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Liðið er langt fram á haustið og það voru fagrir haustlitir sem blöstu við vegfarendum þegar litið var heim að 
Þernuvík í Ísafjarðardjúpi þar sem dugmiklir Ísfirðingar og Bolvíkingar hafa byggt upp og ræktað staðinn 
af miklum myndarskap.

FAGRIR HAUSTLITIR Í ÞERNUVÍK FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is
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Sjö ár eru nú liðin frá því 
að undirbúningur fyrir 
uppbyggingu nýrrar 

seiðaeldisstöðvar Arctic Fish hófst í 
botni Tálknafjarðar. Stöðin er nú risin 
og er um að ræða stærstu byggingar 
á Vestfjörðum, sem hýsa    stærstu 
seiðaeldisstöð á landinu.   Samtals 
er stærð bygginganna   meira en 
10.000 fermetrar. Kostnaður er 
orðinn tæplega 4 milljarðar króna 
sem svarar til kostnaðar við þrjá nýja 
fullkoma skuttogara að sögn Sigurðar 
Péturssonar, framkvæmdastjóra hjá 
Arctic Fish.

Í eldisstöðinni fer fram flókin 
starfsemi, allt frá klaki, frumfóðrun 
og til áframeldis í einu fullkomnasta 

ARCTIC FISH: OPNAR 10.000 FERMETRA SEIÐAELDISSTÖÐ Á TÁLKNAFIRÐI Á MORGUN

Byggðastofnun hefur uppfært 
mannfjöldaspá sína. Nær hún 
frá árinu 2020 til 2067. Um 

spána segir    Byggðastofnun að spáin 
gefi vísbendingar um að fólki haldi 
áfram að fjölga á höfuðborgarsvæðinu 
með stöðugri fækkun víða á 
landsbyggðinni.

Hafa ber í huga að óvissa þessarar 
mannfjöldaspár er töluverð og þó 
að hún geti gefið þokkalega mynd 
af mannfjöldaþróun til skemmri 
tíma, t.d. 15 ára, verður að taka 
niðurstöðum til lengri tíma með 
fyrirvara.  Einungis er notast við 
opinber gögn frá Hagstofu Íslands.

Spáin fyrir Vestfirði er að fólki 
munu fækka úr 7000 í um 2500 
manns ef fram sem horfir. Það er ef 
framtíðin verður eins og fortíðin 
þróaðist. Það er fækkun um 2/3 af 
núverandi íbúafjölda. Með öðrum 
orðum á næstu 47 árum munu 2 af 
hverju 3 flytjast burt úr fjórðungnum.

Þegar Ísafjarðarbær er skoðaður 
sérstaklega er spáin sú að íbúum 
muni fækka úr 3.800 niður fyrir 
2000 manns.   Vestfirðir að öðru 

Mannfjöldaspá Byggðastofnunar: mikil 
fólksfækkun á Vestfjörðum framundan

leyti munu þróast á svipaða hátt 
og reyndar heldur lakar eða úr 
rúmlega 3000 manns í   um 1100 
manns.  Birt er einnig spá fyrir hvert 
og eitt sveitarfélag á Vestfjörðum.   Í 
Vesturbyggð og Bolungavík mun 
fækka í um 400 manns. Í Tálknafirði, 
Súðavík , Strandabyggð og á 
Reykhólum er spáð að íbúafjöldinn 
fari niður í um 100 manns í hverju. 
Í Kaldrananeshreppi verði um 50-
60 íbúar. Eina sveitarfélagið þar sem 
spáð er að íbúum gæti fjölgað er 
Árneshreppur.

Mannfjöldalíkan Byggðastofnunar 
er slembilíkan og það byggir á 
hlutlægum aðferðum og notast 
eingöngu við söguleg gögn, þ.e. 
engar forsendur eru fyrirfram 
gefnar og hvergi er notast við 
sérfræðiálit. Mannfjöldalíkan 
Byggðastofnunar byggir því á því „að 
fram haldi sem horfir“. Niðurstöður 
mannfjöldaspárinnar eru settar fram 
sem meðaltal og 80% spábil 10.000 
slembiúrtaka líkansins og skalað við 
miðspá Hagstofu Íslands.

vatnsendurnýtingarkerfi (RAS) í 
heimi. Viðstöðina starfa 15 manns 
allt árið og á sumrið er bætt við 10 
manns til viðbótar, en þá er mest 
að gera við útsetningu seiða segir 
Sigurður.

Höfuðstöðvar Arctic Fish eru 
á Ísafirði en nýja landeldisstöðin í 

botni Tálknafjarðar er grunnurinn 
að starfseminni. Seiðin eru alin 
áfram í sjóeldisstöðvum í Dýrafirði, 
Patreksfirði og Tálknafirði. 
Seiðaeldisstöðin er byggð með 
mögulegri stækkun í huga samhliða 
frekari uppbyggingu sjóeldis Arctic 
Fish á Vestfjörðum.

Vel gengur að breikka 
þjóðveginn um Hestfjörð 
og Seyðisfjörð að 

sögn Guðmundar Ólafssonar, 
verkfræðings  hjá Suðurverki. 
Verkið er á áætlun að hans sögn og 
tekist hefur vel að halda umferðinni 

BREIKKUN DJÚPVEGAR GENGUR VEL
gangandi þrátt fyrir framkvæmdir 
á sama tíma. Áfram verður unnið í 
vetur að verkinu. Breikkun og lækkun 
vegarins yfir Eiðið er langt komin og 
efnið sem þar fæst dugar að Kleifaánni 
í Seyðisfirði. Sótt verður svo efni í 
námi fyrir norðan Kleifa. Guðmundur 

segir að vegur yfir hálsinn lækki um 
3 – 4 metra.Skila á verkinu næsta 
haust.  Guðmundur sagði að það væri 
á sama tíma og Suðurverk á að skila 
Dýrafjarðargöngum.

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

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Netverslun www.belladonna.is

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
Sími: 578-1190 & netfang: amundi@fotspor.is.  
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Bleiki pokinn

13999

Allur ágóði af sölu bleika pokans 
rennur til styrktar Krabbameinsfélags Íslands. 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Vestfirska vísnahornið

Mannfjöldaspá Byggðastofnunar var nýlega uppfærð. Spáð er 
að fram til 2067 muni íbúum Vestfjarða fækka um 2/3 frá því 
sem nú er. Gangi spáin eftir fækkar Vestfirðingum úr 7.000 

í 2500 manns. Í Ísafjarðabæ mun íbúum fækka um nærri helming.  Í 
Vesturbyggð og Bolungavík mun fækka úr 1000 manns í 400 manns.  
Forsenda spárinnar er að framtíðin þróist eins og síðustu áratugir. 

Síðustu þrjátíu ár hefur  verið nokkurn vegin samfelld fólksfækkun á 
Vestfjörðum. Íbúum hefur fækkað úr 11.000 í 7.000 manns. Það er fækkun 
um þriðjung. Mannfjöldaspá Byggðastofnunar þarf ekki að koma á óvart. 
Það eru skilaboðin frá Byggðastofnun. Rauðari verða hættumerkin ekki.

Lægra eignaverð og minni eignamyndun
Gögn Byggðastofnunar um mat á fasteignum og upplýsingar 
Hagstofnunnar um hækkun skuldlausrar eigna fjölskyldna segja líka 
alvarlega sögu fyrir Vestfirðinga. 

