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Varmadælur
Besta loft í loft dæla 

sem SP í Svíþjóð 
hefur prófað

Hvammsdal 4, 190 Vogar. Sími: 546 9500 
Gsm: 892 8030. www.lofttaekni.is

INVERTER SYSTEM

Sparnaðar 
orkuflokkur
A +++A +++

Frystigámar / Sala og leiga / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100
stolpi@stolpiehf.is  |   www.stolpiehf.is
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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

25. Júní 2015
12. tölublað 4. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

19. júní var haldinn hátíðlegur á ísafirði í glampandi sumarblíðu. Hátíðahöldin voru mjög vel sótt og þau hófust með fjölmennri 
skrúðgöngu og síðan tók við hátíðardagskrá í  Alþýðuhúsinu.
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Baldur Smári hættir í bæjarráði
Baldur Smári Einarsson, bæjarfull-

trúi í Bolungavík og útibússtjóri 
Sparisjóðs Norðurlands gaf ekki kost 
á sér til setu í bæjarráði næsta árið. 
Baldur hefur verið formaður bæjarráðs 
undanfarin ár. Hann sagði í svari við 
fyrirspurn blaðsins Vestfirðir að um 
væri að ræða persónulegar ástæður 
fyrir ákvörðun sinni en kvaðst vonast 
til þess að taka sæti aftur í bæjarráði 
að ári. Geta má þess að tilkynnt hefur 
verið um áform þessa efnis að sameina 
Sparisjóð Norðurlands Landsbanka Ís-
lands. 

Borgarbrautin malbikuð í sumar
Samkvæmt fjárhagsáætlun Stranda-

byggðar verður Borgarbrautin 
malbikuð í sumar. Framkvæmdir eru 
að hefjast en líklega er þetta síðasta 

ómalbikaða gatan á Vestfjörðum, og 
kannski þótt víðar væri leitað. 

Sea Explorer á Patreksfirði
Þau tíðindi urðu um helgina að 

skemmtiferðaskip kom til Pat-
reksfjarðar. það eru 20 ár síðan 

það gerðist síðast. Skipið er með 77 far-
þega og fóru þeir í ferð út á Látrabjarg 
og Rauðasand og m.a. selaskoðun þar. 

Westfjords Adventures á Patreksfirði 
stóð fyrir komu skipsins. 

Fjórar hátíðir á 
Vestfjörðum

Næstu tvær helgar verða fjórar 
fjölskylduhátíðir á Vest-
fjörðum. Um næstu helgi 

verða Hamingjudagar á Hólmavík og 
Bíldudals grænar baunir. Viku síðar 
verða Dýrafjarðardagar á Þingeyri og 
Markaðshelgin í Bolungavík. Vegleg 
dagskrá verður á öllum stöðum og bú-
ast má við góðri aðsókn. 

Stéttarfélögin og flugfélagið 
Ernir lækka verðið stórlega
Verkalýðsfélagið Framsýn á 

Húsavík hefur náð að tryggja 
félagsmönnum sínum stórlega 

lækkað verð á flugmiðum á flugleiðinni 
milli Húsavíkur og Reykjavíkur. Aðal-
steinn Baldursson, formaður félagsins 
segir að félagið kaupi töluvert magn af 
miðum af Flugfélaginu Erni og fái mik-
inn afslátt frá auglýstu verði. Miðarnir 
séu síðan endurseldur félagsmönnum. 
Verðið er nú 8.500 kr. eða 17.000 kr 
fyrir báðar leiðir en fullt verð er um 
43.800 kr. Lækkunin er því um 60 %. 

Byrjað var á þessari nýjung haustið 
2013 og keypti félagið 3.700 miða á 
síðasta ári. Það er skv. upplýsingum 

Aðalsteins um 30% af seldum miðum 
á flugleiðinni. Aðalsteinn bendir á að 
með þessu séu tvær flugur slegnar í 
einu höggi, rekstrargrundvöllur flug-
leiðarinnar er betur tryggður og félags-
menn fá lægra verð. Flugfélagið Ernir 
sér um flugið og nýtur ekki neinna 
ríkisstyrkja til þess. 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga hefur 
gert sams konar samning við Flugfé-
lagið Erni vegna Bíldudalsflugsins og 
sagði Finnbogi Sveinbjörnsson, for-
maður félagsins að félagið keypti mikið 
magn miða hverju sinni og seldi þá á 
8.500 kr. Fullt verð á flugleiðinni er 
21.000 kr fyrir aðra leiðina. 

Friðgerður Ómarsdóttir fjármálastjóri
Friðgerður Ómarsdóttir hefur verið 

ráðin fjármálastjóri Menntaskól-
ans á Ísafirði. Þrír sóttu um. Starfinu 
gengdi áður Gísli Halldór Halldórs-

son, en þegar hann varð bæjarstjóri var 
Friðgerður Ómarsdóttir ráðin án aug-
lýsingar til eins árs. Friðgerður hefur 
starfað við MÍ frá árinu 1999, fyrst 

sem framhaldsskólakennari og síðan 
sem áfangastjóri. Hún er iðnrekstrar-
fræðingur með framhaldsmenntun í 
stjórnun menntastofnana. 

Var ókunnugt um 
eignaraðild Elíasar
Elías Jónatansson, bæjarstjóri í 

Bolungavík var falið af hálfu 
bæjarráðs að ræða við hugs-

anlega kaupendur að fasteignum sem 
áður hýstu fiskimjöls- og loðnuverk-
smiðju í Bolungavík sem var Það 
er fasteignafélagið Ufsir ehf sem á 
fasteignirnar í dag og er Elías einn 
eiganda þess. Fyrirtækið óskað eftir 
viðræðum við Celtic Sea Minerals um 
kaup írska félagsins á eignunum eins 
og greint var frá í blaðinu Vestfirðir 
9. október í fyrra. Þá var leitað svars 
við því hvort Elías væri hæfur sem 
fulltrúi bæjarins í viðræðunum milli 
bæjarins og Celtic Sea Mineralsþar 
sem hann væri jafnframt einn eiganda 
Ufsa ehf. Elías benti á að honum hefði 
ekki verið framselt umboð til samn-
inga. Kæmi til þeirra myndu bæjarráð 
og hafnarstjórn afgreiða þá, en Elías 
á ekki sæti þar. 

Nú hefur blaðið Vestfirðir fengið 
það staðfest eftir áreiðanlegum heim-
ildum að viðsemjendum Elíasar Jó-
antanssonar í viðræðunum við bæj-
arfélagið hafi komið óþægilega á óvart 
að Elías væri einn eiganda af Ufsum 
ehf. Þeim hefði vissulega verið ljóst að 
Elías væri bróðir Einars Jónatanssonar 
en algerlega ókunnugt um eigenda-
tengslin. Elías hefði ekki gert að fullu 
grein fyrir stöðu sinni í viðræðunum. 
Heimildir blaðsins herma að eðlilegt 
hefði verið að hafa allt upp á borðum 
í viðræðunum. 

Elías Jónatansson.

