
Fullkomið 
heitt súkkulaði

Hitið að suðu, setjið í bolla, 
skreytið með þeyttum rjóma 
og njótið.

3100 g Lindu suðusúkkulaði
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– ómótstæðilega gott

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 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

BÍ LDSHÖ FÐA  12 -  110 RE Y K JAVÍ K -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISPóllinn ehf  –  Pollgötu 2  –  400 Ísafirði  –  Sími: 456 3092  –  www.pollinn.is

8939362 - 6901060 - 4567080

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Uppl. í síma 699 6869 og rafeindir@internet.is

•  Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
•  SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
•  Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili

10. Desember 2015 • 20. tölublað 4. árgangur

Kirkjan á eyri í seyðisfirði stendur reisuleg með  Hestinn í baksýn. eyrarkirkja er bændakirkja og í einkaeigu. Guðmundur bárðar-
son bóndi á eyri lét byggja hana árið 1866. Undir kirkjugólfi er legsteinn og ártalið á honum er frá 1600.



Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Vestfirðingar gáfu út veglegan disk á árinu. Hann er enn til sölu hjá Fjölval 
á Patreksfirði og upplagt að gefa í jólagjöf.

Auglýst eftir umsóknum 
í Uppbyggingarsjóð Vestfjarða
Nú er í annað skipti auglýst 

eftir styrkumsóknum til 
Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða 

sem rekinn er innan vébanda sókn-
aráætlunar landshlutans og er í um-
sjón Fjórðungssambands Vestfirðinga. 
Uppbyggingarsjóður veitir styrki til 
menningarverkefna, atvinnuþróunar- 
og nýsköpunar, auk stofn- og rekstrar-
styrkja til menningarstofnanna. Upp-
byggingarsjóður varð til með samningi 
ríkis og Fjórðungssambands Vest-
firðinga um Sóknaráætlun Vestfjarða 
2015-2019 sem undirritaður var 10. 
febrúar 2015. Umsóknarfrestur er til 
og með föstudeginum 22. janúar 2016. 

Veittir verða stofn- og rekstrarstyrkir 
til menningarstofnana, verkefnastyrkir 
til menningarmála og verkefnastyrkir 
til atvinnuþróunar- og nýsköpunar-
verkefna. Hægt er að sækja um styrki 
til allt að þriggja ára, en vakin athygli 

á að framkvæmda- og fjárhagsáætlanir 
þurfa að miðast við þann tíma sem sótt 
er um styrk til. Skila verður umsóknum 
á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem 
er að finna ásamt frekari upplýsingum 
og úthlutunarrreglum á vef Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga – www. 
vestfirdir.is/Uppbyggingarsjodur. 

Hægt er að hafa samband og senda 
umsóknir rafrænt á netfangið upp-
bygging@vestfirdir.is. Starfsmenn 
Fjórðungssambands Vestfirðinga 
veita ráðgjöf við gerð umsókna í 
Uppbyggingarsjóð og sama gildir um 
starfsmenn Atvinnuþróunarfélags 
Vestfjarða. 

Dýrafjarðargöng: útboð 2016
Innanríkisráðherra miðar við að 

Dýrafjarðargöng verði boðin út 
seint á árinu 2016 og að fram-

kvæmdir hefjist eftir mitt ár 2017. Þetta 
kemur fram í svari ráðherrans við fyr-
irspurn blaðsins Vestfirðir. Spurningin 
sem lögð var fyrir ráðherrann var þessi: 

Hvenær verður boðnar út fram-
kvæmdir við Dýrafjarðargöng? Verður 
búið að tryggja framgang málsins, t.d. 
með með samningi við verktaka fyrir 
næstu Alþingiskosningar? 

Svohljóðandi svar barst: „Unnið er 
út frá því að árið 2016 verði tiltekin 
upphæð sett í kostnað við undirbúning 
Dýrafjarðarganga (100 m. kr. ). Það sem 
aðallega er eftir er rafmagnshönnunin, 
yfirferð á annarri hönnun mannvirkja 
sem var í vinnslu fyrir tveimur til 
þremur árum og gerð útboðsgagna. 
Miðað er við að bjóða verkið út seint 
á árinu 2016 og að framkvæmdir hefj-
ist eftir mitt árið 2017. Það sem stýrir 

framgangi verksins eru fjárveitingar 
sem settar eru í fjögurra ára samgöngu-
áætlun. Það ræðst síðan af fjárlögum 
hvenær unnt er að semja við verktaka 
um framkvæmdina. Miðað við stöðuna 
núna og útboð seint á árinu 2016 má 
reikna með að samið verði við verk-
taka síðla vetrar eða í síðasta lagi vorið 
2017.“

Samkvæmt þessum svörum fer ekki 
milli mála að innanríkisráðherra, Ólöf 
Nordal vill að Dýrafjarðargöng verði 
tryggð fyrir næstu Alþingiskosn-
ingar. Það skiptir máli því þá verður 
ekki hægt að fresta framkvæmdum 
að kosningum loknum og slá þeim 
á frest ótímabundið. En það er líka 
ljóst af svörunum að þessi áform eru 
aðeins áform á þessu stigi og fjár-
veitingar í fjárlögum munu ráða miklu 
um framvinduna. Breytingartillögur 
fjárlaganefndar Alþingis fyrir 2. um-
ræðu liggja nú fyrir og þar er lagt til að 

hækka fjárveitingar Vegagerðarinnar til 
framkvæmda um 235 milljónir króna 
og um 85 milljónir króna til rannsókna. 
Ekkert er vikið að jarðgangafram-
kvæmdum í skýringum nefndarinnar. 
Fjögurra ára samgönguáætlun hefur 
ekki enn verið lögð fram. Enn er því 
ekkert fast í hendi. 

Teigsskógur í óvissu
Eins og kom fram í síðasta blaði 

Vestfjarða þá eru áform Vega-
gerðarinnar þau að geta sótt um 

á næsta ári framkvæmdaleyfi til Reyk-
hólahrepps fyrir nýjum veg um Teigs-
skóg og að framkvæmdir geti hafist fyrir 
lok ársins 2016. Þó telur Hreinn Har-
aldsson, vegamálastjóri ef til vill raun-
hæfast að miða við að framkvæmdir 
hefjist ekki af krafti fyrr en vorið 2017. 
Þegar Hreinn var spurður hversu ör-
uggar þessar áætlanir væru í ljósi fyrri 
reynslu þegar kærur á matsstigi og síðar 
dómsmál töfðu framkvæmdir um árabil 
og Hæstaréttardómurinn frá 2009 kom 
í veg fyrir að framkvæmdir gætu hafist 
svaraði hann því til að „Við teljum ekki 
rétt að vera með nein loforð eða full-
yrðingar um tímasetningar á upphafi 
framkvæmda á þessu stigi , meðan ekki 
er séð fyrir endann á matsferlinu.“ 

Leitað var til þriggja alþingismanna 
kjördæmisins og þeir spurðir um mat 
sitt á framvindu vegagerðarinnar um 
Teigsskóg og hvort sömu möguleikar 
væru nú á kærum á umhverfismati og 
til málshöfðunar fyrir dómsstólum og 
í fyrra sinnið. 

Einar K. Guðfinnsson, forseti Al-
þingis svaraði þannig: Ég er bjartsýnn á 
framgang málsins. Nú hefur sá árangur 
náðst að verið er að vinna matsáætlun 
fyrir vegagerð í Gufudalssveitinni sem 
oft er kennd við Teigsskóg. Þar er gert 

ráð fyrir breyttri útfærslu vegarins að 
tillögu Vegagerðarinnar með vegi vestan 
megin í Þorskafirði á þeim slóðum sem 
hinn landsfrægi Teigskógur er. Þetta 
hefur ekki gerst áður, enda var fyrri 
hugmyndum um vegagerð á þessum 
slóðum hafnað samkvæmt þeirri útfær-
slu sem þá var lögð fram. Eftir því sem 
ég best veit ættu ekki að vera fyrir hendi 
tæknilegar hindranir í vegi þess að ljúka 
matsáætlunargerð á tilsettum tíma. Að 
því tilskyldu ætti síðan að vera hægt að 
bjóða út verkið á síðari hluta næsta árs. 

Ég geri ekki ráð fyrir öðru en að til 
þess bær aðili, sem er Reykhólahreppur 
gefi út framkvæmdaleyfi, enda er vegur-
inn inni á aðalskipulagi sveitarfélagsins. 
Þar með ætti málið að vera í höfn. 

Vel má vera að dómsmál verði höfðuð 
og málaferli fari af stað, en mér finnst 
ótrúlegt að það geti komið í veg fyrir 
vegagerðina. 

Þetta hefur hins vegar verið ákaflega 

lærdómsríkt ferli allt saman. það er í 
sjálfu sér óþarfi að rekja alla þrauta-
gönguna sem við flest munum. En 
gáum að því að á þessu kjörtímabili 
hefur verið unnið að því að finna lausn 
á málinu. Lagðar hafa verið fram nýjar 
hugmyndir að vegstæði. Þeir sem eru 
í forsvari fyrir vegamálum í landinu, 
þar með talið innanríkisráðherrar hafa 
verið mjög einbeittir í því að þessi vegur 
gæti orðið að veruleika. Það hefur verið 
sýnt fram að að umhverfisáhrifin af 
þessari vegagerð verða hverfandi. Engu 
að síður stefnir allt í að allt þetta kjör-
tímabil eða svo, um fjögur ár líði, áður 
en hægt verður að hefjast handa af 
einhverju viti við framkvæmdir. Þetta 
finnst mér mjög umhugsunarvert allt 
saman.“

Ásmundur Einar Daðason og Lilja 
Rafney Magnúsdóttir fengu einnig fyr-
irspurn um sama efni en engin svör hafa 
borist frá þeim, þrátt fyrir ítrekun.

