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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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Páll Janus Pálsson, Patreksfirði flutti frá ísafirði til Patreksfjarðar 1943 og var næstu 20 ár á togurum frá Patreksfirði. Páll hætti 
þá til sjós og sagði tíðindamanni blaðsins Vestfirðir að hann hefði fengið nóg af því að vera á veiðum við Grænland innan um 
hafísinn. Páll Janus verður níræður í lok næsta mánaðar.



Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Hæstiréttur: 

Enginn forkaupsréttur
Hæstiréttur sneri við úrskurði 

Héraðsdóms Reykjavíkur í 
máli Vestmannabæjar gegn 

Síldarvinnslunni hf og Q44 ehf. Sýkn-
aði Hæstiréttur fyrirtækin af kröfum 
bæjarfélagsins, sem krafðist þess að 
ógiltur yrði samningur um sölu á 
hlutabréfum í Bergi-Hugin hf til fyr-
irtækjanna tveggja. Niðurstaða hæsta-
réttar er að forkaupsréttarákvæðið í 
lögunum um stjórn fiskveiða næði að-
eins til skipanna en ekki til hlutabréfa í 
hlutafélagi. Bendir hæstiréttur einnig á 

í dómi sínum að ekki sé mælt fyrir um 
í lögunum um forkaupsrétt sveitarfé-
lag að aflahlutdeild skips og að heim-
ildir til framsals á aflahlutdeildinni sé 
ekki takmarkaðar. Vilji löggjafans sé 
því skýrog engin leið sé að útvíkka 
forkaupsréttinn og láta hann ná yfir 
aflahlutdeildir eða hlutabréf. 

Þessi niðurstaða er í samræmi við 
dóm Hérðasdóms Reykjaness sem ný-
lega féll í öðru máli. Fimm dómarar 
felldu dóminn og var eining meðal 
þeirra um niðurstöðuna. 

Þáttaskil í Teigsskógi
Samtök atvinnurekenda á sunnan-

verðum Vestfjörðum vilja 
vekja athygli á þeirri ákvörðun 

Skipulagsstofnunar að taka til endur-
skoðunar synjun stofnunarinnar á 
vegalagningu um Teigsskóg og vonast 
samtökintil þess að þessi ákvörðun 
marki jákvæð þáttaskil í málinu. Í til-
kynningu frá SASV segir: 

Ákvörðun Skipulagsstofnunar 
grundvallast á þeim verulegu 
breytingum sem Vegagerðin hefur 

gert á framkvæmdaáformum sínum á 
svæðinu, ekki síst í Teigsskógi, þar sem 
horfið hefur verið frá efnistöku með 
tilheyrandi vegslóðum. Stofnunin telur 
einnig að breytingar á legu vegarins 
og hönnun þverana yfir Djúpafjörð og 
Gufufjörð séu líklegar til að hafa áhrif 
á umhverfismat framkvæmdarinnar 
hvað varðar áhrif á skóglendi, landslag 
og leirur og fjörur. 

Endurbætur á hönnun þessa hluta 
Vestfjarðarvegar marka veruleg 

þáttaskil til aukinna framfara fyrir 
efnahag íbúa og vaxandi atvinnulíf á 
sunnanverðum Vestfjörðum, allt frá 
Bíldudal til Reykhóla. Bættar veg-
samgöngur og aukið umferðaröryggi 
á Vestfjarðarvegi mun skjóta enn styrk-
ari stoðum undir vöxt svæðisins með 
auknum ferðamannastraumi, lífvæn-
legri samfélögum til búsetu og fyrir 
fyrirtæki svæðisins sem þurfa að koma 
aðföngum og vörum vestur og afurðum 
á markaði innanlands og erlendis. 

Jón Kr. Ólafsson: 

Síðasta 
stúdíó-
ferðin
Jón Kr. Ólafsson, söngvari á 

Bíldudal hefur farið í sína síð-
ustu stúdíóferð. Jón Kr. , sem 

er 75 ára, gerði sér ferð á dögunum 
til þess að taka upp eitt lag Besame 
Mucho, sem samið var árið 1940 af 
mexikönskum tónlistarmanni. Jón 
Kr. sagði í samtali við blaðið Vest-
firðir að hann hefði ákveðið að láta 
þetta verða endapunktinn á útgáf-
unni. Kvaðst hann vera ánægður 
með útkomuna. Undirleik önnuð-
ust Pétur Valgarð Pétursson, Þórir 
Úlfarsson, Jóhann Ó. Hjörleifsson, 
óli Kristjánsson og Óskar Guðjóns-
son. Diskurinn er einungis til í 60 
eintökum og er til sölu á safninu á 
Bíldudal. 

Vestan 1 disk-
urinn er kominn 
út og er seldur 
a.m.k. á Patreks-
firði og Ísafirði
Á diskinum, sem er tvöfaldur, eru 

41 lag með þekktum og minna 
þekktum vestfirskum tónlistarmönnum. 

Lögin eru bæði ný og „eldri„í bland 
og tónlistin mjög fjölbreytt. 

RÚV: 

23 umsóknir
Alls bárust 23 umsóknir um 

starf frétta- og dagskrár-
gerðarmanns á Vestur-

landi/Vestfjörðum með aðsetur á 
Vestfjörðum. Að auki voru auglýst 
sambærileg störf á Austurlandi, 

Suðurlandi og Norðurlandi og 
fengust samtals 79 umsóknir um öll 
störfin. Að sögn Hildar Harðardóttur 
hjá RÚV hafa viðtöl og próf staðið 
yfir og vonast eftir því að ráðningum 
ljúki fljótlega. 

Lágmarkslaun fisk-
verkafólks 40% 
lægri en í Noregi
Í Fiskifréttum þann 1. júní sl. er 

greint frá því að í Noregi hafi 
launanefnd að kröfu stéttarfélags 

starfsmanna í norskum matvælaiðnaði 
ákveðið að lágmarkslaun gildi fyrir alla 
þá sem starfa í fiskiðnaði. Á vef Kyst-
magasinet kemur fram að stéttarfélagið 
hafi á síðasta ári fengið því framgengt 
að lágmarkslaun giltu um störfin. 
Launin sem fram að því höfðu verið 
allt niður í 60 nkr á klst hækkuðu upp 
í 167,70 nkr fyrir byrjendur og 177,70 
nkr fyrir þjálfað starfsfólk. Þetta jafn-
gildir 2.875 kr fyrir byrjendur og 3.040 
kr. fyrir hina. 

Þetta er mun hærri laun er greidd 

eru fyrir sams konar störf skv ný-
gerðum kjarasamningum. Almennt 
fiskvinnslufólk fær nú tæplega 1.400 
kr á klst og lágmarksbónus er 220 kr. 
Samtals má ætla að læagmarkslaunin 
fyrir fiskvinnslu séu innan við 1.700 
kr/klst eða 55-60% af lágmarkslaunun 
í Noregi. 

Því hefur ítrekað verið haldið 
fram, m.a. af fræðimönnum, vísinda-
mönnum og viðskiptabönkunum að 
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið sé 
það hagkvæmasta í víðri veröld. Sé 
það á rökum reist er líklegt að verulegt 
svigrúm sé til frekari launahækkunar í 
fiskvinnslu á Íslandi. 

Frá sjómannadeginum á Flateyri. Frekari umfjöllun um sjómannadagshátíða-
höldin,m.a. í Bolungavík og á Flateyri verður í næsta blaði.
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Héraðsdómur Reykjaness komst nýlega að þeirri niðurstöðu að sveitar-
félög ættu ekki forkaupsrétt að aflaheimildum fiskiskipa. Í síðustu 
viku dæmdi Hæstiréttur að forkaupsréttarákvæðið næði ekki til 

hlutabréfa í útgerðarfélagi. Ef til vill fer fyrra málið sem Hafnarfjarðarbær 
höfðaði til Hæstaréttar en það verður að teljast ólíklegt eftir dóm Hæstaréttar 
í síðara málinu og varðar sölu útgerðarfyrirtækis í Vestmannaeyjum til kaup-
enda utan sveitarfélagsins að nokkur breyting verði. 

Niðurstaðan úr báðum málunum er að forkaupsréttarákvæði laganna nái 
aðeins til fiskiskipa en hvorki til aflaheimilda skips né hlutabréfa í félaginu 
sem á viðkomandi skip.Hæstiréttur segir beinlínis í dómi sínum að í 12. grein-
inni sé fyrst mælt fyrir um forkaupsrétt sveitarfélaga að fiskiskipum og svo í 
kjölfarið í sömu grein reglur um frelsi til framsals á aflahlutdeild skipanna. 
Þessi röð komi í veg fyrir að hægt sé að halda því fram að forkaupsrétturinn 
að skipunum eigi líka við um aflaheimildirnar. Þar með hefur Hæstiréttur í 
raun tekið efnislega undir dóm Héraðsdómi Reykjaness . 

