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Þessi litskrúðugi stuðningsmannahópur Bí/Bolungavík lét vel í sér heyra þegar liðið spilaði við Selfoss á laugardaginn. Vestfirskir 
verktakar buðu frítt inn á völlinn og áhorfendur voru fjölmargir í veðurblíðunni. Vestfirðingarnir tefldu fram tveimur nýjum 
leikmönnum sem virtustr hafa góð áhrif á liðið. Framherjinnn Pape Mamadou Faye átti geysigóðan leik og skoraði tvö mörk. 
Selfyssingar náðu að jafna í 2:2 skömmu fyrir leikslok. Bí/Bolungavík er enn á botninum en virðast ætla að taka sig verulega á 
og liðið hefur greinilega eflst mjög með 4 nýjum leikmönnum.
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Hrólfur Einarsson ÍS seldur til Austfjarða
Eignarhaldsfélagið Fiskihóll ehf 

sem á krókaaflamarksbátinn Hrólf 
Einarsson ÍS hefur verið selt. Kvóti 
skipsins , liðlega 100 tonn, verða flutt á 
bát á Hornafirði en báturinn mun vera 
á leiðinni til Noregs. Gunnar Torfason 
annar af fyrri eigendum bátsins sagð-
ist í samtali við blaðið Vestfirði vera 
vonsvikinn yfir málalyktum. Það hefði 
verið fullur vilji af þeirra hálfu til þess 

að koma að uppbyggingu atvinnulífs á 
Flateyri og þess vegna hefði verið sótt 
um byggðakvótann. Gunnar sagði að 
þeir hefðu mætt velvilja heimamanna 
og sérstaklega hjá bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar en Byggðastofnun hefði 
haft aðrar hugmyndir og því fór sem 
fór. Gunnar Torfason sagðist myndu 
nú einbeita sér að útgerð rækjubátsins 
Halldórs Sigurðssonar ÍS. 

Fréttamaður á Vestfjörðum
Blaðið Vestfirðir hefur fengið það 

staðfest að Ríkisútvarpið muni 
ráða fréttamann í fullt starf á 

Vestfjörðum. Sagt var frá því í blaðinu 
sem kom út þann 11. júní að borist 
hefðu 23 umsóknir um starf frétta-
manns sem auglýst var að yrði á Vest-
urlandi/Vestfjörðum. Nú hefur Hildur 
Harðardóttir Framkvæmdastjóri sam-

skipta-, þróunar- og mannauðssviðs 
staðfest að fréttamaðurinn verði á 
Vestfjörðum. Ekki hefur verið gengið 
frá ráðningunni en stefnt að því að það 
verði í næsta mánuði. 

Uppbyggingarsjóður 
Vestfjarða veitir 60 mkr styrki
Stjórn Fjórðungssambands Vest-
firðinga hefur nýlega staðfest tillögu 
úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs 
Vestfjarða um styrki fyrir 2015. Samtals 
voru veittir styrkir að fjárhæð 60 millj-
ónir króna til ýmissa verkefna og  upp-
byggingar víða um  Vestfirði. Fjármagn 
Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða er hluti 
af samningi Fjórðungssambands Vest-
firðinga við stjórnvöld um framkvæmd 
Sóknaráætlunar Vestfjarða 2015- 2019.

Í tilkynningu frá Fjórðungssam-
bandinu segir: „Ákveðið var að þessu 
sinni að styrkja 20 verkefni og stofnanir 
í flokki hærri styrkja (framlag hærra 
en milljón), en 40 milljónir voru 
samtals til ráðstöfunar í þeim flokki. 
Alls voru 9 þessara verkefna á sviði 

atvinnuþróunar- og nýsköpunar, en 
11 verkefni voru annaðhvort viða-
meiri menningarverkefni eða að um 
var að ræða stofn- og rekstrarstyrki til 
menningarstofnana. Upphæðir þeirra 
voru á bilinu 1,2 milljónir til 5 milljónir 
sem var hæsti styrkur á árinu 2015. Í 
flokknum minni styrkir (milljón eða 
minna), þar sem 20 milljónir voru 
til ráðstöfunar, fengu alls 36 verkefni 
styrkvilyrði á bilinu 110 þúsund til 1 
milljón. Heildarfjöldi styrktra verkefna 
var því 56 og eru viðtakendur styrkj-
anna 49. Meðalupphæð styrkvilyrða í 
heildina er tæp 1,1 milljón.“

Hæsta styrkinn 5 mkr fékk Sjáv-
arútvegsklasi Vestfjarða. Næst kom 
3.000.000 kr styrkur til reksturs Ed-

inborgarhússins ehf, Menningarmið-
stöðvarinnar Edinborgar og Listaskóla 
Rögnvaldar Ólafssonar (Edinborgar-
húsið ehf - Menningarmiðstöð)  og 
þriðji hæsti styrkurinn 2.500.000 kr var 
veittur til stefnumótunar vestfirskrar 
ferðaþjónustu 2016-2020 (Ferða-
málasamtök Vestfjarða) og einng fékk 
Galdrasýning á Ströndum – rekstur og 
uppbygging (Strandagaldur ses) sömu 
styrkfjárhæð.

Sjá má heildarlistann á heimasíðu 
Fjórðungssambands Vestfirðinga. 

Afstaða til handsalsins ekki upplýst
Jón Þorgeir Einarsson, endurskoð-

andi Bolungavíkurkaupstaðar vill 
ekki upplýsa um afstöðu sína til 

þess að kjör bæjarstjóra Bolungavíkur 
voru ekki ákveðin fyrr en 8 mánuðum 
eftir að hann var ráðinn áfram. Bæj-
arstjórn Bolungavíkur samþykkti 
bókun þann 26. febrúar 2015 um kjör 
bæjarstjórans og þar segir að þau séu 
óbreytt frá fyrra ráðningarsamningi og 
að nýr samningur hafi verið handsal-
aður þegar ráðningin var samþykkt 8 
mánuðum áður. 

Þetta þýðir að í 8 mánuði var enginn 
samþykkt um laun bæjarstjóra og 
vekur það spurningar um heimildina 
til að greiða útgjöld úr bæjarsjóði. Í 
47. grein bæjarmálasamþykktar kaup-
staðarins segir að bæjarstjórn skuli gera 
skriflega ráðningarsamning við bæj-
arstjóra þar sem starfskjör hans eru 
ákveðin. Í 53. greininni er mælt fyrir 
um það að einungis bæjarstjórn geti 
tekið ákvarðanir sem varði verulega 
fjármál bæjarins. Þar sem laun bæj-
arstjóra eru um 1,1 milljón króna á 
mánuði er augljóst að bæjarstjórnin 
verður að gera samþykkt um launa-
kjör bæjarstjóra hvort heldur það er til 
lengri eða skemmri tíma. Það er einnig 
meginreglan að heimild til útgjalda er 
veitt áður en stofnað er til þeirra. 

