heimildir sínar 
traustar og trúverðugar. Haft var sam-
band við Guðbjart Flosason og Jakob 
Valgeir Flosason til þess að heyra 
þeirra hlið málsins. Hvorugur hefur 
svarað símtölum  vegna málsins. En 

Jakob Valgeir Flosason svaraði sms 
skilaboðum stuttlega  með þeim orðum 
að hann vissi ekki um hvað  væri verið 
að tala. Að sjálfsögðu stendur blaðið 
forsvarsmönnum Jakobs Valgeirs ehf 
og skyldra fyrirtækja opið til þess að 
skýra sína hlið málsins.

Það er hefur berlega komið í ljós við 
eftirgrennslan þessa máls að töluverður 
ótti hefur grafið um sig í samfélaginu 
vegna stöðunnar í atvinnumálum með 
fækkandi störfum til sjós og lands. Í 
sjávarplássi er ekki um auðugan garð 
að gresja þegar leitað er að starfi og 
hefur sú staðreynd greinilega alvarleg 
áhrif og veldur öryggisleysi og ótta. 
Eru stjórnunarhættir fyrirtækisins 
gagnrýndir og víst er að langt er gengið 
þegar blandað er saman atvinnu og 
skoðunum og atvinnurekendavaldi 
beitt á þann hátt sem lýst hefur verið.

Jakob Valgeir Flosason.

Jólahlaðborð í Félagsheimilinu 
í Bolungavík 6. desember

Jólahlaðborðið var mjög vel sótt.

Veislustjórinn Guðbjörg Hafþórs-
dóttir.

Þrjár blómarósir.



Bolungarvík

Hólmavík

Kópasker
Raufarhöfn

Akureyri

Grenivík

Dalvík Húsavík

Laugar

Djúpivogur
Höfn

Selfoss

Vestmannaeyjar

„Það skiptir ekki máli hvar fólk er búsett.
Kannaðu málið á sparisjodurinn.is og 
veldu þér Sparisjóð.“

Veldu persónuleg viðskipti

hvar sem þú ert.

– Veldu þér Sparisjóð.

www.sparisjodurinn.is
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ÍKBaldur Smári Einarsson

Sparisjóðurinn í Bolungarvík

-fyrir þig og þína
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Réttilega var vakin athygli á því í síðasta tölublaði Vestfjarða að 
þess gætti í vaxandi mæli að eigendur og stjórnendur veigamikilla 
atvinnufyrirtækja væru ekki lengur búsettir á starfssvæði fyrir-

tækisins. Þessi þróun er slæm að því leyti að lykilmenn fyrirtækjanna 
eru ekki lengur hluti af því samfélagi sem fyrirtæki þeirra á stóran þátt 
í að halda uppi. Þeir eiga fjölskyldu sína, eignir og áhugamál í öðrum 
sóknum og eru meira og minna ókunnugir því fólki sem reiðir sig á 
starfsemi fyrirtækjanna. Þótt það sé án vafa gott að búa utan Vestfjarða 
og njóta þar samvista við ættingja, vini og kunningja, verður það samt 
mikil eðlisbreyting á nálgun stjórnenda fyrirtækjanna þegar byggðar-
lagið hefur aðeins því hlutverki að gegna að vera uppspretta arðs af 
starfseminni sem er svo  til þess að njóta lífsins í öðrum samfélögum. 
Þeir verða ekki lengur hluti af samfélaginu, deila ekki kjörum með 
starfsfólki sínu og hafa ekki sömu hagsmuni. 

Hún er lærómsrík frásögn Guðmundar Halldórssonar af viðhorfi Einars 
Guðfinnssonar í Bolungavík. Einar settist þar að ungur maður og átti þá 
hugsjón að byggja upp plássið og njóta þess að lifa og starfa innan um 
fólkið.  Hans mesta ánægja af lífsstarfinu var að ganga um bæinn og sjá 
hvað fátæka þorpið sen hann fluttist til var orðið að myndarlegum stað. 
Ánægjan fólst í því að njóta uppbyggingar,  framfara og bættra kjara 
fólks.  Eðlilegt er að spurt sé um þá ánægju sem fjarstaddir eigendur 
og stjórnenda lykilfyrirtækja á Vestfjörðum ætla að fá út úr sínu ævi-
starfi og hvaða hlutskipti bíður starfsmannanna sem búa í þorpunum, 
treysta á atvinnu þar og hafa ráðist í það að koma sér upp húseignum , 
af því það ætlar að lifa, starfa og eiga samfélag með öðrum í þorpunum. 
Ef þessi nýja kynslóð eigenda ætlar ekki að festa rætur með okkur í 
þorpunum og deila kjörum með okkur, hvað verður þá hægt að setja 
mikið traust á hana þegar eitthvað bjátar á eða bara einhver önnur betri 
fjárfestingartækifæri bjóðast einhvers staðar í veröldinni? Verða þeir þá 
ekki óðara farnir, enda líta þeir ef til vill svo á að þeir hafi engar skyldur 
við starfsfólkið  heldur aðeins við sjálfa sig og hámörkun arðsvonarinnar.

Það má sjá það á Vestfjörðum hvað það skiptir miklu máli að fyrirtækj-
unum stjórni menn og konur sem líta sig sem hluta af samfélaginu og 
lifa þar og starfa innan um sitt starfsfólk. Það má sannarlega kalla þá 
stjórnendur máttarstólpa byggðarlagsins. Þar sem enn eru máttarstólpar 
við stjórnvöldinn má sjá ávinninginn af því í sterkari byggð. En þar 
sem þeir eru horfnir á braut fer ekki á milli mála að byggðarlögin verða 
veikburða og brothætt.  Patreksfjörður á mikið þeim Jóni Magnússyni og 
Sigurði Viggóssyni að þakka og sama gildir um Guðna Einarsson fyrir 
Suðureyri.   Helstu eigendur Hraðfrystihússins Gunnvarar hf falla líka 
í flokk máttastólpa byggðarlagsins.  Um þessa menn gildir það sama og 
um Einar Guðfinnsson og marga aðra af þeirri kynslóð að þeir lifa fyrir 
samfélagið sitt en ekki fyrir sjálfan sig. 

Það er eðlilegt að hafa áhyggjur af áformum fjarstaddra eigenda lyk-
ilfyrirtækja í fiskeldi og sjávarútvegi og spyrja um trúnað þeirra við 
samfélögin sem ætlað er að skapa auðinn upp í hendurnar á fólki sem 
vill svo ekki búa með fólkinu og deila kjörum með því.  

Vissulega þarf að huga að því að betri samgöngur og skjótari flutnings-
máti gerir það að verkum að æ fleiri sækja sér atvinnu fjarri heimahögum 
eða  koma sér upp tvöfaldri búsetu. Það er eðlileg þróun sem færir 
mörgum meiri lífsgæði. En það er engu að síður lykilatriði að starfsemi 
sem byggð er á auðlindum sjávarins undan vestfirskum ströndum hvíli 
líka á fólki sem sækir þangað lífsfyllingu sína í miklum mæli.  Það er 
engum  vestfirskum fyrirtækjum farsælt að stjórnendur þeirra hreiðri 
um sig í Babýlonsturni  við Borgartún  í næstu eða þarnæstu stórborg. 
Þeir eru velkomnir til starfa með okkur en ekki yfir okkur.

Kristinn H. Gunnarsson

Hver verður ánægjan 
af ævistarfinu?

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is.

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Snorri Sturluson, skólastjóri og sjó-
maður á Suðureyri orti í björtu veðri 
á aðventunni:

Vetrarstilluveðurfar
vitin fylla jólin
fjallasyllufannirnar
fögur gyllir sólin.
 

Hann fylgdi henni svo eftir næsta 
sumar með annarri vísu með sömu 
rímorðum:

Sólin gyllir Gölt og Spilli
geislar fylla fjörðinn minn
nú er stilla strand´á milli
stéli dillar æðurin.

Það verður ekki betur og myndrænna ort.
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á 

Skjaldfönn yrkir um komu jólanna:
Jólin 2014
Að oss steðja ennþá jól
okkar að bæta haginn.
Hærra á loftið siglir sól
sælan eykst um norðurból
þegar loksins fer að lengja daginn.

Svo æðir í haus vorn árið nýtt
með ógnarsprengjulátum.
Þá mun gæfan brosa blítt.
Bændum verður aftur hlýtt.
Af afreksverkum ótalmörgum státum.

Aðalsteinn Valdimarsson, bóndi á 
Strandseljum kemst í heimspekilegar 
hugleiðingar svona í aðdraganda jól-
anna og beinir því lesenda að leita að 
svari innra með sér:

Leit
Leit er hún þessi lífsins ganga
leiðina enda til,
leit að því sem er þráð að fanga
og þarft er að gera skil,
leit að því sem að gildi gefur
en gætist ei nógu að,
leit sem að tíðum lokkað hefur
um langveg að finna það,
leit þess sem fær í raunir ratað

og rjettar ei lausnir fær,
leit að því sem telst löngu glatað
en leynist samt okkur nær.
 

En gerum aðeins hlé á lyftingu andans 
og snúum að daglega vafstrinu. Indriði 
Aðalsteinsson varð fyrir því að vera 
símasambandslaus í þrjár vikur og 
gat ekki látið vita af sér, sem var hálfu 
verra af því hann er einn á bænum um 
þessar mundir. Indriði orti í orðastað 
aðstandenda sinna, sem biðu frétta 
milli vonar og ótta:

Vont er að vanta síma
þegar vetur djöflast um hauður
óviss þá eins manns glíma.
Er hann lífs eða dauður?
Og bætti svo við:
Afturför það örugg telst
og ansi lítið gaman
ef ástin mín af ótta kvelst
orðið, vikum saman.

Aðalsteinn Valdimarsson notaði óveðrið 
til þess að gera óveðrinu í pólitíkinni skil:

Það er margt sem gengur oss í móti 
nú í skammdeginu:

 Ýmsar sorgir þungar þjá
þessi dimmu jólin.
Hafa okkur horfið frá
Hanna Birna og sólin.
 

Og sjálfstæðismenn, með Bjarna Ben. 
í forystu, vatna músum yfir ástandinu:

 Víst er staðan vond og kljen
og vont að græða sárin
en samt er þó hann Bjarni Ben.
að brosa gegnum tárin.
 

