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– Sjónarmið –  Kristinn H. Gunnarsson

Nú stendur yfir enn ein 
áróðurshrinan hjá stórút-
gerðinni. LÍÚ berst um á hæl 
og hnakka gegn hugmyndum 
um innleiðingu á samkeppni 
í sjávarútvegi þar sem öllum 
fyrirtækjum yrði gert að starfa 
á sama grundvelli. Kjarninn 
í breytingartillögunum er að 
innkalla veiðiheimildir og setja 
almennar reglur um ráðstöfun 
þeirra. Í markaðshagkerfi er 
samkeppnin lykilatriðið og 
það er meginreglan í íslensku 
samkeppnislöggjöfinni. Bæði 
hérlendis og erlendis er löng 
reynsla af því að samkeppni 
bætir hag neytenda. Skortur á 
samkeppni leiðir til fákeppni og 
jafnvel einokunar sem bitnar á 
almenningi og neytendum með 
misnotkun valds. Íslenska ríkið 
hefur frá 2002 haft þá opin-
beru stefnu, sérstaklega hvað 
varðar eigin innkaup, að efla 
samkeppni á markaði.  Almennt 
útboð er leiðin sem farin er og 
hefur gefist það vel að engar 
hugmyndir eru um að víkja 
frá henni. Frekar hefur verið 
farið yfir útboðsskilmála og 
þeir endurbættir ef markmiðin 
hafa ekki náðst sem skyldi. 
Útboð veiðiheimilda er hin 
eðlilega og rökrétta niðurstaða 
sem samræmist stefnu ríkisins í 
öðrum atvinnugreinum.
Sérákvæði um sjávarútveg

Aðeins tvær atvinnugrein-

ar eru undanþegnar ákvæðum 
samkeppnislaga, landbúnaður 
og sjávarútvegur. Hvað sjávarút-
veginn varðar þá hafa verið sett 
lagaákvæði til þess að takmarka 
samþjöppun en að öðru leyti 
er útgerðin meðhöndluð sem 
vesalingar sem þurfa sérstaka 
vernd ríkisins til þess að geta 
rekið fyrirtæki sín. Handhafar 
veiðiréttarins fá ótímabundna 
úthlutun. Þeir hafa öryggi um 
aldur og ævi og þurfa ekki að 
óttast samkeppni um veiðiheim-
ildirnar. Þeir þurfa ekki að hag-
nýta veiðiréttinn sjálfir og mega 
láta aðra veiða en hirða sjálfir 
afraksturinn. Útgerðin  greiðir 
ríkinu brot af markaðsverði 
réttindanna sem hún lætur aðra 
greiða sér. Í þorskveiðiréttindun-
um fær handhafi réttindanna 
93% af markaðsvirðinu en ríkið 
7%. Ríkið sjálft býr til stórkost-
legan efnahagslegan mismun 
milli fyrirtækja. Þetta nefnist 
ríkisstuðningur, og er í öðrum 
atvinnugreinum andstæður EES 
samningnum og eru þungar 
refsingar við slíkum brotum. 
Þar sem samkeppnishvatinn er 
tekinn út verður ekki endurnýjun 
á markaðslegum forsendum sem 
hverri atvinnugrein er nauðsyn-
leg. Afleiðingin verður stöðnun 
og síðan afturför.

Ofverndaðir útgerðarmenn 
Sjálft kerfið, það er lang-

tímayfirráð réttindanna, breytir 

valdahlutföllum í samskiptum 
atvinnurekenda og launþega á 
þann hátt að  útgerðin hefur tögl 
og hagldir, hún ræður algerlega 
ferðinni og setur sjómönnum 
reglurnar. Annaðhvort gera sjó-
menn eins og þeim er sagt eða 
þeir geta farið annað eða þá að 
þeim er beinlínis hótað brott-
rekstri. Útgerðin hefur gengið á 
lagið og ákveður leikreglurnar 
sér í vil. Lítum á nokkur atriði:

• 20% afsláttur – Nýundirrit-
aðir kjarasamningar færa útgerð 
sem jafnframt er fiskkaupandi 
fiskinn með 20% afslætti frá 
markaðsverðinu. Þetta þýðir 
miðað við 2015 að verðið á 
fiski sem seldur er í beinum 
viðskiptum er með 11 milljarða 
króna afslætti. Það lækkar laun 
sjómanna að sama skapi. Eru 
útgerðarmenn svo miklir ves-
alingar að þeir þurfa að fá 20% 
frá markaðsverði til þess að geta 
rekið fyrirtæki sín? Geta þeir ekki 
keppt við aðra fiskkaupendur?

• Nýsmíðaálag – þrátt fyrir 
hástemmdar lýsingar á arðsemi 
íslensks sjávarútvegs og yfir-
burðafærni núverandi kvótahafa 
verða þeir að sækja hluta af 
kaupverði  nýrra skipa í vasa sjó-
manna. Nýsmíðaálagið lækkar 
laun sjómanna um allt að 10%. 
Eru útgerðarmenn slíkir ves-
alingar að þeir geta ekki í besta 
fiskveiðikerfi í heimi greitt skipin 
sín án þess að seilast ofan í vasa 

áhafnarinnar?
• Olíukostnaður – fyrir rúm-

um 30 árum voru aðstæður 
þannig að olíukostnaður tók 
nærri 30% af tekjum útgerðarinn-
ar. Þá voru sett lög sem heimiluðu 
útgerðinni að draga 30% af tekj-
unum frá óskiptu. Um allmörg ár 
hefur staðan verði mun betri og 
síðustu árin er olíukostnaðurinn 
um 11% af tekjunum. Engu að 
síður er útgerðin enn að fá 30% 
af tekjunum framhjá skiptum 
til sjómanna. Sjómenn greiða 
allan olíukostnaðinn, ekki einu 
sinni, heldur þrisvar sinnum. Eru 
útvegsmenn slíkir vesalingar að 
í myljandi arðbærum atvinnu-
rekstri þar sem framlegðin er 
um 30% og 70–75 milljarðar 
króna á hverju ári þurfi að velta 
olíukostnaðinum að fullu yfir á 
sjómenn?

