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Útivistardagur grunnskólanna
Útivistardagur grunnskólanna á 

Þingeyri, Flateyri og Bolunga-
vík var skömmu fyrir páska og fóru 
skólarnir með nemendur til Ísafjarðar 

og nutu dagsins á skíðasvæðinu í blíð-
skaparveðri og sérlega góðu skíðafæri.

Uppbyggingarsjóður Vestfjarða:

Framlengt til 11. maí
Frestur til þess að sækja um styrki 

í Uppbyggingarsjóð Vestfjarða 
hefur verið framlengdur til 

11. maí, en áður hafði verið auglýst 
að frestur rynni út í dag 30 apríl. Í 
sjóðnum eru 60 mkr til ráðstöfunar 
og veittir verða stofn- og rekstrar-
styrkir styrkir til menningarstofnana, 
verkefnastyrkir til menningarmála og 

verkefnastyrkir til atvinnuþróunar- ný-
sköpunarverkefna. Frekari upplýsingar 
er hægt að fá hjá Fjórðungssambandi 
Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélagi 
Vestfjarða. 

                                                                     
 
 

Óskað eftir umsóknum í nýjan Uppbyggingarsjóð Vestfjarða 
 
Nú hefur verið stofnaður nýr Uppbyggingarsjóður Vestfjarða sem rekinn er innan 
vébanda Sóknaráætlunar landshlutans og er í umsjón Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Sjóðurinn tekur við hlutverki Menningarráðs Vestfjarða og Vaxtarsamnings Vestfjarða 
og veitir styrki til menningarverkefna, atvinnuþróunar- og nýsköpunar.  
 
Uppbyggingarsjóður er hluti af samningi ríkis og Fjórðungssambands Vestfirðinga um 
Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019 sem undirritaður var 10. febrúar 2015. Í vor verður 
í fyrsta skipti úthlutað úr sjóðnum og er umsóknarfrestur til og með 30. apríl. Til 
ráðstöfunar í úthlutun eru um það bil 60 milljónir að þessu sinni, sem er svipuð upphæð 
og úthlutað var á grundvelli menningar- og vaxtarsamninga á síðasta ári. 

Veittir verða stofn- og rekstrarstyrkir til menningarstofnana, verkefnastyrkir til 
menningarmála og verkefnastyrkir til atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefna.  

Nýbreytni er að hægt er að sækja um stærri styrki til lengri tíma en áður, allt að þremur 
árum. Skila verður umsóknum á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er að finna ásamt 
frekari upplýsingum og úthlutunarrreglum á vef Fjórðungssambands Vestfirðinga – 
www.vestfirdir.is. 

Samþykkt hefur verið að árið 2015 verði litið sérstaklega til verkefna sem uppfylla eitt 
eða fleiri eftirfarandi skilyrða: 

a)  Verkefni sem efla nýsköpun og atvinnuþróun á svæðinu og stuðla að stofnun nýrra 
fyrirtækja sem byggja á nýsköpun, einnig vöru- og gæðaþróun í starfandi fyrirtækjum 
b)  Verkefni sem stuðla að nýsköpun, fjölbreytni og aukinni fagmennsku í 
menningarstarfi 
c)  Verkefni sem fjölga eða styðja við atvinnutækifæri á sviði lista og menningar 
d)  Verkefni sem efla samstarf á sviði menningarmála á svæðinu 
e)  Verkefni sem styðja við uppbyggingu og eflingu menningartengdrar ferðaþjónustu 
f)  Verkefni sem skapa viðskiptatækifæri og verðmæti á sviði skapandi greina 
g)  Verkefni sem skapa störf fyrir háskólamenntaðar konur eða stuðla að fjölbreyttari 
atvinnutækifærum fyrir ungt fólk á svæðinu 

Óvíst um fjármögnun og  
staðsetningu hjúkrunarrýma
Heilbrigðisráðherra Kristján 

Þór Júlíusson hélt nýlega 
fund á Ísafirði. Fram kom 

í máli hans að stefnt væri að því að 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða yfirtæki 
hjúkrunarrýmin sem hafa verið byggð 
á Ísafirði og í Bolungavík og myndi 
stofnunin annast reksturinn. Að-
spurður kvaðst hann ekki geta tryggt að 
fjárveitning hverju sinni myndi duga 
til þess að reka öll rýmin á Þingeyri, 
Ísafirði og í Bolungavík. Gerði hann ráð 
fyrir því að fjárveiting myndi afmarkast 
af notkun hverju sinni. Miðað við þessi 

svör ráðherrans virðist sem það verði 
verkefni yfirstjórnar Heilbirgðisstofn-
unar Vestfjarða hverju sinni að ákveða 
hvaða rými verði í notkun. 

Fjölskyldudagur Björgunar- 
sveitarinnar Ernis í Bolungavík
Síðastliðinn laugardag bauð 

Björgunarsveitin Ernir í Bol-
ungavík bæjarbúum upp á 

fjölskyldudag á Skálavíkurheiðinni. 
Drógu björgunarsveitarmenn skíða-

menn og snjóbrettafólk upp á heiðina 
með tækjakosti sínum. Þegar þangað 
var upp komið var hægt að renna sér 
niður aftur eftir löngum brekkum 
enda snjórinn nægur á þessum 

slóðum. Allmargt var á Skálavíkur-
heiðinni þennan eftirmiðdag þrátt 
fyrir fremur risjótt veðurfar og var 
ekki annað að sjá en að gestir nytu 
útiverunnar. 

Uppsögni Snorra einsdæmi
Ólafur Loftsson, formaður fé-

lags grunnskólakennara seg-
ist ekki vita um annað dæmi 

þess að kennarar hafi verið sagt upp 
störfum vegna skoðana sem settar voru 
fram utan starfs. Hann vildi þó ekki 
útiloka það en hann minnist þess ekki 
í svipinn. Aðspurður hvaðst hann ekki 
vija ræða einstök mál, en staðfesti þó 
hann hefði rætt við Snorra Óskarsson 

og að lögfræðingur sambandsins hefði 
aðstoðað Snorra. Ólafur var spurður 
að því hver væri almenn stefna sam-
bandsins um stuðning við félagsmenn 
þegar til kæmi uppsagna vegna atvika 
utan starfs. Ólafur sagði að hvert til-
vik væri metið fyrir sig og því fudninn 
eðlilegur farvegur. Sumt væri leyst af 
starfsmönnum Kennararsambandsins 
og öðru væri vísað til lögfræðings. 

Púkamótið á Ísafirði  
haldið í ellefta sinn í sumar
Ellefta Púkamótið í fótbolta verður 

haldið á Ísafirði síðustu helgi 
júnímánaðar í sumar. Dagskrá 

mótsins er þegar komin fram á heima-
síðunni pukamot.is. Mótið verður sett 
föstudaginn 26. júní klukkan 16.00 
á Torfnesvelli. Þá fara fram ótrúlega 
spennandi leikir milli Dokku-, Króks-, 
Hlíðarvegs-, Eyrar-, Holta- og Fjarðar-
púka. Um kvöldið verður komið saman 

í Skíðaskálanum í Tungudal í fiskiveislu. 
Á laugardaginn hefjast leikar á ný 
klukkan 12.30 og spilað allt þar til úrslit 
eru ljós. Stefnt er að því að ljúka keppni 
áður en leikur BÍ/Bol í meistaraflokki 1. 
deildar byrji klukkan 15. Á laugardags-
kvöld verður svo hin árlega Púkaveisla 
haldin í sal Frímúrara við Suðurgötu. 
Þar verður verðlaunaafhending og 
önnur dagskrá með veislumat. 



VIRKAR
fyrir mig

Snjólaug Ólafsdóttir

*Ritrýndar rannsóknir.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Doktor í umhverfisverkfræði

Rannsóknir sýna að Spirulina BLUE nærir getu 
tauga og líkama til að starfa eðlilega þrátt fyrir 
mikið streituálag*. Eflir minni, einbeitingu, andlegt 
jafnvægi og vellíðan. Gefur mikla orku, eykur virkni 
mikilvægra ensíma og styrkir ónæmiskerfið.

„Ég byrjaði að nota Spirulina BLUE 
þegar ég var í krefjandi doktorsnámi. 
Ég fann strax að orkan jókst og varð 
jafnari yfir daginn. Einbeitingarskortur 
síðdegis hvarf og þar með jukust 
afköstin og úthaldið. 

Þrátt fyrir aukna orku kom það hvorki 
niður á svefni né hvíld. Ég finn mikinn 
mun bæði í starfi og daglegu lífi og hef 
því haldið áfram að taka Lifestream 
Spirulina BLUE.“

Einbeiting & vellíðan

Álag og streita
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Mál Páls J. Pálssonar, alþingismanns dregur fram fram þá djúpu 
gjá sem komin er milli almennings og hóps eignamanna í þjóð-
félaginu. Heill fjallvegur er á milli í skilningi á hæfi og vanhæfi. 

Almenningur styðst við þær reglur sem lögfestar voru fyrir rúmum 20 árum 
í stjórnsýslulögum  og voru þær þá engin nýlunda og höfðu rutt sér til  rúms 
smátt og smátt á löngum tíma þar áður. Þessar reglur hafa hins vegar ekki náð 
til Alþingis vegna andstöðu innan Alþingis. Þar hefur reynst vera sterkasta 
vígi nær ótakmarkaðs svigrúms til þess að hygla sér og sínum á þann hátt að 
utan þess vettvangs hafa menn roðnað og blygðast sín hafi þeir verið staðnir 
að álíka sérhagsmunagæslu.

Í stjórnsýslulögunum frá 1993 eru settar reglur sem gilda um alla stjórnsýslu 
ríkis og sveitarfélaga, það er að segja alla embættismenn og ráðherra. Í sveit-
arstjórnarlögunum eru þessar sömu reglur útvíkkaðar og taka til kjörinna 
sveitarstjórnarmanna. Eftir stendur að alþingismenn eru einir undanþegnir 
almennu kröfunum um hæfi og vanhæfi. Það er ekki nein tilviljun. Það kemur 
skýrt fram í máli alþingismannsins sem jafnframt er eigandi í útgerðarfyrir-
tækjum. Honum finnst það eðlilegt að hann geti beitt sér innan síns flokks 
fyrir lagasetningu um makrílveiðar sem færir honum  50 milljónir króna 
í eigin vasa.  Að vísu hefur Páll J. Pálsson dregið í land segist ekki ætla að 
greiða atkvæði, en hann mun áfram beita sér fyrir framgangi málsins innan 
þingflokks og þingnefndar. 

