
- snjallar lausnir

Borgartún 26, 105 Reykjavík  &  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri 
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*
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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

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!

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

21. janúar 2016 • 2. tölublað 5. árgangur

Hólmavík.  Mynd: Jón Halldórsson.



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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Aðalfundur Sögufélags 
Barðastrandarsýslu 2015
Aðalfundur Sögufélags Barða-

strandarsýslu var haldinn 
á Patreksfirði um miðjan 

desember síðastliðinn. Formaður fé-

lagsins er Hjörleifur Guðmundsson. 
Sögufélagið flutti í nýtt húsnæði að 
Bjarkargötu 11, sem það fær endur-
gjaldslaust frá Rauða krossinum. 

Halldór Árnason og María Óskars-
dóttir hafa tekið að sér að sjá um 
húsakynnin. Landsbankinn gaf allar 
innréttingar og Fiskmarkaður Patreks-
fjarðar greiddi annan kostnað. 

Finnbjörn Bjarnason er gjaldkeri. 
Lítilsháttar tap varð af rekstri Sögu-
félagsins á árinu 2014 en fjárhagur 
er samt traustur og á það inneign á 
bankareikningi. 

Daníel Hansen er formaður rit-
nefndar Árbókar Sögufélagsins. 
Hlynur Þór Magnússon , Reykhólum 
var kjörinn í ritnefndina í stað Þryms 
Sveinssonar. Mynd : bb.is

Oddi hf: 

Hagnaður 292
milljónir króna
Oddi hf á Patreksfirði var gert 

upp með nærri 300 milljóna 
króna hagnaði samkvæmt 

síðasta ársreikningi félagsins. Upp-
gjörstímabilið fylgir fiskveiðiárinu 
og nær ársreikningurinn frá 1. sept. 
2013 - 31. ág. 2014. Eiginfjárstaða fé-
lagsins er sterk. Eigið fé jókst um 363 
milljónir króna á uppgjörstímabilinu 
og var 711 milljónir króna í lok þess. 

Tekjur ársins námu 1.791 mkr. 
Launagreiðslur urðu 647 milljónir 
króna að meðtöldum launatengdum 
gjöldum. Stöðugildin var að jafnaði 
69. Eignir Odda hf eru bókfærðar 
á 3.393 milljónir króna, þar af eru 
aflaheimildir færðar á 2.283 millj-
ónir króna. Úthlutaðar heimildir 
1.9. 2014 voru nærri 2.600 þorskíg-
ildi. Veltufjárhlutfall félagsins er 1,68 
sem er afar gott. Veltufjármunir voru 
í lok tímabilsins 577 milljónir króna 
og skammtímaskuldir 344 milljónir 
krónur. Langtímaskuldir eru 2.89 
milljónir króna. Ekki var greiddur 
arður og var hagnaði ráðstafað til 

næsta árs. Hlutafé er alls 337 millj-
ónir króna. 

Í stjórn Odda hf eru Einar Kr. Jóns-
son, formaður, Erla Kristinsdóttir og 
Skjöldur Pálmason. 

Hluthafar eru 4. OPO ehf á 70,96%, 
Kjölfesta slhf á 28,98% og Skjöldur 
Pálmason og Sigurður Viggósson eiga 
0,03% hvor. Í upphafi árs átti OPO ehf 
99,93% hlutafjár en seldi til Kjölfestu 
slhf 28,98%. 

Kjölfesta slhf er félag í eigu all-
margra lífeyrissjóða, þar sem lífeyris-
sjóður verslunarmanna og sameinaði 
lífeyrissjóðurinn eru stærstir. OPO 
ehf er í eigu Sigurðar Viggóssonar og 
Skjaldar Pálmasonar að jöfnu. Hlutafé 
þess er 25,5 milljónir króna. Tekjur 
félagsins almanaksárið 2014 námu 
362 milljónum króna og hagnaður 
fyrir skatta varð 356 milljónir króna. 
Tekjurnar komu frá hlutdeild í Odda 
hf 256 milljónir króna og 104 millj-
óna króna hagnaði af sölu hlutabréfa 
í Odda hf. Eigið fé OPO ehf var 491 
milljónir króna í lok árs 2014. 

Ufsir:

Ekki skilað ársreikningum í 3 ár 
Einkahlutafélagið Ufsir ehf skilaði 

síðast ársreikningi til embættis 
Ríkisskattstjóra fyrir árið 2011. Skylt 
er samkvæmt lögum að viðlagri fjársekt 
að skila árlega ársreikningi fyrir hvert 
félag með upplýsingum um fjárhag, 
starfsemi og eignarhald. Í árslok 2011 
voru nær engar eignir í félaginu, að-
eins 72 þúsund krónur en skuldir námu 
37,8 milljónum króna. Hagnaður varð 
árið 2011 upp á 2,4 milljónir króna, 
en ekki kemur fram hvernig tekjurnar 
mynduðust. Eigendur eru að jöfnu 
bræðurnir Einar og Elías Jónatanssynir. 
Endurskoðandi er Jón Þorgeir Einars-

son. Ekki hefur verið skilað ársreikn-
ingum fyrir árin 2012, 2013 og 2014. 
Ljóst er að á þessum tíma voru eignir 
Fiskimjölsverksmiðjunnar ekki í eigu 
Ufsa ehf. Samkvæmt upplýsingum frá 
fjármálastjóra Bolungavíkurkaupstaðar 
eru Ufsir ehf skráðir eigendur nú og 
greiða fasteinagjöldin af mannvirkj-
unum. 

Bolungavík: 

Hætt við ráðningu
bæjarverkstjóra
Fyrir áramót var auglýst eftir 

umsóknum í starf bæjarverk-
stjóra í Bolungavík, en starfið 

er laust tímabundið vegna veikinda. 
Sex umsóknir bárust um starfið frá 
5 einstaklingum og frá verktakafyr-
irtækinu Þotan ehf sem annast m.a. 
snjómokstur í bæjarfélaginu. Nöfn 
þeirra eru: Haraldur Ringsted Stein-
grímsson, Elvar Kristinn Sigurgeirsson 
f.h. Þotunnar ehf. , Halldór Guðjón 
Jóhannsson, Gunnar Skagfjörð Sæ-
mundsson , Ásgeir Sólbergsson og 
Hjörtur Traustason. 

Tveimur vikum síðar mætti Elvar 
Sigurgeirsson á fund bæjarráðs til þess 
að ræða starfsemi áhaldahússins og 
hugmyndir um sparnað í rekstri. Viku 
síðar, þann 22. desember er ákveðið að 
auka lítilsháttar viðveru byggingarfull-
trúa. verður hann eftirleiðis við 2 klst 
tvisvar í viku. Líða enn tvær vikur og 
er þá á fundi bæjarráðs “bæjarstjóra og 
byggingarfulltrúa falið að vinna áfram 
að hugmyndum um sparnað varðandi 
framkvæmdir, verkefnastjórn ofl. sem 

ræddar voru á fundinum og leggja fyrir 
bæjarráð ásamt mati á mögulegum 
sparnaði. ” 

Þegar málið er til umræðu á síðasta 
bæjarstjórnarfundi bókaði fulltrúi 
M-lista, Guðrún Stella Gissurardóttir, 
eftirfarandi: 

„Ég lýsi hér yfir andstöðu minni 
um að verkefni bæjarverkstjóra verði 
færð til verktaka bæjarins sem annast 
snjómokstur o. fl. Hlutverk bæjarverk-
stjóra er að miklu leyti fólgið í eftirlits-
hlutverki með verktaka auk annarra 
verkefna áhaldahúss. Það er óeðlilegt 
að verktaki sitji þannig beggja vegna 
borðs. Margir og hæfir umsækjendur 
voru um tímabundna stöðu bæjarverk-
stjóra en enginn þeirra boðaður í viðtal 
utan eins sem sótti um sem verktaki f.h. 
fyrirtækis síns en hann er jafnframt 
einn af stærstu verktökum hjá sveitar-
félaginu. Fyrir þessari ákvörðun lágu 
ekki fyrir kostnaðartölur um sparnað. 
Jafnframt legg ég til að staða bæjar-
verkstjóra verði auglýst að nýju ekki síst 
þar sem bæði bæjarverkstjóri og starfs-

maður eignasjóðs eru í veikindaleyfi.“ 
Elíasi Jónatanssyni, bæjarstjóra var 

send fyrirspurn um málið og hann 
beðinn um skýringar á því hvernig 
saman gæti farið að verktaki hjá 
bænum yrði jafnframt bæjarverkstjóri. 
Svör höfðu ekki borist þegar blaðið var 
búið til prentunar. 

Á bænum Svarthamri í Álftafirði fauk hlaða í óviðrinu í desember sem gekk yfir landið.  Eins og sjá má er gaflinn ber 
eftir. að sögn Guðmundar Halldórssonar, bónda varð milljóna króna tjón þar sem Viðlagatrygging Íslands bætir ekki 
skaðann.  Víða um land varð tilfinnanlegt tjón í sama óveðri, sérstaklega á austfjörðum. Hefur verið tekin saman 
greinargerð vegna tjónanna þar og fram kemur að ekki sé líklegt að öll tjón séu bótaskyld. Greinilegt er að ríkisvaldið 
þarf að taka til athugunar hvernig bregðast eigi við og koma til móts við tjónþola.

Guðrún Stella Gissurardóttir.



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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Undanfarna daga hefur mátt fylgjast með raunalegum tilburðum bæjar-
stjórans í Bolungavík til þess að verja gerðir sínar þar sem hann hefur 
blandað saman eigin hagsmunum og hagsmunum bæjarbúa.

Landsmenn hafa fengið að sjá og heyra  dæmi um það að fyrrverandi eigendur 
og stjórnendur fjármálafyrirtækja, sem settu bankana í þrot, eru afar ósáttir 
við niðurstöðu dómstóla og telja dómana ranga. Hefur ekkert skort upp á 
ímyndunarafl þeirra þegar bornar hafa verið fram skýringar. Staðreyndin er sú 
að þeir líta ekki  á lögin og reglur á sama hátt og dómstólar.  Bankamennirnir 
fyrrverandi eru algerlega sannfærðir um eigið sakleysi og er fyrirmunað að sjá 
og skilja hinn saknæma verknað. 

Svipað virðist vera upp á teningnum hjá Elíasi Jónatanssyni, bæjarstjóra. Hann 
er algerlega sannfærður um að hann geti komið fram sem fulltrúi bæjarbúa og 
á sama tíma sem fulltrúi eigenda í hlutafélagi  í sama málinu. Elías Jónatansson 
skilgreinir hæfi sitt afar vítt og takmarkar vanhæfi sitt við það að “taka ákvarðanir 
um þau atriði sem snúa að gjaldtöku sveitarfélagsins gagnvart því fyrirtæki sem 
færi í kalkþörungavinnslu. Hið sama gildir um hverskonar samninga sem túlka 
mætti sem ívilnun þess til handa.”