Mynd: Gústaf Gústafsson



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
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/1
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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

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Allt fyrir sjávarútveginn

Allt fyrir nýsmíðina

Stærð allt að 6200hö

Stjórntæki og GírarRafstöðvar og ljósavélar

Hliðarskrúfur

Kraftur

Ending

Sparneytni

Áreiðanleiki

Kúlulegur - Keflalegur

Vökvakranar fyrir skip og báta
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Ólöf Nordal:

Musée Islandique
Ólöf Nordal sýnir í Slunkaríki í 

Edinborg yfigripsmikla sýn-
ingu sem hún nefnir Íslands-

ssafnið upp á frönsku. Tilefni verkanna 
eru tvö söfn á sviði mannfræði sem 
bæði eru lokuð almenningi. Það fyrra 
er franskt afsteypussafn af íslendingum 
sem gert var um miðja 19. öld. Það 
var varðveitt í Mannfræðisafninu í 
París og tengdist vísindalegum áhuga 
franskra stjórnvalda á þeim tíma á 
norðurslóðum. Æsa Sigurjónsdóttir, 
listfræðingur segir í veglegri sýningar-
skrá að á þeim tíma hafi vísindamenn 
trúað á fullkomnar aðferðir og kerfi 
sem skýrt gætu uppruna, eðli og 
merkingu allra hluta. Tilgangur safns-
ins hafi verið að gefa heildarmynd af 
frumstæðum íbúum norðursins. Æsa 
bendir á að Ólöf hafi rakið nöfn þeirra 
sem valdir voru til afsteypu og að þeir 
endurspegli ákveðið félagslegt úrtak, 
bændur, verkafólk og menntamenn. 

Yngra safnið er lífsýna- og ljós-
myndasafn dr. Jens Pálssonar (1926-
2002) prófessors við Háskóla Íslands. 
Jens var stofnandi Mannfræðistofnunar 
H. Í. og doktor í líkamsmannfræðum. 
Hann gerði umfangsmiklar mannfræði-
rannsóknir á lifandi Íslendingum og 
reyndar í allmörgum öðrum löndum. 
Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuður 
átti stórar þátt í því að kynna mann-
fræði fyrir íslendingum með rann-
sóknum sínum meðal inúíta. Flestar 
rannsóknir Jens sneru að breytileika 
í líkamsgerð eftir landshlutum og 
samanburði við nálægar þjóðir. Jens 
var menntaður í Þýskalandi og þýski 

skólinn í mannfræði var nátengdur 
kynþáttamælingum og kynþáttahyggju. 

Framlag Ólafar felst í því að draga 
fram hin duldu söfn og hún notar ljós-
myndina til þess. Æsa segir um verk 
Ólafar að þau séu margrætt „hug-
myndaverk sem felur í sér spurningar 
um samhengi vísinda og þekkingar, 

um vald stofnananna og óljós fagur-
fræðileg mörk birtingarforma vísinda 
og lista.“

Ólöf Nordal er Vestfirðingum að 
góðu kunnug. Hún er höfundur lista-
verksins í Ísafjarðarkirkju (2007) fuglar 
himinsins. Sýningin verður opin í júní 
og júlí. 

VESTFIRÐIR
12. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Ámundi
Ámundason, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang
amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 
RITSTJÓRI: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 8927630 og netfang : kristinn@kristinn.is. UMBROT: 
Prentsnið. PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja, 3.000 eintök. DREIFING: Íslandspóstur.

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

Sú óvenjulega staða birtist almenningi á þjóðhátíðardaginn að mómæl-
endur fjölmenntu á Austurvöll og  gerðu hróp að forsætisráðherra 
landsins.  Það fór ekki  á milli mála að því fer fjarri að 3000 mótmæl-

endur við Austurvöll séu einangraður hópur í þjóðfélaginu heldur dagljóst 
að  mótmælin eiga mikinn stuðning meðal landsmanna.  Forsætisráðherra lét 
eins og að honum væri alls endis ókunnugt um einhverja ólgu í þjóðfélaginu   
og flutti einn eina „Ísland best í heimi“ ræðuna. 
Það var afar óskynsamlegur málflutningur á þjóðhátíðardeginum. Þá á póli-
tískur leiðtogi þjóðarinnar að leggja sig fram um að tala til allra í þjóðfélaginu 
og haga orðum sínum þannig að sem flestir finni samhljóm á sínum að stæðum 
við boðskapinn.  Reyndur stjórnmálamaður eins og Steingrímur Hermannsson 
hefði sýnt skilning á högum og aðstæðum hinna ýmsu þjóðfélagshópa og hvatt 
til einingar með því að aðrir sem betur standa leggi af sínum efnum til þess 
að að bæta úr. Núverandi forsætisráðherra er eins nálægt því að vera alger 
andstæða hins lipra forvera síns og hefur tamið sér stóryrði og hnýfilyrði í 
garð þeirra sem ekki deila hans sýn á menn og málefni.

Hrokagikkur valdsins
Vissulega er það rétt að draga fram það sem vel er gert og þjóðin getur glaðst 
yfir og þegar horft er yfir lýðveldistímann er margt sem má nefna og minna 
almenning á þær framfarir sem orðið hafa í íslensku þjóðfélagi. Þar  nefndi 
forsætisráðherrann réttilega ýmsa þætti sem vel standa í alþjóðlegum  sam-
anburði. Um það er ekki gerður ágreiningur og ég hygg að mótmælendur 
hafi svo sem ekki verið að andæfa því.   En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
og ríkisstjórn hans hefur á undanförnum mánuðum egnt  fjölmarga þjóð-
félagshópa til reiði og hellt olíu svo á þann með hrokafullum ummælum. 
 Lengst gekk forsætisráðherrann þegar hann skýrði lítið fylgi við ríkisstjórn-
ina  í viðtali á Eyjunni með þeim orðum  „að einhverju leyti skýrist þetta 
kannski á þessu rofi milli raunveruleika og skynjunar eða umfjöllunar“ .  Það 
er yfirgengilegur hroki  að slengja því framan í almenning að hann skynji 
ekki raunveruleikann og stjórnist af skynjun eða umfjöllun.  Ræða forsætis-
ráðherrans á Austurvelli fyrir fáum dögum er kannski skýrasta dæmið um 
rof milli skynjunar og veruleika  sem er til staðar. Það er forsætisráðherrann 
sjálfur sem er í fullkominni afneitun á  þeim veruleika sem almenningur er 
að mótmæla og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson á mikinn þátt í að hafa búið 
til. Það er ekki almenningur sem þjáist af skynjunarrofinu heldur eru það 
ráðamennirnir við ríkisstjórnarborðið í hátimbruðum valdastólum sínum 
sem eru fluttir inn í sinn Babýlonsturn.

Veruleiki almennings
Það þarf mikið til þess að prúðasti almenningur í Evrópu grípi til hávaðasamra 
mótmæla á sjálfan þjóðhátíðardaginn við athöfn sem annars er landsmönnum 
kær helgistund. Þegar svo er komið er ekki allt í lagi og ráðamenn þjóðarinnar 
komnir úr sambandi við fjölmenna hópa þjóðfélagsins.
Forystumenn beggja stjórnarflokka lofuðu því hátíðlega fyrir síðustu alþing-
iskosningar að fela kjósendum að ákveða hvort halda eigi áfram viðræðum við 
Evrópusambandið og freista þess að ná samningum, sem síðan yrði kosið um. 
Mikill þungi er í kröfunni um aukin áhrif almennings á framgang mikilvægra 
mál milli alþingiskosninga og svik ríkisstjórnarinnar sitja mjög í mörgum.  
Fylgi við ríkisstjórnarflokkana hefur dalað og við Framsóknarflokkinn blasir 
stórfellt hrun. Traust á forsætisráðherra er í sögulegri lægð þar sem  tæplega 
2/3 kjósenda bera lítið eða mjög lítið traust til  hans.
Veruleikinn sem almenningur sér er að fjölmennar stéttir í heilbrigðiskerfinu 
hafa gripið til verkfallsvopnsins og að ríkisstjórnin beitir meirihluta sínum á 
Alþingi til þess að setja lög á eigin kjaradeilur  við kvennastéttina hjúkrunar-
fræðinga en semur við læknana um mun hærri launahækkun. Almenningur 
finnur það á eigin skinni sem forstjóri Landsspítalans sagði nýlega að heil-
brigðiskerfið hefur fallið niður um gæðaflokk vegna verkfallanna og að nú 
er framundan  að starfsmenn fari til starfa í öðrum löndum. 
Undir kraumar reiði öryrkja og eldri borgara yfir kjörum sínum og almenn 
reiði vegna þjónkunar við fámennan hóp auðmanna með lækkun skatta  og 
fyrirhugaðri gjöf á verðmætum makrílstofni. 
Það er margt sem skýrir mótmælin við Austurvöll og flest af því er ríkisstjórnin 
meira og minna ábyrgt fyrir. Það er mikið rof á skynjun forsætisráðherra að 
sjá það ekki.

