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- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
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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.

7. Janúar 2016 • 1. tölublað 5. árgangur

Verður árið 
2016 betra?
Höfum við 
brugðist?

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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Reykhólar – 
lokað bls 2

Hernaðurinn 
gegn landinu – bls 6

Ísrael – land guðs 
og átaka – bls 9

Act Alone einleikjahátíðin var haldin í 15. sinn dagana 9. – 11. ágúst. Mörg undanfarin ár 
hefur suðureyri við súgandafjörð verið vettvangur hátíðarinnar. Boðið var upp á liðlega 
tuttugu atriði og var aðsókn gríðarlega góð. Forsprakkinn að hátíðinni er leikarinn og Vest-
firðingurinn  Elfar Logi Hannesson og eð honum hafa starfað fjölmargir og gert hátíðina 
mögulega.

Mynd: Act alone.

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE
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Verslunin 
Belladonna

Nýjar vörur
streyma inn

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Sveitarstjórn Reykhólahreðps 
hefur samþykkt að fara þess 
a leit við Vegagerð ríkisins að 

svonefnd R leið, eins og hún er fram 
sett í skýrslu norska ráðgjafrafyrir-
tækisins Multiconsult , verði tekin til 
skoðunar. Það er þverum Þorskafjarð-
ar með hábrú utarlega í firðinum yfir 
á Reykjanesi við Hamarland. Þaðan 
yrði svo notaður sveitavegur til Reyk-
hóla. Jafnframt hefur sveitarstjórn 
samþykkt að fresta því að auglýsa 
breytingar á aðalskipulagi hreppsins 
vegna nýs þjóðavegarins samkvæmt 
svonefndri Þ-H leið. Skipulagsstofn-
un hefur samþykkt þær breytingar 
og gerir ekki athugasemd við að 
breytingarnar verði auglýstar.

Þessi afgreiðsla hefur í för með sér 
ennfrekari frestun á því að vegagerðin 
verði endanlega ákveðin og að fram-
kvæmdir geti hafist. Ingimar Ingi-
marsson, oddviti og starfandi oddviti 
segist reikna með því að Vegagerðin 
ljúki könnunarvinnu í nóvember og 
að fljótlega eftir það geti sveitarstjórn 
klárað málið.

Þegar hefur verið samþykkt í sveit-
arstjórn að fara Þ-H leiðina, en Ingi-
mar segir að núverandi sveitarstjórn 
hafi fulla heimild til þess a fella þá 
ákvörðun úr gildi. Aðspurður hvort 
jarðgöng í gegnum Hjallaháls séu úr 

sögunni eftir skýrslu Multiconsult 
segir Ingimar Ingimarsson að ekki 
hafi verið lokað á neinn kost af hálfu 
nýkjörinnar sveitarstjórnar.

Á fundi sveitarstjórnar 12. júlí var 
kynnt erindi frá íbúum Árbæjar og 
Staðar. Þar er vakin athygli á skemmd-
um á landi 6 jarða, sem búskapur er 
stundaður á, verði vegur lagður sam-
kvæmt R leið. Það myndi gera nýtingu 
jarðanna erfiða og spilla mjög gildum 
jarðanna. Vegurinn myndi fara yfir 

ósnortið land jarðanna Árbæ og Stað, 
varphólma með friðlýstu æðarvarpi, 
vog og tjarnir með fjölskrúðugu fugla-
lífi.  Bent er á að umrætt landsvæði 
hafi ekki minna verndargildi en hin 
margumtalaða Þ-H leið.

Bókað var að sveitarstjórn myndi 
taka tillit til sjónarmiða landeigenda 
eins og kostur væri, verði R leiðin fyr-
ir valinu.

Reykhólahreppur hefur lokað 
fyrir aðgengi að upplýsingum 
nema að uppfylltum ákveðn-

um skilyrðum. Ingimar Ingimars-
son, starfandi sveitarstjóri og kjörinn 
oddviti ákvað þann 10. ágúst að þeir 
sem óska eftir gögnum verði að mæta 
á skrifstofu Reykhólahrepps með 
persónuskilyrði og fylla þar út til þess 
gert eyðublað. Þegar blaðið Vestfirðir 
óskaði eftir afriti af bréfi íbúa jarð-
anna Árbæ og Stað, til sveitarstjórnar 
var ekki orðið við erindinu og vísað í 
þessar starfsreglur. 

Ingimar Ingimarsson segir þetta 
gert til þess að hægt verði að halda 
utan um það hverjir biðja um gögn 
og athugað hvort gögnin sem beðið 
er um brjóti ný persónuverndarlög. 
„Við höfum fulla heimild til þess að 
krefjast þess að fyllt sé út eyðublöð 

til þess að fá gögn skv. 15. gr. upplýs-
ingalaga.  Þessi framkvæmd felur ekki 
í sér neina neitun á afhendingu gagna, 
enda er farið yfir umsóknir og gögn-
in afhend ef við getum“ segir Ingimar 
ingimarsson.

Þegar honum var bent á að fjöl-
miðlar muni ekki senda mann á skrif-
stofu hreppsins til þess að framvísa 
persónuskilríkjum og því jafngilti 
þessi afgreiðsla því að neita fjölmiðl-
um um umbeðin gögn svaraði Ingi-
mar því til „Ef fjölmiðlar vilja ekki 
senda fólk til okkar á skrifstofuna, þá 
er það ekki okkar mál.“

Ingimar Ingimarsson staðfesti að 
hann hefði sett umræddar starfsregl-
ur en sagði að fullutrúum í sveitar-
stjórn væri kunnugt um þær, en svar-
aði því ekki hvort sveitartjórnin væri 
þeim sammála.

Ríkisútvarpið og Alþýðusam-
band Íslands draga í land 
varðandi Kalkþörungaverk-

smiðjuna á Bíldudal í svörum við fyr-
irspurn blaðsins Vestfirðir. Þann 15. 
júlí í sumar var frétt í sjónvarpsfréttum 
RÚV um þá hættu sem starfsfólki fyr-
irtæki stafaði af því að fyrirtækið út-
vegaði starfsmönnum íbúð til búsetu. 
RÚV nefndi sérstaklega að Kalkþör-
ungaverksmiðjan hefði byggt íbúðir 
fyrir starfsmenn sína. Lögfræðingur 
ASÍ sagði í fréttinni hætta væri á því 
að fyrirtækið segði starfsmanni upp 
íbúðinni við starfslok hjá fyrirtækinu. 
Þetta gæti leitt til þess að starfsmaður 
þyrfði ekki að gera athugasemdir við 
aðbúnað eða kjör þar sem hann væri 
háðir fyrirtækinu um húsnæði.

Af þessu tilefni var fréttamaður 
RÚV, Alma Ómarsdóttir innt eftir því 
hvort ástæða væri til þess að ætla að 
ofangreinar ásakanir ættu við um Kal-
körungaverksmiðjuna fyrst hún hefði 
verið nefnd í fréttinni.  Svar hennar 

var eftirfarandi: 
„Staðreyndin er sú að verksmiðj-

an er eitt af þeim fyrirtækjum sem 
hefur þennan háttinn á - að útvega 
starfsfólki húsnæði, líkt og IKEA, sem 
einnig var nefnt í fréttinni. Í fréttinni 
var ekki lagt neitt mat á það hvort þessi 
fyrirtæki gangi á réttindi starfsmanna 
sinna í krafti þess að starfsmenn eru 
háðir þeim um hvort tveggja atvinnu 
og heimili. ASÍ bendir aftur á móti á 
að hættan á því sé fyrir hendi.“

Magnús Norðdahl. lögfræðing-
ur ASÍ svaraði því til að engar 
athugasemdir hefðu veri gerðar af 
hálfu starfsmanna Kalkþörungaverk-

smiðjunnar. Bætti Magnús því við 
að ASÍ hefði engar ályktanir gert um 
uppbyggingu húsnæðis á Bíldudal og 
að vitalið í RÚV  hefði ekki verið tekið 
við hann vegna Bíldudals eða í nokkru 
samhengi við það. Að lokum sagði 
Magnús að „úr viðtalinu var klippt 
út athugasemd mín þess efnis að fyr-
irkomulag sem þetta kynni að vera 
hið besta mál svo fremi að réttarstaða 
launamanna sem leigutaka væri virt.“

Niðurstaðan er því að engin ástæða 
er til þess af hálfu beggja aðila , ASÍ 
og RÚV, að ætla að Kalkþörungaverk-
smiðjan gangi á rétt starfsmanna sinna 
þótt fyrirtækið útvegi þeim íbúð.

Reykhólar:

Reykhólar:

Lokað fyrir upplýsingar

Andstaða við R leiðina

RÚV og ASÍ draga í land



Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin viðskiptalausn
í áskrift - Microsoft 

Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda 
bókhaldskerfi landsins í 

mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúið bókhaldskerfi, hýsing og afritun 
í Azure skýjaþjónustu Microsoft í áskrift 
ásamt sérlausnum frá Wise á verði frá kr. 

9.900 á mánuði. 
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
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The Nordic model vs. the neoli-
beral challenge“ er heiti nýrrar 
bókar á ensku eftir Jón Baldvin 

Hannibalsson, fyrrverandi formann 
Alþýðuflokksins.

Útgefandi bókarinnar, sem er 343 
bls., er Lambert Academic Publishing 
(LAP) í Þýskalandi. Árið 2017 gaf 
sama forlag út ritið: „The Baltic road 
to Freedom – Iceland´s role“, eftir Jón 
Baldvin. Báðar bækurnar má nálgast á 
netinu eða panta í kilju hjá: www.mor-
ebooks.de .

Bókin um norræna módelið skipt-
ist í þrjá meginkafla:

Í fyrsta kafla fjallar höfundur um 
Hrunið, orsakir þess og afleiðingar. 
Hann útskýrir, hvers vegna Ísland náði 
sér fyrr og betur á strik en flestar aðrar 
þjóðir, sérstaklega jaðarþjóðir evru-
-svæðisins,  sem sjá á bak glötuðum 
áratug eftir hrun.

Í öðrum kafla er fjallað um Ís-
land og Evrópusambandið.  Getuleysi 
stjórnmálaforystu ESB til að ráða bót á 
tæknilegum ágöllum evrusamstarfsins 
og afleiðingum fjármálakreppunnar,  
sem lýsa sér m.a. í hraðvaxandi ójöfn-
uði, valda því, að aðild Íslands að ESB 
er ekki fýsilegur kostur í fyrirsjáanlegri 
framtíð, að mati höfundar. 

