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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Hornbjarg á fögrum sumardegi.   Mynd: Jón Björnsson.



Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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knattspyrnulið bÍ/bolungarvíkur gekk ekki sem skyldi í sumar og féll úr 1. deildinni. Þó komu fyrir góðar stundir inn 
á milli eins og sjá má á Ísfirðingunum Magnúsi reyni Guðmundssyni og Hrafni M. Norðdahl.

Byggðakvótinn:

Fundið fé án veiða 
Útgerðarmenn sem fá úthlutað 

byggðakvóta hafa fundið leið 
til þess að fá beinharðar tekjur 

af byggðakvótanum án veiða með því 
að leigja hann. Jón Valgeir Guðmunds-
son, starfsmaður á þjónustu- og upp-
lýsingarsviði Fiskistofu staðfestir í svari 
við fyrirspurn blaðsins Vestfirðir að 
um framsal byggðakvóta gildi sömu 
reglur og um annan úthlutaðan kvóta 
og það megi leigja frá sér helminginn 
í þorskígildum talið. Í reglugerð frá 
2014 um úthlutun byggðakvóta er það 
skilyrði sett fyrir úthlutun byggðakvóta 
að ekki hafi verið fluttur meiri kvóti frá 
bátnum en flutt var til hans. Samkvæmt 
þessu má leigja út allt að helmingi af 
byggðakvótanum en flytja verður til 
bátsins jafnmikinn kvóta í þorksí-
gildum talið. 

Fundist hafa nokkur dæmi um 
báta þar sem þetta hefur verið gert 
og í öllum tilvikum hafa tekjurnar af 
leigðum byggðakvóta verið hærri en 
leigukostnaðurinn af aðleigðum kvóta. 
Þetta kemur til af verðmismun á kvóta 
eftir fisktegundum. Þar sem flestar til-
færslurnar áttu sér stað í apríl og maí 
2015 er fundið meðalverð yfir þessa 
tvo mánuði á leigðu kg. Þá var hægt að 

fá 231 kr fyrir hvert kg af þorski, 250 
kr/kg á ýsu og 115 kr/kg af steinbít. 
Bátarnir sem skoðaðir voru leigðu allir 
til sín ufsakvóta og leiguverðið var á 
þessum tíma aðeins 65 kr/kg. 

Bátarnir leigðu frá sér af byggða-
kvótanum 2014/15 heimildir í þorski, 
ýsu og steinbít og leigðu til sín heim-
ildir í ufsa jafnmikið í þorskígildum 
talið. Ufsakvótinn var svo ekki veiddur 
og hann féll niður í lok fiskveiðiársins. 
Þrátt fyrir kostnað af leigu ufsakvótans 
voru tekjurnar af útleigu byggðakvót-

ans mun meiri og hreinn hagnaður 
varð af tilflutningunum án nokkurra 
veiða. Mest bar útgerð Veigu ÍS 76 úr 
býtum með þessum hætti eða rúmar 
740 þúsund krónur. En afleiðingin er 
að þessi hluti byggðakvótans var ekki 
veiddur og féll niður. Kvóti sem ekki er 
veiddur skapar engin störf í byggðar-
laginu. 

Svo virðist miðað við reglugerð og 
svör Fiskistofu að bátarnir eigi áfram 
fullan rétt á að fá úthlutað byggðakvóta 
á þessu fiskveiðiári 2015/16 þar sem 
þeir uppfylla skilyrðið um að hafa flutt 
jafnmikinn kvóta til bátsins og nemur 
leigður byggðakvóta frá frá honum. 

Aðeins voru athugaðir nokkrir bátar 
í einu byggðarlagi að þessu sinni og er 
ekki vitað hvort þessi hjáleið afmarkist 
við Súðavík eina enda augljóst að leiðin 
er jafn lögleg í öðrum byggðarlögum. 

Bátur Leigður byggðakvóti leigutekjur Ufsi leigður Leigukostn Hagnaður

Þorskur kg Ýsa kg Stb. kg kr kg kr kr

Veiga ÍS 76 3.192 1.672 353 1.196.359 7039 455.071 741.288

Brekkunes ÍS 110 1.824 1.292 285 777.156 4662 301.398 475.758

Mardís ÍS 400 400 149 31 133.302 770 49.781 83.521

Haukur ÍS 154 0 1.672 353 457.635 3099 200.350 257.284

Unna ÍS 72 1.354 1.665 351 769.015 4758 307.605 461.410

Þorskígildi
leigt út

Þorskígildi 
leigt inn

Óveiddur
ufsi kg

Leigt af 
þorskkv.

Byggðakv.
í þorskíg.

5.701 5.702 7039 33% 13.972

3.774 3.776 4662 24% 11.226

623 624 770 48% 1.246

2.509 2.510 3099 0% 13.971

3.852 3.854 4758 14% 13.913

Norðurfjörður: 

Lenging grjótgarðs
Nýlega voru opnuð tilboð í 

dýpkun og lengingu grjót-
garðs í Norðurfirði í Árnes-

hreppi. Ætlunin er að dýpka fyrir 
flotbryggju annars vegar og hins vegar 
þarf að taka upp og endurraða grjóti 

í núverandi grjótgarði. Verkinu skal 
lokið eigi síðar en 30. apríl 2016. 

Þrjú tilboð bárust og var Tígur ehf 
í Súðavík með lægsta tilboðið 22,3 
milljónir króna sem er aðeins 72% af 
kostnaðaráætlun. 

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús. kr.

Hagtak ehf., Hafnarfirði 53.480.250 173,1 31.175

Áætlaður verktakakostnaður 30.894.000 100,0 8.588

Borgarverk ehf., Borgarnesi 28.360.000 91,8 6.054

Tígur ehf., Súðavík 22.305.580 72,2 0

Mynd: Eva Sigurbjörnsdóttir.

Dýrfirðingar eru 
sárir og svekktir
Sú andsamfélagslega aðgerð 

Banka allra landsmanna að loka 
útibúi bankans á Þingeyri hefur 

vakið hörð viðbrögð í Dýrafirði. Í dag 
komu flestir sem vettlingi geta valdið 
og áttu heimangegnt í firðinum saman 
við Landsbankann á Þingeyri. Var þar 
höfð stutt sameiginleg stund síðustu 
mínútur Landsbankans á staðnum. 
Kveikt var á kertum. Jónína Símonar-
dóttir kennari hélt stutta tölu og sagði 

meðal annars að nú væru Dýrfirðingar 
sorrý, sárir og svekktir. Einn fundar-
manna sagði að þetta væri punkturinn 
yfir i-ið. Tveggja mínútna þögn var 
svo í lokin. 

Mikill þungi er í fólki vegna þessarar 
aðgerðar Landsbankans. Hingað og 
ekki lengra segja viðskipamenn og 
eigendur Landsbankans í Dýrafirði. 

Mynd og texti:  
Hallgrímur Sveinsson.

Vel flestir sem vettlingi geta valdið í Dýrafirði og áttu heimangengt, voru 
mættir þegar kveikt var á friðarkertum síðustu mínúturnar sem Landsbank-
inn hafði opið á Þingeyri, eftir því sem tilkynnt hefur verið.  

Undanþágan frá olíugjaldi 
skilar 9 - 13 milljörðum króna
Verð á olíu til fiskiskipa er 

mun lægra en til annarrar 
atvinnustarfsemi og til 

heimilanna sem reka bifreiðar. Það 
er svonefnt olíugjald sem skilur á 
milli en það er nú 56 kr á hvern lítra. 
Það þýðir að útsöluverð á hvern lítra 
er 70 kr lægra að meðtöldum virð-
isaukaskatti. Mikill hagnaður hefur 
verið í sjávarútvegi frá 2009 og var 
hreinn hagnaður árið 2013 61 milj-
arður króna og nam 22,4% af rekstr-

artekjum. Miðað við upplýsingar frá 
Samtökum atvinnulífsins má ætla að 
olígjaldið myndi skila ríkissjóði 9 - 13 
milljörðum króna árlega. 

