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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

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

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 +++

Dekkin á betra verði

á dekkjahollin.is

9. Júlí 2015
13. tölublað 4. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Tónlistarhátíðin Við Djúpið var haldin með miklum glæsibrag 23. – 26. júní. Hápunktur hátíðarinnar voru fjölsóttir tón-
leikar Fílhamóníuhljómsveitar  New England tónlistarskólans í Boston í íþróttahúsinu á Ísafirði. Senndiherra Bandaríkjanna 
ávarpaði gesti í upphafi tónleikanna.



Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

BEIÐNI UM  
UPPLÝSINGAR (RFI) 

LJÓSLEIÐARATENGING  
BYGGÐAKJARNA: DRANGSNES,  
RIF, KÓPASKER OG RAUFARHÖFN

Fjórir byggðakjarnar á meginlandi Íslands með yfir 50 íbúa eru 
í dag án ljósleiðaratengingar. Það takmarkar framboð og gæði 
fjarskiptaþjónustu sem bitnar á búsetugæðum og atvinnulífi. Ljós-
leiðaratenging byggðakjarna við stofnnet fjarskipta á Íslandi er eitt 
af markmiðum fjarskiptaáætlunar. 

Auglýst er eftir:
A. Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á ljósleiðara-
tengingu við Dangsnes, Rif, Kópasker eða Raufarhöfn á næstu 
þremur árum. 
B. Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að byggja og reka 
til framtíðar ljósleiðartengingu við Drangsnes, Rif, Kópasker eða 
Raufarhöfn með opinberum stuðningi, komi til þess að enginn ætli að 
gera það án opinbers stuðnings. 

Fjarskiptasjóður hyggst styrkja verkefnið, gerist þess þörf. 

Aðilar sem óska eftir opinberum stuðningi skulu uppfylla tilteknar 
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af uppbyggingu 
og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa verkáætlun o.fl. 

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Ríkiskaupa á  
netfangið utbod@rikiskaup.is fyrir kl. 12:00 þann 17.07.2015.
 
Í tilkynningunni skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk  
upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á. 
Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum/skýringum og skulu slíka 
fyrirspurnir sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is. 
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Hamingjudagar, bæjarhátíðin á Hólmavík var haldin um næst-
síðustu helgi. Hátíðinni verður gerð betur skil í næsta blaði.

Skógræktarfélag Ísafjarðar 
tók þátt í hátíðaplöntun 
og fór fram víða um land 
laugardag 27 júní
Plantað var þremur birkiplöntum 

af kvæminu EMBLA. bæjar-
stjórinn Gísli Halldórsson ásamt 

tveimur börnum Ásthildi Stefánsdóttur 
og Pétri Erni Sigurðssyni plöntuðu. 

Plantað var í Karlslárskóg nokkuð 
innan Skíðavegar, þar var plantað um 
1990 og er kominn heilmikill skógur. 
svolitill vindkaldi var og dásömuðu 
gestir lognið í skóginum Eftir plöntun 
var drukkið kaffi og síðan og gengið 
um skóginn, Mörgum kom á óvart 
hvað reiturinn er orðinn fallegur og 
getur með réttu kallast skógur. 

Sinfóníuhljómsveitin spilar á Ísafirði
Sá tónlistarviðburður verður í 

haust að fullskipuð Sinfóníu-
hljómsveit Íslands mun spila 

á Ísafirði mánudaginn 26. október í 
Íþróttahúsinu á Torfnesi. Hljómsveit-

arstjóri verður Daníel Bjarnason og 
einleikari Arngunnur Árnadóttir. 
Flutt verða verk eftir Mozart og Tsja-
jkovskíj. Það mun þurfa tvær Fokker 
flugvélar frá Flugfélagi Íslands til þess 

að flytja hljómlistarmennina, en hljóð-
færin verða flutt að mestu landleiðina. 
Vestfirðingar eru hvattir til þess að láta 
ekki þetta tækifæri framhjá sér fara og 
fjölmenna á tónleikana. 

Femínistafélagið  
Þjóðgerður stofnað  
á Patreksfirði
Á 100 ára kosningaafmæli ís-

lenskra kvenna þann 19. júní 
sl. var stofnað femínistafélag 

á Patreksfirði. Félagið hlaut nafnið 
Þjóðgerður eftir dóttur Hrafna-Flóka, 
og hefur þannig bæði tengingu við 
svæðið auk þess að vera sterkt og 
þjóðlegt. 

Stofnfundur félagsins fór fram úr 
björtustu vonum þeirra kvenna sem 
fyrstar áttu hugmyndina, en á fundinn 
mættu 26 konur og einn karl, auk þess 
sem nokkrar konur sem ekki sáu sér 
fært að mæta þetta kvöld óskuðu eftir 
að verða skráðar í félagið. 

Að sögn Ásdísar Lilju Hilmars-

dóttur var mikill áhugi og eldmóður 
á fundinum og því augljóst að konur 
og karlar á Patreksfirði láta sig jafn-
réttismál varða. Stefnt er m.a. að því 
að opna og efla umræðuna og bar-
áttuna um jafnréttismál, efla fræðslu 
almennt um femínisma og koma já-
kvæðri orðræðu um femínisma út í 
samfélagið. 

Næsti fundur er 19. júlí næstkom-
andi og er nú búið að fá fyrsta fyrirles-
arann til að halda erindi. Vilja stofn-
félagar Femínistafélagsins Þjóðgerðar 
hvetja enn fleiri til að ganga í félagið, 
bæði konur og karla, en hægt verður 
á skrá sig á fundum. 

Að lokinni plöntun, Sigurður, Pétur, Gísli Halldórsson og Ásthildur

Pétur og  bæjarstjóri planta , Sigurður 
Óskarsson og Gísli Eiríksson stjórnar-
menn í félaginu fylgjast með ásamt 
Oddi Péturssyni.

Stofnfélagar Femínistafélagsins Þjóðgerðar fyrir utan veitingastaðinn 
Heimsenda á Patreksfirði.

Rútuferðir milli Ísafjarðar 
og Patreksfjarðar
Ferðaþjónusta Vestfjarða ehf. 

(Westfjords Adventures) á Pat-
reksfirði hefur nú hafið dag-

legar áætlunarferðir milli Ísafjarðar 
og Brjánslækjar. Með þessu er á ný 
komin bein rútutenging milli Ísafjarðar 
og Patreksfjarðar. Áætlunin verður í 
gildi til 15. september. 

Í sumar verður einnig boðið upp 
á daglegar ferðir til Látrabjargs og 
Rauðasands, sem er nýjung í ferða-
þjónustu á Vestfjörðum. 