Forkaupsréttur aðeins að skipum
Þetta þarf engum að koma á óvart. Það hefur verið kristaltært frá lagasetn-
ingunni árið 1990 þegar framsalið var heimilað að forkaupsréttarákvæðið 
var aðeins friðþæging og jafnvel blekking og ætlað til þess að slá ryki í 
augun á áhyggjufullum íbúum í sjávarplássum landsins sem gerði sér strax 
grein fyrir því hversu alvarleg áhrifin af framsalinu gætu orðið, sérstaklega 
á tímum minnkandi veiðiheimilda í þorskveiðum. Í aldarfjórðung hefur 
þeirri blekkingu verið haldið að almenningi að forkaupsréttarákvæðið skipti 
einhverju máli. Nú hafa dómstólar landsins svipt hulunni frá blekkingunni 
og eftir stendur berstrípaður ásetningur um alræði gróðafíklanna. Það er 
engin tilviljun að Síldarvinnslunni er stefnt fyrir dómstóla í báðum málunum. 
Landsmenn vita hverjir leynast þar á bak við.

Skorturinn á vörn almannahagsmuna í sjávarplássum landsins hefur alla tíð 
verið pólitískt bitbein og loksins þegar fyrsta hreinræktaða vinstri stjórnin 
komst til valda eftir kosningarnar 2009 fékk hún samþykkt bragarbót að þessu 
leyti við lögin um stjórn fiskveiða. Sá hængur var þó á ráðahagnum að ákvæðið 
var aðeins til bráðabirgða og rennur úr 1. september næstkomandi . Innihald 
ákvæðisins er að heimilt er að stöðva flutning aflaheimilda úr sveitarfélag við 
tilgreindar aðstæður. En ákvæðið færir heimamönnum takmarkaða svigrúm 
til aðgerða þar sem sjávarútvegsráðherra fær einn vald til þess að úrskurða 
um hvort beita skuli því. 

Vinstri vonbrigði
Vestmannaeyjabær reyndi ekki að skírskota til ákvæðisins í tilraun sinni til 
þess að stöðva sölu aflaheimildanna norður og austur á land. Hafnarfjarðarbær 
beitti því hins vegar fyrir sér án árangurs. Héraðsdómur Reykjaness segir 
að bráðabirgðaákvæðið hafi ekki að geyma heimild til sveitarfélags til þess 
að krefjast í eigin nafni ógildingar á úrskurði sjávarútvegsráðherra Sigurðar 
Inga Jóhannsonar, sem komst að því að ekki væri tilefni til þess að grípa inn 
í söluna.  Þó er ekki alveg loku fyrir það skotið að Hafnarfjarðarbær geti látið 
reyna betur á rétt sinn samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu, því ætla má miðað 
við dómsorð Héraðsdóms Reykjaness að bæjarfélagið geti stefnt sjávarút-
vegsráðherra fyrir dómstóla og krafist þess að úrskurður hans verði ógiltur. 
Hvort það verði gert hefur ekki komið fram. Samt fer ekki á milli mála að 
bráðabirgaðákvæðið er ekki merkileg vörn fyrir þá sem þurfa að bera skaðann 
af hagræðingunni sem framsalinu er ætlað að leiða fram. Vinstri stjórnin getur 
seint sagt að hún hafi staðið undir þeim væntingum sem kjósendur hennar 
gerðu til hennar vorið 2009. 

Loks er rétt að árétta það sem kannski er þýðingarmest í allri þessari viðleitni 
til þess að tryggja hagsmuni almennings í sjávarplássum landsins, að sjálfu 
gangvirki framsalsins er ekki haggað með forkaupsréttarákvæðinu. Ganga 
verður inn í kaupverð sem fyrir liggur. Það kaupverð er markaðsverð eins og 
það er á hverjum tíma. Íbúar sveitarfélagins verða þá að taka á sig að greiða 
verðið og grípa til lækkunar launa og annarrar hagræðingar. Rétturinn og 
arðurinn er eftir sem áður bundinn sama ranglæti og áður.

Kristinn H. Gunnarsson

Blekking í aldar-
fjórðung afhjúpuð

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri við 
Hrútafjörð hefur þurft í vetur að not-
færa sér þjónustuna í heilbrigðiskerfinu 
og hefur notað þar afburðaþjónustu að 
eigin sögn. Þegar hann er inntur eftir 
því hvernig heilsan er hugsar hann sig 
um og svarar svo: „Það segir frá því í Ís-
landsklukkunni þegar danska kerlingin 
spurði Jón Hreggviðsson um hans líðan. 
Þá svaraði Jón: Hann hefði aldrei haft 
neina líðan til lífs né sálar,hvorki góða 
né illa, heldur væri hann íslendingur.

Ég er ekki svona harður af mér þykist 
þó vera íslendingur. Því urðu til einn 
daginn tvær vísur þegar líðanin var ekki 
alveg í lagi.“

Vanlíðan.
Heilinn er dofinn, hugsunin klén
hjartað er alveg í drasli.
Tilfinning slævist, titrandi hnén
taugarnar eiga í basli.

Andinn gufar upp sem reykur
enga skynjun lætur mér í té.
Ætli ég sé að verða veikur
eða vitlaus, nema hvorutveggja sé.

Tíðarfarið hefur heldur batnað frá 
síðasta þætti og hagyrðingarnir hafa 
tekið eftir því.

Ólína Þorvarðardóttir orðar það svo:
Þreyð er hefi þorra og góu,
þyngslum vetrar bifa.
Þegar heyri þröst og lóu
þá er gott að lifa.

 Georg Jón orti þegar brá til hlýinda 
með sól og yl

Sólarinnar lýsa log
leysa ís við rætur.
Vorsins dísir vakna og
vonin rís á fætur.

Svo gerði frostnótt í maí svo að 
gróðurnálin blánaði og bóndinn við 
Hrútafjörð sagði nánast ósjálfrátt:

Nú er vorið græna grátt
gaman fyrir lífið dulda.
Unga grasið íhaldsblátt
er að deyja úr kulda.
 

Nú eru heldur betur betri tímar 
framundan. Þrotabúum föllnu bank-
anna er ætlað að moka fé í ríkissjóð 

svona sem nemur einum góðum 
fjárlögum. Eiríkur Jónsson hefur séð 
þetta fyrir því hann orti eftir kosn-
ingarnar 2013 þegar nýja ríkisstjórnin 
var tekin við:

Nú glampar sól á silfurlitar skeiðar 
og senn mun hverfa skulda okkar fár. 
Því formenn segja götur vera greiðar 
og glatt á hjalla næstu fjögur ár.
 

Indriði Aðalsteinsson, Skjaldfönn 
yrkir vegna þess að ungu þingmenn 
kjördæmisins hafa verið að vekja á sér 
athygli, að vísu með ólíkum hætti:

Lambeyrar Ási á flugi og ferð
fékk þá kveisu af verstu gerð.
En Jóhanna á Látrum hamast við
að hefla þingmanna orðbragðið.

Indriði lætur kné fylgja kviði og yrðir 
um alla 63 alþingismennina:

Við Austurvöll nú er engin dáð
og alls ekki lengur gaman.
Því verr gefast „háttvirtra“ heimsku ráð
er hópast þeir fleiri saman.
Gott að sinni. Vorkveðjur frá Traðar-

stígnum.

Vortónleikar Karlakórsins Ernis
Karlakórinn Ernis hélt sína 

árlegu vortónleika í síðasta 
mánuði. Haldnir voru þrennir 

tónleikar á Þingeyri, í Bolungavík og 
á Ísafirði. 

Stjórnandi kórsins er Beáta Joó og 
Margrét Gunnarsdóttir er undirleikari. 

Kórinn söng fjölmörg lög að vanda úr 
ýmsum áttum svo sem frá Rússlandi, 
Þýskalandi, Úkraínu, Svíþjóð og Fær-
eyjum. Einsöngvarar voru Hreinn Þor-
kelsson, Magni Hreinn Jónsson og Jón 
Reynir Sigurðsson. Tónleikarnir voru 
vel sóttir og fögnuðu gestir kórnum vel 

fyrir flutninginn. Myndirnar eru frá 
tónleikunum í Félagsheimili Bolunga-
víkur. Rétt er að minna á nýútkom-
inn disk karlakórsins sem ber nafnið 
Kvennagull með skírskotun til lags-
ins Bjössi kvennagull, sem er lokalag 
hljómdisksins. 
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Leggur grunn að góðum degi

FYRIR ÞÍNAR

BESTU
STUNDIR

ÁTTU VON Á
GESTUM

KENYA hægindastóll
Slitsterkt 

áklæði, 
margir

litir.