Undanþágan hefur verið rökstudd á 
þann veg að olíugjaldið eigi að renna 
til vegakerfisins og því séu skip undan-
þegin gjaldinu. Á það má þó benda 
að tekjur ríkisins af umferðinni hafa 
löngum verið langtum hærri fjárhæð 
en varið er til vegamála. Samkvæmt 
upplýsingum frá Samtökum íslenskra 

sveitarfélaga hafði ríkið árið 2013 33 
milljarða króna í tekjur af umferðinni 
en aðeins 20 milljarðar króna fóru 
til vegamála. Tekjur af olíugjaldinu 
voru 7,1 milljarður króna árið 2013 
og hefði ríkið getað fellt það alveg 
niður og samt fengið 6 milljörðum 
króna í tekjur af umferðinn umfram 
útgjöld. Langstærstur hluti olígjalds á 
fiskiskipaflotann myndi falla á togara 
og uppsjávarskip þar sem hagnaður-
inn hefur verið mestur í sjávarútvegi. 



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

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

Isabella hægindasófi
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 stærðum, 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

Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga. Margir litir í boði.

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

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

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
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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
Nettur en samt sterkbyggður svefnsófi frá Calia á Ítalíu.
Góðar dýnur í breiddunum 120-140-160cm. 
Fjölmargir litir í tauáklæðum, ásamt leðurútfærslum.

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

Undanfarið hefur mátt sjá og heyra athyglisverða auglýsingar í 
fjölmiðlum landsins þar sem vakin er athygli á einelti  sem börn 
verða fyrir. Auglýsingarnar eru að mörgu leyti ágengar og knýja 

áhorfandann til þess að  íhuga ástæður eineltisins. Skilaboðin eru ákaf-
lega skýr - einelti er ofbeldi sem gerendur beita í skjóli félagslegrar stöðu 
sinnar. Eineltið byggist á því að aðrir spili með gerendunum annað hvort 
með með beinni þátttöku eða því að sitja hjá og horfa til hliðar í stað þess 
að grípa inn í eineltið og koma þolandanum til varnar.  Einelti er ofbeldi 
í skjóli valds og er svo sannarlega þjóðfélagsmein sem þörf er á að berjast 
gegn með oddi og egg. 

Orð borgarskáldsins Tómasar Guðmundssonar eiga vel við og minna á að 
hver og einn getur og reyndar á að láta málið til sín taka: 

Á meðan til er böl sem bætt þú gast, 
og barist var á meðan hjá þú sast,
er ólán heimsins einnig þér að
kenna.

Einelti getur enginn leitt hjá sér og hver sem það gerir má vita að ólán 
einstaklingsins sem fyrir eineltinu verður er einnig þeim að kenna sem 
hjá sat.

Ofbeldi fullorðinna
Eineltið sem viðgengst í heimi barnanna verður ekki til í tómarúmi. Það á 
sér fyrirmynd í veruleika fullorðinna. Það læra börnin sem fyrir þeim er 
haft. Í heimi fullorðinna viðgengst skefjalaust ofbeldi  og börnin sjá það 
hvernig hver maðurinn á fætur öðrum  spilar með gerandanum og veitir 
honum styrk til þess að misbeita valdi sínu. Meðvirknin er oft víðtæk og 
spillandi. Þar sitja hjá þeir sem bætt gátu  ef þeir hefðu þorað. 

Nýjasta dæmið um alvarlegt ofbeldi í skjóli valdsins eru ófyrirleitnar 
árásir forstjóra sjávarútvegsfyrirtækisins Samherja á Má Guðmundsson  
Seðlabakastjóra.  Forstjórinn hefur ítrekað veist að Seðlabankastjóranum 
á opinberum vettvangi og sakað hann um persónulega óvild í garð fyrir-
tækisins. Það er ekki í fyrsta sinn sem þessi forstjóri persónugerir mál og 
fer í manninn en ekki málefnið. 

Seðlabankastjórinn er aðeins að framfylgja lögum og gera það sem honum 
ber. Í því felast engin persónuleg sjónarmið. Forstjórinn Þorsteinn Már 
Baldvinsson hefur engann skilning á því og krefst þess Seðlabankastjórinn 
hagi gjörðum sínum að sínum geðþótta.  Þegar svo fer að vegna mistaka í 
viðkomandi ráðuneyti að kæra Seðlabankans er látin niður falla er Seðla-
bankastjórinn Már Guðmundsson sakaður um persónulegan illvilja , eins 
og forstjórinn tók til orða. 

Steininn tók úr í viðtali á sjónvarpsstöðinni N4 þar sem forstjórinn jós yfir 
Seðlabankastjórann skömmum og meðvirkur þáttastjórnandinn gerði sitt 
besta til þess að koma sér í mjúkinn hjá forstjóranum valdamikla í sam-
félagi þeirra beggja. Forstjórinn klykkti út með því að segja að þeir sem 
hétu Már væru allir flottir menn nema einn og hann væri undantekningin 
sem sannaði regluna. 

Þegar svona gerist eiga menn ekki að sitja hjá heldur að leggja sitt af mörkum 
til þess að bægja frá bölinu sem fylgir þessu ofbeldi sem iðkað er í skjóli 
valdsins. Þáttastjórandinn brást og varð deigur liðmaður eineltisins.

Vestfirðingar þekkja líka sams konar ofbeldi sem beitt var gegn ungum 
manni. Honum var refsað með því að fá ekki starf sem hann hafði fengið 
loforð um. Sakirnar voru meint viðhorf einstaklings tengdum manninum 
unga til þeirrar hegðunar framkvæmdastjóra Jakobs Valgeir ehf  að leggja bíl 
sínum ítrekað í stæði fatlaðra. Þessi hegðun framkvæmdastjórans er ekkert 
annað er gróft ofbeldi sem byggt er á valdi og þjóðfélagslegri stöðu gegn 
einstaklingi sem stendur höllum fæti í samanburði við framkvæmdastjórann.

Um bæði þessi mál gildir það sama og um eineltið að það er skylda hvers 
manns að láta málið sig varða og standa uppréttur gegn ofbeldinu sem 
sýnt. Því miður eru of margir sem velja þá leið að horfa til hliðar og sitja 
hjá eða jafnvel ganga enn lengra og gerast hrópendur með gerandanum í 
þeirri von að njóta góðs af. 

En á meðan það viðgengst er það eins og skáldið segir - er ólán heimsins 
einnig þér að kenna.

Kristinn H. Gunnarsson  

Ofbeldi  valdsins 
er þjóðfélagsmein

Leiðari

Á laugardaginn var haldið upp á 15 ára afmæli heilsubæjarins í bolungavík. Af því tilefni var efnt til hátíðahalda í 
íþróttahúsinu og Sigrúnu Gerðu Gísladóttur, hjúkrunarfræðingi veitt viðurkenning fyrir mikilvægt framlag hennar 
til átaksins um langt árabil.

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Leiklistarsaga 
Bíldudals á bók
Sögusagnir eru margar. Ein þeirra 

er sú að Bílddælingar geri meira 
af því að skemmta sér en að 

vinna. Meðan íbúar næsta þorps geri 
akkúrat öfugt. Ekkert skal fullyrt um 
þessa sögn enda er hún bara saga ef til 
vill bara þjóðsaga. Hitt er hinsvegar al-
veg ljóst og marg vitað að list hefur allt 
frá upphafi þorpsmyndunnar á Bíldu-
dal verið þar í miklum metum. Leiklist 
hefur jafnan verið þar fremst í flokki 
en fyrstu heimildir um leiksýningar á 
Bíldudal eru frá árinu 1894. Síðan þá 
hefur verið leikið í þorpinu af miklum 
krafti. Í þessari bók rekur Elfar Logi 
Hannesson, leikari og heimalingur 
hjá Leikfélaginu Baldri, hina einstöku 
leiklistarsögu Bíldudals allt frá upphafi 
til vorra daga. 

Leiklist á Bíldudal er gefin út í tilefni 
af hálfrar aldar afmæli Leikfélagsins 
Baldurs. Þeir sem vilja óska félaginu til 
lukku geta gert það með því að senda 
kveðju sem birtist í bókinni og enn 
betra fá um leið eintak af Leiklist á 

Bíldudal. Áhugasamir snúi sér til út-
gefanda bókarinnar sem er Kómed-
íuleikhúsið. Margar leiðir eru færar 
til að bóka kveðjuna og fá bókina. Það 
má senda tölvupóst á komedia@ko-

media.is, hringja í síma 8917025 eða 
bara stöðva þann kómíska á götum úti 
og ganga frá málinu á staðnum. 

Stefnt er að því að Leiklist á Bíldudal 
komi út í byrjun október komandi. 

elfar Logi Hannesson, leikari.

Þá verður lagt af stað með vísnahornið 
að nýju eftir sumarhlé og eigendaskipti 
á blaðinu.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri  
fylgdist með vandræðagangingum í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í haust og varð 
að orði:

Í ráðhúsinu er rýrnandi veldi
ráðin lítið að skána
Dagur virðist kominn að kveldi
kollurinn farinn að grána.

