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Framundan er sjómannadagurinn sunnudaginn 7. júní. Blaðið Vestfirðir óskar sjómönnum, fjölskyldum þeirra  og Vestfirðingum 
öllum til hamingju með daginn.
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Ljóðasamkeppni í Bolungavík
Í Grunnskóla Bolungarvíkur er 

starfandi óformlegur félagsskapur 
sem gengur undir nafninu Lestr-

arvinafélagið.  Lestrarvinafélagið hefur 
það markmið að fólk lesi meira af alls 
konar fjölbreyttu efni  og drekki í sig 
ýmsa visku. Í vetur hefur Lestrarvina-
félagið lagt áherslu á aukinn lestrar-
hraða, boðið upp á lestur úr bókum í 
heimahúsum, staðið fyrir smásagna-
samkeppni og ljóðasamkeppni og 
mun á vordögum verða haldin staf-
setningarkeppni. Ljóðasamkeppninni 
lauk á sumardaginn fyrsta og bárust 33 
ljóð eftir 34 nemendur.  Ljóðin voru 
af öllum gerðum og mis dýrt kveðin. 
Dómnefnd vetrarins skipuðu þau El-
ísabet Guðmundsdóttir, grunnskóla-
kennari, Guðný Hildur Magnúsdóttir, 
félagsfræðingur og Helgi Hjálmtýsson, 
bókmenntafræðingur. Tvö ljóð lentu í 
fyrsta sæti og birtast hér en alls fengu 
sjö ljóð viðurkenningu.  

Komdu aftur 
Ég er úti að labba, ég sé þig
Ég er heima ég sé þig
Ég er hjá vini og ég sé þig
Komdu aftur til mín.

Mig langar að sjá þig
Mig langar að heyra rödd þína
Heyra hláturinn þinn.
Mér líður illa
Mér finnst eins og ég sé að svíkja þig
Sé að gleyma þér.
Ég man ekki hvernig rödd þín hljómaði
Ég man ekki hvernig hláturinn þinn var 
Eina sem ég man er hversu gaman það 
var að spila við þig
Hversu gaman það var að tala við þig
Hversu gaman það var að hlusta á þig
Hversu gaman það var að hlæja með þér
Hversu gaman það var að knúsa þig

Hversu gaman það var að vera með þér.
Ég sakna þín amma 
Komdu aftur.

Höfundur Erna Kristín Elíasdóttir

Draumurinn
Draumurinn sem er hvar?
Ég átti lífið tvö þrjú ár
Það er engin sorg?
Hvar ertu gleði lífsins?
Gamall gráhærður forðum.

Höfundar  
Eysteinn Agnar Georgsson  

og Oliwia Godlewska

Mynd: Elín Þóra Stefánsdóttir.

Lestarferðir yfir 
Steingrímsfjarðarheiði
Í síðasta mánuði brá Vegagerðin á 

það ráð a.m.k. tvívegis að ferja bíla-
lestir yfir Steingrímsfjarðarheiði á 

eftir snjómoksturstækjum. Borið hefur 

á óánægju meðal vegfarenda yfir því að 
ekki hafi verið látið vita af fyrirhug-
uðum ferðum. Eru dæmi um vegfar-
endur á leið til Ísafjarðar sem misstu 

af lestarferð og urðu veðurtepptir á 
Hólmavík eða jafnvel fóru ekki af stað 
úr Reykjavík þar sem heiðin var skráð 
ófær og ekkert gefið upp um mögulegar 
lestraferðir. Guðmundur Björgvinsson, 
verkstjóri hjá Vegagerðinni sagði að 
gripið hefði verið til þessa úrræðis í 
hálfgerðri neyð til þess að bjarga þeim 
bílums em komnir voru en komust ekki 
á leiðarenda. Átti það við bæði um 
Þröskulda og Steingrímsfjarðarheiði. 
Vindur hefði verið all mikill og lokað 
en skyndilega hefði lægt í stuttan tíma. 
Var ekki talið ráðlegt að auglýsa le-
starferðina þar sem það hefði getað 
leitt til þess að fólk hefði farið af stað 
úr Reykjavík án nokkurrar vissu um að 
hægt væri að halda heiðunum opnum 
svo lengi. Frá Steingrímsfjarðarheiði í mars sl.

Skemmtiferða-
skipið Fram
Fyrsta skemmtiferðaskip ársins 

kom til Vestfjarða annan dag 
hvítasunnu. Skipið lagðist að 

bryggju á Flateyri og að sögn Soffíu 

Ingimarsdóttur var margt um mann-
inn á gangi í góða veðrinu sem var á 
Flateyri. Skipið hélt svo til Ísafjarðar og 
sigldi þar tignarlega inn Sundin. 

Á dögunum mætti tíðindamaður blaðsins Vestfirðir óvænt 19. öldinni á Hafnarstrætinu  á ísafirði. Það var engu 
líkara en samtíðamenn Jóns Sigurðssonar, forseta væru á ferðinni í góða verðrinu, nærri tveimur öldum of seint. 
Skýringarinnar var að leita í námskeiði Þjóðbúningafélags Vestfjarða. Þar saumuðu sjö vestfirskar konur á sig 
faldbúning og komu þær saman í tilefni af því að verkinu var lokið. Herramaðurinn á myndinni klæddi sig upp í 
samræmi við faldbúninginn.

Mynd: Eggert Stefánsson (Ísafirði)

Myndi: Soffía Ingmarsdóttir (Flateyri)



* gildir til 30. 06. 2017

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

Nú er einnig hægt að fá sjávarútvegslausnir í áskrift.
Aðgangur að Office 365 fylgir með áskriftinni.*

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Hýsing og afritun
Azure skýjaþjónusta Microsoft er eitt 

öruggasta og ö�ugasta gagnaver í heimi.

pr. mán. án vsk
kr. 24.900

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Heildstætt �árhagsbókhald

WiseFish hugbúnaður:
Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og drei�ng
Út�utningsker�

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

pr. mán. án vsk
kr. 34.900

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

Heildstætt �árhagsbókhald

Wise sérlausnir:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártengin

WiseFish hugbúnaður:
Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og drei�ng
Út�utningsker�
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Nú þegar sjómannadagurinn nálgast er hollt að rifja upp hver 
staða þeirra er innan sjávarútvegsins. Því er fljótsvarað: þeir 
eiga ekkert og ráða engu um starf sitt og afkomu. Öll ráð þeirra 

eru í höndum útgerðarmannsins og sjómenn verða að sitja og standa 
eins og þeim er sagt,  rétt eins og réttlaus og auðsveip vinnuhjú á dögum 
vistarbandsins.  Sjómenn í Bolungavík sóttu rétt sinn til réttra launa fyrir 
starf stýrimanns og fengu réttmæta leiðréttingu. Því var svarað með því að 
leigja útgerðina milli félaga í ráðandi eigu sölu aðila og fiskverðið lækkað 
nánast að geðþótta stjórnendanna. Þannig hafa sjómennirnir verið sviptir 
launum sínum á nýjan leik, bara eftir annarri leið.  Staða sjómanna í þessu 
almenna umhverfi sjávarútvegsins er algerlega óviðunandi. Einn og sami 
aðilinn ræður yfir aflaheimildunum, veiðunum , vinnslunni og sölunni. 

Þetta fyrirkomulag er alþekkt einokunarkerfi um allan heim og margföld 
reynsla af því að það leiðir til gengdarlausrar auðsöfnunar fárra, lækkunar 
á launum starfsmanna og spillingar sem læsir sig um allt þjóðfélagið, því 
meir sem atvinnugreinin er mikilvægari í þjóðfélaginu. 

Í flestum öðrum atvinnugreinum eru þessar staðreyndir viðkenndar sem 
fylgifiskar markaðshagkerfisins og því hafa verið settar reglur til þess að 
koma í veg fyrir einokun. Þessum sjónarmiðum er vikið til hliðar þegar 
kemur að sjávarútveginum.  Þar úthlutar ríkisvaldið aflaheimildum þeim á 
hverju ári til valins hóps gegn gjaldi sem er aðeins brot af því markaðsverði 
sem útvegsmenn sjálfir hafa ákvarðað. 

Nýlegur dómur Héraðsdóms Reykjaness  undirstrikar stöðuna rækilega. 
Hafnarfjarðarbær höfðaði málið og vildi fá ógilda sölu á nærri 5.000 
tonna aflaheimildum úr bænum og vísaði til 12. greinar laga um stjórn 
fiskveiða. Þar hefur staðið óbreytt frá fyrstu lögum, sem sett voru árið 
1990, að sveitarstjórn eigi forkaupsrétt á skipum sem til standi að selja úr 
byggðarlagi.  Dómurinn bendir réttilega á það, sem er skýrt í lögunum, 
að forkaupsrétturinn nær aðeins til skips en ekki aflaheimilda og hafnaði 
röksemdum  Hafnarfjarðarbæjar. 

