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BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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sumarið hefur verið með eindæmum gott á Vestfjörðum bæði hvað varðar veðurfar og ferðaþjónustuna.
Aldrei hafa fleiri skemmtiferðaskip komið til Ísafjarðar og eitt þeirra sést hér sigla út Djúpið undan stigahlíðinni 
síðastliðinn laugardag. myndin er tekin ofan af bolafjalli.  

Nýr miði
Prófaðu!

FIMMTUDAGUR  19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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borgarbrautin á Hólmavík hefur tekið stakkaskiptum eftir að hún var lögð bundnu slitlagi og gerðar gangstéttar við 
hana. segja má að gatan sé orðin hin mesta bæjarprýði.

Laun bæjarstjórans 1200 
þúsund kr. á mánuði
Jón Páll Hreinsson hefur verið ráðinn 

bæjarstjóri í Bolungavík. Ráðningar-
samningur hans var staðfestur í bæjar-
stjórn 28. júní sl og hefur Jón Páll þegar 
hafið störf.  Grunnlaun eru 716.970 kr. 
á mánuði. Til viðbótar eru greiddar 
50 yfirvinnustundir á mánuði sem 
gera samtals 372.287 kr. og 1000 km 
akstur. Aksturskostnaður er 110.000 
kr á mánuði. Samtals eru föstu mánað-
arlegu greiðslurnar 1.199.257 kr. Til 
samanburðar voru laun fyrri bæjar-
stjóra Elíasar Jónatanssonar 1.188.822 
kr. á mánuði. Samningurinn gildir til 
31. júlí 2018.

Fram kemur í svari Baldurs Smára 
Einarssonar, formanns bæjarráðs við 
fyrirspurn blaðsins Vestfirðir um 
launakjör bæjarstjórans í Bolunga-
vík að til viðbótar föstu greiðslunum 
fái bæjarstjóri greiddan gsm síma og 
notkun, fartölvu og tölvutengingu. 
Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir og 
greidd verða þriggja mánða biðlaun 
við lok kjörtímabils ef ekki kemur til 
endurráðningar. Það er breyting frá 
samningi bæjarins við Elías Jónatans-
son, en hann átti rétt á  6 mánaða bið-
launum. 

Blaðið fékk einnig afrit af ráðn-
ingarsamningi bæjarins við Jón Pál 

Hreinsson og hafa þá öll sveitarfélög á 
Vestfjörðum, sem um það voru beðin,  
orðið við erindi blaðsins um afrit af 
ráðningarsamningi við sveitarstjóra. 

En um það var fjallað í blaðinu fyrir 
allnokkru síðan. Ekki hefur verið orðið 
við ítrekuðum óskum um afrit af ráðn-
ingarsamningi við Elías Jónatansson.

Rafstrengur 
lagður í Djúpinu
Um þessar mundir standa yfir fram-

kvæmdir við lagningu jarðstrengs 
í Ísafjarðardjúpi og voru starfsmenn 
verktakans, sem er frá Skagafirði, við 
vinnu skammt utan við bæinn Látra 
þegar tíðinamaður blaðsins átti leið 
hjá fyrir nokkrum dögum. Ætlunin er 

að ná til Súðavíkur í haust. Samstarf 
er milli Orkubús Vestfjarða og Mílu 
og er einnig lagður ljósleiðari í sama 
verki. Gröfurnar eru búnar fallhamri 
sem brýtur klöppina og fer 90 cm niður. 
Strengirnir eru síðan lagðir í skurðinn 
og mokað yfir.

Leiðrétting á 
útsvarstekjum
Í síðasta blaði voru birtar upplýsingar 
um skattgreiðslur og áætlaðar tekjur 
um 200 Vestfirðinga. Einn þeirra, 
Hafsteinn Vilhjálmsson, Ísafirði hefur 
sent blaðinu staðfestar upplýsingar um 
tekjur sínar. Samkvæmt þeim voru 
tekjur hans á síðasta ári 7,8 milljónir 
króna. Það er miklu hærra en þær 2,1 
milljón króna sem áætlað var út frá 
álagningarlista Ríkisskattstjóra. Tekið 
var reyndar fram í fréttinni að um 
villur gæti verið að ræða í úrvinnslu 
efnisins þar sem handskrifa þurfti 
upplýsingarnar. Það kom á daginn 
varðandi Hafstein Vilhjámsson. Leið-
réttist það hér með  og er hann beðinn 
veðvirðingar á mistökunum
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Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Endurbætur á lýðræðinu hefur borið hæst í stjórnmálunum frá bruni 
viðskiptabankanna. Einkum á þann hátt að auka áhrif almennings á 
endanlegar ákvarðanir í mikilvægum og umdeildum málum. Hefur 

verið horft til ákvæðis stjórnarskrárinnar sem heimildar forseta Íslands 
að neita að skrifa undir lög sem Alþingi hefur samþykkt og kalla þannig 
fram almenna atkvæðagreiðslu um viðkomandi mál.Þetta er þróun sem er 
í takt við breytingar í mörgum vestrænum lýðræðisríkjum. Kjósendur vilja 
takmarka vald kjörinna fulltrúa með því að setja ákvæði í stjórnarskrá um 
áhrif almennings. Þá er yfirleitt leiðin sú að almennir kjósendur geta með 
því að safna tilteknum lágmarksfjölda undirskrifta  knúið fram almenna at-
kvæðagreiðslu sem síðan ræður niðurstöðunni. Þessi lýðræðisvæðing hefur 
náð til Íslands og Icesave atkvæðagreiðslurnar tvær staðfestu vilja kjósenda 
til þess að grípa fram fyrir hendur alþingismanna og ráðherra og taka ráðin 
af þeim.  Af þessu má marka að kjósendur láta sér ekki lengur nægja að að 
hafa einhver ráð í sinni hendi á kjördag til Alþingiskosninga á fjögurra ára 
fresti. Kjósendur vilja geta gripið inn í störf löggjafarþingsins þess á milli og 
reyndar líka sveitarstjórna  og kallað mál til sín og ráðið því til lykta. 

Flokkarnir fylgja með - í orði kveðnu
Þessi þróun er mikil eðlisbreyting á valdsviði kjörinna stjórnmálamanna og 
það er við því að búast að hún mæti andstöðu frá þeim, sérstaklega æðstu 
forystumönnum stjórnmálaflokkanna. Þeir hafa hingað til getað dregið til 
sín óheyrileg völd í skjóli flokksaga og þannig þvingað fram málalyktir í um-
deildum málum sem næsta víst er að yrðu kolfelld ef almenningur kæmist að 
málinu í tæka tíð. Gleggsta dæmið er löggjöfin um stjórn fiskveiða frá 1990 
þar sem framsalið og ótímabundna úthlutunum var lögfest. Á þennan hátt 
hafa tveir - þrír flokksforingjar haft völd og stöðu sem minnir á tímana fyrir 
daga lýðræðisins og almenns réttar kjósanda. 

Það hefur líka ekki dulist neinum að hvorki Sjálfstæðisflokkur né Fram-
sóknarflokkur hefur áhuga á stjórnarskrárbreytingum í þessa veru. Forystu-
menn þessara flokka vilja hafa völdin í sínum höndum og berjast leynt og 
ljóst gegn viðleitni sem setur þeim skorður. Í þeirra huga er fulltrúalýðræðið 
þannig að kjörnir fulltrúar ráða milli kosninga. Punktur. Þetta hefur komið 
berlega í ljós í allri umræðunni um stjórnarskrárbreytingar. 

Hins vegar hefur kveðið við annan tón hjá núverandi stjórnarandstöðu 
Samfylkingu, Vinstri grænum, Bjartri framtíð og Pírötum. Allir þessir flokkar 
hafa skýrt og greinilega barist fyrir almannavæðingu lýðræðsins. Allir styðja 
þeir kröfuna um þjóðaratkvæðagreiðslu og rétt borgaranna til þess að grípa 
inn í ferli kjörinna fulltrúa - í orði kveðnu.

Reykjavíkurflugvöllur
Allir þessir fjórir flokkar eiga fulltrúa í borgarstjórn Reykjavíkur og mynda 
þar meirihluta. Þar er vettvangur þar sem sjá má hver hugur fylgir máli. Og 
þar er einnig mál sem reynir á þennan yfirlýsta vilja flokkanna fjögurra. Það 
er staðsetning flugvallarins í Vatnsmýrinni.  

