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Strokuhestarnir fundnir – Mótmælt á Silfurtorgi
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Sjúkraflutningum Slökkvi-
liðs Ísafjarðarbæjar fjölgaði
nokkuð milli ára samkvæmt árs-
skýrslu félagsins. Á síðasta ári
voru sjúkraflutningsútköll 228
talsins en þau voru 203 árið þar
á undan. Undanfarinn áratug
hefur fjórum sinnum verið
meira um sjúkraflutninga en á
nýliðnu ári; árið 2001 voru út-
köllin 232 talsins, 250 árið 2002,
235 árið 2004 og flestir voru
þeir árið 2006 eða 252 talsins.

Sjúkraflutningar ársins 2008
skiptast þannig að almennir
flutningar voru 179, forgangs-
flutningar voru 44 og aðrir flutn-
ingar fimm. Mesta annríkið var
í febrúar þegar sjúkraflutning-
arnir voru 31 talsins, næst flestir
voru þeir í júlí eða 25 talsins.

Sjúkraflutn-
ingum fjölgaði

Húðflúraði
börn undir

lögaldri
Ísfirðingur á þrítugsaldri hef-

ur verið uppvís af því húðflúra
ísfirsk börn undir lögaldri án
samþykkis foreldra þeirra. Lög-
reglan á Vestfjörðum barst
ábending um málið og gerði
húðflúrunartæki mannsins upp-
tæk. Húðflúrin eru mörg hver á
áberandi stöðum á líkama barn-
anna, ýmist á fingrum eða úln-
liðum þeirra og á öðrum stöðum
líkamanns.

Foreldrar barnanna urðu væg-
ast sagt slegnir yfir verknaðin-
um en heyrst hefur að hakakross
hafi verið húðflúraður á eitt
barnanna. Hægt er að fjarlægja
húðflúr með ýmsum aðferðum
en kostnaður við slíkar aðgerðir
er mjög mikill.

Hvetja félög
til að sækja

um styrk
Frestur til að sækja um styrk

úr æskulýðssjóði rennur út 1.
febrúar og hvetur íþrótta- og
tómstundafulltrúi Ísafjarðarbæj-
ar íbúa um að sækja um. Íþrótta-
félög, skátar, hjálparsveitir,
nemendafélög og fleiri æsku-
lýðssamtök geta sótt um, en úr
sjóðnum er úthlutað á þriggja
mánaða fresti.

Íþróttafélög geta einnig sótt
um styrk úr íþróttasjóði þar sem
umsóknarfrestur rennur út 1.
október. Hægt er að fá nánari
upplýsingar á heimasíðu ráðu-
neytisins.

Um 200 einstaklingar stunda nám við Háskólasetur Vest-
fjarða á vorönn. Sjö nýnemar hefja nám á vorönn við frum-
greinadeild skólans en í allt eru 60 til 70 nemendur sem stunda
frumgreinanám við skólann, ýmist á svæðinu eða í fjarnámi.
Að sögn kennslustjóra Háskólasetursins, Mörtu Lilju Marth-
ensdóttur Olsen, er starfið komið á fullt og fyrsti kennsludagur
við frumgreinanámið var í síðustu viku og fjarnámið er hafið.

Einnig er hafin kennsla í námskeiðinu Coastal and Marine
Politics and Policy í meistaranáminu í haf- og strandsvæða-
stjórnun. Kennari námskeiðsins er Auður H. Ingólfsdóttir,
alþjóðastjórnmálafræðingur. Auður hefur meðal annars

starfað við meistaranámsleið í umhverfis- og auðlindafræðum
við Háskóla Íslands og sem sérfræðingur á alþjóðaskrifstofu
Umhverfisráðuneytisins. Síðastliðin tvö ár hefur hún svo
starfað fyrir íslensku friðargæsluna á Sri Lanka og á Balkan-
skaga.

Námskeiðið Coastal and Marine Politics and Policy er
næstsíðasta kjarnanámskeið meistaranámsins, en hið síðasta
er Climate Changes and Policy sem hefst 26. janúar. Að því
loknu taka við valnámskeið og verða þá tvö námskeið í boði í
hverri þriggja vikna lotu.

