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www.dekkjahollin.is
Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:
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Verum örugg á veginum 

Dekkin skipta 
öllu máli!
Þú færð þau í Dekkjahöllinni

8939362 - 6901060 - 4567080

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

29. Október 2015 • 17. tölublað 4. árgangur

Á mánudaginn voru rétt 20 ár liðin frá því að mannskætt snjóflóð féll  á byggðina  á Flateyri. Alls fórust 20 manns. Flateyrar-
kirkja var þétt setin og minningarathöfnin tókst afar vel. Heimamenn léku og sungu ásamt barnakór og öðrum listamönnum. 
Séra Fjölnir Ásbjörnsson flutti minningarorð og athöfninni lauk með því að kirkjugestir sungu lagið ástkæra Hafið og fjöllin 
eftir Önfirðinginn ólaf ragnarsson.
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Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565
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Í sumar var lagt bundið slitlag á nokkrum vegarköflum í Árneshreppi. einn þeirra er vegurinn um höfnina í Norður-
firði.  Mynd: Eva Sigurbjörnsdóttir.

Úttekt á stöðu 
kvenna í sauðfjárrækt 
Landssamtök sauðfjárbænda hafa 

gert samning við RIKK – Rann-
sóknastofnun í jafnréttisfræðum við 
Háskóla Íslands, um sérstaka fræðilega 
Úttekt á stöðu kvenna í sauðfjárrækt, 
í þeim tilgangi að kanna hvort halli á 
konur í greininni og ef svo er, hvaða 
leiðir megi finna til að bæta þar úr. 

Í fréttatilkynningu frá Landssam-
tökum sauðfjárbænda segir að vís-
bendingar séu um að kynjahalli sé til 
staðar innan sauðfjárræktar á Íslandi. 
Þótt tveir af fimm stjórnarmönnum í 
Landssamtökum sauðfjárbænda séu 
konur hafa hins vegar mun fleiri að-
alfundarfulltrúar verið karlar og vís-
bendingar eru um að kynjahlutföllin 
séu konum í óhag á ýmsum fleiri 

sviðum. 
Sterk rök hníga að því að innsýn 

inn í stöðu kvenna í greininni geti 
gefið haldbærar vísbendingar um 
hvernig má vinna að umbótum í 
sauðfjárrækt, en ekki síður í byggða-
málum, nýliðun, nýsköpun og í því 
að tryggja réttindi bænda. 

Verkefnisstjóri af hálfu RIKK er 
Kristín I. Pálsdóttir en Svavar Hall-
dórsson er verkefnisstjóri af hálfu 
Landssamtaka sauðfjárbænda. Stefnt 
er að því að skila niðurstöðum, um 
miðjan nóvember, eða eins fljótt og 
auðið er, svo hafa megi þær til hlið-
sjónar við gerð nýs sauðfjárræktar-
samnings og væntanlegar breytingar 
á félagskerfi landssamtakanna. 

Frá Hrunaréttum.  Mynd: Svavar Halldórsson.

Nýr togari til Bolungavíkur
Jakob Valgeir ehf hefur fest kaup 

á togskipinu Stamsund í Noregi. 
Skipið er smíðað 1998 á Spáni og 

er 45 metra langt og 698 brúttótonn. 
Skipið er með 2500 ha vél. Stamsund 
kemur til landsins í janúar næstkom-
andi. Gera má ráð fyrir því að ætlunin 
sé að Stamsund verði á ísfiskveiðum 

fyrir fiskvinnslu fyrirtækisins og komi 
í stað Þorláks ÍS. 

Leigði 73% af veiðiheimildunum  
– markaðsvirðið 263 m.kr.
Eigendur bátsins Sæla BA 333 

á Tálknafirði veiddu aðeins 
27% af veiðiheimildum báts-

ins á 5 ára tímabili frá 2007 - 2012 en 
leigðu 73% heimildanna með bátnum. 
Fjögur ár samtals af fimm var báturinn 
leigður til Þórsbergs hf með veiðiheim-
ildum. Þrjú ár í röð veiddi leigutak-
inn meira en 90% af þeim kvóta sem 
var á bátnum. Lögum samkvæmt er 
skylt að veiða a.m.k. helming kvótans. 
Hins vegar er veiðiskyldan bundin við 
bátinn en ekki eigandann. Með því að 
leigja bátinn ásamt heimildum getur 
eigandinn í raun leigt allar veiðiheim-
ildirnar. Áætlað markaðsverðmæti 
veiðiheimildanna sem leigðar voru 
með bátnum á þessum 5 árum eru 
um 263 milljónir króna. Með bátnum 
fylgdi byggðakvóti sem var alls 163 
tonn í þorskígildum talið og áætlað 
markaðsvirði 73% af þeim kvóta er um 
30 milljónir króna. 

Guðjón Indriðason, fram-
kvæmdastjóri Þórsbergs hf sagði að 
greitt hefði verið markaðsverð fyrir 
veiðiheimildirnar, nema byggðakvót-
ann. Fyrir hann hefði ekki verið greitt. 
Samkvæmt því má segja að byggða-
kvótinn hafi styrkt rekstur Þórsbergs 
um 30 mkr. 

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, 
stjórnarmaður í Steglu ehf sem á bátinn 

og annar eiganda segir að greidd hafi 
verið ákveðin prósenta af aflaverðmæti 
fyrir bátinn og því sem honum fylgdi. 
Aðspurð hvaðst hún ekki muna hver 
prósentan var en taldi að hún hefði 
verið lægri en 5%. Eyrún var um árabil 
bæði oddviti sveitarstjórnar og sveitar-
stjóri Tálknafjarðarhrepps. Hún er nú 
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í 
Norðvesturkjördæmi. 

Upplýsingar um leigutíma bátsins og 
afla hans eru fengnar frá Fiskistofu og 
miðað er við meðalverð á leigukvóta á 
þorski tímabilið okt-des ár hvert. Það 
er reiknað út frá gögnum Fiskistofu. 

fiskifrettir.is

Stegla ehf - Sæli BA333
Heildarkvótinn

Fiskveiðiár 2007/8 2008/9 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Leigutími Þórsbergs 1.10. 07 - 
14.8. 08

25.9. 08 - 
17.8. 09

9.9. 09 - 
15.8. 10

1.3. 11 - 
31.8. 11

6.12. 11 - 
31.8. 12 samtals

eigin kvóti   kg þíg 237.376 255.803 241.993 259.004 259.108 1.253.284

byggðakvóti  kg þíg 15.000 28.569 45.061 37.437 37.255 163.322

Samtals kvóti ársins 252.376 284.372 287.054 296.441 296.363 1.416.606

veitt Stegla 16.000 20.000 25.600 204.800 112.000 378.400

leigt Þórsberg 236.376 264.372 261.454 91.641 184.363 1.038.206

áætlaðar leigutekjur 52.002.720 59.483.700 67.193.678 26.117.685 58.443.071 263.240.854

Leigt af kvóta ársins 93,70% 93,00% 91,10% 31,90% 62,40% 73,30%

eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir.