Borgarstjórnin hefur í hálfan annan áratug barist fyrir því að henda flug-
vellinum burt úr Vatnsmýrinni. Almenningur hefur allan tímann verði 
algerlega andvígur vilja borgarfulltrúanna. Það á bæði við um Reykvíkinga 
og aðra landsmenn. Frá 70 - 85% eru andvígur áformum borgarinnar og 
vilja hafa flugvöllinn þar sem hann er.   Rúmlega 70 þúsund manns hafa 
skrifað undir áskorun til borgarstjórnar  um flugvöllinn og vilja hafa hann 
áfram í Vatnsmýrinni.  Þar af eru rúmlega 20 þúsund kjósendur í Reykjavík.  
Það lætur nærri að vera um 22% kjósenda í Reykjavík miðað við kjörskrána 
fyrir forsetakosningarnar í sumar. En flokkarnir sem í orði kveðnu vilja hlýta 
leiðsögn kjósenda skella við skollaeyrum og hafa undirskriftasöfnunina að 
háði og spotti. Þegar kemur að landsmálunum vilja þessir sömu flokkar að 
kjósendur geti með undirskriftasöfnun kallað fram atkvæðagreiðslu og þeim 
finnst að undirskrift 15% kjósenda sé allt of há krafa. 

Tvískinnungurinn sem fram kemur í afstöðu flokkanna fjögurra er yfir-
þyrmandi og flokkunum til vansa. Það skín í gegn að þeir vilja ekki missa 
völdin til almennings. Af einhverjum ástæðum telja forystumenn flokkanna 
að þeir séu þess bærir að hafna almenningi. Aðeins þegar þeim hentar er 
talað fjálglega um lýðræðið og þjóðaratkvæðagreiðslur. Þá eru þeir venjulega í 
stjórnarandstöðu. Flokkar sem hafna þjóðinni uppskera í  kjölfarið að þjóðin 
hafnar þeim. Það er engin tilviljun að almenningur vantreystir stjórnmála-
flokkunum meir en nokkru sinni.

Kristinn H. Gunnarsson

Flokkarnir 
hafna almenningi

Leiðari

Þá leggur vestfirska vísnahornið aftur 
af stað eftir sumarhlé. Vestfirskir 
bændur hafa lagt þættinum mest til 
á þeim tveimur árum sem liðin eru 
síðan þátturinn hóf göngu sína. Er 
því vel við hæfi að byrja á yrkisefni 
úr sveitum landsins. Þegar ekið var 
um Ísafjarðardjúpið um síðustu helgi 
og svo aðrar sveitir blöstu víða við 
bleikar heyrúllur á túnunum. Einhver 
tískusveifla er greinilega í litnum á 
heyrúllunum. Hafa þær verð svartar, 
hvítar og grænar undanfarin ár og ef 
til vill hefur brugðið fyrir fleiri litum. 
Á Rjómaballi vestfirskra bænda á Núpi 
var eitt sinn  Birkir Friðbertsson, bóndi 
og hagyrðingur í Botni í Súgandafirði 
spurður um álit sitt á heyrúllulitnum:

Ég vil hafa það hvítt, ég held það sé best
í höfði mér stendur það fast,
og Framsóknarlitinn forðast ég mest
í flýti ég gref þannig plast.

Sauðkindin á sterka taug í bændum. 
Indriði Aðalsteinsson á Skjaldfönn 
var nýverið á hrútaþukli á Sævangi 
í Strandasýslu og gefum honum nú 
orðið:  Sauðfjársetrið á Sævangi í 

Strandasýslu er aðstandendum þess 
til mikil sóma enda gagnmerk sýning 
á öllu því fyrr og síðar sem sauðfé og 
sauðfjárbúskap varðar. Þó mætti þar 
bæta við kveðskaparþætti um sauð-
kindina og allt það sem að henni lýtur. 
Eftirfarandi vísu legg ég inn sem stofn-
framlag:

Sauðkindin er sál vors lands.
Sómi og prýði eigandans.
Flytur líf í fjallasal.
Færir arð um strönd og dal.
Ætla má að margir verði til þess að 

taka undir þessi orð Indriða.

Fram í Laugardal í Djúpinu býr Ragna 
Aðalsteinsdóttir og heldur tryggð við 
dalinn sinn. Hún gerir sér þó grein fyrir 
smæð sinni og dalsins þegar horft er 
yfir heimsbyggðina:

Síst ég nenni í sumt að spá
þó stöðugt söknuð finni.
Ég er eins og ýlustrá
í allri veröldinni.

Ragna hefur lengst af haft hjá sér fólk 
við  búskapinn en nú bregður öðru við 
um sinn:

Ekki geri ég manni mein
mér þó sumir hafni.
Nú er ég í dalnum alveg ein
og held áfram í Jesú nafni.

Þegar Ragna á Laugabóli var að vökva 
blómagarðinn sinn fyrir skömmu varð 
þessi vísa til:

Mér finnst vænt um allt og alla
og elska það sem fagurt er.
Ég sé grænu grösin falla
á gróinn svörð við fætur mér.  

Það má ekki alveg gleyma þjóð-
málunum og rétt að slá botninn í 
þáttinn með stuttri úttekt á stöðu 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
formanns Framsóknarflokksins. Það er 
Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn sem dregur þetta saman:

Simmi í gíslingu flokkinn sinn fangar
í forsætisráðherrastólinn hann langar,
en Tortólaskjölin og aflandsauður
eru sem blý. Hann er pólitískt dauður.

Bestu kveðjur úr síðsumarsólinni í 
Bolungavík.

Kristinn H. Gunnarsson

Fullum trúnaði heitið
Hugmyndir, gjörðir, óskir og þrár

Öll eigum við leyndarmál. En 
fæst okkar bera þau alein. 
Solveig Edda Vilhjálmsdóttir, 

myndlistarkona, heldur hér einkasýn-
ingu eftir 2ja ára pásu, en hefur tekið 
þátt í samsýningum í millitíðinni. Þessi 
sýning er heldur persónuleg, enda fylgir 
myndlistarkonan því sem á hana kallar 
og dregur lítið undan. Myndlistarkonan 
vinnur með olíu á striga, plast, og blek. 
Hrá og heiðarleg frásögn um mótandi 
áhrif úr lífi listamanns. Klassísk aðferð, 
olíu á striga beitt til að koma ósérhlífni 
og persónulegri samtímasögu lista-
manns til áhorfandans.

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ

svolveig edda Vilhjálmsdóttir
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Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er fáanlegur í þremur útfærslum: Trend Edition, Titanium og Titanium S.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 
losun 135/140 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.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8'' snertiskjár í miðjustokk, tvískipt tölvustýrð miðstöð 
með loftkælingu og 17'' álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn dísiljeppi með  
SYNC II samskiptakerfi, 8'' snertiskjá  
og íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 
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Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL
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Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL
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Hinn einleikni leikari Elfar Logi 
Hannesson er gerir fátt annað 
en að leika einn hefur síðustu 

ár unnið að ritun einleikjasögu Íslands. 
Nú loks hyllir undir að prentsmiðjur 
verði ræstar og gott ef Einleikjasaga 
Íslands verði ekki bara jólabókin í ár. 
Um er að ræða viðamikið verk enda 
hefst saga einleiksins á Íslandi strax við 
landnám. Bókin telur um 300 blaðsíður 
og er þar m.a. að finna skrá yfir alla 
einleiki er settir hafa verið svið í at-
vinnuleikhúsi hér á landi.  

Víst er einleikurinn mun fjölbreyttari 
en margur heldur. Gestum Act alone er 
það vel kunnugt hve einleikjaformið er 
fjölbreytt getur verið allt í senn leikrit, 
dansverk, tónverk, söguverk, gjörn-
ingur og svo ótal margt annað. Eina 
reglan er sú að aðeins einn listamaður 
komi fram í verkinu. 

Lesendum blaðsins Vestfirðir gefst 
nú einstakt tilboð á hinni einstöku bók 
Einleikjasaga Íslands. Tilboðsverð til 
lesenda er aðeins 3.000.- krónur en 
fullt verð bókarinnar útúr búð verður 
einu þúsundum krónum meira. Til að 
tryggja sér þetta einstaka tilboð þarf 
aðeins að senda tölvupóst á Kómed-
íuleikhúsið, útgefanda bókarinnar, á 
komedia@komedia.is Einnig er hægt 
hringja inn pöntunina í síma 891 7025. 
Þegar bókin kemur úr prentun verður 
hún send beint heim til kaupenda án 
sendingarkostnaðar.

Hér að neðan er stutt kaflabrot úr 
Einleikjasögu Íslands. En vitanlega 
hefst sagan á svonefndum Einlógus. 

