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ÞURRKARI
T7DEP831E
Með varmadælu.
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
Verð: 129.900,-

ÞURRKARI
T6DEL821G
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
 
Verð: 109.900,-

ÞURRKARI
T6DBM720G
Tekur 7 kg af 
þvotti. 

Verð: 99.900,-

ÞURRKARAR

hafnarstræti 12 · sími 465 4751

916097905916097952916097949

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum og gerðum. 
Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100 Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði

Horft út Álftafjörð við Ísafjarðardjúp í fögru vetrarveðri.
Mynd: Þorsteinn Haukur Þorsteinsson.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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Norðanverðir Vestfirðir eru 
tvö atvinnusvæði en ekki 
eitt eins og almennt hefur 

verið talið. Byggðastofnun hefur skil-
greint svæðið sem eitt vinnsóknar-
svæði, en niðurstöður rannsóknar 
Lilju G. Karlsdóttur, samgönguverk-
fræðings staðfesta það ekki heldur 
benda til þess að um tvö svæði sé að 
ræða.  Annars vegar er Þingeyri og 
hins vegar norðanverðir Vestfirðir að 
Þingeyri frátalinni.

Samkvæmt könnuninni býr 
enginn sem vinnur á Þingeyri utan 
byggðarlagsins og ennfremur vinnur 
enginn utan Þingeyrar sem þar býr. 
Hvað hin byggðarlögin varðar, þá er 
varla hægt að tala um að íbúar á Ísa-
firði vinni utan Ísafjarðar nema hvað 
4% vinna í Bolungavík. Hins vegar 
eru 15% þeirra sem vinna á Ísafirði 
búsettir utan Skultulsfjarðar, þar af 
helmingurinn í Bolungavík.  Liðlega 
helmingur þeirra sem býr á Flateyri 
vinnur á Ísafirði, hlutfallið er 29% 
fyrir íbúa í Súðavík og 36% í Bol-
ungavík.

Lilja G. Karlsdóttir sagði i samtali 
við blaðið Vestfirðir að helstu niður-
stöðurnar úr rannsókninni væru 
að fólk væri síður tilbúið til þess að 
ferðast langt frá heimili til vinnu en 
hingað til hefur verið miðað við. Svo 
virtist að ásættanlegur ferðatími væri 
20 - 30 mín að hámarki.  Annað atriði 
sem henni fannst athyglisvert er að 
konur voru enn síður tilbúnar til þess 
að sækja vinnu út fyrir byggðarlagið 
en karlar. Töluverður munur hefði 
komir fram í könnuninni á afstöðu 
kynjanna.

Það var rannsóknarsjóður Vega-
gerðarinnar sem styrkti rannsóknina. 
Tilgangur verkefnisins var að rann-
saka búsetu starfsfólks á vinnustöð-
um á norðanverðum Vestfjörðum, til 
að fá hugmynd um ferðamynstur (e. 
Commuting patterns) og geta út frá 
því skilgreint vinnusóknarsvæði.

Norðaverðir Vestfirðir 
eru tvö atvinnusvæði

Vinnusóknarsvæði fyrir Bol-
ungarvík 62% af þátttakendum sem 
búa í bolungarvíki vinna einnig í bol-
ungarvík en 36% vinna á Ísafirði 

Lilja G. Karlsdóttir samgönguverk-
fræðingur

Bryggjuhátíð á Drangsnesi 
verður haldin helgina 21. -23. 
júlí nk. Bryggjuhátíðin var 

haldin árlega frá árinu 1996-2013 og 
verður tekinn upp þráðurinn þar sem 
frá var horfið. Dagskrá er í mótun en  
hið sívinsæla sjávarréttasmakk 
verður á sínum stað þar 
sem kvenfélagskonur og 
aðstoðarmenn þeirra 
matreiða af allkunnri 
snilld ýmist lostæti úr 
sjónum. Aðrir fastir lið-
ir verða á sínum stað t.d. 
verður dorgveiðikeppni og 
söngvarakeppni fyrir börnin auk 
þess sem boðið verður upp á lista-
sýningar og kvöldvöku. Stórvinur 
Bryggjuhátíðar, Raggi Torfa frá Tré-
kyllisvík, sér um stuðið á varðeldi og 
stórhljómsveitin Stuðlabandið spilar 
fyrir dansi inn í nóttina. 

Aðalheiður Óskarsdóttir fer fyrir 
undirbúningsnefnd  fyrir Bryggjuhá-
tíðina. Hún sagði í samtali við blaðið 
Vestfirðir að íbúar Drangsness hefðu 
hist í ágúst síðastliðnum og þá sam-
mælst um að endurvekja hátíðina. Í 

framhaldi af því var  mynduð 
sex manna undirbúnings-

nefnd sem hefur forystu 
um  skipulagningu og 
annað sem þarf til þess 
að halda svona viðamikla 

hátíð. Það er ekki á færi fá-
einna að standa að hátíðinni 

og er treyst á gott liðsinni íbúa 
og velunnara Drangsness.  Það er án 

efa Vestfirðingum mikið fagnaðarefni 
að Bryggjuhátíðin skuli fara af stað á 
nýjan leik enda þeir ófáir sem komið 
hafa á hátíðina í gegnum tíðina, notið 
gestrisni Drangsnesinga og  skemmt 
sér með þeim.

Fjármálaráðuneytið hefur 
svarað fyrirspurn blaðsins 
Vestfirðir  um fasteignagjöld 

sem ríkið greiðir sveitarfélögum af 
fasteignum í eigu ríkisins.  Ráðu-
neytið fékk Fjársýslu ríkisins til þess 
að taka saman svarið og nær það yfir 
A hluta stofnanir ríkisins.

Á síðasta ári greiddi ríkissjóður 

2.160 milljónir í fasteignagjöld. Þar 
af voru 1.449 milljónir króna greidd-
ar til Reykjavíkurborgar og Orku-
veitu Reykjavíkur eða 67% af öllum 
fasteignagjöldunum. Þegar bætt er 
við öðrum sveitarfélögum á höfuð-
borgarsvæðinu urðu greiðslur ríkis-
sjóðs 1.593 milljónir króna eða  74% 
af öllum greiðslum ársins.

Landsþing ungmennahúsa var 
haldið á Hólmavík um þarsíð-
ustu helgi. Ungt fólk á aldrinum 

16-25 ára og starfsfólk ungmennahúsa 
komu víða að af landinu ásamt stjórn 
Samfés. Markmið landsþingsins var 
að skapa vettvang fyrir ungt fólk til að 
hittast, móta starfsemi ungmennahúsa 
landsins, skiptast á hugmyndum, efla 
samstarfið og ræða málefni ungs fólks 
á Íslandi og hvað hægt sé að gera til að 
bæta starfið og tryggja að öll ungmenna 
á aldrinum 16-25 ára hafi jafnan aðgang 
að ungmennahúsi í sinni heimabyggð.

Dagskrá  var fjölbreytt og tóku 
þátttakendur þátt í hópefli, fræðslu, 
umræðuhópum, smiðjum og auðvitað 
skemmtilegum kvöldvökum. Hjálmar 
Karlsson frá Rauða krossins á Íslandi 
og Anna G Ólafsdóttir framkvæmdar-
stjóri Geðhjálpar héldu fyrirlestur um 
hjálparsíma Rauða krossins 1717 og 
herferðina Útmeða sem beinist að sjálfs-
vígs- og sjálfsskaða.  Á landsþinginu var 
meðal annars talað um hversu mikil-
vægt það er að taka vel á móti flóttafólki, 
koma í veg fyrir fordóma með kynningu 
og fræðslu og tryggja aðgengi þeirra að 
námskeiðum og öðrum nauðsynleg-
um úrræðum. Bæta þarf alla fræðslu 
um andlega heilsu ungs fólks á öllum 
skólastigum og að andleg veikindi séu 
viðurkennd þá sérstaklega með aðkomu 
ríkisins með niðurgreiðslu á kostnaði.