Borgin er rekin með bullandi halla
sem bætist við aðra pínu.
Til bjargar og örlitla bót má kalla
að Björk fer til Palestínu.
 

Eiríkur Jónsson, fyrrverandi formaður 
Kennararsambands Íslands á rætur 
til Vestfjarða og dvelur þar löngum 

stundum. Í sumar fylgdist hann með 
eldhúsdeginum úr fjárhúsunum á 
Skjaldfönn og varð hóflega hrifinn af 
ræðu forsætisráðherrans Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar:

Öfugmælin yfir lýðinn flæða,
 ótal margir lygavefinn þræða.
 Sjàlfsànægjan sérhyglin og hrokinn, 
sannleikurinn út um gluggann fokinn.

Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn   las einhvers staðar  að áhyggjur 
voru uppi yfir dvínandi fylgi Sjálfstæð-
isflokksins, sem eru kominn niður 
undir 20% í skoðanakönnunum og 
heyrði svo saknaðartón eftir fyrrver-
andi formanni flokksins. Þetta var 
umsvifalaus fært  í vísnabúning:

Íhaldið er aumt og svekkt
enginn Bjarnakraftur.

Djöfull væri dásamlegt
ef Davíð gengi aftur.

Georg Jóni Jónssyni  finnst margt 
skrýtið í samningum við ESB  um 
tollfrjálsan innflutning á kjöti.

Tækifæri tókst að skapa
Í tillögunum felst.
Flytja má inn asna og apa
„enda það sem vantar helst“

Indriði slær svo botninn í þáttinn með 
áminningu til Pírata.

Sjóræningjar sækja á.
Sigur á næsta leiti.
Enn sér ættu fyrst að fá
frambærilegra heiti.

Ekki fleira að sinni. Með kveðju af 
Traðarstígnum.



Það borgar sig að fá þetta allt saman í einum pakka
Nú færðu SkjáEinn hjá Símanum, Sjónvarp Símans, Netið og Endalausan heimasíma í einum pakka fyrir aðeins 12.000 kr. á mánuði. Þú 
færð líka Sjónvarp Símans appið, 9 erlendar stöðvar, val um SkjáKrakka eða SkjáÞætti og Spotify Premium í 6 mánuði. Hafðu samband 
og njóttu þess að stjórna dagskránni á SkjáEinum heima í stofu.. 

Þú getur meira með Símanum Hringdu núna í 800 7000 eða opnaðu Netspjall á siminn.is til að klára málið!

Nánar á siminn.is

*L
ín

ug
ja

ld
 e

kk
i i

nn
ifa

lið
.



6 1.  Október 2015

Súðavík: 

Byggðakvóti skapar 6 störf
Pétur Markan, sveitarstjóri í 

Súðavík segir að byggðakvóti 
sveitarfélagsins sé nýttur til 

þess að skapa grundvöll fyrir fyrirtæki 
í harðfiskvinnslu. Á síðasta fiskveiðiár 
var byggðakvóti Súðavíkur 199 tonn í 
þorskígildum talið og að viðbættum 
eftirstöðvum fyrra ára voru 231 tonn til 
ráðstöfunar sem var úthlutað á 23 báta. 
Samkvæmt reglum um byggðakvóta 
ber útgerð að leggja til jafnmikinn 
kvóta á móti fengnum byggðakvóta. 
Pétur segir að samþykktur hafi verið 
sem mótframlag sá afli bátanna sem 

fékkst á strandveiðum. Samtals má því 
ætla að um 400 tonn hafi verið til ráð-
stöfunar til fiskvinnslu. Að sögn Páturs 
Markan sveitarstjóra verða bátarnir að 
hafa skriflegan samning við vinnslu-
fyrirtæki sem vinnur aflann í byggðar-
laginu. Það er fyrirtækið Vestfiskur ehf 
á Suðureyri í eigu Íslandssögu sem ann-
ast vinnsluna og framleiðir harðfisk á 
þann hátt að fiskurinn er þurrkaður 
með rafmagnsblásurum. Ásgeir Hólm 
Agnarsson, starfsmaður Vestfisks segir 
starfsemina ganga vel, unnið sé allt árið 
og starfsmenn eru 6 talsins. 

Jakinn TV  
- fyrir samfélagið
Vörpulegir menn með alls 

konar tæki og tól vöktu athygli 
ritstjóra í sumar á íþróttavell-

inum á Torfnesi. Þeir sáu um beina 
útsendingu á knattspyrnukappleik og 
höfðu tvær myndavélar og og tvo þuli 
sem lýstu leiknum með sérfræðinga 
sé við hlið. Þetta leit út eins og alvöru 
útsending frá Ríkisútvarpinu og fyrsta 
hugsunin var: hver borgar allan þennan 
kostnað? 

Svarið er að fyrirtæki á svæðinu 
hafa styrkt tækjakaupin en öll vinna 
er gefin. Þeir eru fimm saman, sem 
af áhuga einum saman, gefa tíma 
sinn samfélaginu til hagsbóta og hafa 
gert um árabil. Jakinn TV er ein elsta 
netútsendingastöð á landinu og var í 
upphafi stofnuð undir nafninu KFÍ 
TV í kringum beinar útsendingar frá 
heimaleikjum Körfuknattleiksfélags 
Ísafjarðar. Fyrsta útsending KFÍ TV var 
10. mars 2006 þegar KFÍ og Breiðablik 
mættust í 1. deild karla þar sem notast 
var við lánsbúnað frá Breiðablik TV. 
Síðan þá hefur KFÍ TV sýnt óslitið frá 
heimaleikjum KFÍ auk þess sem félagið 
hefur fært út kvíarnar og farið að sýna 

frá heimaleikjum BÍ/Bolungarvíkur 
ásamt öðrum viðburðum. Í ljósi þess 
að stöðin var farin að sýna frá langt um 
fleiri viðburðum en bara heimaleikjum 
KFÍ var nafni stöðvarinnar breytt í Jak-
inn TV árið 2015. 

Guðjón Þorsteinsson var að búa 
sig fyrir útsendingu á körfuknattsleik 
síðastliðinn sunnudag þegar hann var 
gripinn og beðinn um að gera grein 

fyrir störfum sínum og félaga hans, 
þeirra Jakobs Einars Úlfssonar, Gauts 
Arnars Guðjónssonar, Guðna Einars-
sonar og Sturlu Stígssonar. 

Guðjón sagði að frá 2006 hefðu 
þeir annast útsendingar frá íþrótta-
viðburðum, framboðsfundum fyrir 
bæjarstjórnarkosningar, tónleikum 
og jarðarförum svo það helsta væri 
nefnt. Síðustu tvö ár hefðu þeir sent 
út frá tónleikunum Aldrei fór ég suður, 
síðast í samstarfi við Ríkisútvarpið - því 
algerlega að kostnaðarlausu. 

Fyrirtæki á svæðinu hafa styrkt þá 
félaga til tækjakaupa og tölvuþjónusta 
Snerpu hefur staðið við bakið á þeim 
í tæknimálum. Jakob Einar hefur , að 
sögn Guðjóns, þróað hugbúnað til út-

sendinga, sem er notaður hjá sport.is 
og allir leikir KKÍ eru hýstir hjá Snerpu 
á Ísafirði. 

Guðjón sagði að miklar framfarir 
hefðu orðið í tækni á þessum fáu árum 
og til þess að geta sent út leiki með 
góðum gæðum þurfti að komast í ljós-
leiðara. Því var óskað eftir stuðningi 
bæjarsjóðs árið 2011 til þess að leggja 

ljósleiðara frá Menntaskólanum á Ísa-
firði að íþróttahúsinu á Torfnesi. Því 
miður gátu bæjaryfirvöld ekki stutt 
við þetta þarfa framtak og tóku fimm-
menningarnir sig þá til og gerðu þetta 
sjálfir með aðstoð góðra aðila. Kostn-
aður var um 1 milljón króna. Þar með 
var Guðjón stokkinn í útsendingu. En 
það er ýmislegt hægt með miklum vilja. 

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

Frystikistur á  
tilboðsverði
20% afsláttur
 

Tilboð gildir meðan birgðir 
endast.

FR205 190L  B74xD70xH95
1 karfa, læsing á loki  
hjól undir kistu

FR305 278L  B98xD70xH95
2 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

 

FR405 385L  B128xD70xH95
2 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

 

FR505 463L  B150xD70xH95
3 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

FR605 567L  B180xD70xH95
3 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu
 

Verð áður kr. 94.359
Verð nú kr. 75.488 m. vsk.