Kemur Vestfjörðum  
betur á kortið
„Þetta er metnaðarfull áætlun. Með 
þessu þétta neti rútuferða felst mikill 
ávinningur fyrir farþega og ferðalanga,“ 
segir Einar Kristinn Jónsson, stjórnar-
formaður Westfjords Adventures. „Þá 
eru ferðirnar eru að sjálfsögðu mjög 

til hagsbóta fyrir íbúa á svæðinu og 
um mikla þjónustuaukningu að ræða 
frá fyrri árum.

„Hægt verður að komast daglega 
milli Ísafjarðar, Brjánslækjar, Patreks-
fjarðar, Látrabjargs og Rauðasands. 
Það kemur sér vel hvort sem farþegar 
eru að ferðast frá Ísafirði til sunnan-
verðra Vestfjarða eða Brjánslækjar á 
leið í ferjuna, eða þá sem eru að ferðast 
frá Snæfellsnesi til Ísafjarðar, með við-
komu á sunnanverðum Vestfjörðum,“ 
segir Einar.

Miða er hægt að kaupa miða hjá bíl-
stjórum, hjá Westfjords Adventures á 
Patreksfirði og Brjánslæk, og hjá Sæ-
ferðum. 

Farið er daglega kl 8:45 frá Ísafirði 
og komið í Brjánslæk kl 11:30 með 
viðkomu á Þingeyri, Dynjanda og 
Flókalundi. Haldið er svo áfram til Pat-
reksfjarðar og þaðan er hægt að halda 
beint áfram út á Látrabjarg kl 13:00. Frá 
Patreksfirði er lagt af stað sama dag kl 
17:30 til Ísafjarðar og komið þangað 
kl 21:15.



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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VESTFIRÐIR
13. 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

Hinar eilífu deilur um framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni einkennast 
af klækjastjórnmálum sem landsmenn eru orðnir svo þreyttir á. Hver 
bragðarefurinn á fætur öðrum mælir flátt og fram streyma stríðum 

straumum merkingarlausir orðalepparnir um sátt, hagkvæmni og samráð. 
Undan fögru yfirskininu kemur alltaf sama flærðin þegar að er gáð. Niðurstaðan 
er gefin fyrirfram en umbúðirnar eru breytilegar frá einni nefndinni til annarrar. 
Nýjasti klækurinn var skipan Rögnunefndarinnar svokölluðu. Flugvallarand-
stæðingarnir Jón Gnarr, Dagur B. Eggertsson og Hanna Birna Kristjánsdóttir 
gerðu fyrir hönd ríkisins og borgarinnar samkomulag um að láta nefnd gera 
sérstaka staðarvalsúttekt fyrir flugvöll. Þar mátti ekki gera ráð fyrir áfram-
haldandi veru í Vatnsmýrinni. Mistökin frá 2007 skyldu ekki endurtekin. Þá 
skilaði af sér nefnd undir forystu Helga Hallgrímsson, fyrrv. vegamálastjóra 
yfirliti yfir mögulega kosti fyrir flugvöll á höfuðborgarsvæðinu og bar þá saman 
við Vatnsmýrina. Auðvitað varð niðurstaðan sú að núverandi staðsetning er 
sú besta og ódýrasta. 
Til þess að ekkert færi úrskeiðis sat borgarstjórinn sjálfur í nefndinni. Nefndin 
vann sitt verk og fann upp nýtt flugvallarstæði á höfuðborgarsvæðinu, 
Hvassahraun. Allar fréttir af tillögum nefndarinnar hljóma svo á þann hátt að 
Hvassahraun sé besti kosturinn. En af því að nefndin mátti ekki bera saman 
kostina við Vatnsmýrina vantar það augljósa, að Vatnsmýrinn er áfram besti 
kosturinn og sá ódýrasti.  

81% vilja Vatnsmýrina
Staðsetning flugvallarins hefur lengi borið hátt í þjóðfélagsumræðunni. Allt 
frá sérstakri atkvæðagreiðslu meðal Reykvíkinga árið 2001 hefur málið fengið 
mikla umfjöllun, margra nefndir starfað og dregið saman yfirgripsmikið efni. 
Landsmenn hafa fengið góða kynningu á valkostum og kostnaði við hinar 
ýmsu hugmyndir. Niðurstaðan er öll á eina lund. Engin áform um flutning 
vallarins hafa fengið byr, hvorki meðal Reykvíkinga né annarra landsmanna.  
Kosningin árið 2001 varð ómarktæk samkvæmt því sem fyrirfram var ákveðið. 
Borgarstjórn setti sér þá samþykkt að niðurstaðan yrði bindandi, ef annars vegar 
a.m.k. 75% atkvæðisbærra manna tæki þátt og þá myndi gilda vilji þeirra sem 
fleiri væru eða hins vegar  ef þátttakan yrði minni en 75%  gæti niðurstaðan 
engu að síður orðið bindandi ef meira en 50% af atkvæðisbærum myndi greiða 
öðrum hvorum kostinum atkvæði sitt. Það jafngildir a.m.k. 2/3 af þeim sem 
mættu og kusu myndi styðja annan hvorn kostinn. Þessi skilyrði voru að mörgu 
leyti eðlileg og til þess að fallin að tryggja að bindandi niðurstaða myndi byggjast 
á almennum stuðningi. 
Þátttakan í þessari sögulegu atkvæðisgreiðslu varð aðeins 37%. Það er fjarri því 
að vera bindandi niðurstaða. Það sem einnig er athyglisvert að fylkingarnar voru 
nánast jafnstórar 14.913 vildu völlinn burt en 14.529 ekki. Svo vilji þáverandi 
borgaryfirvalda var langt frá því að fá nægilegan stuðning. 
Síðan hafa allar skoðanakannanir sýnt stöðugan yfirgnæfandi vilja bæði borg-
arbúa og landsmanna allra fyrir því að hafa völlinn áfram í Vatnsmýrinni. Sú 
síðasta er frá 2014 og samkvæmt henni vilja 81% landsmanna hafa völlinn í 
Vatnsmýrinni og 71% Reykvíkinga eru sama sinnis.
Sjötíu þúsund skrifuðu árið 2013 undir mótmæli við áformum um að flytja 
Reykjavíkurflugvöll úr Vatnsmýrinni. Þar af voru 20.000 undirskriftir Reyk-
víkinga. Þetta er fjölmennasta undirskriftasöfnunin til þessa. 