TILBOÐSDAGAR

Verð: 119.900,-   UE43J5505AK kr. 109.900.-

UE40”JU6415  kr.159.900.-
UE48”JU6415  kr.189.900.-
UE55”JU6415 kr. 239.900.-

JU6415: 4K • UHD • SMART • 1000 PQI

TIL
BOÐ

TIL
BOÐ Eco Bubble

8 kg. 1400 sn.

Gerð: Eco Bubble (sparkerfi sem þvær betur)
Taumagn: Tekur 8 kg
Vindingarhraði: 1400 sn/mín, afgangsraki 45%
Kollaus mótor: 10 ára ábyrgð á mótor
Fuzzy-logig magnskynjunarkerfi
Hraðkerfi: 15 mín. / Þvottahæfni: A
Þeytivinduafköst: A / Orkuflokkur: A+++
Tromlutegund: “Swirl Drum” dregur úr sliti á 
taui og eykur þeytivinduafköst
Keramik element hitar betur og safnar ekki húð
Hurðarlöm og krókur úr málmi
Sérstakt vindingarkerfi fyrir viðkvæman þvott
Ullarkerfi: ullarvagga
Stilling allt að 19 klst. fram í tímann.
Ekki hægt að breyta stillingum á vélinni í vinnslu
Aqua-Control: Öryggiskerfi gegn vatnsleka
850 x 600 x 650mm

WW80H7400EW

Verð kr: 119.900,-   Tilboðsverð kr:  99.900,-

Kolalaus mótor

með 10 ára ábyrgð

UE40”JU6675  kr.169.900.-
UE48”JU6675 kr. 199.900.-
UE55”JU6675 kr. 249.900.-

TIL
BOÐ

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.

Blásturskældur og þarf aldrei
að afþýða. Hvítur eða stál.

Kr. 94.900,-

RB31FERNCSS

Kælir - frystir
185 cm skápur. 208+98 ltr.

Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

Kr. 110.900,-

JU6675:
• 4K • UHD • SMART • 1300 PQI
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Um síðustu helgi voru landsfundir tveggja stjórnmálaflokka, Sjálf-
stæðisflokksins og Vinstri grænna. Margt kom þar fram sem 
athyglisvert er og verður að líta á fundina sem viðbrögð flokkanna 

við vaxandi vantrú á stjórnmálaflokkunum og minnkandi fylgi þeirra.  
Fylgisstraumurinn til Pírata á þessu ári er óvenjulegur , bæði hvað varðar 
hveru mikinn stuðning þeir fá í könnunum og eins hversu lengi fylgið hefur 
verið að hækka. Hvað svo sem verður þegar nær dregur Alþingiskosn-
ingum þá er mjög djúpstæð vantrú á stjórnmálaflokkunum og stjórnmála-
mönnunum. Vinstri grænir virðast samt kannski síst vera uppnumdir af 
skilaboðum kjósenda. Fylgi flokksins er um 10% og liðlega það stundum. 
Það gefur vinstri grænum tilefni til þess að búast við heldur meira fylgi 
í kosningum og vera á bilinu 11-15%, sem er ekki svo slæmt miðað við 
flokk sem skipar sér lengst til vinstri í íslenskum stjórnmálum. Engu að 
síður eru greinilega uppi áhyggjur af stöðunni og Vinstri grænir skerptu á 
umhverfisáherslum sínum á landsfundinum. 
Sjálfstæðisflokkurinn er í djúpstæðari kreppu með fylgi sem rétt tosast yfir 
20% í aðdraganda landsfundarins og hefur ekki verið minna í könnunum 
nokkru sinni. Flokkurinn sýndi mun meiri tilþrif til þess að sækja fram 
að nýju. Tveir forystumenn flokksins sáu þann kost vænstan að gefa ekki 
kost á sér aftur til forystustarfa fyrir flokkinn og víst er að fyrrverandi 
varaformaður Hanna Birna Kristjánsdóttir hefur skaðað flokkinn mikið 
með framgöngu sinni. Þá sýndi landsfundur Sjálfstæðisflokksins tilburði 
til þess að víkka skírskotun sína með því að milda yfirbragð sitt í málefnum 
útlendinga og í velferðarmálum. Kjósendum munu sjálfsagt bíða og sjá til 
hvað mikil alvara felst undir nýjum kufli hinnar bláu fylkingar. En Sjálf-
stæðisflokkurinn er farinn að búa sig undir næstu kosningar. 

Í auðlindamálum og sérstaklega varðandi auðlindir hafsins eru enn að finna 
stærstu flekaskilin í  íslenskum stjórnmálum. Afstaðan til eignarhalds og  
nýtingar auðlindanna er  slíkt grundvallarmál að önnur hverfa í skuggann. 
Í meginatriðum eru tvö sjónarmið. Annars vegar þau að þjóðareign eigi 
að vera á helstu auðlindum og hins vegar að að það eigi að vera einkaeign.  

Vinstri grænir ítrekuðu þá afstöðu sína að setja eigi í stjórnarskrá ákvæði 
sem tryggir eign þjóðarinnar á sameiginlegum auðlindum og er þar einkum 
átt við fiskimiðin. Samfylkingin hefur sömu áherslur. Framsóknarflokk-
urinn  ályktaði fyrr á þessu ári að „auðlindir hafsins eru eign íslensku 
þjóðarinnar“ og að „veiðirétturinn skal vera eign ríkisins“.  Stefna Pírata 
er í mótun en þó hefur verið samþykktur rammi um stefnuna og þar 
segir að tekin verði upp í stjórnarskrá ákvæðin um auðlindir sem voru 
í frumvarpi stjórnlagaráðs og þar eru taldar upp allar auðlindir hafs og 
hafsbotns. Ennfremur segir í ályktun Pírata : „Píratar leggja áherslu á að 
í stjórnarskrá verði fest ákvæði um sameign þjóðarinnar á auðlindum í 
náttúru Íslands. Ríkið skal bjóða aflaheimildir upp á opnum markaði fyrir 
hönd þjóðarinnar.“ Björt framtíð vill að stjórnarskrártillaga stjórnlagaráðs 
verði lögfest og þar með að auðlindir hafsins séu þjóðareign, auk þess sem 
flokkurinn vill að arðurinn í sjávarútvegi renni til þjóðarinnar. Hinn nýi 
flokkur Viðreisn sem er í burðarliðnum hefur þegar lýst yfir stuðningi við 
þjóðareignarfyrirkomulagið.