Byggðastofnun hefur frá 2010 reiknað út fasteignamat á nokkrum 
stöðum á landinu á tilteknu íbúðarhúsi. Þrjú af fjórum sveitarfélögum 
landsins þar sem fasteignamat þessa húss er hvað lægst  eru á Vestfjörðum 
og í þeim öllum er verðið langt undir kostnaðarverði. Á þessu tímabili hefur 
verið mikil almenn hækkun á íbúðaverði, einkum á höfuðborgarsvæðinu, 
þar sem verðið er hærra en byggingarkostnaður.  Á Vestfjörðum hefur 
hækkunin verið minni  og minnst á Ísafirði, þar sem fasteignaverðið er þó 
skást á Vestfjörðum. Það þýðir að dregið hefur í sundur með Ísafirði og 
höfuðborgarsvæðinu. 

33,5 milljónir króna aukning hverrar fjölskyldu
Hagstofan birti nýlega greiningu um þróun eigna fjölskyldna síðustu árin. 
Þar kemur fram að skuldlaust eigið fé fjölskyldna landsins hefur þrefaldast 
frá 2010 til 2018. Það var um síðustu ára 4.744 milljarðar króna en voru 
1.565 milljarðar króna í lok árs 2010. Aukningin á þessum góðæristíma  
nemur að meðaltali 33,5 milljónir króna á hverja fjögurra manna 
fjölskyldu landsins. Um 80% af þessari skuldlausu eignaaukningu kemur 
fram í hækkun á verði fasteigna.

Vaxandi þjóðarframleiðsla á þessum árum skilar nýjum verðmætum 
upp á hundruð milljarða króna á hverju ári og þessi verðmæti birtast 
að lokum einhvers staðar í eignaverði. Tölur Hagstofunnar segja að 
þessi verðmæti liggi fyrst og fremst í íbúðaverði. Rúmlega ¾ af 2.555 
milljarða króna eignaaukningunni í fasteignum frá 2010 til 2018 fellur til 
á höfuðborgarsvæðinu þar sem 64% íbúanna búa.

Hagvöxturinn frá 2010 hefur skilað gríðarlegum árlegum auknum 
verðmætum. Þeim er misjafnlega dreift um þjóðfélagið. Tekjuháir 
hafa fengið miklu meira en tekjulágir. En þeir sem eiga eignir á 
höfuðborgarsvæðinu hafa lika fengið miklu meira en íbúðaeigendur á 
Vestfjörðum. Munurinn er um fjórfaldur.  Ójöfnuðurinn hefur stórlega 
vaxið í þjóðfélaginu. Vaxandi ójöfnuður veikir landsbyggðina og 
sérstaklega Vestfirði.

Atvinna og tekjur
Stóra ráðandi atriðið varðandi íbúaþróun eru atvinna og tekjumögleikar.  
Fólk færir sig til tækifæra að þessu leyti. Fólksfækkunin á Vestfjörðum 
síðustu þrátíu árin er fyrst og fremst vegna samdráttar í sjávarútvegi. Upp 
úr 1990 var veiði úr þorskstofninum skorin niður um helming að jafnaði 
og um 2/3 þegar mest var. Fyrirtækin stóðu ekki af sér slíkan samdrátt. 
Minni veiði þýddi minni minna og lægri tekjur. Síðan hefur tækniþróun 
fækkað störfum í sjávarútvegi um mörg þúsund. Þegar ekki koma önnur 
störf í staðinn verður þetta niðurstaðan. 

Laxeldið í sjó sem er verið að byggja upp á Vestfjörðum hefur sýnt  
svo ótvírætt er að ef tækifærin eru til staðar þá kemur fólkið og nýtir þau. 
Þar sem laxeldið er komið á veg er íbúaþróunin á betri veg. Þar er líka 
fasteignaverðið á uppleið. Atvinnu fylgja tekjur. Tekjum fylgir kaupgeta 
og eftirspurn. 

Stórfellt uppbygging fiskeldis í sjó er stóra tækifæri Vestfirðinga. 
Það mun skila milljarðatugum króna árlega í þjóðarbúið en það mun 
sérstaklega styrkja byggðirnar þar sem atvinnustarfsemin verður.

Auðlindir og atvinna
Sjórinn og firðirnir eru  auðlindir Vestfirðinga.  Firðirnar verða ekki 
nýttir til fiskeldis nema á staðnum. Þess vegna mun fiskeldið verða 
Vestfirðingum lyftistöng.

Fiskimiðin eiga að vera það líka. En eru það ekki. Fyrir því eru 
kerfislægar ástæður. Ávinningurinn af hagræðingu og hækkandi 
heimsmarkaðsverði  á fiskafurðum kemur fram í verðinu sem fyrirtækin 
greiða fyrir aðganginn að miðunum. Þessi ávinningur var einkavæddur 
og nýtist ekki til uppbyggingar í byggðarlögunum. Nýting miðanna fyrir 
Vestfjörðum er opin og ekkert er greitt til Vestfjarða fyrir nýtinguna. 

Það er staðreynd að greiddar eru háar fjárhæðir fyrir aðganginn 
að miðunum. Það er líka staðreynd að aðgangsverðið er komið inn í 
kostnað allra sjávarútvegsfyrirtækja sem greiða verðið. Spurningin er 
bara hver fær greitt, fáeinir einstaklingar eða almannasjóðir. Byggðirnar 

á Vestfjörðum eiga að fá tekjurnar að miklu 
leyti. Fjárhæðirnar nema tugum milljarða 
króna á hverju ári. Þau verðmæti munu bæta 
samfélögin og auka atvinnu. Þjónusta styrkist 
og lífskjör batna og Vestfirðingar fá réttmætan 
hlut í aukinni þjóðarframleiðslu, ef þetta 
gengur eftir.

Þetta þarf að gera til þess að hnekkja 
spá Byggðastofnunar, grípa til róttækra 
kerfisbreytinga. 

Kristinn H. Gunnarsson

Vestfirðir – öll hættumerkin rauð
 

 
,,Það er innbyggður skortur í 
minninu, kannski er það löngunin til 
að fylla í þetta tóm sem er uppspretta 
fortíðarþrárinnar, þar sem eitthvað 
er stöðugt utan seilingar. Að því 
marki sem fortíðarþráin kemur 
fram í verkum Karoline Sætre 
og Rannveigar Jónsdóttur er það 
ekki endilega sem rekjanleg þrá 
eftir því sem verið hefur, heldur 
sem fortíðarþrá í upprunalegri 
merkingu hugtaksins: Heimþrá – 
og ekki heimþrá í þeim skilningi 
að hún þurfi að verða erfið byrði 
eins og oft er talað um hana, heldur 
sem drifkraftur til að uppgötva 
uppá nýtt; til að rannsaka og kafa 
í uppruna sinn til að geta skilið 
þetta allt.‘‘ - Útdráttur úr Floating 
in a memory, texta fyrir sýninguna 
eftir Simen Utsigt Stenberg. 

Karoline Sætre & Rannveig 
Jónsdóttir:  

OBSERVE ABSORB  
27.9 – 27.10 2019

Samsýning Karoline Sætre og 
Rannveigar Jónsdóttur OBSERVE 

ABSORB í Gallerí Úthverfu / 
Outvert Art Space á Ísafirði verður 

opin næstu vikur.

Rannveig Jónsdóttir (1992 - ) leggur 
áherslu á hljóð og skúlptúr í verkum 
sínum þar sem hún skoðar eigin 
reynslu út frá samtali rannsókna 
og skáldsskapar til að skapa hljóð- 
og efnis-innsetningar. Rannveig 
lauk námi frá sjónlistardeild 
Myndlistarskóla Reykjavíkur (2014), 
síðar BA námi frá Listaháskóla 
Íslands (2017) og nýlega MFA námi 
frá Listaháskólanum í Malmö. 
Rannveig hefur tekið þátt í sýningum 
bæði hér á landi og erlendis. 
 