Verð áður kr. 108.534
Verð nú kr. 86.827 m. vsk.

Verð áður kr. 117.173
Verð nú kr. 93.738 m. vsk.

Verð áður kr. 131.820
Verð nú kr. 105.456 m. vsk.

Verð áður kr. 161.518
Verð nú kr. 129.214 m. vsk.

Pétur Markan, sveitarstjóri í Súðavík.



HEIMILISMATUR

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljú�engir, hollir og �ölbreyttir réttir fyrir alla �ölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.
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Messíana og Birna sæmdar gullmerki Sjálfsbjargar
Í ávarpi sínu sagði Bergur Þorri 

Benjamínsson m.a. : 
„Nú er komið að þeim lið í dag-

skránni sem er sérstaklega ánægju-
legur en það er að sæma tvo Sjálfs-
bjargarfélaga gullmerki samtakanna. 
Merkið hefur Sigmar Ó. Maríusson 
gullsmiður og Sjálfsbjargarfélagi gert 
eftir merki Sjálfsbjargar sem Ríkarður 
Jónsson myndhöggvari teiknaði og 
færði samtökunum að gjöf árið 1958, 
strax á upphafsári fyrstu aðildarfé-
laga Sjálfsbjargar landssambands 
fatlaðra.“

“Birna Hjaltalín Pálsdóttir er stofn-
félagi. Hún tók þátt í stofnun Sjálfs-
bjargar í Bolungarvík 5. september 
1959. Hún hefur verið mjög virk í 
félaginu alveg frá stofnun þess til 
dagsins í dag, meðal annars bakaði 
hún hluta af þeim pönnukökum sem 
bornar voru fram á landsfundinum 
fyrr í dag. 

Hún var ritari frá árinu 1997 til 
2012 og sat í varastjórn í mörg ár. 
Hún var skoðunarmaður reikninga 
félagsins lengi, starfaði í mörgum 
nefndum og alltaf verið tilbúin að 
hjálpa. Birna hefur alltaf búið í Bol-
ungarvík og er sannur Víkari. Hún 
var gerð að heiðursfélaga í Sjálfsbjörg 
á aðalfundi 20. apríl síðastliðinn. 

Fyrir mikilvægt og dýrmætt fram-
lag Birnu Hjaltalín Pálsdóttur í þágu 
Sjálfsbjargar í Bolungarvík og þar 
með Sjálfsbjargar landssambands 
fatlaðra hefur framkvæmdastjórn 

Sjálfsbjargar landssambands fatl-
aðra ákveðið að heiðra hana með 
gullmerki samtakanna“. 

Fól Bergur svo núverandi formanni 
Sjálfsbjargar í Bolungarvík, Ólafíu 
Ósk Runólfsdóttur að afhenda Birnu 
gullmerkið. 

„Messíana Marsellíusdóttir varð 
snemma félagi í Sjálfsbjörg á Ísafirði, 
en félagið var stofnað árið 1958. Hún 
var fyrst kosin í stjórn árið 1972, 
fyrst sem ritari en síðar formaður 
um árabil eða allt til ársins 2002, er 
hún gekk úr stjórninni. Messíana sá 
um rekstur vinnustofu Sjálfsbjargar, 
Vinnuver, sem rekið var í Mjallargötu 
á Ísafirði til fjölda ára. Vinnuver veitti 
félögum í Sjálfsbjörg vinnu við sitt 
hæfi, en þar voru framleiddar ýmis 

konar vörur sem voru svo seldar í 
verslun Vinnuvers og víðar um land. 
Messíana sótti fundi og þing á vegum 
Sjálfsbjargar. Einnig sótti hún þing 
Bandalags fatlaðra á Norðurlöndum 
sem haldin voru m.a. í Danmörku og 
Finnlandi og hafði ávallt brennandi 
áhuga á starfsemi sambandsins og 
málefnum hreyfihamlaðra almennt. 

Fyrir mikilvægt og dýrmætt fram-
lag Messíönu Marsellíusdóttur í þágu 
Sjálfsbjargar á Ísafirði og Sjálfsbjargar 
landssambands fatlaðra hefur fram-
kvæmdastjórn Sjálfsbjargar lands-
sambands fatlaðra ákveðið að heiðra 
hana með gullmerki samtakanna. Bið 
ég formann Sjálfsbjargar á Ísafirði, 
Magnús Reyni Guðmundsson að af-
henda Messíönu gullmerkið. “

Ályktunanir frá 1. landsfundi Sjálfsbjargar landssambands 
 fatlaðra sem haldinn var í Bolungavík 26. september 2015:

Mótmæla kjara- 
skerðingu fatlaðra
Fyrsti landsfundur Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra, haldinn í Bol-
ungarvík 26. september 2015 krefst þess að greiðslur Tryggingastofnunar 
verði nú þegar færðar til samræmis við þær kjarabætur sem urðu 1. maí s.l. 
á almennum vinnumarkaði; sama skal gilda um orlofs- og desemberuppbót. 

Kjaramál fatlaðra
Mikill kostnaðar getur fylgt fötlun 
fólks og er mikilvægt að þak sé sett á 
slíkan kostnað þannig að hann sé við-
ráðanlegur, en sá kostnaður sem fatlað 
fólk getur orðið fyrir beinlínis vegna 
fötlunar sinnar hefur aukist ár frá ári. 
Nauðsynlegt er að leiðrétta þessa beinu 
kjaraskerðingu margra fatlaðra. Í þessu 
samhengi krefst Sjálfsbjörg þess einnig 
að felldur verði niður virðisaukaskattur 
af lyfjum og hjálpartækjum, að skatt-
leysismörk verði hækkuð og að öllum 
sé tryggð mannsæmandi framfærsla. 

Við mótmælum um leið þeirri 
tekjuskerðingu sem öryrkjar verða 
fyrir þegar þeir ná ellilífeyrisaldri, 
en þá fellur t.d. niður hin svokalla 
aldurstengda lífeyrisuppbót. Er hér um 
beina mismunun vegna aldurs að ræða. 

Fátækt meðal fatlaðra er ekki óvið-
ráðanlegt náttúrulögmál heldur pólítísk 
ákvörðun íslenskra ráðamanna, byggð 
á virðingarleysi og vanþekkingu sem 
verður ekki breytt án þess að ráðamenn 
skilji að við slíkt verði ekki unað. 

Staða fatlaðra kvenna
Fyrsti landsfundur Sjálfsbjargar lands-
sambands fatlaðra, haldinn 26. sept-
ember 2015 í Bolungarvík lýsir yfir 

áhyggjum sínum af stöðu fatlaðra 
kvenna á Íslandi. Mikil umræða og 
vitundarvakning hefur átt sér stað um 
háa tíðni ofbeldis gagnvart konum á 
Íslandi. Sjálfsbjörg vill í þessu samhengi 
benda á að rannsóknir hafa sýnt að fatl-
aðar konur eru líklegri til að verða fyrir 
ofbeldi en ófatlaðar konur. Ofbeldið 
getur verið margskonar, t.d. líkamlegt, 
kynferðislegt, fjárhagslegt og/eða fé-
lagslegt. Fatlaðar konur geta verið í 
þeirri aðstöðu að þurfa að reiða sig á 
stuðning þess sem beitir þær ofbeldi. 
Getur verið mjög erfitt að losna úr 
slíkum aðstæðum. Mikilvægt er því að 
stuðla að fjárhagslegu sjálfstæði fatlaðra 
kvenna og rjúfa félagslega einangrun 
þeirra. Þjónusta við þær ætti að vera í 
því formi að hún stuðli að valdeflingu 
og sjálfstæði; það gera ríki og sveitar-
félög t.d. með því að fylgja hugmynda-
fræðinni um sjálfstætt líf og með því að 
lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks. 

Fyrsti landsfundur Sjálfsbjargar lsf. 
skorar á stjórnvöld og aðra sem málið 
varða til að beita sér fyrir vitundarvakn-
ingu um stöðu fatlaðra kvenna og að 
leita allra leiða til að koma í veg fyrir 
ofbeldi gagnvart öllum konum. Fatlaðar 
konur eru fyrst og fremst konur. 