Þátttakendum fannst að bæta þurfi 
enn frekar alla fræðslu um vinnu-
réttindi ungs fólks og Barnasáttmálann 
því margir unglingar vita ekki að verið 
sjá að brjóta á þeirra réttindum. Einnig 
að ríkið virði það að börn og unglingar 
eigi að koma að ákvörðunartöku í öllum 
málefnum sem snerta ungt fólk. Hópur-
inn heimsótti einnig Galdrasafnið og 

heitu pottana að Drangsnesi.
Að sögn Estherar Aspar Valdimars-

dóttur, tómstundafulltrúa Stranda-
byggðar  er ungmennahús  miðstöð  
fyrir tómstundastarf 16 ára og eldri.  
Á landsþingi Ungmennahúsa koma 
fulltrúar Ungmennahúsa alls staðar að 
af landinu saman og ráða ráðum sín-
um. Þar eru smiðjur og fræðsla bæði 
fyrir starfsfólk og ungmenni auk þess 
sem haldið er landsþing ungmenna. 

Á landsþingi koma ungmennin síðan 
saman og ræða mál sem brenna á þeim 
og semja ályktanir en þau eru jú saman 
komin sem fulltrúar ungs fólks af öllu 
landinu og ættu þannig að geta gefið 
innsýn í skoðanir þeirra og baráttumál.

 Ungt fólk vill hafa áhrif, segir Esther  
og er ekki sama um samfélagið og fram-
tíð landsins.

Raddir ungs fólks skipta mjög miklu 
máli!

Fasteignagjöld ríkisins: 
67% til Reykjavíkur

Teg. 57402 Fasteignagjöld  
(fasteignaskattur, lóðarleiga, holræsagjald, vatns- og fráveitugjald)
 
Fjárhæðir í millj. kr.  Árið 2015 Árið 2016
Reykjavíkurborg  1.048,2  1.136,7
Orkuveita Rvk.-vatns sf. 294,8  312,7
Akureyrarkaupstaður 123,3  137,6
Kópavogsbær  73,2  82,7
Sveitarfélagið Árborg 70,5  70,9
Sveitarfélagið Skagafjörður 45,4  47,1
Hafnarfjarðarkaupstaður 41,0  43,1
Garðabær   36,1  37,2
Ísafjarðarbær  26,6  28,4
Akraneskaupstaður  25,5  25,9
Bláskógabyggð  22,7  23,7
Reykjanesbær  22,4  22,9
Fljótsdalshérað  19,1  20,8
Fjarðabyggð  19,3  20,0
Mosfellsbær  17,3  17,8
Norðurþing  15,3  15,1
Borgarbyggð  14,6  14,7
Blönduósbær  12,0  12,1
Vestmannaeyjabær  11,7  11,3
Fjallabyggð  10,6  10,6
Óstaðsett    67,6  68,9

Samtals   2.017,2  2.160,2
  
Þar af Reykjavík    1.449,4
þar af höfuðborgarsvæðið   1.593,0

Landsþing ungmenna- 
húsa á Hólmavík

Bryggjuhátíð á Drangsnesi
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Skíðasvæði Tindastóls á ekki 
í vandræðum vegna snjóleysis
Alltaf stuð í fjallinu

Í
vetur hefur skíðafæri ekki  verið 
upp á marga fiska, en snjóleysi 
er ekki vandamál fyrir norðan á 
skíðasvæði Tindastóls í Skagafirði. 
„Skíðafærið hér fyrir norðan hefur 

verið feiknagott allt frá þriðja desem-
ber. Það má jafnvel segja að það hafi 
verið frábært færi, öllum skíða- og 
brettamönnum til mikillar ánægju. 
Hér er nægur snjór og stemningin er 
frábær,“ segir Viggó Jónsson, fram-
kvæmdastjóri skíðasvæðis Tindastóls. 
Skíðasvæðið er í vestanverðum Tinda-
stól í dal sem heitir Ytridalur sem er í 
um 15 kílómetra fjarlægð frá Sauðár-
króki. Um er að ræða frábært og fjöl-
skylduvænt skíðasvæði fyrir alla, bæði 
byrjendur og lengra komna.

65 ára á töfrateppi
„Í fjallinu erum við með fyrsta flokks 
1.150 metra langa Leitner-diskalyftu 
sem var vígð í febrúar árið 2000. Lyft-
an byrjar í 445 metra hæð yfir sjávar-
máli og liggur upp í 690 metra hæð. 
Fyrstu 300 metrarnir eru hentugir 
 fyrir byrjendur og þá sem ekki treysta 
sér í mikinn bratta, svo það er auð-
velt fyrir alla fjölskylduna að koma til 
 okkar á skíði,“ segir Viggó. Einnig er 
svokallað töfrateppi í fjallinu fyrir þá 
allra yngstu og byrjendur. Um er að 
ræða færiband sem flytur skíða- og 
brettafólk upp smá spöl svo það geti 
rennt sér aftur niður. Einnig er um 
tveggja kílómetra göngubraut  troðin 
daglega þegar svæðið er opið fyrir 
þá sem stunda gönguskíði. „Hingað 

kemur fólk alls staðar að af landinu og 
einnig að utan. Um daginn stóð hér 
á töfrateppinu til dæmis 65 ára gam-
all ástralskur maður sem hafði aldrei 
áður stigið á skíði og skemmti sér kon-
unglega á leiðinni niður,“  segir Viggó.

Crazy Roller
Á svæðinu er einnig lítill veitingaskáli 
þar sem hægt er að tylla sér niður eftir 
góða salíbunu í fjallinu og fá sér kakó, 
kleinur og soðbrauð með hangikjöti. 
„Héðan fer enginn svangur, hvorki í 
mat né afþreyingu,“ segir Viggó sem 
bókstaflega brennur í skinninu yfir að 
fá að segja frá Crazy Roller-tryllitæk-

inu. „Síðast en ekki síst er hér sann-
kallað tryllitæki fyrir spennufíklana 
sem sækja í jaðarsportið. Þetta kallast 
Crazy Roller og er alveg stórskemmti-
legt tæki. Farþeginn er ólaður niður í 
dekkjalaga hring sem rúllar með far-
þegann niður brekkuna fáeina hringi. 
Auðvitað er fyllsta öryggis gætt í hvert 
sinn,“ segir Viggó og mælir með því 
fyrir alla að skella sér norður í Tinda-
stól að taka nokkrar bunur niður fjall-
ið og prófa eina ferð í Crazy Roller, 
eða að minnsta kosti berja tækið aug-
um. Crazy Roller er settur í gang á 
laugardögum á milli 13–15.

Á skíðasvæðinu er hægt að leigja 

svigskíði, gönguskíði og 
bretti. Í boði eru ýmsar 
stærðir þannig að bæði 
ungir og aldnir ættu að 
geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. Einnig er 
kennsla á svæðinu fyrir 
byrjendur. Snjóbretta-
æfingar: föstudaga 17–
19 og laugardaga 11–14. 
Skíðaæfingar: mánu-
daga, miðvikudaga, 
föstudaga, 17–19 og 
laugardaga 11–14.

Almennur opnunar-
tími skíðasvæðisins: Opið er alla virka 
daga frá 14–19 og um helgar frá 11–
16. Svæðið er einnig opnað fyrir hópa 
sem vilja koma á öðrum tímum. Til 
þess að hafa samband við Skíðasvæði 
Tindastóls er hægt að hringja í Viggó í 
síma 899-9073 eða senda tölvupóst á 

skidi@tindastoll.is. Einnig er hægt að 
hafa samband í gegnum Facebook-
síðuna. Nánari upplýsingar, eins og 
verðskrá og upplýsingar um viðburði, 
má nálgast á vefsíðu Skíðasvæðis 
Tindastóls; skitindastoll.is og á Face-
book-síðunni. n

Alltaf stuð í fjallinu.

Það er engin leið að hætta.

Tryllitækið sem 
um ræðir.

Hrein gleði í lyftunni.

"Ein salíbuna enn?"