Máttur trúarinnar getur verið mikill:
Á Hönnu Birnu hann vill trúa
og hundsa vondra fjas
að hún muni aftur snúa
eins og Messías.
Á stormasamri aðventu hefur fólk 

fokið úr pólitískum sætum og í þau líka:

Framavonum fögrum lauk
við frekar litla kæti
er Ólöf Nordal óvænt fauk
upp í hefðarsæti.

Nú þegar komið er að lokum ársins 
verður væntanlega litið yfir farinn veg í 
íslensku þjóðfélagi og menn og málefni 
vegin og metin. Þá er gott að hafa í huga 
ljóð Sigmundar Guðnasonar, bónda í 
Hælavík, afa Sigmundar B. Þorkelsson-
ar í Bolungavík, sem átti vísnaframlag í 
síðasta þætti, sem hann orti um dóm-
gjarna menn:

Það má slengja þyngstu sök 
á þreytta og varnarlina,
en eilífðin geymir æðstu rök
eins fyrir þá og hina.

Þér finnst þeir séu að fullu mát
og finnst engar bætur,
en hafðu á þinni hugsun gát,
sem hátt og mikið lætur.

Þú hefur kannski fundið flest,
sem fært er drengjum sönnum,
en eflaust stundum yfirsézt 
sem öðrum breyskum mönnum.

Þú hefur haldið þinni sæmd,
því ertu svona státinn
en ef hún verður nú af þér dæmd 
eftir að þú ert látinn?

Síðasta vestfirska vísnahorni ársins 
lýkur Aðalsteinn á Strandseljum og 
hann sendir lesendum  bestu jóla-
óskir:

Á aðventu ei ríkir ró
rjett þó hverfi sólin.
Megi fólkið finna þó 
frið í sál um jólin.

Tekið er undir óskir Aðalsteins og 
lesendum senda bestu jólakveðjur. 
Að loum eru hagyrðingunum þakk-
að fyrir þeirra ómetanlega framlag 
til þáttarins.

Óveðrið í síðustu viku að skella á. Horft úr skutulsfjörð.  Mynd: Veðurstofa íslands.



ÞETTA ER EKKI 
RÉTTLÁTT!

Hækkun á matvælum

Hækkun á matarskatti er aðför að launafólki sem ver stórum 

hlutum tekna sinna til kaupa á brýnustu nauðsynjum. 

Heilbrigðismál

Með meiri kostnaðarþátttöku vegna lyfja og heilbrigðis

þjónustu er gróflega vegið að hagsmunum sjúklinga og 

þeirra sem þurfa á þessari þjónustu að halda. 

Menntamál

Fyrirheit um eflingu starfs, verk og tæknimenntunar eru 

svikin og möguleikar fólks á vinnumarkaði með litla form

lega menntun til að sækja sér nám eru skertir verulega.

Starfsendurhæfing

Niðurskurður til starfsendurhæfingar er aðför að fólki sem 

veikist eða slasast og þarf á starfsendurhæfingu að halda til 

að komast aftur út á vinnumarkaðinn.

Skattalækkanir

Ríkisstjórnin hefur að undanförnu afsalað ríkissjóði tekjum 

fyrir tugi milljarða króna til að bæta hag þeirra ríkustu.

Atvinnuleysistryggingar

Stytting bótatímabils er fordæmalaus aðför að atvinnu

lausu fólki og mun auka enn á fátækt í landinu.

Húsnæðismál

Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að 

mæta miklum vanda í húsnæðismálum.

Jafnræði í lífeyrismálum

Skert framlög til jöfnunar örorkubyrða almennra lífeyris

sjóða valda skertum lífeyrisgreiðslum til félagsmanna ASÍ. 

Fjárlagafrumvarpið 2015 er aðför að launafólki á Íslandi.

Fjöldi stéttarfélaga á landinu hefur mótmælt 

fjárlagafrumvarpinu harðlega í formi ályktana.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
4

5
8

0



6 18.  Desember 2014
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Vetrardekkin færðu á 
dekkjahollin.is

1. Leitar eftir stærð

2. Setur dekkin í körfu

3. Velur flutningsmáta

4. Gengur frá greiðslu

Uppbygging gömlu bæjanna – þrívíddarlíkön
Í desember 2013 fékk Ísafjarðarbær 10 milljóna framlag frá forsætisráðu-
neyti til að vinna atvinnuskapandi minjaverndarverkefni í gömlu bæjar-
kjörnunum fimm sem tilheyra Ísafjarðarbæ. Gömlu bæirnir á Þingeyri, 
Flateyri, Suðureyri, Ísafirði og Hnífsdal eru einstakir og búa yfir merkilegri 
sögu um vöxt og viðgang sjávarbyggða á Íslandi. 

Minjavernd annast verkefnið fyr-
ir ráðuneytið og gerði samning um 
það við bæinn sem undirritaður var 
fyrr á þessu ári. Stofnaður hefur ver-
ið starfshópur skipaður fólki með 
sérþekkingu á arkitektúr, skipulagi 
og sögu staðanna. Þau Erla B Krist-
jánsdóttir landslagsarkitekt, Kjartan 
Árnason arkitekt og sagnfræðingur 
og Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt á 
Ísafirði skipa hópinn og vinna náið 

með yfirmanni Tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar Jóhanni Helgasyni og 
sérfróðum manni í vinnslu tölvulík-
ana við þróun verkefnisins. Jóhann 
sagði í samtali við blaðið Vestfirðir 
að verkefnið gengi vel og og stefnt 
væri að því að ljúka því næsta vor. 
Afraksturinn yrði settur á heimasíðu 
Ísafjarðarbæjar þar sem verður hægt 
að skoða líkönun í þrívídd. Áfram yrði 
tölvukennsla í grunnskólum bæjarfé- lagsins á teikniforritin og hægt yrði 

að teikna hvaða hús sem er og bæta 
við gagnagrunninn. Megintilgangur 
verkefnisins er, að sögn Jóhanns að 
útbreiða skilning á gildi verndunar 
gamalla húsa. 

Afmörkuð hafa verið svæðin sem til 
greina koma á hverjum stað í þessum 
fyrsta áfanga og ákveðið að miða 
líkönin við daginn í dag en reikna með 
því að hægt verði að bæta við upp-
lýsingum um eldri tímabil (og jafnvel 
hugmyndir fyrir framtíðina) á seinni 
stigum. 

Ákveðið var að leita samvinnu 
við skólana og samfélagið á hverjum 
stað fyrir sig. Skólarnir nálgast ver-

kefnið á mismunandi hátt og þeir 
eru komnir mislangt á veg, sums 
staðar eru nemendur þegar byrjaðir 
að vinna teikningar af húsum á sínu 
svæði. Bæði nemendur og kennarar 
eru mjög áhugasamir um verkefnið 
og það hefur þróast og vaxið framar 
öllum vonum. Valdimar Hreiðarson, 
kennari á Suðureyri var ánægður með 

gang mála og sagði það dýrmætt að 
ná tökum á þessari kunnáttu og geta 
fært veruleikann yfir í tölvutæknina. 
Svæðið sem tekið er fyrir á Suður-
eyri nær yfir elsta hluta þorpsins 
og afmarkast af Sparisjóðshúsinu út 
Aðalgötu og Eyrargötu eins og íbúða-
byggð nær. Þannig fæst heilleg mynd 
af gömlu byggðinni á Mölunum. 

Karlakórinn Ernir hélt aðventutónleika um síðustu helgi. Einsöngvari 
með kórnum var Lísa Marý Viðarsdóttir, sópran.  Byrjað var á Þing-
eyri og endað á Ísafirði. Tónleikarnir voru vel sóttir og vel heppnaðir.

Frá tónleikunum í bolungavík.

Nemendur á suðureyri.

skipagata 11 á Ísafirði.

Valdimar Hreiðarsson.

Gamla Kaupfélagið á Flateyri

Út er komin hjá Bókaútgáfunni  
Óshlíð bókin SKJÓTTU Á TUNGLIÐ 
MAÐUR eftir Sigurvin Guðbjartsson 
Sigurvin Guðbjartsson, höfundur 

þessarar bókar, er kunnur hag-
yrðingur á sínum heimaslóðum. 
Hann hefur ort fyrir mannfagnaði í 
Bolungavík og hjá Grunnvíkingum 
auk annarra tilefna. Þessi bók hefur 
að geyma nokkuð af þeim kveðskap. 
Meginefni bókarinnar er hins vegar 
bernskuminningar hans frá árunum 
fyrir fermingu þegar hann var að 
alast upp í Skálavík og Bolungavík. 
Hann greinir frá veru sinni á fjórum 
sveitabæjum í nágrenni Bolungavíkur 
og inni í Djúp þar sem hann tók þátt 
í sumarstörfum í sveit auk þess að 
vera mjólkurpóstur. Frásagnir hans 
eru látlausar og mótaðar af hlýhug og 
virðingu á samferðamönnunum. 

Bókin er til sölu hjá höfundinum 
s. 456-7214 og útgefanda s. 8440179 
netfang bb@bolungarvik. is og í betri 
bókabúðum landsins. 



Jólagjafabréfið er ferðalag í hlýjan faðm og dekur og er fullkomin gjöf fyrir 
ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu knúsa núna? Eftir áramót? 
Í vor? Jólagjöfina í ár er einungis hægt að kaupa og bóka á flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 19.100 kr.* Barnabréf: 10.850 kr.** 

* Flug fram og til baka og flugvallarskattar. 
** Fyrir börn á aldrinum 2-11 ára.