Kristinn H. Gunnarsson

Rof milli skynjunar  
og veruleika hjá 
forsætisráðherra

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Það fór ekki framhjá neinum að mjög 
var mótmælt á Austurvelli  þann 17. 
júní þegar forsætisráðherrann talaði. 
Allt var með öðrum brag fyrir tveim-
ur árum og Eiríkur Jónsson skráði 
atburðinn þá þannig:
Í lotningu lýðurinn fagnar 
látlaust uns Sigmundur þagnar 
því sex- innan metra 
er sjötíu vetra 
Sólguðinn Ólafur Ragnar.

Þeirrar tilhneigingar hefur löngum 
gætt að valdamenn hafa viljað endur-
skrifa söguna , hafi þeir haft til þess 
afl og tækifæri. Ritstjóri Morgun-
blaðsins var lengst allra samfellt 
forsætisráðherra, stundum í miklu 
góðæri, en bankahrunið gróf um sig á 
hans vakt, eins og stundum er sagt nú 
til dags. Eiríki Jónssyni fannst fyrir 
skömmu  sem ritstjórinn væri farinn 

að ganga fulllangt í því að endurskrifa 
liðna tíð:
Geðstirður maður í Móunum
mistúlkar sögu með lófunum 
og drengirnir tveir 
Davíð og Geir 
dulkóða málið með bófunum
 
En fyrir 10 dögum urðu alger um-
skipti í veðurfari og sumarið er ör-
ugglega komið. Hagyrðingarnir voru 
sem aðrir Vestfirðingar langþreyttir á 
tíðafarinu og brugðust auðvitað við 
betri tíð með kveðskap. Indriði Að-
alsteinsson, bóndi á Skjaldfönn orti:
Litkast birki loks í hlíð
lambær hefja reisu.
Bóndinn fagnar fegri tíð
fer úr lopapeysu.

Kvenréttindadagurinn 19. júní er 
nýliðinn og eðlilega eru kynjamál-

in Ólínu Þorvarðardóttur ofarlega 
í huga:
Hraustur ber á herðum sér
heljar fargið lóðar.
Hún þó undir belti ber
bestan auðinn þjóðar.

Eftir þessi fallegu orð er eiginlega 
ekki annað hægt en að nema staðar 
og hafa þau sem lokaorð. Sumrinu 
fylgir að hagyrðingar til lands og sjós 
hverfa með hugann út til náttúrunn-
ar og lífsins og leggja til hliðar í bili 
reglubundna  umfjöllun um þjóðmál-
in. Verður nú gert hlé á vísnaþættin-
um til hausts og lesendur hvattir til 
þess að njóta vestfirskrar náttúru 
og sumarsins. Hagyrðingunum eru 
þakkað þeirra framlagt til þess að 
gleðja lesendur blaðsins.

Með sumar kveðju  
frá gróandanum á Traðarstígnum.



Fyrsta parið með 
íslensku stjórnborði

Fyrsta parið með 
íslensku stjórnborði
Ormsson fagnar nú 15 ára afmæli íslenska stjórnborðsins

á hinum vinsælu AEG þvottavélum og þurrkurum. 
Í tilefni af því ætlum við bjóða parið á tilboðsverði.

AEG Þvottavél
LM62471F 

7 kg. 1400SN

AEG Þurrkari 
T61271AC 

7 kg. barkalaus
AEG LM62471F

170

9900 7

59

78

• Íslenskt stjórnborð

• Ný ryðfrí tromla “Protex”

• ÖKO-System” sparar sápu

•Vatnsskömmtun eftir taumagni

• Öll hugsanleg þvottakerfi

• Íslenskt stjórnborð

• Ný ryðfrí tromla “Protex”

• Stórt hurðarop, hægt að breyta

• Hægt að stilla fram í tímann

• Öll hugsanleg þurrkkerfi

Verð: 119.900,- Verð: 119.900,-
Parið kr. 179.900,-

  

Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751



6 25.  Júní  2015

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

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

Bjarni Sólbergsson fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs OV

Alls sóttu 13 einstaklingar um 
stöðu Framkvæmdastjóra 
fjármálasviðs Orkubús 

Vestfjarða, sem auglýst var af Hag-
vangi í maí s.l. , og mun einn um-
sækjenda, Bjarni Sólbergsson, taka 
við starfinu. 

Bjarni lauk viðskiptafræðiprófi frá 
Háskóla Íslands 1986. 

Hann gegndi stöðu fjármálastjóra 
Ísafjarðarbæjar 1986-1991. 

Hann var fjármálastjóri og síðan 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá 
Orkubúi Vestfjarða á árunum 1991-
2006. 

Hann var forstöðumaður fjármála-

sviðs hjá Verdis 
(áður Arion verð-
bréfavarsla) á ár-
unum 2006-2013. 

Hann var ráð-
gjafi hjá App-
licon á árunum 
2013-2015 sinnti 

þjónustu við Vigor viðskiptahugbúnað 
og þá aðallega orkureikningakerfi og 
fjárhagskerfi. Orkubú Vestfjarða notar 
þennan hugbúnað. 

Bjarni er borinn og barnfæddur 
Bolvíkingur sonur hjónanna Sólbergs 
Jónssonar fyrrverandi sparisjóðsstjóra 
og Lucie Einarsson. 

Oddi og Artic Oddi 
greiddu hæstu launin
Samkvæmt gögnum verkalýðsfélags 

Vestfirðinga greiddi Artic Oddi 
á Flateyri hæstu heildarlaunin í 

nóvember 2014. Þau voru á 395.000 
kr. Þá eru allar tekjur lagðar saman af 
dagvinnu, yfirvinnu og bónusgreiðslur. 
Ekki er mismunandi vinnutíma, ef um 
það er að ræða. Næsthæsta fyrirtækið 
var Oddi hf á Patreksfirði sem greiddi 
390.000 kr í mánaðalaun og HG í Hnífs-
dal er í þriðja sæti með 380.000 kr. Þessi 
þrjú fyrirtæki skáru sig úr öðrum fyrir-
tækjum sem voru í samantektinni. Vísir 
hf á Þingeyri greiddu aðeins 320.000 kr 
í laun þann mánuðinn fyrir fiskvinnslu 
og enn lægri voru Íslandssaga á Suður-
eyri með 308.000 kr og Þórsberg , sem 
rak lestina með 305.000 kr. 

Samkvæmt upplýsingum Finnboga 
Sveinbjörnssonar, formanns Verkalýðs-
félags Vestfirðinga er töluverður munur 
á bónus eftir fyrirtækjum. Yfirleitt er 
bónusinn hæstur í Odda hf 320 – 330 
kr/klst. Hjá Vísi hf var bónusinn um það 
bil 240 kr/klst og enn lægri í Þórsberg 
hf og Íslandsögu eða um 220-230 kr/
klst. Að sögn Finnboga er bónusinn 
bestur í Eyjafirði. Hjá Samherja er talið 
að bónusinn sé um 400 kr/klst. 

