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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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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

18. ágúst 2016 • 14. tölublað 5. árgangur

Elfar Logi Hannesson, leikari eru frumkvöðull a leiklistarhátíðinni Act Alone. Þrettánda hátíðin í röð var haldin  um síðustu helgi 
og voru fjórtán listviðburðir í boði.  Frá upphafi hefur verið frítt inn á alla viðburði.  Fyrirtæki og opinberir aðilar hafa stutt 
hátíðina fjárhagslega og Fisherman á suðureyri er bakhjarl hennar. Hátíðin hefur verið haldin á Ísafirði, í Dýrafirði, á Hrafnseyri 
og frá 2012 á suðureyri. Fjöldi sýningargesta á einni hátíð hefur verið nærri 3000 manns.



• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 
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4,6 milljarða króna ríkisaðstoð
Eftirlitstofnun EFTA hefur sam-

þykkt byggðaaðstoð til Silicor 
Materials vegna byggingar á sólarkís-
ilverksmiðju á Grundartanga. Aðstoðin 
er metin á 4,640 milljónir króna og 
verður í formi lægri skatta til ríkis og 
sveitarfélaga. Aðstoðin er veitt sam-
kvæmt sérstökum lögum sem heimila 
hinu opinbera að veita fjárhagslega að-
stoð í því skyni að efla nýfjarfestingu í 
atvinnurekstri, auka samkeppnishæfni 
landsins og efla byggðaþróun. Hefur 
EFTA fallist á stuðning stjórnvalda 
við Silicor Materials með skírskotun 
til ákvæða samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðisins um byggðaaðstoð. 
Rökstuðningurinn fyrir ríkisaðstoðinni 
er því byggður á byggðasjónarmiðum 
en ekki hinum tveimur atriðunum 
sem má beita; að efla nýfjárfestingu í 
atvinnurekstri eða að auka samkeppn-
ishæfni landsins. 

Verksmiðjan kostar um 690 millj-
ónir bandarískra dollara eða 82 millj-
arða íslenskra króna. Þar af er kostn-
aður við tækjabúnað 414 milljónur 
bandarískra dollara, sem er um 60% 
af kostnaðinum. Gert er ráð fyrir að 
verksmiðjan skapi 450 ný störf og að 
hún muni stuðla að efnahagslegri upp-
byggingu á svæðinu. 

Í yfirlýsingu EFTA segir að að-
stoðin verði veitt í formi skattahag-
ræðis og ívilnandi reglna um leigu og 
fyrningu. Ekki er það útskýrt nánar 
og heur blaðið Vestfirðir óskað eftir 
nánari upplýsingum frá Atvinnuvega-

ráðuneytinu. Í lögunum um ívilnanir 
til fjárfestinga segir að heimilt sé að 
lækka tekjuskattsálagningu úr 20% í 
15% og ennfremur að veita 50% afslátt 
af tryggingargjaldi. Þá er heimilt að 
fyrna eignir fyrsta starfsárið að fullu í 
stað þess að fyrna hlutfallslega miðað 
við notkunartíma. Innflutningur 
byggingarefnis, véla og tækja vegna 
fjárfestingarverkefnisins og reksturs 
þess er undanþeginn tollum og vöru-
gjöldum. Þá er að lokum veittur 50% 
afsláttur af fasteignagjöldum. 

Í lögunum eru sett þau mörk að að-
stoðin skuli ekki vera hærri en þarf 
til þess að verkefnið verði nægjanlega 
ábatasamt og heldur ekki hærri en 
nemur viðbótarkostnaði verksmiðj-
unni vegna staðsetningarinnar miðað 
við önnur svæði. 

Verksmiðjan er í Hvalfirði og kemur 
til með að hafa áhrif á atvinnusvæðið í 
nágrenninu. Það er á Akranesi og upp 
í Borgarfjörð og svo á höfuðborgar-
svæðinu. Samkvæmt upplýsingum 
Byggðastofnunar um íbúaþróun á 
landinu frá 1998 til 2016 hefur fjölgun 
verið mikil á báðum þessum atvinnu-
svæðum. Á Vesturlandi hefur íbúum 
fjölgað um 13,2% og á höfuðborgar-
svæðinu hefur íbúum fjölgað um 30% 
frá 1998. Það vekur athygli að heimilt 
sé að styrkja fjárfestingarverkefni á 
slíkum vaxtarsvæðum með ívilnum 
skatta upp á nærri 5 milljarða króna. 

Á Vestfjörðum hefur íbúum fækkað 
um 19,6% frá 1998 – 2016. Ætla má 
miðað við dæmi Silicor Materials að 
forsendur séu fyrir veglegri ívilnum til 
atvinnuuppbyggingar á Vestfjörðum. 

tónlistasafnið Melódóur minninganna á Bíldudal hefur góða tónlist til sölu meðal annars kveðjutónleika Jóns Kr. 
Ólafssonar 22/8 - 2015. Hafið samband 456- 2286 eða 847 - 2542

Tónlistarsafnið á Bíldudal

Píratar 
búnir að 
birta fram-
boðslista
Píratar hafa birt framboðslista sinn 

í Norðvesturkjördæmi fyrir næstu 
Alþingiskosningar. Fram fór prófkjör 
og greiddu 95 atkvæði í því. Þórður 
Guðsteinn Pétursson, Álftanesi verður 
í efsta sæti. Í öðru sæti verður Gunnar 
Jökull Karlsson, Grundarfirði. Nokkrir 
Vestfirðingar eru á listanum. Efstur 
þeirra er Halldóra Sigrún Ásgeirs-
dóttir sem er í 6. sæti. Þorgeir Pálsson, 
Hólmavík sóttist eftir fyrsta sæti en 
verður í því ellefta. 

Mýrarboltahátíðin á Ísafirði er orðinn stórviðburður um hverja verslun-
armannahelgi. Ungmenni streyma til Ísafjarðar víða að og spreyta sig í 
knattspyrnu í velblautri mýrinni. Mikil veðurblíða var þessa helgi og ekki 
annað að sjá en að þátttakendur og aðrir getsir skemmtu sér hið besta.

sumarkvöld í Hömrum var haldið 28. Júlí með verkum eftir Jónas tómasson, 
tónskáld Í tilefni af sjötugsafmæli hans síðar á árinu. Húsfyllir var og undir-
teknir voru mjög góðar.tónleikunum verða betur gerð skil í næsta blaði.

Sjómenn felldu 
kjarasamningana
Sjómenn hafa fellt nýgerðan kjara-

samning. Á það við um sjómenn 
á Vestfjörðum og einnig hjá Sjó-
mannasambandinu. Það hefur því 
mistekist að ljúka kjaradeilunni sem 
staðið hefur yfir samfleytt í 5 ár. Að 
sögn Finnboga Sveinbjörnssonar, for-
manns Verkalýðsfélags Vestfirðinga 
var þáttakan aðeins 39%. Framundan 
væri nú fundur hjá Ríkissáttasemjara 
næstkomandi mánudag til þess að 
ræða hvert framhaldið gæti verið. 
Finnbogi segir að sjómenn eigi eftir 
að ræða málin í sin hóp og ákveða 
hvort næstu skref af þeirra hálfu verði 
aðgerðir til þess að ná fram samningi. 

Finnbogi Sveinbjörnsson segir að 
fljótlega hafi orðið ljóst hvert hugur 
sjómanna hafi stefnt og að úrslitin úr 
atkvæðagreiðslu Sjómannasambands-
ins hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna 
fyrir vestan. Það voru ákvæði í bókun 
með samningum, segir Finnbogi sem 
sjómenn hafa viljað fá inn í sjálfan 
kjarasamninginn. Þar eru um að ræða 
ákvæði um mönnun og hvíldartíma, 
um lengdarmælingar skipa og um 
fæðispeninga. Þá segir Finnbogi að 
greinilegt sé að ákvæði um nýsmíðaá-

lagið sem kom inn 
í kjarasamninga 
2002 hafi haft 
áhrif. En sam-
kvæmt því greiða 
sjómenn allt að 
10% af kostnaði 
við nýsmíði skipa 
með lækkun eigin 
launa. 

Á sínum tíma munu sjómenn á 
uppsjávarskipum hafa samið um 
nýsmíðaálagið gegn því að þurfa 
ekki að landa sjálfir úr skipinu eftir 
veiðiferð. Það virðist hafa afleiðingar 
því útgerðarmenn krefjast þess nú að 
fækkað verði í áhöfn skipann einmitt 
vegna þess að áhöfnin þurfi ekki að 
landa. 

Eitt vekur sérstaka athygli og það er 
hve þátttaka er slæm þrátt fyrir greini-
lega mikla óánægju meðal sjómanna. 
Venjan er að láta óánægjuna í ljós 
með því að kjósa, en að þessu sinni 
virðist hjásetan vera ofaná. Velta má 
upp þeirri skýringu að sjómenn veigri 
sér við því að opinbera óánægju sína 
vegna yfirburðastöðu útgerðarinnar 
í samskiptum við sjómenn. 

Finnbogi 
Sveinbjörnsson.



LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélinaÍ þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.

ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Enn á ný blossar upp umræða um stjórn fiskveiða í aðdraganda alþing-
iskosninga. Þetta mál hefur allt frá kosningunum 1991 verið eldfimt 
þjóðfélagsmál. Óréttlætið og ósanngirnin vegna ótímabundinnar 

úthlutun réttinda til þess nytja fiskistofna við landið  til fyrirframvalinna 
útgerðarfyrirtækja birtist hverjum sem hefur opin augun eftir að framsalið 
var leyft. Í réttindunum eru mikil verðmæti, raunar miklu meiri en nokkur 
útgerðarmaður hefur unnið til. Úthlutunin sem staðið hefur í grundvallarat-
riðum óbreytt frá 1990 færir litlum hluta landsmanna endurgjaldlaust lengi 
vel en svo endurgjaldslítið auðlindaarðinn, sem er 35 – 40 milljarða króna 
árlega. Með ótímabundinni úthlutun getur útgerðarmaður innleyst með 
sölu aflaheimilda uppsafnaðan hagnað 20 – 30 ár fram í tímann. Í því ljósi 
verða verðmætin sem eru undir vegna framsalsins 20-30 sinnum  árlegur 
auðlindaarðurinn.  Sem dæmi þá myndi 1% af kvótanum skila 350 – 400 
milljónum króna árlega í beinan hagnað og með varanlegri sölu kvótans gæti 
söluverðið verið 7 – 9,5 milljarðar króna sé miðað við lægri töluna, en 8 – 12 
milljarðar króna sé tekið mið af hærri tölunni.  Það nær auðvitað ekki nokkurri 
átt að öll þess miklu verðmæti séu færð einum aðila málsins, útgerðinni, en 
öllum hinum er gefið langt nef og þeir fá ekkert. Þeir sem beinlínis verða 
fyrir beinu fjárhagslegu tjóni vegna viðskiptanna verða að bera það bótalaust. 
Af þessu sökum logar stöðugt eldur undir kvótakerfinu og hann mun alltaf 
blossa upp þegar kosið er um þjóðfélagsmálin.

