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Noregi (39%) og Danmörk (23%). Hlutfallið hérlendis er í takti
Flateyri:
við meðaltalið á Evrusvæðinu. Íbúðaverð
á Íslandi hefur hækkað
umfram laun að undanförnu og því má segja að erfiðara sé, miðað
við laun, að kaupa íbúð á Íslandi um þessar mundir en að meðaltali
í sögulegu samhengi. Þessi þróun hefur einnig átt sér stað í
þeim 14 aðildarþjóðum efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD, sem tilgreindar eru á mynd 58. Í tilfelli 12 af 14 þjóðum
er ójafnvægi í íbúðaverðs- og launaþróunar meira en hér. Ef sú
þróun íbúðaverðs og launa sem átt hefur sér stað hérlendis er

talin alvarleg verður hún að teljast talsvert alvarlegri í flestum
samanburðarþjóðum sem hér eru til skoðunar.

2600 tonn
frá ríkinu

Sambærilega sögu má segja af hlutfalli íbúða- og leiguverðs. Sé
hlutfallið yfir 0% gefur það til kynna að óarðbærara sé að fjárfesta í
íbúðarhúsnæði til útleigu nú en að meðaltali í sögulegu samhengi.
Hlutfallið á Íslandi er 12% sem er í samræmi við meðaltal
evrusvæðisins. Hlutfallið er svo hæst í Noregi (99%), Kanada
(86%) og Sviss (76%).

400 milljónir króna verðmæti

H

ið opinbera hefur ráðstafað
Mynd 58. Yfir - undirverðlagning íbúðaverðs m.v.
langtímameðaltal valinna hlutfalla í árslok 2016
án endurgjalds til Flateyrar
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um 2600 tonnum af botnfiski á síðustu tveimur árum til þess
að efla byggðina. Verðmæti kvótans
er ekki undir 400 milljónum króna.
Húsnæðisverð/Laun
Húsnæðisverð/Leiguverð
Í ágúst 2015 voru undirritaðir
tveir samningar milli heimamanna
og Byggðastofnunar um sérstakan
byggðakvóta sem Byggðastofnun
hefur til umráða. Samkvæmt þeim
leggur Byggðastofnun til 300 tonna
kvóta árlega í fjögur fiskveiðiár, samtals 1200 tonn frá 2014/15 til og með
2017/18. Þar sem samningar voru
ekki gerðir fyrr en í ágúst 2015 er
kvótinn nýttur á aðeins þremur árum
en ekki fjórum og lýkur átakinu í
ágúst 2018. Í janúar 2017 var gert viðaukasamkomulag þar sem bætt var
við 100 þorskígildistonnum fyrir tvö ur verið úthlutað fyrir yfirstandandi reikningi félagsins varð rekstrartap 45
Íslenskur
íbúðamarkaður
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félagsins námi45
seinni fiskveiðiárin. Samtals fær út- fiskveiðiár. Verðmæti þessa kvóta fer milljónir króna.
gerð og vinnsla á Flateyri 1400 tonn vel yfir 400 milljónir króna, reiknað á 455 milljónum króna. Kostnaðarverð
verðlagi hvers árs og miðað við meðal- seldrar vöru er bókfært 327 milljónfrá Byggðastofnun.
Auk þessara veiðiheimilda fá bátar verð hvers árs á leigukvóta samkvæmt ir króna og launakostnaður varð 144
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Samanlagt hefur þegar verið út- þriðja tonnið, en verði að greiða mark- Örnólfsson.
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Flateyrer ehf var frá 1. Sept um afkomu félagsins fyrir síðasta starfsum
2.600
tonnogefíbúðaverðsþróun
byggðakvótanum frá Fiskistofu hef- 2016 til 31. ágúst 2016. Samkvæmt árs- ár 2016/17 en svör hafa ekki borist.
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ðalfundur
Sögufélags 4.845- og gjöld samtals 972.009- og
Barðastrandarsýslu
var 0%hagnaður ársins 80.046-. Eign féhaldinn að Hótel West á lagsins er 2.468.384- á bankareiknPatreksfirði föstudaginn 03.11.2017.
-20%ingi auk bókalagers og jafnframt
Hjörleifur Guðmundsson, for- er á reikningi sem ætlaður er til
maður setti fundinn og flutti skýr- endurútgáfu eldri bóka kr. 550.778-.
-40%Reikningar voru bornir upp til samslu stjórnar. Störf félagsins á síðasta
starfsári voru hefðbundin, unnið þykktar og samþykktir með öllum
hefur verið að útgáfu árbókarinnar greiddum atkvæðum.
sem kemur út á næstu dögum. Starfsemi félagsins og afkoma þess er best Söfnun örnefna
tryggð með fjölgun félaga og okkar Eftir kaffihlé sagði formaður frá
allra að hvetja sem flesta til að ganga í erindi sem honum hefði borist frá
félagið okkar. Í janúar 2017 var haldið Jóni Þórðarsyni Bíldudal og Gunnmálþing til heiðurs þorpsskáldinu laugi Inga Björnssyni Tálknafirði um
Jóni úr Vör í tilefni af 100 ára árstíð söfnun örnefna í Barðastrandarsýslu
hans. Málþingið var haldið í samstarfi (sjá meðfylgjandi skjal). Landmælvið Vesturbyggð og Rithöfundasam- ingar Íslands væru tilbúnar til að
band Íslands og tókst mjög vel.
leggja til hugbúnað til skráningar
örnefnanna en óskað var eftir að
Saga ve gagerðar
Sögufélagið haldi utan um verkefnið
Á undanförnum árum hefur verið í héraði. Gunnlaugur skýrði verkhvatt til að hefja ritun sögu vega- efnið frekar og tilurð þess. Rætt um
gerðar í Barðastrandarsýslu. For- verkefnið og kom fram að LMÍ væri
18%
maður greindi frá því að á vordög- tilbúið að koma vestur og kenna
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rúmlega fjórfalt hærra Mynd 59. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu sem margfeldi af
að sér efni um vegagerðina til að mynda stýrihóp verkefnisins. Gunníbúðaverði á öðrum landsvæðum 2017
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Verðiðenerþar.
umráðstafi
100 að öðru óbreyttu kosta að jafnaði aðeins um fjórðung af verði sambærilegra íbúða á
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sínum
bæði
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þús kr/m² á Vestfjörðum en á fimmta að kaupa og reka höfuðborgarsvæðinu.
hundrað þúsund krónur fyrir sunnan.
Vestf. Austurl. Norð.v. Vesturl Suðurl. Suðurn. Norð.e.
Miðað við 100 m² hús myndi það kosta
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Vestfjörðum
42 100m2 íbúð
Heimild:
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ogogGreining
1Í þessum hluta er stuðst við meðalfermetraverð á hverju ári samkvæmt
kaupsamningum.

Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu
rúmlega fjórfalt hærra
en á Vestfjörðum

Íbúðaverð rúmlega fjórfalt
hærra á höfuðborgarsvæðinu

Í

Flott jólaföt, fyrir flottar konur

Mynd 64. Hversu mörg árslaun þarf til að kaupa 100m2 íbúð

Við greiningu á verðþróun er um að ræða raunverð (nema annað sé tekið fram) þar sem
tekið hefur verið tillit til verðbólgu og verðþróun því á verðlagi ársins 2017. Hversu mörg
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Mynd 65. Íbúðaverð og laun sem hlutfall af íbúðaverði og launum á hbsv.
fallið milli íbúðaverðs og launa í sögumilljónir króna á höfuðborgarsvæðinu.
6,7
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3,8
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hlutfalli
aldrei verið meiri en nú.
0,39
Á síðustu árum hef- launa í húsnæðiskostnað
2,5
0,24
ur íbúðaverð hækkað Hin hliðin á lágu íbúðaverði er að á Vest1,7
mikið á höfuðborgar- fjörðum fer lægra hlutfall af launum til
svæðinu og þrátt fyrir húnsæðiskostnaðar en á höfuðborgarHbsv. Norðurl.
Suðurl. Suðurn.
Vestf. Íslandslaunahækksvæðinu.Vesturl.
MiðaðAusturl.
við skýrslu
verulegar
un á sama tíma hefur banka þarf 1,7 árslaun á Vestfjörðum til
Hbsv.
Norðurl. Suðurl. Suðurn. Vesturl. Austurl.
Vestf.
Íbúðaverð
Laun 100 m² íbúð en 6,7 árslaun
íbúaðverðið hækkað
þess að kaupa
Heimild: Þjóðskrá Íslands, RSK og Greining Íslandsbanka enn meira. Er því hlutHeimild:sé
Þjóðskrá
Íslands,
RSK og Greining Íslandsbanka
íbúðin
á höfuðborgarsvæðinu.
Heimild: Þjóðskrá Íslands, RSK og Greining Íslandsbanka.
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leiðari

Uppreist æra í stað siðbótar

Á

kvörðun Vinstri hreyfingarinnar, græns framboðs um stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokki reisir æru formanns Sjálfstæðisflokksins upp frá dauðum og frestar um sinn óhjákvæmilegri
siðbót í íslenskum stjórnmálum.
Það er stöðugt vaxandi krafa almennings að þeir
stjórnmálamenn eigi að víkja af vettvangi stjórnmálanna sem blanda saman eigin hagsmunum og
almannahag. Eftir bankahrunið er lítil þolinmæði
fyrir sérhagsmunagæslu í fremstu víglínu stjórnmálanna. Hanna Birna Kristjánsdóttir, varaformaður
Sjálfstæðisflokksins hrökklaðist úr ráðherraembætti
fyrir réttum þremur árum og skömmu síðar úr varaformannsstól flokksins. Hanna Birna var staðin að
því að segja Alþingi ósatt, undir hennar verndarvænt
var lekið trúnaðarskjali sem ætlað var til þess að kasta rýrð á umkomulausa
einstaklinga. Hún amaðist við lögreglurannsókn á störfum sínum,flæmdi
lögreglustjórann úr starfi og hreytti ónotum í Umboðsmann Alþingis.
Þegar öll sund voru lokuð gafst hún loks upp og sagði af sér. Þá
kvöddu hana tveir menn með tárin í augunum og hældu henni á hvert
reipi. Annar þeirra var forsætisráðherrann, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hinn var fjármálaráðherrann, Bjarni Benediktsson. Í þeirra
augum var hegðun Hönnu Birnu ekki ámælisverð og ekki frágangssök.

