
Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
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þörfum hvers og eins viðskiptavinar.
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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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GlerárlauG
Íþróttamiðstöðinni Glerárskóla

Vetraropnun:
Virka daga 06.45 - 08.00 & 17.30 - 21.00
Lau. 09.00 - 14.30 / Sun. 09.00 - 12.00

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

17. mars 2016 • 6. tölublað 5. árgangur

ASÍ í 100 ár
Myndin er frá afmælistónleikum 

Alþýðusambands Íslands, sem 
haldnir voru í Edinborgarhús-

inu á Ísafirði laugardaginn 12. mars. Þá 

voru liðin rétt hundrað ár frá því að full-
trúar sjö verkalýðsfélaga komu saman í 
Reykjavík og stofnuðu heildarsamtökk 
launþega. Fyrstu vestfirsku verkalýsð-

félögin voru einnig stofnuð árið 1916. 
Sjómannafélag Ísfirðinga var stofnað 5. 
Febrúar og Verkalýðsfélagið Baldur á 
Ísafirði skömmu síðar eða þann 1. apríl. 
Eins og sjá má er það Vestfirðingurinn 
Mugison sem er á sviðinu í Edinborg 
ásamt fleiri tónlistarmönnum. Myndina 
tók Ágúst Atlason. 



• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is
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Vegið að Vestfjörðum 
og Ströndum
Félög sauðfjárbænda á Vest-

fjörðum og í Strandasýslu hafa 
sent frá sér fréttatilkynningu 

þar sem lýst er áhrifum af nýgerðum 
sauðfjársamningi á stöðu sauðfjár-
bænda í fjórðungnum. Félögin fengu 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins til 
þess að meta áhrif samningsins og 
bera hann saman við núgildandi 
samning. Í fréttatilkynningunni 
segir: „Er skemmst frá því að segja að 
hann kemur mjög illa út fyrir þessar 
jaðarbyggðir sem félögin starfa á og 
fer stuðningur ríkisins niður um 
rúm 20%, bæði í Ísafjarðarsýslum 
og Strandasýslu.“ Ennfremur segir í 
tilkynningunni: 

“Það er móðgun hjá Bændasam-
tökunum og ríkisvaldinu að ætlast til 
að bændur á þessum svæðum sam-
þykki samning sem rýrir kjör þeirra. 
Og ekki síst sú staðreynd að þær 
skerðingar á stuðningi sem bændur 
á þessum svæðum eiga að taka á sig, 
verða í því formi að þeir fjármunir 
munu allir færast frá þessum brot-
hættu jaðarsvæðum og inn á suðvest-
urhornið“. 

Jóhann Pétur Ágústsson á Brjáns-
læk , formaður félags sauðfjárbænda á 
Vestfjörðum segir að gert sé ráð fyrir 
að að núverandi beingreiðslur sem 
verið hafa við lýði í meginatriðum frá 
1990 falli niður og að stuðningi ríkis-
ins verði beint frá fjölda ærgilda yfir 
í blöndu af framleiddu magni, vetr-
arfóðruðum gripum og ræktuðum 
túnum. Bændur á Vestfjörðum og 
Ströndum hafi á undanförnum ára-
tugum keypt til sín beingreiðslur til 
þess að styrkja sauðfjárbúskapinn sem 

aðalstarf. Það hafi þeir gert með því 
að leitast við að framleiða það magn 
af kjöti sem ærgildafjöldinn segir til 
um með sem fæstum gripum. Því eigi 
bændur erfitt með að bregðast við 
þessum breytingum. Það þurfi þá að 
fjölda gripum og stækka fjárhús og 
tún til þess að vinna upp tapið af því 
að beingreiðslurnar hverfi. 

Jóhann Ragnarsson, bóndi í Laxá-
dal í Hrútafirði er formaður sauðfjár-
bænda í Strandasýslu. Hann bendir á 
að bændur á félagssvæðinu hafi ekki 
að öðru að hverfa. Fyrir tveimur ára-
tugum eða svo voru í boði störf utan 
bús sem eru öll farin. Jóhann segir 
að Ráðgjafarmiðstöðin hafi metið 
samninginn þannig að greiðslur til 
bænda myndu minnka um 20% eða 
50 milljónir króna frá 2016 til 2026 í 
Strandasýslu. Þetta er of mikið högg 
fyrir okkur segir Jóhann Ragnarsson. 
Báðir benda þeir á að fjárstuðningur 
ríkisins muni færast til svæða sunnan 
og vestanlands. Jóhann Ragnarsson 
segir að Vestfirðir, Strandasýsla og 
Norðurland vestra muni koma illa 
út úr breytingunum en fyrirsjáanlegt 
er að stuðningurinn muni aukast í 
Borgarfirði og á Suðurlandi. Það er 
samkvæmt heimildum blaðsins í 
samræmi við mat formanns félags 
sauðfjárbænda á landsvísu, Þorar-
ins Inga Péturssonar , sem mun hafa 
viðurkennt þetta á a.m.k. þremur 
bændafundum. 

Formaður bændasamtakanna er 
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakka-
koti í Borgarfirði. Landsbúnaðarráð-
herra er Sigurður Ingi Jóhansson, 
Suðurlandi. 

Kardemommu-
bærinn á Þingeyri
Leikdeild Höfrungs á Þingeyri 

hefur verið sérlega dugleg síð-
ustu ár og sett upp vandaðar og 

vinsælar leiksýningar fyrir alla fjöl-
skylduna. Fyrst var það Lína langsokkur, 
svo kom Galdrakarlinn í Oz og verk-
efni ársins er hvorki meira né minna en 
Kardemommubærinn. Það er óhætt að 
segja að þetta sígilda leikrit Thorbjörns 
Egner um fólkið í Kardemommubæ hafi 
verið meðal vinsælustu barnaleikrita 
allra tíma hér á landi. Nú hafa íbúar 
þessa vinsæla bæjar flutt lögheimili sitt 
í Dýrafjörð nánar tiltekið í Félagsheim-
ilið á Þingeyri. Þar spranga nú um torg 

persónur á borð við Bastían bæjarfógeta 
sem gætir þess að allt sé í röð og reglu í 
bænum. Þar hittir þú líka fyrir Sörensen 
rakara, Tomma og Kamillu litlu og ekki 
má gleyma Soffíu frænku. Rétt við bæj-
armörkin búa þrír ræningjar sem heita 
Kasper, Jesper og Jónatan. 

Kardemommubærinn verður frum-
sýndur laugardaginn 19. mars kl.14.00 
í Félagsheimilinu Þingeyri. Önnur sýn-
ing verður strax daginn eftir á sama 
tíma. Á páskum verða þrjár sýningar 
tvær á föstudaginn langa 25. mars kl.13 
og 17. Loks verður leikurinn sýndur á 
laugardag 26. mars kl.13. Miðasala á 

allar sýningar er þegar hafin í síma: 
864 2974. 

Sérlega viðamikil sýning um 20 leik-
arar og annar eins fjöldi kemur við sögu 
á bakvið tjöldin við að farða leikarana, 
lýsa leiksviðið, selja miða, smíða leik-
mynd og svo ótal margt annað. Það má 
sannarlega segja að allt þorpið taki þátt 
í ævintýrinu. 

Enginn snjómokstur 
að Skjaldfönn
Indriða Aðalsteinssyni, bónda á 

Skjaldfönn var synjað um snjó-
mokstur heim að bæ nú um síð-

ustu mánaðamót. Indriði hefur alla 
ævi búið á Skjaldfönn. Í vetur hefur 
hann dvalið fyrir sunnan og kom 
fé sínu í fóstur á nágrannabæjum í 
Strandasýslu. Hann er kominn aftur 
vestur og er að huga að því að sækja 
féð og sinna öðrum bústörfum. Þegar 
hann óskaði eftir mokstri brá svo við 
að Strandabyggð synjaði erindinu. 
Andrea K. Jónsdóttir, sveitarstjóri 
segir að sveitarfélagið setji það skil-

yrði fyrir mokstri að bóndabæ að þar 
sé heilsársbúseta og lögheimilisfesta. 

G. Pétur Matthíasson, upplýsinga-
fulltrúi Vegagerðarinnar segir að 
Vegagerðin greiði helming í mokstri 
á móti sveitarfélagi tvisvar til þrisvar 
í viku eftir ákveðnum reglum að 
býlum með vetursetu. Jöfnunar-
sjóður sveitarfélaga greiðir svonefnd 
útgjaldajöfnunarframlög til sveitar-
félaga þar sem búseta er mjög dreifð. 
Hlutur sveitarfélags í snjómokstri er 
dæmi um kostnað sem þetta ríkis-
framlag er ætlað að standa undir. 

Strandabyggð fékk á síðasta ári 43,5 
milljónir króna greiddar í þau fram-
lög. 

Mynd: Jón Halldórsson.

Myndir: Davíð Davíðsson.

Frá Borðeyri við Hrútafjörð.  Mynd: Jón Halldórsson.