Nærþjónusta við fatlaða
Fyrsti landsfundur Sjálfsbjargar 
landssambands fatlaðra, haldinn í 
Bolungarvík 26. september 2015 telur 
nauðsynlegt að efla sveitarfélögin í 
landinu til að þau geti veitt fötluðum 
íbúum þá nærþjónustu sem þeim 
ber samkvæmt lögum. Nýleg dæmi 
um sveitarfélög sem hafa ekki getað 
sinnt akstursþjónustu fyrir fatlað fólk 
sýna berlega vandann sem þau standa 
frammi fyrir. 

Nauðsynlegt er að sveitarfélögin 
sjálf sýni frumkvæði og fari eftir tillögu 
til þingsályktunar um framkvæmda-
áætlun í málefnum fatlaðs fólks til 
ársins 2014 sem ráðherra hefur fram-
lengt til ársins 2016. 

Sjálfsbjörg telur að endurskoða 
þurfi fjármagnsskiptingu milli ríkis og 
sveitarfélaga vegna þessa málaflokks; 
ríkið þarf að leggja til meira fjármagn 
til sveitarfélaganna svo að þau geti 
sinnt lagalegri skyldu sinni gagnvart 
fötluðum íbúum sínum. 

Stjórnmálamenn hampa gjarnan 
hagsmunasamtökum á hátíðar-
stundum. Til að gera hagsmuna-
smtökum fatlaðs fólks kleift að gera 
sig gildandi í störfum sínum, hvort 
sem það er á vettvangi nefndarstarfa 
á vegum hins opinbera eða annars 
staðar, er nauðsynlegt að ríki og 
sveitarfélög styðji við þau með fjár-
framlögum. 

Að landsfundinum lokum var haldin vegleg kvöldskemmtun í Félagsheimili 
bolungavíkur.
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Ögurstund 
Hún er áleitin tilfinningin að 

við séum að lifa ögurstund, 
vatnaskil í veraldarsögunni. 

Það var svipuð tilfinning sem við 
fundum fyrir aldarfjórðungi þegar 
Berlínarmúrinn féll. En munurinn er 
að þá voru myndirnar og frásagnirnar 
þrungnar von um frelsi og frið. Það er 
ekki beinlínis vonarrík framtíðarsýn 
sem blasir við í fréttamyndum dagsins 
af hrjáðu flóttafólki og hörmungum 
þess. Almenningsálitið var seint að 
taka við sér, enda afneitunin jafnan 
þægilegust. En það var myndin af litla 
drengnum í flæðarmálinu sem um-
fram allt vakti samvisku og viðbrögð 
heimsbyggðarinnar. Eins og að líkum 
lætur hafa kunnugleg stef ómað í orð-
ræðunni, sem einatt hefur einkennst af 
upphrópunum og yfirboðum. Annars 
vegar þær raddir sem segjast vilja 
galopna öll landamæri og hins vegar 
þau sem vilja skella öllu í lás, reisa öfl-
ugri varnir og girðingar. Hvorug leiðin 
er í boði. Ekkert ríki getur galopnað 
landamæri sín og boðið alla velkomna, 
og leið óttans og múranna er ófæra. 
En vandamálið fer ekkert frá okkur 
og leysist ekki af sjálfu sér. Og hvar er 
vonin og trúin á betri framtíð, frelsi 
og frið? 

Myndirnar af gaddavírsgirðingunum 
sem reistar eru á landamærum til að 
stöðva flóttamenn og hælisleitendur 
vekja óhug. Og það þegar það er rök-
stutt með nauðsyn þess að verja hin 
kristnu gildi og menningu. Þau eru 
dýrmæt. Ekki verður á móti mælt að 
þau andlegu og menningarlegu gæði 
sem helst eru talin Evrópu og evrópskri 
menningu til tekna eiga rætur sínar að 
rekja til kristninnar. En í því ljósi vakna 
spurningarnar hvað er annars kristin 
trú og kristin gildi? Hvað er kristið 
land, kristin siðmenning? Því hefur 
verið svarað sem svo að kristið land sé 
land þar sem kristindómur er kynslóð 
eftir kynslóð ofinn inn í stofnanir og 
þjóðlíf áður en hann verður persónu-
leg eign og afstaða einstaklingsins. 
Það er vefur sem ofinn er ótal þáttum, 
en uppistaðan er skýr og sterk, það 
er boðskapur Jesú Krists og það sið-
gæði, dyggðir og hefðir sem af honum 
spretta. Og það er alveg áreiðanlegt að 
þau gildi, sú uppistaða verður aldrei 

varin af gaddavír og ókleifum múrum. 
Er sá vefur að slitna, er uppistaðan að 

trosna? Það er áleitin spurning. Margt 
bendir til þess að svo sé, að kristni sé 
á undanhaldi, sem meðvituð rækt, 
uppeldi og menningarmótun í Evrópu. 
Það vekur mörgum ugg, talað er um 
íslam-væðingu álfunnar og tómlæti 
yfirvalda gagnvart því. Uppgangur ým-
issa öfgaflokka í Evrópu er af þessum 
rótum sprottinn, óttinn hefur oft 
hrakið einstaklinga og þjóðir í fangið 
á öfgastefnum. Það ætti gamla Evrópa 
að þekkja allt of vel. 

Jafnframt höfum við lifað einhverja 
mestu byltingu sögunnar, sem er hið 
gildalausa samfélag. Margir binda 
vonir við það að trúarbrögðin leggist af. 
En það er tálvon. Þau verða ekki lögð 
af. Trú er mannskepnunni eðlislæg. 
Þegar trúnni er úthýst, Guð settur af, 
samviskan er álitin hið sama og yfir-
sjálfið, sam- vitund með sjálfum sér en 
ekki Guði og náunganum; Sjálfhverfan 
ein ræður og engin viðmið eru gild 
nema lögmál markaðarins og ekkert 
er lengur álitið heilagt nema gróðinn. 
Hvað verður þá um mennskuna? Hún 
verður auðveld bráð hinnar óhelgu 
þrenningar græðgi, fýsnar og valds. Og 
eins og ótal dæmi sanna í sögu og sam-
tíð þá er ótrúlega grunnt á grimmdinni 
og illskunni. 

Angela Merkel var stödd í Sviss á 
dögunum og flutti ræðu og svaraði 
fyrirspurnum. Þar var hún spurð að 
því hvernig hún gæti varið Evrópu 
og kristna menningu álfunnar gegn 
auknum áhrifum Íslams. Hún svaraði: 
„Við höfum öll möguleika og frelsi til 
að játa okkar trú, iðka hana og trúa. 
En höfum við líka hugrekki til að segja 
upphátt að við erum kristin? Höfum 
við hugrekki til að efna til samtals um 
það? Höfum við þá líka hugrekki til að 
rækja guðsþjónustur eða halda okkur 
við Biblíuna? Og höfum við þekkingu 
til að útskýra algengustu helgimynd 
í kirkjunni? Það er nú svo að margir 
kristnir menn þekkja ekki lengur 
merkingu megintákna og helgidaga 
trúar sinnar. Það birtist til dæmis í 
því þegar fólk á að svara spurningum 
um hvað hvítasunnan merkir þá geta 
fæstir svarað því. Þegar menn hafa 
áhyggjur af fjölgun múslima þá ættu 

menn að huga að því hvernig því er 
háttað með okkar eigin rætur og leita 
sér meiri þekkingar um þær.“ Svo bætti 
Merkel við: „Umræða um þessi mál 
mótast um of af varnarviðbrögðum. 
Menning og samfélög sem mótast af 
ótta geta áreiðanlega ekki höndlað 
framtíðina. Vissulega þarf að verjast 
hryðjuverkaógninni. En saga Evrópu er 
svo rík af skelfilegum voðaverkum og 
ofbeldi að við þurfum að vera sérstak-
lega vel á verði þegar við fordæmum 
aðra menningarheima fyrir slíkt. Við 
þurfum þess í stað að takast á við það 
og leitast við að vinna gegn því, en 
við höfum enga ástæðu til að hreykja 
okkur í þeim efnum. Þetta segi ég sem 
kanslari Þýskalands.“

Þetta eru umhugsunarverð orð og 
áminning eins merkasta stjórnmála-
manns samtímans, sem reyndar var 
alin upp á prestssetri í Austur Þýska-
landi undir oki kommúnismans. 
Og hefur vitnað um það að það hafi 
reyndar verið í kirkjunum og prestsetr-
unum þar sem loga frelsis, mannúðar 
og réttlætis var haldið lifandi í skugga 
múrsins og dragsúg guðleysisins. Lýð-
fræði Evrópu og menning er að breyt-
ast óðum, íbúafjölgun er haldið uppi af 
innflytjendum og það hefur um árabil 
verið fólk af framandi þjóðum og trúar-
brögðum. Í sumum löndum vestur 
Evrópu munu fleiri sækja reglulegar 
helgihald í moskum en kirkjum. Hvert 
ætti að vera svar okkar sem viljum 
viðhalda kristnum sið og menningu í 
landi okkar? Merkel er að svara því. Það 
er ekki vörnin og óttinn, heldur það 
að sækja kirkju, styrkja og rækta eigin 
trú og bæn, og beina börnum sínum 
þangað. Að treysta eigin andlega og 
trúarlega sjálfsmynd. 