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS

Jólag jafaflug er hægt að bóka frá 29. des. 2014 til 28. feb. 2015 fyrir ferðatímabilið: 6. jan. til  
31. maí 2015. Takmarkað sætaframboð. Frá 1. júní til 1. des. 2015 gildir jólapakkinn sem inneign 
upp í önnur farg jöld. Nánar um skilmála á flugfelag.is

STYTTRI FERÐALÖG, LENGRI FAÐMLÖG
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Bolvíkingar eiga þetta fyrirtæki.  
Þeir hafa unnið fyrir því.
Fyrir fáum dögum hitti ég Guðmund Halldórsson, skipstjóra á förnum 
vegi í Bolungavík. Umræðan barst fljótlega að því að farið er að bera á 
því að ráðamenn í atvinnulífinu á Vestfjörðum eru sjálfir búsettir fyrir 
sunnan og að þeir stjórna sínum rekstri eins og hverri annarri annexíu 
frá höfuðbólinu. Eins var þá ofarlega á baugi óvenjulegir stjórnunarhættir 
aðalfyrirtækis byggðarlagsins svo ekki sé meira sagt. Guðmundi var nokkuð 
niðri fyrir og sagðist hafa á langri ævi vanist öðru í samstarfi sínu með 
Einari Guðfinnssyni. Guðmundur Halldórsson var handgenginn Einari og 
var lengi skipstjóri á bátum Einars og auk þess systursonur hans. 
Guðmundur kynntist af eigin raun 
viðhorfum Einars Guðfinnssonar til 
starfsmanna og byggðarlagsins. „Það 
var allt annað en nú“, segir Guðmund-
ur.“Einar sagði oft: Bolvíkingar eiga 
þetta fyrirtæki. Þeir hafa unnið fyr-
ir því. Ég er bara gjaldkeri.“ Einar 
Guðfinnsson og aðrir samtíðamenn 
hans víða á Vestfjörðum af aldamó-
takynslóðinni voru uppbyggingar-
menn. þeir voru að byggja upp sín 
byggðarlög jafnhliða því að taka við 
sjálfstæðinu 1944 og kappkostuðu 
að sýna að þjóðin risi undir því og 
að sjálfstæðið væri gæfuspor. Þeirra 
hugsjón varðaði almannahag en síst 
þá sjálfa persónulega. 

Líklega má nefna í hverju þorpi og 
hverjum bæ hóp manna og kvenna 
sem störfuðu af hugsjón og byggðu 
upp sín samfélög. Þau voru hluti af 
samfélaginu sem jafningar, lifðu þar og 
störfuðu. Litu ekki á sig sem yfir aðra 
hafna, hvað þá að hagur og velferð 
samborgana væri þeim óviðkomandi. 
Öðru nær. Það er þessi hugarheimur 
sem Guðmundur Halldórsson talaði 
frá í samtalinu og vildi gera skilmerki-
lega grein fyrir. Þjóðfélag er stöðug 
þróun og breyting. Viðhorf og aldarfar 
eiga það til að breytast mikið á tiltölu-
lega skömmum tíma. Æviskeið einnar 
kynslóðar fellur undir skamman tíma 
og því verður það stundum að aldnir 
hafa alist upp og starfað í annarri ver-
öld með ólíkt gildismat en svo skyndi-
lega er orðið. 

Breytingar eru óhjákvæmilegar, en 
ekki er hver einstök breyting endilega 
til framfara og þarf ekki að vera varan-
leg. Það er verkefni hverrar kynslóðar 
að vega og meta það sem er hverju 
sinni talið eðlilegt, sjálfsagt, réttlátt og 
sanngjarnt. Það kæmi ekki á óvart þótt 
fleirum en Guðmundi Halldórssyni 
væri svo farið að spyrna við fæti og 
mæla í mót tíðaranda vaxandi sjálf-
hygli og minnkandi samstöðu með 
öðrum samferðamönnum. Það er ekki 
sjálfsagt að gera allt það sem ekki er 
sérstaklega bannað. Útgerðarmaður-
inn í vestfirska þorpinu sem sópaði til 
sín hálfu öðrum milljarði króna eða 
svo en skildi eftir byggðarlagið sitt í 
sárum mátti það, en hann valdi sjálfan 
sig umfram þá 120 menn og konur 
sem unnu hjá honum. Þau misstu at-
vinnu og öryggi en fengu ekkert. Hann 
fékk allt. Þorpið hefur ekki borið sitt 
barr síðan. Ég lét það vera að spyrja 
Guðmund Halldórsson um hvað hann 
teldi að Einar Guðfinnsson hefði gert 
, ef hann hefði staðið í sömu sporum. 
Kannski var engin þörf á því. 

Ánægjan af lífsstarfinu
Gefum Guðmundi aftur orðið.“Einar 

Guðfinnsson sagði við mig: Bolvík-
ingar gerðu mig að fyrsta heiður-
borgara bæjarins og forsetinn veitti 
mér stórriddararkross með stjörnu 
en vænst þykir mér um að ganga um 
þennan myndarlega kaupstað sem 
hefur byggst upp og þá hugsa ég til 
þessa fátæka þorps sem ég kom í ung-
ur maður. Það er mesta ánægjan af 
lífsstarfinu. Einar lagði mikla áherslu á 
það. Í þá daga lánaði Húsnæðisstofnun 
ekki til húsbygginga fyrr en þær voru 
orðnar fokheldar. Þá gátu allir fengið 
lánað hjá EG efni til húsbygginga.“ 
Þarna koma fram áherslan á að laða 
fólk til þess að setjast að í plássinu og 
taka þátt í því að byggja það upp. Guð-
mundur segir sögu sem lýsir þessu 
vel. Eitt sinn mættu ekki tveir ungir 
menn til skips þegar það átti að fara á 
sjó. Höfðu þeir skemmt sér duglega og 
farið suður og vantaði þegar á þurfti 
þeim að halda. Skipstjórinn tók þessu 
þunglega sem von var. Ekki var unnt 
að fá afleysingamenn fyrirvaralaust 
og það var dýrt að tapa róðri. Hafði 
hann á orði við Einar að þetta athæfi 
væri ekki hægt að líða. Einar Guð-
finnsson hugsaði sig um, en sagði svo 
eitthvað á þessa leið: Þetta er jafnvont 
fyrir mig og ykkur. En þetta eru ungir 
menn og ungir menn misstíga sig. Þeir 
munu verða nýtir og duglegir borgarar 
í framtíðinni. Þá þurfum við á þeim að 
halda. Ef við refsum þeim þá erum við 
að setja þá út úr plássinu. Það megin 
við ekki gera. 

Þarna er líst því gildismati að upp-
bygging og velferð byggðarlagsins sé 
það sem mestu máli skiptir. Til þess að 
efla samfélagið verður að umgangast 
hvern mann af virðingu og sem jafn-
ingja sem leggur sitt af mörkum til 
sameiginlegs markmiðs. Það er langur 
vegur frá þessum menningarheimi og 
til þeirra stjórnunarhátta sem Bolvík-

ingar mega um þessar mundir heyra 
meira af en þeim þykir gott. 

Samhjálpin var sterk
Samhjálpin var sterk á þessum tíma, 
segir Guðmundur Halldórsson.“Það 
tíðkaðist ekki heldur að þeir sem veittu 
hjálp væru að bera það á torg. Það 
þótti ekki tillitssemi við þann sem 
þáði. Þvert á móti þá var leitast við 
að rétta aðstoð þurfandi og helst án 
þess að viðkomandi vissi hver lét af 
hendi. Núna fer Samherji í fjölmiðla 
og auglýsir sig ef þetta ríka fyrirtæki 
lætur eitthvað af hendi rakna“.“ Þessu 
kynntist ég hjá Einari og mönnum eins 
og Sigurgeir Sigurðssyni úr Fætinum“ 
segir Guðmundur og segir frá atviki 
sem gerðist snemma á útgerðarárum 
Einars Guðfinnssonar í Bolungavík. 

Þá sagði búðarmaðurinn Einari 
frá því að maður nokkur hefði tekið 
ófrjálsri hendi vörur úr búðinni. Hann 
vissi hver átti í hlut og nafngreindi 
manninn. Einar sagði fátt, en hitti 
skömmu seinna manninn á förnum 
vegi. Einar segir við manninn: mér er 
sagt að þú hafir tekið ófrjálsri hendi 
úr búðinni. Er það rétt? Já, segir mað-
urinn. Þá þarftu ekki að segja meira, 
svaraði Einar. Þú átt 11 börn og ég 
veit að eitthvað mikið er að þegar þú 
ert farinn að taka ófrjálsri hendi úr 
búðinni. Komdu með mér út í búð. Þar 
fyllti Einar hveitipoka af matvælum og 
færði manninum með þeim orðum að 
þetta gerum við upp þegar við báðir 
erum orðnir ríkir menn. Þá tíðkaðist 
ekki að segja frá og það var ekki gert, 
segir Guðmundur.“Ég heyrði þessa 
sögu á rakarastofunni hjá Villa Valla 
og spurði Einar við tækifæri hvort 
þetta væri rétt. Það kom á Einar, en 
hann hugsaði sig um og sagði svo: 
þetta gæti verið satt, en ég man ekki 
eftir því“. 

Eftir þessa greinargóðu lýsingu 
Guðmundar Halldórssonar, skip-
stjóra á gildismati og aldarfari sem 
eitt sinn var alls ráðandi í vestfirskum 
þorpum er ekki úr vegi að velta því 
fyrir sér hvaða ánægju þeir ætla að 
fá út úr lífsstarfinu sem hafa dregið 
til sín völd og auð, einkum í gegnum 
kvótakerfið og slitið þau frá samfé-
laginu og skilið fólkið eftir á ber-
angri ef því er að skipta. Nú efnast 
menn margfalt það sem menn eins 
og Einar Guðfinnsson gátu nokkru 
sinni ímyndað sér en eru samt ekki 
tilbúnir til þess að deila neinu með 
samborgurum sínum. Nú er ekki 
sagt: Bolvíkingar eiga þetta fyrir-
tæki. Þeir hafa unnið fyrir því. Ég 
er bara gjaldkeri. Það er ekki langur 
tími síðan þetta viðhorf breyttist 
og“ég“ kom í staðinn fyrir“við“. Nú 
búa menn í Fílabeinsturni við Borg-
artún og varðar ekkert um fólkið í 
þorpunum. Það er öllum fyrir bestu 
að þessi breyting standi stutt við og 
verði vikið til hliðar. Gamli skipstjór-
inn hefur lög að mæla. Vestfirsk sjáv-
arpláss verða því aðeins byggð upp 
og efld að þar starfi og búi allir sem 
jafningjar og vilji eiga sameiginlegt 
samfélag hver með öðrum. 

einar Guðfinnsson um tvítugt

einar Guðfinnsson með stórriddarakrossinn.

einar á milli Guðmundar Halldórssonar og Dagbjartar Torfadóttur.