Í þriðja kafla er sýnt fram á yfir-
burði Norræna módelsins umfram 
óbeislað markaðskerfi  í anda nýfrjáls-
hyggju.  Norræna módelinu er lýst 

sem eina raunhæfa valkostinum við 
martröð nýfrjálshyggjunnar á öld al-
þjóðavæðingar.

Undanfarin ár hafa einræðistilburðir valdhafa orðið æ augljósari 
með hverju árinu.  Kjörinr valdhafar hafa dregið til sín aukið 
vald og brotið hefðir og reglur sem ætlaðar eru í lýðræðisríkj-

um til þess að takmarka svigrún valdsækinna forystumanna. 
Recep Tayyip Erdoğan forseti Tryklands er einn þeirra. Hann hefur 

sniðgengið reglur sem takmörkuðu þann tíma sem æðsti valdhafi lands-
ins gat verið við völd og breytti þeim svo sér í hag og í leiðinni jók hann 
eigin völd með nýrri stjórnarskrá.  Annar þjóðarleiðtogi af sama sauða-
húsi er Vladimir Putin sem hefur farið svipaða leið. Hann lét þó af völd-
um sem forseti eitt kjörtímabil en sett lepp fyrir 
sig og sneri svo aftur í embættið. Báðir liggja und-
ir miklu ámæli fyrir að notfæra sér vald sitt til þess 
að tryggja sér „rétt“ úrslit úr almennum kosning-
um meðal annars með því að banna hættulegum 
andstæðingum að bjóða sig fram.

Soprano 
Sá þriðji í þessum hópi er forseti Bandaríkjanna. 
Donald Trump er óspar á að beita opinberu  valdi 
sínu til þess að ná sér niðri á þeim sem andmæla honum eða standa 
í vegi fyrir áformum hans. Leiðarahöfundur breska blaðsins Guardian 
gengur svo langt í nýlegum skrifum að líkja Trump við mafíuforingja 
og leiðtoga glæpagengis. Vísar leiðarahöfundur til þess að Trump noti 
sömu aðferðir og fyrrnefndir glæpamenn og sýni daglega vald sitt , beiti 
því óspart til þess að ná sér niðri á andstæðingum, veita þeim ráðningu 
og brjóta þá á bak aftur.  Minnir þetta, að mati leiðarahöfundar Guar-
dian  einna helst á sjónvarpsþáttinn Sopranos um mafíuforingja í New 
Jersey, en stjórnun hans einkenndist af tilviljunarkenndum hótunum og 
þvingunum, ofuráherslu á trúnað við sig og refsingum í garð þeirra sem 
leyfðu sér að andmæla valdi foringjans.

Trump
Vissulega hefur Donald Trump verið hvað eftir annað eins og ótýnd-
ur mafíósi þegar hann hefur hellt úr skálum reiði sinnar yfir hvern 
þjóðarleiðtogann á Vesturlöndum á fætur öðrum og haft upp stóryrði 
og svigurmæli um viðskiptaþvinganir og aðrar refsiaðgerðir. Hótun-
um fylgir að þeim verður framfylgt og Trump hefur komið af stað tolla 
og viðskiptastríði milli Bandaríkjanna og fjölmargra lýðræðisþjóða á 
Vesturlöndum.  En á sama tíma hefur hann gert sér dælt við hvern ein-
ræðisþjóðarleiðtogann á fætur öðrum og lagt sig fram um að hitta þá á 
leiðtogafundi.

Skilaboðin eru algerlega ótvíræð, valdsæknir og einræðissinnaðir  
stjórnmálamenn eru honum sérstaklega að skapi. Það eiga þessir leið-
togar sammerkt að þeir líta á valdið sem persónulegt tæki til þess að 
berja á „óvinum“ sínum , brjóta á bak aftur þá sem standa í vegi fyrir 
„réttmætum“  áformum og veita þeim svo „maklega“ ráðningu  að aðrir 
hugsa sig rækilega um áður en þeir leggi út á sömu braut.  Það er þetta 
sem gerir það að verkum að Trump er líkt við mafíósa. Bent er á að með 
hverri nýrri valdsækinni ákvörðum sem gengur lengra en áður hefur 
verið gert er verið að færa út mörk valdsins í honum mafíósans. Það 
er á kostnað annarra valdþátta ríkisvaldsins og veldur ójafnvægi milli 
þeirra þannig að smám saman verður forsetinn, með yfirgnæfandi vald 
í sínum höndum.

Valdajafnvæginu raskað
Bandaríkin hafa í nærri 250 ár verið framvörður lýðræðisins í heim-
inum. Helsti styrkur stjórnkerfis þeirra og í raun lýðræðisins er jafn-
ræði milli forseta, þings og dómstóla.  Þetta jafnræði er grunnurinn 
að lýðræðinu og styrk þess. Stjórnarskrár annarra lýðræðisríkja fylgja 
í megindráttum eftir bandarisku fyrirmyndinni. Trump hefur á aðeins 
18 mánuðum vanvirt mörk forsetaembættisins á flestum sviðum og 
gengið yfir aðra með þeim afleiðingum sem mannkynssaga síðustu ald-
ar er hörmulegur vitnisburður um.  Uppgangur fasískra stjórnmálafla 
og einræðisherra byggðist á því að þeir voru kjörnir til embætta í lýð-
ræðislegum kosningum en fengu svo að komast upp með að taka sér 
einræðisvald og afnema lýðræðið.

Trump hefur ítrekað framið lögbrot og verið svo stöðvaður af dóm-
stólum.  Engu að síður heldur hann áfram og það er fullkomið vafamál 
hvort aðrar stofnanir ríksins muni eða geti til lengdar haldið honum 
í skefjum. Ítrekað hefur hann gengið á bak samningsbundinna skuld-
bindinga bandaríska ríksins, svo sem varðandi kjarnorkuafvopnunar-
samninginn við Íran,  og þingið hefur liðið honum það. Nú síðast beitir 
hann forsetavaldi sínum til þess að svipta fyrrverandi forstjóra leyni-
þjónustunnar aðgangi að upplýsingum. Sá hefur gagnrýnt Trump fyrir 
samstarf við Rússa í aðdraganda síðustu forsetakosninga.  Annar fyrr-
verandi forstjóri sömu stofnunar hefur látið hafa eftir sér að þessi aðgerð 
sé líkari því sem gerist í bananalýðveldum en í Bandaríkjunum. Hingað 
til hefur forseti Bandaríkjanna beitt heimild sinni samkvæmt almenn-
um mælikvörðum um hæfi en Trump brýtur reglurnar og notar vald sitt 
til þess að ná sér niðri á pólitískum gagnrýnanda.

Aðgengi að upplýsingum - Reykhólahreppur
Aðgengi að upplýsingum er grundvallaratriði í lýðræðisríkjum. Trump 
vill loka leiðum að upplýsingum sem eru honum ekki þóknanlegar. Af 
öllum stöðum í heiminum  skýtur þessi valdsækna einræðisþróun upp 
kollinum í Reykhólahreppi.  Þar er verið að leika enn einn tafaleikinn 
til þess að koma í veg fyrir áform um veg samkvæmt Þ-H leið. Nýkjör-
inn oddviti og starfandi sveitarstjóri setur upp á eindæmi reglur sem 
lokar leiðum fjölmiðla að upplýsingum. Það er í senn verið að leyna 
andstöðu íbúa við nýjustu áformin í tafaleiknum og refsing oddvitans í 
anda Trumps Soprano.

Kristinn H. Gunnarsson

LEIÐARI

Lýðræðið veikt með 
misbeitingu á opinberu valdi

Dýrfirðingurinn Kristín Auð-
ur Elíasdóttir er mikill hag-
yrðingur, enda staða að 

henni hagyrðingar og jafnvel skáld í 
báðar ættir. Móðir hennar er Kristj-
ana Vagnsdóttir og faðir hennar var 
Elías M. V. Þórarinsson og bjuggu 
þau í Keldudal og síðar á Sveinseyri í 
Dýrafirði.

Kristín Auður sendi þættinum eft-
irfarandi ljóð í vor sem lýsir mannlífi í 
Dýrafirði fyrir allnokkrum árum.

Gamli góði tíminn
Veturinn kveður, vor um strendur
vaknar allt líf um dýrfirska byggð.
Á vappi í fjörunni vagga sér endur
Í víkina mættar, búsetan tryggð.

Huga nú halir að bátum og línu
Höskuldur Ragnars og Konni á Borg
Guðmundur Friðgeir gáir að sínu
gott væra að komast sem fyrst út
á torg.

Bátana þarf nú að þrífa og skrapa
þorskinn að sækja ef veður fæst
Að sitja of lengi er sama og að tapa
sigla frá höfninni fleyin glæst.

Einhverjir þurfa aðeins að bíða
eftir að komast á hafið út
Ljóst er að hér þarf að laga og smíða
leggja í götin viðarbút.

Jarlinn er mættur , metur og
skoðar
mælir og sagar, einbeitt er lund.
Sauminn í borðið með hamrinum 
hnoðar
haffær er fleytan um miðafta stund.

Um hlíðar og dali heyrist nú ómur
háværir söngvar frá lóu og önd.
Himbrimi mættur og hljómfagur 
lómur
heimili búa við vatnanna lönd.

Fönnina leysir af fjallana brúnum
færast þá litir um bala og hlíð
Sauðburður hafin, við sjáum á túnum
sofandi, nýborin ungviðin fríð.

Byssu á öxl sína bóndi lætur
betra að huga að ferðum hér
Í ætisleit refur læðist um nætur
um lautir og skriður,fjörur og sker.

Vorverkin kalla, ef vel á að ganga
með vonir í hjarta til framtíðar lít
Það bætir víst lítið í bænum að hanga
en bera á túnin áburð og skít.

Skaparinn ræður svo skyni og regni
skammtar úr hinum mikla sjóð.
Því fylgjum við honum af fremst megni
með framtíðarvonir og markmiðin góð.

Við framtíðardrauma dagarnir líða
dagsverkin unnin af gleði og frið.
Bátar við höfnina löndunnar bíða
bundnir við kæjann hlið við hlið.