Rökin eru ekki nógu góð 
Skýringin á afstöðu almennings er einföld. Rök þeirra sem vilja flytja flugvöll-
inn eru ekki nógu góð. Það er of augljóst að einn aðili, Reykjavíkurborg, ætlar 
að hagnast um háar fjárhæðir með því að selja byggingarrétt í Vatnsmýrinni, 
að annar aðili, ríkið, á að borga kostnaðinn og byggja nýjan flugvöll með 
viðeigandi byggingum og loks að þriðji aðilinn, notendur flugsins - einkum 
landsbyggðarfólk á að taka á sig skerta þjónustu og minna öryggi. 
Svona vinna bragðarefir og sýna færni sína í klækjastjórnmálum. Jón Gnarr, 
Dagur B. Eggertsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir og fleiri af sama sauða-
húsi gera ekkert með almennan vilja  landsmanna og sérstaklega gefa þeir 
almennum vilja kjósenda í Reykjavík langt nef. Það væri hægt að bera málið 
undir kjósendur, en það vilja klækjarefirnir ekki.  Meira og minna endilöng 
borgarstjórn Reykjavíkur er gegnsýrð af klækjastjórnmálum og lætur sem 
hún heyri ekki þungan nið almannavilja sem vill fá að ákvarða með almennri 
atkvæðagreiðslu niðurstöðu í mikilsverðum málum. Skollaeyrun er enn stærstu 
eyru stjórnmálamannanna.

 Kristinn H. Gunnarsson

Klækjastjórnmál 
og bragðarefir

Leiðari Við Djúpið 2015



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði    
5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

 
Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. 
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford Fiesta er  
mest seldi smábíll Evrópu 

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr. Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu  

mest selda smábíl Evrópu

Ford_Fiesta_bestivinur_gulur_5x38_20150702_END.indd   1 7.7.2015   11:42:38
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Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.

40 ára afmæli 
Hornstrandafriðlandsins
Föstudaginn 12. júní var haldin 

sérstök hátíð í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði í tilefni af því að 40 

ár eru liðin frá því stofnun friðlandsins 
á Hornströndum. 

Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri 
Umhverfisstofnunar lagði áherslu 
á að unnið væri að uppsetningu 
Hornstrandastofu á Ísafirði. Störf hjá 
stofnunni væru auglýst án sérstakrar 
staðsetningar og sagðist Kristín vonast 
eftir því að störfum stofnunarinnar á 
Ísafirði myndi fjölga. Þá kom fram 
í erindi Kristínar að hún vildi að 
Byggðastofnun og Umhevrfisstofnun 
sameinuðust um rekstur á Ísafirði. 

Jón Björnsson flutti erindi um 
gildi svæðisins út frá alþjóðlegum 
gildum. Jón sagði að Hornstrandir 
hefðu verið friðlýstar vegna nátt-
úrufars, fuglalífs og gróðurs. Horn-
strandir væru 600 km² og stærsta 
einstaka friðlandið á Íslandi. Ester 
Rut Unnsteinsdóttir fjallaði um refi á 
Hornströndum. Fram kom í hennar 
máli að elstu gögnin væru frá 1962, 
veiðiskýrslur frá Grunnavíkurhreppi. 
Nokkrar rannsóknir hefðu farið fram 
og Hornbjarg væri líklega þéttbýlasta 
tófusvæði í heiminum. Líklega væru 
40-50 óðalspör og það væri of fá pör 
til þess að viðhalda líffræðilegum 
fjölbreytileika og sjálfbærum stofni. 
Ester taldi líkur standa til þess að 20 
ára sveifla væri í refastofninum og að 
í fyrra hefði stofninn hrunið, ástæður 
væru ókunnar. 

Böðvar Þórisson dró upp yfirlit 
yfir lífríki friðlandsins. Á svæðinu 
væru 260 tegundir af blómplöntum 
og byrkningum, sem felstar væri al-
gengar á landsvísu. Gróðurþekja á 
svæðinu nær yfirleitt ekki nema í 300 
metra hæð yfir sjávarmáli. Á Íslandi 
væru um 25% af stofnum úthafsfugla 
í Norður Atlantshafi. Um 1200 tonn 
af bjargfuglum væru í Hornbjargi og 
1060 tonn í Látrabjargi. Til sama-
burðar nefndi Böðvar að um 1140 
tonn af bjargfugli væru í Vestmanna-
eyjum. Böðvar sagði að á Ritnum væri 
talið að væru um 12000 pör af langvíu 
og 2500 pör af stuttnefju. Í Hornbjargi 
og Hælavikurbjargi væru hins vegar 

268.000 pör af langvíu, 184.000 pör af 
stuttnefju og 5.600 pör af álku. 

Þá kom fram hjá Böðvari að talið er 
að 1.200.000 pör af fýl séu á Íslandi, 
þar af um 2/3 á Vestfjörðum. Á Horn-
ströndum einum er áætlað að séu 10-
12% af fýlsstofninum. 

Gísli Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar gerði grein fyrir 
væntingum heimamanna með Horn-
strandafriðlandinu. Hann sagði m.a. : 

„Hornstrandir og Jökulfirðir eiga 
mikið í okkur sem hérna búum. Fjöldi 
fólks á þarna sín ættaróðul eða þekkja 
einhvern sem hefur aðgang að slíku 
bústöðum. Aðrir fara þangað í göngu-
ferðir eða siglingar. Rómantík og sagnir 
lita svæði fögrum litum í hugsunum 
okkar og orðræðu. Margir kunna sögur 
og ævintýri af þessum stöðum. Okkur 
þykir öllum vænt um svæðið. 

Svæðið er verndað vegna stórbrot-
ins landslags, fjölbreytilegs gróður-
fars og iðandi dýralífs, einkum fugla. 
Svæðið geymir einnig vel minjar um 
forna búskaparhætti enda er svæðið 
einangrað, því engir vegir liggja innan 
friðlandsins. 

Ég held að Hornstrandafriðlandið 
skipi nokkuð virðulegan sess í hugum 
okkar og við tökum býsna hátíðlega 
hlutverki okkar sem varðmenn þessa 
friðlands. 

Þrátt fyrir virðuleikann og tignina 
eru Hornstrandir og Jökulfirðir engu 
að síður leikvöllurinn okkar. Við förum 
þangað til að njóta náttúrunnar og upp-
lifa ævintýrin, förum þangað stolt með 
gesti. Okkur er mikilvægt að allir njóti 
sýn í slíkum leikaraskap og ekki komi 
upp árekstrar milli þeirra sem vilja 
upplifa svæðið. 

Öllu gamni fylgir alvara og á Horn-
ströndum fylgir dauðans alvara. Þó við 
höfum forðað stórslysum með árvekni 
þá hefur hættan vaxið eftir því sem illa 
upplýstum ferðamönnum fjölga sem 
leggja í gönguferðir illa búnir, jafnvel 
þvert gegn ráðum heimamanna. 