Á fyrri fundi bæjarstjórnar þar sem 
ráðning Elíasar Jónatanssonar var 
samþykkt með fjórum atkvæðum var 
forseta bæjarstjórnar og formanni bæj-
arráðs falið að semja við Elías og leggja 
ráðningarsamning fyrir bæjarstjórn en 
engin ákvörðun tekin um launin. Þegar 
svo ráðningarsamningurinn er loks 
lagður fyrir bæjarstjórn 8 mánuðum 
síðar er bókað að samningurinn hafi 

verið handsalaður þann 19. júní 2014 
þegar ráðningin var ákveðin. 

Það vekur upp þá spurningu hvers 
vegna ekki var þá þegar gengið frá 
ráðningarsamningnum fyrst fyrir lá 
samkomulag. Það hefur ekki verið upp-
lýst. Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir, 
bæjarfulltrúi segir að þáverandi forseti 
bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs 
Guðbjörg Hafþórsdóttir og Baldur 
Smári Einarsson hafi handsalað samn-
inginn í lok bæjarstjórnarfundarins 19. 
júní 2014. Önnur spurning sem vaknar 
er hvort það komi í stað samþykktar 
bæjarstjórnar að handsala samninginn. 
Jón Þorgeir Einarsson, endurskoðandi 
var spurður um hvert gildi hand-
salsins væri og hort það kæmi í stað 
samþykktar bæjastjórnar. Svar hans 
var á þá leið að vegna 30. gr. laga um 
endurskoðendur frá 2008 væri honum 
óheimilt að svara fyrirspurninni. Þá var 
óskað eftir greinargerð endurskoðanda 
til bæjarstjórnar um ársreikning 2014, 
svokallaðrar endurskoðendaskýrslu, til 
þess að fá upplýsingar um það hvort 
endurskoðandi hafi gert athugasemdir 

við þessa framkvæmd. Halla Signý 
Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri Bol-
ungavíkurkaupstaðar svaraði því til að 
skýrslan væri trúnaðarmál og aðeins 
fyrir bæjarfulltrúa. 

Þá voru bæjarfulltrúarnir Baldur 
Smári Einarsson og Halldóra Dagný 
Sveinbjörnsdóttir beðin um að skýra 
þýðingu handsalsins svo sem hvort það 
væri jafngilt samþykkt bæjarstjórnar. 
Svör bárust ekki við því.

Spánverjavígin 1615
Laugardaginn 4. júlí var opnuð 

sýning um Spánverjavígin 1615 
í Slunkaríki Edinborgarhúsinu 

á Ísafirði í tilefni af því að 400 ár eru 
í haust liðin frá þessum atburðum. 

Baskneski listamaðurinn Guill-
ermo Zubiaga teiknar átta myndir 
sem sýna helstu atriði sögunnar. 
Sigrún Antonsdóttir skrifaði text-
ann. Úlfur Kolka hannaði sýningar-
spjöldin. Baskavinafélagið á Íslandi 
stendur að sýningunni sem er að-
gengileg á fjórum tungumálum, ís-
lensku, basknesku, spænsku og ensku. 

Guðrún Ólafsdóttir söngkona flutti 
nokkur lög við opnunina ásamt eig-

inmanni sínum, gítarleikaranum 
Francisco Javier Jáuregui. 
Myndirnar tók Elísabet Gunnarsdóttir. 

Jón Þorgeir Einarsson.

Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir.Baldur Smári Einarsson.

Hólabúð gengur glimrandi
Reynir Þór Róbertsson og Ása Foss-

dal reka Hólabúð á Reykhólum. 
Þau fluttu vestur frá Suðurnesjum í 
mars síðastliðnum. Búðin hafði þá 
verið lokuð frá áramótum og mikið 
vandræðaástand í sveitarfélaginu 
vegna þess. Að þeirra sögn vantar fólk 
til starfa í sveitarfélaginu og stendur 
húsnæðisskortur frekari vexti fyrir 
þrifum. Hólabúðin er opin alla frá kl 
10 - 21 fram eftir sumri, a.m.k. fram 
undir 20. ágúst en svo verður skemmri 
opnunartími yfir veturinn. 
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Nýlokið er glæsilegri tónlistarhátíð Við Djúpið  á Ísafirði. Þessi hátíð var nú 
haldin í 12. sinn á síðustu 13 árum. Hún er borin uppi af samstilltu áhuga-
fólki á norðanverðum Vestfjörðum undir forystu Ísfirðinga og nýtur velvilja 
í samfélaginu.  Hátíðin hefur ætíð verið á landsvísu og fyllilega það. Það þarf 
ekki frekari vitnanna við, að íbúar á Vestfjörðum geta boðið upp á lífsgæði á 
tilteknu sviði sem standast samjöfnuð við hvaða svæði annað á  landinu – ef 
þeir vinna saman að því. Það eru til staðar hæfileikar, geta og framfarahugur 
meðal Vestfirðinga hvar sem þeir hafa valið sér búsetu.

Hæfileikar og geta eru til staðar
Aðstæður eru á mörgum sviðum þannig að unnt er  að ná sambærilegum 
árangri. Til þess að svo verði verða sveitarstjórnarmenn fyrst og fremst að 
taka forystuna. Þeir verða að vinna að úrlausn mála  með stærri svæði að 
leiðarljósi en þeirra eigin sveitarfélag nær til. Þeir verða líka að vinna saman 
að því að þoka málum áfram innan svæðis og ekki síður að því að knýja á 
stjórnvöld um úrbætur. Þeir hafa í upphafi kjörtímabilsins einbeitt sér að því 
að bæta eigin kjör og á nú ekkert að vera að vanbúnaði að snúa sér að öðrum 
mikilvægum verkefnum sem íbúarnir hafa falið þeim að vinna að.
Á hverju samgöngusvæði verður að vera hægt að bjóða íbúunum upp á 
atvinnuöryggi og þjónustu sem  stenst samanburð við önnur sambærileg 
svæði ef halda á velli í íbúaþróun. Þar koma til atriði eins og almenningssam-
göngur innan svæðisins, æskulýðs- og íþróttaaðstaða, heilbrigðisþjónusta og 
menntastofnanir. Öll þessi atriði og fleiri til spila saman þegar fólk ákveður 
búsetu sína eða breytingu á henni.  

