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

Var ekki boðin önnur lóð
Á síðasta ári var félagið Celtic 

Sea Minerals í viðræðum við 
bæjaryfirvöld í Bolungavík 

um lóð fyrir kalkþörungaverksmiðju. 
Ræddi félagið við eigendur loðnuverk-
smiðjunnar í Bolungavík, fasteigna-
félagið Ufsir ehf um möguleg kaup á 
eignum félagsins. Einn af eigendum 
Ufsa ehf er Elías Jónatansson, bæj-
arstjóri, sem einnig kom fram fyrir 
hönd bæjarfélagsins gagnvart Celtic 
Sea Minerals. Ekki náðist samkomulag 
og fóru erlendu aðilarnir til Súðavíkur 
og vinna að byggingu verksmiðju þar. 

Nú hefur blaðið Vestfirðir fengið 
það staðfest að írsku aðilunum var 
ekki boðin nein önnur lóð undir starf-
semina en þá lóð þar sem núverandi 
loðnuverksmiðja stendur. Viðmælandi 
blaðsins segir að að af hálfu Celtic Sea 
Mineral hafi verið áhugi á því að fá lóð 
við höfnina, rétt eins og aðstæður eru 
á Bíldudal, en það hefði ekki verið í 
boði. Af þeim sökum sneri fyrirtækið 
sér til Súðavíkur. 

Ufsir í samkeppni 
Félagið ICECAL ehf var stofnað 2014 
og er tilgangur félagsins „nám og 
vinnsla annarra ótalinna hráefna úr 
jörðu, kaup og sala eigna, leiga lausa-
fjármuna, rekstur fasteigna, innflutn-
ingur, útflutningur, smásala, heildsala 
og lánastarfsemi“ . Í desember síðast-
liðnum kemur fram á vef Skipulags-
stofnunar að fyrirtækið ICECAL ehf 
hafi fengið samþykkt að áformuð 
nýting félagsins á kalkþörungaseti 
í Miðfirði í Húnaflóa þurfi ekki að 
fara í umhverfismat. Ætlunin er að 
vinna 1200 m³ á ári af kalkþörunga-
seti úr Miðfirðinum næstu 30 árin og 
flytja efnið á land á Hvammstanga og 
fullvinna það í Borgarnesi. Ákvörðun 
Skipulagsstofnunar er kærarleg til 19. 
janúar 2016. 

Eigendur ICECAL ehf eru að 

jöfnu samkvæmt ársreikningi félags-
ins þeir Kristján Karl Aðalsteinsson 
og Guðmundur Valgeir Magnússon. 
Guðmundur Valgeir var áður fram-
kvæmdastjóri íslenska kalkþörunga-
félagsins ehf á Bíldudal. En samkvæmt 
hluthafaskrá Creditinfo eru stofnendur 
Guðmundur Valgeir Magnússon, Krist-
ján Karl Aðalsteinsson, Magnús Már 
Einarsson og Ufsir ehf í Bolungavík. 

Einar Sveinn Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Íslenska kalkþörunga-
verksmiðjunnar ehf sem vinnur að 
því að setja á fót verksmiðju í Súðavík 
sagði í viðtali við blaðið Vestfirðir að 
það væri deginum ljósara að ekki yrðu 
byggðar tvær kalkþörungaverksmiðjur 
við Djúp, en vildi að öðru leyti ekki tjá 
sig frekar um ICECAL ehf og möguleg 

áhrif þess fyrirtækis á rekstur Íslenska 
kalkþörungaverksmiðjunnar ehf á 
Bíldudal. 

Svo virðist sem Elías Jónatansson, 
bæjarstjóri í Bolungavík, sem einn 
eigenda að Ufsum ehf, hafi unnið að 
stofnun kalkþörungaverksmiðju á 
sama tíma og hann ræddi við Celtic 
Sea Mineral um ósk þeirra um aðstöðu 
fyrir verksmiðju í Bolungavík. Ef málið 
er svo vaxið hefur bæjarstjórinn verið 
dulinn samkeppnisaðili í viðræðunum. 
Þá er skv. upplýsingum blaðsins enginn 
grundvöllur fyrir verksmiðju með að-
eins 1200 m³ námuréttindum á ári. 
Stofnkostnaður er um 1 milljarður 
króna og slík verksmiðja þarf 50.000 
– 100.000 m³ á ári af hráefni. Ef til vill 
er ætlunin að auka námið í Miðfirði og 
spurning hvort ætlunin er að sækja um 
að auki um nýtingu í Ísafjarðardjúpi, en 
ekki verður af gögnum málsins ráðið 
hvar ætlunin er að verksmiðjan standi. 
Leitað var til Atvinnuþróunarfélags 
Vestfjarða eftir frekari upplýsingum, 
en Shiran Þórisson framkvæmdastjóri 
félagsins sagði að það kæmi ekki að 
ráðgjöf í þessu verkefni. 

Dynjandisheiði: 

Drög að nýrri veglínu
Hreinn Haraldsson, vegamála-

stjóri segir að frumdrög með 
tillögum Vegagerðarinnar 

að nýrri veglínu um Dynjandisheiði 
liggi fyrir. Hreinn vonast eftir því að 
gengið verði endanlega frá veglínum 
nú í vetur. 

Skipað var í nefndina í tíð Kristjáns 
Möller sem samgönguráðherra og var 
henni falið að koma með tillögu að 
nýrri veglínu yfir Dynjandisheiðina. 
En nauðsynlegt er að leggja nýjan 
veg yfir heiðina sem verði opinn allt 
árið og þarf hann að vera tilbúinn 
þegar Dýrafjarðargöngin verða tekin 
í notkun. Í nefndinni sitja fulltrúar 
Vegagerðar ríksins og Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga. Báðir fulltrúar 
Fjórðungssambandsins létu af störfum 
í sveitarstjórn eftir kosningarnar 2014 
og hefur sambandið óskað eftir því að 
þær Sigurður Hreinsson, formaður 

samgöngunefndar FV og Ásgeir Jóns-
son, Tálknafirði komi í stað Sigurðar 
Péturssonar og Eyrúnar Ingibjargar 
Sigþórsdóttur. Vegamálastjóri segir 
að verið sé þessa dagana að ganga frá 
breytingunni á skipan nefndarinanr. 
Formaður er Gísli Eiríksson, Ísafirði. 

Árið 2012 var samþykkt samgönguá-
ætlun fyrir árin 2011-2022 og þar segir 

að niðurstöðu um nýja veglínu um 
Dynjandisheiði sé að vænta eftir tvö ár. 

Sigurður Pétursson, forfarandi 
nefndarmaður segir nefndina hafa 
skoðað nokkra möguleika (þar með 
göng, nokkrar útfærslur, nýjar leiðir 
uppá heiðina og lægri veg frammeð 
Geirþjófsfirði. „En þegar búið var 
að fækka mögulegum leiðum í tvær, 
núverandi leið og svo efri leið lengra 
upp úr Pennudal og bakvið fellin þar 
(en ekki um Helluskarð), var mein-
ingin að gera veðurathugun að vetri á 
þessum tveim kostum“. Sigurður segir 
að nefndin hafi ekki komið saman 
síðan 2013. 

Hreinn Haraldsson. Sigurður Pétursson.

Innfjarðarrækjukvótinn 
metinn á 1,5 milljarð króna
Nýlega var auglýst til sölu tæp-

lega 10% af rækjukvótanum í 
Ísafjarðardjúpi. Gísli Jón Kristjánsson, 
skipstjóri á Öldunni ÍS staðfestir að 
hann hefði fengið fjögur tilboð en 
vildi ekki gefa upp tilboðsfjárhæðir. 
Ákveðið hefði verið að selja ekki 
kvótann þar sem ekki hefði náðst 
samkomulag um verðið. 

Á vef Fiskistofu er að finna upp-
lýsingar um leiguverð á rækjukvóta 
í Ísafjarðardjúpi. Meðalverð leigu-
kvótans á síðasta ári var 220 kr/kg 
og voru á árinu leigð rúm 52 tonn 
fyrir 11,5 milljón króna. Er rækjan 
mjög á svipuðu verði og þorskskvóti, 
en meðalverð hans á árinu 2015 var 
227 kr/kg. 