Samkvæmt þessu telur bæjarstjórinn sig hæfan í málinu að öðru leyti. Í því felst 
að koma fyrir hönd bæjarins í viðræðum kalkþörungaverksmiðju og koma þar 
í veg fyrir að fram nái að ganga óskir um lóð.  Bæjarstjórinn þvingar  viðræðu-
aðilann þvingaður til þess að ræða einvörungu við fyrirtækið Ufsir ehf þar sem 
bæjarstjórinn mætir  með hatt eigandans sömu aðilum.  Með þessum hætti er 
búin til verðmæti fyrir gömlu verksmiðjueignirnar og lóðina undir þeim. Bæjar-
stjórinn tekur ákvörðun sem er til þess fallin að færa honum sjálfan fjárhagslegan 
ávinning.  Það finnst honum algerlega eðlilegt og sjálfsagt og lætur ekkert á sig 
fá þótt framganga hans hafi hrakið íslenska kalkþörungafélagið frá Bolungavík. 

 Bæjarstjórinn hefur  verið gagnrýndur af bæjarfulltrúum í minnihluta fyrir það 
að gera hvorki grein fyrir eigin hagsmunum né gangi viðræðna.    Nú síðast af 
öllum minnihlutanum  í bæjarstjórn.  Þessi gagnrýni hefur komið upp ítrekað 
innan bæjarstjórnarinnar  á undanförnum árum og haustið 2014 var beinlínis 
lagt til að skipa viðræðunefnd og halda bæjarstjóranum til hlés.  Meirihluti 
Sjálfstæðismanna hafnaði því og hafnaði einnig ósk um opna umræðu um 
málið á síðasta bæjarstjórnarfundi.

Elías Jónatansson er ekki bara embættismaður heldur jafnframt pólitískur leiðtogi 
hóps sem er í meirihluta í bæjarstjórn. Hann ræður för og aðrir bæjarfulltrúar 
hópsins hlíta leiðsögn hans og boðum. Þessi framganga þar sem nefndir og ráð  
bæjarins eru sniðgengnar um aðkomu að viðræðum og upplýsingum er ekki 
tilviljun. Hún er pólitísk ákvörðun sem allir bæjarfulltrúarnir í meirihlutanum 
bera ábyrgð á. Hún er pólitísk ákvörðun í þágu einkahagsmuna, jafnvel þegar 
hagsmunir almennings ber skarðan hlut frá borði. Það er talandi dæmi um 
þessa stjórnarhætti að umræðu um lóð fyrir kalkþörungaverksmiðjuna  tekur  
bæjarstjórinn aðeins með formanni hafnarstjórnar og byggingarfulltrúa. Annar 
er pólitískur samherji og hinn er embættismaður. Hagsmunir bæjarins voru að 
leita allra leiða til þess að verða við óskum um lóð og skoða þær í fullri alvöru 
og leita lausna í samráði við umsækjanda.  Það var ekki gert og bæjarstjórinn 
leggur sig fram um það í greinargerð sinni að tala niður möguleikana á annarri 
lóð en Þuríðarbraut 15. 

Hæfi bæjarstjórans fer  eftir lögum. Annars vegar sveitarstjórnarlögum og hins 
vegar stjórnsýslulögum. Í sveitarstjórnarlögum  segir skýrt að vanhæfi eigi við 
um “við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn 
hans svo sérstaklega að almennt má ætla að viljaafstaða hans mótist að einhverju 
leyti þar af ” og  “þá má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með 
öðrum hætti og skal ávallt yfirgefa fundarsal við meðferð þess og afgreiðslu.”  
Stjórnsýslulög eru ekki síður skýr. Þar segir að starfsmaður eða nefndarmaður 
sé vanhæfur ef hann er aðili máls eða  fyrirsvarsmaður og ef hann eigi verulegra 
hagsmuna að gæta.  Áhrif vanhæfis er samkvæmt stjórnsýslulögum að “sá sem 
er vanhæfur til meðferðar máls má ekki taka þátt í undirbúningi, meðferð eða 
úrlausn þess”.

Það þýðir ekkert um þetta að deila. Elías Jónatansson má ekki á koma að þessu 
máli fyrir hönd bæjarins og verður að víkja á öllum stigum þess.  Hann er 
vanhæfur í undirbúningi, viðræðum, meðferð og úrlausn.  Það er eins og hjá 
bankamönnunum hrein spilling að loka augunum fyrir því. 

Kristinn H. Gunnarsson

Spilling  
bæjarstjórans

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Öfugmælavísur voru einn sinn vinsæll 
kveðskapur. Eins og nafnið gefur til 
kynna þarf að snúa meiningu vísunnar  
við þegar ráðið er í boðskap höfundar. 
Indirði Aðaðsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn brá  fyrir sér öfugmælaforminu 
þegar hann heyrði af væntanlegu for-
setaframboði Ástþórs Magnússonar. 

Íslendinga eflist heiður
enginn verður sár né leiður.
Ef við kjósum öll með hraði
Ástþór minn á Bessastaði.

Þegar flestir feigir kallast,
föðurlandið nokkuð hallast,
Ástþór minn með ógnarhraði
ætlar að virkja Bessastaði.

Georg Jón Jónson, bóndi á Kjörseyri  
segir svo frá:  Var í Reykjavík um 
daginn og átti erindi út á Granda, 
gekk inn í Kaffivagninn til að fá mér 
hressingu, það er heldur notarlegur 
staður og líkar mér vel að koma þar.

Þar inni sá ég þekktan stjórnmála-
mann sem sat út við hornborð og talaði 
hljóðlega við menn sem með honum 
voru.

Í því tilefni hripaði ég niður á miða 
eftirfarandi vísu.

Á Kaffivagninum flest er flott
fæst þar bæði þurrt og vott.
Samt er útlitið ekki gott
Össur var þarna að stunda plott. 

Sigmundur Sigurðsson frá Lyngási í 
Steinadal í Strandasýslu er nýr liðs-
maður Vestfirska vísnahornsins og er 
boðinn velkominn til leiks.  Sigmundur 
var eitt sinn vetrarmaður hjá Indriða á 
Skjaldfönn um 5 vikna skeið. En Indriði 
hafði ákveðið að bregða sér til Kanarí-
eyja um svartasta skammdegið. Indriði 
sendi vetrarmanni sínum póstkort og 
sagði af lífinu úti á Kanarí.  Póstkortið 
vakti mikla athygli fyrir myndefnið.  
Sigmundi leist bara nokkuð vel á og 
færði í letur:

Á framhlið er mynd ein firnagóð
fáklætt er allt þar kvennastóð
á myndinni má þar greina
eðlandi sig í erg og gríð
haldur og meyja fríð.
Þetta þarf ég að reyna.

Öll eru ráð þín ósköp góð
á ég að skoða þessi fljóð

til Kanarí fljótt mun fljúga
myndin í huga mjög er skýr
magnast hugur en reisan dýr
ef myndinni má  þá trúa.

Georg Jón Jónson verður fjarri góðu 
vísnagamni eitthvað fram eftir vetri  
vegna heilsubrests. Hann sendir þessa 
limru til skýringar:

Ég hef yfir ýmsu kvartað
ólund minni víða skartað
ég brýndi róminn
barði lóminn.
Fékk í staðinn fyrir hjartað.

Georgs Jóns  verður saknað héðan úr 
vísnaþættinum. Framlag hans er ávallt 
gott og miklu betra en hann lætur í 
veðri vaka þegar hann segir sjálfur frá. 
En fyrir öllu er að ná góðri heilsu og 
Georg á Kjörseyri fylgja bestu bata-
kveðjur með von um að hann snúi aftur 
sem fyrst.

Framundan er Þorrinn og hækkandi 
sól.

Bestu kveðjur
Kristinn H. Gunnarsson  

Yfirlýsing frá minnihluta bæjar-
stjórnar Bolungarvíkur, M- lista, 
Máttar meyja og manna 
Elías upplýsti ekki bæjarstjórn

Vegna fjölmiðlaumræðu um 
Kalkþörungaverksmiðju í 
Bolungarvík og aðkomu bæj-

arstjóra Bolungarvíkur að því máli m.a. 
vegna greinar í 1. tbl. Vestfjarða 2015 og 
fréttar þann 8. janúar á vefsíðu bb.is og 
greinagerðar bæjarstjóra sem einnig var 
birt á vefsíðu bb.is, vilja bæjarfulltrúar M 
– lista taka fram að þeim var ekki kunn-
ugt um stofnun fyrirtækisins ICECAL né 
aðkomu eða eignaraðildar bæjarstjóra 
Bolungarvíkur að fyrirtækinu. 

Minnihlutinn telur einnig rétt að taka 
fram að bæjarstjóri Bolungarvíkur hafði 
ekki frumkvæði af því að upplýsa núver-
andi bæjarstjórn, a. m. k ekki minni-
hlutann, um möguleg hagsmunatengsl 
sín í málinu sem eigandi Ufsa ehf né þá 
heldur ICECAL sem vísað er til í um-
fjöllun blaðsins Vestfirðir og á vefnum 
bb.is. 

Bæjarstjórnarfulltrúar minnihluta 
höfðu upplýsingar um að félagið Ufsir 
ehf væri með skráð póstfang á heimili 
bæjarstjóra haustið 2014 en Ufsir ehf 
voru þá í viðræðum við Íslenska Kalk-
þörungafélagið um sölu á verksmiðju-
húsnæði undir Kalþörungaverksmiðju í 
Bolungarvík. Bæjarstjóri Bolungarvíkur 
Elías Jónatansson var spurður um 
eignaraðild sína á bæjarstjórnarfundi 
þann 4. september 2014 (á öðrum fundi 
nýkjörinnar bæjarstjórnar) enda mark-
mið M-lista að vinna í anda opinnar 
og gegnsærrar stjórnsýslu. Í svari bæj-
arstjóra á þeim fundi kom fram að að 
Ufsir ehf væri að stórum hluta í eigu 
bæjarstjóra og venslamanna hans. Einnig 
kvaðst bæjarstjóri hafa upplýst fyrri bæj-
arstjórn um tengsl sín við verkefnið. 

