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Íslenskir endurskoðendur
Vestfjörðum ehf

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

20-70% afsláttur af öllum vörum
framlengjum
til 19.| www.bbe.is
janúar 2019
Pollgötu 2 | 400 Ísafjörður
Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Allir BrooksHágæða
skór ásnjóblásarar
14.000 kr.
Mót hækkandi sól
– menningarvaka
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Sama útsöluverð og í fyrra þrátt fyrir gengislækkun

RISA ÚTSALA

40 ár
á Íslandi

Stiga
ST5266 PB

20-70% afsláttur af öllum vörum
Móti hækkandi sól var yfirskrift menningarvöku í Holti um síðustu helgi sem haldin er árlega í kringum 15 janúar til heiðurs sólar og
Guðmundar Inga Kristjánssonar skálds og bónda á Kirkjubóli í Bjarnadal í Önundarfirði. Að þessu sinni var leitað fanga
út á Ingjaldssand.
framlengjum
til 19. janúar 2019
Lesið var upp úr bókinni Nú brosir nóttin um Guðmund Einarsson refaskyttu, lesin ljóð eftir Kristján son hans við lag eftir dóttur
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Snjóblásarar í
öllum stærðum
og gerðum

Kristjáns svo nokkuð sé nefnt. Nærri 100 manns fyllti hið reisulega húsnæði í Holti. Mynd: Halla Signý Kristjánsdóttir.

Pétur segir upp
bls. 2
Gongugreining-Risautsala 5x38 copy.pdf
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R leiði mótmælt bls. 6

30%

Kirkja og kristni
Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is
í ólgusjó
bls. 8-9 Allir Brooks
skór á 14.000 kr.
afsláttur

RISA
ÚTSALA
RISA ÚTSALA

25%
afsláttur

30%
afsláttur

af FootJoy golfskómSama útsöluverð og í fyrra þrátt fyrir gengislækkun af Ecco sandölum,

götuskóm og barnaskóm

af öllum fatnaði.
Sama verð og í USA

20-70%
afsláttur
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20-70% afsláttur af öllum vörum
íðu
30%
Höfum opnað glæsilega sölus30%
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afsláttur
framlengjum til 19. janúar 2019
www.gongugreining.is afsláttur
af FootJoy golfskóm

25%
afsláttur

af Ecco sandölum,
götuskóm og barnaskóm
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Allir Brooks skór á 14.000 kr.

Allir Brooks skór á 14.000 kr.
Sama útsöluverð og í fyrra þrátt fyrir gengislækkun

Sama útsöluverð og í fyrra þrátt fyrir gengislækkun

Sama verð og í USA

Höfum opnað glæsilega sölusíðu
www.gongugreining.is
www.gongugreining.is
Allar vörur eru með sama afslætti á heimasíðu

Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100
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PÉTUR MARKAN SVEITARSTJÓRI SEGIR UPP

P

étur markan hefur sagt lausi
starfi sínu sem sveitarstjóri
í Súðavík. Þetta gerðist á
föstudaginn á fundi sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps.
Sveitarstjórn
óskaði eftir því að Pétur ynni
uppsagnarfrestinn, sem er þrír
mánuðir. Oddvita og sveitarstjóra var
falið að samband við ráðningarstofu og
undirbúa auglýsingu vegna ráðningar
nýs sveitarstjóra í Súðavíkurhreppi og
leggja fyrir sveitarstjórn.
Steinn Ingi Kjartansson oddviti
þakkaði Pétri fyrir vel unnin störf og
óskaði honum og
fjölskyldunni
velfarnaðar
í
framtíðinni.
Pétur sagði í samtali við Bæjarins
besta að ástæðan væri breytingar
í fjölskyldunni sem kölluðu á
búsetubreytingar. Hann sagðist gera
ráð fyrir að vera fram á vorið og sagði
að vel hefði gengið og bjart væri yfir
sveitarfélaginu.
Á hreppsnefndarfundinum lagði
Pétur fram uppsagnarbréfið sem er
svohljóðandi:

Undanfarið hafa birst tvær fréttir
á héraðsmiðlinum BB. Annars
vegar frétt með yfirskriftinni, Góð
fjárhagsstaða, þar sem farið er yfir
fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins
fyrir
árið
2019
og
góðan
fjárhagslegan árangur síðustu ára.
Hins vegar frétt með yfirskriftinni
Vestfirðingum fjölgar, þar sem kemur
fram að íbúum Súðavíkurhrepps hafi
fjölgað um 4%.
Báðar þessar fréttir segja sögu
af góðum árangri síðustu ára – gefa
ágætis mynd af því sem hefur afrekast.
Staðreynd sem gleður mig mjög þegar
ég skrifa þessa stuttu tilkynningu.
Ég hóf störf fyrir Súðavíkurhrepp
sumarið 2014. Síðan hefur tíminn
liðið á ljóshraða krefjandi verkefna,
ánægjulegra kynna, sigra og og
stundum erfiðra tímabila.
Ég hef, í samráði við fjölskyldu
mína, ákveðið að segja starfi
mínu
lausu
sem
sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps. Framundan eru
breytingar hjá fjölskyldunni sem
kalla á þessar breytingar á mínum
störfum. Það er von mín og vissa að
bjart sé yfir framtíð sveitarfélagsins.
Mér er efst í huga þakklæti til íbúa
Súðavíkurhrepps fyrir að hafa fengið
að stýra sveitarfélaginu, sú reynsla er
dýrmæt, þakklát og verðmæt.
Ég vil þakka sveitarstjórn fyrir
samstarfið og óska henni velfarnaðar,
hamingju og gleði á komandi tímum,
árum og áratugum.
Súðavík 9. janúar 2019.
Pétur G. Markan

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

ARNARLAX OG ARCTIC SEA
FARM FÁ ASC UMHVERFISVOTTUN
L

axeldisfyrirtækin Arnarlax og
Arctic Sea Farm hafa fengið
ASC umhverfisvottun á fram
leiðslu sína.
ASC (Aquaculture Stewardship
Counsel) er ein strangasta umhverfis
vottun þegar kemur að fisk
eldi og
þekkt um allan heim. Allur lax sem
framleiddur verður á Vestfjörðum árið
2019 verður vottaður en bæði Arnarlax
og Arctic Sea Farm eru staðsett á Vest
fjörðum.
„Við erum mjög ánægð með að vera
komin með ASC um
hverfis
vottun.
Þetta er undirstrikar markmið okkar
um að stunda fiskeldi á sjálfbæran hátt
í sátt við náttúru og samfélag“ Segir
Kristian Mattiasson framkvæmdar
stjóri Arnarlax.
ASC vottunarstaðallinn hefur verið
þróaður meðal annars af World Wild
life Fund (WWF) og&#8232;fiskeldis
fyrirrækjum en til að fá vottun þurfa
fyrirtækin meðal annars að lágmarka
umhverfisáhrif, starfa í sátt við samfé
lag og umhverfi. ASC vottun er hlið
stæð MSC staðlinum sem er þekktasti
umhverfisstaðallinn fyrir sjávaraf
urðir nema þessi staðall er aðlagaður
eldisafurðum. ASC samtökin sem að
baki staðlinum starfa eru ekki rekin í
hagnaðar
skyni (non-profit) og óháð
samtök.
„ASC vottunin hefur mikla þýðingu
fyrir okkur þar sem okkar viðskipta
vinir horfa tölu
vert til um
hverfis
á
hrifa og gera kröfur í þeim efnum. Við
teljum að þessi áhersla á umhverfismál
skili okkur ákveðnu samkeppnisfor
skoti til lengri tíma“ segir Stein Ove
Tveiten, framkvæmdastjóri Arctic Sea
Farm.

Fyrirtæki sem standast ASC vottun
skuld
binda sig að lág
marka á
hrif á
umhverfið á ýmsa vegu. Taka þarf til
lit til villta laxfiskastofna, fugla, sjávar
spendýra og annara lífvera sem búa í
námunda við eldissvæðin svo eitthvað
sé nefnt.
Það var Sviss
neska vottunar
fyrir
tækið Bio Inspecta sem sá um ASC
úttekt Arnarlax. „Það er ánægjulegt að
búið sé að taka út eldissvæði Arnarlax
við Haganes og Steinanes og að fiskur
af þessum eldis
svæðum sé vottaður.
Núna getur Arnarlax boðið viðskipta
vinum upp á lax sem er alin á sjálf
bæran og skyn
sam
legan hátt“ segir
Roger Benz, gæðastjóri Bio Inspecta.
Hvað felst í ASC vottuðu fiskeldi?
ASC vottun er ein strangasta um
hverfisvottunin þegar kemur að fisk
eldi í heiminum. Að staðlinum komu
margir hagsmunaaðilar. Fiskeldis
fyrirtæki, söluaðilar, matvælafram
leiðendur, vísindamenn, opinberar
stofnanir en staðalinn byggir á hug
myndafræði frá World Wildlife Fund.
Mark
miðið er að lág
marka um
hverfisáhrif vegna fiskeldis og að fisk
eldi sé stundað í sátt við samfélög og
íbúa. Til að fá ASC vottun þurfa fyrir
tæki að uppfylla strangar körfur er lúta
að umhverfi, vinnulöggjöf og samfé
lagi.

Líffræðilegur fjölbreytileiki

ASC-vottuð eldisfyrirtæki skuld
binda sig til að draga úr áhrifum á stað
bundin vistkerfi á ýmsa vegu, svo sem
með þróun og fram
kvæmd á
hættu
mats til að vernda fugla, sjávarspendýr
og viðkvæm búsvæði. Áhersla er lögð á
að vernda vistfræði hafsins og að lág

marka líkur á að fiskur sleppi. Halda
þarf nákvæma skráningu yfir atvik er
varðar dýralíf og þær upplýsingar þarf
að birta opinberlega.
Fóður&#8232;Fyrir
tækin þurfa að
uppfylla strangar kröfur þegar kemur
að fóðri. Lágmarka skal notkun á fiski
úr villtum stofnum og þeir komi úr
sjálfbærum stofnum á
samt fullum
rekjanleika hráefnis.

Mengun

Eldisfyrirtæki með ASC-vottun
stunda viðamikla umhverfisvöktun
sem felst í að mæla næringar
efni,
súr
efni og á
stand sjávar
botns undir
eldiskvíum. Eldissvæði þurfa að vera
hentug frá náttúrunnar hendi og fylgja
þarf viðmiðum um fjölbreytileika dýra
tegunda.

Sjúkdómar

ASC-vottuð eldisfyrirtæki þurfa að
lágmarka líkur að að sjúkdómar komi
upp og berist frá eldissvæðum. Gerð
er krafa um samvinnu við önnur eldis
fyrir
tæki á svæðinu og dýra
lækna.
Fylgjast þarf vel með sníkju
dýrum
og lágmarka líkur á að þau eða með
höndlun gegn þeim valdi fiski eða öðru
lífríki skaða.