• Sjómannafsláttur – um 
áratugaskeið niðurgreiddi rík-
ið launakostnað útgerðarinnar 
með sjómannaafslættinum. Fyr-
ir fáum árum var því hætt og 
útgerðin talin geta borið sjálf 
þennan kostnað. Aðstæður í 
útgerð hafa líka verið með besta 
móti. En það var ekki við því 
komandi að útgerðin greiddi 
þennan 1,5 milljarð króna. Kjör 
sjómanna rýrnuðu sem þessu 
nemur. Eru útgerðarmenn slíkir 
vesalingar að þeir geta ekki greitt 
laun sjómanna í bestu afkomu um 
áratugaskeið?

• Afleiðing einokunar – 
þessar aðstæður þekkjast ekki 
í öðrum atvinnugreinum. Þar 
verða atvinnurekendur að 
standa sig. Þeir eru í samkeppni 
við önnur fyrirtæki og geta 
ekki bannað nýjum aðilum að 
hasla sér völl. Samkeppnin nær 
ekki bara til framleiðslunnar 
heldur einnig til vinnuaflsins. 
Aðstæður í sjávarútveginum er 
afleiðing einokunar. Útvegs-
menn eru ekki vesalingar. Þeir 
geta vel rekið fyrirtæki sín við 
eðlileg samkeppnisskilyrði. 
En einokunaraðstaða þeirra 
og óeðlileg völd er afleiðing 
af lagaumgjörðinni. Sjómenn 
og íbúar sjávarbyggðanna eru 
meira og minna í gíslingu fárra 
eigenda sjávarútvegsfyrirtækja 
sem bera engar lagalegar skyld-
ur um hag þeirra.

LÍÚ vill viðhalda einok-
unaraðstöðunni, þeir eru á 
móti því að þjóðin eigi veiði-
heimildirnar, þeir eru á móti 
innköllun þeirra, þeir eru á móti 
samkeppni um þær, þeir eru á 
móti því að greiða markaðsverð 
fyrir fiskinn, þeir eru á móti því 
að greiða markaðsverð fyrir 
veiðiheimildirnar til ríkisins, 
þeir eru á móti byggðatengingu 
veiðiheimildanna. Þeir vilja 
óbreytt ástand. Það færir fáum 
mikið. En margir tapa og þjóðin 
mestu.

Kristinn H. Gunnarsson

Vesalingarnir

Zontaklúbburinn Fjörgyn 
fagnaði 20 ára afmæli

Zontaklúbburinn Fjörgyn á Ísa-
firði fagnaði 20 ára afmæli síðasta 
föstudag og komu Zontakonur 
saman af því tilefni og gerðu sér 
glaðan dag, ásamt gestum. 

Dagskráin hófst í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði með mynda-
sýningu þar sem stiklað var á 
stóru í starfi klúbbsins undan-
farna tvo áratugi. Þá var hlýtt 

stofnuð í borginni Buffalo í New 
York fylki árið 1919, en hvatinn 
að stofnun þeirra var aukin þátt-
taka kvenna á atvinnumarkaðnum 
að lokinni fyrri heimsstyrjöldinni. 
Fyrirmyndin voru karlasambönd 
eins og Rotaryhreyfingin, en 
markmiðið með Zonta var þó fyrst 
og fremst það að styrkja samstöðu 
kvenna sem og stöðu þeirra á 
atvinnumarkaðnum.

Frá upphafi hafa Zontasamtök-
in stutt hjálparstarf til handa kon-

Frá afmælisfagnaðinum á föstudagskvöld.

Fyrsta stjórn Fjörgynjar skipuð var Jósefínu Guðrúnu Gísla-
dóttur (formaður), Emmu Rafnsdóttur, Önnu Thorarensen, 
Arndísi Gunnlaugsdóttur, Laufeyju Haraldsdóttur og Ingi-

björgu Vagnsdóttur.

Jósefína Guðrún Gísladóttir 
færði klúbbnum blóm frá 
Zontasambandi Íslands.

um og börnum bæði á heimavelli 
en ekki síður á alþjóðlegum vett-
vangi, í samvinnu við Sameinuðu 
þjóðirnar og hjálparsamtök. Ár-
lega beina Zontasamtökin sjónum 
sínum að sérstökum verkefnum 
og í ár styrkja þau fræðslu og 
meðferð gegn Endómetróíósis 
(legslímuflakki) sem er krónískur 
móðurlífssjúkdómur.

Ísland var sjöunda landið til að 
ganga í hreyfinguna en í dag eru 
um 70 lönd í hreyfingunni með um 
1200 klúbba þar af eru átta klúbb-
ar á Íslandi. Klúbburinn Fjörgyn 

sem starfar á norðanverðum Vest-
fjörðum hefur styrkt margar ungar 
konur úr heimabyggð til náms eða 
starfa auk þess að koma að ýmsum 
alþjóðlegum verkefnum. Þá hefur 
klúbburinn einnig styrkt samtök 
og hjálparstörf í heimabyggð. 

Stjórn Fjörgynjar 2016–2017 
skipa Una Þóra Magnúsdóttir 
formaður, Jóhanna Hafsteins-
dóttir varaformaður, Helga Þ. 
Magnúsdóttir gjaldkeri, Thelma 
Hjaltadóttir ritari og Áslaug Jó-
hanna Jensdóttir stallari.

annska@bb.is

á tónlistarflutning Péturs Ernis 
Svavarssonar og Önnu Annikku 
J. Guðmundsdóttur áður en haldið 
var á veitingastaðinn Við Pollinn 
í hátíðarkvöldverð. 

Zonta eru heimssamtök kvenna 
með það fremst að leiðarljósi að 
bæta laga- og stjórnmálalega 
stöðu kvenna og auka réttindi 
þeim til handa á sviði menntunar 
og heilbrigðis og til að standa vörð 
um starfsréttindi þeirra hvar sem 
er í heiminum. Samtökin voru 
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Verð gildir til og með 11. desember eða meðan birgðir endast

SAMA VERd
um land allt

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Víking Hátíðarblanda
0,5 l

95
kr. 0,5 l

Ribena Sólberjaþykkni
 850 ml

359
kr. 850 ml

Verndar og 
hreinsar

Kjarnafæði Hangikjöt
Kofareykt, úrbeinað

2.998
kr. kg

KEA Hangiframpartur
Sagaður, með beini, frosinn

1.259
kr. kg

Bónus Scrubstone
Með svampi

398
kr. stk.