Fullt verð: 
49.990

PINNACLE La-z-boy stóll.
Svart og brúnt leður. 
Stærð: B:80 D:85  
H:104 cm.

Fullt verð: 179.990

SUMAR-
BÚSTAÐA

TILBOÐ

Aðeins 65.030 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

Nature’s Rest heilsudýna  
með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.   
Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

Aðeins 109.990 kr.

STANFORD svefnsófi með tungu

Slitsterkt dökkgrátt áklæði.  
Stærð: 244 x 165 x H: 86 cm.

Fullt verð: 179.990

Aðeins 125.993 kr.Aðeins 39.990 kr.

SUMARTILBOÐ
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Listamannaþing Vestfjarða
Aðalfundur og listamannaþing 

vestfirskra listamanna var 
nýlega haldið í Edinborgar-

húsinu á Ísafirði. Listamannþingið 
var nú haldið í 5. sinn eftir að félag 
vestfirskra listamanna var stofnað 
ári 2011, en áður höfðu verið þrisvar 
haldin sams konar þing. Fjórðungs-
samband Vestfirðinga styrkir lista-
mannaþingið veglega. 

Meginþættirnir í starfsemi félagsins 
er annars vegar útgáfa á myndarlegu 
kynningarriti sem dreift erí hvert hús 
á Vestfjörðum og hins vegar lista-
mannaþingið. 

Dagskrá þingsins var vegleg og fjöl-
breytt atriði flutt eins og myndirnar 
bera með sér en þema þingsins var 
barna- og unglingamenning. Gunnar 
Helgason, leikari og rithöfundur kom 
og flutti erindi. 

Öllum sveitarstjórnarmönnum var 
boðið á listamannaþingið en enginn sá 
sér fært að koma nema Pétur Markan, 
sveitarstjóri í Súðavík, sem var fundar-
stjóri. 

Elfar Logi Hannesson er formaður 
félagsins og aðrir stjórnarmenn eru 
Ómar Smári Kristinsson, Ingunn Ósk 
Sturludóttir og Dagný Þrastardóttir. 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Breiðfirðingur 
endurvakinn
Breiðfirðingur, tímarit Breið-

firðingafélagsins hóf útkomu 
1942 og nú kemur 63. árgangur 

út eftir nokkurt hlé á útgáfunni. Það 
er Svavar Gestsson, fyrrv alþingis-
maður og ráðherra sem hefur tekið 
að sér ritstjórn og ber veg og vanda 
af tímaritinu. Mörkuð hefur verið sú 
stefna að láta efnið ná til allra sveitar-
félaga við Breiðafjörð. Þar sem Vestur-
byggð teygir sig utan um Tálknafjörð 
er sveitarfélagið tekið með og eru það 
alls átta sveitarfélög sem segja má að 
séu upptökusvæði efnisins. 

Í þessari útgáfu er kynning á öllum 8 
sveitarfélögunum og henni fylgir saga 
Breiðafjarðar sem Sverrir Jakobsson, 
prófessor hafði forystu um. Loks er sér-
stakur efnisflokkur um Stykkishólm og 
Sturla Böðvarsson, bæjarstjóri ríður á 
vaðið en fleiri fylgja á eftir. 

Meðal annars efnis er frásögn Hólm-
fríðar Gísladóttur af atviku sem varð 
við messu 1925 á Setbergi. Prestur tók 
til altaris og ætlaðist til þess að drengur, 
sem þar var kæmi . Strákur þráaðist við 

og varð úr stímabrak milli prestsins 
og stráksins. Hagmæltur kirkjugestur, 
Einar Skúlason var fljótur til yrkinga: 

Hér er kominn kynjaþrár, 
kvöldmáltíðargestur.

Fyrst mér tókst að togast á,
taktu á móti prestur.

Svavar Gestsson, ritstjóri Breiðfirðings ásamt dóttur sinni Svandísi á hátíð 
Sturlu Þórðarsonar , sem haldin var í fyrrasumar.

Pétur Markan og Ingunn Sturludóttir.  Mynd: Fjölnir Baldursson.

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



Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir
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Föðurland vort 
hálft er hafið

Ágætu tilheyrendur
Allt frá landnámstíð hefur vogskorin 

og á köflum hrikaleg strandlengja þessa 
eylands verið byggð, og kynslóðirnar 
háð baráttu sína við náttúruöflin, 
einangrun og oft á tíðum miskunnar-
lausa veðurhörku. Að búa við ysta haf, 
á mörkum þess sem byggilegt getur 
tal-ist, hefur í gegnum tíðina krafist 
mikilla fórna. 

Þau eru líka mörg heimilin, sem frá 
öndverðu og allt til okkar daga, hafa 
misst ástvini sína í veðragný norð-
ursins, og litið til himins í angist og 
spurt um tilgang þeirrar sorgar, er á 
þurfti að dynja. Þar hefur ekki verið 
neinn munur á 10. öld og þeim sem á 
eftir komu. Á 20. öld einni hurfu t.d. 
3600 íslenskir sjómenn í hafið. Þjóðin 
hefur sumsé, ef litið er til höfðatölu, 
misst fleiri í djúp sjávarins, en her-
-veldin miklu í fyrri og seinni heims-
styrjöld á síðustu öld. En baráttan við 
náttúruöflin og harðneskju lífsins efldi 
mannkosti, þolgæði, kjark og dugnað 
Íslendinga - með hjálp trúarinnar á 
almættið, sem breiddi líkn og frið og 
birtu yfir hverja raun. Þannig hélst 
byggðin í gegnum aldirnar. Og þess 
vegna erum við hér enn, í miðju Norð-
ur-Atlantshafi. 

Sjómannadagurinn er haldinn fyrsta 
sunnudag í júní, nema þeg-ar hvíta-
sunnudag ber upp á þann dag, þá er 
honum frestað um viku. Hann tók að 
hluta til við af hinum forna lokadegi 
vetrarvertíðar, 11. maí, sem fyrrum 
var hátíðisdagur. Í mörgum sjávar-
plássum landsins stendur hann næst 
þjóðhátíðardeginum, 17. júní. Og þótt 
ýmislegt hafi breyst í atvinnuháttum 
þjóðarinnar - fleiri stoðum verið skotið 
undir afkomu og atvinnu - segir seltan 
í blóðinu til sín hjá þorra eyþjóðar-
innar á sjómannadaginn. Hann var 
fyrst haldinn á Ísafirði og í Reykja-
vík 6. júní árið 1938. Markmið hans 
var og er að efla samhug sjómanna, 
kynna þjóðinni starf þeirra og minnast 
drukknaðra. 

Föðurland vort hálft er hafið, 
helgað þúsund feðra dáð. 
Þangað lífsbjörg þjóðin sótti, 
þar mun verða stríðið háð. 
Yfir logn og banabylgju
bjarmi skín af Drottins náð. 
Föðurland vort hálft er hafið, 
hetjulífi’ og dauða skráð. 

Þannig orti Jón Magnússon forðum 
tíð og eru þau orð hans orð að

sönnu. 
Sjávarútvegur hefur verið stundaður 

hér á landi, samhliða landbúnaði, frá 
upphafi byggðar. Um árið 1340 voru 
sjávarafurðir orðnar aðal útflutnings-
vörur Íslendinga, skreið og lýsi, í stað 
vaðmála. Orsök breytingar var m.a. efl-
ing verslunar þýskra Hansakaupmanna 
í Noregi (Björgvin), en þá opnaðist nýr 
fiskmarkaður á meginlandinu, sam-
-hliða mikilli stækkun borga í Evrópu 
og útbreiðslu kristni, sem leiddi til 
aukinnar fiskneyslu á föstum; lýsi 
var hagnýtt til lýsingar borga. Allar 
götur síðan hafa aflabrögð og erlendur 
markaður fyrir sjávar-vörur sniðið Ís-
lendingum afkomustakk. 

Það er þó ekki fyrr en með vélvæð-
ingu fiskiskipaflotans og nýrri fisk-
veiðitækni á morgni 20. aldarinnar að 
sjávarútvegurinn verður „ær og kýr“ 
íslenskrar velmegunar, undirstöðuat-
vinnuvegur þjóðarinnar. 