Mannlífið blómstraði, mikið var 
gaman
margt var að starfa í kaupstað og 
sveit.
Félagslíf gott og fólkið allt saman
fann sínar stundir í hamingjuleit.

Gott var að komast í grösuga haga
á góðviðrisdögum í friði og ró.
Sveiflandi halanum sáust þær kjaga
sællegu kýrnar frá Gunnari Jó.

Um hádegisbilið bændurnir mættu
með brúsana sína fulla af mjólk.
Kjarngóðan drykk sem kverkarnar 
vættu
fyrir krakkana jafnt sem fullvaxið fólk.

Að heyönnum loknum, var leit
fram til dala
liðið að hausti og verkefnin mörg.
Komin var tími, kindum að smala 
kallað og hóað um hlíðar og björg.

Á eyrinni voru menn vanir að slátra
verklagið fólkið kunni sitt fag.
Greina þá mátti glaðværa hlátra
er gantaðist liðið með ný saminn brag.

Elli frá Hrauni og Oddur á Gili
ortu þá stökur um konur og menn.

Þær birtust þó aldrei í bókum með kili
á blaðsnepla skráðar og gleymast því 
senn.

Á sýningu mikla, var haldið með hraði
hrútarnir bestu nú fengju sinn dóm.
Lofaði góðu hinn lagðprúði Svaði
láfættur,frjósamur, öllum til sóm.

Við matargerð alla var mikið að gera
mörinn að brytja og hræra blóð.
Flokka allt kjetið í frystir og bera
í kofann og tendra reykjarglóð.

Á hjónaball síðar skal haldið með gleði
hangikjét borða og uppstúfinn með.
Víkja frá veraldar amstri og streði
vinina hitt og létta sitt geð.

Frostið var komið í fjörðinn oss kæra
með fannhvíta kápu um eyrar og ból.
Senn myndi ljóminn frá ljósinu kæra
lýsa upp myrkrið, nú nálguðust jól.

Hvalreki þótti alltaf happ og mik-
il búbót. Um daginn rak andanefju á 
land og hvar annars staðar en í Eng-
ey, af öllum stöðum. Að Engeyingum 
sækir auðurinn. Jón Atli Játvarðsson, 
Reykhólum sá strax fréttapunktinn í 
málinu:

Hvalreki hjá Engeyingum.
Borinn verður biti enn að kjafti.
Bráðfeitt kjöt mun hanga á hver um 
rafti.
Andarnefju Engeyjingar sjóða.
Enginn veit hvort verður þeim til 
góða.

Sláum botninn í vísnaþáttinn með 
þessari vísu eftir Bitrunginn Stefán 
Gíslason um veðrið í sumar:

Rokið syngur við raust.
Svo rignir hann endalaust.
En ég græt þetta síst,
því ég veit fyrir víst
að vorið kemur í haust.

Kristinn H. Gunnarsson

Jón Baldvin Hannibalsson:

TVÆR NÝJAR BÆKUR UM ÞJÓÐ-
FÉLAGSMÁL OG ALÞJÓÐAPÓLITÍK
Norræna módelið gegn 
ögrun nýfrjálshyggjunnar

Vestfirska 
vísnahornið





6   30. ágúst 2018

Á sínum tíma skrifaði einn af 
vitrustu mönnum þessa lands 
ádeilugrein með þessu nafni.

Þessi hernaður er sífellt að fá á sig 
nýjar myndir og er alltaf við líði. Nú 
er það nýjast að færa skuli stofnbraut-
ina til Vestfjarða út fyrir Reykjanes.  
Heimamenn annarra sveitarhluta hafa 
tekið undir þetta og kalla það sáttaleið 
í langvarandi skoðanaskiptum um 
hvar vegurinn eigi að liggja. Sáttaleið 
hverra er það? Fólkið á Reykjanesi 
í heild hefur ekki einu sinni verið 
spurt álits. Landbúnaður og búseta á 
Reykjanesi er í þeim hópi hér í sveit 
sem best stendur. Þar eru stór og 
staðarleg tún og utan þeirra votlendi 
með miklu fuglalífi og æðarvarpi. 

Yfir þetta vill nú fólk fara að leggja 
stofnbraut umferðar til Vestfjarða sem 
þó er lenging á þeirri sem er.  Það hef-
ur verið bent á leiðir, sem eru stytting 
á nefndum vegi og þess er þörf.

Talsmenn vegar útfyrir Reykjanes 
virðast vera úr þeim hópi sem þykir 
engu þurfa að hlífa nema Teigskógi. 
Teigskógur er ágætur, en ekkert 
merkilegri en aðrir líkar hans hér í 

sveit, en honum er bara engin hætta 
búin verði farin leiðin sem styttst er 
og oft hefur verið bent á, hún er ekki 
í gegnum Teigskóg og ekki úrfyrir 
Reykjanes. 

Talað var um hlutlausa úttekt 
og var fenginn Norðmaður til.
Í reyfun um ágæti vegar um Reykjanes 
og áfram yfir Þorskafjörð er miklað-
ur glæsileiki brúar yfir fjörðinn og 
skoðun þaðan á fegurð náttúrunnar. 
Skárra er það nú hlutleysið! Verði 
þessi leið farin þarf að hefja vega-
bætur frá vegamótum við Skáldstaði. 
Sá vegur liggur gegnum skóginn á 
Barmahlíð, en honum má jafna við 
Teigskóg. Hvar annarsstaðar ætti hann 
að liggja?

Það var atkvæðamaðurinn Guð-
jón Kristjánsson (Addi Kitta Gau), 
sem viðraði leiðina ,,Yfir firði, gegn-
um fjöll“. Það er mesta stytting leiðar 
sem hægt er að fá. Til andmæla henni 
hefur verið sagt að svo vont sé efni í 
Hjallahálsi og Gufudalshálsi að gegn-
um þá sé ómögulegt að gera göng. Ég 
lít á þetta sem Grýlu og að nútíma 

tækni ráði við þann vanda. 

Vegurinn útfyrir Reykjanes 
yrði hryðjuverk
Fólkið sem stendur að hinu svokallaða 
hlutleysi og hefur kostað ókunnugan 
mann til að semja ályktun er skamm-
sýnt og skoðar ekki alla þætti. Þessu 
fólki hefði verið nær að bjóða fram 
pening í að stytta veginn á þann hátt 
sem ég hefi hér lýst. Sú leið hefur verið 
nefnd fyrr s.s. ég hefi einnig nefnt.

Nú er það svo að vegagerðarmenn 
hafa rekið augun í kletta í sunnanverð-
um Gufudalshálsi, sem þeir telja góða 
efnisnámu til vegagerðar. Hvort mun 
þá sá staður ekki góður til gangna-
gerðar líka? Einnig er hann rétt hjá 
haftinu í Gufufirði sem fullyrða má, 
að sé gott vegastæði.

Auðvitað er gangnagerð dýr og 
vegagerðarmönnum sem alltaf þurfa 
að horfa í kostnaðinn er vorkunn þó 
þeir bjóði hana ekki fyrst fram. 

Þeir kunna að leggja vegi. Nýji 
vegurinn fyrir Skálanes var skandall á 
náttúruvætti og sögu um ráð genginna 
kynslóða til að ,,laga í lappirnar“ á sér.

Dugað hefði minna til að bæta 
búsetuaðstöðu á Skálanesi, en vegur-
inn var gerður til að bæta leiðina til 
Vestfjarða. Þessi leið ,,Yfir firði, gegn-
um fjöll“ þverar báða Djúpafjörð og 
Gufufjörð. Í þeim báðum er grunnt 
á höftum sem ekki eru lakara vega-
stæðið en haftið í Þorskafirði og auk 
þess samanlagt styttri og þar væri líka 
hægt að koma fyrir glæsilegri brú til 
að ,,skoða útsýnið af “.

Þá er annað. Vegur yfir Þorskafjörð 
í mynni spillir því að haldist byggð í 
Djúpadal, hann situr eftir með fjall-
vegi á báða vegu.

Landið má ekkert við því að spillt 
sé búsetuskilyrðum. Byggðareyðing = 
vannýting, vanhirða lands.

Frægt varð þegar ráðherrann Ög-
mundur Jónasson vildi viðra og ræða 
í Vesturbyggð möguleikana á vegabót-
um með bið eftir þeim. Fólkið sagði 
takk og sýndi allt saman ráðherranum 
í afturendana. Í útvarps- og sjónvarps-
viðtölum á eftir sagðist fólkið vilja 
láglendisveg strax, annars yrði áfram 
óbyggilegt. Þá var nýbættur vegurinn 
yfir Klettsháls með ráðum að vestan. 
Vestbyggjar litu kannski á hann sem 
láglendisveg.

Síðan þetta gerðist er víst u.þ.b. 
liðinn fresturinn, sem Ögmundur 
talaði um. Teigskógur hefur dugað vel 
til rifrildis. Hann er á láglendi.

Heyrt hefi ég á tal fólks að betur 
mundu Reykhólar settir með viðskipti 
við ferðamennskuna ef aðalumferðin 
væri nær. Þetta kalla ég stórvarasaman 
hugsunarhátt. Reykhólar sem þéttbýli 
hefur byggst upp á þeim forsendum 
sem þar eru til staðar. Vanti sjoppu við 
veginn þá kemur hún þar sem hann er.

 Reykjanes og Reykhólar með 
er friðsælt svæði, hæfilega fjarlægt 
skarkalanum. Af því yrði stórskaði að 
fá hann þar í gegn. Dreifbýli byggðar-
innar allt er ekki síður mikilvægt 
svæðinu í heild en Reykhólar einir.

Verkstæði, veitinga- og gistiþjón-
usta eru bæði í þéttbýlinu og dreifðu 

byggðinni. Vanti meira slíkt kemur 
það eftir þörfum. Fólk ferðast á eigin 
vegum á eigin farartækjum. Vegvísa 
þarf til að finna þessa þjónustustaði. 
Fólk ferðast til að koma sér út úr 
skarkalanum og sækist ekkert eftir því 
að flytja hann með sér og dvelja við 
hann. 

Byggðin hefur nóg af friðsælum af-
viknum stöðum m.a. Hallsteinsnes og 
þar með Teigskóg. Til slíkra staða þarf 
ódýrari vegarslóða en stofnbrautin er. 
Þannig fyrirkomulag þekkir maður 
frá Norðurlöndum og Evrópu. 