Takmarkað 
magn  

skilar til viðskiptavina 
ólöglegri gjaldtöku ríkisins 
við útboð á nautakjötskvóta 

til innflutnings.

2.959
kr. kg

Nautalundir
Þýskaland, frosnar

Verð áður 3.798 kr. kg

Verð áður

3.798
kr. kg

100%
Íslenskt

ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Toblerone
100 g

169
kr. 100 g

Bónus Hamborgarhryggur
Með beini

1.398
kr. kg

Kjarnafæði Hangiframpartur
Kofareyktur, úrbeinaður

2.198
kr. kg

Blomberg’s Jólaglögg
 Óáfeng, 1 l

598
kr. 1 l

Pepsi og Pepsi Max 
2 lítrar

195
kr. 2 l

Ceres Jóla Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

2L

Jólaglögg 

Norðlenskt

hangikjötKofareykt

hangikjöt
Framleiddur af
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Ritstjórnargrein

Er bókvitið í askana látið?

Spurning vikunnar

Er krossgátan mikilvæg í Bæjarins besta eða má sleppa henni?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur  
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 307
Það má hætta með krossgátuna, sögðu 42 eða 14% 

Mér er alveg sama, sögðu 88 eða 29%
Nei nei nei, alls ekki hætta með krossgátuna, sögðu 177 eða 57%

Eina ferðina enn eru grunnskólakennarar í kjarabaráttu og enn 
hefur vöfflulyktin ilmað í höllu sáttasemjara, þetta mun vera þriðji 
vöffluilmurinn til heiðurs kennurum í þessari lotu og líklegra en 
ekki að sá fjórði þurfi að koma til. Það er auðvitað rándýrt að kenna 
þessum krakkalýð okkar að draga til stafs, rekstur grunnskóla mun 
vera feitasti liðurinn í rekstri sveitarfélaga og einboðið að þar skuli 
skera og spara. Í verðlaun fáum við falleinkunn hjá frúnni Písa 
sem fullyrðir að á Íslandi, sem er best í heimi, hefur okkur farið 
aftur við kennslu barna og gildir þá einu hvort við tölum um lestur, 
stærðfræði eða náttúrfræði og stöndum flestum þjóðum langt að 
baki. Ekki amaleg verðlaun það! Er ekki kominn tími til að girða 
sig í brók, við þurfum að snarhækka laun til kennara og lyfta þeim 
á verðskuldaðan stall sem ein mikilvægasta stétt landsins. Kannski 
þarf einhverja kerfisbreytingu samhliða í skólakerfinu og þá er 
gráupplagt að reyna að læra af þeim þjóðum sem standa sig vel. 
En, Písa frúin flytur ekki bara vondar fréttir, hún segir að jöfnuður 
milli kynja í skólum sé mikill hér á landi, langtum betri en í öðrum 
OECD löndum, við fögnum því. Og svo virðist sem félagslegur 
bakgrunnur nemenda valdi minni vandræðum í skólagöngu okkar 
fallegu barna en hjá öðrum þjóðum, húrra fyrir því. Við erum því 
ekki alvitlaus en getum svo sannarlega gert betur, eigum við ekki 
bara að gera það?

Í blaði vikunnar er viðtal við Þröst Jóhannesson sem nú gefur út 
sína aðra barnabók sem ber heitið Bjalla og bæjarstjórinn sem gat 
ekki flogið. Vestfirðingar hafa verið iðnir við skrifin þetta árið, má 
þar til dæmis nefna Fólk á fjöllum eftir Reyni Traustason, Nóttin 
sem öllu breytti eftir Sóleyju Eiríksdóttir, Ísfirðingar margra landa 
segja frá eftir Herdísi M. Hübner, Þorp verður til á Flateyri eftir 
Jóhönnu Kristjánsdóttur og Súgfirðingur fer út í heim eftir Guðbjart 
Gunnarsson, þessi upptalning er sennilega ekki tæmandi. Það má 
því leiða að því líkum að fyrir utan ágæta kennslu í lestri og skrift 
í skólum kjálkans fagra hafi sjálfstæðri hugsun og frumlegheitum 
verið gert hátt undir höfði. Þess njótum við nú við lestur góðra bóka.

Í þætti Elfars Loga um vestfirska listamenn fjallar hann um 
teiknarann Tryggva Magnússon en myndir hans þekkja allir úr 
kverinu Jólin koma

BS
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HLUTI AF BYGMA
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20-30%
afsláttur
Rafmagnsverkfæri, 

smáraftæki, búsáhöld 
og fatnaður

Verslaðu þegar 
þér hentar
www.husa.is

Ný
vefverslun
husa.is
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Þröstur Jóhannesson hefur 
búið á Ísafirði um árabil, eftir 
að hafa flutt í faðm blárra fjalla 
af flatlendi Suðurnesja, en hann 
ólst upp í sjálfum Bítlabænum 
Keflavík. Hann er giftur Höllu 
Magnadóttur, kennara sem er 
rótgróinn Ísfirðingur og eiga þau 
saman fjóra syni: Andra Pétur, 
Stein Daníel, Fróða Benjamín 
og Magna Jóhannes. Þann elsta 
24 ára og yngsta 15 ára, þannig 
að það má nærri geta að stund-
um hafi verið fjör á heimilinu. 
Síðustu ár hefur hann unnið hjá 
Vegagerð ríkisins í útibúi hennar 
á Ísafirði, en meðfram því hefur 
hann fengist við ýmiskonar 
listsköpun. 

Það er oft svo að listamönnum 
eru engin grið gefin af hálfu 
kröfuharðrar sköpunargyðjunn-
ar, líkt og sannast í þessu spjalli 
við Þröst sem segir sér þann 
einn kost vænstan að skapa. 
Hann var að senda frá sér aðra 
bók sína barnabókina „Bjalla 
og bæjarstjórinn sem gat ekki 
flogið,“ en fyrir þremur árum 
kom frá honum bókin „Sagan 
af Jóa.“ Þröstur er líka skáld og 
tónlistarmaður og hefur gefið út 
hljómdiskana „Aðra sálma“ og 
„Vorið góða.“ Hann hefur einnig 
spilað í nokkrum hljómsveitum 
og af úrvalinu má nefna kántrís-
veitina Unaðsdal og rokkgrúpp-
una Texas Jesús. 