Fyrst tónlistin og svo æskulýðsstarfið
Það  er algerlega á réttu spori  framtak forystumanna æskulýðs- og íþrótta-
félaganna á norðanverðum Vestfjörðum  um nánara samstarf og að hluta til 
með  samstillingu kraftanna með stofnun nýs félags. Möguleikarnir aukast á 
því að geta boðið upp á gott æskulýðsstarf og enginn vafi er á því að vestfirskt 
ungmenni geta náð jafngóðum árangri á landsvísu  á þessu sviði og þau hafa 
náð í tónlistarlífinu. Þetta er allt spurning um góðar aðstæður. Til þess að 
fylgja eftir framtaki æskulýðsfélaganna þurfa sveitarfélögin við Djúp að sam-
einast um uppbyggingu mannvirkja og annarrar aðstöðu sem sárlega vantar. 
Það þarf að bjóða upp á  almenningssamgöngur sem gera æskunni kleift að 
stunda saman sínar tómstundir og það þarf að byggja mannvirki eins og 
stóra íþróttahöll.  Nú er komið að sveitarstjórnarmönnunum að   láta ekki sitt 
eftir liggja. Þetta eru kostnaðarsamar framkvæmdir og það verður að vanda 
vel til ákvörðunar.  Það dugar ekki nú að  hver hugsi innan síns afmarkaða 
fjallahrings. Horfa þarf hærra og hugsa lengra.
Ekki verður skilið svo við mikilvæg verkefni sem vinna þarf að fyrir heildina  
en að minnst sé á samgöngumálin.  Vestfirðir er eini fjórðungurinn sem enn 
býr við það fornaldarástand að ekki eru öruggar heilsárssamgöngur milli 
svæða og alvarlegast er þar að norður og suðurhluti Vestfjarða, þar sem tvö 
fjölmennustu svæðin eru, eru sundurskilin meira en helming ársins. Þetta 
ástand er algerlega óþolandi og hefur veikt allan fjórðunginn meira en flest 
annað sem hefur verið Vestfirðingum mótdrægt. 

Komið að sveitarstjórnarmönnum 
Jón Gísli Jónsson, oddviti Strandabyggðar sagði í samtali við ritstjóra fyrir 
skömmu að einn vandi sveitarfélaga væri að ríkið setti skyldur á þeirra herðar 
en kostnaðinum fylgdu ekki nægilegar tekjur. Strandabyggð nær ein og sér 
trauðlega nokkrum árangri um breytingar. Þar verða fleiri sveitarfélög að 
standa saman.  Sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum verða að bera fram bein-
skeittar tillögur og kröfur til landsstjórnarinnar og fylgja þeim eftir.  Kröfurnar 
eiga að snúa að bættum tekjustofnum. Þar á auðvitað að krefjast þess að 
sveitarfélögin fái sanngjarnan hlut í því auðlindagjaldi sem útvegsmenn hafa 
um árabil innheimt og getur numið allt að 15 milljörðum króna á hverju ári 
fyrir Vestfirðinga. Þeir eiga að kefjast jöfnunar á hitunarkostnaði og á fast-
eignagjöldum. Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn í sveitarstjórnum eiga 
að beita sér innan flokka sinna af fullum þunga fyrir hagsmunum svæðisins. 
Þeir hafa nú tækifæri til þess og  ber skylda til þess að nýta það. Trúnaður 
þeirra er fyrst og fremst við íbúana en síður við stjórnmálaflokkana.
Blómstrandi vestfirskt byggð  kemur í kjölfar pólitísks árangurs.   Sá árangur 
næst ef menn taka höndum saman.

Kristinn H. Gunnarsson

Það vantar 
framtíðarsýn og 
samstillingu kraftanna

Leiðari

Við Djúpið
Listahátíð í aldarfjórðung

Allt frá árinu 1991 hefur verið 
staðið fyrir tónlistarhátíð að 
sumarlagi á Ísafirði af miklum 

myndarskap. Framan af var þetta ekki 
árlegur viðburður. 

Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri 
Tónlistarskóla Ísafjarðar segir að fyrstu 
árin hafi þetta verið sumarnámskeið 
á vegum Tónlistarskóla Ísafjarðar 
fyrir íslenska nemendur sem stóðu 
yfir í 4 – 5 daga. Fengir voru erlendir 
kennarar til þess að kenna master-
-klassa. Í tengslum við námskeiðin 
voru haldnir tónleikar fyrir almenning. 
Fyrstu árin hétu tónleikarnir ýmsum 
nöfnum, svo sem Jónsmessutónar og 
Sumarsólstöður. 

Ýmsir þekktir kennarar komu og 
leiðbeindu nemendum. Sigríður nefnir 
m.a. Willem Brons og Joep Terway frá 
Hollandi, Ludwig Hoffmann frá Þýska-
landi, Phillip Jenkins frá Bretlandi og 
Erling Blöndal Bengtsson frá Banda-
ríkjunum. 

Árið 2003 verður sú breyting að 
frumkvæði Péturs Jónassonar, gít-
arleikara og Guðrúnar Birgisdóttur, 
flautuleikara að hátíðin Við Djúpið fer 
af stað og segja má að meiri festa sé 
þá komin í hátíðarhaldið. Stofnað var 
skömmu síðar áhugafélagið Við Djúpið 
sem að formi til annast framkvæmdina. 
Tónlistarhátíðin Við Djúpið hefur verið 
haldin hvert ár síðan að árinu 2014 
undanskildu og fór 12. hátíðin undir 
þessu nafni fram nú í sumar. 

Þremur árum síðar eða 2006 taka 
Tinna Þorsteinsdóttir og Greipur 
Gíslason að sér framkvæmdina og 
sjá um hana næstu þrjú árin. Þá varð 
sú breyting að Dagný Arnalds tók að 

sér listræna stjórnun í stað Tinnu. Frá 
árinu 2012 hefur Greipur Gíslason, 
verkefnisstjóri hjá Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, verið einn með framkvæmdina 
á sínum herðum. 

Helstu samstarfsaðilar áhugafé-
lagsins Við Djúpið eru Listaskóli 
Rögnvaldar Ólafssonar, Tónlistarskóli 
Ísafjarðar, Tónlistarfélag Ísafjarðar og 
Listaháskóli Íslands. Hátíðin kostar um 
það bil 5 milljónir króna hvert ár og 
hefur verið fjármögnuð með styrkjum. 
Menningarsjóður Menntamálaráðu-
neytisins hefur stutt vel við bakið á há-
tíðinni í gegnum árin og eins Menning-
arráðr Vestfjarða sem nú heitir reyndar 
Uppbyggingarsjóður Vestfjarða. Frá 
árinu 2009 hefur bandaríska sendiráðið 
styrkt hátíðina myndarlega. 

Greipur Gíslason viðurkennir að 
framkvæmd og fjárhagsleg ábyrgð á 
hátíðahaldinu hvíli fyrst og fremst á 
honum sem framkvæmdastjóra og ef 
eitthvað fari úrskeiðis verði hann að 
leysa úr því. 