Þórsberg ehf : 

Þungur rekstur en 
góð eiginfjárstaða
Rekstur Þórsbergs ehf á Tálkna-

firði var þungur rekstrarárið 
1/9 2013 – 31/8 2014. Tekjur 

félagsins voru 1,1 milljarður króna og 
útgjöld fyrir fjármagnskostnað þau 
sömu. Lokaniðurstaða eftir fjármagn 
varð 82 milljóna króna tap. Á efna-
hagsreikningi eru færðar eignir að 
upphæð 3,2 milljarðar króna. Stærsti 
liðurinn er veiðiheimildir sem færðar 
eru á 2,5 milljarða króna og fasteign 
240 milljónir króna. Skuldir námi alls 
2,5 milljórðum króna og eigið fé fyrir-
tækisins því jákvætt um 684 milljónir 
króna. Er það mikill viðsnúningur 
frá fyrri ársreikningi þar sem eigið fé 
var neikvætt um 547 milljónir króna. 

Skýringin liggur í endurmati veiði-
heimilda upp á 1.321 milljónir króna 
en þær höfðu áður verið bókfærðar á 
555 milljónir króna og hækkaði það 
mat upp í 1.876 milljónir króna. 

Fjárfest var á árinu fyrir liðlega 
einn milljarð króna og munar mest 
um kaup á veiðiheimildum fyrir 657 
milljónir króna og fasteign fyrir 240 
milljónir króna. Hún hefur síðan 
verið seld. Veltufjárhlutfall félagsins 
er lágt þar sem veltufé er 438 millj-
ónir króna en skammtímaskuldir 848 
milljónir króna. 

Nýleg sala á skipi og veiðiheim-
ildum fyrirtækisins innleysir vænt-
anlega bókfært verð veiðiheimildanna 

og gerir fyrirtækinu kleift að lækka 
skuldir og bæta veltufjárhlutfall þrátt 
fyrir kaup á aflaheimildum í króka-
aflamarkskerfinu, en ekki liggja fyrir 
upplýsingar um þessi viðskipti. 

Launagreiðslur ársins námu 437 
milljónum króna og stöðugildi voru 
að jafnaði 63. Hlutafé var aukið um 
32 milljónir króna. Stærstu eigendur 
eru Litli vinur ehf með 70% hlutafjár, 
Hvetjandi eignarhaldsfélag með 7% 
og Byggðastofnun sem á 23%. Hlutafé 
var samtals 133 milljónir króna. 

Eini eigandi að hlutafé í Litlavin ehf 
er Guðjón Indriðason. Eignir félagsins 
eru skv ársreikning 93 milljónir króna 
og skuldir 91 milljónir króna. Hagn-
aður ársins varð 1,8 milljón króna.

Ólöf Nordal.

Ásmundur Einar Daðason.Einar K. Guðfinnsson. Lilja Rafney Magnúsdóttir.

Mynd: RÚV.



Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
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UM HÁTÍÐIRNAR
OPNUNARTÍMI

Föstudagur 18. des.  14-18 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  16-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  14-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  16-18

Þriðjudagur 29. des.  16-18

Miðvikudagur 30. des.  14-18

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan.
 Talning, opið 17-18

Föstudagur 18. des.  13-19 

Laugardagur 19. des.  Lokað

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  14-18  

Þriðjudagur 22. des.   14-18

Miðvikudagur 23. des.  12-19

Fimmtudagur 24. des.  10-12

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  14-18

Þriðjudagur 29. des.  14-18

Miðvikudagur 30. des.  12-19

Fimmtudagur 31. des.  10-12

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       Lokað

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

Föstudagur 18. des.  11- 19 

Laugardagur 19. des.  11- 14

Sunnudagur 20. des.  Lokað

Mánudagur 21. des.  12-18 

Þriðjudagur 22. des.   12-18

Miðvikudagur 23. des.  11-20

Fimmtudagur 24. des.  10-13

Föstudagur 25. des.  Lokað

Laugardagur 26. des.  Lokað

Sunnudagur 27. des.  Lokað

Mánudagur 28. des.  12-18

Þriðjudagur 29. des.  12-18

Miðvikudagur 30. des.  11-19

Fimmtudagur 31. des.  10-13

Föstudagur 1. jan.  Lokað

Laugardagur 2. jan.       11-14

Sunnudagur 3. jan.        Lokað

Mánudagur 4. jan. 
 Talning, opið 16-18

VÍNBÚÐIN PATREKSFIRÐI VÍNBÚÐIN ÍSAFIRÐI VÍNBÚÐIN HÓLMAVÍK
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands dregur fram helstu veikleikana 
í byggð á Vestfjörðum. Í niðurstöðukafla skýrslunnar segir orðrétt: „Helst 
virðist vera ástæða til þess að hafa áhyggjur af þróun mála á Vestfjörðum.“  

Það er síst ofmælt  og seint verða skýrsluhöfundar sakaðir um að viðhafa stóryrði. 
Staðan á Vestfjörðum er grafalvarleg og einsdæmi á Íslandi. Það sem gerir stöðuna 
enn alvarlegri er skeytingarleysi ráðamanna þjóðarinnar og svefngengilsháttur 
pólitískra leiðtoga Vestfirðinga hvort sem er á alþingi eða í sveitarstjórnum.

Hagfræðistofnun greinir framleiðslu þjóðarbúsins eftir landshlutum . Fram 
kemur að eftir hrun hefur hlutur höfuðborgarsvæðinsins aukist og er í árslok 
2013 orðinn 71% af landsframleiðslu.  Það er það mesta sem mælst hefur frá því 
farið var taka saman tölur um hagvöxt eftir landshlutum.  Hlutur höfuðborgar-
svæðisins í fjármála- og  tryggingarþjónustu er 83% og í helstu vaxtagreinunum 
verslun, hótel, veitingar og samgöngur er 80% af allri framleiðslunni á þar. 
Starfsemi byggingastarfsemi, iðnaður og opinber þjónusta  er þar 68-70%.  
Meira að segja 50% allrar stóriðju er þar. 

Þegar skoðuð er þróunin frá aldamótum verður myndin enn skýrari. Hagvöxtur-
inn á höfuðborgarsvæðinu hefur vaxið um  50% en aðeins 30% á landsbyggðinni, 
þegar hún er tekin saman. 

Stóriðjan er í héraði
Tveir landshlutar standa upp úr á landsbyggðinni. Það eru Vesturland og Aust-
urland. Hagvöxturinn hefur aukist um  60-70% á þessum svæðum. Ástæðan er 
einföld, uppbygging stóriðju er meginskýringin. Þar er verið að vísa til virkj-
anaframkvæmda og álvers á Austurlandi og uppbyggingu stóriðju í Hvalfirði. 
Athyglisvert er að hagvöxtur hefur líka aukist um 35% á Suðurlandi og víst er 
að  virkjanaframkvæmdir eiga þar drjúgan hlut  að máli.

Styrkur höfuðborgarsvæðisins kemur vel fram þegar skoðaðar eru kennitölur 
um efnahagsstarfsemi frá 2009. Hagvöxtur jókst um 5%, íbúum fjölgaði um 3% 
og launasumman hækkaði meira þar en annars staðar. Starfandi fólki á höfuð-
borgarsvæðinu fjölgaði um 18% frá árinu 2000 til 2013. Framleiðsla á mann er 
meiri á höfuðborgarasvæðinu en annars staðar. Þar er hún 3,5 milljónir króna á 
mann og er 40% hærri en utan höfuðborgarsvæðisins árið 2013. Einn besti mæli-
kvarði á efnahag einstaklinga og kaupgetu er verð á fasteignum. Fasteignaverð á 
höfuðborgarsvæðinu var árið 2013 50% - 200% hærra en í öðrum landshlutum.

Veikleiki landsbyggðarinnar sést vel  í sömu kennitölum. Hagvöxtur á lands-
byggðinn frá 2009-2013 var enginn, íbúum fækkaði um 1%. Frá 2000 fjölgaði 
starfandi á landsbyggðinni aðeins um 2%. Framleiðsla á mann er 2,5 milljónir 
króna eða 1 milljón króna lægri en á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignaverð á 
landsbyggðinni er 64% af verði á höfuðborgarsvæðinu þar sem það er best en 
31% þar sem það er lægst.

Vestfjörðum blæðir út
Fyrir Vestfirði eru kennitölurnar enn verri. Hagvöxtur minnkaði um 11% frá 
2009 til 2013. Íbúum fækkaði um 6%. Launasumman á Vestfjörðum lækkaði 
um 10% frá 2009 miðað við breytingar launa á landinu öllu. Framleiðslan á 
mann var aðeins 2,2 milljónir króna á Vestfjörðum árið 2013 og er hvergi lægra 
á landinu. Framleiðslan á mann á Vestfjörðum er aðeins 70% af landsmeðaltali.  
Fasteignaverðið er það lægsta á landinu.

Aðrar upplýsingar í skýrslunni bæta ekki myndina fyrir þróunina á Vest-
fjörðum. Bent er á að laun í sjávarútvegi séu um 50% allrar launasummu á 
Vestfjörðum.  Frá 2009 hefur hlutur Vestfirðinga í sjávarútvegsframleiðslu 
landsmanna  minnkað úr 8% í 6%. Það er fjórðungssamdráttur á aðeins fjórum 
árum. Afkoman í sjávarútvegi virðist skýrsluhöfundum hafa verið lakari árin 
2012 og 2013 en í öðrum landshlutum. Sagt er fullum fetum í skýrslunni að 
samdráttur í sjávarútvegi virðist vera megniskýringin á falli framleiðslu á Vest-
fjörðum undanfarin ár, en að auki hefur fjármálaþjónusta og skyldar greinar 
dregist mikið saman. Skýringin sem gefin er á samdrættinum í sjávarútvegi er 
fjarlægð Vestfjarða frá útflutningshöfnum, Keflavíkurflugvelli og mörkuðum. 
Sjávarútvegur er stóriðja okkar Vestfirðinga.

