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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Þakblásarar

íshúsið
www.ishusid.is ∑  S:566 6000 Andaðu léttar - loftaðu rétt

Hljóðlátar í rör

viftur.is Rör og fittings

Gríðarlegt úrval af viftum og tengihlutum

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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Guðmundur Rósmundsson, útgerðarmaður í Bolungavík fór fyrst á sjóinn árið 1932 á skektu frá Flateyri. Hann var þá aðeins 9 
ára gamall. Hjá honum stendur sonur hans, Benedikt Guðmundsson, skipstjóri á Páli Helga íS. Myndin er tekin á hátíðahöldum 
sjómannadagsins í Bolungavík.



Verknámskennarar  
í vélvirkjun/málmsmíði

Menntaskólinn á Ísafirði óskar eftir að ráða vélvirkja og/eða málmiðn-
meistara og vélfræðing samtals tvær stöður. Íbúð fylgir á mjög góðum 
kjörum.

Umsækjendur skulu hafa löggild réttindi í viðkomandi iðngrein og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi sbr. lög nr. 87/2008. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi KÍ f.h. framhaldsskólakennara og fjármála-
ráðherra f.h. ríkissjóðs, auk stofnanasamnings. 

Umsóknum skal skila til skólameistara eigi síðar en 19. júní 2016 á 
netfangið jon@misa.is. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016. Nánari 
upplýsingar gefur skólameistari, auk aðstoðarskólameistara í síma 450 
4400 á skrifstofutíma en í síma 896 4636 utan þess tíma.

Skólameistari
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Látrabjarg: 

40% ósátt
Samkvæmt upplýsingum Mar-

íasar Sveinssonar eru líklega 
12 landeigendur sem fara með 

um 40% eignarhald jarðarinnar 
Hvallátur sem ekki hafa skrifað 
undir yfirlýsingu Umhverfisstofn-
unar um frekari friðlýsingarvinnu. 
Landeigendur eru allmargir og talið 
er að þeir séu um 100 en margir 
þeirra eru útarfar og fara með lítinn 
eignarhluta. Tvíburasystkin eiga 1/3 
jarðarinnar eftir því sem næst verður 
komist. Jörðin Hvallátur skiptist að 
fornu að jöfnu milli þriggja býla sem 
voru á henni, Heimabæ, Húsabæ og 
Miðbæ. Síðar var svo Sæból byggt út 
úr Heimabæ. 

Að sögn Sigrúnar Ágústsdóttur, 
sviðsstjóra hjá Umhverfisstofnun 
er málið ekki komið svo langt að 
búið sé að skrifa friðlýsingarskil-
mála og yfirlýsingin sem send var 
landeigendum á að veita samþykki 
landeigenda fyrir því að vinna við 
skilmála friðlýsingar myndi hefjast. 
En vegna þeirra andstöðu sem komið 
hefur upp hefur málið verið sett í bið-
stöðu. Sigrún segir að friðlýsing gæti 
sett einhverjar skorður á eignarheim-
ildir landeigenda með því að stjórna 
umferð um svæðið og landnotkun. 

Lög heimila að svæði verði frið-
lýst í ágreiningi við einhverja land-
eigendur en engin dæmi eru um að 
það hafi verið gert. Hugmyndir hafa 
einnig verið um að stofna þjóðgarð 
og Sigrún Ágústsdóttir segir að 
sveitarfélagið Vesturbyggð hafi áhuga 
á því og það komi til greina. 

Marías Sveinsson bendir á að það 
sé á könnu sveitarfélagsins að koma 
upp snyrtiaðstöðu og vísar til sam-
þykktar frá 1991 í tíð Rauðasands-
hrepps. Þær skuldbindingar hafi svo 
Vesturbyggð yfirtekið með samein-
ingu sveitarfélaganna 1994. Þá deilir 
Marías Sveinsson á bæjaryfirvöld 
fyrir skort á samráði við gerð göngu-
stígs sem hann segir hafa veriðbæði 
ljótan og misheppnaðan. 

Hafa skoðað húsnæði 
Ufsa ehf í Bolungavík
Víkingur Gunnarsson, fram-

kvæmdastjóri Arnarlax stað-
festir að Arnarlax hafi skoðað 

húsnæði í eigu Ufsa ehf í Bolungavík, 
það er gömlu loðnuverksmiðjuna. Hann 
segir að fyrirtækið ætli sér að hefja starf-
semi í Bolungavík og skoðaðar hafi verið 
aðstæður í Bolungavík. Arnarlax mun 
þurfa húsnæði og aðstöðu og Víkingur 
segir að lóðir og húsnæði við höfnina 
hafi verið skoðað. Hann gerir ráð fyrir 
að starfsmaður verði ráðinn um miðjan 
þennan mánuð og unnið verði að því að 
afla leyfa fyrir laxeldið við Ísafjarðar-
djúp. Hins vegar sé ekki tímabært að 
ráðast í fjárfestingar fyrr en fer að sjást 
fyrir endann á leyfisferlinu og að ljóst er 
orðið að leyfin munu fást. Það telur Vík-
ingur að geti orðið fyrir lok næsta árs. 

Nýtt hótel á Patreksfirði
Nýlega var opnað nýtt hótel 

á Patreksfirði, Hótel West 
við Aðalstræti. Í húsinu var 

áður aðsetur Kaupfélags Patreksfjarðar 
um áratuga skeið. Það var um skeið í 
frekar bágbornu ástandi en hefur á 
síðustu tveimur árum verið algerlega 
tekið í gegn og endurnýjað. Hótel West 
var opnað 1. maí síðastliðinn er með 
17 glæsileg herbergi. Eigendur eru 
Patreksfirðingarnir og hjónin Jóhann 
Svavarsson og Sigríður B. Gísladóttir. 
Þau hafa um árabil búið á Sauðárkróki 
en hafa snúið aftur til heimahaganna. 
Minnast má þeirra orða Jóns úr Vör 
að þorpið fylgdi manni alla leið og að 
strengurinn við átthaganna slitnaði 
aldrei. 

Víkingur Gunnarsson  Mynd: bb.is

Marías Sveinsson.

Aðgerðaáætlun fyrir Vestfirði: 

Aftur nefnd og enn úttekt
Ríkisstjórnin samþykkti um síð-

ustu mánaðamót að skipa nefnd 
sem vinni aðgerðaáætlun fyrir 

Vestfirði. Nefndin verður undir forystu 
forsætisráðuneytisins og er ætlað að-
skila tillögum eigi síðar en 31. ágúst 
næstkomandi. Í yfirlýsingu ríkisstjórn-
arinnar segir að „ljóst sé að ákveðnar 
byggðir eigi við meiri erfiðleika að etja 
en aðrar og gera þurfi úttekt á þeim 
svæðum og móta tillögur um hvernig 
mæta megi aðsteðjandi vanda.“ Þá segir: 
„Alvarleg staða hefur skapast í samfé-

lags- og atvinnuþróun á Vestfjörðum 
á síðustu áratugum“ og að fækkað hafi 
íbúum um 20% á síðustu 18 árum. Mest 
hefur fækkunin verið í yngstu aldurs-
hópunum um 30 – 40%. 