Samfélagið

Gerðar eru miklar kröfur um sam
fé
lags
á
byrgð sem meðal annars eru
byggðar á meginreglum Alþjóðavinnu
málastofnunarinnar (ILO) Horft er til
vinnuumhverfis, öryggi starfsmanna
og sanngjörn laun svo eitthvað sé nefnt.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, sam
starfs og samtal við íbúa, önnur fyrir
tæki og samfélagið í heild sinni.

Fólksfækkun í Vesturbyggð

Þ

að varð meiri fækkun íbúa í
Vesturbyggð á síðasta ár en gert
hafði verið ráð fyrir. Í forsendum
fjár
hags
á
ætlunar var gert ráð fyrir að
fjöldi íbúa á árinu 2019 yrði 1.025, en
samkvæmt tölum Þjóðskrár voru þeir 998
þann 1. janúar 2019. Flestir urðu íbúðar á
síðasta ári 1.042.
Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri
var innt eftir skýringum. „Við höfum
verið að fylgjast með þessu og sjáum
ekki aðrar skýringar en að um sé að ræða
einstaklinga sem hafa flutt brott sem og
breytingar á lög
heimilis
skráningu ein
staklinga sem ekki hafa haft fasta búsetu

í sveitarfélaginu í einhvern tíma. Þá sýnist
okkur að einhverjir hafi séð tækifæri í
hækkuðu fasteignaverði í sveitarfélaginu,
selt húsnæði sitt og flutt burt en þá er
oft um að ræða hjón sem hafa verið að
komast á eftirlaunaaldur með uppkomin
börn. Aldurssamsetningin hefur því verið
að breystast sem lýsir sér í fjölgun nem
enda á grunn- og leikskólaldri. Það er
ekki sam
dráttur í fisk
eldinu sem skýrt
getur þessa fækkun íbúa. Sveitarfélagið
mun á næstu dögum senda hvatningu til
rekstraraðila í sveitarfélaginu að þess sé
gætt að lögheimili þeirra starfsmanna séu
örugglega rétt skráð.“
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Set ehf
röraverksmiðja
Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Set ehf.
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss
Sími
Fax

+354 480 2700
+354 482 2099

set@set.is

Forn menningarríki hófu gerð

Lagnagerð er því með elstu iðn-

vatnsrenna og lagnastokka fyrir

greinum sögunnar og hefur þróast

mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni

með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum
hefur röraverksmiðjan Set skapað

til ræktunar, þvotta og drykkjar.
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu
mikla verkmenningu á þessu sviði,

sér sérstöðu á heimsvísu með
fjölbreytileika í framleiðslu,
ásamt því að vera mikilvægur

en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk-

þátttakandi í uppbyggingu og
nýsköpun í íslensku samfélagi.

fræðiafreka mannkyns.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.

www.set.is

Set ehf • Röraverksmiðja
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VETRARSÓL Á STRÖNDUM

LEIÐARI

Anað úr ófæruna
– Vestfirðingum til ómælds skaða

„Vetrarsól á Ströndum’’ er lítil notaleg hátíð með
tónleikum, kvöldvöku, sögugöngu og fleiru. Fyrsta hátíðin
hefst á morgun og stendur yfir dagana 18.-20. janúar 2019.

Þann áttunda mars á síðasta ári samþykkti
hreppsnefnd Reykhólahrepps með 4 atkvæðum
gegn 1 að „lleið Þ-H verði lögð til grundvallar í
aðalskipulagstillögu vegna breytingar á aðalskipulagi
Reykhólahrepps 2006 - 2018 vegna vegagerðar um
Vestfjarðarveg 60, Bjarkalundur að Skálanesi.“
Þá var talið að komin væri loksins niðurstaða í
val á veglínu. Í aðdraganda fundarins sagði sá eini
sem var á móti, í opinberu viðtali, að málið þyldi
ekki frekari tafir og að niðurstaða yrði að fást. Það
kom svo í ljós að það átti bara við ef niðurstaðan
yrði „rétt“ og Þ-H leiðin var ekki „rétt“. Hófst nú nýr
tafaferill sem staðið hefur síðan og miðar að því koma í veg fyrir Þ-H leiðina. Í
þessari viku er gert ráð fyrir því að sveitarstjórnin ógildi leiðavalið frá 8. mars
2018 og velji R leiðina, leið sem er óframkvæmanleg. Þá verður málið í þeirri
stöðu, að óbreyttu, að ekkert mun gerast næstu árin.
Það er misskilningur hjá hreppsnefndarmönnunum á Reykhólum að þeir ráði
vegagerð. Það er ríkið sem gerir það og Vegagerðin fyrir hönd þess rannsakar
og velur leið. Ríkið á vegina , borgar þá og heldur þeim við. Sveitarfélagið
leggur ekkert til. Sveitarstjórn getur neitað Vegagerðinni með því að gefa ekki út
framkvæmdaleyfi og gera ekki viðeigandi breytingar á skipulagi. En það þýðir
ekki að Ríkið verði að leggja vegina eins og sveitarstjórnin mæla fyrir um.

Dagskrá hátíðarinnar sjálfrar verður þannig:
18. janúar – föstudagur kl. 8:30 – 9:30
– Grunnskóli Hólmavíkur
Selló-Stína kveður og kennir rímnalög.

18. janúar – föstudagur kl. 20:30 – 21:30
– Hólmavíkurkirkja
íslensk þjóðlög og sönglög, meðal annars við texta
ljóðskálda úr Dölunum og af Ströndunum. – Jóhanna Ósk
Valsdóttir, söngur. Bjartur Logi Guðnason, píanó/orgel. Íris
Dögg Gísladóttir, fiðla. Kristín Lárusdóttir, selló.
19. janúar – laugardagur kl. 15:00-16:00
– Sauðfjársetrið
„Bábiljur og bögur í baðstofunni’’
„Ungir sem aldnir koma saman í baðstofunni. Fólk
getur unnið við eigið handverk, hlustað á sögur, langspil og
kveðskap og tekið þátt í samsöng um leið og vöffluhlaðborði
er skolað niður með kaffi, allt eftir því hvað hentar hverjum
og einum.’’

Vegalög
Í 28. grein vegalaga segir eftirfarandi:
Ákveða skal legu þjóðvega í skipulagi að fenginni tillögu Vegagerðarinnar
að höfðu samráði Vegagerðarinnar og skipulagsyfirvalda. Fallist sveitarfélag
ekki á tillögu Vegagerðarinnar skal það rökstyðja það sérstaklega. Þó er
sveitarfélagi óheimilt að víkja frá tillögu Vegagerðarinnar ef það leiðir til minna
umferðaröryggis en tillagan felur í sér. [Skal Vegagerðin þegar við á leggja fram
mat á umferðaröryggi mismunandi kosta við vegarlagningu nægilega tímanlega
til að skipulagsnefnd geti tekið afstöðu til matsins við mótun aðalskipulagstillögu.]
Vegalög eru lög. Sveitarstjórnarmenn verður að hlíta lögum rétt eins og aðrir
þegnar landsins. Þarna segir í fyrsta lagi að lega vegar skuli ákveðin að fenginni
tillögu Vegagerðarinnar. Tillagan liggur fyrir og er um Þ-H leið. Sú tillaga var
unnin í samráði fyrir Reykhólahrepp og að kröfu hans.

rökstuðningur enginn
Þá segir í öðru lagi að sveitarstjórn skuli rökstyðja það sérstaklega ef ekki
er fallist á tillöguna. Fyrir liggur að leiðtogar hreppsnefndar hafa samþykkt í
skipulagsnefnd hreppsins að setja R leið inn á aðalskipulag. Þetta þarf að rökstyðja
sérstaklega. En rökstuðingurinn er afar fátæklegur:
„Ljóst
er
að
samfélagslegir
hagsmunir
Reykhólahrepps
og
umhverfissjónarmiðum verði best borgið með R-leið. Undirritaðir telja að
umhverfisáhrif Þ-H leiðar séu það umfangsmikil að sú leið verði aldrei fær“
Þetta stendur ekki undir því að geta kallast rökstuðningur. Umhverfismat fyrir
R leiðina hefur ekki farið fram en þær athuganir sem gerðar hafa verið á fyrri
stigum hafa leitt til þeirrar niðurstöðu að umhverfisáhrif verði mikil og slæm. Eina
leiðin til þess að vita betur er með því að láta framkvæmda fullburða umhverfismat.
Það eru engin gögn sem styðja fullyrðinguna að umhverfissjónarmiðum verði best
borgið með R – leið. Meira að segja hreppsnefnd Reykhólahrepps andmælti ekki
Vegagerðinni á sínum tíma þegar ákveðið var að leggja frekari skoðun á umræddri
leið á hilluna.
Seinni hluti rökstuðningsins er aðeins mat tveggja mat um að Þ-H leiðin verði
aldrei fær vegna umhverfisáhrifa. Það er líka í andstöðu við fyrirliggjandi gögn og
afstöðu flestra þeirra sem komið hafa að málinu.

Umferðaröryggi
Þá segir í lögunum að sveitarstjórn er óheimilt að víkja frá tillögu Vegagerðarinnar
ef það leiðir til minna umferðaröryggis en tillaga Vegagerðarinnar. Þetta liggur
fyrir eftir öryggismatsúttekt á þeim fjórum möguleikum sem hafa verið nefndir.
Þar kom Þ-H leiðin best út, það er með mest umferðaröryggi. En R – leiðin kom
langverst út, var sem sé hættulegasti kosturinn. Þetta þýðir einfaldlega að óheimilt
er að velja R- leiðina. Það er lögbrot. Þeir tvímenningar hafa ekki lagt fram nein
gögn um öryggi R leiðina sem breytir öryggismatsútektinni. Þeir einfaldlega láta
sem lagaákvæðið komi þeim ekki við.

Út í ófæruna
Gangi það eftir, sem virðist fyrirsjáanlegt, að hreppsnefndin samþykki
tillöguna um R-leiðina kemur upp staða sem er algert einsdæmi. Valin veglína
sem enginn er til þess að framkvæma. Hefja þarf ferli um breytingar á skipulagi
og auglýsa þær. Þá mun Vegagerðin væntanlega mótmæla tillögunum og benda
á vegalögin. Það er vandséð hvernig Skipulagsstofnun getur hleypt tillögunum
áfram og mun ekki geta staðfest þær. Málið er sjálfdautt og á þá eftir að líta til
andófs og mótmæla þeirra annarra sem leggjast gegn R – leiðinni.
Sveitarstjórnin hefur engan framkvæmdaaðila til þess að standa straum af
kostnaði við umhverfismat og skipulagsbreytingar. Kostnaður við Þ-H leiðina er
orðinn um 430 milljónir. Hver ætlar borgar hundruð milljóna króna við algerlega
nýtt ferli sem mundi taka mörg ár? Svarið er skýrt. Enginn. Ekki einu sinni
Hagkaupsbræður eða annað innlent auðvald. En Vestfirðingar munu líða fyrir
þvermóðskuna

Kristinn H. Gunnarsson

1. tölublað, 8. árgangur
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

19. janúar – laugardagur kl. 20:30
– Bragginn á Hólmavík
Hinn þjóðkunni og stórskemmtilegi Svavar Knútur spilar
og skemmtir af sinni alkunnu snilld.
20. janúar – sunnudagur kl. 11:00
– Kaffi Galdur (fyrir utan)
Söguganga með Jóni Jónssyni þjóðfræðingi. Hægt að
kaupa heita og góða súpu eftir gönguna á Kaffi Galdri.