Karoline Sætre (1992 - ) er norsk 
listakona sem býr og starfar í 
Oslo. Hún lauk BA-prófi frá 
Listaháskólanum í Þrándheimi 
(2016) og MA frá Listaháskólanum í 
Malmö (2019). Áhugi hennar beinist 
að skjalageymslum, kortum, bókum, 
höndum, tungumálinu – hún vinnur 
oft með fundið efni og textabrot sem 
útgangspunkt fyrir innsetningar 
sem snúast um sjálfsmynd, að 
tilheyra, samband okkar við 
náttúruna og hversdagslega hluti 
sem við söfnum í kringum okkur. 
 
Sýningin er styrkt af Norsk Kulturråd.

Karoline Sætre & Rannveig Jónsdóttir:  
OBSERVE ABSORB  

Fagrir haustdagar líða hver af 
öðrum hér á Vestfjörðum. 
Georg Jón Jónsson, bóndi á 

Kjörseyri við Hrútafjörð var góður 
hagyrðingur og hann orti eitt sinn um 
haustlitina:

Í hægviðri ríkir haust yfir landi
Með heillandi liti á grasi  og 
runnum.
Þó gráni í fjöllin fagnar vor andi
Fegurð þess lands sem vér unnum.

En það rignir inn á milli góðviðrisins 
eða kannski er rigningin bara hluti 
af fögru haustveðri. Óla Friðmey 
Kjartansdóttir bóndi á Þórustöðum 
í Bitrufirði setti á skjáinn í rigningu 
í síðustu viku.

Nú feikjast laufin 
af fõgru õspinni minni 
og fellur regn , færandi vetrarspá 
Þrõsturinn horfinn 
farinn til fegurri stranda 
framundan einungis kalsi..hretviðrin 
grá...

Bæti hér við einni náttúrulífsvísu, 
sem gæti sem best verið haustvísa,  
eftir Þingeyringinn Kristjönu 
Sigríðu Vagnsdóttur:

Skelfur jörðin skopast sær 
skýin , hranna loftin blá. 
Strýkur hlíðar blíður blær 
blundar selur hleinum á.

Jón Atli Játvarsson, Reykhólum 
og Indriði Aðalsteinsson, 
Skjaldfönn eru á öndverðum 
meiði um Hvalárvirkjun. Jón Atli 
er stuðningsmaður en Indriði 
andstæðingur.
Svona orti Jón Atli um daginn með 
þessum orðum:

Illa gengur sumum mönnum að sjá 
þörf fyrir rafmagn og línulagnir 
á Vestfjörðum. Þetta gengur líka í 
tilfellum alla leið yfir á vegalagnir.
Vegur upp á heiði hefur 
heldur tafist út af kærum. 
Næsta vor ef guð þá gefur 
gnægð af nýjum tækifærum.

Indriði sendi fyrir nokkru  
Vesturverki tóninn  eftir að 
forstjórinn hætti og hafði 
yfirskriftina : 
Verstaverksstjóri rekinn.
 
Ásgeir fyrir borðið byltist 
-baukaði sér til vans. 
Til Ófeigsfjarðar aulinn villtist 
-enginn saknar hans.

Þeir tókust á um daginn og voru ekki 
af skafa utan af hlutunum. 
Indriði hóf leikinn:
Áfram hnoðar Atli Jón.
Ekki er það fögur sjón.
Leirburður í heila hans
hefur ekki nokkurn stans.

Jón Atli svaraði um hæl:
Finn ég svarið, fussum svei 
flýtur rolla í ánni. 
Á í stæðu hrakið hey 
og húsamýs í ljánni.

Indriði bætti frekar í:

Af Atla Jóni orð það fer
sem er nú mjög að vonum
að slæmum málstað alltaf er
öflugt lið í honum.

Jón Atli lét ekki eiga inni hjá sér:

Heyið nú á garðann gef 
og glundra yfir lýsi. 
Sjálfrunnu af rosknum ref 
sem reyndist batinn vísi.

Rimmunni lauk með því að  Óla 
Friðmey skarst í leikinn:

Áfram semur Atli Jón 
enda mun það fõgur sjón. 
Leifturskot í huga hans 
hafa náð til , sérhvers manns.

Víkjum nú að heimsmálunum. 
Vestfirskir hagyrðingar fylgjast 
með þeim rétt eins og aðrir 
heimsborgarar.  Indriði yrkir um 
Bandaríkin. 
Bandaríkja djúpt er díki. 
Djöflast karl þar enn. 
Vont er þegar voldug ríki 
velja svona menn.

Jón Atli Játvarðsson sendir NATO 
smásneið vegna árásar Tyrkja á 
Kúrda í Sýrlandi og hefur í huga 
að Ítalir eru á Íslandi um þessar 
mundir að sinna loftrýmisgæslu 
fyrir NATO:
NATO ber að sögn glöggra 
manna enga ábyrgð á að Erdogan 
lætur sprengjum rigna yfir 
Kúrdahéruðin og fylgir eftir með 
landher. Það er því ekki ónýtt að 
hafa Ítalina hérna til að praktisera 
árásaraðferðir flugvéla sem Tyrkir 
geta fengið í gagnabanka sinn eftir 
leiðum aðildarinnar að NATO. 
Hérna á Reykhólum heyrist vel í 
æfingatækjum þessum í gegnum 
storminn og steinveggi húsanna, 
þennan morguninn.

Ímynd um frelsi ég öfluga tel 
engar þar gerum við skyssur. 
Ítalir láta þeim líða nú vel 
sem leggja allt traustið á byssur.
Árásarstefnan nú alþýðu dýr 
ef þú ert sáttur, þá liggðu. 
Fylgendur NATO mjög góðum í gír 
ganga að öryggi tryggðu.

Sláum botninn í vísnaþáttinn 
með framangreindum friðarvilja 
vestfirsku hagyrðinganna.

Kristinn H. Gunnarsson
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Fullt verð: 529.250,-
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FARSKÓLI FÍSOS Þann 2. október sl. var Farskóli 
FÍSOS (Félags íslenskra 
safna og safnmanna) settur 

á Patreksfirði í 31. skiptið. Um er 
að ræða árlega ráðstefnu safnafólks 
af öllu landinu sem ferðast um 
landið og skipta söfnin með sér 
gestgjafahlutverkinu, sem í ár var í 
höndum Minjasafns Egils Ólafssonar 
að Hnjóti. Einnig hefur ráðstefnan 
ferðast þrisvar sinnum út fyrir 
landsteinanna, til Glasgow, Berlínar 
og Dublin.

Yfirskrift ráðstefnunnar var að 
þessu sinni netagerð (networking) og 
er tilgangur hennar fyrst og fremst 
símenntun starfsfólks safna og að 
hrista saman hópinn með því að hittast 
til skrafs og ráðagerða einu sinni á 
ári. Með því þéttist hið samofna net 
safna og safnafólks á Íslandi, okkur og 
samfélaginu til heilla.

Ráðstefnan stóð yfir í þrjá daga 
og voru þeir nýttir vel með vinnu 
á fjölbreyttum málstofum þar 
sem m.a. var fjallað um árangur 
í safnastarfi, flutning á safnkosti, 
ýmsar miðlunarleiðir, varðveislu 
báta, safnaklasa og margt annað. 
Málstofurnar voru haldnar á þremur 
stöðum í þorpinu og var rúta sem ferjaði 
fólk í plássið nýtt sem strætisvagn á 

milli staða. Tveimur gestafyrirlesurum 
var boðið á ráðstefnuna. Annars 
vegar hagfræðingnum Dr. Marie 
Briguglio frá Háskólanum á Möltu. 
Hennar kenningar ganga útfrá því að 
söfn passi ekki alltaf inn í mælingar 
sem tengjast vergri landsframleiðslu 
(GDP) og hagspám og því passi 
betur að mæla hagræn áhrif útfrá 
vellíðan og hamingju. Hins vegar 
kom vinnusálfræðingurinn Eyþór 
Eðvarðsson frá Þekkingarmiðlun og 
fjallaði um streitu og kulnun í starfi og 
einkenni þess. 

