Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur
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Sjómenn heiðraðir
Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Finnur þú

gullstöng?
Nýr miði á næsta sölustað!

Á

Íslenskir endurskoðendur

sjómannadaginn voru þrír sjómenn heiðraðir í Bolungavík. Fór athöfnin fram í Hólskirkju og það var hin aldna sjómannskempa
Elías Ketilsson sem veitti heiðursmerkin fyrir hönd Sjómannadagsins í Bolungavík. Þeir sem voru heiðraðir voru Sveinbjörn
Ragnarsson og bræðurnir Benedikt Guðmundsson og Páll Guðmundsson. Þeir hafa allir stundað sjómennsku í nærri hálfa öld
og einnig gert út eiginn bát um lengri tíma.

Átökin um Djúpið
bls. 4

Sjávarútvegsráðherra
bls. 10

Vestfjörðum ehf
Pollgötu 2, 400 Ísafirði, www.isend.is
Sími 456-2200, Netfang: bjarki@isend.is

Móðir mín
Margrét bls. 8-9

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður | www.bbe.is

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Ísafjörður

Nýtt björgunarskipt vígt
að viðstöddu fjölmenni

Vel heppnuð sjómannadagshátíð á Patreksfirði

A

ð venju var veg
leg dag
skrá á Pat
reks
firði um sjó
mannadagshelgina. Hátíðin
hófst fimmtu
daginn 30. maí með
skemmtiskokki, vortónleikum Tón
listarskóla Vesturbyggðar og götugrilli.
Síðan var sam
felld dag
skrá fram á
sunnudag með sýningum, fjallgöngu,
dansleikjum, tónleikjum, kappróðri
og kaffisölu svo nokkuð sé nefnt.
Myndir: Gústaf Gústafsson.

Flott sumarföt, fyrir flottar

H

konur

is
Netverslun www.belladonna.

ið
nýja
björgunar
skip
Björgunarfélags Ísafjarðar
var vígt í hádeginu við há
tíðlega athöfn. Ragnar Kristinsson,
gjald
keri fé
lagsins flutti á
varp og
gerði grein fyrir kaupunum og fjár
mögnun þeirra. Kostnaður varð um
36 milljónir króna. Þá flutti einnig
ávörp Jón Svanhólm Hjartarson,
framkvæmdastjóri Landsbjargar og
Kristján Þór Kristjáns
son, for
seti
bæjarstjórnar. Jón Svanberg gat þess
að meðal þeirra sem hefðu lagt mikið
af mörkum við kaupin með dugnaði
sínum og elju væru þeir Gauti Geirs
son og Jóhann Ólafsson. Sr. Magnús
Erlingsson, prófastur vígði skipið og
nafn þess var afhjúpað og það gerði
Soffía Skarphéðinsdóttir eftirlifandi
eiginkona Gísla Jónssonar, sem skipið
heitir eftir. Börn Gísla gáfu mynd af
Gísla sem tekin var þegar hann tók
við viðurkenningu fyrir björgunaraf
rit sitt.
Slysavarnardeildin Iðunn gaf 300
þúsund krónur til kaupanna og sá auk
þess um veitingar að athöfn lokinni,
sem Eggert Stefánsson stýrði.

Hólmavík

Hátíðahöldin í góðu veðri
Allar gerðir startara og alternatora

H

á t í ð a h ö l d
sjómannadagsins á
Hólmavík fóru fram
í góðu veðri en samt köldu og
vindasömu. Björgunarsveitin
sýndi bát sinn og viðbragshæfni
og dorgað var við höfnina og
fékkst afli af margvíslegri gerð
og stærð eins og sjá má hjá
þorvaldi Garðari Helgasyni.
Mynd: Jón Halldórsson

Glerárgata 34b við Hvannavelli • S 461 1092 • asco.is
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Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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LEIÐARI

Laxeldi í Ísafjarðardjúpinu er
skurðpunktur átakanna
Atvinnuveganefnd Alþingis er að
fara höndum um frum
varp Sjávar
útvegsráðherra um fiskeldi. Frum
varpið er ekkert sérstakt fagnaðaefni.
Opinberum stofnunum er í of miklum
mæli falið að marka pólitíska stefnu
um atvinnuuppbygging og verðmæta
sköpun í þjóðfélaginu og það sem enn
verra er þessum stofnunum er veitt
rúmt svigrúm til ákvörðunar.
Það á að vera enn í fersku minni þau
afdrífaríku afglöð í lagasetningu árið
2000 að veita Skipulagsstofnun vald til
þess að leyfa og banna framkvæmdir
sem eru háðar umhverfismati. Þarna
var verið að innleiða Evróputilskipun í umhverfismálum en Alþingi
áttaði sig ekki á því að í meðförum ráðuneytisins komust harsvíruðustu
umhverfissinnarnir með puttana í samningu frumvarpsins og fengu því
ráðið að víkja frá Evrópureglnunum og setja séríslensk ákvæði varðandi
vald Skipulagsstofnunar. Í Evrópu fór samsvarandi stofnun með álits
gerð um framkvæmdir en hér á landi fékk Skipulagsstofnun leyfisvald
gagnvart framkvæmdum. Eins og vænta mátti ákváðu æðstu stjórn
endur Skipulagsstofnunar að haga sér eins og ríki í ríkinu og framfylgja
eigin öfgakennri stefnu og máttu Vestfirðingar til dæmis súpa seyðið
af því varðandi vegagerð um Gufudalssveit. Þessi staða var algerlega
óþolandi.
Þessu lauk með því að Alþingi hafði sig upp í að breyta lögunum og
taka valdið af Skipulagsstofnun og nú veitir stofnunin aðeins álit, rétt
eins og alltaf var gert ráð fyrir í Evróputilskipuninni, en pólitísk kjörnir
aðilar annast ákvörðunartökuna, svo sem sveitarstjórnir og ráðherra.

Pólitískt embættismannavald

Illi heilli var undir forystu Viðreisnar vaðið í sama fenið þegar Haf
rannsóknarstofnun og Veiðimálastofnun voru sameinaðar. Settir voru
yfir hina nýju stofnun svarnir andstæðingar laxeldis sem hafa auðvitað
notað stofnunina og það vald sem lög veita þeim til þess að leggja hvern
stein í götu uppbyggingar laxeldis á fætur öðrum. Í þessu ólánsfrumvarpi
sem ætlunin að veita Hafrannsóknarstofnun sams konar vald gagna
vart fiskeldi og Skipulagsstofnun hafði áður gagnvart umhverfismats
skyldum framkvæmdum. Að lögfesta áhættumat vegna erfðaáhættu og
fela „vísindamönnunum“ vald til þess að velja sér ráðandi forsendur er
hinn fullkomna afneitun á ömurlegri reynslu af Skipulagsstofnun.
Vísinda
menn eru ekki utan við þjóð
fé
lagið og þeir hafa sínar
skoðanir og átrúnað burt séð frá sínu sérsviði. Með öðrum orðum
þeir geta stjórnast í mati á málum af viðhorfum sem eru ekki endilega
byggðar á sérþekkingu þeirra. Ákvarðanir á borð við uppbyggingu fisk
eldis sem atvinnugreinar eru pólitísk viðfangsefni, sem þeir eiga að véla
um, sem sækja umboð sitt til kjósenda. Það er hrein vitleysa að ætla
embættismönnum að marka pólitíska stefnu.
Meirihluti atvinnuveganefndar hefur gengið svo frá málinu að fá
einum embættismönnum , sem einkum eru svarnir andstæðingar lax
eldis eiga að ráða því hver afdrif umsókna um laxeldi í Ísafjarðardjúpi
verða og fá rúmar heimildir til þess að túlka lögin að eigin fordómum.
Óttast er að umsóknirnar, sem þegar hafa verið að velkjast árum saman í
stofnankerfinu, muni falla niður og að fyrirtækin sem að umsóknunum
standa muni þurfa að byrja ferlið frá grunni. Það mun þýða margar ára
töf ef ekki stöðvun um langan tíma.