Vestfirska vísnahornið
V

ísnahornið hefst með framlagi
Indriða
Aðalsteinssonar,
Skjaldfönn
sem
kemur
velortur undan jólum. Gefum honum
orðið:
Best er að taka kveðskapinn í
tímaröð og byrja um vetrarsólstöður:
Orða bundist ekki get
og því fagna mikið.
Hársbreidd eða hænufet
hefur myrkrið vikið.
Rúmlega
tvö
þúsund
Norðmannaheyrúllum var skipað út á
Hólmavík.
Norðmenn eflast hratt af heyjum,
hjálpa verðum þessum greyjum,
enda væri illur skellur,
ef að bústofn þeirra fellur.
Og svo sigldi rúlluflutningaskipið:
Rúllur hafa lagt frá landi,
líklega í góðu standi.
Norðmenn fagna út í eitt.
Ekki þurfi að fækka neitt.
Jólakveðja til Eiríks og Bjargar á
Grænhóli á Barðaströnd.
Gott er á Grænhól.
Glóir þar oft sól.
Fagurt og bjart ból.
best er þar um jól.
Strandamaðurinn sterki fékk vist í
heiðurshöllinni.
Strandamanna sómasveinn,
sanna met hans öll.
Öðrum fremur ekki neinn
á að búa í höll.
Þá er komið að áramótum.
Ekki er kostur okkar rýr,
yfir töfrum framtíð býr.
Lengir dag, þá léttast spor.
Láttu hug þinn dreyma vor.
Skaupið fór misjafnlega í fólk.
Aðalsteinn bóndi á Klausturseli í

Jökuldal fagnaði á fésbók,
fögrum og Gnarrlausum morgni
með endursýningu skaupsins að baki.
Upp er risinn afar fagur
hjá Aðalsteini Gnarrlaus dagur.
Ekki vill hann aftur sjá
ófétið á sínum skjá.
Eftirmáli: þessi vísa segir ekkert um
álit mitt á Jóni Gnarr eða skaupinu.
En það eru fleiri umdeildur á
ferðinni en Gnarrinn.
Vellygni Bjarni frár á ferð,
fantur af allra verstu gerð.
Auðvinaklíku hyglar hann
helst, með að gefa Landsbankann.
Það hefur aldrei þótt góð
búmennska að selja eða slátra bestu
mjólkurkúnum sínum.
Ráðsmennskan er raunaleg.
Reynist okkur Bjarni dýr.
Fari allt á versta veg
vantar okkur bráðum kýr.
Mér blöskraði og var hugsað
til granna minna í Árneshreppi
hvað samgöngur varðar, þegar
Reykhólamenn héldu því fram á
netinu að byggð þar myndist leggjast
af fengju þeir ekki væntanlegan
veg um hlaðið hjá sér. Páll Eyþór
Jóhannsson á þriðju og fjórðu
hendingu í eftirfarandi limru:
Teigsskógi gerður var greiði
í gegnum hann ágætis leiði.
Það raunar má sjá,
en raunalegt smá,
að Reykhólar leggjast í eyði.
Meira
af
vegamálum
Barðstrendinga. Eiríkur Jónsson er
harður Teigsskógsmaður.
Eiríkur er fær um flest.
Fjármanninn ég þekki best.
Er einn af mörgum þörfum þegnum
sem þræða vilja Teigsskóg gegnum.

Þjóðkunn kvæði má vel aðlaga
nútímanum svo sem í Hlíðarendakoti
eða fyrr var oft í koti kátt eftir Þorstein
Erlingsson.
Fyrr var oft í Klaustri kátt,
karlar ræddu saman.
Drukku fast og höfðu hátt.
Hentu að konum gaman.
Yfir glasi uxu þar
einatt skrýtnar sögur.
Þegar væflast var á bar
vetrarkvöldin fögur.
Þegar hríðarkastið um helgina var
gengið niður og orðið bjart fylgdist
ég með svartþrestinum mínum sem
settist að í trjágarðinum í haust,
hamast við að hakka í sig kjötafskurði
í hlaðvarpanum, ætlaði honum og
tófunum og datt þá í hug að þessi vaski
fugl ætti nú alveg skilið eina vísu.
Litli svarti kjánakall,
kvikur um sig ber.
Þrauka vill sá vinur snjall
veturinn hjá mér.
Endum þetta með vísu um
veðrabrigðin sem útlit er fyrir að verði
fram að næstu helgi.
Oss hefur vorið yfirgefið.
Austankári bítur nefið.
Yfir höfuð hött skal draga
og halda sig inni næstu daga.
Gleðilegan þorra.
Sláum botn í vísnahornið að þessu
sinni með vetrarsólstöðuvísu frá Jóni
Atla Játvarðssyni, hagyrðingnum
snjalla á Reykhólum, en þá var veðrið
annað og betra en síðustu daga:
Við mér sólin brosir björt
og bauð mér góðan daginn.
Undir morar moldin svört
og magnar blómahaginn.
Með góðum vetrarkveðjum
Kristinn H. Gunnarsson.
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Í öllum stærðum

Funahöfða 7, 110 Reykjavík

Sími 577 6666

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
Gildir meðan birgðir endast

VH/18- 04

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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REYKHÓLAR: R – LEIÐINNI MÓTMÆLT
Á

mánudaginn var sveitarstjóra Reykhólahrepps afhentur undirskriftalisti
þar sem mótmælt er að R leiðin verði valin. Undir mótmælin skrifuðu
95 manns, þar af eru 623 með lögheimili í hreppnum og 33 utan hans,
en það eru fasteigna- eða jarðeigendur eða reka fyrirtæki í hreppnum.
Textinn er svohljóðandi:

Kristján Þór Eberneserson, bóndi á Stað sagði í samtali við Bæjarins besta að
hann teldi að meirihluti væri fyrir því í hreppnum að mótmæla R leiðinni. Íbúar
í Reykhólahreppi voru 259 í byrjun ársins, þar af tæplega 200 á kjörskrá. Um
þriðjungur atkvæðibærra íbúa í sveitarfélaginu hefur þannig lagst formlega gegn
áformum um að velja R – leiðina og setja hana í aðalskipulag.

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

Til samanburðar þá voru 52 undirskriftir í fyrravor, 8. febrúar 2018 fyrir
R leiðinni á undirskriftalista sem þá fram kom. Flestir þeirra eiga lögheimili
á hreppnum, en þó ekki allir. Undirskriftasöfnunin hafði þá þau áhrif á
hreppsnefnd Reykhólahrepps að fresta því að framfylgja samþykkt um Þ-H
leiðina og leitað var til Multiconsult um skýrslugerð.

ÁLKLÆÐNINGAR &
UNDIRKERFI
HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR

R LEIÐIN ÚR SÖGUNNI

Nánari upplýsingar á
mt.is og í s: 580 4500

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190
AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN
ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00

E

ftir að umferðaröryggismat
á mismunandi vegkostum
í Gufudalssveit var birt
virðist vera fullljóst að R leiðin er
úr sögunni. Sú leið fékk falleinkunn
í öryggismatinu og því getur
Vegagerðin ekki látið framkvæma
hana.
Vegamálastjóri
Bergþóra
Þorkelsdóttir hefur sagt alveg skýrt að
lög komi í veg fyrir slík áform. Það er
einfaldlega bannað með lögum. Vegir
„skulu uppfylla kröfur sem gerðar
eru með tilliti til öryggis umferðar,
ástands vega, merkinga og annarra
þátta sem kveðið er á um í lögum
þessum.“ Vilji Reykhólahreppur halda
R leið til streitu þarf að breyta leiðinni
og þá verður einfaldlega til A3 , sem er
útfærsla Vegagerðarinnar á R leiðinni,
enda hefur Vegagerðin frá upphafi
sagt að R leiðin væri með miklum
ágöllum og það yrði að lagfæra þá ef
ætlunin væri að halda henni til streitu.

R- leiðin langverst í
umferðaröryggi

Úr skýrslu um umferðaröryggismat
fjögurra leiðakosta.
Kostnaðarlega er Þ-H leiðin

ódýrust. Hún kostar um 7,2 milljarða
króna en A3 leiðin er talin kosta 11,3
milljarða króna eða 4 milljörðum
króna meira. R – leiðin kostar ekki
minna en A3 leiðin, en til lítils er að
kostnaðarmeta hana óbreytta. Óvissan
er veruleg í mati á brúarkostnaðinum
við A3 og gæti kostnaðurinn hækkað
umtalsvert þegar betri upplýsingar
liggja fyrir. D2 leiðin er dýrust, 6
milljörðum króna dýrari en Þ-H
leiðin.
Þ-H leiðin er fullfjármögnuð
í tillögu að samgönguáætlun sem
verður afgreidd á Alþingi innan fárra
vikna. Verði A3 leiðin valin verður
ekki hægt að setja framkvæmdaferli
í gang. Það mun vanta a.m.k.
fjóra milljarða og erfitt verður að
áfangaskipta verkinu og láta hluta þess
bíða þar til síðar þegar fjármagn fæst.
Annar vandi við að velja A3 leið er
að tímatöfin verður svo mikil að bæði
Vegagerðin og Alþingi munu þurfa að
taka ákvarðanir um ráðstöfun fjárins ,
7 milljarða króna, til annarra brýnna
verkefna sem verður hægt að vinna og
ljúka á meðan beðið er eftir því að A3
komist á framkvæmdastig.
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ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Kirkja og kristni í ólgusjó
Á

Íslandi
og víða
í hinum
vestræna heimi
ber meir og meir á
afskiptaleysi fólks
og
áhugaleysi
þegar kemur að
kirkju og kristni. Heimurinn breytist
ört og netvæðing heimsins hefur
mikil áhrif og tekur stærri og stærri
hluta af tíma fólks. Upplýsingamiðlun
í netmiðlum er í smáskömmtum,
brotakennd miðlun, sem tekur minna
og minna mið af samhengi hlutanna.
Ofan á þetta bætast svo falsfréttir af
ýmsu tagi. Gagnrýni á kirkju og kristni
er á köflum nokkuð herská og óvægin.
Öll höfum við lífssýn eða gildagrunn
sem líf okkar hvílir á. Lífssýn er í
reynd ákveðið form trúar enda þótt í
sumum tilfellum sé ekki um að ræða
lífssýn sem byggir á hugmyndum um
handanverandi Guð. Boðun lífsgilda
er og verður ætíð einhverskonar
birtingarmynd trúboðs.