Eðlilegt er að áætla söluverð rækju-
kvótans ( það er varanlega kvótans 
– aflahlutdeildina) á svipaðan hátt 
og gert er varðandi þorskkvótann. Þá 
fæst sú nálgun miðað við 1000 tonna 
rækjukvóta til jafnaðar að hvert 1% 
kosti um 22 milljónir króna. Þá þarf 
væntanlega að taka tillit til þess að 
rækjuveiði sé ekki eins öruggt til 
framtíðar litið og er varðandi þorsk-
veiðar. Ef verðið er lækkað um 30% til 
þess að mæta meiri óvissu fæst að hver 

prósent af rækjukvóta í Ísafjarðar-
djúpi sé um 15 milljóna króna virði. 
Heildarkvótinn er það 1,5 milljarða 
króna virði. Leiguverðið væri sam-
kvæmt þessu um 150 kr/kg sem gæfi 
150 milljónir króna á ári í leigutekjur. 

Veiðigjald sem greitt er til ríkisins 
er af rækju þetta fiskveiðiár 1 kr/kg. 
Sveitarfélög fá enga hlutdeild í verð-
mæti veiðiréttarins. 

Tiltölulega fá skip hafa yfir rækju-
kvóta að ráða. Júlís Geirmundsson ÍS 
er með 44,6% kvótans, Aldan ÍS með 
9,8%, Halldór Sigurðsson ÍS 23,4% 
og Gunnvör ÍS með 3,1%, svo helstu 
séu nefnd. 

Gísli Jón Kristjánsson.
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Flóttamannavandinn á síðasta ári varð Evrópubúum þyngri í skauti 
en áður.  Styrjaldarátökin í Miðausturlöndum eru meginástæðan 
fyrir því að milljónir manna, kvenna og barna hafa hrakist frá 

heimilum sínum og frá ættjörð sinni.  Samkvæmt upplýsingum frá Flótta-
mannastofnun Sameinuðu þjóðanna  höfðu fleiri neyðst til þess að flýja 
heimili sín á síðasta ár en nokkru sinni frá lokum seinni heimsstyrjaldar.  
Stærstur hluti þeirra dvelja áfram innan landamæra sinna heimalands. En 
um 20 milljónir manna  hefur flúið land eru skilgreindir sem flóttamenn 
og 2 milljónir að auki eru hælisleitendur.  

Síðustu þrjátíu ár hafa flestir flóttamenn komið frá Afganistan en á síðasta 
ári urðu straumhvörf í Sýrlandi  og er talið að um 4 milljónir Sýrlendinga 
hafi hrakist úr landi. Helmingur þeirra dvelst í flóttamannabúðum í Líba-
non og Jórdaníu og nærri jafnmargir eru taldir vera í Tyrklandi. Aðstæður 
flóttafólksins eru ömurlegar og urðu þess valdandi að flóttamenn tóku 
að streyma til Evrópu. Á síðasta ári er talið að um 1 milljón flóttamanna 
hafi komið þangað.  

Vanhugsuð hernaðarafskipti
Tæpur helmingur flóttamannanna sem komu til Evrópu eru Sýrlendingar 
eða um ½ milljón manna. Um 21% þeirra eru frá Afganistan og 8% frá 
Írak. Í öllum þessum löndum hafa verið viðvarandi stríðsátök þar sem 
einstök Vesturlönd hafa átt beinan þátt í. Það vekur athygli að fjölmennir 
hópar koma frá Albaníu og Kósóvó. Fyrir tveimur áratugum hóf NATÓ 
hernaðaraðgerðir gegn Serbíu m.a. vegna átaka í Kósóvó og þótt stríðsá-
tökum sé þar að formi til löngu lokið virðist sem ástandið á þessu svæði sé 
þannig að enn flýi fólk unnvörpum ömurlegar aðstæður.  Evrópuríkin og 
Bandaríkin hafa vanrækt að huga að því að bæta efnahagslegar aðstæður 
íbúanna í Albaníu og Kósóvó að afloknum stríðsátökum. 

Það voru fyrst Sovétríkin um 1980 og síðar Bandaríkin árið 2001 sem 
réðust á Afganistan og bera mikla ábyrgð á upplausninni í landinu síðustu 
30 árin. Það var bandalag hinna viljugu þjóða með Bandaríkin og ýmis 
Evrópuríki í fararbroddi, með stuðningi  Íslands, sem réðust á Írak árið 
2003. Það voru sömu aðilar sem steyptu Gaddafi af stóli í Lýbíu. Ýmis 
vestræn ríki hafa staðið fyrir loftárásum í Sýrlandi. Íslamska ríkið í Írak 
og Sýrlandi er skilgetið afkvæmi afskipa þessara aðila og hryðjuverk 
þeirra beinast að Evrópuríkjum.  Vanhugsuð hernaðarafskipti hafa vakið 
upp ástand sem Evrópuríkin súpa nú seiðið af. Þau uppskera eins og sáð 
var til. Evrópuríkin geta ekki neitað að liðsinna fólkinu sem þjáist vegna 
gerða þeirra.

200 moskur
 Það væri vert að fá skýringar á því hvers vegna allur þunginn af flótta-
mannastraumnum frá ríkjunum í Miðausturlöndum sniðgengur hina 
auðugu nágranna við Persaflóann og á Arabíuskaganum.  Það stingur 
í augu að Saudi Arabar hafa boðist til þess að fjármagna byggingu 200 
moska í Þýskalandi fyrir múslimska flóttamenn sem þangað leituðu á 
síðasta ári en engar fréttir eru um að þeir hafi boðist til þess að taka þátt 
í kostnaði Evrópuríkja við móttöku flóttamannanna. Samt eru þessi ríki 
helstu bandalagslönd Vesturlanda.

Leysanlegt verkefni
Þrátt fyrir hinn mikla flóttamannastraum til Evrópu er vandinn leysan-
legur með góðum vilja. Árangursríkast er að bæta kjör flóttamanna sem 
næst heimkynnum þeirra og gera þeim kleift að dvelja þar meðan unnið 
er að friði í Miðausturlöndum.  Það mun reynast vandaverk og taka 
mörg ár. Evrópuríkin munu verða að taka við miklum fjölda flóttafólks 
til langdvalar. Í ríkjum Evrópusambandsins búa 33 milljónir manna sem 
eru fæddir utan ríkjanna. Það er aðeins um 7% af íbúafjölda landanna. 
Hlutfallið verður enn lægra ef litið er til allrar Evrópu eða um 4%.  Í 
Bandaríkjunum eru 13% íbúanna fæddir utan Bandaríkjanna. Í Kanada 
er hlutfallið 20% og 27% í Ástralíu. Það verður engin vá fyrir dyrum þótt 
tugir milljóna flytjist til Evrópu á næstu áratugum.

 Það má taka undir orð sr. Davíðs Þórs Jónssonar sem segir í nýárspredikun 
að við höfum brugðist flóttafólkinu.  Því skulum við breyta.

Kristinn H. Gunnarsson

Uppskorið eins  
og sáð var til

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Jólin verða að baki þegar þetta 
blað kemur út og lesendur Vísna-
hornsins vonandi glaðir og sælir 

og tilbúnir til nýrra og gamalla ver-
kefna með hækkandi sól. Við hæfi 
er að hefja vísnaþáttinn með vísum 
um Þorlák biskup og skötuveisluna 
á dánardægri hans í aðdraganda jól-
anna. Það er Emil Ragnar Hjartason, 
fyrrv. skólastjóri á Flateyri sem setti 
saman og fylgdi úr hlaði með þessum 
orðum:

Þorláksmessa á dánardegi hins 
sæla Þoláks Þórhallssonar, biskups 
og sérstaks verndardýrlings Íslands 
síðan 1985 að boði páfa , Þorlákur 
þótti snemma efnilegur og var sagt 
um hann á unglingsaldri að hann væri 
"ungur að árum en gamall að ráðum"-
-hann var kraftaverkamaður í betra 
lagi og framdi mörg undur um ævina, 
blessaði fólk og fénað, útihús og híbýli 
manna, blessaði lögun landabruggar-
ans svo rétt gerjaðist en ekki fúlnaði.  

Hann blessar áreiðanlega skötuna 
óbeðinn svo hún kæsist vel en ekki 
úldni. 
Þorlákur, biskup, hann blessaður sé,
sem blessaði alla daga.
Hann blessaði kýrnar, hann blessaði fé,
hann blessaði skreiðarhjalla.

Hann blessaði líka bruggarans starf
svo bragðgóð yrði hans vara.
Máttarverka hans minnast þarf
og mjöðinn ekki spara. 

Svo skulum við heiðra þann heilaga klerk
og hylla á andlátsdaginn.
Ekki að lasta þótt lyktin sé sterk
sem, leggur um allan bæinn.

Skömmu fyrir áramót áttu þeir í ritdeilu 
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar og Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, forsætisráðherra og 
gekk nokkuð á. Kári lét sér lítið bregða  
og sagði það heiður að fá skvettu úr 
koppi ráðherrans. 