Bæjarfulltrúar M-lista vöktu einnig 
athygli á því á fyrr greindum fundi að 
hugsanleg Kalkþörungaverksmiðja gæti 
haft áhrif á aðrar atvinnugreinar s.s. á 
vinnslu sjávarfangs og á uppbyggingu 
ferðaþjónustu m.a. vegna ryk-, hávaða- 
og sjónmengunar en töluverðar kvart-

anir höfðu verið um slíkt á Bíldudal þar 
sem nú er starfrækt Kalkþörungaverk-
smiðja og að það yrði að skoða vel. 

Í framhaldi af upplýsingum um 
eignaraðild bæjarstjóra að Ufsum ehf 
lét bæjarfulltrúi M- lista Soffía Vagns-
dóttir bóka á bæjarráðsfundi þann 16. 
september 2014 eftirfarandi bókun: 

„Í ljósi þeirra upplýsinga sem bæjar-
stjóri veitti á bæjarstjórnarfundi þann 
4. september sl. um hagsmunatengsl 
sín vegna mögulegrar komu kalþör-
ungaverksmiðju til Bolungarvíkur, vill 
minnihlutinn leggja til að kjörin verði 
þriggja manna starfshópur sem vinnur 
í málinu fyrir hönd sveitarfélagsins og 
bæjarstjóri leystur undan verkefninu 
fyrir þess hönd. Starfshópurinn verði 
samsettur af fulltrúum meiri- og minni-
hluta.“

Meirihluti bæjarráðs tók ekki undir 
þessa bókun. 

Opinni umræðu hafnað
Óskaði minnihluti eftir því að fá málefni 
Kalkþörungaverksmiðju inn á dagskrá 
opins bæjarstjórnarfundar þann 12. jan-
úar sl. vegna fjölmiðlaumræðu undan-
farinna daga en meirihluti bæjarstjórnar 
féllst ekki á þá beiðni en bauð upp á lok-
aða umræðu að loknum fundi. Þar lýstu 
bæjarfulltrúar M-lista áhyggjum sínum 
af þessari stöðu bæjarstjóra með vísan 
til bæjarmálasamþykktar (17. greinar ) 
og siðareglna sveitarfélagins enda afar 

mikilvægt að framkvæmdastjóri sveitar-
félagsins væri ekki í þeirri stöðu að sæta 
gagngrýni fyrir hagsmunaárekstra sem 
og að bæjarstjórnarfulltrúar sætu undir 
ámælum að vera þátttakendur í slíku. 

Þá hafði minnihluti ekki verið upp-
lýstur um að enn sé unnið að því að setja 
upp Kalkþörungaverksmiðju á vegum 
Ufsa ehf. fyrr en a fyrrgreindum fundi 
þegar bæjarstjóri var spurður út í verk-
efnið með vísan til greinargerðar hans á 
fréttavefnum bb.is. 

Bæjarfulltrúar M-lista hafa ítrekað 
rætt um mikilvægi þess að vinna að 
stefnumótun í atvinnumálum í sveitar-
félaginu og að stofnað verði atvinnu-
málaráð. Einnig vilja þeir undirstrika 
mikilvægi þess að vinna að nýsköpun 
og atvinnuppbyggingu í sveitarfélaginu 
og að allar hugmyndir séu skoðaðar 
með opnum huga. Þó er sérlega brýnt 
að þegar um slíkar stórframkvæmdir 
er að ræða sem geta haft víðtæk áhrif í 
sveitarfélaginu, ásýnd þess og möguleg 
áhrif á aðrar atvinnugreinar að íbúar 
séu vel upplýstir og hafi tækifæri til að 
kynna sér mál og tjá skoðanir sínar enda 
er eitt af markmiðum M-lista eins og 
áður segir að viðhafa opna, gagnsæja og 
lýðræðislega stjórnsýslu. 

Bæjarfulltrúar M-lista
Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir
Guðrún Stella Gissurardóttir
Guðlaug Rós Hólmsteinsdóttir
Fyrirsagnir eru blaðsins Vestfirðir.
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Kalkþörungaverksmiðja: 

880 milljóna króna orku-
kostnaður vegna Súðavíkur
Eins og fram hefur komið eru tveir aðilar að vinna að því að reisa kalk-
þörungaverksmiðju við Ísafjarðardjúp. Það er annars vegar Ufsir ehf í 
Bolungavík, sem er að 50% í eigu bæjarstjórans Elíasar Jónatanssonar 
og Celtic Sea Minerals Ltd sem er eigandi Íslenska kalkþörungafélagsins 
á Bíldudal. Ekki ljóst hvaða fjárfestar standa að verkefninu í Bolungavík. 
Daníel Jakobsson, fyrrverandi bæjarstjóri á Ísafirði segir að hann komi 
ekki að því sem fjárfestir. 

Ekki tvær verksmiðjur
Einar Sveinn Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Íslenska kalkþörunga-
félagsins ehf á Bíldudal fullyrðir að 
ekki verði reistar tvær verksmiðjur 
við Djúp. Sé það rétt mat virðist því 
vera uppi kapphlaup milli aðila um 
verksmiðjuna. Bolvíkingar höfðu 
málið í hendi sér þar sem írska fyr-
irtækið leitaði til þeirra og hafði náð 
samkomulagi um kaup á verksmiðju 

Ufsa ehf. sem síðar gekk til baka. 
Bæjarstjórinn og 50% eigandinn El-
ías Jónatansson andmælir því. Við 
athugun málsins kemur í ljós frétt á 
bb.is frá 25.9. 2014 þar sem sagt er 
frá því að kauptilboði kalkþörunga-
félagsins í gömlu loðnuverksmiðjuna 
hafi verið tekið. 

Raforkukostnaðurinn
Lykilatriðið að svo stöddu virðist 

vera hver raforkukostnaðurinn er 
þegar staðirnir eru bornir saman að 
því gefnu að til sé raforka til sölu. 
Kristján Haraldsson, Orkubússtjóri 
segir aðspurður að“ýmislegt bendir 
til að þröngt verði á raforkumarkaði 
á Íslandi á næstu árum, mikil eftir-
spurn eftir rafmagni og lítið um nýjar 
virkjanir. ” segir Kristján Haraldsson. 

En að því gefnu að raforka fáist 
þá verður kostnaðurinn nærri 1 
milljarði króna hærri í Súðavík en 
í Bolungavík, þar sem fullnægjandi 
flutningslínur eru ekki til staðar í 
Súðavík. Sá kostnaður myndi falla 
á eiganda kalkþörungaverksmiðj-
unnar. Því gæti svo farið að Orkubú 
Vestfjarða eða ríkisvaldið sem eigandi 
þess leiki lykilhlutverk í endanlegri 
staðsetningu verksmiðjunnar. Súð-
víkingar benda á almenna nauðsyn 
þess að leggja flutningslínu um Ísa-
fjarðardjúp og koma á hringtengingu. 
Eðlilegt sé að ríkið beri kostnaðinn af 
því eins og annars staðar á landinu. 
Kristján Haraldsson, Orkubússtjóri 
segir aðspurður að orkufyrirtækin 
(Rarik, OV og Landsnet) hafi á sínum 
tíma greitt kostnaðinn við flutnings-
línurnar til Bolungavík. Inn í átökin 
um byggingu kalkþörungaverksmiðju 
blandast því almenn krafa á ríkis-
valdið um að skapa skilyrði á Vest-
fjörðum sem séu samkeppnishæf við 
aðra landshluta. 

Hér fara svör Kristjáns Haralds-
sonar, Orkubússtjóra. 
„Skerðanlegur flutningur og dreifing 
raforku“ stendur stærri viðskipta-
vinum til boða þar sem grípa þarf til 
rofs vegna aðstæðna í kerfinu (flösku-
hálsar línurof ofl). Verð fyrir þessa 
þjónustu er um 37% af verði flutn-
ings og dreifingar fyrir forgangsorku 
og helgast af því að verið sé að nýta 
umframgetu kerfis sem er til staðar. 
Þurfi að fjárfesta vegna viðskiptavinar 
sem óskar „skerðanlegs flutnings og 
dreifingar raforku“ þarf viðkom-
andi viðskiptavinur að greiða þann 
kostnað sem stafar af hans þörfum. 
- Hver yrði kostnaðurinn við að hafa 
rafmagn fyrir verksmiðjuna tiltækt 
annars vegar í Bolungavík og hins 
vegar í Súðavík og hvað myndi kaup-
andinn greiða af þeim kostnaði? 

Súðavík: 
Það er mat OV að til Súðavíkur sé 
hægt að bæta við um 1,5 MW flutn-
ingi um núverandi línu, sem er rúm-
lega tvöföldun á núverandi orkuþörf 
Súðavíkur. 

OV barst ósk um afhendingu á 8 
MW til kalkþörungavinnslu í Súða-
vík. Þá er talið hagkvæmast að leggja 
66 kV streng frá aðveitustöð á Ísafirði 
með veginum til Súðavíkur. Heildar-
kostnaður við það verk er áætlaður 
1.034 Mkr. . 

Þar sem þessi viðskiptavinur óskar 
eftir að kaupa skerðanlega flutning 
og dreifingu þar hann að greiða þann 
kostnað sem sem þarf að leggja í til 
að sinna hans þörfum sá kostnaður er 
meti á um 880 Mkr. Á meðfylgjandi 
minnisblaði eru settir fram 3 hugs-
anlegir valkostir á endurheimt stofn-
kostnaðar ef um skerðanlegan flutning 
og dreifingu er að ræða. 

Bolungarvík: 
Í Bolungarvík ráða núverandi flutn-
ingslínur við aflaukningu um 8 MW 
en umframgeta spennisins er einungis 

um 4 MW. Það þarf því að stækka 
spenninn ef á að afhenda 8 MW til 
kalkþörungavinnslu í Bolungarvík. 
Sá kostnaður hefur ekki verið met-
inn af OV ( nokkrir tugir milljóna ) 
Þann kostnað mun sá sem óskar eftir 
kaupum á skerðanlegum flutningi og 
dreifingu að þurfa að bera. 

Þar sem flutningslínur eru til staðar í 
Bolungavík er spurt hver greiddi kostn-
aðinn við þær á sínum tíma? 

Þessar línur voru byggðar fyrir for-
gangsorkumarkaðinn. Orkufyrirtækin 
á hverjum ( RARIK, OV og Landsnet) 
greiddu þessar línur. 
- Er til raforka í kerfinu til sölu eða þarf 
að virkja? 

Orkubúið hefur bent viðkomandi 
aðilum á að þetta mál þurfi þeir að 
kanna raforka sé á samkeppnismarkaði 
og OV sé ekki eini raforkusalinn. Berist 
OV ósk um þessi orkuviðskipti mun 
OV kanna hvort og hvernig unnt sé að 
verða við þeirri ósk. Ýmislegt bendir 
til að þröngt verði á raforkumarkaði 
á Íslandi á næstu árum, mikil eftir-
spurn eftir rafmagni og lítið um nýjar 
virkjanir. 