– birgir@bb.is

200 í námi hjá Háskólasetrinu
Háskólasetur Vestfjarða er staðsett í Vestrahúsinu á Ísafirði.
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„Það kom fram hjá báðum
aðilum að þeir væru að skoða
allar leiðir til að nýta flug-
völlinn betur en um leið kom
fram að það væru mjög mörg
tilvik þar sem hann nýtist ekki
sem varaflugvöllur fyrir Ísa-
fjörð og mörg þeirra hefðu
verið fyrirséð alla tíð,“ segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, en hann
átti fund með fulltrúum Flug-
félags Íslands og Flugstoða
ásamt formanni bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar, en efni fundar-
ins var nýting Þingeyrarflug-

vallar og hvort væri hægt að
auka frekar nýtingu hans sem
varaflugvallar fyrir Ísafjarðar-
flugvöll. „Það var vitað þegar
ákveðið var að leggja slitlag á
völlinn að í mörgum tilvikum
yrði ófært á hann þegar ófært er
til Ísafjarðarflugvallar,“ segir
Halldór. Halldór segir fundinn
hafa fyrst og fremst verið til að
ræða málin en menn voru sam-
mála um að reyna alla mögu-
leika á betri nýtingu.

„Það er auðvitað einn mögu-
leiki. Ef nætursjóflugið verður
leyft þá ætti einhver möguleiki

að opnast þar. Ég veit ekki
hvernig Flugfélagið gæti nýtt
sér það en manni finnst að
það lægi oft á kvöldin,“ segir
Halldór. Hann segist hafa
heyrt þá skoðun að Flugfélag-
ið sé sagt ekki nýta Þingeyrar-
flugvöll þegar fært er á hann
en ekki Ísafjarðarflugvöll.

„Að hálfu Flugfélagsins þá
kom fram að þeir telja sig
nýta völlinn eins og mögulegt
og er og það sé alltaf hagur
Flugfélagsins að það falli ekki
niður flug eða því seinki,“
segir Halldór.

Rætt um nýtingu
Þingeyrarflugvallar

Þingeyrarflugvöllur. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Valdimar Birgisson hefur ver-
ið ráðinn markaðstjóri hjá ferða-
þjónustufyrirtækinu Hvíld-
arkletti ehf.  Að sögn Elíasar
Guðmundssonar, framkvæmda-
stjóra, var gengið frá ráðningu
Valdimars á þriðjudag en hann
var valinn úr 30 manna um-
sækjendahópi. Elías segir að
Valdimar hafi þegar hafið störf
hjá fyrirtækinu og er hans hlut-
verk að efla markaðsókn fyrir-
tækisins í ferðaþjónustu og sölu

á sjávarafurðum.
„Það er áætlað að velta fyrir-

tækisins aukist um 200-300% á
árinu,“ segir Elías. „Mér lýst
mjög vel á fyrirtækið. Ég er mjög
bjartsýnn á reksturinn og þarf
einmitt svona fyrirtæki til þess
að auka tekjur og nýbreytni í
atvinnulífinu,“ segir Valdimar
Birgisson.

Valdimar segist hafa aðsetur
í starfinu í Mosfellsbæ en verði
einnig mikið fyrir vestan.

Valdimar ráðinn mark-
aðstjóri Hvíldarkletts

Lögfræðisviði Byggðastofn-
unar hefur borist tilboð í efra
Norðurtangahúsið á Ísafirði.
Hjalti Árnason, forstöðumaður
lögfræðisviðsins staðfesti þetta
í samtali við blaðið en lét þess
jafnframt getið að ekki væri búið
að samþykkja tilboðið. Sam-
kvæmt upplýsingum blaðsins
kemur tilboðið frá félagi í eigu
Eiríks Böðvarssonar á Ísafirði
og viðskiptafélaga hans, þeirra
Viðars Halldórssonar og Jóns
Steinars Árnasonar í Hafnar-
firði. Hjalti segist ekki geta tjáð
sig um söluferlið en ef stofnunin
samþykkir tilboðið, verður það
tilkynnt síðar. Hann segir um
30-40 milljónir hvíla á húsinu

og ætlar stofnunin að reyna að
ná sem mestu til baka af því.

Eiríkur Böðvarsson segir til-
boð þeirra félaga renna út 1.
febrúar og ekkert verði að frétta
af málinu fyrr en þá. Spurður
hvort þeir ætli að hefja atvinnu-
rekstur í húsinu segir Eiríkur
félagið ekki farið að huga að
því hvað gert verður við hús-
næðið, ef af sölunni verður. Fé-
lagið fjárfesti einnig á dögunum
í bátnum Hörpu HU. Báturinn
verður gerður út en aðspurður
segir Eiríkur bátinn ekki verða
gerðan út frá Vestfjörðum eða
Hafnarfirði heldur annars staðar
á landinu.

– birgir@bb.is

Vilja kaupa efra
Norðurtangahúsið

Reikna með 7%
atvinnuleysi í ár

Vinnumálastofnun reiknar
með 7% atvinnuleysi árið 2009.
Guðrún Stella Gissurardóttir,
forstöðumaður Vinnumála-
stofnunar á Vestfjörðum, segir
stofnunina reikna með vaxandi
atvinnuleysi á Vestfjörðum á
árinu líkt og spár gerðu ráð fyrir.