Það má því ljóst vera að okkur 
stendur ekki á sama hvernig gengið er 
um svæðið. Við viljum ekki að ásýnd 
búsetu sé breytt með afdrifaríkum 
hætti eða að gengið um svæði með 

sóðaskap og átroðningi. Við viljum 
ekki að notkun og umferð eins sé 
öðrum til ama. 

Ekki er ástæða til að amast við því að 
einhverjir hagnist á nýtingu friðlands-
ins, t.d. með ferðamennsku, í raun og 
veru getum við fagnað því að þessi auð-
lind sé hagnýtt. Það hlýtur hinsvegar 
að vera krafa okkar að sá hagnaður 
verði ekki á kostnað okkar hinna eða 
okkur til tjóns“

Bæjarstjórinn gerði grein fyrir vinnu 
um nýtingaráætlun og fann að skorti á 
áhuga ríkisvaldsins: 

“Ísafjarðarbær hefur undir forystu 
Fjórðungssambands Vestfirðinga ásamt 
fleiri sveitarfélögum á Vestfjörðum 
unnið brautryðjendastarf á Íslandi 
þegar unnin var Nýtingaráætlun 
Arnarfjarðar. Vinna hefur verið hafin 
við gerð Nýtingaráætlunar fyrir Ísa-
fjarðardjúp og Jökulfirði þar sem ætl-
unin er að leiða saman hagsmunahópa, 
kortleggja nýtingu og marka stefnu um 
hana til framtíðar. Því miður hefur 
skort nægilegan skilning stjórnvalda 
til að leggja verkefninu til fjármagn. 
Þetta er kaldhæðnislegt því að í þessu 
brautryðjenda starfi erum við að vinna 
skipulag og stefnu á svæðum sem eru 
undir yfirráðum ríkisvaldsins. Ríkið 
hefur allt vald yfir þessum svæðum á 
meðan sveitarfélögum hefur ekki verið 
gefið skipulagsvald yfir strandsjó, sem 
að okkar mati ætti að ná 1 sjómílu út 
fyrir grunnlínu landhelginnar og ná 
þannig yfir alla firði og flóa. 

Óhætt er að segja að Umhverfis-
stofnun hafi tekið betur í ósk okkar 
um að gera áætlun um nýtingu Horn-
strandafriðlands. Slík áætlun heitir 
reyndar verndaráætlun hjá Um-
hverfisstofnun og er um þær fjallað í 
lögum um náttúruvernd. Slík áætlun er 
þegar langt komin fyrir Dynjanda og er 
unnin í opnu samráði“ og“ Ísafjarðar-
bær leggur mikla áherslu á að hags-
munaaðilar verði kallaði að borðinu og 
þetta verði unnið líkt og um skipulags-
áætlun væri að ræða, sérstaklega hvað 
varðar aðkomu hagsmunaaðila. Full-
trúar Umhverfisstofnunar hafa tekið 
vel í þetta og stefnum við að því að 
hefja slíka vinnu“. 
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Lífið á Látrum í Aðalvík
Erindi flutt á afmælishátíð Hornstrandafriðlands 12. júní 2015
Ég ætla að bjóða ykkur að koma með mér að Látrum á fyrri hluta 20. 
aldar. Þetta er 100 manna þorp þar sem lágreist timburhús standa flest 
á Látranesi. Það er túnblettur í kringum hvert hús. Oft er sambyggt við 
íbúðarhúsin, fjós fyrir eina til tvær kýr en fjær eru fjárhús og hjá sumum er 
líka hesthús Inni í dalnum var jörðin Látrar, en henni hafði verið skipt upp í 
skákir sem þorpsbúar fengu að nytja og fyrir neðan túnin var sameiginlegur 
kálgarður í sandinum. Mógrafir voru mest Rekavíkurmegin í Látralandi. 

Í fjörunni er röð af beitningaskúrum 
sem margir eru með svefnloft. Árabátar 
voru mest áberandi fyrstu 10 – 15 ár 
aldarinnar en fyrsti vélbáturinn kom 
1906 og þeim fjölgaði þegar árin liðu. 
En - það vantar bryggju, heimamenn 
hófu bryggjusmíði á öðrum fjórðungi 
aldarinnar en landsyfirvöld voru ekki 
tilbúin til að styrkja bryggjusmíði þó að 
það væri lífsnauðsyn til búsetu í þorp-
inu þar sem vélbátarnir höfðu sum-
ir slitnað upp af legufærum í vondri 
suðvestanátt og menn misstu húsin sín 
þegar bátarnir brotnuðu, þar sem húsin 
voru trygging fyrir bátakaupum. Fiski-
miðin voru gjöful og fiskurinn seldur 
til Ísafjarðar. Það tók um 4 klst. að sigla 
til Ísafjarðar á litlu vélbátunum og svo 
voru líka áætlunarferðir með „Djúp-
bátnum“. Það voru því mikil samskipti 
við Ísafjörð. 

En snúum okkur að lífinu á Látrum. 
Skólahús byggðu heimamenn og gáfu 
hreppnum 1899 og þar með hófst 
skólahald þar sem börnin gátu gengið 
í skólann. Börnum úr nærliggjandi 
plássum var komið fyrir á Látrum til 
að njóta skólagöngu og þá var tví- og 
þrímennt í hverju rúmi. Þarna kenndu 
menntaðir kennarar sem kenndu tón-
list, íþróttir, vikivaka og tungumál 
ásamt öllum skyldugreinunum og - 
efndu til skólaskemmtana. Lestrarfélag 
var stofnað og bókunum komið fyrir 
í skólahúsinu. Einn kennarinn sendi 
drengina í sjóböð og bað konurnar 
að baða stúlkurnar úr bala þegar þær 
kæmu heim eftir leikfimitíma. 

