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B L A Ð  E Y V E R J A ,  F É L A G S  U N G R A  S J Á L F S T Æ Ð I S M A N N A  Í  V E S T M A N N A E Y J U M

Eyverjar senda bæjarbúum öllum bestu kveðjur 
um gleðilegt nýtt ár með þökk fyrir það liðna.

Íþróttamaður ársins: 

Eiður Aron
Sigurbjörnsson
Eiður Aron hefur átt gott ár í fót-
boltanum. Var einn af betri mönnum
ÍBV í sumar þar til hann var seldur til
sænska liðsins Örebro þar sem honum
vegnar vel. Eiður spilar með U21 land-
sliðinu og var jafnframt valinn í æfin-
gahóp A landsliðsins nýverið. Eiður er
til fyrirmyndar innan vallar sem utan
og góð fyrirmynd ungra íþróttamanna.

Fyrirtæki ársins:

Flugfélagið Ernir
Flugfélagið Ernir er fyrirtæki ársins að
mati Eyverja. Flugfélagið hefur sýnt
mikla þjónustulund og mikinn sveig-
janleika í flugi sínu á árinu og bæta
gjarnan við ferðum sé eftirspurn eftir
þeim. Hefur Flugfélagið því í hvívetna
staðið undir þeim kröfum sem til þeir-
ra eru gerðar og hlýtur því þessa nafn-
bót í ár.

Samstaða ársins: 

Steingrímsmótið 
Steingríms í fótbolta sem haldið var á
milli jóla og nýárs sýndi það svo um
munaði að Eyjamenn standa saman
þegar á reynir. Mótið var öllum þeim
sem komu að því til sóma. 

Vonbrigði ársins:

Skandia
Þarf ekki að segja meira um það.

Eyjamaður ársins:

Bjarni Sighvatsson
Það er ekki hægt annað en að  veita
Bjarna þennan titil í ár en fjáraflanir
hans til handa sjúkrahúsinu eru
frábærar og það er fengur fyrir okkur
Eyjamenn að hafa mann eins og Bjarna
á meðal okkar. 
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Guðjón Ólafsson
7. janúar 2011

Alda Guðjónsdóttir 
og Ólafur Guðmundsson

Oddný Bára Jónasdóttir
18. janúar 2011

Hafdís Ástþórsdóttir 
og Jónas Þórir Gunnarsson

Birnir Andri Rikharðsson
31. janúar 2011

Ásta Hrönn Guðmannsdóttir
og Ríkharð Bjarki

Guðmundsson

Eva Lotta Ólafsdóttir
3. febrúar 2011
Jóhanna María

Hafsteinsdóttir og 
Ólafur Tórshamar

Reynir Már Geirsson
9. febrúar 2011

Sigþóra Guðmundsdóttir
og Geir Reynisson
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Kolbrún Ásta Halldórsdóttir
15. febrúar 2011

Rakel Guðmundsdóttir
og Halldór Sævar Grímsson

Þorvaldur Freyr Smárason
3. mars 2011

Ragna Ragnarsdóttir 
og Smári Björn Þorvaldsson

Friðrika Rut Sigurðardóttir
31. mars 2011

Anita Ársælsdóttir og
Sigurður Oddur Friðriksson

Halldór Björn Sæþórsson
3. apríl 2011

Kristín Halldórsdóttir
og Sæþór Þorbjarnarson

Finnur Hafsteinn
Guðlaugsson

19. apríl 2011
Bergrún Finnsdóttir og
Guðlaugur Rúnarsson

Sú hefð hefurskapast að Eyverjar birti mynd af
þeim börnum sem fæðst hafa á árinu og eru
búsett í Vestmannaeyjum, ásamt upplýs ingum
um fæðingardag þeirra og nöfn foreldra. Engin

breyting er þar á og birtum við nú myndir af
þeim börnum sem náðist mynd af. Auk þess
birtast hér myndir sem okkur bárust af
Eyjabörnum búsettum annars staðar.