Það er nauðsynlegt að rifja upp hvernig almennu hæfis og vanhæfisskilyrðin 
eru. Starfsmaður eða nefndarmaður er vanhæfur ef hann er aðili máls, er eða 
hefur verið maki aðila eða mægður aðila í beinan legg eða að öðrum lið til 
hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar.  Vanhæfið er 
einnig fyrir hendi ef viðkomandi á sjálfur sérstakra og verulegra hagsmuna 
að gæta, eða venslamenn hans skv. upptalningunni að framan. 

Það er óumdeilanlegt að þingmaðurinn er algerlega vanhæfur ef beitt er þeim 
reglum sem almennt gilda um embættismenn eða sveitarstjórnarmenn. Þá eru 
reglurnar líka skýrar. Þær kveða  á um að „sá sem er vanhæfur til meðferðar 
máls má ekki taka þátt í undirbúningi, meðferð eða úrlausn þess“ og „ skal 
yfirgefa fundarsal við afgreiðslu þess“.

Makrílkvóti er eins og hver önnur verðmæti sem hægt er á markaði að breyta 
í reiðufé.  Það eru nógur kaupendur og bankarnir eru fúsir til lána væntan-
legum kaupanda fé til þess að greiða fyrir kvótann. Alþingismaðurinn er bæði 
leynt og ljóst að nota áhrif sín til þess að geta sótt sér 50 mkr af almannafé. 
En af hverju á hann að fá 50 mkr en ekki að nota þær til að greiða lyf og 
læknisþjónustu eða bæta kjör aldraðra? Hvenær varð það eðlilegt að gefa fé 
ríkisins til útvalins hóps sem valdi sig sjálfur? 

Dr Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur skrifar athyglisverða 
grein í blaðið í dag um spillingu. Þar bendir hún á nýja tegund spillingar 
sem hafi skotið upp kollinum með umbreytingu hagkerfa frá ríkisbúskap 
til markaðsbúskapar. Það kallar dr. Sigurbjörg  brot gegn almennu trausti.  
Það gerist þegar einstaklingar nýta sér í eigin þágu upplýsingar og vald sem 
þeim er falið til þess að fylgja eftir hagsmunum annarra og þá á kostnað 
þessara sömu annarra.  Einstaklingurinn sem misnotar aðstöðu sína svona 
er að skara eld að eigin köku á kostnað þeirra sem hann á að vera vinna fyrir. 
Framferði alþingismannsins er brot gegn almennu trausti. Tekið er undir orð 
bandaríska hæstaréttardómarans Louis Brandeis, sem dr. Sigurbjörg vitnar 
til í grein sinni: „Við getum haft lýðræði eða við getum látið auðinn safnast 
á hendur fárra, en við getum ekki haft hvoru tveggja.“

Með þessum orðum er Verkalýðshreyfingin hvött til dáða á morgun 1. maí. 
Kröfur Starfsgreinasambandsins eru krafa um réttlátt þjóðfélag og það þrífst 
ekki undir handarjaðri þeirra fáu sem raka til sín auði þjóðarinnar.

Kristinn H. Gunnarsson

Brot gegn  
almennu trausti

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Karlakór Rangæinga ótti Vest-
firðinga heim um síðustu helgi og 
hélt tvenna tónleika ásamt Karla-
kórnum Erni. Fyrri tónleikarnir 
voru á Þingeyri og þeir seinni í Ísa-
fjarðarkirkju. Kórarnir stóðu sig 
báðir ákaflega vel og sýndu bæði 
breidd og styrk í flutningi sínum. 
Vestfirðingar þekkja sína heima-
menn og meta þá að verðleikum og 
Rangæingarnir komu að mörgu leyti 
á óvart með  sérlega öflugan kór sem 
gott var að hlýða á. Fjölmargir gestir 
nutu góðra tónleika. Einn forsvars-
manna kórs Rangæinga sem rætt 
var við lét vel af heimsókninni og 
rómaði mjög móttökur Vestfirðinga 
bæði á þingeyri og við Djúp.

Arðgreiðslur og stjórnarlaun í HB 
Granda fóru ekki framhjá hagyrðing-
um þáttarins fremur en öðrum Indriði 
á Skjaldfönn gat ekki orða bundist:

Við útgerðarauðvaldsins gróðann
almenning setur hljóðan.
Kristján í Hvalnum dafnar
krónunum ólmur safnar.

Þrælslund sá þjóðargalli
þokar ei kvóta af stalli.
Við afhendum arðránsdónum
allan fiskinn í sjónum.

Eitt og annað er farið að minna á 
hugarfarið fyrir hrun. Bankamenn 
vilja mikla bónusa og makríll er gjöf 
fyrir fáeina útvalda.  Þegar sem hæst 
lét í „góðærinu“ læddi Aðalsteinn 
Valdimarsson á Strandseljum út úr 
sér þessari hæglátu vísu:

Allir þeir sem eiga bágt
-ef að finnast slíkir
gæti þess að gráta lágt
því góðæri hér ríkir.

Snúum okkar að stjórnmálamönnun-
um. Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörs-
eyri heyrði á ræðu hjá Guðmundi 
Steingrímssyni á þinginu sem honum  
þótti heldur sundurlaus og léttvæg.

Þá varð til þessi limra.
Ekki var ræðan hjá Guðmundi góð
gaspraði hann þó í nokkrum móð
ansi grunnur
og eðlisþunnur
útkoman varð bara tómahljóð.

Indriði Aðalsteinsson  orti eftir for-
mannskjör í Samfylkingunni:

Árna Páli förlast fer
flestir sjá þess vott
að Samfylkingarástand er
ekki nógu gott.

Georg Jón orti síðast um fyrirhugað 
málþing Pírata um sjávarútvegsmá l 
sem fór út um þúfur vegna andstöðu 
LÍÚ  við  núverandi ritstjóra blaðsins, 
sem hafði verið boðið  að flytja þar 
erindi. Indriði sá þar líka yrkisefni:

Kristinn stefnir Alþing á
ei til fremdar tregur.
Enda jafnan seggur sá 
sjóræningjalegur.

Ef það reynist útkoman
ósköp væri ég feginn.
Því að pottþétt hefur hann
hjartað vinstra megin.

Endum þennan þátt með vísu Georgs 
Jóns Jónssonar um  tíðarfarið. Nú 
blæs hann kalt á norðan,en  margir 
eru farnir að þrá vorið og batnandi 
tíðarfar.

Það veit ekki neinn hver vindurinn er
hvaðan hann kemur eða hvert hann fer
stundum hann næðir
eða stjórnlaust æðir
eirðarlaus og alltaf að flýta sér.

Ekki fleira að sinni.  
Bestu kveðjur úr snjónum  

á Traðarstígnum.

Karlakór rangæinga.

Karlakórinn Ernir.



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.  

ford.is

Kynntu þér stórglæsilegan  
  Ford Mondeo.

NÝR FORD MONDEO FORD MONDEO

FR
Á3.990.000KR.

Komdu og prófaðu
Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl með framúrskarandi 
aksturseiginleika, sem jafnframt unun er að horfa á,  
þá er Ford Mondeo bíllinn. 

Stórglæsilegur bíll sem  rúmar alla fjölskylduna ásamt öllum 
farangrinum sem henni fylgir. Ný fjöðrun skilar enn betri 
aksturseiginleikum og hljóðlátara innra rými. 

Veldu á milli 5 dyra eða station. Einnig fáanlegur 
fjórhjóladrifinn (AWD).

Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,1 l/100 km. CO2 losun 119 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 160 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,3 l/100 km. CO2 losun 146 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, TDCi dísil 150/180 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,8 l/100 km. CO2 losun 125 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford_Mondeo_NyrOngoing_5x38_20150305_END.indd   1 6.3.2015   14:51:16
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Laserprentarar Allt frá nettum 
heimilisprenturum 

til fjölnota 
skrifstofuprentara

Fjölnotaprentari litur
C460FW

Prentun – skönnun - ljósritun / Prenthraði: 
allt að 19 bls/mín / Fyrsta síða út: 14 sek / 

Upplausn: 2400 x 600 dpi / Pappírsbakki: 50 
blöð / Þráðlaus nettenging

Verð 69.900 –

Laser prentari litur
C1810W

Prenthraði: allt að 19 bls/mín / Fyrsta síða 
út: 6 sek eða minna / Upplausn: 9600 x 

600 dpi / Pappírsbakki: 250 blöð/ Þráðlaus 
nettenging

Verð 59.900 –

Laser prentari svarthvítur
M2022

Prenthraði: allt að 20 bls/mín / Fyrsta 
síða út: 8,5 sek / Upplausn: 1200 x 1200 
dpi / Pappírsbakki: 150 blöð / Þráðlaus 

nettenging
Verð 17.900 –

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900 · samsungsetrid.is

lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Jöfnuður býr til betra samfélag!
Á baráttudegi launafóks 1. maí er 

nauðsynlegt að velta fyrir sér 
hvernig samfélag viljum við 

byggja til framtíðar. Viljum við byggja 
samfélag sem er stýrt af gróðasjóna-
miðum, einstaklingshyggju og ójöfnuði 
þar sem aðeins útvaldir njóta verðmæt-
anna? eða viljum við byggja samfélag 
þar sem allir njóta réttlátrar og sann-
gjarnar skiftingar af verðmætasköpun 
þjóðarbúsins? Hvaða réttlæti er falið í 
því að stór hluti verkafólks, sem skapar 
hin raunverulegu verðmæti, nái varla 
endum saman þó svo öll sú aukavinna 
sem býðst sé nýtt til að framfleyta fjöl-
skyldunni? Í sumum tilfellum dugar 
aukavinnan ekki til og fólk sem skilað 
hefur fullum vinnudegi þarf að leita á 
náðir hjálpasamtaka eða stofnana til 
að ná endum saman. Eru réttlæti eða 
jöfnuður fólgin í því? Það finnst mér 
ekki og ég veit að það finnst ykkur ekki 
heldur. 