Útfærslur fiskveiðilögsögunnar í 4 
mílur 1952, 12 mílur 1958, 50 mílur 
1972 og loks 200 mílur 1975 voru mik-
ilvæg skref í baráttunni fyrir efnahags-
legu fullveldi. Fullyrða má að bróður-
partur eigna og afkomu þjóðarinnar á 
20. öldinni hafi verið sóttur í auðlindir 
sjávar. 

Já, föðurland vort hálft er sannarlega 
hafið. Án sjávarnytja væri Ísland vart 
byggilegt. 

Áður fyrr tóku íslenskir sjófar-
endur ofan og gjörðu bæn, áður en 
haldið skyldi frá landi. Þótt hugur væri 
djarfur og til í flest, var báturinn nefni-
lega lítill, en hafið stórt, og ferðin þar 
af leiðandi mjög svo óviss. En hönd 
almættisins þótti örugg og traust. 

Guð í hjarta, Guð í stafni, 
gefur fararheill, 
var sannfæring þeirrar tíðar. Og í 

þeirri bjargföstu trú ýttu menn úr vör. 
María mey er einn helsti dýrlingur 

kaþólskra manna nú á tímum. 
Og svo var einnig á öldum áður, 

þegar Íslendingar voru kaþólskir, eða 
frá kristnitöku árið 1000 og allt til 
ársins 1550. Upptök Maríudýrkunar 
hér á landi eru þó óviss. Líklegt er samt 
talið, að hún skjóti rótum á Íslandi í lok 
12. aldar og einkum þó á 13. öld, en 
nái ekki verulegri útbreiðslu fyrr en á 
14. öld. Á þessu tímabili eru margar 
sögur um hana færðar í letur, Maríu-
kvæði ort og kirkjur reistar henni til 
dýrðar. Þess má geta, að kunnir eru 
verndardýrlingar 442 kirkna á öllu 
landinu frá kaþólskum tíma, og af 
þeim er María verndardýrlingur 108 
þeirra og nafndýrlingur 92. Samtals 
gerir þetta 200 kirkjur. Það sýnir best 
vinsældir hennar meðal landsmanna 
fyrrum. 

Sjómenn elskuðu og tignuðu þessa 
konu, og kölluðu hana Stjörnu hafs-
ins, eða á latínu Stella maris, og oft var 
heitið á hana í sjávarháska. 

Elsta sjóferðabæn sem varðveist 
hefur á íslensku máli, og er ævagömul, 
frá kaþólskum tíma, þ.e.a.s. fyrir árið 
1550, geymir einmitt ákall til Maríu 
meyjar sem maður skyldi ætla að hefði 
verið sjómönn-um í hafsnauð tamt að 
grípa til. Ég ætla að fá að lesa hana fyrir 
ykkur, en hún er á þessa leið: 

Guð faðir og hans sonur og hinn 
heilagi andi, 

sjái og signi lýði og lýði, 
unga menn og gamla, 
farm og fjalir, 
stefnu og stýri, 
þóftur og þiljur, 
árar og austurstrog
og allan vorn reiða; 
virðist allt eftir
vilja drottins míns. 
Heilir komu
að höfninni bestu, 
þar á land að leggja, 
sem vér kjósum á. 
Heilagur kross yfir skipi voru
gefi oss byr

og blíðan sjó
eftir þá hina blíðu bæn jómfrú
Maríu, móður hans, 
það veitir vor lausnari. 

Og hér erum við komin saman í dag, 
á hátíðisdegi sjómanna árið 2015, til 
þess að samfagna þeim, eins og við 
gerum á hverju ári í júníbyrjun, og 
þó ekki síður til að heiðra minningu 
allra þeirra sjómanna, sem lagt hafa 
úr vör eða höfn í gegnum aldirnar, en 
ekki átt afturkvæmt þangað. Hafið er 
vissulega gjöfult, en það hefur tekið 
drjúgt á móti. 

Ísland virðist vera eina landið í 
heiminum, að Filippseyjum undan-
skildum, sem hefur tekið frá sérstakan 
dag handa sjómannastétt. Af þeirri 
framsýni getum við hér á litlu eylandi 
sannarlega verið stolt og glaðst. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur 
inni að geyma um 100 björgunarsveitir, 
yfir 90 slysavarnadeildir og í tengslum 
við þær er öflugt unglingastarf. Innan 
vébanda Landsbjargar og aðildar-
eininga þess er til fjöldi neyðarskýla. 
Þeim er aðallega komið fyrir með-
fram ströndum Íslands, en einnig eru 
þau staðsett á fjallvegum og inni á 
hálendinu. Fyrsta neyðarskýlið mun 
hafa verið reist árið 1904, á vestan-
verðum Skeiðarársandi. Það lét Ditlev 
Thomsen, ræðismaður Þýskalands á 
Íslandi, byggja í kjölfar þess válega 
atburðar, er þýski togarinn Frieder-
ich Albert fórst á því svæði árið 1903. 
Allir björguðust í land, en reikuðu í 
vonskuveðri og kulda í marga daga á 
sandinum, með þeim afleiðingum að 
nokkrir létust, og aðrir biðu af mikið 
líkamlegt og andlegt tjón. 

Á næstu áratugum reisti Slysavarna-
félag Íslands fjölda neyðar-skýla um 
landið. Í dag eru þau um 90 talsins. 
Flest eru þau á norðanverðum Vest-
fjörðum, þar sem veturinn er hvað 
grimmastur jafnan, með tilheyrandi 
fannkomu, hafís og sjóum. 

Að jafnaði fara björgunarsveitar-
menn á því svæði, fjórum sinnum á 
ári - að vori, sumri, hausti og vetri - 
í Jökulfirði og á Hornstrandir, til að 
athuga hvernig um neyðarskýlin er 
gengið og ástand þeirra er að öðru leyti. 
Ég hef oft verið í slíkum ferðum og hef 
séð með eigin augum hvað um er að 
ræða. Að baki hverju einasta neyðar-
skýli er þrotlaus vinna, en hún er unnin 

af glöðum hug. Og fórnfýsi. Enda veit 
hver björgunarsveitarmaður, að mikið 
getur verið í húfi. 

Þess vegna er sárt að horfa til þess, 
að á sama tíma og nefndir menn eru 
að leggja þetta af mörkum, skuli aðrir 
ganga í spor þeirra til að eyðileggja og 
ræna, að því er virðist eingöngu sér til 
ánægju. Og það fullvaxta einstaklingar, 
eflaust sæmilega viti bornir margir 
hverjir; þó er ég ekki viss um þetta síð-
ast nefnda. En um þessi hryðjuverk eru 
allt of mörg dæmi, bæði gömul og ný. 
Hér um árið var t. d búið að skjóta burt 
gluggastykkið í framgafli neyðarskýl-
isins að Látrum í Aðalvík, með hagla-
byssu, þegar okkur bar þar að garði, og 
í hitteðfyrra að misbjóða neyðarskýlinu 
í Hornvík á ósegjanlega máta. 

Vonandi á það böl eftir að leggjast 
af sem fyrst, með aukinni

kynningu á tilgangi þessara af-
skekktu húsa. Þau eru í raun og veru 
sístæður vitnisburður um, að kærleik-
urinn fellur aldrei úr gildi, að í þessu 
landi býr kristin þjóð. 

Fiskurinn er eitthvert elsta tákn 
kristindómsins og það allra mikilvæg-
asta um tíma, áður en menn gátu farið 
að nota krossinn opinberlega. Annað 
kristið tákn, álíka gamalt, er skipið; það 
á sér rætur allt aftur til 2. aldar e. Kr. 
og jafnvel dýpra, og er m.a. að finna á 
veggjum í katakombunum við Róma-
borg, eins og fiskurinn áðurnefndur. 
Og fyrirmyndin er að sjálfsögðu örkin 
hans Nóa, og einnig kemur þar inn 
í bátur lærisveinanna, þeirra sem 
voru fiskimenn, sem líkur benda til 
að meirihlutinn hafi jú verið, en ekki 
bara Símon Pétur, Andrés, Jakob og Jó-
hannes, heldur a.m.k. þrír í viðbót. Og 
margt fleira hefur stuðlað að upptöku 
þess inn í kristinn veruleika, s.s. þegar 
Jesús kyrrði vind og sjó. 