Upphafsúthlutunin 1990 er vandinn
Vandinn liggur í úthlutuninni. Úthlutunarkerfið sjálft er ranglátt í grunninn. 
Það gat gengið að miða úthlutun hvers árs við fortíðina, veiði fyrri ára, þegar 
einungis var úthlutað veiðirétti til skamms tíma. En þegar framsalið var leyft 
og samtímis úthlutað ótímabundið varð grundvallabreyting. Eftir það var 
verð veiðiheimilda miðað við framtíðartekjumöguleika en ekki við veiðar 
í fortíðinni. Með framsalinu hvarf söguleg viðmiðun úthlutunarinnar. Þá 
átti að loka gömlu úthlutuninni og byrja upp á nýtt. Það er óumflýjanleg 
staðreynd. Það verður á endanum að gera. Þjóðin er sama sinnis. Innköllun 
og endurúthlutun veiðiheimilda nýtur yfirburðastuðnings hjá almenningi 
samkvæmt könnunum sem gerðar hafa verið. Það eru stjórnmálaflokkarnir 
sem hafa brugðist í þessu máli, hver á fætur öðrum. En almenningur hefur 
skýra sýn og veit hvað gera þarf. Það vantar stjórnmálamenn sem þora að 
fylgja leiðsögninni þegar á reynir.

Uppboðsskilmálarnir eru lausnin
Eðlilega er spurn: hvaða leið á að fara við endurúthlutun. Svarið er skýrt 
og afdráttarlaust og stutt fræðilegum rökum: uppboðsleið. Það á að bjóða 
kvótann upp eftir skýrum almennum reglum þar sem jafnræðis er gætt 
milli bjóðenda. Það tryggir sanngirni og réttlæti. Uppboðsleiðin er þekkt og 
gagnreynd. Hún hefur verið notið við ráðstöfun á verðmætum réttindum 
eins og fjarskiptarásum og flugrekstrarleyfum. Eins hefur hún gefist vel við 
val á verktökum við framkvæmdir eða þjónustu.  Kosturinn er jafnræðið og 
hagstætt verð fyrir ríkið. Hvað varðar kvótann þá munu bjóðendurnir, þ.e. 
útgerðarmennirnir ákvarða verðið með eigin tilboðum. Það er mikill kostur. 

Eðlilega er spurt hvort hinir stóru í útgerðinni muni ekki hirða allan kvót-
ann. Svarið við því er að það ræðst einfaldlega af útboðsskilmálum. Það er 
hægt að láta hrakspárnar um ofsasamþjöppun rætast. En það er hægt að láta 
útboð takast vel ef vilji stendur til þess. Bent hefur verið á að mikilvægt sé 
að koma í veg fyrir ólöglegt samráð bjóðenda og  að tryggja nægilega þátt-
töku. Ef þessi atriði eru ekki í lagi er hætt við að útboð takist illa. Eðlilegir 
útboðsskilmálar á Íslandi væru að dreifa veiðiheimildum eftir fiskimiðum 
og fiskitegundum. Það yrði líklega skynsamlegt að skipta veiðiheimildunum 
eftir skipaflokkum. Það væri hægt að ná fram félagslegum og byggðalegum 
markmiðum í gegnum útboðsskilmálana. Leyfi til veiða á tilteknum miðum 
gæti verið bundin ákveðnu landsvæði. Með því takmarka leigutímann myndi 
verðið á veiðiheimildunum lækka frá því sem nú er og þannig yrði bundin 
fjárfesting vegna kvótans lægri og fjármagnskostnaður einnig. Fleiri myndu 
geta boðið í. Andvirði uppboðsins, gjaldið sem greitt yrði fyrir veiðiréttindin 
gæti verið greitt að einhverju leyti eða að miklu leyti eftir á við sölu á fiskinum.  
Og auðvitað á að skipta tekjunum af uppboðunum milli ríkis og landsvæða. 
Uppboðsleiðin leysir þau vandamál sem núverandi kvótakerfi er stöðugt að 
búa til þjóðinni til skelfingar og armæðu.

Kristinn H. Gunnarsson

Uppboðsleiðin  
er framfaraskref

Leiðari
Leiklistarhátíðin Act Alone fór fram um síðustu helgi þrettánda árið í röð. Meðal fjölmargra 
listviðburða var barnaleiksýning brúðuleikhússins Handbendi frá Hvammstanga. Það er enska 
leikkonan Greta Clough sem stendur að því.

Elfar Logi og gerður Kristný komu fram hvor með sitt atriðið.

gunnar Þórðarson hljómlistarmaður kom fram á hátíðinni með gítarinn og tók marga þekkta slagara. troðfullt út úr 
dyrum var á tónleikunum. Myndirnar voru teknar á tónleikunum og eftir þá.



SPARIDAGARfyrir heimilin í landinu

Tilboð 
Afslættir

Verðlækkun

OFNAR OG 
HELLUBORÐ

Á TILBOÐSVERÐI 25%

T61271AC

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
T76280AC

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 129.900,-

Sparidagaverð: 97.900,-

25%

Alsjálfvirkar 
afkastamiklar kaffivélar 

til heimilisnota. 

Stilltu á hámarksgæði.
22%

þvottavélar - þurrkarar - ísskápar - frystiskápar - helluborð - ofnar - hljómtæki - leikjatölvur og leikir - sjónvörp o.fl. o.fl.

TILBOÐSVERÐ 
Á KÆLI- OG 

FRYSTISKÁPUM
25%

LM63472FL

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
LW76806

ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.
Rétt verð: 169.900,- 

Sparidagaverð: 126.900,-

25%

25%Strauborð 
með fallegum 
yfirbreiðslum

55” KU6655 kr. 249.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” KU6475 kr. 229.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 195.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5505 kr. 139.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 118.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49” 55” 55”

25%
Eyjuháfar-gott úrval

Verðdæmi: F164
Rétt verð: 89.900,-
Sparidagaverð: 

67.900,-

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCM2P-STÁL
Rétt verð: 139.900,- 

Sparidagaverð: 104.900,-

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCW2P-HVÍT
Rétt verð: 129.900,- 

Sparidagaverð: 97.900,-

Ryksugur

25%

Uppþvottavélar

25%

Allinox
stórir pottar
19,3 ltr. 16 ltr. 
13,5 ltr. og 9 ltr.25%

 

Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751



6 18.  ágúst 2016

Vestfirðir standa á krossgötum!
Framundan eru gífurleg tækifæri á Vestfjörðum ef rétt er á málum haldið. 
Það er mikill uppgangur í laxeldi og ferðamennsku sem miklar vonir 
eru bundnar við og hefur verið að byggjast upp öflug atvinna í kringum 
þessar greinar. Tækifærin liggja víða, bæði í landbúnaði og í sjávarútvegi 
sem og ýmsum fjölbreyttum störfum sem krefjast menntunar en eigi þessi 
tækifæri að nýtast þurfa innviðirnir að vera í lagi. Þar skortir mikið á og 
hafa stjórnvöld ekki staðið með Vestfirðingum sem skyldi í uppbyggingu 
innviða. Alltof hægt gengur að tryggja samgöngur, háhraðatengingar og 
raforkuöryggi. 
Landsbyggðastefna fráfarandi rík-
isstjórnar fær algjöra falleinkunn. 
Samgönguáætlun lýsir líka algjöru 
metnaðarleysi. Það þarf að gera stór-
átak í samgöngumálum ef ekki á illa 
að fara. Fjarskiptamál skipta lands-
byggðina jafn miklu máli og sam-
göngubætur. Það skiptir sköpum fyrir 
búsetu að gott netsamband sé tryggt 
um land allt. Sveitarfélögunum var 
att út í samkeppni um þá litlu fjár-
muni sem til skiptanna voru í útboði 
og þau verst settu sátu eftir með sárt 
ennið. Þarna þurfa að koma til miklu 
meiri fjármunir því að ljúka þarf ljós-
leiðaravæðingu og háhraðatengingum 
um land allt sem fyrst. Það verkefni 
þolir enga bið. 

Ferðaþjónusta  
krefst fjárfestinga
Ferðaþjónustan skapar miklar gjald-
eyristekjur en það bólar lítið sem ekk-
ert á innviðauppbyggingu þótt þessi 
atvinnuvegur hafi stækkað gríðarlega á 
undanförnum árum. Það er mikilvægt 
að ferðaþjónustan eflist um land allt 
þannig að álagi verði létt af fjölförnustu 
stöðunum. Vestfirðir hafa mikið að 
bjóða ferðamönnum og þar eru því 
mikil tækifæri ónýtt á þeim vettvangi. 
Við vinstri græn leggjum til að Fram-
kvæmdasjóður ferðamannastaða verði 
fjármagnaður með komugjöldum á 
flugfarseðla til landsins og auknu 
gistináttagjaldi sem renni að hluta 
til sveitarfélaganna til uppbyggingar 
heima fyrir. Þannig væri unnt að afla 
fjár til uppbyggingar vegna aukinnar 
ferðaþjónustu á Vestfjörðum. 

Fiskveiðistjónun fyrir fólk
Við vinstri græn viljum sjá róttæka 
endurskoðun á fiskveiðistjórnar-
kerfinu sem tryggir stöðugleika og 
atvinnu í sjávarbyggðunum. Strand-
veiðarnar hafa reynst vaxtarbroddur 
sem hleypt hefur lífi í sjávarbyggðirnar 
og þær verður að efla. Það verður líka 
að byggðatengja aflaheimildir svo að 
ekki ríki mikil óvissa í brothættum 
sjávarbyggðum. Ríkið á að hafa til 
ráðstöfunar öflugan leigupott sem 
tryggir aðgang að fiskimiðunum og 
kemur í veg fyrir leigubrask. Uppboð 
á aflaheimildum að hluta til kemur vel 
til skoðunar þó alltaf verði að hafa í 
huga atvinnu öryggi þess fólks sem býr 
í sjávarbyggðunum. 