KyNNiNG
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Lög á útgerðarmenn

Á
rum saman hefur ekki tekist að ná kjarasamningum milli sjó-
manna og útvegsmanna. Síðasti samningur var gerður í janúar 
2009 og rann út tveimur árum síðar. Síðan hefur ekki verið  gerður 

kjarasamningur. Þetta ástand er einsdæmi 
og þekkist ekki í neinni annarri atvinnu-
grein. Það sem næst þessu kemst er kjara-
deilda útvegsmanna við smábátasjómenn. 
Þar voru ekki kjarasamningar í gildi í 3 - 4 
ár. Samningar náðust um síðir á forsendum 
útgerðarinnar.  Sjómenn hafa mátt þola 
verulegar kjararskerðingar þrátt fyrir hluta-
skiptakerfið sem á að tryggja að aflahlutir 
fylgi afurðaverði.

Í smábátakerfinu voru veruleg brögð 
að því að kostnaður við leigu á kvóta var 
dreginn frá aflaverðmæti og sjómenn látir 
greiða kostnaðinn í blóra við skýr lagaá-
kvæði sem bönnuðu slíkt athæfi. Einn 
formaður í sjómannafélagi líkti ástandinu á þessum tíma við villta 
vestrið til þess að undirstrika að útgerðarmenn fóru sínu fram hvað 
sem leið ákvæðum laga. 

Staða sjómanna á skipum og bátum öðrum en smábátum hefur líka 
verið mörkuð af þeirri staðreynd að útgerðarmenn hafa tögl og haldir 
í samskiptunum við launamenn. Kvótakerfið færir útgerðinni nánast 
óskilyrt forræði yfir veiðiheimildunum.  Atvinnurekendur komast upp 
með að bera engar skyldur við áhöfnina. Það er hægt að leigja kvótann 
af bátnum. Það er hægt að leigja bátinn undan áhöfninni með kvót-
anum, það er hægt að ákvarða fiskverðið einhliða og skammta þannig 
áhöfninni hlut úr hnefa. Það er hægt að flytja allan kvótann af bátnum 
um lengri eða skemmri tíma án þess að sjómenn fái rönd við reist.

Samþjöppunin í sjávarútvegi þýðir að tiltölulega fáir útvegsmenn 
geta sammælst um að koma í veg fyrir að sjómaður fái vinnu og um það 
eru fyrirliggjandi staðfestar upplýsingar að sjómönnum hefur ítrekað 
verið hótað brottrekstri  fyrir gagnrýni eða að upplýsa um ákvarðanir 
sem útgerðarmaður vildi að leynt færi. Það liggur líka fyrir að komið 
hefur til þess að hótanir af þessu tagi hafa verið framkvæmdar.

Kvótinn er vald  
Forræði útgerðarmanna yfir kvótanum og sú staðreynd að þeir hafa 
einkarétt ótímabundið og óskilyrt og eru  sérstaklega verndaðir gegn 
samkeppni um verðmikil réttindi gerir það að verkum að kvótahaf-
arnir hafa yfirburðastöðu í samskiptum sínum við sjómenn.  Þar ríkir 
gamla 19. aldar skipulagið með húsbændur og hjú. Þar að auki er auð-
söfnunin svo gífurleg í sjávarútveginum að útgerðarmenn eru mjög 
valdamiklir í þjóðfélaginu. Áhrif þeirra fara vaxandi með fjárfesting-
um í öðrum atvinnugreinum. Um langt árabil hafa útgerðarmenn 
og samtök þeirra, eins og LÍÚ, verið ráðandi aðilar í samskiptum við 
stjórnmálaflokkana og svo gott sem haft lyklavöldin að sjávarútvegs-
ráðuneytinu. Kvóta fylgir vald. Vald er grundvallarhugtak í þjóðfé-
laginu. Kvótanum fylgir auður. Auðinum fylgir enn meira vald. 

Skýrasta dæmið um það hvernig kvótavaldið hefur  mulið undir út-
gerðarvaldið er að útgerðin ræður öllum þáttum atvinnugreinarinnar. 
Fiskseljandi og fiskkaupandi er sami aðilinn og oft einnig líka útflytj-
andinn. Sami aðilinn situr allt í kringum borðið og hagræðir hlutunum 
á þann veg sem færir honum mestan gróða, sem verður alltaf á kostnað 
sjómanna. Þetta er einokunarfyrirkomulag. 

Nokkrar tölur um þróunina frá 2008 til 2015 segja alla söguna.  
Þessi ár eru mestu gróðaár í sjávarútvegi, líklega nokkurn tíma.  Fram-
legðin er talin úr hundruðum milljarða króna. Eigið fé fyrirtækjanna 
hefur vaxið um 300 milljarða króna og á þá eftir að bæta við útgreidd-
um arði.

En bein viðskipti útgerðar við fiskvinnslu uxu á tímabilinu úr 57% 
í 71%. Verðið í þeim viðskiptum hækkað aðeins um 20,5%. Til saman-
burðar þá hækkað vísitala neysluverðs um 39,1% þannig að fiskverð til 
sjómanna hækkaði mun minna. Verðvísitala sjávarafurða hækkaði um 
50,5%  á þessum árum eða rúmlega tvöfalt meira en fiskverðið í bein-
um viðskiptum til sjómanna.  Sjómenn fengu ekki réttmætan hlut úr 
almennu góðu árferði í sjávarútveginum. Útgerðarmennirnir minna 
orðið á faktorinn á dögum Skúla fógeta sem réðu því sem þeir vildu og 
sögðu undirmönnum sínum að "mæla rétt."

Kvótalöggjöfin er meginorsökin fyrir þessari þjóðfélagslegu röskun 
sem birtist þjóðinni í því að kjaraasamningar nást ekki milli útgerðar 
og sjómanna. Útgerðin þarf ekki að semja, hún fer sínu fram og ræður 
því sem hún vill. Meðan aðstæður eru á þann veg verður ekki samið. 
Lausnin er sú að breyta lögum um úthlutun veiðiheimilda. Afnema 
þarf einokun fáeinna útgerðamanna á verðmætustu réttindunum í 
eigu þjóðarinnar og gera þeim að starfa við samkeppnisskilyrði sem 
eiga við í öðrum atvinnugreinum. Það þarf lög á útgerðarmenn.

Kristinn H. Gunnarsson   

LeiðaRi
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

aðalheiður Hallgrímsdóttir var lengi bóndi á 
jörðinni  Mýrartungu II í Reykhólasveit ásamt 
manni sínum Jóni Snæbjörnssyni. Fyrir aldar-

fjórðungi brugðu þau búi vegna þverrandi heilsu Jóns og 
fluttu suður. Hún er hagyrðingur góður og hefur meðal 
annars komið fram á hagyrðingakvöldum hjá Barð-
strendingafélaginu í Reykjavík. Eitt sinn kynnti hún sig 
með eftirfarandi hætti:

Á Snæfellsnesi ólst ég upp
álfum með og tröllum.
Sumum finnst þeir sjái á mér,
svipmót með þeim öllum.

Í Austur Barð svo lá mín leið,
þar ljúfar voru stundir.
Þar firðir, eyjar, fjöllin breið,
faðma sléttar grundir.

Í borginni nú bý ég ein
og brautir nýjar kanna.
Að yrkja vísu er ég sein,
eins og dæmin sanna.

En allt fer hér á einhvern veg,
ég ekki tímann rengi.
Aðalheiður heiti ég
og hefi gert það lengi.

Frá þessum ljúfu vísum er vísnahorninu snúið að 
þjóðmálunum. Ný ríkisstjórn er komin til valda og er 
ekki öllum fagnaðarefni.  Indriði Aðalsteinsson, bóndi á 
Skjaldfönn orðar skoðun sína svona:

Nú um hjörtun næðir kalt.
Nú er þjóðargengi valt.
Til andskotans er undanhalt
ef Engeyingum þjóna skalt.

Indriði á Skjaldfönn er ekki ánægur með Bjarta fram-
tíð og formann hennar eftir ríkisstjórnarmyndunina og 
spáir ekki vel fyrir flokknum:

Proppé er úti að aka
á íhaldsins helbláa klaka.
Framtíðin björt
orðin er svört
flokksmenn til fótanna taka.