Hugsanaf ljótið

Skoðum
aðeins
grundvöll
vestrænna lýðræðisríkja. Þau hafa
þegið allt sitt vit, öll sín gildi, alla sína
hugsun og skilning á veruleikanum;
allar hugmyndir um manneskjuna,
um þjóðfélagið, um réttlæti, jafnrétti,
skiptingu gæða, ábyrgð fólks hvert á
öðru og hvað eina sem við teljum auð
vestrænnar menningar. Allt er þetta
komið úr einni og sömu uppsprettu.
Páll
heitinn
Skúlason,
heimspekingur
og
fv.
rektor
Háskóla Íslands, ritaði eitt sinn um
uppsprettu vestrænnar hugsunar.
Hann notaði líkingamál og talaði
um hugsanafljótið. Þetta mikla fljót
vestrænnar vizku er myndað af
tveimur elfum. Annars vegar rennur
í það hin grísk/fílósífska elfur og hins
vegar hin gyðing/kristna. Þessar tvær
elfar mynda hugsanafljótið mikla.
Grikkir voru margir miklir
hugsuðir, en þeir voru ekki mikið
fyrir það að óhreinka hendur sínar
og stunda líkamlega vinnu. Til þess
voru þrælar og ambáttir. Hebrear eða
Gyðingar voru meira fyrir moldina
og fundu til skyldleikans við duftið.
Kunn eru orð Gamla testamentisins:
„Af jörðu ertu kominn. Að jörðu
skaltu aftur verða. „Séra Hallgrímur
Pétursson, einn af þekktustu fulltrúum
hins gyðing/kristna arfs í íslenskir

menningarsögu, sagði það saman með
þessum orðum: „Hold er mold, sama
hverju það klæðist.” Grikkir hefðu
því varla stundað miklar rannsóknir
á hinum efnislega heimi en Gyðingar
og kristnir gátu auðveldlega grafið
hendur sínar í mold og mykju ef þess
var þörf. Grikkir trúðu á marga guði
og goðmögn í efninu, í jörðinni. Þess
vegna voru þeir ófúsir að grafa þar og
raska ró guðanna. Í hebreskri hugsun
er hins vegar skilið á milli Guðs og
sköpunarinnar sem er efnisleg en ekki
andleg sem slík og því í lagi að skoða
hvað þar er að finna.
Þýzki, lútherski guðfræðingurinn,
Friedrich Gogarten (1887-1967)
fjallaði um samruna hins grísk/
fílósófíska straums og hins gyðing/
kristna í sínum fræðum og sagði að
nútímavísindi væru bein afurð þeirra.
Leiða má af hans hugsun að það afrek
að koma mönnum til tunglsins og
til baka hefði aldrei gerst ef þessir
straumar hefðu ekki runnið saman í
einn.
Hvar eru áhrif hugsanafljótsins
helzt sýnileg í heiminum? Páll
Skúlason sagði einkum tvennt vitna
um áhrif hugsanafljótsins á heiminn:
starf kristinnar kirkju um veröld víða
og alþjóðleg vísindi.
Vísindi og trú eru ekki andstæður
og til eru mörg dæmi þess að kristinn
kirkja hafi stutt vísindi og beinlínis
stuðlað að vísindarannsóknum í
aldanna rás enda þótt til séu einnig
dæmi um að valdamenn innan hennar
hafi ekki í hvert sinn hoppað hæð sína
af gleði yfir nýjum uppgötvunum
vísindamanna. Slíkt á sér enn stað í
heiminum að fólk viðurkenni ekki
nýjar uppgötvanir og áherslur vísinda.
Dæmi úr samtímanum er afstaða
þeirra sem telja hlýnun loftslags
náttúrunni sjálfri að kenna og vilja
um leið náða mannkyn af glæpum
sínum gegn lífríkinu. Kirkju og
kristni hefur verið velt upp úr hinum
neikvæðu dæmum í aldanna rás af
andstæðingum hennar, en þeir hinir
sömu, vilja lítt kannast við jákvæða
afstöðu kirkjunnar til vísinda.
Minna má á að margar af merkustu
menntastofnunum veraldar eiga rætur
sínar í kirkjunni, til dæmis helztu
háskólar Evrópu og Bandaríkjanna.
Hugsanafljótið mikla. Þaðan koma
allar helstu hugmyndir okkar um lífið,
um tilvist okkar, um samfélagið, um
heiminn og hið stóra samhengi allra

hluta.
Eigum við að kasta burt þessum
arfi og halda að við getum búið til
einhvern nýjan lífsgrundvöll án róta,
án tengsla við fortíðina?
Þeim fjölgar sem misst hafa
tilfinninguna fyrir mikilvægi þessa
arfs og halda að þeir geti búið til
eitthvað nýtt úr engu, í einhverskonar
hugmyndafræðilegu tómarúmi.

Lífssýn og trú

Í Noregi, þar sem ég hef búið s.l.
4 ár, hef ég séð í fjölmiðlum talað um
hlutlausa lífssýn, eitthvað sem hér er
kallað livsynsnøytralt. Er eitthvað slíkt
til í raun og veru? Þessari hugsun er
m.a. beitt til að útiloka trúarbrögð,
trúarleg tákn og tjáningu trúar í hinu
almenna rými eins og þjóðfélagið
er stundum kallað. Tveir norskir
þingmenn rituðu um þetta í dagblað
fyrir ári eða svo og vildu banna alla
trú í hinu almenna rými. Þar á bara
að vera pláss fyrir hlutlausa lífssýn. Ég
andmælti þessari hugsun í grein sem
ég skrifaði í dagblaðið Vårt land. Þar
birti ég eftirfarandi þankagang.
Er til hlutlaus lífssýn? Nei, að mínu
viti er hún ekki til. En það eru til ólíkar
hugmyndir um lífið og tilveruna,
margskonar sýnir á lífið, en engin
þeirra getur tekið sér það vald að
skilgreina sig sem hlutlausa. Hlutlaus
lífssýn er ekki til fremur en hringlaga
ferhyrningur
eða
ferhyrndur
hringur. Slíkir ómöguleikar eru
kallaðir refhvörf (oximoron) innan
mælskulistarinnar (rhetoric). Refhvörf
eru notuð til að tjá það sem ekki er til,
er í mótsögn við sig sjálft. Refhvörfum
er beitt bæði í bundnu og óbundnu
máli og þau birtast t.d. þegar orðum
gagnstæðrar merkingar er blandað
saman. Dæmi um refhvörf eru heitur
snjór eða harðduglegur letingi.
Hlutlaus lífssýn er því ekki til en til
eru ólíkar lífssýnir og það ber að virða.
Lífssýn er trú á sinn hátt enda þótt ekki
sé um að ræða trú á handanverandi
Guð. En trú er það eigi að síður að
hafa lífssýn. Þá er einnig mikilvægt
að rætt sé af einurð, heiðarleika
og sanngirni, um hugmyndafræði
hverrar lífssýnar. Þannig skiljum við
betur hvert annað. Ef við dorgum í
hugsanafljótinu finnum við margt
sem getur hjálpað okkur að skilja það
sem er líkt og ólíkt. Hugsanafljótið
geymir marga túlkunarlykla að þeim
tilvistarspurningum sem flest okkar

glíma við.

Hvað er okkur boðað í
„saklausum” fréttaþáttum?

Á aðventunni, nánar tiltekið
hinn 19. desember 2018, var
sagt frá bandarískum trúboða í
Morgunútvarpi RÚV sem tekinn var
af lífi af frumbyggjum á eyju nokkurri
í Austurlöndum. Hann hafði haldið
þangað til að boða þeim kristna trú.
Sagt var frá skólanum í Bandaríkjunum
sem þjálfaði hann og aðra til að fara
um heiminn og kristna fólk. Þetta var
frétt um skrýtnar hugmyndir og fávíst
fólk. Var þessi frétt bara tilviljun? Eða
var hún kannski sett fram til að sýna
fram á fávisku kristins trúboðs og þar
með kristinna manna – og einmitt á
aðventunni? Ég spyr.
Nýlega las ég á netsíðu fréttamiðils á
Íslandi umfjöllun um frjámálamisferli
tveggja erlendra manna í útlöndum.
Annar var sagður vera prestssonur. Ég
skrifaði blaðamanninum og bað um
upplýsingar um ættir hins mannsins
en fékk engin svör. Hvers vegna var
því haldið til haga að annar maðurinn
væri prestssonur? Var það vegna
fordóma blaðamannsins í garð kirkju
og kristni?
Áramótaskaupið 2018 var enn
eitt dæmið um vafasama túlkun
á atburðum sem áttu sér stað á
árinu. Mér fannst örla á fordómum
og fyrirlitningu á þjóðkirkjunni í
nokkrum atriðum sem voru miður
smekkleg. Vafasamt má telja að alhæfa
um heilar stofnanir og starfsstéttir út
frá einstökum atvikum og gjörðum
einstaklinga, hverra mál hafa ekki
komið til kasta dómstóla.

Margvísleg áhrif kristinnar
trúar og kirkju

Nú er það svo að kristin trú
er ekki bara til í einni „stærð”.
Hún er til í mörgum stærðum og
myndum. Á Norðurlöndum hefur
til að mynda þróazt það sem kalla
má manneskjulegur kristindómur
(humanistisk). Hinar evangelísk
lúthersk þjóðkirkjur á Norðurlöndum
þykja tiltölulega frjálslyndar. Þær
hafa á sinn hátt lagt grunn að
bestu samfélögum veraldar með
mannskilningi sínum og gildum.
Þessi samfélög skora jafnan hæst
í heimi í öllum könnunum sem
mæla lífsgæði eins og jafnrétti,
réttlæti, skiptingu gæða, lífskjör,