einar með Halldóru Guðmundsdóttur, en milli þeirra voru miklir kærleikar.
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Týnist tíminn ? Hvernig ?
Ætli við höfum ekki flest 

upplifað það einhvern 
tímann að fletta gömlum 

myndaalbúmum og hverfa eins og í 
sjónhendingu inn í liðna tíma. „Þarna 
er gömul mynd sem sýnir glaðar 
stundir“ Mynd af ömmu að prjóna 
kallar fram dýrmætar minningar og 
hlýjar, tengdapabbi að hjálpa við að 
flísaleggja, mynd af fyrstu skrefum 
frumburðarins. Vá hvað þarna var 
gaman, mikið var þetta yndislegt 
hugsum við þegar við skoðum svona 
myndir og minningarnar sækja á 
okkur, og við þráum jafnvel að hverfa 
aftur til horfinna stunda. Kannski ger-
ist þetta einmitt á aðventunni. Ekki 
þarf annað en að ætla sér að þurrka 
úr hillu þar sem myndaalbúmin 
gömlu eru e.t.v. geymd og maður 
fer að fletta aftur í tímann, upplifir 
ýmsar tilfinningar og líðandi stund 
hverfur. Á dögunum valdi þjóðin 
sér svokallað óskalag. Þannig týnist 
tíminn eftir Bjartmar Guðlaugsson. 
Lag og texti sem snerta sannarlega 
við þeim sem þátt tóku í valinu og 
líklega flestum sem hlusta. Vissulega 
er það svo að smekkur, skoðanir og 
tilfinningar okkar eru jafnmisjafnar 
og við erum mörg. En þetta lag virðist 
engu að síður höfða til margra. Og það 
er gleðilegt til þess að vita því texti 
lagsins vísar í okkar innri líðan og þess 
hvernig við viljum líta tímann. Textinn 
talar beint inn í árstímann, aðventuna. 
Aðventan er, þrátt fyrir allt, saman-
sett úr minningum, hefðum og vana. 
Þannig minnumst við liðinna tíma, 
við framkvæmum hluti sem gleðja 
okkur og draga fram minningar um 
eitthvað sem einu sinni var. Bernsku-
jólin eru okkur alltaf í fersku minni og 
hverri kynslóð finnst með ólíkindum 
hvernig fyrri kynslóðir höfðu það. 
Sjálfum finnst mér alltaf merkilegast 

af heyra af því hvernig jólin og jólatím-
inn færði birtu inn í líf fyrri kynslóða. 
Í bókstaflegum skilningi. Á tímum 
þegar rafmagnið var ekki komið og 
fara þurfti sparlega með annað ljós-
meti sem og allt annað, mat og fatnað. 
Þá sannarlega töluðu orð ritningar-
innar beint inn í aðstæður fólksins, 
orðin um ljós heimsins sem kviknar á 
jólum, orðin um að sú þjóð sem gangi 
í myrkri muni sjá mikið ljós. Og jólin 
boðuðu von, von og væntingar um 
betri tíð hjá þjóð sem bjó við kröpp 
kjör. Þannig talaði táknmál helgra jóla 
beint inn í lífsaðstæður þorra fólks á 
Íslandi öldum saman. Börnum nú á 
tímum finnst þetta e.t.v. ekki merki-
legt, þekkir ekki annað en að allt sé 
baðað ljósi, alltaf. En að heyra eldra 
fólk lýsa þessu, af því að það er enn til 
fólk á lífi sem man líf án rafmagns, er 
merkilegt. Það færir manni af minni 
kynslóð a.m.k. skilning á því að þessi 
lífsgæði sem við búum við eru ekki 
sjálfgefin og hafa ekki alltaf verið til 
staðar. Þeim börnum sem nú eru að 
vaxa úr grasi finnst eflaust merkilegt 
að heyra af tilhlökkun minnar kyn-
slóðar til þessa eina klukkutíma sem 
helgaður var börnum í sjónvarpsdag-
skránni í hverri viku. Nú þegar hægt er 
að horfa á hvað sem er hvenær og hvar 
sem er. Já svona breytist tíminn, svona 
týnist jafnvel tíminn eða varðveitist. . 
. Hver kynslóð hefur sitt. En um hvað 
fjallar aðventan ? Um hvað fjalla jólin 
? Vitum við það ekki öll? Jú aðventan 
fjallar um það að búa sig andlega, og 
veraldlega raunar líka, undir komu 
jólanna. Aðventan, jólafastan, hefur 
sérstaka merkingu í hugum okkar 
íslendinga og raunar fleirri þjóða á 
norðurhveli jarðar. Við notum hana til 
þess að búa okkur undir komu jólanna, 
undir komu frelsarans í heiminn. Við 
fögnum því að sól tekur að rísa á nýjan 

leik, birtan vinnur sigur á myrkrinu. 
„ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér 
mun ekki ganga í myrkri heldur hafa 
ljós lífsins“, segir Jesús og þess vegna 
fögnum við fæðingu hans og komu 
í heiminn á þessum myrka tíma ár 
hvert. Jesús er það ljós sem vill birta 
upp hvert horn veraldarinnar, hvert 
skúmaskot, en Heimurinn vildi hann 
feigan og sum öfl vilja það enn, vildi 
kæfa ljósið hans og deyða. „Ljósið skín 
í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti 
því,“ eins og segir í jólaguðspjallinu. 
En ljósið hans lýsir þó enn. Það kemur 
til þjáðra í heimi hér með huggun, líkn 
og von. Það vitjar okkar í helgu orði og 
sakramentum. Ljós heimsins og lífsins 
vitjar okkar í þeim sem hann kallar sín 
minnstu systkin, þeim fjötruðu, sjúku, 
nauðstöddu. Allt sem þið gerið þeim 
gerið þið mér, segir hann. Þegar þú 
bregst þeim, þá bregstu mér. Ég leyfi 
mér að halda því fram að þessi kjarni 
aðventunnar, hinn kristni tilgangur 
aðventunnar og jólanna hafi þrátt fyrir 

allt ekki gleymst í umbúðum, glysi 
og marglitum ljósum aðventunnar, 
svignandi hlaðborðum veitingahús-
anna, eða fögrum og seiðandi tónum 
jólatónleikanna allra. Ég held nefni-
lega að þrátt fyrir allt þetta hreyfi litla 
barnið í jötunni og sagan af því, svo 
við okkur að við gerum margt til að 
gleyma ekki okkar minnsta systkini. 
Það hef ég reynt í starfi mínu sem 

prestur í næstum hálfan annan ára-
tug á Patreksfirði og sunnaverðum 
vestfjörðum öllum. Við getum ekki 
liðið það að einhver líði skort á þessari 
helgu hátíð, ekki í næsta húsi, ekki í 
næsta firði og ekki heldur í Úkraínu 
eða annars staðar þar sem þörf er á 
aðstoð. Guði sé lof fyrir það. Um þetta 
snýst aðventan, um þetta snýst í raun 
og veru lífið sjálft og er tilgangur þess. 
Að vera náunga sínum Kristur, hvar 
sem hann er, óháð trú, kynþætti, kyn-
hneigð, kynferði heldur að við mætum 
hverjum einstaklingi eins og hann eða 
hún kann að vera. Þegar við íhugum 
þetta held ég að við hljótum öll að 
vera sammála, þó við séum yfirleitt 
ósammála um flest annað. Um þetta 
snýst aðventan, um þetta snúast jólin. 
Að búa til minningar, láta gott af sér 
leiða svo aðrir megi njóta þess, „gefa 
ömmu blóm meðan hún er á lífi“ eins 
og höfundur óskalagsins útskýrði hinn 
góða texta sinn. Þannig týnist tíminn 
ekki, en hann getur hins vegar týnst 
í jólagjafahandbókum verslanamið-
stöðvanna, endalausu rápi í leit að 
hinni fullkomnu jólagjöf og hinum 
fjárhagslegu timburmönnum í febrúar 
þegar visareikningurinn berst. 

En mundu að í brosi barnanna 
þinna, barnabarnanna, hamingjunni í 
augum makans, þinni eigin innri gleði, 
sannri jólagleði sem litla barnið í jöt-
unni færir þér, í góðum minningum 
þar sem hamingjan og lífsgleðin var 
við völd, þar týnist tíminn ekki. Og 
svo þegar þú skoðar gömlu myndirnar 
síðar þá geturðu sennilega tekið undir 
með óskalagi þjóðarinnar og hugsað : 

„Þar er ég, þar ert þú, þar er allt það 
sem ástin okkur gaf “

Vestfirðingum og landsmönnum 
öllum óska ég gleðilegra jóla og far-
sældar á komandi tíð

Guð gefi þér og þínum gleðileg jólMynd: Gústaf Gústafsson.

Til framtíðar af krafti
Í-listinn hefur mikla trú á bjartri 

framtíð sveitarfélagsins okkar og 
telur mikilvægasta verkefnið að 

íbúarnir hafi þessa sömu upplifun, 
í öllu þorpum sveitarfélagsins. Þau 
markmið Í-listans sem þyngst vega 
eru markmið um velsæld íbúanna og 
viðgang og velsæld sveitarfélagsins. Í 
þessu skyni eru lögð stöðugildi í um-
hirðu og viðhald umhverfis okkar, auk 
þess sem farið verður í miklar fram-
kvæmdir til að bæta aðstæður okkar 
og umhverfi. 

Framkvæmdir verða áfram miklar, 
farið verður úr rúmum 700 milljónum 
ársins 2014 í um 650 milljónir 2015. 
Reyndar aukast fjárfestingar úr 150 
milljónum króna árið 2014 í 400 millj-
ónir árið 2015, ef hjúkrunarheimilið er 
undanskilið. Þetta eru framkvæmdir 
sem íbúar munu verða áþreifanlega 
varir við, framkvæmdir sem tengjast 
umhverfi okkar og aðbúnaði, endur-
nýjun gatna, malbikun, steinlagning, 
skólalóð á Suðureyri, götur á Flateyri, 
fráveita á Þingeyri, húsgögn og tölvu-
búnaður í skólum, strandblakvöllur, 
hafnarframkvæmdir og skipulagning 
Torfness, svo eitthvað sé nefnt. 