Í sjónvarpi allra landsmanna  á sunnudaginn var frétt 
um hrafnamergð á Ísafirði og viðtal við Jónu Símoníu 
Bjarnadóttur, sem talaði frekar hlýlega til svarta fuglsins. 
Eins og geta má eru bændur ekki alltof hrifnir af vargin-
um sem leggst á afvelta sauðfé og er auk þess miskunnar-
laus  eggja- og ungaræningi. Indriði bóndi á Skjaldfönn 
gnísti tönnum yfir þessari umhyggju fyrir hrafninum sem 
er á válista að þarflausu:

Hrafna skal hengja og skjóta,
höggva, stinga og brjóta.
Það er ekkert rugl,
þetta er andstyggðarfugl
með söguna svarta og ljóta.

Ekki fleira að sinni, hvorki um hrafninn né ríkisstjórnina.
með hlýjum vetrarkveðjum

Kristinn H. Gunnarsson

VeSTFiRSKa VíSNaHoRNið

Árbók Barða-
strandarsýslu 2016
Sögufélag Barðastrandarsýslu 

hefur nýlega gefið úr árbók 
Barðastrandarsýslu fyrir árið 

2016. Þetta er 27. árgangur árbókar-
innar. Ritstjóri árbókarinnar er Daníel 
Hansen og aðrir í ritnefnd eru Lilja 
Magnúsdóttir, Páley Kristjánsdóttir 
og Rögnvaldur Bjarnason.  Í formála  
Daníels Hansen segir að það sé þó 
nokkuð afrek fyrir fámennt félag að 
gefa út eina bók á ári, en það sé "allt 
gert af miklum áhuga á átthögunum, 
ekki hvað síst hjá þeim sem yngri eru 
og leita í rætur sínar." Þá vekur Daníel 
athygli á því að mikið efni sé til þar 
sem margir forfeðranna hafi haft þörf 
fyrir að skrifa niður margvíslegt efni 
og þannig séu til heilu stílabækurnar.

En það er ekki nóg að eiga efnið 
heldur þarf það að vera aðgengilegt. 
Daníel Hansen hvetur yfirvöldd í 
Barðastrandarsýslu til þess að koma 
upp skjalasafni í sýslunni. Þar væri 
hægt að safna saman öllu því efni sem 
til er og annars yrði væntanlega hent. 

Í árbókinni er margvíslegt efni. 
Finnbogi Jónsson frá Múla á Skálm-
arnesi skrifar um smalamennskur í 
Múlasveit í A-Barð.  Finnbogi lést á 
síðasta ári og er hans minnst í árbók-
inni.   Ólína Kristín Jónsdóttir skrifar 
um móður sín Aðalheiði Hallgríms-
dóttur, sem bjó lengi á Mýrartungu 
II í Reykhólahreppi. Aðalheiður var 
virk í félagsstarfi í hreppnum. Hún sat 
í stjórn kvenfélags Reykhólahrepps, 
Ungmennafélagsins Aftureldingar , 
Alþýðubandalagsins og var fyrsti for-
maður félags herstöðvarandstæðinga í 
Austur Barðastrandarsýslu.  Aðalheið-
ur hefur starfað í Barðstrendingafé-
laginu eftir að hún flutti suður og hefur 
síðustu 15 árin verið í stjórn félagsins.  
Einkum er þó kynntur kveðskapur 
Aðalheiðar, en hún er skáld gott eins 
og hún á ættir til á Snæfellsnesi.  

Þar er að finna ljóðið Ég bíð:

Ég bíð eftir bjartari framtíð
börnum mínum til handa,
ég bíð eftir brosi í augum
barna fátækra landa,
ég bíð eftri vori að verma
visnaðar kaldar rætur,

ég bíð eftir sólvermdu sumri
með síbjartar, lognkyrrar nætur.

Ég bíð eftir betri heimi,
að birti hjá örsnauðum manni,
ég bíð eftir friði og frelsi
og fögnuði í sérhverjum ranni,
ég bíð eftir syngjandi svönum
og sól líti geislandi og bjarta,
ég bíð eftir heilsteyptum heimi,
huggandi sorgbitið hjarta.

Elva Björg Einarsdóttir kynnir bók 
sína Barðastrandarhreppur - göngu-
bók, sem kom út á síðasta ári  og hefur 
verið kynnt hér í blaðinu.  Bókin er 
mikil að vöxtum og mikil alúð hefur 
verið lögð í hana. Trúlega er göngu-
bókin merkasta rit um Vestfirði sem 

kom út á síðasta ári.
Vísindamenn Fornleifstofnunar 

Íslands skrifa um athuganir sínar á 
Skipaeyri í Þorskafirði í landi Kinnar-
staða við austanverðan fjörðinn. Telja 
þeir að vísbendingar séu um að þar 
hafi verið heygður fullorðinn einstak-
lingur á hefðbundnum greftrunarstað 
og í vandaðri gröf en fleiri grafir þurfi 
að finnast til þess að staðfesta að svo sé.

Lang viðamesta frásögnin í árbók-
inni eru minningar Kristjáns Ólafs-
sonar frá Ytri Miðhlíð á Barðaströnd. 
Hann var fæddur 1899.  Ingimundur 
Andrésson skráði frásögnina upp úr 
handriti sem fannst í gestabók í dánar-
búi Kristjáns. Margt fleira forvitnilegt 
er að finna í árbókinni sem er fáanleg 
hjá útgefanda.    
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Þegar ríkisstjórn Jóhönnu Sig-
urðardóttur og Steingríms Sig-
fússonar afnam einhliða sjó-

mannaafsláttinn svokallaða 2009 eftir 
að hann hafði gilt nærri hálfa öld þótt 
ekki væri hann hár varð fjandinn laus 
og morgunljóst að einn daginn yrði 
allt í báli.

Þegar sjómannaafslátturinn var 
settur að tilhlutan ríkisstjórnar voru 
sjómenn eina stétt landsins sem naut 
fríðinda vegna vinnu fjarri heimili og 
þótti eðlilegt.

Í dag njóta allar stéttir landsins 
skattfríðinda vegna vinnu fjarri heim-
ili nema sjómenn. Ótrúlegt. Það er 
náttúrulega fáránlegt og skýtur skökku 
við að sjómenn skuli þannig látnir sitja 
á hakanum og það er mikill dónaskap-
ur og mikil valdbeiting gagnvart sjó-
mönnum að slíkt skuli viðgangast.

Árin 2010, 2011 og 2012 mælti ég 
fyrir frumvarpi á Alþingi til þess að 
tryggja jafnræði og réttindi sjómanna 
eins og annarra landsmanna, frum-
varpi um skattfríðindi vegna vinnu 
fjarri heimilis. Frumvarpið byggðist á 
fyrirmyndum frá Færeyjum og Noregi 
og mikil vinna var lögð í málið.

Meðflutningsmenn mínir voru 
Ásbjörn Óttarsson, Kristján Þór Júl-
íusson, Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
Gunnar Bragi Sveinsson og Unnur 
Brá Konráðsdóttir. Þetta frumvarp var 
ekki afgreitt endanlega en ef það hefði 
verið gert væri ekkert sjómannaverk-
fall í dag. Þetta frumvarp var hugsað til 
framtíðar til þess að fyrirbyggja vanda-
mál sem hlaut að koma upp.

Ef Bjarni Benediktsson forsætis-
ráðherra, Benedikt fjármálaráðherra 
og Þorgerður Katrín sjávarútvegaráð-
herra vilja taka mjög vinsamlegum 
ábendingum geta þau leyst sjómanna-
verkfallið í dag með stuttri yfirlýsingu. 
Verði öllum að góðu, þetta er klárt og 
sanngjarnt.

Hér kemur úrdráttur úr frumvarp-
inu, en reikna má með að tölur hafi 
hækkað um 20% á árunum fjórum 
fyrir 2016. Fríðindagreiðslur hjá öllum 
stéttum landsins, nema sjómönnum 
þar sem ekkert er, námu um 12 millj-

örðum árið 2016 en voru um 10 millj-
arðar árið 2010.