Átökin um Djúpið

Kjarninn í átökunum um uppbyggingu fiskeldisins snúist einmitt um
Ísafjarðardjúp. Komist laxeldið þar af stað verður atvinnugreinin orðið
það umsvifamikil á landsvísu og með það mikla efnahagslega þýðingu
fyrir þjóðarbúið að ekki verði aftur snúið. Andstæðingar fiskeldisins
innan sem utan stjórnarflokkanna gera sér grein fyrir því og leggja því
allt kapp á að stöðva öll áform um laxeldi í Ísafjarðardjúpi.
Átökin um fiskeldið eru í raun hörðustu átökin sem fram fara á lög
gjafarþinginu þessa dagana. Uppbygging fiskeldisins er eitt stærsta líf
kjaramál þjóðarinnar á mæstu áratugum.
Í Krossgötum, riti Vestfjarðastofu er dregið fram að að 70 þús. tonna
fiskeldi á Vestfjörðum gæti skilað 65 milljarða heildarverðmæti, eða um
730 beinum störfum og um 420 afleiddum störfum, eða samtals um
1.150 störfum.
Á landsvísu eru öll merki um að hægt verði á fáum árum að auka
laxeldið upp í 200 þúsund tonna ársframleiðslu. Slík framleiðsla myndi
skila fáheyrðum tekjum í þjóðarbúið sem kæmu sér vel á næstu árum
, tímabili afturkipps í efnahagslífinu, með tilheyrandi lífkjarabata fyrir
allan almenning, að ekki sé talað um uppsveifluna fyrir Vestfirði.
Það er mikið í húfi að vel takist til nú í lagasetningunni og að Alþingi
beri gæfu til þess að horfa til almannaheilla og framtíðar og hafni for
dómum, fortíðarkreddum og fátæktarstefnu.
Kristinn H. Gunnarsson

9. tölublað, 8. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Kristinn H. Gunnarsson, sími: 892-7630, netfang: kristinn@kristinn.is.
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

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

Ölver í Ósvör

S

exæringurin
Ölver
fékk
upplyftingu í vikunni og
síðan var honum róið í
gær af miklu kappaliði í ægifögru
veðri yfir Bolungarvíkina yfir í
Ósvör þar sem hann var dreginn
upp á hvalbeinahlunnum í sátrið
sitt. Lendingin gekk vel enda
kunnáttumaðurinn
Jóhann
Hannibalsson, safnvörður, við stjórn.
Það verður að fara réttu meginn við
Vararkoll og eins nálægt honum og
hægt er, því annars er voðinn vís, sagði

Jóhann, þegar kom að lendingunni.
Ölver var smíðaður árið 1941 af
Jóhanni Bárðarsyni skipasmið frá
Bolungarvík og var hann smíðaður
samkvæmt gömlu bolvísku lagi.
Bolvíska lagið byggði á góðri sjóhæfni,
bátarnir voru hraðskreiðir, létt rónir,
góðir til siglinga og léttir og stöðugir
í lendingu.
Ölver er í eigu Byggðasafns
Vestfjarða á Ísafirði en eyðir sumrum
í uppsátrinu í Ösvör í Bolungarvík,
safngestum til ánægju.

„

Lendingin
gekk vel
enda kunnáttu
maðurinn Jóhann
Hannibalsson,
safnvörður, við
stjórn.

Vestfirska vísnahornið
Í

vestfirska vísnahorninu 30. apríl
í svokölluðum Hrísabrag reyndi
prófarkalesari að láta ríma saman
halnum og Flókadalinn sem auðvitað
gengur ekki. Rétt er vísan svona:
Stefndu að Hrísum Strandamenn.
Stuð á mörgum halnum.
Bærinn var og er svo enn
innst í Flókadalnum.
Vorveðráttan hefur svosannarlega
ekki verið til að hrópa húrra fyrir. Hart
er að þurfa vera kappklæddur þegar
farið er úr húsaskjóli, fuglasöngurinn
lágstemmdur og hálffreðinn og áfram
heimskautaloft yfir okkur samkvæmt
verðurspá. Hér er vísa frá því er betur
blés.
Enn er sumarsólin hér
séð vart aðra slíka.
Bændar eru að bræða úr sér
og bústofn þeirra líka.
Talandi um bústofn og búskap
þá hefur okkur sauðfjárbændum
bæst góður liðsauki sem er Reimar
Vilmundarson, sem ætla nú að sögn
að hafa báðar Bolungavíkurnar undir.
Menn segja að Reimar einhamur sé
og alls ekki ekki setji sér skorður.
Því ætli hann brattur að búa með fé
í Bolungavíkurinni norður.
Sigmundur
Sigurðsson,
sem
áður bjó í tólf ár á Óspakseyri en er
nú kóngsins lausamaður í Lyngási
í Kollafirði er prýðilega hagmæltur
og léði mér nokkrar tækifærisvísur.
Einhvern tíma kom hann til frænda
síns Franklíns Þórðarsonar í Litla
Fjarðarhorni er hann var við

skítmokstur, sem er ekki sú iðja sem
bændum líkar best að sinna.
Út á túni er að spóla,
ekki er hann í skapi þjáll.
Ekur skarni út á hóla
eins og gerði forðum Njáll.
Simmi hefur lengi verið á
sauðburðarnæturvakt á Smáhömrum
og á þeim vettvangi verður aldrei alveg
sneytt hjá lambavanhöldum.
Kem ég inn í kaffi þreyttur.
Karlinn verður orku að hafa.
Því alla morgna er ég sveittur
on´í fjöru lömb að grafa.
Einhvern tímann að vetri hringdi
Simmi í mig án árangurs en sá svo í
hendi sér hvað olli.
Mikið er ég minnugur.
Mjög vill hungur sefa
sauðamaður sinnugur
sem er úti að gefa.
Það
vakti
blendnar
tilfinningar meðal bænda þegar
stéttarformaðurinn var allt í einu
hlaupinn frá stýrinu eða eins og
Simmi segir:
Blessuð bændamenningin
býr við ásýnd kranka.
Flúinn er nú foringinn.
Fór í KB banka.
En svo fannst Simma aftur rofa til.
Bjart er nú í bændastétt
bara rétt si svona
Það er engin furðufrétt
þó foringinn sé kona.

Ekki er hægt að láta hjá líða að geta
aðeins um orkupakkann og málþóf
honum tengd.
Orkupakkinn er ansi sver.
Engan kærleik til hans ég ber.
Brátt verð ég kominn með svoddan
sinn
sem að aðhyllist Miðflokkinn.
Í öndvegi þá ég Sigmund set.
Skagfirðinginn ég kjassað get
en Bergþórs sköndul þá met ég
mest.
Mun því söðla minn hvíta hest.
Trump Bandaríkjaforseti er nú í
Bretlandsheimsókn og hagar sér af því
tilefni eins og artir hans standa til.
Trump er nú hjá Betu að bjástra.
Bræða á sárin heftiplástra.
Auðvaldsmesti ættarlaukur.
Ómenni og byssuhaukur.
Mörg þekkjum við eflaust kvæðið
Skúlaskeið eftir Grím Thomsen þegar
sakamaður á Þingvöllum bjargaði lífi
sínu með því að þeysa á Skjóna sínum
vestur til Borgarfjarðar. Þessi vísa sem
ég nefni Sigmundarskeið er á líkum
nótum.
Yfir Þingsins auma svið
eins og hugur beri,
þrusuvíxlað þrælalið
þeysir á grárri meri.
Og nú er nóg ort. Með ósk um
hlýtt og huggulegt sumar okkur
Vestfirðingum til handa.
Indriði Aðalsteinsson,
Skjaldfönn.