Hvaða réttlæti felst í því að fiskverka-
kona á Vestfjörðum skuli að jafnaði 
einungis hafa um 253.000 krónur í 
mánaðarlaun fyrir fulla vinnu? Er 
eitthvað sem réttlætir slík smánarlaun 
fyrir starfsfólk sem skapar fyrirtækjum 
gríðarleg verðmæti hvern einasta dag? 
Verðmæta sem sannarlega hefur verið 
unnið fyrir hörðum höndum. Svar mitt 
er einfalt. Það er ekkert sem hugsan-
lega getur réttlætt slíka misskiptingu 
verðmæta. Samfélagið nær ekki að 
blómstra nema til komi aukinn jöfn-
uður á vinnumarkaði, um það vitna 
allar kenningar. Þær bókstaflega stað-
festa að aukinn jöfnuður stuðlar að 
meiri hagvexti í samfélaginu. 

Af þeirri ástæðu hefur verkafólk lagt 
fram mjög sanngjarnar og raunhæfar 
kröfur um hækkun lægstu launa í 
300.000 krónur innan 3ja ára. Verka-
fólk leggur á það áherslu að allir fái 
sömu krónutöluhækkun, enda felst í 
því meiri jöfnuður en ef samið væri um 
miklar prósentuhækkanir sem leiddu 
af sér viðvarandi ójöfnuð. Forsvars-
menn Samtaka atvinnulífsins hafna 
því algjörlega að ræða sanngjarnar og 
réttlátar launakröfur verkafólks og bera 
því alla ábyrgð á þeirri erfiðu stöðu 
sem sem komin er upp í samninga-
viðræðum aðila. 

Það er grundvallarkrafa að fólk geti 
lifað af dagvinnulaunum í stað þess að 
ganga sér til húðar með mikilli yfir-

vinnu og eða með óhóflegri aukavinnu 
til að framfleyta sér og sínum. Langur 
vinnudagur, mikið álag og lítill sem 
enginn frítími með fjölskyldunni er 
smánarblettur á íslenskum vinnu-
markaði. Þessu þarf að snúa við og það 
strax með sérstakri hækkun grunndag-
vinnulaun þeirra lægst launuðu um-
fram önnur laun í kjarasamningum. 

Verkalýðshreyfingin á um þessar 
mundir í mjög erfiðri og flókinni 
kjarasamningsgerð þar sem stefnir inn 
í hörðustu átök á vinnumarkaði um 
áraraðir. Ástæðan fyrir þessari hörku er 
einföld, launafólk á Íslandi hefur fengið 
nóg af svikum stjórnvalda og aukinni 
misskiptingu sem viðgengst í samfé-
laginu. Misskiptingu sem ekki bara 
kemur fram á vinnumarkaði heldur 
einnig í daglegu lífi launafólks á Íslandi. 

Viðvarandi misskipting undanfar-
inna ára hefur fyllt mælinn og verkafólk 
segir hingað og ekki lengra. Einmitt af 
þeirri ástæðu hefur verkafólk um allt 
land sent frá sér skýr skilaboð um að 
viðvarandi ástandi verði að snúa við. 
Mikil og góð þátttaka var um allt land 
vegna kosninga um verkfallsaðgerðir 
og sögðu um 95% félagsmanna í Verk 
Vest JÁ með verkfallsaðgerðum. Með 
kosningunni sýnir félagsmaðurinn 
með afgerandi hætti að hann ætli að 
berjast fyrir réttmætum launakröfum 
sem hann tók sjálfur þátt í að móta. 

Sem formaður í verkalýðsfélagi er ég 
gríðarlega stoltur af félagsmönnum að 
taka svo afgerandi afstöðu um boðun 
verkfallsaðgerða. Það sýnir okkur að 
baklandið mun standa þétt við rétt-
mætar kröfur um jöfnuð á vinnumark-
aði. Verkafólk ætlar ekki að sætta sig 

við dónatilboð SA upp á 7 – 9.000 
króna hækkun mánaðarlauna. 

Einmitt þess vegna eru skilaboðin 
svona skýr og ástæðan er augljós. Það 
er gjörsamlega búið að mála verkafólk 
út í horn hvað kjör þess varðar og því 
hefur fólkið sjálft ákveðið að grípa til 
neyðaraðgerða með boðun verkfalla. 

Boðaðar verkfallsaðgerðir munu 
verða erfiðar og krefjandi fyrir okkur 
öll og mun reyna gífurlega á samstöðu 
verkafóks á Vestfjörðum sem og um 
land allt. Um leið verða aðgerðirnar 
tækifæri félagsmanna til senda at-
vinnnurekendum skýr skilaboð um 
alvarleika núverandi stöðu verkafólks. 
Við höfum öll fundið fyrir víðtækum 
stuðningi við réttmætar kröfur verka-
fólks, stuðningi sem nær langt út fyrir 
raðir verkalýðhreyfingarinnar. 

Látum ekki traðka á réttmætum 
kröfum okkar til mannsæmandi 
framfærslu svo við getum öll lifað með 
mannlegri reisn. Látum ekki auðvalds-
aðalinn og sérréttindahópa skammta 
okkur lífskjör úr hnefa. Látum ekki 
hræða okkur með heimsendaspám ef 
verkafólk nær fram réttmætum launa-
hækkunum. Sýnum festu og ákveðni og 
segjum, ég get, ég þori, ég vil og ég skal 
leggja mitt af mörkum til að ná fram 
auknum jöfnuði og bættum kjörum á 
vinnumarkaði. Stöndum öll þétt saman 
og berjumst sameiginlega með rétt-
mætum og sanngjörnum launakröfum 
verkafólks.

Báráttukveðjur í tilefni 1. maí og til 
hamingju með daginn.

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður 
Verkalýðsfélags Vestfirðinga

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

1.maí

Tökum öll þátt í kröfu- 
göngu stéttarfélaganna.
Union members!  
Show solidarity and  
take part in the parade.
Wszyscy bierzemy  
udział w pochodzie  
zwiazków zawodowych.
Lagt verður af stað frá Baldurshúsinu,  
Pólgötu kl. 11:00. Gengið verður að  
Pollgötu og þaðan niður að Edinborgarhúsi 
með Lúðrasveitina í fararbroddi.

Dagskráin í Edinborgarhúsi:

Ræðumaður dagsins:
Ólafía B. Rafnsdóttir formaður VR

Lúðrasveit tónlistarskólans:
Stjórnandi Madis Maekalle.

Söngatriði:
Söngnemar frá Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar
undir stjórn Guðrúnar Jónsdóttur og Margrétar Gunnarsdóttur

Pistill dagsins:
Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt

Tónlistaratriði:
Dagný Hermannsdóttir og Svanhildur Garðarsdóttir syngja
við undirleik Jóns Hallfreðs Engilbertssonar.

Súpa í boði 1. maí nefndar 

í Edinborgarhúsinu að hátíðarhöldum loknum.

Kvikmyndasýningar fyrir börn 
í Ísafjarðarbíói kl. 14:00 og 16:00

Hátíðarhöld 1. maí á Suðureyri.
Kl.14:00 - Kröfuganga frá Brekkukoti.
Boðsund barna í Sundlaug Suðureyrar.
Kaffiveitingar í Félagsheimili Súgfirðinga.
Ræða dagsins - Söngur og hljóðfæraleikur.
Allir velkomnir - 1. maí nefndin.

Virkt afl á vinnumarkaði
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Málþing Landverndar um auðlindir landsins
Nýlega stóð Landvernd fyrir 

málþingi um auðlindir lands-
ins. Málþingið var vel sótt og 

húsnæðið reyndist ekki nógu stórt til 
þess að rúma alla fundargesti með góðu 
móti. Meðal framsögumanna var dr. 
Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, lektor 
við Háskóla Íslands sem jafnframt er 
stjórnarmaður í Gagnsæi, samtökum 
gegn spillingu. Gagnsæi eru frjáls 
félagasamtök sem stofnuð voru um 
síðustu áramót. Sótt verður um aðild 
að Transparency International sem 

gefur út árlega svonefndan Corruption 
Index. Öll Norðurlöndin nema Ísland 
eru aðilar að samtökunum og Græn-
lendingar eru að ljúka aðildarferli, 
en það tekur 2-3 ár. Aðstandendum 
Gagnsæis finnst að það vanti um-
ræðu um spillingu og vilja efla vitund 
og skilning fólks um eðli spillingar til 
þess að geta greint hana og varist henni. 

Erindi dr. Sigurbjargar vakti mikla 
athygli og dró hún saman fyrir blaðið 
Vestfirðir í stutta grein aðalatriðin í 
erindi hennar. 

Um spillingu og spillingaraðferðir
Hvar sem er að finna nátt-

úruauðlindir eða aðstæður 
sem bjóða upp á skjótfeginn 

gróða þar má finna spillingarhvata og 
spillingarhættur. Erfitt er að ganga 
lengra í staðhæfingu um spillingu þar 
sem, eins og margsinnis hefur verið 
bent á, spilling er þeirrar náttúru að 
hana er erfitt að rannsaka. Spilling 
er aðstæðubundin mannleg hegðun; 
spillt hegðun. Spiling samkvæmt hefð-
bundinni skilgreiningu felur það í sér 
að einstaklingur í opinberri ábyrgðar-
stöðu nýtir sér þá stöðu sjálfum sér í 
hag. Ríkjandi birtingarmynd spillingar 
er mútur, þ. e. fé er borið á fólk í valda-
stöðum til þess að hafa áhrif á tilteknar 
ákvarðanir. 