Nýgerður kjarasamningar setja lág-
marksbónus 220 kr/klst á hverja unna 
stund. Laun hjá starfsmannai með 7 
ára starfsaldur hækka um 25.000 kr 
og ætla má að heildarhækkun laun-
anna á mánuði t.d. hjá Odda hf verði 
þannig að laun sem voru 390.000 kr á 
mánuði verði um 433 þúsund krónur. 
Hækkunin verður um 11%. 

Reynt var að fá sambærilegar upplýs-
ingar fyrir Bolungavík en ekki náðist í 
Lárus Benediktsson, formann félagsins 
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Finnbogi Sveinbjörnsson.

Oddi hf á Patreksfirði.

Heildarlaun fyrir  
fiskvinnslu í nóv 2014

Oddi hf 390.000

Artic Oddi 395.000

HG Hnífsdal 380.000

Þórsberg 305.000

Vísir hf 320.000

Íslandssaga 308.000
skv. gögnum Verkalýðsfélags Vestfirðinga

Aðalfundur 
Grunnvíkingafélagsins
Grunnvíkingafélagið á Ísafirði hélt 

aðalfund sinn 11. júní. Stjórn fé-
lagsins var öll endurkjörin. Formaður 
er Rannveig Pálsdóttir. Starfsemi fé-
lagsins var í hefðbundnum skorðum á 
síðasta starfsári. Félagið á félagsheim-
ilið á Flæðareyri og sumarhús á Höfða 
og nokkur starfsemi er í kringum það. 
Haldin var vegleg 60 ára afmælishátíð 

félagsins sem tókst sérstaklega vel. 
Fjárhagur félagsins er traustur. 



Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Eirarhúsum, 
Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 

 
 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 

aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
 
Kynnið ykkur nánar lausar öryggisíbúðir á vef Eirar: 

www.eir.is  
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Höldum vöku okkar og ýtum jafnréttinu áfram
Ágætu áheyrendur, til ham-

ingju með daginn okkar allra!
Þegar mér var falið að flytja 

smá erindi hér í dag um hugmyndir 
mínar um kvenréttindi þegar ég var 
20 ára, kom margt upp í hugann. Fyrst 
og fremst var það hún móðir mín og 
heimilshald á æskuheimili mínu, sem 
alls ekki var venjubundið. Mamma var 
kjólameistari og stundaði vinnu sína 
heima, frá morgni til kvölds. Stöð-
ugur straumur var af fólki á heimilinu, 
konum af öllum stærðum og gerðum 
sem vildu velja sér snið og láta sauma 
á sig kjóla. Það segir sig sjálft að lítill 
tími var fyrir hefðbundið heimilis-
líf, mamma stökk fram í eldhús og 
henti í pottana því sem pabbi keypti 
í matinn og síðan aftur að sauma-
vélinni. Það vildi til að pabbi vann í 
Kaupfélaginu og bar heim það sem 
borðað var og vaskaði stundum upp 
líka, duglegur hann. Við vorum fimm 
í heimili, auk okkar þriggja var hálf-
systir mín 12 árum eldri en ég, sem 
fór ung að heiman, og afi minn sem 
flutti til okkar þegar amma dó, þegar 
ég var tveggja ára. Aldrei var bakað 
á mínu æskuheimili eða dúllað við 
jólaskreytingar og annað prjál, þetta 
varð ég allt að tileinka mér eftir að 
mitt heimilishald hófst, en á móti átti 
ég alltaf fullt af fallegum fötum sem 
mamma saumaði, svo ekki var þetta 
alslæmt. Og að auki var alltaf nóg af 

bakaríisbrauði sem pabbi keypti í Fé-
lagsbakaríinu og kexi sem vinkonum 
mínum þótti mjög gott. 

Þetta heimilishald lagði grunninn 
af þeirri skoðun minni að karlar 
væru ekki endilega fyrirvinnur , því 
að foreldrar mínir voru með aðskilinn 
fjárhag. 

En víkjum nú sögunni að mér. Þegar 
ég er 20 ára er ég trúlofuð og bý heima 
hjá mömmu og pabba og vinn á skrif-
stofu Kaupfélagsins. Kærastinn var á 
sjó og þénaði vel og um haustið giftum 
við okkur, keyptum hús og byrjuðum 
að búa, og hann fór að vinna í landi. 
Hann var strax liðtækur við heimilis-
störfin, enda kunni hann síst minna 
fyrir sér en ég, þó að ég eldaði oftast á 
þeim tíma, en það átti eftir að breyt-
ast. Á þessum tíma voru iðnaðarmenn 
komnir með frí á laugardögum, en 
skrifstofu –og verslunarfólk ekki, svo 
mér þótti sjálfsagt að hann væri búinn 
að þrífa húsið þegar ég kom heim á 
hádegi á laugardögum. Þetta var nú 
ekki eftir bókinni og fékk ég fljótt orð á 
mig fyrir að jaska aumingja manninum 
út og vera hin mesta gribba. Hann var 
líka mikið fyrir blóm og þótti gaman 
að hafa þau í kringum sig, en ég hafði 
ekki vit á blómum eða öðrum gróðri 
fyrir fimm aura. Minnistætt er mér 
þegar móðir vinkonu minnar sagði 
við hana að ég væri nú eitthvað skrýtin 
húsmóðir því að Magni þyrfti að vökva 

blómin og sjá um þau fyrir mig og vin-
konan svaraði , já en mamma þetta eru 
blómin hans!

Allt breyttist þetta þó eftir að börnin 
fæddust – þrjú á fjórum árum- og ég 
var að sjálfsögðu heima og hugsaði 
um börn og bú. Engin umræða var 
um fæðingarþunglyndi á þessum tíma 
og ég átti mjög erfitt eftir fæðingarnar. 
Ekki kom til greina að faðirinn fengi 
frí í vikutíma eða svo , til að aðstoða 
mig , og þótt mér það mjög erfitt. En 
það var ekki til siðs á þeim tíma og 
lítið um önnur frí svo að ég var heima 
með börnin en hann vann myrkranna 
á milli til að framfleyta okkur. 

Og þá kom ný sýn á jafnréttið, ég 
öfundaði hann ekki, heldur vorkenndi 
honum að geta aldrei verið heima og 
notið fjölskyldunnar. Mér fannst ég til 
dæmis þurfa stöðugt að vera að gera 
eitthvað á heimilinu, meðan hann var í 
vinnunni, annað væri ekki sanngjarnt. 
Ég var ekki liðtæk við saumaskap eða 
prjóna og fannst tíma mínum ekki sér-
lega vel varið við heimilisstörfin. Þegar 
yngsta barnið var komið á fót gerðist ég 
dagmóðir og fór síðan að vinna úti til 
að afla til heimilisins svo minn maður 
þyrfti ekki að vinna svona mikið, en 
gæti leyft sér að dúlla aðeins heima 
eins og ég hafði gert undanfarin ár. 

Ekki voru þessar hugmyndir mínar 
um jafnrétti tillærðar, ég held að þetta 
hafi frekar verið það sem ég ólst upp 

við. Á þessum árum var lítið um 
jafnréttisumræðu og smábæjarlífið í 
föstum skorðum. 