Og hvað hefur kristnin annars fram 
að færa? 

Manstu hver fyrsta spurningin í 
Biblíunni er? 

Jú, þegar Guð kallar á manninn: 
„Hvar ertu? “ 

Og svo nokkru síðar kom önnur 
spurning: „Hvar er bróðir þinn? “ 

Við munum svarið: „Á ég að gæta 
bróður míns? “ 

Jesús kom sem svar við spurningu 
Guðs og undanbrögðum manna. Ekki 
orð og skilgreiningar heldur svar um-

hyggju, kærleika, miskunnsemi, fyrir-
gefningar, kross og upprisu. Í því felst 
guðsmynd og mannskilningur sem 
hefur haft ómæld áhrif í heiminum 
okkar. 

Kristin trú byggir á barni, sem var 
úthýst, flóttabarni undan grimmd og 
hatri. Kristin trú segir að svona vitjar 
Guð okkar, sem barn, sem vekur sam-
hug, samlíðan og mannúð, eða afhjúpar 
á óvæginn hátt mannúðarleysi, ótta og 
illsku mannanna. Krossinn og upp-
risan eru myndir og frásagnir sem 
kalla okkur til ábyrgðar og hugrekkis 
andspænis hatri, miskunnarleysi, rang-
læti, synd og dauða í sérhverri mynd, 
frásögnin um múra sem hrundu, um 
stein sem var velt frá gröf, um tálmanir 
sem var rutt úr vegi. Að vera kristinn 
maður, kristin kona, er að temja sér 
þunnt móðureyra umhyggjunnar, að 
vera snortinn og bregðast við þegar 
barnið kallar, að voga að trúa að 
heimurinn þurfi ekki að vera svona 
eins og hann er, að það sé leið, það sé 
vegur, það sé framtíð án ótta, án haturs, 
án stríðs og ógna. 

Afinn var að spjalla við barna-
barnið: „Það eru tveir úlfar að takast 
á innra með þér, óttinn og hinsvegar 
trúin, vonin og kærleikurinn. Óttinn 
er reiður, bitur og tortrygginn. Trúin, 
vonin og kærleikurinn fela í sér mildi, 
hugrekki og örlæti.“ 

„Hvor vinnur? “ spurði barnið. 
„Sá sem þú fóðrar,“ svaraði afi. 
Öll vildum við geta rétt flóttafólki 

og hælisleitendum hjálparhönd og 

fjölmargir hafa lýst vilja sínum að gera 
allt sem í þeirra valdi stendur í þeim 
efnum. Við, einstaklingar og samfélag, 
getum lagt okkar að mörkum bæði hér 
heima og þar sem neyðin er stærst í 
flóttamannabúðum og átakasvæðum 
Mið-Austurlanda. Við getum tekið vel 
á móti flóttafólki af virðingu og á þann 
hátt að vandað sé til verka. En það er 
ekkert einfalt og til þess þurfum við 
öll að standa saman á bandi mannúðar 
og mennsku gegn sérhverri birtingar-
mynd ótta og haturs. Og það er mikil-
vægt að vita hvar við stöndum, hverjar 
rætur eigin siðmenningar eru, og næra 
þær. Siðmenning er langtímaverkefni, 
ræktun, mótun, miðlun á sameigin-
legum grunni gilda, viðmiða, markmiða 
og, dyggða. Velferðarsamfélag Vestur-
landa og krafa þess um samhjálp, mis-
kunnsemi og mannúð án manngrein-
arálits er í grunninn kristið fyrirbæri, 
sprottið af rótum fagnaðarerindis Krists 
og siðakröfu hans. Oft höldum við og er 
talið trú um að þetta segi sig sjálft. Nei, 
það er reyndar ekki margt sem „segir sig 
sjálft“ - þegar við tökum þannig til orða 
þá er það bara vegna þess að við höfum 
gleymt hvaðan það kemur. 

Og eins Móðir Teresa sagði: „Við 
getum ekki linað þjáningu allra eða 
útrýmt allri fátækt og örbirgð úr ver-
öldinni, en við getum hvert og eitt 
okkar satt svangan, gefið þyrstum að 
drekka, lagt fram okkar litla skerf og 
ritað þannig fangamark Krists á heim-
inn. “ 

Karl Sigurbjörnsson

Vestfirðingar í Eyvindarhólakirkju
Messa var í Eyvindarhólakirkju undir Eyjafjöllum sunnudaginn 27. september 2015. 

Kirkjuráð Hrútavinafélagsins 
Örvars var við messuna en 
Kirkjuráðið hefur m.a. það 

verkefni að vera við messur í öllum 
kirkjum Suðurlands. Þetta verkefni er 
hálfnað og tekur nokkur ár. 

Hrútavinafélagið Örvar á Suðurlandi 
er félagslegt samafl aðfluttra Vest-
firðinga og heimamanna og hefur víða 
komið að félags- mannlífs- og menn-
ingarstarfi. 

Haraldur M. Kristjánsson í Vík, 
sóknarprestur, þjónaði fyrir altari. 

Þorgils Hlynur Þorbergsson cand. 
theol predikaði. 

Organisti var Guðjón Halldór Ósk-
arsson og sönginn leiddu félagar í 
Kirkjukór Eyfellinga. 

Meðhjálpari var Sigurgeir L. Ingólfs-
son frá Drangshlíðardal en hann býr í 
Hveragerði. 

Eyvindarhólakirkja er í Holtspresta-
kalli í Rangárvallaprófastsdæmi. 
Kirkjuna teiknaði Hörður Bjarnason, 
húsameistari ríkisins og yfirsmiður var 

Þorsteinn Jónsson frá Drangshlíðardal. 
Hún var vígð 1961 af Sigurbirni Einars-
syni, biskupi. 

Vestfirðingar. F.v.: Helga Þorbergsdóttir frá bolungarvík, hefur starfað í Vík 
í Mýrdal sem hjúkrunarkona í 30 ár, Haraldur M. kristjánsson frá Ísafirði, 
sóknarprestur í Vík í Mýrdal um langt árabil og Þorgils Hlynir Þorbergsson 
frá bolungarvík sem prédikaði.

Myndir: Björn Ingi Bjarnason.
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Landsbankinn: 

Sparar 40 mkr á lokun útibúanna
Landsbankinn hefur lokað úti-

búum sínum á Þingeyri og 
Suðureyri og hætt allri starf-

semi í Bolungavík að því frátöldu að 
opin verður ein gjaldkerastúka fram 
til októberloka meðan skoðaðar eru 
hugmyndir Bolungavíkurkaupstaðar 
um sameiginlega þjónustumiðstöð. 
Alls var 11 manns sagt upp störfum 
og hafa þeir allir þegar hætt. Tveimur 
starfsmönnum í Bolungavik var ekki 
sagt upp. Hefur annar þeirra verið 
færður til starfa í útibú Landsbank-
ans á Ísafirði en hinn sinnir störfum 
í gjaldkerastúku um sinn. Samkvæmt 
upplýsingum blaðsins fá starfsmenn 
sem hættir eru greidd laun í 7 mánuði. 

Fram kemur í svörum Landsbankans 
við fyrirspurnum blaðsins Vestfirðir að 
bankinn gerir ráð fyrir að ná fram að 
meðaltali 40 milljóna króna sparnaði 
á ári með þessum aðgerðum. Lands-
bankinn hyggst bjóða upp á þjónustu á 
Þingeyri með heimsóknum þangað og 
telur sig geta haldið uppi fullnægjandi 
grunnþjónustu með þeim hætti. 

Í rökstuðningi bankans fyrir lokun 
útibúanna kemur fram að um 80% allra 

samskipti viðskiptavina við bankann 
séu nú rafræn og að það hlutfall fari 
hækkandi. „Af þeim sökum er síður 
þörf fyrir hefðbundin útibú og af-
greiðslur en verið hefur. Þá er afar rík 
krafa um hagræðingu í bankakerfinu í 
heild og leggur Landsbankinn áherslu 
á að draga úr kostnaði í sínum rekstri“ 
segir í fréttatilkynningu Landsbankans 
frá 18. september sl. 