Minnisblað Orkubússtjóra: 

66 kv strengur 
til Súðavíkur
Endurnýjun á raforkuflutn-

ingskerfi til Súðavíkur er 
fyrirhugaður samhliða gerð 

jarðganga. Þá mun OV þurfa að 
leggja í kostnað sem er áætlaður 
261 Mkr. 

66 kV strengur til Súðavíkur sam-
hliða núverandi vegi ásamt enda-
búnaði er áætlað að kosti 1.034 Mkr. 

Gert er ráð fyrir að vinna við 66 
kV streng hefjist 2016 en strengur 
hefði að öðrum kosti verið lagður 
í göng 2026. 

Hér er einvörðungu fjallað um 
flutning og dreifingu rafmagnsins 
en ekki öflun þess og sölu. 

Valkostur 1. 
Kalþörungaverksmiðjan kaupir 
flutning og dreifingu á rafmagni 
skv. skerðanlegun taxta OV D41. 
Kalþörungaverksmiðjan greiðir 
OV tengigjöld en hefur engar aðrar 
skuldbindingar gagnvart OV. 

Greiða þarf OV stofnframlag að 
upphæð 881 Mkr. 

Valkostur 2. 
Kalþörungaverksmiðjan kaupir 
flutning og dreifingu á rafmagni 
skv. skerðanlegun taxta OV D41. 
Kalþörungaverksmiðjan greiðir OV 
tengigjöld og leggur fram fullnægj-
andi tryggingar fyrir árlegri greiðslu 
flutnings og dreifingar 60 GWh raf-
orku fyrstu 10 árin sem verður innt 
af hendi óháð því hvort fyrrgreindur 
flutningur raforku á sér stað eða ekki. 

Greiða þarf OV stofnframlag að 
upphæð 643 Mkr. 

Valkostur 3. 
Kalþörungaverksmiðjan kaupir 
flutning og dreifingu á rafmagni skv. 
skerðanlegun taxta OV D41. að við-
bættu álagi að upphæð 1,35 kr/kwh. 
Kalþörungaverksmiðjan greiðir OV 
tengigjöld og leggur fram fullnægj-
andi tryggingar fyrir árlegri greiðslu 
flutnings og dreifingar 60 GWh raf-
orku fyrstu 10 árin sem verður innt 
af hendi óháð því hvort fyrrgreindur 
flutningur raforku á sér stað eða ekki.

Ekki er þörf á stofnframlagi.
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Baldur ræðst gegn áfengisbölinu
Þar sem þorri kjósenda í bænum hefir skorað á V. L. F. Baldur að hjálpa til 
við útrýming áfengis úr bænum, samþykkir félagið að leggja afgreiðslubann 
á skip allra þeirra manna og félaga, er áfengi, nema lyfja áfengi, flytja til 
bæjarins eða á hafnir við Ísafjarðardjúp og felur félagsstjórninni að tilkynna 
þetta öllum aðalútgerðafélögum og öðrum hlutaðeigendum, með tilmælum 
um það að þau neiti að flytja áfengi hingað. 

Jafnframt kýs félagið 7 manna fram-
kvæmdanefnd í málinu sem ásamt 
félagsstjórninni sjái um að afgreiðslu-
bannið sé haldið.1 

Þessi samþykkt var gerð í einu 
hljóði á félagsfundi Baldurs 17. ágúst 
1930, þar sem mættir voru 65 félagar. 
Sjö vaskir karlmenn voru valdir í 
framkvæmdanefndina: Erlendur 
Jónsson, Sigurbjörn Gíslason, Ottó 
Steinsson, Sigurjón Sigurbjörnsson, 
Halldór Ólafsson yngri, Sæmundur 
Sæmundsson, Sigurður Þórarinsson 
og Ingimundur Steinsson. Nefndin 
auglýsti „Afgreiðslubann“ Baldurs á 
forsíðu Skutuls 20. ágúst. Við hliðina 
birtist greinin „Burt með áfengið!“, 
þar sem sagði: 

Það hefir ætíð verið ósk og vilji 
mikils meiri hluta Ísfirðinga að losna 
við spánarfarganið héðan. Þegar í 
upphafi var útsölustað neitað, með 
fjölmennum undirskriftum og sam-
þykt bæjarstjórnar. Þrátt fyrir það, er 
ólyfjan þessari helt yfir bæinn alveg 
að ástæðu lausu og tugum þúsunda 
króna er árlega kastað í áfengishítina. 

. . . 

Þrátt fyrir ótal samþyktir og yfir-
lýsingar vex vínflóðið árlega hér í 
bænum. Því meira sem græðist, því 
meira er drukkið. Og því lengur sem 
áfengið fæst, því fleiri drekka.2 

Bæjarstjórnin, sem var að 
meirihluta skipuð jafnaðarmönnum, 
tók undir kröfu 700 bæjarbúa sem 
ritað höfðu undir áskorunina til 
Baldurs og hét því að veita verka-
lýðsfélaginu allan stuðning í málinu. 
Íhaldsmenn í bæjarstjórn tóku að 
hluta undir með bannmönnum og 
aðeins einn þeirra vildi vera á móti. 
Það var Sigurður Kristjánsson ritstjóri 
Vesturlands, blaðs Sjálfstæðisflokks-
ins á Ísafirði. Hann rökstuddi mál sitt 
í blaðinu, taldi að samningar íslenska 
ríkisins um að leyfa innflutning á 
léttum vínum frá Spáni væri bind-
andi, líka fyrir Ísfirðinga. Með samn-
ingunum var aflétt að hluta algeru 
vínbanni í landinu sem tók gildi árið 
1915 í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu 
árið 1908. Samningar um innflutn-
ing á Spánarvínum var gerður til að 
aflétta tollum á sölu íslensks saltfisks 
á Spáni. Með þeim var Áfengisverslun 
ríkisins sett á fót árið 1922 og vín-
búðir opnaðar í kaupstöðum landsins. 
Líka á Ísafirði, þrátt fyrir mótmæli 
bæjarstjórnar. Ritstjóri Vesturlands 
sagði bæjarstjórn komna út á hálan ís 
með því að neyða ríkisstjórnina til að 
brjóta Spánarsamninginn, að hvetja 
til verkfalls og í þriðja lagi með því að 
heita liðveislu við „að beita ofbeldi, 
ef ríkisstjórnin léti sín skip annast 
flutning til útsölunnar hér. . .“3 

Um áramótin 1931 kom Guð-
brandur Magnússon forstjóri Áfeng-
isverslunar ríkisins vestur á Ísafjörð 
til að leita samkomulags um áfram-
haldandi vínsölu í kaupstaðnum. 
Fundaði hann með fulltrúaráði verka-
lýðsfélaganna í bænum. Samdist um 
það að ríkisstjórnin fengi áfram að 
viðhafa vínsölu í bænum, gegn skil-

yrðum um að opnunartíminn væri 
takmarkaður. Aðeins yrði opið fram 
til hádegis fimm daga vikunnar, alls 
15 tíma á viku í stað 10 tíma á dag sex 
daga vikunnar, að útsalan yrði lokuð 
viku fyrir jól og þar til eftir áramót 
og einnig í páskavikunni og loks að 
ekki yrði flutt meira áfengi til bæjar-
ins en meðaltal síðustu þriggja ára 
segði til um. 

Finnur Jónsson formaður Baldurs 
gerði grein fyrir þessum samningum 
á félagsfundi 8. janúar 1931. Greini-
legt var að hann var í nokkurri vörn. 
Benti hann á þann möguleika ríkis-
stjórnarinnar að senda áfengið í pósti 
til bæjarins og bað menn að íhuga 
hvaða möguleikar væru á að hefta 
slíkt. Hann sagði „mest um vert að 
gera það sem best væri til að halda 
bænum þurrum.“4 Urðu miklar um-
ræður á fundinum. Ingólfur Jónsson 
lagði til að fram færi skrifleg atkvæða-
greiðsla um málið meðal allra félags-
manna og var það samþykkt. 

Atkvæðagreiðsla meðal félaga 
Baldurs á Ísafirði um samninga við 
Áfengisverslun ríkisins um sölu 
áfengis í bænum var skrifleg. Í fé-
laginu töldust 266 meðlimir, 121 
kona og 145 karlar. Af þeim voru 
122 samþykk því að félagið semdi, 85 
félagsmenn voru á móti, 23 greiddu 
ekki atkvæði, 28 voru fjarverandi 
og 8 náðist ekki í.5 Á aðalfundi fé-
lagsins 18. janúar kom fram að at-
kvæðagreiðslan var ekki leynileg, 
heldur var skráð niður hvernig hver 
félagsmaður greiddi atkvæði, með 
eða móti samningnum. Þar má sjá 
að meirihluti bæði karla og kvenna 
voru með samningnum og þar má 
líka sjá að ráðandi menn í félaginu 
vildu samþykkja þessa málamiðlun.6 

Blaðið Skutull varði samningana: 
„Auðvitað gera vínsvelgirnir og 
áfengisdýrkendurnir í hinum her-
búðunum óp að þessum málalokum, 
og er gott ef ekki hrökkva úr þeim 
tanngarðarnir í ósköpunum.“ Í grein-
inni er lýst þeirri þróun sem varð eftir 
að Spánarvínin voru leyfð. Drykkju-
skapur átti að hafa aukist hröðum 
skrefum og þrjú síðustu árin hafði 
salan á áfengi aukist úr 78 þúsund 
krónum allt árið 1928 í 133 þúsund 
krónur á fyrstu sjö mánuðum ársins 
1930. Ástandinu var lýst þannig: 

Daglegar róstur, áflog og jafn-
vel blóðsúthellingar eiga sér stað á 
götunum. Menn hafa ekki einu sinni 
frið í húsum inni hvorki til að vaka í 
næði né sofa í friði. Einn bæjarfulltrúi 
íhaldsins kemur svo út úr drukkinn 
á bæjarstjórnarfund, að við lá að 
verk yrðu að falla niður. . . Í veislum 
borgaranna þykir það ekkert tiltöku-
mál, að nýfermdar telpur séu heltar 
blindfullar. . . það er ekki fyr en það 
slys hendir tvo af hinum betri borg-
urum í sömu veislunni að æla út úr 
sér tanngörðunum með krásunum, að 
lifnaðurinn þykir frásagnarverður.7 

Nú hefði böndum verið komið 
á ósómann, segir greinarhöfundur 
í Skutli, sem gæti, miðað við orð-
kynngi og stíl, verið héraðslæknirinn 

Vilmundur Jónsson. Í Vesturlandi 
var talað um „bannhræsnara“ og 
því laumað inn að Vilmundur hafi 
linast í andstöðu sinni við vínsöluna 
og viljað fá Baldursfélaga til að sam-
þykkja samninga við ríkisvaldið, 
vegna þess að hann hefði augastað á 
embætti landlæknis sem væri að losna 
um þessar mundir.8 Aðflutningsbanni 
víns til Ísafjarðar, sem stóð frá ágúst-
mánuði og til áramóta árið 1930, var 
aflétt með samkomulagi Baldurs og 
Áfengisverslunarinnar. Það er hæpið 
að áfengismálið hafi ráðið nokkru um 
það, en Vilmundur var skipaður land-
læknir haustið 1931. 