OV: 

Ágreiningur um ráðningu
Ágreiningur varð um ráðningu 

Elíasar Jónatansson í starf 
orkubússtjóra. Fjórir stjórn-

armenn greiddu hionum atkvæði sitt 
en einn var á móti. Það voru Viðar 
Helgason, Eyrún Ingibjörg Sigþórs-
dóttir, Daníel Jakobsson og Viktoría 

Ólafsdóttir sem greiddu atkvæði með 
ráðningunni en Árni Brynjólfsson var 
á móti, sem taldi annan hæfastan en þá 
tvo sem metnir höfðu verið hæfastir. 

Samkvæmt drögum að fundargerð 
símafundar stjórnar OV þann 10. 
mars , sem blaðið Vestfirðir hefur 

fengið, sáu Viðar og Eyrún Ingibjörg 
um ráðningarferlið, þar með talið 
framkvæmd viðtala ásamt fulltrúum 
Hagvangs. Töldu þau tvo hæfasta af 
umsækjendum og lögðu til að gengið 
yrði til samninga við Elías Jónatansson 
bæjarstjóra í Bolungavík. 

Viðar Helgason.Elías Jónatansson. Eyrún Ingibjörg sigþórsdóttir.
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Þann 12. mars voru liðin rétt 100 ár frá því að fulltrúar frá sjö verka-
lýðsfélögum komu saman og stofnuðu Alþýðusamband Íslands. Fyrsti 
forseti sambandsins var kjörinn Ottó N. Þorláksson. Um haustið 1916 

á fyrsta þingi hins nýstofnaða sambands tók  við embættinu Vestfirðingurinn 
og prentarinn Jón Baldvinsson frá Strandseljum.  Jón Baldvinsson var jafn-
framt formaður Alþýðuflokksins, stjórnmálaafls verkalýðshreyfingarinnar 
og gegndi báðum embættunum  frá 1916 til 1938. Jón nam prentaraiðn í 
prentsmiðju Þjóðviljans á Ísafirði og var  heimilsmaður í 8 ár hjá hjónunum 
Skúla  og Theodóru Thoroddsen. Þar kviknaði áhugi Jóns Baldvinssonar á 
þjóðmálunum og réttindamálum alþýðufólks.  Það er að mörgu leyti vel við 
hæfi að Jón Baldvin Hannibalsson fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins 
riti í blaðinu yfirlitsgrein um sögu hreyfingarinnar sem frændi hans Jón 
Baldvinsson leiddi fyrstu tvo áratugina.

Mannréttindabarátta fátæks fólks
Frá upphafi snerist verkalýðsbaráttan um jöfn réttindi, að allur almenningur 
og þar með vinnandi fólk hefði möguleika á að búa sér og sínum góð lífskjör. 
Svo það mætti verða varð alþýða manna að brjóta af sér þá hlekki, andlega 
og raunverulega sem þjóðfélagsskipanin hafði lengi fjötrað fólk í. Það varð 
verkefni fyrstu kynslóðar verkalýðsbaráttunnar að berjast fyrir mannsæmandi 
vinnutíma , aðbúnaði og launum.  Það þurfti átök til þess að afnema langa 
skugga vistarbands og vinnuhjúaskipan um kynslóðir og fá fólk til þess að 
trúa því að jafn réttur væri bæði eðlileg skipan og nauðsynleg.  Það tók ára-
tugi að ná fram almennum kosningarétti þar sem allir voru jafnir, karlar og 
konur, ungir og aldnir. Það þurfti marga áfangasigra til þess að ná settu marki 
og lengi vel var það lítill minnihluti sem fékk að kjósa um þjóðfélagsmálin. 
Eignastéttin, landeigandaaðallinn, húsbændurnir voru runnir upp úr hugarfari 
og þjóðskipulagi sem áleit þá öðrum ofar og að það væri ekki viðfangsefni 
fátæks fólks, hvað þá kvenna, að hafa vit til þess að taka mikilvægar ákvarðanir 
um þjóðarhag. Þessi sjálfskipaði aðall lét ekkert af hendi baráttulaust. Sem 
dæmi um það er að um margra áratuga skeið var kosningarétturinn ekki 
bara bundin við fáa útvalda heldur þurftu þeir að greiða atkvæði á opnum 
fundi í heyranda hljóði. Það má nærri geta að húsbændurnir og valdhafarnir  
hafa ekki tekið því vel ef  greitt var atkvæði á annan veg en valdinu þóknað-
ist.  Leynilegar kosningar voru hluti af samfelldri baráttu alþýðufólks  fyrir 
því að vera fullgildir þátttakendur í íslensku þjóðfélagi. Verkalýðsbaráttan 
snerist að vonum um alla þætti þjóðlífsins, kaup, kjör, aðbúnað, menntun, 
heilbrigðisþjónustu, almannatryggingar, kosningarétt.  Allt þetta þarf að koma 
til svo hver maður og hver kona geti verið sjálfstæður og fullburða þegn í 
þjóðfélaginu.  Jón Baldvin Hannibalsson kallar verkalýðsbaráttuna réttilega 
baráttu fyrir mannréttindum.   

Verkalýðshreyfingunni  tókst að skapa hér á landi velferðarþjóðfélag byggt 
á jöfnuði og hófsamri ágóðavon.  Auðlindir landsins og sjávar, einkum þó 
fiskistofnarnir og vatnsaflið, stóðu undir geysilegri verðmætasköpun og breytti 
íslensku þjóðfélagi úr einu af því fátækasta í Evrópu í hóp þeirra auðugustu 
á aðeins rúmum mannsaldri. Það tókst vegna þess að tiltölulega góð sátt var 
í þjóðfélaginu um  markmiðin og skiptingu arðsins. Íslenskt þjóðfélag gaf 
öllum tækifæri  til þess að nýta hæfileika sína og allir stóðu jafnir gagnvart 
mikilvægum stoðum velferðarþjóðfélagsins. 

Græðgin og auðsöfnunin
Síðustu þrjá áratugina hefur  þróunin verið á annan veg í mikilvægum atriðum. 
Í samræmi við alþjóðlega þróun kapitalismans hefur auðsöfnun og vaxandi 
misrétti verið birtingarmynd breytinganna.  Ný skýrsla bresku góðgerðarsam-
takanna Oxfam dregur fram að ríkasta 1% íbúa heimsins eigi meiri eignir en 
hin 99% til samans. Sextíu og tveir ríkustu einstaklingarnir í heiminum eiga 
meira en fátækari helmingur mannskyns á samanlagt. Vaxandi misskiptingu 
auðs fylgir líka ójöfnuður á öðrum sviðum þjóðlífsins svo sem á jafnrétti 
kynjanna. Á Íslandi hefur kvótakerfið skapað fámenna stétt auðmanna sem 
verða í krafti þess auðs  ráðandi í öðrum greinum atvinnulífsins og skirrast 
ekki við að sýna vald sit. Græðgin og ófyrirleitnin er löngu orðin blæðandi 
þjóðfélagsmein eins og birtist hvað best í fjármálafyrirtækjum landsins og 
götóttu heilbrigðiskerfi. Framundan er hörð barátta launafólks og alþýðufólks 
gegn gróðafíklunum  og hugarfari þeirra svo setja megi íslenskt þjóðfélag 
aftur á rétt spor. Jöfnuður  er lykilatriðið í þeirri baráttu. 

Kristinn H. Gunnarsson

Verkalýðs- 
hreyfingin  
í 100 ár

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Leiðrétta þarf vegna mistaka umsjónar-
manns vísuna góðu eftir  Rögnu Að-
alsteinsdóttur á Laugabóli um fjalla-
drottninguna. Rétt er hún svona:

Fallin í valinn fjalladrottning er
sem fyrrum prýddi sauðahópinn hér.
Oft um háan fagran fjallatind
ferðaðist þessi stolta gráa kind. 

Ragna á Laugabóli hefur margt reynt á 
langri ævi og lýsir því svo:

Oft er ég í taumi treg
treysti fáu að vonum.
Stundum geng ég grýttan veg
eða götuna meðfram honum.

Indriði Aðalsteinsson bóndi á Skjald-
fönn fór á bændafund í Sævangi í 
Strandasýslu þar sem formaður sauð-
fjárbænda Þórarinn Ingi Pétursson 
kynnti nýgerðan sauðfjársamning 
við ríkið. Nokkur urgur virtist vera í 
bændum  yfir samningum og landbún-

aðarráðherra bar ekki beinlínis klæði 
á vopnin með yfirlýsingum sínum um 
það að málið væri búið og gert áður 
og það áður en að bændur hafa greitt 
atkvæði.  Indriða virtist sem Þórarinn 
verðist fimlega í erfiðri stöðu og kom í 
hug vísa eftir afa sinn , Indriða á Fjalli. 
Heitir vísan  málafylgjumaðurinn mikli:

Að því gátu gagnlaus rök
gullvæg sýnst hjá honum.
Vann hann fulla frágangssök
framar öllum vonum.