Svokölluð Veitingaböll voru haldin 
í skólanum þar sem heimamenn bök-
uðu og sáu um veitingar, en fólk úr 
nærliggjandi plássum kom á ballið og 
dansaði alla nóttina, fékk veitingar á 
ballinu og hélt svo heim um morgun-
inn. Harmonikkuleikarar léku fyrir 
dansi og stundum gátu dömurnar 

kennt piltunum nýjustu dansa sem 
þær höfðu lært af Norðmönnum sem 
komu stundum á vorin og héldu þá böll 
og þá lærðu stúlkurnar af að dansa við 
Norðmennina og heimapiltar horfðu á 
og lærðu lögin. Böll voru líka haldin á 
veturna og skipti þá engu þó þungur 
snjór væri á fjallvegum, fólk skiptist á 
að koma og halda böllin á fjölmennustu 
stöðunum svo sem á Látrum, Sæbóli, og 
Hesteyri. Ef harmonikkuleikari þurfti 
að fara langa leið til að spila var hann 
aldrei látinn bera hljóðfærið heldur 
gerðu það samferðamennirnir, því að 

spilarinn átti eftir að spila alla nóttina. 
Það voru mikil samskipti milli Látra, 
Sæbóls og Hesteyrar. Barnaskólinn var 
á Látrum fyrstu 35 ár aldarinnar og þar 
var verslun, kirkjan var á stað í Aðalvík 
og á Hesteyri var bæði kirkja, verslun 
og læknisbústaður. 

Við víkina er svonefnt Mannfjall 
mikið til sandi orpið norðanmegin. 
Undir sandinum er ís eða sífreri allt 
árið, þangað komu skip frá Frakklandi, 
Færeyjum, Noregi og Bretlandi til að 
sækja ís til að ísa fiskinn. Látramenn 
höfðu talsverð samskipti við þessa er-
lendu sjómenn og margvísleg vöru-
skipti áttu sér stað. Konurnar áttu 
sokka og sjóvettlinga sem sjómennirnir 
sóttu í, á haustin var til kjöt til vöru-
skipta og fyrir kom að menn sóttu eftir 
að fá hunda til að hafa um borð. Á móti 
kom kex og mjöl og áfengir drykkir 
og t.d. átti móðurafi minn góðan vin 

sem var skipstjóri á enskum togara og 
sá keypti ýmislegt fyrir afa sem hann 
kom svo með eftir einhverja mánuði. 

Á Látrum og næstu plássum var 
mikil samhjálp Í Rekavík bak Látrum 
var mikill rekaviður og bændur þar áttu 
stórviðarsög og gátu skaffað mönnum 
byggingarefni sem var þá flutt á sleðum 
á veturna. 

Menn reru til fiskjar til að fá í soðið 
allan ársins hring og þá var gefið á 
báðar hendur þeim sem ekki reru þann 
daginn. Sagt var að móðurafi minn sem 
sótti sjóinn oft hafi stundum gleymt að 
taka frá fisk til eigin nota þegar hann 
var að gefa upp úr bátnum. En þá var 
alltaf til saltfiskur heima. 

Eiginlegir sjóróðrar hófust alltaf á 
annan dag páska og voru til vors, þar 
til mátulegt var að hefja mótöku og 
fara í fuglabjörgin eftir eggjum og fugli. 
Síðan hófust heyannir og eftir það var 
mórinn reiddur heim sem hafði þornað 
í hraukum yfir sumarið og sláturtíð var 
svo lokið áður en haustróðrar hófust 
sem stóðu til jóla. Konurnar sáu að 
mestu um barnauppeldið, úrvinnslu 
úr ullinni svo sem að spinna, kemba 
og prjóna að ógleymdum fatasaum og 
svo voru þjónustubrögðin þvottarnir 
og matseld. Mamma mín minntist þess 
þegar hún var stelpa hve kalt það var að 
þvo sjóvettlinga upp úr bæjarlæknum. 

Á meðan menn klæddust skinn-
klæðum á sjónum, sem var á árabáta-
tímanum, saumuðu karlmennirnir 
sjóklæðin, en þá var líka mikil vinna 
kvenna við að sauma skinnskó sem 
stundum voru saumaðir úr steinbíts-
roði og dugðu einn dag. 

En núverandi friðland nær yfir 
margar víkur og lífið var afar ólíkt í 
víkunum á Hornströndum, sem hefjast 
við Kögur í Fljótavík, eða því sem var 
í þorpunum í Aðalvík og Hesteyri. Ég 

heyrði sem barn talað um á Látrum 
hvað lífið væri erfitt á Hornströndum, 
þessi mýta hefur síðan verið yfirfærð 
á allt friðlandið sem á sér enga stoð. 
Það var miklu betra veður í Aðalvík og 
á Hesteyri en í víkunum fyrir norðan 
sem voru opnar fyrir Dumbshafinu 
og ísnum. 

Í Hornvík voru eitt sinn frægir 
bátasmiðir, í Hlöðuvík voru miklir 
veiðimenn sem veiddu meðal annars 
seli og í Hælavík voru smíðaðir rokkar 
og búsáhöld en þar voru miklir hugs-
uðir sem lásu mikið og sagt var, að þeir 
lifðu meira fyrir andann en magann. 
Þaðan hafa svo komið rithöfundar 
eins og Jakobína Sigurðardóttir og - 
Hilmir Snær Guðnason á ættir að rekja 
þangað. Rithöfundar frá Hælavík hafa 
lýst mannlífinu þar og fólk alhæfir svo 
að það sé dæmigerð lýsing á mannlíf-
inu í öllu friðlandinu. - Það stendur 
upp á okkur í Aðalvíkinni að skrifa 
um okkar mannlíf svo að fólk geri sér 
grein fyrir að þar var betra að vera en 
á mörgum öðrum stöðum á landinu 
og myndi trúlega vera byggð ennþá ef 
hafnaraðstaða hefði verið byggð eins 
og í Bolungarvík því að það er styttra 
á fiskimiðin úr Aðalvíkinni. 

Ég vil gjarnan minnast eins atviks 
sem átti sér stað fyrir næstum heilli öld 

Matthildur Guðmundsdóttir frá látr-
um
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þegar Goðafoss strandaði við Straum-
nesfjall í nóv. 1916 Þá unnu Látramenn 
mikið björgunarafrek sem ekkert var 
þakkað eða launað og féll í gleymsku. 
- Það var stórviðri með fannkomu og 
allir bátar Látramanna uppi á kambi á 
kafi í snjó. Þá er skyndilega barið að 
dyrum í Nesinu heima hjá móðurafa 
mínum. Mamma mín fer til dyra ung 
telpa og þá standa þar veðurbarðir 
menn sem höfðu brotist á skipsbátnum 
í marga klukkutíma til að leita hjálpar. 
Það var ekki hægt að senda nein skila-
boð frá skipinu. Það voru 60 manns um 
borð. Menn hófust strax handa við að 
moka frá bátunum og í birtingu næsta 
morgun hafði örlítið dregið úr veð-
urofsanum og tveir litlir vélbátar lögðu 
af stað á strandstað, þeim stjórnuðu 
Bjarni Dósóþeusson föðurafi minn og 
Friðrik Magnússon móðurafi minn. en 
sexæringar fóru út á lagið til að vera 
til taks að flytja fólkið frá vélbátunum 
í land. 10 ferðir fóru þessir litlu bátar 
að stóra skipsskrokknum og fólkið var 
halað niður í bátana sem hefðu getað 

brotnað í spón ef þeir hefðu slegist utan 
í skipið í þeim mikla öldugangi sem var. 
Skólahúsið var útbúið til að taka á móti 
fólkinu og matur eldaður í hverju húsi, 
dregin fram öll sængurföt og allt gert 
til að hlynna að sjóhröktu og hræddu 
fólkinu. Allir björguðust engin slys 
urðu. Mikill kostnaður var við þessa 
björgun í mat og eldsneyti ásamt þeirri 
snilli sem þarna átti sér stað, en það 
þótti ekki þakkarvert. 