Indriði Aðalsteinsson, bóndi á 
Skjaldfönn rammaði deiluna inn á 
þennan hátt:
Það staðfesti siðblindu sára
er Sigmundur gerði þann fjára
eftir rifrildi og raus
alveg stjörnuvitlaus
skvetti úr koppnum á Kára.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri 
við Hrútafjörð varð um áramótin 
hugsað til „umræðunnar á liðnu ári, 
þar sem algengt var að rökin viku fyrir 
stóryrðum og skítkasti“ og orti:

Að hlaupa hatursleiðina
hendir margan glópinn
sem leggur rækt við reiðina
rifrildið og hrópin.

Auðvitað átti Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands sviðið  um áramótin, 
eins og oft áður. Spurning var hvort 
hann yrði áfram eða myndi hætta.  Á 
gamlársdag var staðan svona í frásögn 
Georgs Jóns:
Áramótanna alþjóð fagnar
í eftirvænting og leitar svara.
Því enginn veit hvort Ólafur Ragnar
ætlar að sitja eða fara.

En á nýársdag var svarið komið:
Árinu nýja er ætlað að sætta
okkur við forustumann.
Ólafur Ragnar ætlar að hætta
ekki þarf að rífast um hann.

Indriði á Skjaldfönn orti líka um þessi 
tímamót:
Eftir fimmtung einn úr öld
ýmsir telja lítið skaði
er við sjáum aldinn höld
yfirgefa Bessastaði.

Sláum þar með botninn í fyrsta vísna-
horn ársins. Með vetrarkveðjum frá 
Traðarstígnum.

Kristinn H. Gunnarsson

Björgunarfélag 
Ísafjarðar bauð til 
skötuveislu á Þor-
láksmessu í húsnæði 
félagsins. Með því 
vilja félagsmenn 
þakka bæjarbúum 
fyrir veittan stuðn-
ing á árinu sem er 
að líða.  Að venju 
var húsfyllir og 
kunnu gestir vel að 
meta skötuna. 



Hugmyndafræðin að baki Citroën C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. 
Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus er líka sérstaklega sparneytinn en hann eyðir einungis frá 
3,4 l/100 km og losar aðeins 89 g/km. 

C4 Cactus hefur aldeilis slegið í gegn. Nú þegar hefur hann hlotið 25 verðlaun víðsvegar um heiminn. Þar á meðal 
hlaut hann titilinn Bíll ársins 2016 á Íslandi í sínum flokki.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.
Velkomin í reynsluakstur

HVER ER ÞESSI CACTUS?

CITROËN C4

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   
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Vertu viðbúinn 
vetrinum

Mest seldu snjókeðjur á Íslandi
Léttar • Sterkar • Traustar

Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565

Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is
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Vísindadagar Mennta-
skólans á Ísafirði
Dagana 10. og 11. desember 

voru haldnir í annað sinn 
vísindadagar í Menntaskól-

anum á Ísafirði. Á vísindadögunum var 
hefðbundið skólastarf brotið upp með 
sýningum og kynningum nemenda á 
því fjölbreytta starfi sem fram fer í 
skólanum. Boðið var upp á tímaflakk í 
gegnum hártískuna, verklegar æfingar í 
náttúrufræði og eðlisfræði, nemendur í 

málmiðngreinum reyndu að láta tónlist 
hafa áhrif á gas, nemendur sýndu nýja 
snjallsímasmásjá sem búin var til í Fab 
Lab og hægt varr að skoða erfðaefni 
með aðferðum erfðatækninnar með 
rafdráttartækjum sem voru endur-
hönnuð og smíðuð í Fab Lab. Einnig 
voru ýmsar sýningar og kynningar um 
allan skólann á verkefnum nemenda í 
hinum ýmsu greinum. 

Gallerí Úthverfa / Outvert Art Space
4.12 2015 – 7.2 2016

SKREFI NÆR OG FJÆR
Áramótasýning
Aðdragandi jóla og áramóta og fyrstu 
dagarnir á nýju ári er tilfinninga-
þrunginn tími fyrir margt fólk.  Fyrir 
marga er þessi tími hlaðinn merkingu, 
sumir gera sér mat úr því tilfinning-
aróti sem tímabilið hefur í för með 
sér en aðrir vilja helst leiða það hjá 
sér.  Myrkur og ljós spila með skiln-
ingarvitin og ýmsir tapa áttum.

13 listamenn og rithöfundar sýna 
verk sín í fimm daga hver.  Mynd/
myndum, texta eða vídeói er varpað 
á glugga gallerísins.  Glugginn verður 
myndaður við hverja innsetningu og 
myndinni ásamt upplýsingum um 
höfundinn og verk hans deilt á heima-
síðu og facebook-síðu gallerísins.

.............
Um síðustu áramót var sýning með 
svipuðu sniði sem gafst mjög vel.  
Gluggamyndirnar lýsa í skammdeg-
inu og sýningarnar eru aðgengilegar 
þeim sem um Aðalstrætið fara.  Það 
var því ákveðið að endurtaka leikinn 
en með nokkuð breyttu sniði þó.  Hver 
sýnandi hefur nú fleiri daga og sýn-
ingin varir í um tvo mánuði og nær 
yfir dimmasta og sólarlausasta tímabil 
ársins.  

Meðal annarra sem taka þátt í 
þessari raðsýningu eru myndlistar-
mennirnir Hekla Dögg Jónsdóttir, 
Pétur Guðmundsson, Snorri Ás-
mundsson, Andrew Friend, Halldór 
Ásgeirsson, Rannveig Jónsdóttir, 
Styrmir Örn Guðmundsson, Ás-
mundur Ásmundsson og Hannes Lár-
usson, Ágúst G Atlason ljósmyndari 
og pólski rithöfundurinnn Weronika 
Murek.

Nú  stendur yfir sýning 
Péturs Guðmundssonar, 
,,Innileg útilega” 
3.1 – 8.1

Um sýninguna hefur Pétur þetta 
að segja:

„Þetta er fyrsta hugmyndin sem 
kom í kollinn og ég ákvað að nota hana 
í stað þess að vera að velta vöngum um 
of, þótti hún alveg nægilega dular-
full. Djúpið er samofið huga manns 
á ýmsan hátt, t.d. fjölmargar útilegur. 
Þær eru líklega hluti af ástæðum 
nafnsins á verkinu, INNILEG ÚTI-
LEGA. Það er inni en sést ekki nema 
ljósið fari inn og endurkastist út. 
Ég held það gangi nokkuð í takt við 
nafnið á galleríinu, sækir ljósið að utan 
til þess að skína að innan.  

Um sjálfan mig er það að segja að 
ég lærði í Myndlista-og handíðaskóla 
Íslands fyrir margt löngu, hef stundað 
og kennt myndlist að mestu síðan þá. 
Hef enga tölu á þeim sýningum sem 
ég hef haldið einn eða með öðrum. “ 

 Sýningun Péturs má skoða með 
því að lýsa inn um glugga gallerísins 
með vasaljósi.

Fylgjast má með framvindu sýn-
ingarinnar á facebook-síðu galler-
ísins.  https://www.facebook.com/
Gallerí-Úthverfa-Outvert-Art-
-Space-1381857325393951/ og á 
heimasíðu kol&salt: www.kolsalt.is. 

Outvert Art Space / Gallerí Úthverfa  
/ Aðalstræti 22 / 400 Ísafjörður  

/ Iceland 
galleryoutvert@gmail.com

www.kolsalt.is
+354 868 1845



 

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

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is
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Bjarni Pálsson:

Ekki láta Jón Gnarr 
eyðileggja fyrir okkur lífið
Bjarni Pálsson, fyrrverandi skólastjóri Héraðsskólans að Núpi, svarar 
ásökunum Jóns Gnarr um skólahald að Núpi. Jón Gnarr hefur lýst kyn-
ferðislegu ofbeldi í héraðsskólanum á Núpi sem þó enginn samnemanda 
né kennara kannast við. 

Ég starfaði sem kennari og skólastjóri 
við Héraðsskólann að Núpi í Dýrafirði 
frá 1968 til 1981. Síðustu 9 árin sem 
skólastjóri. Ég lét af skólastjórn haustið 
1981 og var því ekki samtíma Jóni Gnarr 
árin hans á Núpi. Hins vegar vann ég 
árum saman með flestu því starfsfólki 
sem hann gerir lítið úr. Sá sem tók við 
skólastjórn af mér var samstarfsmaður 
minn og hafði verið kennari við skólann 
í 10 ár. Nú hefur Jón Gnarr gefið út bók 
sem hann nefnir skáldævisögu og á að 
hafa gerst á Núpi. Bókin getur þó varla 
verið sagnfræðirit því enginn veit hvað 
satt er eða skáldskapur nema þau sem 
samtíma honum voru. 