Skemmtilegar nýjungar eru á 
framkvæmdalistanum. Ætlaðar eru 
12 milljónir sem hverfisráðin sex 
hafa rétt til að ákveða ráðstöfun 
á, þ.e.a.s. 2 milljónir á hvert. Þetta 
gæti hvort heldur verið strandblak-
völlur eða meira malbik, leikvöllur 
eða skólplagnir, eða eitthvað allt 
annað, eitthvað sem nýtist íbúunum 
á staðnum. Staðfesting bæjarstjórnar 
þarf þó að koma til. Önnur nýbreytni 
er fé til uppbyggingaráætlana íþrótta-
félaga. Alls eru nú um 6 milljónir ætl-
aðar í slík verkefni og ætlast er til að 
íþróttafélögin nýti þetta sem mótfram-
lag til uppbyggingar aðstöðu. Ef vel 
tekst til gæti þetta fé átt eftir að aukast. 

Fjármögnun
Segja má að sveitarfélagið sé komið í 
skuld við eigin íbúa um framkvæmdir, 
enda hafa undanliðin ár að nokkru 
farið í að bæta fjárhaginn og greiða 
niður skuldir. Það er hinsvegar ekki 
endalaust hægt að fresta úrbótum án 
þess að það valdi tjóni. Af þessum 
sökum verður á næsta ári tekið eins 
hraustlega á og talið er óhætt. Lántaka 
fyrir fjárfestingunum verður að þessu 

sinni um 50 milljónir króna, utan 
hjúkrunarheimilisins sem fjármagnað 
er sérstaklega og á að standa undir sér. 
Það er engu að síður stefna Í-listans 
á kjörtímabilinu að skuldahlutfallið 
standi í stað, þ.e.a.s. að skuldaviðmið 
eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfé-
laga hækki óverulega á kjörtímabilinu 
og verði vel undir 150%, sem er það 
sem nefndin telur æskilegt. 

Skattar lækka því miður ekki að 
sinni, enda verkefnin mörg og brýn 
og snúa að því að byggja upp sam-
félagið og innviði þess. Það er hins-
vegar trú okkar að nú sé að glaðna yfir 
efnahagslífi sveitarfélagsins þannig 
að tekjur fari vaxandi. Jafnframt þarf 
að sækja á ríkisvaldið og knýja á um 
úrbætur í skattaumhverfi þannig að 
rétta megi þann órétt sem íbúar hér 
verða fyrir af ýmsum ástæðum, s.s. 
flutningskostnaði og ýmsum öðrum 
markaðsbresti. 

Atvinnumál og  
framtíðarhorfur
Horfur í atvinnumálum eru mjög 
góðar á heildina litið. Stærsti jákvæði 
póllinn er líklega fyrirliggjandi vöxtur 

í fiskeldi, í Ísafjarðardjúpi einu eru í 
ferli leyfi vegna 11.000 tonna fiskeldis 
og líklegt að þau nái fram að ganga. 
Þar að auki eru mörg þúsund tonn í 
umsókn í vestanverðu sveitarfélaginu. 

Nýtt fyrirtæki í húsgagnasmíði 
hefur verið sett á fót hér og fer vel af 
stað, skuldlaust fjármagnað. Ferða-
þjónusta er nú í miklum blóma og 
mætti kalla vöxtinn sprengingu. Nýjar 
verslanir hafa opnað við aðalgötu bæj-
arins. Beinar tekjur af farþegaskipum 
hafa vaxið mikið og vaxa enn hratt. 

Landanir stórra útgerða annar 
staðar að af landinu eiga sér nú 
oftar stað hér og færir það sveitarfé-
laginu auknar tekjur, sama má segja 
um strandflutningana. Blikur hafa 
reyndar verið á lofti í fiskvinnslu á 
Flateyri og Þingeyri, en sértæki kvóti 
Byggðastofnunar hefur engu að síður 
orðið til þess að fyrirtæki eru að leita 
leiða til samstarfs í þessum þorpum, 
einnig hafa heimamenn á stöðunum 
sýnt aukinn kraft og vilja til að grípa 
til eigin ráða. Slíkur kjarkur er það 
sem við þurfum. 

Fjölgun ungs fólks með börn 
kveikir trúna á bjarta framtíð samfé-
lagsins. Nýhafið átak í fræðslumálum, 
„Stillum saman strengi“, að fyrir-
mynd Reykjanesbæjar, lofar mjög 
góðu og miðað við þær móttökur 
sem verkefnið hefur fengið í skólum 
og leikskólum sveitarfélagsins eigum 
við að geta komið öllum skólunum 
okkar í fremstu röð á næstu árum. 
Sú niðurstaða ætti svo að hvetja til 
enn frekari fjölgunar ungs fólks með 
börn.

Framtíðin er björt, hún bíður þess 
að við búum hana til.

Leifur ragnar Jónsson, sóknarprestur.

Gísli Halldór Halldórsson.
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Kveikt var á jólatrénu í Bolungavík í byrjun aðventu, í endaðan nóvember.  
Þá var þannig umhorfs að snjólaust mátti heita með öllu eins og fram kemur í hugvekju Helgu Svandísar Helgadóttur.

Góðan dag kæru vinir og gleðilega hátíð!
Það er ótrúlegt að hugsa til þess að við stöndum hérna núna, fyrir utan 
Félagsheimilið okkar, nánast á sumarskónum, í snjóleysi og hlýindum 
þegar tími aðventunnar er að renna upp. Jólin eru á næsta leiti. Það eru 
hlýindi í kortunum og veðurfræðingarnir spá rauðum jólum. Þessi rauðu 
jól hafa áður látið sjá sig, man ekki alveg hvenær, en minnist þess að hafa 
getað farið út á spariskónum án þess að verða kalt eða blotna í fæturnar. 
Sumir eru glaðir með það og finnst það fínt en svo eru aðrir sem vilja fá 
snjóinn til þess að lýsa upp skammdegið. Sumum finnst ekkert jólalegt 
þegar snjóinn vantar, tala nú ekki um börnin. Þau elska að geta leikið sér 
út í snjónum. Þeim finnst gaman að geta klifrað upp á eitthvert húsþakið 
og hoppað í dúnmjúka fönnina eða farið út að renna sér á sleða eða snjó-
bretti. Mér persónulega er ekkert illa við snjóinn, finnst hann gefa okkur 
birtu í skammdeginu og mikla jólastemningu á þessum tíma, EN ég elska 
að geta farið út á spariskónum og þurfa ekki að vaða skaflana upp að mitti 
til þess að komast á milli húsa t.d. í jólaboð. 

Finnbogi hefur oft sagt við mig að 
sumarið sé minn tími - en jólin og 
aðventan hefur alltaf verið í miklu 
uppáhaldi hjá mér líka og sumarið 
bliknar í samanburðinum. Ys og þys 
í búðunum, jólalög á öllum rásum í 

útvarpinu, jólahlaðborð út um allar 
trissur, piparkökuilmur, skötulykt-
in, jólatónleikar, smákökur, glitrandi 
skraut, pakkaflóð, fólk í hátíðarskapi 
í sínu fínasta pússi og öll jólaljósin. 
Allar litríku jólaseríurnar út um allt 

toppa alveg desembermánuð í svartasta 
skammdeginu. 

Ég hef haft það fyrir sið að skella 
aðventuljósinu upp ásamt öðrum jóla-
ljósunum og auðvitað jólagardínunum 
í kringum 1. Í aðventu. Ég hef svo í ró-
legheitum bætt einu og einu skrauti við, 
smátt og smátt, fram að jólum. Þetta er 
svo stuttur tími og mér finnst að við 
eigum að njóta þess að hafa glingrið 
sem fylgir jólunum uppi sem lengst, 
verum dugleg að lýsa upp skamm-
degið og gera umhverfið notalegra. 
Þessa jólaljósa og gardýnuhefð, tók ég 
með, frá mínu heimili og hef ég haldið 
í hana, síðan við Finnbogi byrjuðum að 
búa. Ég ólst auðvitað upp við þetta og 
maður tekur með sér að heiman það 
sem manni finnst gott og gerir það að 
sínu. . . heldur hefðinni áfram. . . 

Jólaskrautið á mínu æskuheimili 
mátti nú samt aldrei fara upp fyrr en 
á Þorláksmessu, og ég tala nú ekki um 

sjálft jólatréð. Það var alveg bannað 
að setja það upp fyrr. Ég hélt í þetta til 
að byrja með, en hef nú aðeins slakað 
á og við skellum oft trénu upp daginn 
fyrir Þorláksmessu ! Hver fjölskylda 
hefur jú sína hefð. 

Þegar ég lít til baka voru fleiri hefðir 
sem mamma tók með sér frá sínu 
heimili. Hún bað pabba yfirleitt um að 
eldhúsið yrði málað fyrir hver jól, því 
það var alltaf málað heima hjá henni, 
í sveitinni á Eyri, því annars fannst 
henni jólin ekki koma. Það varð líka 
að kveikja á útvarpinu á Þorláksmessu, 
til að hlusta á jólakveðjurnar lesnar 
af Gerði G. Bjarklind, mjög hátt svo 
mamma missti ekki af neinni kveðju 
ef hún skildi nú vera einhversstaðar 
langt frá útvarpinu. Þetta glumdi allan 
daginn á meðan heimilisfólkið kláraði 
að ganga frá og taka til og skreyta húsið 
hátt og lágt. Bakaðar voru örugglega 
17 sortir af smákökum og ísskápurinn 
iðulega fullur af smáköku- deigi sem 
átti eftir að baka. Allar þessar stóru 
kúlur voru merktar með bókstöfum 
eftir því hvaða kökuuppskrift um var 
að ræða. P fyrir piparkökur, M fyrir 
mömmukökur og svo framvegis. Svo 
bara allt í einu voru nokkur jólaköku-
box komin upp á hillu í þvottahúsinu, 
fullar af smákökum sem mátti helst 
ekki borða fyrr en korter í jól. Einnig 
var búið til konfekt og heimagerður ís. 
Þetta hafði hún afrekað í skjóli nætur 
þegar allir voru sofnaðir. Ég er nú ekki 
alveg svona ströng á smákökurnar og 
konfektið enda auðveldara að nálgast 
þetta í dag. Ingó búinn að panta fleiri 
flreiri tegundir af smákökudeigi og 
konfekti í kassavís – en samt jafnast 
ekkert á við heimagert bakkelsi. 

