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fyrir hótel og veitingahús 

Eigum allt fyrir:

Höfðabakka 9,
110 Reykjavík
Sími 525 8210

eddaehf@eddaehf.is
www.eddaehf.is

Allt lín fyrir:  
Hótelið  •  Gistiheimilið  •  Bændagistinguna  •  Airbnb 
Veitingasalinn •  Heilsulindina  •   Þvottahúsið  •  Sérverslunina

 
fyrir ferðaþjónustuna

Eigum allt fyrir:

• Þjóninn
• Kokkinn
• Gestamóttökuna

• Þernuna 
• Vikapiltinn
• Hótelstjórnandann 86

ÁRA

Starfsmannafatnaður

Rúmföt og handklæði

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Hrun á  
Vestfjörðum

Jón Baldvin 
heiðursgestur

Halti Billi  
á Hólmavík

Um páskana var mikið um að vera á ísafirði, höfuðstað Vestfjarða. Skíðavikan var fjölsótt 
og veðrið afbragðsgott. Tónlistarhátíðin aldrei fór ég suður var haldin í 15. sinn. í Gall-

erí Úthverfa var opnuð sýningin Sýndarrými þar semgestum var boðið að upplifa leiðslu inn 
í stafrænar víddir í gegnum listaverk Freyju Eilífar. Önnur sýning er í Safnahúsinu þar sem 
bæjarlistamaður ísafjarðar sýnir ljósmyndir af skeggjuðum mönnum.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

8939362 - 6901060 - 4567080

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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Verður árið 
2016 betra?
Höfum við 
brugðist?

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020
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Byggðastofnun hefur birt áætl-
un um skiptingu mannfjöld-
ans á Íslandi eftir landssvæð-

um. Samkvæmt henni mun fólki á 
Vestfjörðum fækka um 75% fram til 
2066 frá 2017. Þá verða Vestfirðingar 
orðnir aðeins 1994 ef spáin gengur 
eftir.

Hagstofa Íslands birti í fyrra 
mannfjöldaspá fyrir árin 2017-2066. 
Byggðastofnun hefur í skýrslu sinni 
skipt mannfjöldanum eftir landshlut-
um. Byggðastofnun segir í inngangi 
skýrslunnar að „notagildi mannfjölda-
spár fyrir minni svæði á Íslandi er 
mikið. Það gefur mikilvægar upplýs-
ingar um mögulega þróun mannfjölda 
tiltekinna svæða eða sveitarfélaga og 
er hjálplegt stjórnvöldum, sveitarfé-
lögum, stofnunum, fyrirtækjum og 
einstaklungum við áætlanagerð og 
gefur þeim aukið svigrúm til að bregð-
ast viðlíklegri þróun. En það verður 
líka að hafa í huga að óvissa slíkra 
spáa er mikil. Þær byggja á ákveðnum 
forsendum um þróun dánar- og frjó-
semishlutfalls ásamt búferlaflutning-
um fólks milli svæða innanlands og 
til útlanda, sem oft getur verið erfitt að 
spá fyrir um.“ Ennfremur segir að spá-
in geti gefið þokkalega mynd af mann-
fjöldaþróun til skemmri tíma, t.d. 15 
ára, en það verði að taka niðurstöðum 
til lengri tíma með fyrirvara. Segja má 
í stuttu máli að þróunin síðustu ára-
tugi sé framreiknuð.

Samkvæmt upplýsingum frá þró-
unarsviði Byggðastofnunar mun körl-
um fækka frá 2017 til 2066 úr 3.545 
niður í 881 og konum fækkar úr 3.325 
í 1.013. Samtals verða íbúar á Vest-
fjörðum aðein 1.994 í lok spátímans ef 
spáin gengur eftir.  Fækkunin nemur 
75%. 

Vanspá 2018
Strax fyrsta árið reyndist spá 
Byggðastofnunar vanmeta íbúða-
fjöldann um 124. Spáð var að í upp-
hafi árs yrðu íbúar 6.870 en reyndin 
varð 6.994. Snorri Björn Sigurðs-
son, forstöðumaður þróunarsviðs 
Byggðastofnunar segir að Hagstof-
an hafi vanáætlað fólksfjölgunina á 
landinu í heild um 2.574 fyrir 1.1. 
2018. Á síðasta ári varð metfjölgun 

íbúa og fjölgaði landsmönnum um 
10.000 sem er margfalt meira en nátt-
úruleg fjölgun (fæddir umfram dána) 
vegna innflutnings vinnuafls. Hagstof-
an gerir ráð fyrir að áfram verði flutt 
inn vinnuafl næstu ár og það skýrir 
lítils háttar fjölgun íbúa fram til 2020 
um land allt

Aðspurður um skýringar á því 
hvers vegna  stöðug undanhald verði 
á Vestfjörðum eftir 2020 segir Snorri 
Björn: „Skýringar á undanhaldi fólks-
fjöldans á Vestfjörðum eftir upp-
hafskippinn má helst skýra með fólks-
flutningum úr landsfjórðungnum (sjá 
myndir H.7 og H.8 á bls. 161 og 162 
í skýrslunni). Þar er hægt að sjá að 
samkvæmt líkaninu eru brottflutn-
ingar ungs fólks um og upp úr tvítugu 
áberandi, sérstaklega brottflutningar 
kvenna. Minnkandi frjósemishlutfall 
dregur svo enn frekar úr fólksfjölgun, 
sem hefur meiri áhrif á svæðum þar 
sem hlutfall kvenna á barnseignaraldri 
er minna.“

Að lokum áréttaði Snorri Björn 
Sigurðsson, forstöðumaður þróunar-
sviðs Byggðastofnunar að „þessi spá 
byggir á því að ekki verið gripið til 
neinna aðgerða og að þróunin haldi 
óbreytt áfram. Það er auðvitað ekki 
svo. Þar þarf ekki annað en nefna fisk-
eldið á Vestfjörðum sem er að hafa 
mikil jákvæð áhrif. Svo er ný byggða-
áætlun að líta dagsins ljós og þar í eru 
tillögur um fjölmargar aðgerðir sem 
hafa það að markmiði að taka á vanda-
málum landsbyggðanna.“

33% fækkun – vantar 9000 

manns
Frá 1980 hefur Vestfirðingum fækkað 
um 33%. þeir voru 10.479 árið 1980 en 
aðeins 6.994 í upphafi árs 2018. Á sama 
tíma hefur þjóðinni fjölgað um 54% 
eða um 122 þúsund manns. Hlutfall 
Vestfirðinga af landsmönnum var árið 
1980 4,6% en er nú 2,0%. Ef íbúaþróun 
á Vestfjörðum hefði orðið í samræmi 
við fjölgun landsmanna ættu rúmlega 
16 þúsund manns að búa á Vestfjörð-
um í stað tæplega 7 þúsund manns. 
Það vantar 9.000 manns til þess að 
halda í horfinu.

Fækkunin í Vesturbyggð frá 1980 
er 40% og  í Strandabyggð, Bolunga-
vík og Ísafjarðarbæ er fækkunin  26 
- 28%. Í Ísafjarðarbæ voru árið 1980 
samtals 5.062 íbúar. Þeir eru nú 3.707 
en ættu að vera 7.770 ef íbúafjöldinn í 
Ísafjarðarbæ hefði haldið í við fjölgun 
þjóðarinnar. 

Verslunin 
Belladonna

Flottar gallabuxur
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Hjónin 
Aron 
I n g i 

Guðmundsson 
og Julie Gasigl-
ia opnuðu 
s í ð a s t l i ð i n n 
föstudag HÚS-
IÐ - House 
of Creativity 
í Gömlu Ver-
búðinni á 
Eyrargötu á 
Pat reks f i rð i . 
S t a r f s e m i 
Hússins hef-
ur frá því það 
opnaði síðasta 
sumar verið 
í Merkisteini, 
Aðalstræti 72 á 
Patreksfirði en 
flyst nú í stærra 
og hentugra húsnæði. Í HÚSINU í 
Gömlu Verbúðinni verða listasýn-
ingar, ljósmyndasýningar, tónleikar, 
handverksverslun og skrifstofurými 
til útleigu.  Fyrsta sýningin 
hjá þeim nefnist „Kraftur Jurta“ og 
er lokaverkefni Dagrúnar Írisar í 
grafískri hönnun frá Myndlistar-
skólanum á Akureyri. Dagrún Íris 
myndskreytti og endurgerði á nú-
tímalegan hátt gamalt rit frá árinu 
1880 er ber nafnið “Lítil Ritgjörð um 
nytsemi nokkurra íslenzkra jurta 
eptir ýmsa höfunda” og er safnað 
saman af Jóni Jónssyni garðyrju-

manni. Ritið fjallar um lækninga-
mátt og vinnslu nokkura jurta sem 
finnast í íslenskri náttúru.

Það verður margt á dagskrá í 
HÚSINU-Gömlu Verbúðinni á 
þessu ári en þau hjón fengu styrk 
frá Uppbyggingarsjóði Vestfjarða til 
að setja upp fjölbreytta menningar-
dagskrá fyrir árið 2018. Hægt er að 
fræðast meira um starfsemina hjá 
þeim á heimasíðu Hússins:  www.
husid-workshop.com og svo er hægt 
að finna HÚSIÐ á samfélagsmiðlun-
um Facebook og Instagram undir 
Húsið-House of Creativity.

Byggðastofnun:

Hrun á Vest-
fjörðum eftir 2020

Samkvæmt spánni mun Vestfirðingum fjölga lítilsháttar frá 2017 til 
2020 en síðan verður stöðug fækkun.

Gamla Verbúðin opnuð á patreksfirði



Gullhella 1, 221 Hafnarfjörður • Sími: 565 2030 • Fax: 565 2038 • Kt.: 420187-1499 • VSK: 9078 • Netfang: colas@colas.is

Við bjóðum:
• Aðstoð og ráðleggingar við val á lausnum fyrir viðskiptavini
• Ástandsskoðun og verðtilboð, viðskiptavinum að kostnaðarlausu
• Malbikun gatna, bílastæða og göngustíga
• Malbikun flugvalla og jarðganga
• Malbiksviðgerðir, sprungufyllingar og aðrar lagfæringar
• Ýmsar tegundir af malbiki, steinefni og malbiksviðgerðarefni
• Skrautsteina í ýmsum litum
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Byggðastofnun spáir því að að byggð á Vestfjörðum muni hrynja á 
næstu áratugum. Samkvæmt spánni mun íbúum fækka um 75% 
frá 2017 til 2066. Í stað 7.000 íbúa nú munu verða 2.000 manns í 

fjórðungnum. Þetta þýðir einfaldlega að samfelld byggð slitnar í sundur og 
eftir verða fáar vanburðugar leyfar af  þorpum. Í þessari spá er ekki gert ráð 
fyrir því, sem þó er vitað, að þegar fólki fækkar niður fyrir ákveðin þolmörk 
gefast íbúarnir upp og taka upp tjaldhæla sína, allir sem einn, og flytjast um 
set suður á bóginn.