Þá var farið í vettvangsferðir 
um svæðið þar sem boðið var uppá 
heimsóknir í Listasafn Samúels 
Jónssonar í Selárdal og Minjasafnið að 
Hnjóti.

Inga Hlín Valdimarsdóttir, 
forstöðumaður Minjasafns Egils 
Ólafssonar og farskólastjóri sagði það 
samhljóma álit ráðstefnugesta að þessi 
vettvangur sé vel til þess fallinn að 
blása ferskum blæ í safnastarf á Íslandi. 
Ráðstefnuhaldið á Patreksfirði færði 
líf í bæinn utan háannatíma og var 
góð innspýting inn í verslun og 
ferðaþjónustu.

Myndir: Hörður Geirsson, 
Minjasafninu á Akureyri.
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leikskólum

Á laugardaginn var haldin 
glímuhátíð á Ísafirði í 
tilefni af 100 ára afmæli 

knattspyrnufélagsins Harðar. 
Haldin voru þrjú mót og voru 
keppendur samtals 30.   Dómarar 
voru Marinó Hákonarson, Margrét 
Rún Rúnarsdóttir og Ásmundur 
Hálfdán Ásmundsson, Marín Laufey 
Davíðsdóttir var glímustjóri en Elvar 
Ari Hagalínsson var tímavörður.

Minningarmót
Fyrst var barnamót til minningar 
um Hermann Níelsson.  Keppt var 
í þremur aldursflokkum drengja og 
stúlkna, 11-12 ára flokki,  13-14 ára 
flokki og 15-16 ára flokki. Keppendur 
voru frá Herði Ísafirði, ÚÍA og UMFN.  
Flestir keppendur voru í telpnaflokki 
13-14 ára eða sjö talsins. Sigurvegari 
þar varð Hanin Alsaedi frá Herði.  

Að því loknu var boðið í veglegt 
afmæliskaffi.

Sigurður Óli Rúnarsson er 
glímukóngur Vestfjarða 2019

Þegar  við stöldrum við á 
þessum merku tímamótum, 
í sögu félagsins, sem verður 

að telja 100 ára afmælið, vaknar sú 
spurning fyrst í huga manns, að líklega 
hefur þeim 12 vösku drengjum, sem 
stofnuðu félagið, ekki komið til hugar 
að 100 árum seinna væri verið að 
fagna stofnun þess og því sem þeir 
gerðu til framdráttar íþrótt sinni.  Ég 
átti því láni að fagna þegar haldið var 
upp 50 ára afmæli  félagsins að þá voru 
tveir af stofnendum félagsins enn á lífi 
og sögðu ýmislegt um aðdragandann 
að stofnun félagsins.

Í upphafi var einungis æft og leikin 
knattspyrna á vegum félagsins, en 
með árunum fjölgaði íþróttagreinum, 
sem æfðar voru og keppt í á vegum 
félagsins. Má þar m.a. nefna: Frjálsar 
íþróttir, handbolta skíði fimleika, 
sund og glímu.    Til gamans má geta 
þess að við vígslu Laugardalsvallar í 
Reykjavík 1958 sýndi fimleikaflokkur 
héðan undir stjórn Bjarna Bachmann. 
Hópurinn var skipaður 9 mönnum auk 
þjálfara og voru 8 þeirra Harðverjar. ----  
Við getum líka státað af því héðan hafa 
komið landsfrægir frjáls íþróttamenn 
og skíðamenn má þar m.a. nefna: 
Guðmund Hermannsson, Finnbjörn 
Þorvaldsson, Þorstein Löve, bræðurna 
Hauk og Jón Karl Sigurðssyni, 
Jakobínu Jakobsdóttur,Mörtu B. 
Guðmundsdóttur og Karólínu 
Guðmundsdóttur að ógleymdri 
landsliðkonunni í handbolta Steinunni 
Annasdóttur, ég gæti talið upp mun 
fleiri en einhverstaðar verður að 
stoppa.

Nú erum við komin á Glímumót ekki 
í fyrsta sinn hér á Ísafirði.
Fyrsta Glímumótið eða sýningin, 
sem haldin var hér á Ísafirði á vegum 
Ungmennafélags Ísafjarðar var haldið 
31.jan. 1908 þar glímdum 12 manns        
Á fyrri hluta síðustu aldar var glíma 
töluvert stunduð hér á norðan verðum 
Vestfjörðum og mörg mót haldin og 
þá keppendur frá Ísafirði, Hnífsdal, 
Suðureyri og Bolungarvík.  Glímu 
iðkun lá svo niðri hér í bæ  um nokkurt 
skeið á 4. áratug  síðustu aldar, eða þar 
til að Hörður tók hana uppa á sína 
arma 1943.

Árin 1943 0g 1944 voru haldin 
hér glímunámskeið og var kennari á 
þeim Kjartan Bermann Guðjónsson, 
úr Ármanni voru þátttakendur á 
fyrra námskeiðinu 19   Að loknum 
þessum námskeiðum var nokkuð um 
Glímu iðkun hér og í nágrenni okkar 
sérstaklega í Bolungarvík.  Glímu 
iðkun lá svo niðri hér um slóðir í 
nokkra áratugi eða allt til þess að 
Hermann heitin Níelsson flytur að nýju 

Knattspyrnufélagið  
Hörður  100 ára.  
Félagið var stofnað 27.maí 1919,  var  stofnfundurinn haldinn í Sundstræti 41, 
áður hafði verið haldinn undirbúningsfundur í Sundstræti 33.

í bæinn um síðustu aldarmót og verður 
formaður Harðar.   Hermann var félagi 
í Herði frá barnsaldri stundaði æfði 
og þjálfaði hinar ýmsu íþróttagreinar 
aðallega þó knattspyrnu

Hermann var mikill 
félagsmálamaður, sat í stjórn Harðar 
í fjölda ára, en flutti svo á austfirðina 
að loknu námi í Íþróttakennaraskóla 
Íslands, þar var hann og ötull liðsmaður 
íþróttahreyfingarinnar m.a. var hann 
framkvæmdarstjóri ÚÍA um árabil.

Þegar Hermann kom svo aftur 
hingað heim, varð hann fljótlega 
formaður Harðar, hóf þá að kenna 
og þjálfa ungmenni bæði drengi og 
stúlkur.   Hann kynnti Glímuna, sem 
íþrótt á nýjan leik fyrir ísfirðingum og 
munum við njóta þess í dag.

Keppnin í dag hefst á glímu barna 
--  Barnamót og fer vel á því að það sé 
minningarmót um Hermann Níelsson.

Við Harðverjar erum ákaflega stoltir 
og þakklátir Glímusambandi Íslands 
fyrir þann heiður að okkur sé falið að 
sjá um fyrstu umferð í meistaramóta 
röð Íslands.

Hermanni tókst m.a. að endurvekja 
Glímu um Vestfjarðabeltið árið 2006, 
en þá hafði ekki verið keppt um það frá 
því 1933.

Hermann var auk þessa 
prímusmótor í ýmsu er snéri að 
öðrum íþróttagreinum og eigum við 
Harðverjar honum margt að þakka.

Vestfjarðabeltið var smíðað hér 
á Ísafirði árið 1907- 1908 af Helga 
Sigurgeirssyni, gullsmið, fyrst var 
keppt um hann 1912.  Gripur þessi er 
hin veglegasti.  Svona til fróðleiks ef 
menn skoða gripinn þá er myndin á 
beltinu af Þormóði Kolbrúnarskáld. 