Heyrt hefur maður og séð fögnuð 
manna í nýlegum skrifum og mál-
flutningi um þessa Reykjanessbraut að 
nú hækki hagur Strympu og tímabært 
sé að koma Reykhólum á kortið. 

Þetta er bull og vanhugsað blaður, 
heilaþvottur einhverra gróðrafíkla, 
sem hrífa fólk. Reykhólar sem þéttbýli 
eru á kortinu á eigin náttúrulegum 
forsendum, jafn nauðsynlegt dreif-
býlinu eins og það umhriðu landsins. 
Maður hefur nóg séð af vanhriðingu 
lands af þeim sökum að grasbítana 
vantar.

Þessi veglína sem ég hefi hér 
fjallað um ,,Yfir firði, gegnum fjöll“ 
er ekki með í samanburðaryfirliti 
Vegargerðarinnar, sem ég hefi séð um 
möguleika. 

Þessi leið kemur ef fólk vill að 
leiðin styttist. Hvað sem gert verður 
fyrr verður bráðabirgðaráð. Þau verða 
oft furðu langlíf ef notuð eru.

Ég var unglingur þegar bratta 
brekkan í Ódrjúgshálsi var gerð. Hana 
gerði ráðagóður ýtumaður, sem sá að 
fjárveitingin dygði ekki yrði farið eftir 
gerðri fyrirmælingu.  Bráðabyrgða-
sneiðingurinn er nú að verða sjötugur. 
Þá var ég ungur. Nú er ég gamall, safn-
gripur sem nálgast dysina.

Jóhannes Geir Gíslason
fyrrum bóndi í héraðinu

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.

,,Hernaðurinn gegn landinu“
Vegurinn um Austur-Barðastrandarsýslu
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• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

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!
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Virkjanaframkvæmdir hafa 
ætíð og munu líklega alltaf 
verða umdeildar. Líklega eru 

allir sammála um mikilvægi þess að 
vanda vel til slíkra framkvæmda og 
líklega ekki síst að velja og hafna, hvað 
er gert og hvað ekki. Ekkert orkufyr-
irtæki reisir virkjanir að gamni sínu 
eða bara til að virkja, þau eru ætíð að 
bregðast við orkuþörf í landinu. Sam-
kvæmt raforkuspá Orkuspárnefndar 
þarf um 150 MW nýtt afl inn í kerfið 
til ársins 2030. Þessi orka er ekki til í 
kerfinu í dag. Í spánni er einungis ver-
ið að horfa til almenna markaðarins 
en ekki þátta eins og aukinnar notk-
unar vegna rafbílavæðingar lands-
manna. Ekki er heldur tekið tillit til 
stærri uppbyggingar í atvinnurekstri 
eins og gagnavera og kísilvera. Mark-
aðurinn hefur kallað eftir aukinni 
raforku til gagnavera, m.a. vegna 
rafmynta. Það er mikilvægt að hafa 
í huga að ákvarðanir um þróun at-
vinnustarfsemi á landinu eru ekki á 
höndum orkufyrirtækja, þar ráða að 
sjálfsögðu lögmál markaðarins og 
leyfisveitingar stjórnvalda.

Við Íslendingar stöndum vel að 
því leyti að við erum með ákveðið 
ferli þegar kemur að ákvarðanatöku 
í virkjanaframkvæmdum.   Ferl-
ið er lögbundið, meðal annars 
með aðkomu stjórnvalda (ráð-
herra og alþingis), sveitarfélaga 
og fjölmargra opinberra stofn-
ana. Ferlið tekur langan tíma þar 
sem öllum gefst tækifæri til að koma 
athugasemdum á framfæri. Þó við 
séum ekki alltaf sammála um niður-
stöður mats og flokkunar virkjana-
kosta í orkunýtingarflokk, 
biðflokk og verndar-
flokk þá er mikil-
vægt fyrir okkur 
að virða þessar 

leikreglur lýðræðissamfélagsins. Því 
hvað stendur eftir ef þær eru brotnar 
þegar einhverjum líkar ekki niður-
staðan? Við verðum að geta treyst 
þessu ferli sem og þeim fjölmörgu 
sérfræðingum sem hafa metið ólíka 
virkjanakosti. Við þurfum ekki að 
vera sammála þeirri flokkun en það 
er einmitt lýðræðið í sinni tærustu 
mynd. Því miður hafa nýleg dæmi 
sýnt okkur að ekki eru allir tilbúnir til 
að fylgja þessum leikreglum.

Brúarvirkjun
Brúarvirkjun er 9,9 MW   rennslis-
virkjun í efri hluta Tungufljóts í 
Biskupstungum og eru landeigendur 
Skógrækt ríkisins og bændur á bæn-
um Brú. Undirbúningur að virkjun-
inni hefur staðið í mörg ár og hefur 
HS Orka átt gott samstarf við land-
eigendur og sveitarfélagið Bláskóga-
byggð.   Jákvæð áhrif virkjunarinnar 
á nærliggjandi byggðir eru talsverð 

en hún mun meðal annars styrkja af-
hendingaröryggi raforku í nágranna-
byggðum, þar sem til að mynda 
eru fjölmörg stór gróðurhús. Stofn-
kerfi raforku styrkist á stóru svæði 
með lagningu háspennustrengs frá 
jörðinni Brú til Reykholts og einnig 
munu virkjunarframkvæmdir skapa 
störf á svæðinu, bæði á byggingar-
tíma sem og þegar rekstur hefst. Að 
auki hefur verið lagður rafstrengur 
að Bláfelli og í Skálpanes á Kili, til að 
styrkja öryggi á hálendinu, í samstarfi 
við Neyðarlínuna og fleiri aðila.

Vegna stærðar virkjunarinnar gerir 
löggjafarvaldið ekki kröfu um að hún 
fari í umhverfismat en HS Orka valdi 
að fara þá leið til að vanda til verka, 
gæta allra hagsmuna og bregðast við 
þeim athugasemdum sem fram gætu 
komið. Engar efnislegar athugasemdir 
komu fram á neinu stigi í þessu ferli 
þ.e. hvorki á skipulagsstigi né við mat 
á umhverfisáhrifum framkvæmd-
anna.

Framkvæmdaleyfi var gefið út 2. 
febrúar 2018, fyrsta skóflustunga tekin 
23. mars og nokkrum dögum seinna 
barst kæra frá Landvernd og Náttúru-
verndarsamtökum Suðurlands, þar 
sem veiting framkvæmdaleyfis var 
kærð og þess krafist að framkvæmd-
ir yrðu stöðvaðar. Rökin voru meðal 
annars að framkvæmdin hefði komið 
kærendum á óvart og að rannsókn-
ir hefðu verið af skornum skammti. 
Þessi rök eru eftirtektarverð sérstak-
lega ef horft er til þess að kærendur 
lögðu fram kæru vegna þessara fram-
kvæmda nokkrum vikum áður. Einnig 
voru umhverfismat og skipulags-

breytingar vegna verkefnisins 
tryggilega kynnt og aug-

lýst. Varðandi skort á 
rannsóknum er ljóst 

að kærendur hafa 
ekki kynnt sér 
þau ógrynni af 
r a n n s ó k nu m 
og gögnum frá 
sérfræðingum 
sem liggja til 
h l i ð s j ó n a r 
þegar fram-
kvæmdar-
leyfi er 
gefið út, 
allt gögn 
sem eru 
aðgengileg 
öllum sem 
sjá vilja.

Þann 8. maí sl. hafnaði úr-
skurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamála kröfu kærenda um stöðvun 
framkvæmda.   Enn bíður HS Orka 
eftir niðurstöðu á meðferð kærunn-
ar, með tilheyrandi óvissu. Af hverju 
kærendur ákváðu að taka ekki þátt í 
ferli sem er sett upp til að hagsmuna-
aðilar geti haft áhrif á fyrirhugaðar 
framkvæmdir er með öllu óskiljanlegt.

Hvalárvirkjun
Hvalárvirkjun er 55 MW vatnsafls-
virkjun í Ófeigsfirði á Ströndum.   
VesturVerk ehf. á Ísafirði stendur að 
framkvæmdinni en fyrirtækið er í 
70% eigu HS Orku. Virkjunin hefur 
verið í orkunýtingarflokki rammaá-
ætlunar síðan 2013. Rökin fyrir þeirri 
flokkun voru m.a. að um eina virkjun-
arkostinn á Vestfjörðum var að ræða 
og að virkjun á Vestfjörðum skipti 
miklu máli fyrir orkuöryggi þar. Áður 
en virkjunin fór í nýtingarflokk var 
búið að skoða fleiri virkjunarkosti á 
svæðinu og þótti Hvalárvirkjun besti 
kosturinn. Skipulagsstofnun hefur 
í tvígang staðfest breytingar á aðal-
skipulagi Árneshrepps vegna Hval-
árvirkjunar.

Raforkuöryggi á Vestfjörðum er 
fjarri því fullnægjandi og nýjasta 
virkjunin á svæðinu til koma til móts 
við það vandamál er stór dísilrafstöð 
í Bolungarvík. Það verður að teljast 
undarlegt að við Íslendingar sem erum 
aðilar að Parísarsamkomulaginu varð-
andi loftlagsmál skulum samþykkja 
að nota dísilrafstöð með tilheyrandi 
mengun til raforkuframleiðslu þegar 
við höfum tækifæri að nýta hreina 
endurnýjanlega orku.

Málið hefur tekið undarlega 
stefnu síðustu vikurnar þar sem 
Náttúrufræðistofnun hefur lagt til 
að fyrirhugað svæði friðlýsingar við 
Drangajökul verði stækkað og nái þar 
með yfir athafnasvæði fyrirhugaðrar 
Hvalárvirkjunar og Austurgilsvirkj-
unar.  Gangi þessi friðlýsing eftir mun 
hún koma í veg fyrir byggingu þessara 
virkjana. Hvalárvirkjun er eins og 
áður hefur komið fram í nýtingar-
flokki rammaáætlunar og hefur verið 
í honum í fimm ár.  Þessi ár hafa verið 
nýtt til að afla tilskilinna leyfa, fram-
kvæma mat á umhverfisáhrifum, gera 
rannsóknir á svæðinu og annað sem 
tilheyrir því umfangsmikla og vanda-
sama verkefni að byggja virkjun.