Þessi svartsýna spá þarf ekki að koma neinum 
á óvart. Frá 1980 hefur verið samfellt undanhald á 
Vestfjörðum, í fyrstu hægfara en svo með vaxandi 
hraða. Frá 1980 hefur Vestfirðingum fækkað um 
33%. Það svarar til þess að þriðji hver maður er 
fluttur í burtu. íbúarnir voru um 10.500 en eru nú 
orðnir færri en 7.000.  Þetta hefur gerst á aðeins 38 
árum. Spáin fyrir næstu 50 ár er einfaldlega í fullu 
samræmi við reynsluna. 

 
2.900 manna tap á Ísafirði
Sterkasta svæði Vestfirðinga hefur ávallt verið Ísafjörður. Í Skultulsfirðin-
um hefur íbúum fækkað úr 3.500 í 2.600 á þessu tímabili. Það er ekki 
bara að fólki hefur beinlínis fækkað heldur hefur þjóðinni fjölgað á sama 
tíma og Vestfirðir hafa farið á mis við fjölgunina. Hlutfall Vestfirðinga af 
landsmönnum var 4,6% en er nú aðeins 2,0%. Ef Ísfirðingar hefðu haldið 
óbreyttri hlutdeild hefði þeim ekki fækkað um 900 heldur fjölgað um 1.900 
manns. Í stað þess að 5.400 byggju við Skutulsfjörð búa þar núna 2.500. Tap 
Ísfirðinga er ekki aðeins 900 manns heldur 2.900 manns. Á sama hátt má 
reikna út að það ættu að búa 16.000 manns á Vestfjörðum við óbreytta hlut-
deild af þjóðinni í stað 7.000. Það vantar 9.000 manns.
 
Afturförin kostar peninga
Afturför í íbúaþróun kostar peninga. Laun á Vestfjörðum hafa lækkað í 
samanburði við aðra landshluta. Hagvöxtur á Vestfjörðum hefur verið 
minni en víðast hvar annars staðar. Út úr hagkerfi landshlutans hafa verið 
teknir hundruð milljarða króna þegar horft er yfir tímabilið frá 1980. Verð-
mæti fasteigna hefur fallið í takt við framsal kvótans úr fjórðungnum og frá 
1994 er verðfallið  ekki minna en um 60 milljörðum króna sem svarar til um 
12 milljónum króna að jafnaði á hverja íbúð. Þetta er tjón einstaklinganna.

 Íbúaþróunin er birtingarmynd af grófum lífskjaraþjófnaði. Verðmæti 
hafa verið flutt hreppaflutningi úr fjórðungnum. Engar bætur hafa verið 
greiddar. Engar bætur hafa verið boðnar. Engin krafa um bætur hefur verið 
sett fram.  

Spáin líklegasta niðurstaðan
Nú má benda á að spá Byggðastofnunar sé aðeins framreikningur á for-
tíðinni. Gert sé ráð fyrir að þróunin verði næstu áratugina eins og hún 
var þá síðustu. Það má líka benda á að spáin sé ekkert náttúrulögmál og 
horfunum megi breyta með einföldum hætti til betri vegar og sé það gert 
muni sól skína um fjöll og firði og  Vestfirðingar munu leika á lófum sem 
aldrei fyrr.

Allt þetta er rétt. Þróunin er mannanna verk. Það eru löngu þekkt úr-
ræðin til þess að bæta úr. Það er bara spurningin um viljann. Þar stendur 
hnífurinn í kúnni. Það er ekki vilji til þess að beita réttu ráðunum. Niður-
lægingin síðustu 30 ár varð vegna þess að pólitískur vilji var til þess að 
styrkja höfuðborgarsvæðið. Eftir því sem liðið hefur á tímabilið veiktist 
staða Vestfirðinga og flestra annara hluta landsbyggðarinnar og að sama 
skapi hefur höfuðborgarsvæðið styrkst. Nú stöndum við í þeim sporum 
að það eru að verða ráðandi viðhorf að ekki eigi að efla atvinnulíf á Vest-
fjörðum eða byggð að öðru leyti. Hver opinbera stofnunin á fætur annarri, 
að ekki sé talað um alls kyns samtök, leggst harkalega gegn nauðsynlegum 
framfaramálum og meðhöndlar Vestfirði sem náttúrusvæði sem hafi for-
gang fram yfir mannlífið þar. Að öllum atriðum virktum er það líklegasta 
niðurstaðan að spá Byggðastofnunar gangi eftir. 

Tökum valdið heim
Það eru nægar auðlindir til lands og sjávar á Vestfjörðum til þess að 
fóstra öfluga og vaxandi byggð í hverjum firði og hverri vík á Vestfjörð-
um. Skilyrðin til þróttmikils mannslífs eru síst verri á Vestfjörðum en 
annars staðar. En til þess þarf að hagnýta kostina í þágu íbúanna. Vest-
firðingar hafa meira en nóga reynslu af núverandi skipan mála til þess að 
fullreynt er að treysta öðrum fyrir veigamestu þáttunum. Vestfirðingar 
verða að taka til sín það vald sem nauðsynlegt er. Á það við um nýtingu 
fiskimiða, vatnsfalla sem um skipulag, umhverfismat og framkvæmdir. 
Það er verkefni Vestfirðinga á næstunni að fylkja sér um aðgerðir og gera 
ríkisstjórn og embættisvaldinu ljóst að þeim verður hrint í framkvæmt 
með góðu eða illu. Spáin um hrun byggðar segir okkur að engan tíma 
má missa. Opinber uppreisn er ekki lengur útilokuð sem úrræði.

Kristinn H. Gunnarsson
Kristinn H. Gunnarsson

leiðAri
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FríBlaÐINU Er DrEIFT í 3.400 EINTÖKUM Á  
Öll HEIMIlI OG FYrIrTÆKI Á VESTFJÖrÐUM

Tökum valdið heim 
og verjumst hruni

Sunnudaginn 11. mars s.l. fögn-
uðu Litáar átján ára afmæli frá 
endurreisn sjálfstæðis og aldar-

afmæli frá stofnun lýðveldis 1918. Jón 
Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi ut-
anríkisráðherra Íslands, var sérstakur 
heiðursgestur við hátíðarhöldin, sem 
fram fóru í Þjóðleikhúsi Litáa í Vilni-
us. Forseti Litáen, Dalia Grybauskaité, 
setti hátíðina með ræðu og ávarpaði 
Jón Baldvin sérstaklega. 

  Í ræðu sinni færði húni Jóni 

Baldvini og íslensku þjóðinni, sér-
stakar þakkir fyrir frumkvæði að 
viðurkenningu alþjóðasamfélagsins 
á endurreistu sjálfstæði Litáen og 
annarra Eystrasaltsríkja. Þessum við-
burði var sjónvarpað beint, rétt áður 
en útsending frá Eurovision söngva-
keppni Litáa (þar sem Ari okkar söng 
sitt lag) byrjaði..

Fyrr um daginn lagði Jón Baldvin 
blómsveig að nýreistu minnismerki 
um endurheimt sjálfstæði, sem 

stendur fyrir framan þinghúsið 
(Seimas) í Vilníus.  

Hinn aldni foringi sjálfstæðis-
hreyfingar Litáa (Sajudis), Vitautas 
Landsbergis, gisti sjúkrahús vegna 
veikinda þessa dagana. 

Engu að síður átti hann -  að eigin 
ósk -   viðræður við Jón Baldvin, sem 
var bæði útvarpað og sjónvarpað.

Vísanhornið hefst að þessu 
sinni í Bitrufirði. Óla Friðmey 
Kjartansdóttir, bóndi á Þóru-

stöðum setti á vegginn sinn fyrir pásk-
ana þessa færslu:

Góðan daginn kæru vinir. Nú er 
væntanlega vorið að kíkja fyrir horn 
og óskandi að það sæki á jafnt og þétt 
úr þessu. Vætu er spáð víðast hvar 
næstu daga. Sólin dregur sig í hlé en 
hún er orðin hátt á lofti eins og sést 
hefur undanfarið. 

Hlýnar mér í sál og sinni
sitjandi á þúfu minni.
Horfi á sól um loftið líða
lítandi yfir hauðið fríða.
Allt að lifna enn og aftur 
okkar vitjar lífsins kraftur. 

Guðmundur Hagalín frá  Ingjalds-
sandi átti um árabil heima í Bolunga-
vík. 

Eitt sinn sat hann snemma 
morguns við Ósvör. Ekki var búið að 
opna safnið. Stafa logn var á Víkinni 
og sólin að koma upp. Þá rann hugur-
inn í gegnum liðna tíð.

Við Ósvör
Brennur sól á stafni 
sefur búðin enn.
Heyrist krunk í hrafni 
héðan réru menn.
Þá var  þyngra lífið
þreyttir yfir leitt
Djúpið illt og úfið
enginn sagði neitt

Sátu þeir á þóftu
þegar aldan skók.
Sættu lag'i og lentu
landið við þeim tók.

Afla skipt og unninn
öllu kunnu skil.
Þá var röðull runninn
rökkur komið til.

Svefninn hrár og stuttur
sjórinn ekkert val.
Grimmur flár og fyrtur
fyrirvinnu stal.

Garpar þessir gengnir
gangan öll var stíf.
Elja þeirra undir
okkar byggðu líf.

Innan úr Djúpi barst viðamikið 
ljóðabréf frá Indriða Aðalsteinssyni, 
bónda á Skjaldfönn:

Einhvern tíma skömmu fyrir 1980 
sat ég aðalfund Fjórðungssambands 
Vestfirðinga sem haldinn var á Núpi 
í Dýrafirði. Þetta var áður en kvóti til 
lands og sjávar fór að tröllríða víða 
vestfirskum byggðum og bjartsýni og 
framfarahugur var enn ríkjandi. Ólaf-
ur Kristjánsson, seinna bæjarstjóri í 
Bolungavík, talaði mjög fyrir því að 
kúabændur byggðu ný og stór fjós og 
ykju mjólkurframleiðslu.