Stjórn Fjórðungssambands Vest-
firðinga fagnar framtaki ríkisstjórnar-
innar og segir í ályktun sinni: “ Það er 
fagnaðarefni að kastljóst ríkisstjórnar 
beinist nú að Vestfjörðum og afar 
ánægjulegt að ríkisstjórn hafi tekið svo 
vel í erindi stjórnar FV. Í langan tíma 
hefur samkeppnisstaða Vestfjarða verið 

skekkt í samanburði við önnur svæði 
landsins. Niðurstaðan hefur því verið 
viðvarandi fólksfækkun. Fjórðungssam-
band Vestfirðinga ber miklar vonir við, 
að afurð nefndarinnar verði nægilega 
kröftug til að hafa afgerandi jákvæð 
áhrif á þá byggðaþróun sem átt hefur 
sér stað á Vestfjörðum undanfarið.“

Ljósátuvinnsla: 

Í athugun
Norskir aðilar hafa sýnt áshuga á 

því að veiða ljósátu í Ísafjarðar-
djúpi og vinna hana í Bolungavík. Fyrir 
skömmu fór fram tilraunaveiðar og 
hefur málið síðan verið til skoðunar. 
Talsmaður Norðmannanna vildi ekkert 
segja að svo stöddu annað en að málið 
væri til athugunar. Jón Guðbjartsson, 
stjórnarformaður Kampa ehf var 
sömuleiðis varkár í svörum, en staðfesti 
að málið væri á athugunarstigi og það 
væri álitlegt. Verði af áformunum mun 

húsnæði Kampa í Bolungavík, gamla 
Íshúsfélag Bolungavíkur verða notað 
undir starfsemina. Blaðið Vestfirðir 
hefur staðfestar heimildir fyrir því að 
á vegum norsku aðilanna hafa verið 
gerð tilboð í a.m.k. tvö íbúðarhús í Bol-
ungavík með fyrirvara um framhald 
málsins. Að sögn Jóns Guðbjartssonar 
virðist vera nægur lífmassi af ljósátu til 
staðar í Ísafjarðardjúpi fyrir fyrirhug-
aðar veiðar. 

Mynd: bb.is



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

NÝR FORD FOCUS
Hinn sívinsæli Ford Focus er þekktur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra 
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri. 

Staðalbúnaður Ford Focus er nú enn glæsilegri en áður. Má þar nefna 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringinu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi og 8'' snertiskjá. 

Ford Focus kemur á 16'' álfelgum og er þar að auki búinn Ford MyKey 
búnaði, upphitanlegri framrúðu, aksturstölvu, leðurklæddu stýrishjóli, 
loftkælingu, spólvörn, brekkuaðstoð og Ford Easy Fuel® búnaði.

Nú er SYNC II samskiptakerfi með 
Bluetooth og neyðarhringingu,  
8'' snertiskjá og íslenskt leiðsögukerfi 
einnig hluti af ríkulegum staðalbúnaði

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína og  endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði 
sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Ford Focus er búinn margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð.  Ford Focus, EcoBoost bensín  
125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði 
án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus 
- komdu og prófaðu

FORD FOCUS 

FR
Á 3.350.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 3.550.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

FÁANLEGUR STATION FRÁ 3.510.000 KR.

Ford_Focus_Sync_5x38_20160518_END.indd   1 14.6.2016   16:10:56
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Komandi forsetakosningar eru einstakar að því leiti að harðsvíraðasti  sér-
hagsmunahópur landsmanna stendur leynt og ljóst þétt að baki framboði 
ritstjóra Morgunblaðsins.

Morgunblaðið er í eigu  auðugustu útgerðarmanna landsins. Þeir keyptu Morgun-
blaðið árið 2009 og útgerðarmenn eiga 96% alls  hlutafjár.  Meðal útgerðarfyrir-
tækja sem eiga Morgunblaðið eru Samherji, Ísfélag Vestmannaeyja, FISK Seafood 
á Sauðárkróki, Síldarvinnslan, Rammi, Skinney – Þinganes, Hraðfrystihúsið 
Gunnvör, Lýsi   og Vísir.  Útgerðarfélögin sem eru í eigendahópi Morgunblaðsins 
ráða samtals 36,5% alls kvóta á Íslandsmiðum. Samherji er stærsti  beini hluthafinn 
með nærri 20% hlutafjár.  Guðbjörg Matthíasdóttir í Vestmannaeyjum er stærsti 
einstaki hluthafinn í gegnum ýmis félög og ræður  hún beint eða óbeint 45% 
hlutafjár samkvæmt úttekt Inga Freys Vilhjámssonar í Stundinni á síðasta hausti.

Útgerðin borgar tapið

Útgáfufélag Morgunblaðsins var gjaldþrota eftir hrun og var  á höndum Íslands-
banka. Af fyrirtækinu voru afskrifaðar 3,5 milljarðar króna samkvæmt úttekt 
sem birtist í  Kjarnanum í september 2015. Þrjú tilboð bárust í blaðið, eitt frá 
hópi undir forystu Vilhjálms Bjarnasonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins, annað 
frá áströlskum fjárfesti og það þriðja frá útgerðarmafíunni íslensku. Auðvitað 
var síðastnefnda hópnum fært blaðið.  Það þurfti frekari afskriftir upp á einn 
milljarða króna tveimur árum seinna. Hafa því verið samtals afskrifaðir 4,5 
milljarðar króna af Morgunblaðinu. Nýju eigendurnir réðu strax fyrrverandi 
forsætisráðherra og fyrrverandi formann Sjálfstæðisflokksins í stól ritstjóra. Þeir 
hafa greinilega ekki rekið blaðið á arðsemisgrundvelli  heldur einblínt á pólitískt 
og sérhagsmunatengt hlutverk þess og kostað því til sem þarf til þess að ná ár-
angri. Samanlagt tap af rekstri blaðsins frá 2009 – 2014 nemur 1300 milljónum 
króna samkvæmt því sem fram kemur í Kjarnanum. Eitt af aðalbaráttumálum 
blaðsins var að berjast hatrammlega gegn öllum áformum síðustu ríkistjórnar 
um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. 
Ritstjóri blaðsins leiddi þá baráttu fyrir hönd eigendanna, útgerðarfyrirtækjanna 
og hann er nú forsetaframbjóðandi eigendahópsins. Ritstjórinn sá til þess um 
13 ára skeið sem forsætisráðherra að bæla niður allar tilraunir á Alþingi til 
þess að skera upp kvótakerfið og koma  á nauðsynlegum og óhjákvæmilegum 
breytingum.  Nú er hann sendur út af örkinni til þess að tryggja útgerðarauð-
valdinu auðsveipan forseta í sína þágu. Morgunblaðinu hefur á ósvífinn hátt 
verið beitt frambjóðandanum til framdráttar. Framboðið var undirbúið með 
því að dreifa Morgunblaðinu ókeypis í hvert hús á höfuðborgsvæðinu með 
fjögurra síðna lofrullu um ritstjóra blaðsins.  Síðan kom framboðstilkynningin 
í kjölfarið. Blaðinu hefur ítrekað verið dreift ókeypis til þess eins að vekja athygli 
á forsetaframbjóðandanum.