Ævintýraveröld æskunnar og 
synirnir höfðu áhrif á bókina 

Bjalla og bæjarstjórinn sem gat 
ekki flogið er búin að vera í um 
þrjú ár í smíðum og segir Þröstur 
að það sem sagt sé að skrifa sé 
að endurskrifa sannist í þessu 
verki, sagan hafi tekið stöðugum 
breytingum frá því er hann fyrst 
byrjaði að skrifa hana. „Ég las 
hana oft fyrir strákana mína og 
það voru einhverjar persónur sem 
þeir voru mjög hrifnir af sem 
skrifuðust út úr henni, en þannig 
er það nú bara.“

– Höfðu strákarnir áhrif á 
söguna þegar þú varst að segja 
þeim hana? 

„Já, þeir gerðu það. Lögreglu-
stjórinn í sögunni heitir til að 
mynda Magni – sem var krafa 
frá Magna. Það var rosa gott að 
lesa fyrir þá og þeir hjálpuðu mér 
mikið. Ég notaði það líka að lesa 
fyrir þá þegar ég var að skrifa 
fyrri bókina. Hún óx alveg með 
Andra Pétri, þar sem ég byrjaði 
að lesa hana fyrir hann þegar 
hann var gutti og síðan tóku hinir 
við.“ En Andri var kominn yfir 
tvítugt þegar bókin kom út.

„Sagan af Jóa“ fjallar um strák 
sem býr við drykkjuskap og 
vesen svo tónninn í henni er mun 
dekkri en í þessari sem er algjör 
fantasía. Þetta er heimurinn sem 
ég lifði og hrærðist í sem gutti 
– kúrekamyndirnar og villta 

vestrið. Ég reyni þó að búa til 
annarslags persónur en þær sem 
ég sá þar, þannig að það er ekki 
bara John Wayne, heldur dýpri 
persónur líka. Ég var lengi að 
íhuga hvernig ég vildi hafa þetta, 
en svo fattaði ég að auðvitað ætti 
þetta að gerast í villta vestrinu, 
því þann heim elskaði ég. Ég 
hreinlega lifði þarna og auðvitað 
var ég alltaf kúreki. Ég bjó mér til 
hesta úr púðum vafði tóbaksklút 
af pabba um háls mér og fékk 
mér snafs.“

Mér finnst gaman að velta því 
fyrir mér hvernig krakkar í dag 
sjá þennan heim. Maður sér það 
til dæmis að það eru alltaf ein-
hverjir kúrekar á maskadögum, 
svo hann er ekki alveg dáinn. Ég 
sé það líka þegar ég er að lesa fyr-
ir krakka að þau þekkja þennan 
heim, þó hann sé kannski ekki 
alveg jafn aðgengilegur og áður.“

Sagan segir frá Bjöllu sem elst 
upp hjá útlaganum Gussa fingra-
langa. Hún veit ekki hvaðan hún 
kemur eða af hverju hún elst upp 
hjá þessum manni í geitakofa sem 
er skammt frá aðalsögusviðinu, 
Rjómabæ. Einn góðan veður-
dag verður kallinn hræddur. 
Hann uppgötvar að menn eru 
á hælunum á honum og vita af 
honum í nágrenninu, svo hann 
fer og skilur Bjöllu eftir. Hún 
fer þá að heiman yfir á bæ sem 
heitir Gullhóll, þar sem þeir Ívar 

klæðskeri og Dóri skáld taka á 
móti henni og hún segir þeim að 
hún sé Indíáni. Hún er svo allt 
í einu komin í vinnu hjá þeim 
fyrir kvenfélagsbasarinn sem er 
í uppsiglingu í bænum. Hún fer 
svo til Rjómabæjar þar sem ekki 
eru allir á eitt sáttir við þennan 
rauðhærða Indíána og svo spinnst 
heilmikið plott upp í kringum 
það. „Það má auðvitað ekkert 
segja frá því hvernig það fer 
svo,“ segir Þröstur laumulegur 
á svip og bætir við að í sögunni 
megi í raun finna vissan boðskap 
er hann gerði sér eftir á grein 
fyrir hvernig hún endurspeglar 
á vissan hátt innflytjendamál á 
Íslandi. 

Ég verð að gera þetta
Hvernig skyldi fjögurra barna 

faðir í fullu starfi finna tímann 
til að skrifa?

„Ég bara gef mér tíma! Það er 
auðvitað hellings vinna í þessu, 
en ég gef mér góðan tíma og það 
eru komin þrjú ár frá síðustu bók. 
Þetta er það sem ég hef gaman af 
að gera, eða öllu heldur eitthvað 
sem ég verð að gera – það er 
bara þannig.

– Ertu líka í tónlistinni, eða eru 
þetta tímabil? 

„Já það er svolítið þannig, núna 
hef ég mest verið í því að skrifa. 
Ég er alltaf að semja eitthvað af 
tónlist annað slagið en ég hef lítið 

verið í því síðasta árið allavega, 
það verður að segjast eins og er.“

– Finnurðu svipaða svörun hjá 
þér við að skapa á þennan ólíka 
máta, annars vegar að skrifa og 
hins vegar í tónlistinni? Er þetta 
að þjóna þér á svipaðan hátt?

„Já ég myndi segja það þó þetta 
sé í eðli sínu ólíkt og ferlið ólíkt. 
Það er yfirleitt styttra ferlið í 
tónlistinni. Þegar ég skrifa þá læt 
ég yfirleitt í upphafi bara vaða, 
sest niður og skrifa hugmyndina 
og svo er maður lengi að skrifa 
inn í og dytta að textanum. Lögin 
koma meira í hausinn á mér. En 
þó að ferlið sé ólíkt þá myndi ég 
segja að þetta gerði á endanum 
það sama fyrir mig og eins og 
ég sagði þá verð ég hreinlega að 
gera þessa hluti. Ég er allavega 
alveg örugglega ekki í þessu til 
að verða ríkur, því það verður 
enginn ríkur af því að gefa út 
barnabók á Íslandi.“

– Ég verð nú að segja að þrátt 
fyrir að Íslendingar séu manna 
duglegastir að skrifa bækur, þá 
bara dáist ég að því að svona 
margir hafi agann til að ljúka 
verkinu. Var ekkert mál að finna 
agann?