Þær röksemdir eru hins vegar góðrar gjalda verðar og eiga rétt á sér en 
Alþingi ákvað að hafa þetta svona og dómurinn bendir einmitt á að það 
hafi verið flutt frumvarp á Alþingi og þar lagt til að forkaupsrétturinn næði 
einnig til aflaheimilda og að það frumvarp hafi ekki náð fram að ganga.

Ritstjóra blaðsins er  þetta mál vel kunnugt, þar sem hann var flutn-
ingsmaður þess á haustdögum 1997. Þá var byrjuð hrina af yfirtöku á 
vestfirskum útgerðarfélögum af tunguliprum en ófyrirleitnum aðilum 
sem miskunnarlaust fluttu kvótann úr fjórðungnum. Það er umhugs-
unarvert að ekki skuli hafa verið gerð bragarbót á þessu ákvæði laganna. 
Síðasta  ríkisstjórn lét sér duga að setja tímabundið ákvæði til þess að 
hamla gegn stórfelldum kvótaflutningi úr byggðarlagi en það ákvæði hélt 
hvorki vatni né vindi í Hafnarfirði og er auk þess að renna út í lok ágúst 
nk. Niðurstaðan er að það eru engar varnir fyrir sjómenn eða aðra. Það er 
enginn sem gætir hagsmuna þeirra. Öll löggjöfin miðast öll við hagsmuni 
fáeinna handhafa kvótans. Hinn miklu kvóti sem Flateyringum tókst að 
ávinna sér  með margra ára starfi hvarf sumarið 2007 allur ofan í vasa svo 
fárra að þá má telja á fingrum annarrar handar. Það sem þessir útvöldu 
fengu í sinn hlut er líklega um 1.500 milljónir króna. Hjónin sem seldu 
kvótann í Hafnarfirði eru talin hafa fengið 13.000 milljónir í sinn hlut.  
Í öðru tilvikinu getur hver útvalinn greitt sér 1 milljón króna á mánuði 
í eina öld þegar tekið er tillit til vaxtatekna af eigninni og í hinu er hægt 
að taka út 1 mkr á mánuði  næstu 1100 árin.  Hvað á þessi gengdarlausa 
græðgi að þýða? Hvernig halda þessir óseðjandi gróðapungar að hægt sé 
með þessu lagi að halda þjóðfélaginu saman í sæmilegri sátt og samlyndi? 

Sjómönnum þessa lands og fjölskyldum þeirra eru sendar árnaðaróskir 
með sjómannadaginn  með ofangreindri brýningu um baráttu fyrir bættum 
kjörum og bættri stöðu. 

Kristinn H. Gunnarsson

Sjómenn eiga  
ekkert og ráða engu

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Tíðarfarið er ofarlega á baugi hjá hag-
yrðingum þáttarins. Ólína Þorvarðar-
dóttir orti fyrr í vetur:

Lengi hefur vetur völd,
vætir seint í sporin,
á Þorra herjar hríðin köld,
svo haustar snemma á vorin.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri  
segir vorið kalt og yrkir:

Ekki er hægt að opna gátt
er það mjög til baga.
Meðan nöpur norðanátt
næðir alla daga.
 

Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn er 
sem aðrir bændur önnum kafinn við 
sauðburð sem gengur vel og hann sér 
fram á betri tíma þegar kemur fram 
á sumarið:

Lömbin fæðast fagurhvít
flest nú er í haginn.
Sælli tíma senn ég lít
sumarlangan daginn.

Í dag verður borinn til moldar Halldór 
Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráð-
herra. Hann stóð lengi í eldlínu stjórn-

málanna og var oft svo hart sótt að 
honum að jafnvel hörðum pólitískum 
andstæðingum þótti nóg um. Indriði 
á Skjaldfönn yrkir um Halldór og vísar 
til Spaugstofunnar:

Þau urðu örlög þessa manns
- það er gömul saga
að spaugarar í hælum hans
hömuðust alla daga.

En sveigjum nú þáttinn að dægur-
málunum.  Georg Jón sá ummæli sem 
hann undraðist nokkuð:

Nú er dýravelferð mjög til umræðu 
og sýnist sitt hverjum. Í Fréttablaðinu 
á fötudaginn 8 maí sá ég fyrirsögn sem 
bendir til þess að vandinn sé leysan-
legur. Þar stendur “Velferð svína tryggð 
með slátrun“ Ekki veit ég hver fann upp 
þessa snilli hvort það var dýraverndin, 
dýralæknar eða svona ljóngáfaður 
blaðamaður.

Á velferð dýra verður hert
af viljugum mönnum og fúsum.
Það besta í dag sem dýrum er gert
er að drepa þau inn í sláturhúsum.
 

Eiríkur Jónsson var kynntur til sögunn-

ar í síðasta vísnaþætti. Hann hefur 
haft gott af dvölinni á Skjaldfönn og 
yrkir hratt og vel af þingeyskri lagni. 
Eiríkur hefur sjálfsagt heyrt Ind-
riða bónda ræða eitthvað um orðu-
veitingar forseta Íslands og yrkir þeim 
til heiðurs: 

 Allir þeir sem eitthvað geta, 
enginn kann þá hér að meta. 
Hinum sem að heiðri klúðra, 
hampað er með blæstri lúðra. 

Ríkisstjórnin varð á dögunum tveggja 
ára og Indriði á Skjaldfönn fer yfir 
farinn veg:

Stjórnin er í roði rýr
ráðs á vegi stökum.
Simbi er þó sæll og hýr
safnar undirhökum.

Bjarni stendur stoltur hjá
stóði Mammons vina.
Gleður oft með gulli þá
gefur skít í hina.

Verður hér sleginn botn í þáttinn, 
þótt eigi sé tæmdur vísnasjóðurinn. 
Lifið heil.

Vortónleikar Kvennakórs Ísafjarðar
Kvennakór Ísafjarðar hélt 

vortónleika sína í Ísafjarðar-
kirkju laugardaginn 9. maí sl. 

Stjórnandi kórsins er Bjarney Ingi-
björg Gunnlaugsdóttir og Sunna 
Karen Einarsdóttir vr meðleikari á 
píanó og fiðlu. Kórinn flutti marg-
vísleg verk eftri höfunda úr ýmsum 
áttum. Þar voru lög eftir Mugison 
og Megas; Bergþóru Árnadóttur 
og Braga Valdimar Skúlaason; að 
ekki sé minnst á þá félaga Simon og 
Garfunkel. Kórinn stóð sig afar vel 
og mátti heyra það á undirteknum 
fjölmargra áheyrenda að þeim líkaði 
flutningurinn vel. 

Einsöngvarar voru Dagný Her-
mannsdóttir, Erla Rún Sigurjóns-
dóttir, Freyja Rein, Lína björg 
Tryggvadóttir, Melkorka Ýr Magn-
úsdóttir og Svanhildur Garðarsdóttir. 



Farfuglar 
Sundlaugavegur 34 . 105 Reykjavík

Sími 553 8110 . Fax 588 9201 
Email: info@hostel.is . www.hostel.is

Farfuglaheimili - frábær kostur

Farfuglar  ❚  info@hostel.is  ❚  www.hostel.is

Farfuglaheimili eru frábær kostur fyrir einstaklinga, 

fjölskyldur og hópa. Þau eru öllum opin og bjóða 

gestum sínum góða gistingu á hagkvæmu verði. 

Öll heimilin bjóða upp á 2-6 manna herbergi og 

sum bjóða einnig herbergi með sér snyrtingu. 

Á öllum heimilunum eru gestaeldhús.

Nánari upplýsingar er að finna á www.hostel.is

Næsta farfuglaheimili 
    er aldrei langt undan.

www.hostel.is
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Ferð um fortíð, ógnir hafsins og örlæti rifjað upp 
Veturinn 1964 – 1965 sýndi Flateyringum svo sannarlega hvað náttúran er 
mikil. Eins og í öðrum þorpum snerist allt um hafið sem bæði gaf og tók. 
Örlæti hafsins og grimmd mótaði verstöðina Ísland. Allt varð fallegt og 
bjart varð yfir öllu, ekki síst ásjónu fólks þegar vel fiskaðist. Þegar rólegra 
var og fólk gat slakað á varð brúnin áhyggjumeiri enda gátu slæg aflabrögð 
boðað verulegar þrengingar hjá mörgum. 

Hópur Önfirðinga tók sig saman nú í 
vor í tilefni vertíðarloka og minntist 
þess að hálf öld væri liðin frá þessum 
tilfinnigaríka vetri sem svo sannarlega 
bæði gaf og tók. 