Morgunblaðið í kosningabaráttu

Þessir atburðir eru algert einsdæmi á Íslandi og þótt víðar væri leitað. Fjölmiðill 
er af fullkominni ósvífni misnotaður sem áróðurstæki fyrir forsetaframbjóðanda 
sem jafnframt er ritstjóri blaðsins.  Blaðið hefur jafnframt verið notað til þess að 
kasta rýrð á þann forsetaframbjóðanda sem mest fylgi hefur.  Auðvitað koma 
engar tekjur inn til þess að standa undir útgjöldunum sem leiðir af því að gefa 
tugþúsundir eintök af blaðinu í hvert sinn. Kostnaðurinn er að sjálfsögðu sóttur 
til eigenda blaðsins, útgerðarfyrirtækjanna. 
 Þeim munar ekki um að bæta við 1300 milljóna króna framlagið á síðustu  árum 
sem reitt var fram til þess að borga tapið. Þótt kostnaðurinn kunni að hlaupa 
á hundruðum milljóna króna eru það smámunir í samanburði við þá gjöf þeir 
fá á hverju ári frá stjórnmálaflokkunum við völd. Auðlindaarðurinn af nýtingu 
fiskimiðanna er um 40 milljarða króna á hverju ári. Af þeim hagnaði má ætla að 
um 80% renni í vasa útgerðarfyrirtækjanna.   Hlutur útgerðarfyrirtækjanna sem 
eiga Morgunblaðið verður um 10 milljarðar króna á hverju ári í hreinan gróða 
sé miðað við að þau fyrirtæki ráði 36,5% af heildarkvótanum.
 Tíu milljarðar króna  gjöf frá ríkinu á hverju ári eru miklir peningar og það er 
til þess að gera lítil fórn fyrir eigendur blaðsins að kosta til fáeinum hundruðum 
milljóna króna í einar forsetakosningar ef það gæti skilað sér í  pólitískum völdum. 
Það sem alvarlegast er í tilviki Morgunblaðinu er að fjársterkustu sérhagsmuna-
aðilar landsins eiga  og reka fjölmiðil til þess eins að festa í sessi  tangarhald 
sitt á helstu auðlind þjóðarinnar. Það er vegið að lýðræðinu með framgöngu 
útgerðarmannanna.
Svo virðist sem betur fer að almenningur sjái í gegnum þetta sjónarspil og muni 
kjósa óháðan og óspilltan frambjóðanda sem næsta forseta lýðveldisins. Það er 
fagnaðarefni.

Kristinn H. Gunnarsson 

Forsetafram- 
bjóðandi LÍÚ

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

Frábærir jazztónleikar
Á sunnudagskvöldið voru 

haldnir í Edinborgarhúsinu 
einstakir jazz tónleikar. Það 

voru Óskar Guðjónsson og Eyþór 
Gunnarsson ásamt Brasilíumann-
inum Ife Tolentino sem léku brasil-

ískan jazz. Leikin voru lög eftir Ife 
Tolentino og sígild Bossa Nova lög 
eftir ýmsa aðra brasilíska tónlistar-
menn. Tríóið gaf út disk árið 2014 
Vocé Passou Aqui og annar diskur 
er væntanlegur. Listrænir ráðgjafar 

blaðsins Vestfirðir voru á einu máli 
um tónleikana og sögðu að þeir hefðu 
hreint út sagt verið frábærir. Meðal 
tónlistargesta mátti sjá ýmsa þekkta 
tónlistarmenn, þar á meðal sjálfan 
Megas. 

Þá er sauðburður að baki þetta vorið 
en það er mikill álagstími. Indriði 
Aðalsteinsson, bóndi á Skjaldfönn  
hefur fengið kærkominn liðsauka í  
Ingibjörgu Reynisdóttur frá Hríshóli 
í Reykhólasveit. Hún kann á öllum 
verkum góð skil og Indriði þakkaði 
henni með þessum orðum:

Inga vakir víkingshress.
Volar ei né þekkir stress.
Skil á öllu klár hún kann.
Krækja þarf í bóndamann.

Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi á Lauga-
bóli  hvíldist að loknum sauðburðinum 
með lestri í ljóðabók Káins, sem hún 
hefur mikið dálæti á.

Þökk fyrir vísurnar þínar
þær eru gimsteinar.
Með ljóðagerðinni lifa
okkar ljúfustu minningar.

Síbyljan eru stöðug í fjölmiðlum lands-
ins og fer frekar versnandi en hitt. Það 
virðist ekkert lát á kjaftavaðlinum í 
hinum ýmsu svonefndum umræðu-
þáttum. Rögnu á Laugabóli þykir nóg 
komið:

Á ýmsu þvargi er ég þreytt
oft þá skapið stilli.
Menn kjafta alveg út í eitt
Og ekkert bil á milli.

Í síðasta vísnaþætti orti Indriði á 
Skjaldfönn í orðastað forseta vors 

á Bessastöðum og segist hann hafa 
fengið skammir fyrir af málsmetandi 
fólki sem óskar eftir bragarbót. „ Einn 
lét þess m.a. getið í framhjáhlaupi 
að Ólafur Ragnar ætti eftir að veita 
orður 17. júní og jafnvel oftar áður en 
hann hyrfi úr forsetastól. Mér fannst 
þá sjálfsagt að verða við þessum til-
mælum“ segir Indriði:

Ég reyndi með lagni að búa sem 
 best í haginn,
svo birst ég  gæti í framboði ein
 hvern daginn.
En tíminn var hlaupinn og 
 panömuð flest vor forrit
Því flytjumst við nú frá Bessastöð-
 unum, Dorrit.

Víkjum aðeins að Framsóknar-
flokknum. Sigmundur Davíð er hval-
reki fyrir hagyrðinga, segir Indriði á 
Skjaldfönn og yrkir í orðastað hans:

Á Framsóknaroddi er vont að vera
vægðarlaust RUV-menn út mig bera.
Ég er hjartagóð sál og sómaskinn
Spyrjiði bara hann pabba minn.

Sænskir djöflar í mér atast
alveg getur manni fatast
að verjast slíku vinstra liði.
Viljiði láta mig í friði.

Rúsínan í pysluendanum er svo grein 
Kára Stefánssonar í Fréttablaðinu  
miðvikudaginn 8. júní. Fyrirsögn 

greinarinnar var „Buxurnar heillar 
þjóðar“ og þar fjallaði Kári um mál-
flutning Sigmundar Davíðs á mið-
stjórnarfundi Framsóknarflokksins  
sem kenndi öðrum um eigin orð og 
frammistöðu hans í viðtalinu fræga 
við sænsku sjónvarpsmennina. Fannst 
Kára framganga Sigmundar Davíðs 
miður góð og að hann hefði ekki bara 
gert í eigin buxur heldur buxur heillar 
þjóðar. 

Indriði á Skjaldfönn dregur saman 
innihaldið í grein Kára í fjórar 
hendingar:

Hjálpin kæmi helst frá Guði
horfur eru miður góðar.
Sigmundur í svaka stuði
skeit í buxur heillar þjóðar. 

Lokaorðin í vísnahorninu á svo Ragna 
á Laugabóli. Hún hafði ekki gert vísu 
síðan hún missti sonarson sinn í slysi 
í Súðavík fyrir  15 árum þegar um-
sjónarmaður þáttarins hringdi í hana 
í vetur  og leitaði eftir framlagi í vísna-
þáttinn. 

Ýmsu er að hyggja og gá
ef út er brunninn kraftur.
Ég vil þakka Kristni Há
að kveikja ljósið aftur.

Með þessum orðum er vísnahorninu 
lokað að þessu sinni.

Með sumarkveðjum að vestan
Kristinn H. Gunnarsson
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Allt fyrir 
öryggið!
Hjá  Dynjanda færðu öryggis vörur 
fyrir heimilið og vinnu staðinn.

Hafðu samband. 
Við veitum þér faglega aðstoð.
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Vilja Sigmund 
Davíð burt
Framsóknarmenn á Vestfjörðum 

vilja að Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður 

flokksins víkji úr formannaembætti 
samkvæmt heimildum blaðsins Vest-
firðir. Framsóknarfélagið á Ísafirði 
gerði á fundi síðun nýverið ályktun 
þess efnis og sendu hana til flokksfor-
ystunnar. Flokksmenn sem rætt hefur 
verið við virðast vera á sömu skoðun 
og vilja að Sigurður Ingi Jóhanns-
son taki við keflinu. Heimildum ber 
saman um að miðstjórnarfundurinn 
í byrjum mánaðarins hafi einkennst 
af kröftugum málflutningi þeirra sem 
styðja formanninn til áframhaldandi 
forystu. Greinilegt er að á næstu 

vikum verður tekist á um forystuna 
í Framsóknarflokknum og fróðlegt 
verður að fylgjast með því hvort fylk-
ingin verður ofan á. 