Aðeins einn flokkur styður einkaeignarfyrirkomulagið, Sjálfstæðisflokk-
urinn. Á því virtist ætla að verða breyting á nýafstöðnum landsfundi. Fyrir 
fundinum lágu ályktunardrög frá stjórskipunar- og eftirlitsnefnd, þar sem 
sagði: „í stjórnarskránni ætti að vera ákvæði um að auðlindir sem ekki eru 
í einkaeigu, séu ævarandi eign íslensku þjóðarinnar sem nýttar eru með 
sjálfbærni og hagsmuni allra landsmanna að leiðarljósi.“ Hefði þetta verið 
samþykkt hefði flokkurinn horfið frá einkaeignastefnu sinni á sjávarauð-
lindinni og þar með hefði verið komið á samstöðu  allra stjórnmálaflokkar 
á Íslandi um grundvöllinn að eignarhaldinu. En þetta var fellt út í loka-
ályktun fundarins var efnislega óbreytt frá fyrri samþykktum. Auðvitað 
réði háborð LÍÚ valdaklíkunnar stefnu Sjálfstæðisflokksins þegar upp var 
staðið. Sérhagsmunirnir eiga þar áfram örugg griðlönd. Þjóðareignin hvarf 
jafnskjótt og hún birtist.  

Kristinn H. Gunnarsson  

Þjóðareignin  
sem hvarf

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Sigur Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands - 1000 manns
Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt 

glæsilega tónleika á Ísafirði mánu-
daginn 26. október. Fyrst tónleika 

fyrir yngri kynslóðina , sem kenndir 
voru við Maximús Músikús. Þá tónleika 
sóttu um 450 krakkar og kunnu vel að 
meta þetta fræðslustarf Sinfóníunnar. 

Um kvöldið komu svo nærri 600 manns 
á auglýsta tónleika sveitarinnar. Samtals 
sóttu liðlega 1000 manns hljómleika 
Sinfóníuhljómsveitarinnar og verður 
vart betur gert, bæði af hálfu heima-
manna og hljómlistarmannanna. Það 
er engum vafa undirorpið að óvíða eru 

fleiri unnendur klassískar tónlistar en 
á Ísafirði og nágrenni. 

Flutt voru verk eftir Daníel Bjarna-
son, Mozart og Tsjaikovskíj. Hljómsveit-
arstjóri var Daníel Bjarnason og Arn-
gunnur Árnadóttir lék einleik á klarínett 
við mikla hrifningu tónleikargesta. 

Veturinn barði að dyrum á laugardaginn 
og það stóð heima að hann kom með 
vonskuveðrið með sér. En það létu Vest-
firðingar lítið á sig fá. Dýrfirðingar héldu 
sínu striki og héldu 81. hjónaballið. Það 
var fullt út úr dyrum í Félagsheimili Þing-
eyrar og getsir skemmtu sér innilega. Það 
er fastur liður að halda happdrætti og 
gilda aðgöngumiðar sem happdrætt-
ismiðar. Eru þeir því númeraðir. Bergi 
Torfasyni frá Felli leist ekki á sitt númer 
til vinnings og skrifaði aftan á aðgöngu-
miðann:

Það þarf ekki í það að spá
að það fæst enginn dráttur
á miðann sem ég fékk þér frá 
því fer ég heim ósáttur.

En svo vildi til að númerið kom upp og 
vinningur fékkst á miðann. Þá varð að 
breyta vísunni:

Það þarf ekki í það að spá
á þennan miða kom dráttur

á miðann sem ég fékk þér frá
því fer ég heim allsáttur.

Árni Brynjólfsson frá Vöðlum var 
veislustjóri og fórst það vel úr hendi, 
enda maðurinn bæði tónlistarmaður og 
söngmaður góður. Ásvaldur Guðmunds-
son á Núpi, frændi hans, gladdist yfir 
velgengni Árna:

Ekki er vitið Árna tregt
eðal frömuð bænda.
Alveg er það yndislegt 
að eiga slíkan frænda.

Í Bolungavík býr Þórir Bjartmar Harðar-
son, Skaftfellingur sem hefur síðustu 15 
árin búið á slóðum forfeðra sinna. Vetr-
arveðrið verður til þess að það rifjast upp 
hversu seint og illa vorið kom þetta árið.

Þórir skrifaði þá sér til hughreyst-
ingar :  

Næstum vor
Þótt fjúki í skafla og fenni í spor

og sprettan dregst eitthvað á langinn.
Þá látum oss þrauka því senn kemur vor
og brátt vaknar hugur sem hvergi er 
   banginn.
Nú syngur í suðlægum þeyr
þrótturinn vex með sama.
Senn sést í vorið og vetur deyr
og drunginn ei lengur til ama.

Það má ekki alveg sleppa stjórnmálunum. 
Sjálfstæðisflokkurnn er  nýbúinn að 
halda landsfund og nýkjörinn varafor-
maður sagði að fundinum loknum að 
frjálslyndið væri í fyrirrúmi. Rifjaðist þá 
upp ein skömmótt vísa eftir Eirík Jónsson 
sem hann nefndi frjálshyggjumenn:

Græða á daginn og grilla á kvöldin
gæjar sem telja sig hafa öll völdin.
Skatta- þeir gróða í skjólunum fela,
og skammast sín hreint ekkert fyrir að 
   stela.

Gott að sinni. Með vetrarkveðju
Kristinn H. Gunnarsson



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

20 ára afmæli  
Fordhjá Brimborg ford.is

Stórglæsilegur Ford Mondeo  
með framúrskarandi aksturseiginleikum 
frá aðeins 3.990.000 kr.

NÝR FORD MONDEO
Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl með framúrskarandi aksturseiginleika, 
sem jafnframt unun er að horfa á, þá er Ford Mondeo bíllinn.

Stórglæsilegur bíll sem rúmar alla fjölskylduna ásamt öllum farangrinum 
sem henni fylgir. Ný fjöðrun skilar enn betri aksturseiginleikum og hljóðlátara 
innra rými.