Ragnheiður Rut 
Ólafsdóttir Möller

27. apríl 2011
Marta Möller

og Ólafur Albert

Aþena Rós Einarsdóttir
4. maí 2011

Íris Sif Hermannsdóttir og
Einar Birgir Baldursson

Egill Jón Hafþórsson
17. maí 2011

Linda Ósk Hilmarsdóttir
og Hafþór Jónsson

Benedikt Þór Eyþórsson
25. maí 2011

Helga Björk Georgsdóttir 
og Eyþór Þórðarson

Þórður Ýmir Eyþórsson
25. maí 2011

Helga Björk Georgsdóttir 
og Eyþór Þórðarson

Elvar Breki Friðbergsson
25. maí 2011

Símonía Helgadóttir og
Friðberg Egill Sigurðsson

Emma Ey Sigfúsdóttir
2. júní 2011

Salóme Ýr Rúnarsdóttir 
og Sigfús Pétur Pétursson

Ari Páll Hjarðar
25. júní 2011

Anna Rós Hallgrímsdóttir 
og Páll Hjarðar

Sienna Björt Garner
16. júlí 2011

Bjartey Hermannsdóttir
og Matt Garner

Sindri Þór Orrason
25. júlí 2011

Hulda Birgisdóttir 
og Orri Jónsson

Diego Felix Andersen
2. ágúst 2011

Susana Loreto Morales
Gavilan og Willum Andersen

Kristján Guðni Brynjarsson
7. ágúst 2011

Sigríður Halldóra
Gunnarsdóttir og 

Brynjar Kristjánsson

Bjartey Dögg Frostadóttir
10. ágúst 2011

Ingibjörg Grétarsdóttir
og Frosti Gíslason

Sigurrós Sverrisdóttir
11. ágúst 2011

Halldóra Kristín Ágústsdóttir
og Sverrir Örn Sveinsson

Tómas Ingi Guðjónsson
2. september 2011

Alexandra Evudóttir og
Guðjón Vídalín Magnússon
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Lena María Magnúsdóttir
2. september 2011
Harpa Hauksdóttir 
og Magnús Elíasson