„Það sem hægt er að mæla skiptir 
ekki endilega máli….“ (Albert Ein-
stein)

Segja má að þessi birtingarmynd 
spillingar eigi betur við þar sem krafan 
um gagnsæi og ábyrgð í merkingunni 
fyrirsvar er lítil og lýðræðið van-
þróaðra en þar sem slíkt aðhald með 
lýðræðinu er meira svo sem með öfl-
ugri fjölmiðlaumræðu og skipulögðu 
eftirliti. Hættan er sú að í ríkjum sem 
almennt eru viðurkennd sem þróuð 
lýðræðisríki geti þessi hefðbundna 
birtingarmynd spillingar virkað sem 
villuljós. Þessi skilgreining smættar 
spillta hegðun niður í „peninga-
umslag“ eða athafnir sem hægt er að 
mæla og sanna með vísindalegum 
rannsóknum meðan spillingarað-
ferðir í annarri og áður óskilgreindir 
mynd vaða uppi í umhverfi opinberrar 
stjórnsýslu sem tekið hefur á sig nýja 
og flóknari mynd í kjölfar dreifstýr-
ingar, einkavæðingar, útvistunar og 
alþjóðavæðingar. Við þessar nýju að-
stæður blómstrar ákveðin nýsköpun, 
hvort heldur í formi nýrra leiða til 
að flytja fjármagn, bera fé á fólk í 

valdastöðum, túlkun á reglum og 
stefnumótun eða í nýjum leiðum til 
að afskræma upplýsingar og þannig 
grafa undan tiltrú á þeim röddum sem 
gagnrýna valdið eða ögrar á einhvern 
hátt ríkjandi skipulagi og hagsmunum. 
Ef markmiðið er að draga úr spillingu 
þá er of seint að mæla spillingu þegar 
skaðinn er skeður, einkum þegar í húfi 
eru náttúruauðlindir, en þar getur 
samfélagslegur kostnaður spillingar 
verið bæði gríðarlega og óafturkræfur. 
Þess vegna er brýnt að læra að þekkja 
spillingarhvata og spillingaraðferðir. 

„Það sem skiptir máli er 
ekki endilega hægt að 
mæla…“ (Albert Einstein)
Í hagkerfum sem eru að umbreyt-
ast frá ríkisbúskap og haftastefnu til 
markaðsbúskapar og frelsis í alþjóða-
viðskiptum hefur spilling tekið á sig 
nýja og áður óþekkta mynd. Þetta voru 
niðurstöður sérfræðingar sem um 
árabil höfðu unnið á vegum Alþjóða-
bankans í löndum austur Evrópu eftir 
fall Sovétríkjanna. Þarna fundu sér-
fræðingarnir klíkur sem virtu engin 
mörk milli hins opinbera og einka-
geirans. Klíkubræður gátu athafnað 
sig beggja vegna þessara marka og vas-
ast í stefnumótun stjórnvalda, mótað 
leikreglurnar sjálfir til að þjóna eigin 
hagsmunum og þannig gefið sjálf-
um sér einstakt forskot á við aðra á 
markaði. Þetta kölluðu sérfræðingar 
Alþjóðabankans “að fanga ríkisvaldið“ 
(e. state capture). Þessi hagkerfi eru 
að þeirra mati í greipum klíkubræðra 
sem umbuna tengsl umfram hæfni og 
taka áhrif fram yfir nýsköpun. Fjár-
festingar þeirra í stjórnmálum kynda 
undir slíkri háttsemi sem aftur veikir 
stoðir ríkisins og grefur undan getu 
hins opinbera til að veita grunnþjón-
ustu. 

Spilling er brot gegn  
almennu trausti
Af þessum vettvangi umbreytinga í 
hagkerfum austur Evrópu og innan 
stjórnkerfa vestrænna lýðræðisríkja 
eru mannfræðingar nú með aðferð-
um sínum, sem áður var mest beitt 
meðal frumstæðra ættflokka í ríkjum 
þriðja heimsins, að rannsaka hegðun, 
tengsl og samskipti mannsins í þessu 
samfélagi nútímans. Þeir, líkt og sér-
fræðingar Alþjóðabankans, telja sig 
greina nýja tegund spillingar, spillingu 
sem þeir vilja skilgreina sem brot gegn 
almennu trausti (e. violation of public 
trust). Samkvæmt þeirra skilgrein-
ingu á spilling í merkingunni „brot 
gegn almennu trausti“ sér stað þegar 
einstaklingar nýta sér í eigin þágu vald 
og upplýsingar, sem þeim er falið til að 
fylgja eftir hagsmunum annarra og þá 
á kostnað þessara sömu annarra. 

Þessi skilningur mannfræðinganna 
á margt skylt við það sem stjórnmála- 
og stjórnsýslufræðingar vísa gjarnan til 
úr kenningunni um framsal og ábyrgð 
og kallast þar umboðstap. Umboðstap 
á sér stað þegar umbjóðandinn hefur 
ekki nægilega góðar upplýsingar um 
getu, hæfni og fyrirætlanir umboðs-
manns síns eða þegar umboðsmaður-
inn skarar eld að eigin köku á kostnað 
þess sem hann á að vera að vinna fyrir, 
þ. e. umbjóðandans, í trausti þess að 
umbjóðandinn muni ekki komast að 
því. Þegar kenningunni um framsal og 
ábyrgð er beitt á þingræðisskipulagið 
þá varðar umboðstap í því samhengi 
við pólitíska ábyrgð. Í viðskiptum 
myndi það heita umboðssvik og varðar 
í því samhengi við refsiábyrgð. 

Gíslataka sérhagsmuna, 
þekking og almennar  
upplýsingar
Þessar rannsóknir mannfræðinganna 

og nýjar rannsóknir sagnfræðinga sem 
stunda rannsóknir á samtímasögu 
sýna hvernig öflug hagsmunasam-
tök geta tafið eða ráðið ákvörðunum 
stjórnvalda í þeim tilgangi að tryggja 
sína eigin hagsmuni. Þetta gera hags-
munasamtök með því að bera fé á vís-
indamenn sem aftur geta haft áhrif á 
ákvarðanir stjórnvalda sem geta rétt-
lætt aðgerðir sínar eða aðgerðarleysi 
með því annað hvort að vísa til stuðn-
ings úr niðurstöðum vísindalegra 
rannsókna eða til þess að vísindalegum 
niðurstöðum beri ekki saman og því sé 
málið umdeilt. Umdeild mál geta gefið 
stjórnmálamönnum tækifæri til þess 
að aðhafast ekkert. 

Aðgerðir eða aðgerðarleysi sem 
rekja má til að slíkra aðkeyptra áhrifa 
vísindamanna á stjórnvöld geta skaðað 
almannahagsmuni. Það hvernig 
tóbaksframleiðendum í Bandaríkj-
unum tókst að tefja aðgerðir stjórn-
valda í baráttunni gegn krabbameini 
af völdum sígarettureykinga er gott 
dæmi um þetta. Með því að kaupa vís-
indamenn til að berjast gegn öðrum 
vísindamönnum með aðferðum vís-
indanna tókst framleiðendum að tefja 
ákvarðanir stjórnvalda um aðgerðir til 
að draga úr reykingum í rúman aldar-
fjórðung. Þessi gíslataka sérhagsmuna 
innan vísindasamfélagsins tókst með 
þessum árangri, en þó einkum með 
aðstoð fjölmiðla sem eru áhrifamiklir 
tengiliðir milli upplýsinga og almenn-
ings. Upplýstur almenningur getur 
haft áhrif á stjórnmálamenn. 

Hvernig fjölmiðlar  
geta brugðist
Fjölmiðlar brugðust sem farvegur 
upplýsinga til almennings í þessu 
máli þar sem þeir létu undan þrýstingi 
hagsmunaaðila sem kröfðust þess að 
fjölmiðlar gættu jafnræðis í kynningu 

málsins. Umfjöllun fjölmiðla gerði 
þar með sjónarmiðum sem kost-
uð voru af hagsmunasamtökum og 
niðurstöðum vísindalegra rannsókna 
jafnt undir höfði og létu þar með ann-
að hvort hjá líða að gera grein fyrir 
hagsmunatengslunum eða sáu ekki í 
gegnum það hvernig hagsmunasam-
tök geta búið til sínar eigin staðreynd-
ir íklæddar vísindalegum búningi. 
Markmið hagsmunasamtakanna í 
þessum máli var að sá efasemdum 
og þar með tefja aðgerðir stjórnvalda. 
Hagsmunasamtök í kola- og olíu-
iðnaði beita nú sömu aðferðum með 
aðstoð sama hóps vísindamanna til að 
tefja aðgerðir Bandarískra stjórnvalda 
í loftslagsmálum. 

Lýðræði eða auðræði:  
„Við verðum að velja“ 
Fjármögnun framboðs- og kosninga-
baráttu þar sem framlög frá einstak-
lingum og einkafyrirtækjum er leyfileg 
virðist nú vera að setja þá hugmynd 
stjórnmálafræðinga að stjórnmála-
menn miði opinbera stefnumótun við 
vilja hins almenna kjósanda í uppnám. 
Nýjar rannsóknir vestan hafs sýna að 
undir flestum kringumstæðum virð-
ist vilji mikils meirihluta bandarísku 
þjóðarinnar ekki hafa nein áhrif á 
stefnu stjórnvalda. Það sem meira er, 
þegar vilji hinna efnameiri er annar 
en vilji almennings þá endurspegl-
ar opinber stefnumótun vilja hinna 
efnuðu. Þessi ítök hinna efnameiri í 
stefnumótun stjórnvalda hefur gefið 
hagfræðingum og alþjóðlegum álits-
gjöfum tilefni til þess að rifja upp orð 
Louis Brandeis fyrrum hæstaréttar-
dómara Bandaríkjanna: „Við verðum 
að velja. Við getum haft lýðræði, eða 
við getum látið auðinn safnast á hend-
ur fárra, en við getum ekki haft hvoru 
tveggja.“
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Vargar í véum – opið bréf til umhverfisráðherra
Búnast fuglum verr og verr
varga eflist standið.
Hafa stjórnvöld hugsað sér
hvorir erfi landið?
                          IA – ALV

Ágæti umhverfisráðherra Sigrún 
Magnúsdóttir. Velkomin til starfa og 
vonandi lætur þú gott af þér leiða í 
þessu mikilvæga embætti. En þar sem 
þú ert ættuð frá Bakka í Svarvaðardal 
þykir mér líklegt að þér finnist mál til 
komið að fleiri geri þann garð frægan, 
en Gísli, Eiríkur og Helgi. Og nú er 
tækifærið. Undanfarið hef ég fjallað um 
bágt ástand rjúpnastofnsins, en velferð 
þessa ágæta fugls er nú í þínum hönd-
um. Ég vænti því þess að þú hafir lesið 
mín skrif og skal hér eftir megni sneiða 
hjá endurtekningum.