Af 7000 íbúum Vestfjarða búa 5000 á norðanverðum Vestfjörðum. Það fækkar 
jafnt á þessu svæði sem öðrum. Samgöngur og aðrir innviðir, svo sem fjarskipti og 
orkuöryggi eru einfaldlega ekki fullnægjandi og Vestfirðir líða fyrir forneskjuna. 
Þarna  liggja úrræðin ljós fyrir stjórnvöld, breytingar á sjávarútvegskerfinu og 
bættir  innviðir í fjórðungnum.

Kristinn H. Gunnarsson

Ótraust undirstaða 
skekur Vestfirði

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Vetur konungur hefur knúið dyra 
og heldur betur gert vart við sig með 
hríðarjagandi og nokkrum snjó. Ge-
org Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri við 
Hrútafjörð sendi inn veðurvísu:

Bliknar gluggans birtuskin
byrgir mugga vegi.
Vekur ugg með veðradyn
vetur skuggalegi.

Sá Georg Jón að hendingar væru  
fengnar að láni frá Bjarna í Gröf  í Víð-
idal og fannst að ekki mætti láta þess 
ógetið að um lánsfjöður væri að ræða. 
Ég er ekki viss um að margir lesendur 
vísnahornsins séu svo glöggir sem 
bóndinn við Hrútafjörð. En minnið 
bregst ekki Georg Jóni, því þessi vísu 
eftir Bjarna í Gröf fannst á vefnum:

Björkin ruggar, báran hlær,
byrgir mugga vegi.
Vegg og glugga vindur slær
vetur skuggalegi.

Verður að segjast að okkar maður við 
Hrútafjörð  stendur sig vel og gefur 
Húnvetningnum ekkert eftir í vísnagerð.

Indriði Aðalsteinsson, bóndi á 
Skjaldfönn hefur áður haft á orði að 
Píratar þyrfti að fá sér frambærilegra 
heiti. Leggur hann til að stytta nafn 

þeirra og kalla þá bara Rata. Það er að 
sönnu þjóðlegt og gott orð og þjálla í 
vísnagerð. Indriði veltir fyrir sér til-
lögu vestfirskra pírata um að skera 
Vestfjarðakjálkann frá meginlandinu:

Ratar metin sleipir slá
segja leysist vandi.
Ef þeir skeri skagann frá
sínu meginlandi.

Flóttamannavandinn er mörgum um-
hugsunarefni, sérstaklega á jólaföst-
unni og Indriði Aðalsteinsson minnir 
lesendur á ömurleg kjör flýjandi fólks:

Yfir gresjur, heiðar,  höf
haldinn dauða ótta.
Milljónir að nyrstu nöf
nú eru á flótta.

En að jólahátíðinni sem framundan er. 
Georg Jón Jónsson orti fyrir nokkrum 
árum þessar vísur um tilstandið allt, 
eins og hann kemst að orði:

Jólanna hátíð heillar á ný
með hangiketi og skötunni.
Farið er varlega um fjárhúsin því
frelsarinn liggur í jötunni.

Þetta er nú afmælishátíðin hans
en hún er að drukkna í glaumnum
og verslunaræði hvers vinnandi manns
er viljugur berst með straumnum.

En fögnuður ríkir og friðarins spor
fetum við án þess að hræðast.
Biðjum um gæsku og gróandi vor
þegar guðslömbin eiga að fæðast.

En aðstæður manna til að fagna og 
gleðjast yfir komu jólanna eru mis-
munandi því miður.

Jól eru sjálfsagt send til að hugga
sorgmædda og þjáða.
Stundun er eins og þau gangi hjá glugga
þess gæfulausa og smáða.

 Látum þessa góðu áminningu verða 
lokaorðin á vestfirska vísnahorninu 
þetta árið. Umsjónarmaður vill þakka 
hagyrðingunum öllum ómetanlegt 
framlag þeirra til þáttarins. Margir 
dyggir lesendur blaðsins hafa haft 
samband og þakkað fyrir vísnaþátt-
inn, svo það fer ekki milli mála að 
hagyrðingarnir vestfirsku eiga góðan 
hljómgrunn og er það vel og að verð-
leikum. Lesendum og hagyrðingum 
eru sendar óskir um  gleðileg jól og 
farsælt komandi ár. Næsta blað verðu 
í byrjun nýs árs. Bestu kveðjur frá 
Traðarstígnum.

Kristinn H. Gunnarsson

Velferðarsjóður Rauða kross deilda 
á norðanverðum Vestfjörðum
Opið hús á aðfangadag

Rauði krossinn hefur um árabil 
veitt aðstoð í formi fataút-
hlutunar, matar- og fjárhags-

aðstoðar til einstaklinga og fjölskyldna 
og hafa deildir á norðanverðum Vest-
fjörðum ákveðið að vera í samvinnu um 
að taka á móti umsóknum og úthluta til 
þeirra sem á þurfa að halda. 

Stofnaður hefur verið sérstakur sjóður 
sem veitt er úr en takmarkað fjármagn 
er til og því er leitað eftir bakhjörlum og 
styrkjum frá fyrirtækjum, félögum og 
einstaklingum sem gætu látið fé af hendi 
rakna til geta veitt þá aðstoð sem þarf. 

Samfélagsleg ábyrgð – það að gefa 
með sér er hagur allra og því er biðlað 
til þeirra sem geta látið gott af sér leiða. 

Reikningsnúmer  
sjóðsins er 1174-05-401270 
kt. 6207802789 
Umsóknir í sjóðinn er hægt að senda á 
netfangið vestfirdir@redcross.is eða hafa 
samband í síma 864-6754 

Það eru alltaf einhverjir sem eiga erfitt 
með að láta enda ná saman og þá eru 
jól og hátíðisdagar sá tími sem reynist 
erfiður fyrir marga, sérstaklega barna-
fjölskyldur. Það er takmark að allir fái 
aðstoð sem þurfa og að hugað sé að þeim 
sem eiga minna. 

Rauði krossinn hefur undanfarin 
ár fengið gjafir og aðstoð frá ýmsum 
aðilum og sjálfboðaliðum og hefur 
það komið sér vel en það hefur meðal 
annars verið í formi jólagjafa, matar, 
ýmiss konar þjónustu eins og frá hár-
greiðslu- og snyrtistofum og fleira. Fyrir 
þetta ber að þakka. 

Rauði krossinn hugar líka að félags-
legum verkefnum og verður í samstarfi 
við geðræktarmiðstöðina Vesturafl með 
opið hús á Ísafirði á aðfangadagskvöld 
fyrir þá sem eru einir eða þá sem vilja fá 
félagsskap. Boðið verður upp á hátíðar-
mat og sjálfboðaliðar sjá um að skapa 
notalega kvöldstund. Hægt er að skrá sig 
og fá nánari upplýsingar hjá Vesturafli 
í síma 456-4406. 

svæðisfulltrúi deildarinnar og for-
maður. Kennsla í skyndihjálp.

sjálfboðaliðar á nytjamarkaði.

sjálfboðaliðar í Vesturafli.
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INNRéTTINGaR
GLÆSILEGaR DaNSKaR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

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

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM, 
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.
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Ískyggileg staða 
á Vestfjörðum
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands í samvinnu við þróunarsvið Byggðastofn-
unar hefur tekið saman yfirlit yfir hagvöxt landshluta fyrir árin 2009-2013. 
Meginniðurstaðan er að hlutur höfuðborgarsvæðisins í landsframleiðslu 
fer enn vaxandi og er kominn yfir 70%. Framleiðslan dróst saman á Vest-
fjörðum um 11%. Samdráttur í sjávarútvegi er talin meginskýringin á falli 
framleiðslu á Vestfjörðum undanfarin ár. Að auki hefur fjármálaþjónusta 
dregist mikið saman. 

Sérstaklega er vakin á þróun mál á 
Vestfjörðum og segir í skýrslunni að 

einkum virðist vera ástæða til þess að 
hafa áhyggjur þar. Bent er á að launa-

greiðslur lækkuðu á þessu árabili um 
10% miðað við breytingar á launum á 
landinu öllu. Fólki fækkaði um 5% og 
vísbendingar eru um að höfuðatvinnu-
greinin, sjávarútvegur, standi höllum 
fæti á Vestfjörðum. Afkoman í greininni 
virðist hafa versnað á tímabilinu og vera 
verri en í öðrum landshlutum. Hlutur 
Vestfjarða í sjávarútvegsframleiðslunni í 
heild lækkaði úr 8% árið 2009 í 6% árið 
2013. Framleiðsla á mann á Vestfjörðum 
er aðeins um 70% af landsmeðaltali. 
Um helmingur launasummunnar árið 
2013 á Vestfjörðum var í sjávarútvegi. 
Hlutur Vestfjarða í landsframleiðslunni 
er aðeins um 1,5%. Í beinum fjárhæðum 
var framleiðslan á mann árið 2013 um 
2,2 milljónir króna á Vestfjörðum en 3,5 
milljónir króna á Höfuðborgarsvæðinu 
eða um 50% meiri. Hlutfall innflytj-
enda á Vestfjörðum er 13% og hærra en 
í flestum öðrum landshlutum. 