Veldu á milli 5 dyra eða station. Einnig fáanlegur fjórhjóladrifinn  
á frábæru verði, eða frá aðeins 5.990.000 kr. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford - komdu og prófaðu

Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,1 l/100 km. CO2 losun 119 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, EcoBoost bensín 160 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,3 l/100 km. CO2 losun 146 g/km. 
Ford Mondeo 5 dyra, TDCi dísil 150/180 hö. Sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,8 l/100 km. CO2 losun 125 g/km. 
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

FORD MONDEO 

FR
Á 3.990.000KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 4.990.000KR.

SJÁLFSKIPTUR

Ford_Mondeo_Glæsilegur_5x38_20151005_END.indd   1 5.10.2015   16:30:28
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Ný bók að vestan: 

Vestfirðingar  
í dagsins önn
Út er komin hjá Vest-

firska forlaginu bókin 
Vestfirðingar í dags-

ins önn, gamansögur úr dag-
lega lífinu á Vestfjörðum. 
Hallgrímur Sveinsson og 
Bjarni G. Einarsson tóku 
saman. 

Þessar gamansögur eru 
hluti af arfi kynslóðanna á 
Vestfjörðum. Þær eru valdar 
úr miklum sagnabálki 
þjóð-og gamansagna Vest-
firðinga. Margar þeirra hafa 
aldrei verið prentaðar áður. 

Um sannleiksgildið má 
segja hið fornkveðna: Ef 
sagan er góð þá er hún 
sönn!

„Gamanmál eru nauðsynleg, en að 
baki þeim býr alvara lífs og dauða. 
Það vitum við sjómennirnir ef til 
vill betur en aðrir.“ Svo mælti hinn 

landsþekkti skipherra, Eiríkur Krist-
ófersson, sem var Vestfirðingur í húð 
og hár. 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Einn góður úr bókinni: 

Jón á Fífustöðum 
var sannkallaður 
vestfirskur harðjaxl!
Jón Ólafsson, sem bjó á Fífu-

stöðum í Ketildalahreppi í 
Arnarfirði, var mikið karl-

menni og sannkallaður vestfirskur 
harðjaxl. Hann lét sér ekki bregða 
við nokkurn hlut. Þegar Jón á Fífu-
stöðum var orðinn nokkuð aldraður 
lenti hann í slysi og náði sér aldrei 
að fullu eftir það. 

Jóni sagðist svo frá atvikinu: „Ég 
var að koma heim með fulla kerru 
af símastaurum sem ég ætlaði að 
nota í girðingarstaura og lagði trakt-
ornum á hlaðinu. Ætlaði svo inn að 
fá mér kaffi. Sé ég þá hvar helvískur 
traktorinn rennur af stað og niður 
túnið. Ég hljóp á eftir honum og 
ætlaði upp á hann en hrasaði og 
fékk bæði afturhjólið á honum og 

kerruna yfir brjóstið. Traktorinn 
var svo sem ekkert mál en helvítis 
kerran ætlaði alveg að drepa mig. Ég 
draslaðist samt upp á vélina og ók 
niður á þjóðveg. Svo heim aftur en 
þegar ég kom að hliðinu sá ég þrjú 
hlið. Ég tók auðvitað það sem var 
lengst til hægri. Ég er nefnilega svo 
mikill hægri maður. Auðvitað var 
það rétta hliðið. 

Ég fór svo inn og bað konuna að 
færa mér heitt kaffi og brennivín. 
Síðan ætlaði ég að halla mér. Konan 
vildi endilega hringja á lækni, sem 
hún og gerði. Læknirinn kom og það 
var þá aldeilis gagn að honum eða 
hitt þó heldur. Það eina sem hann 
gerði var að taka af mér brenni-
vínið. “

Fræðslustjóri til Íslenska  
kalkþörungafélagsins ehf. Bíldudal
Íslenska Kalkþörungafélagið hefur 

gert samning við Landsmennt 
um fræðslustjóra að láni. Um leið 

var undirritaður samningur við RM 
ráðgjöf um framkvæmd verkefnisins. 
Verkefninu er ætlað að greina þörfina 
á fræðslu fyrir starfsfólk fyrirtækisins 
og gera áætlanir um námskeið sem 
mynda mun fræðsluáætlun fyrirtækis-
ins næstu misseri. Í tengslum við samn-
inginn við Landsmennt og RM ráðgjöf 
fór fram rýnivinna meðal starfsmanna 
Íslenska kalkþörungafélagsins þar sem 
gerð var þarfagreining á því sem helst 
vantar uppá í fræðslumálum að mati 
starfsfólk. Þessi rýnivinna verður m.a. 
lögð til grundvallar strfinu framundan 
með Landsmennt og RM Ráðgjöf. 

Íslenska Kalkþörungafélagið ehf. 
Vinnur kalkþörunga á Bíldudal sem 
koma af botni Arnarfjarðar. Fyrirtækið 

hefur sjálfbærni að leiðarljósi og reynir 
eftir fremsta megni að starfa í sátt við 
umhverfið. Frá árinu 2007 hefur fyr-
irtækið haft vottun frá vottunarstof-
unni Túni um lífræna framleiðslu og 
ári síðar öðlaðist félagið alþjóðlegu 
vottunina FEMAS. 

Hjá Íslenska Kalkþörungafélaginu 
eru að jafnaði á bilinu 20 til 24 starfs-
menn. 

Á meðfylgjandi mynd eru f. v. Einar 
Sveinn Ólafsson, Kristín Njálsdóttir, 
framkvæmdastjóri Landsmenntar, og 
Ragnar Matthíasson hjá RM ráðgjöf. 

Disneymessa var í Ísafjarðarkirkju sunnudaginn 25. 
október.  Kór Ísafjarðarkirkju flutti sönglög úr þekktum 
Disneymyndum.  Það var brúðuleikhús og hópur barna 
söng hreyfisöng úr kirkjuskólanum.  Guðsþjónustan var 

vel sótt og allir fóru heim með bros á vör.  Athygli vakti 
hvað organistinn og félagar úr kórnum höfðu lagt mikið 
á sig við að finna viðeigandi búninga líkt og sjá má af 
myndinni hér að ofan.
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Áföll verða á lífsins leið
Minningarorðin flutti sr Fjölnir Ásbjörnsson, sóknarprestur í Holti.

Kæru vinir
Snjóflóð – orðið sjálft skapar 

í huga mér ósjálfráð hug-
renningatengsl við Ísafjörð, Súðavík 
og Flateyri. Við Ísafjörð hinn 5. apríl 
1994 þar sem einn maður lét lífið. 
Við Súðavík hinn16. janúar 1995 þar 
sem 14 manns fórust og við Flateyri 
þennan dag, 26. október, 1995 þar sem 
20 manneskjur, fórust. 