        
Kæru áheyrendur!
Nú er mál að linni,  ég gæti eflaust 
haldið áfram og tímt ýmislegt til úr 
sögu Harðar og íþrótta hér í bæ  en er 
sannfærður um að þú  áheyrandi góður 
vilt frekar horfa  og glímukapparnir 
vilja frekar glíma.

Hér skal því staðar numið, með til 
vitnun í skáldið Grím Tomsen, en hann 
sagði m.a. í kvæðinu „Bændaglíma“.

„Gaman þótti gumum fyrr,                                                                       
glímubrögð að þreyta,                                                                             
höldar voru heilbrigðir,                                                                               
og holt er orku´að neyta,“

Nú skulum við njóta þess að horfa á 
ekta íslensk fangbrögð.

Takk fyrir mig. 
Jens Kristmannsson,
Fyrrv. formaður Harðar.

Meistaramót fyrsta umferð
Næst fór fram  keppni í fyrstu umferð 
í meistaramótsröð Glímusambands 
Íslands. Var mótið tileinkað Guðna 
kóngabana. Keppt var í sex flokkum, 
unglingaflokki -80 kg, konur +70 
kg, karlar -90 kg og karlar +90 kg og 
oopnum flokki karla og kvenna.

Í unglingaflokki varð Kjartan Mar 
Garski Ketilsson, UÍA     hlutskarpastur 
og    Einar Torfi Torfason,  Herði varð 
annar. Í kvennaflokki sigraði Marín 
Laufey Davíðsdóttir, HSK. 

Í karlaflokki -90 kg varð Elvar 
Ari Hagalínsson, Herði  efstur  og 
Einar Torfi Torfason, Herði annar. 
Ásmundur Hálfdán Ásmundsson, ÚÍA  
sigraði í karlaflokki +90 kg og Sigurður 
Óli Rúnarsson, GFR varð annar.

Í opnum flokki karla sigraði 
Sigurður Óli Rúnarsson, GFR og í 
opnum flokki kvenna sigraði  Marín 
Laufey Davíðsdóttir, HSK.

Fegurðarverðlaun voru veitt í 
karla- og kvennaflokki til minningar 
um Guðna kóngabana en þau hlutu 
Ásmundur Hálfdán Ásmundsson og 
Marín Laufey Davíðsdóttir.

Vestfirðingabeltið
Þriðja mótið var keppni um 
Vestfirðingabeltið. Sigurvegari var 
Sigurður Óli Rúnarsson, GFR og Stígur 
Berg Sophusson, Herði  varð annar.

Hákon Óli Sigurðsson, formaður 
glímudeildar Harðar var ánægður með 
daginn og sagði að hann hefði tekist 
mjög vel. Þetta var í 15. sinn sem keppt 
var um Vestfirðingabeltið og í þriðja 
sinni sem Sigurður Óli Rúnarsson 
vinnur það. Stígur Berg Sophusson 
hefur unnið það oftast, sex sinnum. 
Síðast var keppt um beltið 2014. Beltið 
var smíðað 1912 á Ísafirði og   var þá 
keppt um það í fyrsta sinn.
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Tekist á um Torfnes
Það er tekist á um framtíðarsýn 

Torfnessvæðisins í bæjarstjórn 
Ísafjarðarbæjar og þá helst um 

það hvort að búið sé að kanna alla fleti 
á þeim framkvæmdum sem rætt er 
um.  Meirihlutinn vill keyra málið sem 
hraðast í gegn og hefja framkvæmdir 
strax í haust á meðan minnihlutinn vill 
að málið sé skoðað vel niður í kjölinn.  
En hvað gerðist, voru ekki allir flokkar 
með fótboltahús á loforðalistanum í 
síðustu kosningum?

Upphaf málsins má a.m.k. að hluta 
til rekja til asahláku og gríðarlegra 
rigninga sem riðu yfir landið dagana 
8. og 9. febrúar 2015.  Mikill vatnsagi 
var um allt land, holræsakerfi bæjarins 
höfðu ekki undan og allt fór á flot.  
Knattspyrnusvæðið á Torfnesi var á 
kafi í vatni í einhvern tíma og töldu 
þá fróðir menn að keppnisvöllurinn 
væri endanlega ónýtur.  Í framhaldi 
af því setti þáverandi meirihluti fram 
þá stefnu að keppnisvöllurinn yrði 
lagður með gervigrasi og að settar yrðu 
snjóbræðslulagnir undir grasið, til að 
lengja árlegan nýtingartíma.

Örfáum vikum síðar hafði stjórn 
Boltafélags Ísafjarðar sent frá sér 
yfirlýsingu þar sem áformunum var 
fagnað en jafnframt lagt til að kannað 
yrði hvort að ekki væri hagstæðara að 
reisa knatthús í stað þess að gera ráð 
fyrir upphitun á vellinum.  Í framhaldi 
af því stofnaði BÍ starfshóp sem vann 
áfram með áðurnefnda hugmynd og 
skilaði starfshópurinn af sér skýrslu 
þann 2 júní 2016.

Það verður að segjast að þessi 
skýrsla eldist ekki vel.  Fyrir utan það 
að kostnaðartölur í skýrslunni hafa 
reynst vera mjög ónákvæmar, þá eru 
þarna forsendur sem eru afar sérstakar:

Rekstrarkostnaður boltahúss 
áætlaður um 1,5 milljón kr á ári og 
rekstrarkostnaður upphitaðs vallar 
reiknaður út frá hæsta mögulega taxta 
eða allt að 17milljón króna árlega.  

Lækkun framkvæmdarkostnaðar 
á gervigrasvelli um 44 milljónir og 
„lægri“ rekstrarkostnaður um 15,5 
milljónir árlega, talin réttlæta nýja 
framkvæmd upp á um 250 milljónir.  

Í mjög grófri kostnaðaráætlun 
er gert ráð fyrir að kostnaður við 
aðstöðusköpun, jarðvegsvinnu og 
sökkul sé um 62 milljón króna.

Í deiliskipulagsvinnu sem sett var 
af stað vegna þessara hugmynda BÍ/
Vestra, var lengst af unnið með tvær 
mögulegar staðsetningar á hugsanlegu 
boltahúsi.  Annarsvegar sú staðsetning 
sem starfshópur BÍ/Vestra hafði lagt til, 
fyrir framan Vallarhúsið og hinsvegar 
sunnanverðu við núverandi Íþróttahús 
á Torfnesi.  Var Verkís fengið til að 
kostnaðargreina þessa tvo möguleika 
sem sjá má í minnisblaði, dagsett 28 
apríl 2017.  Eftirfarandi tölur eru úr því 
minnisblaði.

Jarðvegsvinna og grundun fyrir 
húsið á núverandi gervigrasvelli 
talin kosta um 5 milljónir og vísað í 
rannsóknir frá 1998 sem heimildir!  

Skýrsluhöfundur kostnaðarmetur 
tjón á frjálsíþróttasvæði í tilfellinu þar 
sem fótboltahúsið væri staðsett sunnan 
við íþróttahúsið.

Skýrsluhöfundur heldur því 
ranglega fram að tillagan með 
fótboltahúsinu sunnan við íþróttahúsið 
útiloki byggingu sundlaugar á svæðinu 
„eins og gildandi skipulag gerir ráð 
fyrir“ en hin tillagan haldi þeim 
möguleika opnum.

Það er sérstaklega tiltekið sem 
galli við aðra hugmyndina að; „ ... 
áhorfendastúka verður ekki fyrir 
miðjum vellinum.“

Þessi fjögur atriði hér fyrir ofan voru 
ráðandi þættir þegar deiliskipulag fyrir 
svæðið ákveðið með byggingarreit fyrir 
boltahús fyrir framan Vallarhúsið og 
allir flokkar kokgleyptu hugmyndina.  
Rétt er þó að geta þess að hvorki var 

eining um málið í Skipulagsnefnd né í 
bæjarstjórn.  