Wintris og Vafningur

Mat þessar tveggja manna á því hvernig nota eigi valdastólana er gerólíkt mati
almennings. Þeir eru ekki talsmenn siðbótar. Þvert á móti þetta eru mennirnir sem æra almenning reglulega með breytni sinni og valdhroka. Blekkingarleikurinn með Wintris varð til þess að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson varð
að segja af sér embætti forsætisráðherra og varð heldur ekki vært í ríkisstjórn.
Þrátt fyrir að fá ágætt fylgi í alþingiskosningunum er hann enn utangarðsmaður í stjórnmálunum og fær engan flokk til þess að starfa með sér nema
þá helst Sjálfstæðisflokkinn. Yfirgnæfandi meirihluti kjósenda er algerlega
andvígur því að leiða formann Miðflokksins til valda og það verður ekki gert.
Á sama hátt er mikil andstaða við formann Sjálfstæðisflokksins.
Fylgi flokksins undir hans forystu hefur aldrei verið minna í gervallri
sögu Sjálfstæðisflokksins. Fylgið fer líka minnkandi. Ástæðan er einföld,
óbeit kjósenda á hagsmunaskörun milli stjórnmála og viðskipta.

Lögbann á fjölmiðlafrelsið

Menn skulu ekki gleyma því að í gildi er lögbann við umfjöllun fjölmiðla á
efni sem tengist formanni Sjálfstæðisflokksins. Stundin og Guardian voru
búin að birta nokkuð efni úr skjölum og sýna fram á ósannsögli forsætisráðherrans fráfarandi þegar þrotabú Glitnis greip inn í atburðarásina með
dyggri aðstoð sýslumanns sem þegið hefur ítrekað embætti sitt úr hendi
flokksins og stöðvaði frekara upplýsingastreymi skömmu fyrir alþingiskosningarnar. Bannið stendur enn og mun vara a.m.k. fram á næsta ár.
Eru hinn nýhreinsaði Framsóknarflokkur og samviska þjóðarinnar,
Vinstri grænir búnir að gleyma því að formaður Sjálfstæðisflokksins
leyndi tveimur skýrslum í aðdraganda alþingiskosninganna á síðasta
ári? Önnur skýrslan fjallaði um eignir Íslendinga á aflandseyjum og hin
skýrslan dró fram að lækkun höfuðstóls íbúðalánsskulda um 72 milljarða var alveg sérstök gjöf til auðugra.
Það má líka minna á að Stundin hefur áður dregið fram að formaður Sjálfstæðisflokksins forðaði áhættufé sínu í sjóði 9 tímanlega yfir í
ríkistryggð bréf fyrir hrunið 2008 þar sem hann bjó yfir upplýsingum
sem almenningur hafði ekki. Í Vafningsmálinu er nú upplýst að Bjarni
Benediktsson hafði aðra og meiri aðkomu en hann hafði áður sagt en
lögbannið stöðvaði frekari umfjöllun um málið.

Eftir Bjarna kemur Borgun

Það er líka upplýst að árið 2009 hafi Bjarni Benediktsson hringt í
eiganda DV til þess aðstöðva fréttaflutnings blaðsins af Vafningsmálinu.
Eftirfarandi er birt í Stundinni 18. okt. 2017:
„Hann var ekkert að skafa af því, hann ætlaðist til þess að ég stöðvaði
þennan fréttaflutning,“ sagði Hreinn Loftsson, aðaleigandi DV, þegar
hann lýsti símtali Bjarna árið 2009.
Það hefur líka verið rakið að 120 milljarðar króna afskriftir eftir hrun
tengjast Bjarna Benediktssyni og föður hans.
Að lokum má rifja upp þa ótrúlegu „handvömm“ Landsbankans undir
stjórn fjármálaráðherrans Bjarna Benediktssonar að selja hlut sinn í Borgun langt undir raunverði til aðila innan armslengdar frá ráðherranum.

Apavatnsför Katrínar

Það er spillingin í stjórnmálunum sem er helsti vandinn. Það er krafan
um siðbót í stjórnmálunum sem forystumenn sumra flokka þverskallast
við sem veldur óstöðugleikanum. Það er ekki væntanleg ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sem veldur áhyggjum. Það er sakaruppgjöf Vinstri grænna til handa formanni Sjálfstæðisflokksins sem veldur
því að þessi leiðangur formanns Vinstri grænna verður jafn ógæfusamur
fyrir hana og Apavatnsför Sturlu Sighvatssonar vorið 1238 var fyrir hann.
Óstöðugleikinn og ókyrrðin munu halda áfram vegna hinnar uppreistu
æru og breytir engu hver situr í forsætisráðherrastólnum.
Kristinn H. Gunnarsson
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Hagnaður af útgerð á leigukvóta

V

el hefur gengið að gera út
kvótalitla báta á snurvoð. Báturinn Ásdís ÍS 2 í Bolungavík
veiddi á síðasta ári liðlega 1000 tonn
af botnfiski. Samkvæmt ársreikningi
Mýrarholts ehf, félagsins sem á og
gerir út bátinn, er kvóti félagsins aðeins 244 þorskígildistonn. Virðist því
útgerðin byggjast á því að leigja kvóta
til bátsins fyrir ¾ hluta aflans. Engu að
síður var hagnaður félagsins 127 milljónir króna á síðasta ári sem erum 21%
af tekjunum. Tekjur voru 607 milljónir króna og því greinilegt að fiskverð
hefur verið mjög gott. Snuðvoðarbátar veiða stóran þorsk og fá fyrir hann
verð sem er langt yfir leiguverði á aflamarki í þorski. Ekki er í ársreikningnum sundurliðað hvað greitt er fyrir
leigukvótann en samtala yfir rekstur
útgerðar að frátöldum launakostnaði og afskriftum var 395 milljónir
króna. Ætla má að þessi kostnaður
ná yfir olíu- og veiðarfærakostnað og
viðhald báts auk kvótaleigu. Leiguverð á þorskkvóta var á árinu 2016 um
200 kr/kg en samkvæmt upplýsingum
blaðsins Vestfirðir er greitt 350 – 400
kr/kg fyrir stóran snurvoðarfisk.

Svipaða sögu er að segja af útgerð
Finnbjarnar ÍS 68, sem einnig er gerð
út á snurvoð. Sá bátur er hins vegar
alveg kvótalaus. Aflinn varð um 1000
tonn á síðasta ári. Tekjur útgerðarinnar urðu 468 milljónir króna. Rekstur
útgerðar var 382 milljónir króna. Við
það bætist svo launakostnaður. Hagnaður varð 13 milljónir króna. Ekki er
gefið upp hversu há fjárhæð leiga á

kvóta hafi verið en giska má að að það
verið um 200 milljónir króna.
Veiðigjald til ríkisins er í hvorugu
tilvikinu sérgreint í ársreikningi félaganna. Veiðigjald var að meðaltali
um 15 kr/kg af þorski á árinu 2016.
Heildarveiðigjald hvors báts gæti hafa
verið 15 -20 milljónir króna, sem er
aðeins brot af því sem greitt var fyrir
leigðan kvóta.

Vestfirska vísnahornið

V

eðurblíðan hefur haldist langt fram á haustið. Fyrir þremur vikum setti Bergur Torfson, fyrrverandi
bóndi á Felli í Dýrafirði þessa vísu á vegginn sinn
í netheimum:
Enn oss sumars ylur nærir
og ornar þótt að dimm sé nótt,
sumaraukinn okkur færir,
aukinn kraft og þrótt.
Þremur árum fyrr var annað upp á teningnum, þá féll
fyrsti snjórinn í lok september,Því lýsti Bergur svo:
Fyrsti snjórinn féll í nótt,
því fjallatoppar gráir,
ég býst þó við þeir bláni skjótt,
þá bræða geislar smáir.
En nú kom veturinn mánuði seinna en fyrir þremur árum.
Einn morguninn heilsaði Óla Friðmey Kjartansdóttir,
bóndi á Þórustöðum í Bitrufirði vinum sínum með þessum
orðum:
Gefi yndis góðan dag
gæskufaðir sanni.
Ykkur gangi allt í hag
inn í hlýjum ranni.
Víkjum nú sögunni inn í Skjaldfannardal. Þættinum
hefur borist svohljóðandi bréf:
Inga eða Ingibjörg Reynisdóttir frá Hríshóli í Reykhólasveit hefur verið vaxandi burðarás í Skjaldfannarbúskap
unadanfarið og hefur aukið fjáreign sína í samræmi við
það. Hún hefur gaman af mislitu.
Inga er á fullri fart
fjárstofninn hún eykur skart.
Bóndagenin bila vart
bætir gráu on‘á svart.
En aukin fjáreign leggur líka skyldur á herðar eiganda. Í
haust fór Inga ásamt Jóni Heimi Hreinssyni frá Ísafirði grunnskólakennara og Aðalvíkingi í eftirleit á svokölluðum Hraunum, víðáttumiklu svæði sem liggur að Drangajökli, lítt grónu
og mishæðóttu, sundurskornu af vatnsmiklum ám. Var farið
á ökutæki eins langt hér fram í dalinn og fært var og sendi ég
þeim þessa vísu í talstöð þegar þau voru að hverfa sjónum:
Áfram sigla Inga og Jón
innst í fjallasölum.
Það er ekki fyrir flón
að fara í Hraunasmölun.
Þau höfðu erindi sem erfiði, komu heim með týndu
sauðina eftir 10 tíma göngu.
Sauðfjárrúningur er gríðarleg bakraun og erfiði. Til þess
verks hef ég lengi verið svo lánsamur að njóta krafta Sigurðar Ingva Björnssonar, bónda á Bálkastöðum út í Hrútafirði,
sem er tröll að vexti og burðum, hestamaður, músikant og
kvennamaður, raunar á milli kvenna eins og er. Öflugt lið,
það á meðal Inga, var til aðstoðar við að leggja kindurnar
niður, taka ull og fleira. Fannst sumum að rúningsmaðurinn gæfi Ingu óþarflega mikinn gaum. Mér fannst ástæða til
að koma Sigurði Ingva til varnar.