Sigríður Ragnarsdóttir segir að frá 
2009 hafi verið sérstakt samband við 
Bandaríkin og hátíðin borið sterkt svip-
mót af því. Bandaríska sendiráðið hafi 
styrkt hátíðina sérstaklega og sendi-
herrann hefur komið vestur á hátíðina. 
Í sumar ávarpaði sendiherrann tón-
listagesti sérstaklega í upphafi frábærra 
tónleika Fílhamóníuhljómsveitar New 
England tónlistarskólans í Boston í 
íþróttahúsinu á Ísafirði. Greipur tekur 
undir þetta og bendir á að bandaríska 
hljómsveitin hafi komið til Íslands 
nánast alfarið á eigin vegum og á eigin 
kostnað. Þeim finnst báðum mikið til 
velvilja Vestfirðinga í garð hátíðarinnar 

koma. Skýrasta dæmið er að um 300 
manns komu á tónleikana í íþrótta-
húsinu. Aðsóknin á Ísafirði stenst líka 
fyllilega samanburð við tónleikana í 
Hörpu, þar sem 800 manns mættu til 
þess að hlýða á bandarísku ungmennin. 

Greipur Gíslason segir að framundan 
sé stefnumótunarvinna í haust til þess 
að marka tónlistahátíðinni Við Djúpið 
stefnu til næstu framtíðar. Frá því Ís-
firðingarnir fóru af stað fyrir nærri 
aldarfjórðungi hafi margt breyst. Nú 
hafi bæði Harpa í Reykjavík og Vík-
ingur Heiðar farið inn á þessa braut og 
því þurfi að finna breyttan farveg sem 
geti verið í samstarfi við hátíðahöldin 
í Reykjavík. 

Eitt hefur þó ekki breyst að Vest-
firðingar eiga tónlistafólk og dugmikið 
áhugafólk sem mun áfram standa fyrir 
tónlistarviðburðum á Ísafirði sem 
verða í fremstu röð á Íslandi.



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.
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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

Evrópusambandið en ekki evruna
Bandaríski hagfræðingurinn 

Robert Aliber hélt fyrirlestur 
í síðasta mánuði í bogasal 

Þjóðminjasafnsins. Að fundinum 
stóðu samtök sparifjáreigenda og 
hagfræðideild Háskóla Íslands. Yfir-
skrift fundarins var evran eða krónan? 
Rober Aliber er prófessor emeritus í 
alþjóðahagfræði og fjármálum við há-
skólann í Chicago. Aliber hefur áður 
komið til Íslands og flutt erindi. Meðal 
annars á vordögum 2008 og vakti þá 
mikla athygli fyrir spá sína um efna-
hagshrun á Íslandi, sem hann sagði þá 
vera framundan. 

Niðurstaða Alibers var að Ís-
lendingum kæmi best að halda 
krónunni en hins vegar að ganga í 
Evrópusambandið. Aliber benti á að 
misgengi væri milli innflutnings og 

útflutnings að því leyti að útflutningur 
væri mest í evrum en innflutningur í 
bandarískum dollurum. Því væri best 
að hafa íslensku krónuna til þess að 
jafna út sveiflur í gengi gjaldmiðlanna. 
Sem dæmi til skýringar á sjónarmiði 
Alibers þá gætu til dæmis tekjur af út-
flutningi fallið vegna lækkunar á gengi 
evrunnar og kostnaður innflutnings-
vöru gæti hækkað á sama tíma vegna 
hækkunar dollars. Við þær aðstæður 
þyrfti að lækka innlenda kostnað, svo 
sem laun og gengislækkun krónunnar 
myndi gera það. En gengi evrunnar 
myndi ekki lækka og þá hefðu ís-
lendingar einungis þá leið að lækka 
laun og annan kostnað með beinum 
aðgerðum eða safna skuldum. Þá sagði 
Aliber að útflutningur Íslendinga væri 
einhæfur og byggðist að mestu á fáum 

útflutningsgreinum, einkum sjávarút-
vegi. Því væri það síður fýsilegt að vera 
bundinn gjaldmiðli sem tæki lítil mið 
af íslenskum aðstæðum. 

Á hinn bóginn var Aliber á þeirri 
skoðun að Íslendingum væri fyrir 
bestu að vera í Evrópusambandinu til 
þess að fá fullan ábata af innri markaði 
Evrópu. 

Takmarka skammtíma 
fjármagnshreyfingar
Sérstaklega athyglisverðar voru þær 
hugmyndir Alibers um að nauðsynlegt 
væri að setja skorður við fjármagns-
hreyfingum milli gjaldmiðla og landa 
til þess að koma í veg fyrir alvarleg 
áhrif. Robert Aliber sagði að þegar um 
væri að ræða vöru- og þjónustuvið-
skipti milli gjaldmiðlasvæða þá gengi 

það tiltölulega hnökralaust . Öðru 
máli gengdi um fjármálamarkaðinn. 
Síðustu 40 ár hefðu verið fjórar fjár-
málakreppur í heiminum og valdið 
miklum vandræðum vegna flæðis 
gjaldeyris sem ekki tengist vöru- og 
þjónustuviðskiptum. Aliber vildi ekki 
beinlínis leggja til fjármagnshöft eða 
kalla hugmyndir sínar skatt og vísaði 
til kollega síns Tobins, sem hefur lagt 
til að skattleggja fjármagnshreyfingar 
og situr uppi með það skatturinn er 
nefndur í höfuðið á honum. Vandséð 
er hins vegar að finna leið án skattlagn-
ingar eða beinnar takmörkunar á fjár-
hæð sem færðar eru á milli gjaldmiðla. 

Eins og Robert Aliber benti á þá er 
hefðbundið úrræði Seðlabanka til þess 
að koma á jafnvægi milli innflutnings 
og útflutnings það að hækka vexti sem 

aftur veldur því að erlent fjármagn 
streymir inn í hagkerfið eins og Ís-
lendingar þekkja manna best. Þessi 
leið gengur ekki við óheftar fjármagns-
hreyfingar. 

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

Líkan af 
Ingjaldi og 
Garðari BA
Jónatan Jóhann Stefánsson hefur 

safnað líkönum af ýmsum sögu-
legum bátum. Jónatan var lengi 

sjómaður meðal annars
á Garðari BA frá Patreksfirði og á 

líkan af honum sem Grímur Karlsson 
gerði. Eins er í safni Jónatans báturinn 
Ingjaldur sem Hannes

Hafstein sýslumaður Ísfirðinga fór á 
til þess að stöðva landhelgisbrot bresks 
togara á Dýrafirði árið 1899. Jónatan 
býr nú í Sandgerði. 