Jóhannes Krysostomos, öðru nafni 
Jóhannes gullinmunni, sem uppi var á 
4. og 5. öld, ritaði einhverju sinni, að 
kirkjan væri skip á ferð yfir heiminn. 
Drottinn væri stýrimaðurinn, en hinir 
trúuðu áhöfnin. Mastrið væri kross-
inn, seglið trúin á fagnaðarerindið, 
hreyfikrafturinn væri þriðja persóna 
guðdómsins, heilagur andi. Fyrir afli 
hans sigldi fleyið inn í höfn Paradísar 
og lífsins eilífa. Guðs orð væri áttavit-
inn, vonin akkerið, bænin akkerisfestin 
og trúfesti Guðs væri svo botninn, þar 
sem akkerinu væri kastað. 

Vegna alls þessa myndaðist sú venja 
að fara beinlínis að tala um kirkjuhúsið 
í formi skips, þ.e.a.s. líkingin og táknið 
fer alla leið yfir í raunveruleikann. Og 
það er enn við lýði. Við tölum um lang-
skip, miðskip, hliðarskip og þverskip 
kirkju. Og einnig fór að tíðkast, sam-
-hliða þessu, einkum í evrópskum sjáv-
arplássum, að hengja upp skipslíkön 
í loft eða bita guðshúsanna. Allt átti 
þetta að minna á, að skipið táknar al-
heimskirkjuna, sem er hið trausta far 
okkar á siglingu um mislyndan ver-
aldarsjóinn, til ákvörðunarstaðarins 
á himnum.

Fyrir okkur sem búum við ysta haf 
er þetta með fiskinn og skipið, þessi tvö 
af elstu táknum kristindómsins, afar 
þýðingarmikið; hér kyssir himininn 
jörðina, hér er snertiflötur trúar og erf-
iðrar lífs-baráttu í þúsund ár, hér takast 
í hendur Guð og íslenskir fiskimenn. 
Og munu vonandi gera það áfram, um 
ókomna framtíð.

Öldruðum landsmönnum fortíðar 
og nútímans og sjómönnum í gegnum 
aldirnar, eigum við mikið að þakka. 
Og rétt er og þarft og skylt - að ég 
tali nú ekki um á opinberum dögum 
þeirra - að minna á arfinn, sem þessir 
einstaklingar hafa skilað þjóðarbúinu 
á langri ævi, en er þó víða lítils eða 
einskis metinn. Dagsverk þessa fólks 
er hornsteinninn, sem nútímasamfé-
lagið byggir á. Að neita að horfast í 
augu við þá staðreynd, að tregast við 
að þakka, er óafsakanlegt með öllu, 
æpandi og meiðandi svívirða. Aldraðir 
íbúar þessa lands eiga ekki að vera í 
hlutverki olnbogabarna þjóðarinnar; 
við eigum að líta til þeirra með stolti, 
og búa þeim áhyggjulaust ævikvöld.

Á sjómannadegi 2015, þegar við 
óskum öllum sjómönnum, nær og 
fjær, til hamingju með daginn, biðjum 
við þann sem öllu ræður um að blessa 
minningu drukknaðra hetja okkar í 
aldanna rás og leiða og styrkja á nýjum 
vegum, og gefa ástvinum þeirra frið í 
hjarta, uns til samfunda kemur að nýju.

Landsmenn allir taka heilshugar 
undir bæn Jóns skálds Magnús-sonar 
til gjafara alls hins góða í tilverunni, 
þar sem hann segir:

Vertu með oss, vaktu hjá oss,
veittu styrk og hugarró.
Þegar boðin heljar hækkar,
herra, lægðu vind og sjó!

Gleðilega sjómannahátíð!

Magnús Ólafs Hansson, verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.



11.  Júní  2015 9

Sjómannadagshátíðahöldin á Patreksfirði
Á Patreksfirði hafa undanfarin ár 

verið veglegustu hátíðahöldin 
á Vestfjörðum. Svo varð einnig 

þetta árið. Hátíðahöldin byrjuðu á mið-
vikdeginum 3. Júní og stóð samfellt 
fram á sjómannadagskvöld. Dagskráin 
var fjölbreytt eins og nærri má geta. 
Bænum var skipt að gömlum sið í Vatn-
eyri og Geirseyri og voru Vatneyringar 
rauðir en Geirseyringar bláir. Sýndar 
voru í Skjaldborgarbíóinu gamlar 
heimildarmyndir til lands og sjávar, 
vídeóupptökur frá 1980 – 1990. Sýning 
var um frönsku fiskimennina og gamla 
tímann. Efnt var til margvíslegra leikja 
svo sem sundkeppni, víðavangshlaups, 
golfmóts og leirdúfumót svo eitthvað 
sé nefnt að ógeymdum hefðbundnum 
leikjum við höfnina. Um laugardags-
kvöldið voru tónleikar þar sem ýmsir 
heimamenn komu fram með leik og 
söng. Magnús Ólafs Hansson flutti 
hátíðaræðuna og kvenfélagið Sif stóð 
fyrir glæsilegri kaffisölu. 

Myndirnar tóku Gústaf Gústafsson, 
Rannveig Haraldsdóttir , auk ritstjóra. 



Náttúrubarnaskóli á Ströndum
Náttúran er ævintýraheimur. 

Þar gerast alls konar ævintýri 
og þar er margt skemmtilegt 

að sjá og upplifa. Náttúrubarnaskólinn 
er nýtt verkefni á Sauðfjársetrinu í 
Sævangi á Ströndum þar sem börn 
og fullorðnir læra um náttúruna á 
fjölbreyttum námskeiðum, með því 

að sjá, snerta, upplifa og framkvæma. 
Námskeiðin samanstanda af skemmti-
legri fræðslu um það sem er að finna 
í nágrenninu. Þar er talað um fjöruna 
og leyndardóma hennar, rekadrumba 
og þöngulhausa, einnig fugla, seli og 
plöntur. Eins er sagt frá þjóðsagna-
persónum og sögunni sem tengist 

svæðinu. Veðrið verður líka skoðað, 
skráð og skeggrætt um það með hjálp 
frá lítilli heimatilbúinni veðurstöð 
sem verður í Sævangi. Þá verður farið 
í gönguferðir og leiki. Eins stendur til 
að föndra og skapa listaverk, búa til 
jurtaseyði, rannsaka lífríkið, búa til 
fuglahræður, senda flöskuskeyti og 
margt fleira. Kennslan fer að miklu 
leyti fram utandyra og er verkleg, þó 
auðvitað verði að haga eftir seglum eftir 
vindum og veðri. 

Strandir eru tilvalinn vettvangur 
fyrir námskeiðahaldið, svæðið er þekkt 
fyrir fallega og stórbrotna náttúru og 
fjölbreytt gróðurfar og fuglalíf. Því er 
tilvalið að skella sér á Strandir á nám-
skeið í sumar. Verkefnið er hugsað til 
að fjölga afþreyingarmöguleikum á 
Ströndum fyrir fjölskyldur sem vilja 
skemmta sér saman. Auðvitað mega 
börnin samt líka koma ein í Náttúru-
barnaskólann og fullorðnir líka. Margt 
annað er í boði á Ströndum, þorpið á 
Hólmavík er í 12 kílómetra fjarlægð 
frá Sauðfjársetrinu í Sævangi. Það er 

tilvalið að skoða Galdrasýninguna 
á Hólmavík og Kotbýli kuklarans í 
Bjarnarfirði, fara í sund í mögnuðum 
sundlaugum og út að borða á veitinga-
stöðum. Ævintýraferð norður í Árnes-
hrepp eða hringinn um Bjarnarfjörð og 
út á Drangsnes er skemmtileg upplifun. 
Eins er hægt að komast í siglingu og 
lundaskoðun út í Grímsey, hestaferð 
með Strandahestum eða skella sér á 
golfvöllinn í Skeljavík. Þá er nóg af 
gististöðum í grenndinni og ágæt 
tjaldsvæði. 

Námskeiðin á vegum Náttúrubarna-
skólans verða alla fimmtudaga í sumar, 
en fyrsta námskeiðið er 11. júní. Einnig 
verður boðið upp á þrjú helgarnám-
skeið, helgarnar 13. -14. júní, 18. -19. 
júlí og 22. -23. ágúst. Náttúrubarna-

skólinn mun líka standa fyrir mörgum 
minni viðburðum sem verða auglýstir 
í sumar til dæmis kvöldgöngum og 
kvöldvökum. 

Hægt er að fylgjast með Náttúru-
börnunum á Facebook.com/natturu-
barnaskoli auk þess sem við verðum 
dugleg að nota hastöggin #natturuborn 
og #natturubarnaskoli á samfélags-
miðlum í sumar. Skráningar og upp-
lýsingar er hægt að fá í síma 661-2213 
og á netfanginu natturubarnaskoli@
gmail.com. 