„Ósköp venjulegt níð um nafn-
kennda skólastofnun sem starfaði við 
góðan orðstír nánast alla síðustu öld.“

Það versta við mál þetta er viðtalið 
við Jón Gnarr í Fréttablaðinu þann 17. 
okt. s.l. Þar vegur hann að æru starfs-
manna, samnemenda sinna, eldri nem-
enda og fyrri skólastjórnenda. Þar segir 
á forsíðu blaðsins: „Jón Gnarr vitnar 
um hópnauðgun, kynferðislega mis-
notkun og grimmilegar barsmíðar í 
heimavistarskólanum Núpi á Dýrafirði 
árin 1981 – 1983“. Þarna er verið að 
ræða við þekktan áhrifamann í íslensku 
samfélagi. Fyrirsögnin á viðtalinu inni 
í blaðinu er: „Þessir krakkar áttu ekki 
sjens.“ Viðtalið við Jón hefst á þessum 
orðum: „Það var eitthvað með Núp. 
Núpur var alræmdur. Fólki stóð stuggur 
af Núpurum. Og það var eitthvað meira 
en að vera í heimavistarskóla annars 
staðar, Núpari var eitthvað ferlegt.“ 
Þetta eru fullyrðingar hafðar eftir Jóni 
í blaðinu. Enginn er undanskilinn og 
enginn átti sjens. Ekki er hægt að skilja 
þetta öðruvísi en svo, að skólinn hafi 
verið alræmdur þegar Jón kom þangað. 
Núpsskóli hefur þá fengið þetta al-
menna álit á nokkrum undanförnum 
árum og þá augljóslega í minni skóla-
stjóratíð. 

Ég lét af skólastjórn 1. sept. 1981 og 
Jón kom í skólann í byrjun október 
sama haust. Skólahald héraðsskólanna 
hófst í október. Enginn skóli verður 
alræmdur á einum mánuði og það 
mánuði sem hann starfaði ekki. Hver 
heilvita maður veit að þessi yfirlýsing 
Jóns Gnarr um skólann og nemendur 
hans er uppspuni. Ósköp venjulegt 
níð um nafnkennda skólastofnun sem 
starfaði við góðan orðstír nánast alla 
síðustu öld. Konu minni fannst ég 
eitthvað daufur í dálkinn um daginn 
og lagði saman tvo og tvo. Hún sagði: 
„Ekki láta Jón Gnarr eyðileggja fyrir 
okkur lífið“. Ég ákvað því að gera eins 
og hann, þ. e. að skrifa mig frá þessu 
og birta opinberlega. Þau skrif koma 
hér með. 

Lánaði nemanda bílinn
Héraðsskólarnir voru 8 á þessum 
árum. Þeir voru reknir af ríkissjóði 
og rekstur þeirra greiddur með skattfé 
borgaranna. Allir landsmenn áttu því 
rétt á skólavist í þeim. Aldrei heyrði ég 

að munur væri á þeim gerður, enginn 
bestur og enginn verstur. Allir vel séðir, 
ekki síst innan þeirra héraða þar sem 
þeir voru. Á áttunda áratug var á annað 
hundrað nemenda í Núpsskóla á vetri 
hverjum, allt að 150 þegar mest var. 
Undir lok áratugarins, þegar áhrif nýrra 
grunnskólalaga höfðu að fullu komið 
fram, fækkaði í öllum héraðsskólunum 
vegna þess að 4. bekkur gagnfræðastigs 
féll niður. Nemendur Núpsskóla komu 
alls staðar að af landinu, flestir að sjálf-
sögðu frá Vestfjörðum en Suðurnesja-
menn voru ávallt fjölmennir svo og fólk 
af höfuðborgarsvæðinu. 

Aðrir komu frá öllum öðrum lands-
fjórðungum, meira að segja frá Austur-
fjörðum. Aldrei spurði ég Austfirðinga 
hví þeir kæmu um svo langan veg 
enda kom mér það ekkert við. Mér er 
minnisstætt er tveir eskfirskir strákar 
töldu of kostnaðarsamt að fara heim í 
páskafrí og fengu því að vera um kyrrt á 
staðnum. Að minnsta kosti annar þeirra 
var orðinn 17 ára og hafði tekið bílpróf. 
Einn kennaranna brá sér suður í fríinu 
og lánaði strákunum fólksvagninn sinn 
á meðan. Ekki var lítið traustið eða vin-
áttan á þeim bænum. 

Engin rannsóknar- 
blaðamennska
Fyrir okkur gamla starfsfólkið á Núpi 
var skelfilegt að sjá forsíðu Frétta-
blaðsins þann 17. október síðastliðinn 
þar sem greinilega átti að ræna okkur 
ærunni svo og af öllu því samstarfs-
fólki okkar sem látið er. Aldrei hafði 
borið á neinu í 35 til 45 ár og aldrei 
verið skrifað styggðaryrði um skólann, 
starfsfólkið eða nemendur í öll þessi ár. 
Fólk sem komið er undir miðjan aldur 
og eldra, og man þessi ár enn þá, veit að 
Núpsskóli var aldrei alræmdur. Yngra 
fólk gæti hins vegar haldið að svona 
stofnun hafi verið til. Ég hef nýlega 
hitt gamla nemendur mína sem nú eiga 
uppkomin börn. Börnin vissu að pabbi 
eða mamma höfðu verið í skóla á Núpi 
á þessum árum og lesa það í blaðinu 
að foreldrarnir hafi verið ferlegir og 
að fólki í landinu hafi staðið stuggur 
af þeim. 

Gamlir nemendur hafa mikið rætt 
ummæli Jóns Gnarr á Facebook og 
víðar, en enginn í Fréttablaðinu en þar 
hófst málið. Engin rannsóknarblaða-
mennska hefur farið fram á vegum 
blaðsins, aldrei talað við nokkurn 
annan en Jón Gnarr og það merkilega 
er að blaðakonan sem tók viðtalið er 
dóttir nemanda skólans frá fyrri hluta 
áttunda áratugarins. Pabbi hennar 
hefur þrátt fyrir það verið talinn hæfur 
til starfa fyrir utanríkisþjónustu lands-
ins, bæði heima og erlendis. 

Forustufólk
Það voru fleiri unglingar en Jón Gnarr 
sem áttu sér draum um að verða eitt-
hvað. Mestar líkur til að svo yrði var 
að fara til náms. Á Vestfjörðum var 
ekki hægt að taka landspróf nema á 

Ísafirði og á Núpi. Á fyrstu árum nýrra 
grunnskólalaga bættust við skólarnir í 
Reykjanesi og í Bolungarvík. Unglingar 
úr litlu þorpunum og sveitunum urðu 
því að fara að heiman til náms og flestir 
fóru í heimavistarskólana. Skólalok úr 
þeim opnuðu leiðina til frekara náms. 
Mjög margir fóru í framhaldsnám í 
skóla sem höfðu heimavist svo sem 
ýmsir menntaskólar, samvinnuskólinn, 
sjómannaskólinn, bændaskólar, hjúkr-
unarskólinn o.s.frv. 

„Í mínum huga tel ég það útilokað 
að fólki í landinu hafi staðið stuggur 
af þeim nokkur hundruðum nemenda 
Núpsskóla frá þessum árum, bara fyrir 
það eitt að hafa verið þar í skóla á ung-
lingsárum.“

Mjög margir nemendur Núpsskóla 
frá áttunda áratug og byrjun þess 
níunda eru landsþekktar persónur í 
íslensku þjóðlífi í dag m.a. listafólk, 
drífandi fólk í atvinnulífinu, bændur, 
sjómenn og útgerðarmenn, skipstjórar 
og fólk í allskonar störfum. Margir op-
inberir starfsmenn m.a. kennarar og 
heilbrigðisstarfsfólk, jafnvel forstöðu-
menn opinberra stofnana og fjórir 
hafa verið kjörnir til setu á Alþingi. 
Ein stúlknanna var um tíma ráð-
herra í síðustu ríkisstjórn og ekki má 
gleyma þeim sem valinn var til forystu 
í borgarstjórn Reykjavíkur árið 2010. 
Í mínum huga tel ég það útilokað að 
fólki í landinu hafi staðið stuggur af 
þeim nokkur hundruðum nemenda 
Núpsskóla frá þessum árum, bara fyrir 
það eitt að hafa verið þar í skóla á ung-
lingsárum. 