Við erum hér saman komin í dag 
tuttugu árum síðar í kirkjunni okkar 
– til að minnast þeirra sem fórust, til 
að gleðjast yfir þeim sem björguðust 
og héldu lífi, til að þakka fyrir alla þá 
sem koma að björgun og sýndu sam-
hug í verki. 

20 ár í dag eru síðan líf þeirra sem hér 
bjuggu, þeirra sem hér áttu ættingja og 
vini, Íslendinga allra breyttist að eilífu. 
Þessi snjóflóð höfðu ekki aðeins áhrif 
á fjölskyldur þeirra sem létust, vini 
þeirra, samstarfsmenn og nágranna 
heldur á alla Íslendinga. 

Snjóflóðið sem féll hér á Flateyri 
er atburður sem við lifum með og 
minnumst hvert á sinn hátt, hvort 
sem við vorum búsett hér fyrir tuttugu 
árum eða ekki. Þennan dag ár hvert 
er minningin ennþá sterkari í hugum 
flestra og og allir minnast með sínum 
hætti. Fyrstu árin eftir flóð kom fólk 
saman á þessum degi og fyrir 10 árum 
var mikil samkoma í íþróttahúsinu sem 
margir sóttu. 

Það er orðið nokkuð langt síðan við 
fórum að tala óformlega saman um að 
dagurinn nálgaðist óðfluga þegar það 
yrðu 20 ár frá flóði. Eðlilegt væri að 
gera eitthvað, koma saman minnast 
atburðarinns, heiðra minningu þeirra 
sem létust en einnig að leggja áherslu 
á það að lífið heldur áfram, áföll verða 
á lífsins leið en við sem lifum verðum 
að lifa og halda áfram. 20 mann-
eskjur týndu lífi, þær eiga skilið að við 
minnumst þeirra með virðingu. Svo 
voru það aðrir sem komust af, björguð-
ust og fyrir það er rétt að vera þakklátur. 
Þá sem létumst felum við Guð og við 
þökkum honum fyrir þá sem björguðu-
mst. Megi hann ávallt vaka yfir öllum 
börnum sínum bæði í lífi og dauða. 

Ég er ekki Flateyringur að uppruna, 
ég var ekki búsettur hér 26. október 
1995 en ég er Íslendingur og upplifði 
atburðina eins og þúsundir annara sem 
fylgdust með úr fjarlægð. 

Sálmurinn sem við syngjum alltaf 
á sjómannadaginn fangar þessa tilf-
inningu

Þegar brotnar bylgjan þunga, 
brimið heyrist yfir fjöll, 
þegar hendir sorg við sjóinn, 
syrgir, tregar þjóðin öll, 

Snjóflóðin í Súðavík og á Flateyri 
1995 lögðust þyngst á íbúa þorpanna, 
þá sem höfðu misst fjölskyldumeðlimi, 
vini eða nágranna en staðreyndin var 
sú enginn Íslendingur var ósnortinn 
af þessum atburðum, jafnvel þeir sem 
höfðu aldrei komið til Súðavíkur eða 
Flateyrar. Fyrir 20 árum hafði ég ekki 
komið til Flateyrar en eins og aðrir Ís-
lendingar vítt og breitt um landið þá var 
hjarta mitt á staðnum, ef ég hefði getað 
farið á staðinn og lagt mitt af mörkum 
hefði ég viljað gera það en ég var staddur 
hinum megin á landinu og var ekki í 
björgunarsveit eða neitt slíkt. Þess í stað 
fór ég niður í miðbæ Reykjavíkur þar 
sem tugir þúsunda voru saman komin. 
Fólk kom saman til þess að kveikja á 
kertum og sýna með táknrænum hætti 
að atburður hefði átt sér stað sem snerti 
okkur öll. Þeir sem fóru á staðinn til að 
hjálpa og til að bjarga gerðu það fyrir 
okkur öll, þeir voru fulltrúar allra þeirra 
sem aðeins gátu fylgst með úr fjarska 
og beðið fyrir íbúunum sem nú stóðu 
frammi fyrir þessum mikla harmleik

Nú 20 árum síðar erum við stödd hér 
á Flateyri, hér í kirkjunni sem flóðið náð 
að og umlukti að nokkru leyti. Stundum 
eigum við ekki nógu mörg orð til þess að 
lýsa atburðum og tilfinningum, þannig 
er það núna. Til minningar um öll þau 
sem létu lífið hér á Flateyri þann 26. 
október 1995 ætla ég að lesa nöfn þeirra. 

Ég bið þig Drottinn Guð að helga 
minningu þeirra. Megi þau hvíla í 
þínum friði. Ég bið þig á þessum erfiða 
degi um að styrkja og styðja ættingja 
þeirra og vini, Flateyringa alla nær og 
fjær, allt það björgunarfólk sem kom 
til aðstoðar og alla þá aðra sem lögðu 
hönd á plóg. 

(minningarorðin lítillega stytt)

Flateyrarkirkja

Minningarsteinninn með nöfnum þeirra sem létust. Nýi varnargarðurinn gnæfir yfir byggðina og verndar hana.

Sr Fjölnir Ásbjörnsson.
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Allsnægtarmenn
Sú var tíðin að flestir Vest-

firðingar könnuðust við Guð-
mund refaskyttu frá Brekku 

á Ingjaldssandi við Önundarfjörð. 
Hann var að vísu aðkomumaður en 
ungur flutti hann vestur og á Brekku 
bjó hann í rúmlega hálfa öld og þaðan 
var hann í hugum flestra. Guðmundur 
þótti með afbrigðum klókur í viður-
eign sinni við refinn og fóru margar 
sögur af afrekum hans en endurminn-
ingabók hans, Nú brosir nóttin, mun 
best til þess fallin að halda nafni hans 
á lofti um ókomna tíð. Þar er margt 
merkilegt að finna um lífshætti al-
þýðunnar fyrr á tíð sem og stöðu 
hennar gagnvart þeim sem nutu for-
réttinda í íslensku samfélagi. En þó 
margt hafi vitaskuld breyst á þeim 
rúmlega 60 árum sem liðin eru síðan 
Guðmundur féll frá, rétt rúmlega ní-
ræður að aldri, þá er einnig margt sem 
hefur viðhaldist. Er vert að minna á 
þá staðreynd að þá sem endranær var 
það innlendur forréttindahópur sem 
hélt að mestu um auð og völd en ekki 
erlendir menn þó landið væri form-
lega undir danskri stjórn. Valdið var 
fyrst og fremst í höndum stórbænda 
og útgerðarmanna sem nutu góðs af 
auðlindum lands og sjávar, en alþýðan 
var að venju slipp og snauð enda sáu 
sömu höfðingjar ekki ástæðu til að 
hlaða undir almenning sem mátti lúta 
ströngum aga vistarbandsins en það 
kvað á um að þeir sem ekki höfðu 
jörð til búsetu skyldu ráða sig í vist 
hjá bónda til árs í senn. 