Guðmundur Ingi, skáld á Kirkju-
bóli var fundarritari og formaði þetta 
strax í vísu, sem mig minnir að hafi 
verið á þessa leið:

Óli þolir ekkert slór
eins og líka betur fór.
Hefur teiknað hugumstór
hundrað metra langan flór.

Jón Fanndal Þórðarson, ylræktar-
bóndi í Laugarási, nágranni minn og 
lengi oddviti varð snemma þunn-
hærður. Eitt sinn í bændarímu fyr-
ir Nauteyrarhrepp, sem ég hnoðaði 
saman, kom þessi vísa í hans hlut:

Oddvitinn er ansi klár
og öllum verkum hraðar.
Það vaxa ekki á hans höfði hár
hann hefur þau annars staðar.

Eitt sinn sá ég til oddvitans vera 
að opna heimreiðarhliðið hjá mér og 
mætti ég honum með þessari vísu er 
hann kvaddi dyra:

Maðurinn sem úti er
undrun vekur mína.
Hárinu af höfði sér
hann er búinn að týna.

 

Miklir efnispiltar ólust upp samtíða 
mér á nágrannabænum Ármúla og 
skulu hér þrír nefndir. Arnar Krist-
jánsson stórútgerðarmann og nú 
blaðakóng nefni ég fyrstan.

Undir háa Ármúlanum upp var 
fæddur
ásamt kindum, hundum, hænum
hestunum og kúm á bænum.

Ekki vildi Arnar sig við búskap 
binda
allar voru götur greiðar
garpurinn hélt á fiskiveiðar. 

Hefur nú í saltan sjóinn mikið migið
enda stéttar sinnar sómi
sagður vera að flestra dómi.

Gísli Jón, yngri bróðir Arnars er 
léttur á bárunni og afmælisdikturinn, 
einhvern tíma þegar stóð á heilum tug,  
í samræmi við það.

Einn er til í ræl og rokk
rómum sjávarhöldinn.
Maddömmunnar fyllir flokk
er með hafnarvöldin.

Síðast en ekki síst er þá frændi 
minn Jóhann Alexandersson, en við 
erum systkinasynir. Hann var lengi 
vörubílsstjóri við lagningu Djúpvegar, 
síðan um árabil skipverji á Guggunni 
og hefur nú lengi oft og iðulega birst 
í blöðum og á skjám landsmanna sem 
Dalaostagerðarmeistarinn magnaði.

Leikur allt í höndum hans
hvergi í verkum staður.
Einhver mesti Ísa lands
ostagerðarmaður.

Með þessum orðum Inndjúps-
bóndans sláum við botninn í vísna-
þáttinn að þessu sinni. Páskarnir 
eru að baki, sólin hækkar á lofti  dag 
hvern, vorið er farið að láta á sér kræla 
til sjávar og sveita og sauðburður í 
vændum. Lífið og gróandinn eru að 
leysa veturinn af hólmi. Lesendum 
þáttarins eru sendar hlýjar vorkveðjur.

Kristinn H. Gunnarsson 

Vestfirska vísnahornið

jón baldVin Heiðurs-
Gestur í litHáen



Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu 
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.    
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   

Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita 
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem 
kemur skemmtilega á óvart.

Nú er rétti tíminn til að huga að heitum 
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum 
við nú á sértilboði þessa vinsælu 
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug
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Til sölu

Mjallargata 1 Ísafirði 
Verslunarhúsnæði á jarðhæð í miðbæ Ísafjarðar, 
samtals 483 m² að stærð. 
Vel staðsett verslunarhúsnæði með ágætri lageraðstöðu, 
möguleikar á að skipta eigninni niður í fleiri verslunarbil með sérinngangi. 

Ásett verð 45 mkr. Ath. eignin er laus til afhendingar.

Nánari upplýsingar hjá Fasteignasölu Vestfjarða s. 4563244 – eignir@fsv.is

Ammann   Epoke   Johnston   RIKO   Tuchel   Overaasen   Optimas

A. Wendel ehf  -  Tangarhöfða 1  -  110 Reykjavík  -  Sími 551 5464  -  wendel.is

Tæki til verklegra 
framkvæmda

Guðmund Halldórsson, skip-
stjóra var sóttur heim um 
páskana. Rætt var um marg-

vísleg hagsmunamál Vestfirðinga. 
Guðmundur hefur staðið fyrir 5 borg-
arafundum á Vestfjörðum.  Hann var 
árið 2002 kosinn Vestfirðingur ársins 
á bb.is fyrstu manna. 

Eitt sinn lagði hann LÍÚ útgerðar-
mannagengið á landsfundi Sjálfstæð-
isflokksins í almennri atkvæðagreiðslu 
og fékk samþykktan stuðning við 
línuívilnun. Hafa ekki aðrir leikið það 

eftir.  Guðmundur segist hafa áhyggj-
ur af því að Vestfirðingar séu að verða 
undir í umræðunni og það þurfi að 
finna góð ráð til þess að koma sjónar-
miðum Vestfirðinga á framfæri.

Guðmundur er sífellt að hugsa upp 
ráð og leiðir til þess að verja byggð og 
mannlíf á Vestfjörðum þótt orðinn 
sé 85 ára gamall. Mega framámenn 
Vestfirðinga taka kjark Guðmundar 
og áræði sér til fyrirmyndar. Geri þeir 
það verður þeim vel ágengt fyrir Vest-
firðinga.  

ríkisbankarnir Landsbank-
inn og Íslandsbanki greiða 
samtals tæpa 40 milljarða 

króna í arð vegna reksturs 2017.
Og verður nú ekki undan því vik-

ist að rifja eftirfarandi upp:
   Milli 1700 til 2000 eldri (heldri) 

borgarar hafa ekkert nema einfald-
an lífeyri frá Tryggingastofnun til 
að lifa á segir Mogginn og ekki lýg-
ur hann. Hvað ber til þess? Þetta er 
fólkið sem ásamt öðrum hefur lagt 
grunninn að velmegun landsins. 
Grunninn að bankakerfinu og fleiru. 
Það má lepja dauðann úr skel. En 
varðhundar kerfisins fá afturvirkar 
eingreiðslur upp á milljónir króna. 
Fastur liður. Fyrir utan alla bitling-
ana. Fyrir hvað? Forseti vor hefur 
svarað þeirri spurningu.

Hin nafnkunna Þing-
eyrarakademía ályktaði svo 
um daginn: 

Ellilífeyrisþegar, sem ekkert hafa 
til að moða úr nema einfaldan 
ellilífeyri, fái strax tvær milljónir 
króna og það skattfrjálst úr sam-
eiginlegum sjóði landsmanna, sem 
afturvirka eingreiðslu.

Hvar á að taka peningana? Af 
arði Landsbankans segir akademí-
an. Reiknum með að þetta séu 2000 
manns. Tvær milljónir á mann gera 
fjóra milljarða króna. Eins og dropi 
í hafið fyrir banka allra landsmanna! 
Sé Íslandsbanki tekinn með í þenn-
an reikning, er þetta rúm 10% af arði 
beggja þessara ríkisbanka á liðnu ári.

Það þarf engan starfshóp eða 
nefnd í þetta mál segja mannvits-
brekkurnar í Þingeyrarakademíunni. 
Ekkert vesen! Skyldi fjárveitinga-
valdið hafa vit á að gera þetta? Varla. 
En hvers vegna ekki? Eru afturvirkar 
eingreiðslur bara fyrir varðhunda 
kerfisins sem við kjötkatlana sitja og 
vita ekki aura sinna tal?

Baráttuvilji Guðmundar 

Bjarni G. Einarsson

eru afturVirkar einGreiðslur bara 
fyrir þá sem Við kjötkatlana sitja?
í fréttum liðinnar viku var þetta meðal þess helsta:

Hallgrímur Sveinsson Guðmundur Ingvarsson

eva Sigur-
björnsdótt-
ir, oddviti 

Árneshrepps hefur 
ákveðið að gefa kost á 
sér til áframhaldandi 
setu í hreppsnefnd.  
Eva hafði áður gefið 
út að hún hyggð-
ist hætta. Í samtali 
við blaðið Vestfirðir 
sagði Eva Sigur-
björnsdóttir að eftir 
vandlega umhugsun 
hefði hún tekið þessa 
ákvörðun. Hana 
langaði ekki lengur 
til þess að hætta og 
vildi halda áfram að 
vinna að verkefnum 
sem þarf að leiða til 
lykta.

H r e p p s n e f n d 
hefur samþykkt að 
gera ráð fyrir Hval-
árvirkjun í aðal-
skipulagi hreppsins 
og hefur Skipulags-
stofnun samþykkt-
ina til athugunar. Er 
stofnunni ætlað að 
skila áliti sínu eigi 
síðar en 18. apríl. Í 
framhaldinu þarf 
að afgreiða form-
lega aðalskipulags-
breytingarnar.

eva Sigurbjörns-
dóttir: gefur 
kost á sér áfram



MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

Bílar 
Farartæki

Sparaðu 1200 þúS
Nýjir Suzuki S-Cross 4X4 GLX Diesel 
Leður, 17” felgur, glerþak , kostar 
nýr hjá Suzuki 5.2 mil. Okkar verð 
aðeins 3990 þús Aðeins nokkrir 
bílar í boði !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólhýsi

Hobby HjólHýSi 2018 
StórSparnaður!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir 

sendist á: kriben@simnet.is s. 863 
4449.Ath takmarað magn.

 Hjólbarðar

nýju Sailun dekkin á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

tecHking vinnuvéladekk
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Vinnuvélar  Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

 Varahlutir

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

TA
K

T
IK

 4
9

4
4

#

Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar
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ef stjórnmálamenn á Íslandi 
hefðu tekið besta kostinn, 
þegar þeir áttu þess kost, 

hefði Guðjón Arnar Kristjánsson 
orðið sjávarútvegsráðherra Íslands. 
Hann hafði yfirburða þekkingu á 
fiskveiðum og ástandi fiskimiðanna 
við landið, var sjálfmenntaður fiski-
fræðingur, fylgdist með sjávarútvegs-
málum annarra þjóð og mörkuðum 
fyrir íslenskar sjávarafurðir. Hann 
gerði sér grein fyrir mikilvægi sjáv-
arútvegs fyrir strandbyggðir Íslands 
og sá fyrir hættuna af samþjöppun 
aflaheimilda á örfáar stórútgerðir og 
varaði við henni. 