Gangi þessi friðun eftir er verið að 
kollvarpa því lögbundna ferli sem er 

við lýði og hverjar eru þá leikreglurn-
ar varðandi orkukosti til að bregðast 
við vaxandi þörf og flokkanir á þeim?  
Hafa verður í huga að með samþykki 
rammaáætlunar hefur Alþingi fyr-
ir sitt leyti gefið heimild til að halda 
áfram vinnu og rannsóknum á virkj-
unarkostum í nýtingarflokki.

Í mati á umhverfisáhrifum Hval-
árvirkjunar í apríl 2017 taldi Nátt-
úrufræðistofnun að sérstakar jarð-
minjar yrðu ekki fyrir áhrifum af 
virkjuninni. Núna ári seinna telur 
stofnunin hið gagnstæða, sem er eft-
irtektarvert.   Eftir að Hvalárvirkjun 
fór í nýtingarflokk rammaáætlunar 
hefur stofnunin á nokkrum stigum 
máls haft tækifæri til að koma slíkum 
ábendingum á framfæri og ekki gert 
það.

Lagaramminn er skýr 
Ferli og umgjörð virkjanafram-
kvæmda hér á landi er vissulega um-
hugsunarefni. Það er sérstakt að hægt 
sé að kæra framkvæmd með tilheyr-
andi kostnaði fyrir framkvæmdaraðila 
án rökstuðnings. Ekki virðist heldur 
vera sett sú lágmarkskrafa á kærend-
ur að þeir hafi kynnt sér fyrirliggjandi 
gögn sem ólíkir sérfræðingar hafa 
unnið á undirbúningstímanum.

Langt og ítarlegt ferli er í skipulags-
lögum og lögum um mat á um-
hverfisáhrifum framkvæmda til að 
hagsmunaaðilar geti komið með 
athugasemdir á undirbúningstíman-
um. Sú aðferð að hreyfa ekki andmæl-
um á kynningarstigi gefur til kynna 
að viðkomandi aðilar séu samþykkir 
ferlinu eða framkvæmdunum. Kærur 
sem koma síðan á staðfest aðal- og 
deiliskipulag ganga gegn grunnsjónar-
miðum um kynningu og samráð sem 
lögin byggja á.

Við erum með lög og reglur í 
landinu en án nokkurs rökstuðnings 
geta samtök sett stórar framkvæmd-
ir sem hafa farið í gegnum lögbund-
ið ferli, í uppnám með tilheyrandi 
kostnaði og töfum. Það hlýtur að vera 
öllum ljóst að þessu verður að breyta. 
Afleiðingin er áframhaldandi ástand 
með takmörkuðu framboði á raforku 
og óásættanlegu orkuöryggi víða um 
land, uppbyggingu samfélagsins til 
trafala.

Ásgeir Margeirsson
Höfundur er forstjóri HS Orku. 

Að vera í sátt við guð og menn 
er okkur hverju og einu oft 
mislagðar hendur, en öll 

erum við partur af náttúrunni og get-
ur drjúgur tími ævinnar farið í að gera 
sér grein fyrir því. Ein er sú tegund 
sáttar sem við, er látum okkur málin 
varða, erum ekki á einu máli um en 
það er hvernig staðið er að samfélags-
uppbyggingu og þjónustu í dag. 

Í mannfjöldaspá Hagstofu Íslands 
er til næstu 50 ára spáð að íbúafjöldi 
verði 452 þúsund samkvæmt miðspá. 
Háspá gerir ráð fyrir 531 þúsund en 
lágspá 367 þúsund. 1 janúar 2017 var 
íbúafjöldi á landinu 338 þúsund. Birt 
eru þrjú afbrigði af spám, það er há-
spá, miðspá og lágspá sem byggðar 
eru á mismunandi forsendum um 

hagvöxt, frjósemishlutfall og búferla-
flutninga.

Hvernig sem rætist úr þessari 
mannfjöldaspá inn í framtíðina þá 
er það staðreynd í dag að misjafnt er 
hvar á landinu þú býrð, hvernig þjón-
ustu þú færð og þau fyrirtæki sem 
rekin eru vítt og breytt um landið. 
Samgöngu, raforku, heilbrigðismál 
og öll önnur þjónusta, svo kallaðir 
innviðir eru ekki á pari víða út á landi 
miðað við það sem þyrfti að vera nú 
á tímum.

Samgöngumál og afhendingar-
öryggi raforku er víða ábótavant svo 
ekki sé dýpra í árina tekið og oft er það 
vegna umhverfis og náttúruverndar 
sjónarmiða. Ég vil taka það fram að 
sjálfur er ég náttúruunnandi og ber 

mikla virðingu fyrir umhverfismál-
um. Í mínu kjördæmi, norðvestur-
kjördæmi, hefur verið til margra ára  
deilt um veglagningu um Gufudals-
sveit á Barðaströnd, (Teigskógsmálið) 
og núna eru áform um Hvalárvirkjun 
við Ófeigsfjörð á Ströndum að sigla í 
þrætur.  Víða á Vesturlandi eru vegir 
í slæmu ásigkomulagi. Í Dalasýslu eru 
um 70% malarvegir, svipaða sögu er 
hægt að segja í Húnavatnssýslum. Á 
Snæfellsnesi er raforkuflutningur ekki 
tryggur, sömu sögu er að segja á Vest-
fjörðum, þó hefur verið sett varaafl-
stöð á Bolungarvík sem er díseldrifin 
og varla getur það verið vistvænn 
kostur þegar bæði vindur og vatnsföll 
búa yfir hreinni orku.

 Búsetuskilyrði hljóta í grunninn 

að byggjast á þeirri aðstöðu 
sem býðst á hverjum stað með 
góðum samgöngum raforkuaf-
hendingar öryggi og auðvitað 
allri þjónustu sem nauðsynleg 
er.  

Sigurður Páll Jónsson. 
Þingmaður Miðflokksins í Norð-
vesturkjördæmi.

LEIKREGLUR LÝÐRÆÐISINS

UMHVERFIS OG NÁTTÚRUVERND. 
UPPBYGGING OG SAMFÉLAGSVERND.
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Prestafélag Vestfjarða fagnar um 
þessar mundir 90 ára afmæli 
sínu og af því tilefni var blásið 

til guðfræðiráðstefnu í Friðarsetrinu 
Holti dagana 19. – 21 ágúst.  Fengnir 
voru þrír fyrirlesarar frá Ísrael til að 
fjalla um þetta efni, hver frá sínu sjón-
arhorni; Palestínumaður, Gyðingur og 
Evrópubúi búsettur í Jerúsalem.

Er trúin hluti af vandamál-
inu?
Dr. Munther Isaac er 39 ára gam-
all Palestínuarabi af Vesturbakkan-
um.  Ætt hans hefur lengi átt heima í 
Betlehem.  Þar er hann sjálfur fæddur 
og uppalinn undir hernámi Ísraels-
manna.  Hann hefur því upplifað 
deilurnar á eigin skinni.  Hann er 
með doktorspróf í guðfræði og hefur 
verið prestur lúthersku kirkjunnar í 
Betlehem í rúmt ár.

Dr. Isaac segir að nafnið hans 
Munther sé arabískt nafn.  Kristnir 
eru minnihluti meðal Palestínuaraba, 
sem flestir eru múslímar.  Af hin-
um kristnu er kaþólikkar fjölmenn-
astir, svo orthdóxar.  Lútersk-kristnir 
menn á Vesturbakkanum eru um 
það bil 1500 til 2000 talsins.  Þetta 
eru sex söfnuðir, þar af einn handan 
landamæranna í Jórdaníu.  Munther 
er mikið niðri fyrir þegar hann segir 
frá því að þrátt fyrir það að heita eigi 
að Palestínumenn hafi sjálfstjórn á 
Vesturbakkanum þá sé allt undir smá-
sjá ísraelska hersins og landar hans 
þurfi að fara í gegnum öryggishlið og 
sæta margs konar hömlum auk þess 
séu byggðir þeirra umkringdar háum 
öryggismúr.  Deilan um Landið helga, 
Ísrael, sé vissulega ekki trúarleg deila 
en báðir aðilar noti samt trúarlega 
texta til að styðja sinn málstað.

Gyðingar og Palestínumenn deila 
um Landið helga, Ísrael.  Þeir deila um 
yfirráð yfir landinu.  Þetta er því póli-
tísk deila milli Ísraelsmanna og Araba.  
Munther segir að helsta vandamálið í 
dag sé það að Ísraelar kaupi upp land 
á Vesturbakkanum og eins séu dæmi 
um land sé tekið eignarnámi.  Þannig 
sé landsvæði Vesturbakkans sundur-
skorið og brotið upp í búta af land-
nemabyggðum Gyðinga.  Munther 
segir að margir Palestínumeinn eigi 
afsöl fyrir löndum sínum frá dögum 
Ottómaníska ríkinu og eins frá þeim 
tíma þegar landið var breskt verndar-
svæði.  En þeir pappríar séu ekki 
viðurkenndir í Ísrael nútímans.  Heit-
trúaðir Gyðingar svari þessu gjarnan 
með því að segja að þeir hafi einnig 
pappíra upp á þeir eigi landið.  Þá taka 
þeir upp Biblíuna og lesa upp fyrir-
heiti Guðs til Abrahams um að Guð 
ætli að gefa honum allt landið (sem er 
reyndar stærra landsvæði en Ísrael nú-
tímans).  Heittrúaðir Múslímar dragi 
svo upp sinn Kóran og bendi á að 
Jerúsalem sé múslímsk borg, þar hafi 
Múhameð stigið upp til himins.

Munther segir að sér þyki það dap-
urlegt að heyra marga kristna menn í 
Bandaríkjum Norður-Ameríku taka 
undir með Gyðingum og segja að Guð 
hafi gefið afkomendum Abrahams 
landið Ísrael.  Kristnir bókstafstrúar-
menn í USA trúa því að á hinum síð-
ustu tímum muni Guð kalla Gyðing-
ana saman í Ísrael.  Þeir trúi því að 
hinir síðustu tímar séu að renna upp 
og dómsdagur sé á næsta leyti.  Þess-
ir öfgahópar styrki landnám Ísraels-
manna.

Fyrir Palestínumenn sé það mjög 
erfitt að sætta sig við það að Guð 
ætli sér að gefa landið öðrum.  Er 
það eðlilegt að maður frá Úkraníu, 
sem á gyðingamóður, eigi meiri rétt á 
landinu heldur en þau sem hafa búið 
í landinu undanfarnar aldir?  Eiga 
Gyðingar guðlegan rétt til landsins?  