Kristinn Freyr Daníelsson
6. september 2011
Dagmar Pálsdóttir og 

Daníel Andri Kristinsson

Breki Georg Freysson
6. september 2011

Guðbjörg Kristín Georgsdóttir
og Freyr Atlason

Ólöf Halla Sigurðardóttir
8. september 2011

Ragnheiður Sveinþórsdóttir
og Sigurður Jóhann Atlason

Emilía Sigurðardóttir
12. september 2011
Elísa Sigurðardóttir 

og Sigurður Bragason

Hrafnhildur Kristín
Kristleifsdóttir

27. september 2011
Hildur Jónasdóttir og

Kristleifur Guðmundsson

Tinna Hrönn Harðardóttir
29. september 2011

Anna Kristín Birkisdóttir 
og Hörður Þór Sigurðsson

Bjartur Tryggvason
29. september 2011

Guðný Sigurmundsdóttir
og Tryggvi Hjaltason

Bryndís Ýr Arnfinnsdóttir
5. október 2011

Harpa Björgvinsdóttir
og Arnfinnur Sigurðsson

Stefanía Jónsdóttir
6. október 2011
Sara Pálsdóttir og 

Jón Þór Klemensson

Kormákur Nóel
Guðmundsson

6. október 2011
Gíslína Dögg Bjarkadóttir og

Guðmundur Örn Jónsson

Sóley Sif Borgþórsdóttir
14. október 2011

Birgitta Sif Jónsdóttir
og Borgþór Ásgeirsson

stúlka Anítudóttir
26. október 2011

Aníta Diljá Einarsdóttir 
og Guðgeir Clark

Jósúa Steinar Óskarsson
26. október 2011

Guðbjörg Guðmannsdóttir 
og Óskar Jósúa Steinarsson

Andrea Ágústsdóttir
7. nóvember 2011

Kristjana Sif Högnadóttir
og Ágúst Sævar Einarsson

Atli Már Sæþórsson
9. nóvember 2011

Svanhildur H.
Freysteinsdóttir og 
Sæþór Jóhannesson

Aron Guðni Björnsson
15. nóvember 2011

Jóhanna Rut Óskarsdóttir og
Björn Virgill Hartmannsson

Emilía Eyrún
Guðmundsdóttir

21. nóvember 2011
Helga Jóhannesdóttir og

Guðmundur Helgi Sigurðsson

drengur Sigurfinnsson
24. nóvember 2011
Ása Sigurðardóttir og

Sigurfinnur V. Sigurfinnsson

Tara Dögg Kristjánsdóttir
6. desember 2011

Hansína Metta Jóhannsdóttir
og Kristján Ingi Sigurðsson
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Ari Eldjárn
er sá fyndn -
asti í dag
G ó ð g e r ð a r u p p i s t a n d
Eyverja var haldið 14.
desember sl. Um 300
manns mættu og hlust uðu
á Ara Eldjárn fara með
uppistand. Það verður að
segjast að Ari er ótrúlega
hnyttinn og sniðugur og
hlátra sköllin ómuðu um
Höllina. Eyverjar styrktu í
framhaldi Krabbavörn um
400.000 kr. sem mun von -
andi nýtast þeim sem á
þurfa að halda. Fjölmargir
komu að því að styrkja
viðburðinn með einum eða
öðrum hætti og kunnum
við þeim bestu þakkir fyrir.
Ari sjálfur var himinlifandi
með móttökurnar, sagði frá
því að metfjöldi í Reykja -
vík á uppistandi hjá Mið-
Ísland (uppistandshópurinn
hans) væru 190 manns og
því geti hann ekki annað en
verið í skýjunum með sirka
300 manna mætingu í Vest -
mannaeyjum. Ari hefur nú
þegar samþykkt að koma
til Eyja í desember 2012 og
því er hægt að byrja að
láta sér hlakka til. 



Útgefandi: Eyverjar, félag ungra Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Leifur Jóhannesson |   Þeir sem komu að efni blaðsins: Stjórn Eyverja

Upplag: 1880 eintök |   Prentun og umbrot: Eyjasýn/ Eyjaprent.

www.eyverjar.is
eyverjar@eyverjar.is

Fyrir um ári síðan ákvað
Eyjamaðurinn Einar Sigurðs -
son að venda kvæði sínu í
kross og hætta hjá skilanefnd
Glitnis og taka við starfi
forstjóra í argentínskri útgerð
í eigu Norðmanna. Hann tók
sig upp ásamt konu sinni og
þremur börnum og býr nú í
Buenos Aires í Argentínu.

Það mun lítið gerast á
Íslandi á meðan núver -
andi stjórn er við völd

Hvernig kom þetta til?
Fyrirtækið auglýsti starfið í
Morgunblaðinu og ég ákvað að
sækja um. Ég fór í viðtal og í
framhaldinu var mér boðið
starfið. Við ákváðum því að slá
til og prófa að búa um tíma í
Suður-Ameríku. Mér fannst
þetta góður tímapunktur til að
gera breytingar á mínum
högum. Það mun lítið gerast á
Íslandi á meðan núverandi
stjórn Jóhönnu og Steingríms
er við völd. Einungis skatta -
hækkanir og atlaga stjórnvalda
að einstökum atvinnugreinum
til hins verra fyrir land og þjóð. 

Hvernig líkar ykkur 
í Argentínu?
Okkur líkar vel og fjölskyldan
hefur aðlagast ágætlega. Hér
er gott að búa en einnig margt
öðruvísi heldur en við eigum að
venjast. Það er kannski einna
helst ég sem er lélegastur að
læra spænskuna en 8 ára sonur
okkar talar orðið eins og
heima maður. Það má afsaka
með því að allir í vinnunni tala
ágætis ensku og samskipti fram
á ensku. 