Guðmundur ólst upp í Borgarfirði 
og réði faðir hans fyrir búi. Ekki var 
búið stórt og þegar Guðmundur 
missti föður sinn 11 ára gamall 
komst fjölskyldan fljótt á vonarvöl. 
Þegar svo var komið var venja að 
leysa heimilið upp og koma ekkju og 
börnum fyrir á öðrum bæjum og var 
undir hælinn lagt hversu góð vistin 
var á hverjum stað fyrir sig og eins 
hvort fjölskyldumeðlimir ættu kost 
á að hittast aftur. Slíkar harmsögur 
voru daglegt brauð hérlendis fyrr á 
öldum. Félagsleg réttindi þeirra sem 
ekkert áttu voru lítil sem engin. Næstu 
árin mátti Guðmundur lúta húsaga 
þeirra sem hann var í vist hjá en með 
eindæma dugnaði tókst honum að 
komast hjá því að verða ráðstafað af 

ráðamönnum hreppsins eins og vani 
var með ómaga þar sem hann varð 
fyrri til og réði sig til vinnu hjá einum 
bóndanum. Vinnan var gegndarlaus 
og arðurinn rann að mestu í vasa 
húsbóndans. 

Guðmundur sinnti að mestu bú-
störfum en þegar minnst var um að 
vera í búskapnum átti bóndinn það til 
að ráða hann í róður og var þá ekki 
um annað að ræða en hlíta því enda 
slíkt viðtekin venja þar sem valdið 
var í höndum húsbóndans. Það var 
eitt sinn að húsbóndinn ráðstafaði 
Guðmundi á vertíð hjá útgerðar-
manni á Akranesi. Var Guðmundur 
rúmlega 3 vikur við róðra og voru 
gæftir góðar. Kom hann heim með 
300 krónur í peningum en að auki 
soðningu og harðæti á 8 hestum. Var 
þó ekki allt upp talið því ekki varð 
öllu komið á hestana í þeirri ferð. 
Sagði þá húsbóndinn við Guðmund 
þegar hann tók við hlutnum: „Þú 
hefur verið matvinnungur síðan þú 
fórst, Guðmundur minn.“ Öll launin 
runnu til bóndans en hjá honum hafði 
Guðmundur 40 krónur í árskaup auk 
fata og húsaskjóls. Hafði sá siður tíðk-
ast um aldir enda réðu bændur yfir 
vinnuafli hjúa sinna en launin voru 
einatt smánarleg. Hagur manna hefur 
vitaskuld batnað í seinni tíð en mjög 
þykir arðurinn af fiskinum þó beinast 
í fáa vasa þó afköst fiskverkafólks geti 

vissulega gefið íspinna í aðra hönd en 
það þykir víst búbót á Akranesi eins 
og sagan sannar. 

Það er kunnara en frá þurfi að segja 
að þurftafrekt manna er misjöfn og 
mörgum þykir gott að skammta 
sjálfum sér og ekki er verra þegar ráða-
menn þjóðarinnar rúmast í djúpum 
vösum þeirra sem véla um auð og 
völd. En um leið getur verið hollt að 
hafa önnur viðhorf til hliðsjónar þar 
sem mennskan er græðginni yfir-
sterkari. Í handskrifuðum æviminn-
ingum Guðmundar refaskyttu frá ár-
inu 1944 má sjá eftirfarandi lokaorð: 
„Síðan 1938 hef ég og mínir lifað í 
allsnægtum til þessa dags.“ Honum 
hafði lánast að komast yfir jörðina 
Brekku upp úr aldamótunum 1900 
og átti hann lengi í skuldabasli eftir 
það en þegar hér var komið sögu hafði 
hann greitt upp skuldir sínar og fannst 
Guðmundi þá sem hann væri frjáls. 
Hann var alla tíð fátækur smábóndi 
með mikla ómegð en hann eignaðist 
21 barn sem flest náðu fullorðinsaldri. 
En nú var afkoma hans trygg. Mesta 
baslið var að baki og hann gat séð sér 
og sínum farborða án þess að þurfa 
að kvíða morgundeginum. Að kalla 
slíkt allsnægtir má vera okkur öllum 
áminning um gildi nægjuseminnar. 
Á það einkum við um þá sem kjósa 
að gína yfir sem mestu en láta sér 
hlutskipti annarra í léttu rúmi liggja. 

Trúarlífsflóra
Íslensk mannlífsflóra hefur breyst 

á undanförnum árum. Liðin er 
sú tíð að allir Íslendingar borði 

SS-pylsur og þverskorna ýsu á virkum 
dögum. Nú ríkir mikil fjölbreytni í 
matarmenningu og er það vel. 

Breytingar hafa orðið á öllum 
sviðum mannlífsins. Trúarbrögð eru 
þar ekki undanskilin. Athyglisvert er 
að skoða þá þróun, sem þar hefur átt 
sér stað. Árið 2002 voru skráð trúfé-
lög 27 talsins. Í dag, tólf árum seinna 
eru skráð trúfélög og lífsskoðunarfé-
lög á Íslandi 43 talsins. Þannig hefur 
fjölgað um tvö trúfélög á ári. Að vísu 
eru mörg af þessum félögum ekki fjöl-
menn eða með innan við hundrað 
félaga. En fjölgun skráðra trúfélaga 
bendir samt til aukinnar fjölmenn-
ingar. Líklegt verður að teljast að 

trúfélögum eigi eftir að fjölga. Til að 
mynda hefur enn ekki verið skráð 
formlega neitt trúfélag fyrir hindúa 
eða gyðinga svo dæmi séu tekin. 

Á þessum tólf árum hefur þeim, 
sem standa utan trúfélaga fjölgað úr 
að vera 2,3 % landsmanna upp í það 
vera 5,6 %. Enda þótt þetta sé veru-
leg fjölgun þá blasir samt við að mik-
ill meirihluti landsmanna tilheyrir 
einhverju trúfélagi. Fyrir fáeinum 
árum síðan var stofnað lífskoðunar-
félagið Siðmennt, sem heldur á lofti 
siðrænum húmanisma og veraldar-
hyggju í stað trúarlegra viðhorfa. 
Umrætt félag hefur boðið upp á borg-
aralegar athafnir í stað trúarlegra á 
tímamótum mannsævinnar. Í þessu 
lífsskoðunarfélagi eru einungis 0,3 
% landsmanna. 