Bryggjukaffi á Flateyri
Nýtt kaffihús hefur verið opnað á Flateyri. Það í eigu hjónanna Þorbjargar Sigþórsdóttur og Sigurðar Hafberg. 
Þorbjörg var bjartsýn á reksturinn í sumar og aðsóknin um sjómannadagshelgina var framar öllum vonum. 

Íþróttafélagið Vestri leikur í 2. Deild í Íslandsmótinu í knattspyrnu. Á laugardaginn sótti Völsungur frá Húsavík 
Vestfirðingana heim. Þingeyingarnir náðu tvívegis forystu og jafnoft jafnaði Pétur Bjarnason fyrir Vestra. Síðara 
markið var sérlega glæsilegt. Vestramenn sótt hart að marki Völsungs undir lok leiksins og freistuðu þess að skora 
sigurmarkið en það tókst ekki og jafntefli varð niðurstaðan. Vestri er um miðja deild með 8 stig.

Mynd: visir.is

UMFÍ hélt á Ísafirði um síðustu helgi sérstakt íþróttamót fyrir fimmtíu 
ára og eldri. Keppendur fengu afbragðsveður og aðsókn var ágæt.  Mótið 
var sett á Silfurtorgi og keppt víða um bæinn. Í stígvélakasti var keppt á 
Torfnesvelli. Sjá má keppanda frá Héraðssambandi Suður Þingeyinga þeyta 
stígvélinu laglega langa vegalengd. Glöggir Vestfirðingar átta sig á því að 
keppandinn er hagvanur á þessum slóðum, enda Bolvíkingur.
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

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

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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Lokað á laugardögum í sumar
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Barðastrandarhreppur - göngubók
Upphafið og bókin,  
samstarfið
Allt byrjaði þetta með því að ég 
kom auga á það sem hafði alla tíð 
verið fyrir augunum á mér – Barða-
strandarhreppinn með öllum sínum 
kostum og göllum. Hér er jú fallegt 
eins og annars staðar og engu minni 
ástæða til að staldra við eða ferðast til 
frekar en aðrir staðir sem ég hef heim-
sótt. Sagan við hvert fótmál, fornleifar, 
náttúruvætti, fjölskrúðug flóra og fána, 
eyjarnar, kjarrið, fjöllin – og það engin 
smáfjöll. Hér stoppa aftur á móti fáir því 
að enginn hefur sagt fólki hvers vegna 
það eigi að gera það. 

Ég bjó erlendis þegar þetta var og 
kom heim í sveitina mína í sumarfrí 
og gekk þá Barðaströndina - ströndina 
sjálfa, þræddi voga og vaðla, nes og 
tanga – og fékk alveg nýja sýn á staðinn. 
Suma staði þekkti ég frá barnæsku og 
unglingsárum, en ég er fædd og upp-
alin á Seftjörn á Barðaströnd til 15 ára 
aldurs, aðra sá ég í fyrsta sinn af því að 
þeir eru úr alfaraleið. Þegar fjölskyldan 
flutti svo aftur til Íslands fór ég að ganga 
meira um Barðastrandarhreppinn og 
það var á þeim ferðum sem sú hugmynd 
kviknaði að skrifa bók um gönguleiðir 
í hreppnum. Mér fannst nefnilega al-
veg ómögulegt að fólk þeysti í gegn um 
hann og áttaði sig engan veginn á því 
hvað hér væri að finna. Mig langaði að 
bjóða fólki heim, til að njóta náttúr-
unnar og upplifunarinnar af henni með 
okkur hinum sem kunnum svo vel að 
meta hana. 

Ég er mannfræðingur í grunninn, 
kennari og guðfræðingur. Ég fann að 
mig langaði að athuga hvort sveitungar 
mínir væru mér sammála um heim-
boðið. Við hittumst á fundi og ræddum 
þessi mál, hvað við vildum benda fólki 
á og hverju við vildum halda til hlés og 
vernda sökum þess hversu viðkvæmt 
það er fyrir umferð margra. Þetta var 
einstakur og góður fundur og útgangs-
punktur var að vinna bókina í samvinnu 
við heimamenn og hefur sú samvinna 
gengið aldeilis vel. Þannig hef ég komið 
á hvern bæ og rætt við fólkið, hringt ófá 
símtölin og borið skrifin undir mitt fólk 
– þessi samvinna hefur verið ómetanleg 
og glætt verkefnið dýpt og samkennd. 

Annar útgangspunktur við vinnslu 
bókarinnar var að ganga allar leiðirnar 
sjálf – það hefur tekið tíma, tæpan 
áratug og verið endalaus uppspretta 
vangavelta og ævintýra. Á þessari veg-
ferð kom upp hugmynd um að vinna 
einnig kort samhliða bókinni. Ég hafði 
séð skemmtilegt kort af Árneshreppi á 
Ströndum sem Ómar Smári Kristins-
son teiknaði. Kort sem mér fannst 
veita mér skilning í landslag umfram 
það sem hefðbundin kort gerðu. Krist-
björg Olsen myndlistakona, ættuð frá 
Ísafirði, tók að sér að teikna kortið sem 
er 160 cm á lengd og 21 cm á hæð. Með 
þessari óvenjulegu stærð á korti vildi 
Kristbjörg undirstrika hversu langur 
Barðastrandarhreppur er. Kristbjörg 
teiknaði inn bæi og kennileiti og það 
verður að segjast að henni hefur tekist 
alveg sérstaklega vel til. Engu er líkara 
en að maður svífi yfir hreppnum og 
hafi þá yfirsýn sem fuglinn hefur og 
tengi landslag og staði á alveg nýjan hátt. 
Aftan á kortinu er 12 gönguleiðum lýst 
á íslensku og ensku og þær merktar inn 
á kortið. Kaupa má kort sér eða með 
bókinni – hvort um sig styður hitt en 
stendur einnig alveg sjálft. 

Bókin sjálf átti í upphafi að vera 
hefðbundin göngubók í útliti. Reyndar 
er það ekki alveg rétt – rétt er að hún 
átti aldrei að verða til, en síðan hún 
varð að hugmynd hefur hún lotið 
sínum eigin lögmálum. Í samstarfi 
við Björgu Vilhjálmsdóttur hönnuð 
fékk bókin á sig endanlega mynd. 
Karrýgul er hún eins og skófirnar í 
Vestureyjum Breiðafjarðar, kápan er 
hálfstíf og klædd striga og á hana eru 
þrykktar leiðirnar sem ég hef gengið 
um Barðastrandarhrepp og á saur-
blöðum hef ég krotað ofan í leiðirnar. 
Bókin fer einstaklega vel í hendi og 
auðvelt er að faðma hana eða stinga 
ofan í bakpoka því að hún gefur eftir. 
Striginn þolir ýmislegt og bókin eldist 
vel og verður persónulegri með hverri 
flettingunni. Barðastrandarhreppur 
– gögnubók er 328 síður og fjöldi 
mynda eru í bókinni og kort með 
merktri gönguleið við hverja leið sem 
Ólafur Valsson kortagerðamaður hefur 
unnið. Prentsmiðjan Oddi hefur farið 
mjúkum höndum um bókina og út-
koman er einstaklega falleg og faglega 
unnin bók og því tilvalin gjöf. Það var 
aldrei spurning um hvar bókin skyldi 
prentuð þar sem mér finnst máli skipta 
að skipta við innlenda aðila. 