Landbúnaður og samfélag
Það eru víða brothættar byggðir til 
sjávar og sveita á landsbyggðunum og 
á Vestfjörðum er víða viðkvæm byggð. 
Við vitum vel hvernig kvótakerfið 
hefur leikið mörg sjávarpláss og sá 
búvörusamningur sem nú liggur fyrir 
og tollasamningur með stórauknum 
innflutningi landbúnaðarvara ógnar 
innanlandsframleiðslu. Sauðfjárrækt í 
jaðarbyggðum á undir högg að sækja 
í þessum samningum og vegið er að 
hefðbundnum fjölskyldubúum. Við 
vinstri græn viljum efla byggðahlutverk 
landbúnaðarins og styrkja þar nýsköpun 
og sjálfbærni og tryggja bændum fram-
tíðarsýn og stöðugleika til lengri tíma 
þar sem neytendur njóti líka góðs af í 
verðum og gæðum landbúnaðarvara 
þannig að breið sátt náist um mikilvægi 
innlendrar matvælaframleiðslu. 

Skólaþrengingar  
stjórnvalda
Aðgengi að menntun er lykilatriði fyrir 
allar framfarir. Ég tel að það sé aðför að 
jöfnum tækifærum til menntunar þegar 
stjórnvöld hefta aðgengi að framhalds-
skólum landsins og fjársvelta skólana. 
Nýjasta útspilið varðandi LÍN virðist 
til þess fallið að draga úr möguleikum 
efnaminna fólks til náms og fólks af 
landsbyggðinni sem getur ekki búið 
áfram heima hjá sér og þarf að leigja 
sér húsnæði með tilheyrandi háum 
kostnaði. Háskólasetrin og Fræðslu-
miðstöðvarnar þurfa meiri fjármuni 
og litlu háskólarnir berjast í bökkum. 

Skattgreiðslur  
og skattastefna
Það var eins og köld vatnsgusa yfir 
þjóðina þegar upp komst að ekki róa 
allir í sömu átt. Fámennur en sterkefn-
aður hluti þjóðarinnar vill vera á fyrsta 
farrými án þess þó að greiða fyrir það 
og felur fé sitt í skattaskjólum og svo 
eru það þeir sem eru í lestinni og halda 
þjóðarskútunni á floti og standa undir 
samfélagslegri ábyrgð og velferð þeirra 
sem stinga fé sínu undan skatti. 

Skattkerfisbreytingar þessarar ríkis-
stjórnar miðast fyrst og fremst við það 
að hlífa þeim sem betur mega en draga 

úr stuðningi við þá efnaminni. Aldraðir 
og öryrkjar fá ekki sambærilegar hækk-
anir og hækkun lægstu launa á vinnu-
markaði. Þeir lægst launuðu greiða allt 
of hátt skatthlutfall af tekjum sínum. 

Erfið húsnæðismál  
og þung framfærsla  
ungra fjölskyldna
Það hefur reynst ungu fólki erfitt 
undanfarið að leigja eða eignast hús-
næði, mennta sig og stofna heimili 
við þau kjör sem ungu barnafólki eru 
búin í dag. Vinstri græn vilja stórauka 
stuðning í húsnæðismálum við ungt og 
efnaminna fólk, lengja fæðingarorlofið 
og hækka fæðingarorlofsþakið og að 
leikskólar verði gjaldfrjálsir í áföngum. 

Það er mjög mikilvægt að leita allra 
leiða til að styðja við ungt fólk sem 
er hefja búsetu úti á landi því þar er 
frábært að ala upp börn. Þar þarf líka 
að horfa til framboðs á húsnæði og 
aðgengis að öflugum leigumarkaði og 
tryggja fólki aðgang að lánsfé þar sem 
bankarnir hafa dregið lappirnar við að 
samþykkja veð víða úti á landi. 

Eflum almenna  
heilbrigðiskerfið
Heilbrigðiskerfið er fjársvelt þrátt fyrir 
góða stöðu ríkissjóðs. Einkarekstur í 

heilbrigðiskerfinu hefur verið auk-
inn og mikill arður tekinn til eigenda 
einkafyrirtækjanna í gegnum þennan 
rekstur. Þetta kemur að sjálfsögðu illa 
niður á opinberri uppbyggingu heil-
brigðiskerfisins og dregur úr aðgengi 
þeirra efnaminni að heilbrigðisþjón-
ustu. Vinstri græn hafna þessari aðferð. 
Rekstur heilbrigðisstofnana á ekki að 
verða féþúfa gróðaafla heldur á að star-
frækja þær í þágu almennings. 

Leiðir og aðferðir VG
Sérstaða Vinstri grænna hefur m.a. 
falist í friðarmálum, umhverfis-
málum og kvenfrelsismálum. Í þeim 
málaflokkum höfum við Íslendingar 
skyldur á alþjóðavísu og eigum að 
vera leiðandi afl og til fyrirmyndar 
þó að við séum fámenn þjóð. Vinstri 
græn vilja að framtíðin byggðist á 
jöfnum tækifærum öllum til handa 
sem byggjast á sjálfbærni, jöfnuði og 
félagslegu réttlæti. Vinstri græn eru á 
velferðarvaktinni fyrir fólkið í landinu 
og fyrir náttúru landsins. 

Framboð í forvali VG
Ég býð mig fram í forvali VG og gef 
kost á mér til að leiða áfram lista VG 
í Norðvesturkjördæmi. Þau sjö ár sem 
ég hef setið á Alþingi hafa verið miklir 
og lærdómsríkir umbrotatímar í lífi 
þjóðarinnar. Sú reynsla sem ég hef 
hlotið á þessum tíma hefur nýst mér 
vel og mun ég nota hana áfram eins og 
hingað til á uppbyggilegan hátt í barátt-
unni fyrir réttlátara samfélagi fyrir alla. 

Ég er landsbyggðar- og alþýðukona, 
sprottin úr jarðvegi verkalýðsbaráttu 
og baráttu fyrir hagsmunamálum 
landsbyggðarinnar. Ég gjörþekki lífs-
baráttu fólksins til sjávar og sveita. 
Landsbyggðin er minn staður og ég hef 
búið áfram í mínu byggðarlagi –Suður-
eyri við Súgandafjörð – eftir að ég varð 
þingmaður þótt vinnan fari að mestu 
fram í Reykjavík. Bakgrunnur minn 
úr verkalýðsmálum og sveitarstjórn-
armálum hefur nýst mér vel í störfum 
mínum sem þingmaður. 

Ég hef alltaf tekið og mun alltaf taka 
slaginn fyrir þá sem minna mega sín 
í samfélaginu. Barátta mín á Alþingi 
hefur einkum snúist um að ná fram 
breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu, 
stuðla að innviðauppbyggingu á lands-
byggðinni, öflugum landbúnaði, jafn-
rétti til náms, náttúruvernd og endur-
reisn heilbrigðis- og velferðarkerfisins 
þar sem hagsmunir aldraðra, öryrkja 
og unga fólksins eru tryggðir. Það er 
vissulega mikilvægt að hafa góðar hug-
sjónir en það er ekki síður mikilvægt 
að fylgja þeim eftir og tala fyrir þeim 
við hvert tækifæri. Aukinn jöfnuður er 
lykilatriði í þeim breytingum sem ég vil 
gera á samfélagi okkar. Við eigum öll 
að hafa sömu tækifæri til lífs og þroska, 
við berum öll ábyrgð og skyldur gagn-
vart samfélagi okkar og okkur ber að 
hafna sérhagsmunagæslu og spillingu 
afdráttarlaust.

Ég þekki hinn pólitíska slag og er 
reiðubúin til að berjast áfram með 
Vinstri grænum hinni góðu baráttu 
fyrir jöfnuði og velmegun um land 
allt. Ég leita því stuðnings kjósenda 
til að leiða áfram framboðslista VG í 
Norðvesturkjördæmi í komandi Al-
þingiskosningum.

Baráttukveðjur.
Lilja Rafney Magnúsdóttir  
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FLJÓT OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

... tengi

... rör

... mæla

... festingar

... vélaþurrkur

... háþrýstislöngur

Seljum ...

... dælustöðvar

... rör og spissarör

... tjakka

Smíðum ...

... einstaklingum

... fyrirtækjum

... útgerðum

Þjónum ...

... hluti í hverskyns
vökva- og glussakerfi

Sérpöntum ...



Menntaskólinn á Ísafirði
www.misa.is

Ennþá er hægt að innrita sig í neðangreint nám á haustönn 2016.
 Sótt er um nám í gegnum

www. misa.is/namid/umsokn_um_skolavist/

25 ára og eldri eru velkomin í bóknám ef laust pláss er í áföngum.  
Ekkert aldurstakmark er í verk- og starfsnám.

Fjarnám
MÍ býður upp á fjarnám í fjölmörgum áföngum og er auk þess í samstarfi við Fjarmenntaskólann (www.fjarmenntaskol-
inn.is). Frekari upplýsingar um fjarnám má finna á heimasíðu skólans, www.misa.is/fjarnam, og þar er einnig hægt að 
skrá sig.

Nám með starfi (kennt í fjarnámi og staðbundnum lotum) 
• Skipstjórnarbraut A og B (skip styttri en 24 metrar). 

Upplýsingar um námið veita Heiðrún Tryggvadóttir áfanga- og 
gæðastjóri (heidrun@misa.is, s. 450 4400) og Hildur Halldórsdóttir 
aðstoðarskólameistari (hildur@misa.is, s.450 4400).  

Verk- og starfsnámsbrautir
Grunnám bíliðngreina
Grunnám málmiðngreina
Húsasmíði á 2. ári
Skipstjórn A og B
Stálsmíði
Vélstjórn B

Brautir til stúdentsprófs
Eldri námskrá:
Félagsfræðabraut
Náttúrufræðabraut
Viðbótarnám til stúdentsprófs
Ný námskrá:
Félagsvísindabraut
Náttúruvísindabraut
Opin stúdentsbraut (mögulegt fram-
hald af lista- og nýsköpunarbraut sem 
og verk- og starfsnámsbrautum)

Styttri námsbrautir
Framhaldsskólabraut
Lista- og nýsköpunarbraut

Brautir í boði
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150 ára afmæli 
Eyrarkirkju 
1866-2016
Líklegt er að blómleg byggð hafi 

verið hér í Seyðisfirði allar 
götur frá landnámi allt fram til 

aldamótanna síðustu er móðurbróðir 
minn, Halldór Ágústsson, dó, en hann 
var síðasti ábúandinn í firðinum. 