Það er ekki annað hægt að 
segja en að Þresti vefjist tunga 
um tönn þegar minnst er á aga 
og hlær hann við og svarar því 
að hann sé nú ekkert sérlega ag-
aður. „Ég er meira fyrir að gera 

Spjallað við Þröst Jóhannesson 
um nýútkomna bók hans

Var alltaf kúreki



FIMMTUdagUr 8. DESEMBER 2016 7

hlutina af fingrum fram en ég get 
hins vegar setið lengi við. Ég er 
þolinmóður við að ná hlutunum 
réttum og get setið þangað til 
að ég er sáttur. En þetta krefst 
tíma – það er ekki spurning og 
ég myndi aldrei gefa neinn afslátt 
af því sem sköpunarverkið krefst 
af manni og maður þarf bara að 
eyða þeim tíma sem þarf í þetta. 

Mikilvægt að halda 
bókum að börnum

Þröstur er búinn að vera að 
lesa upp úr bókinni sem honum 
þykir mjög gaman og á planinu 
er að heimsækja skóla til að lesa 
fyrir enn fleiri börn. „Það er alveg 
frábært að lesa fyrir þennan hóp 
og svo magnað að verða vitni að 
því hvernig allt dettur í dúnalogn 
þegar maður byrjar að lesa, þó 
það sé auðvitað kliður á meðan 
allir eru að koma sér fyrir. Maður 
fær alla athyglina og það þarf 
aldrei að vera neitt að sussa á 
þau. Við megum alls ekki glutra 
þessu niður.

Það á að vera markmið þjóðar-
innar að halda bókum að börnum 
og þar vegur skylda fjölmiðla 
þungt. Börn verða að hafa greiðan 
aðgang að þessum heimi en ekki 
bara lesa um einhverjar leikkonur 
úti í heimi sem eru að fitna! Lestur 
hefur aldrei verið mikilvægari. 
Það er gífurlega mikilvægt að 
börn fái að lesa og læri að nota 

ímyndunaraflið og geti átt þann 
eiginleika að týna sér í lestri. 
Mér finnst þetta alveg upp á líf 
og dauða. Það er svo mikilvægt 
að börn fái þessa örvun innan frá 
sem lesturinn skapar, ekki bara að 
allt sé matað ofan í þau utan frá.“

Það er Óðinsauga sem gefur 
út Bjöllu og bæjarstjórann og 
myndlistamaðurinn Pétur Guð-
mundsson sá um að myndskreyta 
hana. „Þessi bók er aðgengileg og 
spennandi. Hún er hæfilega stutt 

og með stórum texta og góðum 
greinarskilum. Það er líka ekki 
hægt að segja að börn eigi að 
lesa og bjóða þeim svo bara upp 
á eitthvað drasl. Það eru alveg 
til vondar bækur sem betra er 
að sleppa að lesa.“ Sagan fellur 
best að börnum frá sjö að ellefu 
ára aldri, en Þröstur segir hana 
engu að síður líkt og með aðrar 
almennilegar barnabækur henta 
börnum á öllum aldri.

annska@bb.is
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Þegar litið er yfir feril hvers 
listamanns þá er það yfirleitt eitt 
verk sem stendur uppúr. Hvað 
teiknarann Tryggva Magnússon 
varðar þá er það án nokkurs 
vafa hans dásamlegu teikningar 
í ljóðakverinu Jólin koma. Þegar 
betur er að gáð þá eru meistara-
verkin mun fleiri. 

Listin var sannarlega í genun-
um. Faðir Tryggva var sagður 
listatrésmiður og hálfbróðir hans 
var engin annar en ljóðskáldið 

Tryggvi fæddist 6. júní 1900 að Bæ Steingríms-
firði og andaðist 7. september 1960 í Reykjavík.

Öndvegisverk: Sýslumerkin, 1930, 
Fornmannaspilin, 1930, Jólin koma, 1932.

— Tryggvi Magnússon —

Vestfirskir listamenn

Stefán Sigurðsson er kenndi 
sig við Hvítadal. Sagan segir 
að teiknihæfileikar Tryggva 
hafi uppgötvast þegar hann var 
aðeins fjögurra vetra. Nokkrum 
árum síðar fékk hann litblýanta-
sett. Litla systir hans rifjaði upp 
tímana þegar hún fylgdist með 
listabróður sínum með töfrablý-
antana sína og sagði þá m.a.: „Ég 
stóð full lotningar í hæfilegri 
fjarlægð þegar fyrstu litmynd-
irnar urðu til og mátti ekki snerta 

með minnsta fingri við þessum 
gersemum hans.“

Allt virtist leika í höndum hins 
unga Tryggva og ekki minnk-
aði sköpunin þegar fjölskyldan 
flutti til hálffrændans, skáldsins 
í Hvítadal. Þar opnaðist honum 
heimur bókmenntanna en það var 
þó einkum eitt bókverk sem átti 
hug hans allan. Það var Friðþjófs-
saga sem hinn vestfirski Matthías 
Jochumsson snaraði yfir á vort 
ylhýra. Heimur víkinganna hefur 
löngum heillað æskuna og hinn 
ungi listamaður gerði teikningu 
við hvert kvæði hins norræna 
ljóðakvers. 

