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Vestfjarðafjöllin
Myndin er tekin úr flugvél fyrir tveimur árum 
og er vélin rétt komin upp úr Skutulsfirðinum 
og er vestan við Tungudalinn. Fjallasýnin er 

óvenjulega skýr og væri tilvalið fyrir lesendur að 
spreyta sig á því að finna nöfn á fjöllin og dalina. 

Blaðið Vestfirðingur óskar lesendum öllum 
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
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108 Reykjavík
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á
fasteignamarkaði

Runólfur Gunnlaugsson
Lögg.fast.

Ásmundur Skeggjason
Lögg.fast.

Brynjar Baldursson
Sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
Lögg.fast.

Jóhann Friðgeir Valdi-
marsson 
Sölufulltrúi

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  W W W.S KORRI.I S

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

B ÍLDS HÖFÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK JAV ÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

8939362 - 6901060 - 4567080

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

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!
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Samfylkingarfélagið á Norðan-
verðum Vestfjörðum hélt aðal-
fund sinn í Edinborgarhúsinu 

í síðustu viku. Magnús Bjarnason var 
þar kosinn nýr formaður félagsins,  
en fráfarandi formaður hefur verið 
síðan 2013 Lína Björg Tryggvadóttir.

Á fundinum var eftirfarandi 
ályktun samþykkt:
Stjórn Samfylkingarinnar á norðan-
verðum Vestfjörðum  óskar nýrri 
ríkisstjórn til hamingju og vonar að 
þeirra áherslur muni slá í takt við 
þær úrbætur sem jafnaðarmenn hafa 
talað fyrir.  Fundurinn vill benda 
á að það er mjög mikilvægt fyrir 
landsbyggðina, eins og landið allt, að 
hafa góða og gjaldfrjálsa heilbrigðis-
þjónustu sem er öllum opin. 

Til þess að landið geti virkað sem 
ein heild þarf að efla atvinnulífið á 
landsbyggðinni og finna leiðir til 
að efla svæði í sátt við náttúruna.  Í 
september 2016 var haldinn Borg-

arafundur  á Ísafirði þar sem kallað 
var eftir úrbótum í þremur málefn-
um á Vestfjörðum. Þau eru í fyrsta 
lagi, vegagerð í Gufudalssveit,  í öðru 
lagi raforkumál á Vestfjörðum og 
þriðja lagi, hvort leifa skuli laxeldi í 
Ísafjarðardjúpi. 

Aðalfundur Samfylkingarinnar 
á norðanverðum Vestfjörðum tek-
ur heils hugar undir þær ályktanir 
er settar voru fram á fundinum og 
hvetur nýja ríkisstjórn til að setja 
þessi atriði í forgang sem fyrst og 
þar með sýna að þeir hafi í hyggju að 
halda uppi blómlegri byggð og  efla 
atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum.

Samgöngufélagið undir for-
ystu Jónasar Guðmundssonar, 
sýslumanns hefur komið upp 

búnaði í Bolungavíkurgöngum til FM 
útvarpssendinga. Búnaðurinn ásamt 
uppsetningu kostar um 8,5 millj-
ónir króna. Það er félagið Leið ehf 
sem annaðist fjármögnun verksins. 
Fram til þessa hafa engar útvarps-
útsendingar náðst í veggöngum hér-
lendis, öðrum en Hvalfjarðargöngum 
og nú hinum nýju Norðfjarðargöng-
um. Samgöngufélagið hefur gert 
samning við Vegagerðina, sem mun 
taka við rekstri búnaðarins eftir 

þriggja mánaða upphafstímabil. Sam-
ingurinn er óuppsegjanlegur fyrstu 
tvö árin og framlengist sjálfkrafa um 
tvö ár í senn ef honum er ekki sagt 
upp. Búnaðurinn var formlega tekinn 
í notkun síðastliðinn föstudag. Gert er 
ráð fyrir að með þessum nýja búnaði 
verði unnt að ná útsendingum Rásar 
1, Rásar 2 og Bylgjunnar en mögulega 
má fjölga rásum með tiltölulega litlum 
tilkostnaði.  

Til þessa hefur lítið fengist af fé til 
þess að standa undir kostnaðinum og 
hefur Jónas Guðmundsson snúið sér 
til sveitarstjórna, alþingismanna og 

ráðuneyta og leitar liðsinnis þeirra við 
fjárstuðning  til þess að standa straum 
af stofnkostnaði. Í samtali við blaðið 
Vestfirðing sagaði Jónas Guðmunds-
son að hann fjármagnaði sjálfur verk-
ið og gerði sér vonir um að opinberir 
aðilar myndu taka við sér og endur-
greiða kostnaðinn.

Þá hefur Samgöngufélagið farið 
fram á að komið verði upp sams konar 
búnaði í Breiðadals- og Botnsheiðar-
göngum. Kostnaðar þar er mun meiri 
en í Bolungavíkurgöngum skv. minn-
isblaði verkfræðistofunnar Eflu eða 
um   56 milljónir króna.

Minnir á samþykktir 
Borgarafundarins

samfylkingin:

Útvarpsendingar í 
Bolungavíkurgöngum

Miðvkudagskvöldið 6. des-
ember voru haldnir tón-
leikar í Skjaldborg á Pat-

reksfirði til styrktar Helga Guðsteini, 
7 ára gömlum dreng sem hefur 
greinst með bráðahvítblæði. Móðir 
Helga Guðsteins Margrét Fanney 
Sigurðardóttir er frá Patreksfirði.  
Það var Halldór Holt sem stóð fyrir 
tónleikunum og í samtali við blaðið 
Vestfirðing segir Halldór að „söfn-
unin er kominn komin lang fram 
úr mínum væntingum, safnast hafa 

um 1265þús.kr. þar af var innkoma 
kvöldsins rétt um 341þús.kr“. 

Uppselt var á tónleikana og troð-
fullt hús að sögn Halldórs. Fram 
komu tónlistamenn af sunnanverð-
um Vestfjörðum. „Ég vil bara taka 
fram að enginn er eyland og ég hef 
notið góðs stuðnings spúsu minnar, 
hennar Þóru Baldurs“ segir Halldór.

Þeim sem vilja styrkja fjölskylduna 
er bent á eftirfarandi reikning

kt: 111154-6199 í 153-05-060278.

Styrktartónleikar 
í Skjaldborg

Guðmundur Ingi Guðbrand-
son, umhverfisráðherra hef-
ur ráðið Sif Konráðsdóttur, 

lögfræðing sem annan af tveimur 
aðstoðarmönnum  sínum. Frá desem-
ber 2015 hefur Sif verið verkefnaráðin 
starfsmaður Landverndar og hefur 
unnið að vinnu á sviði lögfræði, þ.m.t. 
að úttekt á innleiðingu og framfylgd 
Árósasamningsins hérlendis, endur-
skoðun á lögum um mat á umhverfis-
áhrifum og ýmsum umsögnum og 
kærumálum samkvæmt því sem kem-
ur í ársskýrslum Landverndar.

Hún hefur meðal annars útbúið og 
rekið ýmis kærumál Landverndar fyr-
ir úrskurðarnefndum, dómstólum og 
til ráðherra. Frá 2012 hefur Landvernd 
kært í 36 málum, þar af var 21 kæra 
lögð fram á síðasta starfsári Land-
verndar 2016/17. Framkvæmdastjóri 
Landverndar frá 2011 hefur verið nú-
verandi umhverfisráðherra. Hann hef-
ur nú ráðið lögfræðing sinn hjá Land-
vernd sem pólitískan aðstoðarmann.

Í lok nóvember á síðasta ári stefndi 
Sif Konráðsdóttir umhverfisráðherra 
fyrir hönd íslenska ríkisins vegna 
meintra vanefnda á friðlýsingum í 
Skútustaðahreppi. Það mál snýst í raun 
um raforkuframleiðslu á Þeistareykjum 
og lagningu línu þaðan til Húsavíkur.  
Nú er sú sérkennilega staða komin upp 
að kærendur sitja líka hinum megin 

við borðið í hlutverkum ráðherra og 
aðstoðarmanns hans.  Verður að telja 
það algert einsdæmi að svo skipist 
mál. Þá hefur Sif Konráðsdóttir f.h. 
Landverndar frá desember 2016 rek-
ið kærumál gegn Umhverfisstofnun, 
Skipulagsstofnun og Skútustaðahreppi. 

Sif Konráðsdóttir hefur ásamt 
eiginmanni sínum Ólafi Valssyni 
dýralækni komið að kærum á öðr-
um vettvangi. Árið 2013 kærðu þau 
hjónin áform Landsnets um styrkingu 
byggðalínu um Öxnadal til þáverandi 
umhverfisráðherra, Svandísar Svav-
arsdóttur í krafti þess að vera eigendur 
að jörðinni Hólar. Krafist var þess að 

styrking línunnar yrði að fara í um-
hverfismat. Skipulagsstofnun hafði 
hafnað kröfunni en umhverfisráð-
herra féllst á hana. Lítið hefur miðað 
í endurbótum á línunni og skortur á 
raforku hamlar mjög uppbyggingu í 
Eyjafirði um þessar mundir.