Áfengi var flutt til Ísafjarðar fyrir 
39.344 krónur árið 1931, segir í skýr-
slu ritara Baldurs á félagsfundi í mars 
1932.9 Fundurinn krafðist þess að 
innflutningur ársins yrði minnkaður 
í samræmi við samning félagsins, tvö-
falt á við það sem umfram var 1931. 
Árið eftir var salan aðeins 35.746 
krónur „þegar frá er dregið andvirði 
stolnu vínanna“, krónur 473.10 Það 
hafði greinilega verið brotist inn í 
„Ríkið“ á Ísafirði árið 1932. En nú 
kom fram alvarlegri atlaga að áfeng-
isbanninu. 

Áfengisbanninu aflétt
Á alþingi 1933 lagði Jón Auðunn 
Jónsson þingmaður Norður-Ísa-
fjarðarsýslu, ásamt tíu öðrum þing-
mönnum, fram tillögu um að afnema 
vínbannið. Alþingi samþykkti að bera 
málið undir þjóðaratkvæði, líkt og 
gert var árið 1908 þegar bannið var 
upphaflega samþykkt. Sigurður Krist-
jánsson fyrrum ritstjóri Vesturlands 
var nú fluttur til Reykjavíkur og stýrði 
þar ýmsum málgögnum Sjálfstæð-
isflokkins, þar á meðal Heimdalli, 
blaði ungra sjálfstæðismanna. Hann 
hóf skrif í Heimdall um áramótin 
1933 um samning Áfengisverslun-
arinnar við Verkalýðfélagið Baldur 
á Íafirði og taldi það dæmi um yfir-
gang verkalýðsfélaganna og ólöglega 
valdníðslu.11 

Vestur á Ísafirði skrifaði blaðið Skut-
ull að einhverjir hafi kært kært „vín-
leysið“ á Ísafirði til stjórnarráðsins og 
kallaði það „níðingsverk.“12 Á fundi 
Baldurs sagði Hannibal Valdimarsson 
skrif Heimdallar árás á verkamenn. 
Finnur Jónsson tók undir og lýsti 
ástandinu í áfengismálunum áður en 
verkamenn tóku til sinna ráða og taldi 
að afskipti verkalýðsins hafi orðið til 
blessunar bæjarfélaginu, fjárhags-
lega og menningarlega. Rætt var um 
„ósvífni hinna 11 kærenda, er reynt 
hafa að fá aðstoð erlends valds til að 
neyða vínum ofan í Ísfirðinga.“13 Voru 
þeir félagar sammála um að slíkt fólk 
ætti skilið fyrirlitningu samborgara 
sinna. Og málið entist fleiri fundi í 

verkalýðsfélaginu. Deilt var á skrif 
Sigurðar Kristjánssonar og illmælgi 
um verkalýðssamtökin og sagt að 
„úrkynjuð eyðslustétt“ reyndi að 
beita sjómönnum fyrir sig í málinu. 
Að lokum voru samþykkt harðorð 
mótmæli gegn tilraunum nokkurra 
manna til að „hleypa áfengisvand-
anum yfir bæinn“ í fjandskap við al-
þýðu bæjarins og hótað að verkafólk 
muni beita samtakavaldi sínu til að 
stöðva slíkt.14 En hótanir dugðu lítt, 
því alþingi samþykkti að láta þjóðina 
ákveða framhaldið. 

Þjóðaratkvæðagreiðsla um afnám 
innflutningsbanns á áfengi fór fram 
fyrsta vetrardag, 21. október 1933. 
„Eitt okkar stærsta og þýðingarmesta 
mál,“ sagði Gunnar Andrew fimleika-
kennari í erindi um áfengismálin á 
fundi Baldurs í júní. Gunnar talaði 
aftur á Baldursfundi í október, rétt 
fyrir atkvæðagreiðsluna og töluðu þá 
margir fyrir áframhaldandi banni.15 
Hvergi á landinu var meiri áhugi fyrir 
kosningunni en á Ísafirði, þar sem 
kusu 75% atkvæðisbærra manna. Á 
Ísafirði og í Vestur-Ísafjarðarsýslu 
voru fylgismenn áfengisbanns líka 
í mestum meirihluta á landinu, 72% 
í sýslunni og 69% í kaupstaðnum. Í 
Norður-Ísafjarðarsýslu voru „aðeins“ 
50% með banni, en þar var hlutfall 
ógildra atkvæða hæst á öllu landinu, 
um 12% og engin skýring gefin á því. 
Meirihluti kjósenda á landinu vildi 
hinsvegar aflétta banninu. Af ríflega 
28 þúsund kjósendum vildu 57,7% 
af með bannið, en 42,3% vildi áfeng-
isbann áfram.16 Í samræmi við þessa 
niðurstöðu var tekið að selja sterk vín 
í áfengisverslunum ríkisins árið 1935 
ásamt léttum vínum. En áfengt öl var 
áfram bannað á Íslandi. 

 1 SVV. 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1924-1931, 17. ágúst 1930.
 2 „Burt með áfengið!“ Skutull 20. ágúst 1930.
 3 „Bæjarstjórnin og Spánarvínin.“ Vesturland 26. ágúst 1930.
 4 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1924-1931, 8. jan. 1931.
 5 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1924-1931, 18. jan. 1931.
 6 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1924-1931, 18. jan. 1931.
 7 „Áfengismálið, verkamennirnir og hinir.“ Skutull 23. janúar 1931.
 8 „Farið og gerið betur.“ Vesturland 24. janúar 1931.
 9 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1931-1936, 1. marz 1932.
 10 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1931-1936, 25. feb. 1933.
 11 „Verklýðsfélag breytir milliríkjasamningi.“ Heimdallur  16. des. 1932. „Breytingar á Spánarsamningnum.“ Heimdallur 20. jan. 1933.
 12 „Níðingsverk.“ Skutull 18. febrúar 1933.
 13 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1931-1936, 25. feb. 1933.
 14 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1931-1936, 5. marz 1933.
 15 SVV 21/1 Fundagerðabók Verkalýðsfélagsins Baldur 1931-1936, 5. júní og 8. okt. 1933.
 16 Kosningaskýrslur 1874-1946, 311-318, 335

Vindur í seglum III er þriðja bindi 
sögu verkalýðshreyfingar á Vest-
fjörðum eftir Sigurð Pétursson sagn-
fræðing. Sögusviðið er Ísafjörður og 
Ísafjarðardjúp á tímabilinu 1931-
1970. Á fyrri hluta tímabilsins voru 
verkalýðsbarátta og stjórnmálastarf 
tvær eggjar á sama sverði. Fjallað 
er um Rauða bæinn Ísafjörð, átök 
og athafnalíf, baráttu verkafólks og 
sjómanna, brottnám Hannibals frá 
Bolungarvík, harðvítugt sjómanna-
verkfall og Hesteyrarhneykslið. Við 
sögu koma forystumenn verkalýðs-
hreyfingarinnar á Vestfjörðum, 
Finnur Jónsson, Hannibal Valdi-
marsson, Guðmundur G. Hagalín, 
Björgvin Sighvatsson og hundruð 
vestfirskra karla og kvenna; verka-
fólk, sjómenn, vélstjórar, iðnaðar-
menn og verslunarfólk. 

Vindur í seglum er saga fólksins 
sem byggði vestfirska bæi og þorp á 
mótunarskeiði íslensks þjóðfélags, 
þegar alþýðan vann sér þegnrétt í 
samfélaginu með hugsjónir jafn-
réttis og samstöðu að vopni. Bókinn 
verður frekar gerð skil í næsta blaði. 
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Kemur einhver í kirkju?
Þjóðkirkjan stendur fyrir fjöl-

breyttu helgihaldi allt árið um 
kring í mörg hundruð kirkjum. 

Fólk á öllum aldri og af öllum þjóðfé-
lagsstigum tekur þátt í þessu helgihaldi 
og sækir þangað styrk og von. Samt 
sem áður er því stundum haldið fram 
að kirkjusókn sé víðast hvar lítil og 
léleg og því til stuðnings eru nefnd 
dæmi af helgihaldi þegar prestur, með-
hjálpari, organisti og kór mættu en 
ekki margir aðrir. Það getur auðvitað 
komið fyrir að fáir komi til guðsþjón-
ustu, í þessu geta verið miklar sveiflur 
sem erfitt er að sjá fyrir. Þeir sem mæta 
sjálfir nokkuð reglulega í kirkju vita að 
stundum koma margir og stundum 
fáir. Margar ástæður geta verið 
fyrir breytilegum fjölda kirkjugesta, 
stundum eru aðrar uppákomur um 
svipað leiti, stundum ná auglýsingar 
ekki tilætluðum árangri og stundum 
setur veður strik í reikninginn, áhrifa-
þættirnir eru fjölmargir og breytilegir. 

Þó svo að kirkjusókn sé breytileg 
þegar kemur að almennu helgihaldi 
árið um kring er það reynsla mín að 
kirkjusókn á hátíðisdögum eins og 
jólum, páskum og hvítasunnu og í 
sérstökum athöfnum eins og hjóna-
vígslum, skírnum og fermingum sé 
yfirleitt góð. Ein kirkjuleg athöfn 

stendur þó uppúr hvað varðar fjölda 
gesta og það er útförin. Í hinum 
dreifðu byggðum landsins er algengt 
að allir þekki alla eða svo mætti segja 
og því hafa landsbyggðarmenn og 
landsbyggðarkonur ríka ástæðu til að 
fara í margar jarðarfarir, þegar einhver 
deyr í þorpinu þá er hinn látni oftast 
vinur eða kunningi flestra eða allra í 
viðkomandi þorpi og víðar. 