Námskeiðin eru hugsuð fyrir fólk á 
öllum aldri og alla sem vilja finna og 
komast í samband við sitt innra nátt-
úrubarn. Verið hjartanlega velkomin 
á Strandir. 

Dagrún Ósk Jónsdóttir
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ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum  
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG 
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

Tilkynning frá ISNIC
ISNIC vill gjarnan koma á fram-

færi tilkynningu um mikilvæga 
breytingu sem felur í sér aukið 

skráningaröryggi .is léna og setur 
um leið auknar skyldur á herðar 
rétthöfum .is-léna. Breytingin hefur 
þegar tekið gildi. 

Breytingin felst í því að nú hefur 
rétthafinn (eigandi léns) fengið sér-
stakan aðgang (NIC auðkenni) að 
skráningarkerfi ISNIC – til viðbótar 
við aðganginn sem aðeins svokall-
aður „tengiliður rétthafa“ hefur haft 
til þessa. Hingað til hefur aðeins 
tengiliður rétthafa (oftast rétthafinn 

sjálfur, eða umboðsmaður hans) 
getað umskráð lén. Sé rétthafinn 
með skráð netfang hjá ISNIC þarf 
eftirleiðis einnig samþykki hans fyrir 
umskráningu léns yfir á nýjan rétt-
hafa. Breytingin leggur meiri skyldur 
á herðar rétthöfum (eigendum) léna 
um leið og hún gerir umskráningu 
léns án þeirra vitundar torveldari og 
þar með einnig stuld á lénum. Með 
því að fletta léni upp í Whois skrá 
ISNIC má sjá notendanöfn (NIC auð-
kenni) tengiliða allra .is-léna, þ.m.t. 
notendanafn rétthafans. Allt að fimm 
NIC-auðkenni geta tengst einu léni. 



Lausar stöður framhaLdsskóLa-
kennara við menntaskóLann á Ísafirði 

við menntaskólann á Ísafirði eru eftirfarandi kennarastöður 
lausar til umsóknar

Málmiðngreinar - 100% staða (málmsmíði, málmsuða og rennismíði)
Tréiðngreinar -100% staða
Vélstjórnargreinar - 100% staða

umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðko-
mandi kennslugreinum sbr. lög nr. 87/2008. Æskilegt er að umsækjendur 
hafi nokkra starfsreynslu í atvinnulífinu. einnig er æskilegt að umsækjandi 
um vélstjórnargreinar hafi lokið vélstjórnarnámi d og hafi rétt til að vera 1. 
vélstjóri á skipi með ótakmarkað vélarafl (skírteini: stCW).

sóst er eftir starfsmönnum sem hafa til að bera góða samskipta- og skip-
ulagshæfni, þjónustulund, frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, áhuga 
á að vinna með ungu fólki og taka þátt í þróunarstarfi í kennsluháttum og 
námsmati og þverfaglegu samstarfi. 

ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi fjármálaráðherra og kennarasambands Íslands og  stofnan-
asamningi mÍ. Í anda jafnréttisstefnu mÍ er hvatt til þess að konur jafnt sem 
karlar sæki um stöður við. umsóknum skal skila fyrir 27. júní 2015 til Jóns 
reynis sigurvinssonar jon@misa.is sem gefur einnig nánari upplýsingar um 
störfin í síma 896 4636. sakavottorðs er krafist við ráðningu.

Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. 
Á heimasíðunni http://.misa.is er að finna upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans.

skólameistari

menntaskóLinn á Ísafirði - 
fJöLbreytt nám Í boði

enn er laust á eftirtaldar verk- og starfsnámsbrautir:

• Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
• Grunnnám hár- og förðunargreina
• málmiðngreinar 2. ár.
• rafiðngreinar
• sjúkraliðanám (að mestu í fjarnámi)
• vélstjórn 2. ár

við menntaskólann er heimavist og mötuneyti. á heimavist eru 20 
nýuppgerð herbergi með sturtu og snyrtingu og henta sum herbergin vel 
fyrir pör.  mötuneytið er vinsælt og vel nýtt af nemendum og starfsmönnum 
skólans. 

Umsóknir skulu sendar á misa@misa.is. Nánari upplýsingar 
má finna á heimasíðu skólans http://www.misa.is/.

skólameistari

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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Hver fær auðlindarentuna? 
Unnið eftir erindi á málþingi um auðlindir Íslands 11. apríl 2015, seinni hluti. 
Það er ekki nóg að spyrja og svara því hvort auðlindarenta skapist. Það 
sem skiptir ekki síður máli er hverjir fá hana. Hvað jarðvarmann varðar 
má segja að hitaorkan sé seld á undirverði, þ. e. það eru kaupendurnir sem 
njóta rentunnar. Þannig fær hinn almenni notandi hlutdeild í auðlindinni. 
Sama gildir um rafmagn til almennra nota þótt í minna mæli sé. Í báðum 
tilvikum rennur auðlindarentan til almennings í landinu. Að hluta til á hið 
sama við um orkusölu til stóriðju. Þar er það einnig kaupandi orkunnar 
sem nýtur rentunnar með því að kaupa orkuna á svo lágu verði sem raun 
bert vitni. Ríkið tekur til sín einhvern lítinn hluta með því að lagður var á 
orkuskattur um 2 milljarðar og þar af greiddu iðjuverin um 1,4 milljarða. 
Í fiskveiðunum fá seljendur fiskafurða 
rentuna til sín. Þeir fá tekjurnar af 
sölunni og þar með um 43 milljarða í 
rentu, þ. e. alla rentuna að frádregnum 
ca 10 milljörðum sem lögð eru á sem 
veiðigjöld. 

Töflurnar hér að neðan sýna hvernig 
rentan skiptist milli ýmissa aðila. Fyrri 
tafla sýnir hvernig hún skiptist á milli 
kaupenda afurða auðlindarinnar og 
seljenda þeirra svo og ríkisins. 

Ekki er síður mikilvæg skiptingin 
á milli erlendra og innlendra aðila, 
þar með einnig milli almennings og 
annarra innlendra aðila, sem síð-
ari taflan sýnir. Þar kemur í ljós að 
eigendur auðlindanna, almenningur 
beint eða í gegnum ríkissjóð fær í sinn 
hlut um 82 milljarða af þessum tæpu 
150 milljörðum og það að langmestu 
leyti í gegnum sölu á orku á lágu 
verði til almennings. Aðrir innlendir 

handhafar rentu eru eigendur sjávar-
útvegsfyrirtækja, sem fá í sinn hlut 
rentuna í fiskveiðum að frátöldum 
veiðigjöldum. Renta af orkusölu til 
stóriðju fer hins vegar nær öll úr landi 
og verður enn frekar svo eftir að yfir-
lýst stefna er að afsala þjóðinni síðustu 
restinni af orkuskatti á stóriðju. Þessar 
tölur sýna að þjóðin sem eigandi auð-
lindarinnar fær um 60% auðlindar-
rentunnar í sinn hlut en um 40% renna 
til einkaaðila innlendra og erlendra. 

Auðlindirnar og  
efnahagslífið
En það er fleira en skipting auð-
lindarentunnar sem skiptir máli þegar 
þýðing auðlinda fyrir efnahagslífið er 
skoðuð. Hluti af tekjumynduninni, 
virðisaukanum, kemur fram í laun-
um þeirra sem við auðlindatengda 
framleiðslu starfa og annar hluti eru 

fjármagnsgjöld til erlendra aðila. Þeir 
sem fegra vilja hlut stóriðjunnar grípa 
yfirleitt til þess að tala um útflutn-
ingsverðmæti og bera það saman milli 
atvinnugreina eins og nýlega var gert 
með álframleiðslu og sjávarútveg. 
Slíkur samanburður er villandi. Það 
sem skiptir máli er virðisaukinn sem 
verður eftir í landinu, þ. e. tekjurnar 
sem íslenskir aðilar sitja eftir með. 
Samanburður á milli áliðnaðar og 
sjávarútvegs á þeim grunni er sýndur 
í kökuritunum hér á eftir sem byggja 
á árinu 2010 en hlutföllin hafa ekki 
breyst mikið síðan. 

Fyrst er til að taka að þrátt fyrir að 
munur á söluverðmæti afurða sé ekki 
mikill eða um 260 milljarðar á móti 
um 230 milljörðum er mikill munur á 
virðisaukanum eða um 160 milljarðar í 
sjávarútvegi á móti um 60 milljörðum 
í álverum. Hitt sem skilur á milli er að 
nær allur virðisaukinn í sjávarútvegi 
lendir í höndum innlendra aðila (litið 
er framhjá vöxtum útgerðar úr landi, 
sem eru nokkrir en ekki afgerandi) en 
í áliðnaði eru það einungis um 25 % 
virðisaukans sem verða eftir í landinu. 
Í fjárhæðum er virðisauki innlendra 
aðila eða tekjur þeirra af sjávarútvegi 
yfir 160 milljarðar króna eða næstum 
tífaldur virðisauki íslenskra aðila af ál-
iðnaði sem er um 17 milljarðar króna. 