En þessi kostur var ekki tekinn 
og í stól sjávarútvegsráð- herra hafa 
oft setið lítt hæfir einstaklingar, lög-
fræðingur, dýralæknir, endurskoð-
andi og nú síðast íslenskufræðingur. 

Guðjón Arnar var mikill nátt-

úruunnandi, en ekki öfgasinni eins 
og margir nú til dags, sem ekki ljá 
máls á að leggja vegi um kjarrlendi, 
stunda arðbært fiskeldi í fjörðum og 
flóum né virkja vatnsföll til hagsbóta 
fyrir landsmenn. Guðjón vildi nýta 
möguleika fólksins í landinu til betra 
mannlífs. 

Hann var landsbyggðamaður og 
Vestfirðingur og varaði við embætt-
ismannakerfinu, sem að því er virðist 
hefur nú enn frekar treyst völd sín í 
stjórn landsins. Guðjón var alþingis-
maður í tíu ár og lagði fram mörg 
athyglisverð mál. Hann vildi t.d. gera 
langtímaáætlun um jarðgangagerð 
á Íslandi þannig að ein göng tækju 
ávallt við af þeim sem væri lokið og 
virðist þessi regla nú hafa náð fótfestu. 

Guðjón var félagslyndur maður, 
vinamargur og vinsæll. Hans þræð-
ir lágu víða, jafnt til sjávar og sveita. 

Þetta sýndi sig best í undirbúningi 
kosninga, þegar hann þeyttist á milli 
landsvæða til að boða „fagnaðarer-
indið“, þ.e. hvetja fólk til liðs við stefnu 
sína og síns flokks. Það var gaman að 
ferðast með honum, hann var glaður 
á góðri stund og mikill söngmaður og 
oft átti hann til að heimta harmóniku- 
eða gítarundirspil, því nú ætlaði hann 
að syngja „Fyrir sunnan Fríkirkjuna“, 
sem var eitt af uppáhaldslögum hans. 

Guðjón var þéttur á velli og þéttur 
í lund og þótti gott að borða þjóð-
legan og hollan mat. Það var oft sem 
hann hvatti samstarfsfólk sitt í Frjáls-
lynda flokknum til að fylgja sér á Sæ- 
greifann, en þar ætlaði hann að fá sér 
siginn fisk, mörflot og selspik. Grétar 
Mar vinur hans lét sér þó nægja tvo 
sviðahausa. Það er margs að minnast 
úr Frjálslynda flokknum, oft var gam-
an en ekki alltaf. Guðjón vildi að öll 
dýrin í skóginum væru vinir, en það 
gekk reyndar ekki eftir og flokkurinn 

liðaðist í sundur. 
Vinur minn Guðjón Arnar Krist-

jánsson, Addi, var hugsjónamaður, 
einlægur og sannur. Hann lét sig 
varða marga þá sem stóðu höllum 
fæti í lífinu og hjálpaði þeim af öll-
um mætti. Hann var tilfinningavera 

en með harðan skráp. Hann átti ekki 
marga óvini, ef nokkra. Ég kveð Adda 
vin minn með söknuði og þakka hon-
um margar góðar stundir. Ástvinum 
hans votta ég samúð.

Hann var litli bróðir okk-
ar fimm systra, sem voru 
allar fæddar á undan hon-

um. Alltaf man ég hvað pabbi varð 
glaður þegar hann fæddist, loksins 
fékk hann son eftir allar stelpurnar.

Og við fengum oft að heyra 
það að við ættum að vera góðar 
við þennan eina bróður okkar. Svo 
fengum við reyndar annan bróð ur 
átta árum seinna. En Addi var samt 
númer eitt. Hann var kraftmikill 
strákur og uppátækjasamur svo 
okkur systrum þótti stundum nóg 
um, en honum fyrirgafst allt samt 
sem áður. Og þessi kraftur fylgdi 
honum alla ævi. Á gleðistundum 
var hann hrókur alls fagnaðar. 
Hann var ekki bara maður orðsins, 
þó hann ætti gott með að tjá sig 
bæði í ræðu og riti. Hann var mað-
ur framkvæmda, vildi láta verkin 
tala. 

Hann elskaði sjóinn sem lengst 
af var hans vinnustaður og hann 
varð aflasæll skipstjóri um áratuga 
skeið. Oft undraðist ég það hve vel 
hann þekkti sjóinn. Þekking hans 
á hafinu, á straumum, veðurfari og 
fiskigöngum var með ólíkindum, 
miklu meiri en hægt er afla sér 
með lestri fræðibóka. Hann lét líka 
til sín taka á vettvangi félagsmála, 
var m.a. formaður Farmanna- og 
fiskimannasambandsins í mörg ár. 
Hann hafði ákveðnar skoðanir á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu og vann 
að þeim hugsjónum sínum með 
oddi og egg bæði í fé lagsmálum og 
stjórnmálum. 

Við sátum um tíma saman á Al-
þingi, kjörtímabilið 1991-1995, en 
ekki fyrir sömu stjórnmálasamtök. 
Það kom þó ekki að sök, því við 
vorum sammála í mörgum mál-
um. Og þó við værum ekki sam-

mála, þá varpaði það engum skugga 
á samskipti okkar. Á blómaskeiði 
lífsins þegar allir eru uppteknir við 
að sjá um fjölskyldu, vinna, ferð-
ast og hvað- eina vorum við ekki í 
reglulegu sambandi. En eftir að ég 
flutti í Reykhólasveitina ræktuðum 
við sambandið enn betur en áður. 
Hann var náttúrubarn, og undi 
sér vel í faðmi sveitarinnar. Hann 
eignaðist jarðarpart í Þernuvík í 
Ísafjarðardjúpi og þar vildi hann 
helst dvelja sem mest. Það lá því 
beint við að koma við hjá mér í 
Reykhólasveitinni þegar hann ferð-
aðist milli landshluta. Þá var mikið 
spjallað um heima og geima, lands-
málin og málefni Vestfjarða, sem 
okkur báðum voru alltaf hugleikin. 

Addi var gull af manni, hann 
mátti ekkert aumt sjá, ef hann gat 
eitthvað liðsinnt einhverjum þá 
gerði hann það. Ég minnist þess að 
þegar einn sonur minn og eiginkona 
hans eignuðust veikt barn og þurftu 
að dvelja langdvölum í Reykjavík, 
þá lánaði hann þeim bílinn sinn í 
marga mánuði, án nokkurs endur-
gjalds. Þannig var hann. Nú er 
hann horfinn, sá fyrsti úr stórum 
systkinahópi. Hann greindist með 
blöðruhálskrabbamein fyrir rúmu 
ári og hann fellur frá í þeim mánuði 
sem Krabbameinsfélagið hefur 
helgað varnarbaráttu fyrir þeirri 
tegund krabbameins. 

Ég þakka honum fyrir allar 
heimsóknirnar og ánægjustundirn-
ar í lífinu og mun sakna þeirra sárt. 
Ég votta eiginkonu hans Barböru, 
börnum hans og fjölskyldum þeirra 
mína dýpstu samúð. Með honum er 
genginn góður og heiðarlegur mað-
ur sem mikill missir er að. Hvíl þú í 
friði elsku bróðir minn.

Þegar ég áttaði mig á því síð-
astliðið haust að sennilega 
myndi faðir minn ekki ná 

að vinna bug á sínum meinum, þá 
sótti að mér mikill tómleiki og kvíði 
fyrir því sem virtist vera að verða að 
veruleika. Fyrir mér var ég ekki bara 
að missa föður minn heldur líka 
mikinn kennara á lífsins leið sem oft 
er þyrnum stráð. 

Þegar ég fór að þvælast með föð-
ur mínum sem krakki um 10- 12 
ára aldur, til dæmis um Jökulfirði 
og strandir á hraðbát sem hann og 
frændi hans Tryggvi áttu saman, 
voru oft strákar Tryggva með og 
voru þetta oft miklar ævintýraferð-
ir. Þvælst var víða, veitt og skotið 
í matinn og aðeins tekið með að 
drekka og salt og pipar. Strandirnar 
eru fullar af mat, við þurfum ekkert 
meira með, sagði fað- ir minn. Í þess-
um ferðum fékk maður að skjóta af 
riffli og leggja net og vera eins frjáls 
og hægt var. Samt var manni kennt 
það að veiða aðeins það sem maður 
ætlaði að hafa til matar. Þarna var 
manni innrætt það að bera virðingu 
fyrir náttúrunni. 

Það var því kærkomið þegar 
ákveðið var að reisa sumarhús í 
Norðurfirði á Ströndum og var fað-
ir minn mjög áhugasamur um þá 
framkvæmd og hjálpaði mikið til 
með þá framkvæmd. Ég sagði við 
föður minn þegar sumarhúsið fauk 
að hluta hvort við ættum að endur-
byggja kofann. Drengur minn, við 
gefumst ekki upp fyrir Kára heldur 
byggjum bara sterkara hús úr alvöru 
rekavið sagði pabbi, og það var gert 
og sá faðir minn um að smíða alla 
glugga í endurbyggt hús þannig að 
núna hefur kofinn sál. Oft hringdi 
faðir minn í mig til að afla frétta 
af fiskigengd og hvernig aflabrögð 
væru því við eigum jú saman út-
gerðarfélag sem átti smábáta. Faðir 
minn spurði stundum hvort ég væri 
að fara á handfæri því hann vildi 
koma með, sagðist þurfa að hlaða 
batteríin. 

Einn mánuður á handfærum er 
mér minnisstæður þegar við feðgar 
vorum búnir að vera að fiska vel 
norður af Hornbjargi, að einn dag 
gerðist það að við gleymdum okkur 
alveg og fylltum bátinn það vel að vél 

bátsins fylltist af sjó. Það hefði ver-
ið gaman að vera með upptökuvél 
af því þegar við urðum að setja 600 
kíló af fiski í lúkarinn til að komast 
að vélinni, það var bras en í gang fór 
vélin og við komumst heim ánægðir 
en þreyttir.