Engan þarf að undra það
Þó augum hýrum renni.
Því allir eru auðvitað
ástfangnir af henni.
Læt ég svo lokið í bili að segja frá Ingu með eftirfarandi
persónugreiningu:
Að vera hundrað prósent er heldur erfitt líf
og harla fáum gefið.
En Ingibjörg er þess háttar tækni snilldar víf
sem tekur þá í nefið.
Þá er að snúa sér að pólitíkinni. Það vakti athygli að Sigmundur Davíð kom til Bessastaða með farþega.
Simmi ágætt afrek vann
ærist nú af kæti.
Því Ingu Sæland hefur hann
hremmt í aftursæti.
En ekki var sopið kálið, eins og Kata sagði.
Þó Sigmundur stefni á virðing og völd
á vegi stjórnmála hálum.
Frá hinum flokkunum kveðja er köld
og kreppa í samskiptamálum.
Nettröll og netskessur eru ekki búin að gleyma
Panamaskjölunum.
Úti á Tortóla auðinn sinn geyma
íslenskum hagsmunum búnir að gleyma
Þar í sólinni þornar úr skarni
þar eiga heima Simmi og Bjarni.
Framsókn guggnaði á fjórflokka stjórnarmyndun að
sögn vegna andstöðu Þórólfs Skagfirðingagoða og af ótta
við pírata.
Valdsækin er dauf til dáða
dekrar auðs við haginn.
Opinn var í enda báða
eins og fyrri daginn.
Mánudagur til mæðu var 13. nóvember.
Vinstri grænna vont er karma
og versnar enn,
Ef Kata tekur upp á arma
íhaldsmenn.
Slæ svo botninn í með eftirfarandi símtali góðs sjálfstæðisbónda við mig fyrir fáeinum dögum:
Það er sorglegt sýnist mér
og sífellt þjóð til skaða
Að Bjarna ekki boðið er
til Bessastaða.
Verður engu bætt við eftir svona gott vísnabréf öðru en
því að benda á að veturinn gekk í garð í sömu mund og
stjórnarmyndunin fór að taka á sig mynd.
Kristinn H. Gunnarsson

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er
til í fjölbreyttu litaúrvali.
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl.

Stacco er staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja hann milli
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu
litaúrvali.

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali.

Þægilegur og léttur stóll við kaffiborðið eða
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

Eldhúsborð
Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og
vinnustaðinn.

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
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Fundarmenn fylgjast með þegar Unnur Pálína Guðmundsdóttir gerði grein fyrir
reikningum félagsins fyrir liðið starfsár.

Félag Árneshreppsbúa

Nýliðun birkis
mest á Vestfjörðum

N

áttúrulegt birki er í töluverðri sókn á Íslandi. Mest
er aukningin á Vestfjörð-

um.
Þetta kemur fram í ritrýndri
grein sem birtist í fyrra í Tímariti
hins íslenska náttúrurfræðifélags.
Gerð var umfangsmikil úttekt á árunum 2010 – 2014 útbreiðslu náttúrulegs birkis og niðurstaðan borin
saman við úttekt sem frá fór 19871991. Metin var staðan 1989 og síðan 2012 út frá þessum könnunum og
útbreiðslan borin saman. Birkilendi
á íslandi árið 2012 er talið hafa þakið
1506 km² og hafa aukist um 130 km²
á þessu 23 ára tímabili.
Aukingin skiptist misjafnt milli
landshluta, en athyglisvert er að
mest varð aukningin á Vestfjörðum 44 km² og jókst birkilendið um
14%. Sókn birkisins varð því mest

Nýliðun og flatarmálsaukning birkilendis á
Íslandi frá 1989
Landshluti
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland
Austurland
Suðurland

Nýliðun
km²
28
44
8
7
43

Hlutfall
%
22
34
6
6
33

Nýliðun alls

130

100

á Vestfjörðum bæði mælt í km² og
hlutfallslega.
Það er fróðlegt að bera framfarirnar saman við Teigsskóg og ætluð
áhrif af fyrirhuguðum vegaframkvæmdum á birkigróðurinn. Aukningin 44 km² jafngildir 4400 hektur-

um (ha) lands. Teigsskógur er talin
vera allur 667 hektarar. Vegagerðin
spillir 18,9 ha af birki sem minnkar
í 7,8 ha þegar búið verður að lagfæra eftir vegaframkvæmdirnar. Að
meðaltali hafa bæst við liðlega 190
ha birkilendis á hverju ári. Hið nýja
birkilendi frá 1989 sem er 4400 ha
er nærri sjö sinnum stærra en Teigsskógur. Það sem spillist af Teigsskógi
er aðeins 0,2% af nýliðuninni síðustu 23 ár.
Fram kemur í greininni, sem
er eftir 6 starfsmenn við skógrækt
á Íslandi, að líklegar skýringar séu
breytt landnýting með minni sauðfjárbeit og batnandi vaxtarskilyrði
með breyttu veðurfari auk góðrar
fræframleiðslu og spírunar. Bent er á
að sumarhiti hafi verið 2,1 °C hærri
innan birkilendis en meðaltal sumarhita fyrir landið allt.

Eru lungun þín í lagi?
Samtök lungnasjúklinga vinna að velferðar og hagsmunamálum lungnasjúklinga. Samtökin
gefa út eitt fréttabréf á ári og bækling um lungnasjúkdóma.

A

ðalfundur Félag Árneshreppsbúa var haldin í Agogesalnum
við Lágmúla sunnudaginn 5.
nóvember. Að vanda var vel mætt á
fundinn, ekki síst þegar haft er í huga
að þennan dag gekk leiðindarveður yfir
landið og þegar um miðjan dag voru
veðurguðirnir farnir að ýfa sig sem
vafalítið hefur haft áhrif á félagsmenn
sem búa utan höfuðborgarsvæðisins.
Að vanda hófst fundurinn á að formaður félagsins minntist látinna sveitunga frá síðasta aðalfundi.
Félagsmenn í Félagi Árneshreppsbúa eru á níundahundrað og hefur þeim því miður farið fækkandi
undanfarin ár. Makmið félagsins hefur
frá upphafi árið 1940 haft það nánast
eina markmið að halda utan félagslíf
Árneshreppsbúa utan heimasveitarinnar. Félagið stendur fyrir árshátíð ár
hvert auk jólatréskemmtunar við upphaf aðventunar. Einnig gefur félagið
út tvö fréttabréf ár hvert sem sent er
heim til hvers félagsmanns.
Rekstur félagsins gekk bærilega á síðasta ári. Rekstrarfgangur var upp á tæpar
100 þúsund krónur þrátt fyrir tap á árshátíðinni. Hinsvegar stóð jólatréskemmtunin vel undir sér. Sífellt hækkandi póstkostnaður er áhyggjuefni eins kom fram í
skýrslu formanns félagsins, Kristmundar
Kristmundssonar frá Gjögri. Félagið
greiddi nokkuð á þriðja hundrað þúsund fyrir að senda fréttbréf sitt út á liðnu
starfsári en bréfið er eitt A-4 blað samanbrotið. Félagsmenn hafa hinsvegar stutt
dyggilega við bakið á félaginu undanfarin ár og m.a. af þeim sökum mun félagið áfram halda sínu striki við dreifingu
bréfsins en velt hefur verið vöngum yfir
hvort rétt væri að freista þess að senda
það frekar út með rafrænum hætti.
Fram kom í skýrslu stjórnar sem
Kristmundur flutti að fækkun íbúa í
Árneshreppi væri áhyggjuefni. Ekki
bætti úr skák að enn eitt árið lækkaði
afurðaverð til bænda sem fjárbúskapur
er og hefur verið undirstöðuatvinnugrein í hreppnum um langan aldur.
Kristmundur sagðist binda vonir við
verkefni Byggðastofnunar og Fjórðungssambands Vestfjarða, Brothættar
byggðir, sem Árneshreppur hafi loks
fengið aðild að á þessu ári.
Umhugsunarvert væri að hrognkelsaveiði virtist að mestu heyra til
liðinni tíð í hreppnum. Þá hafi strandveiðar reynst erfiðar í sumar m.a. vegna
gæftaleysis fyrri hluta veiðitímabilsins