En snúum okkur að öðru. Árið 1934 
byggði faðir minn fyrsta og eina stein-
húsið á Látrum. Foreldrar mínir ætluðu 
að gifta sig milli jóla og nýárs og halda 
brúðkaupsveisluna í nýja húsinu. Þau 
höfðu keypt forláta kínverskt kaffistell 
sem notað skyldi í veislunni, en það 
fór ekki betur en svo að stellið sem átti 
að koma með djúpbátnum var sett í 
land á Hesteyri svo að væntanlegur 
brúðgumi varð að fara gangandi inn að 
Hesteyri sem er að sumarlagi þriggja 
til fjögurra tíma gangur en- í lok des-
ember var mikill snjór á fjallinu svo að 
gönguleiðin sóttist seint, sérstaklega í 

bakaleið þegar ungi maðurinn þurfti 
að bera bollastellið sem var viðkvæmur 
varningur. En ekkert brotnaði, prestur-
inn kom frá Stað og athöfnin fór fram 
í skólanum, því að skólinn var notaður 
sem kirkja ef með þurfi. 

Annað atvik er minnisstætt þegar 
bóndinn á Atlastöðum í Fljótavík hafði 
pantað gólfdúk í nýtt hús sem hann 
var að byggja. Það var ekki lendandi 
í Fljótavík svo að dúkrúllan var sett 
í land á Látrum. Til allrar hamingju 
var sumar og Júlíus Geirmundsson 
bóndi á Atlastöðum sótti dúkrúlluna 
að Látrum og bar hana á bakinu yfir 
háan fjallveg því að það lá á að koma 
dúknum á gólfið. 

Í nábýli við fjöllin var erfitt að 
flytja varning milli staða nema sjó-
leiðina því að hestar gátu ekki borið 
þungan varning yfir brött fjöll, en 
hraustir menn létu sig hafa það að bera 
þungar eða viðkvæmar byrðar margra 
klukkustunda ferð og skipti þá ekki 
máli hversu brött fjöllin voru, en þó 
að hlíðarnar séu brattar liggja engar 

gamlar götur bratt upp hlíðarnar, þær 
liggja með smáhalla þvert því að ferðin 
sóttist betur þannig. Gömlu vörðurnar 
standa sumar enn - því að þær voru 
hlaðnar af kunnáttumönnum og þær 
vísa alltaf á greiðfærustu leiðina. 

Við í dag njótum þess að ganga 
gömlu göturnar sem mynduðust af 
tíðum ferðum þeirra sem áður bjuggu 
í Friðlandinu. Við þurfum að halda 
þeim við og njóta þess að ganga í fót-
spor þeirra sem neyddust til að yfirgefa 
þetta yndislega svæði og rifja þá upp 
frásagnir frá þeim.
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Tæki í sérflokki frá RAG.IS

Helluhraun 4, Hafnarfirði 
s. 565 2727 • gsm 892 7502 • www.rag.is

Rafn A. Guðjónsson

Sunward  Beltagröfur  á  kyningar- verði 

Fliegl  
Thermo í malbikið

Flieg  
Álvagnar

Fliegl  
Beyslisvagnar

Fliegl  
Vélavagnar

Fliegl  
PUSH-OFF

Sala - Innflutningur - Útflutningur
Yfir 300 skráningar á heimasíðu.

Vantar alltaf góð tæki á skrá. 25 árareynsla

100 ára kosningarafmæli kvenna
Ágæta samkoma, til hamingju 

með daginn, sérstaklega 
konur, en ekki síst karlar. Eins 

og við erum að gleðjast yfir jafnrétti 
okkar, finnst mér karlar eiga jafn mik-
inn rétt til þess að samgleðjast okkur, 
og vera stoltir af okkar samfélagi. 

Þegar ég var tvítug var ég í miðju 
námi í Músik Academy í Budapest, 
var alsæl með mitt stúðentalíf og til 
að segja satt, pældi ég ekki mikið í 
frammtíðinni. 

En hvað var á óskalistanum mínum 
þegar ég var tvítug? Ég skal byrja á 
þessum örfáum atriðum sem rættust 
hjá mér. Eins og margir ætlaði ég að 
vera móðir. Núna á ég þrjú yndisleg 
börn. Ég ætlaði að vera móðir og tón-
listarmaður. Þetta rættist lika, núna er 
ég kórstjóri og píanóleikari. Ég ætl-
aði að vera móðir og tónlistarmaður 
í stórborg, en núna bý ég á Ísafirði, 
sem er fallegasti og friðsælasti staður 
í heimi, en ekki hægt að kalla hann 
stórborg. Þetta er lítill bær með stór-
koslegu samfélagi, hér þekkja allir alla, 
en samt var einhvernveginn hægt að 
skrifa nafnið mitt vitlaust á plakatinu, 
svo það er alveg á hreinu að einhver 
þekkir mig ekki ennþá. Ég ætlaði að 
vera móðir og tónlistarmaður í stór-
borg, þar sem er allaf sól og gott veður 
og mig langar ekki einu sinni að klára 
þessa setningu. En eitt var ég alveg viss 
um, og það var hvað ég ætlaði alls ekki 
að gera. Ég ætlaði aldrei að stjórna 
karlakór. Þó svo að Ungverjaland er 

þekkt fyrir vísinda-, íþrótta- og menn-
ingalíf, og jafnvel heimsfrægt fyrir 
tónlistakennslu, ríkir ekki mikil karla-
kórastemmning þar, út af einhverri 
ástæðu. En aðalkennari minn sem 
kenndi mér kórstjórn og var jafnvel 
stjórnandi hermannakórsins, lét mig 
fá karlakórslag eftir tékkneskt tónskáld 
sem heitir Janacek. Ég var alls ekki 
hrifin af laginu eða tónskáldinu, og 
ekki heldur af kennara mínum fyrir að 
gera mér þetta. Hinir fengu flottustu 
kórverkin eftir flottustu tónskáldin, 
en ég fékk bara Janacek. Fyrir utan 
fannst mér það alls ekki kvennlegt að 
stjórna karlakór. Ég ákvað samt að 
gera þetta vel, bara til að losna fljótt 
við lagið, og verðskulda svo eitthvað 
flottara. Hann hrósaði mér fyrir, og 
loksins lét hann mig fá annað lag, 
auðvitað eftir Janacek. Hvað ég hafði 
gert þessu kennarafífli vissi ég ekki, en 
fljótlega endaði ég með heila syrpu af 
Janacek, og mér var jafnvel strítt fyrir 
það í skólanum. En gamli kennarinn 
vissi eitthvað betur, nú er ég búin að 
vera stjórnandi karlakórs Ernirs í níu 
ár, og það er búið að vera mjög gaman, 
enda hef ég aldrei tekið upp einasta lag 
eftir Janacek. 