Sorgarsaga
Frá því land byggðist hafa forfeður 
okkar goldið varhug við refnum og 
það ekki að ófyrirsynju, enda mikill 
skaðvaldur í sauðfé og nytjafuglastofn-
um. Fljótlega eftir að fyrsti og eini 
veiðistjórinn sem bar það nafn með 

rentu, Sveinn Einarsson frá Miðdal, 
hafði safnast til feðra sinna, var lögum 
breitt í þá veru að líffræðingur ætti að 
sitja í þessum stóli og gengið var ítrekað 
fram hjá reyndum og fyrirtaks hæfum 
veiðimönnum. 

Embættið breyttist í veiðikortaút-
gáfu og að sjá til þess að kjör grenja-
skyttna hjá sveitarfélögum yrðu sem 
hraklegust. Jafnframt var sá áróður rek-
inn, bæði varðandi ref og mink, að því 
fleiri dýr af þessu tagi sem drepin væru, 
því meir stækkuðu stofnar þeirra. Að 
þessu gerðu varð veiðistjóraembættið 
sjálfdautt, og það engum harmsefni.

Samtímis því að veiðistjórarnir 
sukku dýpra og dýpra í veruleikafyrr-
inguna, höfnuðu reynslu kynslóðanna 
af varginum og fyrirlitu skoðanir leik-
manna sem alið höfðu allan sinn aldur 
á vettvangi, reis á legg umhverfisráðu-
neyti, sem strax við fæðingu, virtist 
telja það sína helgustu skyldu að slá 
skjaldborg um varginn bæði ferfættan 
og fleygann.

Rebbi var friðaður á miðhálendinu, 
Hornströndum, Skaftafelli, Jökulsár-
gljúfrum, Snæfellsnesi að hluta og 
miklu víðar. Bannað var að herja á 

minka með áður góðum og áhrifa-
ríkum aðferðum og nú má ekki lengur 
taka þennan morðóða djöful upp á 
skottinu. 

Hrafnar voru settir á válista og 
þvælst er fyrir eftir bestu getu gegn því 
að álftastofninn, sem veldur bændum 
gífurlegu tjóni, sé grisjaður. Ríkið 
fékk, óáreitt af þínum forverum, að 
fella niður hlutdeild sína í kostnaði 
við varnarstríð sveitarfélaga, og þau, 
mörg fjárvana, fóru að trassa að sinna 
þessum mikilvæga náttúruverndar-
þætti. 

Refnum fjölgaði því úr 1300, 1978 
í tæp 8000, 2003. Páll Herstiensson 
segir í Mbl. 2009 „Refastofninn hefur 
tífaldast á 30 árum“. Öllum sjáandi á 
vettvangi er ljóst að sú uppsveifla er 
enn í gangi. Rjúpa er aðalfæða refa 
allan ársins hring og þegar þeir eru 
búnir með síðustu rjúpurnar er sauðfé 
nærtækast, selkópar, eins og hér við 
Djúp í sumar eða matvæli sem sum-
arbústaðafólk hefur úti á veröndinni 
yfir nótt. Minkurinn sneri sér einnig 
að rjúpunni þegar hann var búinn að 
gereyða öllu lífi í smærri ám og lækjum. 
Eftir að lokað var fyrir aðgengi máva 

að frystihúsaúrgangi og fráveitum, eru 
þeir á varptímanum fram um dali og 
heiðar að ræna hreiður mó- og vað-
fugla og rífa í sig ungana.

Árið 1927 voru fluttar út 252.650 
rjúpur. Þjóðþekktur náttúrufræðingur 
segir 1985 að rjúpnaparapstofninn sé 
600.000 pör. Síðan er rebbi leiddur til 
öndvegis með þeim afleiðingum að 
friða þurfti rjúpuna 2003 – 2004 en 
það dugði skammt. Það er alveg ljóst að 
refa“fræðingar“ þínir munu seint viður-

kenna að tófa geri usla í rjúpu. Sama á 
við um rjúpna“fræðingana“ enda ekki 
til siðs að nefna snöru í hengds manns 
húsi. Af því spratt veiðleyfahneikslið í 
haust og síðan var uppdiktuðu hreti 
kennt um rjúpnaþurrðina.

Aðgerðir
Þú hefur Sigrún, öruggan stuðning 
til góðra verka á þessu sviði frá þorra 
þjóðarinnar. Ekki má svæfa þessi mál í 
nefnd, heldur hefjast handa strax. Ráða 
hæfan veiðistjóra, heimila aftur grenja-
vinnslu í öllum þjóðgörðum og frið-
löndum og ríkið standi undir helmingi 
af vargaeyðingarkostnaði sveitarfélaga. 
Jafnframt verður að alfriða rjúpuna 
meðan verið er að lágmarka refastofn-
inn. Kostnaðaraukningu ríkisins er 
sjálfsagt að mæta með því að þú segir 
upp vargaverndarfókinu þínu, öllu með 
tölu. Fullgild ástæða er gróf vanræksla 
á þeirri starfskyldu að vernda lífríkið 
fyrir offjölgun vargs og ganga þannig 
freklega gegn hagsmunum og lífsgæð-
um þjóðarinnar.

Með baráttukveðju
Indriði Aðalsteinsson, sauðfjár-

bóndi á Skjaldfönn við Djúp.

Indriði Aðalsteinsson.

Alþingismaður 
fær 50 mkr makríl- 
kvóta ókeypis

Hjálmar Bogi: Páll er vanhæfur

Ef frumvarp sjávarútvegsráðherra 
um kvótasetningu makríls nær 
fram  að ganga fær Páll J. Pálsson 

og eiginkona hans 50 mkr verðmæti af-
hent á silfurfati.  Útgerðarfélagið Mar-
ver ehf er eftir þv í sem næst verður 
komist 90% í eigu Páls og 10% í eigu 
eiginkou hans. Páll var stjórnarfor-
maður fyrirtækisins þar til í nóvember 
2013 þegar eiginkona hans tók við. Páll 
á einnig 5% í útgerðarfélaginu Vísi hf 
í Grindavík. Þetta hefur verið gagn-
rýnt vegna þess að alþingismaðurinn 
er áhrifamaður um lagasetninguna og 
hefur beitt sér fyrir kvótasetingunni. 
Fyrstu viðbrögð hans við gagnrýninni 
voru þau að hann væri hæfur og vís-
aði þar til ákvæða þingskaparlaga sem 

aðeins meina þingmanni að greiða at-
kvæði um beina fjárveitingu til sjálfs 
sín. Það eru hins vegar strangari ákvæði 
um hæfi og vanhæfi  í stjórnsýslulögum 
svo sem um kjörna sveitarstjórnarmenn 
og embættismenn og gagnrýnendur 
hafa bent á það og vilja að um alþingis-
menn gildi sömu reglur um hæfi.  Páll 
hefur nú sent frá  sér yfirlýsingu þar 
sem fram kemur að hann muni sitja 
hjá við afgreiðslu frumvarpsins vegna 
tengsla sinna við málið líkt og hann hafi 
gert í öðrum málum af svipuðum toga.  
Hæfisreglur gilda almennt ekki bara 
um vanhæfi til þess að greiða atkvæði 
heldur einnig um vanhæfi til þess að 
taka þátt í umræðu og að beita sér í mál-
inu. Þannig er sveitarstjórnarmönnum 

gert að yfirgefa bæjarstjórnarfund eða 
nefndarfund séu þeir vanhæfir í máli.

Hjálmar Bogi Hafliðason, varaþing-
maður Framsóknarflokksins í Norð-
austurkjördæmi segir í viðtali við visir.
is þann 24. apríl að Páll Jóhann Pálsson 
sé vanhæfur til þess að fjalla um út-
hlutun makrílkvóta.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp 
frá sjávarútvegsráðherra um 
kvótasetningu makrílveiða. Þar 

er gert ráð fyrir að 95% kvótans fari á 
aflamarksskipin og aðeins 5% til smá-
báta. Nær öllum hlut aflamarksskipanna 
er úthlutað skv veiði þeirra á árunum 
2011-2014. Úthlutað er til sex ára en þó 
þannig að sérstaklega þarf og þá líklega 
með lögum að fella niður úthlutunina. 
Sé það ekki gert framlengist úthlutunin 
um ár í senn. Verði hins vegar úthlutun 
felld niður tekur hin nýja ákvörðun 
ekki gilsi fyrr en að 6 árum þaðan í frá. 
Ákvæði frumvarpsins er svohljóðandi:

„Aflahlutdeildir sem úthlutað er skv. 
4. gr. eru tímabundnar og halda gildi 
sínu í sex ár frá gildistöku laganna. 

Óheimilt er að fella þær úr gildi, að 
hluta eða öllu leyti, með minna en sex 
ára fyrirvara. Sex ára gildistími aflahlut-
deilda framlengist sjálfkrafa um eitt ár í 
senn hafi ákvæði þessu ekki verið breytt 
fyrir 1. janúar ár hvert“.

Þetta gengur lengra en núgildandi 
lög að því leyti aðeins er úthlutað til 
árs í senn. Sú spurning vaknar hvað 
felst í 6 ára úthlutunarákvæðinu. Verði 
lögunum breytt og t.d. ákveðið að út-
hluta aðeins til árs í senn mun þá skap-
ast skaðabótaskylda á ríkissjóð fyrir 
sviptingu kvóta næstu 6 ára. Svo kann 
að vera og skýringin á þessu ákvæði 
bendir til þess, þótt fátækleg sé. Þar 
segir  að ákvæðið sé til þess að stuðla að 
ákveðnum fyrirsjáanleika í veiðunum 

og að úthlutiunin verði  ekki felld niður 
að hluta eða öllu leyti nema með minnst 
sex ára fyrirvara.  Verði frumvarpið að 
lögum óbreytt að þessu leyti virðist svo 
sem ráðherra geti úthlutað á þann veg 
að útvegsmenn fái bótare´tt ef lögunum 
yrði síaðr breytt. Það er a.m.k. ekkert í 
frumvarpinu sem bannar ráðherra það.