og einnig sökum þess að fiskverð var
talsvert lægra en undanfarin ár.
Margt jákvætt væri hinsvegar um að
vera í hreppnum og m.a. væri ánægulegt hversu vaxandi þjónusta væri við
ferðamenn og svo virtist einnig sem
ferðamannatímabilið væri aðeins að
lengjast. Ennfremur væri gleðiefni að
tekist hafi að opna verslun á nýjan leik
í hreppnum á dögunum eftir að Kaupfélag Steingrímsfjarðar ákvað að loka
útibúinu á Norðurfirði í lok september.
Kristmundur tók fram að félagið
tæki hvorki afstöðu með eða á móti
hugsanlegri virkjun Hvalár í Ófeigsfirði
en félagið styður allt og alla til góðra
verka í hreppnum. Áður hafði komið
fram að félagið óskar þess við félagsmenn að þeir kynni sér rök með og á
móti virkjuninni og gæti hófst í orðavali
í umræðum á opinberum vettvangi.
Litlar umfærður urðu um skýrslu
stjórnar og reikninga. Arinbjörn Bernharðsson frá Norðurfirði og eigandi
ferðaþjónustunnar Urðartinds. Hann
sagðist einnig binda vonir við verkefnið
Brothættar byggðir en undirstrikaði
að þar væri hinsvegar ekki á ferðinni
töfralausn en gæti orðið ef vel væri
haldið á málum leiðarvísir til góðra
verka í Árneshreppi. Arinbjörn sagðist aðeins horfa bjartsýnum augum til
framtíðar Árneshrepps. Aðeins þannig
væri hægt að treysta byggð í hreppnum
og fjölga störfum til framtíðar.
Stjórn félagsins var öll endurkjörin á mótframboða. Kristmundur var
endurkjörin formaður en með honum
í stjórn verða næsta starfsárið: Böðvar
Guðmundsson frá Ófeigsfirði, Guðrún Gunnsteinsdóttir frá Bergistanga,
Ívar Benediktsson frá Gjögri, Unnur
Pálína Guðmundsdóttir frá Munaðarnesi og Sigríður Halla Lýðsdóttir
frá Djúpavík auk Guðbrands Torfasonar frá Finnbogastöðum og Jensínu
Hjaltadóttur frá Bæ í varastjórn.
Gíslína
Gunnsteinsdóttir
frá
Bergistanga og Arnar Ágústsson
frá Steinstúni voru endurkjörnir
skoðunarmenn reikninga félagsins.
Að formlegum aðalfundarstörfum nutu fundarmenn glæsilegs kaffihlaðborðs yfir sýningu Kristmundar á
myndum úr hreppnum sem hann tók
á síðasta ári. Áfram var veitinga notið
og spjallað um daginn og veginn.
Ívar Benediktsson
Myndirnar tók Böðvar Guðmundsson

Samtökin halda uppi öflugu félagstarfi á veturnar sem er sambland af fræðslu og gleði.
Dagskránna má finna á heimasíðunni okkar  www.lungu.is og á facebook síðunni okkar.
Skrifstofan okkar er í Síðumúla 6 og er opin alla mánudaga frá klukkan 12-15.
Við svörum í símann alla daga 560-4812

F.v. Ívar Benediktsson, fundarritari, Unnur Pálína Guðmundsdóttir, gjaldkeri, Kristmundur Kristmundsson, formaður. Guðmundur Þ. Jónsson, fundarstjóri. Í pontu er
Aribjörn Bernharðsson.
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Miltisbruni á Vestfjarð

M

iltisbruni er bráðdrepandi smitsjúkdómur fyrir fólk og skepnur með
heitu blóði einkum grasbíti. Hættast
er hrossum, nautgripum, sauðfé og
geitum en einnig geta hundar, kettir,
loðdýr og svín veikst af miltisbrandi.
Sjúkdómurinn er svo bráður, að að
fyrstu skepnurnar finnast oftast dauðar, uppblásnar og blætt hefur frá öllum vitum. Blóðið er dökkt, lítt storkið
og dauðastjarfi á kroppnum er lítill
sem enginn.
Í hverjum blóðdropa er að jafnaði
aragrúi sýkla, sem mögnuð smithætta
fylgir. Ef grunur er um miltisbrand
skal taka blóðsýni í sprautu til þess
að staðfesta gruninn en ekki kryfja.
Krufning á slíkum skepnum er óráðleg vegna þess að þá myndast fleiri
dvalargró, þegar súrefni kemst að
sýklunum og smithætta verður enn
meiri og varanlegri.
Sjúkdómsorsökin er miltisbrunasýklar ,,Bacillus anthracis", sem
mynda dvalargró. Gróin eru ótrúlega lífseig. Á jörðinni dofnar smitkrafturinn á fáum mánuðum líklega
fyrir áhrif sólarljóssins og veðrunar,
en ofan í jörðinni lifir smitefnið nær
endalaust. Sýklarnir bárust til Íslands
frá Danmörku með stórgripahúðum frá Afríku. Það vantaði leður til
skógerðar og í sjóklæði. Stórgripahúðir voru einnig notaðar til hlífðar
á dragnótir. Einnig eru dæmi um að
mengað fóður hafi borið sjúkdóminn
til landsins. Innflutningur á húðum
byrjaði 1864. Þær voru fluttar um allt
land og sjúkdómurinn kom upp í
kjölfar þeirrar dreifingar.
Fyrsta tilfelli var staðfest árið 1866
á bænum Miðdal í Mosfellssveit. Það
ár drápust 20 stórgripir auk 3ja lamba
og 2ja hunda sem snuðruðu í hræjum
gripanna. Næsta ár drápust 8 stórgripir í Miðdal. Þegar mönnum varð
ljóst, hvernig smitið hafði borist til
landsins og dreifst um landið var með
lögum loksins tekið fyrir innflutninginn 1904 og þá tók að mestu fyrir
ný miltisbrunatilfelli. Sjúkdómurinn
hélt áfram að bæra á sér ef raskað var
jarðvegi þar sem grafið var. Það er því
nauðsyn að vita um alla staði þar sem
smithætta er og fara með gát þegar
jörð er hreyfð, ef upp koma dýrabein
eða aðrar líkamsleifar dýra. Komist
hefur á prent, að miltisbrandur hafi
fyrst komið upp árið 1865 á Skarði
á Skarðsströnd og drepið á annað
hundrað fjár. Það er ekki rétt. Önnur ástæða dauðsfallanna en miltisbrandur fannst síðar. Algengast er að
skepnur smitist við að eta fóður, gras
og vatn mengað miltisbrunasýklum. Afleiðingin er miklar blæðingar
og drep í meltingarvegi og öðrum
líffærum, saurinn verður blóðugur.
Smit getur líka orðið við að anda að
sér ryki sem er mengað af sýklum. Algengasta sýking hjá fólki og stundum
hjá skepnum er, þegar sýklar berast
í sár eða fleiður á húð. Þá myndast
svokölluð drepkýli, sem eru svört og
þar af er nafnið dregið (Anthrax eða
kol). Ef sýklar berast í sár á hálsi eða
andliti er lífshætta á ferð vegna heiftarlegrar bólgu. Slík mein eru læknanleg með penicillíni. Öllu skiptir að
grípa nógu fljótt til lækninga.
Við Ólöf Erla kona mín höfum
í sumar farið um landið til að huga
að merkjum, sem byrjað var að setja
niður á miltisbrunagröfum árið 2005.
Þetta eru hvítir staurar, sívalir 50 cm
háir og 7 cm í þvermál. Þessi merki
hafa týnt tölunni sum hver, flest vegna
þess að þau hafa verið óvarin fyrir nuddi og nagi hrossa og kinda en
einstaða hafa horfið af mannavöldum
því miður. Flest merkjanna standa þó.
Alls höfum við skrásett og merkt á ný,
þar sem þurfti tæplega 150 grafir og
svæði á næstum 100 stöðum, þar sem
miltisbrunahætta er til staðar. Merk-

ingin nú er varanlegri en fyrr. Plötur
úr ryðfríu stáli með áletruðum númerum eru festar á staurana með draghnoðum og borði með endurskini
límdur á þá. Borðarnir eiga að endast
í 20 ár en plöturnar í 100 ár. Af 150
stöðum eru grafin hræ af skepnum,
sem dáið hafa úr miltisbrandi eða
rökstuddur grunur er um slíkan sjúkdóm. Þar af eru 11 á Vestfjarðakjálka.
Miltisbrunagrafir á skrá
Vestfjarðakjálka eru þessar:

á

A170 Gillastaðir á árunum
1910-1920 –

Tjón: 2 hestar (eða fleiri).
Hnit: 65°31 306 N, 22°01 183 W 51.9
m.y.h.

Gömul hesthústóft 5x8m er á túni
Gillastaða neðan vegar að bænum
um 90m frá íbúðarhúsi, 56m suður
frá vegi heim að bænum og um 60 m
suðvestur af fjárhúsi. Rústirnar eru
frá 1910-20. Í húsinu voru brenndir 2 eða fleiri hestar sem veiktust og
drápust úr miltisbrandi. Húsin voru
svo felld yfir hestana. Ekki er vitað
hvernig smit barst á bæinn.

A171 Barmar um 1900 –

Tjón: 1 kýr .
Hnit: 65°28 474 N, 22°09 116 W 60.9
m.y.h.

Ofarlega í brekkunni beint upp
af torfbænum á Börmum og um 20
metrum neðan við veginn að Reykhólum eru greinileg merki um gröf
stórgrips. Þar var grafin kýr frá Ólafi
Þorlákssyni bónda á Börmum upp
úr aldamótum 1900. Oddur Jónsson
læknir í Miðhúsum áleit að um miltisbruna væri að ræða og ráðlagði að
grafa hana djúpt. Óþekkt er, hvernig
smit barst á staðinn. Lilja Þórarinsdóttir á Grund vísaði á staðinn þar
sem kýrin hafði verið grafin.