6. júní 2019
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Ég er negri
É

Sjávarútvegur
– Undirstaða velferðar

Við þjónum með gleði til gagns

g man það þegar mamma
og pabbi keyptu sér plötu
spilara. Það var nokkuð stór
stund þegar plötu
spilari kom inn á
heimilið. Mamma keypti sér plötu
með Hauki Morthens og og aðra með
Ragga Bjarna. Ég keypti mér plötu
með Simon og Garfunkel. En pabbi
keypti sér plötu með Mahilu Jackson
því hann sagði að það væri svo yndis
legt að hlusta á fallega og vel sungna
negrasálma.
Í fyrra haust fékk ég þá hugmynd
að hafa messu með negra
sálmum í
Ísafjarðarkirkju. Organistinn tók vel
í hug
myndina og ég gerði messu
aug
lýsingu og setti upp í glugga
kirkjunnar. En þá byrjuðu vandræðin.
Konurnar í kórnum sögðu: Séra
Magnús, þú getur ekki skrifað negra
sálmar, það ber vott um rasisma að
nota orðið negri. Ég maldaði í móinn
og benti á að í rauðu sálmabókinni,
sem við notum í kirkjunni, stæði við
sálm nr. 725 að þetta væri negra
sálmur. Textinn er "Ver mér nær" og er
gerður af Hrefnu Tynes. En konunum
í kórnum varð ekki haggað. Svo ég
breytti aug
lýsingunni og skrifaði
orðið svertingja
sálmar. En á
fram
sögðu konurnar í kórnum að þetta
væri ótækt orð. Nú voru góð ráð dýr.
Ekki gat ég sagt blökkumannasálmar.
Loks skrifaði ég að þetta væru gospel
sálmar en þá sagði organistinn nei,
það væri önnur tegund músíkur. Ég
var lentur í þvílíkum hafvillum að ég
hringdi suður og ræddi þar við doktor
í guðfræði og bað hann ráða mér heilt.
Doktorinn, sem hafði numið fræðin í
Ameríku, sagði mér að þar væri talað
um Af
ri
can Americans. Ég skrifaði
því að í messunni yrðu sungnir sálmar
eftir Ameríkana af afrískum ættum.
Verð að játa að ég gerði þetta með
nokkrum bakþanka því bæði fannst
mér orðasambandið óþjált og eins hitt
þá grunaði mig að það kynni einnig
að bera vott um fordóma að segja að
einhver hópur manna ætti ættir sínar
að rekja til Afríku. Uppruni getur ekki
síður verið viðkvæmt mál heldur en
húðlitur.
Ég hef alltaf verið for
vitinn um
uppruna minn. Hef til dæmis stært
mig af því að vera hálfur Vestfirðingur.
Svo þegar karl faðir minn fór að grufla
í ættfræði þá fór ég að velta því fyrir
mér hvort ég væri kominn af mikil
mennum. Gat verið að ég væri af
komandi Ingólfs Arnar
sonar, Auðar
djúpúðgu eða Njáls á Bergþórshvoli?
Nei, því var ekki að heilsa. Pabbi upp
lýsti mig um að við værum komnir í
beinan karllegg út af Auðunni skökkli.
Það fór um mig hrollur að frétta þetta.
Enginn karlprestur, sem uppi er á
tímum "og ég líka byltingarinnar",
getur sagt frá því upphátt að hann sé
afkomandi landsnámsmanns með svo
dóna
legt viður
nefni. Það gæti mis
skilist. Þá væri nú betra að vera af
blá
mönnum kominn! Reyndar mun
hluti Íslendinga geta rakið ættir sínar
til þel
dökkra manna. Þannig ritar
norski land
könnuðurinn og korta
gerðamaðurinn Hans Frisak í dagbók
sína þann 4. ágúst 1812 þar sem hann
er á ferð um Austfirði, nánar tiltekið
á Djúpavogi: "Afgreiðslumaðurinn
við versluna hér er frá Vestur-Indíum.
Hann er mjög dökkur á hörund og
með kolsvart krullað hár og kallar sig
Hans Jónatan. Faðir hans er evrópskur
en móðirin negri (ættuð frá Ghana í
Vestur-Afríku)."
Orðið negri er mjög dónalegt orð

„

Konurnar
í kórnum
sögðu: Séra
Magnús, þú
getur ekki skrifað
negrasálmar,
það ber vott um
rasisma að nota
orðið negri.
í dag. Að brúka það þykir bera vott
um svæsna kynþáttafordóma. En
þannig var það ekki þegar ég var að
alast upp. Ég svaf alltaf með negra
dúkku í rúminu mínu og mamma
kenndi mér að stafa og lesa og ein af
bókunum, sem við lásum saman var
sú dá
sam
lega bók "Tíu litlir negra
strákar". Í þá daga þótti ekkert að því
að tala um negra. Nýlega rakst ég svo á
þessa dönsku barnagælu, sem danskar
mæður sungu yfir börnum sínum
fyrir einni öld síðan:
Lille negerdukke
sover i min seng
sammen með en dejlig
gul kineserdreng.
Jeg har sunget mine
kære børn til ro,
klappet dem på kinden,
kysset begge to.
Vi er een familje.
Børn af samme jord.
Sov, min sorte søster!
Sov, min gule bror!
Þarna er dregin upp mynd af barni,
sem sefur í rúminu sínu og heldur
á svertingja
dúkku og kín
verskum
dúkkustrák. Er þetta kvæði rasismi?
Við fyrstu sýn mætti halda það vegna
tiltekinna orða, sem eru notuð. En sé
sam
hengi textans skoðað þá kemur
í ljós mikil samhyggð og kærleikur.
"Við erum ein fjölskylda, börn sömu
jarðar", segir í síðasta erindinu. Hvítir,
svartir og gulir eru ein fjölskylda, börn
sömu jarðar. Slík samheldni er and
stæða rasismans.
Kynþáttahyggjan er röng. Grunn
hug
myndir hennar eru al
rangar.
Mann
fræðingar nú
tímans segja að
hvíti maðurinn og svarti maðurinn
séu af sama kyn
þætti. Og Biblían
heldur þessu einnig fram. Þar er greint
frá því að mann
kyn eigi sitt upp
haf í þeim Adam og Evu. Þess vegna
séu allir menn bræður og systur. Og
þessi hugmynd Biblíunnar er studd af
vísindunum. Fræðimenn við Stanford
háskólann hafa fundið það út að allir
menn jarðarinnar bera í sér litning,
sem á upphaf sitt í einum og sama
manninum. Við gætum þess vegna
kallað hann Adam, sem á hebresku
þýðir maður. Já, og svo segja vísindin
líka að fyrstu mennirnir hafi komið
fram í Afríku. Þetta þýðir það að ég
á ættir mínar að rekja til Afríku. Þar
er upp
haf mitt og annarra manna.
Ég er því African Íslendingur. Ég er
negri. "Ich bin ein Neger!" Það er viss
léttir að geta sagt þetta og þurfa ekki
að minnast á þennan millilið, hann
Auðunn land
náms
mann, sem hafði
svo leiðinlegt viðurnefni.
Magnús Erlingsson
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EKKI SOFNA Á VERÐINUM
Láttu ekki ofþreytu sigla þér í strand. Svefnskortur er
algeng orsök slysa á sjó. Gætum þess að fá næga hvíld
og vökum yfir öryggi okkar.
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Móðir mín Margrét Guðfinnsdóttir

Á

gætu
samkomugestir,
hvað getur maður sagt um
mömmu sína, ætli við séum
ekki öll sammála um að við höfum átt
heimsins bestu mömmu.