Það er svo gott að líta til baka. 
Fólk fyllist hlýju og löngun eftir því 
að finna fyrir stemningunni eins og 
hún var. Ég er ekki svo gömul að ég 
muni eftir spýtujólatrjánum, sem fólk 
var með heima hjá sér í gamla daga 
eða eplunum sem fengust ekki nema 
bara fyrir jólin, en ég man sérstaklega 
eftir einum viðburðaríkum jólum hjá 
okkur Finnboga, þar sem við bjuggum 
á Skólastígnum í húsinu gula hérna við 
hliðina. Allir krakkarnir okkar voru 
fædd, voru á aldrinum 3 – 8 ára og 
öll mjög spennt að bíða eftir jólunum. 
Aðfangadagur var runninn upp og allir 
pakkarnir voru komnir undir tréð. Þau 
búin að hringsóla í kringum pakka-

flóðið allan daginn, voru eins og upp-
tendraðir sykursnúðar og þegar leið á 
daginn fór heimilisfólkið að gera sig 
klárt fyrir matinn, steikin komin inn 
í ofninn, kallinn uppi að gera sósuna, 
og ég í miðju kafi við að klæða þau í 
sparifötin, setja fléttur í hárið á stelp-
unum og við bæði að reyna að ná þessu 
öllu fyrir kl. 6. 

Krakkarnir voru mjög eirðarlaus á 
þessum tíma eins og í flestum öðrum 
húsum, höfðu ekkert að gera og biðin 
endalaust löng. Á þessum undirbún-
ingstíma náðist að kveikja í, á tveimur 
stöðum í húsinu. Strákurinn skellti 
servíettu í eitt kertið á neðri hæðinni 
þannig að eldtungurnar kvissuðust út 
í loftið í einum glugganum þar og uppi 
hafði Thelmu minni tekist að kveikja í 
blúndugardínunum í borðstofunni þau 
jólin. Þannig að jólailmurinn hjá okkur 
var frekar ólíkur því sem á að venjast, 
minnti frekar á ofristaða brauðsneið 
heldur en kanil og grenilykt. 

Þegar búið var að borða, var komið 
að því að taka upp allt pakkaflóðið sem 
búið var að raða fallega undir tréð. 
Þegar ég var lítil, lagði fólkið mitt alltaf 
ríka áherslu á það að vita frá hverjum 
þessi og þessi pakki var. Við Finnbogi 
náðum því engan veginn þetta kvöld, 
því spenningurinn var svo mikill að 
mig minnir að það hafi verið tekinn 
upp pakki og sagt: vá, flott- og svo var 
rokið í næsta og við foreldrarnir að 
rembast við að leita að miðanum sem 
fylgdi gjöfinni. . . . Þetta voru sem sagt 
„púff “ jólin hjá okkur. Þið getið ým-
indað ykkur símtölin hjá okkur þegar 
við fórum að þakka fyrir okkur. 

Ég hef oft hugsað um jólagjafirnar 
og tilganginn með þeim. Auðvitað er 
þetta siður þar sem er verið að minnast 
gjafanna sem jesús fékk við fæðingu en 
ég er ekkert viss um að fólk hugleiði 
það í stressinu og hamaganginum fyrir 
jólahátíðina. Reynum samt. 

Verum góð við þá sem minna 
mega sín. Hlúum að gamla fólkinu og 
öllum þeim sem eiga um sárt að binda. 
Gefum okkur tíma til þess að gleðja 
þennan hóp fólks með faðmlagi, sím-
tölum og heimsóknum. Þetta er stór 
gjöf sem allir ættu að reyna að tileinka 
sér. Sýnum kærleik í verki og verum 
góð við náungann. 

Lifið heil elskurnar, njótið að-
ventunnar og finnið friðinn í hjartanu. 

Gleðileg jól. 
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Amma í Hrauni
Hún amma mín í Meirahrauni var mikil kjarnakona, að því 
er mér var sagt frá henni, en hún dó áður en ég fæddist svo 
að ég sá hana aldrei. 
Þessi amma mín hét Rósa Snæbjörns-
dóttir. Hún fæddist 7. október 1859 á 
Fitjum í Staðarsveit við Steingrímsfjörð. 
þessi bær er löngu farinn í eyði. Hann 
stóð í mjög afskekktum dal sem heit-
ir Vatnadalur. Þess sér þó enn merki 
hvar bærinn stóð í túnskika á bökkum 
Fitjavatns. 

Rósa ólst upp hjá foreldrum sínum, 
sem bjuggu á hinum ýmsu stöðum við 
Steingrímsfjörð. Vestur að Djúpi kom 
hún ásamt Kristmundi bróður sínum í 
kringum 1882-3. Þá var hún aðeins 23 
ára, en bróðir hennar 25 ára. Þau réðu sig 
í vinnumennsku í Svansvík við Ísafjörð, 
en þar bjó þá Jónas Jónsson og Rannveig 
Þórarinsdóttir. Þau voru í stóbænda tölu 
þar í sveit og börn þeirra Kristján og 
Anna voru talin sérstök myndar- og at-
gervisungmenni. Enda fór það svo, að 
fljótlega fór að bera ´akærleikum milli 
þessara barna bóndans og aðkomusystk-
inanna. Ekki féll sá vinskapur í góðan 
jarðveg hjá húsbændunum. Þótti lítið 
jafnræði með eignalausu aðkomufólki 
og erfingjum stórbóndans. 

Sumarið 1884 fór að bera á því að 
Rósa var ekki kona einsömul og 27. 
nóvember fæddi hún tvíbura, dreng 
og stúlku. Stúlkan fæddist andvana, en 
drengurinn var skírður Kristmundur 
og sagður Sigurðarson því Rósa hafði 
mánuði áður, þann 17. október gifst 
Sigurði Sigurðarsyni frá Bjarnastöðum 
í Ísafirði. Þegar árin liðu og drengur-
inn Kristmundur var kominn í Svans-
vík vildi Kristján sem þá var tekinn við 
búfjárráðum í Svansvík viðurkenna 
faðernið og fá hann á heimilið til ´sin 
til framtíðar og þá var föðurnafninu 
breytt og eftir það var hann skrifaður 
Kristmundur Kristjánsson. 

Rósa og Sigurður voru fyrstu árin í 
húsnemnnsku á Þúfum og Miðhúsum, 
en síðar leiguliðar á Keldu. Á þessum 
húsmennskuárum eignuðust þau 
fjóra syni; Guðbjart, Sigurð, Finnboga 
og Kristján. Þegar þessir synir þeirra 
voru orðnir fulltíða flutti fjölskyldan 
út í Skálavík í Hólshreppi og settist að 
í Meirahrauni. 

Jörðin Meirahraun var heldur rýr 
til búskapar og bústofninn ekki stór 
hjá þeim Rósu og Sigurði. Bóndinn 
og synirnir urðu því að fara á vertíð 
í Bolungarvík ti að vinna fyrir nauð-
þurftum. Sigurður vildi hafa yngsta son-
inn Kristján á sama bát og hann sjálfur 
svo hann gæti haft auga með honum. 
En 27. nóvember 1915 gerði stórvirði 
við Ísafjarðardjúp og þann dag fórust 
þrjú skip og 17 sjómenn drukknuðu. 
Meðal þeirra voru feðgarnir frá Hrauni, 
Sigurður og Kristján. 

Ekkjan Rósa amma mín sat jörðina til 
vorsins, en réði sig næstu árin í vinnu-
mennskuá sveitabæjum við Djúp og 
hafði með sér ömmubarn sitt, stúlku sem 
hét Sumarlína Margrét. Þessi Margrét, 
sem fæddist í mars 1915 missti móður 
sína í júní þá um sumarið, en faðir 
hennar drukknaði í nóvember. Þetat ár 
1915 hefur því verið mikið örlagaár fyrir 
Rósu ömmu mína og hennar nánustu. 

Nokkrum árum seinna fór Margrét 
litla til móðurfólks síns á Ströndum. 
Rósa dvaldist síðan nokkur ár í Bol-
ungarvík og gekk í söfnuð Aðventista, 
sem var fjölmennur í Bolungarvík á 
þessum tíma. Síðan flutti hún til Reykja-
víkur og bjó á Grettisgötunni þar til hún 
andaðist 16. maí 1927 í fullvissu þess 
að hún myndi síðan hjá frelsara sínum 
öðlast himneska sælu.

Hugleiðing um lífs-
hlaup Rósu ömmu, 
sem ég orti í tilefni af 
ættarmóti sem haldið 
var í Skálavík 1987.

Á Fitjunum fæddist hún forðum daga,
svo fíngerð og nett eins og blóm í haga.
Hún óx þar upp, við ástúð og hrós,
varð yndisleg blómarós.

Og rósin unga varð allra yndi,
þó enga ró hún þar fyndi.

Því ungmeyjarhjartað er alltaf að leita,
að ungum og hávöxnum sveini.
Hún fann hann líka í Svansvík seinna, 
en svolítið grét hún í leyni.

Loks festi hún rót þar sem fjalldrapi 
og grjót
faðmast í Meirahrauni.

Líkhringing hafsins er hræðileg ógn
á hrollköldum vetrardegi.
Hennar athvarf og ást,
sökk í öldunnar djúp,
en eftir sat kvöl og tregi.
Guð veittu mér styrk
þegar voðinn slær,
svo veikur ég trúa megi.

Ævin er hraðfleyg
vort yndi er stutt
og óðar en nokkurn varði,
lá rósin hún amma mín,
rótslitin fölnuð og köld
í ókunnum garði.

(Skrifað á Ísafirði í janúar 2013)

Bréf frá ömmu til pabba:
6 Mars  Reykjavík Grettisgötu  18B

Yljast kæri sonur minn. Guð af náð 
sinni gefi þjer góða og gleðilegar allar 
þínar ófarnar æfileiðir. Hann skreiti 
lífsferil þína þeim digðum sem Guði 
eru þóknanlegar. Mjer þikir leiðin-
legt að skrifa þjer aldrey elsku Barnið 
mitt, fyrst er það að þið ekki orðnir 
nema tveir eftir þá er það nú svona 
að mig langar til að sína að jeg er 
jafnskild þjer og Boga mínum og 
mjer fynst að jeg elski ykkur báða 
jafnmikið. Þið eruð Börnin mín af 
Guði þegin. Mjer þikir leiðinlegast 
hvað sjaldan að jeg fæ brjef og frjetti 
so lítið af ykkur.