Hvað réði ferðinni? 
Orkusala til stóriðjan skilar þjóðarbú-
inu litlu þrátt fyrir ábatasöm iðjuver og 
arður af fiskveiðiauðlindinni fellur til 
takmarkaðs hluta þjóðarinnar. Virð-
isauki í nýtingu auðlindanna er mik-
ill en rennur ekki til eigenda þeirra. 
Spyrja af hverju svo sé þegar allt fyrir-
komulag um þessa starfsemi er byggt á 
lögum og samningum gerðum af þeim 
sem fara með hagsmuni almennings. 
Tilgangurinn getur ekki hafi verið sá 
að ræna þjóðina réttmætu tilkalli til 
arðs af auðlindunum svo aðrar skýr-
ingar hljóta að vera til. 

Aðalorsök lítilla skila á rentu í raf-
orkusölu liggur í lágu orkuverði til 
stóriðju. Orkusala á Íslandi byggðist 
upphaflega á almenningsveitum sem 
ekki voru reknar í hagnaðarskyni en 
höfðu það markmið að dreifa raf-

magni og heitu vatni til íbúa á tilteknu 
svæði á sem hagstæðustu verði. Þeim 
var jafnvel ekki ætlað að greiða niður 
stofnkostnað. Kostnaðarverðlagning 
réði ferðinni. Greiða átti fyrir þjón-
ustuna það sem kostaði að halda henni 
uppi en ekki það verð sem hugsanlega 
fengist á markaði þar sem eftirspurn 
og framboð ráða niðurstöðunni. 

Þessi sjónarmið virðast hafi verið 
ríkjandi allt til síðustu stórvirkjana. 
Litlar upplýsingar hafa verið gefnar 
um arðsemi virkjana en á sínum 
tíma kom fram að Landsvirkjun taldi 
Kárahjúkavirkjun gæfi ásættanlega 
ávöxtun eigin fjár. Það mat bendir til 
þess að viðhorf Landsvirkjunar hafi 
verið að fá allan kostnað greiddan 
en ekki það að skapa rentu af auð-
lindinni. Sömu viðhorf má einnig 
finna í umræðu um fiskveiðistjórnun 
og um veiðigjöldin, sem í upphafi var 
eingöngu ætlað að skila tekjum til að 
greiða þann kostnað sem hið opin-
bera hefur af atvinnugreininni. Skil á 
auðlindaarði til þjóðarinnar var ekki 
tilgangurinn. 

Afhending gæða á kostnaðarverði 
leiðir til þess að sú renta sem hugsan-
lega felst í nýtingu gæðanna fellur öll 
kaupandanum í skaut. Húseigendur 
njóta lágs verðs á heitu vatni og raf-
magni, stóriðjuver njóta enn lægra 
verðs á orku til þeirra og útgerðin 
nýtur veiðiheimilda sem hún fær án 
endurgjalds. Rekstraraðilar fénýta 
eðlilega þessi gæði eftir því sem að-

staða þeirra leyfir. Spurningin er 
hvernig stendur á því að í þjóðfélagi 
sem lifir og hrærist í umhverfi þar 
sem markaðurinn hefur verið settur 
í dómarasæti um verðmæti flestra 
hluta skuli hann ekki hafa verið lát-
inn ráða verðlagningu þessara gæða 
eins og annarra? 

Við því er vafalaust ekkert einhlítt 
svar en hluti skýringarinnar kann að 
vera að ruglingsleg hugmyndafræði 
um efnahagslegan ábata af fjárfestingu, 
einkum erlendri fjárfestingu, hafi leitt 
til þess að markaðsverðlagningu var 
ekki beitt við úthlutun þeirra gæða 
sem felast í heimildum til nýtingar á 
auðlindum þjóðarinnar hvort sem um 
var að ræða orku eða fiskveiðiheim-
ildir. Orkan var ekki seld á markaðs-
verði og fiskveiðiheimildir ekki seldar 
eða leigðar hæstbjóðendum. Þetta 
hefur verið réttlætt með meintum 
óbeinum ábata af viðkomandi starf-
semi, atvinnusköpun og jákvæðum 
byggðaáhrifum. 

Sú hugmyndafræði sem réði 
ferðinni hvað stóriðju varðar var 
einföld. Selja orku á kostnaðarverði 
og fá í staðinn erlenda fjárfestingu 
sem skapar atvinnu og borgar skatta. 
Þetta hljómar vel en hefur reyndist 
tálsýn ein. Að hluta byggist þessi hug-
myndafræði á ranghugmyndum um 
þá blessun sem á að felast í erlendri 
fjárfestingu og enn í dag fá sumir ráða-
menn vart vatni haldið þegar erlenda 
fjárfestingu ber á góma. Staðreyndir 
um erlendar fjárfestingar standa ekki 
undir þessum væntingum. Þær eru 
að því leyti sambærilegar við erlenda 
lántöku til fjárfestingar að í báðum 
tilvikum renna fjármagnstekjurnar 
úr landi annað hvort sem arður eða 
vextir. Kostur við beina erlenda fjár-
festingu getur verið að hinn erlendi 
fjárfestir taki á sig áhættu sem ella væri 
hjá innlendum lántaka. Reynslan sýnir 
að þessari áhættu er yfirleitt létt af fjár-
festunum með fjárfestingasamningum 
við opinbera aðila. 

Við eðlilegar markaðsaðstæður er 
eini ávinningur lands af erlendri fjár-
festingu, fyrir utan hugsanlegan auð-
lindaarð, þær skatttekjur sem greiddar 
eru af hagnaði af starfseminni. Á það 
einkanlega við þegar full atvinna er 
fyrir hendi eins og verið hefur lengst 
af hér á landi. Einhver óbeinn ávinn-
ingur af hærri launum hjá hinum er-
lenda aðila kann að vera til staðar sem 
og not af nýrri tækniþekkingu. Hvor-

Ekki er síður mikilvæg skiptingin á milli erlendra og innlendra aðila, þar með einnig milli
almennings og annarra innlendra aðila, sem síðari taflan sýnir. Þar kemur í ljós að eigendur
auðlindanna, almenningur beint eða í gegnum ríkissjóð fær í sinn hlut um 82 milljarða af þessum
tæpu 150 milljörðum og það að langmestu leyti í gegnum sölu á orku á lágu verði til almennings.
Aðrir innlendir handhafar rentu eru eigendur sjávarútvegsfyrirtækja, sem fá í sinn hlut rentuna í
fiskveiðum að frátöldum veiðigjöldum. Renta af orkusölu til stóriðju fer hins vegar nær öll úr landi
og verður enn frekar svo eftir að yfirlýst stefna er að afsala þjóðinni síðustu restinni af orkuskatti á
stóriðju. Þessar tölur sýna að þjóðin sem eigandi auðlindarinnar fær um 60% auðlindarrentunnar í
sinn hlut en um 40% renna til einkaaðila innlendra og erlendra.

Auðlindirnar og efnahagslífið
En það er fleira en skipting auðlindarentunnar sem skiptir máli þegar þýðing auðlinda fyrir
efnahagslífið er skoðuð. Hluti af tekjumynduninni, virðisaukanum, kemur fram í launum þeirra sem
við auðlindatengda framleiðslu starfa og annar hluti eru fjármagnsgjöld til erlendra aðila. Þeir sem
fegra vilja hlut stóriðjunnar grípa yfirleitt til þess að tala um útflutningsverðmæti og bera það saman
milli atvinnugreina eins og nýlega var gert með álframleiðslu og sjávarútveg. Slíkur samanburður er
villandi. Það sem skiptir máli er virðisaukinn sem verður eftir í landinu, þ.e. tekjurnar sem íslenskir
aðilar sitja eftir með. Samanburður á milli áliðnaðar og sjávarútvegs á þeim grunni er sýndur í
kökuritunum hér á eftir sem byggja á árinu 2010 en hlutföllin hafa ekki breyst mikið síðan.