Hvernig fyrirtæki ertu 
að vinna hjá?
Ég rek útgerðarfyrirtæki sem
gerir út tvö skip, einn stóran
verksmiðjutogara og eitt línu -
skip. Hjá fyrirtækinu starfa
u.þ.b. 200 starfsmenn en öll
starfsemin fyrir utan skrifstofu
fer fram úti á sjó. Landvinnsla
hér gengur almennt illa og eru
margir við það að gefast upp
sem eru í slíkum rekstri.
Norðmennirnir hafa átt fyrir -
tækið frá árinu 1992 en undan-
farin ár hefur rekstarumhverfið
verið erfitt og veiði á þeim
stofnum sem við stólum á einn -
ig verið erfið. Hér hafa stjórn-
völd þó verið að færa sig nær
því kvótakerfi sem við þekkjum
á Íslandi til að reyna bæta
stöðu sjávarútvegins. Það
hefur verið erfið pólitísk bar -
átta enda margir sem vilja
veiða ótakmarkað. Það virðist
aldrei skortur á slíkum röddum,
hvort sem það er hér eða
heima! Chile styðst við kvóta -
kerfi til að stjórna sjávarútveg-
inum sínum. Nýverið hefur
Perú einnig tekið upp kvóta -
kerfi en Perú er einhver mesta
fiskveiðiþjóð í heimi. Þróunin
almennt í heiminum er miklu
frekar að lönd vilji færa sig yfir
í kvótakerfi til að ná fram
hagræðingu líkt og hefur náðst
á Íslandi og víðar á síðustu 20
árum. 

Frelsinu þarf að 
fylgja ábyrgð

Þú tókst þátt í starfi Eyverja
og SUS á þínum yngri árum,
hvernig líst þér á starfið í
dag?
Ég er nú ennþá ungur og er
reyndar enn á SUS-aldri. Mér
líkaði mjög vel að starfa í
Eyverjum og var þar í stjórn í
tvö ár ef ég man rétt. Starfið
er svipað í dag og þá, þó mér
finnist mun fleiri koma að
starfinu nú sem er jákvætt.
Eyverjar hafa alltaf verið mjög
öflug ungliðahreyfing. Ég starf -
aði svo í SUS og var nokkur ár í
stjórn. Það var góður skóli og
skemmtilegur tími.

Af hverju 
Sjálfstæðisflokkurinn?
Ætli ég hafi ekki smitast af
stjórnmálaáhuga í gegnum
pabba minn. Ég hef alltaf verið
mjög pólitískur og hef sterkar
skoðanir á umhverfinu mínu.
Sjálfstæðisflokkurinn er stór og
breiður flokkur og með mikil-
væg grunnstef sem allir sjálf-
stæðismenn eru sammála um
þó þeir geti deilt um einstaka
atriði. Frelsi einstaklingsins
skiptir öllu máli ef byggja á
upp sanngjarnt og öflugt
þjóðfélag. Frelsið þarf hins
vegar að vera með þeim hætti
að því fylgi ábyrgð. 

Vestmannaeyjar eru 
öflugt bæjarfélag með 
gnótt tækifæra

Hvernig líst þér á pólitíkina
heima í Eyjum?
Mér líst vel á hana. Sjálf -
stæðisflokkurinn stendur sig
mjög vel í rekstri bæjarins og
við stöndum vel að vígi. Þá
hafa bæjarfulltrúar flokksins
verið öflugur málsvari sjávar -
útvegsins á landsvísu, þar sem
Elliði hefur verið fremstur
meðal jafningja. Atvinnulífið
stendur vel og er fjölbreyti-
legt. Það er mjög gaman að sjá
fólk eins og Magga Braga og
Öddu fjárfesta í heimabyggð.

Þau eins og svo margir Eyja -
menn hafa trú á framtíðinni.
Ferðaþjónustan hlýtur að vera
vaxtarbroddur auk þess að
sjávar útvegsfyrirtækin hafa
svigrúm til að stækka ef hringl -
andaháttur stjórnvalda með
sjávarútvegsmálin væru ekki
eins og hann er. 