Laugardaginn 10. október 1964 fórst 
vélbáturinn Mummi ÍS 366 frá Flateyri 
og með honum fjórir menn en tveir 
komust af. Nóttina eftir fórst vélbáturinn 
Sæfell SH 210 líka frá Flateyri og með 
honum þrír menn. Þetta var ógnaráfall 
fyrir þorpið og fólk var harmi slegið. 
11 börn urðu föðurlaus við þessi miklu 
sjóslys. 

Þeir sem komust af þegar Mummi ÍS 
fórst út af Dýrafirði voru Olav Öyahals 
vélstjóri og Hannes Oddsson skipstjóri. 
Þeir lentu í sjónum þegar báturinn sökk 
og virtust flest sund þeim lokuð þar sem 

þeir voru einir og bjargarlausir á sundi í 
stormi og stórsjó. 

Eftir nokkra stund skaut upp kistu 
sem slitnað hafði frá bátnum þegar hann 
var að síga í djúpið. Það voru spennu-
þrungin augnablik þegar þeir félagar 
börðust á sundi í helgreipum hafsins 
til að komast að því hvort kistan væri 
björgunarbátur eða matarkista, báðar 
voru þær eins. 

Líkt og á öðrum skipum var lokið 
kirfilega bundið á kistuna og ekki 
nokkur leið að komast í hana nema skera 
á böndin með hníf. Nú kom sér vel að 
Olav gekk ævinlega með vasahníf á sér. 
Það má nærri geta hvernig tilfinning það 
hefur verið að basla við að opna vasahníf 
í óveðri og kulda í sjálfu Íshafinu. En 
það tóks og kistan varð opnuð og í ljós 

kom að þar var gúmmíbátur sem þeir 
náðu að blása upp með ógnarerfiði. Þeir 
komust báðir um borð hvar þeir áttu 
langa nótt. Langt á annan sólarhring 
börðust þeir við stórsjói, aftur og aftur 
hvolfdi bátnum en með ofurmannlegri 
þrautsegju og þreki tókst þeim jafnoft 
að snúa honum á réttan kjöl. Þeir félagar 
þróuðu í raun nýja aðferð við að rétta af 
gúmmíbáta. Þegar þeir fundust undir 
kvöld daginn eftir slysið hafði þá rekið 
um 70 sjómilur og voru komnir suður 
á Breiðafjörð. Þessi björgun var ljós í 
myrkri slysanna miklu þennan svarta 
októbermánuð á Flateyri. 

Eftir áramótin tók við ný vertíð og 
menn héldu áfram að sækja sjóinn. 
Vélbáturinn Hilmir II frá Flateyri gerði 
það gott á vertíðinni og varð að lokum 

hæstur íslenskra línubáta á vetrarver-
tíðinni. Þar um borð var meðal annarra 
Olav Öyahals vélstjóri. 

Það var hópur karla og kona sem hélt 
í ferð um Suðurnes í boði ferðarisans 
Allrahanda til minnast þessa vetrar 
fyrir hálfri öld. Það var gáski í hópnum 
og gleði á brá þrátt fyrir alvöru lífsins. 
Flestir í hópnum tengdust þessum at-
burðum með einhverjum hætti og aðrir 
eru áhugamenn um útgerð og sjóferða-
sögu og kunna að meta upprifjun liðinna 
tíma. Í ferðinni hittust Olav og Hannes, 
en leiðir þeirra höfðu ekki legið saman 
í áratugi, það var því mikil gleðistund 
þegar þeir hittust heima hjá Hannesi í 
Sandgerði. 

Hópurinn skoðaði vinnustofu Hann-
esar og sögur voru sagðar og rifjuð upp 
óborganleg atvik gamalla vertíða. Sagt 
var frá því þegar Hannes fann týnda 
bauju á sjókorti og líka var rifjað upp 
þegar Olav festi dráttarkarlinn á Hilmi 
II bara með tveimur boltum til að vera 
fljótari að henda honum í land þegar 
kallinn ræki hann. 

Sögur af stríðni og prakkarastrikum 
voru sagðar hring um Reykjanesið og 
miklu meira, þessi hópur var sannkölluð 
sagnalind. 

Komið var við á Reykjanestánni þar 

sem hópurinn sótti sér súrefni á leið sinni 
frá Sandgerði til Grindavíkur en þar beið 
hópur fólks eftir ferðalöngunum. 

Það urðu fagnaðarfundir í kirkjunni 
í Grindavík þar sem fulltrúar fjölskyldu 
Haraldar heitins Hjálmarssonar voru 
mætt en fjölskyldan átti heldur betur 
hlut í þessu aflameti þar sem fimm úr 
fjölskyldunni voru í áhöfn Hilmis II. Ön-
undur Haraldsson hélt tölu fyrir hönd 
fjölskyldunnar. Þá var þarna Guðbjörg 
Ásgeirsdóttitr afabarn Sölva Ásgeirs-
sonar útgerðastjóra bátsins. 

Séra Elínborg Gísladóttir sóknar-
prestur tók hópnum opnum örmum, 
stuttar tölur voru haldnar og atburð-
anna minnst. Það var notleg stund þarna 
í kirkjunni og samkennd mikil meðal 
fólksins sem allt var úr sama jarðvegi 
sprottið. Að lokum sameinaðist hópur-
inn í bæn og formelgri dagskrá ferðar-
innar lauk þar með. 

Það var létt yfir mönnum þegar haldið 
var heim á leið og hverjum skilað til síns 
heima. Bros og gleði í hverju andliti. 

Örlögin höguðu því svo að þetta varð 
síðasta ferð Olavs Oyahals, hann lést 20 
maí. Þessi hógværa hetja sem sigrast 
hafði á sjálfu Atlandshafinu varð loks 
undan að láta. 

-GS

Hópurinn gerði stans við hamarinn og hafið til að fá sér súrefni. Tilvalinn 
staður fyrir myndatöku. Frá vinstri, Hannes Oddsson sem var skipstjóri á 
Mumma íS, Pétur Rafnsson Péturssonar, faðir Péturs gerði út bæði Mumma og 
Hilmi II. Kristján Einarsson sem um skeið var á Hilmi II, Jón Gunnar Stefánsson 
útgerðarmaður á Flateyri, Sigurður Sigurdórsson sem áratugum saman var 
vélstjóri á Flateyri, bæði til sjós og lands. Lengst af hjá Jóni Gunnari. Hendrik 
Ole Tausen var beitningamaður á Hilmi II, Guðrún Öyahals og faðir hennar 
Olav Öyahals sem var vélstjóri á Mumma og á Hilmi II. Guðmundur Einar 
Jónsson fyrrum verkstjóri í frystihúsinu á Flateyri og mikill áhugamaður um 
báta, skip og sjósókn. Björn Ingi Bjarnason sem í áratugi hefur haft forystu 
um ýmsar uppákomur Önfirðinga fjarri heimahögunum. Enginn hefur lagt 
eins mikið að mörkum við að tengja fólk heimahögunum og halda til haga 
öllu því sem önfirskt er eins og Björn Ingi.

Hópurinn í Grindavíkurkirkju.    Myndir: Guðmundur Sigurðsson og Björn Ingi Bjarnason.

Séra Elínborg Gísladóttir tekur við 
gjöf úr hendi Björns Inga Bjarnasonar. 
Það er diskur með kvikmyndum af 
mannlífinu á Flateyri árin 1984 og 
1985. Gefandi var Siggi Björns, höf-
undur myndanna. En allir í hópnum 
fengu eintak af þessum skemmtilega 
diski sem og eftirprent af lokadags-
blaði Önfirðingafélagsins 1995.

Jón Gunnar Stefánsson hélt tölu 
í kirkjunni og kom víða við. Hann 
var um langt skeið helsti burðarás 
í atvinnulífi Flateyringa. Á ferli sín-
um fyrir vestan rak hann þrjú fisk-
vinnslufyrirtæki, gerði út þrjá togara 
og samdi um smíði á tveimur togurum 
fyrir Flateyringa auk þess að hafa gert 
út fjölda vertíðarbáta. Því hefur verið 
haldið fram að eitt af stóru áföllun-
um í Önfiskri atvinnusögu hafi verið 
brotthvarf Jóns frá Flateyri. Hann var 
bæjarstjóri í Grindavík í 16 ár og því 
vel heima þarna í kirkjunni og kunni 
skil á báðum stöðum.

 Ótrúlega miklar hetjur sem hittast 
eftir áratuga aðskilnað. Það voru 
sannkallaðir fagnaðafundir hjá þeim 
Olav Öyahals og Hannesi Oddssyni.