Landsbankin var spurður að því 
hvers vegna ekki væri lokað neinu 
útibúi á Norðurlandi en í fyrrgreindri 
fréttatilkynningu segir: “Á öðrum af-

greiðslustöðum Sparisjóðs Norður-
lands mun Landsbankinn áfram halda 
úti starfsemi, þ. e. Dalvík, Þórshöfn, 
Raufarhöfn og Kópa¬skeri.“ 

Í svari Landsbankans við því segir: 
“Fjarlægðir eru einfaldlega mun meiri 
á milli staða á Norð-austurlandinu en á 
milli útibúa og afgreiðslna f. vestan og 
það er tæplega hægt að tala um norð-
-austursvæðið sem eitt atvinnusvæði. 

Að auki eru starfsstöðvar á því svæði 
mjög litlar - miklu mun minni en t.d. í 
Bolungarvík. Það stappar nærri því að 
vera einföld grunnþjónusta nú þegar. 

Þetta ræður miklu eins og augljóst má 
telja. 

Dalvík er í um 40 mín fjarlægð frá 
Akureyri og útibúinu þar er ætlað að 

sinna viðskiptavinum í nágrannasveitar-
félögunum, Siglu- og Ólafsfirði (Fjalla-
byggð). Við erum svo næst á Sauðár-
króki þannig að Dalvík hentar vel. “ 

ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

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

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

Síðasta opnunardaginn var  16°C hiti.

Merki Landsbankans var komið á hraðbankann í Sparisjóðnum fyrir lokunina 
24. september.

Frá síðasta starfsdegi í bolungavík.

Næsti sparisjóður er á Hólmavík.

Galdrasafnið á Hólmavík er einn af miðpunktum Hólmavíkur. Það er opið 
allt árið og töluvert var af gestum þegar tíðindamann blaðsins bar að 
garði.  Sigurður Atlason, framkvæmdastjóri safnsins var önnum kafinn við  
bera fram veitingar. Hann lét vel af ferðamannastraumnum í ár. Það er til 
marks um alþjóðlegt yfirbragð samtímans að  gestirnir á myndinni voru 
komnir til Hólmavíkur frá Lundúnum þar sem þeir búa, en karlmaðurinn 
er þýskur og stúlkan frönsk.
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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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Menningarlegt stórslys í gangi
Útvegsminjar Íslendinga frá upphafi byggðar að skemmast
Eyþór Eðvarðsson

Ástand strandminja á Vestfjörðum er mjög slæmt. Verstöðvarminjar, sem 
eðli málsins samkvæmt eru nálægt sjó, eru víða í mikilli hættu og sums 
staðar mikið skemmdar. Margar þessara minja eru líklega jafngamlar 
íslensku þjóðinni og gegndu mikilvægu hlutverki í lífsbaráttu þjóðarinnar. 

Flestar þessara verstöðva eru órannsak-
aðar og óvarðar. Ferð sem farin var síð-
astliðið sumar á flestar stóru verstöðv-
arnar sýnir svo ekki verður um villst 
að um er að ræða eitt stærsta menn-
ingarlega stórslys Íslandssögunnar. 
Brim gengur yfir sumar verbúðirnar 
í slæmum veðrum, hleðslur eru víða 
fallnar, öskuhaugar og annað er opið 
fyrir veðri og vindum. 

Lítið sem ekkert hefur verið rann-
sakað af útvegsminjum okkar Ís-
lendinga og það litla fé sem ríkið ver 
í fornleifarannsókir á íslandi er ekki 
forgangsraðað eftir nauðsyn. Stór 
hluti fjárins fer í að grafa upp minjar 
sem engin nauðsyn er á að grafa upp. 
Aðgerðaleysi yfirvalda í málefnum út-
vegsminja er grátlegt og á meðan hverfa 
þessar 1000 ára gömlu minjar í hafið. 

Neyðarástand  
í Kollsvíkinni
Sem dæmi þá er í fjörunni 100 metra 
langt rofabarð í landi Láganúps í Kolls-
vík þar sem sést í hleðslur, fiskbein 
aðrar mannvistarleifar. Stór verstöð 
var í landi Lágaúps fram á 18. Öld 
þegar verstöðin færðist yfir í Kollsvík-
ina. Miðað við þær gríðalega miklu 
mannvistarleyfar sem sjáanlegar eru 
í rofabarðinu hefur þar verið blómleg 
útgerð í langan tíma. Öskuhaugarnir 
eru opnir og bein liggja í fjörunni og 
sjórinn er að eyðileggja fornleifarnar. 

Mikið farið á  
Sæbóli í Önundarfirði
Á Sæbóli á Ingjaldssandi eru fornar 
minjar að hverfa í sjóinn á miklum 

hraða. Óskráðar, órannsakaðar og 
með öllu óvarðar. Í rofabörðum sést í 
mannvistarleifar, hleðslur, bein, verk-
færi og annað sem mun að óbreyttu 
eyðileggjast í næsta stórviðrði. 

Stórslys á Rauðasandi
Á Rauðasandi eru heillegar útvegs-
minjar farnar að skemmast. Sjá má 
stóra hluta farna úr mannvirkjum á 
svæðnu og stórar torfur hafa rifnað af 
í stórvirði síðasta vetur. Það er stutt í 
að fallegar og stórmerkilegar minjar 
verði það mikið skemmdar að þær 
teljist ónýtar. 

Merkustu fornminjar  
Önfirðinga orðnar 
skemmdar
Á Kálfeyri í Önundarfirði var stór 

verstöð sem er ómetanleg fyrir sögu 
okkar Vestfirðinga. Hún er enn nokkuð 
heilleg en fjaran er víða komin alveg 
að og undir hleðslurnar og sjórinn er 
byrjaður að eyðileggja þær. Á Kálfeyri 
var stærsta verstöð Önfirðinga um aldir 
og líklega merkilegustu fornminjar í 
öllum firðinum. Alls réru 19 bátar 
þaðan þegar mest var og allt að 100 
manns hafst við í búðunum þær 10 
vikur sem vertíðin stóð. 

Stærsta verstöðin sem  
eftir er á Vestfjörðum  
mikið skemmd
Á Fjallaskaga í Dýrafirði er ástandið 
slæmt og alvarlegra en á Kálfeyrinni. 
Ljósmynd sem tekin var árið 1980 sýnir 
svo ekki verður um villst að stór hluti af 
verstöðinni er nú þegar horfinn vegna 
ágangs sjávar og svæðið sem greinir að 
fjöruna og verbúðirnar hefur minnkað 
um meira en helming. Síðast var róðið 
þaðan 1940 en hafnarskilyrði voru 
ekki góð fyrir vélbátana. Þegar mest 
var voru um 200 manns á Fjallaskaga. 
Örstutt var á fengsæl fiskimið rétt utan 
við eyrina. Minjagildi Fjallaskaga er 
mikið enda ein stærsta verstöðin á 
Vestfjörðum um aldir. Hún verður öll 
horfin eftir 10-15 ár ef rofið heldur 
áfram á sama hraða og síðan 1980. 

Mjög brotthætt ástand í 
Keravíkinni í Súgandafirði
Ástandið í Keravíkinn í Súgandafirði 
er alvarlegt og fjaran er komin alveg 
upp að hleðslunum sem þýðir að sjór 
er það oft að ekki vex gras á því svæði. 
Í stórviðrum gengur aldan yfir forn-
minjarnar og skemmir þær. Eitt stór-
viðri gæti tekið allar búðirnar sem eru 
í fjörunni. 

Ástæðurnar eru nokkrar
Það er umhugsunarefni hvers vegna 
minjar sem hafa staðið í 1000 ár séu 
allt í einu núna að eyðileggjast vegna 
ágangs sjávar. En svo er raunin. Við 
erum ekki eina þjóðin sem er að glíma 
við þetta ástand og sem dæmi þá eru 
gríðarlega merkilegar minjar í Græn-
landi að hverfa vegna bráðnunar íss. Í 
Skotlandi verja yfirvöld miklum fjár-
munum í það að bjarga því sem bjarga 
verður eftir hvert einasta stórviðri. 