Í skýrslunni segir: „Sjávarþorp á Vest-
fjörðum nutu þess lengi að vera nálægt 
fiskimiðum en undanfarin ár hefur 
sjávarútvegur dregist saman í þessum 
landshluta. Þar ræður fjarlægð frá út-
flutningshöfnum, Keflavíkurflugvelli og 
mörkuðum hér á landi miklu.“

Fasteignaverð á Vestfjörðum er lægra 
en í öðrum landshlutum. Á Vestfjörðum 
búa um 7.000 manns og eru um 5.000 
þeirra innan hálftímaaksturs frá Ísafirði. 
Í skýrslunni segir að bættar samgöngur 
virðist ekki nægja til þess að sporna við 
fólksfækkun á Ísafirði og næsta ná-
grenni. Fólksfækkunin á þessu svæði 
varð 6% á tímabilinu. Batamerkin sem 
skýrsluhöfunar sjá á Vestfjörðum eru 
í fiskeldinu, einkum á sunnanverðum 

Vestfjörðum. Uppbygging í fiskeldi 
hefur haft góð áhrif á atvinnulíf og íbúa-
þróun á því svæði. Þá er það jákvætt að 
framleiðslan á Vestfjörðum jókst árið 
2013 um 7% sem var verulega umfram 
landsmeðaltal. Spurning er hvort þetta 
var einstakt tilvik og svo muni þróunin 
falla í sama farveg eða hvort á bak við 
þessa aukningu liggja breytingar í at-
vinnumálum sem halda áfram. Það er 
ekki vitað á þessari stundu. Því verður 
ekki á móti mælt að þetta er ískyggileg 
staða og það sem verra er , að frátöldu 
fiskeldinu, verður ekki annað séð en að 
undanhaldið haldi áfram á næstu árum. 

Stóriðjan gefur hagvöxt
Í skýrslunni kemur fram að þrír lands-
hlutar standi upp úr þegar horft er 
á tímabilinu frá 2000 - 2013: höfuð-
borgarsvæðið, Austurland og Vestur-
land. Á Vesturlandi og Austurlandi er 
uppbygging stóriðju, segir í skýrslu 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, 
meginskýringin á miklum hagvexti. 
Þá gætir á Vesturlandi góðara áhrifa af 
Hvalfjarðargöngum. Á þessum svæðum 
var langmest framleiðsla á mann árið 
2013 3,5 milljónir króna á höfuð-
borgarsvæðinu, 3,3 milljónir króna á 
Vesturlandi og 3,2 milljónir króna á 
Austurlandi. Annars staðar á landinu 
var framleiðslan frá 2,2 – 2,4 milljónir 
króna á mann. Á Vesturlandi er hlutur 
stóriðjunnar og veitna yfir 30% af fram-
leiðslunni á landssvæðinu. 

Frá aldamótum hefur framleiðsla á 
höfuðborgarsvæðinu aukist um 50%. 
Það er mun meira en á landsbyggðinni 
utan stóriðjusvæðanna. Á Vestfjörðum 
varð aukningin innan við 5% , innan 
við 10% á Norðurlandi vestra og rétt 
rúmlega 10% á Norðurlandi eystra. Um 
25% aukning varð á Suðurnesjum, um 
35% á Suðurlandi, 55% á Austurlandi 
og 70% á Vesturlandi. 

Vísbendingar um hagvöxt 2000-2013. 

Hagvöxtur eftir landshlutum 2009-2013

Skipting framleiðslu 2013 fyrir Vestfirði.



Snilldarbók fyrir fólk með ofnæmi 
og óþol... og aðstandendur. Fræðsla, 
snyrtivörur og uppskriftir sem henta 
bæði þeim sem þurfa og vilja vera á 
glútenlausu fæði, heilsunnar vegna.

Glútenfrítt líf

Fullorðnir, unglingar og börn

Íslenski hesturinn, lundinn, 
þorskurinn og ótal önnur dýr 
prýða þessa skemmtilegu bók. 
Börn læra að þekkja dýrin og 
nöfn þeirra. Bókin er bæði á 
íslensku og ensku.

Íslensku dýrin

Frábær bók fyrir alla fjölskylduna. 
Í henni eru sögur af sveinunum 
þrettán og af fólkinu sem á bæjunum 
bjó. Sögusvið er fyrri hluti 19. aldar 
og er fléttað saman laufléttum 
fróðleik um íslenska þjóðhætti.

Jólasveinarnir í þá gömlu góðu daga

NÝJAR

BÆKUR

Þegar hin þrettán ára gamla Embla 
hefur leitina að hauskúpunni lendir 
hún í illdeilum við glæpamenn. Hvers 
vegna elta þeir hana uppi? Hvaða 
leyndarmál leynast í mýrinni?
250 árum seinna hafast Ísold og Hrólfur 
við í breyttum heimi þar sem dularfull 
myrk öfl eru komin til jarðarinnar.

Leitin að Gagarín
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Nýtt hjúkrunarheimili í Bolungavík
Síðastliðinn sunnudag var við há-

tíðlega athöfn tekið í notkun nýtt 
hjúkrunarheimili í Bolungavík 

við Aðalstræti 20-22. Helga Svandís 
Helgadóttir, forseti bæjarstjórnar 
stjórnaði athöfninni. Á fyrstu hæð 
hússins eru 10 rúmgóð herbergi með 
10 hjúrkunarrúmum. Það var bæjar-
sjóður Bolungavíkur sem stóð fyrir 
framkvæmdum og hefur gert leigu-
samning við ríkissjóð til langs tíma. 
Á sunnudaginn voru undirritaðir 
samningar milli ríkisins, Bolunga-
víkurkaupstaðar og Heilbrigðisstofn-
unar Vestfjarða sem fær húsnæði til 
umráða og reksturs. Þar var Byggingar-
félag eldri borgara sem byggði hús-
næðið að Aðalstræti 20 og samdi bæj-
arsjóður við það um kaup á hluta af 
því undir hjúkrunarrými. Húsnæðið 
á Aðalstræti 22 er hins vegar í eigu 
bæjarsjóðs. Húsin eru sambyggð og 
tengd saman þannig að innangengt er 
á milli þeirra. Framkvæmdir gátu hafist 
þegar þáverandi heilbrigðisráðherra 
Guðbjartur Hannesson hafði undir-
ritað samning fyrir hönd ríkisins við 
Bolungavíkurkaupstað. Samningurinn 
tryggði að ríkið myndi taka húsnæðið 
á leigu til langs tíma og greiða þannig 
byggingarkostnað í gegnum húsleig-
una. Þetta fyrirkomulag var einnig 
viðhaft á Ísafirði við byggingu nýja 
hjúrunarheimilisins þar. Ástæðan var 
sú að eftir bankahrunið var skuldastaða 
ríkisins og efnahagur þjóðarbúsins 
með þeim hætti að erlendar stofnanir 
sem komu Íslendingum til bjargar 
töldu ekki fært að auka við skuldir 
ríkssjóðs. Því gat ríkið ekki sjálft staðið 
fyrir framkvæmdum eins og venja er. 

Heilbrigðisráðherra Kristján Þór 
Júlíusson flutti ávarp svo og Einar 
K. Guðfinnsson, foreti Alþingis sem 
flutti kveðjur frá alþingismönnum 

kjördæmisins, en þeir sáu sér ekki 
fært að vera viðstaddir. Félagasamtök, 
einstaklingar og fyrirtæki færðu hjúkr-
unarheimilinu kærkomnar gjafir og 
víst er að landsmenn standa vel við 
bakið á heilbrigðisstofnunum þjóðar-
innar hvar svo sem þær eru staðsettar. 
Hildur Elísabet Pétursdóttir, deildar-

stjóri hjúkrunarheimila gerði grein 
fyrir gjöfunum. Elías Jónatansson, 
bæjarstjóri rakti byggingarsöguna og 
fyrirhugaðar breytingar. Í máli hans 
kom fram: 

„Upphaflega voru uppi hugmyndir 
um að endurnýja hjúkrunarrými í 
Bolungarvík með því að byggja við 
gamla Sjúkraskýlið og gera það að 
hjúkrunarheimili. Fljótlega varð 
hinsvegar ljóst að ekki var hægt að 
uppfylla allar þær kröfur sem gerðar 
eru til hjúkrunarheimila í dag með því 
að byggja við gamla húsið við Mið-
strætið. Það er gaman að segja frá því 

að í gamla sjúkraskýlinu voru 10 hjúkr-
unarrými tekin í notkun árið 1958, 
en þau voru öll á neðri hæðinni. Á 
efri hæðinni var svo læknisbústaður, 
heilsugæsla og apótek þar sem hægt 
var að kaupa apótekaralakkrís eins 
og margir muna. Þegar bæjarstjórn 
stóð frammi fyrir því eftir fund í heil-
brigðisráðuneytinu í október 2011, að 
ekki var hægt að byggja við Miðstrætið 
var ákváðið að láta teikna frumdrög 
að hjúkrunarheimili sem nýtti hluta 
húsnæðisins í Aðalstræti 22 og hluta 
Aðalstrætis 20, að fengnu leyfi eiganda 
húsnæðisins.“ 

Í húsunum tveimur að Aðalstræti eru 
íbúðir fyrir aldraða og hjúkrunarrými 
undir sama þaki og um það sagði bæj-
arstjóinn: “ Ég vil nota þetta tækifæri 
og þakka Byggingarfélagi eldri borgara 
og þá sérstaklega forsvarsmanni þess, 
Valdimar L. Gíslasyni hversu vel tekið 
var í hugmyndir bæjaryfirvalda um 
kaup á hluta húsnæðisins fyrir hjúkr-
unarheimili. Það var ekki sjálfgefið að 
Byggingarfélagið væri reiðubúið til að 
fá stofnun á borð við hjúkrunarheimili 
inn í bygginguna. Ég er þess hinsvegar 
fullviss að kaupsamningurinn hefur 
reynst báðum aðilum hagfelldur. 

Kannski er þetta sambýli hjúkr-
unarheimilis og almennrar búsetu 
bara á undan sínum samtíma, því ef 
við lítum t.d. á það sem hefur verið að 
gerast í húsnæðismálum hjá fólki með 
fötlun, þá hefur þróunin einmitt verið í 
þá átt að samtvinna búsetukosti þeirra 
við almenna búsetu. 

Hver veit nema fleiri muni fylgja á 
eftir í þessum efnum og við eigum eftir 
að sjá fleiri dæmi um hjúkrunarheimili 
sem eru í sama húsnæði og almennar 
leigu- eða eignaríbúðir aldraðra.“

Í byggingarnefnd sátu Elías Jón-
atansson, Helena Jónsdóttir og Arnþór 
Jónsson. Fjóla Bjarnadóttir tók við af 
Helenu þegar hún flutti úr sveitarfé-
laginu. Þá starfaði Gísli Gunnlaugsson, 
tæknifræðingur fyrir nefndina. Arki-
tekt hússins er Vilhjálmur Hjálmarsson. 
Fjöldi verktaka kom að byggingunni og 
má þar nefna Vestfirska verktaka og 
GÓK húsasmíði. Húsnæðið er samtals 
rúmir 1050 m² og kostnaður um 340 
milljónir króna. 