Ég pældi örugglega í mörgum 
hlutum þegar ég var tvítug, en kosn-
ingaréttur var ekki einn af þeim, og 
hvað þá kosningaréttur kvenna. Svo 
kannski er ég ekki einu sinni rétta 
manneskjan til að halda þessu ræðu. 

Mér til varnar mun ég nefna að 

kosningar voru ekki til í dæminu hjá 
okkur á þeim tíma, ekki eins og þær 
eru þekktar hér á landi. Það var bara 
til einn kommúnistaflokkur hjá okkur, 
og það var bara hægt var að velja menn 
úr honum, hvort sem þú varst karl eða 
kona. Svo ég fékk ekki að upplifa kosn-
ingaumræður á heimilinu mínu og í 
sjónvarpinu, eða að fylgja foreldrunum 
mínum á kjörstað, því sem betur fer 
voru þau ekki í flokknum. En þrátt 

fyrir þetta var æðislegt að alast upp 
í Ungverjalandi og þar sem ég þekkti 
ekkert annað en að mitt atkvæði skifti 
ekki miklu máli, þá fannst mér það 
ekki vanta. En 1990 breyttist það, og 
eftir 43 ár var loksins hægt að velja úr 
34 flokkum. 

Ef einhver mundi segja við mig þegar 
ég var tvítug, að eftir nokkur ár myndi 
ég flytja til Íslands og vera sjómanna-
kona þar mundi ég bara hlæja. En það 

gerðist, ég flutti hingað 23 ára og hérna 
mátti ég reyndar ekki kjósa í mörg ár 
afþví ég var ekki komin með ríkis-
borgararétt. Ég fór samt í kosningakaffi 
og borðaði dísudraum og brauðtertu 
með mikilli list og samviskubiti því 
mér fannst eins og ég væri að stelast í 
kökurnar. En ég fékk ríkisborgararétt í 
kringum þrítugt, og þá breyttist tvennt 
í lífinu mínu. Í fyrsta lagi mátti ég loks-
ins kaupa SS pylsur. Ég heyrði alltaf í 
auglýsingunni að Íslendingar borða SS 
pylsur, og það hvarflaði ekki að mér að 
kaupa þær án ríkisborgararétts. Eftir 
það hefur SS fyrirtækið örugglega stór-
grætt á mér. 

En hitt var auðvitað miklu merki-
legra, og það var það að ég mátti kjósa. 
Það var æðisleg tilfinning að mæta í 
fyrsta sinn á kjörstað og það var ennþá 
skemmtilegri tilfinning þegar fram-
bjóðendur fóru að smjaðra fyrir mér 
til að fá mitt atkvæði, hringja seint á 
kvöldin, eða banka upp hjá mér. Þá 
fannst mér ég vera alveg rosa merki-
leg kona. Reyndar var ég að hugsa að 
fara hætta þessu bara, því ástandið á 
Íslandi hefur versnað svo mikið eftir 
að ég byrjaði að kjósa. 

En þó ég hugsaði ekki mikið útí 
kostningarétt kvenna á tvítugsaldri, 
þá finnst mér núna að ég myndi ekki 
geta verið án hans, því það eru réttindi 
hvers manns að kjósa, og það eru lika 
réttindi hvers manns að sjá svo eftir því 
og reyna kjósa betur næst. 

      - Beata Joó 19.06.2015. 

Beata Joó.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

RÚ
M

sófinn er í senn glæsilegur og þægilegur. Hann er 
með hand eða rafstýrðum hvíldarstólum í öllum sætum.

Isabella hægindasófi SÓ
FA

R

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði.  
Fáanlegur í mörgum litum og útfærslum. 

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. Öflugt 
og sterkt svefnstell. Fjölmargir litir og ýmsar stærðir í boði. 
Svefnsófinn hefur virkilega slegið í gegn hér á landi.

Demetra svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Stillanlega rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar skiptast í sjö svæði úr 18cm 
heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Stillanlegt
Rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg og vönduð vara. 
Margir möguleikar eru í dýnuvali. Margir litir og stærðir í boði. 
Rúmin eru fáanleg með rafstillingu. 

Lama contenental
Frábær gæði frá Belgíu. Fáanlegt með og án Rafstillingar.
Hægt er að fá Henson Design rúmin í mörgum stærðum, 
efnis og litaútfærslum, á fótum eða með sökkli.

Henson design Brixton

Fallegar og vantaðar hönnunarvörur frá Italíu.
BUGATTI hönnunarvörur

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Hönnun: Andreas SeegatzHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Virgilio BugattiHönnun: Andreas Seegatz Hönnun: Bugatti Hönnun: Innocent Rifino og Lorenzo ruggieri Hönnun: Andreas Seegatz

Dunlopillo
Gæði frá 
Danmörku

Lama
Gæði frá 
Danmörku

Henson 
Design

Gæði frá 
Belgíu

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

Með 
hallandi baki,

má standa
nánast upp 

við vegg.

SUMARTILBOÐ

Á VÖLDUM VÖRUM 

Í VERSLUN
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Bíldudals grænar
Bíldudals grænar hátíðin var 

haldin í sjöunda sinn síðustu 
helgi í júní í blíðskaparveðri. 

Hátíðin var fyrst haldin 2003 og hefur 
síðan verið annað hvert ár. Arn-
firðingar eru svo orkumiklir að þeir 
geta ekki allir beðið í tvö ár eftir næstu 
hástíð og hefur stundum verið haldin 
minni hátið á milli, svokölluð hálfbaun. 
En þessu sinni var sannkölluð heilbaun 
með mjög fjölbreyttri dagskrá. 