Sextán ára að aldri fer hann 
í Eyjafjörð til að mennta sig og 
myndmenntakennarinn þar var 
ekki bara heillaður af drátthag 
piltsins heldur bætti við: „Ég 
held að best fari á því að þú takir 
við kennslunni, drengur minn.“ 
Skömmu síðar er hinn ungi 
teiknari loks kominn í alvöru 
teikniskóla í Kaupmannahöfn. 
Þaðan lá leiðin í Legue of Art 
í New York og loks í Der weg 

merki fyrir hátíðina, hannaði og 
teiknaði öll sýslumerki landsins 
er enn eru brúkuð víða, teiknaði 
upp skjaldarmerkið, hannaði alla 
fornmannabúningana í sögulegu 
sýningunni og loks teiknaði hann 
Fornmannaspilin sem seldust 
einsog heitar lummur á hátíðinni. 

til að efla enn á sköpun hugans 
er enn betra. Hvað þá þegar 
slíkur myndmeistari er á ferð og 
Tryggvi Magnússon. Þeir félagar 
gerðu þrjár aðrar bækur saman og 
víst var samstarf þeirra töfrum 
líkast. Ritmálið og teikningin 
unnu svo snilldarvel saman að 
úr varð heilsteypt listverk. Ætli 
megi ekki segja að Tryggi og Jó-
hannes séu eitt besta listatvíeyki 
sögunnar. 

Einkalíf listamanna hefur 
löngum verið vinsælt lesefni og 
því rétt að fara að lokum í þá 
sálma. Árið 1927 gekk Tryggvi 
að eiga listakonuna Jónínu Sig-
urðardóttur. Tvö urðu börnin 
og víst var listin enn í genun-
um. Sonurinn varð fiðluleikari 
en dóttirin fór í myndverkið. 
Tryggvi gjörði einsog svo margir 
kollegar sínir að sækja sér inn-
blástur í náttúrunni. Fór hann 
víða og ein förin varð sérlega 
afdrifarík. Var hann í ferð sunn-
anlands ásamt fleirum en varð 
viðskila við hópinn. Hefur lík-
lega séð eitthvað huggefandi og 
þá er hugurinn bara þar. Skyndi-
lega kemur bifreið á fúllspítt 
milljón þar sem hinn huxandi 
listamaður stendur fyrir og kol-
fellur fyrir. Hlaut hann alvarleg 
höfuðmeiðsl og náði sér aldrei 
að fullu. Freistingar eru sannlega 
réttnefni og það var sopinn með 
vínandanum sem listamanninum 
fannst nokk góður. Eftir slysið 
jókst sú iðja og loks fór svo að 
hann skildi við lífsförunaut sinn. 

Tryggvi andaðist í Reykjavík 
1960. 

Elfar Logi Hannesson

Heimildir:
Arnar Fells Gunnarsson, Dulheimur 

Tryggva Magnússonar, 2013
Magnús Rafnsson. Galdrasyning.is
Morgunblaðið 14. September 1960
Strandapósturinn 1974

Ein af  mörgum skopmyndum listamannsins.

Tryggvi 24 ára að aldri. Ljósm. M. Simson/Ljósmyndasafnið 
Ísafirði.

Jólasveinarnir hans Tryggva.

listaskólann í Dresden í þýska-
landi. Hann kemur heim 1923 og 
ári síðar heldur hann sína fyrstu 
sýningu. Þar var fjölbreytileikinn 
sannarlega í aðalhlutverki; skop, 
fantasía og meira að segja högg-
myndir. Tveimur árum þar á eftir 
stofnar hann í samstarfi við aðra 
skopmyndablaðið Spegilinn. 
Tryggvi var hirðteiknari blaðsins 
en félagar hans textasmiðirnir. 
Spegillinn varð gífurlega vinsæll 
meðal landans og átti stóran þátt 
í listamannsferli Tryggva. 

Eitt af stóru hátíðarárum 
þjóðarinnar er án efa árið 1930 
þegar þúsund ára þingsögunni 
var fagnað. Þetta var ekki síð-
ur stórt ár hjá listamanninum 
Tryggva Magnússyni og má 
jafnvel segja að hann hafi verið 
hirðlistamaður hátíðarinnar. Það 
þykir gott að vera afkastamik-
ill og það var vor listamaður 
sannarlega alþingisárið mikla án 
þess þó að það bitnaði á gæðum 
listarinnar. Gerði hann sérstakt 

Einsog nafnið gefur til kynna 
voru persónur Íslendingasagn-
anna myndefnið. Þar sem vestrið 
er okkur hugleikið þá má vel geta 
þess að Gísli Súrsson og Auður 
Vésteinsdóttir eru spaðar meðan 
Þormóður Kolbrúnarskáld er 
lauf.

Allt þetta þætti nú hverjum 
listamanni nóg að hafa afrekað 
á öllum sínum ferli. En nú var 
listamannsferill Tryggva rétt að 
byrja. Tveimur árum síðar kemur 
út jólaljóðabók sem er örugglega 
söluhæsta jólabók allra tíma hér 
á landi. Ljóðskáldið Jóhannes 
úr Kötlum hafði sett í einstakan 
jólaljóðabálk þar sem hann fjall-
aði um hina alíslensku hrekkjóttu 
jólasveina, mömmu þeirra hana 
Grýlu að ógleymdum óhræsis 
jólakettinum. Þarna er líka að 
finna eitt mest sungna jólakvæði 
þjóðarinnar sem hefst á orðunum 
Bráðum koma blessuð jólin. 
Orðin gera margt fyrir hugarflug 
lesandans en að fá myndir með 
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Það gekk mikið á í fjárhúsun-
um í Ytri-Hjarðardal í Önundar-
firði á sunnudag, er þangað voru 
mættir rúningsmennirnir Þor-
steinn Loftsson og Jón Bjarnason 
sem báðir eru sauðfjárbændur 
í Hrunamannahreppi. Það var 

Vestfirskt sauðfé 
fær jólaklippinguna

magnað að fá að fylgjast með 
atganginum er borið var í þá hver 
kindin á fætur annarri og óhætt 
að segja að ærnar hafi ekki verið 
teknar neinum vettlingatök-
um. Handbragðið var fumlaust, 
snarpt og öruggt og töpuðu þær 

þykkri ullinni ein af annarri, allt 
auðvitað gert eftir kúnstarinnar 
reglum þar sem byrjað er að 
rýja kviðinn og telst sú ull rusl 
eða verri ull og flokkast ekki 
með bak- og síðu ullinni sem er 
besta ullin. Síðan er það klof og 

Verkið gekk vel og fór hver áin á fætur annarri undir klippurnar og ullin svo flokkuð og 
henni pakkað í stóru pokana sem má sjá aftast á myndinni.

Steini í Haukholtum. Nýklipptu hrútarnir mæna upp á meistarann að nýloknu verki.