Gott samfélag  
á Reykhólum
Anna Björg Ingadóttir kennari 

á Reykhólum sér um Hlunn-
indasýninguna í sumar. Hún 

er ættuð úr hreppnum og fluttist vestur 
í fyrra. Anna segist kunna vel við sig 
á Reykhólum, „hér er gott samfélag“ 
segir hún.“Húsaleigan er mun lægri en 
fyrir sunnan og það munar um það.“ 
Hún bendir á að í hreppnum búi um 
280 manns og þar af eru 63 á leikskóla- 
og grunnskólaaldri. Skólastjóri er Ásta 
Sjöfn Kristjánsdóttir. Hlunnindasýn-
ingin er opin í sumar alla daga frá kl 
11 til 17. 
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Fasteignamat hækkar í Bolungavík og á Patreksfirði en lækkar á Ísafirði
Byggðastofnun hefur birt yfirlit yfir 

breytingar á fasteignamati íbúðar-
húsnæðis frá fyrra ári eftir sveitarfé-
lögum. Það var Þjóðskrá Íslands sem 
vann útreikningana.  Niðurstöður eru í 
samræmi við það sem áður hefur komið 
fram og greint hefur verið í blaðinu 
Vestfirðir. Hækkunin er 9% í Bolunga-
vík, um 8% á Patreksfirði, en hins vegar 
5% lækkun á Ísafirði. Fasteignamatið er 
reiknað út frá gerðum sölusamningum 
á 12 mánaða tímabili. Líkleg skýring á 
hækkun matsins í Bolungavík er sala á 
nýjum 15 íbúðum einkum fyrir aldraða. 
Söluverðið á þeim var um 300 þús kr/
m² eða sem svaraði byggingarkostnaði. 
Það er mun hærra en verð á notuðum 
íbúðum á almennum markaði og veldur 

því að meðalverð á seldum m²  hækkar 
umtalsvert. Það leiðir svo til þess að 
fasteignamatið hækkar þrátt fyrir að svo 
virðist sem fasteignaverð seldra notaðra 
íbúða hafi ekki hækkað að ráði milli 
ára. Það var sérstakt byggingarfélag 
sem stóð að framkvæmdunum með 
stuðningi bæjarfélagsins. Bolunga-
víkurkaupstaður á 8 íbúðir af þessum 
15 og leigir eina til viðbótar en 6 voru 
seldar einstaklingum. Breytingarnar á 
fasteignamati á Patreksfirði og Ísafirði 
eru líka verulega og skýringar liggja 
ekki ljósar fyrir að svo stöddu. En þó 
má ætla að hækkunin á Patreksfirði 
eigi sér þá skýringu að íbúum hefur 
fjölgað og meiri eftirspurn hefur af 
þeim sökum þrýst verðinu upp.

Hestaþing  
Storms á Söndum
Hestaþing Hestamannafélags-

ins Storms var haldið um 
síðustu helgi að Söndum í 

Dýrafirði. Keppt var í 6 flokkum A 
og B flokki gæðinga, tölti, unglinga-
flokki, ungmennaflokki og barnaflokki. 
Haldin var vegleg kvöldvaka og þar 
keppt í fljúgandi skeiði. Þátttakendur 
fóru í útreiðartúr út í Meladal og heslta-
þinginu lauk svo með „Stormspartýi“ í 
reiðhöllinni á Söndum. 

ÚRSLIT MÓTSINS: 
B-Flokkur

1. sæti
Kolskeggur frá Laugabóli. 
Knapi: Steinar Ríkarður Jónasson
2. sæti 
Goði frá Dýrfinnustöðum 
Knapi: Guðmundur Bjarni Jónsson
3. sæti
Gáski frá Bolungarvík
Knapi: Sigmundur B. Þorkelsson

Ungmennaflokkur
1. sæti
Kóngur frá Bolungarvík
Knapi:  Hugrún Embla  

Sigmundsdóttir

Unglingaflokkur
1. sæti
Viðja frá Þingeyri
Knapi: Birna Filippía Steinarsdóttir

Barnaflokkur
1. sæti
Ræll frá Fjalli
Knapi: Oddfreyr Ágúst Atlason

A-Flokkur
1. sæti
Sparta frá Laugarvatni
Knapi: Sigmundur B. Þorkelsson
2. sæti
Prins frá Bolungarvík
Gerður Ágústa Sigmundsdóttir
3. sæti
Haukdal frá Miðbæ
Knapi: Sigurjón Hákon Kristjánsson

TÖLT
1. sæti
Kolskeggur frá Laugabóli
Knapi: Steinar Ríkarður Jónasson 
2. sæti
Sparta frá Laugarvatni
Knapi: Sigmundur B. Þorkelsson
3. sæti
Viðja frá Þingeyri
Knapi: Birna Filippía Steinarsdóttir
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80 ára minning 
Hafliða Magnússonar
Hafliði Þórður Magnússon, 

listamaður frá Bíldudal var 
fæddur þann 16. júlí 1935 

og næsta fimmtudag eru því 80 ár frá 
fæðingun hans. Hafliði lést þann 25. 
júní 2011 á heimili sínu á Selfossi. 

Hafliði var fæddur í Hergilsey á 
Breiðafirði. Hann fluttist þaðan 6 ára 
í Arnarfjörð þar sem fjölskyldan bjó á 
ýmsum stöðum en lengst af bjó hann 
á Bíldudal. Hann bjó einnig um tíma 
í Reykjavík. 

Hafliði starfaði m.a. sem sjómaður 
og þá mest á síðutogurum, við fisk-
vinnslu og einnig kenndi hann sjó-
vinnu. Þá vann hann við uppbyggingu 
Mjólkárvirkjunar og endurgerð 
fæðingarbæjar Jóns Sigurðssonar á 
Hrafnseyri við Arnarfjörð. 

Frá árinu 1998 bjó Hafliði síðan á 
Selfossi ásamt sambýliskonu sinni Evu 
Þórarinsdóttur frá Suðureyri við Súg-
andafjörð. Á Selfossi vann hann ýmis 
störf, síðast hjá SG við trésmíðar þar 
sem hann lauk hefðbundinni starfsævi 
árið 2002. 

En Hafliði Magnússon var fyrst 
og fremst rithöfundur, ljóðskáld, 
söngleikjahöfundur og málari. Þá 
lagði hann mikla rækt við sagnaþætti 
af ýmsum toga og flest í því tengdist 
Bíldudal og Arnarfirði. Hann var svo 
sannarlega margþættur listamaður og 
þeim störfum helgaði hann sig alfarið 
eftir að hann hætti störfum hjá SG. 

Hafliði var félagslyndur og hrókur 
alls fagnaðar í hópi vina sinna. Hann 
vann mikið með leikfélaginu Baldri 
á Bíldudal og var formaður þess um 
tíma. Hann samdi ótal gamanbragi 
sem fluttir voru við sérstök tækifæri. 
Þó nokkur leikrit og söngleikir eftir 
hann voru fluttir á Bíldudal og víðar 
um land og einnig erlendis. Hann skrif-
aði fjölmörg ritverk, bækur og greinar. 
Hafliði var mikilvirkur máttarstólpi 
fyrir Vestfirska forlagið á Þingeyri í 
hinni fjölbreyttu útgáfu þess forlags 

allt frá stofnun árið 1994 og var með 
athyglisverð verk í vinnslu er hann féll 
frá. 