Önundur Haraldsson sjómaður minn-
ist tímans þegar fimm úr hans fjöl-
skyldu voru á Hilmi II á aflavertíðinni 
miklu. 
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Línuvertíðin mikla á Vestfjörðum 1965 
11. maí var um aldir lokadagur vetr-
arvertíðar hér á landi. Önfirðingar 
horfa til lokadagsins 1965 en á vetr-
arvertíðinni það ár náði áhöfnin á 
Hilmi II KE 8 frá Flateyri, undir 
skipstjórn Hrings Hjörleifssonar, 
þeim frábæra árangri að verða 
aflahæstir línubáta á Vestfjörðum 
og yfir landið með 757.7 tonn samtal 
í 82 róðrum. Var þetta eftir mikla 
og drengilega keppni við Sif ÍS 500 
frá Suðureyri og Heiðrúnnu ÍS 4 frá 
Bolungarvík. 
Nokkrir Önfirðingar fögnuðu 50 ára 
afmælis þessa aflaafreks þann 10. maí 
sl. með ferð um Reykjanes og sam-
verustund í Grindavíkurkirkju þar 
sem minnst var sjómannana 7 frá Flat-
eyri sem fórust 10. og 11. október 1964 
með Flateyrarbátunum Mumma ÍS 
366 og Sæfelli SH 210. Tveir björguð-
ust af Mumma þeir Hannes Oddsson , 
skipstjóri, og Olav Öyahals, vélstjóri, 
og voru þeir báðir með í ferðinni. 
Ferðin var í boði rútufyrirtækisins 
Allrahanda og fararstjórar og skipu-
leggjendur ferðarinnar voru Björn Ingi 
Bjarnason á Eyrarbakka og Guðmund-
ur Jón Sigurðsson í Reykjavík. 

Línuvertíðin 1965
Í upphafi verður gerð grein fyrir þeim 
þremur bátum sem mest komu við 
sögu á þessari línuvertíð á Vestfjörð-
um. Hilmir II KE 8, Sif ÍS 500 og 
Heiðrún ÍS 4. 

Haustið 1964 leigir Fiskiðja Fla-
teyrar hf. bátinn Hilmi II KE 8 frá 
Keflavík til Flateyrar. Eigandi og 
forstjóri Fiskiðju Flateyrar var Rafn 
A. Pétursson. Hilmir II var 107 bl. 
smíðaður í Svíþjóð 1963 og í alla staði 
hið glæsilegasta skip. Skipstjóri var 
Hringur Hjörleifsson frá Sólvöllum 
en útgerðarstjóri var Sölvi Ásgeirsson 
fyrrverandi skipstjóri á Flateyri. 

Á miðju ári 1964 kemur til Suður-
eyrar nýr bátur Sif ÍS 500, 91 brl. 
smíðuð í Neskaupstað vandað og gott 
skip. Skipstjóri var Gestur Kristins-
son. Þess má geta að Sif er keypt til 
Flateyrar 1980 og gerð þaðan út þar 
í um 15 ár; fyrst sem Sif ÍS 225 og 
síðan Vísir ÍS 225. Frá Bolungarvík 
réri Heiðrún ÍS 4, 92 brl. smíðuð á Ak-
ureyri 1944. Skipstjóri var Jón Eggert 
Sigurgeirsson. 

Um 50 bátar réru frá Vestfjörðum 
þessa vertíð og byrjuðu allir á línu en 
margir skiptu yfir á net seinni hluta 
vertíðar eins og venja var. Frá Flateyri 
réru þessa vertíð 4 bátar það er auk 
Hilmis II, Rán ÍS 51, 59 brl. smíðuð á 
Ísafirði 1958. Hinrik Guðmundsson 
ÍS 124, 100 brl. smíðaður í Svíþjóð 
1946 og Bragi ÍS 27, 36 brl. smíðaður 
í Njarðvík 1944. 

Fyrir Flateyringa verður þessi vetr-
arvertíð lengi í minnum höfð vegna 
hins glæsilega árangurs áhafnarinnar 
á Hilmi II og hversu hafið getur verið 
gjöfult. En hafið gefur og hafið tekur 
og það fengu Önfirðingar rækilega að 
reyna er haustið áður, dagana 10. og 
11. október 1964, fórust tveir bátar 
frá Flateyri; Mummi ÍS 366 og Sæ-
fell SH 210 og með þeim sjö menn en 
tveir björguðust eftir mikla hrakn-
inga í gúmíbát. Annar þeirra var Olav 
Öyahals vélstjóri á Mumma og síðan 

vélstjóri á Hilmi II. Hinn var Hannes 
Oddsson sem var skipstjóri á Mumma. 

Þeir sem fórust með Mumma: 
Marteinn Tausen 59 ára, Pálmi Guð-
mundsson 57 ára, Þórir Jónsson 41 árs 
og Hreinn Sigurvinsson 18 ára. 

Þeir sem fórust með Sæfelli: Haraldur 
Olgeirsson 27 ára, Sævar Sigurjónsson 
25 ára og Ólafur Sturluson 19 ára. 

Hilmir II á Flateyrarhöfn.

Hringur Hjörleifsson ( 1933-2007).

Sjómennirnir á Hilmi II vetrarvertíðina 1965 talið frá vinstri: Olav Öyahal, 
vélstjóri (1938-2015), Hringur Hjörleifsson, skipstjóri (1933-2007), Þráinn 
Ögmundsson, stýrimaður (1935-2012), Guðmundur Guðröðarson, annar vél-
stjóri (1933-1996), Sæmundur Haraldsson, háseti (1944-2012) og Guðmund-
ur Guðlaugsson, kokkur (1932-2001). Beitingamenn í landi voru:  Hjálmar 
Haraldsson, landformaður,  (1942-2011), Haraldur Hjálmarsson (1919-1989), 
Kristín Sæmundsdóttir (1919-2002), Ásgeir Sigurðsson (1909-1986), Ragnar 
Jón Gunnar Sigurðsson (1920-1989), Gunnar Ólafsson sem nú býr í Grindavík 
f. 1938 og Hendrik Ole tausen sem nú býr í Garði f. 1944.

annar f.v.  að fylgjast með er Ásgeir Sgurðsson og þriðji er Sölvi Ásgeirsson.

Til vinstri við lóðarennuna er Hringur Hjörleifsson.Frá hægri að beita; Guðmundur Pálmason og Hendrik Ole Tausen.

Frá hægri að beita: Magnús Hringur Guðmundsson, sem sigraði í beitingunni 
og Eggert Jónsson. Fyrir miðju er Hjörtur Hjálmarsson, tímavörður og dómari.

í vertíðarlok lá því fyrir að Hilmir II var aflahæstur línubáta á Vestfjörðum 
með 757,8 tonn, Sif var með 747,3 tonn og Heiðrún með 686,4 tonn. Árið 
1964 var Freyja frá Suðureyri aflahæst með 658 tonn og var Gestur Kristins-
son þar skipstjóri.

Björn Ingi Bjarnason.
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Uppskeruhátíð KFÍ
Uppskeruhátíð yngri flokkanna 

hjá KFÍ var haldin í síðustu 
viku. Veittar voru viður-

kenningar, gestir fengu að spreyta sig 
í körfuboltaleikjum og hátíðinni lauk 
síðan með pylsupartíi og ís í boði fé-
lagsins og styrktaraðila. Mikil gróska 
hefur verið í starfsemi yngri flokka KFÍ 
í vetur, einkum í yngstu hópunum. 
Stúlkur hafa fjölmennt í körfuna og 
nú er svo komið að þær eru jafnvel 
fleiri en strákarnir ef allt er talið saman. 
Vetraræfingum félagsins er lokið en 
fyrirhugað er að bjóða upp á sumaræf-
ingar sem hefjast í byrjun júlí og verða 
þær ætlaðar 10 ára iðkendum og eldri. 
Svo eru Körfuboltabúðirnar að sjálf-
sögðu rétt handan við hornið en þær 
fara fram dagana 2. -7. júní. Æfinga-
búðirnar eru stærsta einstaka verkefnið 
sem félagið ræðst í á ári hverju en þær 
eru nú haldnar í sjöunda sinn. 

Fyrri hluta mánaðarins var mikið gæftaleysi og fóru flestir bátarnir aðeins 
2-3 róðra þennan tíma og kom því lítill afli á land. Seinni hluta mánaðarins 
var betri tíð og fengu margir bátarnir þá ágætan afla.

Gæftaleysi var einnig mikið í febrúar og var langur brælukafli um miðjan 
mánuðinn. Síðast í mánuðinum fékk Hilmir II mjög góða róðra út af Blakk 
rúmlega 16 tonn af þorski í róðri en í lok mánaðarins var svo róið á stein-
bítsmið. Hafís var farinn að gera vart við sig á Vestfjarðamiðum.