Við vitum að á miðöldum var Eyri 
höfðingjasetur. Þekktastur sýslumanna 
sem hér sat var ugglaust Magnús 
Magnússon sem bjó hér frá 1654-1704. 
Hann varð frægastur fyrir aðild sína 
að galdrabrennum sem blómstruðu 
hér á Vestfjörðum á hans tíma. Hann 
dæmdi m.a. þann mann sem fyrstur 
var brenndur fyrir galdra á Þingvöllum 
árið 1667, sá hafði fengist við lækningar 
sem taldar voru runnar frá djöflinum 
og árum hans. 

Magnús var einnig duglegur við 
skriftir og skrifaði allmikinn annál 
sem kenndur er við Eyri og nefnist 
Eyrarannáll. 

Til eru gögn sem sýna að áður en 
hann flutti hingað til Eyrar, sótti hann 
um konungsleyfi til að mega kvænast 
frænku sinni, Ólöfu Guðmundsdóttur, 
þar sem þau voru þremenningar í báðar 
ættir. Mamma hennar var héðan frá 
Eyri og erfði jörðina eftir sína for-
eldra. Magnús og Ólöf fluttu hingað 
til hennar og eignuðust síðar jörðina. 
Ólöf lést árið 1684 og liggur hér undir 
kirkjugólfinu og yfir henni er, eftir 
því sem ég best veit, stærsti legsteinn 
kirkjugarðsins fyrr og síðar. 

Eftir daga Magnúsar sýslumanns 
fluttist hingað á Eyri Ólafur Jónsson 
lögsagnamaður (1687-1761) sem 
jafnan var kenndur við Eyri, og frá 
honum er kominn stór ættbogi sem 
nefnist Eyrarætt. 

Einn sona Ólafs lögsagnara var 
Ólafur Ólafsson, sem kallaði sig síðar 
Ólavius (1741-1788), en hann fæddist 
hér á Eyri árið 1741. Hann varð þjóð-
þekktur fyrir ferðir sínar um landið 
sem hann fór einkum til að kynna sér 
hafnir og lendingar, og hvar heppileg-
ast væri að koma upp fiskiþorpum. 
Hann skrifaði í framhaldinu bók um 
ferðir sínar sem út kom árið 1780 og 
kallast einfaldlega Ferðabók Ólavíusar. 
Þessi bók er mikilvæg samtímaheim-
ild frá þessum tíma um líf fólks hér 
á landi. Ólafur stofnaði síðar fyrstu 
prentsmiðju landsins í Hrappsey á 
Breiðafirði

Hundrað fjörtíu og þremur árum 
síðar og einum degi betur, þann 6. 
ágúst 1873, fæddist hér á Tröðum, 
sem var á þeim tíma hjáleiga frá Eyri, 
Magnús Hjaltason (1873-1916), sem 
síðar varð fyrirmynd Halldórs Lax-
ness að Ólafi Ljósvíkingi í Heimsljósi. 
Og tíminn skreppur vissulega saman 
þegar maður hugsar til þess að þegar 
hann fæðist var þessi kirkja sem við nú 
sitjum í þegar risin!

Sökum þess hve þröngt var í búi og 
fjölda annarra barna gátu foreldrar 

hans ekki haft hann svo þeir komu 
honum í fóstur til ættingja í Önundar-
firði. Sem barn átti hann við töluverð 
veikindi að stríða og gat því lítið unnið, 
og svo fór að fóstra hans sendi beiðni 
til hreppnefndarinnar hér þess efnis að 
hreppurinn myndi borga með honum. 
Þar með var hann orðinn sveitarómagi, 
eins og það var kallað þá. 

Sem barn hneigðist Magnús fljótt til 
skáldsapariðkana sem urðu honum til 
lítils framdráttar á þeim heimilum sem 
hann var hverju sinni þar sem honum 
voru ætluð gagnlegri störf, enda fékk 
hann oft að heyra orðtakið „Það er 
auðnuleysismerki að vera skáld“. Þessi 
sveitarómagi er nú sá Seyðfirðingur 
sem skilið hefur eftir sig ein stærstu 
sporin í sögu þess tíma er hann var 
uppi, en eftir hann liggur fjöldi ljóða 
sem Gunnar M. Magnússon gerir 
ágætis skil í bókinni „Skáldið frá Þröm“. 

Súðavíkurhreppur nefndist áður 
Eyrarsókn, eftir kirkjunni hér á Eyri 
sem staðsett var um miðbik sóknar-
innar. Samkvæmt máldögum frá 14. 
, 15. , og 16. öld var í Eyrarsókn bæði 
hálfkirkja í Súðavík og bænhús á 
jörðinni Hestfirði (sem var innst í Hest-
firði og nefndist síðar Hestfjarðarkot). 
Í máldaga Jóns biskups Halldórssonar 
frá árinu 1327 lágu tíundir og tollar af 
alls 14 jörðum til Eyrarkirkju. Jarðirnar 
haldast 14-16 að tölu fram undir alda-
mótin 1900. 

Samkvæmt niðurstöðum fyrsta 
manntalsins sem tekið var hér á 
landi árið 1703, bjuggu í Eyrarsókn 
248 manns, þar af bjuggu 88 manns 
í Seyðisfirði og Hestfirði eða 36% af 
íbúafjölda sóknarinnar. Á þessum tíma 
voru það fyrst og fremst drepsóttir og 
hallæri sem höfðu áhrif á mannfjölda, 
og af þeim lagði Stórabóla, sem geisaði 
árið 1707, flesta af velli. Alls dóu 47 
manns úr Stórubólu í Eyrarsókn, eða 
tæp 20% sóknarbúa. 

Um aldamótin 1900 voru íbúar 
Eyrarsóknar orðnir 535 (147 í Seyðisf 
og Hestf) og hafði þá fjölgað um tæp 
50% frá árinu 1845. Þessa fjölgun má 
rekja til þess að þorp hafði tekist að 
myndast í Súðavík á síðari hluta 19. 
aldar er Norðmenn hófu útgerð á Lang-
eyri. Íbúar í Eyrarsókn urðu flestir 581 
um 1910, en fækkar síðan jafnt og þétt 
eftir það. 

Í kjölfar þess að þungamiðja sóknar-
innar færðist til Súðavíkur er nafni 
Eyrarsóknar breytt í Súðavíkurhrepp. 
Árið 1990 var einungis einn ábúandi 
eftir hér í Seyðisfirði, það var eins og 
ég nefndi í upphafi móðurbróðir minn 
Halldór Ágústsson. Eftir hans dag, árið 
2000, hefur enginn byggð verið hér í 
firðinum. 

Halldór tók við búinu af foreldrum 
sínum, en móðurafi minn, Elías Ágúst 
Hálfdánarson, og móðuramma mín, 
Rannveig Rögnvaldsdóttir, fluttust 
hingað að Eyri árið 1933 og kaupa 
síðan Eyrarjörðina ásamt hjáleigunni 
Tröðum árið 1940 af Sigríði Jónsdóttur 
frá Eyrardal í Álftarfirði, sem hafði erft 
jörðina árið 1922. 

Afi minn fæddist á Hvítanesi við 
Skötufjörð árið 1894 og var alinn upp 
á Hesti í Hestfirði hér hinum megin við 
fjallið. Hann byrjaði sinn búskap á Hesti 
þá með fyrri konu sinni Sigurborgu 
Ásgeirsdóttur en hún dó í spænsku 
veikinni árið 1918. Hann kvæntist síðar 
móðurömmu minni árið 1922 sem þá 
flyst til hans að Hesti. Hún var fædd 
árið 1884 á Svarfhóli í Álftafirði og alin 
upp á Uppsölum hér í Seyðisfirðinum. 
Eftir tíu ár í Hestfirðinum flytja þau 

hingað yfir í Seyðisfjörð. Þau höfðu þá 
eignast þrjú börn saman, Einar árið 
1923, Halldór árið 1924 og móður mína 
Sigurborgu árið 1926. Áður hafði afi 
eignast Friðgeir árið 1918 með fyrri 
konu sinni. Þau eignuðust ekki fleiri 
börn, en ólu upp tvær fósturdætur, þær 
Kristínu Samúelsdóttur og Halldóru 
Ólafsdóttur. Árið 1951 kaupa Ágúst og 
Rannveig einnig jörðina Uppsali hér 
í Seyðisfirði af ömmubróður mínum, 
Sveinbirni Rögnvaldssyni, sem tekið 
hafði þar við búi af foreldrum sínum. 
Sveinbjörn var síðasti ábúandi á Upp-
sölum. 

Afi dó er ég var 5 ára, svo ég man ekki 
mikið eftir honum umfram veikindi 
hans, hans síðustu ár. En á meðan hann 
lifði var hann ótrúlega atorkusamur 
og lét sig flest mál varða og sat í fjöl-
mörgum búnaðar- og hreppsnefndum. 
Árið 1929 hafði hann keypt ásamt Þórði 
Sigurðssyni á Fæti vélbátinn Arthur, 
sem jafnan var nefndur Túri, og gerði 
út frá Tjaldtanga. Eftir að hann fluttist 
hingað að Eyri, hélt hann áfram í út-
gerð meðfram almennum búrekstri. 
Þetta fannst honum greinilega ekki nóg, 
því eftir að hafa selt Hestjörðina árið 
1956 til Ingibjartar Helgasonar, kaupir 

hann húseign að Aðalgötu 5 í Súðavík 
þar sem hann rak verslun allt þar til 
hann dó. Þá barðist hann einnig fyrir 
því að vegur yrði lagður hingað inn 
eftir, sem gekk eftir árið 1967, og hér 
endaði vegurinn allt til ársins 1976 er 
Djúpvegurinn var samtengdur. 

Þótt afi minn og amma ættu aðeins 
4 börn, var ætið margt um manninn 
hér á Eyri. Auk kirkjunnar og almenns 
búreksturs var hér rekin landsímastöð 
fram undir 1950. Um skeið var hér 
einnig rekinn farskóli. Hér var enn 
fremur fjárstærsta bú vestfjarða um 
langt skeið, og fullvíst má telja að það 
stórhuga fólk sem hér bjó þá, sá ekki 
fyrir sér þá framtíð sem við lifum nú 
í dag. 

Það er dýrmæt upplifun að hafa 
fengið að taka þátt í því lífi sem hér fór 
fram, en sem barn var ég send hingað 
vestur hvert einasta vor og dvaldi sum-
arlangt. Ég hélt áfram að koma hingað 
á hverju sumri allt þar til móðurbróðir 
minn dó. Hér fékk ég innsýn í atvinnu-
hætti sem nú eru að mestu horfnir og 
hlaut þannig dýrmæt tengsl við söguna 
sem og náttúruna. Því er ég í dag ómet-
anlega þakklát. 