þá annað lærið, oft það hægra, og 
upp á bak. Smám saman kemst 
kindin úr ullinni en rúningsmað-
urinn breytir stöðu kindarinnar 
eftir því sem hann klippir hana. 
Eðalvaran í þessum bransa hér 
á landi er haustullin sem tekin 
er af um leið og féð kemur á hús 
eftir sumarbeitina, það er þó 
ógjörningur eins og sakir standa 
að slíkt sé ávallt gert. 

Í fjárhúsunum bogaði svitinn 
af mönnum, sem sannreyndu 
í verki að íslenska sauðkindin 
er ekkert lamb að leika sér við. 
Rúningsmennirnir virtust þó 
heldur meira fastsvitnandi en 
þeir sem báru í þá kindurnar og 
lögðu þær, en það er ekki ofsagt 
að svitinn hafi leitað út í lítravís. 
Það ríkti skemmtileg stemning í 
fjárhúsunum, það var samt svo 
merkilegt hvað það ríkti þó mikil 
ró þrátt fyrir allt sem gekk á.

Eftir að ullin var komin af 
kindinni var hún svo flokkuð 
og sett í poka. Hún er svo í 
framhaldinu send til ullarvinnsl-
unnar Ístex sem kaupir ullina af 
bændum. Þar á bæ er hún þvegin 
í þvottastöð Ístex á Blönduósi 
og spunnin í band í spunaverk-
smiðjunni í Mosfellsbæ áður en 
hún svo ratar í dýrindis íslenskar 
lopapeysur, skjólgóða sokka eða 
hvern annan þann varning sem 
hún nýtist í.

Það er sérstakt verklag sem 
þarf við að rýja fé og tekur þó 
nokkurn tíma að öðlast færni í 
faginu og krefst það bæði styrks 
og úthalds að halda út heila ver-
tíð. Þeir Þorsteinn, sem iðulega 
gengur undir heitinu Steini í 
Haukholtum, komu í Hjarðardal 
af Barðaströndinni. Á sunnu-
daginn var dagsverkið um 300 
fjár, en á mánudag fóru þeir fé-
lagar svo á Bæ í Súgandafirði og 
þar taldi dagsverkið 550 skjátur, 
eða 275 á mann. Í Vestfjarða-
heimsókninni bjuggust þeir við 
að rýja um 2000 fjár, en í heildina 
þessa rúningstíð, telja kindurnar 
sem undir klippurnar fara um 
6500 stykki. 

Aðspurður um endingu rún-
ingsmanna í bransanum svarar 
Steini að það sé ekki óalgengt að 
fólk segi skilið við hann um fer-
tugt, vinnan sé slítandi og taki vel 
á bakið. Endurnýjun í greininni 
er hæg, það eru fleiri sem hætta 
en bætast í hópinn og talsvert um 
það nú að erlendir rúningsmenn 
sem ferðast um heiminn vegna 
starfs síns, komi hingað til lands 
á meðan á vertíð stendur. Steini 
segir þó vinnuna sem slíka alls 
ekki sem versta og kjörið fyrir 
einhvern Vestfirðinginn að þjálfa 
sig upp til að sinna þessu verki 
á svæðinu. 

annska@bb.is

Martha Örnólfsdóttir bóndi í Ytri-Hjarðardal fékk að 
spreyta sig á klippunum undir öruggri handleiðslu Jóns.



10 FIMMTudagur 8. DESEMBER 2016

DÁ UMDÆMIS AUM SANN-
FÆRINGAR

MATAR-
ÍLÁT

ÚTSKÝRA

VIÐUR
TÍMABILS

PILLA

TRÚLEYSI

TVÍHLJÓÐI

AÐ UTAN

RÁKIR ÚR HÓFI
Í RÖÐ

GILDING

ÁÐUR

KREPPA

VIÐTÆKI

GEGNA

HNOÐAÐ

SEYÐI
MYNT HEILANHÁSPIL

BRESTA

GÖNGULAG
RANGLA

ÍLÁT

STAÐAL-
GILDI

EINKAR

ELDHÚS-
ÁHALD

KLIÐUR

STARF

KLEIF

Á FÆTI

GRUNN-
FLÖTUR

KJAFTUR

GLYRNA

MELRAKKI

AFGANGUR

HÖFÐI

AFLI

TVEIR EINS

ÁRÁS

DANS

VOÐI

HLJÓTA
DRAUP

FJÖLDI

ÁVINNA

ÚTDEILT

DÁLÍTIÐ FYRIR-
GEFA

SJÚK-
DÓMUR

SKRAUT-
STEINN

HANGA

ÓVILD

TRUFLA

ÁGÆT

LITNINGAR

BERIST 
TIL

MILLJÓN

VÍN-
BLANDA

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 8. desember
17:55 M. Tel-Aviv - Dundalk 
17:55 Z Luhansk - Man Utd

19:00 Golf - PGA Tour
19:05 Grindavík - Tindastóll

20:00 Southampton - H B Sheva
20:00 Panathinaikos - Celta
föstudagur 9. desember

19:00 Golf - PGA Tour
19:40 Brighton - Leeds United

19:45 Haukar - Stjarnan
22:00 Körfuboltakvöld

01:00 Oklah City - Houston
laugardagur 10. desember
11:55 Osasuna - Barcelona

12:20 Watford - Everton
14:30 B Munchen - Wolfsburg
14:50 Hull City - Crystal Palace
14:50 Burnley - Bournemouth
14:50 Swansea City - Sunderl.