Gæftir voru góðar allan mánuðinn og afli mjög góður eingöngu steinbítur 
sem að mestu var fenginn í Látraröst og algengur afli þar 10 tonn á dag. 
Gerði þó eitt norðaustan skot en hægt var að komast suður á Breiðafjörð 
með því að hella þurfti út olíu fyrir Barða og Látraröst. Voru þar einskipa 
þennan dag Hilmir II og Sif og fengu hvor um sig rúm 16 tonn af steinbít.
Loðna var á norðanmiðum og lá steinbíturinn þar í henni og veiddi st ekki. 
Fylgst var með því hvenær hann yrði svo veiðanlegur og fékk Hilmir II einu 
sinni 3 steinbíta í róðri við slíka tilraun.

Gæftir voru einmuna góðar allan mánuðinn og afli mjög góður eingöngu 
steinbítur. Hann veiddist nú á norðanmiðum. Mjög góður afli út af Barða hjá 
Hilmi II og var stærsti róðurinn þar um 22 tonn og þá viku fengust um 80 
tonn. Einnig 3-4 góðir róðrar út af Straumnesi um 16-17 tonn en erfitt að róa 
þangað vegna hafíss. Mikil spenna og stemmning vegna hins góða línuafla og 
miklu en drengilegu keppni þessara þriggja báta um toppsætið á Vestfjörðum.

Róið var til 11. maí hins hefðbundna Lokadags og afli ágætur.

Heimildir: 
Fiskifélag Íslands

Ægir 1965
Veðurstofa Íslands

Samtöl við nokkra skipverja af 

Hilmi II
Skrifað í maí 1995 og í maí 2015

Björn Ingi Bjarnason
Eyrarbakka

Ljósmyndir: Trausti Magnússon. 

Útför Halldórs Ásgrímssonar í dag
Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi 

forsætisráðherra  lést mánu-
daginn 18. maí síðastliðinn. Útför 
hans verður á vegum íslenska ríkis-
ins  og fer  fram frá Hallgrímskirkju í 
dag.  Halldór var forsætisráðherra frá 
september 2004 og þar til hann lét af 
þingstörfum sumarið 2006 og hætti 
þá afskiptum af stjórnmálum. Hall-
dór Ásgrímsson átti sæti á Alþingi í 
31 ár og gegndi ráðherraembættum 
samtals í 19 ár. Hann var formaður 
Framsóknarflokksins frá 1994 til 
2006 og varaformaður flokksins frá 
1980 – 1994.

Atvinnumálin og landsbyggðin 
voru Halldóri hugleikin og nýtti 
hann áhrif sín eftir föngum til þess að 
styrkja byggð um landið. Hann beitti 
sér fyrir umdeildri kerfisbreytingu í 
sjávarútvegi með innleiðingu kvóta-
kerfis  og ennfremur bar hann hit-
ann og þungan af pólitískum átökum 
um  virkjunarframkvæmdir við 
Kárahnjúka  og stóriðjuuppbyggingu 
á Austurlandi. Halldór Ásgrímsson 
bjó yfir miklum styrk og þrautseigju  
og veigraði sér ekki við óþægindum 
í stjórnmálum ef hann taldi rétt að 
þau mál fengju framgang sem hann 
bar fyrir brjósti. Það einkenndi feril 
Halldórs að treysta mátti því að hann 
stæði við samkomulag sem hann haft 

gert, jafnvel þótt síðar riði mótvindur 
yfir. 

Halldór Ásgrímsson var forsætis-
ráðherra þegar ríkisstjórnin ákvað 
óvænt að jarðgöngin milli Hnífsdals 
og Bolungavíkur yrðu gerð og án 
stuðnings hans hefði málið ekki náð 
fram að ganga. Hlutur Halldórs í því 
máli var meiri en látið hefur verið  í 
veðri vaka. Sjálfur hélt Halldór ekki 
sínum þætti  á lofti og lét það gott 
heita að aðrir gerðu sér mat úr málinu. 
Það duldist fáum að Halldór Ásgríms-
son taldi affarasælast fyrir Íslendinga 
að tengjast frekar Evrópusambandinu 
og velti hann upp möguleikum á lausn 
um forræði fiskmiðanna til þess 
greiða fyrir mögulegum aðildarvið-
ræðum. Mikil andstaða var innan 
Framsóknarflokksins við hugmyndir 
Halldórs og fór hún fremur vaxandi 
en hitt. Er ekki að efa að það átti sinn 
þátt í því að hann ákvað stíga til hliðar. 

Um það mál má segja að banka-
hrunið hefur opnað alveg nýja sýn 
á það í hversu alþjóðlegu umhverfi 
Íslendingar lifa og hrærast í og ekki 
síður hversu vanmáttugt íslenskt 
stjórnkerfi reyndist vera þegar á 
reyndi  og  hversu eftirlitsstofnanir 
voru  vanburðugar í glímunni við 
helstu hagsmunaöflin innanlands. 
Jafnvel eindregnustu Evrópsambands-

sinnar  gera sér nú  ljóst að fámenn 
þjóð þarf að sækja á sameiginlegan 
vettvang erlendis hugmyndir, styrk  
og lausnir á flóknum  vandamálum 
ekki síður en að rækta nauðsynleg 
viðskiptasambönd. Staða þjóðmál-
anna um þessar mundir staðfestir 
að einangrun  og vaxandi styrkur 
sérhagsmunaafla haldast í hendur 
og valda ólgu og óróa. Líklega mun 
framtíðarsýn Halldórs Ásgrímssonar 
í utanríkismálum eiga meiri hljóm-
grunn og mæta meiri skilningi, m.a. 
innan Framsóknarflokksins, þegar 
fram í sækir, en verið hefur.

Mynd: Sigurður Bogi Sævarsson.
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Sveitafélagið 
Garður

Sveitarfélagið Garður er á nyrsta odda Reykjanesskagans  
í sannkallaðri náttúruparadís

Þar er að finna ýmsar sjófuglategundir auk mófugla. Gönguleiðir eru fjölbreyttar. 
Krækiberin og bláberin skjóta fljótlega upp kollinum og ætti ferðamaðurinn að geta 
fundið ýmislegt við sitt hæfi á þessum nyrsta odda Reykjanesskagans.

Sólseturshátíðin Hin fjölsótta fjölskylduhátíð er haldin hátíðleg 22.-28. júní. 
Hátíðin var haldin í fyrsta skipti árið 2005 og er nú árlegur viðburður í Garði. 
Sólseturshátíðin er haldin á Garðskaga við góðar aðstæður, fallegt umhverfi með 
fjölbreyttri dagskrá. 

Byggðasafn Garðskaga er staðsett á Garðskaganum og eru til 
sýnis ýmsir áhugaverðir hlutir sem tengjast sögu sjávarútvegs og byggðar 
í Garðinum í gegnum tíðina. Safnið er opið daglega frá 1. apríl og fram í 
október. Veitingahús er á annarri hæð hússins og þar má stundum sjá hvali 
leika listir sínar. 

Tveir vitar eru á Garðskaga. Annars vegar er það gamli vitinn byggður 
1897 og hins vegar er það nýrri viti sem var byggður 1944 og stendur á flötinni 
gegnt byggðasafninu og er opinn gestum á góðviðrisdögum. Efst úr vitanum er 
mikið og fagurt útsýni í allar áttir. 

Golfvöllurinn í Leiru er innan sveitarfélagsins Garðs þar sem Golfklúbbur 
Suðurnesja rekur 18 holu golfvöll.

Tjaldstæði er á Garðskaga þar sem margir leggja húsbílum, hjólhýsum 
og fellihýsum og njóta þess að dvelja á staðnum. Einnig er tjaldstæði við 
íþróttamiðstöðina í Garðinum. 

Sundlaugin í Garði laðar til sín marga og gott er að slaka á eftir 
ævintýralega daga í Garðinum í heitum pottum sundlaugarinnar. 

Auglýsingasíminn 
er 578 1190

Styðja auknar makríl-
veiðar smábáta
Bæjarstjórnir Vesturbyggðar 

og Bolungavíkur hafa ályktað 
um makrílveiðar og vilja auka 

hlut smábátanna í þeim veiðum. Eru 
allar bæjarstjórnirnar samstíga í þeim 
efnum en vilja þó mismikla aukningu. 
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vill auka 
smábátakvótann upp í 20.000 tonn. 
Bæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur sjáv-
arútvegsráðherra til að auka strand-
veiðikvóta um 2000 tonn, úr 8600 
tonnum í 10600 tonn á þessari vertíð 
og bendir á að á síðasta ári hafi verð-
mæti strandveiðiafla í numið kringum 
200 milljónir í Vesturbyggð. Aukning á 
strandveiðikvóta skiptir því miklu máli 
í Vesturbyggð. 