Verður líklega ekki betur gert. En 
Indriði fékk kaldar kveðjur frá Stranda-
byggð þegar hann sneri aftur til Skjald-
fannar um síðustu mánaðamót eftir 
vetrardvöl syðra. Var honum synjað 
um sjómokstur heim að bæ með þeim 
rökum ekki væri lengur heilsársbúseta á 
Skjaldfönn.  Indriði hefur alla ævi búið 
á Skjaldfönn og varð nokkuð um þessi 
svör. Settist hann niður og skrifaði um 

málalyktirnar. Til skýringa þá rennur  
Kálfalækur um Hólmavík.

Hreppsnefndin á Hólmavík
af heimskupörum virðist rík.
Meira en dapurt málið er.
Mun það aðeins kynna hér:

Langt frá þjóðveg, hanga á rótum,
hafa bændur spyrnt við fótum
en hreppsnefndin kýs sér iðin
Kálfalækjarsjónarmiðin.

Summurnar til snjóastaða
síst má efnahaginn skaða
má þar notast meðlagsgróði
milljónir úr ríkissjóði.

Víðsýni er viturs iðja
víðsýni skal rækta og styðja,
en þröngsýni er þrælakista.
Þar á hreppsnefnd ekki að gista.

Ekki fleira að sinni. Sendi  lesendum 
kveðjur eftir óveðurskafla helgarinnar 
með von um góðviðri um páskana.

Kristinn H. Gunnarsson

Þrennan hjá Elfari Loga
Leikarinn Elfar Logi Hannesson sýndi nýlega þrjá 

einleiki í Félagsheimili Bolungavíkur við góða aðsókn 
og góðar undirtektir. 

Verkin þrjú voru um þrjá þekktustu útlaga Íslands-
sögunnar, þá Fjalla Eyvind, Gretti Ásmundsson og Gísla 
Súrsson. Myndirnar tók Benedikt Sigurðsson. 



2 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn án rafein-
da-klukku. Er sérstaklega einfaldur 
í notkun og umgengni. Litur: Stál.

Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-
Heitir dagar: 71.920,-

3 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn sem er sér-
staklega einfaldur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.Litur: 

Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 109.900,-
Heitir dagar: 87.920,-

5 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og 

hrað-hitakerf i. Sérstaklega þægilegur 
í notkun og allri umgengni. Einnig 
fáanlegur með sjálfhreinsibúnaði. 

Litur: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 139.900,-
Heitir dagar: 111.920,-

8 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og 

sjálf-hreinsikerf i. Sérstakle-
ga þægilegur í notkun og allri 

umgengni. Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 219.900,-
Heitir dagar: 175.920,-

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS831410S-M

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur
af öllum         helluborðum

30-50% afsláttur
af öllum háfum frá Airforce

Eyjuháfar · Veggháfar

Airforce
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Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir 
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði. 

Nokkrir háfana eru uppsettir hjá okkur, svo sjón er sögu ríkari.

Heitir dagar
fyrir heimilin í landinu

Stílfögur eldhústæki frá            
                                     gera gott eldhús betra

20% afsláttur af öllum            ofnum

 

Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751
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Landssamband smábátaeigenda: 

Vill gera kjarasamning
Kjarasamningar sjómanna á 

smábátum hafa verið lausir 
í tvö ár. Örn Pálsson, fram-

kvæmdastjóri Landssambands smá-
bátaeigenda segir að sambandið hafi 
sett fram sínar kröfur í viðræðum við 
sjómenn. „Samningafundir hafa verið 
haldnir og viðræður mjakast áfram. 
Landssambandið er tilbúið til þess að 
keyra viðræðurnar áfram en það er 
hik á sjómönnum, enda kannski ekki 
óeðlilegt þar sem þeir hafa undanfarið 
staðið í kjaraviðræðum við LÍÚ og SFS 
frá stofnun þess“ segir Örn. 

Það gerir stöðuna eilítið flóknari 
að tvö brot kvótamikilla útgerða hafa 
klofið sig frá Landssambandi smábáta-
eigenda á síðustu árum. Um 2008 var 
stofnað Landssamband línubáta og 
þar eru útgerðir 5 - 7 báta einkum frá 
Grindavík og 2013 urðu til Samtök 
smærri útgerða. Þar eru útgerðir um 
15 báta einkum frá Snæfellsnesi og 
Vestfjörðum. Meðal stjórnarmanna 
þar eru Guðmundur Einarsson, 
Guðjón Indriðason og Jakob Valgeir 
Flosason. Eftir sem áður er Lands-
samband smábátaeigenda langstærsta 
sambandið með 16 aðildarfélög og yfir 
900 báta. 

Deilur hafa verið um launakjör 
sjómanna og útgerða í hinum nýju 
félögum. Ein útgerðin í Landssam-
bandi línubáta blandaði saman kjara-
samningum sem LÍÚ gerir við sjó-
mannasamtökin og þeim samningum 
sem Landssamband smábátaeigenda 
stóð að. Samningarnir eru ólíkir að 
því leyti að skiptaprósenta aflahlutar 
í smábátasamningnum er reiknuð af 
öllu heildaraflaverðmæti en í samn-
ingum LÍÚ er miðað við 70% af afla-
verðmæti þar sem 30% er dregið frá 
óskiptu til þess að mæta kostnaði út-
gerðar, einkum olíukostnaði. Af þeim 
sökum er skiptaprósentan hærri í LÍÚ 
samningunum en hjá smábátasjó-
mönnum þar sem reiknað er af lægri 
grunni. Smábátaútgerð á Hornafirði 
dró fyrst 30% frá aflaverðmæti áður en 
skipt var og notaði svo skiptaprósentu 
úr kjarasamningi Landssambands 
smábátaeigenda við útreikining á 
aflahlut. Sjómaðurinn fór með málið 

fyrir dómstóla og krafðist launa af öllu 
aflaverðmæti og vann málið. 

Örn Pálsson er spurður að því hvort 
mismunandi kjarasamningar gildi um 
smábáta eftir því í hvaða sambandi út-
gerðin er. Hann neitar því og segir um 
sömu kjarasamninga að ræða. Lands-
samband smábátaeigenda geri kjara-
samningana og standi í viðræðum við 
Sjómannasamband Íslands, Farmanna 
og fiskimannasamband Íslands og fé-
lag Vélstjóra og málmtæknimanna. 

Örn var spurður um launaútreikn-
ing í tilefni nýlegs Hæstarréttardómur 
í máli sjómanns í Bolungavík sem 
leiddi í ljós að ófullnægjandi upplýs-
ingar voru veittar um aflaverðmæti 
og útreikning á aflahlut. Örn segir að 
þessi atriði séu skýr af hálfu Lands-
sambands smábátaeigenda og upp-
lýsingarnar eigi að koma fram.“Til 
marks um það er launareiknir sem 
Landssambandið gefur út fyrir út-
gerðarmenn, sem reiknar út launin. 
Þar þarf að setja inn aflaverðmæti, 
starfsaldur og fl. þ. h.“ 

Kröfur LS
Örn Pálsson er spurður um það hverjar 
kröfur Landssambandsins eru í yfir-
standandi viðræðum við sjómenn.“ 
Það eru nokkur atriði. Það má t.d. 
nefna veikindarétt og uppsagnará-
kvæði. Varðandi veikindaréttinn þá 
miðast hann við aflahlut en við viljum 
miða við kauptryggingu. Á smábátum 
eru fáir á sjó og ef maður veikist og fær 
fullan hlut þá hækkar launakostnaður 
mjög mikið. Ef tveir eru á sjó og þá 
hækkar launakostnaður um 30% ef 
annar verður veikur. Þetta er of mikið 
og útgerðir hætta stundum frekar við 
róður en að fara á sjó. Við viljum hafa 
svipað kerfi og gildir í landi sem er 
að tveir veikindadagar ávinnast fyrir 
hvern mánuð. Laun í veikindum tæki 
mið af kauptryggingu með álagi. Hvað 
varðar uppsagnarákvæðið þá leiðir 
gildandi samningsákvæði um þriggja 
mánða uppsagnarfrest á skipstjóra til 
þess að gerðir eru tímabundnir ráðn-
ingarsamningar svo útgerðin verði 
ekki bundin svo lengi sem annars yrði. 

Okkur finnst eðlilegra að uppsagnar-
frestur sé 7 dagar fyrsta mánuðinn í 
starfi, heldur en að viðkomandi öðlist 
þriggja mánaða uppsagnarfrest við 
ráðningu.“

Þriðja atriðið sem Örn Pálsson 
nefnir er skiptaprósentan á smábátum 
þar sem ekki er stokkað upp né beitt í 
landi.“Hún er of há, við viljum lækka 
hana í 26,5%“ segir Örn. Þá segir Örn 
að útgerðarmenn séu orðnir órólegir 
yfir línulengd í róðri og segir þá hafa 
bent á að setja inn ákvæði sem tak-
markar lengd hennar. 