A272 Reykhólar

Tjón: allar kýrnar á bænum (6 eða
fleiri) – nóv. 1882.
Hnit: 65°26 54.3 N, 022°12 19.7 W. 38
m.y.h

Í bókinni ,,Burt og meira en bæjarleið", sem hefur að geyma brot úr
dagbókum fólks, sem flutti vestur

breytni að bylta jörð á Kýrhóli. Hann
sagði mér sjálfur í júní 2017, að hann
hafi fengið Sigurjón á Hrafnabjörgum
til þess og engin merki séð um gröf.
Hugsanlegt er að hann hafi verið svo
heppinn, að plógurinn hafi ekki rist
nógu djúpt til þess að opna gröfina,
þar sem kýrnar voru grafnar a.m.k.
2 metra í jörð.

um haf, útg. 2001 segir skv. Bréfi Jóns
frá Steinadal:
Kýrnar á Reykhólum fóru af miltisbrandi. Kennt um danskri húð,er lögð
hafði verið í bleyti. Ekki er vitað hvar
hræin voru grafin. Í bókinni Öldin
okkar mun vera sagt frá því að allar
kýrnar á Reykhólum hafi drepist úr
miltisbrandi 1882 eftir að hafa drukkið vartn, sem danskar húðir voru lagðar í. Hjörtur Þórarinsson, sem ólst upp
á Reykhólum telur líklegast að þær
hafi verið grafnar í brekkunni sem er
fram af kirkjunni. Þar var merkið sett
um 70 metrum vestan við kirkjudyr.

A182 Lágidalur í Nauteyrarhreppi – árið 1901

Tjón: Allir nautgripir á bænum nema
2 kálfar
Hnit: 65° 50 645 N, 022° 17 846 W 126
m.y.h

A180 Saurbær á Rauðasandi –
Tjón: menn eða maður (líklega tveir menn)
Hnit: 65°28 732 N, 024 °00 250 W 11.8
m.y.h

Ívar Ívarsson í Kirkjuhvammi á
Rauðasandi varaði við stað í kirkjugarðinum í Saurbæ, þar sem hann
sagði að lægju menn(maður), sem
dáið hefðu úr miltisbrandi. Því var
kennt um, að rekið hefði stórgripshúð,
sem losnað hefði af trolli og mennirnir hefðu sýkst, þegar þeir fengust við
húðina, sem nota átti til skógerðar.
Fyrir nokkru var lagður rafstrengur út í kirkju. Þá var komið niður á
kistulok. Kona Tryggva Eyjólfssonar á
Lambavatni vissi þetta og varaði við
framkvæmdum. Gunnar Eyjólfsson
sjómaður og svo starfsmaður í Álverinu var fæddur á Lambavatni á
Rauðasandi. Hann hefur eftir Ívari í
Kirkjuhvammi að vesturhorn í kirkjugarðinum í Saurbæ til hægri (sunnan
megin) megi alls ekki hreyfa. Ekki er
vitað með vissu hvenær þetta var.

A181 Birnustaðir í Laugardal,
Ögurhreppi (Súðavíkurhreppi) Tjón: Þrjár kýr nálægt aldamótum 1900
Hnit: 65°57 888 N, 22° 39 157 90.7 m.y.h

Um 30 metrum ofan við íbúðarhúsið á Birnustöðum er skurðar, sem
grafinn hefur verið í stefnu hússins
og dalsins. Þar var á milli hússins og
skurðarins örlítil mishæð eða blettur
með aðra áferð eða lit á jörð, heldur en á umhverfinu, þegar gras var
snöggt. Á þessum stað voru að sögn
grafnar djúpt 3 kýr, sem dóu úr miltisbrandi um 1900. Óvíst er hvernig

veikin barst á bæinn. Þá var bóndi þar
Jónas Bjarnason, f. um 1850. Sonur
hans Jón Jónasson f. 1882 bjó þar eftir
hann. Hann bannaði börnum sínum
vegna miltisbrunahættu að leika sér
eða hreyfa við nokkru á þessum bletti.
Upplýsingar um þetta gaf dóttir Jóns,
Guðrún f. 1916, sem bjó á Birnustöðum eftir föður sinn. Hún seldi
jörðina en hélt eftir bletti, þar sem
hún byggði sumarhús. Núverandi
eigandi byggði stóra skemmu milli
Kýrhólsins og sumarhúss Guðrúnar
árið 2005. Guðrún óttaðist að bygging
skemmunnar myndi raska gröf kúnna
undir Kýrhóli og hafði samband við
undirritaðan um að staðurinn yrði
merktur og hnit tekin, áður en það
yrði um seinan. Það var gert 15. ágúst
2005. Byggingin hafði ekki raskað
greftrunarsvæðinu á Kýrhóli. Merkið var sett utan Kýrhóls um 2 metra
frá skurðbakkanum. Guðrún hafði
þráð að koma á framfæri þessari vitneskju föður síns og afa. Hún vísaði
undirrituðum á staðinn. Að því loknu
hné hún niður og var flutt samdægurs á sjúkrahús á Ísafirði og andaðist
skömmu síðar.
Eigandinn nýi sagðist ekki trúa
því að kýrnar hefðu verið grafnar
þar sem faðir Guðrúnar og afi sögðu
henni. Saga þeirra er þó trúverðugari
en óskhyggju nýja eigandans, sem
sýndi þá ógætni, sem ekki er til eftir-

Bóndinn í Lágadal hafði keypt
útlenda, herta húð upp úr 1900 og
lagt hana í bleyti í bæjarlæknum og
dregið hana síðan inn í heyhlöðu,
þar sem hey handa kúnum var tekið.
Á stuttum tíma drap sjúkdómurinn
mestallan nautpening bóndans. Tveir
kálfar, sem fengu hey úr annarri heygeymslu veiktust ekki. Skrokkar gripanna, sem drápust voru grafnir með
húð og hári og fjósið og umhverfið sótthreinsað vandlega. Bóndinn
keypti aftur kýr í fjósið og bar ekki á
veikindum eftir það. Hinn 11/1 2005
hringdi Elías Ketilsson í Bolungarvík.
Hann var sem unglingur á bænum
hjá Elísi Vigfússyni og Ragnheiði
Bjarnadóttur. Bærinn fór í eyði um
1940. Elís var fóstursonur Valdimars
Björnssonar og Sigríðar sem bjuggu
þar um aldamótin. Hann sagði fjósið
hafa verið framan við bæinn. Kýrnar
voru líklega grafnar neðan við það.
Lögð var rík áhersla á það að róta ekkert við haugnum. Önnur sögn segir,
að hræin hafi verið grafin ofan við bæinn. Vera kann að hvort tveggja sé rétt.
Merkið var sett niður skammt ofan við
tóftirnar um 20 m austan þeirra.
Sumarið 2007 var Sig.Sig. á ferð
um Lágadal og sá, að áin hafði breytt
farvegi sínum og lá nú upp að tóftunum og byrjuð að naga út þeim. Við
nánari skoðun kom í ljós, að lærleggur
úr nautgrip stóð úr úr brotinu. Hann
var tekinn og fluttur að Keldum til
ræktunar á miltisbrunasýklum. Jafnframt var tilkynnt um þetta til skrifstofu Hólmavíkurhrepps og mælst til
þess, að reynt yrði að bægja straumn-
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ðakjálka
um frá tóftunum með því að ýta til í
farveginum. Þetta var ekki komið til
framkvæmda í september 2010. Rætt
var þá við fulltrúa vegagerðarinnar
Jón Elíasson á Drangsnesi og hann
beðinn um að sjá til þess að farveginum yrði breytt. Rætt einnig sama
sinn við oddvita Kaldrananeshrepps
Jennýju Jensdóttur á Drangsnesi.
Vegagerðin taldi sig ekki hafa heimild til slíkrar aðstoðar. Ég óskaði
eftir fundi með Ögmundi Jónassyni
samgönguráðherra skömmu síðar.
Þar var vegamálastjóra falið að framkvæma þessar aðgerðir og breyta
rennsli á Lágadalsánni. Það var gert.
Athugun í júlí 2017 sýnir að aðgerðin
heppnaðist fullkomlega. Undir Áramót 2010 var ræktað frá Lágadalsbeininu á Keldum. Það gerði Eggert
Gunnarsson dýral. Miltisbrunasýklar
fundust ekki.

A190 Drangsnes, Stekkjarvík
um eða fyrir 1900
Tjón: Drangsnes ,,kirkjugarður" – Líklega fleiri en ein kýr.
Hnit: 65°41 276 N, 021°28 504 W 23.8 m.y.h.

Upp af Stekkjarvík í landi Gautshamars um 2 km sunnan Drangsness
er girðing um ræktað land, þar sem
farið er upp úr víkinni að kirkjugarðinum. Girðingin er um 50 metra ofan
vegarins með firðinum til Drangsness
og umlykur land á að giska 40 m breitt
og 120 m langt. Allar þessar tölur eru
áætlaðar. Innan þessarar girðingar
er kirkjugarðurinn eða grafreitur án
kirkju, en kirkja er hjá Drangsnesi.
Vegurinn að girðingunni liggur að
henni að sunnan, en kirkjugarðurinn
er innst eða nyrst í girðingunni. Utar
er ræktað tún sem hefur verið slegið.
Hér er miltisbrunagröfin strax innan og neðan við hliðið á túngirðingu
þessari. Grafarsvæðið, sem er dálítil
hæð eða hóll í túninu syðst og neðst
er á að giska 20-30 metrar á kant. Það
má ekki slá og hefur ekki verið gert að
sögn Þráins Elíassonar.
Hér eiga að hafa verið grafnar kýr,
líklega fleiri en ein. Skriflegar heimildir fyrir þessu eru ekki fundnar.
Merki rekið niður syðst, strax neðan
við hliðið á girðingunni, hvítur staur
sívalur, 50 cm hár.
Áletrun A190. Oddviti Kaldrananesshrepps, Jenny Jensdóttir
Kvíabala 4 á Drangsnesi, s. 451 3215,
865 2164, veit um merkinguna. Maður
hennar Jón Elíasson, yngri bróðir Þráins ökukennara á Selfossi sögumanns
míns, man ekki eftir þessu umtali um
miltisbrandinn.