Bæjarstjórn Bolungavíkur er sam-
hljóða Vesturbyggð um aukninguna og 
segir að krafan byggi á fyrirsjáanlegri 
aukningu þorskafla á nýju fiskveiðiári. 
Hvatt er til þess að aukningin verði nýtt 

til að auka afla á svæði A og svæði B 
enda hafa bátarnir þar verið flestir og 
veiðidagarnir fæstir. 

Bæjarstjórnin telur einnig að heppi-
legt væri að auka sveigjanleikann í 
kerfinu til að gera mönnum kleyft að 
stunda veiðarnar við sem bestar veð-

urfarslegar aðstæður og draga þannig 
úr óþarfa áhættu og auka arðsemi 
veiðanna. 

Að auki ályktaði bæjarstjórn Vest-
urbyggðar almennt gegn makrílfrum-
varpi sjávarútvegsráðherra og fyrirhug-
aðri hækkun veiðigjalda. 

Gallerí Úthverfa
Páll Ernisson landfræðingur opnaði 

um síðustu helgi sýningu í Gall-
erí Úthverfu. Páll sýnir afstöðu-

myndir úr raunheimi landfræðinnar þar 
sem ekki er allt sem sýnist. Þar er m.a. 
tekinn fyrir rauntími á Íslandi og raun-
evruleg hæð fjalla og fossa. 

Páll er með BS í Landfræði frá Há-

skóla Íslands. Hann hefur unnið ýmis 
störf sem snúa að íslenskri náttúru og 
umhverfi og nýtingu náttúruauðlinda 
á skynsamlegan hátt. Hann vann , ma, í 
sjö ár sme landvörður friðlýstra svæða 
á hálendi Íslands. 

Sýningin verður opin til 14. júní næst-
komandi. 

Vorið er komið
Síðastliðinn laugardaginn var 

sannkölluð vorblíða á Ísafirði. 
Fólk skild vetrarfatnaðinn eftir 

heima og spókaði sig í góða veðrinu. 
Vorið mun eitthvað draga sig í hlé næstu 
daga en fer vonandi að koma til að vera. 

Vantar gistingu í júní 
fyrir ungmenni
Tónlistarskóli Ísafjarðar óskar 

eftir liðsinni Vestfirðinga við 
því að taka á móti sinfóníu-

hljómsveit ungmenna frá Boston, sem 
væntanleg er til Ísafjarðar 22. júní. 

Gistingu vantar fyrir 40 ungmenni 
í þrjár nætur, en búið er að fá fyrir 
pláss fyrir um 60. Um er að ræða tí-
mann frá mánudagskvöldi 22. júní til 
fimmtudagsmorguns 25. júní. Óskað 
er eftir gistingu og morgunmat fyrir 
ungmennin, en séð verður fyrir sam-
eiginlegum kvöldmat og vonandi líka 
hádegismat. Æfingar verða í Íþrótta-
húsinu á Torfnesi. Hugsanlega þarf 
líka að skutla þeim sem búa ekki á 
Eyrinni eða koma þeim í strætó á æf-
ingar og tónleika. Annars eru þessir 
krakkar vön að ganga langar leiðir í 
sinni borg, Boston. 

Bent skal á að þetta er ekki um 
helgi, heldur frá mánudagskvöldi til 
fimmtudagsmorguns. Þeir sem geta 
hugsað sér að taka á móti hæfileik-
aríkum ungum næturgestum þessar 
þrjár nætur, eru beðnir að hafa sam-
band við Sigríði ragnarsdóttur á 
skrifstofu skólans í síma 450 8340, 

í GSM 861 1426 eða senda tölvu-
póst á sigridur@tonis.is eða Ingunni 
Ósk Sturludóttur, GSM 861 4802, 
ingunn@tonis.is. 

Hljómsveitin heitir New England 
Conservatory Youth Philharmonic 
Orchestra sjá http: //necmusic. edu/
ypo og á youtube https: //www. 
youtube.com/watch? v=QHsl7g0xPeI 
og er talin ein af bestu hljómsveitum 
tónlistarháskólans í Boston. Hljóm-
sveitin mun halda aðaltónleika sína í 
Íþróttahúsinu á Torfnesi þriðjudags-
kvöldið 23. júní sem eru jafnframt 
opnunartónleikar tónlistarhátíðar-
innar Við Djúpið. Er þetta verulegt 
tilhlökkunarefn fyrir alla bæjarbúa og 
það verður sannarlega mikil upplifun 
fyrir unga sem aldna að hlýða á svona 
stóra og frábæra hljómsveit. Vonandi 
lætur enginn þessa tónleika fram hjá 
sér fara, enda dagskráin glæsileg. Í 
hljómsveitinni eru 100 ungmenni á 
aldrinum 14-18 ára, öll í fremstu röð 
hvert á sitt hljóðfæri. Það er mikið 
fyrirtæki að taka á móti slíkum fjölda 
og þarfnast skipulagningar og ná-
kvæmni. 
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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Arður af náttúru- 
auðlindum, 
hver nýtur hans? 
Unnið eftir erindi á málþingi Landverndar  
um auðlindir Íslands 11. apríl 2015, fyrri hluti. 

Ég mun nálgast umræðuefnið frá nokkuð þrengra sjónarhorni en gert 
hefur verið í erindunum hér á undan og fyrst og fremst horfa til þeirra 
náttúruauðlinda sem eru fénýttar, þ. e. notaðar til að skapa seljanlega vöru 
eða verðmæti. Auðlindir er víðtækt hugtak og tekur m.a. til landgæða sem 
notuð eru í margvíslegri starfsemi, jarða eru notaðar til búskapar, jarðhita 
til framleiðslu í gróðurhúsum o. s. fr. Ég ætla ekki að fjalla um það allt heldur 
eingöngu þær náttúruauðlindir sem notaðar eru í stórfelldum atvinnurekstri 
þar sem markmiðið er að skapa tekjur fyrir þann sem auðlindina nýtir. 

Auðlindaþversögnin
Áður en ég byrja á því vil ég minnast 
á nokkuð sem kalla má auðlindaþver-

sögnina. Lönd heimsins eru misjöfn að 
því leyti hvort í þeim finnast fénýtan-
legar náttúruauðlindir eða ekki. Þegar 

litið er yfir heiminn og efnahagslega 
stöðu einstakra landa virðist sem mik-
ið samhengi sé milli þess að auðlindir 
séu til staðar og að efnahagur sé bágur, 
hagvöxtur sé lítill, veikt atvinnulíf og 
mannauður lítill. Í einu orði sagt þetta 
eru fátæk ríki. Fjölmörg dæmi eru um 
þetta í Afríku og víðar. 

Skýringin er oftast sú að auðlindirnar 
eru nýttar af erlendum aðilum. Þessi ríki 
hafa ekki bolmagn til að nýta auðlind-
irnar sjálf. Nígería er olíuauðugt land, 
þar eru um 2,7% af olíuvinnslu heimsins 
en það er um leið eitt fátækasta ríki í 
heimi en fátækt einkennir ekki þá sem 
nýta olíuauðlindir landsins. Ástæðan er 
yfirleitt sú að í þessum löndum er ein-
okun eða fákeppi um nýtingu auðlind-
anna, það er mikil pólitísk spilling en 
líka oft á tíðum fáfræði, kunnáttuleysi 
og mér liggur við að segja heimska og 
trúgirni. Menn trúa því einfaldlega að 
menn hafi hag af þessum auðlindum 
án þess að hugleiða hvernig. Það virðist 
einnig eiga við hér á landi. 

Þetta ástand og þeir peningar sem 
valdhafa fá út úr þessu verður til þess 
að ekki er hugað að öðru. Lítil fjár-
festing er í öðrum atvinnuvegum, 
innviðum samfélagsins hvort sem litið 
er á efnahagslega eða félagslega inn-

viði, og mannauður og félagsauður er 
vanræktur. Þetta er því miður sú mynd 
sem víða blasir við þegar litið er yfir 
auðlindir í heiminum en sem betur 
fer ekki alls staðar. Hjá nágrönnum 
okkar í austri, í Noregi, er staðið er að 
málum með allt öðrum hætti og auð-
lindirnar nýttar fyrst og fremst fyrir 
fólkið í landinu. Þetta segir okkur líka 
að hér gildir hið fornkveðna að sá veldur 
sem á heldur. Það sem skiptir máli er 
hvernig hvernig þjóðirnar, hvernig við 
sem þjóð göngum um okkar auðlindir. 
Þetta segir okkur að það er ekki nóg 
að hafa auðlindirnar, að hafa fiskinn í 
sjónum, orkuna í fallvötnunum, nátt-
úrurfegurð landsins, þetta er spurningin 
um hvernig með þetta er farið. 