Gönguleiðir og  
Barnaströnd
Það má segja að bókinni sé skipt í 
tvennt þar sem annars vegar eru 44 
gönguleiðir um allan hreppinn og 
hins vegar leiðsegi ég fólki og fjalla 
um Barðastrandarhrepp frá austur-
mörkum hans við Skiptá í Kjálkafirði 
til vesturs að Stálfjalli og Siglunes-
hlíðum. Þar kem ég við á hverjum 
bæ og geri örnefnum, sögu og öðru 
skil sem tengist þeim stað. Mér finnst 
mikilvægt að þar sé sagt frá því sem 
gerist nær okkur í tíma jafnt sem fjær. 

Í Barðastrandarhreppur – göngu-
bók er að finna langar og stuttar leiðir, 
léttar og erfiðar, ferðir upp til fjalla 
og dala og niður við ströndina. Stystu 
leiðirnar taka örfáar mínútúr og þær 
lengstu allt að 12 klst. Við förum um 
gamlar alfaraleiðir sem liggja á milli 
byggðarlaga, förum upp á fjallatinda, 
skoðum náttúruvætti og göngum 
ströndina. Eiginlega mætti nefna 
Barðaströndina Barnaströnd því að 

þar mikið fyrir börn að vera við. Þar 
ber fyrsta að nefna ströndina sem er 
tæplega 40 km langur sandkassi með 
gulum sandi, svo eru það barnvænu 
gönguleiðirnar, sundlaugarnar sem 
eru tvær og heitu pottarnir sem eru 
jafnmargir, í Vatnsfirði og í Laugarnesi 
við Krossholt. Fjaran er endalaus upp-

spretta leikja og ævintýra og þar er 
hægt að „ganga á reka“ og sjá hvað 
sjórinn hefur fært okkur þann daginn, 
tína skeljar því að gnægt er af þeim hér 
um slóðir, nú eða fara í sjóinn. Því að 
þegar sjórinn fellur upp á sandinn eftir 
sólríkan sumardag er hann volgur og 
gott að bursla í honum. 

Ég hef gengið gamlar alfaraleiðir í 
fóspor formæðra og feðra því að ég er 
ættuð úr Breiðafirði og allt umhverfis 
hann. Það er alveg einstök tilfinn-
ing. Það er sérstakt að ganga gamla 
götu, styðja sig við stein við veginn, 
dáðst að vörðunum og hleðslunum 
– tengir fólk við annan tíma, annan 
takt og þannig er ganga um gamlar 
alfaraleiðir ekki einungis ganga um 
landslag heldur ganga um aðra tíma, 
hendir manni til og frá í tíma og rúmi 
– glæðir gönguna dýpt og tilfinningu. 
Um Barðastrandarhrepp hefur löngum 
legið alfaraleið til allra átta og jafnvel 
til annarra landa hér áður fyrr. Þannig 
segja nokkrar Íslendingasagna af för 
fólks um Hagavaðal sem þá kallaðist 
Vaðall og var hafskipahöfn, af landi 
brott – sumir jafnvel á flótta. Leiðirnar 
láu einnig vestur í Útvíkur um Sands-
heiði, í Patreksfjörð um Kleifaheiði, 
í Tálknafjörð um Miðvörðuheiði, í 
Arnarfjörð um Fossheiði, í Trostans-
fjörð um Breiðaskarð, Í Geirþjófs-
fjörð um Kollagötu eða Botnsskarð, 
um Hornatær norður í Borgarfjörð í 
Arnarfirði og Dýrafjörð um Horna-
táaveg sem einnig liggur til austurs inn 
á Þingmannaheiði og austur í sveitir 
um Þingmannaheiði. Innan Barð-
strandarhrepps eru alfaraleiðir um 
Lækjarskarð á milli Vaðals og Brjáns-
lækjar, úr Vatnsfirði á Hjarðarnes um 
Fossárháls að ógleymdri ströndinni 
sjálfri – en þar um liggur og hefur al-
faraleið legið frá fyrstu tíð. Um það 
vitna m.a. Reiðskörð við Rauðsdal sem 
bera nafn sitt af því að um þau var riðið 
– og gott var að ríða sandana mjúka 
endilanga ströndina og aðeins á fáum 
stöðum sem þurfti upp á land til að 
komast leiðar sinnar. 

En ég hef ekki einasta gengið gamlar 
alfaraleiðir um Barðastrandarhrepp 
heldur einnig látið forvitnina ráða og 
tyllt mér á hæstu tinda, skimast eftir 
ævintýrastöðum, leitað sögunnar í 
fornum rústum – gengið fram á hana 
utan vegar í formi leirkerjabrota eða 
skeifubrots í gamalli götu, nú eða 
rúnarsteins með óræðum táknum 
á Þingmannaheiði. Leitað fallegra 
og friðsælla staða, leynistaða, fossa, 
vatna, hvassra fjallsbrúna, Hornatáa, 
strandarinnar, vaðlanna, dalanna, 

Höfundur á leið á Auðnaöxl á Hjarðarnesi. 

Vatnsdalurinn er ægifagur. Þar var þjóðhátíð Vestfirðinga haldin árið 1974 og fegurð dalsins á allra vörum eftir það. 
í kjölfarið var Vatnsfjörður friðaður. 
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til smiðjunnar og á slóðir drauga og 
tröllskessa svo að fátt eitt sé nefnt. 
Það er líka gaman að segja frá því 
að í Barðastrandarhreppi er fyrsta 
gönguleið sem sögur fara af. Hér á ég 
við göngu á Lónfell sem Hrafna-Flóki 
Vilgerðarson gekk á er hann hugðist 
kanna landið og nefna það. Af Lónfelli 
fékk landið okkar nafnið Ísland því að 
Flóki leit þaðan fjörð fullan af hafísum. 
Hann hafði átt erfiðan vetur, fyrstu vet-
ursetuna sem sögur fara af í landinu, ef 
við getum tekið þær trúanlegar. 

Leiðarlok
Barðstrandarhreppur – göngubók er 
byggð á vettvangsferðum, samtölum 
við heimamenn og fræðifólk, heimilda-
vinnu og rannsóknavinnu í gömlum 
skjölum, bókum og kortum. Ómet-
anlegt er að njóta leiðsagnar þeirra 
sem til þekkja og hafa nýtt sér gamlar 

alfaraleiðir á milli staða áður en bílar 
komu og þær leiðir sem við þekkjum 
nú um Barðastrandarhrepp hefðu verið 
eins og tilbúningur í framtíðarmynd – 
ja, áður en bíómyndir komu, a.m.k. í 
Barðastrandarhrepp. 

Mín aðferð var að vinna bókina lag 
fyrir lag. Ég byrjaði á því að ganga um 
svæðið með góðu fólki eða ein, svo 
las ég mig til í heimildum – þannig 
fræddist ég um draugana og var í raun 
ágætlega sátt við að vita ekki af þeim 
á meðan ég var þar á ferð. Örnefnin 
gáfu enn eitt lagið. Þau segja svo mikið 
og oft meira en sagan hefur haldið til 
haga. Samtal við heimamenn tengdi 
allt saman í eina heild. Þetta hefur 
því verið herleg ferð í mörgum lögum 
um gamalkunnugt landslag sem oft á 
tíðum hefur leynt á sér og komið mér 
á óvart – og ég hef komið sjálfri mér 
á óvart! Í bókinni er að finna veglega 

atriðaorðaskrá sem Guðlaug Einars-
dóttir systir mín tók saman. Þar gefur 
að líta þau ógrynni örnefna sem er að 
finna í Barðastrandarhreppi og er þetta 
þó aðeins toppurinn á ísjakanum ef 
svo má að orði komast. Einnig fylgir 
ítarleg heimildaskrá þar sem heimildir 
um hverja gönguleið eru skráðar sér-
staklega. Það var gaman að glugga í 
vegagerðaskýrslur á Þjóðskjalasafni og 
sjá hvernig staðið var að vegavinnu á 
19. öld – merkilegar heimildir. Einnig 
var athyglisvert að skoða gömul kort 
danska herforingjaráðsins frá byrjun 
20. aldar, auk annarra gamallra korta 
– ber þar hæst kort sr. Hjalta Þorsteins-

sonar í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi frá 
miðri 18. öld. 