Markrílkvótinn er mjög verðmætur, 
og langtímaverðmæti hans ekki minna 
en 100 milljarðar króna. Úthlutunin nú 
er því opinber útdeiling á verðmætum 
sem unnt er að innleysa með sölu á 
markaði í vasa útgerðarmanns  án þess 
að ríkissjóður fái nokkuð í sinn hlut af 
þeim verðmætum. Frumvarpið er eitt 
allra skýrasta dæmið um gjafakvóta sem 
um getur í seinni tíð.

Framkvæmdir 
1100-1200 mkr
Það er talið kosta 1100- 1200 

mkr að koma upp nauðsynlegri 
hafnaraðstöðu í Súðavík fyrir 

kalkþörungaverksmiðju og að leggja 
jarðstreng frá Súðavík til Ísafjarðar. 
Verksmiðjan sjálf er talin kosta um 1 
milljarða króna. Unnið verður að því 
áfram að meta kostnað vegna upp-
byggingar á nýrri kalkþörungaverk-
smiðju á Langeyri í Álftafirði. 

Það var Atvinnuþróunarfélag 
Vestfjarða sem vann frumskýrslu fyrir 
Súðavíkurhrepp og var skýrslan kynnt 

á íbúafundi í Súðavík fyrir skömmu. 
Þar kemur fram að Súðavík er 

heppilegasti staðurinn fyrir nýja 
verksmiðju þar hún liggur næst 
námunum í Ísafjarðardjúpi. Einnig 
er bent á að hafnarskilyrðin eru mjög 
góð vegna aðdýpis eins er vindáttin 
heppileg með tilliti til íbúabyggðar. 
Kostnaðurinn við lóð og nauðsynleg 
hafnarmannvirki er áætlaður 441 mkr 
og þá er talið að 600-700 mkr kosti 
að leggja jarðstreng milli Ísafjarðar 
og Súðavíkur. 

 

Framkvæmdir við kalkþörungaverksmiðju 
 

Íslenska Kalkþörungafélagsins gera ráð fyrir að byggja 4-5.000 m2 verksmiðjuhús á fyrirhugaðri lóð 
ásamt sjávarlóni við verksmiðju. 

Auk þess verður settur upp í verksmiðjunni sérhæfður vinnslubúnaður auk annars búnaðar. 

Heildarfjárfesting er áætlun 6-7milljón EUR, eða um einn milljarður króna. 

 

 
Tölvugerð mynd af ímynduðum aðstæðum á fyrirhugaðri lóð og byggingum á Langeyri. 

 

  

Kostnaðaráætlanir gera ráð fyrir að lóð og hafnarkanntur verði innan við Langeyri. Meðfylgjandi 
teikning er aðeins til viðmiðunar, en hún er ekki endanlegt útlit eða útfærsla lóðar. Mynd og 
kostnaðaráætlun er sett fram með fyrirvara um breytingu á aðalskipulagi, um lóðamörk og samþykki 
þeirra sem eru fyrir með starfsemi á svæðinu. 

 

 

 

 

  



Makríllinn og smábátarnir 
Alþingi Íslendinga hefur nú 

til meðferðar frumvarp sjáv-
arútvegsráðherra um stjórn 

veiða á NA-Atlantshafsmakríl. Lokið 
er fyrstu umræðu um málið og hefur 
því verið vísað til atvinnuveganefndar. 
Nefndin hefur óskað eftir umsögnum 
og athugsemdum frá 128 aðilum við 
frumvarpið og er frestur gefinn til loka 
þessa mánaðar. 

Úr 6,7 tonnum  
í 7.466 tonn
2009 hófst makrílveiði smábáta þegar 
makríllinn kom upp að ströndinni. 
Tveir bátar með búnað sem smíðaður 
var eftir forskrift frá Noregi. Aflinn 
varð hins vegar aðeins 6,7 tonn en dýr-
mæt reynsla varð til. Aftur var reynt á 
vertíðinni 2010, 11 bátar veiddu 180 
tonn. Á þriðja ári makrílveiða smá-
báta fóru 20 bátar til veiða. Árangur-
inn olli vonbrigðum, aðeins 304 tonn 
veiddust. Slök veiði og erfiðleikar við 
afsetningu drógu úr áhuga. Aðeins 
17 smábátar á makríl 2012, veiðin 

gekk hins vegar afbragðs vel, endaði 
í 1.099 tonnum. Sá árangur varð til 
að kveikja í trillukörlum og þá ekki 
síst að sá sem mest fiskaði náði 243 
tonnum þar sem aflaverðmætið los-
aði 30 milljónir. Tónninn var gefinn 
fyrir því sem koma skildi. Í tugavís 
útbjuggu smábátaeigendur báta sína til 
makrílveiða. Nálægt eitthundrað fóru 
til veiða og uppskáru 4.678 tonn. Þrátt 
fyrir verðlækkun var ágæt afkoma af 
veiðunum. 

Í fyrra bættust enn við bátar til 
makrílveiða. Alls 121 bátur skráður 
með afla sem endaði í 7.466 tonnum. 
Smábátar voru þar með komnir í 4,9% 
af heildarveiðinni. 

Lok vertíðarinnar olli vonbrigðum 
þar sem sjávarútvegsráherra ákvað að 
stöðva veiðarnar 5. september. Veiði 
var þá gríðargóð og bátar farnir að 
reyna fyrir sér á fleiri veiðisvæðum 
en í Húnaflóa, við Snæfellsnes og í 
Keflavík. Þannig var bátur frá Vopna-
firði á leið á miðin. Ákveðið var að 
renna í Bakkaflóanum, mokveiði. 

Gríðarmikil stemning 
Alls staðar þar sem gerðir eru út mak-
rílbátar til færaveiða ríkir vertíðar-
stemning. Það lifnar yfir plássunum, 
löndunarbið, aflinn færður að landi 
ísaður og hálfspriklandi. Getur ekki 
verið ferskari. Þaðan er hann fluttur 
til vinnslu. Bátarnir eru þjónustaðir og 
halda svo aftur á miðin. 

Ský dregið fyrir  
makrílsólina
Með frumvarpi sjávarútvegsráðherra 
dregur ský fyrir makrílsólina. Makríl-
veiðar smábáta eru í uppnámi. Allri 
þeirri atvinnu sem fylgt hefur útgerð 
þeirra frá hinum dreifðu byggðum, kær-
kominni sumarvinnu fyrir skólafólk er 
ógnað. Frumvarpið gerir ráð fyrir að 
framþróun makrílveiða smábáta verði 
ekki liðin, þeir verði stöðvaðir með 
kvótasetningu. Alls 164 bátar sem skráð-
ir eru með afla skipti á milli sín 5% af 
heildarafla makrílsins. 

Skiptingin gerir það að verkun að 
þokkalegur rekstrargrundvöllur verður 

fyrir 20 báta sem fá í sinn hlut tæpan 
helming veiðiheimildanna. Þeirra 144 
báta sem hafa ekki eins góða viðmiðun 
til kvóta bíður tvennt. Setja sig í skuldir, 
bankarnir bíða líklega með opinn pen-
ingafaðminn til að lána til kvótakaupa. 
Hinna bíður fátt annað en að hætta 
veiðum. Möguleikar þeirra til að efla 
sína útgerð með makrílveiðum heyra 
þar með sögunni til. 

Settur umboðsmaður  
stígur fram
Landssamband smábátaeigenda hefur 
fylgst náið með uppbyggingu makríl-
veiða smábáta. Félagið fagnaði þessum 
kærkomna gesti ekki síst þar sem koma 
hans var staðfesting á að miðin okkar 
byggju yfir nægri fæðu. Grunnslóðin 
þar sem smábátar halda sig hafði allt í 
einu upp á fleira að bjóða en þorsk, ýsu, 
steinbít, ufsa og grásleppu. Veiðar þeirra 
trufluðu á engan hátt veiðar stærri skipa 
og var það því ekki ástæða til hindrun-
ar eins og í síldinni í Breiðafirði. Finna 
þyrfti eitthvað annað. Umskipti sjávar-
útvegsráðherra að stjórna makrílveiðum 
smábáta með öðrum hætti en veiðum 
stærri skipa var réttlætt með áliti setts 
umboðsmanns Alþingis. Auðvitað eru 
þetta engin rök fyrir inngripi í veiðar á 
svæðum þar sem makríllinn er nýbyrj-
aður að nema. 

Til að láta kné fylgja kviði er sett á 
aukagjald við veiðarnar. Þeim útgerðum 
sem lítið fá úthlutað er því bent á það 
með skýrum hætti að þeirra sé ekki 
vænst lengur við nýtingu makrílsins. 

LS mun berjast  
gegn óréttlæti
Landssamband smábátaeigenda mun 
berjast af fullu afli gegn frumvarpinu og 

leita allra leiða til að stöðva það. Koma 
í veg fyrir inngrip í veiðar þeirra. Mak-
ríllinn veiddur með umhverfisvænum 
hætti þar sem hver og einn fiskur er 
blóðgaður um leið og hann slitnar af 
önglinum og hann rennur niður í kar 
til kælingar. Hágæða vara sem öll fer 
til manneldis. 

LS leggur áherslu á að hlutdeild smá-
báta í makrílveiðum verði 18%, það er 
svipað og í Noregi þar sem veiðum smá-
báta hefur verið leyft að þróast í mörg 
ár. Með veiðum smábáta næst meira út 
úr gestinum til hagsældar fyrir land og 
þjóð. Arðurinn af veiðunum dreifist 
til fjölda smærri fyrirtækja, hundraða 
sjómanna, landverkafólks og þjónustu-
aðila. Allt sem veitt er fer til manneldis. 
Engin mismunur á því sem veitt er og 
því sem landað er. Veiðarnar stundaðar 
á veiðisvæði við strendur landsins þar 
sem notkun stórvirkra togveiðafæra eru 
bönnuð. 

Makrílveiðar smábáta eru í uppnámi. 
Landssamband smábátaeigenda mun 
berjast af fullu afli gegn frumvarpinu og 
leita allra leiða til að stöðva það

Örn Pálsson framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda
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Örn pálsson, framkvæmdastjóri 
landssambands smábátaeigenda.