Skötuf jörður og Folafótur

Mamma mín Margrét Guð
finns
dóttir fæddist 29.mars 1909, eða fyrir
110 árum í Litlabæ í Skötufirði. For
eldrar hennar voru hjónin Halldóra
Jóhanns
dóttir, ættuð úr Skaga
firði
og Guð
finnur Einars
son frá Hvíta
nesi og var hún tólfta barn þeirra af
fimmtán. Barn að aldri flutti hún með
foreldrum sínum að Tjaldtanga í Fola
fæti, en þar var gott útræði og var þá
nokkur byggð í Fola
fæti. Frá 9 ára
aldri dvaldist hún hjá Sigfúsi bróður
sínum og Maríu konu hans sem þá
bjuggu í Kolakoti í Fætinum og gætti
barna þeirra. Vann hún sér þá æfi
langrar vin
áttu þeirra Guð
finns og
Kristjáns, sona þeirra hjóna. Ellefu ára
gömul varð hún fyrir þeirri reynslu
að horfa föður sinn drukkna ásamt
öðrum manni þegar bát þeirra hvolfdi
á Seyðisfirði. Þrettán ára fluttist hún
með móður sinni til Hnífdals og gekk
þar í skóla ,að ég held part úr tveimur
vetrum, en það var öll hennar skóla
ganga og fermdist hún í Ísa
fjarðar
kirkju á hvítasunnudag 1923 fjórtán

ára gömul. Þá gáfu prestar vitnisburð í
lestri, skrift, reikningi, kristnidómi og
hegðun og fékk mamma ágætt í öllu,
en það var séra Sigurgeir Sigurðsson,
síðar biskup sem fermdi hana.
Þegar ég var að hugleiða hvað ég
ætti að segja hér komst ég fljótt að því
að það var erfitt að tala um mömmu
án þess að minnst væri á pabba og láta
eins og hann hafi ekki verið þarna, svo
samofið sem líf þeirra var í næstum
sjötíu ára sambúð. En pabbi hét Sigur
geir Sigurðsson fæddur 22.júlí 1902
á Markeyri í Skötufirði, en alinn upp
frá fjögura ára aldri í Folafæti (Heima
bænun eins og hann var kallaður,
en það var bújörðin, önnur heimili í
Fætinum voru svokölluð grasbýli).
Sextán ára gömul réði mamma sig
í vist hjá Evlalíu ömmu í Heimabæ
(Folafæti) og þar hófust kynni þeirra
pabba og þar giftu þau sig 5.septem
ber 1926. Sagan segir að Hannes
bróðir pabba hafi bakað pönnukökur
fyrir veisluna meðan brúð
guminn
sótt prestinn yfir að Hvíta
nesi. Þar
hófu þau búskap í sambýli við Evlalíu
ömmu, það var þröngt búið í þá daga.

Til Bolungav íkur

Árið 1934 fluttu þau til Bolunga
víkur og höfðu þá eignast fjögur
börn af tíu, en þau ólu líka upp Ás

Þuríðardagurinn
Þuríðardagurinn var haldinn í sjötta sinn með veglegri dagskrá í
Félagsheimili Bolungavíkur. Þuríður er auðvitað landnámsmaðurinn
Þuríður sundafyllir frá Hálogalandi og dagskráin hefur þróast til þess
að gera hlut kvenna verðug skil. Eitt af fróðlegum erindum að þessu
sinni hafði að geyma minningar Guðmundar Baldurs Sigurgeirssonar
um móður sína Margréti Guðfinnsdóttur.

geir systurson pabba og má segja að
mamma hafi fengið hann með pabba.
Hér í Bolungavík áttu þau fyrst heima
í Dúfubúð, sem stóð nálægt því sem
hús slysa
varnar
deildarinnar er nú.
Seinna áttu þau heima við Miðstræti 4
sem gamlir Bolvíkingar kölluðu Kitta
Ellahús, mín kynslóð Kjartanshús og
þeir sem enn yngri eru tengja gjarnan
við Dóra í Skálavík. En lengi áttu þau
heima hinu
megin við Mið
strætið
númer 3, í húsi sem Pálmi Gestsson á
núna, á efri árum áttu þau svo heima
að Völusteinsstæti 8.
Æfistarf mömmu fór að miklu leyti
fram innan veggja heimilisins við upp
eldi barna og hefð
bundið heimilis
hald, en því fór fjarri að hún hafi verið
bara hús
móðir, þau áttu lengst af
kindur, kýr og hænsni og kom veru
legur hluti bústarfa í mömmu hlut.

Bústörf

Oft þurfti hún að gefa fénu og
kúnum þegar pabbi var á sjó, og það
var hennar verk að mjólka kýrnar
kvölds og morgna og ekki nóg með
það því áður en mjólkursamsala kom
var mjólkinni dreift til viðskiptavina
í bænum og þurfti að fylla á flöskur
og í brúsa. Sumir áttu glerflöskur sem
kork
tappi hafði verið bundinn við,
en aðrir brúsa. Eitt af fyrstu skyldu
störfum okkar krakkanna var að fara
með mjólkina í húsin. Þá var ekki
venja að læsa húsum í bænum, maður
fór bara inn í ganginn skilaði fullri
flösku og tók þá tómu sem þar var. En
til gamans geta þess að á jólum kom oft
fyrir að tóma flaskan var ekki á sínum
stað. Þá var bara að banka og gera vart
við sig og kom þá húsmóðirin til dyra
með flöskuna og epli eða appelsínu
til að gleðja mjólkurpóstinn en slíkt
góðgæti var þá ekki daglega á borðum
fólks eins og seinna varð.

Ullarþvottur

Annað sem tilheyrði búskapnum
var ullarþvottur, en tekið var af fénu
um mánaðarmótin júní /Júlí . Ullin
var þvegin við læk sem rann um
Stebbalaut nálægt þar sem Kitti Frið
geir og Jónína Elísar áttu heima. Var
ullin soðin í stórum potti á hlóðum
og skoluð í læknum, síðan breidd út á
tún til þerris. Farartækið til flutnings
til og frá þvottastað voru hjólbörur.
Þvegin ull var síðan send til Akur
eyrar og kom til baka í formi lopa og
ullarbands sem aftur nýttist í ullar
fatnað. Seinna var ullin send óþvegin
og lagðist því ullarþvottur heimavið af.