Útför er sérstök tegund guðsþjón-
ustu þar sem hinn látni er kvaddur 
með bæn og falinn í hendur Guðs í 
trú á hinn upprisna frelsara Jesú Krist. 
Útförin gefur okkur ennfremur tæki-
færi til íhugunar um merkingu lífs og 
dauða og til að leyfa þeim sem eftir 
lifa að finna samkennd og von. Fjöl-
mennar athafnir í kirkjunni eru alltaf 
eftirminnilegar en fámennar athafnir 
geta líka verið fallegar og áhrifaríkar 
og það er ekki fólksfjöldinn sem 
skiptir máli heldur hin persónulega 
upplifun hvers einstaklings. Markmið 
kirkjunnar er ekki að fylla kirkjubekki 
heldur að fólk kynnst Guði föður og 
frelsaranum Jesú Kristi. Fámennar og 
látlausar athafnir geta verið jafn gef-
andi og þær sem eru fjölmennar og 
íburðarmiklar, svo megum við ekki 
gleyma því að það gætu verið englar í 
auðu sætunum. 

Sr. Fjölnir Ásbjörnsson, sóknarprestur, Holti, Önundarfirði.

Árbók Barðastrandarsýslu 2015
Árbók Barðastrandarsýslu 2015 

er komin út. Útgefandi er 
Sögufélag Barðastrandarsýslu. 

Ritið er efnismikið og samtals 232 blað-
síður. Í formála segir Daníel Hansen, 
ritstjóri að mikið efni hafi safnast sem 
enn er óbirt og muni það verða dreift á 
nokkrar árbækur og taka upp drjúgan 
hluta efnisins í hverri þeirra. Engu að 
síður er alltaf pláss fyrir aðsent efni 
og er fólk hvatt til þess að senda rit-
nefndinni efni til birtingar. 

Viðamesta grein árbókarinnar er 
ítarleg grein Finnboga Jónssonar um 
kirkjuna að Múla á Skálmarnesi, sem 
er ríkulega skreytt myndum. Rakin 
er eftir föngum heimildir um kirkju-
staðinn frá öndverðu og birtir kaflar 
úr vísitasíubókum og prestþjónustu-
bókum frá um 1750 og fram á tutt-
ugustu öldina. kemur fram að kirkjan 
á Skálmarnesmúla hafi verið Lárentí-
usarkirkja. Þá er birt prestatal, slitrótt 
að vísu, sem nær aftur til fyrri hluta 
þrettándu aldar. Ekki er vitað hve lengi 
kirkjugarður hefur verið að Múla. 
Garðurinn var mældur upp og gerð 

söguskilti og legstaðaskrá með aðstoð 
Átthagafélags Múlahrepps og Biskups-
stofu. Söguskiltið var sett upp árið 2005 
og eru skráð 63 þekkt leiði, en miklu 
fleiri óþekkt leiði eru í kirkjugarðinum. 

Í Árbókinn eru skýrslur stjórnar 
Barðstrendingafélagsins fyrir árið 2014. 
Formaður er Ólína Kristín Jónsdóttir 
frá Mýrartungu II í reykhólahreppi og 
varaformaður Helgi Sæmundsson frá 
Patreksfirði. Innan Barðstrendingafé-
lagsins starfar sérstök kvennadeild og 
Kristín Lára Þórarinsdóttir erformaður 
hennar. 

Jónína Hafsteinsdóttir birtir saman-
tekt um vísur Hafsteins Guðmunds-
sonar frá Skjaldvararfossi. Hafsteinn 
var fæddur 1912 og lést árið 1999. 
Hafsteinn lauk sveinsprófi í vélvirkjun 
og rak lengi eigin smiðju í Reykjavík. 
Hafsteinn var hagyrðingur góður og 
er til efnismikið safn af kveðskap hans, 
sem urðu til á lífsleiðinni, svo sem í 
starfi innan Barðstrendingafélagsins 
og innan verkalýðshreyfingarinnar. En 
átthagarnir fyrir vestan voru honum þó 
alltaf ofarlega í huga. 

Hafstein bað móðurbróður sinn eitt 
sinn fyrir kveðjur vestur: 
Farðu heill um höf og lönd
hafðu líðan fína, 
og berðu heim á Barðaströnd
bestu kveðju mína. 
Átthagaminning: 
Þótt ég færi um fögur sólarlönd
og fyndi margt, sem unað hjá mér vekti, 
þá er víst að blessuð Barðaströnd
er bletturinn, sem kærastan ég þekkti. 
Hugsað til æskuáranna: 
Hvar sem ég um Frónið fer
finnst mér ég vera gestur, 
og þótt ég síðast hafni hér, 
hugurinn leitar vestur. 
Þegar bernskan búin er
og bestu stundir farnar, 
getur ellin yljað sér
við æskuminningarnar.

Fleiri áhugaverðar greinar eru í 
Árbók Barðastrandarsýslu 2015. Auk 
þeirra birt ýtarlegt yfirlit yfir látna 
sýsluna 2014 og minningarorð eru um 
Lýð Björnsson, sagnfræðing, sem lagði 
mikið af mörkum til árbókarinnar um 
langt árabil.

Pressan:

Samruninn
samþykktur
Samkeppniseftirlitið hefur með 

ákvörðun 22. desember 2015 
samþykkt kaup Pressunnar ehf 

á tólf blöðum sem Fótspor ehf gaf út. 
Eitt af þeim blöðum er blaðið Vest-
firðir. Tildrögin eru þau að eigandi 
Fótspors ehf Ámundi Ámundason 
seldi Pressunni ehf útgáfuréttinn á 
tólf blöðum sem Fótspor ehf hafði 
gefið út. Viðskiptin snertu bæði sam-
runaákvæi samkeppnislaga og ákvæði 
fjölmiðlalaga. Því þurfti að afla sam-
þykkis samkeppniseftirlitsins og álits 
fjölmiðlanefndar. 

Samkvæmt kaupsamningi fylgdi 
útgáfuréttinum nöfn, réttindi, hug-
verkaréttindi, hugbúnaður, mynda-
safn, auglýsingasamningar og auglýs-
ingasambönd, hönnun fyrir umbrot, 
auglýsinga- og markaðsefni og bók-
haldsgögn. Pressan ehf á stærstan hlut 
í DV ehf, sem gefur út DV tvisvar í 
viku, rekur vefmiðilinn dv.is og á 60% 
hlutafjár í vefnum eirikurjonsson.is. 
Einnig rekur Pressan ehf vefmiðlana: 
Pressan.is, Eyjan.is og Bleikt.is. 

Samkeppniseftirlitið telur að sam-
runinn hafi fyrst og fremst áhrif á 
markaði fyrir útgáfu dagblaða og sölu 

auglýsinga í dagblöðum. Ennfremur 
telur Samkeppniseftirlitið að blöð 
Fótspors tilheyri mörkuðum fyrir 
staðbundin blöð og sérblöð. Það er 
mat Samkeppniseftirlitsins að stærstu 
dagblöðin hafi yfirgnæfandi markaðs-
stöðu gagnvart minni staðbundnum 
blöðum og að samruninn leiði ekki 
til markaðsráðandi stöðu hins sam-
einaða aðila gagnvart þeim sem fyrir 
eru . Ekki verður heldur séð að mati 
Samkeppniseftirlitsins að samruninn 
raski samkeppni að öðru leyti. 

Í umsögn fjölmiðlanefndar er lögð 
áhersla á að sjálfstæði starfandi rit-
stjórna verði tryggt áfram „og að rit-
stjórnum sem lagt hafa áherslu á gagn-
rýna og afhjúpandi umfjöllun verði 
gert kleift að gera það áfram.“ Þá telur 
fjölmiðlanefnd mikilvægt að ritstjórnir 
staðbundinna miðla verði staðsettar á 
svæðinu sem þeim er ætlað a þjóna eða 
í nágrenni við það. aðflug á braut 26 á Ísafirði á svona líka fallegum degi.  Mynd: Hermann Siegle Hreinsson.
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Lénsherrar Íslands
Landssamband veiðifélaga (LV) 

hefur undanfarin ár lagst alfarið 
gegn öllum áformum um laxeldi 

við strendur Íslands. Þessir tilburðir 
LV hafa ekki skilað tilætluðum árangri 
enda hafa fyrirtæki í laxeldi fylgt öllum 
lögum og reglum sem gilda um þessa 
starfsemi. LV hyggst nú leggja aukin 
þunga í andstöðu sína, ef marka má 
nýlegar yfirlýsingar félagsins vegna 
laxeldis í Ísafjarðardjúpi. Beita á öllum 
tiltækum ráðum og leita atbeina dóm-
stóla ef ekkert annað dugir til. 

Á hvaða grunni byggir svo LV mál-
flutning sinn? Erfitt er að fá botn í það. 
Jú, fullyrt er að laxeldi muni skaða villta 
laxastofna, minnka laxveiði og draga 
úr eftirspurn og sölu veiðileyfa. Vísað 

er til laxeldis hjá nágrannaþjóðum og 
bent á hrakandi laxveiði sem sönnun 
á skaðsemi laxeldis. Áhugavert er 
því að rýna í upplýsingar frá Norð-
ur-Atlantshafslaxverndarstofnuninni 
(North Atlantic Salmon Conservation 
Organization, NASCO). Þar kemur 
ýmislegt fróðlegt í ljós. Á síðustu 35 
árum hefur dregið verulega úr lax-
veiði og á síðustu 5 ár hefur laxveiðin 
í Norður-Alantshafi verið aðeins tæp 
18% miðað við laxveiði á níunda ára-
tugnum. Laxveiði hefur minnkað hjá 
öllum þjóðum óháð umfangi laxeldis, 
eða hvort laxeldi er stundað yfir höfuð. 
Í norðanverðu Rússlandi, Kólaskaga 
og Hvítahafi, hefur laxveiði dregist 
saman um meira en 80%. Ekki er 

þar laxeldi um að kenna. Í Englandi, 
Skotlandi og Írlandi er ekki munur í 
hrakandi laxveiði eftir landshlutum. 
Það dregur jafnt úr laxveiði á austur- 
og vesturströnd Skotlands og Eng-
lands, þó laxeldi sé ekki stundað við 
austurströndina. Á Írlandi og í Kanada 
hefur laxveiði minnkað mest við Norð-
-Atlantshaf og þar dregur úr laxveiði 
á landssvæðum sem hafa engin tengsl 
við laxeldi. 