Sínum augum  
lítur hver silfrið
Núpsskóli var ekki fangelsi þó að 
Jón Gnarr hafi látið að því liggja og 
enginn var úrskurðaður til dvalar þar. 
Aldrei voru nein samskipti við barna-
verndaryfirvöld. Alltaf voru einhverjir 
sem ekki féllu í hópinn eða leiddist og 
vildu fara. Þá fóru þeir. Aldrei var reynt 
að halda í þá sem ekki vildu vera. Þetta 
var ósköp venjulegur unglingaskóli þar 
sem nemendur bjuggu allan veturinn, 
helga daga sem virka, lærðu saman, 
borðuðu saman og léku sér saman. 

Grimmilegar barsmíðar hefðu ekki 
farið fram hjá öllum allan veturinn. 
Auðvitað gerði starfsfólk skólans sér 
grein fyrir því að eitt og annað gat gerst 
og gerðist eflaust sem sem betur hefði 
verið ógert. Oft fengum við upplýs-
ingar frá öðrum nemendum um stríðni 
eða einelti og hrekki og var þá gripið 
til viðeigandi ráðstafana en starfsfólk 
skólans gat ekki fylgst með öllum 
nemendum, alltaf. Meðal starfsfólks 
var mikil samstaða um að nemendum 
skólans liði vel. Allir voru boðnir og 
búnir til að aðstoða þegar með þurfti 
og stundum gat vinnudagurinn orðið 
ansi langur. Laun fólksins voru ekki í 
neinu samræmi við tímann sem oft 
fór í störfin. 

Dreifbýlisbörnin gátu líka fengið 
leiðaköst. Þau söknuðu pabba, mömmu 
og systkina en létu sig hafa það að 
þrauka út veturinn vegna framtíðar-
draumsins. Þau vissu að væru þau 
ekki á Núpi yrðu þau að fara eitthvað 
annað til náms. Auðvitað harma ég 
það ef einhverjum hefur liðið illa og 
hvorki sagt starfsfólki né foreldrum 
frá því. Aldrei fékk ég sem skólastjóri 
kvörtun frá foreldrum nemenda vegna 
illrar meðferðar á þeim og ekki heldur 
ráðuneyti menntamála, sem var hinn 
raunverulegi rekstraraðili skólans. 
Hvorki frá nemendum né foreldrum 
þeirra. Það sannreyndi ég á sínum 
tíma. Birgitta Jónsdóttir alþingismaður 
var samtíma Jóni Gnarr í skólanum og 

Mynd: Sigríður J. valdimarsdóttir.

Mynd: Björn Ingi Bjarnason. 



7.  Janúar 2016 9

Lífeyri aldraðra haldið 
niðri í 11 mánuði!
Í janúar 2015 hækkaði lífeyrir aldr-

aðra og öryrkja um 3%. Launvísi-
talan hækkaði um 6,6% árið 2014 

svo þessi hækkun lífeyris náði ekki 
einu sinni að jafna þá hækkun að 
hálfu leyti. Meira hækkaði lífeyrir 
ekki allt árið 2015. Samt urðu meiri 
almennar launahækkanir á árinu 
2015 en átt höfðu sér stað um langt 
skeið. En þó var lífeyrir frystur allt 
árið. Stjórnvöld höguðu sér gagn-
vart lífeyrisþegum eins og það væri 
kreppa í landinu. Bankastjóri Lands-
bankans sagði, að það væri komið 
góðæri á ný og ráðherrar töluðu ít-
rekað um, að allir hagvísar væru hag-
stæðir. Ráðherrarnir töluðu fjálglega 
um hagstætt samkomulag um upp-
gjör slitabúa föllnu bankanna, sem 
mundi bæta afkomu þjóðarbúsins 
mikið en aldraðir og öryrkjar urðu 
ekki varir við neinn bata í þjóðarbú-
skapnum. Allt árið 2015 var lífeyri 
aldraðra og öryrkja haldið niðri, 
óbreyttum!

14,5% hækkun  
lágmarkslauna
1. maí 2015 tóku gildi nýir kjara-
samningar launafólks í Starfs-
greinasambandinu, Flóabanda-
laginu og VR. Samkvæmt þessum 
samningum hækkuðu lágmarkslaun 
um 14,5% og ákveðið var, að laun 
mundu hækka í 300 þúsund krónur 
á mánuði á 3 árum. Fjölmargir aðrir 
nýir kjarasamningar voru gerðir á 
árinu. Meðaltalshækkun 12 nýrra 
kjarasamninga var 14%. Fram-
haldsskólakennarar sömdu um 17% 
hækkun strax og 44% hækkun á 3 
árum. Nýlæknar sömdu um 25% 

hækkun strax og læknar almennt 
sömdu um allt að 40% hækkun á 3 
árum. Grunnskólakennarar sömdu 
um 33% hækkun á 3 árum og 9,5% til 
viðbótar gegn afsali kennsluafsláttar. 
Samkvæmt lögum á við ákvörðun 
um hækkun lífeyris að taka mið af 
launaþróun. Miðað við þær miklu 
launahækkanir, sem samið var um 
2015 og ákvæði laga um launaþróun 
virðist krafa eldri borgara um 14,5% 
hækkun hafa verið eðlileg. Útreikn-
ingar fjármálaráðuneytisins um 9,4- 
9,7% hækkun eru hins vegar ekki í 
samræmi við raunveruleikann enda 
voru þeir byggðir á áætlunum um 
launahækkanir en ekki rauntölum 
og þær áætlanir gerðar áður en nýir 
samningar voru undirritaðir. 

Hækkun um  
áramót of lítil
Hækkun sú á lífeyri, sem tók gildi 
um sl áramót er alltof lág og leysir 
engan vanda. Hækkunin er 9,7% eða 
kr. 21.825 fyrir skatt og þegar búið er 
að greiða skatt af þessari hækkun er 
lítið eftir. Það hefði hjálpað nokkuð, 
ef hækkunin hefði verið greidd frá 1. 
mai, þ. e. frá sama tíma og verkafólk 
fékk hækkun eða frá 1. mars eins og 
ráðherrar, þingmenn og embættis-
menn fengu greitt. En af einhverjum 
ástæðum reyndust stjórnvöld ófá-
anleg til ess að greiða öldruðum og 
öryrkjum hækkun til baka. Lífeyris-
þegar eru eini hópurinn í þjófélaginu, 
sem ekki hefur fengið afturvirkar 
kjarabætur. 

Lífeyrir alltof lágur
Eftir hækkunina 1. janúar 2016 er 

lífeyrir einhleypra eldri borgara, 
sem eingöngu hafa tekjur frá al-
mannatryggingum, kr. 207 þúsund 
á mánuð eftir skatt. Það er engin 
leið að lifa mannsæmandi lífi af svo 
lágum lífeyri. Ef viðkomandi þarf að 
leigja húsnæði er húsaleigan talsvert 
á annað hundrað þúsund krónur á 
mánuði. Það er þá lítið eftir fyrir 
öllum öðrum útgjöldum, mat, fatn-
aði, rafmagni, síma, tölvukostnaði, 
rekstri bifreiðar eða öðrum sam-
göngukostnaði, ef ekki er um bifreið 
að ræða, lyfjum, lækniskostnaði ofl. 
Engin leið er að standa undir öllum 
þessum útgjöldum með þessum 
lága lífeyri og því verða lífeyrisþegar 
að sleppa einhverjum af þessum 
útgjaldaliðum. Slíkt er óásættanlegt 
og brot á mannréttindum. Það verður 
að leiðrétta lífeyrinn. Það verður að 
stórhækka hann. 

Björgvin Guðmundsson
Formaður kjaranefndar 

Félags eldri borgara

hefur margsagt að það væri eitt besta 
ár lífs hennar. Það er því augljóst að 
sínum augum lítur hver silfrið. 

Vandræðaunglingar  
urðu heiðursmenn
Fljótlega eftir að ég tók við skólastjórn 
á Núpi tók ég þá ákvörðun að taka ekki 
við neinum upplýsingum um þá sem 
sóttu eftir skólavist, aðeins prófskír-
teinum úr fyrri skólum. Það er því al-
rangt að vandræðaunglingar hafi verið 
sendir að Núpi eins og mjög algengt 
er að halda fram. Enginn var sendur 
þangað enda hafði engin stofnun í 
landinu völd til að ráðstafa unglingum 
til dvalar í héraðsskólum. Foreldrar 
eða forráðamenn sóttu einfaldlega um 
skólavist fyrir börn sín og við gerðum 
að sjálfsögðu ráð fyrir því að börnin 
væru því samþykk. Það var líka mjög 
auðvelt að koma sér í burtu ef vilji var 
til þess. 