Áframhaldandi 
ófremdarástand
Formenn og framkvæmdastjórar 

landshlutasamtaka sveitarfélaga 
samþykktu á vorfundi  sínum 

áskorun til Alþingis og ríkisstjórnar 
um fjárveitingar til samgöngumála. Í 
ályktuninni segir  að hækkun á fjár-
veitingum á næsta tímabili áætlunar-
innar 2014 – 2018 sé óveruleg og það 
þýði í raun áframhaldandi ófremdará-
stand. Þá segir: „Landshlutasamtökin 
harma hversu seint þetta mikilvæga 
verkefni kemur fram en ekki síður 
þær áherslur í byggðaþróun sem 
þar koma fram. Greiðar samgöngur 
eru grundvöllur vaxtar og viðgang 
byggðarlaga og hafa grundvallar-
þýðingu í uppbyggingu þjónustu- og 
vaxtarsvæða. Sú samgönguáætlun 
sem innanríkisráðherra hefur kynnt 
fyrir ríkisstjórninni gerir ráð fyrir að 
nánast engar nýframkvæmdir verði á 
yfirstandandi ári og þegar litið er til 
þjónustunnar er staðan enn verri enda 
ekki tekið á margra ára uppsöfnuðum 
skuldavanda. 

Hækkun fjárheimilda til mála-
flokksins á tímabili áætlunar er óveru-
leg og þýðir í raun áframhaldandi 
ófremdarástand. Þessi niðurstaða er 
mikil vonbrigði þar sem mikilvægi 
samganga hefur aldrei verið meira. 
Kemur þar margt til, s.s. fjölgun ferða-
manna, stórauknir vöruflutningar, 
tryggur aðgangur að heilbrigðis-
þjónustu, stækkun atvinnusvæða 
o.fl. Atvinnulífið beinlínis krefst þess 
að möguleikar á að fara á milli staða 
með skjótum og öruggum hætti séu 
fyrir hendi. Þá þarf ekki að fjölyrða 
um gildi góðra samganga fyrir þróun 
byggðar í landinu og hversu mikil-
vægt er að verja fjármunum til að 
bæta samgöngur til staða sem gegna 
þýðingarmiklu efnahagslegu hlutverki 
fyrir þjóðfélagið í heild. 

                                                                     
 
 

Óskað eftir umsóknum í nýjan Uppbyggingarsjóð Vestfjarða 
 
Nú hefur verið stofnaður nýr Uppbyggingarsjóður Vestfjarða sem rekinn er innan 
vébanda Sóknaráætlunar landshlutans og er í umsjón Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Sjóðurinn tekur við hlutverki Menningarráðs Vestfjarða og Vaxtarsamnings Vestfjarða 
og veitir styrki til menningarverkefna, atvinnuþróunar- og nýsköpunar.  
 
Uppbyggingarsjóður er hluti af samningi ríkis og Fjórðungssambands Vestfirðinga um 
Sóknaráætlun Vestfjarða 2015-2019 sem undirritaður var 10. febrúar 2015. Í vor verður 
í fyrsta skipti úthlutað úr sjóðnum og er umsóknarfrestur til og með 30. apríl. Til 
ráðstöfunar í úthlutun eru um það bil 60 milljónir að þessu sinni, sem er svipuð upphæð 
og úthlutað var á grundvelli menningar- og vaxtarsamninga á síðasta ári. 

Veittir verða stofn- og rekstrarstyrkir til menningarstofnana, verkefnastyrkir til 
menningarmála og verkefnastyrkir til atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefna.  

Nýbreytni er að hægt er að sækja um stærri styrki til lengri tíma en áður, allt að þremur 
árum. Skila verður umsóknum á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er að finna ásamt 
frekari upplýsingum og úthlutunarrreglum á vef Fjórðungssambands Vestfirðinga – 
www.vestfirdir.is. 

Samþykkt hefur verið að árið 2015 verði litið sérstaklega til verkefna sem uppfylla eitt 
eða fleiri eftirfarandi skilyrða: 

a)  Verkefni sem efla nýsköpun og atvinnuþróun á svæðinu og stuðla að stofnun nýrra 
fyrirtækja sem byggja á nýsköpun, einnig vöru- og gæðaþróun í starfandi fyrirtækjum 
b)  Verkefni sem stuðla að nýsköpun, fjölbreytni og aukinni fagmennsku í 
menningarstarfi 
c)  Verkefni sem fjölga eða styðja við atvinnutækifæri á sviði lista og menningar 
d)  Verkefni sem efla samstarf á sviði menningarmála á svæðinu 
e)  Verkefni sem styðja við uppbyggingu og eflingu menningartengdrar ferðaþjónustu 
f)  Verkefni sem skapa viðskiptatækifæri og verðmæti á sviði skapandi greina 
g)  Verkefni sem skapa störf fyrir háskólamenntaðar konur eða stuðla að fjölbreyttari 
atvinnutækifærum fyrir ungt fólk á svæðinu 
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Veglegur Vorfagnaður Dýrfirðinga - Önfirðinga - 
Súgfirðinga og Hljómsveitarinnar Æfingar 
Átthagafélögin úr Vestur-Ísa-

fjarðarsýslu; Dýrfirðingafé-
lagið, Önfirðingafélagið og 

Súgfirðingafélagið og Hljómsveitin 
Æfing frá Flateyri stöðu fyrir glæsi-
legum Vorfagnaði í Súlnasalnum á 
Hótel Sögu í Bændahöllini í Reykjavík 
, föstudagskvöldið 17. apríl 2015. 

Mjög góð þátttaka brottfluttra var 
og einnig komu allnokkrir að vestan 
til hátíðarinnar. Rúmlega 200 manns 
sátu borðhaldið með frábærri dag-
skrá. Síðan komu vel á annað hundarð 
til viðbótar á dansleikinn með Hljóm-
sveitinni Æfingu þannig að vel á 
fjórða hundrað þátttakendur voru í 
heildina á Vorfagnaðinum. 

Formenn átthagafélaganna settu 
hátíðina og stýrðu fagmannlega dag-
skráratriðum. 

Formenn félaganna eru: Bergþóra 
Valsdóttir formaður Dýrfirðingafé-
lagsins, Eyþór Eðvarðsson formaður 
Súgfirðingafélagsins og Jón Svanberg 
Hjartarson formaður Önfirðingafé-
lagsins. 

Fulltrúar ungafólksins úr Dýrafirði 

fluttu tvö lög en það voru þau Agnes 
og Arnar sem gerðu það gott í „Ísland 
got Telent“ á Stöð 2 í vetur. 

Emil Ragnar Hjartarson f. v. skóla-
stjóri á Flateyri steig á stokk og rifjaði 
upp ýmsilegt frá fyrri tíð vestra á sinn 
léttleikandi hátt og voru Héraðsmótin 
að Núpi í Dýrafirði oft nefnd til sögu. 

Súgfirska danssveitin Grárófurnar 
var með dansatriði og voru nokkrir 
nýir dansarar frá hinum fjörðunum 
teknir með í danssýninguna. 

Jóhannes Kristjánsson „grínari“ frá 
Brekku á Ingjaldssandi fór á kostum 
með sínar landsfrægu persónur að 
vestan og víðar að af landinu. 

Hljómsveitin Æfing útnefndi 
Björn Inga Bjarnason frá Flateyri 
sem „Stærsta aðdáanda“ Hljóm-
sveitarinnar Æfingar frá upphafi og 
færði honum heiðursskjöld þessu til 
staðfestingar. 

Þá gaf Björn Ingi Bjarnason Hljóm-
sveitinni Æfingu „frumseintök“ af 
fyrsta bindi sögu Æfingar sem verið 
er að skrifa og verður í mörgum 
bindum. 

Ritstjóri þessa fyrsta bindis er Júlía 
B. Björnsdóttir, menningarfrömuður 
í Berlín en hún vann þessa bók upp 
úr gagnasöfnum Björns Inga Bjarna-
sonar á Eyrarbakka og Guðmundar 
Jóns Sigurðssonar í Reykjavík. 

Síðan var dansleikur með Hljóm-
sveitinni Æfingu með troðfullu dans-
gólfi frm til kl. 2 um nóttina. 

Hljómsveitina Æfingu skipuðu að 
þessu sinni: 

Árni Benediktsson – gítar - söngur
Siggi Björns – gítar - söngur
Ásbjörn Björgvinsson - bassi - 

söngur
Halldór Gunnar Pálsson – gítrar 

- söngur og nýir Æfingarmenn þeir: 
Óskar Þormarsson á trommur og 

Pálmi Sigurhjartarson á hljómborð 
- og söngur. 

Gríðarleg ánægja allra var með 
þennan glæsilega Vorfagnað og 
margir settu strax fram óskir um að 
yrði aftur næsta vor.

Björn Ingi Bjarnason og Guð-
mundur Jón Sigurðsson tóku mynd-
irnar af Vorfagnaðinum. 
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Guðrún Guðvarðardóttir: 

Hvaða stað þykir 
þér vænst um? 
Hornstrandir

Þegar ég er spurð hvaða stað 
mér þyki vænst um, hvaða 
stað mig langi mest tiI að sjá 

aftur af þeim, sem ég hef heimsótt 
á ferðum mínum, þá svara ég hik-
laust, Hornstrandir. Ef ég er spurð 
hversvegna, er afar einfalt, og einnig 
sannleikanum samkvæmt, að svara: 
Nú þær eru svo fagrar, svo friðsælar, 
svo fjölbreyttar. 

En svarið væri þó aðeins brot af 
sannleikanum. Dálæti mitt á þessum 
stað á sér dýpri og margslungnari 
rætur. Hornstrandir voru nefnilega 
orðnar mitt vorbláa hillingaland 
mörgum áratugum áður en ég leit 
þar nokkurn blett með eigin augum. 