Sláturtíðin

Þá var það sláturtíðin, en það var
í senn anna
samur og skemmti
legur
tími, ég held að þegar mest var hafi
mamma tekið um 30 slátur. Allt var í
föstum skorðum ár eftir ár og nokkur
spenna eftir að vita hvernig til tækist
með slátur
gerðina, sem auð
vitað
lánaðist alltaf vel hjá mömmu. Slátur
gerðinni lauk svo með kæfugerð, en

kjötið af elstu ánum sem skilað höfðu
góðum arði var soðið i kæfu. En sá
skemmtilegi siður var heima að kalla í
Hannes frænda til að smakka því ekki
þótti kæfan boðleg nema hann sam
þykkti bragðið.
Mamma var eðli sínu frekar hæg
lát og blíð kona, sem hvorki barði
bumbur né blés í lúðra, en hún var
engu að síður glaðlynd og félagslynd
á sinn hátt og hún var söngelsk kunni
mikið af vísum og sönglögum og tók
þátt í félagsstörfum og skemmtanalífi
eins og þá gerðist, hún var ein af þeim
konum sem komu þorrablótinu á lag
girnar, sem enn lifir góðu lífi og áður
en yfir lauk skilaði
hún drjúgu dags
verki, reyndar
ótrúlegt hve miklu hún kom í verk,
það sér maður best eftir á.

Maður reifst aldrei við
mömmu

Hún kunni vel að um
gangast
okkur krakkana og láta okkur hlýða
án hávaða og maður reifst aldrei við
mömmu, þó óneitanlega hafi maður
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Mamma
var eðli sínu
frekar hæglát og
blíð kona, sem
hvorki barði
bumbur né blés
í lúðra , en hún
var engu að
síður glaðlynd og
félagslynd á sinn
hátt

oft verið ó
þekkur. Hún var á
huga
söm um skólanámið og hvatti okkur
krakkana áfram, hún las alla tíð töl
vert meðan hún gat, en undir lokin var
sjónin farin að láta sig og hún hvatti
okkur til lestrar.
Fimmtán ára gamall var ég í skóla
á Núpi og sat í Lands
prófs
deild.
Sá háttur var þar á að í lok apríl tók
Gagnfræðideildin lokapróf og fór
heim, á sama tíma tókum við í Lands
prófinu eins konar undirbúningspróf,
en gátum, ef svo bar undir, fengið
Gagnfræðapróf útá það og farið heim,
en Landprófinu lauk í lok maí. Eitt
hvað hefur heimþráin sagt til sín, því
ég hringdi til mömmu, ég man ekki
vel hvað hún sagði, en það var enginn
hávaði og engar skammir en eitthvað
sagði hún á þá leið að þau hefðu ætlast
til að ég kláraði prófið. Ég man ekkert
hvað ég sagði, en hún reiknaði með
mér heim næsta dag en í staðinn fékk
hún bréf frá mér og ég kláraði prófið,
þannig tókst henni með hógværðinni
og réttu orðavali að snúa villu ráfandi
unglingnum á rétta braut.

Opin fyrir framf örum

Það var mikil vinna að halda stórt
heimili, elda mat, þvo þvotta, þrífa
húsið, sauma og gera við fatnað og ala
upp börn, auk þess að sinna búskap í
hjáverkum. Ég man vel þegar þvotta
vélin kom, gæti hafa verið eitt
hvað
fyrir 1950, vissulega ekki sjálfvirk eins
og nú er, en nýtískuleg á þeirra tíma
mæli
kvarða sem senni
lega var það
heimilis
tæki sem mest munaði um
hvað vinnusparnað snerti, svo komu
önnur heimilistæki eitt af öðru.
Mamma var opin fyrir framförum
og breytingum, tók því til dæmis
vel þegar dæturnar fitjuðu uppá
nýjungum í matargerð og öðru sem
sneri að dag
legum heimilis
verkum,
þegar þær uxu úr grasi.

Góður vinur

Hún var þeirrar gerðar, að það
var auðvelt að leita til hennar þegar
á bjátaði og margir sem minna
máttu sín áttu í henni góðan vin.
Bjagga frænka (Bjagga í sjoppunni)
lét gjarnan sækja hana á undan ljós
móður þegar kom að fæðingu. Ósætti
var eitur í hennar beinum, og kannske
leið henni aldrei verr en þegar slíkt

kom upp á heimilinu sem óneitanlega
verður á stóru heimili og lagði hún
mikið á sig til að sættir næðust þegar
slíkt kom upp.
Eins og áður hefur komið fram
eignaðist mamma tíu börn á nítján
árum, níu komust til fullorðins ára svo
og fóstursonurinn.
Tíu dögum eftir að yngsta barnið
fæddist komu fyrstu barnabörnin, tví
burar, og síðan hvert af öðru og fengu
þau að njóta samveru við ömmuna
og hún lét sig ekki muna um að hafa
þau á heimilinu tímabundið, og jafn
vel vetrarlangt. Alltaf var nóg pláss
og ekki má gleyma Vatnsnesinu um
sláttinn en mörg voru þau þar og
fengu tilsögn í heyskaparvinnunni, og
vöndust vinnusemi. Guð má vita hvað
afkomendurnir eru nú orðnir margir.
Eitt sinn hafði ungur maður ráðið
sig í skiprúm hjá pabba, hann átti þess
ekki kost að búa í foreldahúsum, þá
var hann bara tekinn inn á heimilið og
var eftir það einn af okkur alveg þar
til hann dó ungur maður, það munaði
ekki mikið um einn. Í viðbót við stóra
fjöl
skyldu voru oft kost
gangarar og
leigendur, bæði var um að ræða menn
sem reru með pabba og aðra eftir at
vikum.

Komu færandi hendi

Mamma var líkam
lega heilsu
hraust og andlega var hún mjög sterk.
Hátt á áttræðisaldri gekkst hún undir
móðurlífsaðgerð, kom þá í ljós mjög
útbreitt krabbamein í kviðarholinu.
Fyrstu viðbrögð lækna voru að hún
ætti ekki langt eftir, en Þórarinn
krabba
meins
læknir var á annarri
skoðun og við tóku erfiðar meðferðir,
engu að síður lifði hún nokkuð góðu
lífi í um það bil sjö ár eftir þetta og gat
ásamt pabba búið i húsinu sínu við
Völusteinsstræti með dyggri aðstoð
dætra og sonar sem þá áttu heima hér
í bænum.
Í september 1994 fluttu þau í íbúð
aldraða við Aðalstræti. Mamma átti
ekki marga lífdaga þar, svaf einungis
ör
fáar nætur áður en hún fór til
lækninga í Reykja
vík, en þar lést
hún 3.október 85 ára gömul, nokkuð
ó
vænt, en kannske kemur dauðinn
alltaf óvænt. Við stutta kveðjuathöfn
í Reykja
vík, að við
stöddum nánum
ættingjum, sagði séra Þor
bergur
Kristjánsson að við komu þeirra til
Bolunga
víkur hafi þau ekki verið
hlaðin veraldlegum auði, en þau komu
færandi hendi. Ég trúi að margir af
sam
tíða
fólki þeirra hér hafi getað
tekið undir þau orð.
Jarðarförin fór fram frá Hólskirkju
á fögrum haustdegi 8. október. Það
var tákn
rænt að á meðan hún var
borin síðasta spölinn að gröfinni gekk
sólin undir Ernirinn og skein ekki
meira þann daginn á bæinn hennar
Bolungavík, sem hún unni svo undur
heitt.
Þetta var það sem ég ætlaði að
segja. Takk fyrir að hlusta.
Guðmundur Baldur Sigurgeirsson
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Ávarp Kristjáns Þórs Júlíussonar á sjómanna
daginn 2. júní 2019 í Hólskirkju í Bolungavík

Á

gætu gestir.
Það er með þakk
læti og
virðingu sem ég óska sjó
mönnum, fjöl
skyldum þeirra og
lands
mönnum öllum til hamingju
með daginn. Um leið þakka ég fyrir
þann heiður að fá að ávarpa ykkur á
80 ára afmæli sjómannadagsins hér í
Bolungarvík.
Reynsla og menning sjó
manna
er enn fjöregg hinna íslensku sjávar
byggða og ég er sannfærður um það
á þessum hátíðisdegi að svo mun enn
verða um langa framtíð.
Heimur sjó
mennskunnar tekur
breytingum og oft hugsum við sem
komin erum yfir miðjan aldur til
baka til yngri ára. Nú er til dæmis
vertíðarlífið, sem margir upplifðu, að
mestu liðið og heyrir minningunum
til. Yngra folk þekkir það helst af frá
sögnum en störfin breytast og við
mótumst af þeim tíma sem við lifum
hverju sinni.