 Þau lífsgildi sem faðir minn 
kenndi mér og að maður ætti að 
koma fram við aðra eins og mað ur 
vildi að komið yrði fram við mann 
eru gulls ígildi og hafa reynst mér 
vel. Faðir minn stóð alltaf með mér 
hvort sem vel eða illa gekk í lífsins 
baráttu. Það að hafa hann hjá mér 
þegar ég missti minn besta vin og fé-
laga hans í sjó- slysi var ómetanlegt 
og mikill styrkur fyrir mig og mína 
fjölskyldu. Faðir okkar reyndist okk-
ur bræðrum sem klettur þegar móð-
ir okkar lést 1999 og umvafði okkur 
hlýju og ást. Faðir minn var stór-
menni í mínum huga en nú skilur 
leiðir og lífsins göngu með þér lýk-
ur hér með, en í mínum huga ert þú 
alltaf hjá mér. 

Hvíldu í friði, minn ástkæri faðir. 
Ég votta Barböru, eiginkonu föður 
míns, innilega samúð og enn fremur 
systkinum föður míns.

Guðjón Arn-
ar Krist-
j á n s s o n 

fæddist á Ísafirði 
5. júlí 1944. Hann 
lést 17. mars 2018. 
Foreldrar hans voru 
Kristján Sigmundur 

Guðjónsson smiður, f. 17. nóvember 
1911, d. 22. desember 1989, og kona 
hans Jóhanna Jakobsdóttir húsmóð-
ir, f. 16. október 1913, d. 9. desember 
1999. Systkini: Jóna Valgerður, Þrúð-
ur, Fjóla, Laufey, Freyja, Matthildur, 
Jakob og Anna Karen. Guðjón Arnar 
giftist Björgu Hauksdóttur, f. 24. jan-
úar 1941, d. 25. nóvember 1999. Þau 
skildu. Hinn 31. mars 1989 giftist 
hann Maríönnu Barböru Kristjánsson, 
f. 7. október 1960. Foreldrar henn-
ar eru Theofil Kordek og kona hans 
Stanislawa Kordek. 

Dóttir Guðjóns og Ástu Ingimars-
dóttur er Guðrún Ásta, f. 1963. Dóttir 
Guðjóns og Ingigerðar Frið- riks-
dóttur er Ingibjörg Guðrún, f. 1966. 
Synir Guð- jóns og Bjargar eru Krist-
ján Andri, f. 1967, Kolbeinn Már, f. 
1971, og Arnar Bergur, f. 1979. Börn 
Guðjóns og Marí önnu (kjörbörn, 
börn Marí önnu) eru Margrét María, f. 
1979, og Jerzy Brjánn, f. 1981. Guðjón 

á sautján barnabörn og fimm barna-
barnabörn. Guðjón stundaði stýri-
mannanám á Ísafirði 1964- 1965 og 
tók fiskimannapróf frá Stýrimanna-
skólanum í Reykjavík 1966. Hann var 
há seti, matsveinn og vélstjóri frá 1959, 
stýrimaður 1965 og skipstjóri 1967-
1997. Hann var formaður Skipstjóra- 
og stýrimannafélagsins Bylgjunnar 
1975-1984 og forseti Farmanna- og 
fiskimannasambands Íslands 1983-
1999.

 Guðjón sat í Verðlagsráði sjávarút-
vegsins, Starfsgreinaráði sjávarútvegs-
ins, stjórn Fiskveiðasjóðs, skólanefnd 
Stýrimannaskólans, í stjórn Fiskifélags 
Íslands og stjórn Slysavarnaskóla sjó-
manna. Þá var hann varafiskimála-
stjóri og sat í stjórn Farmanna- og 
fiskimannasambands Íslands 1979-
1999 og stjórnarskrárnefnd 2005-
2007. 

Guðjón var varaþingmaður Vest-
firðinga október 1991, desember 1991 
til febrúar 1992, desember 1992 til 
mars 1993, apríl-maí 1993, marsapríl 
og október-nóvember 1994, júní 1995 
(Sjálfstæðisflokkurinn). Hann var al-
þingismaður Vestfirðinga 1999-2003 
og alþingismaður Norðvesturkjör-
dæmis 2003-2009 fyrir Frjálslynda 
flokkinn. Guðjón var formaður Frjáls-

lynda flokksins 2003-2010 og formað-
ur þingflokks Frjálslynda flokksins 
1999-2004. 

Útför Guðjóns fór fram frá Hall-
grímskirkju 5. apríl síðastliðinn að 
viðstöddu miklu fjölmenni. 

-----------

Guðjón Arnar Kristjánsson var 
lýðveldisbarn. Hann var með allra 
fyrstu Íslendingum sem fæddust eftir 
lýðveldisstofnunina á Þingvöllum. Ný-
fengið sjálfstæði og fullveldi landsins 
mótuðu hann eins og fleiri af þeirri 
kynslóð. Guðjón Arnar leit á það sem 
hlutverk sitt og skyldu að vinna að 
framförum til lands og sjávar og horfa 
til heildarhagsmuna. Hin sjálfstæða 
þjóð var að sækja fram og vann að 
bættum lífskjörum með stórstígum 
hætti. Sjósóknin var lykillinn að efna-
hagslegum framförum og hún byggð-
ist á áræðni, dugnaði og útsjónarsemi 
sjómanna og skipstjórnenda. Guðjón 
Arnar var á þeim vettvangi fremstur 
meðal jafningja um áratugaskeið.  
Alinn upp í þjóðfélagi sem lifði af 
gæðum lands og sjávar og með ríka 
samfélagslega ábyrgð var það fyrir-
sjáanlegt að  Guðjón Arnar beitti sér 
einkum að sjávarútvegs- og byggða-
málum við störf sín í stjórnmálum.  

Á Alþingi beitti hann sér ákveðið 
fyrir nauðsynlegum breytingum á 
sjávaútvegsmálum og lét valdamikla 
kvótahafa ekki segja sér fyrir verkum. 
Guðjón Arnar lagði í málflutningi sín-
um margt gott til enda þekkti hann 
mál betur en flestir aðrir og hafði, 
þegar hann vildi svo við hafa, lag á 
að miðla málum og vinna að farsælli 
lausn deilumála. Við Guðjón áttum 
samleið í mörgum málum og samstarf 
okkar gekk vel um þau. Alþingiskosn-
ingarnar 2007 voru eftirminnilegar 
fyrir margra hluta sakir. Á hátindi 
hagsveiflunnar reyndist þrátt fyrir 
allt vera mikill hljómgrunnur fyrir 
róttækum breytingum í sjávarútvegs-
málum, nokkurs konar almannavæð-
ingar auðlindarinnar.  Það gerðu sér 
ekki allir grein fyrir þessum þjóðfé-
lagsstraumum. Frjálslynda flokknum 
var ekki spáð góðu gengi en svo fór að 
annað kom á daginn og það sem meira 
var að tveir þingmenn  náðu kjöri í 
Norðvesturkjördæmi.  Mátti Guðjón 
Arnar Kristjánsson vel við una í sínu 
eigin kjördæmi. Síðasta þingmál sem 
við fluttum saman var þingsályktun 
um Dýrafjarðargöng. Var lagt til að 
jarðgöngin yrðu boðin strax út og 
vegagerð um Dynjandisheiði hæfist 
samhliða og yrði öllu verkinu lokið 

árið 2012. Tillöguflutningurinn hélt 
málinu á lofti og á síðasta ári hófust 
framkvæmdir. Guðjón Arnar get-
ur verið sáttur við dagsverkið. Ég vil 
þakka honum fyrir samfylgdina og 
sendi aðstandendum hans innilegar 
samúðarkveðjur.

Kristinn H. Gunnarsson

Guðjón Arnar Kristjánsson

Kristján andri Guðjónsson Jóna Valgerður Kristjánsdóttir

Magnús reynir Guðmundsson
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Guðmundur 
K r i s t j á n 
M a g n -

ússon fæddist á 
Brekku í Langadal 
í Nauteyrarhreppi 
við Ísafjarðardjúp 
27. október 1927. 
Hann lést á Landa-

koti í Reykjavík 2. mars 2018. For-
eldrar hans voru Magnús Jensson á 
Brekku og síðar á Hamri, f. 30.8. 1896, 
d. 19.9. 1969, og Jensína Arnfinnsdótt-
ir, f. 7.6. 1894, d. 30.11. 1986. 

Systkini Guðmundar voru: 1) Jón 
Arnar Magnússon, f. 6.8. 1926, d. 24.1. 
2002, maki Elín Erna Ólafsdóttir. 2) 
Jens Magnússon. f. 6.10. 1928, d. 7.2. 
1930. 3) Kristín Magnúsdóttir, f. 25.10. 
1929, d. 9.7. 2011, maki Ingvar Jóns-
son. 4) Sigríður Gyða Magnúsdóttir, 
f. 7.5. 1931, maki Eiríkur Jónsson. 5) 
Margrét Guðrún Magnúsdóttir. f. 9.6. 
1932, d. 22.11. 1994, maki Matthías 
Bjarnason. 6) Halldór Magnússon, f. 
9.6. 1933, d. 22.5. 1976, maki Hulda 
Engilbertsdóttir. 7) Ragnar Heiðar 
Magnússon, f. 19.11. 1935. 8) Edda 
Magnúsdóttir, f. 5.7. 1937, maki Guðni 
Jónsson. 

Hinn 11. júní 1955 kvæntist Guð 
mundur Kristínu Steinunni Þórðar-
dóttur, f. 12.10. 1928, d. 12.4. 2005. 
Foreldrar hennar voru Þórður Hall-
dórsson á Laugalandi, f. 22.11. 1891, d. 
26.5. 1987, og Helga María Jónsdóttir, 
f. 2.2. 1898, d. 8.4. 1999. 