Seinna meir og í vinnu 
byggingarnefndar fótboltahúss hafa 
komið fram gögn sem sýna það að 
ekkert að áðurnefndum sjö forsendum 
standast.

Eðlileg ráðstöfun væri að 
nota varmadælu til að hita upp 
knattspyrnuvöllinn og getur tekið 
hitunarkostnað niður um 60-80%, 
eða allt niður í um 3,5 milljónir króna 
árlega.  Samkvæmt minnisblaði frá 
Verkís dagsett 15 janúar 2019, er gert 
ráð fyrir að árlegur rekstarkostnaður 
vegna boltahúss sé á bilinu 35 til 39 
milljónir króna.  Og það er að því 
gefnu að ekki þurfi að vera starfsmaður 
í húsinu, sem enginn virðist geta svarað 
ennþá !  

Boðaður lægri rekstrarkostnaður 
upp á 15,5 milljónir árlega hugsanlega 
orðinn 30 til 35 milljóna króna hærri 
árlegur rekstarkostnaður á húsi en á 
upphituðum velli.  Þá er kostnaður við 
að reisa húsið komið í um 450 milljónir 
króna.

Í október 2018 kostnaðarmetur 
Verkís verkþættina aðstöðusköpun, 
jarðvegsvinnu og sökkul sem kostnað 
upp á 139 milljónir króna. 

Í minnisblaði Verkís frá 31 okt 2018, 
kemur fram að líklegur kostnaður 
við jarðvegsvinnu og fergingu áður 
en hægt er að reisa grunn húsins, 
sé á bilinu 45 til 54 milljónir króna.  
Vísað í sömu rannsóknir og áður, frá 
1998 sem hafi sýnt álíka niðurstöður!  
Þrátt fyrir ábendingar undirritaðs um 
þetta gríðalega misræmi upplýsinga 
(uþb 1000%) sáu aðrir nefndarmenn 
enga ástæðu óska skýringa á þessum 
mismun.

Ekki er metið sem tjón að 
knattspyrnuvelli með endurstofnverð 
upp á ca. 100 milljónir, sé slátrað í 
tilfellinu þegar húsið er sett framan 
við Vallarhúsið. Rétt er að taka fram 
að gamli grasvöllurinn, hefur trúlega 
aldrei litið betur út en einmitt eftir 
umrætt vatnsveður í febrúar 2015 
og því í reynd síst ástæða núna til að 
breyta vellinum í gervigrasvöll.

Margar hugmyndir um stað }
setningur á sundlaug á Torfnesi hafa 
verið til umræðu og langt því frá að 
einungis komi til greina að hafa laugina 
sunnan við Íþróttahúsið.  

Miðað við þau rök að stúkan verði 
að vera fyrir miðjum vellinum hlýtur 
Skotíþróttafélaginu að vera hafnað um 
leyfi til að stækka stúkuna til að bæta 
sína aðstöðu, eins og nýlega var sótt um 
leyfi fyrir.  

Því má í reynd segja að engar 
af upphaflegum forsendum fyrir 
byggingu fótboltahúss fyrir framan 
Vallarhúsið eigi við.  

Þá er að sérkennilegt að formaður 
byggingarnefndar fótboltahúss 
hafi alfarið hafna því að ræða aðrar 
staðsetningar á húsinu, þrátt fyrir að 
erindisbréfið segi skýrt að það sé huti 
af vinnu nefndarinnar og að líklegt 
megi telja að slíkt hefði jákvæð áhrif á 
nýtingu og rekstur hússins.

Það er ekki bara verið að græja 
einhverja ódýra lausn til næstu 20 
ára, eins og skilja má af sumum 
bæjarfulltrúum meirihlutans.  Verði 
farið af stað í þessar framkvæmdir 
munu á næstu 3 árum fara vel yfir 
600 milljónir í knattspyrnutengdar 
framkvæmdir á Torfnesi og líftími 
hússins er talinn vera um 80 ár.  

Ísafjarðarbær er skuldsett 
sveitarfélag með langan lista yfir 
ókláruð verkefni, því er full ástæða til 
að vanda sig!

Sigurður Hreinsson bæjarfulltrúi 
og nefndarmaður í byggingarnefnd 

knattspyrnuhúss.

Loksins eftir að hafa staðið í skugganum af konu sinni Grýlu í 
árhundruð fær Leppalúði sviðsljósið. Hver er hann eiginlega? 

Kann hann mannamál? Er hann í alvörunni til?

Höfundur/Leikari: Elfar Logi Hannesson

Leikmynd/Grímur/Leikstjórn: Marsibil G. Kristjánsdóttir

Leppalúði
Frumsýnt á Tálknafirði í nóvember sýnt í Tjöruhúsinu í desember
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„Ólygin sagði mér, en hafðu mig samt 
ekki fyrir því.“ Hvur kannast ekki við 
þessi fleygu orð eða frekar sögur. Svo 
kallaðar gróusögur sem eru einmitt 
kenndar við sögupersónuna Gróu. 
Gróu á Leiti í skáldsögunni Pilt og stúlku 
eftir Jón Thoroddsen. Skáldskapurinn 
er einmitt áhrifaríkastur þegar hann 
dregur upp mynd af okkar eigin þjóð- 
og mannlífi. Líklegt má telja að Gróa 
skáldsins hafi átt sér fyrirmynd jafnvel 
einhver gróan úr hans heimasveit á 
Reykhólum. Listin verður ekki síður 
sterk þegar hún speglar lífið sjálft og 
eigi leiðinlegt þegar við sjáum það í 
spéspegli einsog skáldið Jón var þekkt 
fyrir. Það er hinsvegar staðreynd að 
önnur af hans frægu sögupersónum, 
Hjálmar tuddi, átti sér ákveðna 
fyrirmynd. Nefnilega flækinginn 
og farndleikarann Hjálmar 
Þorsteinsson frá Arnarfirði. 
Auknefndur Hjálmar goggur eða 
pylsa Hjálmar því hann vildi gjarnan 

VESTFIRSKIR LISTAMENN

sofa með kvennmanspyls yfir sér. Svo 
vel lýsir Jón sögupersónum sínum að 
þær birtast lesandanum ljóslifandi. 
Nægir að nefna séra Sigvalda í Mann 
og konu. Hefur þar kannski eitthvað að 
segja túlkun Brynjólfs Jóhannessonar 
á klerkinum klóka á leiksviðinu löngu 
seinna. 

Jón Thoroddsen var okkar fyrsta 
skáldsagnaskáld en hann var miklu 
meir en það því hann fékkst einnig við 
ljóðin. 

Barist á víg- og ritvelli
Jón Þórðarson Thoroddsen var 
af góðum ættum en var sendur í 
fóstur aðeins þriggja vetra. 

Einsog þá var siður var hlutverk hans 
þó löngu ákveðið skyldi hann verða 
prestur eða sýslumaður. Því er honum 
fljótlega komið í vist hjá prestum 
hér og hvar m.a. hjá síra Sigurði 
Jónssyni á Rafnseyri. Að loknu prófi 
frá Bessastaðaskóla gjörðist hann 
heimiliskennari á Hrafnagili í Eyjafirði. 
Þar er nú heldur betur fagurt um að 
litast í fyllsta skilning þess orðs enda 
varð hann ástfanginn af heimasætunni. 
Þau trúlofuðust enda ljóst að hún gengi 
eigi lengur einsömul en einhvernvegin 
skiljast samt leiðir. Jón fer utan og hitti 
hann eigi frumburð sinn fyrr en löngu 
síðar. 