 
Einleikurinn hefst við land-
nám
Einleikjasagan er alveg einstök og 
einleikin og miklu lengri en margur 
heldur. Sem listform hefur líklega 
formið ávallt verið til, eða eigi síðar 
en leikur taldist til lista. Sama á við 
um einleikjasögu Íslands, og þó hér sé 
sagan sögð frá 19. öldinni með hinum 
einstöku farandleikurum, þá er næsta 

víst að leikurinn hófst mun fyrr. Án 
efa bara strax í landnámi þegar blessað 
fólkið sat í skálum sínum í skammdeg-
inu. Leiðindaveður, myrkur um allt og 
fáir ljósir punktar í lífinu á þessu ísa-
landi. Nóg var þó að starfa innan dyra 
sem utan, og hvað er betra en að létta 
sér störfin með því að hlusta á góða 
sögu enn frekar ef vel er sögð?

Þá sem nú hefur án efa verið einhver 
í hópnum sem er meira fyrir það að 
leika sér en að staga í sokka eða brýna 
ullarkambinn. Jæja, þá er þó altént 
gagn að pilti eða stúlku með því að létta 
fólkinu starfann með krassandi sögum, 
söng og jafnvel smá músíkspili. Þarna 
er vissulega kominn fyrsti einleikari 
þjóðarinnar, hvur svo sem hann nú er.

Talandi um Íslendingasögur, þá 
hefðu þær nú aldrei varðveist svona 
vel í munnlegri geymd nema einmitt 
vegna þeirra sem voru meira fyrir leik 
en venjuleg störf. Sagnamannanna, 
einleikaranna, sem sögðu sögurnar af 
okkar köppum, Gísla, Gretti og öllum 
hinum, svo vel að loksins þremur 
öldum eftir að þær gerðust settust 
menn niður með kálfskinn á borði og 
fjaðurpenna í hendi og rituðu niður 
sögurnar. Svo vel höfðu þær varðveist 
allan þennan tíma hjá sagnamönnum, 
einleikurum, að enginn þorði að rita 
sig höfund þeirra.

Víst voru þessir sagnamenn okkar 
fyrstu einleikarar og því má segja að 
einleikjalistin sé jafngömul landnám-
inu. Næstu aldir héldu þessir einstöku 
sagnamenn áfram að létta fólki bæði 
lund og störf. Án efa hefur söngur fljót-
lega verið á efnisskrá þessara einleik-
ara, rímur, stemmur og ljóð. Búningar 
og leikmunir væntanlega af skornum 
skammti einsog er reyndar enn þann 
dag í einleikjalistinni. Enda er þetta list 
sem nefnist leik-list, listin að leika.

Sitthvað hefur verið fýsilegt vopn 
fyrir einleikarann allt frá landnámstíð. 
Bara ein skikkja er í raun og veru heil 
búningadeild. Hún getur verið einföld 

skikkja á höfðingja, en með því að setja 
hana yfir höfuðið ertu orðinn draugur, 
þjófur, gamall sagnaþulur eða norn. Með 
því að sveifla henni ertu að tákna vond 
og válynd veður, ef ekki bara ofsaveður. 
Getur einnig verið ofankoma, snjóbylur 
jafnt sem rigning og allt þar á millum. 
Þú getur meira að segja notað skikkjuna 
sem handklæði í Grettissögu. Já, eftir að 
kappinn kemur að landi eftir sitt fræga 
Drangeyjarsund er mikilvægt að þerra 
sig áður en haldið er til bæjar. Maður 
verður nú að halda lúkkinu, sérlega ef 
maður er gæi með orðspor hetju. Hér 
er það einfaldlega besta vopn leikarans, 
ímyndunaraflið, sem virkar. Möguleik-
arnir eru endalausir.

Það er vitað að fljótlega gerðu menn 
ýmislegt úr beinum, einsog einfaldar 
flautur til að spila á. Víst hefur flautan 
komið að góðum notum fyrir einleik-
arann bæði á upphafsöldum Íslands-
byggðar og á miðöldum. Einhvern 
veginn er hljóð flautunnar fast í huga 
margra svo miðalda eitthvað. Hvort það 
er að þakka músíkséníinu Ian Ander-
son í Jethro Tull sem stendur iðulega 
á öðrum fæti við flautuleik sinn eða 
hvað veit ég ei. Það er bara eitthvað 
við hin einstöku hljóð flautunnar sem 
ber mann til miðalda. Víst er að galdur 
músíkurinnar getur flutt mann í tíma 
með örfáum tónum.

Einleikarar fyrstu alda Íslands-

byggðar mótuðu vissulega einleikinn 
og áhrifa þeirra gætir enn. Sögurnar 
voru efniviður þeirra einsog mjög er 
móðins í einleiknum enn þann dag í 
dag. Fyrst Íslendingasögurnar, en svo 
bættist sífellt í söguskjóðuna. Drauga-
sögur hafa líklega brátt komist á efnis-
skrána enda kjöraðstæður til að segja 
slíkar sögur í hinum myrku skálum með 
öllum sínum skúmaskotum. Meira að 
segja öll okkar leikhúsljósatækni mun 
aldrei ná þeim galdri sem þarna var 
skapaður af náttúrunnar hendi. Enn 
bætist svo í efnisskrána jafnóðum og 
land byggist frekar og íbúum fjölgar, 
álfa-, galdra-, skrímsla- og tröllasögur, 
sem nefnast í dag einfaldlega þjóðsögur.

Já, vorir frumherjar í einleiknum 
eiga margt gott á samviskunni. Fyrst 
að varðveita og kannski bæta smá 
við Íslendingasögurnar áður en þær 
voru skráðar á sín kálfaskinn. Síðan 
þjóðsögurnar, en þar varð reyndar sú 
breyting á, að menn rituðu nafn sitt 
undir þær við skráningu.

Áfram liðu aldir og einleikurinn lifði 
með þjóðinni gegnum súrt og sætt. Að-
allega í formi sögumannsins einsog 
hér hefur verið rakið. Þó með sínum 
krúsidúllum í notkun búninga og leik-
muna. Frásögnin var svo krydduð með 
flaututónum og ekki var verra að getað 
kastað fram stöku hér og þar, í upphafi 
eða miðju eða bara í leikslok.

DRÁPA
Stjörnur hafa fallið
úr festingunni
sáldrast yfir götur
 
Brotin stingast 
eins og hnífsoddar
upp úr mjöllinni  
  
Flugvél brýst
út úr skýjunum
 
strýkst við
marglit þökin
í miðbænum
  
Í Reykjavík
fellur nóttin 
með hvini
 
eins og öxi

Það var um vetur
kuldinn lagði
lófa yfir heiminn
 
Skýin héngu grá
eins og dúfurnar
fiðraðar ufsagrýlur
sem sváfu
undir þakskeggjum

Ég leið um
í líki hunds

Golan strauk
snöggan feld 
hvíldi hönd
á kolli mínum

Kettir hurfu
inn í runna
hentust bak við
tunnur

 Ljóðabálkurinn Drápa eftir 
Gerði Kristnýju kom út haustið 
2014 hjá Máli og Menningu. Þar 
er sögð sannsöguleg morðsaga úr 
Skuggahverfinu í Reykjavík.  Gerður 
Kristný flutti bálkinn á einleikjahá-
tíðinni  Act Alone á Suðureyri fyrr 
í mánuðinum. Hér birtist með leyfi 
höfundar upphaf bálksins. Bókin 
er nýkomin út í Noregi og kemur 
bráðum út í Danmörku. 

DUGGUVOGI 23 · 104 REYKJAVÍK · SÍMI 588 4600 · FAX 588 4601 · NETFANG vokva@simnet .is
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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 ...

Einleikjasaga Íslands
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Demantsbor-/skurðarvélar • Batterísvélar

Skot-/Gasbyssur • Brunaþéttiefni
Hjálmar • Fallvarnarbúnaður
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Föstudagskvöldið 28. júlí voru 
tónleikar í Hömrum á Ísafirði 
með verkum eftir Jónas Tóm-

asson, tónskáld á Ísafirði. Aðsókn var 
góð og fylltu gestir húsakynni Hamra.  
Allmargir listamenn komu fram og 
heiðruðu Jónas með framlagi sínu, 
velflestir menntaðir á Ísafirði.  Tinna 
Þorsteinsdóttir, Anna Áslaug Ragnars-
dóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir léku á 
píanó, Herdís  Anna Jónasdóttir, dóttir 
Jónasar og Þórunn Arna Kristjáns-
dóttir sungu og loks lék Leon van Mil 
á saxófón. Hjálmar H. Ragnarsson var 
kynnir og hefur hann góðfúslega veitt 
leyfi til þess að birta hluta af kynningu 
sinnu á tónskáldinu. Tónlistarlíf hefur 
um áratugaskeið verið ótrúlega öflugt 
á Ísafirði, hvort heldur sem horft er á 
fjölda mikilhæfra tónlistarmanna sem 
þar eru eða hófu tónlistargöngu sína 
þar eða tekið tillit til höfðatölu. Fer 
ekki á milli mála að Jónas Tómasson 
er þar í fremstu röð.