Aðspurður um aðrar kröfur smá-
bátaeigenda sem snúa þá meira að 
stjórnvöldum nefnir Örn Pálsson, 
framkvæmdastjóri Landssambands 
smábátaeigenda einkum fjögur atriði. 

Landssamband smábátaeigenda vill 
styrkja fiskmarkaðina, en Örn segir 
þróunina því miður vera á þann veg að 
æ meir af fiskafla er landað í beinum 
viðskiptum við fiskkaupendur. Það þarf 
að taka upp hvata til þess að landa og 
selja afla í gegnum fiskmarkaðina, segir 

Örn Pálsson.“ Ein hugmynd sem við 
stingum upp á er að veita afslátt á 
veiðigjaldi.“ 

Smábátaeigendur eru ánægðir með 
strandveiðarnar og telja þær hafa 
þróast vel. Þó þarf að gera nokkrra 
breytingar. Örn segir að þeir vilji að 
strandveiðibátar fái að veiða fjóra daga 
í viku hverri, mánudaga - fimmtudaga 
frá maíbyrjum til ágústloka.“Það mun 
ekki leiða til þess að heildarveiðin fari 
mikið framúr því sem er í dag, menn 
mundu t.d. ekki vera að sperra sig á sjó 
í byrjun mánaðar í kalda skít, ef þeir 
væru öryggir um að svæðið væri opið 
út mánuðinn. Væri gengið að tillögum 
LS um 30 þúsunda tonna kvótaaukn-
ingu þar sem tvö þúsund tonn væru 
eyramerkt strandveiðiflotanum væri 
þetta baráttumál í höfn“ segir Örn 
Pálsson. 

Þriðja atriðið varðar byggðakvót-
ann. Smábátaeigendur eru ekki sáttir 
við úthlutun byggðakvótans, segir 
Örn.“Við teljum farsælla að úthluta 
hann verði eingöngu nýttur af smá-
bátum. Hægt væri að úthluta honum 
til sveitarfélaga, sem ráðstafi honum á 
dagróðrabáta sem landi í heimahöfn. 
Við þetta verður til það sem kalla má 
staðbundinn sóknarréttur.“ 

Loks eru það makrílveiðarnar. Þar 
segir Örn Pálsson vera góð tækifæri 
fyrir smábáta. Hann vill að smábátar 
fái að veiða 16% af heildarkvótanum 
sem verði í opnum heildarpotti til veiða 
seinni hluta sumars.“Smábátar geta 
skapað meiri verðmæti úr makrílnum 
þannig“ segir Örn Pálsson.

Birkimelur: 

Ekki boðið á fundinn
Hjónunum Jóhanni Pétri 

Ágústsyni og Halldóru I. 
Ragnarsdóttur á Brjánslæk 

var ekki boðið að sitja fund bæjarráðs 
og fræðslu- og æskulýðsráðs Vestur-
byggðar með foreldrum barna á leik- 
og grunnskólaaldri sem haldinn var 
í fyrradag. 

Starfandi bæjarstjóri Þórir Sveins-
son gaf þær útskýringar að um lok-
aðan samráðsfund væri að ræða með 
foreldrum barna sem yrðu á skóla-
skyldualdri á næsta skólaári 2016-17. 
Síðar stendur til að halda almennan 
íbúafund. Í bókun bæjarstjórnar frá 24. 
febrúar 2016 segir orðrétt: „Fyrirhug-
aður er fundur bæjarráðs, fræðslu- og 
æskulýðsráðs og Ingvars Sigurgeirs-
sonar með foreldrum barna á leik- og 
grunnskólaaldri á Barðaströnd.“

Jóhann Pétur og Halldóra skrifuðu 
dreifibréf í síðasta mánuði þar sem 
þau andmæltu áfomum bæjarstjórnar 
Vesturbyggðar um lokun skólans á 
Birkimel. Mikil viðbrögð urðu við 
bréfinu til stuðnings áframhaldandi 
skólahaldi. Þau eru foreldra þríbura 
sem eru í 10. bekk grunnskólans. Í 
framhaldi af bréfinu ákvað bæjar-
stjórnin að efna til fundarins með 
foreldrum á Barðaströnd. 

Þegar til fundarins var boðað kom 
í ljós að um lokaðan samráðsfund 
er að ræða og einungis er miðað við 
næsta skólaár. Jóhann Pétur kvaðst 
ósáttur við þetta fyrirkomulag enda 
væri samþykkt bæjarstjórnar ekki tak-
mörkuð á þennan hátt. Fyrir vikið 
væru þau hjón útilokuð frá því að sitja 
fundinn. Mynd: Visir.is





8 17.  mars 2016

Mannréttindabarátta í 100 ar
eftir Jón Baldvin Hannibalsson   

Um aldamótin 1900 var Ísland eitt fátækasta land Evrópu. Skv. hagtölum 
fyrir árið 2015 eru Íslendingar nú í hópi tíu auðugustu þjóða heims. Sagan 
af því, hvernig við brutumst úr örbirgð til bjargálna, er saga 20stu aldar. 

Það var einkum þrennt, sem gerði 
Íslendingum kleift að varpa af sér 
örbirgðarokinu og að brjótast inn í 
nútímann. Í fyrsta lagi heimastjórn 
1904 – að fá framkvæmdavaldið inn 
í landið. Í öðru lagi aðgangur að er-
lendu fjármagni – framkvæmdafé 
– sem fékkst með stofnun dansks 
hlutafjárbanka undir heitinu Íslands-
banki upp úr aldamótunum 1900. Og 
í þriðja lagi tollfrjáls aðgangur að er-
lendum mörkuðum – ekki síst fyrir 
saltfisk í Miðjarðarhafslöndum – áður 
en vendartollar torvelduðu milliríkja-
viðskipti upp úr Fyrra stríði og í kjölfar 
heimskreppunnar miklu, sem skall á 
1929. 

Þessar breytingar gerðu okkur kleift 
að taka innflutta tækni í okkar þjón-
ustu og að nýta sjávarauðlindina – ekki 
bara í sjálfsþurftarbúskap – heldur til 
útflutnings. Sú staðreynd, að þjóðin var 
eiginlega aldrei svo aum í örbirgð sinni, 
að almenningur væri ekki að stórum 
hluta læs og skrifandi, átti stóran þátt í, 
hversu umskiptin gengu hratt fyrir sig. 

Tæknibyltingin – vélvæðing báta-
flotans – hófst á Ísafirði árið 1902. Fyrir 
upphaf fyrri heimsstyrjaldar gerðu 
Íslendingar út meira en 20 togara, 
sem Bretar gerðu að hluta upptæka í 
stríðsrekstur sinn. Þessi fyrsti áfangi í 
byltingu atvinnuhátta á Íslandi, á fyrsta 
hálfum öðrum áratug 20stu aldar, 
gekk hraðar fyrir sig en víðast hvar 
annars staðar. Getum við þakkað það 
smæðinni? Í kjölfarið tók þjóðlífið allt 
stakkaskiptum. Staðnað landbúnaðar-
samfélag í sjálfsþurftarbúskap breyttist 
eins og hendi væri veifað í sjávarút-
vegssamfélag, sem lifði á útflutningi; 
og flutti inn flest það sem þurfti til að 
halda uppi lífskjörum frá orku(kolum) 
til byggingarefna (timbur) og sam-
göngutækja. 

„Fólk í fjötrum“
Í kjölfarið fylgdu þjóðflutningar úr 
sveitum og frá hinum dreifðu byggðum 
í þorp og bæi við sjávarsíðuna. Þetta 
fólk var að heita mátti réttlaust utan-
garðsfólk í hinu nýja samfélagi. Það 
átti ekkert nema vinnuaflið að selja, 
til að sjá fyrir sér og sínum. Vinnu-
veitandinn áskildi sér réttinn til að 
verðleggja vinnuaflið. Vinnutíminn 
var ótakmarkaður. Þrældómurinn var 
oft myrkranna á milli, meðan vinnu 
var að fá. 

Reykjavík, hinn rísandi höfuðstaður, 
hafði verið aðsetur embættismanna í 
þjónustu dönsku nýlendustjórnarinnar, 
ásamt fáeinum niðursetningum og 
áhangendum. Þetta lið hafði ekki einu 
sinni þá fyrirhyggju að byggja höfn 
fyrir þessa rísandi verlsunarmiðstöð 
þjóðarinnar. Til eru ljósmyndir, sem 
sýna konur við kola- og saltburð. Þessi 
þungavara var ferjuð á árabátum frá 
skipshlið upp í fjöru, þar sem kon-
urnar tóku við. Meðan karlmennirnir 
þræluðu nótt sem nýtan dag um borð 
í togurunum, önnuðust konurnar fisk-
verkunina í landi, einatt við vosbúð 
og kulda. 