Leiðir þess tíma hjá Íslendingum 
lágu allajafna til Danmerkur til 
kóngsins Kaupmannahafnar til 
að mennta sig. Næstu níu árin 
er Jón þar við laganám án þess 
þó að ljúka prófi. Enda var hann 
einsog margur listamaðurinn 
með hugann við eitthvað 

annað en tölur og lagastaf. Það fór 
þó ekki mikið fyrir honum meðal 
Íslendinganýlendunnar í kóngsins 
enda hart barist um athyglina þegar 
samtíðarmenn þínir eru kappar á borð 
við Jón Sigurðsson, Jónas Hallgrímsson 
og Grím Thomsen. Kannski var 
ástæðan sú að skáldskapurinn hafði 
fangað hans hug því 1847 birtist í fyrsta 
sinn á prenti ljóð eftir Jón, Kveðja. 
Fleiri ljóð birtust í blaði er hann gaf út 
sjálfur ásamt Gísla Brynjúlfssyni, og 
þeir nefndu Norðurfari. 

Öllum að óvörum skundar Jón svo 
yfir á allt annan völl nefnilega vígvöllin. 
Skráir sig sem sjálfboðaliða í her Dana 
og barðist þar í eina fjóra mánuði, 
felldi einn og særði annan. Að hersetu 
lokinni tók önnur seta við: „Sama árið, 
1850, sem ég kvongaðist valdstjórninni 
og gjörðist tollheimtumaður, var á 
kvisti í Kaupmannahöfn fæddur fugl. 
Faðirinn gekkst við faðerninu og 
nefndist J. Þ. Thoroddsen. Hann lét 
hann vatni ausa, svo hann gæti synt í 
prentsmiðju Möllers. Hlaut barnið það 
heiti Piltur og stúlka.“

Þessi saga sem er um leið fyrsta 
skáldsaga Íslands kom út í apríl 
1850. Aðeins fimm vikum síðar fer 
höfundurinn aftur til Íslands enda 
pyngjan tóm en próflaus er hann. 
Eitthvað var Jón vel tengdur því honum 
er úthlutað sýslumannsembætti 
Barðastrandasýslu. Gengur þar að eiga 
Jónu Kristínu Ólínu Þorvaldsdóttur en 
þó ekki fyrr en hafði farið aftur utan til 

Jón Thoroddsen 
F. 5. október 1818 á Reykhólum.  D. 8. mars 1868 á Leirá.
Öndvegisverk: Ó fögur er vor fósturjörð, Piltur og stúlka, Maður og kona. 

að ljúka prófi sem hann náði nú með 
glans. Börnin áttu þau 8 en aðeins 
helmingur þeirra náði fullorðinsaldri 
þeirra á meðal Skúli Thoroddsen. 
Seinna gjörðist Jón sýslumaður í 
Borgarfirði. Sagt var að Jón hafi verið 
ákveðinn og fastur fyrir í embættinu en 
þó vinur alþýðunnar. Enda sýndi hann 
það oft sinnis í verki m.a. þegar hann 
kom Hjálmari goggi, tudda, til bjargar 
í sínum hrakkningum. Sögur hans bera 
einmitt mikin alþýðusvip og má með 
sanni flokka sem sannar alþýðusögur. 

Sögurnar eru þó eigi nema tvær 
áðurnefnd Piltur og stúllka og svo 
Maður og kona sem hann lauk þó eigi 
við. Því hann var allur áður en sögunni 
lauk aðeins hálfrar aldar gamall. Það 
hefur svo haft sitt að segja að báðar 
sögurnar rötuðu á leiksviðið og nutu 
fádæma vinsælda. Eigi er þó allt talið 
því ljóð Jóns hafa einnig lifað með 
þjóðinni. Hver kannast ekki við slagara 
á borð við Krummavísur, Vorið er 
komið, Ó fögur er vor fósturjörð og svo 
ótal, ótal, fleiri. 

Þó seint sé, en þó við hæfi, að þakka 
skáldinu verkin og við gjörum það með 
orðum hans, Gróu: Guðsást fyrir mig 
og nefið á mér.

Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild: Vísindavefurinn,  

Morgunblaðið 20. 10 1968. Jón 
Thoroddsen skáld 150 ára minning.
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JEPPADEKK.IS
Vönduð amerísk jeppadekk sem 
henta frábærlega fyrir íslenskar 
aðstæður. Stærðir 29”-44”.

38” radíaldekk
sem hefur
margsannað
sig á hálendi
Íslands. 

44” radíal.
Hannað í 
samstarfi
Arctic Trucks
og Nokian. 

35” radíal.
Frábært 
neglt
vetrardekk!

kr. 39.900,- kr. 39.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,-

FELGUR
Gott úrval
Margar stærðir





Við viljum að flokkun sé einföld og sjálfsögð. Við viljum hjálpa 
til við að bæta umgengni okkar við jörðina. Terra er latneskt 
heiti jarðargyðjunnar og eitt af nöfnum plánetunnar sem er 
heimkynni okkar allra.

Terra býður fyrirtækjum, sveitarfélögum og heimilum víðtæka umhverfisþjónustu. 
Við önnumst sorphirðu, söfnum endurvinnsluefnum, tökum við spilliefnum og 
komum þeim í endurvinnslu eða eyðingu og útvegum gáma og annan búnað sem 
bætir umgengni við umhverfið.

Terra er leiðandi á sínu sviði. Við erum fljót að tileinka okkur nýjungar og höfum 
ástríðu fyrir að fræða og miðla. Við höfum metnað fyrir því að skilja ekkert eftir 
og viljum hvetja og auðvelda Íslendingum að takast á við þá áskorun. Að skilja 
ekkert eftir er okkar þýðing á hugtakinu „Zero Waste“ og lýsir vel markmiði 
okkar í endurvinnslu og meðhöndlun úrgangs.

Gámaþjónusta 
Vestfjarða heitir 
núna Terra
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Gámaþjónusta 
Vestfjarða heitir 
núna Terra
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„Ekki verður betur séð en að Ísland 
sé eina landið í samanburðarhópnum 
sem hefur opna heimild til að kæra 
matsskylduákvörðun efnislega.“ 
Þetta segir í skýrslu þar sem borin var 
saman löggjöf nágrannaríkja Íslands 
um mat á umhverfisáhrifum.

Skýrslan var unnin fyrir 
Umhverfisráðuneytið og höfundur 
er Aagot Vigdís Óskarsdóttir.   
Henni var falið að   að taka til 
skoðunar löggjöf Norðurlandanna 
og Skotlands sem fjallar um ferli 
mats á umhverfisáhrifum og ferli 
leyfisveitinga, en löggjöf þeirra um 
mat á umhverfisáhrifum byggir á 
tilskipunum Evrópusambandsins 
eins og löggjöf Íslands. Skýrslan er 
til undirbúnings heildarendurskoðun 
laga um mat á umhverfisáhrifum.

Kæruheimildir einkum bundnar 
við leyfi og sérstaða íslands
Um kæruheimildir segir í skýrslunni 

LÖG UM UMHVERFISMAT: ÍSLAND EINA LANDIÐ MEÐ 
OPNA KÆRUHEIMILD

að það eru fyrst og fremst ákvarðanir 
um leyfi sem heimilt er að kæra hjá 
samanburðarþjóðunum og almennt 
hægt að koma að málsástæðum 
sem varða umhverfismatið í þeirri 
kærumálsmeðferð. Kæruheimildir 
eru oftast í þeim lögum sem 
ákvörðun um leyfi byggist á eða í 
stjórnsýslulögum.   Þá segir að ekki 
verður betur séð en að Ísland sé 
eina landið í samanburðarhópnum 
sem hefur opna heimild til að kæra 
matsskylduákvörðun efnislega 
og   einnig eina landið þar sem tekin 
er „ákvörðun“ um endurskoðun 
matsskýrslu og er hún kæranleg. 
Íslensku lögin eru jafnframt þau einu 
sem kveða á um kæruheimild vegna 
ákvörðunar um að fleiri framkvæmdir 
skuli meta sameiginlega.