Er það rétt að 
setja samasem-
-merki milli 
Ísraels nú-
tímans, sem 
er pólitískur 
v e r u l e i k i , 
og Ísrales í 
Gamla testa-
mentinu?  Í 
stað þess að 
tala um okkar 
Guð þá ættum 
við að tala um Guð 
allra manna.  Landið 
ætti að vera fyrir alla.  Við 
eigum að kalla eftir landi eða 
ríki þar sem allir eru velkomnir og 
allir njóta réttinda.  Landið tilheyrir 
Guði en ekki einhverjum tilteknum 
trúarhópi eða ethnískum hópi.  Allir 
ættu að vera velkomnir í landi Guðs.

Guðs útvalda þjóð
Nir Cohen er frjálslindur rabbíi.  
Hann gengur með bláa kollhúfu aftast 
á höfðinu.  Hann er fæddur í Ísrael og 
alinn upp í strangtrúaðri fjölskyldu.  
Hann var þrjú ár í íraelska hern-
um.  Svo gerðist hann frjálslindur og 
fór að læra rabbínsk fræði hjá kven-
kyns rabbía, sem er ekki algengt því 
gyðingdómur og hefðir hans eru mót-
aðar af körlum.

Nir segir að hefðir og siðferði 
skipti miklu máli hjá Gyðingum.  Um-
skurn drengja, kosher-matur, hlutverk 
kynjanna, hjónavígsla, allt séu þetta 
atriði, sem skilgreini hvað það er að 
vera Gyðingur.  Skipta megi Gyðing-
um í þrjá hópa.  Orthodox Gyðingar 
eru elsti hópurinn, sá íhaldssamasti 
en um leið mjög fjölskrúðugur hópur.  
Svo eru það Conservative Gyðingar.  
Þeir urðu til á 19. öld og hafa viljað 
aðlaga hefðir gyðingdóms að nútím-
anum.  Svo er það hinir frjálslindu, 
sem Nir tilheyrir, en þeir eru yfirleitt 
kallaðir Reform Gyðingar.  Það eru 
Orthodox Gyðingarnir, sem biðjast 
fyrir við grátmúrinn í Jerúsalem.  Nir 
og hinir frjálslindu álíta sig óbundna 
af þeim stað og þeir eru opnir fyrir því 
að eiga sameiginlegar bænastundir 
með öðrum hópum Gyðinga.

Nir viðurkennir það að Gyðingar 
séu mjög oft ósammála og þeir séu 
sundurleitur hópur, enda koma 
Gyðingar víða að úr heiminum.  Hann 
hlær og rifjar upp þennan brandara:  
Where you have two Jews there will 
be four oppinions!  Nir segir það inn-
byggt í gyðingdómi að menn hafi ólík-
ar skoðanir og túlkanir.  Hann sýnir 
okkur síðu úr Talmud þar sem vitn-
að er í ólíkar túlkanir þekktra rabbía 
á því hvenær sé réttast að fara með 
kvöldblessunina.

Nir tók þátt í því með fleirum að 
skrifa bók fyrir börn og unglinga, sem 
var hugsuð til að auka á skilning milli 

Gyðinga 
og Palest-

í n u m a n n a .  
Bókin var sett 

upp sem saga tveggja 
þjóða, öðru megin á síðunni 

var dálkur með frásögn Gyðinga af 
landnámi Ísraels en hægra megin var 
svo frásagan frá sjónarhóli Palest-
ínumanna hvernig landið hefði verið 
tekið frá þeim.  Í miðjunni voru svo 
auðar línur til að skrifa á athugasemd-
ir.  Því miður hafnaði menntamálu-
ráðuneytið í Jerúsalem því að gefa 
bókina út.  Nir dæsir og viðurkennir 
að nútverandi stjórnvöld hafi lítinn 
áhuga á friði og friðarsamningum.  
Nú sé runninn upp tími hinna hörðu 
viðbragða.

Átök og ofbeldi í Evrópu
Dr. Maria Leppäkari er sænskumæl-
andi Finni.  Hún er fædd og uppalinn 
í Finnlandi.  Að loknu doktorsprófi í 
guðfræði frá háskólanum í Åbo og 
kennslustörfum tók hún við fram-
kvæmdastjórastöðu við Sænsku guð-
fræðistofnunina í Jerúsalem og þar 
hefur hún búið undnanfarin ár.

María tekur undir með að spenn-
an hafi magnast í Mið-Austurlöndum 
enda hafi harðlínumenn náð meiri 
ítökum.  En ekki einungis þar held-
ur sé einnig hliðstæð þróun að verða 
í Evrópu.  Ný-fasismi sé að sækja í 
sig veðrið í Evrópu.  Pólarisering sé 
að aukast, - einnig á Norðurlöndun-
um.  Rúmt ár sé liðið síðan gerð var 
hnífaárás í Finnlandi.  Þetta var fyrsta 
hryðjuverkið þar í landi.  Nú ári síðar 
var þessa minnst.  Ýmsir hópar nýttu 
sér þetta tilefni til að að vekja athygli 
á sínum skoðunum.  Þar á meðal fór 
hópur ný-fasista í kröfugöngu þar sem 
þeir mótmæltu auknum straumi inn-
flytjenda.

Maria vitnar til rithöfundarins 
Umberto Eco og segir að það sem 
meðal annars einkenni hugmynda-
fræði fasistanna sé dýrkun á for-
tíðinni.  Þá hafi kynstofninn verið 
ómengaður og unnið þrekviki.  Nú 
sé allt á undanhaldi.  Þannig ali þeir 
á hræðslu fólks við hið óþekkta og 
ókunna, sem framtíðin kunni að 
bera í skauti.  Fasistar geri alla jafn-
an lítið úr samtali menntamanna og 
gagnrýnni hugsuns, hjá þeim skipti 
öllu máli að láta verkin tala.  Þarna sé 

áhreslu á dýrkun karlmennskunnar 
og hetjuímyndarinnar.  Litið sé niður 
á hina veiklunduðu.  Það, sem sam-
einar og skipti öllu máli, sé að vera 
fæddur í sama landi.

Maria viðurkennir það að hún hafi 
áhyggjur af pólitískri þróun á Vestur-
löndum.  Þá sé umræða á netmiðlum 
mjög svört-hvít, þeir, sem séu okkur 
ósammála, séu útmálaðir sem óvinir 
og þeim eignaðir demónískir eig-
inleikar.  Fasismi þriðja áratugarins 
hófst á tímum fjölmiðalbyltingar, út-
varpsins, og hann kom einnig í kjöl-
far mikillar keppu.  Eitt og annað í 
nútímanum eigi sér hliðstæður við 
þann tíma.  Uppgangur fasimsa sé 
ógnun við hugmyndina um hið frið-
sama opna samfélag þar sem hlúð er 
að þeim veiku og þeim, sem eru utan-
garðs.  Fasisminn sé andstæður hinu 
opna norræna velferðarþjóðfélagi.

Í Mið-Austurlöndum sæki þjóð-
ernissinnaðar hreyfingar í sig veðrið.  
Svokallaðir islamistar eins og hryðju-
verkasamtök séu gjarnan kölluð, séu 
í raun öfgafullir arabískir þjóðernis-
sinnar.  Þess vegna hafi samtök eins og 
ISIS staðið fyrir hreinsunum á þeim 
landsvæðum, sem þeir hafa 
ráðið yfir.  Sérstaklega hafi 
þetta beinst gegn kristnum 
mönnum og múslímskum 
minnihlutahópum.

Land, sem flýtur 
í mjólk og hun-
angi
Sr. Hildur Inga 
Rúnarsdóttir er 
formaður Prestafé-
lags Vestfjarða.  Það 
voru hún og nafna 
hennar, sr. Hild-

ur Björk Hörpudóttir, sem höfðu veg 
og vanda af því að skipuleggja þessa 
ráðstefnu og taka á móti gestunum frá 
Ísrael.  Farið var með þau Munther, 
Nir og Maríu á Menningarnótt í 
Reykjavík.  Síðan var ekið með þau 
beina leið vestur að Ísafjarðardjúpi.  
Þau urðu öll hugfangin af fegurð 
landins þegar þau stóðu á Kambsnes-
inu síðastliðinn sunnudag og horfðu 
yfir Djúpið.  Fannst þeim við Íslendin-
ar búa í hreint frábæru landi þar sem 
smjör drypi af hverju strái.  Er Ísland 
kannski fyrirheitna landið?

Sr. Hildur Inga leysti þau svo út 
með því að gefa hverju og einu þeirra 
lopapeysu, sem hún hafði prjónað 
núna í sumar meðan rigningin lamdi 
á gluggann hjá henni.  „Þið eruð 
heppin“, sagði rabbí Nir Cohen, „það 
hefur ekki ringt í Ísrael í mörg ár.“

Magnús Erlings-
son.

Ísrael, land  Guðs og átaka

Dr. Munther Isaac, 
prestur í Betlehem

Rabbí Nir Cohen með kippuna á 
hnakkanum

Dr. Maria Leppäkari er 
sænskumælandi Finni.

Myndir: Magnús Erlingsson
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Elsta og um tíma eina leiklist-
arhátíð landsins, Leikur einn 
eða Act alone, var haldin í 

fimmtánda skipti nú í ágúst.  Ritstjór-
inn hefur beðið mig um nokkur orð í 
framhaldi af færslu sem ég setti inn á 
Fjasbókina fyrir nokkrum dögum og 
er sjálfsagt að verða við því.  Þar gerði 
ég þó í rauninni ekki annað en lýsa 
gleði minni yfir hátíðinnni og þakka 
fyrir að hafa fengið að vera með í 
þessari ævintýrasiglingu, á þessu æv-
intýrafleyi sem þau Elfar Logi Hann-
esson og Marsibil Kristjánsdóttir, hr-
intu úr vör á sínum tíma og Elfar Logi 
hefur verið kapteinn á síðan.  