Húsakynnin voru saggakjallarar, 
berklagildrur eða gisnir hanabjálkar 
við okurleigu. Kannist þið við þetta 

úr fréttum? Botnlaus þrældómur, 
heilsuspillandi húsnæði og réttleysi á 
öllum sviðum. Þrælsóttinn var ristur í 
andlitsdrætti margra og undirgefnin 
leyndist ekki í göngulaginu. Biðraðir 
atvinnuleysingjanna, sem hímdu undir 
húsgafli verkstjórans, og biðu þess 
náðarsamlegast að fá vinnu, voru dag-
legt brauð margra. Endurminningar 
Tryggva Emilssonar, „Fátækt fólk“, lýsir 
kjörum sveitarómagans; og öndvegisrit 
Gylfa Gröndal, „Fólk í fjötrum“, lýsir 
hlutskipti „Grimsbylýðsins“ á mölinni. 

Það er upp úr þessum jarðvegi, sem 
verkalýðshreyfingin og flokkurinn, 
sem kenndi sig við alþýðu – flokkur 
íslenskra jafnaðarmanna – er sprottinn. 
Þetta var mannréttindahreyfing fátæks 
fólks. Þetta var fyrsta aldarfjórðunginn 
ein og sama hreyfingin, svo sem vera 
bar. Verkalýðsfélögin þurftu fyrst að 
berjast fyrir sjálfum tilverurétti sínum. 
Kröfu þeirra um réttinn til að semja um 
verðlagningu vinnuaflsins var harð-
lega neitað. Það kostaði verkföll og 
aftur verkföll. Samningsrétturinn – og 
rétturinn til að beita verkfallsvopninu 
í kjarabaráttu – var ekki löghelgaður 
fyrr en rúmum tveimur áratugum 
eftir stofnun ASÍ. Og ekkert af helstu 
mannréttindum þessa fátæka fólks 
fékkst baráttulaust. 

Umbótamálin
Hver voru stóru málin? Samingsréttur-
inn. Vinnutíminn. Aðbúnaður og ör-
yggi á vinnustöðum. Mannsæmandi 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum 
– verkamannabústaðir. Almanna-
tryggingar: sjúkra-, slysa- og örorku-
tryggingar. Ellilífeyrir. Atvinnuleysis-
tryggingar. Jöfn laun karla og kvenna 
fyrir sömu vinnu. Lífeyrissjóðir. Jafn 
kosningaréttur – hvort heldur var í 
þéttbýli eða dreifbýli. 

Þetta síðasttalda, sem telst vera 
grundvallarregla lýðræðis, hefur 
reyndar ekki áunnist enn í dag. Hér 
til hliðar eru birtar „stiklur úr sögu 
Alþýðuflokksins“ í 100 ár. Með því að 
renna augum yfir stiklurnar, skynjum 
við samhengið í mannréttindabaráttu 
fólks í heila öld. Saga þín er saga vor. 

Öll stóru umbótamálin, sem hafa breytt 
þjóðfélaginu til hins betra, hafa náðst 
fram fyrir baráttu þessarar mann-
réttindahreyfingar. 

Hvers vegna varð þessi mann-
réttindahreyfing – Alþýðuflokkur/
Alþýðusamband – aldrei ráðandi 
fjöldaflokkur á vinstrivæng íslenskra 
stjórnmála eins og annars staðar á 
Norðurlöndum? Á því eru ýmsar 
skýringar. Þessi hreyfing var 20-30 
árum yngri en systurhreyfingarnar á 
Norðurlöndum. Við höfðum ekki fyrr 
stofnað ASÍ/Alþýðuflokk en rússneska 
byltingin braust út 1917. Hreyfingin 
hafði því ekki fest sig í sessi né mótað 
sér traustan hugmyndagrundvöll, 

þegar taka þurfti afstöðu til grund-
vallarspurninga: Hægfara umbætur – 
skref fyrir skref – á grundvelli lýðræðis? 
Eða stóra stökkið með byltingu inn í 
draumalendur framtíðarinnar? 

Margir – einkum menntamenn – 
létu glepjast af draumsýn framtíðar-
landsins. Þeir klufu hreyfinguna fyrst 
með því að stofna Kommúnistaflokk 
(deild úr Alþjóðasambandi komm-
únista - KOMINTERN) 1930 og síðar 
Sósíalistaflokkinn 1938. Þar með var 
eining verkalýðshreyfingarinnar rofin. 
Íhaldið sá sér leik á borði að deila og 
drottna. Fyrst studdi það kommún-
ista til valda í verkalýðshreyfingunni. 
Seinna hraktist Alþýðuflokkurinn, 

veiklaður og rótarslitinn, til samstarfs 
við flokk atvinnurekenda í verkalýðs-
hreyfingunni. Án er ills gengis, nema 
heiman hafi. 

Önnur ástæða er sú, að hinir upp-
flosnuðu sveitamenn – Grimsbylýður-
inn á mölinni, eins og Jónas frá Hriflu 
uppnefndi öreigana í sjávarplássunum 
einhvern tíma í ergelsi – hefur aldrei 
notið atkvæðisréttar til jafns við þá, 
sem eftir sátu í sveitinni og studdu 
ýmist Framsóknar- eða Sjálfstæð-
isflokkinn. Þegar verst gegndi, var 
misvægi atkvæðisréttar einn á móti 
fimm, sveitunum í hag. Þetta skýrir 
lykilstöðu Framsóknarflokksins í ís-
lenska valdakerfinu. 

Enn ein skýringin er sú, sem hendir 
gjarnan umbótahreyfingar, að þær 
verða fórnarlömb eigin árangurs. Gott 
dæmi um þetta er, að með Alþýðu-
tryggingunum 1936 tókst að afnema 
illræmd fátækralög. Samkvæmt þeim 
þurfti fólk sem hafði „þegið af sveit“ 
að sæta hreppaflutningum og var svipt 
mannréttindum, eins og t.d. kosn-
ingarétti. Ári seinna, í sveitarstjórn-
arkosningum 1937, vann Sjálfstæðis-
flokkurinnn stórsigur. Til eru frásagnir 
af því, þegar fátækt fólk í „Pólunum“ 
(slömm í Reykjavík), þar sem margir 
voru á framfæri Reykjavíkurborgar, 
kom prúðbúið á kjörstað, smalað í bíla 
atvinnurekenda – og kaus íhaldið. 

Mistökin? 
Þegar Alþýðuflokkurinn fagnaði 70 ára 
afmæli sínu 1986, gerði Bryndís heim-
ildamynd með viðtölum við marga 
brautryðjendur, þ. á. m. Guðmund 
Jónsson, skósmið á Selfossi, sem þá var 
einn eftirlifandi þeirra, sem sátu stofn-
fund Alþýðuflokks/ Alþýðusambands í 
Bárubúð við tjörnina í Reykjavík 1916. 
Aðspurður, hvers vegna Alþýðuflokk-
urinn hefði aldrei náð því að verða 
ráðandi fjöldaflokkur jafnaðarmanna 
eins og annars staðar á Norðurlöndum, 
svaraði hann: „Veistu það ekki, væna 
mín? Það er af því að við gerðum þau 
mistök að kenna hreyfinguna við al-
þýðuna. Íslendingar eru svo snobb-
aðir, að um leið og þeir hafa komist í 
álnir, eignast eitthvað, vilja þeir gleyma 
uppruna sínum. Þeir vilja ekki tilheyra 
alþýðunni. Þeir líta stærra á sig en svo! 

Þetta er klassisk skýring. Hún er 

Verkfallsátök Baldursfélaga í maí 1997.

1.maí 2008 á Ísafirði.  Mynd: Páll Önundarson.
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partur af bágbornu gengi jafnað-
armannaflokka í Evrópu á tímabili 
ný-frjálshyggjunnar s.l. tvo áratugi. 
Stéttastjórnmálin tilheyra fortíðinni, 
að sögn. Einstaklingshyggjan hefur 
orðið alls ráðandi. „Það er ekkert til 
sem heitir þjóðfélag – bara einstak-
lingar“, sagði Járnlafðin Thatcher. Og 
lýsir vel sýn ný-frjálshyggjunnar á 
mann og þjóðfélag. Samstaða þeirra, 
sem eiga undir högg að sækja, er ekki 
lengur sú sem hún var. 

En á þá jafnaðarstefnan ekkert er-
indi lengur við það fólk, sem leitar 
ekki framar stuðnings af afli samstöð-
unnar – þar sem hver er sjálfum sér 
næstur? Hafa ekki grunngildi jafn-
aðarstefnunnar um frelsi, jafnrétti og 
bræðralag (samstöðu) sigrað? Höfum 
við kannski þegar útrýmt fátækt og 
ójöfnuði? Sér ekki velferðarríkið fyrir 
þörfum þeirra, sem minna mega sín 
og á þurfa að halda? 