Rannveig Ólafsdóttir

Í byrjun mánaðarins var hátíðarmessa í Eyrarkirkju í Seyðisfirði í Ísafjarðar-
djúpi, en 150 ár eru síðan núverandi kirkja var vígð. Sr. Ásta Ingibjörg Péturs-
dóttir, sóknarprestur í Bolungavík þjónaði fyrir altari og vígslubiskupinn í 
Skálholti, sr Kristján Valur Ingólfsson predikaði. Messan var mjög vel sótt og 

nærri 80 manns komu. Eyrarkirkja er bændakirkja og var Péturskirkja. Af-
komendur síðustu ábúenda héldu við fornum sið og buðu öllum kirkjugestum 
til kaffidrykkju í gamla bænum að athöfn lokinni. Eins og myndirnar bera 
með sér fór athöfnin fram í blíðskaparveðri.

Rannveig Ólafsdóttir
Myndir: Sigurveig Friðgeirsdóttir og Kristinn H. Gunnarsson
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Eyrarkirkja í Seyðisfirði

Predikun í kirkjuafmæli 7. ágúst 2016
Í þennan helga Herrans sal
vort hjarta leita griða skal, 
því úti herjar heift og stríð, 
en hér er eilíf blíðutíð. 
Svo kom þú hingað, kristin sál, 
ó, kom með heilög lofsöngsmál, 
kom hingað klökk og hjartans fús, 
í heimi finnst ei betra hús. 

(Matthias Jochumson. )

Heilagi Guð og Faðir. Kenndu okkur 
að elska auðmýktina, svo að við séum 
hvert öðru undirgefin í virðingunni 
fyrir Jesú Kristi. Gef okkur anda þinn 
svo að við séum sönn í kærleikanum 
hvert til annars. Amen. 
Náð sé með yður og friður frá Guði 
föður og Drottni vorum Jesú Kristi. 
Amen

Kæri söfnuður. Gleðilega hátíð, gleði-
lega kirkjuhátíð. Ég ber ykkur kveðju 
biskups Íslands, frú Agnesar M. Sig-
urðardóttur. 

Saga þessa staðar um aldir, saga 
þessar kirkju og annarra kirkna á 
undan á þessum stað, saga safnaðar-
ins í mynd og minningum þeirra sem 
kirkjuna sækja verður lifandi og virk 
á degi sem þessum. Hið liðna jafnt 
og hið ókomna er hér til staðar. Við 
lútum höfði í auðmýkt frammi fyrir 
því sem var og þeim sem hér voru áður, 
og frammi fyrir undri hins komandi. 
Fyrir Guðs heilaga augliti. 

Kirkja er enn á Eyri og kirkjugarður 
umhverfis en þeir bæir sem áður áttu 
sókn hingað eru eyddir af íbúum með 
fasta búsetu og því lífi sem eitt sinn var. 

Árið 1327 gerir Jón Halldórsson 
biskup í Skálholti svohljóðandi mál-
daga fyrir Eyrarkirkju: Péturskirkja á 
Eyri í Seyðisfirði á þriðjung í heima-
landi og land á Eiði. Tvær kýr og þrjú-
hundruð fríð. Afrétt á Vesturheiðum 
svo mörgu geldfé sem sá á er á Eyri 
býr. Fjórðung í hvalreka í Barðsvík 
fyrir norðan rekamörk en áttung fyrir 
austan. Gradúale, sekvensíubók sum-
arhlutann, óttusöngvabók og messu-
klæði, virðist þetta fyrir fimm hund-
ruð. Klukkur þrjár, tvo róðukrossa, 
tvö altarisklæði, fontklæði, tjöld um 
framkirkju dúkalaus. 

Þangað liggja tíundir og lýsistollar 
af 14 bæjum. Þar skal vera prestur og 
taka fjórar merkur í offur. 

Kæri söfnuður. 
Þökk fyrir að biðja mig að koma hingað 
í dag og eiga með ykkur þessa messu 
á helgum stað þegar þetta aldna Guðs 
hús hefur fullnað sitt sitt eitthund-
raðog fimmtugasta ár. Það var reyndar 
strangt til tekið bara Barði sem bað 
mig að koma þegar við prófasturinn 
vísiteruðum hér í júní í fyrra, og þökk 
sé honum, og ykkur öllum. 

Við minnumst frumkvöðlanna. Það 
var Guðmundur Bárðarson bóndi á 

Eyri sem lét byggja þessa kirkju árið 
1866. Hennar er fyrst getið í vísitasíu 
1867 og síðan í vísitasíum prófasta og 
biskupa allt til ársins 2008 og verður 
senn getið formlega í vísitasíu prófasts 
og vígslubiskups frá síðasta ári, 2015. 

Guðmundur Barðarson skrifar undir 
vísitasíugjörðir til ársins 1898 , en hann 
lést árið 1900. Hundrað árum síðar 
kvaddi síðasti kirkjubóndinn, Halldór 
Ágústsson. Á undan honum var faðir 
hans Ágúst Hálfdánarson kirkjubóndi á 
Eyri og þar á undan Jón Guðmundsson. 
Þessi kirkja hefur frá upphafi og allt 
til þessa verið bændakirkja, sem þýðir 
að hún var alla tíð á ábyrgð bóndans, 
og allur rekstur hennar, þótt hér væri 
sóknarnefnd úr sveitinni allt frá því 
tuttugu árum eftir að hún var byggð, 
þegar sett voru lög um sóknarnefndir. 

Vísitasíugerðir prófasta og biskupa 
eru athyglisverður lestur. Það tók 

nokkuð mörg ár að ljúka byggingunni 
og enn fleiri ár að ljúka gerð garðsins 
umhverfis kirkju og garð. En sá hluti 
verksins var sannarlega meira á ábyrgð 
sóknar og hrepps. Allt fór þetta þó vel 
um síðir. 

En sagan ein og góðvilji kirkju-
bændanna sem nú eru horfnir mun 
ekki duga til viðhalds eða framtíðar 
þessa dýrmæta Guðs húss. Þar þarf 
góður vilji þeirra sem nú starfa að 
koma til svo kirkjan ekki gleymist, né 
þeir dýrmætu munir sem hún á eða 
þau sem kusu sér leg í þessum garði. 

Þökk fyrir að halda uppi merki 
Eyrarkirkju og sögu þeirra og minn-
ingum sem hér hvíla og hér áttu sínar 
gleðistundir og sorgarstundir, og 
sungu Guði lof á helgum tíðum öldum 
saman, og gengu hér inn kirkjugólf og 
fundu sér sæti. Öll voru þau eitt sinn 
hér hið hinsta sinn og settust næst með 
góðum mönnum og Guðs englum á 
himnum. Kirkjuganga, heimsókn 
í Guðs hús er alltaf senn jarðnesk 
ganga og himnesk. Sannarlega rúmar 
ekkert hús Guðs himnesku nálægð. 
Samt byggjum við honum hús þar sem 
nálægð hans býr og augu hans hvila 
yfir. Þegar húsið húsið er tóm og þegar 
húsið er fullt. 

Svo kom þú hingað, kristin sál, 
ó, kom með heilög lofsöngsmál, 
kom hingað klökk og hjartans fús, 
í heimi finnst ei betra hús. 

Hvers vegna finnst ekki betra hús í 
heimi ? Það er augljóslega ekki vegna 
byggingarinnar sjálfrar. Jafnvel ekki 
þó að húsið hafi fengið verulega bót 
frá því í fyrra með því að búið er að 
loka í kringum gluggana ! Það er vegna 
þess að þetta er staður helgaður Guði 
þar sem Guðs auglit hvílir yfir, og yfir 
börnum hans þegar þau leita hans hér. 

Við heyrðum guðspjallið. 
Tveir menn ganga í Guðs hús. Farisei 
og tollheimtumaður. Einu sinni, ekki 
alls fyrir löngu, mátti búast við því 
að almenningur í þessu landi þekkti 
þessa sögu, og jafnt í kirkjulegu eða 
biblíulegu samhengi, og í samhengi 
hinnar almennu menntunar. Nú er það 
liðin tíð. Og við sem unnum kirkju og 
kristindómi verðum að horfast í augu 
við það. Biblíuþekking er ekki hluti 
af almennri menntun okkar þjóðar. 

Þar stöndum við nágrönnum okkar 
og frændum langt að baki. 

Tveir menn ganga í Guðs hús. 
Þá þú gengur í Guðs hús inn, 
segir Hallgrímur, 
gæt þess vel sál mín fróma, 
hæð þú þar ekki Herra þinn
með hegðun líkamans tóma. 
Beygðu holdsins og hjartans kné, 
heit bæn þín ástarkveðja sé, 
hræsnin mun síst þér sóma. 

Jesus segir þessa sögu af tveim mönnum 
sem fara í helgidóminn í sama tilgangi: 
Til að biðjast fyrir. Tveir menn. Farisei 
og tollheimtumaður. 

Farieseinn er maður sem alla jafna 
naut mikillar virðingar samfélagsins. 
Hann er upplitsdjarfur í helgidóm-
inum. Kannski einmitt vegna þess 
að hann nýtur virðingar. Hann iðkar 
trúna. Í orðum og gjörðum. Hann 
heldur sig við fastar stundir til bæna-
halds. Hann færir fórnir í fullri alvöru 
og einlægni fyrir sitt trúarsamfélag, og 
lætur sína tíund af hendi með fúsleik. 
Hann fastar. Og hann veit vel af þessu 
öllu sem hann gerir. Ekki aðeins að 
eigin áliti heldur fjölda annarra lifir 
hann fyrirmyndarlífi. Tíundin hans 
til musterisins er til viðhalds og 
framkvæmda. Framlag hans gagnast 
mörgum. 

Tollheimtumaðurinn veit líka vel af 
sjálfum sér, eins og fariseinn, en það 
leiðir hann til þess að horfa niður. Ekki 
upp. Hann lyftir ekki höfði til að líta 
upp til Guðs. Hann slær sér á brjóst 
til merkis um iðrun. Guð vertu mér 
syndugum líknsamur. Segir hann. 

Hvar liggur munurinn? Getum 
við sett okkur í spor þessara tveggja 
fulltrúa almennings á öllum tímum? 
Almennt skoðað alveg örugglega. En 
einnig í hinu sértæka. 

Við höfum sannarlega lagt af tíund-
ina en tekið upp sóknargjöld í staðinn, 
sem eru þó allt annarar gerðar. 