Frumvarpið
Frumvarpið varðar breytingu á lögum 
nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Úrdráttur úr lagagreinum og 
greinargerð. Í 1.grein segir að rétt til 
sjómannaafsláttar hafa þeir einstak-
lingar sem stunda sjómennsku og eru 
lögskráðir í skipsrúm að því tilskildu 
að laun þeirra fyrir sjómennsku nemi 
30% af tekjuskattsstofni þeirra hið 
minnsta. 

Sjómannaafsláttur sjómanna á 
fiskiskipum skal vera 14% af þeim 
hluta tekjuskattsstofns sem þeim 
hlotnast sem endurgjald fyrir sjó-
mannsstörf, þó að hámarki 1.360.000 
kr. á ári. 

Sjómannaafsláttur annarra sjó-
manna en sjómanna á fiskiskipum, svo 
sem lögskráðra sjómanna sem starfa á 
varðskipi, rannsóknarskipi, sanddælu-
skipi, ferju eða farskipi sem er í förum 
milli landa eða er í strandsiglingum 
innan lands, skal vera 15% af tekju-
skattsstofni að 4.100.000 kr. og 8% af 
næstu 7.200.000 kr., þó að hámarki 
samtals 863.000 kr. á ári. 

Setja skal í reglugerð ákvæði um 
framkvæmd þessa stafliðar. Í henni 
skal m.a. kveða á um með hvaða hætti 
skuli ákvarða þann hluta tekjuskatts-

stofns sem kemur til útreiknings sjó-
mannaafsláttar og hvaða gagna megi 
krefjast í því sambandi. 

Í Færeyjum er fiskimannafrá-
dráttur 14% af skattskyldum tekj-
um vegna fiskveiðistarfa að hámarki 
470.000 DKR, en hafi sjómenn hærri 
tekjur njóta þeir ekki sérstaks fiski-
mannafrádráttar skv. 17. tölul. 33. gr. 
færeysku skattalaganna, nr. 86/1983. 
Fiskimannafrádrátturinn getur því 
orðið hæstur 65.800 DKR á hverju al-
manaksári. 

Sjómannaafsláttur annarra sjó-
manna en fiskimanna, svo sem lög-
skráðra sjómanna sem starfa á varð-
skipi, rannsóknarskipi, sanddæluskipi, 
ferju eða farskipi sem er í förum milli 
landa eða er í strandsiglingum inn-
an lands, nemur 15% af reiknuðum 
tekjuskatti af fyrstu 200.000 DKR, en 
síðan 8% af reiknuðum tekjuskatti af 
þeim tekjum að 350.000 DKR eða að 
hámarki 42.000 DKR á ári. 

Sjómannaafsláttur á tekjuárinu 
2010 er 987 kr. á dag eða að hámarki 
360.255 kr. á ári, miðað við fleiri en 
245 daga á sjó. Sjómannaafsláttur-
inn kemur á annan hátt til frádráttar 
annars staðar á Norðurlöndunum, þar 
er almennt miðað við að reikna af-
sláttinn af tekjuskattsstofni ársins eða 
reiknuðum tekjuskatti. 

Í Svíþjóð er sjómannaafsláttur 

ákvarðaður samkvæmt lögum nr. 
764/2007, sbr. lög nr. 282/1973. Af-
slátturinn er tvískiptur eða 35.000 SKR 
„i nærfart“ og 36.000 SKR „i fjærfart“, 
en afslátturinn reiknast af tekjuskatts-
stofni ársins. Sjómenn eiga jafnframt 
rétt á sérstakri skattalækkun sem 
nemur 9.000 skr. „i nærfart“og 14.000 
SKR „i fjærfart“. Ívilnunin dregst frá 
reiknuðum tekjuskatti. 

Í Noregi hefur sjómannaafsláttur-
inn nýlega verið hækkaður í 150.000 
NKR fyrir bæði „kyst- og hav“. Tekju-
skatturinn er 30% af skattskyldum 
tekjum, umfram 150.000 NKR. Tekjur 
sjómanna upp að 150.000 NKR eru 
skattfrjálsar. 

Í Danmörku nær sjómannaaf-
slátturinn til lögskráðra sjómanna. 
Þeir eiga rétt á 190 DKR frádrætti fyrir 
hvern byrjaðan dag á sjó í veiðiferðum 
sem standa yfir í a.m.k. 12 klst. Af-
slátturinn er að hámarki 41.800 DKR 
yfir almanaksárið og reiknast af tekju-
skattsstofni ársins. 

Sjómenn á Norðurlöndunum njóta 
því sjómannaafsláttar, en sama á við í 
öðrum fiskveiðiríkjum eins og Kanada 
og Nýja-Sjálandi þar sem sjómenn 
eiga rétt á sérstökum skattafslætti. 
Fiskveiðiþjóð eins og Íslendingar á að 
tryggja sjómönnum sínum sambæri-
leg kjör við þau sem tíðkast hjá þeim 
fiskveiðiþjóðum sem við berum okkur 

saman við. 
Samkvæmt upplýsingum frá ríkis-

skattstjóra voru á árinu 2008 6.102 sjó-
menn sem fengu sjómannaafslátt, en 
sjómannaafslátturinn nam 1.105 millj. 
kr. vegna ársins 2008. Til samanburðar 
voru 3.875 aðilar sem greiddu dagpen-
inga að fjárhæð 8.747 millj. kr. vegna 
ársins 2008. Af þeim sem greiddu dag-
peninga á árinu 2008 voru 138 opin-
berir aðilar sem greiddu samtals 1.531 
millj. kr. Hér er um að ræða fjármuni 
sem ekki falla undir staðgreiðslu skatta 
og eru í raun skattfrjálsir. Opinberir 
starfsmenn njóta samkvæmt þessu 
mikilla fríðinda umfram aðrar starfs-
stéttir en að minnsta kosti 18% allra 
greiddra dagpeninga fara til opinberr-
ar stjórnsýslu. 

Það er því sanngjörn krafa að sjó-
menn njóti áfram þessara kjara sem 
þeir hafa haft í áratugi, en annað fæli 
í sér ójafnræði við aðrar starfsstéttir 
sem geta nýtt sér dagpeningagreiðsl-
ur í formi skattafsláttar.

Frumvarpið í heil má lesa á tengli 
Alþingis http.://www.althingi.is/al-
text/140/s/0062.htlm

Þetta frumvarp var ekki afgreitt 
endanlega en ef það hefði verið gert 
væri ekkert sjómannaverkfall í dag.

Árni Johnsen
Höfundur er fyrrv. alþingismaður

Lausn sjómanna-
verkfallsins, 
gjörið svo vel

Mynd Sigtryggur ari



Forsniðin einingahús  Fljótleg í uppsetningu

ÍSLENSK HÚS - SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Jöklahúsin er vel hægt að útfæra í ýmsum útfærslum og 
þau bjóða upp á fjölmarga möguleika 

í samsetningu og stærð.

Upplifun á Íslandi

GRUNNHÚS
Tilboð

1.990.000 kr. 
Ef um 3 hús eða fleiri er að ræða 

gerum við sértilboð.

24,3 fm

í samsetningu og stærð.

STYRKUR - HAGKVÆMNI - HÖNNUN
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

GISTIÁLMA/HÓTEL

PARHÚS

SUMARHÚS

GESTAHÚS

RAÐHÚS

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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Á
gætu Bolvíkingar og aðrir gest-
ir.  Ég býð ykkur hjartanlega 
og innilega velkomin til þessa 

fagnaðar í tilefni þess að 40 ár er frá 
víglu Sundlaugarinnar okkar.  Til ham-
ingju með  daginn.

Vígsludagurinn 30. janúar 1977 
var og er stór dagur í sögu bæjar-
ins.  Sundlaugin hér í Lambhaga var 
ekki fyrsta sundlaug okkar Bolvík-
inga því hér var byggð sundlaug 1932 
sem stóð við Hafnargötu rétt utan við 
gömlu brúna yfir Hólsá. Sú laug var 
eingöngu rekin yfir sumarmánuðina 
og samkvæmt mínum heimildur var 
hún í fyrstu kynt upp kolum. Fyrsti 
sundkennarinn í þeirri laug var Júlíus 
Magnússon , en skólasystir mín  Hlíf 
Guðmundsdóttir kenndi sund í gömlu 
lauginni síðasta sumarið sem hún var í 
rekstri,  árið 1970.   