Við leiðarlok er þakklæti ofarlega í 
huga. Þakklæti til þeirra er gengu með 
mér, oftast fjölskyldan en einnig vinir 
og vinir vina. Þannig höfum við Þur-
íður yngsta dóttir mín gengið einna 
flestar leiðirnar saman frá því að hún 
var 6 ára, er nú 17, og notið samvist-
anna, en einnig eiginmaður og systkini, 
foreldrar og systkinabörn. Ég er þakklát 
þeim er styrktu verkefnið, Gistihús-
inu í Rauðsdal, Hótel Flókalundi og 
Vesturbyggð. 

Verkefnið hefur haft meðbyr og góð 
ára hefur verið í kringum það. Þannig 

hefur mér oft liðið sem ég væri í ein-
hverju flæði og hlutirnir kæmu til mín, 
fólk og heimildir – næsta skref á göngu 
og í rannsókn. Tilfinning fyrir samfellu 
og hringrás – takti tilverunnar, er sterk 
núna við lok þess. Nú er hún farin út í 
heiminn og lifir sínu eigin lífi – Barða-
strandarhreppur – göngubók. Henni 
fylgja allar góðar kveðjur og ósk um 
gott gengi. Héðan í frá er hún upp á 
eigin spýtur og ég hef alla trú á því að 
hún spjari sig vel. Henni til halds og 
trausts hef ég útbúið vefsíðu barda-
strandarhreppur.net – þar má uppfæra 
og koma með nýja hluti því að þessu 
ævintýri er hvergi nærri lokið. 

Prédikun á sjómannadegi 2016 Patreksfjarðarkirkja 5. júní 2016:

Munum eftir tilgangi sjómannadagsins
Til hamingju með daginn sjó-

menn, sjómannsfjölskyldur 
og við öll. Enn á ný höldum 

við upp á þennan dag. Í 75. skiptið 
komum við saman hér á þessum helga 
stað til þess að biðja fyrir sjómönnum 
okkar, þakka fyrir störf þeirra og þess 
sem það hefur fært okkur og minnast 
þeirra sem hafa horfið frá okkur, gleðj-
ast saman og minna okkur á hvaðan 
við erum. Upphaflegur tilgangur 
sjómannadagsins var þessi og verður 
áfram ef okkur auðnast að muna eftir 
því í umbúðunum öllum. 

Margir helgdagar okkar eru orðnir 
umbúðunum að bráð. Jólin, páskarnir, 
hvítasunnan, uppstigningardagur og 
þannig má telja áfram, eru eiginlega 
að breytast í veraldlega frídaga, tæki-
færi til skíðaferða, sólarlandaferða 
o.s.frv. og við munum ekki upphaf-
legan tilgang þeirra eða leiðum hann 
hjá okkur. Nú er m.a. s. komið fram 
frumvarp á Alþingi um það að ekki 
verði almennt frí á þessum dögum í 
framtíðinni, nútíma þjóðfélag kalli á 
það. Kannski er það tímanna tákn í 
nútíma samfélagi fjölmenningar og 
fjölbreytni. En það breytir því ekki að 
við verðum alltaf að muna hvaðan við 
erum, hver við erum og ekki síst hvert 
við erum að fara. Sjómannadagurinn 
hefur sums staðar ekki sama gildi og 
hann hafði áður. Okkur er hætt við því 
að gleyma, við lifum jú á upplýsinga- 
og tækniöld þar sem við þykjumst 
skilja flesta hluti og hafa fullkomna 
stjórn á þeim. Og við viljum það til 
að geta bætt okkur og koma veg fyrir 

slys og óhöpp. Það hefur okkur tekist 
að einhverju leyti. Þó er sjómennska 
enn eitt hættulegasta starf sem menn 
vinna hér og þó víðar væri leitað. Á því 
ári sem liðið er frá því að við héldum 
síðast sjómannadag hátíðlegan hafa 
þrír sjómenn hlotið hina votu gröf 
hér við Vestfirði. „Þegar hendir sorg 
við sjóinn / tregar, syrgi þjóðin öll“ 
segir í sálmi Jóns Magnússonar og 
við tökum sannarlega undir þau. 
Guð blessi minningu þeirra og láti 
hið eilífa ljós sitt lýsa þeim. Slysin gera 
sannarlega sjaldnast boð á undan sér, 
það er alkunn staðreynd sem ekki 
þarf að fjölyrða frekar um. En við 
getum gert ýmislegt til þess að auka 
og bæta öryggi. Það hlýtur að skjóta 
skökku við, eins mikla hagsmuni og 
við höfum af sjávarútvegi og sjósókn 
að það sé ekki rannsakað til hlítar 
hvað veldur slysum þegar þau verða. 
Á því virðist manni vera misbrestur. 
Stundum liggur orsökin vissulega í 
augum uppi og þá tökum við á því. 
Eða hvað ? Getur verið að kerfið sjálft 
sé orsök einhverra slysa ? Að kappið 
beri menn ofurliði, td. í strandveiði-
kerfinu ? Því hefur verið haldið fram 
með haldgóðum rökum. 

En stundum er eins og það sé 
hundsað að rannsaka orsakirnar, eða 
þannig hlýtur að mega álykta. Við 
eigum rétt á að svona atburðir séu 
skoðaðir/rannsakaðir, rétt eins og 
önnur alvarleg slys, sérstaklega í ljósi 
þess er mannskaðar verða líkt og gerð-
ist úti fyrir Aðalvík í fyrrasumar. Það 
má furðu sæta í þessu samhengi að 

það sé ekki hreinlega öllu kostað til að 
rannsaka hvað gerðist úti fyrir Aðal-
vík í fyrrasumar þegar bátur úr okkar 
sveitarfélagi fórst með einum manni 
og þrír björguðust á undraverðan hátt. 
Eins og skipstjórinn sagði við mig, ef 
flugvél hlekkist á er samstundis búið 
að sækja flakið og allt sett í gang til að 
rannsaka orsakirnar, sem betur fer því 
þannig eykst öryggi. En nú tæpu ári 
síðar hefur flakinu af Jóni Hákoni ekki 
enn verið náð af hafsbotni til þess að 
rannsaka hvað fór úrskeiðis. 

Það er hreinlega óþolandi að það 
skuli ekki vera gert, við verðum hrein-
lega að fá að vita hvað gerðist. Í góðu 
veðri þar sem allt lék í lyndi hvolfir 
bátnum á svipstundu. 

Hvað er í veginum fyrir því að þetta 
sé gert? Af hverju er þetta ekki ein-
faldlega gert, mér er sagt að þetta sé 
tæknilega ekki erfitt mál en að tíminn 
vinni á móti ? 

Í ritningarlestrum sjómannadagsins 
er sagt frá því þegar menn lenda í haf-
villum og vandræðum. Það hvessir hjá 
Jesú og lærissveinunum á Genesaret 
vatni og í pistlinum segir frá hrakn-
ingum Páls postula og félögum á mið-
jarðarhafi. Þeir hrekjast um hafið lengi 
og engin von um björgun. Páll fær 
vitrun frá sendiboða Guðs um að þeir 
muni bjargast og Guð hafi gefið þeim 
þá sem erum þeim samskipa. 