Sumarkvöld í Hömrum

Ágætu gestir.
Tónleikarnir í kvöld eru tileink-

aðir tónlist Jónasar Tómassonar, en 
hann verður sjötugur síðar á þessu 
ári, ótrúlegt en satt. Jónas hefur verið 
í fremstu röð íslenskra tónskálda síð-
ustu áratugina og er eina tónskáldið 
utan höfuðborgarsvæðisins sem hefur 
haslað sér völl sem marktækur sin-
fónískur höfundur. Fjöldi hljómsveit-
arverka af ýmsum stærðum og gerðum 
liggur eftir Jónas, auk fjölbreyttra 
verka fyrir einleikara, kammerhópa, 
kóra og söngvara. Þegar horft er yfir 
verkalista Jónasar má sjá að afköst 
hans eru með ólíkindum, og þá enn 
frekar þegar horft er til þess að með-
fram tónsmíðunum hefur hann sinnt 
fjölbreyttum tónlistarstörfum í sinni 
heimabyggð. 

Tengsl Jónasar við Ísafjörð eru 
margbreytt og sterk. Hann á ættir sínar 
í föðurætt að rekja hingað í bæinn. 
Faðir hans er Tómas Árni Jónasson, 
læknir, sonur þeirra hjóna Jónsar 
Tómassonar, tónskálds og bóksala, 
og Önnu Ingvarsdóttur, sem bæði 
voru atkvæðamikil hér í menningar-

lífi bæjarins á fyrri hluta síðustu aldar. 
Bræður Tómasar eru þeir Gunnlaugur 
og Ingvar, en þann fyrrnefnda þekkja 
allir hér á Ísafirði fyrir fjölbreytt störf 
hans í félagsmálum og fyrir að hafa 
rekið Bókhlöðuna um margra áratuga 
skeið, en Ingvar var þekktur víóluleik-
ari, og starfaði lengst af í Svíðþjóð og 
síðar með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
og sem kennari. Móðir Jónasar er 
Anna Jóhannesdóttir, ættuð úr Svarf-
aðardal. Systkini Jónasar eru þau Jó-
hannes, Haukur, og Guðrún Anna.

Jónas stundaði nám við Tónlist-
arskólann í Reykjavík til ársins 1969 
þegar hann hóf nám við Konservator-
íið í Amsterdam þar sem hinn 
víðkunni tónsmiður Ton de Leeuw var 
aðalkennari hans. Í Konsvervatoríinu 
lærði Jónas jafnframt orkestrasjón og 
hann hélt áfram í flautunáminu. Það 
átti eftir að hafa mikil áhrif á Jónas 
að í Amsterdam tengdist hann SÚM-
hópnum svokallaða, sem var hópur 
framúrstefnulegra myndlistarmanna 
sem umbyltu rótgrónum hugmyndum 
um myndlist og höfðu mikil áhrif á 
þróun myndlistar hér á Íslandi og 

víðar. Jónas sýndi með hópnum og 
kom fram í katalógum hans.  

Jónas lauk námi sínu í Amsterdam 
1972 þegar hann flutti aftur hér heim 
til Íslands og stofnaði fjölskyldu. Hann 
kvæntist Siggu þann 28. des. það sama 
ár, og þau settust að hér á Ísafirði við 
kennslu við Tónlistarskólann og hljóð-
færaleik, og hafa búið hér næstum 
óslitið síðan, ef frá eru talin árin 1976 
til 78 þegar þau bjuggu í München og 
stunduðu þar áframhaldandi háskóla-
nám. Þau Sigga og Jónas eiga saman 
þrjú börn, þau Ragnar Torfa, Herdísi 
Önnu, og Tómas. Saman hafa þau 
verið aðaldrifkrafturinn í tónlistarlíf-
inu hér á Ísafirði og svæðinu í kring 
nú um fjögurra áratuga skeið og gætir 
áhrifa þeirra víða, bæði í skólastarfi og 
í tónlistarlífinu almennt. 

Tónsmíðar Jónasar eru nú komnar 
vel á annað hundrað, og þá eru ekki 
talin smáverk sem falla undir laga-
flokka eða stærri heildir. Af stærstu 
verkum hans má nefna píanókonsert-
inn Midi, hljómsveitarverkin Orgíu, 
Sinfóníuettu, og nú síðast Lamenti 
e giochi frá 2014, kórverkin Missa 

Brevis og Mold og dagar, sem bæði 
voru flutt af kórum hér, og kantötuna 
Mansöngvar við ljóðaflokk Hannesar 
Péturssonar. 

Tónsmíðastíll Jónasar hefur auð-
vitað tekið breytingum í gegnum 
árum, en það hefur þó alltaf einkennt 
verk hans að vefurinn er alltaf skýr og 
frekar gagnsær, laglínur síbreytilegar 
og fléttast oft saman í kontrapunk-
tískri framsetningu, formið tekur 
mið af tónefninu frekar en það sé 
fyrirfram mótað og eins og notað til 
uppfyllingar, og Jónas er sparsamur 
í effektunum, ekkert er í tónlistinni 
sem ekki beinlínis þarf að vera þar. 

Jónas er sjálfur afar hlédrægur þegar 
kemur að umtali og kynningu á hans 
eigin verkum. Hann er einfaldlega af 
þeirri kynslóð listamanna sem finnst 
það allt að því ókureisi að prómótera 
sín eigin verk og listrænt ágæti. Það 
er þó engum blöðum um það að fletta 
að hann er með mikilvægustu tón-
skáldum samtímatónlistar á Íslandi 
og eru verk hans þeirrar gerðar að þau 
vinna á með hverri hlustun. Rödd hans 
mun því áfram heyrast á meðan við 
höldum hér uppi metnaðarfullri tón-
listarmenningu og kúltúr.

Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld og 
fyrsti rektor Listaháskóla Íslands

Jónas Tómasson sjötugur
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Þetta gamla máltæki vísar til 
þess að gjafir náttúrunnar eru 
háðar ýmsum brigðum. Í seinni 

tíð hefur mátt setja þessi orð í víðara 
samhengi, því sjávarafli á Íslandi er 
ekki síður háður mannanna verkum 
en náttúrufari. Ákvarðanir um nýtingu 
fiskveiðiauðlindarinnar og arðinn af 
henni eru eitt stærsta hagsmunamál al-
mennings á Íslandi um þessar mundir. 

Þróunin á Vestfjörðum
Í byggðum Vestfjarða hafa fiskveiðar 
frá alda öðli verið miklvægasti bjarg-
ræðisvegurinn. Fram eftir öldum 
voru árabáturinn og færið lykillinn 
að  lífi Vestfirðinga sem reru nánast 
frá hverjum bæ á haustin og fóru í ver 
á vetrum og fram á vor. Fiskurinn var 
aðalútflutningsvaran, en búféð sá fyrir 
mat og ull í fat.

Með tímanum þróuðust veiði- og 
vinnsluaðferðir. Til sögunnar komu 
vélbátar og síðutogarar, síðar frystihús 
og skuttogarar. 

Árið 1945 voru starfrækt 15 frystihús 
á Vestfjörðum, þar af voru 6 við Ísa-
fjarðardjúp. Hraðfrystihúsin voru rekin 
af hlutafélögum, oft í eigu nokkurra 
fjölskyldna eða samvinnufélaga, sem 
voru burðarásinn í atvinnulífi hvers 
byggðarlags áratugina eftir 1940 og 
fram um 1990.

Með útgerð skuttogara í tengslum 
við rekstur hraðfrystihúsa um alla 
Vestfirði varð mikið blómaskeið á Vest-
fjörðum með fjölgun íbúa og miklum 
húsbyggingum eftir 1970. En Adam 
var ekki lengi í þeirri Paradís. Með 
innleiðingu kvótakerfisins eftir 1980 
var draumurinn búinn fyrir fjölmargar 
sjávarbyggðir sem áður byggðu afkomu 
sína á frelsi til fiskveiða. 