Guðmundur og Kristín eignuðust 

þrjú börn. Þau eru: 1) Snævar, f. 3.7. 
1956, maki Anna Guðný Gunnarsdótt-
ir, dætur þeirra eru Kristín Valgerður 
og Steinunn Jóhanna. Fyrir átti Snæv-
ar soninn Jakob Má með fyrrverandi 
eiginkonu sinni Kristen M. Swenson. 
Fyrir átti Anna Guðný synina Ástþór 
Inga Sævarsson og Gunnþór Tuma 
Sævarsson. 2) Þórunn Helga, f. 14.7. 
1959, d. 8.11. 2012. Sonur hennar og 
Steindórs Karvelssonar er Fannar Kar-
vel. Börn hennar og Kolbeins Péturs-
sonar eru Natan, Salka og Arnfinnur. 
3) Magnea Jenny, f. 2.4. 1963, dóttir 
hennar og Finnboga Kristjánssonar er 
Ragnheiður Kristín. 

Guðmundur ólst upp á Brekku 
í Langadal fram til 1945 þegar fjöl-
skyldan fluttist út að Hamri við Ísa-
fjarðardjúp. Hann stundaði nám við 
Héraðsskólann í Reykjanesi. Hann 
vann lengi vel við vegagerð við Djúpið. 
Síðar keyptu hann og Kristín jörðina 
Melgraseyri árið 1955 af föðurbróð-
ur Kristínar, Jóni Fjalldal. Þar ráku 
þau stórt bú mestan sinn starfsaldur. 
Guðmundur sá um póstafgreiðslu á 
Melgraseyri, móttöku Djúpbátsins 
og sat auk þess bæði í hreppsnefnd 
og sýslunefnd til margra ára. Þau 
fluttu til Hveragerðis 1986. Þar vann 
Guðmundur hjá Ullarþvottastöðinni, 
Olíufélaginu og við garðyrkjustörf. 
Árið 1993 fluttu þau í Kópavog og 
Guðmundur hélt áfram að vinna hjá 
Olíufélaginu. Árið 2001 fluttu þau 
Kristín í Jökulgrunn 11 í Reykjavík.

 Minningarathöfn um Guðmund 

var í Kópavogskirkju 15. mars 2018. 
Jarðsett var frá Melgraseyrarkirkju 
föstudaginn 16. mars. 

------------------------------

Við andlát Guðmundar á Melgras-
eyri, vinar míns, nágranna og sam-
starfsmanns um áratugi, leitar margt 
á hugann. Sem unglingur man ég vel 
hvað það þóttu góð tíðindi hjá mínu 
fólki er þær fregnir bárust út að Stína 
á Laugarlandi og Gummi á Hamri 
væru að draga sig saman, enda bráð-
myndarleg, vinsæl og mikið jafnræði 
með þeim. Þau voru svo stálhepp-
in að 1955 losnaði ábúð á Melgras-
eyri, næsta bæ við þau bæði, svo þar 
voru hæg heimatökin. Melgraseyri 
er að mörgu leyti góð jörð og hæg 
og þá þokkalega hýst, sérstaklega 
hvað íbúðarhúsið varðaði, en þar var 
einnig bryggja fyrir Djúpbátinn, sam-
göngulífæð okkar Inndjúpsfólks og 
tvisvar í viku var þéttskipað bátskörl-
um við eldhúsborðið hjá Gumma og 
Stínu og mörgum málum ráðið þar 
vel til lykta. Svo bættist við að rútur 
Vestfjarðaleiðar höfðu einnig þar sína 
endastöð áætlunardaga Djúpbátsins, 
þar var einnig pósthús og bensínsala, 
sömuleiðis kirkja með messuhaldi 
og öðru því sem Guðskristni hér við 
Djúp heyrði til. Ennfremur kjörfundir 
í kosningum, aðalfundir félaga, spila-
kvöld, áramótafagnaðir og þorrablót, 
því Melgraseyri er miðsvæðis á utan-
verðri Langadalsströnd, húsrými þar 
einnig meira en annarsstaðar og síðast 

en ekki síst, að húsráðendur 
voru einstaklega gestrisin, góð 
heim að sækja og vildu allt fyrir 
alla gera.

 Á kal- og hafísárunum 
1964-68 var oft þungt fyrir 
fæti hér um slóðir, t.d. brotnaði 
hlöðuþakið á Melgraseyri einn 
veturinn gjörsamlega niður 
undan snjóþyngslunum og er 
mér vel í minni er við margir 
nágrannar í sortabyl og myrkri 
unnum við það langa skamm-
degisnótt, að moka snjó, ryðja 
burtu brotnum viðum og refta 
yfir heyið. Næsta sumar voru 
svo reist vegleg 400 kinda 
fjárhús og hlaða við þau og 
mjólkurframleiðslu hætt. Við 
Guðmundur sátum saman í 
hreppsnefnd í tvo áratugi og 
stundum hvessti þar verulega 
og þá kom sér vel að hafa þar jafn 
glöggan og góðviljaðan mann og hann 
sem kjölfestu. Nánast var þó samstarf 
okkar í Ræktunarsambandi Nauteyr-
ar- og Snæ- fjallahrepps, en þar sinnti 
ég formennsku í 15 ár, sem var auðvelt, 
hafandi þá Guðmund og Pál í Bæjum 
mér til halds og trausts og síðast, en 
ekki síst, Engilbert á Mýri með sína 
óbilandi bjartsýni og þraut aldrei ráð. 

Öræfin milli Djúps og Stranda eru 
afar víðáttumikil og var enginn mann-
skapur til að smala þau með skipu-
lögðum hætti. Á góðum haustum 
skilaði fé sér seint af þeim og stundum 
lokuðu n.a. stórhríðarnar sem bresta 

á eins og hendi sé veifað, öllum leið-
um heim fyrir þeim kindum. Guð- 
mundur var afar ötull og óþreytandi 
í eftirleitum og sagði mér eitt sinn 
að sér þættu þær góð tilbreyting frá 
hversdagsamstrinu. Ef heimtur voru 
slæmar, man ég oft á kvöldin, eftir 
Guðmundi í sveitasímanum hvetjandi 
granna sína í leitir með sér að morgni, 
því nú væri spáð góðu veðri og ekki 
eftir neinu að bíða. Þannig vil ég helst 
muna ljúfmennið, mannasættinn og 
bóndann Guð- mund á Melgraseyri 
á leið með hest sinn og hund austur í 
öræfavíðáttuna. Aðstandendum sendi 
ég einlægar samúðarkveðjur.

 Indriði Aðalsteinsson, Skjaldfönn.

Maren og Jón Kolbeinn starfa 
sem verkfræðingar hjá Isavia 
og vinna að uppbyggingu 
Keflavíkurflugvallar.  

S TA R F S S T Ö Ð :
B Í L D U DA L U R

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 2 .  A P R Í L

Isavia leitar að heilsuhraustum starfsmanni til sumarafleysinga 
við flugvallarþjónustu Bíldudalsflugvallar. Gott er að umsækjandi 
geti hafið fornám í maí. Helstu verkefni eru AFIS/flugradío og 
veðurathuganir, björgunar- og slökkviþjónusta auk viðhalds  
á flugvelli og umhverfi hans.

Nánari upplýsingar veita Hermann Halldórsson,  
hermann.halldórsson@isavia.is og Arnór Magnússon,  
arnor.magnusson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærilegt er nauðsynlegt  
• Gott vald á íslenskri og enskri tungu
• Reynsla af slökkvi- og björgunarstörfum  
 er kostur
• Góð heilsa

S U M A R A F L E Y S I N G  V I Ð  F L U G V A L L A R Þ J Ó N U S T U 
B Í L D U D A L S F L U G V A L L A R

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi   
þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia hefur hlotið gullmerki  
PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Guðmundur Magnússon
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Orkubússtjóri, Elías Jónatans-
son, ritaði fyrir nokkru síðan 
grein á bb.is, þar sem hann 

lýsir því viðhorfi sem stjórnendur 
Orkubús Vestfjarða hafa til deilunn-
ar um vatnsréttindi á jörðum í eigu 
sveitarfélaga á Vestfjörðum.  Greinin 
sem slík er ekki alslæm, en hafa skal 
í huga að hún lýsir fyrst og síðast 
viðhorfi stjórnenda Orkubúsins.  Hún 
er ekki endanlegur sannleikur um 
málið og gengur til að mynda þvert á 
viðhorf sveitarstjórnarmanna á Vest-
fjörðum.  Ekki bara í dag, heldur í tals-
verðann tíma.

Allt frá stofnun Orkubús 
Vestfjarða, árið 1978, hefur verið deilt 
um afsal á vatnsréttindum sveitarfé-
laganna til Orkubúsins og hvort að 
það hafi verið nauðsynlegur hluti af 
samkomulaginu um stofnun Orkubús 
Vestfjarða.  Því er alrangt hjá Elíasi að 
halda því fram að sá gjörningur sé eða 
hafi verið óumdeildur.  Óumdeilt tel 
ég hinsvegar vera að um umtalsverð 
verðmæti er að ræða.

Sameignarfélagið Orkubú 
Vestfjarða
Orkubú Vestfjarða var stofnað í byrj-
un árs 1978 á grundvelli laga nr. 66 
frá 1976.  Félagsformið var sam-
eignarfélag, þar sem hlutur ríkisins 

var ákveðinn 40% en sveitarfélaganna 
á Vestfjörðum 60% og skyldi skiptast 
í hlutfalli við íbúafjölda.  Með sam-
eignarfélagsforminu fylgdi sá böggull 
að sameigendur báru einfalda óskipta 
ábyrgð á skuldbindingum Orkubús 
Vestfjarða gagnvart kröfuhöfum og 
var innbyrðis skipting ábyrgðar í sam-
ræmi við eignarhlutföll.  

Þar að auki var tiltekið í lögum nr. 
66/1976 að Orkubú Vestfjarða sam-
eignarfélag var undanþegið öllum op-
inberum sköttum og gjöldum, til ríkis 
og sveitarfélaga.

Því má öllum vera ljóst að sveitar-
félögin á Vestfjörðum tóku öll fjár-
hagslega áhættu með stofnum og 
rekstri sameignarfélagsins.  Einnig er 
augljóst að árlega gáfu sveitarfélög-
in eftir fasteignagjöld til OV sem má 
meta að núvirði á tugi milljóna.