Ef við svipumst um í heiminum og 
í okkar eigin samfélagi, er fátt sem 
bendir til þess , að við getum með góðri 
samvisku svarað þessum spurningum 
játandi. Ójöfnuðurinn milli ríkra og 
fátækra innan hinna þróuðu þjóðfélaga 
á Vesturlöndum hefur ekki verið meiri 
frá því áður en áhrifa jafnaðarstefnu 
og verkalýðshreyfingar fór að gæta 
snemma á seinustu öld. Samkvæmt 
nýlegri skýrslu frá Alþjóðabankanum 
er nú svo komið, að rúmlega 60 auð-
jöfrar ráða yfir meiri eignum en fátæk-
ari helmingur mannkyns, þrír og hálfur 
milljarður manna. 

Ójafnaðarþjóðfélagið
Í forysturíki lýðræðisins, Bandaríkj-
unum, er svo komið, að erfingjar 

einnar fyrirtækjasamsteypu munu fá 
í arf meiri eignir en 40% hinna efna-
minni landa þeirra. Helmingur af 
öllum fjármagnstekjum kemur í hlut 
1% íbúanna. Bandaríkin – helsta til-
raunastöð ný-frjálshyggjunnar – er 
orðið mesta ójafnaðarríkið í hinum 
þróaða heimshluta. Og eftir höfðinu 
dansa limirnir. 

Á tímum bóluhagkerfisins fyrir 
Hrun upplifðu Íslendingar það, að 
örfámennur hópur, sem réði yfir ný-
einkavæddum bönkum og fjármála-
stofnunum, gat stofnað til skulda, 
sem námu tífaldri þjóðarframleiðslu 
Íslendinga. Þegar kom að skuldadögum 
eftir Hrun, báru þeir enga ábyrgð. 
Gróðinn hafði verið einkavæddur, en 
skuldirnar átti að þjóðnýta. Skattgreið-
endur báru skaðann. 

Þar með hefur sjálfur þjóðfélags-
sáttmálinn, sem á að heita að gildi um 
markaðskerfi í lýðræðisþjóðfélagi, 
verið rofinn. Sá óorðaði sáttmáli felst 
í því, að hverjum og einum er frjálst að 
auðgast af eigin rammleik fyrir eigið fé, 

að því tilskyldu, að viðkomandi greiði 
skatta og skyldur til þess samfélags, sem 
skapar verðmætin. Við hvorugt hefur 
verið staðið. Þjóðin bar skaðann. Og 
nú, þegar við erum að byrja að jafna 
okkur eftir áfallið, m.a. vegna hag-
stæðra ytri aðstæðna, bendir flest til, 
að það eigi að endurtaka sama leikinn. 

Hópur vildarvina fær að kaupa 
hlutabréf á sérkjörum í Símanum, sem 
var einu sinni þjóðareign. Allt bak við 
byrgða glugga. Greiðslukortafyrir-
tæki, sem er sérstök auðsuppspretta í 
rafrænu bankakerfi, er selt á gjafvirði 
hópi fjárfesta, þar sem föðurbróðir fjár-
málaráðherrans fer fremstur í flokki. 
Tryggingarfélög, sem hafa oftekið 
iðgjöld af viðskiptavinum, greiða ör-
fámennum hópi eigenda arð, sem er 
sóttur í tjónasjóðinn og nemur hærri 
upphæðum en hagnaður fyrirtækjanna 
á ári. Þetta eru bara nýjustu tíðindin af 
vettvangi dagsins. Löglegt en siðlaust 
var einu sinni sagt. En í virku lýðræðis-
þjóðfélagi, þar sem löggjafarsamkoman 
á að gæta almannahagsmuna, væri 

löggjafarvaldinu beitt til að uppræta 
siðleysið. 

Lausnir
Því hugarástandi, sem nú ríkir meðal 
þorra almennings, er best lýst með einu 
orði: VANTRAUSTI. Sjálft Alþingi er 
rúið trausti, stjórnmálaflokkar, stjórn-
málamenn, forystumenn í atvinnulífi, 
jafnvel vörslumenn lífeyrissjóða, fjöl-
miðlar – flestir eru þessir aðilar rúnir 
trausti eftir Hrun. Hvað er til ráða? 
Það er ár til kosninga. Það gætu orðið 
þýðingarmestu kosningar í sögu lýð-
veldisins. Allir vita, að nú þarf að ná 
samstöðu um stóru umbótamálin – 
kerfisbreytingu til frambúðar. 

Við vitum öll, hver stóru málin eru: 
Ný stjórnarskrá, sem tryggir þjóð-
inni virkt lýðræði. Málskotsréttinn 
til þjóðarinnar um að leggja stórmál 
undir í þjóðaratkvæðagreiðslu, þegar 

stjórnmálaforystan á Aþingi bregst. 
Jafn atkvæðisréttur, einn maður – eitt 
atkvæði. Sameign þjóðarinnar á auð-
lindum innsigluð í stjórnarskrá, sem 
og krafan um, að þjóðin fái réttmætan 
arð af auðlindum sínum. Húsnæði á 
viðráðanlegum kjörum handa nýrri 
kynslóð, sem hefur verið úthýst. Þetta 
eru næg verkefni til að sameinast um 
á nýju kjörtímabili. 

Renniði yfir stiklurnar um stóru 
málin, sem Alþýðuflokkurinn, með 
atbeina verkalýðshreyfingarinnar, 
náði fram almenningi til hagsbóta á 
s.l. hundrað árum. Hvernig fórum við 
að því? Með því að beita afli samstöð-
unnar – þrátt fyrir allt sundurlyndið. 
Með því að beita lýðræðinu gegn auð-
ræðinu. Við þurfum að gera það aftur. 
Við getum það. Vilji er allt sem þarf. 

(Höfundur er Ísafjarðarkrati og fyrr-
verandi formaður Alþýðuflokksins.)

Frá þingi asV á Flateyri 1937.

Frá Þingi asV í Gúttó á Ísafirði.

Forystu- og trúnaðarfólk Verk Vest á námskeiði 2016.

Úrklippa úr kjarabaráttu Baldursfélaga fyrir hlutdeild í aflaheimildum.

Úrklippa frá verkfalli Baldursfélaga 1997.
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Stiklur úr sögu Alþýðuflokksins
1916 
Alþýðuflokkurinn og Alþýðusamband 
Íslands stofnað sem ein skipulagsheild. 

1919 
Alþýðublaðið, málgagn Alþýðuflokks-
ins, kom fyrst út 24. okt. árið 1919 undir 
ritstjórn Ólafs Friðrikssonar. Blaðið 
var prentað í Alþýðuprentsmiðjunni, 
sem komið var á fót með samskotum 
flokksfélaga. 

1921
Jón Baldvinsson, formaður Alþýðu-
flokksins, kjörinn á þing og tekst á sínu 
fyrsta þingi að fá vökulögin samþykkt 
sem tryggja hvíldartíma sjómanna. 

1921
Alþýðuflokkurinn fær hreinan 
meirihluta í bæjarstjórn á Ísafirði og 
heldur honum nær óslitið til 1946. 
Undir stjórn Alþýðuflokksins tekur 
bæjarfélagið helstu atvinnutækin í 
sínar hendur og gerir Ísafjörð að fyr-
irmyndarbæ. 

1926
Alþýðuflokkurinn fær hreinan 
meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
og heldur honum óslitið til 1954. 

1927
Þingmenn Alþýðuflokksins orðnir 

fimm og eiga í fyrsta sinn óbeina að-
ild að ríkisstjórn undir forystu Fram-
sóknarmanna. 

1929
Lög um verkamannabústaði sett fyrir 
atbeina Alþýðuflokksins. 

1930
Kommúnistar kljúfa sig út úr Alþýð-
uflokknum og stofna Kommúnista-
flokkinn. 

1934
„Stjórn hinna vinnandi stétta“, sam-
steypustjórn Framsóknar  og Alþýð-
uflokks. Haraldur Guðmundsson, 
atvinnumálaráðherra, fyrsti ráðherra 
jafnaðarmanna. Stjórnin byggir á áætl-
unar búskap og endurskipulagningu 
atvinnuveganna. 

1936
Almannatryggingum komið á fyrir 
atbeina Alþýðuflokksins og alræmd 
fátækralög afnumin. Þeir Haraldur 
Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson 
og Vilmundur Jónsson voru höfundar 
laganna. Þessi lög eru grundvöllur ís-
lenska velferðarríkisins. 

1938
Hinn áhrifamikli Héðinn Valdimars-
son gengur úr Alþýðuflokknum til liðs 

við kommúnista í Sameiningarflokki 
alþýðu – Sósíalistasflokknum. Hann 
segir sig úr flokknum ári síðar. 

1938
Lög um stéttarfélög og vinnudeilur 
sett að frumkvæði Guðmundar Í Guð-
mundssonar. Samningsréttur launþega 
um kaup og kjör innsiglaður. 