Fyrr á þessu ári hófu Sif Kon-
ráðsdóttir og Ólafur Valsson rekstur 
matvöruverslunar í Norðurfirði og 
hafa flutt lögheimili sitt í Árneshrepp. 
Gerðu þau þriggja ára leigusamning 
við Árneshrepp um leigu á húsnæði.  
Fámennt er í hreppnum og voru um 
35 manns á kjörskrá við nýafstaðnar 
alþingiskosningar.

Landvernd í 
Umhverfisráðuneytið



Jóla
dagar
Gleðilegar og 

gagnlegar vörur
á góðu verði

Alsjálfvirk, afkastamikil 
og endingagóð kaffivél til 

heimilisnota. 5 ára reynsla á 
Íslandi

kr. 69.900,-

kr. 3.990,-

Lilleput
m/hleðslurafhlöðu

kr. 4.990,-

Smoothie Blandari
Blandar beint í glasið

kr. 19.900,-

Sous Vide
Hægeldunartæki

/ 58905

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

kr. 7.990,-

JAMIE OLIVER panna
30 cm - Á JÓLATILBOÐI

TILBOÐ

kr. 109.900,-
49” Samsung MU6175

Beint / 1300PQI / 4K / UHD
Kr. 109.900,-     Áður 129.900,-

55” MU6175  Kr. 119.900,-

TILBOÐ

Hársnyrtitæki

kr. 12.900,-

MJ553BT
Góð þráðlaus BlueTooth heyrnartól frá Pioneer.

kr. 26.900,-

MT-110RD
Plötuspilari, geislaspilari og útvarp. USB.

TALEnT pRO

gOTT úRVAL

Matvinnsluvél 
/ 78501

kr. 7.990,-

Samlokugrill / 
48421

kr. 3.990,-

 

Hafnarstræti 12 · ísafirði · síMi 456 4751

Opnunartímar: Virka daga kl. 10-18, Þorlákssmessa kl. 11-23, Aðfangadagur kl. 10-12 
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Á síðustu árum hefur málflutningur í umhverfismálum orðið 
hvassari  og öfgakenndri en áður hefur þekkst. Áherslurnar 
hafa færst frá því að lágmarka áhrif einstakra framkvæmda eða 

annarra mannlegra athafna á umhverfið yfir í að koma í veg fyrir fram-
kvæmdir og banna nýtingu og umferð. Sérstaklega hefur þetta ágerst 
eftir hrun viðskiptabankanna. Þá virðast hafa orðið vatnaskil að þessu 
leyti. Það kemur einna skýrast fram í því að þarf-
ir fólks eru orðnar víkjandi fyrir náttúrunni, rétt 
eins og náttúran sé orðið sjálfstæð persóna í lífrík-
inu sem er öllu öðru æðri. Hún er orðin hinn nýi 
guð sem fallið er frammi fyrir í tilbeiðslu. 

Tveir heimar – tvær þjóðir
Að vísu á þetta bara við um náttúruna utan höf-
uðborgarsvæðisins. Einhvers staðar utan við það 
svæði er dregin lína. Innan hennar eru það fram-
farirnar sem eru hinn mikli guð en þar fyrir utan 
er það náttúran. Afleiðingin verður að tvær ólíkar umhverfisstefnur eru 
reknar í landinu. Innan höfuðborgarsvæðisins má leggja vegi um við-
kvæm hraun, jafnvel á Þingvöllum,  en utan þess má ekki hrófla við 
kjarrgróðri. Innan þess má byggja hótel hvarvetna, meðal annars á elsta 
kirkjugarði landsins. Utan þess má ekki reisa hótel við Mývatn eða í 
Kerlingarfjöllum. Innan höfuðborgarsvæðisins má þvera firði og voga 
og reisa hábrýr en utan þess má ekki sneiða hjá mestu snjóalögunum í 
fjörðunum við Breiðafjörð. 

Með markvissum áróðri og með skírskotun til verndar náttúru lands 
og sjávar hefur orðið til þessu tvöfalda umhverfisstefna sem nýtur um-
talsverðrar hylli meðal landsmanna, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem kjósendur eru flestir. Nú á tímum er fólk meðvitað um ótrú-
legan eyðingarmátt hins tæknivædda iðnaðarþjóðfélags og við blasir sá 
möguleiki að jörðin geti orðið óbyggileg. Óttinn er tilfinning sem óprút-
tnir geta auðveldlega spilar á. Með vísan til tortímingar eða heimsendis 
er auðvelt að afla stuðnings við annars mjög umdeilanleg markmið. 

Við þessar aðstæður verða ávallt öfgarnar árangursríkar. Það hefur 
gerst hér á landi eins og annars staðar. En hin íslenska útgáfa er þó sér-
stök að því leyti að þeir sem lengst ganga vilja ekki búa við afleiðingar 
eigin málflutnings. Þess vegna byrjar umhverfisstefnan ekki fyrr en 
komið er út fyrir hina eiginlegu og óeiginlegu borgarmúra. Innan þess 
er framfarasvæðið og ekkert skal til sparað til þess að bæta efnahaginn, 
atvinnumöguleikana og lífskjörin. Verndunarstefna verður því öfga-
kenndari og ósveigjanlegri eftir því sem framfarasvæðið fjarlægist meir. 
Það er búið að skipta landi og þjóð í tvo aðskilda heima með ólíku gildis-
mati á náttúrunni og stöðu hennar.

Hinn sanni tónn
Því meir sem fólk óttast um framtíðina verður það móttækilegra fyrir 
öfgakenndum málflutningi. Stjórnmálaflokkar hafa áttað sig á því að það 
borgar sig að vera vinur náttúrunnar. Það gefur aukið fylgi í kosningum. 
Í vaxandi mæli hefur verið teflt fram  umhverfismálum sem stefnumáli 
flokkanna. Það er til þess fallið að setja flokkinn í jákvætt ljós. Það er 
hins vegar ekki vinsælt að boða lífskjaraskerðingu, samdrátt í atvinnu 
eða annað af því taginu. Svo þannig varð til sú „snjalla“ lausn að færa 
umhverfismálin bara út fyrir efnahagsumhverfi fjöldans. Þá er hægt að 
vera sannur umhverfisflokkur sem sýnir aðdáunarverða fórnfýsi og er 
reiðubúinn að tala fyrir erfiðum ákvörðunum  - utan þjónustusvæðis 
vaxtarsvæðisins.   

Landvernd Vinstri grænna
Á stuttum tíma hefur orðið eðlisbreyting á markmiðum og starfsemi 
Landverndar. Fylgt hefur verið harðari og öfgakenndri stefnu en áður. Í 
stað þess að leggja áherslu á bæta áform er nú lagst af hörku gegn fram-
kvæmdum. Rekin er sú stefna að kæra mál á öllum stigum , tefja og þæfa 
þau með lagakrókum. Nú er áherslan á að stöðva mál en ekki lagfæra. 
Á síðasta starfsári Landverndar var lögð fram 21 kæra, auk þess sem 
rekin voru dómsmál. En það er einkennandi að allir krafturinn beinist 
gegn framkvæmdum á landsbyggðinni.  Sjö kærur voru gegn raflínu-
lögn frá Þeistarreykjum til Húsavíkur og aðrar kærur voru til höfuðs 
hótelbyggingum í Mývatnssveit og í Kerlingarfjöllum. Ekkert mál var 
rekið fyrir náttúruna á höfuðborgarsvæðinu.  

Það er til marks um uppgang öfganna í þessum efnum að höfuðarki-
tektar svartstakkastefnu Landverndar eru nú í boði Vinstri grænna 
orðnir hæstráðendur í Umhverfisráðuneytinu, annar sem ráðherra og 
hinn sem aðstoðarmaður ráðherrans. Það er meðvituð ákvörðun um að 
fórna minni hagsmunum fyrir meiri, að þeirra mati. Vestfirðingar falla 
undir minni hagsmunina.

Kristinn H. Gunnarsson

Leiðari
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Öfgar leiddra 
til öndvegis

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir heldur þeim sið Vest-
firðinga, þótt flutt sé suður, að borða vel af skötu 
með fjölskyldunni fyrir jólin. Þessi fæddist eftir 

skötuátið um daginn:

Bláan lagði byr úr nös,
bykkju tinda snæddum fjöll
- legið hafði lengi í kös -
loguðu svo vitin öll.

Georg Jón Jónsson, bóndi á Kjörseyri við Hrútafjörð er einn 
af öflugustu hagyrðingum Vestfirðinga. Hann hefur átt við van-
heilsu að stríða undanfarið og því hefur vísnagerðin verið með 
minna móti. Heldur er þó að þokast í rétta átt og úrslit kosning-
anna kölluðu fram þennan kveðskap. Gefum Georg Jóni orðið:

Fljótt kom í ljós við talningu atkvæða að ungu frjáls-
hyggju mennirnir höfðu ekki haft erindi sem erfiði.