„Afsal vatnsréttinda“  
– í hvaða tilgangi ?
Í lögum um Orkubú Vestfjarða, nr. 
66/1976, grein nr. 2. fyrstu málsgrein, 
er eftirfarandi tiltekið:  „Tilgangur fyr-
irtækisins skal vera að virkja vatnsafl 
og jarðhita á Vestfjörðum, þar sem 
hagkvæmt þykir.“  Meint afsal vatns-
réttinda á landi í eigu sveitarfélganna 
var því augljóslega ætlað til að auð-
velda Orkubúinu að virkja fallvötn á 

Vestfjörðum og efla með því raforku-
kerfið á svæðinu, enda hafði það ein-
okunarrétt á framleiðslu og dreifingu á 
raforku á Vestfjörðum.  Raunveruleik-
inn birtir okkur hinsvegar aðra mynd 
en þá draumsýn sem stofnendurn-
ir höfðu.  Ekkert af þeim umræddu 
vatnsréttindum, sem til voru til á þeim 
tíma sem Orkubúið var stofnað, hafa 
verið nýtt.  Eina nýja virkjunin sem 
reist hefur verið af Orkubúi Vestfjarða, 
er Tungudalsvirkjun, reist í framhaldi 
af gerð Vestfjarðaganganna og því 
mikla vatni sem út úr þeim streymir.

efasemdaraddir frá  
fyrsta degi
Í grein sinni, vitnar Elías í orðalag sem 
finna má í samningi sem Ísafjarðar-
kaupstaður gerði við Orkubúið við 
stofnun þess.  Ísafjarðarkaupstaður, 
Bolungarvíkurkaupstaður og Patreks-
hreppur voru reyndar einu sveitarfé-
lögin sem undirrituðu samninga með 
þessu orðalagi, af 32 sveitarfélögum 
sem þá voru á Vestfjörðum og mynd-
uðu eigendahóp Orkubúsins ásamt 
ríkinu.  Þau önnur sveitarfélög sem 
gerðu álíka samninga við Orkubúið, 
settu fyrirvara inn í samninganga.  En 
það er langur vegur frá því að öll 32 
sveitarfélögin hafi undirritað þessa 
samninga, því árið 1986 hafi einung-

is verið undirritaður samningur við 6 
sveitarfélög og yfirlýsing með öðrum 
tveimur.

Augljóst er því að ekki voru allir 
sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum 
tilbúnir að taka þátt í jafn umfangs-
miklu afsali réttinda eins og bæjar-
stjórn Ísafjarðarkaupstaðar hafið verið 
fengin til að gera.  Vitað er að fulltrúar 
Ísafjarðarkaupstaðar reyndu ítrekað 
að gera orðalagsbreytingar á samningi 
kaupstaðarins við Orkubúið og var í 
því efni vísað í að afsal sveitarfélagsins 
braut gróflega á þeirri yfirlýstu stefnu 
stjórnar Orkubúsins um að öll sveitar-
félögin ættu að sitja við sama borð.

Á svig við gildandi lög ?
Í umræddum afsalssamningi sveitar-
félaganna eru tiltekin orkuréttindi 
sem heyra undir tvenn óskild lög, 
annars vegar Vatnalög nr. 15/1923 og 
hinsvegar Orkulög nr. 58/1967.  Skýrt 
er tekið fram í Orkulögum að óheim-
ilt sé með öllu að skilja hitaréttindi 
frá landareign án sérstakrar heimild-
ar ráðherra.  Ekki hafa forsvarsmenn 
Orkubúsins sýnt fram á að sú heimild 
hefur nokkurntíman legið fyrir.

Orkubúið fyrir löngu afsalað 
sér réttindunum ?
Þau rök sem meðal annars hafa verið 
notuð í áralöngum deilum við Orku-
búið vegna þessa, er að félagið hafi í 
reynd fyrir löngu afsalað sér meintum 
orkuréttindum með því að gera ekkert 
í að nýta þau og jafn lítið í að standa 
um þau vörð.

Þannig hafa engin vatnsföll ver-
ið virkjuð eins og áður var nefnt.  Þá 
völdu stjórnendur O.V. að taka ekki 
þátt í orkuöflun í Reykjanesi, vegna at-
vinnuuppbyggingar á Nauteyri á sín-
um tíma, í stað þess að Orkubúið gripi 
það tækifæri og nýtti orkuréttindi sem 
það taldi sig hafa eignarrétt á. 

Einnig má benda á að sveitarfélög 
á Vestfjörðum hafa á þeim tíma frá því 
að Orkubúið sameignafélag var stofn-
að, selt eitthvað af þeim jörðum sem 
voru í eignasafni þeirra í ársbyrjun 
1978.  Í engum tilfellum hefur Orkubú-
ið séð ástæðu til að gera athugasemdir 
við samninga vegna eigendaskiptanna, 

eða afsöl vegna þeirra.  Því verður að 
líta svo á að Orkubúið hafi ekki talið 
að eigendaskipti á jörðunum og þar 
með eignarréttur á vatnsréttindum 
viðkomandi jarða, hafi komið félaginu 
við.

Afnotaréttur til  
skamms tíma?
Það er nokkuð ljóst að þessi deila 
endar hjá dómstólum.  Það er reynd-
ar nokkuð sem ég kvíði ekki því ég er 
sannfærður um að niðurstaðan verður 
sveitarfélögunum hagstæð.

Líkleg niðurstaða tel ég að verði 
eitthvað í þessa veru:

Sveitarfélögum á Vestfjörðum 
var óheimilt að afsala hita- og vatns-
réttindum til Orkubús Vestfjarða.  Á 
meðan Orkubúið var sameignarfé-
lag og sveitarfélögin báru einfalda og 
óskipta ábyrgð á rekstri félagsins var 
slík tilhögun þó skiljanleg og jafnvel 
réttlætanleg.  Eftir að tengsl sveitarfé-
laganna og Orkubúsins rofnuðu, með 
breytingu félagsins í hlutafélag og að 
ríkið gerðist eini eigandi Orkubúsins, 
varð gjörningurinn algerlega óréttlæt-
anlegur.

Ég ætla að ljúka þessari grein með 
því að vitan í tillögu sem 10 heiðurs-
menn lögðu fyrir aðalfund Orkubús 
Vestfjarða fyrir ca 30 árum:

„Áttundi aðalfundur Orkubús 
Vestfjarða lýsir yfir að öll sveitarfé-
lög sem eru aðilar að O.V. skuli hafa 
heimild til þess að hagnýta sér orku í 
löndum sínum, sem O.V. nýtir ekki í 
náinni framtíð til virkjana er samrým-
ast tilgandi O.V samkvæmt 2.gr. laga 
nr. 66 frá 31 maí 1976 um Orkubú 
Vestfjarða“

Þessa tillögu tel ég lýsa vel þeirri 
hugsun sem sveitarstjórnarmenn 
höfðu til hugmyndarinnar um af-
sal orkuréttinda sveitarfélaganna.  
Möguleika í náinni framtíð, til úrbóta 
á vanþróuðu raforkukerfi Vestfjarða.  
Síðan eru liðin mörg ár.

Sigurður Hreinsson bæjarfulltrúi í 
Ísafjarðarbæ.

4
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Vatnsréttindi sVeitarfélaGa á Vestfjörðum

Sigurður Hreinsson bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ.
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Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

Þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang 
fyrir þá sem þess óska.

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

gott skipulag 
Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta. 
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað. 
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

styrkur - ending - gæði

eldhúsinnréttingar
hÁgÆða danskar

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15
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Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!

Á skírdag var ákveðið á fundi 
Lýðháskólans að hefja starf-
semi lýðháskóla á Flateyri 

næsta haust.  Gert er ráð fyrir einni 
námsbraut með 16 – 20 nemendum 
og er fjárhagsgrundvöllurinn tryggð-
ur. Áfram verður unnið að því að 
geta sett af stað aðra námsbraut líka 
og auglýst eftir nemendur í þá braut. 
Fjáröflun fyrir seinni námsbraut-
ina var ekki tryggð á skírdag og það 
mun ráðast í þessum mánuði hvort 
af henni verður þetta fyrsta skólaár.

Runólfur Ágústsson formaður 
skólanefndar og Helena Jónsdótt-
ir framkvæmdastjóri Lýðháskólans 
kynntu stöðu mála og tillögur sem 
fyrir  fundinum lágu. Fram kom að 
Ísafjarðarbær hefðu samþykkt að 
styrkja skólann með baktryggingu 
og niðurgreiðslu á kostnaði um 8 
mkr  og að Bolungavíkurkaupstaður 

myndi styrkja 
skólann um 
ksotnað við eitt 
námspláss, sem 
er áætlað 1,2 
mkr. Þá hefðu 
Jöfnunarsjóð-
ur sveitrafélaga 
samþykkt að 
styðja við starf-
semina. 

Skólag jöld 
verða 200 þús-
und króna fyrir 
önnina en það 
verða tvær annir á vetri. Auk þess 
þurfa nemendur að greiða fyrir fæði 
og húsnæði. Fjárhagsáætlun gerir 
ráð fyrir að kostnaðurinn við rekstur 
skólans verði 37 milljónir króna á ári 
miðað við eina námsbraut og tekjur 
verði 33 milljónir. Verði námsbraut-

irnar hins vegar tvær verða útgjöldin 
56 milljónir króna og tekjurnar 41 
milljón kr.

Miðað er við eitt og hálft stöðu-
gildi við rekstur á einni námsbraut. 
Kennarar hafa þegar verið ráðnir og 
námsskrá er mótuð.

lýðHáskóli tekur til starfa á flateyri

Vinátta, sem okkur öllum er 
dýrmæt, byggist á kynnum 
sem leiða af sér gagnkvæmt 

traust. Kynni okkar Guðjóns Arnars 
eða Adda, eins og hann hét í okk-
ar púkahópi, rekja sig til ungs aldurs 
okkar þegar það tíðkaðist að börn 
færu í launaða vinnu 8-9 ára. Við 
breiddum þá saman saltfisk sem sól-
þurrkaður var á Stakkanesi í bænum 
okkar Ísafirði. Þetta var fyrsta vinna 
fjölmargra krakka þá. Fáeinum árum 
seinna stóðum við hlið við hlið og 
skárum spyrðubönd af skreið sem var 
á leið suður til Nígeríu. 