Einu sinni voru tveir strákar komnir 
vestur eitt haustið. Þeir voru úr Reykja-
vík, ágætir strákar og ekkert upp á þá 
að klaga, en fljótlega kom í ljós að þeim 
leist ekki á blikuna og vildu fara. For-
eldrarnir reyndu að tala um fyrir þeim 
en þeir tóku þá til þess ráðs að mæta 
ekki í kennslustundir eða lestíma. Þeir 
voru bara úti að leika sér þegar aðrir 
voru í tímum en komu alltaf í mat. Þeir 
tjáðu mér að þeir væru ekki komnir til 
að stunda nám heldur til að hafa það 
huggulegt. Þetta var einfaldlega þeirra 
leið til að koma sér heim. Svo einfalt 
var það. Ég tók ekki við neinum upp-
lýsingum um fyrri feril þeirra unglinga 
sem komu til okkar að hausti af því að 
ég vildi að ég sjálfur, kennararnir og 
allir aðrir starfsmenn kynntust þeim á 
þeirra eigin vegum, göllum og kostum 
og öllu því sem unglingum fylgir. Það 
gat því ekki hjá því farið að innan um 
leyndust einhverjir sem eflaust hefðu 
verið flokkaðir sem vandræðaung-
lingar. Það varð bara að koma í ljós, 
við vissum ekkert um það. Mig langar 
að segja eina skemmtilega sögu í því 
samhengi. 

„Hann sagði mér þá frá því, að 
þegar hann kom vestur um haustið 
hafi hann tekið eftir því, í fyrsta skipti 
eftir að hann varð unglingur, að talað 
var við hann af starfsfólki skólans eins 
og hina.“ 

Á hverju hausti voru skipaðir svo-
kallaðir vistarstjórar úr hópi nemenda 
á hverjum gangi heimavistanna. Hlut-
verk þeirra var að ganga úr skugga um 
að allir væru inni á ganginum þegar 
lokað var á kvöldin og ræsa fólk á 
morgnana. Þeir sáu líka um að íbúarnir 
þrifu sínar vistarverur á laugardögum 
og að gangar væru ryksugaðir. Þetta 
var ábyrgðarstarf og því liðu stundum 
2 til 3 vikur þar til kennarinn sem 
bar ábyrgð á vistarganginum hafði 
kynnst þeim sem þar bjuggu svo vel 
að hann treysti sér til að velja vistar-
stjóra. Eitt haustið kom í skólann stór, 
rauðhærður strákur af Suðvesturlandi. 
Eftir hæfilegan umþóttunartíma ákvað 
kennarinn á ganginum að fara þess 
á leit við þann rauðhærða að hann 
yrði vistarstjórinn. Hann tók því og 
sinnti því starfi af mikilli prýði til vors. 
Um páskana þennan vetur fórum við 
hjónin suður og þá hitti ég skólastjóra 
úr heimabæ þess rauðhærða. Hann 
spurði hvernig gengi með strákinn og 
ég sagði honum eins og var, að hann 
væri prýðispiltur og gegndi trúnaðar-
störfum í skólanum. 

Viðmælandi minn varð alveg orð-
laus því að sá rauðhærði hefði verið 
algjörlega stjórnlaus og óhæfur í skóla, 
sem sagt vandræðaunglingur. Þegar 

ég mætti stráksa svo eftir fríið sagði 
ég honum hvað ég hefði um hann 
heyrt og hann spurði mig strax hvort 
ég hefði ekki vitað þetta fyrr. Ég kvað 
nei við því. Hann sagði mér þá frá því, 
að þegar hann kom vestur um haustið 
hafi hann tekið eftir því, í fyrsta skipti 
eftir að hann varð unglingur, að talað 
var við hann af starfsfólki skólans eins 
og hina. Hann ákvað því með sjálfum 
sér að haga sér vel og fara eftir settum 
reglum og árangurinn varð þessi. Við 
gerðum sem sagt ekki neitt en það þarf 
stundum lítið til að gera góðan hest úr 
göldum fola. Fólkið í hans heimabæ 
sá á eftir vandræðaunglingi vestur að 
Núpi og fékk heiðursmann til baka. 
Ekki veit ég hvort fleiri svona dæmi 
eru til en það kæmi mér ekki á óvart. 

Svona tilvik hafa vafalaust komið 
þeim orðrómi af stað að unnt væri 
að gera vandræðaungling skikkan-
legan, ef hann færi að Núpi. Þetta var 
að sjálfsögðu fjöður í okkar hatti. Ég 
átti stundum trúnað sumra nemenda 
okkar sem sögðu mér frá heimilisað-
stæðum sínum og það var augljóst að 
það eina sem þeir þurftu var að komast 
að heiman. Alltaf var talsvert um það 
að þau sem komu af höfuðborgarsvæð-
inu væru börn einstæðra mæðra sem 
vinna þurftu langan vinnudag til þess 
að hafa í sig og á. Þá þótti gott að hafa 
unglinginn í námi á vísum og öruggum 
stað. Þess ber þó að geta að um 10 pró-
sent landsmanna verða alkohólistar 
og það að vera í skóla á Núpi breytti 
því ekki. Margir þeirra hafa hins vegar 
náð sér á strik eins og gengur og gerist. 
Núpsskóli var starfræktur í tæp 90 ár 
þannig að heildarfjöldi nemenda er 
mikill. 

Bestu ár lífsins á Núpi
En aftur að ummælum Jóns Gnarr. Sú 
skólastofnun sem hann lýsti í upphafi 
viðtalsins í Fréttablaðinu 17. október 
síðastliðinn gat ekki verið til, hvorki 
þá né nú. Ekkert foreldri unglings 
hefði látið sér detta það í hug að óska 
eftir skólavist fyrir afkvæmi sitt í al-
ræmdum skóla. Ekkert foreldri hefði 
viljað fá barn sitt til baka sem eitt-
hvað ferlegt, sem fólki í landinu stæði 
stuggur af. Því hefði enginn sótt um 
vist í þessum skóla og nemendalaus 
skóli er ekki skóli. 

„Jón Gnarr er að reyna að gera að því 
skóna, að Núpsskóli hafi verið einhvers 
konar Breiðavík.“

Jón Gnarr er að reyna að gera að 
því skóna, að Núpsskóli hafi verið ein-
hvers konar Breiðavík. Ég er viss um 
það að allir drengir sem vistaðir voru 
í Breiðavík hefðu farið þaðan ef þeir 
hefðu getað, en þeir voru svo sannar-
lega sendir þangað af yfirvöldum og 
áttu ekkert val. Nemendur Núpsskóla 
gátu farið hvenær sem þeir vildu eins 
og ég hef áður sagt. Ég veit ekkert um 
líðan Jóns Gnarr á Núpi en hún hlýtur 
að hafa verið hörmuleg úr því að hann 
getur ekki einu sinni horft til skóla-
staðarins úr fjarlægð vegna minning-
anna. Samt þraukaði hann þarna allan 
veturinn og valdi það að koma aftur 
næsta skólaár. Þetta segir okkur það, 
að þrátt fyrir viðbjóðinn á Núpi fannst 
honum þó skárra að vera þar en heima. 

Við hjónin berum mikinn hlýhug 
til Núpsskóla og umhverfis hans, til 
alls okkar samstarfsfólks, allra nem-
enda okkar sem eru eitthvað á annað 
þúsund og síðast en ekki síst til þeirra 
mörgu góðu vina sem við eignuðust í 
Dýrafirði. Við getum tekið undir með 
Birgittu að þessi 13 ár okkar á Núpi eru 
meðal bestu ára lífs okkar.

Bjarni Pálsson

„Allrahanda menning“ veitir 
10 milljónir í menningarstyrk
Þriðjudaginn 29. desember sl. kom 

stjórn sjóðsins „Allrahanda menn-
ing“ saman í Múlakaffi í Reykja-

vík til úthlutunar menningarstyrkja á 
árunum 2016 – 2020. 

Hrútavinafélagið Örvar á Suðurlandi 
fékk 10 milljónir til mannlífs- og menn-
ingarstarfs. Er þetta framhald á stuðningi 

sjóðsins við Hrútavinafélagið á árunum 
2010 – 2015 sem var þá 5 milljónir. 

Hrútavinafélagið Örvar er; félags-, 
mannlífs- og menningarlegt samafl 
brottfluttra Vestfirðinga og heimamanna 
á Suðurlandi og hefur hin gjörva hönd 
félagsins komið víða að málum mann-
lífinu til heilla. 

Í stjórn „Allrahanda menningarsjóðs-
ins „eru: Björn Ingi Bjarnason, Guð-
mundur Sigurðsson, Reynir Traustason, 
Sigurdór Sigurðsson og Þórir Garðarsson. 

Hrútavinafélagið Örvar þakkar 
þennan mikla stuðning og er þegar hafin 
stefnumótun menningarstarfs á tímabil-
inu 2016 – 2020. 