Afleiðingar kvótakerfisins
Af kvótakerfinu leiddi annars vegar 
takmörkun á þorskveiðum til verndar 
stofninum sem þýddi um leið mikinn 
samdrátt í veiðum og vinnslu botnfisks. 
Þetta var óhjákvæmileg afleiðing þess 
að stýra sókninni í fiskistofnana til að 
vernda þá. 

Með tímanum komu hins vegar fram 
aðrar og verri hliðarverkanir af kvóta-
kerfinu sem höfðu þyngri afleiðingar 
fyrir byggðarlögin. Kerfið fól nefnilega 
í sér takmarkaðan aðgang að takmörk-
uðum gæðum – því aflaheimildum 
var einungis úthlutað til þeirra sem 
verið höfðu 3 ár eða lengur í grein-
inni. Kerfinu var þannig læst utan um 
útvalinn hóp útgerðarmanna og eftir 
það komust ekki fleiri þar að, nema 
sem leiguliðar þeirra sem fyrir voru. 
Aflaheimildir urðu þar með auðlind í 
sjálfu sér, þær tóku að ganga kaupum 
og sölum. Þær ruku upp í verði, færð-
ust milli byggðalaga og þjöppuðust á 
fárra heldur og ... þær mátti fénýta með 
öðrum hætti en veiðum, til dæmis með 
því að leigja þær frá sér. 

Aflleiðingin varð hrikaleg fyrir 
fjölmargar sjávarbyggðir sem lentu í 
alvarlegri byggðaröskun og enn hefur 
ekki sést fyrir endann á þeirri þróun. 
Nýleg dæmi eru Flateyri, Þingeyri og 
Þorlákshöfn.

Hvað vildu stjórnvöld?
Stundum er talað eins og núverandi 
kvótakerfi sé eina leiðin til þess að 

stjórna fiskveiðum við Ísland. Því fer 
víðsfjarri enda hafa ríki viðhaft ýmsar 
aðferðir við fiskveiðistjórnun. Þarf ekki 
að líta lengra en til Færeyja til að sjá 
bæði dagakerfi og uppboðsleið. 

Deilan um fiskveiðistjóruninina 
snýst ekki bara um eignarhaldið á 
sameign þjóðarinnar heldur líka nýt-
ingarréttinn. Auk þess að vera festur 
í höndum fámenns hóps varð kvót-
inn með tímanum að braskvarningi. 
Það virðist þó ekki hafa verið ætlun 
stjórnvalda sé litið til lagabókstafsins 
þar sem fortakslaust bann er sett við 
veðsetningu aflaheimilda. 

Til dæmis segir í 4.gr. laga um samn-
ingsveð: 

„Eigi er heimilt að veðsetja réttindi 
til nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð 
eru opinberri skráningu á tiltekið fjár-
verðmæti og stjórnvöld úthluta lögum 
samkvæmt, t.d. aflahlutdeild fiskiskips 
og greiðslumark bújarðar.“

Á þessu er hnykkt í 30. gr. sömu laga 
en þar kemur fram að einungis heimilt 
að veðsetja afla, en ekki aflaheimildir. 

Þetta hafa útgerðarmenn og 
bankastofnanir virt að vettugi fram á 
þennan dag. Afleiðingin varð um tíma 
mikil áhættufjárfesting og gríðarlega 
skuldsetning innan greinarinnar sem 
árið 2009 nam ríflega 500 milljörðum 
króna á verðlagi þess árs. 

Engin ástæða er heldur til að ætla 
að óréttlætið sem af kerfinu hlaust 
hafi verið ásetningur stjórnvalda 
þegar kvótakerfinu var komið á. Um 
það vitnar fyrsta grein fiskveiðistjórn-
unarlaga sem hefur verið óbreytt frá 
upphafi og hefst með þessum orðum: 

„Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
eru sameign íslensku þjóðarinnar.  
Markmið laga þessara er að stuðla að 
verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra 
og tryggja með því trausta atvinnu og 
byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda 
samkvæmt lögum þessum myndar ekki 
eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði 
einstakra aðila yfir veiðiheimildum.“

Þrátt fyrir þessi orð má segja að fátt 
sé fjær sanni en að íslenska þjóðin 
upplifi sig sem eiganda fiskveiðiauð-
lindarinnar; að hún geti haft nokkur 
áhrif á nýtingu hennar eða að hún eigi 
nokkra aðkomu að atvinnugreininni. 

Úlfur í sauðargæru
Á síðustu árum hafa verið gerðar at-
lögur að því að breyta kvótakerfinu 
í átt til frekari opnunar. Settar hafa 
verið upp sátta- og samráðsnefndir 
sem því miður hafa ekki haft erindi 
sem erfiði, og í raun litlu skilað öðru 
en vangaveltum og kröfu um að sátt 
ríki um kerfið. Vandinn er bara sá að 
krafan um sáttina hefur hingað til verið 
krafa útgerðarmanna um sátt á þeirra 
forsendum – ekki þjóðarinnar. 

Gríðarleg harka hljóp á síðasta 
kjörtimabili í þetta mál – og svo hart 
gekk LÍÚ fram í hagsmunaþrýstingi 
gagnvart flokkum og þingmönnum að 

samtökin hlutu sjálf af því ímyndarskaða 
og urðu að lokum að skipta um vöru-
merki – heita núna SFS. En þó að sam-
tök útgerðarmanna hafi sveipað sig 
nýrri sauðagæru undir merkjum SFS þá 
glittir enn í vígtennur undir gærunni og 
úlfurinn sem þar leynist er tilbúinn að 
beita bæði kjafti og klóm – enda miklir 
gróðahagsmunir í húfi.

Auðlindasjóður
Samfylkingin hefur þá sýn á sjávarút-
vegsmálin að fiskveiðiauðlindin sé og 
eigi að vera þjóðareign; að við nýtingu 
hennar verði farið að kröfum um sjálf-
bærni, samfélagslega hagkvæmni og 
ábyrgð. Við viljum að um þessa auð-
lindanýtingu gildi hið sama og þarf 
að gilda almennt um nýtingu þjóðar-
auðlinda: Að farið sé að samræmdri 
auðlindastefnu; að tryggt sé að þjóðin 
njóti sanngjarns afraksturs eða arðs af 
nýtingunni; og að virtar séu grund-
vallarkröfur um atvinnufrelsi, jafnræði 
og nýliðunarmöguleika. 

Þessu tengist hugmyndin um auð-
lindasjóð sem undirrituð hefu talað 
fyrir. Á Íslandi er enginn auðlinda-
sjóður, sem þó þyrfti að vera, til að 
taka við afrakstri þjóðarauðlinda. 
Grunnhugmyndin er sú að auðlindir 
landsins séu allar lýstar þjóðareign og 
að nýting þeirra sé ýmist alfrjáls (líkt 
og ferðaþjónustan er nú) eða leigð út 
eftir opnum leiðum og leikreglum á 
grundveli útboða (í stað þess að vera 
úthlutað til afmarkaðs hóps eins og er 
t.d. í sjávarútveginum). Þeir sem nýta 
auðlindirnar fái til þess tímabundið 
leyfi – á grundvelli skilyrtra nýtingar-
samninga – og greiði sanngjarnt gjald til 
samfélagsins. Þetta auðlindagjald renni 
í sérstakan auðlindasjóð sem hefði það 
verkefni að byggja upp innviði við-
komandi atvinnugreina og rannsóknir 
í þeirra þágu. 

Með stofnun auðlindasjóðs og 
samræmdri auðlindastefnu væru at-
vinnuvegir landsins kallaðir til samfé-
lagslegrar ábyrgðar af nýtingu þjóðar-
auðlindanna. Sú hugsun hefur því 
miður ekki ráðið för við ákvarðanir og 
tillöguflutning sem lýtur að auðlinda-
nýtingu enn sem komið er. 

Það er miður, því nú stöndum við í 
þeim sporum að hafa harðlæst kvóta-

kerfi sem litlu skilar hlutfallslega 
inn í þjóðarsjóðinn eftir að rík-
isstjórnin ákvað að lækka veiði-
leyfagjöldin sem ríkisstjórn Jó-
hönnu Sigurðardóttur hafði áður 
komið á. 