Það breyttist þó með tilkomu 
Menntaskólans, með honum komu 
nýir straumar og fólk sem hafði há-
skólamenntun og hafði jafnvel lært 
erlendis. Ég var svo heppin að kynnast 
þessum nýju straumum fljótlega sem 
barnfóstra kennaranna og við lestur 
þeirra bóka sem komu fram með 68 
kynslóðinni. Sérstaklega er mér minni-
stæð bókin Kvennaklósettið, sem ég 
var svo heppin að kaupa í Englandi 
þegar ég fór þangað í enskuskóla, því 
að nú hafð vaknað áhugi fyrir meiri 
skólagöngu. Ekki voru nú allir hrifnir 

af þessu lærdómsbrölti mínu og fékk 
bóndinn óspart að heyra það hvort 
hann væri galinn að „leyfa“ mér að 
fara einni á enskuskóla, en hann hafði 
, sem betur fer, ekki miklar áhyggjur af 
því. Annað sem kemur upp í hugann 
við þessar vangaveltur eru orð sem við 
höfðum hreint ekki heyrt og skildum 
jafnvel ekki. Þar á ég við launamun 
kynjanna, kynþáttafordóma, nauðgun, 
kvennakúgun, kynferðislega mis-
notkun og hin fallegu orð hommar 
og lesbíur. Þessi orð voru einfaldlega 
ekki til í málinu þegar ég var tvítug og 
í langan tíma eftir það. 

Sem betur fer hefur margt breyst á 
þeim tæpu fimmtíu árum sem líðin 
eru. Í dag þykir öllum sjálfsagt að 
deila ábyrgð á framfærslu og heim-
ilishaldi milli beggja sambýlisaðila. 
En þó er margt óunnið og af nógu 
að taka sem þarfnast endurskoðunar. 
Við verðum alltaf að vera á varðbergi 
því að hlutirnir hafa tilhneyingu til að 
hrökkva í sama gírinn, ef ekki er haldið 
fast í gírstöngina. Fyrst og fremst eru 
það launamálin, þar sem enn er langt 
bil á milli hinna svokölluðu kvenna 
og karlastarfa og kristallast það best í 
baráttu hjúkrunarfólks og þeirra sem 
gæta og kenna börnunum okkar dýr-
mætu. Höldum vöku okkar og ýtum 
jafnréttinu áfram fyrir bæði konur og 
karla.

Svanhildur Þórðardóttir.

19. júní – 100 ára síðan konur fengu kosningarétt

Fjölmenni var við hátíðahöldin á Ísafirði. Að þaim stóðu kvenfélögin Hlíf og 
Hvöt ásamt aðgerðahópnum í kjölfar Bríetar. Þau hófust með skrúðgöngu 
eða kannski öllu heldur kröfugöngu um bæinn og

Síðan tók við hátíðafundur í Alþýðuhúsinu. Þar flutti erindi Andrea 
Jónssdóttir, Beata Joó, Svanhildur Þórðardóttir, Pétur Markan, Andrea 
Harðardóttir og Ólína Þorvarðardóttir. Kvennakór Ísafjarðar söng. Um 
kvöldið var svo hátíðakvöldverður í Edinborgarhúsinu.

Svanhildur Þórðardóttir.
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Tíu þúsund ríkisrefir
Vorboðinn ljúfi, 
fuglinn trúr, sem fer
með fjaðrabliki
háa vegaleysu
í sumardal
að kveða kvæðin sín, 

Nú í apríllok þegar farfuglarnir flykkj-
ast til landsins, er við hæfi, vegan 
efnis þessarar greinar, að láta nátt-
úrufræðinginn og þjóðskáldið Jónas 
Hallgrímsson ríða á vaðið. 

Annað skáld, Hákon Aðalsteinsson, 
segir í vorkvæði sínu um maríuerluna: 
„Langt í burt er lítill fugl á leiðinni til 
mín“. En eitt er það svæði, þessa dag-
ana, hátt í 2% af flatarmáli landsins 
sem“vorboðinn ljúfi“ er ekki lengur 
á“leiðinni til“. Þegar refurinn rænir 
hreiðrin vor eftir vor eða eltir ungana 

uppi víkur átthagaástin fyrir þörfinni á 
öryggi og fuglinn leitar nýrra búsvæða. 

Dauðaþögn
Hornstrandir eru norðan Hrafnsfjarðar, 
Skorarheiðar og Furufjarðar, sæbrattar 
og vogskornar. Þar bjuggu áður harð-
sæknir og fengsælir bændur sem héldu 
refnum í skefjum. Eftir að heilsársbúsetu 
lauk var grenjavinnslu áfram sinnt af 
samviskusemi. 

Þegar umhverfisráðherra friðaði þar 
refi frá og með 1. júlí 1994, var það gert 
í algerri óþökk og án samráðs við land-
eigendur og nágrannasveitarfélög, og án 
nokkurrar undangenginna rannsóknar 
á fuglalífi eða ref. 

Svo kom á daginn 1998 í rannsóknum 
Páls Hersteinssonar og félaga að gren-
stæði á svæðinu voru 170 – 190 eða 0,3 á 

hvern ferkílómetra. Setin greni voru 43 – 
49 og meðalfjöldi yrðlinga 4 á greni. Ný-
liðun því 172 -192 og útstreymi árlega 62 
– 156 ungrefir. Þegar ríkið hætti að taka 
þátt í kostnaði sveitarfélaga lagðst grenja-
vinnsla alveg af á Norður-Ströndum frá 
Furufirði austur að byggð í Árneshreppi 
nema sumarfólk ver kríuvörpin í Reykj-
arfirði og Dröngum. Sömu sögu var að 
segja hjá Ísafjarðarbæ varðandi Grunna-
víkurhrepp eða sunnanverða Jökulfirði. 
Þrátt fyrir skjalfest loforð Ísfirðinga við 
síðustu sveitarstjórn Snæfjallastrandar 
vegna sameiningar um að áfram yrði 
þar haldið hefðbundinni grenjavinnslu 
var það svikið af núverandi heilbrigðis-
ráðherra og þáverandi bæjarstjóra sem 
í símtali við mig viðurkenndi kvöðina, 
en bæjarfélgið hefði ekki efni á að standa 
við hana og við það sat. 

Í raun hefur því dauðaþagnarríkið 
þrefaldast að stærð og þó að í þessum 
hjálendum sé reiknað með skemmri 
tíma og minni þéttleika grenja lætur 
þó nærri að ríkisvaldið hafi att á okkur 
Vestfirðinga á þessum 20 árum 10.000 
refum til að leggjast á sauðfé, rjúpu og 
æðarvörp og stórskaða annað fugla-

líf, auk óbærilegs viðbótarkostnaðar 
sveitarfélaga vegna vargaeyðingu. 

Fótum troðnir
Þetta er einfaldlega versta um-
hverfisslys á þessum vettvangi síðan 
hið“háa“ alþingi heimilaði innflutning 
á minkum og mundu nú sumri orða 
landsdóm af minna tilefni. 

En þetta er bara í takt við aðrar yf-
irtroðslur og lítilsvirðingu að sunnan 
í garð okkar Vestfirðinga. Fiskauð-
lindinni að mestu rænt, jarðgöng til 
að losna við manndrápshlíðar eru fá 
og koma seint, nokkrar birkikræklur í 
Teigsskógi látnar standa í vegi fyrir að 
Barðstrendingar komist í viðunandi 
vegasamband og nú vofir þjóðlendu-
skrímslið yfir okkur, til að ná vatns-
réttindum undir sig. 

Indriði Aðalsteinsson.



Hátíð á Núpi
Sigtryggur Guðlaugsson

Laugardaginn 27. júní nk verður 
haldin Hátíð á Núpi í Dýrafirði. 
Þemað er sálmaskáldið, þjóð-

lagasafnarinn og tónlistarfræðingurinn 
Sigtryggur Guðlaugsson. Hátíðin sam-
anstendur af málþingi, guðsþjónustu, 
opnun sýningar og síðdegisdansleik. 