heilbrigðisþjónustu, glæpi, spillingu
og fleiri atriði. Þessi þjóðfélög hafa
þróast á grunni kenninga kirkjunnar
um mannlíf og samfélag. Að mótun
þessara þjóðfélaga hafa komið auk
kirkjunnar, stjórnmálaöfl, samtök
launafólks, atvinnurekendur, skólar
og menntastofnanir, menning og
listir, svo dæmi séu tekin. Þetta er
litríkur vefur, ofinn úr hugmyndum úr
hugsanafljótinu, fagur refill sem birtir
með þráðum sínum sögu þessara
merku þjóða.
Trúboðinn sem sagt var frá
á Rúv, er að mínu áliti, fulltrúi
þröngsýnnar guðfræði, sem er býsna
útbreidd í Bandaríkjunum. Svonefnir
Evangelicals eru af reformertum
stofni, kalvínskum grunni, og meðal
þeirra þrífst víða þröngsýn guðfræði,
trú á bókstaf og í mörgum tilfellum
tortryggni í garð vísinda. Viðhorf
úr ranni kirkna af þessum toga
birtast t.d. í öfgafullri og skelfilegri
mynd í hegðun núverandi forseta
Bandaríkjanna og grunnhyggnum
málflutningi hans sem hegðar sér oft
eins og illa upp alinn stráklingur sem
skeytir hvorki um heiður né skömm.
Íslensk kristni er ekki af þessum meiði.
Hún er aftur á móti gróðurreitur góðra
hugsana, hlutmengi í hinum norræna
garði, sem mótað hefur mannlíf og
þjóðfélag á Íslandi í þúsund ár.
Kirkjan sem slík er félagsskapur
fólks sem trúir á Krist og
kærleikskenningar hans. Kirkjan er
söfnuður breyzkra manna, karla og
kvenna. Í gegnum aldirnar hefur þessi
hópur fólks leitazt við að þroskazt að
skilningi og innsæi og oft með góðum
árangri. En sú leið til þroska hefur á
sama tíma verið þyrnum stráð þar sem
fordómar og fáfræði hafa blandazt inn
í umræðuna. Slíkt hendir ekki bara
það mengi sem við köllum kirkju.
Hið sama hendir mengið þjóðfélag,
mengið þjóð eða þjóðarbrot, mengið
konur eða mengið karlar.
Vinur minn vitur og vís hitti
mann á förnum vegi fyrir tæpum 20
árum sem sagðist hafa fengið nóg af
Þjóðkirkjunni og skráð sig úr henni.
– Og hvers vegna gerirðu það,
spurði vinur minn.
– Ég gerði það vegna biskupsins,
hans Ólafs Skúlasonar, svaraði hann.
– Jæja, sagði vinur minn og spurði
á móti: Varstu í kirkjunni vegna hans?
Hvers vegna ert þú í kirkjunni?
Og svo spyr ég líka þau sem hafa
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yfirgefið hana: Hvers vegna skráðir
þú þig úr kirkjunni? Er það vegna
þess að einhver prestur hefur sagt
eitthvað ógætilegt eða eitthvað sem
þú samþykkir ekki eða gert eitthvað
alvarlegt af sér? Er það vegna launa
biskupsins? Er það vegna þess að
þú heldur að kirkjan sé á framfæri
ríkisins og vilt ekki sjá að Þjóðkirkjan
hefur afhent ríkinu eignir uppá
milljarðatugi. Samning kirkju og ríkis
vill ríkið nú svíkja eftir 21 ár. Ég sagði
á sínum tíma að það væri glapræði að
láta ríkið hafa gullforða kirkjunnar
og fá í staðinn pappírssamning
sem stjórnmálamenn túlka sér í
hag á hverjum tíma í atkvæðaleit í
pólitískum hráskinnaleik. Ástæðurnar
þínar sem hefur yfirgefið kirkjuna
kunna að vera margvíslegar, en ég
spyr: Standast þær rök og vitræna
gagnrýni í öllum tilfellum? Foreldrar
þínir, ömmur og afar, langömmur
og langafar, sem fylgdu þúsund ára
íslenskri hefð og báru þig til skírnar,
voru þau öll vitgrannir kjánar, eða
vildu þau bara í einlægri trú sinni fela
þig á vald því æðsta og fegursta sem
þau þekktu og búa þig þannig undir
að lifa af í viðsjárverðum heimi eftir
hugmyndafræði Krists og undir vernd
hans?
Þjóðkirkjan er veraldleg stofnun
og tímanleg sem leitast við að
þjóna eilífum gildum. Henni eru
mislagðar hendur eins og öðrum
jarðneskum félögum og stofnunum.
Hún hefur til að mynda oft á tíðum
reynst fara klaufalega með sín mál
á vettvangi fjölmiðla. Hún virkar
stundum ögn bernsk í háttum á
hinu veraldlega sviði. Hvers vegna
tapar Þjóðkirkjan t.d. máli efti máli
fyrir dómstólum? Þarf yfirstjórn
kirkjunnar ekki að fá betri ráðgjöf á
sviði lögfræði og dómsmála?Hvers
vegna kemur Þjóðkirkjan svo illa út
í fjölmiðlum sem raun ber vitni? Ég
nefni stjórnsýslu innan kirkjunnar
sem er ekki nógu vönduð eða skilvirk
þegar ég ber hana saman við norsku
kirkjuna. Hér er verk að vinna og
ekki bara innan kirkjunnar heldur í
þjóðfélaginu öllu.
Gott og vel. Kirkjan er mistæk.
En hvað með að leggja kirkjuna til
hliðar um stund og gleyma henni
sem stofnun og mannlegu félagi, en
huga að grunni kirkjunnar, Kristi
sjálfum? Ertu á móti honum? Ertu á
mót kærleiksboðskap hans? Ertu á
móti kenningum hans um miskunn,
náð, fyrirgefningu, viðurkenningu
á öllu fólki, samstöðu með konum,
skilningi hans á ólíkum viðhorfum
fólks og lífsháttum? Hefurðu lesið
Nýja testamentið og kynnt þér
afstöðu Jesú til fólks á sínum tíma.
Ertu virkilega á móti honum? Segja
má að hann og Sókrates séu helstu
hugsuðir og fulltrúar hinna tveggja
elfa sem mynda hugsanafljótið. Ertu
á móti þeim og þeirra hugmyndum?
Hvorugur þeirra skrifaði staf á bók en
eru báðir þekktir fyrir hugsanir sínar
gegnum skrif annarra. Báðir voru
dæmdir af yfirvöldum og teknir af lífi
fyrir skoðanir sínar. En þar með var
áhrifum þeirra ekki lokið.
Ég er í kirkjunni vegna þess að
þar finn ég Krist og boðskap hans.
Ég hitti þar líka manneskjur af öllu
tagi, breyskar manneskjur, bara
breyskar, mistækar eins og allar aðrar
manneskjur, en betra vinnuumhverfi
hef ég hvergi fundið og hef þó víða
komið.
Hversu djúpt hefurðu hugsað
afstöðu þína til lífsins, til fólks og
heims? Hefur þú vit til að koma með
eitthvað betra og dýpra en það sem
fyllir hugsanafljótið og hefur tekið
mörg þúsund ár að þroskast og þróast?
Maður nokkur hitti prest og sagði
með fyrirlitningu að hann hefði engan
áhuga á kirkjunni vegna þess að þar
væru bara eintómir hræsnarar. Prestur
svaraði og sagði: Hér er nú alltaf pláss
fyrir einn í viðbót!

Gagnrýnisraddir

Á íslenskum fjölmiðlum starfar
margt gott fólk og vel meinandi en
á hinum síðari árum tel ég hafa sótt
þangað einstaklingar sem virka mjög
uppteknir af því að gagnrýna kirkju
og kristni. Þetta er í flestum tilfellum
ungt fólk með takmarkaða lífsreynslu
eða skilning á sögu og menningu.
Það telur sig margt vera hlutlaust og
trúlaust en boðar samt trú sína – sem
það kannast þó ekki við sem trú – með
ekki síður miklum ákafa en trúboðinn
sem frumbyggjar myrtu í Asíu og sagt
var frá á RÚV á aðventunni. Fjölmiðlar
eru ekki nógu prinsipp fastir að mínu
mati því þeir leyfa starfsfólki í allt of
mörgum tilfellum að vafra um í eigin
hugmyndaheimi og fordómum án
þess að vera rótfestir í gildagrunni síns
miðils – ef hann er þá til á annað borð.
Ég tel að grunnskólar hafa brugðist
hvað varðar miðlun hinna jákvæðu
gilda sem bárust til landsins með
kristninni. Ég hef hitt kennara sem
veigruðu sér við að kenna kristinfræði
vegna þess að þeir töldu sig ekki nógu
trúaða? Hver hefur krafist þess að
kennarar þurfi að játa kristna trú til
þess að kenna um hana? Þurfa þeir að
vera múslimar til að kenna um islam?
Hvers vegna yfirgáfu Íslendingar sína
gömul trú og tóku Kristni? Höfðu
þeir ekki fundið betri lífsgrundvöll
en þeir höfðu fyrir? Framhaldsskólar
kenna varla staf um kristni eða
kristna guðfræði. Við lærum ekki
að hugsa á guðfræðilegum nótu og
varla heldur heimspekilegum. Og því
er umræðan eins og raun ber vitni á
Alþingi, í fjölmiðlum, á netmiðlum
og yfir latte- og expressobollum. Við
erum ekki flink sem þjóð í rökræðum
og erum fákunnandi í að ræða trú
okkar. Margir eiga sína barnatrú sem
aldrei hefur þó fengið að þroskast með
rökræðum og því er hún lítt rædd.
Kirkjan hefur stundað sitt trúboð í
tvö þúsund ár og hún getur verið stolt
af ávöxtum þeim sem heilbrigð trú og
góð guðfræði hafa borið í aldanna rás,
en verður eins og allir aðrir að kannast
við mistök sín og bernskusyndir á
hverjum tíma. Hið sama á við um
stjórnmálamenn, valdamenn og
aðra í aldanna rás. Ísland var ekki
bara mótað af einu mengi, kirkjunni.
Kirkjan er eins og ég og þú, hún er
lifandi veruleiki, sem leitast við að
lifa og þroskast í mannlegu samfélagi.
Við erum öll mistæk. Öll höfum við
fordóma af ýmsu tagi. Fordómar
eru eins og arfi sem sækir að góðum
gróðri. Verkefni daganna er að reita
arfann úr eigin beði. Trúboðarnir sem
ganga harðast fram gegn kirkjunni
virðast oft byggja málflutning sinn á
hreinum fordómum og oft á fáfræði
enda leiðast þau effin tvö oftast hönd
í hönd. Við höfum öll fordóma gegn
einhverju eða einhverjum. Hvernig
væri að líta í eigin barm og kannst
við eigin takmarkanir, en líta svo
upp úr arfanum og skoða söguna
og menninguna sem skapast hefur
í andlegum beðum og lystigörðum
vestrænnar menningar? Og þá er vert
að gleyma ekki hugsanafljótinu mikla,
vizku þess og þeim áhrifum sem það
hefur haft á okkur öll. Hvaðan fengum
við Íslendingar ritmenningu okkar?
Hvar liggja rætur heilbrigðiskerfisins
og skólanna? Þær liggja í kirkjunni
sem sinnti sjúkum fyrr á öldum
í miklum mæli, einkum á þeim
sviðum sem heimilin réðu ekki við
og kirkjan kom á kennslu ungmenna
í kjölfar nýrrar kirkjuskipanar eftir lok
miðalda.

Trú, lífsgildi og boðun

Hverju trúir þú? Hvaða trú boðar
þú? Hvaða lífsviðhorf? Þú ert trúboði
hvort sem þú vilt eða þorir að kannast
við það eða ekki. Ég boða mína trú og
gengst við því og skammast mín ekki
fyrir það. Ég boða þá trú sem ég tel að
hafi fært mér góðan og heilbrigðan
lífsgrundvöll.