Vík var á milli vina fáein ár þegar 
Guðjón var að leggja grunn að því 
starfi sem átti eftir að móta allt hans 
líf en ég dvaldi vestanhafs. Það eiga vel 
við hann orðin „sjómaður dáðadreng-
ur“. Sjómennskan var honum í blóð 
borin og metnaður hans í starfinu var 
slíkur að árin á sjónum urðu ekki ýkja 
mörg áður en hann varð „karlinn í 
hólnum“ sem skipstjórar eru gjarnan 
kallaðir á sjó. Það var árið 1971 þegar 
Guðjón var 27 ára gamall skipstjóri á 
togbátnum Guðrúnu Jónsdóttur að 
við áttum saman góða daga. Guðjón 
var þá að leggja upp í siglingatúr með 
áhöfn sína á Guðrúnu Jóns með farm 
af skarkola sem selja átti í Bretlandi og 
slóst ég í þá för. Á leið fyrir Norðurland 
gerði mikinn storm og radar skipsins 
bilaði. Þá nótt fékk ég að kynnast því 
hvað sjómenn eiga við þegar þeir segja 
„ég ældi eins og múkki“. En skipstjór-
inn var æðrulaus, sigldi inn á Siglu-
fjörð, fékk viðgerð og sigldi skipinu 
síðan klakklaust til Grimsby, seldi kol-
ann, sem Bretar hafa alltaf kunnað vel 
að meta, á ágætisverði. Ég kynnist því 
líka í þessari ferð að áhöfnin, sem öll 

var ung að árum, bar mikla virðingu 
fyrir karlinum í hólnum. Guðjón var 
leiðtoginn, hann tók ákvarðanir og 
honum var hlýtt.

 En tíminn stóð ekki kyrr. Rúmu 
ári síðar fer Guðjón til Japans að sækja 
skuttogarann Pál Pálsson frá Hnífs-
dal sem hann átti eftir að stjórna um 
árabil. Án efa var það hátindur hans 
sjómannsferils því á þeim árum var 
hann í hópi aflasælustu skipstjóra 
landsins. Það blundaði samt í skip-
stjóranum að hasla sér víðar völl en 
við að draga fisk að landi, þótt hon-
um gengi það afburða vel. Hann fór 
því fremstur meðal jafningja í baráttu 
fyrir bættum réttindum sjómanna og 
varð formaður Farmanna- og fiski-
mannasambandsins. Viðsemjendum 
hans þótti hann vera harður í horn að 
taka, en honum var aldrei brugðið um 
skort á réttlætiskennd. 

Það var með réttlætiskennd að 
vopni sem Guðjón gerðist stjórnmála-
maður og vann þrjá kosningasigra 
í röð með flokki sínum Frjálslynda 
flokknum sem hann tók við for-
mennsku í af stofnandanum, Sverri 
Hermannssyni. Sama hugsjón var 
hans drifkraftur í stjórnmálum og í 
réttindabaráttu sjómanna; að berjast 
fyrir betra og réttlátara þjóðfélagi. Án 
nokkurs efa hefði hann viljað sjá meiri 
árangur en í stjórnmálum reka menn 
sig á að ekki eru allir við- hlæjendur 
vinir. 

Vertu sæll, kæri vinur. Þú barðist 
heiðarlegri baráttu. Þín verður minnst 
sem mikils drengskaparmanns. Frá 
Bremerhaven sendum við Salbjörg 
þínum nánustu innilegar samúðar-
kveðjur.

Ólafur Bjarni Halldórsson
Framhald af síðu 8
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Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 70cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 36.800

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 70x70 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
70, 80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 190 cm.

Verðdæmi

80 x 80 cm rúnnaður

47.900

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

& gott verð!
Gæði, úrval

le i k f é l a g 
H ó l m a v í k -
ur frumsýndi 

um páskana leikritið 
Halta Billa eftir Martin 
McDonagh. Sýnt er 
í Bragganum. Leik-
ritið gerist á Írlandi 
árið 1934. Leikstjóri er 
Skúli Gautason.  Í leik-
ritinu segir frá því að 
einn dag berast fréttir 
af því að væntanlegt sé 
kvikmyndatökulið frá 
Hollywood sem ætli að 
gera milljónakvikmynd. 
Farið verður í ferð með 
leikritið að venju og 
áformað er að síðasta 
sýningin verði 17. júní í 
Árneshreppi.  Fyrir rúm-
um 15 árum var verkið 
sýnt í Þjóðleikhúsinu.

Myndirnar tók 
Esther Ösp Valdimars-
dóttir.

Halti billi á HólmaVík





3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

4. tölublað
7. árgangur

4. tölublað
7. árgangur

Auglýsingar: Sími 578 1190 og auglysingar@fotspor.is  Ritstjórn: Sími 822 8318 og godsnail@gmail.com

Vonin hér og nú!
Í stríði er 
ekkert heilagt, 
ekki einu sinni 
saklaus börnin. 
H e i m s p ó l i t í k i n 
getur ekki einu 
sinni sameinast um 
að vernda þau gegn 
ásælni valdsins, en 
lætur viðgangast að börn líði og deyi 
fyrir hendi opinberra stjórnvalda, svo 
ekki sé minnst á misskiptingu auðs og 
gæða á jörðinni.
Mikil gæfa er það fyrir íslenska þjóð að 
eiga nóg af jarðneskum gæðum, njóta 
ytri friðar, frelsis og eiga siðgæðisvitund 
um réttlæti. Því fylgir líka mikil ábyrgð.
Ætlum við einangra okkur og leyfa 
engum öðrum að njóta með okkur? 
Það gerðu frumkristnir ekki sem höfðu 
samt ekki úr miklu að moða og deildu 
kjörum opnum örmum af skorti sínum 
fremur en ríkidæmi? Þeir spurðu ekki 
um þjóðerni, litarhátt eða uppruna.
Horfum okkur enn nær og til unga 
fólksins á Íslandi, sem á eða þráir að 
eignast heimili og börn. Hvernig bjóðum 
við þetta fólk velkomið til fullorðinsára?
Að setja það í langtíma skuldaánauð 
sem ekki verður staðið undir nema 
með þrældómi vinnunnar myrkranna í 
millum eða flyja land. Það blundar kvíði 
í unga fólkinu yfir skuldbindingum sem 
nútíminn gerir kröfu um. Hvenær ætla 
stjórnmálamenn segja við þetta fólk: 
Skelfist ekki, við höfum staðið við það 
sem við lofuðum.
Við erum aðeins 335 þúsund manns í 
einu ríkasta landi jarðar, eins og hverfi 
í einni stórborg, og eigum tækifæri, 
einhver myndi segja dauðafæri, til að 
byggja hér fyrirmyndarsamfélag sem 
hafi sanngirni að leiðarljósi.
Hér þarf að hefja til vegs samfélagsábyrgð, 
að deila kjörum saman af sanngrini með 
þátttöku allra. Huga að fjölskyldunni 
og setja i forgang, þarfir og velfarnað 
hennar, að þar gefist tími og næði til að 
njóta samvista í rækt við fagurt mannlíf.
Hér ætti enginn að þurfa að skelfast 
eða óttast, en þráum að njóta friðar 
og réttlætis. Það hafa Íslendingar 
fundið í áföllum, bæði sem þjóð og 
í persónulegum aðstæðum, að við 
deilum kjörum og eigum lifandi von 
í upprisutrúnni. Von sem     var, er og 
verða mun. Virðum þá von sem boðar 
fallegt líf, hér og nú, í Jesú nafni. Amen

Gunnlaugur Stefánsson, Heydölum

Dreifðu varmanum!

Loftviftur

viftur.isíshúsið

-sparaðu kyndinguna

VILTU AUGLÝSA Í AUSTURLANDI? 
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 
ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Léttir á verknum
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Vetrartími frá 
29. ágúst – 31. maí:
Mánud. til föstud. kl. 06:45 – 21:00
Laugard. til sunnud. kl. 9:00 – 18:30 

SUNDLAUG AKUREYRAR

SUNDLAUG AKUREYRAR
Vetrartími 

(29. ágúst - 3. júní)

Mánudaga - föstudaga 
6.4521.00

Laugardaga 
9.0019.00

Sunnudaga 
9.0018.30

Set ehf. á Selfossi hefur yfir 40 ára reynslu af
framleiðslu og sérsmíði á hvers kyns rörum til 
hita- og vatnsveitu, fráveitu og hlífðarlausna. 

Set verður á stórsýningunni 

í Laugardalshöll 8.-11. mars

Nýr miði!

Formaður Sjómannasambands 
Íslands kvartar undan sam-
skiptum útgerða við sjómenn 

í grein sem hann skrifar í Fiskifréttir 
þann 28. mars síðastliðinn.  Segir hann 
að útgerðir séu með hnefann á lofi og 
sýni húsbóndavald sitt. Þá kvartar 
hann undan lausráðningum sjómanna 
sem losi útgerðir undan ákvæðum um 
veikindarétt. Orðrétt segir í greininni:

„Eitt er það mál sem mér finnst 
vanta nokkuð mikið uppá en það eru 
samskipti útgerða við sína sjómenn. 
Samningsaðilar einsettu sér það við 
samningaborðið síðast að virða hver 
annan að verðleikum. Nokkuð hefur 
borið á að útgerðir séu með hnefann 
á lofti við sína sjómenn og nýti hús-
bóndavald sitt nokkuð frjálslega svo 
ekki sé meira sagt.

 Lausráðningar tíðkast enn mikið, 
þ.e. sjómenn eru ráðnir í eina veiði-
ferð í einu. Sem er væntanlega til að 
firra útgerð ábyrgð ef menn veikjast. 
Þetta er auðvitað argasti dónaskapur 
og vanvirðing gagnvart reyndum sjó-
mönnum sem hafa verið jafnvel árum 
saman hjá sömu útgerð. Ein af bókun-
um samningsins hjá okkur er einmitt 
um veikindaréttinn og hvernig á að 
fara með hann í skiptimannakerfum. 
Ekki hefur náðst mikill árangur enn 
í þeim efnum en lengi skal manninn 
reyna.“

Þessi ádrepa formanns Sjómanna-
sambands Íslands er ekki sett fram 
að tilefnislausu. Vestfirskir sjómenn 
hafa ekki farið varhlutann af hús-
bóndavaldi útgerðarmanna. Það á sér 
ýmsar birtingarmyndir eins og þá að 
útgerðin semur við sjálfa sig um verð 
fyrir fiskinn og ræður þar með aflahlut 
sjómannsins. Samið er um lágt verð 
sem lækkar launin en eykur hagnað 
útgerðarinnar og vinnslunnar. Svona 
framferði  hét í gamla daga arðrán.

Útgerðin 
sýnir hús-
bóndavaldið