Boðið var upp á sérstaka barnadag-
skrá, gönguferðir, dorgveiðikeppni, 
fótboltamót, útitónleika í húsgarði, 

bíómynd, messu og margvíslega tón-
leika og er þá ekki allt upptalið. Elfar 
Logi Hannesson og Jón Sigurður Eyj-
ólfsson héldu útgáfuteiti fyrir fullu húsi 
og kynntu bók sína Bíldudals bingó. 
Bílddælingar eiga marga góða tónlist-
armenn og þeir léku listir sýnar ásamt 
gestunum Herbert Guðmundssyni og 
Valgeir Guðjónssyni. 

Að venju var hátíðin fjölsótt og 
líklega hafa verið um 1000 manns á 
Bíldudal um helgina.

Myndir: Gústaf Gústafsson og 
Kristinn H. Gunnarsson



VINNUVÉLARÉTTINDI
Vinnuvélanámskeið verður haldið á Ísafirði í ágúst n.k. ef þátttaka fæst.

Námskeið gefur rétt til próftöku á allar gerðir og stærðir vinnuvéla.

Upplýsingar í síma 822-4502 og rektorinn@gmail.com

9.  Júlí  2015 13

Myndlistarsýning  
- Viktoría Jónsdóttir
Einn liðurinn á hátíðinni Bíldu-

dals grænar var myndlistar-
sýning í Gamla skólanum til 

minningar um Viktoríu Jónsdóttir 
(1948-1987). Viktoría Jónsdóttir var 
fædd í Reykjavík og lauk stúdentsprófi 
frá Menntaskólanum í Reykjavík 1968 
og kennaraprófi ári síðar. Hún stundaði 
nám við Myndlistar- og handíðaskólann 
1970-71, sótti námskeið við Myndlistar-
skóla Reykjavíkur frá 1978 nær óslitið 
þar til hún hóf nám við grafíkdeild 
Myndlistar- og handíðaskólann 1985. 

Viktoría Jónsdóttir giftist Jörundi 
Garðarsyni og fluttist til Bíldudals 
1971 og starfaði þar sem kennari þar 
til 1978. Hún sat ́ hreppsnefnd Suður-
fjarðarhrepps 1974 -1978. 

Myndirnar á sýningunni komu 
úr ýmsum áttum, meðal annars úr 
einkasöfnum og voru gerðar á árunum 
1969 - 1986. Jörundur Garðarson og 
dóttir hans og Viktoríu, Una Ýr höfðu 
veg og vanda af sýningunni og leið-
beindu gestum um sýninguna. 
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Spánverjavígin 1615
Laugardaginn, 4. júlí , var opnuð 

sýning um Spánverjavígin 1615 í 
tilefni af því að 400 ár eru í haust 

liðin frá þessum hrottalegu vígum 
sem áttu sér stað í Ísafjarðardjúpi og 
í Dýrafirði. Baskneski listamaðurinn 
Guillermo Zubiaga teiknar átta myndir 
sem sýna helstu atriði sögunnar. Sigrún 
Antonsdóttir skrifaði textann. Úlfur 
Kolka hannaði sýningarspjöldin. Ba-
skavinafélagið á Íslandi stendur að sýn-
ingunni sem er aðgengileg á fjórum 
tungumálum, íslensku, basknesku, 
spænsku og ensku á vefnum http: //
baskavinir.is/exhibition/ 

Gudrun Olafsdottir söngkona flutti 
nokkur lög við opnunina ásamt eig-
inmanni sínum, gítarleikaranum 
Francisco Javier Jáuregui. Þau gáfu 
út disk nýlega, þar sem má finna 
nokkur basknesk þjóðlög í útsetn-
ingum Javiers fyrir rödd, fiðlu og gítar 
og léku þau nokkur lög af diskinum. 
Jónas Guðmundsson sýslumaður 
opnaði sýninguna. Viðburðurinn 
var í samstarfi við Edinborgarhúsið, 
Byggðasafn Vestfjarða, Vaxtarsamn-
ing Vestfjarða og Uppbyggingarsjóð 
Vestfjarða.

Pétur og Svanborg heiðruð
Stjórn Samtaka atvinnurekenda 

á sunnanverðum Vestfjörðum 
veittu nýlega hjónunum Pétri 

Ágústssyni og Svanborgu Siggeirs-
dóttur í Stykkishólmi viðurkenningu 
með þökk fyrir áralanga og dygga 
þjónustu við íbúa og atvinnulíf sam-
félaganna við sunnanverða Vestfirði. 

Efnt var til hátíðlegs kvöldverðarboðs 
með þeim hjónum á Patreksfirði þar 
sem viðurkenningin var veitt að 
viðstöddum fulltrúum í stjórn og 
varastjórn SASV, bæjarstjóra Vest-
urbyggðar, sveitarstjóra Tálkna-
fjarðarhrepps og öðrum góðum 
gestum. 

Pétur og Svanborg hafa selt Eimskip 
fyrirtækið sitt Sæferðir, en þau hjónin 
stofnuðuþað fyrir meira en þrjátíu 
árum. Beðið er álits Samkeppnis-
eftirlitsins áður en unnt er að ganga 
endanlega frá viðskiptunum. Í kjölfar 
þess hyggst Pétur standa í síðasta sinn 
vaktina í brúnni á Baldri sem skiptstjóri 
í áætlunarferð ferjunnar milli Stykkis-
hólms, Flateyjar og Brjánslækjar. 

Dalbær á Snæfjallaströnd 
opinn til 16. ágúst

Ferðaþjónustan í Dalbæ á 
Snæfjallaströnd var opnuð 17. 
júní og verður opin til 16. ágúst. 

Boðið er upp á tjaldstæði og svefn-
pokagistingu og morgun-, hádegis- og 
kvöldverð, kaffi og meðlæti. Ingibjörg 
Kjartansdóttir sér um ferðaþjónustuna 
í Dalbæ, gsm 8681964. 

Steinshús, safn um Stein Steinarr, við 
Nauteyri, verður opnað 15. ágúst kl. 14. 

Ása Ketilsdóttir kvæðakona, ábú-

andi á Laugalandi, Ingibjörg Steinunn 
Sverrisdóttir landsbókavörður, Kristín 
Helga Gunnarsdóttir formaður Rithöf-
undasambands Íslands, Össur Skarp-
héðinsson alþingismaður og Þórarinn 
Magnússon stjórnarformaður Steins-
húss ses flytja ávörp. KK flytur nokkur 
lög og Elfar Logi Hannesson flytur ljóð 
eftir Stein. 

Steinshús fer þó ekki í fullan rekstur 
fyrr en sumarið 2016. 

Westfjords.is
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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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