Uppboð aflaheimilda
Samfylkingin hefur allt frá stofnun 
haft uppboð aflaheimilda á sinni 
stefnuskrá. Á síðasta landsfundi 
var samþykkt tillaga um að taka 
frá að minnsta kosti 20 þúsund 
þorskígildistonn af fiskveiðiheimildum 
og bjóða út á markaði, sem fyrsta skref 
í að koma á markaði með veiðikvóta í 
öllum kvótasettum fiskitegundum.Til-
lagan bindur ekki hendur þingmanna 
flokksins til að beita sér fyrir enn viða-
meiri aðgerðum til að þjóðin fái rétt-
látan arð af fiskveiðiauðlind sinni eins 
og þar segir, en með þessu móti mætti 
tryggja að útgerðir án kvóta geti þrifist 
og þannig um leið bætt möguleika til 
atvinnu í sjávarbyggðum sem misst hafa 
frá sér kvóta. Fyrirkomulagið myndi 
auka verulega tekjur þjóðarinnar af fisk-
veiðiauðlindinni, nýliðun í sjávarútvegi 
yrði auðveldari vegna tryggs framboðs 
veiðiheimilda til leigu.

Fáum dylst lengur þörfin á því að 
stíga einhver markverð skref til þess 
að brjóta upp hlekki kvótakerfisins og 
þróa þess í stað eðlilegar leikreglur sem 
taka mið af samfélagslegum þáttum, at-
vinnufrelsi og þróun byggðar í landinu. 
Uppboð tiltekins hluta aflaheimilda 
gæti einmitt verið fyrsta skrefið í þá átt.

Framtíðarsýnin
Fyrir nokkrum árum var dagskrárliður í 
útvarpinu sem nefndist „Dagskrárstjóri 
einn dag“ þar sem fólki gafst kostur á að 
velja dagskrárefni fyrir hlustendur. Ef ég 
mætti vera dagskrárstjóri í sjávarútvegs-
málum þjóðarinnar yrði verkefnaskráin 
sem hér segir:

• Að tryggja eignarhald og fullt 
forræði þjóðarinnar yfir fiskveiðiauð-
lindinni, með sérstöku stjórnarskrár-
ákvæði.

• Að uppfylla skilyrði um jafnan að-
gang að veiðiheimildum, atvinnufrelsi 
og nýliðun í sjávarútvegi. Úthlutun-
araðferðin skiptir þar meginmáli. 
Tímabundnir nýtingarsamningar til 

15-20 ára gætu verið ásættanleg leið 
varðandi þann kvóta sem nú er fastur í 
stóra kerfinu, ef fyrning á kerfinu fylgir 
í kjölfarið, og ef jafnhliða verður settur 
á opinn markaður fyrir uppboð með 
aflaheimildir til hliðar við nýtingasamn-
ingana svo að nýir aðilar komist inn í 
greinina. 

• Að efla og styrkja strandveiðarnar 
sem frjálsa atvinnugrein. 

• Að skilja milli veiða og vinnslu og 
bjóða allan óunninn afla á innlendan 
markað. Að þessu mætti stefna í 
áföngum þannig að vaxandi hluti fari á 
innanlandsmarkað uns t.d. 80% er náð. 
Markmiðið er að fiskvinnsla í landi 
og á sjó sitji við sama borð og búi við 
sambærilegt rekstrarumhverfi, og að 
allur afli skili sér að landi og sé nýttur 
í vinnslu. Breytingin gæti skapað um 
eitt þúsund störf. 

Mestu varðar nú að fundin verði 
ásættanleg framtíðarlausn á fyrir-
komulagi fiskveiðistjórnunar í landinu. 
Lausn sem tryggir samfélagslega arð-
semi og um leið umhverfislega sjálf-
bærni af fiskveiðum, svo byggðir lands-
ins fái dafnað og vaxið og þjóðin sé 
sátt við það hvernig farið er með þetta 
efnahagslega fjöregg okkar. 

Vestfirðingar eiga mikið hér undir.
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, 

alþingismaður.

Svipull er sjávarafli
Krafan um sáttina hefur 
hingað til verið krafa út-
gerðarmanna um sátt á 
þeirra forsendum – ekki 
þjóðarinnar.

Ákvarðanir um nýtingu 
fiskveiðiauðlindarinnar 
og arðinn af henni eru 
eitt stærsta hagsmunamál 
almennings á Íslandi um 
þessar mundir.
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Undirstaða rétt sé fundin
Nú mun komið að því að Al-

þingi taki til umfjöllunar bú-
vörusamninga með tilheyr-

andi breytingum á búvörulögum. Þetta 
mál er lengi búið að velkjast í atvinnu-
veganefnd og fréttir berast af því að 
þaðan megi vænta einhvers óskapnaðar 
í stíl við samningana sjálfa.

Búvörusamningar þessir eru mesta 
atlaga sem gerð hefur verið að ís-
lenskum landbúnaði og veltur því mikið 
á að þá megi stöðva við þessa síðustu 
hindrun. 

Ég hef frá því að samningarnir voru 
birtir með fjölda greina í fjölmiðlum 
reynt að vekja athygli á þeirri atlögu 
að skynsemi sem gerð er með þessum 
samningum. Bændablaðið, sem átti 
að vera hinn eðlilegi vettvangur um-
ræðu, lokaði strax á birtingu þessara 
greina þar og varðstaða formanns BÍ 
og „áróðursmálaráðherra“ hans traust. 
Þannig er lýðræðisástin þar. Yfirleitt 
hefur formaður BÍ ekki sýnt burði til 
að skýra umrædda samninga nema 
grein sem hann birti á vef BÍ. Þar hafði 
hann hnoðað saman tíu spurningum 

um málið. Í svörunum er urmull af 
staðreyndavillum sem ég hef bent á. 
Markverð yfirlýsing um afskiptaleysi 
BÍ að kjörum bænda er þar.

Þó að rækilegar hindranir hafi 
þannig verið lagðar í veg umræðu hef 
ég orðið þess var að þessi skrif hafa 
vakið bændur til umhugsunar. Snemma 
höfðaði ég til alþingismanna. Ég vil hins 
vegar með þessu gera aðra tilraun til 
að höfða til skynsemi þeirra. Vísa með 
skýringar til áðurnefndra skrifa.

Nautgripasamningur var aldrei klár-
aður. Í upphafi funda mun nefndin hafa 
lagt mesta vinnu í þann hluta. Fregnir 
bárust út til bænda um hvað væri 
vélað. Fundarhöld voru með bændum 
í byrjun árs. Gerð var könnun meðal 
kúabænda sem mjög laumulega var 
farið með en sýndi þó að forysta bænda 
ætti ekki erindi með slíkan samning 
til framleiðenda. Þá var brugðið á það 
ráð að sópa öllu undir borðið og samn-
ingurinn að mestu óbreyttur til 2019 
þegar atkvæðagreiðsla skal fara fram 
um hvort framhaldið skuli kvótakerfi 
í mjólkurframleiðslunni. 

Þetta er ákaflega frumleg ákvörðun. 
Í stað þess að ræða ítarlegar og taka 
ákvarðanir í framhaldi þess skal öllu 
frestað. Það verður ekki umflúið að taka 
afstöðu til þess hvort beita eigi stýringu 
framleiðslu á þeim örmarkaði sem hér 
er eða láta dansa eftir lögmálum frjáls 
markaðar. Líklega hafa einhverjir þegar 
fengið sig fullsadda af því. Gildi gripa-
greiðslna hefur aldrei verið metið hér-
lendis. Ekki er tekið á meginágreiningi 
og öllu slegið á frest. Slíkt stuðlar trauðla 
að framþróun.

Um sauðfjársamninginn er líklega 
best að fara sem fæstum orðum. Eins 
og ég hef bent á í fyrri skrifum verður 
ekki betur séð en með samningnum 
hafi samninganefndinni heppnast að 
brjóta öll markmiðsákvæði 1. gr. bú-
vörulaganna sem samninginn skal 
vinna samkvæmt. Kemst áreiðanlega 
í afrekaskrár. Er það sómi Alþingis að 
samþykkja samninga sem fótumtroða 
þannig löggjöfina? Telja alþingismenn 
slík vinnubrögð bjóðandi? Þar eru 
lagðar til færslur á stuðningi á milli 
landsvæða sem birtast í því að stuðn-

ingur er fluttur af þeim svæðum þar 
sem greinin er best rekin, sjálfbærni 
er mest, landnýting best og má áfram 
telja. Í sögulegu samhengi eru lagðar 
til tilfærslur sem siðferðilega eru ekki 
boðlegar. Í þessari grein skal gripið til 
gripagreiðslna sem eru áreiðanlega mun 
meira út úr kú en í nautgriparæktinni. 