Sem púki og ungur maður á Flateyri 
við Önundarfjörð vissi ég af Hafliða 
Magnússyni sem eins hinna vönduðu 
og kraftmiklu félags- og listamanna 
á Bíldudal sem stóðu þar fyrir marg-
þættu lista- og menningarlífi svo eftir 
var tekið í þorpunum á Vestfjörðun 
og reyndar víðar um land. Leikritin 
frá Leikfélaginu Baldri, sem þeir fóru 
með um alla Vestfirði og sýndu, voru 
ógleymanleg og er ekki hallað á nein 
leikfélög vestra þegar sagt er að Bíld-
dælingarnir voru öllum fremri. Hljóm-
sveitin Facon á Bíldudal varð til og 
starfaði í þessari traustu menningar-
legu umgjörð sem Arnarfjörðurinn 
var. Frá þessum tíma fylgdist ég með 
Hafliða Magnússyni og því sem hann 
var að gera án þess þó að hitta hann 
nokkurn tímann í návígi. 

Á þessu varð síðan breyting er ég 
og fjölskyldan fluttum til Stokkseyrar 
árið 1999 og síðan á Eyrarbakka. Eins 
og Vestfirðinga er gjarnan háttur á 
nýjum slóðum krunka þeir sig saman 
til þátttöku í félags- og menningarlífi. 
Þeir reyna að blanda þar við innslögum 
að vestan því ekki eru Vestfirðingar 
ragir við að kunngjöra sitt upprunastolt 
og öllu sem því fylgir. Í þessum anda 
og umgjörð lágu leiðir okkar Hafliða 
Magnússonar saman í Flóanum. 

Báðir höfðum við Hafliði verk á 
höndum fyrir Sunnlenska fréttablaðið á 
Selfossi. Hann sem krossgátuhöfundur 
og smásagnaritari og ég sem frétta og 
greinaskrifari. Með okkur Hafliða varð 
strax náin og góð vinátta og stóðum við 
í ýmsu félags- og menningarstarfi og þá 
oftar en ekki með Vestfirðingum syðra. 
Meðal þessa varð síðustu árin skemmti-
legt samstarf við Vestfirska forlagið á 
Þingeyri og kynningar á útgáfu þess á 
Suðurlandi og víðar og samkomuhald 
vegna verkefnisins. Þessar samkomur 

voru vel heppnaðar og fjölsóttar þannig 
að þær eiga mörg aðsóknarmet slíkra 
samkoma. Hæfileikar og framganga 
Hafliða á þessum samkomum voru 
lykilatriði þessa góða gengis. Nefni 
ég aðeins til samkomurnar árið 2008 
en þá kom út ævisaga Jóns Kr. Ólafs-
sonar söngvara á Bíldudal, „Mélódíur 
minninganna“ sem Hafliði skráði með 
sínum skemmtilega hætti. 

Í lok ágúst árið 2009 fóru nokkrir 
Hrútavinir af Suðurlandi og fanga-
verðir á Litla-Hrauni í fræðslu- og 
skemmtiferð um Vestfirði. Leiðsögu-
menn vorum við Hafliði hvor á sínu 
svæði. Gist var að Sólbakka á Flateyri 
og á Bíldudal. Þessi ferð er rómuð af 
öllum sem í fóru. Vestfjarðaferðin var 
einnig hluti af afmælishaldi vegna 10 
ár afmælis Hrútavinafélagsins Örvars 
á Suðurlandi. 

Hafliði Magnússon samdi í rúman 
áratug vikulegar krossgátur fyrir 
Sunnlenska fréttablaðið sem nutu 
mikilla vinsælda. Myndtök hans og 
orðaval í krossgátunum voru með 
sterka tengingu við líðandi stund 
samfélagsins í bland við mennigararf-
leiðina. 

Minningarathöfn um Hafliða 
Magnússon fór fram í Laugardæla-
kirkju við Selfoss fimmtudaginn 30 
júní 2011. Kistu Hafliða við þá athöfn 
báru tveir tengdasynir Hafliða og Evu 
þeir Magnús B. Óskarsson og Sigþór 
Þórarinsson, einnig fjórir vinir hans 
af Suðurlandi; þeir Bjarkar Snorra-
son, Einar Loftur Högnason, Jóhann 
Páll Helgason og Björn Ingi Bjarna-
son. Þessir fjórir voru allir með í 
Vestfjarðaferðinni góðu sumarið 2009 
og hafa ásamt fleirum hitst reglulega 
í hverjum mánuði síðustu ár í“menn-
ingarkakói“ í Sunnlenska bókakaffinu 
á Selfossi í minningu Hafliða. 

Hafliði Þórður Magnússon var 
jarðsunginn frá Bíldudalskirkju 
laugardaginn 2. júlí 2011. Prestur við 

athöfnina var hinn góði vinur Haf-
liða séra Egill Hallgrímsson í Skálholti 
sem einnig var prestur við minningar-
athöfnina í Laugardælakirkju. 

Blessuð sé minning Bílddælingsins 
Hafliða Magnússonar sem bjó síðustu 
árin á Selfossi.

Björn Ingi Bjarnason á Eyrarbakka

Hornstrandarefir á heljarþröm?
Hornvík er hættuleg tófum. 
Herjuð af sjómannabófum, 
kvikasilfruðum selum
og skotglöðum landeignadelum. 

Hálsaskógarkynslóðin sem nú er upp 
á sitt fegursta og ræður flestu í þessu 
landi, ólst upp við að öll dýrin í skógin-
um ættu að vera vinir og ekkert þeirra 
mætti éta annað. Einnig að í því sam-
félagi væri Mikki refur grunnhygginn 
og lítt ógnandi sprelligosi. 

En þegar ofangreind kynslóð, svo 
veruleikafirrt í þessum efnum sem raun 
ber vitni, er á fáum árum búin að 10 – 
15 falda refastofninn, er heldur betur 
farið að harðna á dalnum fyrir nytja- og 
farfuglastofnum og sauðfé bænda, „því 
óargadýrsins eðlið grimmt á sér í heila 
fylgsni dimmt.“

Það vitum við best sem höfum séð illa 
dýrbitnar kindur, á annan tug þrastar-
unga vella út úr gininu á nýskotinni 
grenlæðu, aleyðingu vænna kríuvarpa 

á 2 – 3 vornóttum, stórspillt æðarvörp 
eða fundið stálskolta rebba læsast um 
hendi sína eða stígvélatá. Svo vitnað sé 
til annarra þjóða er hatursfyllsta bölbæn 
á keltneska tungu eitthvað á þessa leið: 
Megi refur grenja sig undir dyrahellu 
þinni. 

Hálsaskógarheilkennið
Í fyrravor sendu stjórnir allra suðfjár-
ræktarfélaganna í Strandasýslu, 7 að 
tölu, þáverandi umhverfisráðherra S. I. 
J. erindi þess efnis að aflétta friðun refa 
á Hornströndum og ráða veiðistjóra til 
að halda refastofninum innan eðlilegra 
stærðarmarka. Við vorum ekki virt 
svars, en aðspurður svaraði ráðherra 
sunnlenskum bónda því, að það væri 
erfitt að snúast gegn tófunni, hún væri 
svo vinsæl. 