Í frásögn af vígsludegi sundlaugar-
innar segir að þar hafi kirkukór Bol-
ungarvíkur sungið undir stjór Sigríðar 
Norðkvist. Fluttar voru ræður af for-
manni byggingarnefndar Guðmundi 
B Jónssyni og forseta bæjarstjórnar 
Ólafi Kristjánssyni. Fleiri tóku einnig 
til máls með heillaóskir mannvirkinu 
til handa.  Séra Gunnar Björnsson 
sóknarprestur vígði sundlaugina og 
sagði meðal annars þessi blessunar orð 
í lok ræðu sinnar.

‚Í nafni Guðs biðjum við vér. Bless-
un þín sé yfir því starfi sem hér verð-
ur unnið, yfir kennslu sem hér verður 
veitt, yfir heilsubót semh ingað verður 
sótt og yfir leikjum og keppni sem hér 
mun fram fara.

Blessun þín sé yfir þeim sem stjórna 
rekstri þessa mannvirkis, yfir öllum 
þeim sem áttu þátt í byggingu þess, yfir 
öllum þeim sem starfa munu við vörslu 
þess og viðhaldi , yfir öllum þeim sem 
kennslu stunda og yfir þeim öllum, sem 
hingaðmunu koma til náms og leikja.

Blessun þín sé yfir ungmennuun-
um sem hér munu stunda skyldunám, 
að þau öðlist aukin styrk og þrótt yfir 
hverjum þeim sem leitar líkama sínum 
og sálar endurnýjunnar og upplýft-
ingar innan þessara veggja.

Almáttugi guð : Vér þökkum þér  
leiðsögn þína. Legg blessun yfir þetta 
hús, svo að hér megi allt verða þér til 
dýrðar og oss til gagn og gleði.

Kæru gestir. Þegar litið er yfir þenn-
an tíma frá þessum merka degi þar sem 
þessara blessunar var beðið, þá má með 
sanni segja að við höfum svo sannar-
lega verið bænheyrð. Starfsemin hér í 
þessi 40 ár  notið blessunar og óhöpp 
eða áföll vart um  talandi og ávallt farið 
vel í þeim örfáu tilfellum að eitthvað 
hafi við legið.

Þökk sé góðum skilningi og stuðn-
ing allra þeirra sem láta sér öryggismál 
varða í okkar ágæta samfélagi. Ekki 
síst er mikilvægt að á hverjum tíma sé 
starfsfólk stofnunarinnar vel  meðvitað 
um hættur á sund og baðstöðum og búi 
sig viðbúnaðar við því.

Musteri er æðra rými það getur ver-
ið hvers konar bygging raunveruleg eða 
huglæg. Líkami mannsins  getur þess 
vegna verið Musteri hans sjálf, sem 
hann umgengst með þeim hætti sem 
hann virðir líf sitt. Öll viljum við freista 
þess að gagnga vel um það Musteri.

Musteri vatns og vellíðunar er því 
ekki endilega hús eða bygging heldur 
miklu frekar fólkið sem til þess safnast 
dag hvern, í blíðu og stríðu kærleik og 
vináttu.

Kæru vinir, 
Í gegnum árin hafa margir lagt á  

Íþróttamiðstöðinni lið með góðum 
styrkveitingum og stuðningi.

Við viljum á þessum tímamótum 
fá að þakka sérstaklega nokkrum fyr-
irtækjum, félagasamtökum, og einstak-
lingum  hafa verið okkur ómetanlegur 
stuðningur.

Arnarlax.- 

Samkaup. – 
Fiskmarkaður.  Vestfjarða.-
 Stjórn heilsubæjarins,
 Kvennadeild slysavarnarfélagsins  
Flosi og Brynja 

Að endingu vil ég óska þess við  
fáum notið þessa mannvirkis um 
ókomna tíð og meitla þá ósk mína með 
því að   vitna í skáldið okkar  góða sem 

orti hér á  árdögum sundlaugarinnar 
henni okkar til heiðurs.

Sundlaugin er og er 
Hún aldrei fer
Því föst er.

Takk fyrir.
Gunnar Hallsson

Myndir tók Bjarni Benediktsson

Sundlaug Bolungavíkur 40 ára
Ávarp forstöðumanns á 40 ára afmæli sundlaugarinnar 28. jan 2017 

bjarni benediktsson tók myndirnar.
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Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins var haldið á Grand Hótel í Reykjavík föstudaginn 27. janúar.  Ísfirðingar, jafnt sem aðrir Vest-
firðingar fjölmenntu til skemmtunarinnar, sem tókst sérstaklega vel. Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarvörður og hljómlista-
maður flutti hátíðaræðuna við góðar undirtektir. Ræðan hófst og henni lauk með tónlistarflutningi þar sem kunnir vestfirskir 
tónlistramenn lögðu Mugga lið. Ljósmyndari blaðsins Vestfirðir kom við á sólarkaffinu og tók þessar myndir af samkomugestum.

Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins 2017
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BREMSUHLUTIR
MINTEX

Heilir og sælir kjósendur 
góðir.

Þið eruð sérlega 
skemmtilegt fólk. Vitið þið hvað 
það er sem kosningarétturinn færir 
ykkur í hendur? Þið gætuð haldið 
pólitíkusunum í spennitreyju,vegna 
hugsanlegrar útkomu úr

    kosningum hverju sinni. Þ.e.a.s. 
ef ekki væri borðleggjandi í þeirra 
herbúðum sú staðreynd að kjósend-
ur kjósa alltaf það sama og síðast , á 
hverju sem veltur. Að loknum kosn-
ingum rjúkum við heim  og grenjum 
þar yfir því að engar breytingar urðu 
á hinu pólitíska sviði í þessum kosn-
ingum. Auðvitað ekki, ég kaus alveg 
eins og síðast. Stjórnmálamennirnir 
haga sér nákvæmlega eins og þeim 
sýnist.

Þessi hjarðmennsku hegðun 
okkar getur ekki gengið lengur, vilj-
um við á annað borð, einhverjar 
breytingar. Þið getið þeirra vegna 
japlað á kosningaloforðunum, sem 
eru svikin áður en blekið á pappír-
unum nær að  þorna. Þessir menn 
sem gæta eiga fjöreggja þjóðar sinnar 
leyfa sér

   að flýja frá lögboðnum skatt-
greiðslum til samfélagsins. Nota þeir 
til þess arna, að búa til reikninga og 
geyma það í skattaskjólum, á t.d. 
Tortola. Hafa svo  þetta allt saman 
í flimtingum, rétt eins og óprútnir 
götustrákar.

Flugvöllinn þar sem hann er
Getur það verið orðið ákveðið af yfir-
völdum þessa lands að íþróttamafían 
skuli ráða allri nýtingu landsvæða 
þessa lands til eigin nota. Svo virðist 
sem best sé að beita frekju sinni til 
þessarra hluta, án nokkurs samráðs 
við kóng eða prest. Er ég hér að vísa 
til Flugvallarmálsins margumtalaða. 
Engu breytir, þótt margítrekað hafi 
verið á það bent að hér sé um mik-
ið öryggismál fyrir landsbyggðina að 
ræða. Flugvöllurinn skal lagður af 
fyrir fullt og allt. Sennilega undir enn 
eitt íþróttamannvirkið. Er ekki nóg 
komið af slíku ???.

Hvað er fegurra en lítill nettur 
flugvöllur í Stórborginni? Sem og 
í mörgum öðrum borgum, vítt og 
breitt í heiminum.Svo ekki sé nú enn 
bent á öryggisatriði slíks mannvirkis 
fyrir landsmenn?

Hefur Borgarstjórnin engar 
áhyggjur af slíkum yfirgangi??? Ekki 
nóg með það, heldur skal svona í 
leiðinni, eyðileggja einhverja feg-
urstu náttúruperlu sem ennþá er til 
á Miðborgarsvæðinu, það er Vatns-
mýrin.