Fyrst er til að taka að þrátt fyrir að munur á söluverðmæti afurða sé ekki mikill eða um 260
milljarðar á móti um 230 milljörðum er mikill munur á virðisaukanum eða um 160 milljarðar í
sjávarútvegi á móti um 60 milljörðum í álverum. Hitt sem skilur á milli er að nær allur virðisaukinn
í sjávarútvegi lendir í höndum innlendra aðila (litið er framhjá vöxtum útgerðar úr landi, sem eru
nokkrir en ekki afgerandi) en í áliðnaði eru það einungis um 25 % virðisaukans sem verða eftir í
landinu. Í fjárhæðum er virðisauki innlendra aðila eða tekjur þeirra af sjávarútvegi yfir 160
milljarðar króna eða næstum tífaldur virðisauki íslenskra aðila af áliðnaði sem er um 17 milljarðar
króna.

Hvað réði ferðinni?
Orkusala til stóriðjan skilar þjóðarbúinu litlu þrátt fyrir ábatasöm iðjuver og arður af
fiskveiðiauðlindinni fellur til takmarkaðs hluta þjóðarinnar. Virðisauki í nýtingu auðlindanna er
mikill en rennur ekki til eigenda þeirra. Spyrja af hverju svo sé þegar allt fyrirkomulag um þessa
starfsemi er byggt á lögum og samningum gerðum af þeim sem fara með hagsmuni almennings.
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2%

Skipting virðisauka sjávarútvegs

Launagreiðslur og launatengdar greiðslur
EBIDTA (Framlegð til eigenda)
Veiðigj (framlag vegna auðlindar)

23%

75%
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Skipting virðisauka áliðjuvera

Launagreiðslur og launatengdar greiðslur
EBIDTA (Framlegð til eigenda)
Rafgorkusk (framlag vegna auðlindar)
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MILLJARÐAR KRÓNA
Renta Kaupendur Seljendur Ríkið

Jarðvarmahitun 67 66,8 0 0,2

Rafmagn almenn notkun 4 3,8 0 0,2

Rafmagn stóriðja 25 23,6 1,4

Fiskveiðar 53 43 10

SAMTALS 149 94,2 43 11,8
Ríkið fær orkuskatt, sérst  
veiðigjald og t.sk af rentu

Mrd. kr.
Almenn-

ingur þmt 
ríkið

Innlendir 
eigendur

Erlendir 
eigendur

Jarðvarmahitun 67 0 0

Rafmagn, almenn notkun 4 0 0

Rafmagn, stóriðja 1,4 0 23,6

Fiskveiðar 10 43

SAMTALS 82,4 43 23,6

Indriði H. Þorláksson, hagfræðingur og fyrrverandi ríkisskattstjóri.
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ugt er líklegt til að hafa haft mikið að 
segja hér á landi. Með því að framselja 
auðlindaarðinn í hendur þess sem fjár-
festir eru væntanlegar skatttekjur það 
eina sem eftir situr sem efnahagslegur 
ávinningur af starfseminni. 

Þessi hugmyndafræði er afbrigði af 
þeirri brauðmolahagfræði sem einnig 
einkennir umræðu um fiskveiðauð-
lindina þegar fullyrt er að ofurhagn-
aður stórútgerðanna skili ábata inn í 
efnahagslífið sem hyrfi ef hagnaður-
inn rynni til annarra en þeirra sem 
fá hann nú. 

Af hverju skilar  
rentan sér ekki? 
Enginn vafi er á því að mikil renta er 
af orku- og fiskveiðiauðlindum en af 
hverju skilar hún sér ekki til þjóðar-
innar. Sú hugmyndafræði sem stýrt 
hefur för er stór hluti skýringarinnar 
en að auki hafa stjórnvöld gert ráðstaf-
anir eða ekki aðhafst í tilteknum mál-
um með þeim afleiðingum að hagur 
fyrir þjóðina af þeirri starfssemi sem 
byggir á nýtingu auðlindanna hefur 
orðið enn minni en ella hefði verið. 
Þannig hefur til viðbótar við fram-
sal auðlindarentunnar verið gengið 
þannig frá hnútum að skatttekjur hafa 
einnig horfið að mestu leyti. Í eftir-
farandi upptalningu er reynt að telja 
upp þau atriði sem telja má að séu 
þess valdandi að hlutur þjóðarinnar í 
arðinum af orkusölu til stóriðju er lítill 
sem enginn og í fiskveiðum minni en 
efni standa til. 

Hvað orkuauðlindina varðar má 
benda á eftirfarandi atriði. 

• Með orkusölu til stóriðju var öll auð-
lindarentan framseld iðjuverunum 
með of lágu verði í upphafi. Tenging 
orkuverðsins við álverð færði stóran 
hluta af rekstraáhættu iðjuveranna 
á orkusalann og gerði það líka að 
verkum að landið hefur ekki not-
ið hækkunar á orkuverði á heims-
markaði. Langir orkusölusamningar 
tryggja fjárfestingu orkukaupand-
ans og binda hendur seljandans við 

verðákvörðun að samningstímanum 
loknum. 

• Ívilnandi skattareglur, hraðar af-
skriftir o. fl. gerir það að verkum að 
enginn skattalegur hagnaður mynd-
aðist fyrr en eigandinn hafði fengið 
fjárfestingu sína til baka og skatt-
tekjur landsins eru engar á meðan. 

• Enginn skattur var lagður á nýtingu 
orkunnar í upphafi og síðari tilraun 
til þess hefur verið dregin til baka. 

• Við stofnun iðjuveranna var tekju-
skattshlutfall félaga yfir 30- 50% en 
var lækkað allt niður í 15% sem hefur 
helmingað hugsanlegar skatttekjur. 

• Engar hömlur eru á fjárhagsleg 
samskipti innan þeirra samstæðna 
sem eiga iðjuverin. Sá hagnaður 
sem við eðlilegar aðstæður ætti að 
koma til skattlagningar er lækkaður 
með greiðslum til tengdra aðila 
fyrir tækniaðstoð, söluþjónustu o. 

fl. Vaxtagreiðslur til tengdra aðila, 
sem oft eru í skattaskjólum, eru án 
takmarkana og með samningunum 
við Reyðarál var lokað fyrir þann 
möguleika að gera breytingu þar á. 
Ekkert eftirlit virðist vera með verð-
lagningu í viðskiptum við tengda að-
ila. 
Með sama hætti má telja upp ýmis 

atriði sem leiða til þess að almenn-
ingur í landinu nýtur í litlu þess góða 
hagnaðar sem er af nýtingu fiskveiði-
auðlindarinnar. 
• Með endurgjaldslausri úthlutun 

aflaheimilda er renta af fiskveiðum 
afhent eigendum útgerðarfyrirtækja. 

• Þau veiðigjöld sem nú eru lögð á eru 
nánast málamyndahlutdeild í rentu 
af fiskveiðum þar sem þau gera 
lítið meira en að jafna út opinberan 
kostnað við sjávarútveg. 

• Ívilnandi skattareglur varðandi 
afskriftir og gjaldfærslur á gengis-
breytingum hafa gert það að verkum 
að skattgreiðslur útgerðar hafa jafna 
verið litlar. 

• Engar hömlur eru á fjárhagsleg sam-
skipti milli tengdra aðila í veiðum 
vinnslu og sölu á erlendum mörk-
uðum sem gerir milliverðlagningu 
og viðskipti í skattalegum tilgangi 
möguleg. 

Upptalningin hér að framan sýnir að 
mikið verk bíður þeirra sem vilja 
breyta núverandi ástandi og ganga 
svo frá hnútum að þjóðin fái eðli-
legan arð af auðlindum sínum. Hún 
sýnir líka að ýmislegt væri hægt að 
gera til að nálgast það markmið ef 
vilji er fyrir hendi. 

Virðisauki í auðlindanýtingu
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Rafgorkusk/veiðigj (framlag vegna auðlindar)
EBIDTA (Framlegð til eigenda)
Launagreiðslur og launatengdar greiðslur



PROMENS TEMPRA • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

www.promens.is/tempra

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Promens Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Vortónleikar 
Tónlistarskóla 
Ísafjarðar
Í síðasta mánuði hélt Tónlistarskóli 

Ísafjarðar fyrir fjölmörgum vor-
tónleikum þar sem nemendur 

sýndu færni sína og framfarir á 
liðnum vetri. Skólaslit og lokahátíð 
var svo í Ísafjarðarkirkju undir lok 

mánaðarins, þar sem voru flutt tón-
listaratriði, ávörp og afhending skír-
teina fór fram. 

Meðfylgjandi myndir eru frá vor-
tónleikum söngnema og öldunga í 
Hömrum. 

Dýpkunarskipið Perlan í Bolungavíkurhöfn og Ásdís íS á góðviðrisdegi í síðustu viku.
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20% afsláttur 
af öllum          vörum í nokkra daga
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