Hversu oft ætli þessi orð pistilsins 
hafi ekki sannast í íslenskri sögu sjó-
mennskunnar ? Og almennt ? Að það 
bjargar okkur að hafa gott fólk sam-
skipa og láta sundurlyndisfjandann 

ekki stjórna öllu eins ? Við komumst 
aldrei neitt áfram án þess að hafa ein-
hverja samskipa og líklega þakka þeir 
sem komast af úr sjávarháska þeim 
sem bjarga þeim og geta tekið undir 
orð pistilsins. Skyldu þeir sem komast 
giftusamlega af úr sjávarháska ekki 
líta svo á að Guð hafi gefið þeim þá 
sem voru þeim samskipa? Samvinna, 
samhygð og slíkt er sennilega mikil-
vægari en allt annað á sjó. Þess vegna 
er t.d. ömurlegt að lesa um að einelti sé 
algengt til sjós. Fyrir stuttu var viðtal 
við mann í víðlesnum fjölmiðli sem 
lýsti þeirri reynslu sinni að hafa verið 
á sjó í ein fimmtán ár og liðið fyrir 
einelti allan þann tíma. Slíkt verður 
varla þolað og ætti að gera átak í að 
útrýma því þar sem og annars staðar. 

En hrakningar Páls postula og 
fylgismanna hans á sunnanverðu 

Miðjarðarhafi í fornöld hljóta að 
vekja með okkur hugrenningatengsl 
við þær þúsundir manna sem hafa 
farist við að reyna sækja sér betra líf 
í Evrópu mannúðarinnar heldur en í 
löndum sem eru undir valdi morð-
varga. Hugsið ykkur að taka sjens-
inn á því að deyja heldur á sjó með 
allri fjölskyldu sinni fremur en að 
búa áfram við óréttlæti og hætturnar 
heima fyrir ? Næstum 700 manns eru 
sögð hafa drukknað eina nóttina fyrir 
stuttu. Allur íbúafjöldi Patreksfjarðar. 
Áleitin er myndin frá því í haust leið 
af Aylan Khurdi litla drukknuðum 
á ströndinni eftir að hafa reynt að 
flýja ásamt fjölskyldu sinni. Höfum 
við reynst þessum systkinum okkar 
í fjarlægð samskipa ? Höfum við gert 
nóg til að hjálpa til, rétta fram hendi 
okkar til hjálpar ? 

Það hvessir í guðspjallinu og læris-
sveinarnir hræðast. Þeir vekja Jesú og 
hann stillir storminn og vindinn. Og 
allt verður gott og þeir bjargast. En 
hann skýtur á þá um leið „Hví eruð 
þið hræddir, þér trúlitlir“. Kannski 
þurfum við að vekja Jesú innra með 
okkur til þess að vera öðrum samskipa 
í veröldinni og sýna það með áþreif-
anlegum hætti. 

En Guð blessi íslenska sjómanna-
stétt og launi allt það sem hún iðjar 
og starfar. Meirihluti íslenskrar þjóðar 
er þakklát þeim hetjum hafsins sem 
leggja sitt að mörkum til þess að hér 
megi dafna og vaxa gott og velmeg-
andi þjóðfélag. 

Sr. Leifur Ragnar Jónsson

Sr Leifur Ragnar jónsson.

Rústir Skarðstúns upp af Reiðskörðum. í Reiðskörðum var bóndinn á Skarðs-
túni hengdur fyrir þjófnað.

Horft til Rauðasands af Göngumannaskörðum á Skarðabrún sem er á mörkum Barðastrandar- og Rauðasandshrepps.
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Hæstiréttur: 

Neyðarbrautinni skal lokað
Í byrjun þessa mánaðar kvað Hæsti-

réttur Ísland upp þann dóm að 
svokallaðri neyðarbraut Reykja-

víkurflugvallar skyldi lokað. Innan-
ríkisráðherra Hanna Birna Kristjáns-
dóttir hafði undirritað samkomulag 
við Reykjavíkurborg þann 25. október 
2013 um lokun flugbrautarinnar 06/24. 
Næsti Innanríkisráðhera Ólöf Nordal 
neitaði að efna samkomulagið og höfð-
aði Reykjavíkurborg þá mál á hendur 
ríkinu. Var því haldið fram af hálfu 
ríkisins að fyrirvarar hefðu verið í 
samkomulaginu sem ekki hefðu verið 
uppfylltir. Hæstiréttur hafnaði þeim 
mótbárum og taldi Innanríkisráðherra 
hafa samkvæmt stjórnarskrá fullt vald 
til þess að taka ákvörðun í málinu. Væri 
því samkomulagið í fullu gildi og það 
yrði ríkið að efna. 

Í málefnasáttmála núverandi rík-
isstjórnar frá 2013 segir „að Reykja-
víkurflugvöllur er grundvallarþáttur 
í samgöngum landsins. Til þess að 

hann geti áfram gegnt því mikilvæga 
þjónustuhlutverki sem hann hefur gert 
gagnvart landinu öllu þarf að tryggja 
framtíðarstaðsetningu hans í nálægð 
við stjórnsýslu og aðra þjónustu.“ 

Þessi texti vekur spurningar um 
pólitískt umboð Innanríkisráðherra 
til þess að undirrita samkomulagið við 
Reykjavíkurborg. Önnur staðsetning 
fyrir flugvöll á höfuðborgarsvæðinu 
hefur ekki verið ákveðin og ekki er útlit 
fyrir að svo verði. 

Í landsfundarályktun Sjálfstæðis-
flokksins frá 2013 og markaði stefnu 
flokksins fyrir yfirstandandi kjör-
tímabil segir um Reykjavíkurflugvöll : 

Reykjavíkurflugvöllur gegnir óum-
deilanlega lykilhlutverki sem miðstöð 
sjúkra- og innanlandsflugs. Flugvell-
inum skal því tryggð áframhaldandi 
aðstaða í Vatnsmýrinni og hið fyrsta 
skal hefjast handa við byggingu nýrrar 
flugstöðvar. Grunnforsenda er að þar 
séu reknar tvær flugbrautir til fram-

búðar. Landsfundur leggur áherslu á 
að innanlandsflug verði með svipuðu 
sniði og verið hefur. 

Á síðasta landsfundi flokksins sem 
haldinn var 2015 segir: 

Reykjavíkurflugvöllur verði óskertur 
í Vatnsmýri. Reykjavíkurflugvöllur í 
Vatnsmýri er þýðingarmikil miðstöð 
íslensks áætlunarflugs, áfangastaður 
til eina hátæknisjúkrahúss landsins, 
miðstöð flugkennslu og jafnframt mjög 
mikilvægur varaflugvöllur millilanda-
flugsins. Hraða þarf byggingu nýrrar 
samgöngumiðstöðvar / flugstöðvar í 
Vatnsmýri. 

Hinn ríkisstjórnarflokkurinn 
álykt aði einnig um flugvallarmálið á 
flokksþinginu 2013 stuttlega þannig: 
„Flugvöllurinn í Reykjavík verði áfram 
í Vatnsmýrinni sem hornsteinn fyrir 
samgöngur landsmanna, vegna al-
mennings- og öryggishagsmuna.“

Á flokksþinginu 2015 var gerð ýtar-
legir ályktun: 

„Framsóknarflokkurinn leggst al-
farið gegn þeim framkvæmdum sem 
veitt hefur verið leyfi fyrir og rýra veru-
lega notkunarmöguleika Reykjavíkur-
flugvallar með tilliti til flugöryggis. 