Það fór illa með ávanaeitur
enda varð hérna slys.
Báðir fallnir, brennivíns Teitur
og Bartoszek kannabis.

Um Sigmund.

Sumir telja hann iðka ljóta lesti
hinn leyndi sjóður er víst nokkuð digur.
Hann kom samt á hvítum gæðings hesti
í kosningar og hafði góðan sigur.

Framsókn gamla.

Sigurður Ingi varðist vel
af varkárni, rósemd og festu.
Útkomuna eg ágæta tel
enda er það fyrir mestu.

Þá fer það ekki milli mála hvar hjartað slær í bænum á Kjörseyri.
Það er við hæfi að enda 21. og síðasta vísnaþátt ársins með 

vísum um jólin. Það er Indriði Aðalsteinsson, bóndi á Skjald-
fönn í Ísafjarðardjúpi sem horfir yfir sviðið, fyrst til sveita:

Koma jólin björt og blíð
sem bænda eflir trúna.
Svo er líka fengitíð
í fjárhúsunum núna.

og svo er það efnishyggjan og kaupæðið:

Kaupæðis er komin tíð
krónusóun hrjáir lýð.
Kaupmenn gleðjast út í eitt
allir komast þeir í feitt.

loks er það misskiptingin í tilefni af sjónvarpsviðtali við 
einn af ástsælu hljómlistarmönnum þjóðarinnar:

Kátt er nú í hverri höll
kætast eitt prósentin öll.
Meðan ekki á veislu von
veslings Gylfi Ægisson.
 
Hér minnir Indriði lesendur á kærleiksboðskap trúar-

innar, sem svo órjúfanlega er tengd jólunum og gerðu 
landsmenn margt verra en að bera þann boðskap með sér 
yfir hátíðirnar og inn í nýtt ár.

Með þessu er slegin botninn í vísnaþáttinn að þessu sinni. 
Hagyrðingunum eru færðar kærar þakkir fyrir framlag sitt 
og vilja til þess að gefa af sér til lesenda blaðsins í þeim til-
gangi að auðga daglegt líf, gleðja og kannski bæta. Lesendum 
er þökkuð samfylgdin á árinu og fengnar góðar kveðjur.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Kristinn H. Gunnarsson.

Vestfirska vísnahornið

ein útgerð hefur verið úr-
skurðuð gjaldþrota og önnur er 
á leiðinni í þrot þrátt fyrir viða-

mikið átak ríkisins til þess að efla byggð 
á Flateyri með byggðakvóta og sérstök-
um byggðakvóta, samtals upp á 2600 
tonn á tveggja ára tímabili frá 2015.

Gert var samkomulag milli 
Byggðastofnunar, Fiskvinnslu Flateyr-
ar ehf og átta útgerða á Flateyri og Ísa-
firði um veiðar og vinnslu á umrædd-
um kvóta í botnfiski. Framkvæmdin 
hefur verið þannig að hver bátur fær 
úthlutað byggðakvóta frá Fiskistofu 
og gegn því að selja aflann til vinnslu á 
Flateyri fæst sérstakur byggðakvóti frá 
Byggðastofnun. Fyrir hvert eitt tonn 
af byggðakvótanum fær útgerð annað 
tonn úr Byggðastofnunarkvótanum 
og síðan skyldi leigt þriðja tonnið á 
almennum markaði og  sem viðkom-
andi bátur veiddi og greiddi leigu-
gjald. Fiskvinnsla Flateyrar ehf fær 
Byggðastofnunarkvótann til umráða 
og ráðstafar honum.

Sigurður Garðarson, eigandi Sjáv-
argæða ehf, eins af aðilum samnings-
ins segir að framkvæmdin hafi verið 
með endemum. Verðið sem greitt 
var fyrir fiskinn hjá Fiskivinnslunni 
hafi lækkað hratt en kvótaleigan ekki 
og af aflaverðmætinu hafi verið dreg-
in kvótaleigan. En útgerðin hafi ekki 
fengið þriðja tonnið eins og til stóð og 
hafi því ekki átt í raun að greiða neina 
kvótaleigu. Sigurður segir að Fisk-
vinnsla Flateyrar ehf hafi ekki leigt 
til sín kvóta eins og samkomulagið 
mælir fyrir um heldur hafi útgerð-
irnar verið látnar greiða kvótaleigu 
fyrir Byggðastofnunarkvótann, sem 

Fiskvinnsla Flateyrar ehf fái ókeypis. 
Sigurður segir að hann hafi gert út síð-
an 1979 en þessa viðskiptahætti hafi 
hann ekki getað staðið af sér og útgerð 
hans var lýst gjaldþrota í sumar.

Lýður Árnason, eigandi Stútungs 
ehf  tekur í svipaða streng. Lýður segir 
að hann sé hættur í þessu samstarfi þar 
sem enginn fjárhagslegur grundvöllur 
var fyrir útgerðinni. Hann segir að 
grunur leiki á því að þriðja tonnið hafi 

aldrei verið leigt inn til þess að auka 
veiðiheimildirnar og að Fiskvinnsla 
Flateyrar ehf hafi því látið útgerðirnar 
greiða fyrir Byggðastofnunarkvótann.

Valgeir Ólafsson, útgerðarmaður 
er einn af aðilum samkomulagsins. 
Hann segist hafa tapað miklu fé á þessu 
samstarfi og að fyrirtæki hans standi 
höllum fæti.  Valgeir telur sig eiga inni 
3 milljónir króna hjá Fiskvinnslu Flat-
eyrar ehf. þar sem dregið hafi verið af 
andvirði fisks sem hann seldi til Fisk-
vinnslunnar upp í kvótaleigu en aldrei 
hafi komið neinn kvóti. Þá segir Valge-
ir að hann hafi verið hlunnfarinn um 
línuívilnun af aflanum og hún runnið 
til Fiskvinnslu Flateyrar ehf. 

Steinþór Bjarni Kristjánsson, fram-
kvæmdastjóri Fiskvinnslu Flateyrar 
ehf segir að færður hafi verið kvóti á 
móti línuafla að því marki sem þurfti, 
en hefur ekki svarað að öðru leyti fyr-
irspurnum blaðsins.

innheimti leigu 
af Byggðakvóta

Fiskvinnsla Flateyrar:



Vestfjarðabækurnar 2017

Vestfjarðabækurnar fást í bókaverslunum um land allt!

Allt þetta fólk.
Þormóðsslysið 18. febrúar 1943 var mikill harmleikur. 

Líf heillar byggðar og flestra fjölskyldna þar gjörbreyttist og 
bar merki þess uppfrá því. Hér er í fyrsta sinn fjallað um 

þennan mikla harmleik í heild eftir öllum tiltækum 
heimildum. Frásögn sr. Jakobs lætur fáa ósnortna.

Vestfirskar sagnir 4. hefti.
Úr reynsluheimi forfeðranna í harðbýlum landshluta. 

Margar sagnir færði Helgi Guðmundsson í fyrsta sinn til bókar 
eftir margra alda munnlega geymd. 

Þar komu skilgóðir heimildamenn við sögu.

Sólin er klukkan sjö á Hreiðarsstaðafjallinu.
Jóhannes Sigvaldason er Svarfdælingur. Vann fyrir bændur alla 
tíð. Fór í pólitík og botnaði ekkert í henni! Framsóknarmenn á 

Akureyri fóru sjaldan með glens og gamanmál. 
Það þótti honum svolítið merkilegt.

100 Vestfirskar gamansögur 1. bók.
Þeir eru orðheppnir og miklir húmoristar, Vestfirðingarnir! 

Græskulaus gamansemi sem allir hafa gott af. 
Gamanmál eru nauðsynleg, en að baki þeim býr alvara lífs og 

dauða, sagði Eiríkur skipherra.

Vestfirðingar til sjós og lands.
Já, Vestfirðingar í bak og fyrir. Ef einhver ber af í þjóðfélaginu 

er hann vísast að vestan. Kraftur, hugrekki og hjálpsemi er 
lífselexír Vestfirðinga ásamt húmornum. 

Manngildi meta þeir í dugnaði og slíku, síður í peningum!

Hjólabókin, 5. bók Rangárvallasýsla.
Viltu ferðast á frábæra staði og samt losna við fjölmenni? 
Þá er reiðhjólið rétti ferðamátinn. En það merkilega er að 
hjólabækurnar hans Smára eru ekki bara fyrir þá sem eru 

á hjóli, heldur alla ferðalanga á Íslandi.

Þorp verður til á Flateyri 2. bók.
Flateyri við Önundarfjörð. Merkileg bréfasöfn úr kofforti og 

kommóðuskúffu koma við sögu þegar hún Jóhanna rifjar upp 
ýmislegt um sína ástkæru heimabyggð og nærsveitir.

Fortunu slysið í Eyvindarfirði á Ströndum 1787.
Ótrúleg saga sem þeir Guðlaugur og Jón rifja upp. 