Ekki get jeg sagt þjer neitt í frjettum 
nema mjer líður vel sje Guði lof. Það 
er ekki hægt að lifa so í þessum heimi   
að það kosti ekki ýmsa erviðleika og 
so væri ekki neinn fögnuður meiri til 
en að það fyrir heiti af sjálfum Kristi 
en að oss birji fyrir margar hörm-
ungar að ganga í Guðsríki.  Jeg hef alla 
æfi mína fundið til handleiðslu Guðs  
en það get jeg sagt þjer aldrey hef ég 
betur fundið til handleiðslu Guðs en í 
vetur. Hann hefur svo dásamlega bætt 
allar þarfir mínar bæði til tímanlegrar 
og eylífrar blessunar.  Góðum Guði 
sje eylíft lof. Við meigum reiða okkur 

á að hans or eru áreyðanleg leytið 
fyrst Guðs ríkis og hans rjettlætis þá 
mun þjer alt gott gefast. 

 Oft gef jeg óskað í huga mínum að 
þið öll væruð í þeim hópisem koma 
í Kyrkjuna okkar á hverjum hvíldar-
degi og opinberunar samkomur æa 
sunnudögum kl 8 að kveldi og æfin-
lega er Krikjan full og Salurinn líka. 
Það eru margar sálir leitandi og koma 
með. Jeg vildi meiga segja þjer haltu 
hvíldardag drottins gjörðu það í Guðs 
nafni svo þú hljótir ynnisgli Guðs 
áður en sá mikli dagur drottins upp-
rennur því bráðum verður náðardyr-
unum lokað og vor hjartkæri frelsari 
kemur í dýrð sinni að sækja sitt fólk. 

Guð minn góður gefi að þið öll 
mættuð þá vera með og njóti þeirrar 
eilífu dýrðar sem hann hefur sínum 
Börnum heitið. Það skal vera mín 
bæn í Jesú nafni. Jeg vona að þú 
skrifir mjer aftur það brjef sem gleður 
mig hjartans Barnið mitt. Jeg vona að 
fá að sjá þig þegar yfir líkur. Jeg bíst 
ekki við við því fyr. Þá hlakka jeg til að 
fá að sjá ykkur öll. Berðu kæra kveðju 
Dóru minni og öllum Börnunum og 
so fel eg ykkur öll Guði á vald. 

Það mælir af hjarta þín Móðir
Rósa Snæbjörns

sigurvin Guðbjartsson.

rósa snæbjörnsdóttir.
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Ný bók að vestan: 

Vestfirskir stjórnmálamenn 
í blíðu og stríðu komin út
Út er komin bókin Vestfirskir 

stjórnmálamenn í blíðu og 
stríðu, alþýðusögur í léttum 

dúr að vestan. Þessi bók átti ekkert 
að koma út fyrr en á næsta ári. En 
í tilefni af 20 ára afmæli Vestfirska 
forlagsins var ákveðið að hún kæmi 
bara út núna. Eins og skrattinn úr 
sauðarleggnum mundu sumir segja! 

Er hér um að ræða sama tóbak 
og er í bókinni Vestfirskir sjómenn 

í blíðu og stríðu: Kímilegar og auð-
vitað meira og minna sannar alþýð-
usögur af Vestfirðingum. Þessi bók 
er að sjálfsögðu gefin út til heiðurs 
vestfirskum stjórnmálamönnum 
eins og sjómannabókin er gefin út 
til heiðurs blessuðum sjómönnunum 
okkar. 

Flestar af þeim Vestfirðingasögum 
sem hér eru settar á prent hafa birst 
áður. Sumar margoft. En margir 

hafa bara ánægju af að rifja þær 
upp. Heimildarmenn eru yfirleitt 
ekki nafngreindir. Þessar umræddu 
bækur eru einkum ætlaðar þeim 
sem hafa gaman af að brosa, hlæja 
eða jafnvel reka upp rokur einstaka 
sinnum. Saklaus og vonandi græsku-
laus gamansemi að vestan í skamm-
deginu. Hláturinn lengir lífið segja 
sérfræðingarnir! 

 Vestfirska forlagið

Vestfirskir stjórnmálamenn 
tvær sögur úr bókinni: 
Kunnuglegur  
félagsskapur
Ólafur Hannibalsson, fyrrum bóndi 
í Selárdal í Arnarfirði, var eitt kjör-
tímabil (1995-1999) varaþingmaður 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn á Vestfjörð-
um. Ólafur er bróðir Jóns Baldvins 
Hannibalssonar, fyrrum formanns 
Alþýðuflokksins, utanríkisráðherra 
og sendiherra.

Ólafur tók fyrst sæti á Alþingi í árslok 
1995. Nokkru áður var hann spurður 
hvernig þingsetan legðist í hann.

Ólafur svaraði:

Hún leggst vel í mig. Ég var lengi 
innan um skepnur og líkaði vel.

Vertu bara rólegur
Dýrfirðingurinn Jón Jónsson, skraddari, 
var afkomandi Sighvatar Grímssonar, 
Borgfirðings á Höfða þar í firði. Frá-
sagnargáfuna fékk hann í ómældum 
skömmtum frá fræðimanninum.

Sem og þeir fleiri afkomendur hans. 
Hann var eldheitur kommi. Það kom 
ekki í veg fyrir það að þeir Matthías 
Bjarnason voru miklir mátar. Eigin-
lega stórvinir.

Eitt sinn voru þeir félagar að ræða 
um kommúnismann.

Þá klappaði Jón skraddari á öxlina 
á Matthíasi og sagði:

Vertu ekki svona bráðlátur, vinur 
minn. Það tekur minnst 400 ár að 
skapa fullkominn kommúnisma. 
Vertu bara rólegur!

Embættismaður ársins
Blaðið Vestfirðir hefur ákveðið 

að útnefna Jónas Guðmunds-
son, sýslumann í Bolungavík 

embættismann ársins. Hann var 
hvatamaður að því að upp var tekið 
svonefnt vanrækslugjald. Það er lagt 
er á bifreiðaeigendur, sem draga úr 
hófi að færa bíla sína til skoðunar. 
Það þykir hafa haft áhrif til bóta 
hvað varðar skoðun bíla en gjaldið 
hefur einnig reynst drjúg tekjulind 
fyrir ríkissjóð. Jónas Guðmundsson 
upplýsti í haust á þingi Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga að það hefði skilað 

1800 milljónum 
króna í ríkis-
sjóð á 5 árum. 
Va n r æ k s l u -
gjaldið nemur 
því að jafnaði 
um 1 milljón 
króna á dag. 
Með snjallri 

hugmynd hefur sýslumaðurinn 
fengið ríkinu tekjulind sem greiðir 
á skömmum tíma allan kostnað við 
rekstur embættisins og háum fjár-
hæðum að auki. 
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Upphafið af fyrsta kafla bókarinnar sem fjallar um 
Verkalýðsfélag Patreksfjarðar 1931-1970
Patreksfjörður var og er miðstöð 

mannlífs og þjónustu í Vestur-Barða-
strandarsýslu. Í fyrsta bindi þessarar sögu 
sagði frá öflugum útgerðar- og verslun-
arfyrirtækjum sem störfuðu á Vatneyri 
og Geirseyri fram til 1930. Íbúafjöldi 
jókst og iðnaður og þjónusta döfnuðu. 
Verkalýðsfélag Patreksfjarðar var stofnað 
árið 1928. Félagið varð þegar fjölmennt 
og náði fram viðurkenningu með skrif-
legum samningum við atvinnurekendur 
eftir þriggja vikna verkfall í janúar 1930. 
Þá voru meðlimir félagins 223, en íbúar 
á Patreksfirði um 600. Næstu ár voru 
tími innri átaka í félaginu um leið og 
tekist var á um kaup og kjör við volduga 
atvinnurekendur á staðnum. 

Vatneyrarfeðgar, Ólafur Jóhannesson 
konsúll og synir hans, voru helstu at-
vinnurekendur á Patreksfirði eftir 1930. 
Vatneyrarfyrirtækin voru rekin með 
miklum myndarbrag. Ó. Jóhannesson 
hóf togaraútgerð frá Patreksfirði árið 
1925 með kaupum á togaranum Leikni 
BA 151. Þar með renndi hann styrkari 

stoðum undir rekstur fyrirtækisins og 
atvinnu á Patreksfirði. Árið 1930 var 
mikið veltiár, en þegar afleiðingar krepp-
unnar komu fram á næstu misserum með 
verðfalli á saltfiski og sölutregðu, dróst 
atvinna saman og árstíðabundið atvinnu-
leysi varð viðvarandi hjá verkafólki á Pat-
reksfirði. Það setti mark sitt á samskipti 
Verkalýðsfélags Patreksfjarðar og Ólafs 
Jóhannessonar næstu ár. Vatneyrarfyr-
irtækin lentu ekki í teljandi erfiðleikum 
á kreppuárunum. Feðgarnir náðu að 
endurnýja atvinnutækin og byggja upp 
ný, á meðan mörg önnur fyrirtæki sukku 
æ dýpra í skuldir. 

Átök og innra stríð
Árið 1931 urðu átök í Verkalýðsfélagi 
Patreksfjarðar sem leiddu til klofnings 
félagsins. Upphaf deilna má rekja til þess 
að í janúar barst verkalýðsfélaginu tilboð 
frá „stórkaupm. og útgerðarmanni Ólafi 
Jóhannessyni, Vatneyri“ um að félagið 
tæki að sér ístöku á Vatninu gegn greiðslu 
í matvælum eða vörum. Haldinn var op-

inn „Verklýðsfundur“ um málið. Bene-
dikt Einarsson varaformaður félagsins 
stýrði fundinum og bar fram tillögu um 
að hafna boðinu „með mjög misjöfnu 
áliti fjelagsmanna.“ Eftir miklar um-
ræður var tillaga Benedikts samþykkt 
með 33 atkvæðum gegn 23, en áður var 
felld breytingartillaga frá Kristjáni Guð-
brandssyni um að fela stjórn félagsins að 
taka ákvörðun í málinu. 