Lífsviðhorf
má
ræða,
um
hugmyndafræði
má
þrátta.
Hugmyndafræði af öllum toga
þarf að ræða og þrátta um. Hinn
pólitíski rétttrúnaður, sem svo
er nefndur, er stundum sagður
borinn uppi af fólki á vinstri væng
stjórnmálanna en fyrirfinnst í öllu
hinu pólitíska litrófi held ég. Þessi
rétttrúnaður leyfir ógjarnan að við
Vesturlandabúar ræðum til dæmis
inntak og hugmyndafræði islam. Slíkt
er talin vanvirðing við múslima. En
það má eftir sem áður tæta í sundur
kirkju og kristni án þess að fulltrúar
sama rétttrúnaðar lyfti sínum litla
fingri. Við verðum að fá að ræða
hugmyndafræðina, fá að fara í
boltann, án þess að tækla fólkið sjálft.
Kristin hugmyndafræði hefur verið
tætt í sundur og brotin til mergjar í tvö
þúsund ár og enn stenzt hún gagnrýni.
Þið, sem harðast gagnrýnið
kirkju og kristni, búið við vestræn
mannréttindi, sem sprottin eru úr
hugsanafljótinu, sem Sókrates og
Kristur eru helstu fulltrúar fyrir.
Ykkur er velkomið að halda áfram
gagnrýni ykkar. Tjáskipti eru mikilvæg
og gagnrýni er þörf. Tjáningarfrelsi
er stjórnarskrárvarinn réttur okkar
allra. Gagnrýni á kirkju og kristni,
á guðfræðikenningar og túlkun
kirkjunnar á veruleikanum er ekki ný
af nálinni. Kirkjan hefur sætt gagnrýni
í tvö þúsund ár. Andstæðingar kirkju
og kristni kunna að vinna einhverja
sigra með gagnrýni sinni á hverjum
tíma. Ég er ekki að fara fram á að ekki
megi gagnrýna kirkjuna en ég bið um
sanngirni og virðingu í tjáskiptum. Ég
virði það að fólk hafi aðra trú en ég en
ég bið fólk að skilgreina þá trú sína

ekki á grundvelli illsku í garð kirkju og
kristni heldur á eigin forsendum.
Sú gagnrýnin á kirkju og kristni,
sem hent er á lofti nú á tímum, var
þegar fyrir hendi á fyrstu öldum
kristninnar. Öll rökin hefur kirkjan
þekkt í tvöþúsund ár. Ekkert er nýtt
undir sólunni, segir í máltækinu.
Kirkjan hefur staðist þetta allt og
svarað því öllu með sínum rökum
fyrir margt löngu og gerir áfram með
því að boða kærleiksboðskap Krists í
orði og verki.
Kærleiksboðskapur Krists mun
ekki úreldast og kirkjan lifir áfram.
Íslenska þjóðkirkjan siglir nú í

kröppum sjó en hún á hann að sem
megnar að lægja vind og sjó. Þegar
Pétri postula hafði opinberast hver
Jesús væri í raun, sagði Jesús við hann:
„Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum
kletti mun ég byggja kirkju mína
og máttur heljar mun ekki á henni
sigrast.” (Matt 16.18)
Með bestu óskum um
blessunarríkt nýtt ár.
Örn Bárður Jónsson
Höfundur er sóknarprestur í Nes
söfnuði í Noregi.
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Nýir Íslendingar,
flóttamenn og farendur

F

ramkvæmdaáætlun um mál
efni innflytjenda 2016-2019 var
samþykkt á Alþingi í maí 2016.
Áætlunin byggir á fimm skilgreindum
þáttum eða stoðum. Félags- og jafn
réttismálaráðherra, sem hann þá hét,
svaraði skriflegri fyrirspurn undirritaðs
fyrir nær ellefu mánuðum og kvað
tveimur þáttum á
ætlunarinnar lokið,
þeim sem lúta að rannsókn á stöðu og
líðan flóttafólks og öðrum sem snýr að
bættu eftirliti með vinnustöðum. Óljóst
er hins vegar með vinnu við þá þrjá
mikilvægu þætti sem eftir standa.

FlÍSA
ÚTSAL A

Framkvæmdaáætlun
marklaus

Það er dapurlegt vitni um afstöðu
stjórnvalda hversu ómarkvisst er unnið
að framvindu þessa mikilvæga mála
flokks, framkvæmdaáætlunar í mál
efnum innflytjenda. Það virðist augljóst
að báðir þeir veiga
miklu þættir sem
sagðir eru fullmótaðir eru í reynd í upp
námi. Á sama tíma og ráðherra lýsir því
yfir að umbótum á högum innflytjenda
á vinnumarkaði sé lokið, þá er endur
tekið ljóstrað upp um stórfelld svik og
undirboð og að illa sé búið að starfs
fólki sem komið er til Íslands í góðri trú.
Vönduð úttekt í fréttaþættinum Kveik
fyrir nokkrum mánuðum er flestum
enn í fersku minni.
Í svari ráð
herra um það hvernig
eyrnamerktu fé til áætlunarinnar hefði
farnast kom fram, að sam
tals hefði
á tímabilinu verið gert ráð fyrir 201
milljón króna til verkefnisins. Af þeirri
upp
hæð hefði 36,6 milljónum verið
ráð
stafað í þau verk
efni sem ýmist
væri lokið eða unnið að. Með öðrum
orðum, mest af fénu sem átti að verja
til uppbyggingar og þróunar í innflytj
endamálum liggur enn óhreyft, grafið
í skúffu félags- og barnamálaráðherra.

Stefna í málefnum
innf lytjenda

25-80%

AFSLÁT TUR

vidd.is/utsala

Bæjarlind 4 · Kópavogi · 554 6800
Njarðarnesi 9 · Akureyri · 466 3600

Þessar óviðunandi aðstæður eru
hvati að þingsályktunartillögu sem
undir
ritaður hefur nú lagt fram á
Alþingi ásamt þingmönnum Sam
fylkingarinnar. Um er að ræða tillögu
sem tekur á öllum þáttum mál
efna
innflytjenda, að Ísland móti sér heild
ræna stefnu sem eflir fólk af erlendum
uppruna til þátttöku í íslensku samfé
lagi með sérstakri áherslu á félagsleg
réttindi, heilbrigðisþjónustu, menntun
og at
vinnu
þátt
töku í anda fjöl
menningar sem við viljum hlúa að með
öllum ráðum.

Öflugur liðsauki

Í ársbyrjun 2017 bjuggu á Íslandi um
36.000 inn
flytj
endur og hafði fjölgað
umtalsvert frá fyrra ári og eru nú orðnir
rífl
ega 44.000 talsins. Við munum
væntanlega sjá óbreytta þróun áfram.
Innflytjendur á Íslandi og fjölskyldur
þeirra koma frá öllum heimshornum
en fulltrúar frá nær 170 þjóðlöndum
eru um þessar mundir með búsetu á
Íslandi. Lang flestir innflytjenda eru frá
Póllandi eða nærfellt 40% en næst fjöl
mennastir en mun færri eru Litháar,
Filipps
eyingar og Danir. Þessi öflugi
liðsauki starfar við hlið íslenskra kollega

á hinum líflega vinnumarkaði okkar, í
iðnaði, verslun og þjónustu, á vísindaog mennta
sviði og í sér
hæfðum há
tæknistörfum og þeirra framlag skiptir
sköpum. Íslendingar væru í vanda við
núverandi aðstæður í hagkerfinu ef við
gætum ekki reitt okkur á krafta innflytj
enda á flestum sviðum.

Lærum af reynslu annarra

Reynsla og rannsóknir frá öðrum
löndum staðfesta að innflytjendur
standa ekki jafn
fætis inn
fæddum á
mörgum sviðum hvað varðar launa
kjör, aðbúnað í atvinnulífi og réttindi í
félagslegu tilliti. Sýnt hefur verið fram
á að svipað er uppi á teningnum hér á
Íslandi. Félagsleg undirboð á vinnu
markaði er eitt dæmi um það, en þau
eru því miður fleiri. Víða er
lendis
hafa stjórnvöld náð árangri en betur
þarf að gera. Ís
lendingar hafa styttri
og minni reynslu af inn
flytj
endum
en flestar þjóðir í kringum okkur. Það
er því mikilvægt að við drögum strax
lær
dóm af reynslu þeirra, til
einkum
okkur það besta úr samfélagskerfunum
og sköpum að þessu leyti fyrirmyndar
þjóðfélag sem tekur vel á móti innflytj
endum. Hér eigum við að hafa kerfi og
stefnu sem gerir innflytjendum kleift
að laga sig á markvissan hátt að sam
félaginu og samfélagið sömuleiðis að
þeirra siðum og háttum þannig að þeir
njóti jafnréttis. Það getum við, en það
krefst forystu stjórnvalda.

Íslendingar jákvæðastir

Sam
kvæmt nýjustu út
gáfu við
horfs
könnunarinnar European Social
Survey, þá eru Íslendingar jákvæðastir
Evrópubúa í garð innflytjenda og fjöl
menningar og það eru vissulega góðar
fréttir. Landinn er enda sjálfur býsna
veraldarvanur, hefur í rás tímanna flust
talsvert á milli landa og ætti að hafa
ríkan skilning á högum fólks sem býr
við framandi að
stæður. Skemmst er
að minnast þeirra þúsunda Íslendinga
sem fluttust erlendis í efnahagshruninu
fyrir áratug. Þá er hægt að nefna að um
14.000 Ís
lendingar fluttust til Vestur
heims á ofan
verðri 19. öld í leit að
betra lífi, sköpuðu þar ný samfélög með
sterka íslenska tengingu og rætur.

Verkefni okkar allra

Að búa vel að innflytjendum er sam
félagslegt verkefni. Það kallar á skilning
og frumkvæði af hálfu ríkis og sveitar
félaga. Það sem þó er ekki minnst um
vert er afstaða og þátttaka almennings
og þar hefur hver og einn hlut
verk.
Stjórnvöld þurfa að vinna með mark
vissum hætti og tala fyrir jákvæðum
viðhorfum. Það dugar skammt að gera
framkvæmdaáætlun til örfárra ára sem
enginn gaumur er síðan gefin. Til þess
að vel fari þurfa yfirvöld og samfélagið
allt að hafa skilmerkilega stefnu, sam
félagssáttmála um leiðirnar eins og ná
grannaþjóðir okkar hafa gert. Því hefur
Sam
fylkingin nú lagt fram framan
greinda þingsályktunartillögu og væntir
þess að ríkisstjórnin taki á sig rögg og
samþykki þegar á yfirstandandi þingi.
Guðjón S. Brjánsson
alþingismaður Samfylkingar

G
arsælt nýtt ár
andi
o
Gleðileg
jól
Gleðilegt
nýtt
ár
Gleðilegt nýtt ár og
t ár og þökkum
samfylgdina á
k
og
farsælt
þökkum
liðnu ári samfylgd
Gleðilegt nýtt ár og
komandi
á
liðnu
ári
þökkum samfylgdina
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á liðnu ári

nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur ReykhólahreppurBolungarvík

Súðavíkurhreppur

Tálknafjarðarhreppur

Bolungarvík

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Reykhólahreppur

Reykhólahreppur
ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Súðavíkurhreppur
ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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Vestfirskir listamenn
heldur söng hann einnig fyrir hirðfólk
Evrópu keisara sem drottningar.