A192 Grund - í landi Grundar,
Grundarstíg 5 á Drangsnesi:
Tjón: 7 ? kýr (allar kýrnar á bænum)
Hnit: 65° 41 322 N, 021° 41 091 W 7.3
m.y.h m.y.h

Miltisbrandur kom fyrir á Drangsnesi í landi Grundar(nafn á húsi) við
Grundarstíg 5. Þar bjó þá: Guðmundur Guðmundsson f. 1872,sem síðar
bjó í Bæ, d. 1942. Miltisbrandur kom
upp í fjósi sem stóð fyrir innan kerlinguna, sem er klettur niður undir sjó
og Drangsnes er kennt við. Gripahúsin stóðu við og í kring um kerlinguna
(Dranginn, sem Drangsnes er kennt
við). Fjósið var fellt yfir dauðu kýrnar en er nú horfið eftir að lagður var
vegur. Allar kýrnar eða nautgripirnir
7 talsins, áttu að hafa dáið úr miltisbrandi. Helga Bjarnadótir Stekkholti
3, Selfossi er fædd á Drangsnesi. Hún
staðfestir þessa sögu. Móðursystir
hennar Guðbjörg Einarsdóttir brýndi
fyrir krökkunum að leika sér ekki á
blettinum, þar sem grafið var og láta
hænurnar alls ekki róta þar. Nokkur
óvissa ríkti um staðinn og sögðu sumir, að miltisbrandurinn hafi verið á Bæ
en ekki Drangsnesi. Upplýsingarnar
frá Drangsnesi virðast trúverðugri,

nema veikin hafi verið á báðum bæjum. Merkið er sett niður við kassa frá
Rafveitunni eftir tilsögn húsfreyjunnar við Grundarstíg 5.

A191 Ófeigsfjörður 19301940 á Sýrárdal
Tjón: Ein kýr á árunum 1930-1940
Hnit: 66° 02 731.5 N, 021° 41 091

Ein kýr drapst skyndilega uppi á
Sýrárdal á árunum 1930-1940. Sveinbjörn Guðmundsson búfræðingur var
þá í Ófeigsfirði og taldi allar líkur á
því að um miltisbruna hefði verið að
ræða. Hann lagði til að kýrin væri
grafin, þar sem hún drapst. Sigurgeir
Pétursson var alinn upp í Ófeigsfirði
og þekkti þessa sögu. Hann sagði Pétri
Guðmundssyni frænda sínum, frá
Ófeigsfirði, en hann hefur þar aðsetur að sumrinu. Pétur er sögumaður
minn. Hann býr að Digranesvegi 70 í
Kópavogi sími: 852 2629

A193 Smiðjuhús
í Húsadal fyrir 1900

Tjón: Óviss fjöldi, tegundir óþekktar
Hnit: 65° 014 314 N, 021° 43 808 W
79.9 m.y.h.

Hjalti Ingimundur Þórðarson frá
Hólmavík, f. 20. maí 1941 heyrði sem
ungur hjá móður sinni Fanneyju, f.
14.nóv. 1913, Hjaltadóttur skipsjóra
á Hólmavík, Steingrímssonar, að upp
með Víðidalsá sunnan við Hólmavík,
u.þ.b. 1 km ofan Þverárvirkjun
í svokölluðum Húsadal sé kot (
Smiðjuhús) , þar sem fólk var að vinna
við innfluttar húðir? Í tengslum við þá
vinnu veiktust skepnur, sem drápust
úr miltisbrandi og voru grafnar. Á
þessum bæ eru rústir þar sem þessi
hætta er til staðar. Hér má ekki hreyfa
við jörð og var krökkum bannað með
öllu að hafa þar uppi gáttlæti. Óvíst
er um tímasetningu og ekki vitað um
fjölda gripa eða tegund, sem drápust
úr miltisbrandi. Merkt var í hæsta
stað á tóftunum í Smiðjuhúsum eftir tilvísan Matthíasar Lýðssonar á
Húsavík í Tungusveit.

A194 Brunngil í
Bitru 1890-1900

Tjón: 2 reiðhestar Jóns bónda Jónssonar á Þórustöðum Hnit: (65°26 364 N,
021°28 086)

Við afleggjara á Strandavegi
Brunngil er í Bitru, innan við Þórustaði. Þar bjó um aldamótin 1900
Jón Jónsson föður-faðir Gísla í Gröf
Gíslasonar – föður Rögnvaldar bónda
í Gröf í Bitru og Stefáns, sem um skeið
var sveitarstjóri Hólmavíkurhrepps
og síðar umhverfisfræðingur. Bróðir
þeirra er Hallgrímur Gíslason á Akureyri. Kjartan á Sandhólum upplýsir
mig um gamla sögn, sem amma hans
Ingunn Helga Gísladóttir kona Einars
Ólafssonar bónda á Þórustöðum
sagði honum, að á Brunngili hefði Jón
Jónsson misst 2 hesta úr miltisbrandi
um aldamótin 1900. Þeir duttu niður dauðir með stuttu millibili inni
í Brunngili. Hestarnir voru grafnir í Brunngilsleiti og þar var merkt
2008 eftir tilvísan Ingþórs bónda á
Þórustöðuma 1 km vestan við bæinn
Þórustaði. Annar þeirra var höttótur,
góður reiðhestur Jóns. Ekki er vitað,
hvernig smit barst að.

(A183 Gemlufall í Dýrafirði: fellt út af miltisbrunaskrá)

Talið var að miltisbrandur hafi
drepið unga kind frá ungum manni,
sem var á bænum Gemlufalli á árabilinu 1950-1952. Hún drapst skyndilega
en óljóst var um einkenni að öðru
leyti og ekkert sem styrkir þetta hefur
fundist. Ekki veiktust aðrar skepnur
með sama móti og ekkert sem skýrir, hvernig smit hefði borist á bæinn.
Þessi tilgáta er því felld niður.)
Sigurður Sigurðsson, dýralæknir.

Sýning á verkum
Kristins Péturssonar
Þ
riðjudaginn 17. október
var opnuð sýning á verkum Kristins Péturssonar í
sal Listasafns Ísafjarðar. Sýningin
er samvinnuverkefni Listasafnsins og Listasafns ASÍ. Á opnuninni fjallaði sýningarstjórinn
Jón Sigurpálsson um Kristinn
og verk hans og Bryndís Sigurðardóttir sem bjó
samtíða Kristni í
Hveragerði sagði
frá kynnum sínum
af honum.
Kristinn fæddist
17. nóvember 1896
á Bakka í Hjarðardal í Dýrafirði.
Hann var snemma
ákveðinn í því að
leita sér mennta og
hneigðist að myndlist þrátt fyrir erfið
ytri skilyrði svo sem
veikindi og takmarkaðan myndlistaraðgang. Að loknu kennaraprófi
frá Kennaraskólanum sótti Kristinn

tíma í teikningu hjá
Þórarni B. Þorlákssyni og einnig Guðmundi Thorsteinssyni (Mugg) áður en
hann hélt til Noregs
1923. Þar nam hann
fyrst eitt ár við listiðnaðarskólann
í
Voss en komst þá
inn í Listaakademíuna í Osló og lauk
þaðan námi 1927. Í Noregi lagði
Kristinn fyrst stund á höggmyndalist en snéri sér síðan að málverkinu

og valdi þá framsækna deild Axel
Revold. Kristinn kynnti sér líka
grafík og vann eirstungur, fyrstur
Íslendinga. Hann sótti nám til
Parísar og Kaupmannahafnar, fór
reglulega utan til þess að sjá helstu
samtímalistviðburði auk þess að
ferðast til að kynna sér listasöguna
af eigin raun í Evrópu, Egyptalandi
og Austurlöndum nær.
Kristinn settist að í Hveragerði
árið 1940 líkt og fleiri listamenn á
þeim tíma. Þar hélt hann sína síðustu
sýningu árið 1945 en eftir það hélt hann
sig til hlés og vann að verkum sínum í
kyrrþey. Allnokkurt safn málverka og
teikninga liggur eftir Kristinn, en síðustu skúlptúrar hans – ef til vill þau
verk sem helst myndu vekja forvitni í
dag – eru með öllu horfnir. Nokkrar
ljósmyndir eru þó til af þessum verkum. Stærsta safn verka hans er í eigu
Listasafns ASÍ. Kristinn lést árið 1981.
Sýningin er opin á opnunartíma
Safnahússins 1-6 virka daga og 1-4 á
laugardögum. Hún stendur 18. nóvember 2017.

Af hverju ekki þau hæfustu?