„Það ríkir óvissa um næstu
mánuði, hvort hegðun neytenda
erlendis breytist gagnvart ís-
lenskum sjávarföngum. Ég veit
ekki hvort vinnuveitendur hafi
miklar áhyggjur af þessu en
eflaust að einhverju leyti. Það
eru einnig erfiðleikar hjá erlend-
um kaupendum að greiða fyrir

vörur vegna fjármálakreppu,
hún nær víða,“ segir Guðrún
Stella. Hún segir nokkur störf í
boði hjá stofnuninni en vinnu-
markaðurinn sé frosinn.

„Uppsagnir hafa líka átt sér
stað en hafa ekki en komið til
framkvæmda. Fólk er að vinna
uppsagnafrest. Atvinna er að
dragast saman á svæðinu en við
verðum einnig að horfa til að
það gerist öllu jafna á þessum
árstíma. Það er ekki bara hægt
að hengja það á ástandið sem
hefur skapast í landinu,“ segir
Guðrún Stella.

– birgir@bb.is
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Jólin voru kvödd í Bolungarvík með pompi og prakt á
Þrettándanum er þar var haldin álfagleði, með brennu, flug-
eldasýningu og öllu tilheyrandi. Álfar, tröll og ýmsar aðrar
kynjaverur létu sig ekki vanta á fagnaðinn, en það er mál
margra að álfar flytjist búferlum einmitt það kvöld. Svo lengi
sem elstu menn muna hefur það tíðkast að kveðja jólin á
þennan hátt á þrettánda og síðasta degi jóla.

Lagt var af stað í blysför og  haldið sem leið lá inn á Hregg-
nasavöll þar sem álfagleðin sjálf fór fram. Í fararbroddi í
göngunnar voru konungur og drottning ásamt sveinum þeirra
auk álfa, trölla, forynja. Við brennuna var sungið og dansað
og í lokin var flugeldasýning að hætti Bolvíkinga. Bolvíkingar
og Ísfirðingar hafa lengi haft samvinnu um álfabrennu á
þrettándanum til skiptis á hvorum stað, þó að komið hafi
fyrir að fagnaðurinn hafi fallið niður vegna veðurs.

Jólin formlega kvödd
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Ungfrú Reykjanes
gerðist rafvirki
Júlía Björk Þórðardóttir raf-

virki á Ísafirði hló þegar hún
var minnt á það, þegar hún var
kjörin Ungfrú Reykjanes fyrir
mörgum árum. „Ég hef nú svo
sem ekki verið mikið að halda
þeim titli á lofti“, segir hún. Þá
var Júlía nemandi í Reykjanes-
skóla við Djúp og við sama tæki-
færi var Halldór nokkur Hall-
dórsson kjörinn Herra Reykja-
nes. Hann er nú kunnur sem
Halldór bæjarstjóri á Ísafirði eða
í daglegu tali hjá mörgum ein-
faldlega sem Haddi bæjó.

Júlía tekur fram að þau hafi
samt ekki verið par. Kjörið var
í tengslum við árshátíð skólans
og valinn var einn strákur og
ein stelpa úr hópi nemendanna.
Meðal skólasystkina Júlíu í
Reykjanesi var drengur sem
löngu seinna átti eftir að verða
eiginmaður hennar og er það enn.

Nánar aðspurð um það þegar
Júlía Björk og Haddi bæjó voru
kosin herra og ungfrú Reykjanes
segir hún:

„Þetta var bara einhver vin-
sældakosning og kannski margt
sem spilaði inn í það. Haddi var
alltaf mjög afgerandi og framar-
lega í öllu sem var að gerast í
skólanum þegar hann var kom-
inn upp í eldri bekkina. Hann
var strax mikill diplómat og
mikið í félagsmálunum. Ég man
þegar Stundin okkar kom ein-
hvern tímann í heimsókn í skól-
ann, að Haddi var valinn sem
fulltrúi nemenda til að tala við
þá. Hann var eiginlega sjálf-
kjörinn til þess.“

Júlía Björk var tveggja ára
þegar hún kom að Hamri í Naut-
eyrarhreppi og þar ólst hún upp.
Þangað kom hún með systur
sinni og móður, sem réðst þang-
að sem kaupakona. Eðli málsins
samkvæmt gekk Júlía í barna-
skólann og síðan héraðsskólann
í Reykjanesi, heimavistarskól-
ann gamla og góða. Það var á
dögum Kristmundar Hannes-
sonar skólastjóra.