Ísafjarðarpolli verður
hirðsöngari

Ari Maurus

F. 30. maí 1860 Ísafirði. D. Júní 1927
í Kaupmannahöfn.

Öndvegisverk: Söng við
óperuhús í þýskalandi og
víðar.

„Einasti Íslendingur sem náð
hefur fullkomnun í sönglist“ svo
glæsta umsögn gaf blaðið Þjóðólfur
árið 1901 um söng hins íslenska
óperusöngvara Ara Maurus Johnsen
í Góðtemplarahúsinu í Reykjavík.
Blaðið bætti um betur og sagði að
söngur hans væri „að meiri list en
menn eiga hér að venjast.“ Annað blað
hafði þetta að segja „þóttust menn þá
varla hafa heyrt fegurri söng.“ Rétt
er að geta þess að söngskemmtun
þessi var haldin til að safna fé fyrir
minnisvarða um Hraundrangaskáldið
Jónas Hallgrímsson. En hvað með
þennan lofaða söngvara hann Ara
vestfirska? Jú, hann er sagður vera
fyrsti íslenski óperusöngvarinn. Ferill
hans var sannlega ótrúlega glæstur og
það víða um Evrópu. Þessi áðurnefnda
söngskemmtan í Góðtemplarahúsi
borgarinnar var hins vegar hans eini
söngur opinberlega hér á landi. Ari var
sannlega stjarna óperusenunnar og þá
sérílagi í þýskalandi hvar hann söng við
fjölmörg óperuhús ekki nóg með það

Sonur ungra kaupmannshjóna í
Neðstakaupstað Ísafirði þeirra Daníels
Arasonar Johnsen og Önnu Guðrúnar
Duus. Dóttur áttu þau einnig og
nefndu Ástu. Kaupmaðurinn ungi
þótti efnilegur enda átti hann sér stóra
drauma og þá þurfti að sigla. Hjónin
fara á endanum til Kaupmannahafnar
og koma börnunum í fóstur til afa
og ömmu í Hafnarfirði. Um 1870
fá Ari og Ásta einnig að koma til þá
borg draumanna í Danaveldi. Bæði
bjuggu þau erlendis eftir það. Ásta
andaðist 1923 í Kaupmannahöfn.
Ara var strax komið til menntunar í
verslunarfræðum og greinlegt að vilji
foreldranna var að hann gengi í fótspor
föðursins. En annað kom á daginn.
Hann átti reyndar eftir að efnast vel
en það var vegna verslunar heldur
sönglistar.
Víst var listin í ættinni og það
sagt í báðum hans leggjum og
þá sérílagi sönglistin. Meðfram
verslunarnáminu stundaði Ari einnig
söngnám í Kaupmannahöfn. Það var
svo söngurinn sem varð ofan á því
þegar Ari er um tvítugt tekur hann
stóra skrefið og siglir til þýskalands
ganggert til að stúdera óperusöng.
Var hann nemi hjá Iffert nokkrum,
sem líklega hefur verið August Iffert,
þá frægur barítonsöngvari þar í landi.
Ari var einmitt barítón og að söngnámi
loknu hófst söngferill hans við helstu
óperuhús þýskalands. Í Berlín, Wimar,
Dresden, Hamborg og Leipzig. Eigi
er þó allt upp talið því Ari söng

einnig við Vínaróperuna og í Covent
garðinum í London. Lék hann hvert
stórhlutverk
óperubókmenntanna
á fætur öðru má þar nefna hlutverk
Wolfraus í Tannhauser eftir Richard
Wagner. Hirðin dýrkaði hann og dáði
hvort heldur það voru drottningar,
prinsar eða keisarar. Bæði Vilhjálmur
þýskalandskeisari og kona hans
Ágústa drottning sem og Viktoría
Bretadrottning
pöntuðu hann
sérstaklega til að syngja fyrir sig og
hirð sína. Ari var einnig fenginn til
að syngja á minningartónleikum um
Albert prins sem haldnir voru í AlbertHall í London. Fékk hann þá ríkulega
greitt fyrir og það í hollenskum
gulldúkötum. Ari efnaðist óhemjuvel
og má því segja að viðskiptanámið
forðum hafi komið að góðum notum.
Sagt er að hann hafi verið á hátindi
ferils síns árið 1908. Skömmu síðar
eða um 1910 hættir hann að syngja
opinberlega og hefst þá annar farsæll
ferill og nú sem söngkennari.

Stórsöngvari verður
stórkennari

Ferill óperusöngvara er yfirleitt ekki
langur í tilfelli Ara spannaði hann þó
nærri þrjá áratugi. Margur söngvarinn
hefur eftir að söngferli líkur nýjan feril
að kenna söng. Það var einmitt það
sem Ari gerði og var vel látið af honum
í því starfi. Hann auglýsti meira að
segja á Íslandi og bauðst til að kenna
löndum sínun. Nokkrir þáðu þetta
magnaða tilboð má þar nefna Sigurð
Skagfield sem síðar átti eftir að gjöra
það gott sem óperusöngvari. Ari hafði
talsverða vikt ef svo má að orði komast
í óperuheiminum enda var söngferill
hans farsæll. Á hann var því hlustað

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

og fylgst með hans nemendum. Sumir
nemenda hans fengu uppáskrifað
meðmælendabréf frá Ara stórsöngvara
sem jafnan fleytti þeim inní nánast
hvaða óperuhús sem var. Nemendur
bera honum og vel söguna. Kristinn
Hallsson, söngvari, hafði það eftir
nemendum Ara að „þeir áttu ekki
nógu hástemd lýsingarorð til þess að
hrósa Ara.“
Hið örlagaríka ár 1918 gjörðist
margt og þá sérílagi hjá okkar Ara.
Víst fögnuðu margir stríðslokum
styrjaldarinnar en henni fylgdi einnig
gífurlegt verðhrun. Þá misstu margir
allt sitt og þar á meðal Ari. Nánast á
einni nóttu hvarf allur sá auður sem
hann hafði halað inn á sínum glæsta
óperuferli. Hann hélt þó ótrauður
áfram kennslu sem og verðbréfa
viðskiptum. Eftir að hafa dvalið í rúma
þrjá áratugi í þýskalandi flutti hann
aftur til Kaupmannahafnar. Hélt þar
áfram söngkennslu og tók lífinu með
ró það sem eftir var.
Ari andaðist árið 1927 og var
jarðsettur í Kaupmannahöfn 17. júní.
Elfar Logi Hannesson
Aðalheimild:
Ása Hjördís Þórðardóttir. Fyrsti íslenski
óperusöngvarinn. Ársrit sögufélags Ísfirðinga,
1984.
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BÍLAVERKSTÆÐIÐ SMUR OG DEKK:
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sína hér fyrir
utan
og dekkjaþjónvestan,“
segir Smur
Páll. og dekk vegfarustu hjálpar
endum sem festast í snjónum í vetur
enNánari
fyrirtækið
er með dráttarbílaþjónupplýsingar
eru í síma
ustu
og
hefur
auk
þess
til
reiðu
37
4561144 eða í gegnum netfangið
tommu jeppa með spili. „Tryggingapalli@patro.is.
félög og FÍB leita til okkar þegar fólk
festir bílana sína hér fyrir vestan,“
segir Páll.
Nánari upplýsingar eru í síma
4561144 eða í gegnum netfangið
palli@patro.is.
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VIÐ UPPHAF NÝS ÁRS

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu

Á

rið 2018 var baráttuár á
Vestfjörðum eins og svo
mörg önnur ár. Baráttan
nú snýst um þann sjálfsagða rétt
Vestfirðinga til sjálfbærrar nýtingar
náttúruauðlinda svæðisins. Það er
ekki ný barátta en hún hefur breyst.
Vestfirðingum svíður enn hve áhrif
kvótakerfisins léku byggðirnar grátt án
þess að stjórnvöld gripu til framsýnna
mótvægisaðgerða og nýsköpunar til
að efla sjávarbyggðirnar. Nú standa
Vestfirðingar frammi fyrir stórum
tækifærum sem haft geta mikil
jákvæð áhrif á samfélögin á svæðinu.

Hafdís Gunnarsdóttir,
stjórnarformaður Vestfjarðastofu

Þau tækifæri felast í sjálfbærri nýtingu
náttúruauðlinda, að rækta hina bláu
akra fjarðanna og bjóða gestum að
njóta einstakrar fegurðar svæðisins
auk þróunar í hefðbundnum
sjávarútvegi og hógværri nýtingu
orkuauðlinda svæðisins.
Tækifærin sem felast í uppbyggingu
fiskeldis á Vestfjörðum eru mikil.
Hins vegar þarf að vanda það sem
lengi á að standa þannig að áherslur
Vestfjarðastofu hafa verið á að styðja
við langtímahugsun við uppbyggingu
arðbærrar atvinnugreinar. Þar kemur
á óvart fálæti hins opinbera sem síður