Þarna er fagurt fugla og skordýra-
líf. Verði það reyndin að Vatnsmýr-
in verði þurrkuð upp, vil ég benda 
borgarstjórninni á,  að Vatnsmýrin er 
vatnsforðabúr Reykjavíkurtjarnar. Er 
kannski komin á blað sú hugmynd að 
sjálfsagt sé að fylla upp í Tjörnina og 
hefja þar sölu byggingalóða???.

Byggja þar jafnfallega eða hitt þó 
heldur, steinkumbalda í líkingu við 
Ráðhúsið sem kúrir nú með ljótleika 
sinn í NV horni Tjarnarinnar, sem 
aldrei hefði átt að verða. Hafa nátt-
úruverndarsamtök ekkert um þetta 
að segja, ég bara spyr?

Guðni Ásmundsson
Húsasmíðameistari, Ísafirði.                                                                                                                                        

Tortola

Guðni Ásmundsson

„Hvað er  
fegurra en  

lítill nettur flugvöll-
ur í Stórborginni? 
Sem og í mörgum 
öðrum borgum, vítt 
og breitt í heiminum.
Svo ekki sé nú enn 
bent á öryggisatriði 
slíks mannvirkis 
fyrir landsmenn?

Verðlagsstofa skiptaverðs ákvað 
í byrjun árs að lækka við-
miðunarverð samkvæmt kjara-

samningum á þorski. Slægður þorskur 
lækkaði um 10% en óslægður um 7%. 
Þá lækkaði verð á slægðri ýsu um 5% og 
óslægðri um 10%. Kemur þessi lækkun 
til viðbótar 5% lækkun á viðmiðunar-
verði á þorski og ýsu, slægðum fiski sem 

óslægðum,  sem ákveðið var í byrjun 
desember 2016.

Viðmiðunarverðið á tveggja kg 
þorski slægðum er frá 4. janúar 2017 
aðeins 150,44 kr/kg og 179,80 kr/kg 
fyrir þriggja kg þorsk. Meðalverð síð-
ustu þriggja mánaða á slægðum þorski 
er samkvæmt upplýsingum Reiknistofu 
fiskmarkaða vel yfir  300 kr/kg.

Fiskverð lækkar 
um 5 -10%



300 mm

Tilboð
án barka kr34.990

Loftskipti-
blásarar

Iðnaðarviftur

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur Hitablásari

Tilboð
frá kr19.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr89.990

Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

2100 wött 100 mm

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Tilboð
frá kr8.990

Baðviftur Varmaendurnýting

Loftræsting með 
varmaendurnýtingu

35%
afsláttur

Rakatæki

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Tæki til vetrarþjónustu 

en nú kemur að þeim kafla í 
sögu vinar míns sem mér er 
sárt að minnast en segi þó 

sannleikanum samkvæmt. Þegar leið 
á sláttinn kom skólastjóri auga á það 
að Jón var ekki meðal allra fremstu 
sláttumanna. Það var eðlilegt því hann 
hafði alltaf á sjó verið. En nú fór það 
svo að skólastjóri fór fram á það að 
Jón lækkaði kaup sitt dálítið af þeim 
sökum. Jón neitaði því að sjálfsögðu 
og sagði upp vinnunni.“ 

Í síðasta blaði kynnti ég Jón Móses-
son frá Arnarnesi til sögunnar þar sem 
fram kom hvernig hann hugðist koma 
ár sinni fyrir borð með því að sækja 
nám í Bændaskólann á Hvanneyri það-
an sem hann útskrifaðist árið 1912. 
Byggðist frásögnin nokkuð á eftirmæl-
um Ingimars Jóhannessonar um Jón en 
þeir voru miklir vinir og er tilvitnunin 
að ofan sótt til hans. Jón var nýútskrif-
aður þegar hér er komið sögu og hafði 
ráðið sig í kaupavinnu á Hvanneyri 
fyrir hæsta kaup en laun fóru eftir af-
köstum. Jón var kraftmikill og dugandi 
til starfa en þar sem hann var ekki með 
vanari sláttumönnum stóðst hann þeim 
öflugustu ekki snúning. Skólastjórinn 
hugðist því lækka laun hans sem varð 
til þess að Jón sagði upp vistinni.

Ég gríp nú aftur niður í eftirmæli 
Ingimars þar sem hann segir frá síð-
asta degi Jóns á Hvanneyri: „Við Nonni 
unnum saman síðasta daginn sem 
hann var á Hvanneyri. Við vorum 
sendir á skektunni út fyrir Kistuhöfða 
og inn í Andakílsá eftir einhverjum 
flutningi. Veður var ágætt en okkur var 
báðum þungt í skapi, bæði yfir nefnd-
um atburði og eins því að skilja sam-
vistum. En við glöddumst við þá von 

að koma seinna heim í sveitina okkar 
og verða þar að einhverju liði. Það var 
okkar æskuhugsjón.“

Þar sem aðra vinnu var ekki að hafa 
í héraðinu afréð Jón að leita fyrir sér í 
Reykjavík. Hann hafði vonast til að vera 
laus við sjómennskuna en þó fór svo að 
hann réði sig um borð í flutningaskip, 
skonnortu sem sigldi fyrir seglum til 
Norðurlanda um haustið. Eftir að hafa 
skilað sínum varningi var timburfarm-
ur tekin í Svíþjóð og var meira sett um 
borð en gott taldist og þótti sumum 
sem skipið væri ofhlaðið. Skonnort-
an hreppti óveður á heimleiðinni og 
urðu heimamenn áhyggjufullir þegar 
hún skilaði sér ekki á eðlilegum tíma. 
Leið og beið þar til skipsflakið rak upp 
að Knarrarnesi á Mýrum undir árslok 
1912. Fórust allir sem um borð voru.

Ingimar var enn við nám í Búnað-

arskólanum þegar þessi atburður varð 
og vísa ég nú aftur til orða hans: „Þegar 
þessi harmafregn barst til Hvanneyrar 
varð fólk harmi lostið, ekki síst skóla-
stjórinn sem gat kennt sér um burtför 
Jóns. Var ekki mikið um þetta talað en 
ég heyrði að vinkona okkar, Kristjana 
mjólkurbústýra, hefði ávítað skóla-
stjóra á mjög eftirminnilegan hátt og 
ég veit að þessi atburður var skólastjóra 
þung raun því að hann var tilfinninga-
næmur mjög enda þótt hann væri ör-
lyndur og skapstór.“

Þannig endaði saga Jóns sem svo 
miklar vonir voru bundnar við. Varð 
mönnum mikið um heima í héraði og 
setti einn af velmektarmönnum sveit-
arinnar, Kristinn Guðlaugsson á Núpi, 
saman stórbrotið erfiljóð sem inniheld-
ur mikla mannlýsingu en það hefst á 
þessum orðum:

“Hann jafnan var bjartsýnn
  og hraustur og hreinn, 
  í huga til orða og verka.” 

En mestur var vitaskuld missir for-
eldra hans og systkina sem sáu ekki 
einungis á eftir ástvini heldur einnig 
þeirri vongleði sem fylgdi Jóni um 
bjartari tíma. Fátækri fjölskyldu hafði 
auðnast að koma frumburðinum til 
mennta en það gaf fyrirheit um bætta 
afkomu og aukna mannvirðingu. Eftir 
að Jón útskrifaðist frá Bændaskólanum 
á Hvanneyri var ekki annars að vænta 
en hagur foreldra hans og systkina væri 
tryggari en áður. Lífið hélt áfram að 
vera basl næstu árin eftir fráfall Jóns 
og sú tilfinning var sterk innan fjöl-
skyldunnar að ættarsagan hefði orðið 
önnur hefði Jón ekki farið í sína örlaga-
ríku sjóferð.

Örlagarík sjóferð

LeiFuR ReyNiSSoN
Sagnfræðingur

Mynd af Hvanneyri frá 1912Skólasveinar Hvanneyrarskóla 1911-1912. Jón er fjórði frá hægri í fremstu röð.



Ferðir fyrir alla í vetur
Ferðafélagið Útivist býður upp á ýmiss konar útivistarferðir

Gönguferðir er hægt að stunda 
allt árið um kring og tekur 
vetrardagskrá Útivistar mið af 

því. Dagsferðir eru á dagskrá félagsins 
allt árið, en yfir háveturinn er gjarnan 
gengið á láglendi frekar en að fara til 
fjalla.