Skýlið verði miðstöð heil-
brigðisþjónustunnar
Hugað er að því hvernig best verði nýtt 
hússnæði gamla Sjúkraskýlisins. Um 
framtíðaráformin sagði Elías Jónatans-
son, bæjarstjóri: “ En þótt lífið haldi nú 
áfram sinn vanagang þá stöðvast ekki 
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Drekinn Tíamat
Í íslensku bíómyndinni Tár úr steini 

er atriði þar sem tónskáldinu Jóni 
Leifs er boðið að ganga í flokk 

nazista. Smeðjulegur sporgöngumaður 
nazistanna hvetur hann til að ganga til 
liðs við málstaðinn því þá muni honum 
vegna vel í Þýskalandi og hann fá verk 
sín flutt. Svipaðar aðferðir munu víst 
Stalín og hans pótindátar hafa notað 
með nokkuð góðum árangri. Einræðis-
ríki vilja oft stýra því hvaða flokkum 
landsmenn þeirra tilheyra. Auðvitað 
er þetta brot á félagafrelsi fólks og rétti 
þess til að eiga sér sínar skoðanir. 

Nú á dögum er það sjaldgæft að ríki 
Evrópu reyni að hafa áhrif á hvort fólk 
tilheyri einhverjum félagsskap eður ei. 
Þó er til undantekning frá þessu. Úti í 
miðju Atlantshafi er eyja ein og þar er 
bundið í stjórnarská að vilji einhverjir 
landsmenn ekki tilheyra tilteknum fé-
lögum þá skuli slíkir utanveltubesefar 
greiða sérstakan skatt jafnháan félags-
gjaldinu til samfélagsins. Land þetta 
er Ísland. 

Í 74. grein íslensku stjórnarskrár-
innar er ákvæði þess efnis að engan 
megi skylda til aðildar að félagi. En 
strax í næstu setningu stendur að 
breyta megi þessu með lögum ef al-
mannhagsmunir krefjist slíks. Þetta 
ákvæði er athyglisvert því það er ekki 
að finna í eldri stjórnarskrá, sem danski 
kóngurinn setti Íslendingum árið 1874. 
Svo virðist sem þeir menn er sömdu 
íslensku stjórnarskrána 1944 hafi ekki 
viljað að landslýður hefði ótakmarkað 
frelsi þegar kæmi að því að ákveða 

hvort fólk vildi tilheyra tilteknum fé-
lagsskap eða ekki. Merkilegt er að sjá 
hverju höfundar íslensku stjórnarskrár-
innar bættu við stjórnarskrá kóngsins 
í kaflanum um trúfélög. Þar er líkt og 
í stjórnarskrá kóngsins tiltekið að Hin 
evangelíska kirkja skuli vera þjóðkirkja 
og allir eigi rétt á að stofna trúfélög. 
En svo er bætt við nýrri grein og þar 
er tekið fram að skyldi nú einhverjum 
detta það í hug að standa utan trúfé-
laga þá skuli viðkomandi greiða jafnháa 
upphæð til Háskóla Íslands og hann 
hefði ella greitt til síns trúfélags. Að 
vísu er staðan sú í dag að umrædd 
aukaskattheimta rennur ekki lengur 
beint til Háskóla Íslands heldur fer hún 
í ríkiskassann. 

Fyrir mörgum árum síðan var 
undirritaður að sigla yfir Atlantshafið 
á seglskútu með Bretum, Belgum og 
Þjóðverjum. Vildu samskipsmenn hans 
fræðast nokkuð um þessa eyju elds og 
ísa. Þandi ég þá út brjóstið og fór að 
segja þeim frá landinu mínu. Ég sagði 
þeim að á Íslandi væri bannað að selja 
og drekka bjór en hins vegar mætti 
selja og drekka whiskey og rauðvín, 
já, raunar mætti kneifa allt vín nema 
ekki bjór. Þetta þótti samferðamönnum 
mínum með miklum eindæmum. Og 
enn jókst undrun þeirra þegar ég sagði 
þeim að það væri einungis ein útvarps-
stöð og ein sjónvarpsstöð á Íslandi, já, 
og það væri aldrei sjónvarp á fimmtu-
dögum og heldur ekki í júlímánuði, 
einu sinni hefði að vísu verið hér am-
erísk sjónvarpsstöð en útsendingar 

hennar hefðu verið bannaðar. Þessu 
næst spurðu þeir um trú þessarar 
skrýtnu eylandsþjóðar. Ég sagði að 
95% landsmanna væri í lútersku 
þjóðkirkjunni en afgangurinn væri í 
nokkrum öðrum kirkjudeildum. Þá 
spurði Þjóðverjinn hvort fólk segði sig 
ekki úr kirkjunni til að spara sér þetta 
mánaðarlega trúfélagsgjald, sem inn-
heimt er með skattinum, líkt og margir 
gera í Þýskalandi. Ég tilkynnti Þjóðverj-
anum hróðugur að á Íslandi væri ekki 
hægt að sleppa við að borga umrætt 
gjald því þeir, sem stæðu utan trúfé-
laga, þyrftu að borga sérstakan skatt 
til ríkisins jafnháan trúfélagsgjaldinu 
og rynni hann til háskólans. Þá mælti 
Englendingurinn: You sure know how 
to treat those bastards! (Þið kunnið nú 
að taka á þessum bastörðum. ) Í barna-
skap mínum brosti ég út að eyrum því 
ég hélt þarna sem snöggvast að þeir 
væru að dást að landinu mínu. En þegar 
glottandi Englendingurinn hélt áfram 
og sagði: Do you still have the Spanish 
Inquisition? þá rann það upp fyrir mér 
að félagarnir hentu nokkuð gaman að 
landinu, sem ég unni svo mjög og dáði. 

Nú eru mörg ár liðin síðan þetta 
var og komnar eru margar sjónvarps-
stöðvar á Íslandi og það er meira að 
segja búið að leyfa fólki að drekka bjór. 
En enn sem fyrr er lagður sérstakur 
skattur á utanveltubefsefana, sem ekki 
vilja tilheyra neinu trúfélagi. Reyndar 
þurfa hindúar og gyðingar líka að 
greiða þennan sérskatt til ríkisins vegna 
þess að þeir hafa enn ekki stofnað með 

sér formlegt trúfélag á Íslandi og fengið 
það lögðskráð hjá Þjóðskrá. Gyðingar 
hafa samt ekki kvartað yfir þessu vegna 
þess að þeir eru vanir því síðan á mið-
öldum að þurfa að borga meira en aðrir. 
Indverjarnir taka þessu auðvitað eins 
og hverju öðru karma. 

En nú hefur hópur ungra manna 
tekið sig saman um að ná rétti sínum 
og snúa á íslenska ríkið eða Stóra 
bróður eins og réttast er nefna hvert 
það ríki, sem vill skipta sér af prí-
vatlífi fólks. Ungu mennirnir hafa 
stofnað með sér trúfélag. Að þeirra 
eigin sögn er þetta félagsskapur um 
hin fornu trúarbrögð Súmera en þau 
hafa legið gleymd og grafin í meira 
en þrjú þúsund ár. Ungu mennirnir 
segja að félagsskapur þeirra ætli sér 
að láta trúfélagsgjaldið renna til með-
lima sinna. Þetta er auðvitað í anda 
þeirra stjórnmálamanna, sem löngum 
hafa talið upp á að peningar væru 
betur geymdir hjá einstaklingunum 
sjálfum heldur en í einhverjum sam-
félagssjóðum. Ungu mennirnir kalla 

sig Zúista. Hvort þeir ætli sér í alvöru 
að tigna heiðna guði Súmerana skal 
ósagt látið. En þó er greinilegt að ungu 
mennirnir hafa ákveðið að endurvekja 
einn þátt þessarra fornu trúarbragða. 
En samkvæmt hugmyndum Súmera 
þá bjó í undirdjúpunum ógurlegt 
skrýmsli, sem þeir nefndu Nammú 
en fékk síðar heitið Tíamat. Drekinn 
Tíamat vildi eyða öllu hinu skapaða lífi 
og spilla högum mannanna sem mest. 
Þess vegna þurfti að sigra drekann í 
miklu helgidrama, sem haldið var á 
nýársdegi. Að vísu grunar pistlahöf-
undi að Tíamat drekinn, sem ungu 
Zúistarnir vilja vinna á, sé skattagleði 
íslenskra stjórnvalda. En engu að síður 
þá er þetta gott framtak. Því auðvitað 
er það ólýðræðislegt að skattleggja 
einhverja landsmenn sérstaklega bara 
vegna þess að þeir vilja ekki tilheyra 
einhverjum skráðum trú- og lífs-
skoðunarfélögum. Frelsi til að vera í 
félagi eða standa utan félaga er hluti af 
tjáningarfrelsi einstaklinganna. Í lýð-
ræðislegu ríki ættu stjórnvöld ekki að 
leggja stein í götu þegna sinna þegar 
kemur að félaga- og tjáningarfrelsi. 

Pistlahöfundur skorar á þá alþingis-
menn, sem trúa á frelsi mannsandans 
og finnst að mannréttindi eins og fé-
lagafrelsi séu mikilsverð, að taka sér nú 
tak og breyta stjórnarskránni þannig 
að næst þegar hann sigli yfir hafið þá 
geti ekki glaðbeittur Englendingur sagt 
við hann: You sure know how to treat 
those bastards!

Magnús Erlingsson. 

þróunin með því að tekið sé í notkun 
nýtt hjúkrunarheimili í Bolungarvík. 