Rentan á hverju ári
Áður en kemur að skiptingu auð-
lindaarðsins ætla ég að fara í nokkur 
hugtök sem þið kannist við og skipta 
máli í þessu sambandi eins og lands-
framleiðsla og þjóðarframleiðsla, eink-
um til að undirstrika muninn á þeim 
og útskýra hugtakið renta. Landsfram-
leiðsla er heildartekjur af innlendri 
efnahagsstarfsemi og innlendur þýðir 
hér allir skráðir aðilar, einstaklingar og 
félög, þar með talin félög í eigu erlendra 

aðila. Þjóðartekjurnar eru hins vegar 
það sem eftir stendur þegar búið er að 
draga frá það sem fer til útlanda sem 
eignatekjur, arður, vextir o. s. fr. og bæta 
við samsvarandi tekjum sem Íslendingar 
fá erlendis frá. 

Hugtakið renta er í hagfræði skil-
greint á einfaldan hátt. Atvinnu-
starfsemi gefur af sér tekjur sem eru 
söluverð þeirrar vöru sem framleidd 
er. Séu öll efnisleg aðföng og þjónusta 
dregin frá stendur eftir eitthvað sem við 
köllum virðisauki eða þáttatekjur. Ef við 
drögum frá þessum þáttatekjum launin, 
þ. e. endurgjald fyrir vinnu, og síðan 
allar fjármagnstekjur af starfseminni, þ. 
e. arð, vexti, leigu o. s. fr. , þ. e. greiðslur 
til allra sem lagt hafa fram fjármagn til 
framleiðslunnar og eftir stendur einhver 
jákvæður mismunur er það renta, það er 
að segja tekjur umfram það sem þarf til 
þess að framleiða vöruna, kosta vinnuna 
og greiða fyrir fjármagnið. 

Í markaðshagkerfi myndast renta 
ekki nema að einhverjar takmarkanir 
séu á aðgangi að einhverju því sem 
nauðsynlegt er til framleiðslunnar. Í 
samkeppni með opnum aðgangi eyðist 
öll renta. Takmarkanir á aðgengi geta 
verið náttúrulegar en þær geta líka falist 
í aðgangsstýringu. Náttúrulegar tak-
markanir eru t.d. þær að það virkjar 
ekki nema einn sama fossinn og sá sem 
fær leyfi til þess er í vissri einokunar-
aðstöðu. Annað dæmi um takmarkanir 
eru t.d. í sjávarútvegi þar sem aðgangi 
að auðlindinni er stýrt með ákveðnu 
kerfi. Þessar takmarkanir þýða að ein-
hverjir aðilar eru annað hvort í einok-
unaraðstöðu, stunda fákeppni eða hafa 
einkaleyfi. Það eru þeir sem geta fénýtt 
auðlindina og fengið rentu. 

En renta er ekki sjálfsögð. Hún er 
ýmsu háð ekki síst verði á þeirri vöru 
sem framleidd er þ. e. markaðsverðinu. 
Hún er þess vegna breytileg og getur 
sveiflast mikið til. Sem dæmi um mikla 
sveiflu má nefna það að eftir hrunið 
lækkaði gengi íslensku krónunnar 
mikið sem hafði þær afleiðingar að sölu-
verð íslenskrar útflutningsvöru hækkaði 
mjög mikið mælt í íslenskum krónum. 
Verðmæti íslenskra sjávarafurða sem 
var eitthvað um 150 milljarðar hækk-
aði á fáum árum í nálægt 250 milljarða 
króna án þess að um verulegar magn-
breytingar væri að ræða. Það er sem sagt 
verðsveifla sem skapaðir þennan aukna 
arð og hækkaði rentuna. Fleiri dæmi 
mætti nefna m.a. um verðlækkanir 
sem dregið geta úr eða eytt allri rentu. 
Rentan er sem sagt engin gefin stærð en 
er síbreytileg eftir markaðsaðstæðum. 

Snúum okkur að því sem ég ætlaði 
aðallega að fjalla um þ. e. arðinum af 
þeim náttúruauðlindum sem fénýttar 
eru og við tölum um að séu í þjóðareign. 
Mér sýnast mínar niðurstöður í stóru 
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Jarðhiti til húshitunar o.fl.

❖ Jarðvarmi til húshitunar

❖ Seld á kostnaðarverði?

❖ Hluti af opinberri þjónustu

❖ Mismunur á staðgönguvöru (gasolíu)

❖ Orkustofnun 2009:    67 mrd.kr.

7

Raforkusala til almennra nota

❖ Raforkuframleiðsla LV um 13.000 GWst

❖ Sala til almennra nota um 15 % eða tæplega 2.000 GWst

❖ Meðalmarkaðsverð í Evrópu 57- 66 $/MWst = 7.500 -
8.500 ISK/MWst

❖ Meðalheildsöluverð 4.000 ISK/MWst

❖ Mismunur miðað við 75% af meðalmarkaðsverði í Evrópu 
1.600 - 2.400 ISK /MWst

❖ Áætluð auðlindarenta 3 - 5 mrd. kr.

8

Raforkusala til stórnotenda

❖ Raforkuframleiðsla LV um 13.000 GWst

❖ Sala til stórnotenda um 85 % eða rúml. 11.000 GWst

❖ Meðalmarkaðsverð í Evrópu 57- 66 $/MWst 

❖ Meðalverð LV til iðnaðar 26 $/MWst

❖ Mismunur miðað við 70% af meðalmarkaðsverði í 
Evrópu 14 - 20 $/MWst

❖ Áætluð auðlindarenta 20 - 28 mrd. kr.

9

Fiskveiðiauðlindin

❖ Söluverðmæti sjávarafurða 2013 um 271 mrd. kr.

❖ Laun og kostnaður (án veiðigjalda) annar en 
fjármagnskostnaður þ.m.t. afskriftir um 188 mrd. kr.

❖ EBITDA  (án veiðigjalda) 83 mrd. kr.

❖ Reiknaður fjármagnskostnaður max 30 mrd. kr.

❖ Auðlindarenta   53 mrd. kr.

10

Indriði H. Þorláksson, hagfræðingur og fyrrverandi ríkisskattstjóri.

45% 

3% 17% 

35% 

Auðlindarenta % 

Jarðvarmahitun
Rafmagn almenn notkun
Rafmagn stóriðja
Fiskveiðar



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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dráttunum í samræmi við það sem fram 
kom í erindi Sigurðar Jóhannessonar, 
hagfræðings hér áðan en stærðargráðan 
kann að vera eitthvað önnur sem mér 
virðist stafa af mismunandi aðferðafræði 
og nálgun. Það sem hér verður fjallað 
um er annars vegar orkuauðlindin, þar 
sem greint er á milli orku til upphitunar 
og orku til rafmagnsframleiðslu og þar 
greini ég aftur á milli raforkusölu til 
almennra notenda og raforkusölu til 
stóriðju. Hins vegar verður rætt um 
fiskveiðiauðlindina en sleppt að meta 
náttúrufegurðina og náttúru landsins 
að öðru leyti, ekki vegna þess að hún 
sé einskis virði heldur vegna þess að 
arður af henni er tormælanlegur með 
þeirri aðferð sem ég beiti en það gæti 
breyst ef til þess kemur að aðgangur 
að henni verði takmarkaður og seldur 
hvort heldur er af landeigendum eða 
ríkinu. 

Auðlindarentan um  
150 milljarðar króna
Farið verður fljótt í gegnum það hvern-
ig ég met rentuna í þessari starfsemi. 
Höfum í huga skilgreiningu rentunn-
ar, þ. e. tekjur af starfsemi að frádregn-
um öllum kostnaði þar með töldum 
fjármagnskostnaði. Ég tek fyrst fyrir 
jarðorku til húshitunar. Í því efni er 
stuðst við skýrslu sem unnin var fyrir 
Orkustofnun. Í henni var arðurinn af 
jarðhitaorku til upphitunar metinn á 
67 milljarða króna. Aðferðin hygg ég 
að hafi verið sú að meta arðinn m.t.t. 
staðgönguorku, þ. e. hvað kostnaður-
inn yrði ef notaður hefði verið annar 
tiltækur orkugjafi svo sem gasolía. Þetta 

er há fjárhæð og trúlega er þetta mesti 
arður af einstökum notum af náttúru-
auðlindum þjóðarinnar. 