Ef það er hægt að finna að ein-
hverju væru það skipu-
lagsmálin. Ég hef nú að vísu
einungis horft á þetta úr fjar-
lægð en okkur sjálfstæðis -
mönn um virðist hafa verið mis-
lagðar hendur í þeim málum.
Eins og sú vitleysa að ætla 
byggja upp á malarvelli á sama
tíma og verið er að byggja upp
svipaða starfsemi í miðbænum.
Þar gildir, sérstaklega í litlu
samfélagi, að fara varlega fram
og gera það í sátt við umhverfi
sitt og íbúa. 

Standa þarf vörð um 
sjávarútveginn

Hvernig líst þér á pólitíkina á
fastalandinu?
Úfff… hvar á að byrja. Þetta er
líklega versta ríkisstjórn sem
við gátum fengið. Sífelldar
skatta hækkanir og eini raun-
verulegi niðurskurðurinn er
grunn þjónusta á landsbyggð -
inni. Það þarf ekki að koma
okkur á óvart enda Samfylking
sá flokkur sem sér ekki út fyrir
póstnúmerið 101 í Reykjavík.
Ég held því miður að þessi
stjórn muni koma til með að
sitja út kjörtímabilið. Það er
ömurlegt að sjá mörg erlend
fyrirtæki snúa frá sem hafa
vilj að fjárfesta á Íslandi,
sérstaklega í orkugeiranum.
Mér finnst það standa upp á VG
að segja með hvaða öðrum
hætti þau vilja byggja upp
atvinnulíf fyrst að flokkurinn er
á móti stjóriðju. Það virðist
gleymast hversu stórt skref var
stigið á sínum tíma þegar
álverið í Straumsvík var byggt.
Þar með var sjávarútvegur ekki
lengur eina útflutningsgrein
landsins.

Hvað með 
sjávarútvegsmálin?
Sjávarútvegsmálin eru alveg
sérkafli þegar það kemur að
núverandi ríkisstjórn. Það virð -
ist sem að stjórnarþingmenn -
irnir í kjördæminu okkar finnist
það léttvægt að heil atvinnu-
grein verði lögð í rúst og að
miklar aflaheimildir verði tekn -
ar héðan og færðar öðr um.
Frumvarpið sem var lagt fram
síðasta vor var eins ónýtt og
hægt var að hafa það. Samt
reyndi stjórnarmeirihlutinn í
byrjun að lemja það í gegn þó í
dag reyni allir að kenna Jóni
Bjarnasyni um málið. Á meðan
stjórnarþingmenn okkar kjör -
dæmis aðhöfðust ekkert stóðu
menn eins og Sigmundur Ernir
og Kristján Möller með atvinnu -
lífinu í sínu kjördæmi. Það voru
mjög sterk og sláandi skila boð
að sjá forgangsröðun stjórnar -
liða Suðurkjördæmis. Þeir
vildu færa nokkur störf á
Suðurnes í tengslum við Land -
helgisgæsluna en létu ekki ná í
sig þegar tugir, ef ekki hundruð
starfa voru í hættu í sjávar -
útvegi! Þetta frumvarp var eins
og fyrsti Icesave-samningurinn,
illa unnið og allir sem kynntu
sér staðreyndirnar voru á móti
því. Samt reyndi stjórnarmeiri -
hlutinn að koma málinu í gegn
lítið breyttu. 

Kjósendur hafa fengið
nóg af stefnuleysi og
skatta hækk unum
ríkisstjórnarinnar

Á Ísland að ganga í ESB?
Hvaða erindi eigum við inn í
ESB í dag spyr maður sig. Þetta
er skýrasta dæmið um röðun
mikilvægi verkefna núverandi
ríkisstjórnar. Fyrst að tryggja
skuldafangelsi þjóðarinnar með
því að gangast við skuldum
óreiðumanna, því næst ætlar
hún að eyðileggja sjávarútveg-
inn sem helsta gjaldeyris-
tekjulind landsins og að end -
ingu að sækja um aðild í sam-
bandi sem glímir við meiri
vanda en við.