„Samkvæmt dönsku lögunum er 
einungis hægt að kæra ákvörðun um 
matsskyldu að því er varðar lögmæti 
(d. retlige spørgsmål), þ.e. hvort 

ákvörðunin er tekin í samræmi við 
gildandi reglur, en ekki er hægt að fara 
fram á endurskoðun á matskenndum 
þáttum, þ.e. mati stjórnvaldsins á 
sjónarmiðum sem ákvörðun byggist 
á og ákvörðun um vægi þeirra.143 Í 
Finnlandi getur framkvæmdaraðili 
kært matsskylduákvörðun en ekki 
aðrir. Þar er þó hægt að óska eftir 
endurskoðun ákvörðunar um að 
framkvæmd sé ekki matsskyld 
samhliða kæru ákvörðunar um leyfi. 
Í 6. kafla sænsku umhverfislaganna 
eru bein ákvæði um að ákvörðun um 
matsskyldu sé ekki kæranleg“.

Flókið ferli á Íslandi
Um sjálft umhverfismatiðs egir 
skýrsluhöfundur að í samanburði við 
löggjöf hinna samanburðarríkjanna 
sé ferli mats á umhverfisáhrifum í 
íslensku lögunum óþarflega flókið. 
Nefnt er sem dæmi að í  samráði um 
matsáætlun er kveðið   á um tvöfalt 

samráð, þ.e. annars vegar samráð 
sem framkvæmdaraðila er ætlað að 
standa fyrir og hins vegar samráð á 
vegum Skipulagsstofnunar.  Íslenska 
löggjöfin hefur einnig sérstöðu 
að því leyti að framkvæmdaraðili 
leggur tvisvar fram matsskýrslu, 
frummatsskýrslu og endanlega 
matsskýrslu. Kynning 
frummatsskýrslu er tvöföld, annars 
vegar kynnir Skipulagsstofnun 
frummatsskýrsluna og hins vegar 
skal framkvæmdaraðili kynna 
framkvæmd og frummatsskýrslu í 
samráði við Skipulagsstofnun.

Segir að ástæða „væri til 
að móta betur verkaskiptingu 
milli framkvæmdaraðila og 
Skipulagsstofnunar að þessu leyti og 
einfalda ferlið.“

Staðbundin stjórnvöld fara með 
málsmeðferð 
Í kaflanum um stjórnvald sem fari 
með málsmeðferð segir: 

Í öllum samanburðarríkjunum 
nema Íslandi gegna staðbundin 
stjórnvöld stærstu hlutverki í 
stjórnsýslu mats á umhverfisáhrifum. 
Þessi staðbundnu stjórnvöld 
tilheyra ýmist sveitarstjórnarstiginu 
(Danmörk, Noregur, Skotland) 
eða eru hluti af stjórnsýslu ríkisins 
(Finnland og Svíþjóð). Þegar um er 
að ræða stærri framkvæmdir eða þær 
sem kunna að hafa umhverfisáhrif yfir 
landamæri fara miðlæg stjórnvöld 
alla jafna með málsmeðferð. Á Íslandi 
ber ríkisstofnunin Skipulagsstofnun 
meginábyrgð á stjórnsýslu mats 
á umhverfisáhrifum, enda þótt 
sveitarstjórnir gegni þar einnig 
mikilvægu hlutverki.

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.



MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á
EGILSSTÖÐUM
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

Nú er gott að huga að því að panta og kaupa 
Hobby hjólhýsi og húsbíla 2020 árgerðir

Hobby 460Ufe Excellent 3.780.000.-
Hobby 495UL Excellent   3.780.000.-
Hobby 495Ufe Excellent 3.900.000.-

Hobby 540UL Excellent   3.950.000.-
Hobby 540Fu Excellent   4.220.000.-
Hobby 560Cfe Excellent  4.260.000.-

Hobby 560LU Prestige    4.230.000.-
Hobby  620 CL Prestige   4.490.000.-
Hobby 560UL Premium  4.760.000.-

Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson
bosal.is - Sími 777 5007 - Email: boas@bosal.is - Hafnargata 28, 710 Seyðis�rði

Öll verð með 24% vsk. og skráð á Egilsstöðum.

Árgerð 2015

Ekinn 220.000km

120 tonna dráttargeta

Sjálfsk, loftpúðar, Retarder

BigSpace ökumannshús

Verð 9.950.000 + vsk

Mercedes Benz
2858 Dráttarbíll

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
- Nýr 2020 árgerð Verð kr. 4.580.000 skráður

• Webasto miðstöð með app í síma
• Leiðsögukerfi
• Lyklalaust aðgengi og start
• Bakkmyndavél
• Snertiskjár
• Símkerfi
• Hraðastillir
• Metalic lakk
• Þokuljós

• Start/stop Automatic
• Dekkjaþrýsi kerfi
• Leðurstýri
• 18“ álfelgur
• Apple CarPlay
• Blatannabúnaður
• Aðgerðastýri
• Hiti í framsætum
• USB innstungur
• Loftkæling 2 rása
• Regn- og ljósaskynjari
• Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
• Borðtölva
• Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 

130.000 auka)
• 5 ára ábyrgð
• 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu
• Rafstillanleg bístjórasæti



3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

11. tölublað
8. árgangur

Góð aðstaða er 
byggðamál

Vestfirðingar hafa farið illa 
út úr þjóðfélagsþróuninni 
síðustu 30 árin. Kerfisbreyting 

í sjávarútvegi og mikill viðvarandi 
samdráttur í þorskveiðum kipptu 
fótunum undan mikilvægustu fyrir-
tækjum fjórðungsins og það hefur 
verið þungur róður að verjast frekari 
áföllum. Vestfirðingar vita það betur 
en flestir aðrir landsmenn að atvinna 
og öruggar tekjur eru algert lykilatriði í 
traustri búsetu. Ef það er ekki til staðar 
hér vestra en í boði annars staðar er 
fólk fljótt að flytja frá óörygginu til 
öryggisins.

En það vitum við líka að atvinnan 
ein er ekki nóg. Hún er nauðsynleg 
forsenda en ekki alltaf nægileg eins og 
segir stundum í stærðfræðinni þegar 
verið er að skýra flókna hluti. Það þarf 
meira til. Fólki þarf að líða vel, eiga 
góða granna og eiga góðar tómstundir. 
Kannski flestu öðru mikilvægara er að 
fjölskyldufólk þarf að eiga aðgang að 
aðbúnaði fyrir börn og unglinga sem 
gefur fjölskyldunni grunn að góðri 
framtíð.

Tónlist, íþróttir og önnur afþreying  
eru ómissandi þáttur í þessari umgjörð. 
Sveitarfélög hafa haft skilning á þessu 
og aðstaðan er að mörgu leyti góð. En 
hún þarf líka að taka framförum í takt 
við það sem annars staðar er í boði. 
Fjölnota knattspyrnuhús á Ísafirði er 
umdeilt. En það er athyglisvert að ekki 
er svo umdeilt að koma aðstöðunni 
upp heldur frremur hvenær og hvar. 
Það ber vott um að góður skilningur er 
heima í héraði á því að góð aðstaða er 
byggðamál. Hins vegar þyrfti ríkið að 
leggja meira af mörkum en verið hefur 
og þannig jafna aðstöðumunmilli 
byggðarlaga á landinu.

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  MÍNAR SÍÐUR

√  Þjónustusaga húss

√  Önnur þjónusta

 

www.eignaumsjon.is

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is
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