1940
Skipulagstengsl við Alþýðusamband 
Íslands rofin. 

1944
Aðild að nýsköpunarstjórninni. Meðal 
þess sem Alþýðuflokkurinn fékk fram-
gengt var stórbætt almannatrygginga-
kerfi að norrænni fyrirmynd. Höfundur 
laganna var Jón Blöndal, hagfræðingur, 
helsti hugmyndafræðingur vinstra arms 
Alþýðuflokksins. 

1947
Stefán Jóhann Stefánsson, formaður 
Alþýðuflokksins, myndar stjórn. Ísland 
verður stofnaðili Atlantshafsbandalags-
ins 1949. 

1954
Hannibal Valdimarssyni vikið úr þing-
flokki Alþýðuflokksins. Hann stofnar 
Alþýðubandalagið sem kosninga-
bandalag með Sósíalistaflokknum 1956. 

1958 
Emil Jónsson myndar minnihlutastjórn 
Alþýðuflokksins, og fer árangursríka 
niðurfærsluleið í baráttunni við mikla 
verðbólgu. 

1959
Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Alþýðuflokks sem stóð í 12 ár. Undir 
forystu Gylfa Þ. Gíslasonar tók Alþýð-
uflokkurinn upp nýja og frjálslynda 
hagstjórnarstefnu. Hafta  og bótakerfi 
lagt niður, og fyrstu skref stigin í átt 
til frjálsra milliríkjaviðskipta. Þjóðn-
ýtingu hafnað, en ríkisforsjá viðhaldið 
á mörgum sviðum. 

1961
Alþýðuflokkurinn nær fram lögum 
um sömu laun karla og kvenna fyrir 
sömu vinnu, sem verið hafði baráttu-
mál flokksins á þingi frá 1948. 

1961
Lánasjóði íslenskra námsmanna komið 
á fót fyrir atbeina Gylfa Þ. Gíslasonar. 
Á næstu árum var skólakerfinu umbylt, 
einkum til að opna aðgang allra að því. 
Vísindastarf var stóreflt og grunnur 
lagður að blómlegu tónlistarlífi með 
eflingu tónlistarskóla um land allt. 

1970
Ný lög um verkamannabústaði sett 
fyrir frumkvæði Alþýðuflokksins. 
Sveitarfélög eiga nú í fyrsta sinn aðild 
að verkamannabústöðum. 

1971
Undir forystu Gylfa Þ. Gíslasonar ger-
ist Ísland aðili að EFTA, Fríverslunar-
samtökum Evrópu. Markmiðið var að 
tryggja bættan aðgang að mörkuðum 
EFTA- og ESB-ríkjanna, sem gekk eftir 
með fríverslunarsamningum ESB og 
EFTA – ríkjanna 1972. 

1978
Alþýðuflokkurinn vinnur stórsigur í 
Alþingiskosningum eftir dapurt gengi 
undanfarinna ára. Sigurinn ekki síst 
þakkaður Vilmundi Gylfasyni og fjölda 
ungra frambjóðenda. 

1979 
Ólafslög sett, m.a. um verðtryggingu 
til að forða lífeyrissjóðunum og sparifé 
almennings frá því að brenna upp á 
verðbólgubáli. 

1983
Vilmundur Gylfason klýfur sig út úr 
Alþýðuflokknum og stofnar Bandalag 
jafnaðarmanna. 

1984
Jón Baldvin Hannibalsson kjörinn for-
maður Alþýðuflokksins á grundvelli 
róttækrar stefnuyfirlýsingar: „Hverjir 
eiga Ísland? “ 

1986
Bandalag jafnaðarmanna gengur aftur 
til liðs við Alþýðuflokkinn. Jafnaðar-
menn vinna sinn stærsta sigur í sveit-
arstjórnarkosningum. 

1987
Fjármálaráherra Alþýðuflokksins, 
Jón Baldvin Hannibalsson, beitir sér 
fyrir róttækum umbótum á tekju-
stofnakerfi ríkisins. Staðgreiðslukerfi 

tekjuskatta tekið upp. Drög lögð að 
virðisaukaskatti í einu þrepi, og inn-
flutningstollar lagaðir að tollskrá ESB. 

1988
Alþýðuflokkurinn á aðild að Vinstri 
stjórn sem beitir sér fyrir miklum 
breytingum í peninga  og efnahags-
málum, afnemur höft á gjaldeyris-
viðskiptum og opnar landið. Jón Sig-
urðsson og Jón Baldvin Hannibalsson 
helstu hugmyndafræðingarnir. 

1988
Alþýðuflokkurinn setur skilyrði fyrir 
samþykkt nýrra laga um stjórn fisk-
veiða þess efnis, að fiskstofnarnir séu 
sameign íslensku þjóðarinnar. Án þessa 
væri baráttan fyrir þjóðareign á sjávar-
auðlindinni löngu töpuð. 

1991
Alþýðuflokkurinn nær fram viðbótar-
ákvæði um, að tímabundinn nýtingar-
réttur sjávarauðlindarinnar myndi 
aldrei lögvarinn eignarrétt. Án þessa 
varúðarákvæðis er hætt við, að einka-
eignarréttur hefði áunnið sér hefðarrétt 
með dómafordæmum. 

1991 
Undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur 
er ný félagsmálalöggjöf og jafnréttislög 
sett. Hún stendur fyrir stofnun Fram-
kvæmdasjóðs öryrkja og þroskaheftra. 
Hún fól Kjartani Jóhannssyni, fyrrum 
form. Alþýðuflokksins forystu fyrir 
endurskoðun húsnæðismála. Í fram-
haldi af því var húsbréfakerfi innleitt, 
sem og kaupleiguíbúðir og vaxtabóta-
kerfi. Sameining sveitarfélaga hafin. 

1991
Utanríkisráðherra Alþýðuflokksins, 
Jón Baldvin Hannibalsson, beitir sér 
á alþjóðavettvangi fyrir stuðningi við 
baráttu Eystrasaltsþjóða fyrir endur-
heimt sjálfstæðis. Ísland viðurkennir 
endurreist sjálfstæði þeirra, fyrst þjóða. 

1993
Aðild Íslands að Evrópska efnahgas-
svæðinu (EES) samþykkt, að frum-
kvæði formanns Alþýðuflokksins, 
Jóns Baldvins Hannibalssonar. Gengur 
í gildi 1994. Viðamesti milliríkjasamn-
ingur Íslands og grundvöllur samskipta 
við Evrópusambandið. Alþýðuflokk-
urinn var eini flokkurinn, sem beitti sér 
fyrir EES-samningnum frá upphafi til 
loka. Sjálfstæðisflokkurinn var á móti í 
stjórnarandstöðu, en skipti um skoðun 
eftir kosningar 1991 – í skiptum fyrir 
stól forsætisráðherra. Alþýðubanda-
lagið var á móti og Framsókn klofnaði 
– helmingur Framsóknarþingmanna 
sat hjá, en hinn helmingurinn var á 
móti. Síðan hafa allir viljað þessa Lilju 
kveðið hafa. 

1994
Jóhanna Sigurðardóttir klýfur Alþýðu-
flokkinn og stofnar Þjóðvaka. 

1995 
Þingflokkur Alþýðuflokks og Þjóðvaka 
sameinuðust undir nafninu „Þing-
flokkur jafnaðarmanna“. 

1996
Sighvatur Björgvinsson kjörinn for-
maður Alþýðuflokksins. Guðmundur 
Árni Stefánsson, varaformaður, tók við 
formennskunni af Sighvati árið 2000. 

2000
Samfylkingin stofnuð. Alþýðuflokk-
urinn gekk inn í Samfylkinguna sem 
ein heild. Jafnaðarmenn aftur saman 
í einum flokki, eftir að móðurflokk-
urinn, Alþýðuflokkurinn, hafði 
klofnað fimm sinnum á vegferð sinni.

2016
HVAÐ MÁ AF ÞESSU LÆRA?

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.

8kg þvottavél og þurrkari, sem eru 
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott 
en almennar heimilisvélar.

Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa, 
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur  
og sótthreinsandi þvottakerfi.

Þreföld ending miðað við  
almennar heimilisvélar.

Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.
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Kvenfélagið Brautin:

Árshátíð
Kvenfélagið Brautin í Bolunga-
vík hélt árshátíð sína um síð-
ustu mánaðamót í Félagsheimili 
Boungavíkur. Félagið var stofnað 
árið 1911 en fyrsta árshátíðin var 
haldin 1917 eða fyrir 99 árum. Að 
venju var öllum íbúum Bolunga-
víkur boðið sem eru orðnir 60 ára og 
eldri. Kvenfélagskonur annast allan 
undirbúning og veitingar. Karólína 
Mist Stefánsdóttir söng, stúlkur úr 
Grunnskóla Bolungavíkur stigu 
danspor á sviðinu og kvenfélags-
konur settu leikþátt á svið. Eins og 
myndirar bera með sér var glatt á 
hjalla og árshátíðargestir skemmtu 
sér vel. 