Sama erindi var sent nýjum um-
hverfisráðherra eftir áramótin og þar 
virðist líka eins og að biðja fjandann um 
vel kristna sál að fá viðbrögð. Sauðfjár-

bændur úr Dölum og Djúpi sem sitja á 
alþingi gera sig „fræga“ með öðru og 
dapurlegra móti en sinna þessu hags-
munamáli kjósenda sinna. 

Um tíma mátti ekki birta myndir 
af dýrbitnum kindum í Bændablað-
inu vegna hættu á að lesendur þyrftu 
áfallahjálp og útbreiðsla blaðsins dægist 
saman. 

Og Ester Rut komst upp með það í 
fjölmiðlum, ómótmælt, að refurinn hafi 
numið hér land fyrstur spendýra og eigi 
því allan rétt, sé kórónan á sköpunar-
verkinu og við verðum bara að þola 
þann óskunda sem hann gerir. 

Lofsvert framtak  
Hornvíkinga
Tíu refahræ sem Ester Rut hnaut um á 
fjörukambinum í Hornvík síðasta sum-
ar, hafa orðið hennar sönnun þess að 
refastofninn á landinum öllu hafi farið 
hrakandi síðan 2008. 

Hátt magn kvikasilfurs nefnir 

hún líklegasta dánarorsök, þó að á 8 
mánuðum hafi henni ekki unnist tími tli 
að fá það staðfest. Ferðamenn ýti einnig 
undir drykkjuskap hjá refum, sem 
valdi þeim skorpulifur. Yrðlingar liggi 
dauðir á og við greni. Hið sanna er að 
sjómenn leita oft landvars í Hornvík og 
æfa skotfimi sína á tófunum í fjörunni. 
Landeigendur gera einnig hreint fyrir 
sínum dyrum áður en ferðamannatím-
inn byrjar. Yrðlingarnir svelta svo í hel, 
þegar annað foreldri eða bæði eru fallin 
frá. Tímabundin refarýrnun í Hornvík 
er því ekki einu sinni hægt að yfirfæra á 
Hornstrandir, hvað þá landið allt. 

“Doktor Mýsla“
Að síðustu, vegna þess að Ester Rut er 
nú nýverið orðin doctor í hagamúsum 
út á þá“uppgötvun“ sem ég vissi nú fyrir 
10 ára aldur, að músum líði betur og 
tímgist hraðar í skóglendi en á berangri, 
eru hér í lokin aðsend erindi sem nefn-
ast „Óbein útför“. 

Skjalfannarbóndinn skellti
skottið af doctor mýslu. 
Nú kvalin og kviðlinginn melti
kumluð í Hornstrandasýslu.

Upprisinn aftur mýsla
aukist að frægð og sóma
þó meindýramálasýsla
misjafna hljóti dóma.

Indriði Aðalsteinsson.

Við Skógafoss 6. desmber 2008. F.v.: Jón Kr. Ólafsson, Hafliði Magnússon og 
Björn Ingi Bjarnason. ljósm.: Einar loftur Högnason.

Við Uppsali í Selárdal, Arnarfirði í Vestfjarðaferðinni 2009. F.v.: Hlynur Gylfason, 
Einar Valur Oddsson, Jóhann Páll Helgason, Einar loftur Högnason, Hafliði 
Magnússon, Friðrik Sigurjónsson, Ásmundur Sigurðsson, Bjarkar Snorrason 
og Gunnar Marel Friðþjófsson.
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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

Þetta er eitthvað defekt
Þegar ég heyrði þau tíðindi ofan 

úr Efstaleiti á föstudaginn að 
búið væri að reka þær Hönnu G. 

Sigurðardóttur og Sigríði Stephensen, 
bara sisona, kom mér í hug orðalag 
mömmu sem er 101, að þetta væri eitt-
hvað defekt. Hún sagði þetta jafnan og 
segir enn þegar henni finnst skorta 
eðlilegar skýringar á atvikum og rök-
semdafærsla og málsgögn úti um dal 
og hól. Hlaut eiginlega að vera eitthvað 
defekt þegar færustu útvarpskonurnar 
á Rás 1 voru reknar á guð og gaddinn. 
Og enn var stuðst við aðferðafræði 
Páls Magnússonar að sparka fólki 
samstundis út á hlað og kemur upp 
eftirminnileg sena úr Skyttunum hans 
Frikka Þórs þegar hvalföngurunu er 
sparkað út af Gauknum. 

Fyrsta hugsunin eftir áfallið felst 
gjarnan í spurningu: Hvað hef ég gert 
af mér? Líkt og fórnarlamb nauðgunar 
fyllist sjálfsásökun og sektarkennd, 
hvað gerði ég rangt til að verðskulda 
slíka meðferð? 

OKKAR RÚV
Okkar RÚV er vígorð Ríkisútvarpsins 
þessa dagana. Líklega verið að herða á 
því að stofnunin sé í eigu landsmanna 
og tileinki sér ákveðna hlutdeild í 
henni umfram þá að borga afnota-
gjaldið sem er nefnskattur. Læðist að 
manni eftir atburði föstudagsins að 
eitthvað fari þarna á milli mála. Okkar 
RÚV losaði sig við tvær útvarpskon-
ur sem höfðu unnið Okkar RÚVI af 

trúmennsku og faglegum metnaði í 
áratugi. Það er nefnilega svo að störf í 
útvarpi eru náskyld leikhúsvinnu. Við 
höldum úti þjóðarleikhúsi og borgar-
leikhúsi ásamt atvinnnuleikhúsi fyrir 
norðan. Þjóðarleikhús var draumur 
Indriða Einarssonar sem hafði kynnst 
slíku í Kaupmannahöfn. Og það eru 
fastráðnir leikarar sem bera uppi starf-
ið. Leikarinn dafnar og þroskast með 
leikhúsi sínu sem hann gerði ekki ella 
og heldur ekki leikhúsið. Í því liggur 
galdurinn. Nákvæmlega hið sama ger-
ist í útvarpi, þar þroskast útvarpsfólk 
með miðli sínum og er heilt ævistarf 
að ná tökum á honum og sjálfu sér. 
Bæði starf leikarans og útvarpsmanns-
ins felur í sér að koma á samband við 
áhorfendur/ hlustendur. Hvorirtveggja 
stunda það að koma fram fyrir alþýðu 
manna (performans). Eins og í leik-
húsinu er það ákveðinn hópur útvarps-
fólks sem ber hitann og þungann af 
dagskrá og útsendingumi. Ef það er 
hugsun einhverra dagskrárstjóra að 
hægt sé að reka metnaðarfulla útvarps-
stöð með íhlaupafólki, þá á hann bara 
eftir að reka sig á að það er ekki hægt. 