Í stjórn „allrahanda menningarsjóðsins „ eru: F.v.: Björn Ingi Bjarnason, Guðmundur Sigurðsson, reynir Traustason, 
Sigurdór Sigurðsson og Þórir Garðarsson.

Björgvin Guðmundsson.
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Gildi Vínbúðanna eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið 
af þessum gildum
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Finnbjörn ÍS sökk í 
Bolungavíkurhöfn 
á annan dag jóla. 
Nokkurn tíma tók 
að koma bátnum á 
flot á nýjan leik og 
á mánudaginn voru 
vélar skipsins komar 
í gang eins og sjá má 
á neðstu myndinni. 
Samkvæmt upplýs-
ingum blaðsins eru 
vélar skipsins og gír 
í lagi, en rafkerfi og 
tæki í brú ónýt. Tjónið 
er talið í tugum millj-
óna króna. Ekki liggur 
fyrir hvort skipið verði 
gert upp.

Lífsperlur skiluðu 10 mkr. 
Einu stærsta fjáröflunarverkefni 

sem Styrktarfélag krabbameins-
sjúkra barna hefur notið góðs 

af er lokið og er afraksturinn tæpar 10 
milljónir króna. 

Páll V. Sigurðsson setti sig í samband 
við félagið og bauð því ágóða af sölu 
söngtextabókar sem hann hafði tekið 
saman og kallaði Lífsperlur. Að ver-
kefninu stóð, auk Páls, prentsmiðjan 
Leturprent. Bókin var boðin almenn-
ingi til kaups í símasölu. 

Þegar upp var staðið hafði ágóð-
inn af sölu bókarinnar skilað félaginu 
fæpum 10 milljónum króna en það er 
með stærri fjáröflunarverkefnum sem 
efnt hefur verið til til styrktar félaginu. 

Páll V. Sigurðsson tengist Styrktarfé-
lagi krabbameinssjúkra barna í gegnum 
dótturson sinn, sem greindist með 
krabbamein og gekk í gegnum með-
ferð fyrir allnokkrum árum. 

SKB þakkar Páli og Leturprenti kær-
lega fyrir góðan stuðning. 

Hin ísfirska ábreiðusveit Megakukl var með tónleika á Edinborg 
fyrir jól. Sveitin hafði bara haldið sig í sveitinni og ekkert spilað 
í einhver ár. En blæsés til Megakonserts að hætti sveitarinnar 
flutti lög eftir meistara Megas. Einnig voru tekin lög úr smiðju 
minni spámanna s.s. Bob Dylan og Iggy Pop. Mæting var góð og 
voru um 80 manns á hljómleikunum og hljómsveitin sýndi ýmsa  
þekkta takta.

Á myndinni eru Páll (t.v. ) og Burkni aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Letur-
prents, með eintök af Lífsperlum. 

Myndir: Matthildur Helgadóttir og Jónudóttir.



Gleðilegt nýtt ár
 og þökkum samfylgdina 
á árinu sem er að líða
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Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju 

með baráttudag verkalýðsins 
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Ögurvík býður sjómönnum, 
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gleðilegt ár.
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Bolungarvík
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Sr. Davíð Þór Jónsson:

Við höfum brugðist
Sögur eru mikilvægar. Frá upp-

hafi mannkyns höfum við notað 
sögur til að miðla þekkingu og 

fróðleik, skemmtun og djúpristandi 
sannindum. Við viljum … nei, þráum 
sannar sögur. En hvað er sönn saga? 
Og af hverju er mikilvægt að sagan sé 
sönn? 

Að mínum dómi er saga sönn ef það 
sem hún miðlar er satt. Þá gildir einu 
hvort umgjörð hennar, þ.e.a.s. sá skiln-
ingur sem hægt er að sleikja af yfirborði 
frásagnarinnar án þess að gera hina 
minnstu tilraun til að gægjast undir 
yfirborð hennar eða skilja boðskap 
hennar, segi frá einhverju sem raun-
verulega átti sér stað eða jafnvel ein-
hverju sem fræðilega er mögulegt að 
hafi átt sér stað. 

Setningin: „Nú held ég þrem fingrum 
á loft,“ er sönn. Núna. Þið sjáið það með 
augunum. Ég þarf ekki að sanna það. 
Ég efast hins vegar um að fyrir ykkur 
innihaldi hún mikinn sannleika. 

Tökum aðra setningu: „Nú varir 
þetta þrennt, trú, von og kærleikur, 
en þeirra er kærleikurinn mestur.“ Er 
þessi setning sönn? Ég get engan veg-
inn sannað það frekar en nokkur annar 
maður. En ef við kjósum að trúa henni 
inniheldur hún mun stærri og merki-
legri sannleik en einhver fullyrðing sem 
ekki þarf annað en að opna augun til 
að sjá að er sönn. 

Jesús sagði sögur. Sögurnar hans 
gerðust ekki í alvörunni. Samt inni-
halda engar sögur meiri sannleika. 

Jesús var spurður: „Hvað á ég að 
gera til að öðlast eilíft líf? “ Hann 
svaraði með sögunni um miskunnsama 
Samverjann, sennilega þekktustu og 
áhrifamestu dæmisögu allra tíma. Saga 
sem endar á orðunum: „Far þú og ger 
slíkt hið sama.“ Hann sagði sögur af 
kóngum og þrælum, þjónum og hús-
bændum þeirra, af brúðkaupsveislum, 
lánardrottnum og földum fjársjóðum, 

fíkjutrjám og garðyrkjumönnum og 
allir skildu hvað hann átti við. 

Enginn spurði: „Nákvæmlega hvar 
átti þessi lánardrottinn heima? “ 
„Hvaða fólk var þetta sem var að gifta 
sig? Þekki ég það? “ „Nákvæmlega hvar 
gróf þjónninn þessar talentur í jörðu? 
Hér einhvers staðar í nágrenninu? “ Og 
umfram allt var hann aldrei spurður: 
„Gerðist þetta í raun og veru? Ertu alveg 
viss um að það hafi verið nákvæmlega 
svona sem það gerðist? “

Læsi á sögur
Fólkið skildi söguna, skildi að hún hafði 
dýpri merkingu en þá sem flaut ofan 
á yfirborði hennar. Fólk vissi alveg að 
kóngurinn í sögunni var Guð og þjónn-
inn var maðurinn, að veislan var Guðs-
ríkið. Fólk vissi alveg að talenturnar 
voru ekki peningar heldur táknuðu þær 
Guðs gjafir, táknmynd sem er svo sterk 
að enn þann dag í dag eru Guðs gjafir 
á sumum tungumálum nefndar eftir 
þessum forna gjaldmiðli og kallaðar 
„talent“, hæfileikar. 

Jesús sagði dæmisögur. Og margar 
af sögunum um Jesú eru dæmisögur. 
Þær eru fullar af táknum. Fyrstu við-
takendur ritningarinnar, þeir sem hún 
var skrifuð með í huga, voru læsir á 
þessi tákn. Þau voru lifandi hluti af lífi 
þeirra, sögu og menningu. Sagan sem 
guðspjall dagsins segir er af þeim toga. 

Fíkjutréð og víngarðurinn eru klass-
ísk tákn fyrir lýð Guðs í spámannsritum 
Gamla testamentisins. Fyrstu áheyr-
endur þessarar dæmisögu hafa þekkt 
vel þessi orð Jesaja spámanns: 

„Því að víngarður Drottins er Ísraels 
hús og Júdamenn ekran sem hann ann. 
Hann vænti réttlætis en sá blóði úthellt, 
vænti réttvísi en neyðaróp kváðu við.“ 
(Jes 5.7). 

Þau, sem Jesús sagði þessa sögu, hafa 
ekki farið í neinar grafgötur með það að 
þau sjálf voru fíkjutréð. Þeim var ekki 

heldur hulið hver ávöxturinn var sem 
vænst var af þeim; réttlæti og réttvísi. 

En hér kemur fram munurinn á spá-
manni og frelsara. 

Jesaja hótaði öllu illu: 
„Þess vegna verður þjóð mín hrakin 

í útlegð að hún skilur ekki, tignarmenn 
kveljast af hungri og múgurinn er þjak-
aður af þorsta. Þess vegna þenur helja 
upp gap sitt, glennir upp ginið sem 
mest hún má svo að spjátrungarnir í 
Jerúsalem steypast þar niður og múg-
urinn með, hávaðamenn og svallarar. 
Mannkynið skal beygt, maðurinn 
auðmýktur, augu drambsamra verða 
niðurlút.“ (Jes 5.13-15). 

Jesús er miskunnsamur. Hann gefur 
fíkjutrénu tækifæri. Eitt ár enn. 