Við þurfum að líta fram á veginn. 
Bæjaryfirvöld hafa séð í því tækifæri 
að nýta gamla húsnæðið sem verið 
er að flytja úr núna. Í febrúar sl. voru 
settar fram með formlegum hætti við 
heilbrigðisráðuneytið hugmyndir um 
framtíðarskipulag heilbrigðisþjónustu 
í Bolungarvík. Þær hugmyndir gera 
ráð fyrir að gamla húsnæðið verði 
nýtt sem miðstöð heimilishjúkrunar, 
heilsugæslu og dagvistar og þar verði 
hugsanlega samstarf við félagsþjón-
ustu Bolungarvíkurkaupstaðar. Þessar 
hugmyndir hafa einnig verið bornar 
undir forráðamenn Heilbrigðisstofn-
unar Vestjfarða og hlotið þar afar góðar 
undirtektir. Það er engum blöðum um 
það að fletta að með því að samþætta 
þessa þjónustu á einum stað er hægt að 
hagræða í rekstri um leið og þjónustan 
verður enn betri – um það eru allir sam-
mála sem við höfum reifað málið við. 
Nálægð heimaþjónustunnar við íbúðir 
aldraðra er auðvitað ótvíræður kostur 
frá sjónarmiði rekstrarhagræðingar um 
leið og nálægð íbúða aldraðra við hjúkr-
unarheimilið vekur fólki öryggistilfinn-
ingu sem þeir þekkja sem þar hafa búið. 

Framtíðarsýn bæjaryfirvalda er 
því mjög skýr í málaflokknum, við 
teljum að miðstöð heilbrigðisþjón-
ustunnar í Bolungarvík eigi heima 
hér í hjarta bæjarins í tengslum við 
hjúkrunarheimilið. 

Það er verkefni morgundagsins að 
koma því máli í höfn, en við höfum 
þegar óskað eftir viðræðum við heil-
brigðisráðuneytið til að leiða það mál 
til lykta. Þar er um að ræða stórt hags-
munamál, ekki bara fyrir Bolvíkinga, 
heldur einnig fyrir ríkið.“ 

Athöfninni lauk með því að 
kirkjukórinn söng tvö lög.



5 nýjar bækur að vestan

Á hjara 
veraldar 
Heimildasögur 
Guðlaugur Gíslason frá 
Steinstúni í Strandasýslu 
tók saman.

Það var enginn barnaleikur 
að búa á afskekktustu jörð-
um þessa lands áður og 
fyrr. Þar voru Hornstrandir  
og nágrenni líklega sér 
á báti. Eitt var það sem 
ekki varð undan vikist, 
og það var að flytja lík til 
greftrunar. Það var líka 
þung kvöð sem lá á fólki að 
sækja kirkju og taka þátt 
í helgihaldi safnaðarins, 
en fjarlægðin og óblíð 
náttúra bönnuðu. Skjalda-
bjarnarvík er sögustaður-
inn.

Vestfirðingar í 
dagsins önn
Hallgrímur Sveinsson og 
Bjarni G. Einarsson tóku 
saman

Þessar gamansögur eru 
hluti af arfi kynslóðanna 
á Vestfjörðum. Þær eru 
valdar úr miklum sagna-
bálki þjóð-og gamansagna 
Vestfirðinga. Margar þeirra 
hafa aldrei verið prentaðar 
áður.
   Um sannleiksgildið má 
segja hið fornkveðna: Ef 
sagan er góð þá er hún 
sönn!
   „Gamanmál eru nauðsyn-
leg, 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 Kristófers-
son, sem var Vestfirðingur í 
húð og hár. 

Hjólabókin 
Árnessýsla 
4. bók
Dagleiðir í  
hring á hjóli  
Ómar Smári Kristinsson 
tók saman

Í mestu ferðamannasýslu 
landsins er fjöldinn allur af
spennandi leiðum fyrir 
hjólreiðafólk. Rúmlega 200 
ljósmyndir gefa innsýn í 
sýsluna. Hjólabækurnar eru 
nú orðnar fjórar: Vestfirðir, 
Vesturland, Suðvesturland 
og Árnessýsla. Þetta eru 
ótrúlegar bækur sem eiga 
sér enga hliðstæðu hér á 
landi. Hjólabækurnar fást 
nú allar 4 í pakka á tilboði. 

Hornstrandir 
og Jökulfirðir 
4. bók
Ýmsar frásagnir af 
horfnu mannlífi
Hallgrímur Sveinsson tók 
saman

Í Hornstrandabókunum er 
sagt frá fólki sem bjó við 
ótrúlega erfiðar aðstæður. 
Árið 1942 bjuggu til dæmis 
420 manns í Sléttuhreppi. 
Tíu árum seinna, 1952, 
voru allir horfnir á braut. Í 
bókunum er fjöldi frásagna 
sem fengur er að fyrir þá 
sem áhuga hafa á Horn-
ströndum

 

Hornstrandir 
og Jökulfirðir 
5. bók
Ýmsar frásagnir af 
horfnu mannlífi
Hallgrímur Sveinsson tók 
saman

Uppistaðan í bókinni er  
greinin Yst á Hornströnd-
um Ferðaminningar  
frá 1940 eftir Jóhann 
Hjaltason, fræðimanninn 
góðkunna. Þá er byggðin 
enn býsna traust, en svo 
hallar hratt undan fæti. 
Lýsingar Jóhanns á fólkinu 
og öllum aðstæðum þar 
nyrðra, eru skemmtilegar, 
lifandi og ótrúlega glöggar. 
Þessar frásagnir hafa ekki 
birst áður.

Pantanir: 456-8181 - jons@snerpa.is
www.vestfirska.is

Sama verð er á öllum 
bókunum: 2.800,- kr. stk.

Fást í bókaverslunum 
um land allt.
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Trausti Valsson:

Mótun framtíðar
Út er kominn 

ævi- og starfs-
saga Trausta 

Valssonar. Hún lýsir þeim 
straumum og stefnum sem 
ríkt hafa í skipulagi og 
hönnun sl. 50 ár. 

Trausti lauk prófi bæði í 
arkitektúr og skipulagi við 
háskóla í Berlín og Berkeley 
á miklum umbyltingatímum 
í þessum fögum – og kynntist 
helstu hugmyndafræðingum, 
og segir frá þeim. Trausti 
lauk Lauk námi í arkitektúr og 
skipulagi frá TU Berlín 1972 og dokt-
orsnámi í umhverfisskipulagi við UC 
Berkeley 1987. Fékk hlutadósentsstöðu 
við Verkfræðideild HÍ, og varð síðan 

fyrsti prófessor í 
skipulagi við ís-
lenskan háskóla. 

J a f n f r a m t 
segir Trausti frá 
helstu skipulags- 
og rannsóknaver-
kefnum starfsævi 
sinnar. Helstu 
þemu þar eru 

þróun skipulags í 
Reykjavík og á höfuð-

borgarsvæðinu, Íslandsskipulag 
og byggðamál, sem og breytingar á 

þróun byggðar í heiminum með hnatt-
rænni hlýnun. 

Trausti segir frá umdeildum til-
lögum sem hann hefur lagt fram um 
nýjan flugvöll á Lönguskerjum við 
Skerjafjörðinn og uppbyggða heils-
ársvegi um miðhálendi landsins. 
Bendir Trausti á að hálendisvegirnir 
myndu gegna miklu öryggishlutverki í 
náttúruhamförum þar sem fyrirsjáan-
legt er að hringvegurinn myndi rofna 
auk þess að stytta vegalengdir milli 
byggðanna á Norðurlandi og Suður-
landi um mörg hundruð kílómetra. 

Bókin er 216 síður, prentuð í lit, 
með um 700 myndum. Henni fylgir 
mynddiskur með filmuefni í tíu stutt-
myndum, úr skipulags- og hönnarsögu 
á Íslandi. 

Ný Hornstrandabók komin 
út hjá Vestfirska forlaginu
Hjá Vestfirska forlaginu er 

komin út ný Hornstranda-
bók. Það er Hornstrandir og 

Jökulfirðir, Ýmsar frásagnir af horfnu 
mannlífi 5. bók. Hallgrímur Sveinsson 
tók saman. 

Uppistaðan í Hornstrandabók 5. er 
greinin Yst á Hornströndum Ferða-
minningar frá 1940 eftir Jóhann Hjalta-

son, fræðimanninn góðkunna. Þessar 
frásagnir Jóhanns, sem ekki hafa birst 
áður, eru í raun ómetanlegar fyrir þá 
sem láta sig Hornstrandir og fyrrum 
íbúa þeirra einhverju skipta. 

Árið 1939 ferðaðist Hjálmar R. 
Bárðarson um Hornstrandir og tók 
ljósmyndir af bændum og búaliði, 
bæjum og landslagi. Þær birti hann 

síðar í sinni merku bók, Vestfirðir. Ári 
seinna er byggðin enn býsna traust. 
Svo hallar hratt undan fæti. Lýsingar 
Jóhanns Hjaltasonar á fólkinu 1940 
og öllum aðstæðum þar nyrðra, eru 
skemmtilegar, lifandi og ótrúlega 
glöggar. Þeir sem ferðast um þessar 
eyðibyggðir í dag hljóta að fagna því 
að fá að kynnast frásögnum hans af 
síðustu íbúunum yst á Hornströndum. 
Þær eru góð viðbót við þá mynd sem 
til er á öðrum bókum. Og fróðlegt er 
að bera þær saman við ljósmyndir 
Hjálmars. 

Ævar Petersen, dýrafræðingur, 
skrifar grein sem nefnist Hvítabirnir 
á Vestfjörðum fyrr og síðar. Þar koma 
Hornstrandir að sjálfsögðu mikið við 
sögu. Þetta er undirstöðugrein hjá 
Ævari sem full ásæða er til að vekja 
athygli á. Margir hafa áhuga á kon-
ungi Norðurhjarans sem nú virðist í 
útrýmingarhættu. 