Ágreiningur á milli formanns og vara-
formanns verkalýðsfélagsins um málið 
leiddi til uppgjörs. Næsta dag var boð-
aður fundur í verkalýðsfélaginu á ný, þar 
sem stjórninni hafði borist áskorun frá 
30 félagsmönnum um að taka það upp 
aftur. Á fundinum fékk Árni Gunnar 
Þorsteinsson, formaður félagsins, sam-
þykkta tillögu: „Fundurin ákveður að 
fela samninganefnd fjelagsins, að gera 
út um ísvinnumálið á þeim grundvelli, 
að vinnan verði þegin, en svo um búið, 
að ekki sje hægt að koma þessu ákvæði 
yfir á neina aðra vinnu, ennfremur að 
sem mestur jöfnuður komi fram í því 

hverjir fái vinnuna.“ Þetta var samþykkt 
með 46 atkvæðum gegn 10. Nokkrum 
dögum síðar var haldinn aðalfundur í 
félaginu þar sem Árni var endurkjörinn 
formaður en Benedikt Einarsson gekk úr 
stjórninni. Nýr varaformaður var kosinn 
Kristján Guðbrandsson. 

Áður en febrúarmánuður var á enda 
gerði Ólafur Jóhannesson kaupmaður 
verkalýðsfélaginu tilboð um kauplækkun. 
Félagið hafnaði því „með öllum greiddum 

atkvæðum.“ Þess í stað var samþykkt 
kröfugerð sem fól í sér kauphækkun, 
karlar áttu að hækka úr 90 aurum í 1,15 
krónur á tímann og konur úr 58 aurum í 
75. Auk þess var gerð krafa um að 1. maí 
yrði frídagur. Samninganefnd félagsins 
var falið að ræða málið við vinnukaup-
endur. Nýr samningur var lagður fyrir og 
samþykktur á félagsfundi 2. apríl 1931 og 
virðist sem verkalýðsfélagið hafi fengið 
kröfur sínar um kauphækkun fram. 

Næstu misseri einkennast af baráttu 
verkalýðsfélagsins við að halda um-
sömdum launum gegn endurteknum til-
raunum atvinnurekenda til að lækka þau. 

---
Þegar leið að útborgun launa í júlímánuði 
fór Ó. Jóhannesson fram á að verkalýðs-
félagið veitti sér lengri frest til að gera 
upp við verkafólk. En nú var þolinmæði 
félagsmanna þrotin og félagsfundur sam-
þykkti að fyrirtækið hefði ekki uppfyllt 
skilyrði sem félagið setti og fól stjórninni 
að innheimta ógreidd vinnulaun bæði hjá 
Ó. Jóhannesson og Aðalsteini P. Ólafsson, 
sem rak fiskverkun á Geirseyri, og leita 
aðstoðar sýslumanns við innheimtuna 
ef með þyrfti. Ekkert fréttist af úrslitum 
málsins fyrr en í september, þegar næst 
var haldinn félagsfundur. Þá bar Árni 
Gunnar Þorsteinsson formaður félagsins 
upp tillögu um „að gjöra vinnustöðvun 
strax á morgun, til þes að gera tilraun, 
til þess að ná rjetti fjelagsins, gagnvart 
vinnukaupendum.“ Nú bar svo við að 
fundarmenn voru ósáttir við formanninn 
og töldu flestir að stjórnin hefði átt að 
vera búin að leita réttar félagsmanna fyrr. 
Tillaga formanns var felld með öllum 
greiddum atkvæðum. 

Tveim dögum síðar sagði Árni Gunnar 
Þorsteinsson sig úr félaginu, þar sem 
enginn hefði stutt tillögu hans og var 
úrsögnin samþykkt á félagsfundi. Þegar 
leitað var eftir afstöðu varaformannsins, 
Kristjáns Guðbrandssonar, sagði hann sig 
einnig úr félaginu. Benedikt Einarsson 
var kosinn nýr formaður Verkalýðsfélags 
Patreksfjarðar í september 1931. Á næsta 
fundi skýrðu þeir Benedikt Einarsson og 
Sigurjón Jónsson vararitari frá viðræðum 
sínum við atvinnurekendur, og sögðu 
að „…þeir hefðu lofað að borga út eftir 
standandi vinnulaun þegar þeir væru 
búnir að senda fisk.“

Ágreiningurinn í verkalýðsfélaginu, 
sem leiddi til úrsagnar formanns og 
varaformanns haustið 1931, átti sér fleiri 
ástæður en afstöðu til kjaramálanna. Að 
baki var miklu fremur mismunandi af-
staða til stjórnmála. 

Saga verkalýðshreyf-
ingarinnar á Vestfjörðum
Komin er út bókin Vindur í 

seglum II. Hún er annað bindi 
sögu verkalýðshreyfingar á 

Vestfjörðum, eftir Sigurð Pétursson 
sagnfræðing. Útgefandi er Alþýðu-
samband Vestfjarða. Bókin fjallar um 
sögu 12 verkalýðsfélaga og byggðarlaga 
á Vestfjörðum á tímabilinu 1930-1970. 
Byggðarlögin sem fjallað er um í bók-
inni eru: Patreksfjörður, Bíldudalur, 

Tálknafjörður, Flatey, Reykhólar, 
Borðeyri, Hólmavík, Drangsnes, 
Árneshreppur, Þingeyri, Flateyri og 
Suðureyri. 

Höfundur segir í formála bókar-
innar: Á tímabilinu 1931-1970 sótti 
verkalýðshreyfingin fram til áhrifa á 
öllum sviðum þjóðlífisins og varð um 
miðja öldina stærsta og áhrifamesta 
fjöldahreyfing á landinu. Félagsleg 

réttindi náðust fram, áhrif á kaup og 
kjör voru viðurkennd og afskipti og 
þátttaka verkalýðsfélaga af atvinnu-
lífi og samfélagsmálum þóttu sjálf-
sögð. Hlutverk verkalýðsfélaganna í 
gangverki samfélagsins var staðreynd. 
Þetta mikilvæga hlutverk einstakra 
verkalýðsfélaga og hreyfingar vinnandi 
fólks náðist ekki fram viðstöðulaust. 
Það kostaði baráttu og þrek. „
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• Stærðir frá 2,4 upp í 2500 kVA.

• Fjölmargar stærðir til á lager.

• 1 fasa og 3ja fasa.

OutdOOr Wall Sign

Wall signs should be suitable for external fixing and can be replicated in a variety of sizes. 
These signs are designed to be visible at a minimum distance of 100m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendations:  Wall signs should be manufactured from powder coated 
    3mm aluminium panels.

Small Wall Sign  2000mm x 362mm 
Medium Wall Sign  3500mm x 634mm 
Large Wall Sign  4000mm x 724mm

 
Anybody 

Engineering

OutdOOr illuminated PrOjecting Sign

760mm

31
2m

m

These signs are available in either single or double sided formats for flat or projected fitting.

Recommendations:   The illuminated sign should be manufactured from extruded   
    aluminium and have a powder coated finish. The panels should  
    be 3mm thick opal perspex and both the logo and the  
    background are illuminated.

Size    760mm x 312mm

HVAÐ GERIR ÞÚ ÞEGAR RAFMAGNIÐ FER ?
RAFSTÖÐVAR

FJÖLMARGAR STÆRÐIR 
TIL Á LAGER

Vatneyri.

Árni Gunnar Þorsteinsson.



Vestfjarðabækurnar fást í bókaverslunum um land allt

Vestfjarðabækurnar
Vestfirskir sjómenn 

í blíðu og stríðu
Alþýðusögur í léttum dúr að vestan

Hallgrímur Sveinsson og Bjarni G. Einarsson tóku saman

Vestfirskir stjórnmálamenn 
í blíðu og stríðu

Alþýðusögur í léttum dúr að vestan

Hallgrímur Sveinsson og Bjarni G. Einarsson tóku saman

Vestfirskir stjórnmálamenn 

Verð 2.800,- 
Vestfirskir sjómenn 

Verð 2.800,- 
Frá Bjargtöngum að Djúpi 

Verð 5.980,- 

Hornstrandir Jökulfirðir  
Verð 2.800,- 

Ýmislegt frá fyrri tímum 
Verð 3.900,- 



Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · 
Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta 
móttakari · Micro Dimming · 
Gervihnatta móttakari

48”
229.920 Verð áður 287.400

55”
295.900 Verð áður 369.000

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)

3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“  119.920 áður 149.900

48“ 189.900 Jólatilboð
55“  279.920 áður 349.900

65”  499.000 áður 649.900

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*
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Nú án vörugjalda

PIX-CM32BT-K

Hljómtækjastæða með Bluetooth
30W (15W + 15W RMS) (8Ω) - 2-Way Bass-Reflex Hátalarar - MP3, WMA - 
AM/FM Útvarp m.45 st.minni - Innbyggt Blueooth - Pioneer Wireless Streaming 
App - iPod, iPhone, iPad í gegnum USB

Verð: 49.900,-

39.920,- 

3 litir

X-SMC01BT-K

Hljómtækjastæða vegghengjanleg
2x10W, Bluetooth, FM útvarp, geislaspilari CD-R/CD-RW, USB, MP3, WMA

Nú án vörugjalda
Verð: 44.900,-

33.900,- 

3 litir

Nú án vörugjalda
Verð: 27.900,-

22.320,- 

X-EM12                              
Hljómtækjastæða
2x15W magnari, FM útvarp m. 30stöðva minni, geislaspilari, USB afspilun

Allinox
10, 14 og 19 lítra stálpottar á 

frábæru verði.Kaffivélin 
frábæra sem 
sýður vatnið.
Fæst í 3 litum.

Jólatilboð: 
19.990

Þessi hágæða 
og vel hannaða 
kaffivél svarar 
öllum kröfum 
kaffigæðinga.

Jólatilboð: 
89.900

EÐAL 
POTTAR & PÖNNUR

TEFAL POTTAR OG 
PÖNNUR HAFA VERIÐ Í 
SÉRSTÖKU UPPÁHALDI 

HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

heyrnar tó l 30% 
afsláttur

Jólatilboð: 3.990

Handryksugan 
frábæra
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