Sérhver sóknarmaður í þjóðkirkj-
unni, í öðrum kirkjum og trúfélögum, 
eða í Siðmennt, greiðir á Íslandi sem 
svarar um það bil tíuþúsund krónum 
á ári. Alþingi ákveður það með fjár-
lögum. Þetta fyrirkomulag virkar 
yfirleitt ágætlega, nema að því leyti 
að yfirvöldin hafa ekki samþykkt 
hækkun sóknargjalda í samræmi við 
aðar hækkanir. En gagnvart Guðs húsi 
 ▶▶▶

Kristján Valur Ingólfsson.
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eins og þessu, og öðrum sambærilegum 
kirkjum virkar sóknargjaldaaðferðin 
ekki. Þar virkar einungis vilji hinn 
kristna manns til að láta eitthvað af 
eignum sínum og innkomu til Guðs 
þakka, eftir vilja og getu. Í þessari 
kirkju ekki bara með fjármunum, 
heldur einnig með vinnu, og fyrst og 
fremst með vilja til að halda henni 
við og láta hana ekki glatast komandi 
kynslóðum. 

En það var fleira sem skildi á milli 
þessara tveggja manna. Spegill lýgur 
ekki, nema hann sé spéspegill, sér-
hannaður til að segja ósatt, og brengla 
myndina. Spegill lýgur ekki. Spegill 
birtir veruleika sem er raunverulegur, 
og hann birtir einnig það sem við 
kærum okkur ekki um að sjá. Fariseinn 
speglaði sig í eigin verðleikum og dró 
upp þá mynd af sjálfum sér sem hann 
taldi að væri rétt í augum umheimsins 
og myndi líka duga fyrir augliti Guðs. 
Það var hvorki spéspegill né venjulegur 
spegill, það var alls enginn spegill. 

Tollheimtumaðurinn speglaði sig 
alls ekki. Hann stilti sér heldur ekki 
upp í samræmi við sérstakt hlutverk, 
eins og hins iðrandi syndara. Hann 
er bara þarna. Guð er fyrir framan 
hann. Það er það eina sem honum 
finnst alveg öruggt. Hann er ekki með 
neinar sérstakar hugmyndir um það 

hvað það táknar að vera frammi fyrir 
augliti Guðs, - hann er heldur ekki að 
hugleiða hvort iðrun hans og auðmýkt 
séu sönn, eða virk eða gild. 

Ekkert af því sem maður sér í spegl-
inum hljómar með í orðum hans: Þau 
eru einungis einfalt hróp úr grunni 
hjartans: Guð, vertu mér syndugum 
líknsamur. 

Tollheimtumaðurinn er sannarlega 
ekki fyrirmynd þess sem rétt er, en 
hann er huggun hverjum þeim sem 
lendir í svipaðri stöðu, þar sem allir 
öryggisventlar trúarbragðanna og 
siðferðisins eru orðnir lekir og þar 
sem maðurinn getur hvorki skoðað 
dyggðir sínar eða synd sína í spegl-
inum, heldur gefst upp varnarlaus 

frammi fyrir Guði sem sér dýpra, og 
vill bæta sig. 

Fariseinn var virtur af almenningi, 
tollheimtumaðurinn var fyrirlitinn. 
Matið fólst fyrst og fremst í hinu ytra. 
Slíkt mat þarf ekki að vera rangt en það 
getur verið það. 

Jesús sagði þessa dæmisögu vegna 
þeirra sem vildu réttlæta sjálfa sig. 
Hann tók dæmið af þeim sem trúa á 
Guð og leita réttlætingar frammi fyrir 
honum. Í nútímanum gildir hið sama 
nema það að réttlætingarþörfin beinist 
ekki að Guði, heldur fyrst og fremst að 
almenningi og að fjölmiðlum. Og þá 
gildir ekki aðeins að kunna að segja 
satt og rétt frá. Þá gildir að kunna að 
ljúga. En sá er munurinn að það gildir 
ekki fyrir Guðs augliti. Þess vegna er 
eini munurinn á þeim sem trúa og 
rækta samband sitt við Guð og þeim 
sem gera það ekki, - að þeir trúa. Og ef 
þeir trúa hafa þeir önnur viðmið, sem 
Guð velur þeim. 

Að réttlæta sjálfan sig felst ekki síst 
í því að leiða athyglina frá því sem er 
tilefni gagnrýni eða áminningar með 
því að benda á eitthvað annað skylt 
eða óskylt. 

Að ganga til kirkju felur í sér 
stefnumót við Guð. Til þess að þora 
að mæta frammi fyrir augliti Guðs 
þarf maður að þora að horfast í augu 
við sjálfan sig. Það þýðir að horfa ekki 
aðeins á það sem allir mega sjá og er 
hrósunarefni, heldur einnig á það sem 
aflaga fer eða fór og kannski enginn 
veit. Enn. 

Í stuttu máli snýst þetta um það að 
nálgast Guð, eða bregðast við þegar 
hann nálgast sjálfur. Hver erum við 
þegar Guð ávarpar okkur eins og hann 
gerir í orði sínu, og hvar erum við þá? 

Þegar Adam og Eva höfðu brotið boð 
Guðs forðum í aldingarðinum og Guð 
gekk um í garðinum í kvöldsvalum og 
kallaði: Hvar ertu Adam, þá faldi hann 
sig bak við runna. Þegar við þurfum 
að standa skil á því hvenær við höfum 
brugðist, er jafn lítið skjól í því sem við 
felum okkur á bak við, eins og runna. 
Það sést í gegn. Eina skjólið sem við 
eigum þá er bón um fyrirgefningu og 
miskunn. 

Með því að uppphefja sjálfan sig 
missir maður tökin á verkefnunum. 
Með því að lítillækka sjálfan sig kemur 
maður auga á raunverulega stærð 
þeirra. 

Að skilningi trúarinnar er sjálfs-
þekkingin, bundin Guðsþekkingunni 
og þegar þar er jafnvægi er það líka 
milli mín og annarra manna og um-
hverfisins. Þess vegna er trúin, þetta 
innilega og jafnvel barnslega samband 
milli Guðs og manns og milli fólks 
innbyrðis aldrei neitt sem getur látið 
binda sig á klafa einhverrar annarrar 
hugmyndafræði , eða getur þjónað ein-
herju öðru valdi en vilja Guðs. 

En þetta guðspjall er líka áminning 
um að maður geti orðið svo upptekinn 
af syndum annarra að maður sjái ekki 
sínar eigin. 

Í Sálmi Björns í Laufási: Í kirkju þína 
kenn þú mér, segir hann: 

Til auðmýktar mitt hjarta hrær, 
þá hönd mér gef, sem brjóstið slær, 
og bæn, sem hrópar: Herra kær, 
mér hjálp og miskunn sekum fær. 

Auðmýktin merkir ekki fyrst og fremst 
hina ytri framkomu heldur hina innri 
afstöðu. Auðmýktin verður fyrst og 
fremst til frammi fyrir Guðs augliti 
og þar með frammi fyrir mönnunum. 
Leiðin til náungans liggur ævinlega fyrir 
framan hástól Guðs. Það eru margir 
staðir íslenskrar náttúru sem minna 
okkur á auglit Guðs og hástól hans. 
Gildir bændur, allavega fyrir norðan þar 
sem ég þekkti til töldu að miklu betra 
væri að tala við Guð sitjandi úti á steini 
en inni í kirkju. Það kann vel að vera. 
En það getur orði svalt og úrkomusamt 
á steininum. Jafnvel þótt hann standi í 
þeirri miklu fegurð lands og náttúru 
sem við höfum fyrir augunum hér í 
Seyðisfirði. Það er gott að eiga stað eins 
og þennan, einmitt til þess að tala við 
Guð. Einn eða með mörgum.

Guð blessi þessa byggð, þessa kirkju 
og þau öll sem hér hafa fundið griða-
stað á stórum stundum og smáum allt 
til þessa og allar stundir héðan í frá.

Dýrð sé Guði, föður og syni og 
heilögum anda, svo sem var í upphafi, 
er enn og verða mun um aldir alda. 
Amen.



Til sjávar og sveita
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Pedrollo 
VXC

Öflugar og 
traustar   
brunndælur.

Pedrollo 
Dælur F

Vatnsdælur, 
miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

Áratuga reynsla starfsmanna 
Vélasölunnar og fjölbreytt vöru-
úrval, gerir Vélasöluna að einu 
öflugasta þjónustufyrirtæki við 
iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

Pedrollo 
TOP 2

Nettar og
meðfærilegar
brunndælur. 

Pedrollo 
NGA1 PRO

Ryðfríar 
hringrásar-
dælur.

Einfasa og þriggja 
fasa 240 - 400 volt

Pedrollo 
CK

Olíu
dælur.

Neysluvatns 
dælusett með kút 

Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.
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Tíu hæstu skattgreiðendur á 
Vestfjörðum 2016:

Nafn skattar
m.kr.

Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði 30,2

Magnús Hauksson, Ísafirði 27,0

Friðberg Emanúelsson,Bolungavík 22,3

Þorsteinn Jóhannesson, Ísafirði 19,4

Einar Valur Kristjánsson, Ísafirði 15,3

Hallgrímur Kjartansson, Ísafirði 15,3

Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri 14,7

Inga María Guðmundsdóttir, 
Ísafirði 12,7

Elías Kristinsson, Árneshreppi 11,1

Sigurður G. Óskarsson, Ísafirði 11,1

Tíu tekjuhæstu einstakl
ingarnir á Vestfjörðum 2016

Nafn tekjur
m.kr.