Raforka til almennrar notkunar. Þar 
hef ég eingöngu tölur frá Landsvirkjun 
sem er með stærsta hluta þessarar 
orkuframleiðslu. Landsvirkjun selur 
um 13.000 gígawattstundir af raf-
magni. Þar af fara um 15% eða 2000 
gígawattstundir til almennra notenda. 
Ég notaði tölur úr síðustu ársskýrslu 
LV um meðalmarkaðsverð á raforku í 
Evrópu og meðalmarkaðsverð hjá LV. 
Meðalmarkaðsverð í Evrópu segir LV 
vera 57 - 66 USD/megawattstund eða 
7.500 til 8.500 kr. /Mwst en meðalmark-
aðsverð hjá LV er um 4.000 kr. /Mwst. 
Raforkuverð til almennra nota er því 

verulega lægra hér en í Evrópu. Vegna 
fjarlægðar frá evrópskum mörkuðum er 
erfitt að segja hvað við þyrftum að borga 
fyrir orku sem þaðan væri komin eða 
hvað við gætum selt hana á til útflutning 
en til að leggja gróft mat á þessa hluti 
miða ég við að það verð væri 75% af 
meðalmarkaðsverðinu. Mismunurinn 
miðað við það væri 1.600 til 2.400 kr. 
/Mwst sem samsvar rentu að fjárhæð 
3 - 5 milljarðar króna. En þetta er eins 
og áður segir einungis um 15% raf-
orkuframleiðslunnar. 

Ef orkusala til stóriðju er tekin fyrir 
með sama hætti þá eru um 85% raf-
orkunnar seld til hennar eða um 11.000 
gígawattstundir. Ef miðað er við sama 
meðalmarkaðsverð í Evrópu og áður 

og meðalverð orku til stóriðju frá LV 
sem er skv. ársskýrslunni 26 USD/
Mwst er mismunurinn 14 USD/Mwst 
sem verð orku hér er lægra en í Evrópu 
miðað við að til sölu þangað fengjust 
hér 70% af meðalmarkaðsverðinu þar. 
Þessi munur á verðlagi sem hefur mikið 
að segja. Miðað við hann er rentan í 
orkuframleiðslu til stóriðju 20 - 28 millj-
arðar króna. Afkoma Landsvirkjunar 
með þeim hætti að ekki er hægt að tala 
um að renta af auðlindinn komi fram í 
bókum fyrirtækisins en hún rennur þá 
til þess aðila sem kaupir orkuna með 
sama hætti og í orkusölu til upphitunar 
og almennrar orkunotkunar. 

Fiskveiðiauðlindin er það síðasta sem 
ég ætla að ræða hér. Á árinu 2013 var 

söluverðmæti íslenskra sjávarafurða um 
271 milljarður króna samkvæmt upplýs-
ingu Hagstofu Íslands. Samkvæmt sömu 
heimild var kostnaður í fiskveiðum og 
fiskvinnslu þ. e. launakostnaður og 
annar framleiðslukostnaður án veiði-
gjalda og kostnaðar af fjármagni um 188 
milljarðar króna. Þá fáum við svokallað 
EBITDA sem er þá 83 milljarðar króna á 
því ári. Þá þarf að taka tillit til kostnaðar 
af fjármagni, þ. e. hvað það kostar að eiga 
öll þau skip, hús, vélar og annan búnað 
sem til veiða og vinnslu sjávarafurða er 
notaður. Ég reiknaði þann kostnað vera 
30 milljarðar á ári og miðaði við nokkuð 
glöggt mat á núvirði allra þessar eigna 
sem gert var fyrir fáum árum og þess 
má geta að þessi fjárhæð 30 milljarðar 
er lægri en kemur fram í ársreikningum 
sjávarútvegsfyrirtækja sem afskriftir 
og vaxtagreiðslur. Þá standa eftir sem 
mismunur á tekjum og kostnaði að 
meðtöldum fjármagnskostnaðinum 53 
milljarðar króna sem er þá renta af fisk-
veiðiauðlindinni. 

Ef við tökum þetta saman er auð-
lindarentan í þeim flokkum sem ég 
hef farið yfir samtals um 149 milljarðar 
króna. Þar af er rentan í jarðvarma til 
upphitunar stærst en fiskveiðiauð-
lindin ekki langt undan eins og sjá má 
í töflunni. 

Á kökuritinu má sjá hvernig auð-
lindarenta skiptist hlutfallslega á milli 
þátta hennar. 45% koma frá jarðvarma 
til upphitunar, fiskveiðar eru með 
36%, stóriðjan með 17% og almenn 
rafmagnsnotkun 3% en sú talan er 
vanmetin þar sem sala OR er ekki 
meðtalin. 

Fullt var út úr dyrum á málþingi Landverndar. Lengst til vinstri á myndinni sést standandi Strandamaðurinn Skúli 
alexandersson, fyrrverandi alþingismaður sem lét alla tíð náttúruvernd mikið til sín taka.  Skúli lést síðastliðinn 
laugardag á 89. aldursári.



Glerhreinsir • Gólfsápa • WC hreinsir

Rykmoppur og 
sápuþykkni frá 
Pioneer Eclipse 
sem eru hágæða 
amerískar hreinsi-
vörur.

Teppahreinsivörur 
frá HOST

Hágæða hreinsivörur – hagaeda.is og marpol.is – Sími: 660 1942

Frábærar þýskar 
ryksugur frá SEBO

Decitex er 
merki  

með allar 
hugsanlegar 

moppur og klúta í þrifin.

UNGER gluggaþvottavörur, 
allt sem þarf í gluggaþvottErum einnig með: 

Marpól er með 
mikið úrval af  
litlum frábærum 
gólfþvottavélum
Tilboð fyrir hótel og  
gistiheimili í apríl/maí!
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Vorþytur - Rokk
Tónlistaskóli Ísafjarðar hefur 

haldið fjölmarga nemenda-
tónleika að undanförnu. Mið-

vikudaginn 6. maí voru tónleikar í 
Ísafjarðarkirkju undir yfirskriftinni 
Vorþytur – Rokk. Þar komu fram 
Lúðrasveit og Skólalúðrasveit Tón-
listarskóla Ísafjarðar ásamt Miðsveit 

Tónlistarskólans. Allar sveitirnar 
voru undir stórn Madis Mäekalle. 
Sjá mátti ýmsa gamalkunna spilara á 
lúðrana sem sýndu fína takta. Þá var 
boðið upp á rokkbandið Rythmatik 
frá Suðureyri, sem lét vel í sér heyra. 
Sveitin sigraði nýverið í Músiktil-
raunum 2015. 

Orkuverð lækkar um 64%
Á nýafstöðnum aðalfundi 

Orkubús Vestfjarða kom 
fram í erindi Kristjáns 

Haraldssonar, Orkubússtjóra að 
orkuverð hafi lækkað mikið frá 1988 
þegar það var hæst. Í meðfylgjandi 
yfirliti má sjá þróun verðsins frá 
1987 að raunvirði. Það verður hæst 

árið 1988 og orkuverðið í þéttbýli 
hefur lækkað um 64% á þeim 27 
árum sem liðin eru. Lækkunin hefur 
verið mun minni í dreifbýlinu en 
samt er hún um 45%. 

Munurinn á orkukostnaði heim-
ils er enn um 100 þúsund krónur 
á ári séu borin saman sams konar 

orkunotkun á Ísafirði og í Reykjavík. 
Annars vegar er kostnaðurinn um 
327 þúsund krónur og hins vegar um 
230 þúsund krónur. Orkubússtjóri 
gerði grein fyrir lagafrumvarpi rík-
isstjórnarinnar sem liggur fyrir Al-
þingi og mun minnka þennan mun 
verulega ef það fær brautargengi. 

Þróun orkuverðs 1987-2014

Almennur taxti 1987 = 100. 
Miðað við taxta A.10 og 4.000 
kWh notkun á ári. Leiðrétt 
mv. byggingarvísitölu.

Þróun orkuverðs 1987-2014

Almennur taxti 1987 = 100. 
Miðað við taxta A.10 og 4.000 
kWh notkun á ári. Leiðrétt 
mv. byggingarvísitölu.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is



Við erum á Facebook

Nordurbik

NORÐURBIK hefur tvær færanlegar malbikunarstöðvar sem einfalt er að flytja hvert á  land sem er án mikillar fyrirhafnar. 

NORÐURBIK býr yfir margra ára reynslu í framleiðslu á malbiki fyrir m.a. flugvelli, götur, bílaplön og stíga.

NORÐURBIK framleiðir kalt viðgerðarmalbik sem hefur m.a. reynst mjög vel til holuviðgerða.

Norðurbik ehf · Ægisnesi 2 · 603 Akureyri · nordurbik@simnet.is · 896 1334 · 896 1390



STUNDUM VILL MAÐUR BARA KLASSÍK.
ÞÁ ER TÍMI FYRIR SÍGILT SÚKKULAÐI.
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