Séra Sigtryggur Guðlaugsson fæddist 
27. september 1862, á Þröm í Garðsárdal 
í Eyjafirði. Hann kom að Núpi árið 1905, 
þá nýorðinn ekkill og tók þar við prests-
embætti. Sr. Sigtryggur tók mið af ung-
mennafélagsandanum, ræktun lands 
og lýðs. Seinni kona Sr. Sigtryggs var 
Hjaltlína M. Guðjónsdóttir frá Brekku 
á Ingjaldssandi fædd 4. júlí 1890. Þau 
eignuðust tvo syni, Hlyn f. 5. 11. 1921 
og Þröst f. 7.7. 1929. 

Málþing hefst kl. 9: 00 í sal Gisti-
heimilisins á Núpi og lýkur kl. 12: 30. 
Erindi flytja dr. Bjarki Sveinbjörnsson 
tónlistarfræðingur, Una Margrét Jóns-
dóttir dagskrárgerðarmaður á Rás 1, 
Aðalsteinn Eiríksson fyrrverandi for-
maður Hollvinafélags Núpsskóla, og 
Þröstur Sigtryggsson. Kynnir og um-
sjónarmaður er Kristinn Jóhann Ní-
elsson. Meðal þess sem fjallað er um á 
málþinginu er tónlistarkennslan á Núpi, 
þjóðlagasöfnun Sigtryggs og samstarf 
hans og Bjarna Þorsteinssonar við gerð 
bókarinnar Íslensk tónlist. 

Einnig verður fjallað um bók Sig-
tryggs, 70 sönglög, og hugmyndir 
hans um gamla og nýja íslenska sálma. 

Söngiðkun á heimili þeirra Sigtryggs og 
Hjaltlínu eiginkonu hans verður einnig 
á dagskránni í tali og tónum. 

Guðsþjónusta verður í Núpskirkju 
kl. 14: 00. Í tilefni hátíðarinnar verður 
guðsþjónustan í anda Sigtryggs Guð-
laugssonar og eingöngu sungin sálma-
lög eftir hann. Kirkjukór Þingeyrar-
prestakalls syngur. Einsöngur: Telma 
Björg Kristinsdóttir. Organisti er Tuuli 
Rähni. 

Opnun sýningar um tónlistarstarf-
semi Sigtryggs, hefst kl. 15: 30 í anddyri 
Gistiheimilisins á Núpi með ávarpi og 
léttum veitingum. Þar fá gestir eins-
taka innsýn í tónlistarheim Sigtryggs 
og bróður hans, Kristins Guðlaugssonar, 
en hann samdi einnig sálma, lög og 
ljóð. Sýningarefni er að miklu leyti úr 
bóka- og handritasafni Sigtryggs, en 
einnig langspil, autoharpa, tónsproti og 
nótnatafla. Til sýnis verða gamlar kvik-
myndir og upptökur frá viðburðum. 
Þá verður frumflutt ný útsetning eftir 

Guðmund Óla Sigurgeirsson á Dansvísu 
eftir Sigtrygg. 

Síðdegisdansleikur verður haldinn í 
framhaldi af opnun sýningarinnar í sal 
Gistiheimilisins á Núpi, þar sem gestum 
og gangandi verður boðið að hlusta á 
kærar dægurperlur áranna 1930 - 60 
og taka snúning á dansgólfinu. Það er 
Lummósveit Lýðveldisins sem leikur. 
Hana skipa Guðmundur Óli Sigurgeirs-
son, Kristján Ólafsson, Brian Roger 
Haroldsson, Kristinn Jóhann Níelsson, 
Jón Mar Össurarson og Natalía Bender. 

Samstarfsaðilar eru Uppbyggingar-
sjóður Vestfjarða, Prófessorsembætti 
Jóns Sigurðssonar við Háskóla Íslands, 
Gistiheimilið á Núpi, Héraðsnefnd 
Vestfjarðaprófastsdæmis, Þröstur Sig-
tryggsson, Tónlistarsafn Íslands, Safna-
húsið á Ísafirði, Hollvinafélag Núpsskóla 
og Þingeyrarkirkja. 

Aðgangur að hátíðinni, fyrir utan há-
degisverð, er ókeypis og allir velkomnir. 

Með kveðju, 
Kristinn Jóhann Níelsson

kristinnjnielsson@simnet.is
kristinnmusik@gmail.com

4567846
8490115
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Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 

Veðurskipið Lima í Bolungavík
Iceland Airwaves stóð fyrir skömmu 
fyrir tónleikum í Félagsheimilinu í Bol-
ungavík. Fram komu Emmsjé Gauti, 
Agent Fresco og DJ flugvél og geim-

skip. Gestir voru hljómsveitin Rymt-
hatik. Tónleikarnir voru vel sóttir og 
Grímur Atlason forsvarsmaður Iceland 
Airwaves var ánægður með aðsóknina. 

Sigtryggur Guðlaugsson.

Hlíð.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

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

2x10
Þór

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

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

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

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

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

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

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Predikun á sjómannadaginn 2015
 I.

Náð sé með yður og friður frá Guði 
föður vorum og Drottni Jesú Kristi.  
Amen.  Og til hamingju með daginn, 
sjómenn.  Á hátíðisdögum eins og 
sjómannadeginum er rétt að staldra 
við og horfa til fortíðar, gaumgæfa það 
sem liðið er um leið og sjónum er beint 
fram á við.

Fyrstu mennirnir, sem lifðu á þessari 
jörð, voru safnarar og veiðimenn.  Þeir 
tíndu ávexti og ber, söfnuðu saman 
grænmeti og svo veiddu þeir sér til 
matar.  Mannfræðingar hafa rannsakað 
svona samfélög og eitt af því, sem ein-
kennir þau er að hugtakið eignarréttur 
er frekar óljóst.  Yfirleitt litu þessir 
fornmenn svo á að landið, sem þeir 
lifðu á, væri eign andans mikla eins og 
Indjánarnir kölluðu sinn guð.  Sömu 
hugsun má finna hjá Sömunum, þeir 
líta svo á að þeir hafi landið að láni og 
finnst að þeir eigi að skila því aftur eins 
og þeir tóku við því.  Náttúruverndar-
sinnar nútímans hafa heillast af þessari 
hugsun.

En svo þegar mönnunum fór að 
fjölga þá þurftu þeir að koma sér 
saman um hvað væri sameiginlegt, 
sem allir mættu nýta, og hvað væri 
einkaeign, eign hvers og eins.  Að vísu 
átti almenningur lengi vel afskaplega 
lítið.  Á miðöldum voru það svokallaðir 
aðalsmenn og kóngar sem áttu flestar 
lendur.  Því miður þá var kirkjan líka 
í því kompaníi.  Það er eiginlega ekki 
fyrr en á seinni öldum að almenningur 
á Vesturlöndum fer að eignast eitthvað 
og geta notið lífsins.

Við erum svo heppin hér á Íslandi að 
búa í stóru landi, sem er afskaplega ríkt 
af auðlindum.  Hér er gnægð af hreinu 
vatni og einnig kemur heitt vatn úr 
iðrum jarðar, sem nýta má til margra 
hluta.  Svo eru það vatnsmiklar ár, sem 
má nota til að búa til rafnmagn.  Hér 
er ósnortin náttúra og víðerni.  Og svo 

eru það allar auðlindir hafsins.  Við 
erum rík þjóð.

Það eru ekki allar þjóðir svona 
lánsamar.  Það er hægt að finna dæmi 
í Mið-Ameríku þar sem þjóðin á ekki 
lengur vatnið, sem sprettur upp úr 
jörðinni því það er búið að selja það 
erlendum auðhringjum.  Já, það er 
ýmislegt að varast og það má læra af 
reynslu annarra þjóða.