14:50 Arsenal - Stoke City
14:55 Huddersf. - Bristol City

16:20 Stjarnan - Snæfell
17:20 Leicester City - Man City

18:00 Golf - PGA Tour
19:40 Real Madrid - Deportivo

03:00 Cormier vs. Johnson
sunnudagur 11. desember
11:50 Chelsea - WB Albion

14:10 Southampton - Middlesbr.
14:10 Man Utd - Totth Hotspur
16:20 Liverpool - West Ham Utd
16:30 Schalke - B Leverkusen

21:00 Leikur í NFL
mánudagur 12. desember

21:00 Messan
þriðjudagur 13. desember

19:35 Bournem - Leicester City
19:35 Everton - Arsenal

miðvikudagur 14. desember
19:45 West Ham - Burnley

19:45 Sunderland - Chelsea
19:45 Middlesbr - Liverpool

19:50 Crystal Palace - Man Utd
20:00 Tottenham - Hull City
20:00 Man City - Watford

20:00 Stoke - Southampton
20:00 WBA - Swansea

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Gengur í NA 10-15 m/s með 
rigningu, en úrkomulítið vestan-
lands. Sums staðar vægt frost 
frameftir degi norðanlands, en 
annars hiti 1 til 6 stig, mildast 

með suðurströndinni
Á laugardag:

Norðaustan 8-15 með rign-
ingu, hvassast á Vestfjörðum, 
en hægari og úrkomulítið suð-

vestantil. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag:

Líklega SA-átt með rigningu. 

Dagar Íslands
12. desember 1948:

Sex manns fórust er snjóflóð féll 
á bæinn Goðdal í Strandasýslu. 
Fjórum dögum síðar bjargaðist 

húsbóndinn úr flóðinu.



FIMMTUdagUr 8. DESEMBER 2016 11

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

SPAUG JURT SVIF TVEIR 
EINS EKKERT

EHNÍFUR G G J Á R N
FSKIP A R HYGGJA

GAULA T R Ú
ASLÍMDÝR M A A SPIL L

A S A FISK

TITILL Á L
VEGA-
HÓTEL

BLESSUN

Í RÖÐ L Á N ÞEI

HÖRFA U S S DJAMM

VAFI

MBLAÐRA

LJÁ

B

U M M Á L PÁSA

KERALDI H L É ÁVÖXTUR RUMFANG

T Ó N N HEILSA

KLÆÐI Á V A R P ANÓTA

A T
SJÚK-

DÓMUR

BANNHELGI A S M I MJÖG

ÁN A L LÓLÆTI

N E T STÆKKUÐU

ÞÖGGUN J U K U TAUMUR

HÓTA Ó LVEFUR

Á L A S A FRUMEIND

DROPA A T Ó M GLÆSI-
LEIKI

S

I

ÞVAÐUR

NÆÐI

Ð

B

U

U

EGGJA

TVEIR EINS

L

M

L

A

TEMUR

ÚT

N

A

A

G

ÞVAGA

FRÁ

A

Ö

R

SSVELG

K

F

N

I

Ú

N

S

N

STAKUR

MIS-
MUNANDI

I

E

HNETA

I

A

N

K

N

A

ÞARMAR

R

E

N

FAÐMLAG

GÆLU-
NAFN

R

T

Á

R

SAKLAUS

KVK NAFN

A

S

N

Ý

S

K

HEITI

N

N

REGLA

MJAKA

A

A

F

G

N

ISLÁ

DÁ

ÁMÆLA

Þjónustuauglýsingar

smáar
Til sölu hátíðarbúningur karla í 
meðalstærð. Lítið notaður. Uppl. 
í síma 456 7232 eða 861 7232.

Kynning á skipulags- 
og matslýsingu vegna 

Hvalárvirkjunar
Hreppsnefnd Árneshrepps samþykkti þann 

24. nóvember 2016 að kynna skipulags- og 
matslýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi 
Árneshrepps 2005-2025 og nýs deiliskipulags 
fyrir Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði í samræmi við 
ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010.

Sameiginleg skipulags- og matslýsing fyrir 
bæði verkefnin mun liggja frammi á skrifstofu 
Árneshrepps í Kaupfélagshúsinu í Norðurfirði. 
Lýsingin verður einnig aðgengileg á heimsíðu 
hreppsins á www.arneshreppur.is.

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna 
að gæta er þannig gefinn kostur á að kynna 
sér lýsinguna og gera athugasemdir við hana.

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera 
skriflegar og berast á skrifstofu Árneshrepps 
í Norðurfirði, 524 Árneshreppi eða á netfangið 
arneshreppur@arneshreppur.is eigi síðar en 
29. desember 2016.

Oddviti Árneshrepps

Ungmennaráð UNICEF á Ís-
landi stendur nú fyrir verkefninu 
#30sek til að vekja athygli á því 
að á hálfrar mínútu fresti neyðist 
barn til að leggja á flótta sökum 
stríðs, fátæktar eða umhverfis-
áhrifa.

Ungmennaráðið hefur látið 
gera stuttermaboli sem kosta 
2.800 krónur. Hver einasta króna 
rennur í neyðarsöfnun UNICEF 
á Íslandi fyrir börn frá Sýrlandi. 
Hægt er að panta bolinn á frétta-
síðu UNICEF www.unicef.is

Ungmennaráðið segir að í 
meðferð barna á flótta skorti 
mannúð og ábyrgð. Þessu vill það 
breyta og biðlar til samfélagsins 
að standa saman í því að opna 
hjörtu okkar og landamæri fyrir 
flóttafólki.

„Ungmennaráðið bendir á að 
á síðustu misserum hafi íslenska 
þjóðin orðið vitni að átakan-
legum réttindabrotum af hálfu 
yfirvalda gegn börnum á flótta. 
Hingað leiti fórnarlömb stríðs 
í von um öryggi, sanngirni og 
mannúð. Þeim hafi hins vegar 
verið mætt með óvissu, tor-
tryggni og andúð. Þessu vilja þau 
breyta,“ segir í tilkynningunni.

„Það er kominn tími til að 
íslensk stjórnvöld axli ábyrgð 
á stríðsbrölti Vesturlandanna 

Bolir til styrktar 
sýrlenskum börnum

og sinni skyldum sínum á al-
þjóðlegum vettvangi. Börn eiga 
aldrei sök í stríði og réttur þeirra 
sem koma til landsins er hinn 

sami og ef þau hefðu fæðst hér. 
Ekki fleiri brottvísanir. Björgum 
mannslífum. Breytum sögunni.“

brynja@bb.is



möndlur

sólblómafræ

döðlur

bláber

graskersfræ

Gríptu með þér gríska jógúrt eða kotasælu
Léttmál frá MS eru bragðgóðar nýjungar með hreinum grunni og bragðgóðu og hollu meðlæti.
Grísk jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum eða kotasæla með berjum og möndlum. 

Nærandi millimál
… er létt mál
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