Angela Merkel, sem hefur
fram tíð Evrópusambandsins í
hendi sér, veit ekki einu sinni
hvernig ESB mun líta út eftir
eitt ár. Það skiptir okkur máli
að vel takist til í Evrópu en
þeirra bíður mikið verkefni. Vel
má vera að í framtíðinni sé
þetta umræða sem á að eiga
sér stað en ekki í dag. Það mun
enginn koma Íslandi út úr
núverandi kreppu nema
Íslendingar sjálfir og þá þurfa
allir að standa saman, ekki
hafa mál eins og ESB til að 
sundra þjóðinni. Atvinnuupp -
bygg ing er verkefni næstu ára
og til þess að þarf Sjálfstæðis -
flokk ur inn að komast í ríkis -
stjórn. 

Er Sjálfstæðisflokkurinn
tilbúinn í ríkisstjórn?
Að sjálfsögðu er flokkurinn
tilbúinn. Ég trúi því að kjós -
endur hafi fengið nóg af
stefnu leysi og skattahækkun -
um. Við verðum að horfast í
augu við það að það voru fjár-
málafyrirtæki sem fóru of
geyst og urðu gjaldþrota og af
því urðu miklar afleiðingar. 

Flokkurinn hefur lært af hrun-
inu og það hefur almenningur
líka. Hins vegar virðist gleym -
ast að í ríkisstjórn voru tveir
flokkar og annar þeirra er enn
við stjórnvölinn. Sá flokkur
virðist ekkert hafa lært, bara
gleymt. Sá flokkur talaði hæst
til stuðnings útrásarfyrirtækja
og þáverandi viðskiptaráð -
herra, Björgvin G. Sigurðsson,
útnefndi sig sérstakan ráðherra
útrásarinnar. Össur sagði Sam -
fylkingu vera of nána Baugi á
árunum fyrir hrun og hafði lítið
fyrir því að dulbúa þá sneið til
svilkonu sinnar, Ingibjargar
Sólrúnar. 

Íslendingum vegnar best
þegar Sjálfstæðis -
flokkurinn er í stjórn

Fyrir hrun voru sumir forystu-
menn Sjálfstæðisflokksins
undir sífelldri gagnrýni frá
ýmsum vinstrisinnuðum álits-
gjöfum fyrir það eitt að vilja
standa í hárinu á sumum af
forystumönnum útrásarfyrir -
tækj ana. Þeir vildu sporna
gegn þeirri þróun að viðskipta -
blokkir réðu stjórnmálum og
þar með ríkisvaldinu. Nú vilja
þessir álitsgjafar kenna Sjálf -
stæðisflokknum um allt sem
tengist hruninu. Skyldu þessir
álitsgjafar sjá eftir því að hafa
verið vilhallir undir vald þess -
ara viðskiptamanna í stað þess
að styðja við baráttu einstakra
stjórnmálamanna. Það hentar
Samfylkingunni betur að kenna
Sjálfstæðismönnum um hrunið
í stað þess að horfast í augu við
staðreyndir málsins og gera
upp fortíð sína. Að sjálfsögðu
mun það ekki takast og
kjósendur munu að endingu sjá
í gegnum þennan áróður.
Íslendingum vegnar best þegar
Sjálfstæðisflokkurinn er í
stjórn. Það sýnir sagan. 

„Frelsi einstaklingsins skiptir öllu máli ef
byggja á upp sanngjarnt og öflugt þjóðfélag“
- segir Eyverjinn og Eyjamaðurinn Einar Sigurðsson sem stýrir sjávarútvegsfyrirtæki í Argentínu

Einar  ásamt bræðrum sínum, Kristni og Magnúsi í Chile. Það var stutt að fara fyrir
Einar búandi í Argentínu, en myndin er tekin þegar sjósetning á nýju skipi Ísfélagsins fór
fram síðasta vor. 