II.
Hver á auðlindir hafsins?  Hver á fisk-
inn í sjónum, sem Guð hefur gefið okk-
ur af náð sinni?  Ég skal segja ykkur 
það.  Ég get meira að segja sýnt ykk-
ur hverjir eiga eiga sjávarauðlindina!  
Fyrir nokkrum áratugum síðan gáfu 
sjómenn Ísafjarðarkirkju hvítan hökul.  
Þessi hvíti hökull er alsettur krossum.  
Hugsunin á bak við það að hafa svona 
marga krossa á einum hökkli er sú að 
krossarnir eiga að minna okkur á þann 
fjölda góðra manna, sem létu líf sitt 
við það að sækja gull í greipar Ægis.  
Það var hættuspil að sækja sjóinn á 
árabátum og seglbátum fyrri tíma.  Og 
þrátt fyrir stærri skip og fullkomari 
tæki í nútímanum þá er aldrei alveg 
hættulaust að sækja sjóinn.

Það eru mennirnir, sem hafa lagt 
líf sitt að veði, það eru þeir sem hafa 
hætt bátum sínum, lífi og fjöri, sem 
eiga fiskinn í sjónum.  Það getur enginn 
annar gert tilkall til sjávarauðlindanna.  
Við förum flest nærri um það hvað 
gömlu sjómennirnir hugsuðu í þann 
mund, sem skipinu þeirra hvolfdi eða 
það sökk undir þeim og bylgjur hafsins 
umluktu þá.  Þeir hugsuðu þeir heim, 
hugsuðu um konuna og börnin, sem 
voru heima, hugsuðu um ástvini sína.  
Það var þeirra vegna, sem þeir hættu 
lífi sínu.  Þannig hafa þeir helgað þessa 
auðlind fólkinu í landinu.

Vissulega stendur það í upphafi lag-
anna um stjórn fiskveiða að fiskurinn 

í sjónum sé sameign þjóðarinnar.  En 
það stendur ekkert um það í stjórnar-
skrá Íslands, sem eru grundvallarlög 
landsins.

Í síðustu viku féll dómur.  Vest-
mannaeyjabær vildi nýta forkaupsrétt 
sinn að aflaheimildum.  Heimamenn 
vildu kaupa kvótann en tókst það ekki.  
Þannig að nú blasir við að mikill kvóti 
hverfi á brott úr Vestmannaeyjum, - 
þrátt fyrir ákvæði um forkaupsrétt.  Nú 
kvótinn fer þá eitthvert annað, kann þá 
einhver að segja.  En fyrir byggðir, sem 
eiga allt sitt undir sjósókn og vinnslu 
sjávarafurða þá er missir kvóta ígildi 
þess að missa lífsbjörgina.  Og hverfi 
lífsbjörgin þá er hætta á að það fari að 
halla undan byggðinni.

Það stendur víst líka í íslenskum 
lögum að útlendingar megi ekki fjár-
festa í íslenskum sjávarútvegi.  En við 
sjáum að erlend stórfyrirtæki hafa mik-
inn áhuga á að fjárfesta í íslenskum 
orkuauðlindum og hafa reyndar gert 
það.  Þegar kanadískt fyrirtæki mátti 
ekki fjárfesta í íslenskum orkuiðnaði þá 
stofnaði fjárfestirinn bara eitt skúffu-
fyrirtæki í Svíþjóð.  Peningarnir finna 
alltaf leiðina framhjá og peningar 
stjórna heiminum.  Framtíðin virðist 
stefna í átt til meiri alþjóðavæðingar.  
Og við þurfum að gæta að okkur.  Við 
eigum ákveðið fjöregg, sem eru au-
lindir hafs og sjávar.  Við þurfum að 
gæta þess að þessar auðlindir verði 
um aldur og ævi eign okkar Íslendinga 
þannig að afkomendur okkar geti nýtt 
sér þessi gæði sér til lífsviðurværis.  Það 
er þess vegna, sem brýna nauðsyn ber 
til þess að setja auðlindaákvæði inn í 
stjórnarskrána.

III.
Þegar ég var strákur þá reri ég til fiskjar 
með honum pabba mínum.  Við rérum 
árabáti úr á vatn og veiddum silung á 
stöng.  Ég man líka eftir því að hafa 

farið í róður með Dóra frænda mínum.  
Það var farið hér út á Djúpið og dregin 
lína.  Það var mikið ævintýri fyrir lítinn 
dreng að sjá fiskana sprikkla á önglin-
um þegar línan var dregin inn.  Já, og 
fá svo asís að drekka með kexinu.  Og 
einu sinni var ég á seglbáti með Torfa 
Einarssyni og við veiddum fisk, sem 
konan gerði úr gómsætar fiskibollur.  
Þannig að ég hef haldið til veiða bæði 
á árum, undir selgum og fyrir vélarafli.

Að veiða fisk er stór hluti af því að 
vera Íslendingur.  Og fiskurinn hefur í 
gegnum tíðina verið udirstaða lífskjara 
okkar og í raun sjálfstæðisins einnig.  
Barátta Íslendinga fyrir sjálfstæði sínu 
á 20. öld var ekki einvörðungu deila 
við Dani um gamlan sáttmála milli 
þjóðanna.  Hún var líka deila við aðrar 
þjóðir um yfirráð yfir fiskimiðunum 
á íslenska landgrunninu.  Þess vegna 
háðum við þorskastríðin við Bretana.  
Og með staðfestu okkar og djörfung þá 
tókst okkur að ná yfirráðum yfir þeirri 
miklu náttúruauðlind, sem fiskimiðin 
eru.  Það væru svik við baráttu þeirra 
manna, sem þá stóðu í íslenskri for-
ustusveit ef við færum að láta erlenda 
auðhringi kaupa upp hlutabréfin í ís-
lenskum sjávarútvegsfyrirtækjum.

Ef Íslendingar hafa ekki lengur sjálfir 
yfirráð yfir náttúruauðlindum sínum 
þá er stutt í að þeir glati sjálfstæði sínu.  
Um þetta mun verða tekist á í fram-
tíðinni.  Alls staðar í heiminum hefur 
það sama gerst; þar sem alþjóðleg stór-
fyrirtæki eignast náttúruauðlindirnar 

þá gerist það undraskjótt að verðið á 
hreinu vatni eðe rafmagni rýkur upp 
vegna þess að vatn og rafnmagn er dýrt 
í alþjóðlegu samhengi.  Og auðhringir 
selja vöru sína þar sem þeir fá mest 
verð fyrir hana.  Bæði Bretar og Spán-
verjar hafa mikinn áhuga á íslenskum 
fiskistofnum.  Þeir mundu svo gjarnan 
vilja fá að veiða þá eins og þeir gerðu í 
gamla daga.  Og þá yrði fiskurinn ekki 
unnin hér heima og þá mundi afrakstur 
fiskveiða og fiskvinnslu ekki verða til í 
íslensku samfélagi heldur mundi auð-
urinn renna í erlenda vasa í einhverri 
stórborginni.  Yfirráðin yfir íslenskum 
auðlindum eru grundvallaratriði til-
veru okkar.  Við eigum að stefna að því 
að nýta sjálf allar auðlindir okkar bæði 
til lands og sjávar.  Nýtum það sem 
skaparinn gaf okkur.  Förum vel með 
gjafir hans og skilum þessum auðæfum 
áfram til komandi kynslóða Íslendinga.