Frá því að ég var lítil telpa voru 
Hornstrandir og Hornstrendingar 
mér ímynd vorsins. Þegar Horn-
strendingar komu með svart-
fuglseggin, þá var vorið örugglega 
komið. Lengi vissi ég ekkert um 
þetta draumaland, nema að þaðan 
kom vorið í fallega dröfnóttum 
eggjum. Þá skeður það, meðan ég 
var enn innan við 10 ára aldur, að 
heil fjölskylda flytur norðan af Horn-
ströndum og sest að í nágrenni við 
heimili mitt. Þetta voru ung hjón 
með börn, tvö systkini bóndans og 
móðir hans, gömul kona. Þetta fólk 
kom frá Búðum í Hlöðuvík. 

Unga konan úr Hlöðuvík og 
fósturmóðir mín urðu miklar vin-
konur, svo mikill samgangur varð 
á milli heimilanna. Ég hændist 
sérstaklega að ömmunni, Sigríði 
Dagsdóttur, og hún varð fyrst til að 
ljúka upp fyrir mér undraheimum 
Hornstranda. Hún sagði mér huldu-
fólkssögur, draugasögur og sögur 
úr harðri lífsbaráttu þessa útkjálka-
fólks. Sigríður hafði sérkennilegan 
frásagnarmáta. 

Frásögnin var algjörlega hlutlaus, 
alveg blæbrigðalaus. Þó hafði hún 
einkennilegt seiðmagn, sem hélt mér 

fastri tímunum saman, þó ég heyrði 
sömu frásagnirnar aftur og aftur. 

Á skólaárum mínum á Ísafirði, frá 
1930-1933, kynntist ég svo Þórleifi 
Bjarnasyni, rithöfundi og kennara. 
Þórleifur er einn mesti og besti sögu-
maður sem ég hef kynnst, og kom þar 
margt til. Hann var ákaflega orðauð-
ugur, hafði ríka athyglisgáfu ásamt 
ódrepandi áhuga á öllum tilbrigðum 
mannlegs lífs. Hann hafði mjög gott 
auga fyrir öllu broslegu í tilverunni, 
og síðast en ekki síst var hann leik-
ari og eftirherma af Guðs náð. Allt 
þetta gæddi frásagnir hans slíku lífi, 
að hinar fjarlægu Furðustrandir æsku 
hans og unglingsára stigu ljóslifandl 
fram fyrir áheyrendunum. 

Þórleifur sagði mér ekki aðeins 
frá sólglitrandi sigadögum, eða 
heitum heyskapardögum. Hann 
sagði mér líka frá höfuðfjanda alls 
lífs á Hornströndum, hafísnum. Frá 
stórhríðunum sem lömdu þekju litlu 
baðstofunnar í Hælavík. Frá fann-
kyngi og útmánaðaáhyggjum. 

Frá gleðinni þegar batinn loksins 
kom og hægt var að fara á sjó, ganga 
á reka og ná sér í fugl í pottinn. Þá 
var vorið komið. 

Þannig varð til dýrkun mín á 
Hornströndum. Þegar ég komst 
þangað loksins sjálf, áratugum 
seinna, fannst mér ég þekkja þetta 
land. Að ganga um Hornstrandir var 
einsog að hitta gamlan vin, og rifja 
upp með honum gamlar, sameigin-
legar minningar. 

Aðdráttarafl Hornstranda hefur 
síður en svo minnkað við nánari 
kynni. Á sama hátt og ég gat alltaf 
hlustað á frásagnir þeirra Sigríðar 
og Þórleifs, get ég farið aftur og aftur 
til Hornstranda, haldin hverju sinni 
sömu sælublöndnu tilhlökkun og 
væri ég að fara þangað í fyrsta sinn.

Þjóðviljinn Helgarblað 28. -29. 
maí 1983.

Ný bók að vestan frá Vestfirska forlaginu: 

Hornstrandir og Jökulfirðir 
Ýmsar frásagnir af horfnu mannlífi
4. bók
Fjölbreyttar, áhugaverðar og 
spennuþrungnar frásagnir
Út er komin hjá Vestfirska 
forlaginu 4. bókin í bóka-
flokknum Hornstrandir og 
Jökulfirðir. Í Hornstranda-
bókum okkar er svo til ein-
göngu gamalt vín á nýjum 
belgjum. Yfirleitt eru þetta 
frásagnir sem flestir eru 
búnir að gleyma, en geta 
nú gengið að á einum stað. 
Ýmislegt í þeim kemur á 
óvart, einkum þeim sem 
yngri eru. Fjölbreyttar, 
áhugaverðar og spennu-
þrungnar frásagnir sem 
jafnast á sinn hátt fylli-
lega við glæpasögur nú-
tímans. 

       

Minnisvarði um  
Spánverjavígin
Á síðasta vetrardag, mið-

vikudaginn 22. apríl var af-
hjúpaður minnisvarði um 

Spánverjavígin við Galdrasafnið á 
Hólmavík. 

Ávörp fluttu Martin Garitano, hér-
aðsstjóri Gipuzkoa í Baskalandi, Illugi 
Gunnarsson menningarmálaráðherra, 
Jónas Guðmundsson sýslumaður 
Vestfjarða og Esther Ösp Valdimars-
dóttir tómstundafulltrúi fyrir hönd 
Strandabyggðar og Hólmavíkur. Jónas 
Guðmundsson sýslumaður afturkallaði 
tilskipun forvera síns, Ara í Ögri, um 
að allir Baskar skyldu réttdræpir á Vest-
fjörðum. Leikskólabörn á Hólmavík 
sungu nokkur lög, Tapio Koivukari 
og fulltrúar frá Baskalandi fluttu sjó-
ferðabæn og Steindór Andersen kvað 
rímur úr Fjölmóði eftir Jón lærða 
Guðmundsson við undirleik Ólafs J. 
Engilbertssonar á steinhörpu. 

Að atburðinum stóðu Baskavinafé-
lagið á Íslandi, menningarstofnanir í 
Baskalandi Spánar og í Bandaríkjunum 

auk mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins og sýslumannsembættisins á 
Vestfjörðum. 

Myndina tók Ólafur Engibertsson.

Blíðviðrisdagur á Hólmavík.



félagsmanna Verk Vest hefst 
fimmtudaginn 30. apríl !

sýnum verkafólki samstöðu í baráttunni 
fyrir bættum kjörum !

göngum ekki í störf verkafólks 
meðan á verkföllum stendur !

rkfall 

tímasetningar boðaðra Verkfallsaðgerða:

30. apríl 2015     Allsherjar vinnustöðvun frá klukkan 12:00 á hádegi til miðnættis sama dag.
6. maí 2015        Allsherjar vinnustöðvun frá miðnætti til miðnættis (allur 6. maí).
7. maí 2015        Allsherjar vinnustöðvun frá miðnætti til miðnættis (allur 7. maí).
19. maí 2015      Allsherjar vinnustöðvun frá miðnætti til miðnættis (allur 19. maí).
20. maí 2015      Allsherjar vinnustöðvun frá miðnætti til miðnættis (allur 20. maí).
26. maí 2015      Ótímabundin allsherjar vinnustöðvun hefst á miðnætti aðfaranótt 26. maí.

Fjölmennasti hópur sem boðuð verkföll félaga í Verk Vest ná til starfa á matvælasviði (fisk- og 
rækjuvinnsla ásamt fiskeldi)  Aðrir hópar telja ferðaþjónustu, ræstingu, byggingarstarfsemi 
og mannvirkjagerð, iðnað og farartækja- og flutningsgreinar.



WOK - panna

Grill frá þessum framleiðanda hafa 
fengið bestu meðmæli.

Eðal panna sem er ómissandi fyrir 
þá sem hafa prófað einu sinni.

Afkastamiklar 
og endingagóðar 
kaffivélar til 
heimilisnota.

Sterk eldhúsáhöld

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 10-18 
OG LAuGARDAGA KL. 11-15

ormsson.is

Brúðargjafir
Nytsamar

Kaffivélin sem 
sýður vatnið og 
brauðrist í ýmsum 
litum.

Vinsælu og 
vönduðu 

leirvörurnar.

Átta bolla 
pressukanna 
og hitakanna í 
senn.

Pottar og pönnur 
sem eru notaðar af 

fagmönnum.

Tefal framleiðir 
einnig öflug 

smátæki.

Vinsæla heilsugrillið

Ultra Compact Health Care

Hnífageymsla sem 
fer einstaklega vel 
með bitið. 

Koparinn er 
sígildur enda 
er koparlitaða 
pressukannan 
vinsæl.

Þvottavélar, 
þurrkarar og 
uppþvottavélar
frá AEG eru 
framtíðargjafir.

Gott úrval smátækja og 
kaffivéla frá AEG

Blandarinn sem 
þú tekur með 
þér og blandar 
beint í glösin.

SMOOTHIE 
TWISTER

Silk-épil 5
Legs&Body

Háreyðingartæki

vatnsheld

CoolTec
CT2s

Rakvél sem kælir 
húð og minnkar 

ertingu.vatnsheld

Afkastamikil gufusléttun 
fyrir öll efni. Hentar vel 
fyrir hótel, veitingahús, 

fataverslanir og að 
sjálfsögðu heimilið.

Ekkert straubretti. Herðatré fylgir.  
Passar á bómull, silki, hör og ull.
Á gallabuxur, skyrtur, kjóla, blússur, 
jakkaföt og pólóboli. 

Bursti fjarlægir óhreinindi.
Fjarlægir svitalykt og rykmaur úr 
húsgögnum. Má nota á sængurföt, 
borðdúka, gardínur, mottur, teppi 
og gæludýr barnanna.
Dregur úr rykofnæmi.

Tekur lítið pláss. 
Hitnar á 1 mínútu í 150°C.  
Engar hrukkur við pressun. 

Notað í þekktustu tískuhúsum 
heimins og flottustu 
tískuverlsunum.

Afkastamikil 
gufusléttun 
fyrir öll efni

Verð kr. 39.900.
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ZWILLING vörurnar eru 
lofaðar af fagmönnum um 
allan heim.

Satin Hair HD350 
Hárblásari

Tökum vel á móti væntanlegum 
brúðhjónum og stofnum 

brúðargjafalista í þeirra nafni.

Gjafakort frá Ormsson er góð gjöf.

Ostaskeri, hvítlaukspressa, pizzuhnífur, 
þeytari eða dósaopnari, allt á sínum 
stað í eldhúsinu.

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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