Þeir notast eingöngu við frumheimildir úr Þjóðskjalasafninu.
Björgunarmenn voru margar vikur að komast á strandstað.
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Í ár er þess minnst að fimm hund-
ruð ár eru frá þeim atburði sem 
hleypti af stað þeim trúarlegu, 

félagslegu, pólitísku og hugmynda-
fræðilegu umbyltingum sem nefnast 
reformation, orðið merkir endurbót 
eða siðbót. Oft nefnt siðaskipti eða 
siðbreyting á íslensku.

Það var munkurinn og prestur-
inn, Marteinn Lúther, sem hleypti 
þeim umbyltingum af stað. Persóna 
hans hefur alltaf verið umdeild, sem 
og áhrif hans og arfleifð. Hann er í 
senn hrífandi og fráhrindandi í skrif-

um sínum, eldhugi sem iðulega fór 
offari, stór í sniðum og varpar stórum 
skugga. En hann markaði þrátt fyrir 
allt heillaspor í sögu og samfélag sem 
við njótum góðs af. Í enduruppgötvun 
Lúthers á að Guð er náðugur og sem 
hvert og eitt okkar stendur andspæn-
is, öll jöfn í augum hans, óháð stétt og 
stöðu og skoðunum er fólgið frjókorn 
jafnréttishugsjónar og lýðræðis Vest-
urlanda. Hann lagði áherslu á að all-
ir standa jafna fyrir Guði, vígðir sem 
óvígðir, furstar sem  fátæklingar. Allir 
eigi að hafa jafnan og milliliðalausan 

aðgang að orði Guðs. Þess vegna ættu 
allir að kunna að lesa, drengir og líka 
stúlkur. Orð Lúthers til valdhafa sam-
tíma síns eiga fullt eins vel við í dag: 
„Kæru herrar mínir, ef við þurfum að 
eyða slíkum fjárupphæðum á hverju 
ári í byssur, vegi, brýr, stíflugarða til 
að tryggja velferð borgarinnar, hversu 
miklu meir þurfum við ekki að leggja 
fram fé til okkar fátæku og vanræktu 
ungmenna?“ Eins eigum við Lúther 
að þakka aðgreining trúar og ríkis-
valds sem einkennt hefur Vesturlönd. 
Menntun barna, framfærsla fátækra 

og umönnun sjúkra taldi Lúther vera 
frumskyldu veraldlega valdsins. Úr 
þeirri kröfu hans meðal annars eru 
sprottnar rætur velferðarsamfélagsins 
sem mótað hefur samfélagsgerð og 
menningu Norðurlandanna. Lúthers 
vildi að sá gífurlegi auður sem safn-
ast hafði á hendur klaustra og kirkju 
yrði nýttur undir stjórn veraldlegra 
yfirvalda í þágu barnafræðslu og sem 
spítalar. Hvernig til tókst er svo önn-
ur saga og áminning um að siðbót er 
sístætt verkefni í kirkju, samfélagi, 
stjórnmálum og menningu. Megin-
sjónarmið Lúthers í þessum efnum 
hljóta enn að vera vegvísir og hvati til 
uppbyggingar hins góða samfélags og 
menningar. 

Lúther skar upp herör gegn valda-
braski og stjórnmálavafstri biskupa 
og valdatilkalli páfans yfir keisara 
og furstum. Hann vildi aðgreina hið 
andlega og veraldlega valdsvið. Hvort 
tveggja taldi hann að væru verkfæri 
Guðs til verndar sköpuninni og hinu 
góða samfélagi. Ríkið ætti að vera 
verkfæri skaparans og búa einstak-
lingum og samfélagi skilyrði til líkam-
legs og andlegs þroska, að varðveita 
friðinn og halda uppi lögum. „Það er 
ekki nauðsynlegt að stjórnandinn sé 
helgur maður. Hann þarf ekki að vera 
kristinn maður til að geta stjórnað. 
Það nægir að hann sé skynsamur,“ 
sagði Lúther.  

Lúther lofsöng gleði hversdagsins, 
þar sem dagleg verkefni væru hlutverk 
og köllun Guðs engu síður en helgi-
þjónusta kirkna og klaustra. Líka það 
að skeina börn og skipta um bleyjur. 
Menn gætu reyndar ekkert gert Guði 
þóknanlegra en að fæða börn í þenn-
an heim, annast þau vel og ala upp sem 
kristnar manneskjur. Það væri Guði 
margfalt þóknanlegra en sálugjafir og 
pílagrímsferðir til Rómar eða Santiago, 
sagði Lúther. Hann hóf hversdagslífið 
og heimilið til vegs og virðingar.  

Aðventa og jól voru uppáhalds 
árstími Lúthers. Um það skrifaði hann 
margt og mikið, og orti jólasálma sem 
höfðu mikil áhrif. Þar dregur hann 
fram þverstæðu jólaguðspjallsins að 
hinn æðsti máttur vitjar okkur í fá-
tækt og umkomuleysi, sem varnalaust 

barn. Í jólaprédikun sagði hann: „Ef 
Kristur hefði komið undir lúðraþyt 
og verið lagður í gullvöggu þá hefði 
fæðing hans verið stórfenglegt sjón-
arspil. En það væri engin huggun mér. 
Kristur vildi fremur hvíla í kjöltu fá-
tækrar móður og vera lítils metinn í 
augum heimsins. Þess vegna get ég 
nálgast hann. Nú opinberarar hann 
sig þeim smáðu og sorgmæddu ekki 
til að yfirbuga með ofurmætti, dýrð, 
visku og glæsimennsku hinna háu. 
En hins vegar við endurkomu hans á 
efsta degi þá verður það með allt öðr-
um hætti. Þá mun hann standa gegn 
þeim háu og voldugu þessa heims, af-
hjúpa þá og dæma. Nú kemur hann til 
hinna snauðu sem þarfnast hjálpar, en 
þá kemur hann sem dómari yfir þeim 
sem kúga þau nú. 

Lúther hafði yndi af því að endur-
segja sögu jólaguðspjallsins um Jósef 
og Maríu í Betlehem: „Gistihúsið var 
fullt. Enginn gat séð af rúmi handa 
þessari þunguðu stúlku. Hún varð að 
láta fyrirberast í fjósi og fæða þar skap-
ara alls sem skapað er, vegna þess að 
enginn vildi hliðra til fyrir henni. Vei 
þér, vesalings Betlehem! Jafnvel þótt 
María væri aðeins örsnauð og ógift 
stúlka, þá hefðu allir átt að fagna því að 
fá að liðsinna henni í þraut hennar. Það 
eru margir okkar á meðal sem hugsa 
sem svo: Bara að ég hefði verið þar! Ég 
hefði ekki látið á mér standa að hjálpa 
barninu! Ég hefði baðað það og skipt á 
því! Ég hefði með hrifningu kropið með 
hirðunum við jötuna þar sem Drottinn 
lá!“ Já, áreiðanlega. Þú getur sagt þetta 
vegna þess að þú veist hve dásamlegur 
Drottinn er. En hefðir þú verið þarna á 
staðnum þá hefðir þú hreint ekki verið 
betri en fólkið þarna í Betlehem. Það er 
bara barnaskapur og kjánalegar grill-
ur! Hvers vegna ekki að gera allt þetta 
núna? Þú átt Jesú Krist í náunga þín-
um! Því ekki að þjóna honum, liðsinna, 
bera umhyggju fyrir honum, því að það 
sem þú gerir náunga þínum það gerir 
þú sjálfum Kristi Drottni.“   

Þessi jólahvatning á eins við nú!
Gleðileg jól!

Karl Sigurbjörnsson

Lúther 
og jólin

Ísafjarðarbær
www.isafjordur.is

SkipulagStillögur - 
NauStahvilft

Tillögur um breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 
og nýju deiliskipulagi Naustahvilftar  verða til sýnis á opnu húsi hjá 
skipulagsfulltrúa skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, á 4. 
hæð Stjórnsýsluhússins, milli klukkan 13 og 15 þann 29. desember 
2017. Tillögurnar verða síðan til sýnis á skrifstofum Ísafjarðarbæjar, 

2. hæð, frá 2. janúar 2018 til og með 23. janúar 2018. 

Í kjölfar kynningarinnar verða tillögurnar lagðar fyrir sveitarstjórn 
til samþykktar fyrir formlega auglýsingu.

Axel Rodriguez Överby
Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar



– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir:  Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.
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Flestir Íslendingar hafa heyrt 
Jakobsveginn nefndan en ekki 
er þó jafnvíst að þeir sem ekki 

hafa tekið þátt í sjálfu ævintýrinu viti 
hvar hann er og 
hvers vegna hann 
hefur orðið jafn 
vinsæll og raun 
ber vitni. Hvaða 
fyrirbæri er þá 
það sem við köll-
um Jakobsveg?  
Í stuttu máli  
sagt þá er hann 
11 alda gömul 
p í l a g r í m a l e i ð 
sem gangandi eða 
ríðandi pílagrím-
ar fóru um úr ýmsum áttum en allir 
stefndu á sama stað, bæinn sem síðar 
varð borgin Santiago de Compostela á 
norðvestanverðum Spáni. Ekki eru til 
heimildir um fjölda pílagríma frá fyrri 
öldum en fjöldinn á þessari og síðustu 
öld hefur farið árvisst vaxandi og er ár-
legur fjöldi þeirra sem lýkur göngunni 
yfir þrjú hundruð þúsund í dag. 