Magnús Hauksson, Ísafirði 61,6

Þorsteinn Jóhannesson, Ísafirði 44,3

Hallgrímur Kjartansson, Ísafirði 36,3

Sigurður G. Guðjónsson, Þingeyri 34,6

Einar Valur Kristjánsson, Ísafirði 30,9

Páll Halldórsson, Ísafirði 28,6

Helgi Torfason, Vesturbyggð 27,9

Súsanna B. Ástvaldsdóttir, Ísafirði 27,7

Elías Kristinsson, Árneshreppi 27,3

Skarphéðinn Gíslason, Ísafirði 25,8

Ísafjarðarbær

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Albert Haraldsson 1.756.676 1.449.507 9.982.831
Arna Lára Jónsdóttir 1.941.101 1.516.533 10.444.442
Ásbjörn Sveinsson 1.404.141 1.174.713 8.090.310
Ásgeir Guðbjartsson 29.872.015 359.051 2.472.803
Albert Högnason 3.665.231 1.992.925 13.725.379
Aðalsteinn Óskarsson 1.719.970 1.322.131 9.105.585
Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson 570.374 681.646 4.694.532
Andrea Harðardóttir 1.503.942 1.080.842 7.443.815
Árni Brynjólfsson 0 461.527 3.178.561
Barði Önundarson 3.183.875 2.154.783 14.840.103
Bergmann Ólafsson 2.112.102 911.227 6.275.668
Bjarndís Friðriksdóttir 182.341 503.796 3.469.669
Bjarki Bjarnason 1.845.352 1.232.016 8.484.959
Björn Birkisson 1.686.922 1.370.656 9.439.780
Bragi Magnússon 7.291.652 672.893 4.634.249
Daníel Jakobsson 2.191.401 1.660.183 11.433.767
Dóra Hlín Góttir 1.303.383 1.150.538 7.923.815
Einar Valur Kristjánsson 10.829.692 4.489.795 30.921.453
Finnbjörn Elíasson 3.058.037 2.285.137 15.737.858
Finnbogi Sveinbjörnsson 1.495.692 1.260.906 8.683.926
Fjölnir Ásbjörnsson 1.677.224 1.365.090 9.401.446
Fjölnir Baldursson 2.013.819 1.558.266 10.731.860
Friðgerður Ómarsdóttir 1.627.717 1.336.678 9.205.771
Gísli Jón Hjaltason 4.638.668 1.056.006 7.272.769
Gauti Geirsson 0 262.427 1.807.348
Guðni Einarsson 3.127.064 1.775.576 12.228.485
Guðjón Jóh. Jónsson 1.241.319 1.114.918 7.678.499
Grétar Þór Magnússon 2.616.903 2.062.965 14.207.748
Gísli H. Halldórsson 3.055.815 2.071.782 14.268.471
Guðmundur Óli Tryggvason 1.237.451 940.525 6.477.445
Guðmundur M . Kristjánsson 2.231.869 1.683.408 11.593.719
Guðmundur Konráðsson 3.570.933 2.329.332 16.042.231
Gunnar Gaukur Magnússon 4.241.183 1.689.002 11.632.245
Gunnhildur Elíasdóttir 558.936 723.290 4.981.336
Guðrún Guðmannsdóttir 2.456.694 1.694.586 11.670.702
Hafsteinn Vilhjálmsson 0 309.906 2.134.339
Hallgrímur Kristjánsson 9.990.985 5.273.936 36.321.873
Hallgrímur Sigurjónsson 2.714.570 1.926.289 13.266.453
Harpa Grímsdóttir 1.858.684 1.469.232 10.118.678
Heimir Tryggvason 5.359.095 3.130.811 21.562.059
Hildur Pétursdóttir 1.778.530 1.422.887 9.799.497
Inga María Guðmundsdóttir 11.963.595 786.168 5.414.380
Gunnar Þórðarson 876.023 905.270 6.234.642
Arnar Kristjánsson 322.801 587.770 4.048.003
Inga St. Ólafsdóttir 185.962 506.096 3.485.510
Jón Kr. Guðbjartsson 211.549 439.729 3.028.437
Jón Reynir Sigurvinsson 2.679.659 1.856.043 12.782.665
Jónas Guðmundsson 3.554.484 2.300.147 15.841.233
Jóna Símónía Bjarnadóttir 1.265.397 1.128.737 7.773.671
Jón Guðni Pálmason 5.248.803 3.223.724 22.201.956
Jón Benjamín Oddsson 5.063.502 2.993.560 20.616.804
Jón Páll Hreinsson 1.213.060 1.098.701 7.566.811
Kristján Andri Guðjónsson 5.385.283 1.197.541 8.247.528
Kristján G Jóhannsson 6.111.549 1.016.778 7.002.603
Kristján Haraldsson 3.934.193 2.329.887 16.046.054
Lilja Rafney Magnúsdóttir 1.795.368 1.432.895 9.868.423
Magnús Hauksson 18.137.583 8.945.161 61.605.792
Magnús Erlingsson 2.019.211 1.492.270 10.277.342
Margrét Geirsdóttir 1.823.755 1.449.186 9.980.620
Margrét Halldórsdóttir 1.941.196 1.504.479 10.361.426
Marzellíus Sveinbjörnsson 1.417.636 1.216.109 8.375.406
Nanný A. Guðmundsdóttir 2.147.061 1.403.736 9.667.603
Ólafur Skúlason 3.223.690 2.183.964 15.041.074
Óðinn Gestsson 1.900.422 1.493.187 10.283.657
Ólína Þorvarðardóttir 11.551 543.662 3.744.229
Perter Weiss 1.163.003 1.154.660 7.952.204
Sveinfríður Olga  
Veturliðadóttir

1.477.166 1.250.274 8.610.702

Súsanna B. Ástvaldsdóttir 7.327.539 4.027.541 27.737.886
Sturla Páll Sturluson 1.852.738 1.465.820 10.095.179
Steinþór B. Kristjánsson 10.786.091 446.442 3.074.669
Steinar Jónasson 3.906.229 2.401.721 16.540.778
Stefán Sigmundsson 3.618.601 2.270.388 15.636.281
Stefán Dan Óskarsson 128.549 480.873 3.311.798
Sigurður G. Óskarsson 10.141.636 981.356 6.758.650

Sigurður Jón Hreinsson 1.557.358 1.296.298 8.927.672
Sigurður G. Guðjónsson 9.675.767 5.018.112 34.560.000
Sigrún C. Halldórsdóttir 2.957.711 1.968.624 13.558.017
Sigríður I. Sigurjónsdóttir 1.999.585 1.391.906 9.586.129
Sigríður E. Kjartansdóttir 4.510.700 2.651.747 18.262.720
Sævar Gestsson 1.278.651 1.128.915 7.774.897
Páll Halldórsson 7.549.992 4.159.369 28.645.792
Shiran Þórisson 1.634.806 1.340.746 9.233.788
Smári Haraldsson 1.439.329 1.228.559 8.461.150
Skúli Eíasson 4.568.234 2.797.887 19.269.194
Skarphéðinn Gíslason 6.680.045 3.739.646 25.755.138
Úlfur Úlfarsson 1.702.994 721.770 4.970.868
Viðar Konráðsson 2.576.634 1.651.708 11.375.399
Þórður Sigurvinsson 3.067.506 802.150 5.524.449
Þorsteinn Jóhannesson 12.989.343 6.426.563 44.260.076
Þröstur Óskarsson 2.652.011 1.918.880 13.215.427
Hörður Högnason 3.955.275 2.441.914 16.817.590

Vesturbyggð

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Ásthildur Sturludóttir 2.972.375 2.069.212 14.250.771
Barði Sæmundsson 1.583.967 1.098.702 7.566.818
Dröfn Árnadóttir 1.046.631 293.220 2.019.421
Einar Sveinn Ólafsson 2.694.115 1.938.847 13.352.941
Guðmundur Valgeir  
Magnússon

1.737.685 1.399.789 9.640.420

Gunnar P. Héðinsson 2.926.396 2.056.819 14.165.420
Haukur Tómasson 5.975.910 3.346.745 23.049.208
Helgi Auðunsson 2.511.222 1.672.704 11.520.000
Helgi Torfason 7.374.186 4.056.361 27.936.371
Jóhann Pétur Ágústsson 1.191.571 1.086.367 7.481.866
Jón B. Árnason 5.513.894 3.135.786 21.596.322
Kristian Matthíasson 2.545.350 1.863.319 12.832.775
Leifur R. Jónsson 1.728.876 1.394.734 9.605.606
Nanna Sjöfn Pétursdóttir 1.548.817 1.291.395 8.893.905
Rafn Hafliðason 179.216 501.811 3.455.999
Rögnvaldur Guðmundsson 2.852.937 1.920.784 13.228.540
Sigríður Karlsdóttir 3.415.212 1.722.344 11.861.873
Sigurður Viggósson 3.904.896 2.486.688 17.125.950
Skjöldur Pálmasson 3.438.661 2.240.113 15.427.775
Úlfar Thoroddsen 3.289.614 2.124.639 14.632.500
Víkingur Gunnarsson 1.644.116 1.685.880 11.610.744
Þorsteinn Ólafsson 3.527.244 2.292.733 15.790.172

Bolungavíkurkaupstaður

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Anna S. Jörundsdótti 968.205 947.189 6.523.340
Anton Helgason 2.410.614 1.554.527 10.706.109
Albert Guðmundsson 869.527 869.527 5.988.478
Ásgeir Sólbergsson 2.611.765 1.839.963 12.671.921
Ásgrímur Smári Þorsteinsson 6.095.448 3.541.254 24.388.802
Ásta I. Pétursdóttir 1.523.436 1.129.793 7.780.944
Baldur Smári Einarsson 3.827.917 2.459.856 16.941.157
Bæring Gunnarsson 0 103.139 710.324
Egill Jónsson 3.232.012 2.187.764 15.067.245
Einar K. Guðfinnsson 4.823.627 2.571.543 17.710.351
Einar Guðmundsson 5.014.105 2.994.750 20.625.000
Elías Jónatansson 3.453.090 2.288.252 15.759.311
Elín Jónsdóttir 1.794.317 1.432.291 9.864.263
Elvar Sigurgeirsson 2.074.376 1.248.674 8.599.683
Flosi Jakobsson 5.318.268 1.149.984 7.920.000
Friðberg Emanúelsson 21.978.730 286.356 1.972.149
Guðbjartur Flosason 1.404.890 1.636.952 11.273.774
Guðbjartur Jónsson 3.193.062 2.169.979 14.944.759
Guðbjörg Ólafsdóttir 1.335.023 1.168.697 8.048.877
Guðmundur Einarsson 7.717.950 886.502 6.105.386
Guðmundur Óli Kristinsson 1.776.592 1.020.368 7.027.328
Guðmundur Sigurvinsson 3.284.710 2.039.551 14.046.494
Guðrún Stella Gissurardóttir 1.666.018 1.358.659 9.357.156
Halla Signý Kristjánsdóttir 1.172.443 1.075.390 7.406.267
Halldóra D. Sveinbjörnsdóttir 1.293.293 1.144.748 7.883.939
Haukur Vagnsson 3.956.272 2.387.814 16.445.000
Helga Svandís Helgadóttir 825.987 872.376 6.008.099
Hulda Karlsdóttir 2.000.601 1.491.193 10.269.924
Janusz Duszak 1.538.750 1.285.618 8.854.118
Jón Þorgeir Einarsson 5.379.813 2.097.683 14.446.853