P

restar teljast til fagstétta. Fagstéttar sem er með sérhæfða
menntun á háskólastigi og sérhæfðan þekkingargrunn sem starfið
byggir á. Um er að ræða lögverndað og
skilgreint starfsvið, eigið stéttarfélag,
eigin siðareglur og gefið er út fagtímarit.
Prestar eru opinberir embættismenn sbr. 22. gr. laga nr. 70 frá árinu 1996 og starfa samkvæmt þeim
skyldum, sem á opinbera embættismenn eru lagðar. Ætla mætti að með
þeim skyldum fylgdu réttindi sem
fælu í sér sanngirni varðandi val og
veitingu prestsembætta.
Árið 2016 breytti kirkjuþing
starfsreglum um val og veitingu prestembætta. Helsta breytingin var sú
að valnefndir voru lagðar niður og
þeirra í stað teknir upp kjörnefndir,
sem kjósa presta í leynilegri kosningu án rökstuðnings. Og vegna þess,
að kosið er leynilega, er farið framhjá
jafnréttislögum nr. 10/2008 og lögum um opinbera stjórnsýslu.
Hið nýja kjörnefndarkerfi þótti
mun lýðræðislegra, en valnefndirnar. Í kjörnefnd eiga allar sóknir
sína fulltrúa og sitja aldrei færri en
ellefu, en í stærstu prestaköllunum
á höfuðborgarsvæðinu sitja flest um
þrjátíu. Ef dæmi er tekið af einum
fjölmennasta söfnuði landsins, Grafarvogssöfnuði, sem telur rúm þrettán þúsund sóknarbörn er kjörnefnd
0.002% af söfnuðinum og því erfitt
að sjá hvers vegna þetta kerfi var talið
lýðræðislegra. Af þessu má ljóst vera
að hin eina lýðræðislega leið hlýtur
að vera almenn prestskosning ef valnefndarkerfið var ólýðræðislegt.
Vissulega voru annmarkar á val-

nefndarkerfinu en það hafði líka sína
kosti. Sú kvöð, sem lögð var á valnefndina, var að rökstyðja val sitt og
fylgja lögum um jafna stöðu kynjanna
og fara um leið eftir lögum um stöðu,
stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar
nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og
einkum var vísað til starfsreglna um
presta nr. 1110/2011.
Öll eigum við það sameiginlegt að
hafa köllun og embættisgengi, sem
leiðir okkur til starfa á sameiginlegum vettvangi kirkjunnar. En þær aðferðir, sem viðhafðar eru nú við val
og veitingu prestsembætta í dag, eru
síst til þess fallnar að auka samstöðu,
samvinnu, traust og vellíðan innan prestastéttarinnar. Því þegar heil
stétt getur ekki gengið að því vísu að
menntun hennar, reynsla og áunnin
þekking sé metin að verðleikum við
val og veitingu embætta, verður að
spyrja sig: Hvað ræður þá?
Af hverju vilja kjörnefndir ekki
velja þann hæfasta? Þann sem er með
mestu reynsluna og mestu menntun-

ina? Er þetta ekki í mótsögn við val
og ráðningar í önnur fagstörf?
Prestar hljóta að geta gert þá
kröfu að vera metnir af verðleikum
og að reynsla þeirra og aukamenntun
sé metin burt séð frá kyni þeirra og
aldri. Engin önnur fagstétt lætur
bjóða sér það fyrirkomulag að vera
valin í leynilegum kosningum án
rökstuðnings árið 2017. Sérstaklega
ekki við skipulagsheild sem kennir
sig við réttlæti, jafnrétti og kærleika.
Prestastéttin er fámenn stétt eða um
150 manns. Mikið álag fylgir störfum
hennar og stöðugt er verið að reyna að
ýta undir aukna samvinnu, betri starfslíðan og starfsöryggi meðal hennar.
Því er mikilvægt að ekki sé um
leið verið að nota kerfi sem ýtir frekar
undir óþarfa samkeppni, sundurlyndi og óheilbrigð samskipti. Enga
hvatningu til endurmenntunar né
hreyfanleika í starfi. Fagstétt við þær
aðstæður, lifir ekki lengi sem slík.
Trú okkar er sú að söfnuðir landsins hljóti að vilja standa vörð um faglegt starf í sinni sókn og geta þannig
reytt sig á sem bestu og vönduðustu
vinnubrögð og þjónustu kirkjunnar
á hverjum stað. Því er mjög brýnt að
vanda til þeirra reglna og verkferla sem
kirkjuþing setur um val og veitingu
prestsembætta og mikilvægt að farið
sé eftir lögum og reglum í landinu.
Allir sóknarprestar á Vestfjörðum
rita nafn sitt undir.
Hildur Björk Hörpudóttir, Hildur
Inga Runarsdóttir, Ásta Ingibjörg
Pétursdóttir, Fjölnir Ásbjörnsson,
Magnús Erlingsson, Elín Salóme
Guðmundsdóttir, Sigríður Óladóttir
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Vestfirskir listamenn
Guðmunda Elíasdóttir

F. 23. janúar 1920 í Bolungarvík.
D. 2. ágúst 2015 í Reykjavík.
Öndvegisverk: Maddalina í Rigoletto,
1951, Madame Flora í Miðlinum, 1951,
Azucena í Il Trovatore, 1956

F

ædd og uppalin í Bolungarvík á
Grundunum svonefndu rétt við
Hólsána. Sex vikna veikist hún
hastarlega af kíghósta og var vart hugað líf. Lækninginn var harla óvenjuleg
því hin skjúki var þveginn hátt og lágt
uppúr terpentínu. Þar næst var telpan
vafin ullarklæðum og gefin geitamjólk
að drekka. Viti menn og konur nokkru
síðar var hún albata. Einn daginn var
hún að leik með beittann kuta sem
hún rekur í sitt hægra auga. Svo illa
skar kutinn að hún varð að fá glerauga.
Þegar hún er aðeins 3 ára gömul hverfur faðir hennar í hafið. Eftir það hefst
flökkulíf hennar. Búa þau m.a. um tíma
á Látrum í Aðalvík. Þarf hefst skólagangan og um leið listin í hennar lífi.
Kennslukonan að Látrum var listelsk
og fær börnin til að standa fyrir sérstakri jólaskemmtun. Þar steig Guðmunda í fyrsta sinn á senu hvar hún
lék hugljúfa dís. Fékk meira að segja
útborgað. Eitt rautt epli. Seinna liggur
leið hennar á Ísafjörð hvar systir henn-

ar var með matsölu. Guðmunda fékk
starf sem sendill en móðir hennar sat
við sauma og gerði aðallega íslenska
þjóðbúninga fyrir kvinnur bæjarins.
Listin átti sannalega stað í hjarta hennar. Í Bolungarvík hafði hún leikið Ástu
í sjónleiknum Skugga-Sveinn og svo
hafði hún meira að segja spilað fyrir
dansi því hún var úrvals nikkari. Listin
var sannlega einnig partur af uppeldi
hennar barna og mundi Guðmunda
lengi fyrstu tónleika er hún þurfti að
fara á með móður sinni. Áttaði hún sig
eigi á því hver væri tilgangurinn í því
að fara á tónleika en ekki stóð á svari
mömmu: „Í fyrsta lagi er þetta menntandi fyrir þig, í öðru lagi koma svo fáir
að við verðum að styðja þá og kaupa
okkur inn.“
Það læra börnin sem fyrir þeim er
haft.

Listin tekur völdin

Loks liggur leið Guðmundu til Reykjavíkur. Nýkomin í höfuðstaðinn verður
hún fyrir sérstakri hugljómun. Er hún
stödd í ónefndu húsi við Grundarstíg
og heyrir þennan fagra óperusöng frá
neðri hæð hússins. Söngurinn bæði
lokkaði og seyddi hana enda kom
hann úr barka Maríu Markan. Eitt
leiðir af öðru og þegar hún starfar við
sælgætissölu leikhússins við Tjörnina
fær hún listina beint í æð. Það var þó

óperettan Meyjarskemman sem mest
heillaði. En einsog einbúinn sagði það
er ekki nóg að fara til Reykjavíkur til að
mennta sig það þarf að fara enn lengra
jafnvel bara til Kaupmannahafnar.
Þangað heldur Guðmunda á sínu 17
ári til að nema hjúkrunarfræði. Hjartað var hinsvegar í listinni og áður en
hún veit af er hún komin í söngnám.
Heldur meira að segja tónleika fyrir
landa sína í kóngsins höfn. Allt gerist
oft á sama tíma á þessum brumandi
árum og er ástin þar síst undanskilin.
Hún gengur að eiga Henrik nokkurn
Knudsen gullsmið og eignuðust bæði
strák og stelpu. Sambúðin var hins
vegar nokk stormasöm og hafði þar
ekki lítt að segja einstakur vínáhugi

húsbóndans. Héldu þó búskap nokkur ár ekki bara í Danmörku heldur og
á Íslandi og lengi vel í sjálfri Ammeríkunni. Seinni maður hennar var
hinn einstaki sagnfræðingur Sverrir
Kristjánsson. Hvernig sú sambúð kom
til segir Guðmunda frá á sinn einlæga
hátt í ævisögu sinni Lífsjátning sem
er einmitt aðalheimild þessa greinarkorns. Sagnfræðingurinn mun hafa
bankað uppá hjá henni: „Og ég opnaði
dyrnar fyrir honum, og þar með voru
örlög okkar ráðin.“
Listferill Guðmundu var einstakur
bæði hér heima og erlendis. Hún bjó
lengi í Ammeríkunni hvar hún söng
sig meðal annars inní hjörtu gónenda
og hlustenda trúarlegs ljósvakamiðils.