Uppruni og saga
Uppruna þessarar vinsælu göngu má 
rekja til ársins 920 þegar menn töldu 
staðfestingu hafa fengist á gamalli 
helgisögu um að Jakob, einn af postul-
um Krists, væri þar grafinn. Hann var 
tekinn af lífi af Heródesi konungi árið 
44 e.Kr. eftir að hafa dvalið á Íber-
íuskaga og stundað trúboð að boði 
Krists þ.e. á þeim slóðum sem nú 
mynda Spán og Portúgal. Samkvæmt 
helgisögunni fluttu lærisveinar Jakobs 
lík hans til Galiciu til greftrunar. Hann 
var síðar nefndur heilagur Jakob eða 
Jakob hinn mikli. Hann var bróðir 
Jóhannesar guðspjallamanns. Nafn 
hans er aðlagað að ýmsum tungu-
málum. Hjá enskumælandi þjóðum 
heitir hann St. James, frönskumælandi 
nefna hann Saint Jacques, germanskar 
þjóðir nefna hann heilagan Jakob þ.e. 
Þjóðverjar, Hollendingar og Norður-
landaþjóðir. Hjá Spánverjum heitir 
hann Santiago og dregur borgin nafn 
sitt af því. Santiago de Compostela 
merkir heilagur Jakob í stjörnuakri. 

Eins og meðfylgandi kort sýnir 
eru leiðir og vegalengdir þeirra sem 
ganga Jakobsveginn æði mismunandi 
en skemmsta leið sem metin er gild er 
rúmlega 100 km. Algengast er að stysta 
leið hefjist í borginni Sarria á Norður-
Spáni. Flestir ganga þó mun lengri leið-
ir. Vitað er að Norðmenn hafa gengið 
frá dómkirkjunni í Niðarósi (Þránd-
heimi) og Rússar frá Moskvu. Hvort 
tveggja er yfir 5.000 km. Algengustu 
leiðirnar um Spán eru strandleiðin sem 
liggur meðfram norðurströnd Spánar 
og „franska leiðin“ sem liggur um há-
sléttu Norður Spánar. 

Hvers vegna ákváðum við að 
leggja í þennan leiðangur?
Segja má að eitt hafi leitt af öðru. Ég og 
kona mín Salbjörg ákváðum að dvelja 
veturlangt í bænum Paimpol á Bret-
aníuskaga er 45 ára vinnuferli mínum 
lauk á Ísafirði. Þar kynntumst við fólki 
sem þegar hafði gengið Jakobsveginn 
frá heimabæjum sínum á Bretaníu-
skaga sem er um 2.000 km. Þetta 
fólk hvatti okkur til að gerast félagar 
í Vinafélagi Jakobsvegarins í Bretaníu 
(Association Bretonne des Amis de 
St-Jacques de Compostelle) sem við 
gerðum og þá var teningnum kastað. 

Gangan hafin. Áfangi i.
Við skiptum göngu okkar í eftirfar-
andi þrjá áfanga:

1. Ekknakross norðan  Paimpol til 
Surgére (sunnan við mitt vestanvert 
Frakkland - 27 dagar 

2. Surgére til St.-Jean-Pied de Port 
(bær við landamæri Spánar) -  19 
dagar

3. St-Jean-Pied de Port – Santiago 
de Compostela  35 dagar.

Fyrsti áfangi hófst 23 septem-
ber 2016, annar áfangi 2. apríl 2017 
og þriðji áfangi 30. september 2017. 
Gangan stóð því álíka lengi og Philias 
Fogg var að ferðast kringum jörðina á 
ofanverðri 19. öld í frægri skáldsögu 
Jules Vernes. 

Við lögðum af stað vel nestuð af 
búnaði og ráðum frá vinum okkar í 
Paimpol og nágrenni. Búnaður var föt 
til skipta, regnslár, smávegis dagsnesti, 
vatn en umfram allt smyrsl og sáraum-
búnaður. Menn ganga ekki langt með 
hælsæri eða sár á tám og iljum. Leiða-
bækur voru sömuleiðis algjör nauðsyn 
og síðan pílagrímapassi, hvorttveggja 
var gefið út af Vinafélagi Jakobsvegar-
ins í Bretaníu. Áfangar voru eilítið 
mismunandi allt frá 15 til 30 km. sem 
markaðist af því hvar gististaði var að 
finna á leiðinni. Ferðin sóttist vel um 
skógarstíga, sveitavegi, lítil þorp með-
fram ökrum sem færðu okkur heim 
sanninn um að Bretanía er eitt mesta 
landbúnaðarland Frakklands. Við 
vinguðumst með flest húsdýr bænda 
á leiðinni, kýr, hesta, asna, kindur 
og ketti en „besti vinur mannsins“ 
var fjarri því að sýna okkur vinahót. 
Hundruð hunda geltu grimmilega að 
okkur þegar við gengum hjá. Vináttan 
nær víst aðeins til húsbænda þeirra. 
En þrátt fyrir það nutum við þess að 
ganga um fagrar lendur Frakklands.

Fegurð landsins var vissulega heill-
andi en þó var önnur fegurð sem við 
nutum enn betur á leiðinni, það er 
fegurð mannlífsins. Mitt mesta kvíða-
efni áður en ferðin hófst var það hlut-
verk mitt að þurfa daglega að hringja 
í ókunnugt fólk í þorpum og sveitum 
og biðjast gistingar. Á þessum stöðum 
er aðeins eitt tungumál gjaldgengt – 

tunga landsmanna. Og nú reyndi á 
hvað mér hafði tekist að innbyrða af 
henni undanfarna mánuði fyrst í sím-
tölum við fólkið. En kvíðinn reyndist 
ástæðulaus. Við fengum alls staðar 
inni á áfangastöðum okkar, og ekki 
bara það, okkur var tekið að mikilli 
vinsemd og gestrisni. Þetta fólk var 
ekki að leita eftir skyndigróða af ferða-
mönnum en hafði þá hugsjón eina að 
greiða götu þeirra sem Jakobsveginn 
gengu. Gisting á heimilum þeirra 
sem innifól prýðilegan þriggja rétta 
franskan kvöldverð, gistingu á vistleg-
um heimilum og staðgóðan morgun-
verð var verðlögð á 40-50 evrur eða 
5.000-6000 kr. fyrir tvo! Máltíðirnar 
í Frakklandi hafa sömuleiðis sterka 
hefð – hefð samræðu. Nú kom til góða 
að vinir okkar í Paimpol höfðu troð-
ið í okkur þessu magnaða tungumáli 
undanfarna vetur. Umræðuefnin fóru 
út um víðan völl. Við fræddumst um 
franskt þjóðfélag, fólkið um það ís-
lenska en þar var þó eitt sem stóð upp 
úr og gerði fólkið forvitið um Ísland – 
fótbolti! Eftir frækilega frammistöðu 
strákanna okkar á Evrópumótinu 
þetta sumar var Ísland orðið þekkt um 
allt Frakkland. Það sem stendur upp 
úr á þessum fyrri áföngum göngunn-
ar er frönsk gestrisni, franskur matur, 
frönsk fróðleiksfýsn og vinsemd.  

Suður Frakkland. Áfangi ii
Er sunnar dró var annað meira áber-
andi en kvikfjárrækt og kornrækt 
sem einkennir Bretaníu. Eftir að við 
komum suður fyrir borgina Nantes og 
nálguðumst Bordeaux var vínberja-
ræktin aðal búgreinin. Vínberjaakrar 
sem virtust endalausir juku skilning 
okkar á hvers vegna Frakkland er svo 
framarlega meðal þjóða heims í út-
flutningi vínberja og léttra vína. En 
er við komum í syðsta hluta landsins 
fór fleira að breytast. Nú mættust fjöl-
margar leiðir Jakobsvegarins og í stað 
þess að vera ein á göngu fórum við 
að mæta fjölda pílagríma úr ýmsum 
löndum Evrópu. Gististaðirnir urðu 
stærri og algengara að pílagrímarn-
ir deildu herbergi. En einnig fengum 
við nú að kynnast nýjum þjóðflokki 
sem sóttu sjóinn til Íslands á öldum 
áður. Gott var að geta vingast við fólk 
hverra forfeður við höfðum beitt ófyr-
irgefanlegu ofbeldi við Ísafjarðardjúp. 
Á fyrsta gististað okkar í Baskalandi, 
þorpi sem nefnist Ostabat, voru fjórt-
án pílagrímar frá átta löndum Evrópu 
– nokkuð alþjóðleg samkoma. Þarna 
var hefð að sungið væri með kvöld-
matnum og aðallega á basknesku. Það 
reyndist létt því forsöngvarinn söng 
fyrst textann einn og síðan endurtóku 
allir orðin þó enginn annar skildi þau. 