Jón K. Guðbjartsson 4.375.034 2.928.313 20.167.445
Jón Vignir Hálfdánsson 5.150.768 3.057.682 21.058.416
Margrét Jómundsdóttir 1.088.003 1.026.928 7.072.507
Ólafur Örn Ólafsson 6.911.082 3.693.752 25.439.063
Sigurgeir Þórarinsson 3.477.990 2.300.078 15.840.758
Stefanía Ásmundsdóttir 1.288.589 1.107.611 7.628.175
Víðir Benediktsson 772.553 845.887 5.825.668
Stefanía Birgisdóttir 555.444 384.722 2.649.601
Kristinn H. Gunnarsson 170.490 496.269 3.417.831

Strandabyggð

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Andrea K. Jónsdóttir 2.450.789 1.737.161 11.963.919
Björn Sverrisson 3.534.904 2.275.741 15.673.147
Guðmundur B. Magnússon 1.890.597 1.436.061 9.890.227
Hannes Leifsson 2.723.340 1.873.554 12.903.264
Jóhann B. Arngrímsson 1.205.852 1.082.655 7.456.302
Ingvar Pétursson 770.068 725.499 4.996.550
Jón E. Halldórsson 2.254.858 1.841.607 12.683.244
Jón Jónsson 1.740.341 1.401.314 9.650.923
Jón Gísli Jónsson 791.689 853.900 5.880.854
Rósmundur Númason 2.456.331 1.739.692 11.981.350
Rúna Stína Ásgrímsdóttir 1.496.505 1.261.373 8.687.142
Sigurður Atlason 3.264.354 2.108.638 14.522.300
Þorsteinn Sigfússon 1.974.786 1.880.227 12.949.222
Þórólfur Guðjónsson 2.478.682 1.825.058 12.569.270
Þorgeir Pálsson 0 300.390 2.068.802

Kaldrananeshreppur

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Friðgeir Höskuldsson 1.138.836 1.007.937 6.941.715
Guðmundur Guðmundsson 1.525.578 818.928 5.640.000
Haraldur Ingólfsson 2.303.933 1.724.767 11.878.561
Jenný Jensdóttir 888.157 912.234 6.282.603
Óskar Torfason 1.936.954 1.543.196 10.628.072
Tryggvi Ólafsson 1.712.624 1.385.407 9.541.371

Árneshreppur

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Elías Kristinsson 7.184.831 3.968.965 27.334.470
Elín Agla Briem 5.597.696 3.174.051 21.859.855
Eva Sigurbjörnsdóttir 556.629 712.063 4.904.015
Pétur Guðmundsson 159.627 489.369 3.370.310

Súðavíkurhreppur

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Anna Lind Ragnarsdóttir 1.661.364 1.352.252 9.313.030
Jónatan Ingi Ásgeirsson 4.475.556 2.805.667 19.322.775
Kristján B. Sigmundsson 3.598.796 2.595.595 17.875.999
Pétur Markan 2.065.764 1.557.056 10.723.526
Steinn Ingi Kjartansson 1.531.970 1.263.251 8.700.076
Stella Guðmundsdóttir 2.275.853 1.652.719 11.382.362

Reykhólahreppur

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Örn Sveinsson 2.676.898 1.934.296 13.321.598
Sveinbjörn Jónsson 3.873.911 2.759.762 19.006.625
Karl Kristjánsson 902.956 920.717 6.341.026
Ingibjörg Birna Erlingsdóttir 1.768.253 1.417.333 9.761.247
Helga Garðarsdóttir 2.383.984 1.706.657 11.753.836
Finnur árnason 2.505.153 1.682.995 11.590.875
Ágúst Gröndal 5.200.617 1.084.783 7.470.957

Tálknafjarðarhreppur

Nafn Álagður
tekjuskattur

Álagt
útsvar

Áætlaðar
árstekjur

Guðmundur Sæmundsson 4.173.089 2.585.375 17.805.613
Guðjón Indriðason 3.482.328 2.275.346 15.670.427
Indriði Indriðason 1.808.210 1.440.265 9.919.180
Indriði Guðjónsson 3.410.443 2.204.033 15.179.291
Jón Örn Pálsson 3.521.141 2.295.563 15.809.663
Orri Snæbjörnsson 2.650.179 1.828.203 12.590.930
Sigurður Jónsson 2.966.722 2.066.631 14.232.996
Vignir Arnarsson 3.587.972 2.308.683 15.900.021

Hæstu tekjurnar á Ísafirði
Álagningu skatta á einstaklinga var birt í byrjun 

júlí síðastliðinn. Álagningarskráin fyrir Vest-
firði ber það með sér að hæstu tekjurnar eru í 

Ísafjarðarbæ og þá aðallega á Ísafirði. Nokkur munur 
er á lista yfir tíu hæstu skattgreiðendur og tíu tekju-
hæstu íbúana. Fjórir af þeim sem eru meðal tíu hæstu 
skattgreiðenda eru ekki inn á lista yfir tíu tekjuhæstu. 
Skýrist það af að álagður tekjuskattur er hár en tekjur 
ekki í samræmi við það. Má draga þá ályktun af því að 
í þessum tilvikum séu tekjur fengnar sem arðgreiðsla 
eða um skattlagningu á söluhagnað sé að ræða. Þá 
kann í einhverjum tilvikum álagning verið byggða á 
áætlun þar sem skattframtali var ekki skilað inn í tæka 
tíð. Álagningarskráin veitir ekki frekari upplýsingar 

en um álagða skatta. Upplýsingar eru birtar í blaðinu 
Vestfirðir um 200 einstaklinga á Vestfjörðum í öllum 
sveitarfélögum fjórðungsins. Settur er sá fyrirvari við 
listann að mögulegt er að um skekkjur sé að ræða 
og misskrifaðar tölur þegar unnið var upp úr álagn-
ingarskránni, en vandað hefur verið eins og kostur 
er til úrvinnslunnar. Birtar eru þær upplýsingar sem 
álagningarskrá Ríkisskattstjóra veitir, annars vegar 
um álagðan tekjuskatt og hins vegar um álagt útsvar. 
Út frá álögðu útsvari eru árstekjur áætlaðar. 

Áberandi er að þrír læknar, þrír skipstjórar og 
framkvæmdastjórar skipa hóp þeirra tekjuhæstu. Sá 
tekjuhæsti er veitingamaður og þar gæti verið um 
áætlun að ræða en ekki raunverulegar tekjur. 
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
03

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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Ný bók á ensku fyrir 
erlenda ferðamenn: 
Austfirðingar og Vestfirðingar 

taka höndum saman um al-
mennar leiðbeiningar vegna 

ferðalaga um Ísland
Ný bók á ensku eftir séra Vigfús 

Ingvar Ingvarsson á Egilsstöðum, er 
komin út hjá Vestfirska forlaginu. 
Nefnist hún Travelling Safely in Iceland 
- Hearing the Land Speak. Í henni er 
margvíslegur fróðleikur fyrir erlent 
ferðafólk. Áhersla er lögð á sérstöðu 
Íslands sem ferðamannalands og þær 
áskoranir sem fylgja því að ferðast um 
landið – breytileg og stundum óblíð 
veðrátta, vegakerfi af misjöfnu tagi og 
ýmsar hættur og hindranir. Mörg alvar-
leg slys á erlendum ferðamönnum hér-
lendis tengjast einmitt ókunnugleika 
á aðstæðum. Höfundur hefur nokkuð 
fengist við leiðsögn erlendra ferða-
manna og gert sér far um að tala við 
þá og heyra sjónarmið þeirra

Hrífandi náttúra Íslands er kynnt og 
leiðbeint er um umgengni við hana og 
grein gerð fyrir nokkrum sérkennum 
íslenskrar menningar og mannlífs. Í 
lokakaflanum er svo fjallað um íslenskt 
mál. Þar eru allmörg orð eða orðstofnar 
sem koma oft fyrir í örnefnum, útskýrð 

í máli og myndum. Dæmi: 
Lækjargata. Hvers vegna ber 
gatan það nafn? Þá er fjallað 
um ýmis skilti við veginn. 

Auk margvíslegra hag-
nýtra upplýsinga fyrir 
ferðafólk er í bókinni leit-
ast við að fræða um tengsl 
náttúru, þjóðar og tungu 
hérlendis. Gamansamar 
og lýsandi teikningar eftir 
Ómar Smára Kristins-
son greiða efninu leið til 
lesenda. 

Í stuttu máli: Hvernig 
eiga erlendir gestir að 
haga sér á Íslandi? Hag-
nýt ráð og leiðbeiningar 
á einu bretti. Bók sem 
líklega á sér ekki hlið-
stæðu á íslenskum bókamarkaði í dag. Í 
henni er að finna í samþjöppuðu formi 
nánast allt sem erlendur ferðamaður 
þarf nauðsynlega að vita um Ísland 
áður en hann leggur landið undir fót. 
Sennilega hefðu margir Íslendingar 
einnig gott af að kynna sér þessa hand-
hægu bók!

Hér er ekki fjallað um peninga. Né 

hvernig á að græða sem 
mest á ferðamönnunum. Hearing the 
land speak, þyrfti að komast í hendur 
sem flestra erlendra ferðamanna. 

Síminn hjá höfundi,  séra Vigfúsi 
Ingvari er 863 6866. 

 Með bestu kveðjum. 
 Vestfirska forlagið
  Hallgr. Sveinsson. 

Sæluhelgin á Suðureyri fór fram í 29. Sinn í síðasta mánuði. Veðrið 
var ekki upp á það besta en dagskráin fór engu að síður fram 
eins og ekkert hefði í skorist. Að venju var boðið upp á ýmislegt 
matarkyns og mátti sjá bæði innlenda og erlenda matargerð. 
Konurnar í kvenfélaginu Ársól seldu vöfflur með rjóma.  Það 
styttist í aldarafmæli kvenfélagsins. 

Auglýsingasíminn er 578 1190



   

BjörgunarvestiSjóstangafestingar

VÉLASALAN
Til sjávar og sveita 

FOCUS sjónaukar FOCUS fjarlægðarmælar



Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
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Opnunartími
11 – 18  virka daga

Allar vörur á taxfree tilboði*

3 DAGA
TAXFREE

FIMMTUD, FÖSTUD. OG MÁNUD.

EKKI MISSA AF ÞESSU

*  Taxfree tilboðið gildir  
öllum vörum nema vörum  
frá SKOVBY og jafngildir 
19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðis-
aukaskatt af söluverði. Afslátturinn er 
alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 