Meðal annars efnis má nefna 
dramatíska ferðaminningu Sigurðar 
Sigurðssonar frá Hælavík, seinna á He-
steyri og grein síra Ágústar Sigurðs-
sonar um Hesteyrarkirkju. 

Aðalfundur Sögufélags 
Barðastrandarsýslu
Aðalfundur Sögufélags Barða-

strandarsýslu verður haldinn 
laugardaginn 12. desem-

ber 2015 kl. 14 á veitingastaðnum 
Heimsenda við Eyrargötu á Patreks-
firði. Á dagskrá eru hefðbundin að-
alfundarstörf. Formaður stjórnar er 
Hjörleifur Guðmundsson og Magnús 
Ólafs Hansson er ritari. 

Á árinu kom út 25. árgangur af 
Árbók Barðastrandarsýslu. Ritnefnd 
árbókarinnar skipuðu: Daníel Hansen, 
ritstjóri, Ljlja magnúsdóttir, Ragna 
Steinunn Eyjólfsdóttir, Rögnvaldur 
Bjarnason og Þrymur Sveinsson. 

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!

Jarðgangaframkvæmd aldarinnar. Vaðlaheiðargöng eru fyrir ofan sjávarmál 
þrátt fyrir myndina.
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12 10.  Desember 2015

Að ráða stað og stund
Maðurinn er fæddur frjáls en 

er hvarvetna í hlekkjum“. 
Svo sagði franski heim-

spekingurinn Rousseau en honum var 
umhugað um að færa mannkynið úr 
fjötrunum og höfðu rit hans mikil áhrif 
á frönsku byltingarmennina sem skák-
uðu konungsvaldinu í Frakklandi árið 
1789 með kjörorðunum frelsi, jafnrétti 
og bræðralag. Franska stjórnarbyltingin 
hefur hlotið misjöfn eftirmæli en þrátt 
fyrir að margt færi úrskeiðis er hún 
fagur vitnisburður um hugdirfsku þeirra 
sem börðust gegn kúgun og misrétti. Í 
gegnum tíðina hefur almenningur þurft 
að sæta boðum og bönnum sem oftar en 
ekki hafa verið til þess fallin að treysta 
valdastöðu ráðamanna. Þá hefur fólk 
löngum undirgengist reglur sem byggja 
fremur á kreddum en skilningi á mann-
legum þörfum. 

Sem betur fer hefur margt færst til 
betri vegar á seinni tímum, þó því fari 
fjarri að allt mjakist fram á við. Í bænda-
samfélagi fyrri alda var húsbóndavaldið 
það sterkt að vinnufólk bjó við hrein 
þrælakjör. Svonefnt vistarband gerði því 
skylt að ráða sig til vistar hjá bónda eitt 
ár í senn og lífsafkoman var það aum 
að vinnufólk hafði ekki rétt á að ganga 

í hjónaband og eignast fjölskyldu. Um 
réttarstöðu þess segir eftirfarandi á Vís-
indavef háskólans: “Ef húsbóndi stóð illa 
eða alls ekki við skyldur sínar gagnvart 
vinnuhjúum, var þeim . . . ekki frjálst 
að yfirgefa bæinn en máttu kæra hús-
bónda til hreppstjóra. Slíkt virðist hins 
vegar hafa verið mjög fátítt enda hafði 
húsbóndi hirtingarvald yfir vinnuhjúum 
sínum líkt og þau væru börn hans. Ekki 
máttu vinnuhjú fara frá býli bónda nema 
með leyfi hans. Og ekki máttu þau, né 
heldur bændur, fara úr byggðalagi sínu 
nema til kæmi skriflegt leyfi prests eða 
veraldlegra yfirvalda. ”

Í gegnum aldirnar hefur arðurinn af 
vinnu margra að mestu endað í vasa 
fárra. Að auki hafa flestir mátt sæta því 
að ráða litlu um stað sinn og stund. Má 
furðu sæta hversu lítið hefur breyst til 
batnaðar á seinni tímum þegar tæknin 
gerir mönnum kleift að vinna marg-
vísleg störf óháð stað og stund. Væri 
samfélagið ekki manneskjulegra ef 
fólk gæti hagað vinnu sinni að nokkru 
eftir fjölskylduástæðum, árstíðum og 
persónulegum þörfum í stað þess að 
skikka meginþorra manna til að mæta 
til vinnu á svipuðum tíma allan ársins 
hring? Tökum sem dæmi starfshætti 

kennara sem hafa í gegnum tíðina haft 
tækifæri til að sinna kennsluundirbún-
ingi og yfirferð verkefna utan vinnu-
staðar. Fyrir vikið hafa þeir átt kost 
á því að mæta seinna til vinnu suma 
daga, eða fara fyrr heim, eftir því sem 
best hentar þeim og fjölskyldum þeirra. 
Þess fyrir utan má benda á þann sam-
félagslega sparnað sem fæst með því að 
dreifa umferðinni yfir daginn í stað þess 
að senda alla í sömu bílaþvöguna. En 
það er til marks um skammsýni manna 
að sum sveitarfélög hafa nýverið lagt á 
það áherslu að kennarar séu á vinnustað 
frá átta til fjögur því það skal háttur al-
múgans. Þar við bætist að húsbóndavald 
skólastjórnenda hefur aukist til mikilla 
muna hin síðari ár. Er það til marks um 
að atvinnulýðræði á víða undir högg 
að sækja. 

Ráðandi menn hafa löngum komist 
upp með að ráðskast með líf almenn-
ings. Sú staðreynd að við erum hópdýr 
gerir okkur oft erfitt um vik en fylgi-
fiskar þess eru gjarnan foringjaholl-
usta, undirlægjuháttur og þrælslund. 
Það má teljast kaldhæðnislegt að einn 
dýrmætasti eiginleiki mannsins – að-
lögunarhæfnin – verður honum oftar 
en ekki að falli. Maðurinn hefur ekki 
einungis hæfileika til að laga sig að 
ólíkum aðstæðum. Honum hættir oft 
til að beygja sig möglunarlaust undir 

kringumstæður sem skerða velferð hans 
og lífshamingju. Í stað hugrekkis til að 
standa á rétti sínum kemur uppgjöf og 
meðvirkni. Svo má illu venjast að gott 
þyki. 

Hvenær er maður frjáls og hvenær 
er maður ekki frjáls? Sú spurning ætti 
að vera ofarlega í huga okkar hvern 
dag því frelsið er aldrei ókeypis. Við 
mættum temja okkur afstöðu franskra 
stúdenta sem sumarið 1968 gerðu upp-
reisn gegn stirðnuðum samfélagsháttum 
undir kjörorðinu: „Ímyndunaraflið til 
valda“. Málstaður þeirra var það sterkur 
að þeim tókst um tíma að fá flestar 
starfsstéttir Frakklands í lið með sér. 
Hvarvetna lögðu menn niður vinnu 

þrátt fyrir andstöðu verkalýðshreyf-
ingarinnar sem var fyrir löngu orðin 
hluti af valdakerfinu. Meginkrafan var 
ekki meiri vinna eða hærri laun heldur 
aukin réttindi. Stúdentar gerðu kröfu 
til þess að hafa meira um eigið líf að 
segja og verkamenn lögðu áherslu á 
manneskjulegra vinnuumhverfi. Þeir 
vildu eiga þess kost að lifa skapandi og 
innihaldsríki lífi. Þeir höfnuðu þeim 
kreddum að vinnan og lífsgæðakapp-
hlaupið væru megindyggðir. Maðurinn 
átti ekki að vera til fyrir samfélagið, þ. e. 
atvinnulífið og önnur ráðandi öfl, heldur 
átti samfélagið að vera til fyrir manninn. 

Streð og stress er áberandi einkenni 
nútímans þar sem fólk virðist oftar en 
ekki leiksoppar vinnuánauðar og tilbú-
inna þarfa. Við þurfum að losa okkur 
við fjötra hópdýrsins og bjóða valdinu 
og vanafestunni byrginn. Við þurfum 
að byggja upp samfélag þar sem sköpun, 
sveigjanleiki og atvinnuöryggi eru í fyr-
irrúmi. Og við eigum að leitast við að 
hafa sem mest um stað okkar og stund 
að segja. Við eigum að leggja áherslu 
á manneskjulegt líf þar sem fólk hefur 
tíma fyrir sig og fjölskyldu sína og þarf 
ekki að bera kvíðboga yfir því að missa 
lífsviðurværi sitt. En til þess að svo megi 
verða þurfum við að hafa hugrekki til að 
hrista af okkur hlekkina. 