Stemmingin dugði, enda var hún stór-
kostleg. 

Nú vorum við að ná öðrum áfanga 
ferðarinnar, hæðir orðnar áberandi 
og Pyreneafjöllin blöstu við í fjarska. 
Við gengum síðasta áfangann með 
þýsku mæðgunum Helgu og Karoline 
og Jean Poul frönskum göngumanni 
sem við höfðum gengið með nokkra 
dagsáfanga. Laust eftir hádegi á sum-
ardaginn fyrsta náðum við til bæj-
arins St-Jean-Pied-de-Port við rætur 
Pyreneafjalla þar sem margir hefja 
gönguna um Spán. Þar beið okkar 800 
km. leið að hausti. Eftir gönguna heim-
sóttum við vini okkar í Norður-Frakk-
landi skammt frá Boulogne sur Mer 
og héldum síðan til Parísar og þaðan 
heim. Sumrinu eyddum við á Ísafirði. 

Gengið um hásléttu Spánar. 
Áfangi iii
Í lok september þessa árs var kom-
ið að lokaáfanga göngunnar og þeim 
lengsta. Tvær konur slógust í för með 
okkur, Lilja systir Salbjargar og Guð-
laug frænka hennar frá Grundarf-
irði. Göngukonur báðar sem voru 
nýkomnar úr Hornstrandaferð. Þær 
hugðust ganga með okkur fyrstu átta 
dagana á Spáni. Eftir flug til París-
ar tókum við lestina á gamlar slóðir 
til Paimpol, sem reyndar er vinabær 
Grundarfjarðar og líklegast þekktasti 
fiskveiðibærinn sem sótti Íslandsmið. 
Við hittum þar gamla vini okkar og 
áttum ánægjulega endurfundi með 
þeim. Síðan tók við lestarferð um 
endilangt Frakkland til landamæra-
bæjarins St-Jean-Pied-de-Port.  Þar 
voru fyrir hópar pílagríma á ýmsum 
gististöðum. Okkar gististaður er rek-
inn af kaþólsku kirkjunni í bænum. 
Vistlegur staður þar sem margt var 
um manninn. Margir hófu þarna sína 
göngu og var því eftirvænting þeirra 
mikil. Þegar allir höfðu snætt góðan 
kvöldverð voru göngumenn farnir að 
hristast saman og þá var kominn tími 
til að taka lagið og hefð var fyrir texta 
sem var sérstakur hvatningarsöngur 
pílagríma: 

Jakobsvegarganga árin 2016 og 2017

Ólafur Bjarni 
Halldórsson

Reykelsi sveiflað í kirkjunni í Santiago de Compostela

Dæmigerður 
skógarstígur í 

Suður Frakklandi.
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Jakobsvegarganga árin 2016 og 2017
Ultreïa
Tous les matins nous prenons le Chemin,
Á hverjum morgni leggjum við á Veginn,
tous les matins nous allons plus loin,
á hverjum morgni  náum við lengra,
jour aprés jour la route nous appelle, 
dag eftir dag kallar leiðin okkur,
c´est la voix de Compostelle!
það er rödd Compostelle!

Viðlag

Ultreïa! Ultrtreïa! Et sus eia!
Áfram hærra! Áfram hærra! Og áfram lengra!
Deus adjuva nos!
Guð veri með okkur

Frá Frakklandi til Spánar
Morgunn 30. september var runninn 
upp og göngumenn í óða önn að 
spenna á sig bakpoka því nú var 
framundan að klífa Pyreneafjöllin. 
Starfsfólk gistihússins hafði afhent 
okkur áætlun sem skipti dagsáföngum 
okkar í 35 daga leiðir. Eftir henni hugð-
umst við ná til Santiago de Compostela 
þann 3. nóvember. Leiðin upp fjöllin lá 
í krákustígum sem létti mjög gönguna. 
Áfanginn að fyrsta gististað var 27 km. 
Það gerði rigningu og þoku í fjöllunum 
og þá komu regnslárnar sér vel. Við 
kusum fremur regnið en glampandi sól 
í fjallaklifrið. Nú fórum við að rekast á 
göngumenn langt að komna, frá Ástr-
alíu og Argentínu til dæmis. Ekki urð-
um við þess vör hvenær við gengum 
inn í land Spánverja. Innri landamæri 
Evrópulanda eru horfin og við rákumst 
því hvorki á skilti né tollverði að skoða 
farangur okkar. Leiðin niður var bæði 
krókótt og brött og síðan tók við löng 
leið eftir hásléttunni. Fyrsti áfanga-
staður á Spáni var gríðarstórt gistihús 
sem áður hafði verið klaustur. Þar 
tóku á móti okkur gestgjafar sem gáfu 
kost á að ræða við okkur á spænsku, 
ensku, þýsku eða frönsku. Ég dáðist að 
kunnáttu þessara „Spánverja“ en fannst 
þeir vera óvanalega hávaxnir. Það kom 
síðar í ljós að þetta voru hollenskir 
sjálfboðaliðar sem önnuðust störfin 
á gistiheimilinu. Litlu þjóðirnar læra 
gjarnan tungumál þeirra stóru og þar 
standa Hollendingar framarlega. Þegar 
við höfðum komið okkur fyrir og skoð-
að okkur um var komið að kvöldmat 
sem var prýðilegur en kostaði aðeins 10 
evrur. Eftir mat þáðu allir göngumenn 
kirkjulega blessun spænskra klerka og 
nunna.  

Gangan um Spán
Nánast strax og þessi 800 km. ganga 
hófst komust á ákveðnar daglegar 
venjur sem við fylgdum svo að segja 
alla leið. Við stefndum að því að ljúka 
hverjum dagsáfanga á milli kl. 13-14 
um eftirmiðdaga eða ekki seinna en 
kl. 15 ef áfanginn var langur eða ná-
lægt 30 km. Til þess þurfti að vakna 
kl. 6 fá sér morgunbita og vera komin 
á veginn ekki seinna en kl. 7. Fyrsta 
klukkustundin var gengin í tunglskini 
og undir stjörnuhimni. Það þurfti þá 
að búa sig vel í morgunsárið því hita-
stigið var þá 0-2 gráður. Sömuleiðis 
var nauðsynlegt að hafa vasaljós til að 
greina stíginn og leiðarmerkin sem 
eru „Jakobsskel“ þ.e. hörpuskel og örv-
ar sem bentu ýmist til hægri, vinstri 
eða beint áfram. Allir pílagrímar bera 
Jakobsskel aftan á bakpoka sínum. 
Á milli kl. 8 og 9 var sólin að koma 
upp á bak við okkur í austrinu og þá 
fór fljótlega að hlýna. Eftir 5-6 km. 
göngu komum við venjulega að nota-
legu kaffihúsi. Þessi litlu sveitakaffihús 
voru algjörir sælureitir þar sem við 
fengum okkur Café con leche (kaffi 
með mjólk) eða Zumo natural (app-

elsínusafa framleiddan á 
staðnum úr appelsínum). 
Þá gafst smá tími til að 
spjalla, skoða leiðabókina 
og safna nýrri gönguorku. 
Við gengum um fjögur 
héruð Spánar – Navarra, 
Rioja, Castilla og Galicia. 
Það síðastnefnda státar af 
mestum hluta sjávarút-
vegs Spánar. Það var bæði 
gefandi og viðburðaríkt 
að ganga um þetta land 
sem er fjarlægt en þó 
nátengt okkur bæði með viðskiptum 
og aldalangri sögu. Oftast lá leiðin 
um sveitir, akra og skógarstíga, lítil 
þorp en einnig fáeinar borgir, eins og 
Pamplona, Burgos og Leon. Í þorp-
unum gengu kýr lausar um götur og 
þótti okkur það vinaleg sjón. Það var 
ekkert mál að sneiða hjá því sem þær 
skildu eftir sig. 

Það vakti athygli okkar hvað Spán-
verjar leggja mikið upp úr listsköpun í 
kirkjum. Höggmyndalist í spænskum 
kirkjum verður við fátt jafnað og tek-
ur langt fram því sem við höfum séð í 
stórborgum Evrópu og Ameríku. 