Ég hef rifjað það stundum áður 
upp í viðtölum, og get vel einnig gert 
það hér, hvernig ég brást við þegar 
Elfar Logi hringdi í mig fyrir þess-
um fimmtán árum og sagðist ætla 
að byrja með einleikjahátíð í heima-
byggð sinni.  Ég þekkti hann þá ekk-
ert persónulega, hafði aðeins af því 
spurnir að hann hefði sett upp tvo 
frumsamda einleiki, annan um Mugg, 
hinn um Stein Steinarr.  Jú, og líklega 
vissi ég það þá þegar að maðurinn 
væri útlærður trúður, meira að segja 
með prófskírteini upp á það frá virtum 
dönskum trúðaskóla.  

Ég náði því eiginlega ekki alveg 
hvaða erindi honum fannst ég eiga í 
þetta fyrirtæki – og, ef ég á að segja 
alveg eins og er, geri ég mér það ekki 
heldur fyllilega ljóst í dag, eftir að hafa 
mætt á svotil allar hátíðarnar og átt að 
heita stjórnarmaður í forretningunni, 
síðustu fimm ár stjórnarformaður.  
Svo mikið er víst að nokkurn minnsta 
heiður af þessu öllu saman – og það 
segi ég ekki af uppgerðar hógværð 
heldur fullri einlægni – get ég ekki 
eignað mér.  Jú, reyndar, einu kom ég 
til vegar sem reyndist hátíðinni mjög 
til góðs, og það var að fá hana Brynju 
heitina Benediktsdóttur inn í stjórn-
ina og vera með okkur á fyrstu há-
tíðunum; hún kom með sama krafti og 
ferska anda inn í þetta gleðispil og flest 
annað sem hún kom nálægt.  Hún var 
tvímælalaust einn af bestu leikstjór-
um okkar alla tíð, gegnheil leikhús-
manneskja sem ekki fékk alltaf notið 
sín sem skyldi í okkar svo snauða og á 
margan hátt snautlega leikhúsi.       

En það var með Act alone, eða Akt-
ið eins og við höfum vanist á að kalla 
það.  Ég þarf vart að taka   fram (þó 
ég geri það) að ég hafði ekki nokkra 
minnstu trú á þessu uppátæki Elfars 
Loga.  Ég hugsaði víst með sjálfum 
mér (að sjálfsögðu var ég of kurteis 
til að segja það við hann í símann) 
að ekki væri nú öll vitleysan eins; en 
ég hafði svo sem enga ástæðu til að 

þekkjast ekki boðið, maðurinn hafði 
bókað á mig ókeypis flug og gistingu, 
ég hafði ekki komið til Ísafjarðar í eitt-
hvað um þrjátíu ár, og fannst meira 
en tími til kominn til að bæta úr því.  
Að ég myndi koma aftur að ári; ég 
er nokkurn veginn hundrað prósent 
viss um að það datt mér ekki í hug 
að ég myndi gera, þegar ég steig upp 
í flugvélina suður að lokinni fyrstu 
„hátíðinni“- ég leyfi mér að setja orðið 
í gæsalöppum því satt að segja var 
enginn sérstakur viðhafnarbragur á 
þessum þremur sýningum sem þarna 
var boðið upp á.  Ekki að þær hafi ver-
ið neitt verri en gerist og gengur, þær 
voru allar ágætar á sinn hátt – en vís-
ir að öðru og meira, það gat ég ekki 
séð að þær væru.  Að orða það svo 
að Ísfirðingar og nærsveitamenn hafi 
flykkst á viðburðina, það væri veru-
lega orðum aukið.  

En nú eru fimmtán ár liðin, og þot-
in hjá, frá því Aktið kom í heiminn.  
Ævisaga þess verður ekki skráð hér; 
hún gæti verið efni í heila bók, auk 
þess sem áhugasamir geta fundið allt 
sem máli skiptir á vefslóðinni:  https://
actalone.net/  Það er nóg að segja að 
Aktið sé búið að slíta barnsskónum, 
sem það gerði í Ísafjarðarbæ, en til 
manns komst það í raun og veru ekki 
fyrr en það flutti að heiman og settist 
að á Suðureyri.  Hvort það eyðir full-
orðinsárunum þar eða annars staðar, 
veit ég ekki frekar en aðrir, en ég óska 
því gæfu og gengis, hvar sem framtíð-
in verður.  Um leið og ég þakka fyr-
ir mig, nú þegar formlegu samstarfi 
mínu við Aktið er lokið, hugsa ég 
ekki aðeins hlýlega til allra listrænna 
þátttakenda í tímans rás: leikara, 
trúða, brúðumeistara, sagnamanna, 
músíkanta, söngvaskálda, myndlist-
armanna, eftirhermusnillinga, töfra-
manna og uppistandara; ég hugsa 
ekki síður með hlýju til heimamanna 
sem með hreint út sagt alveg ótrúlega 
jákvæðum undirtektum á hverri ein-
ustu hátíð – sama hvernig hefur viðr-
að – hafa gert þetta 
allt saman 
m ö g u -
legt.  

 
 
 
 
Jón Viðar 
Jónsson

„AKTIÐ“ KVATT

Myndir: Act alone
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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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volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
01

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is

F. 13. desember 1744 Selárdal 
Arnarfirði. D. 21. október 
1819 Bægisá.

Öndvegisverk: Þýðingaverkin; 
Paradísamissir, Tilraun um manninn, 
Messíasardrápa.

Hér með lýsist hjörvaþór,
hann á að vera skrafinn,
herðalotinn mjög og mjór,
mikið bólugrafinn.

Þannig lýsir skáldið arnfirska Jón 
Þorláksson sjáfum sér í kvæðinu 
Sjálfslýsing. Annað skáld úr Arnar-
firði Guðmundur nokkur Hagalín 

rýndi betur í ljóðið allt og dró þetta 
svona saman: „Ef lesendur hefði séð 
mann, meðallagi að hæð og grann-
vaxinn, nokkuð lotinn í herðum, með 
gult slegið hár, breiðleitan og brúna-
mikinn en þó lítið höfuðið, snar-
eygan og harðeygan, sem í tinnu sæi, 
bólugrafinn mjög með mikið skegg-
stæði, söðulnefjaðan og hafíð mjög 
framanvert, meðallagi munnfríðan, 
útlimanettan og skjótan á fæti, mál-
hreifínn og kvikan svo líkaminn allur 
væri jafnan sem á iði, þá hefði þeir séð 
þjóðskáld Islendinga.“ Víst voru þeir 
eigi samtíðamenn Jón og Gvendur 
því minnst ein öld var á millum þessa 

mætu skálda Arnfirðinga. En þökk sé 
Gvendi fyrir greininguna. En hvur var 
þessi Jón? Lesendur átta sig kannski 
betur þegar bærinn er hann kenndi sig 
við er nefndur. Nefnilega Bægisá fyrir 
nordan. Enn frekar má tengja skáldið 
með því að nefna tímaritið er við hann 
er kennt Jón frá Bægisá. Rit þetta er 
málgang þýðenda á Íslandi og fyrir 
þá þýðingalistina er okkar Jón einmitt 
þekktastur. 

Ekki ólaglegt skáld
Jón Þorláksson prestsonur í Selárdal 
en þó eigi lengi því faðirinn missti 
hempuna er okkar söguhetja var á 

fimmta ári. Ástæðan, jú Þorlákur hafði 
víst fengið sér eitthvað mun meira en 
messuvín er hann messaði í Otradal. 
Víst er misjafnt tónað af guðsmönnum 
en sjaldan var jafngreinilegt og þarna 
að klerkur var einfaldlega einsog 
þeir sungu Stuðmennirnir, blindfull-
ur. Sjálfur átti svo okkar Jón eftir að 
fylgja í skammarspor föður síns og 
það tvívegis. Þó ekki fyrir ölæði held-
ur dömuæði. Fjölskyldan flakkar víða 
eftir vínæði húsbóndans er var stund-
um eftir þetta nefndur hinn prestlausi. 
Jón innritast loks í Skálholtsskóla hvar 
hann útskrifast með miklum sóma 
og fær meðal annars einkunarorðin 
að hann væri ,,flestum fremri“ meðal 
nemenda og því bætt við að hann væri 
„ekki ólaglegt skáld.“ Þá þegar hefur 
hann byrjað að yrkja og má segja að 
hann hafi þjónað skáldagyðjunni af 
miklum krafti allt til enda. 

Víst má einnig draga aðra merk-
ingu við hið dásamlega orð ólaglegt. 
Jón virðist allavega hafa heillað kven-
þjóðina en eigi var það nú alltaf til 
góðs hans sjálfs. Þannig vill það til að 
skömmu eftir að hann hefur fengið sitt 
fyrsta brauð sem prestur missir hann 
það eftir að hafa sængað með fögru 
fljóði svo úr varð krói. Eigi þótti það 
sæmandi ólofuðum klerki. Hann var 
þó skotin og hún líka en meinið var 
faðir fljóðsins sem hafði enga trú á 
þessum unga klerki. Kvaðst meira að 
segja fyrr kasta sinni eigin dóttur í foss 
frekar en gefa hana séra Jóni. 

Hann starfar sem skrifari um stund 
en sækir áfram um brauð og fær loks 
veitingu í Grunnavík í Jökulfjörðum. 
Allavega nógu langt frá stúlkunni er 
hann elskaði en ástin spyr ekki um 
nein landamörk hvorki fjöll né ískalda 
fjörðu. Aftur verður úr þeim ástar-
fundum barn. Og í annað sinn missir 
Jón hempuna. 

Hvað er betra en að láta sig bara 
hverfa útí einhverja eyju eftir svona 
nokk? Það gjörir Jón fer allaleið í 
Hrappsey á Breiðafirði og fékk starf 

við samnefnda prentsmiðju. Nú fékk 
skáldið að njóta sín til fulls því Jón 
snarar í eina ljóðabók þá fyrstu er 
kemur út hér á lnadi. Voru þar bæði 
eigin ljóð og ljóðaþýðingar. Þessi 
fyrsta ljóðabók þjóðarinnar kemur 
út árið 1774 og sama ár gengur hann 
upp að altarinu í fyrsta og eina skipt-
ið. Hófu þau hjónin skömmu síðar 
búskap en lítill búmaður var Jón og 
þegar hann fékk loksins brauð að nýju 
var hann fljótur að þyggja það. Kona 
hans og þeirra ávöxtur, dóttir, urðu 
hinsvegar eftir en þrátt fyrir að þau 
ættu ekki eftir að búa saman eftir þetta 
skyldu þau aldrei formlega. 