Eitt árið var hún fengin til að syngja
við eina hátíðlegustu stund landsins
þegar kveikt er á hinu stórvaxna jólatré Hvíta hússins. Reyndar var forsetinn, Eisenhover, rúmmliggjandi svo
varaforsetinn, Richard Nixon, sá um
ræðuhöldin. Að tölu lokinni var hin
íslenska Guðmunda Elíasdóttir kynnt
fram á pallinn. Að sjálfsögðu var
jólasálmur allra tíma sunginn Heims
um ból. Eigi bara á ensku heldur og
á hennar ilhýra sem og þýsku. Seinna
átti hún eftir að syngja í sjálfu Hvíta
húsinu. Hér heima heillaði hún landa
sína í fjölmörgum verkum. Fyrstu opinberu tónleika sína hér hélt hún 29.
nóvember 1945 í Gamla bíó. Flutti
þar aríur sem íslensk sönglög. Árið
1951 var sögulegt þá söng hún í Stabat
Mater eftir Rossini og sama ár í Rigoletto eftir Verdi í Þjóðleikhúsinu. Um
haustið brilleraði hún síðan í hlutverki
Flóru svikamiðils í Miðlinum eftir
Gian-Carlo Menotti. Eigi má gleyma
kvikmyndaferli Guðmundu en hún
lék m.a. í Í skugga hrafnsins, 1988,
Skýjahöllin, 1994, og hinum alíslenska
krimma Mýrin, 2006. Síðast en ekki
síst starfaði hún sem söngkennari og
þar lá enn ein ástin eða einsog hún
sagði sjálf: „Þetta var ást lífs míns“
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild: Ingólfur Margeirsson.
Lífsjátning, 1981.
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VEGAGERÐIN FÁI
FRAMKVÆMDALEYFI STRAX

T

ilefni þess að ég fer einu sinni
enn að skipta mér af hlutum
sem koma mér ekki við að mati
margra hér í sveit eru ummæli sveitarstjóra Reykhólahrepps á fundi á Ísafirði
um „ótta hennar um málaferli“. Einnig
útgáfa Reykhjólahrepps á riti sem nefnist Aðalskipulagsbreyting Vestfjarðavegar milli Bjarkalundar og Skálaness.
Í riti þessu leggur hreppsnefndin fram
tvo valkosti. D-1 veglínu með jarðgöngum undir Hjallaháls og hinn kosturinn
er Þ-H veglína í gegnum hinn heilaga
Teigsskóg. Tveir af fimm nefndarmönnum hafa þegar sagt að þeir eru andvígir
Þ-H veglínu í gegnum Teigsskóg og hér
vita það allir sem vilja að nefndin er
margklofin og veit ekki í hvorn fótinn
hún á að stíga. Því gerist ég fífldjarfur
og sendi henni eftirfarandi línur í þeirri
von að nefndin fari að ná áttum og hafi
fólk í fyrirrúmi.

Til sveitarstjórnar
Reykhólahrepps:

Breyting á aðalskipulagi Reykjólahrepps

felist í því að veglína B færist og verði
veglína Þ-H eins og Vegagerðin leggur
til í niðurstöðu umhverfismats í nóvember 2016. „Leið Þ-H er besti kosturinn
varðandi umferðaröryggi og umhverfisáhrif “, segir í rökum Vegagerðarinnar
fyrir Þ-H leið eftir að fimm leiðir hafa
farið í umhverfismat.
Afleggjarar að bæjunum Djúpadal, Gufudal og Fremri-Gufudal verði
lagðir bundnu slitlagi og hannaðir fyrir 90 km hraða.
Hugmyndir um B-2 leið og jarðgöng eru og hafa alltaf verið rökleysa.
Peningaloforð nú eru einskis verð
kosningaloforð. Kostnaður yrði líklega 5-6 milljörðum meiri en Þ-H leið.
Öll jarðgöng á Íslandi fara 20-30 prósent fram úr áætluðum kostnaði.
Ég skora á hreppsnefndina að sýna
nú kjark og gefa Vegagerðinni strax
framkvæmdaleyfi eftir veglínu Þ-H
svo útboð geti hafist. Annað er kjarkleysi fyrir stofnanaofbeldi.
Kristinn Bergsveinsson frá Gufudal

2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Nú er góður tími til að panta með
þeim aukabúnaði sem þið óskið
Nýjir Húsbílar 2018 árgerð frá kr. 7,9 milljónum með vsk.

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
- Basis, 16” álfelgur, sjálfsk, dráttarkúla og fleira.
Verð: 3.790.000 kr.
-Intense plús, sjálfsk, dráttarkúla, 360gráðu myndavél,
18” álfelgur, 50/50 leður og fleira. Verð: 4.330.000 kr.
- Instyle, 18” álfelgur, dráttarkúla, 360 gráðu myndavél,
Leður sæti, gler topplúa og fleira. Verð: 4.880.000 kr.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

VETRARTILBOÐ
Við bjóðum 10% vetrarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VH/16- 05

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Vöxtur þorsks
síðustu eitt
þúsund ár

N

ýlega birti starfsfólk
Rannsóknaseturs
Háskóla Íslands á
Vestfjörðum, Guðbjörg Ásta
Ólafsdóttir og Ragnar Edvardsson, í samstarfi við Hafrannsóknastofnun Ísland, vísindagrein þar sem vöxtur þorsks
við Íslands er kannaður 1000 ár
aftur í tímann. Greinin er hluti
af rannsóknarverkefni um
sögulegri samsetningu þorsks
við Ísland. Verkefnið byggir á
því að við fornleifauppgröft á
verstöðvum, m.a. á Vestfjörðum, hefur fundist mikið magn
þorskbeina. Þessi þorskbein
má t.d. nota til að greina
erfðaefni og efnasamsetningu
og þannig meta þróun og
fæðunám þorsks á sögulegum
tíma.
Í greininni sem nýlega
birtist í vísindatímaritinu
PLOS One er unnið með
þorskkvarnir frá verstöðvunum í Breiðuvík og Kollavík á sunnanverðum Vestfjörðum. Kvarnir eru
eyrnabein fiska og hafa þann eigin-

lega að mynda árleg vaxtabönd. Útfrá
vaxtaböndunum má lesa bæði aldur
fisksins og reikna árlegan vöxt. Megin

niðurstaða þeirra greininga
sem birtust í PLOS One er
að vaxtamynstur þorsks er
nokkuð stöðugt yfir tímabilið. Þó eru sveiflur greinilegar
en þar ber helst að nefna
minni vöxt á seiðastigi í lok
17 aldar. Eftir hlýindaskeið
miðalda lækkaði sjávarhiti í
norður Atlantshafi og sagnfræðilegar heimildir segja frá
hörðum vetrum og hafísárum á þessum tíma. Það er
því mögulegt að á 17 öld hafi
skilyrði fyrir vöxt þorskseiða
verið sérstaklega óhagstæð í
kringum landið. Það er þó
einnig vert að nefna að vöxtur
þorskseiða var ekki hraðari á
hlýskeiði miðalda.
Í nútíma er líklegt að vöxtur
og vaxtamynstur sjávarfiska
breytist, það er þekkt að áhrif
veiða valda hraðari kynþroska
og minni vexti hjá fiskistofnum.
Það er einnig líklegt að loftslagsbreytingar geti breytt vaxtamynstrum fiskistofna, bæði vegna
beina hitastigsbreytinga en líka vegna

áhrifa súrnunar sjávar á vöxt fiska. Til
að geta betur túlkað þær breytingar á
vexti fiska sem við sjáum í nútíma er
mikilvægt að hafa langtíma gagnasöfn

um vöxt. Gögn um vöxt þorsks yfir
síðustu 1000 ár geta því orðið mikilvægur grunnur til samanburðar fyrir
nútímarannsóknir.

Dexta verður á bás P84
á Sjávarútvegssýningunni

Dexta orkutæknilausnir ehf.

Fjölnisgötu 6A, 603 Akureyri

Símar: 461 5710 og 894 4721

www.dexta.is

gauti@dexta.is

Tæki til vetrarþjónustu

14

16. nóvember 2017

Kjötsúpa Grunnvíkingafélagsins

G

runnvíkingafélagið á Ísafirði
hélt sinn árlega kjötsúpufagnað síðastliðinn laugardag í
Sigurðarbúð. Aðsókn var góð og gestir
gæddu sér á bragðgóðri kjötsúpu og
síðan var boðið upp á kaffi og kökur
á eftir.
Lengi hefur verið rætt um það í
hópi Grunnvíkinga hver hafi verið höfundur að Strollunni sem sungin er við
hvert tækifæri. Nú hafa borist um það
nýjar upplýsingar. Frá því er greint á vef
Grunnvíkingafélagsins að Kristbjörn
Eydal hafi nýlega fengið símhringingu
frá 92 ára gamalli frænku sinni sem
tjáði honum að hún vissi hver hefði
skrifað Strolluna. Höfundurinn er Her-

dís Guðmundsdóttir frá Bóli á Sæbóli
í Aðalvík. Herdís hafði verið á balli á
Flæðareyri og skömmu síðar stóð hún
við eldhúsborðið á heimili sínu í Aðalvík og horfði út um gluggann á hólana fyrir ofan og sá allt fólkið fyrir sér
koma yfir hólana á leið á ball í Aðalvík.
Ég vildi ég sæi strolluna
koma niður hólana.
Sillu, Dóru og Soffíu
Soffíu, Soffíu.
Gest, Kitta og Ólínu
Fríðu, Einar og Kristínu.
Gumma, Grím og Þóreyju
Jakob Fals og frú.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Flatahrauni • Glæsibæ • Húsgagnahöllin • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri
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Verð frá: 5.350.000 kr.

Invincible 33" breyting fylgir með

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
Verðmæti: 780.000 kr.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