Raðgöngur í átta áföngum
„Núna eru á dagskrá félagsins raðgöng-
ur frá Reykjavík og inn í botn Hval-
fjarðar,“ segir Skúli H. Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Útivistar. Vegalengdin er 
farin í átta  áföngum og byrjaði gangan 
í Reykjavík um miðjan janúar. „Leiðin 
 liggur skammt frá alfaraleið, meðfram 
strandlínunni, frá Reykjavík að Hval-
fjarðarbotni, en það er talsverður mun-
ur á því að aka um veg og horfa yfir 
strandlínuna og að ganga og upplifa 
öll hin smáu atriði sem ber fyrir augu 
göngumannsins,“  segir Skúli. Raðgöng-
um lýkur í lok apríl. Næsti áfangi hefst á 
Mógilsá og er gengið að Grundarhverfi á 
Kjalar nesi. Farið verður sunnudaginn 12. 
febrúar og er öllum velkomið að skrá sig 
og taka þátt.

Saga landnámskvenna
Um það leyti sem raðgöngunum lýkur 
hefjast þemagöngur þar sem farið er um 
lönd landnámskvenna og saga þeirra 
rifjuð upp. Þannig er fléttað saman hollri 
útivist og fróðleik.

Gönguskíðaferðir
Útivist býður jafnan upp á ferðir á göngu-
skíðum, en eðli málsins samkvæmt eru 
þær ferðir háðar snjóalögum. Því eru 

gönguskíðaferðir í nágrenni borgarinn-
ar gjarnan settar á dagskrá með stuttum 
fyrirvara og er því áhugasömum bent á 
að fylgjast vel með vefsíðu félagsins; uti-
vist.is eða tengja sig við Facebook-síðu 
Útivistar.

Strandir
Þó ekki sé hægt að reiða sig á snjóalög í 
nágrenni borgarinnar má finna svæði á 
landinu þar sem yfirleitt er hægt að ganga 
að þokkalegu skíðafæri. Þess vegna hefur 
Útivist gjarnan sett á dagskrá skíðaferðir 
á Strandir. Í ár verður gengið á skíðum 
um 30 kílómetra leið yfir Trékyllis heiði 
til Norðurfjarðar á  Ströndum og gist þar 
í tvær nætur. Laugardagurinn verður 
nýttur til skíðaferða í nágrenni Norður-
fjarðar og skíðað í sund á Krossanesi. Á 

sunnudag verður skíðað aftur í Bjarnar-
fjörð og ekið heim á leið.

Landmannalaugar og gönguferð frá 
Gjábakkavegi að Kerlingu

Í apríl er svo gert ráð fyrir að fara í 
Landmannalaugar á gönguskíðum. Sú 
ferð er í samvinnu við jeppadeild Úti-
vistar, en jeppar taka þá farangur fyrir 
gönguskíðafólk. Loks má nefna að í lok 
febrúar er í boði skíðagönguferð frá Gjá-
bakkavegi að skálanum Kerlingu þar sem 
gist verður í eina nótt. „Þetta er frekar 
auðveld ferð og því tilvalin fyrir þá sem 
eru að byrja að stunda gönguskíði utan 
brauta,“ segir Skúli.

Jeppaferð yfir Langjökul
Jeppadeild Útivistar hefur verið starf-
rækt um árabil og yfir vetrar tíman er 

mikið í boði fyrir jeppaeigendur sem 
eru búnir til vetrar ferða um hálendið. 
Í þessum ferðum er gerð krafa um að 
bílar séu á að minnsta kosti 38 tommu 
dekkjum og með þann búnað sem 
nauðsynlegur er í ferðir sem þessar. Um 
miðjan febrúar er á dagskrá ferð yfir 
Langjökul á Hveravelli þar sem er gist í 
eina nótt. Þessi leið er sívinsæl og býður 
upp á allt það sem góð jeppaferð getur 
boðið upp á.

Margt að gerast í mars
Í mars er svo stefnt á að fara á Mýr-
dalsjökul og í skála Útivistar á Fimm-
vörðuhálsi. „Skálinn er staðsettur á 
efsta hrygg á milli Mýrdalsjökuls og 
Eyjafjallajökuls og stórkostlegur staður 
að heimsækja að vetri,“ segir Skúli. Þá 

eru í boði tvær spennandi ferðir um 
undraveröldina að Fjallabaki. Rúsínan í 
pylsuendanum er svo fjögurra daga ferð 
í apríl um Vatnajökul.

Ferðaáætlun Útivistar 2017 er komin 
út og hægt er að skoða hana sem vefrit. 
Hlekkinn er að finna á vefsíðu Útivistar, 
utivist.is. Einnig er áætlunin fáanleg á 
skrifstofu Útivistar í prentvænu formi.

Ferðafélagið Útivist er til húsa að 
Laugavegi 178, 105 Reykjavík. Opið alla 
virka daga kl. 12–17. Sími: 562-1000 
Tölvupóstfang: utivist@utivist.is Nánari 
upplýsingar um ferðir Útivistar er að 
finna á vefsíðunni utivist.is og Facebook-
síðunni.

Horft yfir Hvalfjörð  Mynd guðrún Hreinsdóttir gönguskíðaferð  Mynd grétar W. guðbergsson

á Vatnajökli
Mynd Jón Viðar 

guðjónsson
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Innflutningur bíla og hljólhýsa

Man TGL 8.180 BL 
Árgerð 2014 • Ekinn 68.000 km
6 metra vöru kassi • 1 tonna 
vörulifta • Loftpúða fjöðrun aftan 
Eins og nýr • Verð 4.950,000 + vsk

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi 
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent,  Prestige, 
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Nýr 2017  
Hobby T70E
150 hestöfl diesel  
Sjálfskiptur  
Leðursæti og nánast 
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir
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Þorrablótið á Hólmavík var haldið að venju í byrjun þorra.  Aðsókn var góð og skemmtiatriðin vöktu mikla lukku hjá 
þorrablótsgestum.   Segja má að þorrablótsnefndin hafi skilað af sér góðu kvöldi og skemmt gestum vel og innilega. 
Jón Halldórson, Hrófbergi tók myndirnar.

Þorrablót á Hólmavík

Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

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

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

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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2016 módel Volvo XC90 T8  
Inscription. Ekinn 3þ.km

Verð kr. 8.495.000

2016 módel BMW X5 xDrive40e 
Ekinn 4þ.km 

Verð kr. 8.450.000

2015 módel Nissan Leaf S. 

Verð kr. 1.795.000

2017 módel  Nissan Leaf 
Tekna+ Nýr bíll! 

Verð kr. 3.690.000

2016 módel Ram 3500 Tradesman 
4x4 Diesel. Ekinn 19þ. km

Verð kr. 6.950.000 m. VSK.

2016 módel Volvo XC90 T8  
Momentum. Ekinn 5þ. km

Verð kr. 7.950.000

2015 módel Audi A3 e-tron 
Ekinn 25þ. km.

Verð kr. 3.650.000

2016 módel Ford F350 XLT 
4x4 Diesel. Ekinn 20þ.km

2016 módel Chevrolet Volt  
Plug-In Hybrid. Ekinn 12þ. km

Verð kr.3.250.000

2015 módel Volvo V60 AWD  
Twin-Engine. Ekinn 50. þ km.

Verð kr. 3.990.000

2016 módel BMW 330 e Hybrid 
M-sport. Ekinn 10þ. km

Verð kr. 4.650.000

2015 módel BMW i3 Extended 
Range. 250 km drægni. Ekinn 2þ. km

Verð kr. 3.795.000

Splunkunýr
Mitsubishi Outlander
PHEV 2017 - 4x4

PRESTIGE+ 
Verð kr. 5.360.000

PRESTIGE 
Verð kr. 4.960.000

PREMIUM 
Verð kr. 4.650.000

PURE 
Verð kr. 4.280.000

- Verð miðast við 122 kr. á evru og 113 kr. á dollara. -

Verð kr. 6.995.000 m. VSK.