Eins og fíkjutréð höfum við brugðist. 
Heimurinn einkennist ekki af réttlæti 
og réttvísi. 

Mismunun og misskipting gæða 
gegnsýra samfélög okkar. Laun þeirra 
hæst launuðu hækka, jafnvel afturvirkt, 
á sama tíma og biðröðum eftir matarað-
stoð er ekki eytt og sjúklingar njóta ekki 
aðhlynningar. Þeir sem ræna „óveru-
legum fjárhæðum“, eins og það er orðað, 
úr banka með trefla fyrir andlitinu eru 
eltir uppi af þyrlum Landhelgisgæsl-
unnar, á meðan þeir sem ræna banka 
inn að skinni og rúmlega það innan frá 
kaupa sér fjölmiðlaveldi fyrir ágóðann 
til að reka áróður fyrir hagsmunum 
sínum. Hræsni og skinhelgi vaða uppi. 
Varað er við hryðjuverkum á meðan 
við stöndum aðgerðarlaus álengdar 
og horfum upp á menn, konur og 
börn, sem eru að flýja þessa nákvæm-
lega sömu hryðjuverkamenn, fólk frá 
löndum þar sem þeir eru raunveru-
lega að ganga berserksgang, drukkna í 
brimróti við Grikklandsstrendur. Jafn-
vel heyrist fullyrt að við eigum ekki að 
veita sveltandi og frjósandi fólki mat og 
húsaskjól af því að við getum ekki líka 
veitt því fyrsta flokks sálfræðiþjónustu. 

Ég er ekki að gera lítið úr mikilvægi 
sálfræðiaðstoðar – allra síst fyrir fólk 
sem glímir við þá áfallastreituröskun 
sem hlýtur að fylgja því að þurfa að 
yfirgefa heimili sín og aleigu, líf sitt, 
fjölskyldu og vini upp á von og óvon til 
að bjarga lífi sínu frá styrjaldarátökum. 
Ég er aðeins að reyna að setja hlutina í 
óbrjálað samhengi. 

Við höfum brugðist. 

Að syndga upp á náðina
En frelsari okkar gefur okkur tækifæri 
til að bæta ráð okkar. Eitt ár enn. Og 
þegar við lesum þennan texta að ári 
mun hann ekki hafa breyst. Á nýársdag 
2017 mun ekki standa: „Tréð fékk nýtt 
tækifæri á nýársdag 2016 en klúðraði 
því. Nú hegg ég það.“ Nei, þar mun 
áfram standa: Eitt ár enn. Okkur er 
gefið annað tækifæri. 

En hvers vegna ættum við að bæta 
ráð okkar fyrst okkur er endalaust gefið 
annað tækifæri? 

Þetta er góð spurning. Og erfið. Þessi 
hugsunarháttur er gjarnan kallaður „að 
syndga upp á náðina“ á góðri íslensku. 

Besta svarið sem ég hef við spurn-
ingunni „af hverju ekki að syndga upp 
á náðina? “ er: „Af því að þú vilt ekki 
vera þannig manneskja.“ Mér finnst 
það vera betra svar en: „Af því að ef þú 
stendur aðgerðarlaus álengdar og horfir 
upp á misrétti og svívirðu viðgangast er 
það ekki spurning hvort heldur hvenær 
þú sjálfur verður fyrir barðinu á því.“ 
Það er nefnilega eigingjarnt svar – en 
sennilega jafnrétt. 

Öll eitt
Í pistli dagsins segir postulinn Páll: 
„Hér er hvorki Íslendingur né annarrar 
þjóðar maður, hátekjumaður né fátæk-
lingur, karl né kona. Þið eruð öll eitt.“ 
Hann orðar það að vísu ekki svona, en 
þegar skyggnst er undir yfirborðið er 
þetta boðskapurinn, inntakið. 

Lítum í kringum okkur. Skoðum 
heiminn sem okkur er falinn til ráðs-
mennsku, ríkið sem við ráðum yfir. 
Getum við tekið undir þessi orð? Sjáum 
við heiminn þannig að við séum öll eitt? 
Sjáum við heiminn þannig að það gildi 
okkur einu hvort Íslendingur eða Sýr-
lendingur drukkni við að bjarga lífi sínu 
frá sprengjuregni – það sé jafnslæmt? 
Sjáum við heiminn þannig að það sé 
ekki meiri upphefð að því að vera í vin-
fengi við auðkýfinga og þotulið heldur 
en við bændur og búalið? 

Ég ætla ekki að standa hér og hræsna 
með því að halda fram að svo sé um 
mig. Ég er jafnmikil afurð umhverfis 
míns og innrætingar og hver annar. Það 
fær meira á mig að heyra að hryðju-
verkamenn hafi myrt 130 manns í 
París heldur en þegar ég frétti að þeir 
hafi myrt 600 manns á ýmsum stöum í 
Afríku eða 900 manns bara í Pakistan 
á síðasta ári. Ég hef komið til Parísar. 
Ég á vini sem hafa búið í París. Afríka 
og Pakistan eru fjarlæg og það er auð-
veldara fyrir mig að yppta öxlum þegar 
ég heyri hörmungarfréttir þaðan en frá 
stöðum sem standa mér nær. Og ég 
reikna með að það gildi um okkur flest.

En það gerir það ekki rétt.

Við höfum brugðist.
En við skulum ekki örvænta. Við höfum 
tækifæri til að bæta ráð okkar. Við fáum 
eitt ár enn til að bera ávöxt, til að vinna 
að réttlæti og réttvísi, til að binda enda 
á blóðsúthellingarnar og neyðarópin. 
Eitt ár enn.

Kaflar úr prédikun flutt í Hofskirkju 
í Vopnafirði 1. janúar 2016. Hana er 
að finna á slóðinni https://silfurgeitin.
wordpress.com/2016/01/02/vid-hofum-
-brugdist/. 

Messað var á jóladag í hjúkrunarheimilinu nýja 
í Bolungavík. Sr. Ásta Ingibjörg Pétursdóttir 
predikaði og kirkjukór Bolungavíkur söng fyrir 
heimilsmenn.
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Þakblásari Hljóðlátar viftur

Hljóðlátur

Tilboð
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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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Á jóladag var vel sótt guðsþjónusta í Ísafjarðarkirkju.  
Séra Magnús Erlingsson prédikaði og kirkjukór Ísafjarðarkirkju söng. 



Uppbyggingarsjóður Vestfjarða

Umsóknarfrestur 
til og með 
22. janúar

U.þ.b. 60 milljónir 
til ráðstöfunar

•	 Veitir	styrki	til	atvinnuþróunar-	og	nýsköpunar	verkefna,	
menningarverkefna	og	stofn-	og	rekstrarstyrki	til	menningarstofnana	

•	 Kemur	í	stað	Menningarráðs	Vestfjarða	og	Vaxtar	samnings	Vestfjarða

•	 Allar	upplýsingar	og	sérstakt	umsóknareyðublað	á	
www.vestfirdir.is/Uppbyggingarsjodur	

Umsóknir sendast á uppbygging@vestfirdir.is

Uppbyggingarsjóður	Vestfjarða	er	rekinn	innan	vébanda	Sóknaráætlunar	
Vestfjarða	og	er	í	umsjón	Fjórðungssambands	Vestfirðinga.

Umsóknarfrestur til og með föstudeginum 22. janúar 2016

14 7.  Janúar 2016

Karlakórinn Ernir hélt 
að venju aðventutónleika 
fyrir jólin á Þingeyri, 
Ísafirði og í Bolungavík. 
Gestkór var Kvennakór 
Ísafjarðar.  Kórarnir 
sungu nokkur lög hvor 
um sig og síðan saman.  
Bjarney Ingbjörg Gunn-
laugsdóttir var stjórnandi. 
Mikolaj Ólafur Frach lék 
á píanó, Henný Þrast-
ardóttir á fiðlu og Harpa 
Kristjánsdóttur lék á 
þverflautu. Einsöngvari 
var Melkorka Ýr Magnús-
dóttir. Tónleikarnir voru 
vel sóttir og kórunum 
ásamt hljóðfæraleikurum  
vel fagnað.
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Opið: 
Mán. - fim. kl. 09-18  
Föstud. kl. 09-17
Lokað á laugardögum í sumar

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

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

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

15ÁRA

 StofNAÐ 2000



www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.
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Ertu á leiðinni til eða frá landinu?
Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Aðeins 9.900  kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Mættu afslappaður í fugið eftir góðan morgunverð.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.
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Bókanlegt í síma eða í tölvupósti

Bed & Breakfast • Keflavík Airport • Valhallarbraut 761• 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 • booking@bbkefairport.is

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.