en svo hefur lagst á árarnar með
Vestfirðingum við þá uppbyggingu.
Áherslur í lagasetningu í fiskeldi
virðast allar miða að því að hefta
vöxt fiskeldis frekar en að mörkuð
sé stefna til framtíðar sem tryggi
sjálfbæran vöxt atvinnugreinarinnar.
Ótrúlega lítill vilji virðist einnig
vera á að horfa til þess að læra af
nágrönnum okkar Færeyingum og
skoða það sem vel er gert þar. Lítill,
en hávær hópur fólks sem sett hefur
sig upp á móti uppbyggingu fiskeldis
virðist eiga auðveldara með að ná
eyrum og athygli ráðamanna en
Vestfirðingar.
Fálæti hins opinbera gagnvart
Vestfjörðum sést vel í því hve langa
og stranga baráttu hefur þurft til
að fyrirtæki í fiskeldi fái eðlilega
afgreiðslu leyfisumsókna. Fálætið
sést einnig berlega þegar kemur að
umgjörð greinarinnar, rannsóknum,
leyfismálum og eftirliti sem byggt
er upp víða um land en alls ekki
á Vestfjörðum. Nýlega auglýsti
Matvælastofnun starf á sviði
fiskeldis með starfsstöð á Selfossi.
Hafrannsóknarstofnun hyggst í trássi
við útgefnar yfirlýsingar fyrrum
Sjávarútvegsráðherra byggja upp svið
fiskeldismála í Reykjavík.
Innviðir svæðisins hafa setið á
hakanum og staðan er sú í byrjun árs
2019 að enn sér ekki fyrir endann
á endurbyggingu á 70 ára gömlum
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vegi um Gufudalssveit og því er
suðursvæði Vestfjarða eina byggð
landsins með yfir 1000 íbúa sem þarf
að fara yfir illfæran malarveg hluta
leiðarinnar til Reykjavíkur. Ótrúlegt
er að hlusta á málflutning um að
Vestfirðingar séu að njóta forréttinda í
samgöngumálum eins og heyra mátti
Kristján Má Unnarsson segja í þætti
á Bylgjunni nýlega. Þá gleymist alveg
forsagan þar sem Vestfirðir hafa, með
áratuga aðgerðaleysi við uppbyggingu
innviða, verið nánast dæmdir úr
leik. Innviðir í raforkumálum hafa
einnig setið á hakanum og hvorki
framleiðsla eða dreifing á orku styður
við uppbyggingu atvinnulífs og
fjölgun íbúa.
Það gleymast einnig í þessari
umræðu þau gríðarlegu verðmæti
sem eru í húfi.
Þannig getur
markviss
uppbygging
fiskeldis
skapað á Vestfjörðum yfir 1000 störf
og 65 milljarða útflutningstekjur á
ári. Uppbygging Vestfjarðavegar 60
mun skila okkur Íslendingum nýjum
hringvegi, Hringvegi 2, sem verður
nýr valkostur fyrir ferðamenn sem
sækja Ísland heim og skapa verulega
aukningu í tekjum af ferðaþjónustu á
svæðinu. Ný kalkþörungaverksmiðja
í Súðavík getur skapað allt að 30
störf og verulegar útflutningstekjur.
Vestfirðir eru því sannarlega land
tækifæranna á fjölmörgum sviðum ef rétt er gefið.
Það voru því samgöngu-, orku og
atvinnumál sem sett voru á oddinn
fyrsta starfsár Vestfjarðastofu en
byggðamálin í heild sinni eru einnig
framarlega
á
verkefnalistanum
enda
hefur
Vestfjarðastofa
annast
verkefnisstjórn
fyrir
verkefnið
Brothættar
byggðir
bæði í Árneshreppi og á Þingeyri.
Málefni Árneshrepps hafa verið
mikið í fjölmiðlum á árinu. Þar
ber hæst málefni væntanlegrar
Hvalárvirkjunar sem einnig hefur
mætt mikilli andstöðu nánast
sama hóps og sett hefur sig upp
á móti uppbyggingu fiskeldis og
veglagningar um Gufudalssveit.
Svo langt var seilst í þeim slag að
tilraun var gerð til að hafa áhrif á
sveitarstjórnarkosningar með því að
nokkur fjöldi fólks flutti lögheimili
sitt í hreppinn í aðdraganda kosninga.
Athygli vakti að sú misnotkun á
lýðræðinu hafði ekki nægilegt vægi
til að minnst væri á það í annál RÚV
fyrir árið 2018.
Það er þó þrátt fyrir allt svo að ef
rétt er gefið er framtíð Vestfjarða
björt. Einstök náttúra og umhverfi
Vestfjarða er góður grundvöllur
blómlegs atvinnu- og mannlífs.
Vestfirsk samfélög eru varðmenn
náttúrunnar og sveitarfélög á
svæðinu
hafa
umhverfisvottun
Earth Check. Fjölmörg fyrirtæki

á svæðinu hafa að auki gæða- og
umhverfisvottanir. Sjávarútvegurinn
sem hefur um aldir verið grundvöllur
atvinnulífsins verður það áfram en
ræktun blárra akra, hógvær virkjun
vatnsfalla og ferðaþjónusta sem rekin
er á forsendum sjálfbærni og gæða
eru þær stoðir sem Vestfirðingar
vilja bæta við og byggja til framtíðar.
Samfélög eiga rétt á að geta með
sjálfbærum hætti nýtt auðlindir sínar
og slík nýting er forsenda búsetu á
svæðinu.
Við áramót tíðkast að líta um öxl
og gera upp liðið ár. Árið 2018 var
fyrsta starfsár Vestfjarðastofu sem var
formlega stofnuð 1. desember 2017.
Vestfjarðastofa er sjálfseignastofnun
sem hefur það hlutverk að styðja
einstaklinga, fyrirtæki, félagasamtök
og sveitarfélög á Vestfjörðum við
að ná árangri á sviði nýsköpunar og
atvinnuþróunar. Vestfjarðastofa er
í forsvari gagnvart stjórnvöldum,
sinnir
markaðssetningu
og
svæðasamstarfi
á
Vestfjörðum.
Jafnframt er Vestfjarðastofu ætlað
að samþætta krafta landshlutans,
fylgja eftir hagsmunum umhverfis,
samfélags og efnahagslífs byggðanna
og stuðla þannig að öflugum og
sjálfbærum Vestfjörðum.
Á fyrsta ári starfseminnar hefur mikill
tími og orka farið í að móta starfsemi
nýrrar einingar og samþætta verkefni
þeirra tveggja eininga, skrifstofu
Fjórðungssambands Vestfirðinga og
Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða,
sem sameinuð voru undir merkjum
Vestfjarðastofu.
Vestfjarðastofa
annast
nú
rekstur
skrifstofu
Fjórðungssambands Vestfirðinga og
stuðning á sviði atvinnuþróunar- og
nýsköpunar.
Efst í huga framkvæmdastjóra
eftir fyrsta árið er þakklæti til
starfsfólksins sem lagt hefur á
sig ómælda vinnu þetta árið. Án
þeirra væri Vestfjarðastofa ekki
til. Stjórn stofnunarinnar ber líka
að þakka. Pétur Markan fylgdi
Vestfjarðastofu úr hlaði sem fyrsti
stjórnarformaðurinn og sló með
framsýni og kjark þann tón sem
fylgt hefur verið í starfseminni. Á
Fjórðungsþingi í byrjun október
var ný stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga kjörin og þar með
fimm af níu stjórnarmönnum
Vestfjarðastofu. Hafdís Gunnarsdóttir
varð þá nýr stjórnarformaður
Fjórðungssambands Vestfirðinga og
Vestfjarðastofu.
Við hefjum árið 2019 með bjartsýni
og kraft að leiðarljósi.
Hafdís Gunnarsdóttir,
stjórnarformaður Vestfjarðastofu
Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu
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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

1. tölublað
8. árgangur
KYNNINGARBLAÐ

Iðnaður er unaður

3.400 eintök á öll heimili og fyrirtæki á Vestfjörðum

Utangarðsmaður
– eins og Gísli
Súrsson

8939362 - 6901060 - 4567080

KYNNING

Eigum til reimar í miklu
úrvali í flestar gerðir
snjósleða og fjórhjóla.

Ábyrgðarmaður: Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir / kolla@dv.is Umsjón: Jóhanna María Einarsdóttir / johanna@dv.is

www.4h.is
Fjórhjólalagerinn
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– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
INGVASYNIR:
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Flytja hvað sem er

ómedíuleikhúsið fékk synjun
á umsókn sinni um styrk
til atvinnuleikhópa. Eflar
Logi hannesson greindi frá þessu á
laugardaginn. Kómedíuleikhúsið HUSQVARNA
er
HUSQVARNA
FS 400 LV
K 760
eina atvinnuleikhúsið á Vestfjörðum
Sögunardýpt 16,5 sm
Sögunardýpt 12,5 sm
og hefur aðeins einu sinni fengið styrk
og það var árið 2002. Leikhúsið hefur
sett upp 43 sýningar og 44. verkið er
yrir rúmlega ári fóru þeir bræður
í æfingu.
Þórir Már og Ármann Ingi IngvaÁ síðu Kómedíuleikhússins er
synir í rekstur á flutningafyrirtækinu Ingvasynir. „Við byrjuðum í raun
þessum tíðindum tekið með sárum
bara á tveimur jafnsterkum, en svo vatt
vonbrigðum og þar segir:
þetta fljótt upp á sig. Næst fjárfestum
„Við erum sár. Enn einu sinni hafnar
við í vörubíl og svo „pickup“. Við höfum
Leiklistarráð
Kómedíuleikhúsinu.
aldrei farið fram úr okkur enda erum við
Aðeins einu sinni höfum við fengið
varkárir í eðli okkar. En á rúmu ári höfum við stækkað ótrúlega mikið vegna
styrk úr þeim sjóði og það var árið
þess að menn hafa hent reiður á hvað
2002. Það er greinilegt að Leiklistarráði
við erum traustir og snöggir að leysa
finnst ekkert merkilegt að við séum
verkefni,“ segir Þórir.
eina atvinnuleikhús Vestfjarða að
við höfum sett upp yfir 40 sýningar.
Flytja allt milli himins og jarðar
Ingvasynir eru þekktir fyrir fagleg og
Þetta kemur þó ekki mikið á óvart
vönduð vinnubrögð og gefa fast verð
því Menningarráðuneytið hefur
í alla flutninga. Þeir taka að sér hvers
engan áhuga sýnt starfsemi þessa
kyns flutninga, hvort heldur er á bílum
eina atvinnuleikhús Vestfjarða. Þó
eða öðrum hlutum, hvert á land sem
við séum þrjósk þá er þessi höfnun
er. Þeir bræður búa enn fremur yfir
margra ára reynslu í akstri úti á landi.
farin að bíta fast og við veltum því
„Okkar aðalstofnæð eða grunnmjög alvarlega fyrir okkur að hætta
rekstur er í bílaflutningum, en við
starfsemi. Þetta svar sýnir enn og aftur
getum í raun flutt næstum hvað sem
hug hins opinbera til landsbyggðar á
er. Við höfum yfir að ráða vörubíl með
öllum sviðum.“
úrvali af vögnum og tvo „pickupa“ með
vagna. Þannig að við höfum líka verið
Elfar Logi Hannesson bætir
í malarflutningum, flutningi á ýmiss
svo við að hann reikni með því að
konar vinnuvélum og mörgu fleiru,“
starfseminni verði hætt:
segir Þórir.
En eftir umhugsun var ákveðið
að halda áfram. „Erum að
Lítið en lipurt flutningafyrirtæki
Ingvasynir er ekki stórt fyrirtæki, en
endurskipuleggja okkur með það í
samt sem áður er ekkert verkefni of
huga að starfa til framtíðar. Það eru
stórt fyrir þá. „Við erum í samstarfi við
ávallt leiðir þó ein stór hurð lokist svei
fjöldann allan af öðrum fyrirtækjum
mér þá ef það hafi bara ekki opnast
og erum alltaf tilbúnir í samstarf við ný
540 í staðinn“ skrifar Elfar Logi.
fyrirtæki. Ef svo fer að viðskiptavinur

hvert á land sem er

F

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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kemur með verkefni til okkar sem við
sjáum okkur ekki fært að framkvæma
vegna tíma eða annars, þá veitum við
þeim verkefnum í öruggan farveg til
réttra aðila. Okkar mottó er að leysa
öll verkefni eins hratt, lipurlega og vel
og unnt er, með öllum nauðsynlegum
leiðum,“ segir Þórir.
Nánari upplýsingar má nálgast á
Facebook-síðunni Ingvasynir ehf. Bílaflutninga og Verktakaþjónusta
Sími: 866-7739 n

VILTU AUGLÝSA Í VESTFJÖRÐUM?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

AUGLÝSINGADEILDIN ER OPIN ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 9:00 – 17:00