Haustið 1788 fær Jón Þorláks-
son brauð í þriðja sinni og að þessu 
sinni gætti hann sig í kvennamálun-
um. Átti hann þó víst ástarævintýrin 
mörg og ávexti þess marga án þess þó 
að bekenna það nema kannski undir 
rós og þá í ljóði enda vildi hann ekki 
hætta á að missa hempuna í þriðja 
sinn. Fyrir norðan á Bægisá í Öxna-
dal bjó Jón allt til enda sinna daga eða 
31 ár. Það var einmitt þar sem hann 
vann sín stærstu verk og því eigi að 
undra skáldið sé kennt við Bægisá. 
Þau stórvirki er um ræðir eru einkum 
þýðingar hans á þremur verkum. Fyrst 
ber þar að nefna Tilraun um manninn 
eftir Alexander Pope, Paradísarmissi 
eftir John Milton og síðast en ekki síst 
Messíasardrápu eftir Friedrich Gott-
lieb Klopstock. 

Auk þýðingaverka sinna orti Jón 
bæði sálma og kvæði og þau síðar-
nefndu einkum í léttum dúr. 

Elfar Logi Hannesson

Aðalheimild: Sigurður Stefánsson. 
Jón Þorláksson Þjóðskáld Íslendinga. 
1963.

VESTFIRSKIR LISTAMENN

Jón Þorláksson



LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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Þann 28. júlí tengdust Spán-
verjar og Íslendingar tón-
listarböndum í Dalbæ á 

Snæfjallaströnd, þegar Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco 
Javier Jáuregui í Dúó Atlantica fluttu 
þjóðlög á basknesku, spænsku og 
íslensku sem og sönglög eftir eitt 
ástkærasta tónskáld Íslendinga, Sig-
valda Kaldalóns, sem gegndi einmitt 
læknisstörfum á Snæfjallaströnd.

Dúó Atlantica er þekkt fyrir að 
skapa mikla nánd við áhorfendur, 
innlifun, frumlegt efnisval, heillandi 
framkomu, tilfinninganæma túlkun 
og áhugaverðar kynningar, sem færa 
hlustendur inn í heim hvers lags 
fyrir sig. Guðrún og Javier komu 
fyrst fram saman árið 2002 í Guild-
hall School of Music and Drama í 
London, þaðan sem þau luku bæði 
mastersgráðum í tónlist. Síðan þá 
hafa þau komið reglulega fram í 
fjölmörgum tónleikasölum og á tón-
listarhátíðum víðs vegar í Evrópu, 
Bandaríkjunum og Afríku. Þau hafa 
tekið upp þrjá geisladiska: Mitt er 
þitt – íslensk og spænsk sönglög (12 
tónar), English and Scottish Rom-
antic Songs for voice and guitar 
(EMEC Discos) og Secretos Quiero 
Descubrir (Abu Records). Upptök-
ur þeirra má einnig heyra á disk-
unum Inspired by Harpa, Icelandic 
Folksongs and Other Favorites, 
Kom skapari (12 tónar) og Awake 
(Orpheus Classical).  www.duoatl-
antica.com

Þó að Ísland og Spánn séu langt 
hvort frá öðru á Evrópukortinu og 
menning þessara landa um margt 
ólík, þá hafa þau engu að síður verið 
tengd í gegnum aldirnar vegna fisk-
veiða Spánverja við Ísland. Á 17. öld 
var gefið út baskneskt-íslenskt orða-
safn, en það hefur verið talið fyrsti 
vísir að orðabók á Íslandi. Maður 
getur reynt að ímynda sér hvern-
ig Íslendingarnir og Spánverjarnir 
hafa reynt að skilja hvorir aðra og ná 
saman, ef til vill með því að syngja 
sum af þjóðlögunum sem Guðrún 
og Javier flytja á tónleikunum. Á 
okkar tímum gera Spánverjar sér 
ennþá gott af íslenska saltfisknum, 
eða bacalao, en hann er uppistaðan 
í þjóðarréttum á borð við ajoarri-
ero, bacalao al pil pil og croquetas 
de bacalao. Allir þessir réttir eru 

tilbrigði við íslenska saltfiskstefið. 
Í þeim anda berum við á borð fyrir 
ykkur íslensk þjóðlög flutt við undir-
leik spænska gítarsins. 

Ísland og Spánn voru fyrr á öld-
um hvort á sinn hátt að vissu leyti 
einangruð frá öðrum Evrópulönd-
um. Ísland vegna legu sinnar úti 
í miðju Atlantshafi, Spánn vegna 
Pýreneafjallanna. Ef til vill hef-
ur þessi einangrun átt þátt í því 
að þjóðlagatónlist í ákveðnum stíl 
þróaðist og varðveittist í hvoru 
landi fyrir sig. Spænsk tónskáld 
hafa í gegnum tíðina verið ötul við 
að útsetja þjóðlagatónlist og hefur 
sú tónlist haft mikil áhrif á aðrar 
tónsmíðar þeirra. Federico García 
Lorca er betur þekktur fyrir bók-
menntaverk sín, en hann var lærður 
píanóleikari og náinn vinur Manuel 
de Falla. Nokkur lög á tónleikunum 
tilheyra safni þjóðlaga sem Lorca og 
flamengósöngkonan “la argentinita” 
söfnuðu í Andalúsíu. Lorca útsetti 
lögin á einfaldan hátt fyrir rödd og 
píanó og þau fluttu þau saman og 
hljóðrituðu. Guðrún og Javier fluttu 
lögin í umskrifun fyrir rödd og gítar 
eftir Javier.

Tónleikarnir voru styrktir af 
Uppbyggingarsjóði Vestfjarða. 

Aðgangur var ókeypis. Hægt var 
að versla kaffiveitingar. 

Væri nú ekki rétt að fara að slá 
af, Mundi?

Nú sýnist það vera al-
mannarómur að íslensku vegirnir séu 
meira og minna ónýtir. Sumir jafnvel 
handónýtir. En það vita allir að veg-
irnir á landinu verða ekki lagfærðir 
með einu pennastriki. Og öllum er 
líka kunnugt um, að hraðinn orsakar 
flest hin hræðilegu umferðarslys. Af 
hverju liggur okkur svona mikið á? 
Stjórnlaus hraði á ónýtum vegum býð-
ur hættunni heim. Nú verða allir að 
sýna aðgát og kurteisi. Oft var þörf en 
nú er algjör og þjóðhagsleg nauðsyn.

Þingeyrarakademían biður alla 
ökuþóra að slappa nú af og aka mið-
að við aðstæður. Láta ekki smámuni 
koma sér úr jafnvægi. Og það þýðir 
ekkert að vera að bölva Vegagerðinni! 
Hún gerir það sem hún getur bless-
unin. Í gamla daga var sagt við menn 
hérna fyrir vestan, þegar þeir fóru of 
geyst:

„Væri nú ekki ráð að slá af, Mundi!“ 
Þetta er gott heilræði fyrir okkur 

marga. Sérstaklega á 100 ára afmæli!
Þingeyrarakademían. 

Hvað er Þingeyrarakademían?
Þingeyrarakademían er stór hópur 

manna sem stundar morgunsund 
og heita pottinn á Þingeyri. Þar eru 
ýmiskonar innanlands- og heims-
vandamál rædd og jafnvel leyst. Þing-
eyrarakademían kemur til dyranna 
eins og hún er klædd.

ályktun frá Þingeyrarakademíunni 1. ágúst 2018:

Ónýtir vegir og 
umferðarhraðinn:

BASKNESK OG SPÆNSK 
TÓNLIST Í DALBÆ

Myndir: Ólafur Engilbertsson



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is



3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

10. tölublað
7. árgangur

öflugur liðstyrkur

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

Í viðskiptaheiminum er það 
ímyndin sem ræður oft miklu um 
gæfu og gengi. Góð ímynd í hug-

um viðskiptavina jafngildir peningum 
fyrir fyrirtækið. WOW air er flugfélag 
sem sækir inn á markað fyrir ferða-
menn til Íslands sem hingað koma 
til þess að skoða landið og náttúru 
þess. Hvað er betra fyrir ímyndar-
sköpunina en að safna peningum fyr-
ir samtök sem berjast fyrir verndun 
náttúrunnar? WOW air og eigandinn 
Skúli Mogensen hefur séð viðskipta-
tækifærið í því að tengja sig og fyrir-
tækið við Landvernd. Síðustu ár hef-
ur Skúli Mogensen mætt á fundi hjá 
Landvernd og látið á sér bera. Það er 
kallað ímyndarsköpun. WOW air hef-
ur síðan safnað fé hjá farþegum sem 
rennur til Landverndar, sem eru síðan 
notaðir til þess að vernda náttúruna, 
eins og segir á heimasíðu félagsins. 
Félagið bætir síðan við jafnhárri upp-
hæð við og farþegar hafa lagt til. Starf-
semi og markmiðum Landverndar 
er svo ítarlega lýst svo hinir erlendu 
ferðamenn megi vera ljóst að þetta 
flugfélag er vinur náttúrunnar. Í apríl 
fyrr á þessu ári afhenti WOW air svo 
Landvernd um 18 milljónir króna. Við 
þetta tækifæri var starfandi formaður 
Landverndar himinlifandi og þakkaði 
stuðninginn við verndun náttúrunnar.

Vestfirðingar kannast við áherslur 
Landverndar og eru farnir að kynn-
ast baráttuaðferðum samtakanna. 
Virkjun fallvatna á Vestfjörðum eru 
samtökunum sérstakur þyrnir í auga 
og þeim hefur tekist að gera Hval-
árvirkjun, sem nær alger samstaða var 
um, að einu heitasta deilumáli þjóðar-
innar, a.m.k. í fjölmiðlum. Landvernd 
leggst gegn laxeldi í sjó á Vestfjörðum 
og að ekki sé talað um vegagerð að 
litlu leyti um Teigsskóg. Öll þessi mál 
eru ímyndarmál frekar en raunveruleg 
náttúruverndarmál. Það sem skiptir 
máli í nútímaauglýsingaþjóðfélagi er 
ekki hvað er rétt heldur hvað menn 
halda að sé rétt.  WOW air fórnar 
staðreyndunum og hagsmunum Vest-
firðinga fyrir ímynduninni. Það gefur 
þeim meiri pening og Landvernd fær 
meiri pening  - til þess að berja á Vest-
firðingum.

WOW – PENINGAR