Ísland hefur ekki farið varhluta í 
þessari þróun, sem engar haldbærar 
skýringar eru á. Hérlendis er laxveiðin 
síðustu fimm ár aðeins 56% af þeirri 
veiði sem var á níunda áratugnum. 
Fyrir utan Ísland þá dregur minnst 
úr laxveiði Í Noregi. Laxveiði í Noregi 
er nú þrátt fyrir allt um 44% af veiði 
sem var áður en verulegur vöxtur varð 
í laxeldi. Laxveiðin í Noregi stendur 
nú undir 43% af heildarveiði í Norð-
ur-Atlantshafi, en var aðeins 18% á 
níunda áratug síðustu aldar. 

Eldislax er innan við 5% af heildar-
veiði í Noregi. Samdráttur í heildarveiði 
í Noregi stafar eingöngu af minnkandi 
netaveiði í sjó. Tölur frá NINA (Norska 
Náttúrurannsóknastofnunin) sýna 
að enginn samdráttur hefur orðið í 
laxveiði í norskum ám síðustu 30 ár. 
Samdráttur í stangveiði á vllltum laxi 
í íslenskum ám hefur hinsvegar verið 
meira en 40% á sama tímabili. Fróðlegt 
væri að heyra skýringar forsvarsmanna 
LV fyrir góð veiði á villtum laxi í Nor-
egi, en samdrætti í veiði hér á landi. 

Þrátt fyrir laxeldi í yfir 40 ár í Nor-
egi og yfir milljón tonna framleiðslu 
síðustu ár, er ekki að sjá hina stórvægi-
legu skaðsemi frá laxeldi sem ítrekað 
er haldið á lofti. Staðfest er að eldis-
lax hefur að mestu glatað hæfni til að 
fjölga sér í villtri náttúru. Nái eldislax 
að hrygna mun harðgert umhverfi 
gera líflíkur seiða nær engar. Með 
strangara eftirliti með laxeldi hefur 
verulega dregið úr slysasleppingum hjá 
öllum laxeldisþjóðum og ljóst að ekki 
þarf að fórna villtum laxastofnum til 
að byggja upp arðbæra atvinnugrein 
fyrir dreifbýlið. 

Strandlengja Vestfjarða er meira en 
þriðjungur af strandlengju Íslands. 
Hérlendis eru firðir mjög vannýtt auð-
lind. LV vill koma í veg fyrir að íbúar 
Vestfjarða geti nýtt auðlindir svæðisins 
til að skapa verðmæt störf. Þetta er LV 
tilbúið að gera án þess að hafa neina 
vísindalega sönnun fyrir því að laxeldi 
muni skaða laxastofna í Ísafjarðardjúpi. 
Þannig má líkja forsvarsmönnum LV 
við lénsherra í Evrópu fyrr á öldum 
sem bönnuðu bændum að yrkja landið 
því að truflaði skotveiði, sem var mik-
ilvæg tómstundariðja aðalsins. 

Jón Örn Pálsson 



Um tvo milljarða vantar upp á svo hægt sé að reka hjúkrunarheimili landsins með góðu 
móti. Við Íslendingar erum svo lánsamir að eiga digra og vel rekna lífeyrissjóði með eignir 
upp á 3.200.000.000.000 kr.* – upphæð sem hefur áttfaldast frá því að ég hóf að ræða 
þessi mál opinberlega.

Hvers vegna nýtum við ekki hluta þessara peninga til að reka hjúkrunarheimilin með 
sómasamlegum hætti? Þessir sjóðir sem við greiðum hlutfall af launum okkar til, eiga að 
veita okkur öryggi og skjól á efri árum. Hjúkrunarheimilin hljóta svo sannarlega að falla 
undir það.

Bíðum ekki eftir því að stjórnvöld átti sig. Við getum þetta á eigin spýtur!

Helgi Vilhjálmsson,
íslenskur ríkisborgari*Þrjúþúsundogtvöhundruð milljarðar

GERUM ÞETTA SJÁLF!

3.200.000.000.000 2.000.000.000
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Fiskmarkaður Vestfjarða ehf: hagnaðurinn tuttugfaldaðist á tveimur árum

Endurskoðandi
selur hlut sinn 
Jón Þorgeir Einarsson, löggildur endurskoðandi í Bolungavík hefur selt hlut 
sinn í Fiskmarkaði Vestfjarða hf. Félag að helmingi til í hans eigu, Blakknes 
ehf. , var einn af kaupendum Fiskmarkaðs Vestfjarða hf sumarið 2013 
og átti 19% í markaðnum. Hagnaður af rekstri Fiskmarkaðs Vestfjarða 
hf. var aðeins 6 milljónir króna árið 2012. Ári síðar varð hagnaðurinn 
58 milljónir króna og 120 milljónir króna árið 2014 og hafði þar með 
tuttugfaldast á aðeins tveimur árum. Eigið fé fyrirtækisins hefur vaxið 
að sama skapi. Í árslok 2012 var það aðeins 16 milljónir króna. Það jókst 
í 65 milljónir króna í árslok 2013 og ári síðar var það orðið 362 milljónir 
króna. Á aðeins tveimur árum jókst eigið féð um 346 milljónir króna og 
nærfellt tuttugu og þrefaldaðist. Hlutaféð var 11 milljónir króna í árslok 
2012 en 29,8 milljónir króna í lok árs 2014. Hlutafjáraukningin skýrir um 
200 milljónir króna af eiginfjáraukningunni. 

116 milljónir króna
Á árinu 2013 seldi Sigmundur Þor-
kelsson fyrirtæki sitt Fiskmarkað 
Vestfjarða hf. Söluverð hefur ekki verið 
gefið upp. Kaupendur voru Jakob Val-
geir ehf 38%, Blakknes ehf 19%, Salting 
ehf 19%, Völusteinn ehf 19% og Sam-
úel Samúelsson 5%. Miðað við upplýs-
ingar í ársreikningum fyrirtækjanna 
sem keyptu markaðinn virðist sem 
kaupverðið hafi verið 22.2 milljónir 
króna fyrir 19% hlutafjár. Út frá því má 
ætla að kaupverðið hafi verið um 116 
milljónir króna. Það er óneitanlega hátt 
verð fyrir fyrirtæki sem skilaði aðeins 
6 milljónir í hagnað af rekstri og átti 
einungis 16 milljónir króna í eigið fé 
í árslok 2012. Öll kaupendafyrirtækin 
gerðu út báta. 

Arðbær rekstur
Nýir eigendur að Fiskmarkaði 
Vestfjarða hf. keyptu strax um sum-
arið 2013 fiskmarkaðsrekstur hins 
fiskmarkaðarins sem rekinn var í Bol-
ungavík, Fiskmarkað Bolungarvíkur og 
Suðureyrar ehf og sameinuðu mark-
aðina tvo undir nafni Fiskmarkað 
Vestfjarða hf. Nýju eigendurnir voru 
jafnframt stærstu viðskiptavinir fisk-
markaðarins í gegnum umsvifamikla 
útgerð nokkurra báta. Í lok ársins hafði 
eign Fiskmarkaðs Vestfjarða hf vaxið úr 
24 milljónum króna í byrjun árs upp í 
129 milljónir króna. Skuldir jukust úr 7 
milljónum króna í 63 milljónir króna á 
sama tíma. Skuldlaus eign fyrirtækisins 
jókst úr 16 milljónum króna upp í 65 
milljónir króna, fyrst og fremst vegna 
þess að hagnaðurinn af rekstrinum 
varð 58 milljónir króna. Þessi niður-
staða endurspeglar þá staðreynd að 
einmuna góðæri hefur verið í sjávar-
útvegi eftir hrun og það á líka við um 
rekstur fiskmarkaða. Helstu útgerðar- 
og vinnsluaðilar í Bolungavík tóku í 
raun til sín hagnaðinn af sölu fisks á 
fiskmarkaði og annarri þjónustu við 
skip sem skipta við fiskmarkað. Þrátt 
fyrir umtalsverða aukningu eigin fjár 
í Fiskmarkaði Vestfjarða hf er lausa-
fjárstaðan erfið. Veltufjárhlutfallið er 
aðeins 0,4, þar sem veltufé er 107 millj-
ónir króna en skammtímaskuldir 239 
milljónir króna. 

Í janúar 2014 kaupir Fiskmarkaður 
Vestfjarða hf. alla hluti í félögunum 
Sigurbjörgu ehf og Völusteini ehf af 
Gunnari Torfasyni. Fyrra félagið átti 
bátinn Hálfdán Einarsson ÍS 128 og 969 
þorskígildistonn en Völusteinn ehf átti 
186 þorskígildistonn. Allur kvótinn var 
í krókaaflamarkskerfinu. Í árslok 2014 

eru bókfærðar fiskveiðiheimildir 1.155 
þorskígildi á 2.255 milljónir króna. 
Eignir námu samtals 2.578 milljónum 
króna í lok ársins og höfðu vaxið um 
2.450 milljónir króna. Skuldir voru í 
árslok 2.216 milljónir króna og skuld-
laust eigið fé fyrirtækisins jókst því um 
nærri 300 milljónir króna og nam 362 
milljónum króna í árslok. Sem fyrr 
segir varð hagnaður ársins af rekstri 
um 120 milljónir króna fyrir tekjuskatt. 
Ársverk hjá fyrirtækinu voru 25 á árinu 
2014 en höfðu verið 9 árið áður. Ekki 
eru veittar upplýsingar um fjárhæð 
launagreiðslna. Nýtt hlutafé að fjár-
hæð 18,2 milljónir króna að nafnverði 
var gefið út að andvirði 200 milljónir 
króna. Í þessum tölum fyrir 2014 er 
miðað við samstæðureikning fyrir öll 
fyrirtækin Fiskmarkað Vestfjarða hf, 
Völustein ehf og Sigurbjörgu ehf. enda 
á Fiskmarkaður Vestfjarða hf öll hluta-
bréfin í hinum tveimur. 

Stjórnarmenn í Fiskmarkaði 
Vestfjarða hf eru Guðbjartur Flosa-
son, Flosi V. Jakobsson og Guðmundur 
Einarsson. Framkvæmdastjóri er Sam-
úel Samúelsson. 