Eftir skólagönguna í Reykja-
nesi lá leið Júlíu í Fjölbrauta-
skóla Vesturlands á Akranesi
og síðan fór hún beint í nám í
rafvirkjun. Hún var meðal fyrstu
kvenna hérlendis sem lögðu
stund á þá grein þótt ekki hafi

hún verið sú fyrsta. Hún veit að
minnsta kosti um tvær aðrar sem
þá höfðu lokið námi í rafvirkjun,
önnur var Ragnheiður Ása Ingv-
arsdóttir á Ísafirði og hin var í
Vestmannaeyjum.

Árið 1983 kom Júlía aftur
vestur í grenndina við æsku-
slóðirnar og settist að á Ísafirði.
Þar átti maðurinn hennar ekki
síst hlut að máli, Marinó Hákon-
arson frá Reykjafirði við Djúp,
skólabróðirinn í Reykjanesi sem
áður var getið. Þau voru búin að
þekkjast frá því að þau voru sjö
og átta ára og má því segja að
þau hafi þekkst nokkuð drjúgan
hluta ævinnar.

Júlía byrjaði ekki alveg strax
í fagi sínu þegar hún kom á
Ísafjörð. „Nei, ég byrjaði að
vinna í fiski, ég var með lítið
barn og gat ekki unnið nema
hálfan daginn. Það var svo
haustið 1986 sem ég byrjaði að
vinna í Pólnum.“

Og þar hefur hún verið óslitið
síðan.

Þegar Júlía Björk er spurð
um hin daglegu verkefni hennar
í Pólnum segir hún:

„Það er í rauninni nánast allt
sem upp á getur komið í einu
rafmagns- og rafverktakafyrir-
tæki. Við skiptum því samt
þannig með okkur, að ég sé nán-
ast alveg um heimilistækin og
skrifstofutækin. Síðan er bara
hlaupið á milli í það sem upp á
kemur. Á svona litlum stöðum
er ekki hægt að sérhæfa sig í
neinu sérstöku.“

Marinó maður Júlíu hefur í
mörg ár verið formaður Hesta-
mannafélagsins Hendingar á
Ísafirði og er það enn. Hesta-
mennskan er eitt af helstu áhuga-
málum þeirra í tómstundum.
Samt eiga þau enga hesta um
þessar mundir.

„Við erum hestlaus eins og
er. Það hefur verið mjög mikið
að gera hjá okkur og við seldum
hestana á síðasta ári“, segir hún.

Saman eiga og reka þau hjón-
in fyrirtækið Ísblikk á Ísafirði,
sem þau komu á fót fyrir áratug.
Auk þess að stunda útreiðar og
sýsla við hestana, þegar þeir
eru á annað borð til staðar, hefur
Júlía í tómstundum sínum sung-
ið með kirkjukórnum á Ísafirði.

Þau Júlía og Marinó eiga tvo
stráka, Heiðar sem er 25 ára og
Steinar sem er 19 ára. Báðir eru
núna að vinna í fjölskyldufyrir-
tækinu Ísblikki. Heiðar er búinn
að læra blikksmíði en Steinar er

að læra trésmíði. Sjálf er Júlía í
fjarnámi í háskóla jafnframt
vinnu sinni.

„Ég er að læra rafiðnfræði
við Háskólann í Reykjavík. Ég
er hálfnuð, er að byrja á fjórðu

önn og það hefur gengið bara
fínt.“ Hún segir að það sé rosa-
legur munur að hafa háskóla-
setrið á Ísafirði, að hafa aðstöð-
una og ekki síst að geta líka
tekið prófin hér heima.
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Spurningin
Á Kaupþing að fara

í mál við Breta vegna
beitingar hryðju-
verkalaganna?
Alls svöruðu 579.

Já sögðu 536 eða 93%
Nei sögðu 43 eða 7%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Austlæg eða breytileg
átt með éljum í flestum

landshlutum. Hiti í
kringum frostmark.

Horfur á laugardag:
Suðlæg eða breytileg

átt með éljum. Kólnandi.
Horfur á sunnudag:
Suðlæg eða breytileg

átt með éljum. Kólnandi.