Nýmæli þessara samninga eru land-
greiðslur. Landgreiðslur eru hins vegar 
í þessum samningum ákvarðaðar án 
nokkurrar skoðunar á útfærslu. Ákveðið 
er að þær skuli aðeins ná til uppskorins 
lands. Allir sem hafa snefil af þekkingu 
á íslenskum landbúnaði sjá hvaða fjar-
stæða þetta er. Hvar er meginuppskera 
vegna hrossaræktar og sauðfjárræktar 
hér á landi sótt? Landgreiðslurnar og 
tenging þeirra við býlisstuðning opna 
hins vegar að mínu viti á lausnir í 
mörgum af málum íslensks landbún-
aðar. Slíkt kostar að vísu talsverða 
skoðun og vinnu. Þannig vinnubrögð 
eru hins vegar bannorð formanns BÍ.

Það sárasta við búvörusamning-
ana er að forysta bænda hefur snúið 
sinni bestu stöðu 2014 í þá verstu sem 
landbúnaðar hér á landi hefur þurft að 
horfa á. Það sorglega við þetta er síðan 
það að staðan hefur orðið slík vegna 
algers vanmáttar örfárra forystumanna 
samtakanna. Í stað þess að vinna mál 
fyrir sterkan samningsgrunn var ekkert 
gert. Að hluta er það áreiðanlega vegna 
þess að þessa forystumenn skorti með 
öllu framtíðarsýn og hugsjónir sem var 

ríkulega að finna meðal forystumanna 
bænda þar til fyrir áratug. Ég hef bent 
á hugsanleg mistök þeirra í mótun á 
félagskerfi sínu sem orsök vandans.

Ég bið alþingismenn að hugleiða 
þessi orð og skoða frekari rökstuðning 
minn í fyrri greinum. Þeir hljóta þá, 
hafi þeir snefil af sjálfsvirðingu, að fella 
samningana. Með því veittu þeir um 
leið íslenskum landbúnaði verðugan 
stuðning. Það gæfi íslenskum bændum 
tækifæri til að losa sig við þá fjóra til 
fimm forystumenn sem mestu hafa 
valdið um ófarirnar.

Á meðan þið skylmist innbyrðis um 
sæti ykkar á Alþingi mundi ný forysta 
bænda í landinu vinna grunn að nýjum 
samningaviðræðum við nýja ríkisstjórn. 
Þá mun vonandi undirstaða fundin rétt.

Höfundur hefur starfað við flestar 
stofnanir landbúnaðarins síðustu rúma 
fjóra áratugi.

Út er komið ritið 64. Árgangur 
Breiðfirðings. Útgefandi er 
Breiðfirðingafélagið í Reykja-

vík. Ritstjóri og ábyrgðarmaður er 
Svavar Gestsson fyrrv ráðherra og 
sendiherra. Breiðfirðingur er mikill 
að vöxtum, 218 blaðsíður með efni 
frá öllum byggðum við Breiðafjörð frá 
Snæfellsnesi að Vesturbyggð.  Sérstakur 
kafi er um náttúru Breiðafjarðar. Þar 
kemur fram í viðtali við Þorvald Björns-
son að Breiðafjarðareyjarnar eru 3009 
og skerin 1275.

Óskar Guðmundsson, rithöfundur 
skrifar minningargrein um Skúla Al-
exandersson fyrrv alþingismann, sem 
lést á síðasta ári. Skúli var frá Kjós í 
Árneshreppi en fluttist undir til Hell-
issands og bjó þar síðan. Dalamaðurinn 
Tómas R. Einarsson, kontrabassaleikari 
og tónskáld skrifar um föður sinn Einar 
Kristjánsson, sem lengi bjó að Laugum 
í Sælingsdal. Sagt er frá endurútgáfu 
hljómdisks með kvartettinum Leik-
bræðrum, sem fyrst kom út 70 árum 
fyrr og eins er grein um rjómabúið á 
Erpsstöðum.  Kjartan Ólafsson, fyrrv 
alþingismaður segir frá ferð Halldórs 
Guðjónssonar frá Laxnesi sumarið 
1921  um Breiðafjörð og segir ýtar-
lega frá Kristjáni Sigurði Sigfússyni á 
Svínanesseli,Kitta á Seli. Halldór sagði 
sjálfur svo frá að Sel væri frumfyrir-
mynd að Sumarhúsum og að þar væri 
kveikjan að Sjálfstæðu fólki. Bjartur í 
Sumarhúsum á sér upphaf í Kitta á Seli, 
en Kjartan Ólafsson telur að hann sé 
ekki eftirlíking af Kitta heldur „miklu 
fremur andstæða hans í flestum skiln-
ingi. Hið eina sem tengdi þá saman var 
að báðir voru á skjön við samfélagið og 
kusu að heyja sína lífsbaráttu einir sér.“

Hlynur Þór Magnússon skrifar um 

Þörungaverksmiðjuna á Reykhólum 
og segir hana náttúruvæna verksmiðju 
sem nýti orku jarðhitans.  Rætt er við 
bæjarstjórann í Vesturbyggð, Ásthildi 
Sturludóttur. Úlfar Thoroddsen rekur 
aðdraganda að sameiningu sveitarfé-
laganna í Vestur Barðastrandarsýslu í 
hið nýja sveitarfélag Vesturbyggð 1994.  
Ólafur Thoroddsen segir frá sókn 
Breiðfirðinga í útverið á Brunnum á 
Hvallátrum fyrir norðan Bjarg. Útví-
kurnar eru að sögn Ólafs, víkurnar 
norðan Bjargs, Látravík, Breiðavík 
og Kollsvík. Sigurjón Bjarnason frá 
Hænuvík skrifar um sláturhúsið Örlyg 
og rekur sögu þess. Elva Björg Einars-
dóttir frá Seftjörn birtir hugleiðingar 
um alfaraleiðir og eilífðina og segir frá 
vikudvöl sinni á heimaslóðum til undir-
búnings að skrifum sínum um sveitina 
sína. Nýlega kom úr viðamikil bók 
um gönguleiðir í Barðastrandarhreppi 
hinum forna.  Hægt er að nálgast ritið 
hjá Breiðfirðingafélaginu. Netfang þess 
er bf@bf.is.

Breiðfirðingur 2016

Jón Viðar Jónmundsson
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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
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Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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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
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Frá 1990 til 2015 jókst hlutur 10 
stæstu íslensku sjávarútvegsfyr-
irtækjanna í heildarkvótanum úr 

22% í 50,5%.  Þessa þróun skýrist að 
hluta af tækniþróun þar sem afkastageta 
hverrar einingar eykst.  Kvótakerfið ýtir 
einnig undir samþjöppun aflaheimilda.  
Nýleg kaup HB Granda á kvóta Þorláks-
hafnarfyrirtækisins Hafnarness VERs er 
dæmi um áhrif kvótakerfisins þar sem 
fjármálastofnun knýr fyrirtæki sem 
hefur skuldsett sig um of í fjárhagslega 
endurskipulagningu.  Ástæða skuldsetn-
ingar og lakrar eiginfjárstöðu má m.a. 
rekja til kaupa aflaheimilda (2006) og til 
veglegra arðgreiðslna fyrri eigenda árið 
2007 (sjá rannsóknarskýrslu Alþingis 
9. Bindi, bls. 67). Eðlilega spyrja íbúar 
Þorlákshafnar sig að því í hverju yfir-
burðir Vestmannaeyja eða Vopnafjarðar 
felast þegar kemur að vali á útgerðar-
stað.  Líklega treystir fjármálastofnunin 
HB Granda betur til að halda lánum í 
skilum en eigendum Þorlákshafnarfyr-

irtækisins.  Nálægð Þorlákshafnar við 
fiskimið og afburðarstaðsetningu gagn-
vart flutningakerfum til og frá landinu 
dugar ekki til að vega upp á móti lélegri 
eiginfjárstöðu.