Við vitum að Bolungarvík byggðist
upp á grunni verbúðanna sem stóðu
við sjávar
kambinn og hafa Bol
víkingar heiðrað liðna tíð og genginna
kynslóða og haldið minningu þeirra
á lofti meðal annars með sjóminja
safninu Ósvör.
Heimildir geta um Bolungar
vík
sem ver
stöð frá fornu fari. Í Fóst
bræðrasögu er sagt frá ferð Þormóðar
Kolbrúnarskálds til Bolungarvíkur
að sækja fisk sem Bersi faðir hans
átti þar. Í Hrafns sögu Sveinbjarnar
sonar greinir frá vermennsku Þórðar
Snorrasonar frá Vatnsfirði í Bolungar
vík árið 1201. Elsta skipa
skrá sem
varðveist hefur úr íslenskri verstöð er
frá Bolungarvík annað hvort frá árinu
1617 eða 1624. Bændur alls staðar
við Ísafjarðardjúp höfðu menn í veri
í Bolungarvík og oft komu vermenn
lengra að enda stutt á fengsæl fiskimið
frá staðnum.
Við eigum ýmiss minningar
brot

önnur um lífið í Bolungarvík fyrr á
tímum. Þar má meðal annars nefna
ævisögu Theodórs Friðrikssonar, Í
verum. Theodór var fimmtán vertíðir
í Vestmannaeyjum en auk þess sjó
maður víða um land og þar með talið
í Bolungarvík. Hann var alþýðumaður
sem lifði meðal annars kjara
bar
áttu
sjómanna á tímum vélvæðingarinnar,
sem hófst einmitt hér í Bolungarvík
árið 1903.
Bók Theodórs geymir miklar frá
sagnir af strangri og hrakningasamri
lífsbaráttu sjómanna. Bæði um borð í
skipum og í verbúðum. Auk þess eru
þar merkilegar náttúrulýsingar þar sem
honum er meðal annars minnisstæð
fjallasýn og umhverfi Bolungarvíkur,
þar sem hann hefur á orði að vetur séu
kaldir og harðir. Áður en hann fór á
vertíð vestur frá Húsavík, þar sem hann
bjó, fékk hann reikning hjá kaupmanni
sem fjölskyldan fékk að nota en þröngt
var í búi og skortur undir vor, þótt fjöl

NÝ VEFVERSLUN!
Búnaður fyrir jeppann og ferðalagið.

www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Enginn sendingarkostnaður
ef verslað er fyrir 5.000
krónur eða meira!

Kíktu á vöruúrvalið!

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

skyldan hefði mál
nytu. Hún hélt þá
skepnu sem fjölskyldur sjómanna áttu
oft og var kölluð kýr fátæka mannsins
– það er, hún átti geit.
Í bók Theodórs segir meðal annars
frá því þegar tveir menn tapast af skipi
sem er á leið út Djúpið og ekkert verður
við ráðið til að bjarga þeim. Slíkar
sögur eru svo ótal margar eins og flestir
hér í dag geta vitnað um.
Sjómennskan var hættulegt og erfitt
starf og er það enn þrátt fyrir allar þær
breytingar sem við höfum lifað. Mikill
fjöldi sjómanna hefur slasast eða farist
við störf sín og minnumst við á sjó
mannadaginn jafnan þeirra fórna sem
þessir menn færðu og ekki síður fjöl
skyldur þeirra svo sjávar
út
vegur Ís
lendinga gæti dafnað og lagt grunninn
að þeim lífsgæðum sem við Íslendingar
búum við í dag.
Raunar er það svo að saga yfirráða
okkar yfir auðlindum hafsins er um
leið baráttusaga fámennrar þjóðar sem
brýst úr örbirgð til bjargálna. Það var
vissan um þetta og trúin á málstaðinn
sem fékk sýslumann Ísfirðinga, Hannes
Hafstein, til að fara á lítilli fleytu út að
breskum togara á Dýra
firði haustið
1899. Sú för endaði vo
veiflega, báti
ís
lendinganna hvolfdi og manns
líf
töpuðust, en Hannesi sem var syndur
var naumlega bjargað.

Ágætu gestir.

Í Lilju Eysteins Ásgrímssonar
munks er kveðið: „Varðar mest til allra
orða undirstaðan réttleg fundin“.
Það varðar okkur sem þjóð miklu
að undirstaða sjávarútvegsins, vist
kerfi hafsins, sé vettvangur vandaðra
og metnaðar
fullra rann
sókna. Enda
er það svo að aukin vitneskja um hafið
umhverfis Íslands, um uppsprettu
þeirra verðmæta sem íslenskur sjávar
útvegur byggir á, mun verða grunnur
áframhaldandi sóknar greinarinnar. Í
því samhengi er grundvallaratriði að
við eigum vísindamenn í fremstu röð
sem finna kröftum sínum við
nám,
meðal annars í skjóli öflugra stofnanna
samfélagsins. Þeir njóti hvorutveggja
stuðnings og að
halds við störf sín,
meðal annars og ekki síst í samskiptum
sínum við sjó
menn. Þekkingu sjó
manna á hafinu og lífríkinu má enda
nýta enn betur í þessum tilgangi en nú
er gert.
Alþingi ályktaði á síðasta ári, í til
efni af aldarafmæli sjálfstæðis og full
veldis Íslands, að hafin yrði smíði nýs
hafrannsóknaskips. Þessi ákvörðun
markar tímamót í hafrannsóknum
Ís
lendinga og hefur ráðu
neyti mitt
þegar hafið undir
búning að smíði
skipsins. Hið nýja skip mun gera Ís