Tungumálalausnir
Það sem skorti upp á að við næðum 
góðu sambandi við þessa ágætu gest-
gjafaþjóð var mjög takmörkuð þekk-
ing okkar á máli Spánverja. Franska 
gagnaði lítið þótt þessi tvö tungumál 
séu af sömu rótum þá eru þau í raun 
gjörólík. Einn bóndi sem við hittum 
talaði þó skemmtilega frönsku með 
sterkum spænskum hreim. Honum 
tókst að selja okkur frábæran geitaost 
og fræddi okkur í leiðinni um sitt hér-
að Galiciu sem hann var mjög stoltur 
af. Á meginlandi Evrópu er enska ekki 
yfir, undir og allt um kring eins og á 
Íslandi. Þvert á móti gera Evrópuþjóð-
ir sér far um að verja sitt tungumál 
fyrir ágengu heimsmálinu. Ensku-
kunnátta eldri og yngri kynslóðar er 
takmörkuð á þessum slóðum. Við 
reyndum því að nálgast fólkið með að 
læra nokkur lykilorð eins og albergue 
(gistihús), cama (rúm), desayunos 
(morgunverður), cenas (kvöldverð-
ur). Við vorum með vasaorðabók sem 
kom sér vel en að henni slepptri var 
fingra- og handapatsmál mikið notað 
við viðmælendur okkar og gekk það 
býsna vel. Allir skildu kveðjuna sem 
óspart var notuð á Jakobsveginum – 
„buen Camino“ eða „góða ferð um 
Jakobsveginn“.  

Vegur alþjóðasamfélagsins
Það sem að okkar mati gefur Jak-
obsveginum hvað mest gildi er að þar 
er nánast allt „heimsþorpið“ sam-
ankomið. Það fyrirfinnst vart þjóð 
á okkar plánetu sem ekki hefur átt 
fulltrúa á Jakobsveginum og eru lönd, 
þar sem önnur trúarbrögð en kristin 

trú eru ráðandi, ekki undanskilin. Við 
kynntumst fólki á öllum aldri frá tug-
um þjóða allra heimsálfanna fimm. 
Svo nokkuð sé nefnt þá hittum við 
tólf ungmenni frá Bandaríkjunum 
sem voru að ljúka við árs hjálpar-
starf í Asíu og Norður Afríku, sjötíu 
og fimm ára þýsk hjón sem höfðu 
gengið alla leið frá Stuttgart, prest frá 
Suður Afríku sem var persónulega 
kunnugur Nelson Mandela, gaman-
sama en íhaldssama Brexit Breta frá 
Humbersvæðinu, ungan söngvara 
frá Litháen, kvikmyndagerðarkonu 
frá Suður Kóreu, þjóðgarðsvörð 
frá Ástralíu, kennara frá Brasilíu, 

heimshornaflakkara 
og rithöfund frá 
Manchester, fjölmarga 
Kanadamenn á ýms-
um aldri frá austri, 
vestri og sléttum 
Kanada. Allt þetta fólk 
átti það sameiginlegt að 
vera fúst til samræðna 
um sitt land og var 
fróðleiksfúst um önnur 
lönd og þjóðir. Margir 
höfðu ferðast um Ísland 
og aðrir voru með það 

á sinni áætlun. Á sumum áfangastöð-
um tóku göngumenn lagið saman og í 
einu gistihúsi var öllum gert að syngja 
eitt lag frá sínu heimalandi. Við Sal-
björg létum þá flakka að syngja „Á 
Sprengisandi“ og ég skýrði innihald 
textans. Þá fóru aðrir að raula með 
okkur. 

Lokatakmarki náð
Þann 3. nóvember náðum við, ásamt 
mörgum sem við höfðum kynnst á 
leiðinni, lokaáfanganum, dómkirkj-
unni í Santiago de Compostela, eftir 
35 daga göngu. Sumir komu hrópandi 
af gleði á „núllpunktinn“ fyrir framan 

kirkjuna. Aðrir brustu í grát af geðs-
hræringu. Íslendingar gera hvorugt 
en við vorum óneitanlega stolt yfir að 
hafa staðist erfiða prófraun. Daginn 
eftir fengum við skírteini sem staðfesti 
2030 km. göngu okkar. Um kvöldið 
héldum við sameiginlega veislu með 
vinum okkar frá Suður-Kóreu, þar 
sem kóreskir réttir voru á borðum. 
Það var frábært að ljúka göngunni í 
þeim góða félagsskap. 

Það upplifir hver þetta á sinn hátt 
en við eigum ógleymanlegar minn-
ingar um sambland af erfiði og ánægju 
og síðast en ekki síst nýja vini í fjar-
lægum heimshornum.

Ólafur Bjarni Halldórsson

 P.S. Ég varpaði fram hugmynd til 
vina okkar frá Bandaríkjunum sem þeir 
tóku mjög vel að koma á framfæri. Hún 

var sú að Donald Trump byði Norður-
Kóreu-Kim að ganga með sér Jakobsveg-
inn og helst að þeir héldust hönd í hönd. 

Allir voru sammála um að skilningur 
þeirra beggja gæti vaxið á því að þjóðir 

heims nái meiri árangri með samræðum 
en hótunum um ofbeldi.

 Höfðinglegar 
móttökur á einum 

fjölmargra gisti-
staða í Bretaníu.

Tveir jafningar.

Baskneskir söngvar 
sungnir við raust með 
leiðsögn forsöngvarans.

Kómedíuleikhúsið 
leikhús landsbyggðarinnar þakkar 

landsmönnum komuna í leikhúsið á 
árinu og hlökkum til að sjá ykkur í 
leikhúsinu á komandi kómísku ári. 

Gangi ykkur allt í vil og sjáumst hress.
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Vestfirðingar hafa búið við 
fólksfækkun í mörg ár.  Tek-
ist hefur með dugnaði og at-

vinnuuppbyggingu í fiskeldi  að snúa 
því dæmi við á sunnanverðum Vest-
fjörðum.   Þaðan eru flutt  daglega 
með  sex flutningabílum   útflutn-
ingsverðmæti fyrir  um 40 milljónir 
króna.   Enn eru vegir um Gufudals-
sveit  gamlir moldar- og malarvegir, 
brattir,og með  þröngar beygjur.  Þar 
skapast hættur, einnig fyrir skólabíl-
inn sem sækir  börn daglega þessa leið 
yfir veturinn.   Í meira en 20 ár hefur 
verið rædd   vegalagning um Gufu-
dalssveit.  Alltaf  er því slegið á frest 
vegna  mótmæla og dómsmála. 

Gilsfjarðarbrúin
Í Morgunblaðinu 30 nóvember s.l  er 
grein sem ber yfirskriftina  Hernaður-
inn gegn fjörðunum við norðanverð-
an Breiðafjörð.  Þar skrifa menn sem 
vilja hafa firðina  fyrir sig óbreytta um 
ókomna framtíð.  Þeir segja að það 
hafi verið  „umhverfisskemmdarverk“ 
að brúa Gilsfjörð, en sú framkvæmd 
komst í gagnið 1998.  Veturinn 1996-
1997 þurfti ég að keyra  gamla veginn 
um Gilsfjörðinn 2svar í mánuði til að 
sækja fundi í Reykjavík.  Oft var  blind-
bylur, lítið skyggni og hálka á vegi.  
Með hugann við það hve mörg  mann-
skæð slys höfðu orðið þar á liðnum 
árum vegna skriðufalla og snjóflóða 
hlakkaði ég  mikið til þess  að vera laus 
við þennan veg ,  þegar brúin kæmi yfir 
fjörðinn.  Gilsfjarðarbrúnni var mót-
mælt á sínum tíma  en aðallega vegna 
þess að Rauðbrystingurinn þyrfti að 
hafa þar viðdvöl á leirunum til fæðu-
öflunar, á ferðum sínum vor og haust. 
Helst var að heyra á þeim sem þannig 
töluðu að fuglategundin myndi deyja 
út eftir  þessa brúargerð.  En hvað 
skeði? Jú, fuglinn leitaði sér fæðu í öðr-
um fjörðum í kring og reyndar mynd-
uðust smám saman  nýjar leirur fyrir 
neðan brúna. þar sem sjá má mikið 
fuglalíf.  Náttúran er nefnilega síbreyti-
leg og lagar sig að aðstæðum.  Gamli 
vegurinn um  Gilsfjörðinn er eftir sem 
áður keyrður að sumarlagi og hægt að 
njóta þar náttúrunnar  þegar vel viðrar.  

Nú  vilja þeir menn sem skrifuðu 
greinina um Hernaðinn gegn fjörðun-

um við norðanverðan Breiðafjörð  
koma í veg fyrir að fleiri firðir séu 
brúaðir  á þeirri leið.  Rökin eru m.a. að 
það sé sjónmengun  að horfa út firðina  
og sjá  mannvirkin  þar sem vegurinn 
muni liggja yfir fjörðinn. Nú eru brýrn-
ar lengri og betri vatnaskipti.  En   geta  
ferðamenn  ekki notið náttúrunnar þó 
að einhver merki séu um mannlíf og 
atvinnulíf?   Nú fær botn fjarðanna að 
vera í friði og þar  þrífst bæði gróður og 
fuglalíf.  En það er gott að vera laus við 
að aka undir bröttum hlíðum þar sem 
hætta er á snjóflóði eða skriðuföllum.  
Að tala um eyðileggingu fjarðanna við 
þverun  finnst mér alveg fráleitt.  Gils-
fjörður var brúaður fyrir 20 árum.   En 
þó Gilsfjörðurinn líti í dag  út eins 
og  fallegt stöðuvatn  þá sé ég ekkert  
athugavert við það. Mikið er rætt um 
virkjun sjávarfalla.  Í framtíðinni mætti 
nota straumröstina undir brúnni til að 
framleiða rafmagn.   Það er nóg til af 
fjörðum  við Ísland  sem  aldrei verða 
brúaðir.  