Svo vill til að konurnar sem sparkað 
var á föstudaginn tilheyra þeim hópi 
sem bera uppi dagskrá Rásar1 og það 
er afar ótrúverðugt að ekki sé hægt 
að gera neinar breytingar á dagskrá 
rásarinnar án þess að losa sig við þær. 

Þegar Ríkisútvarpið var gert að 
svokölluðu opinberu hlutafélagi var 
látið í veðri vaka að slíkt fyrirkomulag 

mundi liðka fyrir ýmsum viðskiptum 
út á við og gera fyrirtækið straumlínu-
lagaðra. Slíkt hefur reyndar ekki borist 
í hámæli en afturámóti tíðar fréttir af 
starfsmannamálum þar sem verið er 
að ráða og reka. Útvarpsstjóri þarf 
hvorki að spyrja kóng eða prest ef hann 
langar að reka einhvern starfsmann. 
Sama lýtur að dagskrárstjórum, þeir 
eru einvaldar með mannaráðningar 
og mannarekstur eins og skipstjóri á 
togara. Því er eins gott að vera ekki 
með neitt múður ef fólk vill halda 
plássinu. 

Réðst þó ekki á garðinn 
þar sem hann var lægstur 
Ég veit að Hanna G. Sigurðardóttir 
hefur sett fram faglega gagnrýni þegar 
henni hefur þótt þurfa og umræðan 
hefur verið tekin á Rás1. Því hvarflar 
að manni að óöruggur dagskrárstjóri 
hafi gripið til þess óyndisúrræðis að 
reka Hönnu G. Má þó eiga það að hann 
réðst ekki á garðinn þar sem hann var 
lægstur. Síðan hafi Sigríður Stephensen 
verið valin af nokkru handahófi til að 
auðvelda yfirklórið. Þetta er auðvitað 
tilgáta, má kalla samsæristkenningu. 
Og það fer varla á milli mála að leik-
húsmaðurinn útvarpsstjórinn hafi haft 
einhvern pata af málinu þegar það var 
að gerjast. 

Það er vandræðalegt að þurfa að 
minnast á aldur þeirra tveggja kvenna 
sem Okkar RÚV hefur nú gert að taka 
pokann sinn. Báðar á sextugsaldri, 

einstæðar mæður og eru fyrirvinnur 
á heimilum sínum. Þær fá ekki störf 
í sínu fagi i þar sem þau eru ekki til 
annars staðar en á Rás1 og þær hafa 
sjálfar skapað. 

Borgarleikhúsið sá að sér eftir að 
hafa rekið Theodór Júlíusson og hann 
hélt stöðu sinni. Enginn minnkun 
fyrir fyrrverandi Borgarleikhússtjóra 

að viðurkenna mistök OKKAR RÚVS 
eins og eftirmaður hans gerði, biðjast 
fyrirgefningar fyrir hönd OKKAR 
RÚVS og bjóða konurnar velkomnar. 

Ég endurtek svo eins og mamma á 
hundraðasta og öðru aldursári: Þetta 
er eitthvað defekt þarna í Efstaleiti.

 Finnbogi Hermannsson er útvarps-
maður og rithöfundur í Hnífsdal.   
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Opið: 
Mán. - fim. kl. 09-18  
Föstud. kl. 09-17
Lokað á laugardögum í sumar

Við hönnum og teiknum fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þitt er Valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

kr
ea

ti
V

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum, 
klæðningum og einingum

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

15ÁRA

 StofNAÐ 2000
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Hamingjudagarnir á Hólmavík
Bæjarhátíðin hamingjudagar í 

Strandabyggð voru haldnir í 
10. sinn síðustu helgina í júní. 

Hátíðin hófst á miðvikudegi og stóð 
samfleytt í fimm daga og lauk á sunnu-
deginum. Dagskrá var fjölbreytt eins og 
geta má. Kassabílasmiðja var starfandi, 
svo og Náttúrubarnaskóli. Sett var upp 

sérstök kvennasýning í tilefni af 100 
ára afmæli kosningaréttar kvenna. Veitt 
voru verðlau fyrir bestu kökuna. Efnt var 
til hamingjuhlaups og öllum gestum og 
gangandi boðið upp á fjölbreytt hlað-
borð að því loknu. Í Kirkjuhvamminum 
voru á laugardeginum skemmtiatriði 
fyrir börn og fullorðna. Jónsi og Gunnar 

Þórðarson komu fram og furðuleikarnir 
á Sævangi voru einnig á sínum stað á 
sunnudeginum. Þar er keppt í ýmsum 
óhefðbundnum íþróttagreinum svo ekki 
sé fastar að orði kveðið. 

Veðrið var gott og lék á köflum við 
fjölmarga gesti. Myndirnar tóku Jón 
Halldórsson og Kristinn H. Gunnarsson. 



Hyrjarhöfði 8  110 Reykjavík
sími: 577-1090
netfang: sala@vikurvagnar.is 
www.vikurvagnar.is

Hestakerra 2 öxla sem 
rúmar 4 hesta.

Flatvagn 2 öxla með 
niðurfellanlegum skjólborðum. 

Víkurvagnar ehf. 
Sérhæfir sig í öllu sem viðkemur dráttarbeislum og kerrum. 

Við getum boðið upp á breiða línu af kerrum til flestra nota,          
svo sem hestakerrur, farangurskerrur, bílaflutingavagna, vélavagna 
ásamt sérsmíði eftir þínum þörfum. 

Önnumst allt almennt viðhald á kerrum og vögnum. 
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Ynja Mist (til hægri).

Myndlistar- 
sýning í Hlökk
Ynja Mist Aradóttir sýndi eigin myndlist í húsnæði Hlakkar, þar sem er 
beitningaaðstaða fyrir bát afa hennar Ingvars Þórs Péturssonar. 
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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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Dýrafjarðardagar
Dýrafjarðardagar voru haldnir 

í byrjun júlí í blíðskapar-
veðri. Að venju var margt til 

skemmtunar. Boðið var upp á göngu-
ferð um söguslóðir Gísla Súrssonar 
og Óttar Guðmundsson spreytti sig 
á því að greina kappann. Haldið var 
strandblakmót og keppt í Vestfjarða-

víkingnum. Kassabíla og kerrurally var 
ungum sem öldnum til skemmtunar. 
Grillveisla og dansleikur, dorgveiðihá-
tíð og morgunganga upp á Mýrarfellið, 
svo fátt eitt sé nefnt. Hátíðinni lauk 
með tónleikum Láru og Hjalta í Þing-
eyrarkirkju. 

Myndirnar tók Davíð Davíðsson. 



Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Tengdu punktana:



48” & 55”
Vinsælustu stærðirnar

Bein eða bogin - þín upplifun

55” 249.900.-
Samsung H6475

Besta
verðið

48” : 139.900.-
Samsung H5005

Samsung JU6675

48” : 239.900.-

Samsung  JU6415

48” : 249.900.-

Samsung JU7005

55” 389.900.-

Samsung JU6675

55” 319.900.-
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