Athygli verkur hversu mörg trúfé-
lög eru með innan við eitt prósent af 
mannfjölda. Meira að segja Ásatrúar-
félagið nær ekki einu prósenti. Það eru 
í raun einungis fimm trúfélög, sem ná 
að rjúfa eins prósenta múrinn. Það er 
Óháði söfnuðinum með 3.348 manns 
eða 1,0 % af heildarmannfjölda. 
Það er Fríkirkjan í Hafnarfirði með 
6.416 manns eða 1,9 % og Fríkirkjan 
í Reykjavík með 9.556 manns eða 2,9 
% af heildarmannfjölda. Þessar þrjár 
kirkjudeildir eru lúterskar líkt og 
hin Evangelíska lúterska þjóðkirkja. 
Í henni eru 242.743 manns eða 73,7 % 
þjóðarinnar. Í Kaþólsku kirkjunni eru 
11.911 manns eða 3,6 % þjóðarinnar. 

Trúarlífsflóran hefur stækkað á 
undanförnum árum með tilkomu 
nýrra trúfélaga. Samkvæmt tölum 

Þjóðskrár þá virðast 85 % lands-
manna tilheyra þeim 29 kristnu trú-
félögum, sem skráð eru sem formleg 
félög. Þessar breytingar á trúarflóru 

landsins hafa síðan haft ýmis áhrif 
út í samfélagið. Til dæmis hafa á 
undanförnum árum verið stofnaðar 
bæði kristin útvarpsstöð og kristin 
sjónvarpsstöð. Spurning er hvort við 
eigum eftir að sjá kirstilegt dagblað 
koma á næstu árum! Eins er hugs-
anlegt að stjórnmálaflokkar með 
trúarlegan bakgrunn eigi eftir að líta 
dagsins ljós. Mun

flokkur kristilegra demókrata eða 
flokkur múslímska bræðralagsins ef 
til vill bjóða fram til Alþings á þessum 
áratug eða hinum næsta? Hver veit! 
Alla vega hefði engum dottið það í hug 
fyrir 12 árum síðan að flokkur Pírata 
yrði samkvæmt skoðanakönnunum 
stærsti flokkur landsins. Við lifum 
greinilega á tímum breytinga. 

Magnús Erlingsson. 

Vinur Flateyrar kk kom og spilaði.

eftir minningarathöfnina var öllum gestum boðið upp á kjötsúpu í Félagsbæ.

Leifur reynisson, sagnfræðingur.
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AVS rannsóknasjóður hefur að markmiði að styrkja verkefni, sem stuðla að auknu verðmæti 
ís lensks sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni ís lensks sjávarútvegs og fiskeldis. Sjóðurinn 
aug lýsir nú eftir umsóknum í verkefni með þetta að mark miði. Skilafrestur umsókna er til kl. 
20, 1. des ember 2015. Umsóknum ber að skila rafrænt á net fangið avs@byggdastofnun.is og 
bréflega á póst fangið Byggðastofnun v/AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi, Ártorgi 1, 550 
Sauðárkrókur. Vakin er at hygli á því að umsóknum þarf bæði að skila raf rænt og bréflega. 

 Styrkir sem sjóðurinn veitir 
 falla undir tvo flokka:

a. Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna
	 Styrkir	 til	 afmarkaðra	 rannsókna-	 og/eða	 þró	unar-

verk	efna,	sem	falla	að	markmiðum	sjóðs	ins.	Veittur	
er	styrkur	til	eins	árs	í	senn	og	skal	í	umsókn	gera	
grein	fyrir	verk	þáttum	og	fjár	mögnun.	Hver	styrkur	
getur	numið	allt	að	átta	milljónum	króna.		

	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	 til	umfangsmeiri	verk-
efna	 (fram	haldsverkefna),	 sem	 unnin	 eru	 á	 lengri	
tíma,	 eða	 allt	 að	 þremur	 árum,	 en	 sækja	 þarf	 um	
styrk	á	hverju	ári.	Hafi	verk	efnið	áður	verið	styrkt,	
þarf	 að	 gera	 grein	 fyrir	 fram	vindu	 þess	 áður	 en	
styrk	umsókn	er	afgreidd.

b. Smá- eða forverkefni
	 Hægt	er	að	sækja	um	styrki	til	smærri	verkefna	eða	

til	að	undir	búa	stærri	verkefni	á	sviði	rann	sókna	og/
eða	 þró	unar.	 Styrkupphæð	 er	 allt	 að	 einni	 milljón	
króna	og	skal	verk	efnið	unnið	innan	tólf	mánaða.

Um alla styrki gildir að framlag 
sjóðsins má ekki fara fram 

yfir 50% af heildarkostnaði og 
sjóðurinn tekur ekki þátt í að 

styrkja fjárfestingar.

Nánari upplýsingar og 
umsóknarblað er að finna á 

heimasíðu sjóðsins www.avs.is. 

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi ∙ Ártorgi 1 ∙ 550 Sauðárkrókur ∙ sími 455 5400 ∙ www.avs.is

AVS rannsóknasjóður í sjávar útvegi 
starf ar á vegum atvinnu vega- og 

nýsköp unar ráðu neytisins.

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi 
auglýsir eftir umsóknum

Kveðjutónleikar 
Jóns Kr. Ólafssonar
Jón kr. Ólafsson, söngvari frá 

Bíldudal hélt kveðjutónleika sína í 
Reykjavík í sumar. Fram komu með 

Jóni ýmsir listamenn og var kvöldið eft-
irminnilegt. Tónleikarnir voru teknir 
upp og eru fáanlegir á disk og DVD hjá 
Jóni á Bíldudal. 

Óli Þ. Guðbjartsson, fyrrverandi 
ráðherra var kynnir og sagði meðal 
annars: 

Já, ágætu tónleikagestir. Fyrir hönd 
Jóns Kr. Ólafssonar býð ég ykkur öll 
velkomin til þessara tónleika, því að 
það er Jón, sem býður til þeirra og að 
þessu sinni er tilefnið ekkert venju-
legt enda kallar hann þá kveðjutónleika 
vegna þess að í dag 22. ágúst 2015 á 
hann 75 ára afmæli. Fæddur í Nesi á 
Bíldudal 22. ágúst 1940, þegar tæpt ár 
var af heimsstyrjöldinni síðari. For-
sjónin sá svo fyrir því að afmælið nú 
bar upp á menningarnótt hér í Reykja-
vík. 