lendingum kleift að auka þekkingu
sína á hafinu umhverfis Ísland og þeim
breytingum sem þar eru að verða, m.a.
með hlýnandi loftslagi og breytingum
á vistkerfi hafsins. Smíði skipsins mun
styrkja stöðu Ís
lands sem fisk
veiði
þjóðar enda eru öflugar hafrannsóknir
nauðsynleg undirstaða verðmæta
sköpunar í sjávarútvegi.
Hafrannsóknir byggja hverju sinni
á bestu fáanlegu tækni og verða ný og
betr
um
bætt tæki í nýju rann
sókna
skipi afar mikil
væg fyrir starf
semi
Hafrannsóknastofnunar. Við þekkjum
að tækninni fleygir fram og myndi
margan reyndar undra hversu full
komnum tækjum bestu veiðiskip okkar
Íslendinga eru búin. Við höfum lengi
þekkt mikilvægi þess að sjómenn, út
vegsmenn og stofnanir ríkisins vinni
af sam
hentum hug að rann
sóknum
á helstu nytjastofnum. Forsenda þess
góða sam
starfs er meðal annars sú
tækni og þekking sem er um borð í
veiðiskipum.
Oft er mikið og lengi rætt um
breytingar sem tæknin muni hafa í
för með sér. Að við stöndum á þrep
skildi fjórðu iðn
byltingarinnar sem
muni meðal annars leiða til fækkunar
starfa og breytts atvinnulífs. Ýmislegt
er til í þessu en seint verður málum svo
hagað að sjómenn muni missa gildi sitt
fyrir þjóðina. Ætti því að taka þessum
spá
dómum með hæfi
legum fyrir
vara. Svo slegið sé á léttari strengi, þá
myndi ég halda að við stjórnmálamenn
gengjum altént öllu fyrr úr skaftinu. Í
mínu ungdæmi var vinsælt dægurlag,
þar sem þess var óskað að komið væri
árið 2012 – „þá vélar unnu störfin og
enginn gerði neitt“. - Sem kann að vera
draumur einhverra, en þó líklega ekki
ýkja margra. Muni ég rétt þá var for
sætisráðherrann orðinn „gamall IBM“,
en textahöfundana lengdi þó eftir því
liðna enda hljómaði viðlagið: „gömlu
dagana gef þú mér“.
Þegar ég læt hugann reika aftur til
gömlu daganna þá hugsa ég einna helst
til sjómannadagsins og þeirra hátíðar
halda sem þessum þýðingarmikla degi
hafa ávallt fylgt. Sjómannadagurinn
er í senn táknrænn fyrir þann hlýhug
og þá virðingu sem ís
lenska þjóðin
ber til íslenskra sjómanna en einnig
mikilvægur minnisvarði um þýðingar
mikið og öflugt en ekki síst fórnfúst
framlag sjómanna í áranna rás í þágu
þjóðarinnar.
Um leið og ég minnist genginna
kyn
slóða með hlý
hug, virðingu og
þökk þá færi ég sjómönnum og fjöl
skyldum þeirra hug
heilar árnaðar
óskir á þessum merkisdegi.
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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Björgunarskipið Gísli Jóns vígt

K

æru gestir,
Ég vil bjóða ykkur hjartan
lega velkominn á vígslu á nýju
björgunarskipi Ísfirðinga, reyndar allra
Vestfirðinga.
Báturinn er rekinn af Björgunarfé
lagi Ísafjarðar og stjórnað af Björgunar
bátasjóði Vestfjarða.
það er á
nægju
legt að sjá hversu
margir eru komnir hér til þess að fagna
þessum stóra áfanga með okkur.
Þessi kaup eiga sér þó nokkurn
að
draganda, undan
farin ár hefur
björgunar skip okkar Gunnar Frið
riks
son verið með flest út
köll yfir
björgunarskip á landinu og þrátt fyrir
að hann hafi staðið sig vel höfum við

sem stöndum að rekstri skipsins horft
í kringum okkur eftir hraðskreiðara og
öflugara skipi.
Fyrir um einu og hálfu ári síðan
kom þetta skip RS Skuld á sölu hjá
frændum okkar Norð
mönnum og
hefur kaupferlið staðið yfir síðan þá.
Um er að ræða mjög öflugt björgunar
skip, sem gengur 26 sjómílur er útbúið
með dráttar
krók, spili, kopp, krana,
öflugum bruna og lensi
dælum auk
þess sem allur búnaður fyrir sjúklinga
og áhöfn er til fyrirmyndar, sem er allt
annað en við höfum átt að venjast.
Ávinningurinn er skýr
Ávinningurinn er styttri viðbragðs
tími og betri og öruggari aðbúnaður

fyrir sjófarendur og ferðafólk á okkar
svæði. Rétt er að geta þess að bsv. Ernir
í Bolungavík vígði nýjan björgunarbát
sinn í morgun og von bráðar verður
sjósettur nýr harðbotna bátur hjá bsv
Tindum í Hnífsdal.
Óska ég þeim til hamingju.

Umbylting við Djúp

Það má því segja að umbylting hafi
átt sér stað í sjóbjörgun hér við Ísa
fjarðardjúp á þessu ári.
Allt þetta væri hins vegar ekki hægt
án sjálfboðaliðanna sem bæði fara í út
köll hvenær er sólarhringsins og nota
svo frítíma sinn til að dytta að skipinu,
taka það í slipp og hvaðeina sem þarf að

gera til þess að halda skipinu í rekstri.
Þessi stund í dag er langþráð hjá
okkur öllum sem koma að þessum
málum hjá Björgunarfélagi Ísafjarðar.
Áhöfn okkar vil ég óska sérstaklega
til hamingju með þennan stóra áfanga.

Björgun við Grænuhlíð

Nafn skipsins er fengið frá
björgunar
hetju hér við Djúp, Gísla
Jónssyni frá Sléttu, sem var aðeins 18
ára þegar hann leiddi hóp björgunar
manna frá Ísa
firði í aftaka veðri að
strandstað Egils Rauða undir Grænu
hlíð, afrek sem lengi verður í minnum
haft.
Gísli var alla tíð mjög vel viljaður

www.normx.is

björgunar- og slysavarnarmálum auk
þess sem eftirlifandi eiginkona hans,
Soffía Skarp
héðins
dóttir hefur verið
félagi í kvennadeild SVFI sem er slysa
varna
deildin Iðunn í dag og hefur
starfað þar í áratugi. Það er því einkar
vel við hæfi að hún muni nú á eftir af
hjúpa nafnið á hinu nýja skipi.
Það er mörgum að þakka þegar
svona verkefni er komið í höfn, langar
mig að nefna for
mann Björgunar
báta
sjóðsins Gauta Geirs
son sem er
í Tromsö í Noregi hann hefur verið
óþreytandi í þessu, ásamt fyrrverandi
formaður sjóðsins Bæring Pálmasyni,
og öllum þeim sem hafa hjálpað okkur
til að gera þetta að veruleika.
Við vorum reyndar að hugsa um
að streyma þessari athöfn á netinu svo
al
menningur og ekki síst for
maður
björgunarbátasjóðsins gæti fylgst með
en hann situr í prófalærdómi í Noregi,
það væri vel við hæfi þar sem flest allir
okkar stjórnarfundir hafa farið fram á
Skype.
Hins vegar er fyrst og fremst að við
sem hér erum njótum stundarinnar og
dagsins. Þetta er gleðidagur.
Í stjórn Björgunar
báta
sjóð Vest
fjarða eru Gauti, Eggert Stefánsson og
undirritaður,ásamt Guðmundi Hauk
fyrir BFÍ.
Ég sem gjaldkeri vil þakka sérstak
lega þeim sem stutt hafa við bakið
á okkur í fjár
mögnun skipsins, við
höfum mætt miklum velvilja fyrirtækja
og einstaklinga hér á svæðinu.
Það kostar mikla peninga að
reka svona skip, en að því sögðu er
baukurinn hjá okkur alltaf opinn og
eitthvað pláss í honum.
Ég vil óska ykkur öllum nær og fjær
til hamingju með daginn!
Takk fyrir.
Ragnar Kristinsson, gjaldkeri
Björgunarbátasjóðs Vestfjarða

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
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.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Júnítilboð
Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta
blómarammi, hvít möl
2 fuglar
blómavasi
lugt með ledljósi
Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði
eða frí sending
559.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

minnismerki.is
sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30

Blár demantur

Paradiso demantur

Grár demantur

Svartur demantur

40x40 cm frá sökkli

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Ljúf er þín minning

40x40 cm frá sökkli

40x40 cm frá sökkli

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

sökkull 50x30

sökkull 50x30

40x40 cm frá sökkli

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni
www.volundarhus.is

VH/19- 01

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

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

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

www.volundarhus.is
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Afmæli Sjálfstæðisflokksins:

Ólafur Thors var afburða
sanngjarn maður sagði
dr. Gylfi Þ. Gíslason
Ingibjörg og Ólafur Thors á kjörstað
1963. Ljósm. Ólafur K. Magnússon.