í kjölfar kaupanna á félögunum 
Völusteini ehf og Sigurbjörgu ehf seldi 
Gunnar Torfason 19% hlut Völusteins 
ehf í Fiskmarkaði Vestfjarða hf. Blakk-
nes ehf og Salting ehf keyptu hlutinn 
að jöfnu. Blakknes ehf seldi sinn hlut 
til Fimbul ehf, sem er í eigu Hrannar 
Margrétar Magnúsdóttur. Hlutur 
Salting ehf var svo færður yfir í B15 
ehf , en bæði fyrirtækin eru að öllu 
leyti í eigu Bjargar Hildar Daðadóttur, 
sem jafnframt er langstærsti eigandi að 
Jakob Valgeir ehf. Í árslok 2014 voru 
eigendur að Fiskmarkaði Vestfjarða 
hf. því Jakob Valgeir ehf 38%, B15 ehf 
sem á 28,5%, Fimbul ehf einnig með 
28,5% og Samúel Samúelsson sem á 
5%. Miðað við söluverð hlutanna má 

áætla að söluverðmæti alls hlutafjárins 
sé um 317 milljónir króna. En óvíst er 
hvort það endurspeglar raunverulegt 
markaðsvirði þar sem söluverðið virð-
ist vera það sama og kaupverðið árið 
2013 að viðbættu útgefnu nýju hlutafé. 
Færa má rök fyrir því að markaðsverðið 
sé hærra þegar tekið er mið af þeim 
hagnaði sem er af rekstrinum. Fimbul 
ehf og B15 færa hvort um sig 28,5% 
hlut í Fiskmarkaði Vestfjarða hf á 90,2 
milljónir króna. Athyglisvert er að 
Blakknes ehf. virðist hafa lánað fyrir 
sölu hlutabréfanna til Fimbul ehf. því 
viðskiptaskuldir Fimbul ehf. eru 90,6 
milljónir króna í árslok 2014 og í raun 
engar nettóeignir í félaginu. 

Hagsmunaárekstrar
Fyrirtækið Endurskoðun Vestfjarða 
ehf og Jón Þorgeir Einarsson, endur-
skoðandi , sem á 61% í Endurskoðun 
Vestfjarða ehf , önnuðust bókhald og 
framtalskil fyrir Fiskmarkað Vestfjarða 
hf. áður en til sölu kom. Jón Þorgeir 
Einarsson er 50% eigandi í fyrirtæk-
inu Blakknes ehf sem keypti 19% hlut 
í Fiskmarkaði Vestfjarða hf. og hafði 
þannig allar upplýsingar um fyrirtækið 
sem hann keypti hlut í. Endurskoð-
andinn annast einnig endurskoðun 
fyrir tvo aðra meðkaupendur að Fisk-
markaði Vestfjarða , Salting ehf og 
Völustein ehf auk þess sem eigandi 
Salting ehf er Björg Hildur Daðadóttir 
langstærsti eigandi Jakobs Valgeir ehf 
sem keypti 38% í fiskmarkaðnum. 
Þá er Jón Þorgeir Einarsson einnig 
endurskoðandi fyrir Fimbul ehf. Árið 
2014 verður breyting á Fiskmarkaði 
Vestfjarða hf og Deloitte hf annaðist 
gerð ársreikning og endurskoðandi á 
þess vegum. 

Í ljósi þess hvað hagnaðurinn hefur 
vaxið frá því að fiskmarkaðurinn var 
keyptur vakna spurningar í kjölfar 
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þess að Jón Þorgeir Einarsson bjó yfir 
innherjaupplýsingum og var einn af 
kaupendum. 

Kaupendurnir gerðu út báta sem 
skiptu við fiskmarkaðinn og voru mjög 
stórir viðskiptavinir. Á vegum Jakobs 
Valgeirs ehf voru þrír bátar sem seldu 
afla sinn á Fiskmarkaði Vestfjarða hf . 
Kaupendurnir gátu því gert sér grein 
fyrir öllum kennistærðum sem þarf 

að meta þegar áætlað er verðmæti 
reksturs og framtíðarágóðamöguleikar. 
Þeir höfðu einnig óvenjulega sterka 
stöðu í samningaviðræðum sem 
stærsti viðskiptavinur fiskmarkaðar-
ins og gátu með við að færa viðskipti 
sín frá markaðnum gerbreytt rekstrar-
forsendum hans. Um endurskoðendur 
gilda sérstök lög sem Alþingi setti árið 
2008. Þar er kveðið á um að endur-

skoðandi skuli í störfum sínum fylgja 
siðareglum Félags löggiltra endur-
skoðenda. Þá er í lögunum lögð mikil 
áhersla á að endurskoðandi skuli vera í 
endurskoðunarverkefnum sínum vera 
óháður viðskiptavinum sínum bæði 
í reynd og ásýnd. Siðareglur Félags 
löggiltra endurskoðenda voru sam-
þykktar 2010 og staðfestar af ráðherra 
árið 2011. Í grundvallarreglum segir 

meðal annars að endurskoðandi skuli 
gæta trúnaðar og ekki veita þriðja aðila 
upplýsingar án sérstakrar heimildar 
og að slíkar upplýsingra skuli hvorki 
notaðar í eigin þágu né þriðja að-
ila. Í reglunum er lögð rík áhersla á 
að starfandi endurskoðanda beri að 
forðast að vera í aðstæðum sem geta 
leitt til hagsmunaárekstra. Í þessu máli 
var endurskoðandinn að veita aðilum 
þjónustu sem höfðu ólíka hagsmuni í 
sölu á Fiskmarkaði Vestfjarða hf auk 
þess sem hann sjálfur blandaði eigin 
hagsmunum inn sem einn af kaup-
endum. Í siðareglunum segir einnig 
að endurskoðandi skuli hlíta siðar-
eglunum þótt hann starfi við annað 
en endurskoðun. Í því felst væntanlega 
að þótt endurskoðandi aðeins setji upp 
ársreikning en endurskoði hann ekki 
sé hann ekki undanþegin ákvæðum 
siðareglanna. Endurskoðandinn var 
þegar kom að Fiskmarkaði Vestfjarða 
hf. endurskoðandi, eigandi, viðskipta-
vinur og þjónustaði meðeigendur. Í 
þessu ljósi kemur ekki á óvart að 
annað endurskoðunarfyrirtæki hafi 
tekið við ársreikningagerð fyrir Fisk-
markað Vestfjarða hf og að Blakknes 
ehf hafi selt hlut sinn í fiskmarkaðnum. 
Jóni Þorgeir Einarssyni var send fyr-
irspurn um ástæður þess að hlutur-
inn var seldur en hann svaraði því til 
að eigendur Blakkness ehf teldu ekki 
ástæðu til þess að tjá sig um ástæður 
einstakra viðskipta. Spurning sem 
vaknar er hvort salan á hlut Blakkness 
ehf sé í raun eða haganleg „geymslu-
aðferð“ til þess að forðast ákvæði síða-
reglna Félags löggiltra endurskoðenda. 
Ekkert verður fullyrt um það en látið 
duga að benda á staðreyndir málsins. 

Þvinganir
Samningar um Fiskmarkað Vestfjarða 
hf árið 2013 gengu ekki snurðulaust. 
Heimildum ber ekki saman um 
upphaf málsins og hvor aðilinn átti 
frumkvæði, Sigmundur Þorkelsson 
eða útgerðarfyrirtækin. Viðræður 
gengu seint og samkvæmt heimildum 
blaðsins Vestfirðir gripu væntanlegir 
kaupendur til þess ráðs að færa þrjá 
báta úr viðskiptum við Fiskmarkað 
Vestfjarða hf til annars markaðar. 
Það munu hafa verið bátarnir Sirrý 
ÍS, Guðmundur Einarsson ÍS og Jón-
ína Brynja ÍS. En Hálfdán Einarsson 
ÍS, sem var í eigu Völusteins ÍS varð 
eftir hjá markaðnum. Athyglisvert 
er að bátarnir þrír, sem voru færðir 
eru allir undir stjórn Jakobs Valgeirs 
Flosasonar. Þannig mun staðan hafa 
verið þar til seljandinn gaf sig og 
samþykkti söluna um það bil þremur 
vikum seinna. Við vinnslu þessarar 
fréttar hefur verið víða leitað heimilda 
og er þær taldar traustar. Leitað var til 
Fiskistofu og óskað eftir staðfestingu á 
því hjá hvaða markaði fjórir tilgreindir 
bátar lönduðu á ákveðnu tímabili áris-
ins 2013. Fiskistofa synjaði erindinu 
meið vísan til þess að um trúnaðar-
upplýsingar væri að ræða. 

Niðurstaðan er tiltölulega einföld, 
nokkrir útgerðarmenn og verkandi 
eignast alla fiskmarkaðsstarfsemi í 
byggðarlaginu , sem er eins og flest í 
sjávarútvegi um þessar mundir rekin 
með góðum hagnaði. Kaupendurnir 
auka ágóðamöguleika sína. Það er 
ekki nýtt að þeir sem hagnast vilji 
auka hagnað sinn. En það er hins 
vegar spurning um það hvort lögum 
og reglum hafi verið vandlega fylgt.



ÚTBOÐ
Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í framkvæmdir 
við gatnagerð í Aðalstræti á Patreksfirði. Verkið 
felst í að endurgera Aðalstræti á kaflanum frá 
Aðalstræti 1 að Aðalstræti 69, uppúrtekt, lagnir, 
fyllingar og jöfnunarlag. 

Helstu magntölur eru:

Gröftur:  7.000 m3
Fyllingar :   8.300 m3
Holræsalagnir:  2.000 m
Vatnslagnir:  1.800 m
Ljósastaurar:  20 stk

Útboðsgögn má nálgast hjá skrifstofu  
Vesturbyggðar að Aðalstræti 63, frá og með 
þriðjudeginum 19. janúar. Einnig er hægt að 
óska eftir útboðsgögnum á rafrænu formi hjá  
elfar@vesturbyggd.is.

Skila skal tilboðum á sama stað eigi síðar en 
miðvikudaginn 3.febrúar kl. 14.00 og verða þá 
opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda, sem  
viðstaddir verða. 

Tæknideild Vesturbyggðar.
Aðalstræti 75, 450 Patreksfirði
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Þrettándagleðin í 
Edinborgarhúsinu
Þrettándagleðin var þetta árið 

haldin á Ísafirði, en samstarf er 
milli Ísfirðinga og Bolvíkinga. 

Vegna veðurs féll skrúðgangan niður 
og voru hátíðahöldin færð inn í Edin-
borgarhúsið. Gummi Hjalta og Stebbi 

Jóns sáu um hljóðfæraleik og stjórnuðu 
söng og Stúfur og Gluggagægir komu 
á jólaballið.
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Superb er stærri og rúmbetri en áður og útbúinn þægindamöguleikum sem gera aksturinn draumi líkastan 

fyrir alla, jafnt ökumann sem farþega. Nýr ŠKODA Superb er tilkomumeiri og hlaðinn meiri tilfinningu en 

nokkru sinni fyrr. Komdu í reynsluakstur og gefðu gleðinni lausan tauminn.

Nýr ŠKODA Superb. Stærri, rúmbetri og þægilegri.

HLAÐINN TILFINNINGU.