Leifur Reynisson, sagnfræðingur

Kveikt á jólatrénu á Flateyri:

Tökum vel á móti flóttafólki
Kæru íbúar Flateyrar og Ön-

undafjarðar. 
Senn koma jólin með allri 

þeirri gleði og þeim góðu stundum sem 
sameinar fjölskyldur og styrkir vina-
bönd. Þannig á það að vera eða hvað? 
Að sjálfsögðu á það að vera þannig en 
út í hinum stóra heimi er sú aldeilis 
ekki raunin því miður. Við fáum nú 
nær daglega daprar fréttir af stríðsá-
tökum fyrir botni Miðjarðarhafs og 
milljónir manna konur og börn eru 
nú á flótta frá rótgrónum heimilum 
þar sem stríðsvélin engu lífi eirir. 
Í öllu þessu mannhafi er mikið af 
börnum bæði með foreldrum og líka 
ein á vergangi þar sem þau fljóta með 
straumnum. Í dag er hugur minn hjá 
þessum börnum sem hugsa eflaust 
um jólin en munu sennilega ekki 

njóta þeirrar góðu stunda sem jólin 
eiga að færa þeim. Þetta er dapurleg 
staða og alls ekki ásættanleg og þjóðir 
heims verða að sameinast um að 
bæta úr svo þetta fólk geti snúið aftur 
heim og byggt upp sitt líf að nýju. Ég 
el þá trú mína að nýtt ár muni snúa 
aðstæðum til betri vegar, því eins og 
sagt er, trúin flytur fjöll. Flóttafólk frá 
þessum löndum mun koma til Íslands 
og það er vel. Það er okkar verkefni 
að láta þessu fólki finna til öryggis 
ástar og hlýju. Það yrðu góð skilaboð 
til annarra þjóða að allir eigi að geta 
unnað sér friðar hvert sem þjóðerni eða 
trú þeirra er. En núna heim í þennan 
fallega fjörð. Árið sem kveður hefur 
verið ár bjarsýni og krafts hér á Flateyri. 
Stofnuð hafa verið fyrirtæki í hinum 
ýmsu geirum atvinnulífsins og meðal 

annars í fiskvinnslu . Vona ég og trúi 
að þetta sé aðeins byrjunin á stærri 
verkefnum því að það er alveg á hreinu 
að hér í Önunndarfyrði býr kraftmikið 
fólk sem hefur mikið til samfélagsins 
að gefa. Það er aðeins eitt sem þarf að 
færa Flateyri aftur og það er sjósókna-
réttur sem á að vera sjálfsagður fyrir 
sjávarþorp eins og Flateyri. Hér er um 
mannana verk að ræða og það er hægt 
að leiðrétta. Það er bjartur og fallegur 
dagur í dag því alla storma lægir og 
Önundarfjörður skartar sparifötunum 
í dag. Vonandi verður veturinn jafn 
mildur við íbúa Önnundarfjarðar og 
haustið var. Ég óska íbúum Önundar-
fjarðar og Flateyrar gleðilegra jóla og 
árs og friðar. 

Kristján Andri Guðjónsson,  
bæjarfulltrúi í Ísafjarðabæ. 

Leifur reynisson.



 

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

... í þjónustu við útgerðina

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

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

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

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2
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Aðventukvöld í Hólskirkju
Sunnudagskvöldið 6. desember 

var haldið fimmtugasta að-
ventukvöldið í Hólskirkju í Bol-

ungavík. Mikil aðsókn var og heita má 
að hvert sæti í kirkjunni væri skipað. 
Athöfnin hófst með því að fermingar-
börn bgengu inn kirkjugólf og báru 
ljós í bæinn. Í ávarpi Ástu Ingibjargar 
Pétursdóttur, sóknarprests koma fram 
að einmitt þennan dag væru 106 ár 
liðin frá vígslu kirkjunnar á Hóli. Í ár 
eru einnig 90 ár síðan Bolungavík varð 
sjálfstætt prestakall og 70 ár eru síðan-
Kirkjukór Bolungavíkur var stofnaður. 

Barnakór Grunnskóla Bolungavíkur, 
Silfurtónar flutti nokkur lög og óperu-
söngkonan Sigrún Pálmadóttir söng 
einsöng. Einar K. Guðfinnsson, forseti 
Alþingis flutti hugvekju. Lýst hann því 
hvernig var að alast upp í litlu og af-
skekktu þorpi og bar saman við reynslu 
þess sem ólst upp í stórborg Evrópu. 
Einar nefndi að þrátt fyrir allt hefðu 
orðið miklar framfarir í heiminum en 
mannvonskan sem síðustu atburðir 
lýstu væri óskiljanleg. og “ ég ætla mér 
ekki þá dul að skilja orsakir þessarar 
illsku, enda liggja örugglega margar 

ástæður til hennar. En við þessar að-
stæður finnst mér að siðaboðskapur 
kristinnar trúar eigi ríkara erindi til 
okkar en nokkru sinni fyrr; sá kjarni 
kristinnar trúar sem ég nam af vörum 
séra Þorbergs hér í Hólskirkju og hafði 
mikil áhrif á mig. Í mesta einfaldleika 
má örugglega ramma það inn með 
orðum Jesú Krists: „Allt sem þér viljið 
að aðrir menn gjöri yður, það skuluð 
þér og þeim gjöra“. ”

Að loknu aðventukvöldi var boðið 
upp á kaffiveitingar í safnaðarheim-
ilinu. 



ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Útboð 20084 - Ljósleiðarahringtenging 
Vestfjarða, seinni hluti 

Ríkiskaup, fyrir hönd fjarskiptasjóðs standa fyrir útboði vegna 
seinni verkáfanga ljósleiðarahringtengingar á Vestfjörðum. 
Fjarskiptasjóður áformar að gera samning við hæfan bjóðanda 
(seljanda) sem á hagkvæmasta gilda tilboðið um að hanna, 
byggja, reka og eiga ljósleiðarastreng ásamt því sem honum 
tilheyrir, sem ætlaður er til að koma á ljósleiðarahringtengingu 
á Vestfjörðum. Samningurinn innifelur að fjarskiptasjóður veitir 
seljanda opinberan fjarhagslegan stuðning til verkefnisins. 
  
Ekki verður gerður samningur tilkynni einhver fyrir  
samþykki tilboðs að viðkomandi ætli að byggja og reka 
ljósleiðarstrenginn ásamt því sem honum tilheyrir án  
opinbers stuðnings. 
  
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
fyrir kl. 10.00 þann 28. janúar 2016 þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist bjóðenda er þess óska. 
  
Nánari upplýsingar er að finna í útboðslýsingu sem aðgengileg 
verður á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is/utbod/utb/20084) frá 
og með þriðjudeginum 8. desember nk. 

14 10.  Desember 2015

Kveikt var á á jólatrénu á Silfurtorgi á laugardaginn var í blíðskaparveðri og viðstöddu miklu fjölmenni. Jónas 
Þór Birgisson, bæjarfulltrúi flutti hugvekju, lúðrasveit Tónlistarskólans spilaði og barnakórar sungu. Tónlistar-
skólinn á Ísafirði stóð að venju fyrir torgsölu  og  seldist allur varningur vel eins og vera ber. Jólasveinar sáust á 
kreiki en stundum voru áhöld um það hverjir væru jólasveinar og hverjir ekki.



Þurrktæki

Tilboð
frá kr49.990

-Er raki í gluggunum?

 

Þakblásari Hljóðlátar viftur

Hljóðlátur

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr29.990

Fyrir heimili og hótel

100 mm

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

viftur.is
-andaðu léttar

Komdu í veg fyrir klakastíflur

Hitarar 
í rennur

Tilboð1.450
kr/m

-Hágæða Freon og Ammoníak

Handþurrkari

Tilboð
frá kr14.990

2100 wött

Kælimiðlar
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Mjög mikilvægt er að kæla a�ann hratt fyrstu klukkustundirnar eftir veiði, 
það lengir geymsluþol verulega.
  

Notkun ísþykknis frá Optimar Ísland er góð aðferð til að ná fram hámarks kælihraða því �otmikið 
og fínkristallað ísþykknið umlykur allt hráefnið og orkuy�rfærslan er því gríðarlega hröð. 
Þessi hraða orkuy�rfærsla hamlar bakteríu- og örveruvexti og hámarks gæði a�ans eru tryggð. 

Hröð niðurkæling er það sem Optim-Ice® ísþykknið snýst um.

Tryggir gæðin alla leið!

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-2
0 1 2 3 4 5 6

Tími (klst)

H
ita

st
ig

 (°
C

)

Hefðbundinn ís

Ísþykkni

NIÐURKÆLING Á ÝSU

Heimild: Sea�sh Scotland



Hársnyrtitæki

Endingargóð kaffivél 
til heimilisnota 
frá traustum 

framleiðanda. 

NI300 600 626

Verð: 10.900,-

dv 2240

DVD spilari

Verð: 35.900,-

Verð: 69.900,-

Verð: 14.900,-

Margar gerðir 
ryksuga í ýmsum 
litum.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

SteamOne er sáraeinfalt í 
notkun og ekki tekur nema 
eina mínutu að gera tækið 
klárt fyrir afkastamikla 
gufusléttun á hvaða efni 
sem er, eða bara til að drepa 
rykmaurinn í rúminu.

Skaftryksugan frá 
AEG er snúrulaus og 

þægileg í notkun, 
hljóðlát og öflug.

Verð: 52.500,-

PIX-HM32V-K

Pioneer Hljómtækjasamstæða með 
Bluetooth

Verð: 26.900,-

Verð: 29.900,-

Afsláttarverð: 33.900,-
Verð: 29.900,-

Verð: 7.900,-

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

Þvottavél
LW87680
8 KG. - 1600 SN.

Uppþvottavél
fSiLENcW2p

Verð áður 
kr. 169.900,-
Tilboð kr. 129.900,-

Hvít verð áður 
kr. 129.900,-
Tilboð kr. 99.500,-
Stál verð áður 
kr. 139.900,-
Tilboð kr. 109.900,-

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

JU6415: 
• 4K 
• UHD 
• SMART 
• 1000 PQI

JU6075: 
• UHD 
• SMART 
• 800 PQI

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

JU6675:
• 4K 

• UHD 
• SMART 

• 1300 PQI

Gæða 
pressukönnur
sem prýði er að, 
í góðu úrvali.

Stærðir:
9, 11, 13,5, 
16, 19 ltr.

UE55”JU6075 - 
kr. 199.900.-  
UE65”JU6075 - 
kr. 399.900.-

SAMSUNG-UE43”JU5505 - LED 
HyperReal myndvinnsla - PQI: 400

43”  kr.99.900.- Rétt verð: 124.900,-

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og iRcT

Jólatilb
oð

Mótordrifinn 
- Alsjálfvirkur 
- Innbyggður 
formagnari

PL-990 
Plötuspilari

Expresso-
kaffivél, 
hálfsjálfvirk. 
Einfaldur 
og tvöfaldur 
skammtari.
frábært verð:

Favola 
kaffivélin frá AEG á 

sér marga aðdáendur 
enda er Lavazza kaffi í 

hylkjunum.

       Tilboð á                           og

Þú finnur jólagjafirnar hjá okkurÞú finnur jólagjafirnar hjá okkur
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