Þrátt fyrir hönkra þá hefur kvóta-
kerfið stuðlað að hagræðingu í rekstri 
íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja.  
Kerfið ýtir undir nýtni og sparsemi 
þegar kemur að útgerðarkostnaði og 
úrvinnslu sjávaraflans.  Hagræðingin 
eykur framlegð á hvert kíló landaðs 
afla og endurspeglast í verði kvótans 
og í hagnaði kvótasterkra útgerðarfyr-
irtækja.  Hagræðingin á sér ýmsar hlið:  
Við sölu aflaheimilda geta eigendur 
greitt skuldir og jafnvel komið sér 
upp myndarlegum eftirlaunasjóði.  En 
aðrir hlutaðeigandi, áhafnarmeðlimir 
og fiskverkafólk er í besta fallið boðin 
flutningsstyrkur og aðstoð við að finna 
leiguhúsnæði á nýjum stað.  Engir eft-
irlaunasjóðir eða skuldauppgjör fyrir 
það fólk! Það er kannski tilviljun að frá 

1990 hefur raunfermetraverð íbúðar-
húsnæðis í Vestmannaeyjum hefur 
hækkað um 50% meira en fermetraverð 
húsnæðis í Þorlákshöfn, kannski er það 
afleiðing duttlunga kvótakerfisins eins 
og það er útfært af íslenskum stjórn-
völdum.  Við vitum það ekki vegna þess 
að íslensk stjórnvöld hafa ekki ráðist 
í bráðnauðsynlega félagslega úttekt á 
afleiðingum kvótakerfisins.  Stjórnvöld 
hafa beitt byggðakvóta, standveiðum og 
sértækum aðgerðum Byggðastofnunar 
til að lina högg sem kvótakerfið veldur.  
En vegna þess að stjórnvöld vita lítið 
um félagslegar afleiðingar kvótakerf-
isins eru allar opinberar aðgerðir til að 
lina hinar neikvæðu afleiðingar kerf-
isins í skötulíki, ómarkvissar og mátt-
litlar.  Sala á aflaheimildum Hafnarness 
Vers sýnir að hagræðingaráhrif íslenska 
kvótakerfisins eru ekki algild.

Það er allrar athygli vert að Samtök 
fyrirtækja í Sjávarútvegi hafa nýverið 
opnað augu sín gagnvart óheppilegum 

afleiðingum samþjöppunar í sjávarút-
vegi.  Daginn eftir að HB Grandi keypti 
kvóta Hafnarness Vers birta tveir tals-
menn samtakanna grein í Fréttablað-
inu þar sem möguleg samþjöppun 
fiskveiðiheimilda Færeyjinga í Rúss-
neskum hluta Barentshafs er hörmuð.  
Látum liggja milli hluta að áhyggjur 
talsmannanna eru ástæðulausar.  Um 
var að ræða heimildir til að veiða minna 

en bátsfylli af botnfiski og því ekki 
möguleiki á að dreifa þeim heimildum 
á fleiri en einn stað.  En væntanlega eru 
þessi skrifa talsmannanna merki þess að 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi vilji axla 
ábyrgð og styrkja frekari rannsóknir á 
félagslegum afleiðingum kvótakerfisins 
á Íslandi og að taka þátt í að fjármagna 
aðgerðir til að takast af festu og alvöru 
á við neikvæðar afleiðingar kerfisins.
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

Samþjöppun aflaheimilda, kvótauppboð  
í Færeyjum og félagsleg áhrif kvótakerfisins

Þórólfur Matthíasson, prófessor:

Í réttarríki hlítum við niðurstöðum 
dómstóla. Í þeim skilningi deilum 
við ekki við dómarann eins og 

stundum er sagt. Það er ekki þar með 
sagt að við séum sátt við alla uppkveðna 
dóma. Og þegar það gerist að við verðum 
svo ósátt við niðurstöður dómstólanna, 
að okkur finnast þeir beinlínis verða 
viðskila við réttlætið, þá er gott og hollt 
að láta frá sér heyra. 

Þegar ég las nýlegan úrskurð Hæsta-
réttar í flugvallarmálinu svokallaða, var 
mér öllum lokið. Undirréttur hafði áður 
dæmt Reykjavíkurborg í vil í deilum við 
ríkið um framtíð Reykjavíkurflugvallar, 
á grundvelli samkomulags sem gert hafið 
verið á milli aðila, í byrjun þessa kjör-
tímabils. Hæstarétti þótti hins vegar ekki 
nóg að gert og dró samkomulag, sem ég 
hafði áður undirritað sem innanríkis-
ráðherra í lok síðasta kjörtímabils, inn í 
rökstuðning fyrir því að hafa bæri réttinn 
af núverandi innanríkisráðherra til að 
standa vörð um flugvöll í Vatnsmýrinni. 

Þetta var furðuleg niðurstaða. Samn-
ingurinn, sem hér um ræðir, var undir-
ritaður vorið 2013 og bar yfirskriftina, 
„Samkomulag um endurbætur á að-
stöðu fyrir farþega og þjónustuaðila 
á Reykjavíkurflugvelli”.  Skýrar verða 
samningsmarkmið varla skilgreind. 
Enda var þetta andi samkomulagsins 
og velkist enginn í vafa um þann anda 
sem kynnir sér efni þess. 

Fljótlega eftir að þetta samkomulag 
um bætta aðstöðu fyrir innanlandsflugið 
var undirritað, kom hins vegar í ljós að 
Reykavíkurborg ætlaði ekki að standa 
við sinn hlut, heldur aðeins ná til sín 
yfirráðum yfir byggingarlandi. Gekk 
nú á með yfirlýsingum af hálfu borgar-
innar um að senn væru dagar flugsins i 
Reykjavík taldir!

Leggist menn í fjölmiðlarýni frá 
þessum tíma kemur glögglega í ljós 
hver viðbrögðin voru við vanefndum 
borgarinnar. Tíu dögum eftir undirritun 
birti ég í nafni embættis míns grein í 

Hæstiréttur og konfekt- 
kassinn í Vatnsmýrinni 

Morgunblaðinu sem hét „Enginn flug-
völlur - ekkert samkomulag.” Greinar 
sama efnis með ítarlegum rökstuðningi 
fylgdu í kjölfarið. Aldrei komu minnstu 
viðbrögð frá Ráðhúsinu, sem nú tók að 
leita hófanna um nýtt samkomulag í stað 
þessa samnings sem að engu var orðinn. 
Segir ekki frekar af honum þar til hann 
dúkkar nú upp í Hæstarétti! 

Mér sýnast dómarar í Hæstarétti hafa 
gert nákvæmlega það sem ég leyfði mér 
á sínum tíma að gagnrýna fulltrúa 
Reykjavíkurborgar fyrir, nefnilega að 
líta á samninga á sama hátt og menn 
nálgast konfektkassa, seilast eftir þeim 
bitum sem hugurinn girnist en láta aðra 
liggja. Þetta getur varla verið réttmætt, 
annaðhvort eru samningar virtir í heild 
sinni eða þeir eru það ekki og til þess 
ber Hæstarétti að sjálfsögðu að horfa. 

Af hálfu Reykjavíkurborgar var aldrei 
látið svo lítið að svara röksemdum inn-
anríkisráðherra um brigð á umræddum 
samningi. 

En gæti verið að sjá megi ljós í myrkr-
inu? Ég heyrði ekki betur en að borgar-
stjóri segði í vikunni að  leita þyrfti eftir 
þjóðarsamstöðu um framtíð flugvallarins 
- að vísu nefndi hann þar Hvassahraun 
en ekki Vatnsmýri. En þjóðarsamstaða 
þýðir væntanlega að þjóðinni allri komi 
málið við. Láti gott á vita. 

 Ögmundur Jónasson, alþm.



 
Tæki til vetrarþjónustu 

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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Þrettánda Flæðareyrarhátíðin 
fór fram í byrjun júlí. Um 250 
manns komu saman á Flæðar-

eyri og skemmtu sér vel þrátt fyrir að 
veðrið hafi oft verið betra. Hátíðin er 
haldin fjórða hvert ár og mikið í hana 
lagt hverju sinni. Dansað var þrjú kvöld 
í röð og sáu hljómsveitirnar Dynjandi 
og Sútarabandið hið yngra um tón-
listina. Farið var í göngur að Dynjanda 
og Höfða, efnt til kvikmyndasýningar 
og að sjálfsögðu haldin kvöldvaka. 

Fyrsta hátíðin var haldin 1969, en 
Grunnavíkurhreppur fór í eyði þann 
8. nóvember 1962. Af þessu má sjá að 
Grunnvíkingar og afkomendur þeirra 
hafi strax efnt til félagsskapar til þess 
að rækta tengslin við heimahagana.  
Ungmennafélagið Glaður í Grunna-
víkurhreppi fékk árið 1933 að gjöf lóð 
undir samkomuhúsið sem það reisti 
og enn stendur. Húsinu er haldið við 
af miklum dugnaði.  Guðbjartur Guð-
bjartsson tók myndirnar.

Þrettánda Flæðareyrarhátíðin





*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%