 

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

 

Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is
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Fiskveiðikerfið: 

Samfélagssáttmáli liggur ekki fyrir
Nýlega kom úr skýrsla sem 

unnin var af Rannsóknar-
miðstöð Háskólans á Akur-

eyri fyrir Atvinnuvegaráðuneytið um 
ráðstöfun þessa aflamarks sem dregið 
er ár hvert af því heildarmagni sem 
má veiða til þess að mæta vanda fá-
mennari byggðarlaga vegna tilfærslu 
á aflamarki, veiðum og vinnslu . Um 
er að ræða 5,3% af heildarmagninu 
sem dreift er í fimm staði, til byggða-
kvóta, línuívilnunar, bóta fyrir stöðvun 
rækju- og skelfiskveiða, strandveiða 
og frístundaveiða. Skoðuð voru gögn 
fyrir árin 2003 - 2014 og lagt mat á 
árangurinn. 

Fram kemur í skýrslunni að rann-
sókn Holm og fleiri (2015) “sem fjöll-
uðu um mismunandi markmið með 
fiskveiðistjórnunarkerfum Norð-
manna, Grænlendinga og Íslendinga 
er ljóst að markmið um að stuðla að 
efnahagslegum ávinningi þjóðarbúsins 
eru yfirgnæfandi í íslenska kerfinu og 
kemur ekki á óvart. Þrátt fyrir það virð-
ist sem að samfélagslegur sáttmáli um 
veiðistjórnunarkerfið liggi ekki að fullu 
fyrir hérlendis. Það birtist í deilum um 

kerfið, s.s. hvað varðar aðgengi fyrir 
nýliða og áhrif á þróun byggðar.“ Það 
athyglisverða við þessa rannsókn er sú 
niðurstaða að einblínt er á efnahags-
legan ávinning heildarinnar og að 
ekki sé sátt um þá áherslu, með öðrum 
orðum að enginn samfélagssáttmáli sé 
til staðar. 

Gerð er grein fyrir í skýrslunni 
tveimur tilraunum í Alaska til þess að 
þróa kvótaúthlutun til samfélaga þeim 
til styrktar. 

Í annarri tilrauninni er 10% af 
Alaskaufsa ráðstafað til byggðarlaga 
og í hinni er sett upp áætlun um að 
kaupa kvóta til byggðarlaga á mark-
aði og útdeila til sjómanna í stað þess 
sem farinn var. Kaflinn í skýrslunni um 
þetta er svohljóðandi: 

“Meðal svæða á norðurslóðum þar 
sem gerðar hafa verið ráðstafanir til 
að bæta svæðum upp neikvæð áhrif 
fiskveiðistjórnunarkerfa er Alaska. 
Þannig eru Community development 
quot-as (CDQ) í vestur Alaska eða Ber-
ingssundssvæðinu dæmi um verkefni 
innan kvótakerfis sem er ætlað að hafa 
áhrif á þróun byggðar (Committee to 

review the community development 
quota program o. fl. , 1999). Þetta ver-
kefni byrjaði árið 1992 og hafði það 
að markmiði að hafa jákvæð efna-
hags- og samfélagsleg áhrif á sjávar-

byggðir frumbyggja í vestur Alaska. 
Á fyrsta ári sínu hafði kerfið yfir að 
ráða 7,5% af kvóta fyrir Alaskaufsa og 
á næstu árum jukust heimildir í öðrum 
tegundum þannig að heildarmagnið 
var allt að 10% (Mansfield, 2007). Það 
sem er áhugavert við CDQ kerfið er 
að samfélög sem fá kvótann mega ekki 
selja hann en geta m.a. leigt kvóta út 
til einstaklinga eða fyrirtækja sem 
stunda útgerð og nýtt arðinn sem fæst 
fyrir leiguna til ýmissa samfélagslegra 
verkefna (sama heimild). Til þess að 
fá kvótann þurftu samfélögin að vera 
með samþykkt svokallað Community 
Development Plan (Ginter, 1995). 

Carothers (2011) gerði rannsókn 
á öðru byggðakvótakerfi í Alaska, 
svokölluðu Community Quota 
Program sem er frábrugðið hinu 
fyrra sem lýst er að framan. Til þess 
að koma til greina í þessu verkefni 
þurftu byggðarlögin eða samfélögin 
að uppfylla nokkur skilyrði, þ. e. að 
íbúafjöldi væri undir 1.500, vera af-
skekkt, þ. e. ekki hnútpunktur14 í 
vegakerfinu, vera stað-sett við strönd 
(innan 10 mílna frá strönd Gulf of 
Alaska) og virk í fiskveiðum í atvinnu-
skyni (þ. e. eiga sér sögu um þátttöku 
í lúðu- og þorskveiðum). Alls féllu 42 
byggðarlög undir þessi skilyrði. Rann-
sóknin sem hér er greint frá byggði 
á viðtölum og könnunum hjá íbúum 
í sjávar-byggðum. Rannsakandinn 
fjallaði um kvótakerfi Alaska út frá 
hugmyndum um réttlæti og kannaði 
viðhorf íbúanna til þess. Þar kom m.a. 
fram að frá einkavæðingu fiskveiði-
réttinda í lúðu og Alaskaþorski árið 
1995 hafði kvóti byggðarlaga sem voru 
skoðuð í rannsókninni minnkað í heild 
um 40% til ársins 2009 í lúðu og um 
61% í Alaskaþorski. Þeir einstaklingar 
sem áttu lúðukvóta voru orðnir 56% 
færri á sama tímabili og 63% færri 
áttu þorskkvóta. Einnig tók hún við-
töl við forsvarsmenn samtaka sjávar-
byggða en meðal þeirra hefur barátta 
fyrir byggðarlög eða ákveðna tegund 
byggðarlaga, þ. e. þeirra sem byggja 
tilvist sína verulega á sjávarútvegi, 
aukist á kostnað þess að einbeita sér 
að réttindum einstaklinga á sviði sjáv-

arútvegs. Til þess að afla kvóta sem 
tengdur er byggðarlögum Comm-
unity Quota Program þarf að stofna 
í byggðarlögunum það sem kallað er 
Community Quota Entity (CQE) sem 
eru eins konar „non-profit“ félög sem 
geta þá leitað að og keypt kvóta til 
byggðarlagsins á markaði og útdeilt 
til sjómanna í samfélaginu. Fram kom í 
rannsókninni að viðmælendum fannst 
mikil skriffinnska við að koma CQE á 
laggirnar og halda utan um slíkt félag. 
Það byggði mikið á framtaki tiltekinna 
einstaklinga í samfélaginu. Þá var of-
arlega í huga margra að hætta væri á 
að ávinningurinn af kvótanum kæmi 
fyrst og fremst stærri bátaeigendum 
til góða og þeim sem ættu meira undir 
sér í samfélaginu en síður ungum sjó-
mönnum sem væru að koma undir 
sig fótunum. Þá kunni kvótaverðið 
að vera of hátt til að unnt sé að hag-
nýta sér ávinninginn sem annars væri 
af sameiginlegum kaupum kvóta til 
byggðarlagsins.“

Greianrhöfundarnir Vífill Karlsson 
og Hjalti Jóhannesson segja að ýmis 
vandkvæði séu á því að styrkja byggð 
í tengslum við stjórn fiskveiða og að 
það sé fjarri því að vera séríslenskt 
fyrirbrigði: 

“Margt bendir til að almenn þróun 
samfélagsins, innviða og efnahagslífs í 
átt til sífellt meiri miðlægni og stærri 
rekstrareininga vegi sífellt þyngra og 
veiki stöðu fámennra byggðarlaga, sér-
staklega þeirra sem liggja fjær hringiðu 
mannlífsins. Draga má þá ályktun að 
aðgerðir til að hafa áhrif á þessa þróun 
þurfi að vera samstilltar og taka til 
fleiri þátta en aðeins þeirra að flytja 
til veiðiheimildir milli staða eða flokka 
útgerðar.“

Áhrifin af þessum sérúrræðum hafa 
verið mismunandi eftir landssvæðum. 
Á Vestfjörðum er einkennandi að veitt 
er 15-25% meira en aflaheimildir svæð-
isins segja til um og að um 35-50% 
af því sem landað er fer til vinnslu út 
fyrir svæðið. Almenni byggðakvótinn 
er talinn hafa skilað Vestfirðingum 
mestu og athyglisverð er sú niðurstaða 
að strandveiðarnar hafi haft mest áhrif 
á stór höfuðborgarsvæðinu. 
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

Úthlutun veiðiheimilda úr pottum fiskveiðistjórnunarkerfisins 2003–2012.

Auglýsingasíminn er 578 1190



Karamella og perur Súkkulaði og ferskjur Vanilla og kókos

Bragðgóð grísk jógúrt að vestan



Powermax 30 Air 
með innbyggðri loftpressu
• Sker allt að 16 mm þykkt járn
• Einfasa 120-240V – Aðeins 13,5 kg.
• 3 ára ábyrgð 

Plasmaskurðarvélar
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