Það mun hafa verið einhven tíma 
á fjórða áratug liðinnar aldar að faðir 
minn var gestkomandi í Flatey á Breiða-
firði og heyrði þá tvo bræður þarna úr 
eyjunni syngja Sólsetursljóðin, tvísöng 
sr. Bjarna Þorsteinssonar, með ákaflega 
eftirminnilegum hætti, því raddirnar 
féllu svo vel saman. Þetta varð honum 
ógleymanleg stund úr kvöldkyrrðinni 
þarna í Flatey. En annar þessara bræðra 
var Ólafur Kristjánsson faðir Jóns Kr. 
Jón er sem sagt ættaður í föðurætt úr 
Flatey og áreiðanlega er listhneigð hans 
a.m.k. að hluta þaðan runnin. 

Í móðurætt er Jón hins vegar úr 
Mosdal í Arnarfirði, sem er eins og 
menn vita svona skáhallt á móti Rafns-
eyri. Í Mosdal var lengst af afar afskekkt 
og varla komist nema á sjó. Þar var 

talið að heiðni hefði dáið einna sein-
ast út á Íslandi en þar þóttu menn líka 
kunna betur fyrir sér en annars staðar 
við fjörðinn. 

Þegar Jón komst á legg heima á 
Bíldudal tók snemma að bera á list-
rænum hæfileikum hans, ekki síst 
söngnum. Þá kom það eins og af sjálfu 
sér, að hann leitaði samstarfs við fjöl-
marga á svipuðu reki í þorpinu, sem 
höfðu sams konar áhuga. Hljómsveitin 
Facon varð heilinn og hjarta þeirrar 
iðju. Þar komu fjölda margir við sögu, 
sem of langt yrði upp að telja hér. En 
þau, sem eiga endurminningar frá 
dýrðardögum Facons, hvort sem er 
frá Bíldudal eða Birkimel ylja sér við 
þær, þakklátum huga. 

Jón Kr. Ólafsson hefur verið heimil-
isfastur á Bíldudal alla ævi og stundað 
listiðkun sína meðfram öðrum al-
mennum störfum. Jón hefur verið 
mjög virkur þátttakandi í kirkjulífi 
um árabil og unnið víða um land að 
fegrun kirkjugarða. 

Jón hefur afar sterka tilfinningu 
fyrir samhengi sögunnar. Sú er held 
ég skýringin á því að víða hefur hann 
gengið fram fyrir skjöldu í þeim til-
gangi að heiðra minningu genginna 
manna og reisa þeim bautasteina og 
minningamörk. Svo er t.d. um Kalda-
lóns í Flatey, Mugg og Gísla Jónsson 
á Bíldudal og sérstaka rækt hefur Jón 
lagt við minningu Ingivalds Nikulás-
sonar fræðaþular núna upp á síðkastið 
með því að safna ýmsu honum tengt 
og koma því fyrir á safni á Ísafirði. 

En stærsta verk Jóns á þessu sviði 
er vitaskuld það að hann breytti heim-
ili sínu að Reynimel í tónlistarsafn, 
Melódíur minninganna, sem opið er 
gestum og gangandi árið um kring. 
Og á þessu safni er fjöldi muna sem 
vitnar um það að Jón Kr. er þeirrar 
gerðar að ýmsir hlutir sem eru hvers-
dagslegir í augum okkar hinna og við 
tökum varla eftir verða að merkum 
safngripum þegar Jón hefur farið um 
þá höndum. 

Myndir: Bjarki Sveinbjörnsson.



SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur
Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Snæfellsbær
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Veturnætur 
á Ísafirði
Um síðustu helgi voru haldnar 

svonefndar veturnætur á 
Ísafirði. Um er að ræða fjöl-

breytta viðburði í bænum og sú venja 
er að skapast að efna til veturnótta 
í upphafi vetrar að gömlu tímatali. 
Meðal þess að boðið var upp að þessi 
sinni má nefna að Gunnar Jónsson 
myndlistarmaður opnaði sýninguna 
Frigore Sacrum í Gallerí Úthverfu. í 
Safnahúsinu var opnuð sýning á lista-
verkum í eigu bæjarbúa. Haldin var 
ráðstefnan í kjölfar Bríetar um stöðu 

jafnréttismála. Blúsband Ísafjarðar 
hélt tónleika í Edinborgarhúsinu. 
Vinkonukvöld var í Skíðaskálanum í 
Tungudal. Lúðrasveit Tónlistarskólans 
á Ísafirði blés í lúðra sína Neistahúsinu 
og opið hús var í Tónlistarskólanum. 
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar stóð 
fyrir söng og dansi í Edinborgarhús-
inu. Lokahnykkurinn voru svo tón-
leikar Sinfóníhljómsveitar Íslands 
í Íþróttahúsinu Torfnesi. Þá höfðu 
verslanir opnar búðir sínar á laugar-
daginn. 

Í kjölfar Bríetar

Opið hús í Tónlistarskóla Ísafjarðar

Málverk í eigu bæjarbúa Gunnar 
Jónsson, 
myndlistar-
maður

Höfundur Úlfur Úlfarsson (f. 1974) Án titils. Í eigu Jósefínu Gísladóttur og 
Úlfars Ágústssonar.  „Þessi mynd eftir Úlf son okkar er í miklu uppáhaldi 
hjá okkur. Við vorum heilluð þegar við sáum myndina fyrst og urðum að 
eignast hana. Úlfur hefur sótt nokkur myndlistarnámskeið, m.a. hjá Pétri 
Guðmundssyni listmálara. Hann hefur haldið ena sýningu og seldi öll verkin 
sem þar voru sýnd.“
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Listaskóli Rögnvaldar 
Ólafssonar sýnir 
dans, fatamarkaður

Blúsbandið



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.

Fiskur
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Hjónadansleikurinn var haldinn um síðustu helgi í Félagsheimilinu á 
Þingeyri. Þetta var í 81. sinn sem  efnt var til þessarar samkomu. Á annað 
hundrað gestir troðfylltu samkomuhúsið og skemmtu sér vel. Veisustjóri var 
Árni Brynjólfsson frá Vöðlum og Jónsi í svörtum fötum spilaði við annan 
mann á dansleiknum. Saman stjórnuðu þeir fjöldasöng og veislugestir 
tóku undir að mikilli innlifun svo undir tók í salnum. Að venju var efnt til 
happdrættis með veglegum vinningum.





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.