Ástæðurnar fyrir þessu eru nokkrar 
og þær helstar eru landsig sem er á 
nokkrum stöðum á landinu m.a. á 
Reykjanesi, Snæfellsnesi, vesturhluta 
Vestfjarða og nyrst á Norðurlandi. 
Önnur ástæða er breytt veðurfar sem 
segir að brimið er orðið meira og 
tíðara. Sem dæmi þá var eitt stórvirði 
í kringum 1982 sem gerði mestan 

skaðann af því sem sjá má í dag í ver-
búðunum. Önnur ástæða er að yfirborð 
sjávar er að hækka vegna gróðurhúsa-
áhrifanna og mun hækkna töluvert á 
næstu árum. Sauðkindin sækir í rofa-
börðin og skemmir þau enn meira og 
því tengt er uppblástur sem er vanda-
mál víða þar sem gróður nær ekki að 
skjóta rótum. Hvort skilgreina eigi að-
gerðaleysi í þessum málum sem orsök 
læt ég liggja á milli hluta. 

Í listanum hér við hliðina má sjá 
hluta af þeim stöðum sem undirritaður 
skoðaði síðastliðið sumar og mynd-
aði. En eitt er ljóst að ef við sem fisk-
veiðiþjóð ætlum að varðveita eitthvað 
af minjum frá þessari undirstöðuat-
vinnugrein okkar verður að hafa hraðar 
hendur. 

Á meðfylgjandi ljósmyndum má sjá 
ástand sumra þessara minja. 

DÆMI UM 
MINJASTAÐI Í 
MIKILL HÆTTU
Reykjanes
• Básendar á Reykjanesi
• Kirkjuból á Reykjanesi
• Húsatóftir á Reykjanesi
• Másbúðarhólmi
Snæfellsnes 
• Öndverðanes á Snæfellsnesi
• Gufuskálar á Snæfellsnesi
Vestfirðir
• Breiðavík
• Kollsvík og Láginúpur
• Hænuvík í Patreksfirði
• Stapavíkur í Tálknafirði
• Selárdalur í Arnarfirði
• Hringsdalur í Arnarfirði
• Fjallaskagi í Dýrafirði
• Ingjaldssandur í Önundarfirði
• Kálfeyri í Önundarfirði
• Keravík í Súgandafirði
• Ósvör í Bolungavík
Norðurland 
• Ásbúðir á Skaga
• Hafnir á Skaga
• Mánavík á Skaga
• Grafarós í Skagafirði
• Hraunakrókur í Fljótum
• Bæjarklettar í Skagafirði
• Siglunes í Siglufirði

Sæból í Önundarfirði. Sjá má að risastórar tofur hafa fallið ofan í fjöruna og 
í þeim eru fornminjar og sjá má í hleðslur og mannvistarleifar í rofsárinu.  
Alveg skelvilegt ástand. 

Á myndinni má sjá að verbúðirnar sem standa næst eru í verulegri hættu o 
geru að skemmast. Stórmerkilegar minjar og sögustaður. 

Láginúpur í kollsvík er virkilega illa farinn. Þar er 100 metra langt rofasár og 
í því má sjá hleðslur, öskuhauga, bein og líklega annað sem tilheyrði lífinu 
á landnámsöld.

eyþór eðvarðsson.
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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

HAUST TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 299.900,- 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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Það er virkilega ánægjulegt 
að bjóða ykkur öll hjartan-
lega velkomin á málstofuna 

„Fornleifar á Vestfjörðum“ hér á 
Hrafnseyri. Hugmyndina að þessari 
málstofu kviknaði hjá Jóni Jónssyni, 
þjóðfræðingi  frá Kirkubjóli í Stranda-
sýslu, sem er einn af fyrirlesurunum 
okkar hér í dag, þegar Minjastofnun 
Íslands kom hingað vestur í fyrra og 
rakti úr okkur garnirnar. Jón stakk 
þá upp á að halda málstofu hér á 
Hrafnseyri um fornleifarannsóknir 
í fjórðungnum. Um svipað leiti reif-
aði Margrét Hallmundsdóttir einnig 
möguleikann á því að hafa kynningu 
á þeim rannsóknum sem hún hefur 
staðið fyrir hér og á Auðkúlu. 

Sem staðarhaldari Hrafnseyrar 
hef ég leitast við að tengja staðinn og 
starfssemi þá sem hér fer fram -og 
annarsstaðar -  í nafni hans, við há-
skólasamfélagið og við fólkið hér á 
svæðinu og víðar, með því að halda 
ráðstefnur, málstofur og námskeið 
sem opin eru öllum. Ég hef kallað 
þessa starfssemi „Sumarháskólann 
á Hrafnseyri“, því aðalstarfssemi 
hans fer fram að sumarlagi, þótt við 
séum líka byrjuð að hafa ráðstefnur 
á veturna, eins og málþingið „Menn-
ingar- og söguferðaþjónusta á Vest-
fjörðum“ ber vitni um, en hún var 
haldin 22. febrúar síðastliðinn á Ísa-
firði. Þessar ráðstefnur, og námskeið 
eru yfirleitt framkvæmdar í samstarfi 
við kennara í háskólum landsins og 
öðrum menntastofnunum á háskóla-
stigi, og þess vegna köllum við þetta 
háskóla. Síðast en ekki síst ber að 
nefna rannsóknir þær sem Margrét 
Hallmundsdóttir fornleifafræðingur 
á Náttúrustofu Vestfjarða og flokkur 

hennar - ýmist í formi nemenda frá 
hinum ýmsu háskólum í Bretlandi, 
eða sem starfandi fornleifafræðingar 
-  hafa staðið fyrir undanfarin sumur 
hér á staðnum, sem tengir Hrafns-
eyri og háskólasamfélagið enn nánari 
böndum. 

En með því að halda þessa mál-
stofu og aðra svipaða starfssemi 
fyrir almenning hér á staðnum, þar 
sem vísindafólkið fær tækifæri til að 
greina frá niðurstöðum rannsókna 
sinna opinberlega, þá reynum við að 
færa akademíuna, Hrafnseyri og hin 
almenna borgara nær hvort öðru. 

Það mælti því margt með því, að 
hafa málstofuna „Fornleifarannsóknir 
á Vestfjörðum“ hér á Hrafnseyri. 

Helsti samstarfsaðili minn í undir-
búningi málstofunnar er Náttúrustofa 
Vestfjarða, með Margréti Hallmunds-
dóttur sem aðaltengilið og hjálp-
arhellu, auk þess sem við höfum verið 
í nánum tengslum við Minjastofnun 
Íslands, gegnum nýja Minjavörðinn 
Einar Ísakasson, að ógleymdum Jóni 
Jónssyni.

Í keravíkinni í Súgandafiri má sjá að fjaran er komin alveg upp að verbúðunum. brim gengur yfir búðirnar í slæmum 
veðrum.

Ystu verbúðirnar eru heillegar og hafa mikið minjagildi. 
Innri búðirnar eru ver farnar.

Láginúpur, sjá má beinaleifar út um allt í fjörunni. Þarna 
eru fornleifar að skemmast, órannskaðar og óvarðar.

Valdimar Hreiðarsson, staðarhaldarI 
á Hrafnseyri.



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

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

www.promens.is/tempra

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

sterkari og veitir lengra geymsluþol

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

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

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

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

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

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.
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Réttað var í Kirkjubólsrétt við Steingrímsfjörð á Ströndum þann 
20. september og fór allt vel fram og áfallalaust. Óvenju margt 
fé og fólk var í réttinni, enda var blíðskaparveður. Réttarkaffi 
var á boðstólum á Sauðfjársetrinu í Sævangi í tilefni dagsins 
og mætti fjölmargir gestir þar. Myndirnar tók Jón Jónsson.



Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is

GÆÐAVARA Á GÓÐA BÍLA



SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 471 2038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Samsung með 24 af 25 bestu 
sjónvörpunum í gæðakönnun 
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Viðskiptablaðið fjallar um 
gæðakönnun Neytendablaðsins á 
sjónvörpum á íslenskum markaði, 

24. september sl.

Í könnuninni er tækjunum gefin 
einkunn fyrir myndgæði, hljóðgæði, 

tengingar, orkunotkun, þægindi í 
notkun og ofl.

Í niðurstöðunum kemur fram að 
Samsung sjónvörpin eru talin besti 
kostur í 24 tækjum af 25, í stærðum 

47” til 55”.

með stolti bjóðum við því uppá 
bestu sjónvörpin og vonum að 

niðurstöðurnar hjálpi fólki að gera 
upp hug sinn við sjónvarpskaupin.