Nýr björgunarbátur:
Kobbi Láka

N

ýi björgunarbátur Ernis
í
Bolungavík
fékk
á
laugardaginn nafnið Kobbi
Láka við hátíðlega athöfn. Hann leysir
af hólmi eldri og minni björgunarbát
Gísla Hjalta. Jakob Þorláksson vann
að björgunarsveitarmálum um langt
árabil. Nýi báturinn var keyptur af
björgunarsveitinni Ársæl í Reykjavík

A

l
manna
rómur segir að Al
þingi Íslendinga sé nú statt í
öngstræti. Fulltrúar okkar þar
séu almennt úti að aka, svo vægt sé til
orða tekið. Harry S. Truman, einn besti
forseti í sögu Bandaríkjanna, hélt því
löngum fram í viðræðum við menn,
að þeir ættu að lesa söguna áður en
þeir tækju ákvarðanir. Þegar hann var
öldungadeildarþingmaður á Banda
ríkjaþingi var hann stöðugur gestur
á bókasafni þingsins, einu því stærsta
og fullkomnasta í heimi. Starfsfólkið
þar sagði að enginn hefði notað safnið
eins mikið og Truman. Hann þurfti
nefni
lega að læra af sögunni þegar
hann tók afstöðu til mála. Þetta voru
ekki bara orðin tóm hjá honum.

Al
þingis
menn okkar gætu tekið
Truman til fyrirmyndar. Hvernig þá?
Jú, til dæmis með því að lesa Ólafs
sögu Thors 1. og 2. eftir Matthías
Johannes
sen. Örugg
lega hafa sumir
þeirra lesið þetta lær
dóms
ríka verk
Matthíasar. En það ætti að vera
skyldulestur þeirra allra. Hvað ber til
þess? Til dæmis eftirfarandi tilvitnanir
í dr. Gylfa Þ. Gisla
son, and
stæðing
Ólafs lengi og síðar samverkamanns í
Viðreisnarstjórninni:
„Nú kynntist ég manni, sem var
mikill al
vöru
maður, vildi kanna og
skilja hvert mál til hlítar, bar saman
sínar skoðanir og annarra, var aug
ljóslega að leita að réttri lausn á hverju
máli, en hafði þó gert sér fullkomna

grein fyrir því, að á sviði efnahags
mála skiptir fleira máli en fjármunir
og hagsmunir. Þar þarf einnig að leiða
hugann að tilfinningum og réttlæti.“
„Æ nánari kynni af Ólafi Thors
sem forsætisráðherra í ríkisstjórn
færðu mér heim sanninn um, að
hann væri ekki aðeins sá töluglöggi
og athuguli alvörumaður, sem ég hafði
kynnst, er verið var að undirbúa nýja
og gerbreytta stjórnarstefnu. Hann var
jafn
framt afburða sann
gjarn maður.
Ég komst að raun um, að kannski var
það helsta aðals
merki hans, hversu
gott hjarta sló í brjósti hans. Það var
þess vegna, sem mér fór smám saman
að þykja vænt um hann, mjög vænt
um hann.“

og kostaði um 10 milljónir króna.
Sigurjón Sveinsson, formaður Ernis
sagði að Jakob Valgeir ehf hafi styrkt
sveitina dyggilega við kaupin og færði
þeim þakkir fyrir þeirra mikilvæga
framlag. Ásta Ingibjörg Pétursdóttir,
sóknarprestur annaðist athöfnina.
Myndir: Hörður Snorrason
og Eggert Stefánsson.

20% af vinnuafli
á Vestfjörðum eru
innflytjendur

Umbúðamiðlun ehf
s: 555 6677

umb.is

Okkar umbúðir eru ætlaðar undir matvæli
Vinsamlega skilið tómum umbúðum strax á næsta fiskmarkað

I

nnflytjendur voru 20% af starfandi
með lög
heimili á Vest
fjörðum í
lok síðasta árs. Alls voru 3.953
starfandi og þar af voru 797 innflytj
endur samkvæmt upplýsingum á vef
Hagstofu Íslands.
Það má einnig segja að það hafi
þurft að sækja sem svarar 25% af inn
lenda vinnuaflinu til útlanda til þess að
vinna störfin. Alls voru 3.156 starfandi
á Vestfjörðum með íslenskan bakgrunn
og 797 starfandi til viðbótar eru skráðir
sem innflytjendur.
Hæst var hlut
fallið í Bolunga
vík.
Þar vor í lok ársins 2018 starfandi 151

innflytjandi og 384 með íslenskan bak
grunn. Sam
tals voru starfandi 535.
Hlutur innflytjenda í heildarfjölda
starfandi var 28%. Önnur leið til þess
að orða þetta að í Bolungavík það hefur
þurft að auka um 40% við innlenda
vinnuaflið til þess að manna störfin.
Í Ísafjarðarbæ er hlutfall innflytj
endanna 20% af vinnuaflinu, í Tálkna
firði 19%, í Vestur
byggð 22% og í
Súðavík er hlutfallið næsthæst á Vest
fjörðum eða 25%.
Annars staðar eru fáir innflytjendur
á vinnumarkaðnum og í Árneshreppi
er enginn.
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GRÆNT ALLA LEIÐ

Sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra
hamingjuóskir á sjómannadaginn
YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

BJÖRG EA 7

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi
KORSØR skiptiskrúfa

SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring
NORIS viðvörunarkerfi

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

HAFBORG EA 152

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

SANDFELL SU 75
TOIMIL

Aðalvélar í skip og báta

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Löndunarkranar
R

R

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Allar gerðir af legum

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur

Skrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

9. tölublað
8. árgangur

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Hvalárvirkjun
– deiliskipulag í
auglýsingu

S

kipulagsstofnun
gerir
ekki athugasemdi við að
deiliskipulagsbreytingar
í
Árneshreppi
vegna
undirbúningsrannsókna
fyrir
Hvalárvikrjun verði auglýst í B deild
Stjórnartíðinda.
Deiliskipulagið var upphaflega
auglýst 2017 og samþykkt í
sveitarstjórn 2018. Hins vegar birtist
auglýsing í Stjórnartíðindum þremur
dögum of seint og varð því að
endurtaka breytingaferlið að hluta til.
Í seinni umferðinni kom fram
athugasemd frá samtökunum Ófeig,
sem lagði fram skýrslu um þjóðgarð
í stað virkjunar. Skipulagsstofnun
segir í bréfi sínu að sveitarstjórn
sé ekki skylt að fjalla um eða
taka afstöðu til þessa valkosts við
afgreiðslu deiliskipulagsins þar sem
skýrslan barst ekki fyrr en eftir að
frestur til athugasemda var liðinn.
Skipulagsstofnun hnýtir því þó við, í
bréfinu að stofnunin telji eðlilegt að
ef/þegar unnið verði skipulag fyrir
sjálfar
virkjunarframkvæmdirnar
verði sá valkostur tekinn til athugunar.
Að lokinni auglýsingu skal
sveitarstjórn taka tillöguna aftur
til umræðu. Í þeirri umfjöllun skal
taka afstöðu til athugasemda sem
borist hafa og þess hvort gera skuli
breytingar á tillögunni. Ef engar
athugasemdir eru gerðar við tillöguna
er ekki skylt að taka hana aftur til
umræðu í sveitarstjórn heldur skal
senda hana Skipulagsstofnun. Hafi
borist athugasemdir skal niðurstaða
sveitarstjórnar auglýst.
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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.
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