IV.
Svo segir í guðspjalli sjómannadags-
ins:  Þá gerði svo mikið veður á vatn-
inu að bylgjurnar gegnu yfir bátinn 
og lærisveinarnir hrópuðu:  “Drottin 
bjarga okkur, við förumst.”  Textar 
sjómannadagsins fjalla allir um von-
ina.  Páll postuli hvetur samferðamenn 
sína á skipinu til að gefast ekki upp því 
þeir muni ná landi.  Lærisveinarnir á 
Galileuvatni björguðust úr óveðrinu.  
Textar dagsins flytja okkur þann boð-
skap að Guð vaki yfir okkur og hann 
muni hjálpa okkur og styrkja til góðra 
verka.

Verum því vongóð og bjartsýn á 
framtíðina því við höfum hana í hendi 
okkar.  Við þurfum bara að vita hvert 
við viljum stefna og halda síðan ótrauð 
áfram.  Guð gefi okkur öllum gleði-
legan sjómannadag og bjarta framtíð.

 Dýrð sé Guði, föður og syni og 
heilögum anda.  Svo sem var í upp-
hafi, er og verður um aldir alda.  Amen.
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Frá sjómannadeginum – Flateyri
Myndir frá sjómannadeginum á 

Flateyri. Önfirðingar héldur sjó-
mannadaginn hátíðlegan með myndar-
legum hætti og láta ekki á sig fá þótt 
fækkað hafi íbúum á undanförnum 

árum. Hátíðahöldin voru með svip-
uðu sniði og í öðrum sjávarplássum, 
kappróður og leikir við höfnina og 
kvenfélagið Brynja stóð fyrir kaffisölu 
með veglegum veitingum. 

Magnús Erlingsson.



Strandgötu 1 Neskaupstað Sími:4700 800 Fax:4700 801
•  Veiðarfæraþjónusta
•  Gúmmíbátaþjónusta
•  Fiskeldisþjónusta

Stöðug þróun veiðarfæra í samvinnu 
við sjómenn og útgerðir.

Fjarðanet er aðili að Hampidjan Group

Neskaupstaður / Fjáskrúðsfjörður / Akureyri  / Ísafjörður

www.fjardanet.is     fjardanet@fjardanet.is

Víðtæk þekking og reynsla 
í uppsetningu og gerð veiðarfæra
 

Alhliða veiðarfæraþjónusta í höndum fagmanna
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Frá sjómannadeginum í Bolungavík
Hátíðahöldin voru með hefðbundnu sniði. Slysavarnafélagið bauð gestum upp á súpu. Kappróður og leikir voru 
við höfnina. Ýmsir lifandi fiskar voru í kerjum.



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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Hjólabókin um 
Árnessýslu komin út
Fjórða Hjólabókin eftir Ómar 

Smára Kristinsson er komin 
út hjá Vestfirska forlaginu. 

Fjallar hún um Árnessýslu. Í mestu 
ferðamannasýslu landsins er fjöldinn 
allur af spennandi leiðum fyrir hjól-
reiðafólk. 

Hér er lýst tólf hjólreiðaleiðum, 
auðveldum og erfiðum, sem eiga það 
sameiginlegt að þær liggja í hring og 
að hægt er að loka hringnum á einum 
degi. Hverri leiðarlýsingu fylgja til-
lögur að fleiri ferðum. Auk þess er 
fjallað um átta léttar hringleiðir sem 
ekki teljast til dagleiða. Einnig er í 
bókinni að finna kort af almenn-
ingssamgöngum og umferðarþunga. 
Helstu hagnýtu upplýsingar um hverja 
leið eru útlistaðar í máli og á kortum. 
Allar leiðirnar eru teiknaðar með 
litaskala sem útskýrir hve brattinn 

er mikill. Rúmlega 200 ljósmyndir 
gefa innsýn í sýsluna, hvernig þar er 
umhorfs og hverskonar vegir og stígar 
bíða lesenda.

Tónlistarhátíðin við Djúpið hefur staðið yfir síðustu daga 
á Ísafirði og lýkur í dag. Það er  hljómsveitin New England 
Concervatory Youth Philharmonic Orchestra sem hefur dvalið 
á Ísafirði undanfarið og lagt mest til hátíðarinnar. Youth 
Philharmonic Orchestra  er aðalhljómsveit New England 
Conservatory sem hefur allt frá 1962 þjálfað ungt afburðafólk í 
klassískri tónlist. Hljómsveitin samanstendur af 90 framúrskar-
andi tónlistarnemum á aldrinum 14 – 18 ára sem valdir eru 
úr meira en 1000 umsóknum á hverju ári. Meira verður sagt 
frá hátíðinni í næsta blaði.

Ljósmyndasýning Spessa, Sigurþórs Hallbjörnssonar í Gallerí Út-
hverfu nefnist matur, fólk og pósthús. Portrettmyndir Spessa eru 
teknar á Fogo Island við Nýfundnaland á austurströnd Kanada. Á 
eyjunum eru ellefu fiskimannaþorp innflytjenda frá Bretlandi sem 
lifðu á þorskveiðum og hafa staðið frammi fyrir erfiðri lífsbaráttu 
eftir að þorskstofninn hrundi fyri um 30 árum. Sýningin verður 
opin til 16. ágúst. Sagt verður frá fleiri sýningum í næsta blaði sem 
opnaðar hafa verið síðustu daga. 



Lausar stöður framhaldsskólakennara 
við Menntaskólann á Ísafirði 

Við Menntaskólann á Ísafirði eru eftirfarandi kennarastöður lausar til umsóknar
Málmiðngreinar - 100% staða (málmsmíði, málmsuða og rennismíði)
Sérkennari - 100% staða 
Stuðningsfulltrúi-25-50% staða
Tréiðngreinar 100% staða
Vélstjórnargreinar - 100% staða

Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í viðkom-
andi kennslugreinum sbr. lög nr. 87/2008. Æskilegt er að umsækjandi iðn- og 
vélstjórnargreina 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).

Sérkennari þarf að  hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi og sér-
kennsluréttindi sbr. lög nr. 87/2008. Starfið felst í sérkennslu á starfsbraut. Laun 
eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Kennarasambands 
Íslands sem og  stofnanasamningi MÍ. Laun stuðningsfulltrúa eru samkvæmt 
kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ. Starfið felst í stuðningi og aðstoð við 
nemendur á starfsbraut.

Sóst er eftir starfsmönnum sem hafa til að bera góða samskipta- og skipulagshæfni, 
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. Í anda jafnréttisstefnu MÍ er hvatt til þess 
að konur jafnt sem karlar sæki um stöður við skólann. Umsóknum skal skila fyrir 
13. júlí 2015 til Jóns Reynis Sigurvinssonar jon@misa.is sem gefur einnig nánari 
upplýsingar um störfin í síma 896 4636. Sakavottorð skal liggja fyrir 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



Fæst í apótekum, Hagkaup, Nettó, Fríhöfninni og víðar.

ALLT AÐ 6 TÍMA SÓLARVÖRN*
ÞRÓUÐ FYRIR VIÐKVÆMA HÚÐ

Ofnæmisprófuð með sérhæfðum sólarfilterum fyrir húð barna. 
Börn elska mjúka froðuna sem auðveldar að bera á rétt magn.

Vatnsheld vörn í sund, sjó og leik, teppir ekki húðina.
Meðmæli húðlækna - Yfir 90% UVA vörn

*Grunnformúlan er læknisfræðilega skráð.
Proderm inniheldur engin paraben, ilmefni, litarefni eða nanóefni.

ÖRUGG VÖRN

www.celsus.is Berið reglulega vel og jafnt á húðina, stil l ið sólböðum í hóf.

YFIR 90% 
UVA VÖRN