Teigskógur:
Allir Íslendingar þekkja umræðuna 
um Teigskóg og vegalagningu þar.   
Fyrir um 20 árum var auglýst skipulag 
í Reykhólahreppi með vegalagningu 
um Teigsskóg og fyrir Hallsteinsnes 
sem kæmi í stað hins stórhættulega 
vegar yfir Hjallaháls.  Það lenti í mót-
mælum og málaferlum sem stóðu í 
mörg ár og var  lokið með dómi Hæsta-
réttar sem hafnaði vegalagningunni. 
En ekki vegna skógarins heldur vegna 
þess að ekki væru nægar rannsókn-
ir til  á botnlífi fjarðanna sem átti að 
brúa um leið.   Á þeim tíma  sögðu 
mótmælendur að gera ætti jarðgöng 
í gegnum Hjallaháls í staðinn.  Ekk-
ert bólar á slíkri tillögu af neinu viti 
og engar rannsóknir hafa farið fram 
.  Nú er búið að rannsaka botn fjarð-
anna og þar er heldur dauft botndýra-
líf, enda tæmast firðirnir af sjó tvisvar 
á sólarhring.  Teigskógur er gamall 
beitarskógur, birkihríslur eins og  sjá 
má í öllum dölum  á sunnanverðum 
Vestfjörðum.  Eftir að hafa fylgst með 
vegarlagningu um  Barmahlíð fyrir 20 
árum, en þar er einnig  birkiskógur 
treysti ég Vegagerðinni fullkomlega til 
að fara með gætni í gegnum Teigsskóg  

þó þar verði lagður  vegur.  Við bíðum 
ekki í önnur 20 ár til þess að komast á 
jarðgangalistann.  Til gamans má geta 
þess að s.l. 15 ár hef ég ræktað skóg á 
mínu landi  í Reykhólahreppi og þar af  
gróðursett  u.þ.b. 45.000 birkiplöntur, 
og fræið er tínt á þessum slóðum.  

Lokaorð 
Við Vestfirðingar erum búin að fá 
meira en nóg af því  fólki sem býr við 

bestu aðstæður allt árið hvað varð-
ar samgöngur og þjónustu, en  vill fá 
að ráða því   að Vestfirðir verði að-
eins  sumarparadís fyrir  ferðamenn 
og þar megi helst  ekkert gera til að 
bæta mannlíf og atvinnulíf.    Er það 
aðeins náttúran sem á að njóta vafans 
en aldrei mannfólkið sem vill búa með 
náttúrunni?  Vilja menn  að allir Vest-
firðir verði eyðibyggðir?  Hver á  þá 
að þjóna ferðamönnunum sem leggja 

þangað leið sína?   Samfélög verða að 
fá að þróast og taka þátt í þeirri upp-
byggingu sem á sér stað í landinu. 
Nátturan er lifandi og síbreytileg.   
Vestfirðir geta áfram verið nátt-
úruparadís þó  lagðir verði öruggir 
vegir til að ferðast um.   

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir 
skógarbóndi og fv. sveitarstjóri  

í Reykhólahreppi

hernaðurinn gegn 
mannlífi á vestfjörðum

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

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

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

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

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

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

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

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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Knattspyrnusaga Ís-
firðinga eftir Sigurð 
Pétursson sagn-

fræðing kom út fyrr á þessu 
ári. Í bókinni er sagt frá sér-
stökum verðlaunagrip sem 
keppt var um á milli félagsliða 
á Ísafirði fyrr á árum. Gripur-
inn var marmaraplata sem á 
var greyptur fótboltavöllur 
og á honum litlar styttur af 
knattspyrnumönnum sem 
festar voru ofaní plötuna. Það 
var Einar Oddur Kristjánsson 
gullsmiður og framámaður í 
Fótboltafélagi Ísfirðinga og 
síðar í Vestra sem smíðaði 
gripinn og gaf hann til verð-
launa í keppni um „Besta 
knattspyrnulið Vestfjarða“ 
árið 1921. Knattspyrnufé-
lagið Hörður vann „Völl-
inn“ oftast, fyrst í keppni 
við Fótboltafélag Ísfirðinga og síðar 
í viðureign við Vestra. Ekki er vitað 
hvað varð um þennan sérstæða verð-
launagrip.

Á myndinni má sjá Vestfjarða-
meistara Vestra árið 1935 með „Völl-
inn“. Efri röð frá vinstri: Ingólfur 
Geirdal, Högni Helgason, Eggert 

Ólafsson, Halldór Magnússon 
og Jónas Magnússon. Neðri röð: 
Jón Hjörtur Finnbogason, Alfreð 
Heincke, Magnús Magnússon, 
Þorsteinn Einarsson og Samúel 
Jónsson. Guðjón Bjarnason mark-
vörður situr fremst með verð-
launagripinn.

„völlurinn“ sérstakur 
verðlaunagripur í 
knattspyrnusögu ísfirðinga

Á meðan Guðbjartur 
vagnstjóri Jónsson 
rak Vagninn á Fla-

teyri, seldi hann mat kost-
göngurum jafnt sem gest-
um og gangandi. Sumar eitt 
kom burtfluttur Flateyring-
ur, Grétar Snær Hjartarson, 
inn á Vagninn laust eftir 
hádegið og var Guðbjartur þá að taka 
til eftir matinn. Grétar segir við Guð-
bjart að hann hafi heyrt að fólki líki 
mjög vel maturinn hjá honum. Guð-

bjartur svarar: 
   Já, ég hef heyrt 

þetta líka, enda 
spyrjum við fólk 
alltaf hvernig því lík-
ar maturinn. Það er 
miklu betra að fá þetta 
í bakið strax. 

Grétar segir þá: 
Já, heldur en fram-

an í sig eínhvern tíma seinna.
Já, það er nefnilega einmitt það, 

sko!

Úr bókinni 100 Vestfirskar gamansögur:

Baktal

Bæjarstjórn og starfsfólk Bolungarvíkurkaupstaðar.

Óskum Vestfirðingum og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum góð samskipti og viðskipti á árinu sem er að líða. 



Gleðileg jól

Súðavíkurhreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Gleðileg jól 
og farsælt 
komandi 
nýtt ár

Tálknafjarðarhreppur

Súðavíkurhreppur

Reykhólahreppur

Orkubú Vestfjarða
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Á aðventunni er víða til 
siðs að halda aðventu-
kvöld og eru þau ótví-

rætt merki þess að jólin eru rétt 
handan við hornið. Á aðventu-
kvöldum er gjarnan boðið upp 
á fjölbreytta dagskrá með söng 
og hljóðfæraleik og áhersla lögð 
á að skapa jólalega stemningu. 
Að þessu sinni hittust organistar 
og söngstjórar í Holtspresta-
kalli og Þingeyrarprestakalli 
snemma í haust og hófu að 
skipuleggja samstastarf milli 
kóranna þriggja í prestaköll-
unum. Kirkjukór Þingeyrar-
kirkju, Kirkjukór Suðureyrar og 
kirkjukór Önundarfjarðar héldu 
svo þrjú sameiginleg aðventu-
kvöld þetta árið, það fyrsta á 
Suðureyri miðvikudaginn 6. 
desember, annað á Flateyri 
þann 7. desember og að lokum 
það 3. sunnudaginn 10. desem-
ber. Aðventukvöldin heppnuðust vel á 
öllum stöðum og var bekkurinn þétt 
setinn á öllum stöðum. Sóknarprest-
arnir sr. Hildur Inga Rúnarsdóttir og 
sr. Fjölnir Ásbjörnsson voru sammála 
um að þetta hefði heppnast ákaflega 
vel og að kórstjórunum Dagnýju 

Arnalds, Jóni Gunnari Biering Mar-
geirssyni og Margréti Gunnarsdóttur 
hefði tekist ákaflega vel upp með laga-
val og kóræfingar. Kórfólkið sjálft var 
líka ánægt með þessa tilbreytingu og 
ekki ólíklega að frekara samstarf verði 
þeirra í milli í framtíðinni.

Samstarf um aðventukvöld

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 70cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 35.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 70x70 cm 29.600

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

Laus svunta

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

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm. 
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.Hæð 190 cm.

Gæði, úrval
og gott verð!

Verðdæmi

80 x 80 cm rú
nnaður

45.900

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

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

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

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



ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGAR, FATASKÁPAR & RENNIHURÐIR
HÁGÆÐA DANSKAR
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Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

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

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

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

styrkur - ending - gæði

OPIÐ: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17



Fengsælum sjómönnum kann að þykja freistandi að hlaða 
bát sinn út í hið óendanlega. Það getur hins vegar skapað 
mikla hættu þar sem ofhleðsla getur leitt til alvarlegra 
slysa. Gætum að öryggi okkar og siglum örugg í höfn. og verkefnisstjórn um öryggi sjófarenda