Flugvöllurinn í Reykjavík er óum-
deilanlega miðstöð innanlands- og 
sjúkraflugs. Vegna þjóðar-, almenn-
ings-, og öryggishagsmuna leggur 

Framsóknarflokkurinn áherslu á að 
flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýr-
inni. Hann er mikilvægur hornsteinn 
í samgöngum landsmanna og þarf 
áfram að þjóna öllum landsmönnum. 
Framsóknarflokkurinn styður Reykja-
víkurflugvöll í núverandi mynd, með 
þremur flugbrautum og munum styðja 
veru neyðarbrautarinnar 06-24 áfram.“ 
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Sjómannadagurinn var haldinn há-
tíðlegur á Patreksfirði með miklum 
myndarbrag. Hátíðahöldin stóðu í 
fjóra daga og voru vel sótt. Meðal 
gesta var Jónas Guðmundsson, sýslu-
maður á Vestfjörðum sem sótti sjó-
mannadagsmessuna. Kvenfélagið Sif 
sá um kaffihlaðborðið og stórt hlað-
borðið svignaði undan kræsingunum. 
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Sýndu mynd um ömmu 
sína og afa á Flateyri
Á sjómannadagshátíðinni á Flateyri var kynning á myndinni -Ýtt úr vör- 
sem er verk í vinnslu hjá systkinunum Júlíu og Víði Björnsbörnum. Sýnir 
myndin frá störfum móðurafa og ömmu þeirra, þeim Haraldi Jónssyni, 
sem lést árið 1988 og Gróu Björnsdóttur, sem hefur verið búsett á Hlíf á 
Ísafirði frá 2013. Þau hjónin voru í áratugi sjálfstætt starfandi við útgerð 
og vinnslu á Flateyri og Görðum í Önundarfirði. 

Myndefnið er sótt í smiðju Ernu Sig-
rúnar Egilsdóttur og Katrínar Kingu 
Jósefsdóttur sem voru farandverka-
konur á Flateyri á áttunda og níunda 
áratug síðustu aldar. Þær heilluðust af 
hjónunum Hadda og Gróu, störfum 
þeirra og lífi í þessu litla sjávarplássi. 
Báðar eru þær áhugakonur um kvik-
myndagerð og ljósmyndun og fengu 
þær leyfi hjá hjónunum til að taka upp 
daglegt líf þeirra við fiskvinnslustörfin. 
Fyrirtækið Screenshot í Berlín sá um 
að skanna 8mm filmurnar og yfirfæra 
þær á stafrænt form og yfirumsjón með 
því verki hafði Þórir Ingvarsson, maður 
Júlíu, sem er kvikmyndaforvörður að 
mennt. 

Júlía setti sig í samband við þær Ernu 
og Katrínu árið 2014, en myndefnið 
sem var tekið upp á árunum 1982-3, 
hafði þá legið nánast óhreyft fram 
að því. Í framhaldinu hófst vinna 
við að útbúa myndefnið til miðlunar 
og fræðslu. Júlía og Víðir hafa unnið 
myndefnið áfram, endurklippt, og 
tekið upp hljóð og nýjar myndir. 
Samtöl við Gróu hafa verið hljóðrituð 
þar sem hún lýsir lífi og starfi sínu og 

Hadda yfir kvikmyndaupptökunum, 
sem eru hljóðlausar. 

Í umfjöllun um verkefnið segir að 
eftir mikla yfirlegu margra aðila sé 
ljóst að þarna séu að finna einstakar 
myndir úr menningar- og atvinnusögu 
vestfirsks sjávarþorps. Ýtt úr vör hlaut 
styrk frá Uppbyggingarsjóði Vestfjarða 
og vinna þau systkinin nú hörðum 
höndum að því að fullvinna myndina 
sem þau vonast til að verði tilbúin á 
haustmánuðum. 

Í myndinni koma vel fram verkunar-
aðferðir einyrkja og hið meitlaða hand-
bragð sem þarf til þess að ná hámarks 
árangri við veiðar og vinnslu þá sem 
um ræðir svo sem; handfæraveiðar, 
harðfiskverkun, grásleppu- og rauð-
magaveiðar og vinnslu á öllum stigum. 

Sýndur var 20 mínúta kafli úr 
myndinni í Samkomuhúsinu á Flat-
eyri laugardaginn 4. júní og var þetta 
hluti af glæsilegri dagskrá sjómanna-
dagshelgarinnar á Flateyri sem Björg-
unarsveitin Sæbjörg stóð fyrir. Sýn-
ingargestir lýstu mikilli ánægju með 
myndina og var Gróu Björnsdóttur 
fagnað með lófaklappi í lok sýningar 
en hún verður 90 ára í desember n.k. 

Texti og myndir:  
Björn Ingi Bjarnason.

júlía Björnsdóttir flytur inngangstölu að myndinni  -Ýtt úr vör-

Víðir Björnsson og Þórir Ingvarsson.

Húsfyllir var í Flateyrarbíói.

Friðgeir Bjarkason, Ingibjörg Zoega, Einar Guðbjartsson og Guðrún Pálsdóttir.

Húsfyllir var í Flateyrarbíói.

Gróu Björnsdóttur var fagnað við sýningarlok.

Gleði við sýningarlok. Fv.: Guðrún Hanna Óskarsdóttir, Þórir Ingvarsson, Gróa 
Guðmunda Haraldsdóttir, Halldór Mikkaelsson og Matthías Pálsson.

Gleði við sýningarlok. F.v.: Guðríður Inga Kristjánsdóttir, Haraldur Hjálmars-
son, Árný Margrét Sævarsdóttir, Gróa Björnsdóttir, Elín Hinriksdóttir, Sævar 
Þorvarðarson og Elínbjörg Katrín Þorvarðardóttir.

Spjall við sýningarlok í Flateyrarbíói. F.v.: Guðmundur Ragnar Björgvinsson, 
formaður íbúasamtaka Önundarfjarðar,  Þórir Ingvarsson, júlía Björnsdóttir 
og Víðir Björnsson og síðan Helga Rakel Rafnsdóttir, kvikmyndagerðarmaður 
frá Hvilft í Önundarfirði.



NÝJAR VÖRUR

LEGO SUMARVÖRURFÓTBOLTAMYNDIR PLAYMO

PAKKAR
SKEMMTILEGRISKEMMTILEGRI

Við höfum aukið leikfangaúrvalið á pósthúsinu 
svo nú er það stútfullt af skemmtilegheitum. 
Þú finnur pakkann hjá okkur.
 



    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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14 16.  júní  2016

Frá sjómannadagshátíðahöldunum í Bolungavík

Frá tónlistarhátíðinni Þorskurinn sem haldið var í Einarshúsinu Aðrar myndir eru frá skemmtidagskránni við höfnina á laugardeginum.



Fæst í öllum helstu apótekum.

Þurr augu?
Tvöföld virkni

     Sex sinnum     
     lengri ending

án rotvarnarefna

Nýtt

Augnheilbrigði

Thealoz Duo® er ný aðferð við meðhöndlun augnþurrks sem sækir innblástur beint 

til náttúrunnar. Til þess að koma jafnvægi á tárafilmuna notum við náttúrulegu efnin 

trehalósa, sem kemur á jafnvægi og verndar frumurnar á yfirborði hornhimnunnar, og 

hýalúronsýru, sem smyr yfirborð hornhimnunnar og gefur henni raka.

TREHALÓSI 
Finnst í mörgum jurtum og hjálpar þeim 
að þrífast við þurrar aðstæður. Trehalósi 
verndar frumurnar og gerir þeim kleift 
að starfa með fullum afköstum.

HÝALÚRONSÝRA  
Er að finna í augunum og hefur 
einstaka getu til að binda vatn. 
Hjálpar til við að smyrja og viðhalda 
táravökvanum á yfirborði augans.



HVAR ER SÓSAN?
Að borða grillmat án sósu er eins og að spila fótbolta án bolta.

Ekki gott.

Þú gleymir ekki sósunum frá E. Finnsson.