Gullmolinn

BB 13. desember 2000
Reiðarslag

fyrir Bolvíkinga
-Tryggvi Guðmundsson

lögmaður á Ísafirði
skipaður skiptastjóri

(um gjaldþrot Nasco í
Bolungarvík)

Ritstjórnargrein

Vopn ráðherrans
,,Hinn einstaki galdur Vestfjarða sem allir ferðalangar upplifa

þegar vestur er komið smýgur þeim í merg og bein og hverfur
aldrei úr einhverju huldu hugskoti þaðan sem hann skreppur upp
í meðvitundina þegar síst varir. Þessi galdrabrögð eru blanda af
óviðjafnanlegri náttúru, hrikaleik jökulslípaðra fjalla þar sem
horfnir urðarjöklar hafa sprengt hálfkúlur inn í fjöllin og mannlífi
sem mótaðist af þúsund ára glímu við erfiða og óblíða náttúru.“

Geymum um sinn þessa magnþrungnu tilvitnun og nýtum tím-
ann til upprifjundar og áminningar, sem ekki virðist vanþörf á.
Vika er liðin síðan á bb.is birtist mynd frá liðnu sumri, hvar þeir
Pétur í Ófeigsfirði og Össur Skarphéðinsson, iðnaðarráðherra,
auðsjáanlega í sólskinsskapi, ræddu Hvalárvirkjun, enda hafði
ráðherrann um þær mundir margsinnis lýst því yfir að hann myndi
leggja sérstaka áherslu á úrbætur í raforkumálum Vestfirðinga.
Myndinni fylgdi frétt: Óbreitt ástand á raforkukerfi verður
dragbítur á samfélagsþróun. Þar segir m.a.: ,,Bæjarstjórn Ísafjarðar
beinir þeim eindregnu óskum til iðnaðarráðherra að nútímavæð-
ingu raforkukerfis Vestfjarða verði hraðað sem mest má og hið
fyrsta verði tekin ákvörðun um bestu mögulegu leiðir til uppbygg-
ingar krefisins. Sérstaklega verði horft til þess möguleika sem
stór virkjun á Vestfjörðum, þ.e. virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, get-

ur skapað fyrir fjórðunginn í heild.“ Í stuttu máli: Menn eru litlu
nær um úrlausnir í raforkumálum Vestfirðinga en þeir voru þegar
myndin af þeim félögum Pétri og Össuri var tekin.

Í maí s.l. benti BB á alvarleika í skýrslu Fjárfestingarstofu um
staðarvalsathuganir fyrir netþjónabú, sem tók af allan vafa um að
Ísafjarðarbær kæmi ekki til greina fyrir slíka starfsemi. Ástæður:
Óáreiðanleiki raforkuafhendingar og að bæjarfélagið væri ekki
tengt ljósleiðarahring. Skýrsluhöfundar gengu út frá því að þessir
vankantar væru óbærilegir fyrirtækjum í nútíma atvinnuháttum.
Lengi er vitað að Vestfirðingar búa við verulega skert afhendingar-
kerfi raforku og að leiðir til að auka öryggið með línu- og streng-
lögnum  eru dýrar og óhagkvæmar. Besta lausnin er því virkjun
sem dugar svæðinu. Þess vegna er horft til virkjunar Hvalár. Og í
ljósi aðstæðna: Ákvörðun í þessum efnum þolir enga bið, ráðherra!

Upphaf leiðarans er tilvitun í aðfararorð þegar nefnds ráðherra
í sumarblaði BB 2008, en þeim lýkur hann með þessum orðum:
,,Það er gaman að vera nýr ferðamálaráðherra í dag og hafa Vest-
firði bæði að vopni og verkefni.“ Hvað sem þessum innblæstri
ráðherrans líður er ljóst að beiti hann ekki vopni sínu í raforku-
málum Vestfirðinga, mun sú hlið þess er snýr að ferðamálum
verða bitlaust með öllu.                                                           s.h.

Eitt helsta verkefni Súðvík-
inga á nýju ári er að fylgja eftir
leit að heitu vatni í Álftafirði.
„Það verkefni verður að telja
með þeim stærri sem eru í fram-
kvæmd hjá sveitarfélaginu. Ef
Súðavík og nágrenni kæmist í
þá aðstöðu að hafa aðgang að
heitu vatni mun það þýða mörg
ný tækifæri fyrir atvinnulífið
og auka lífsgæði íbúa um leið“,
segir í annáli sveitarfélagsins. Í
lok ársins sem var að líða var
farið í að dýpka eina hitastiguls-
holu sem boruð var við Svarfhól
í innanverðum Álftafirði árið
2006 þegar boraðar voru sam-

tals níu hitastigulsholur til að
kanna hvort heitt vatn væri þar
að finna. Það er fyrirtækið Al-
varr ehf. sem sér um að dýpkun
holunnar úr 100 metrum í 350
metra og í byrjun desember var
búið að bora niður á 270 metra
þegar borbúnaðurinn bilaði.
Ætlunin er að halda áfram með
dýpkunina í janúar þegar við-
gerð er lokið.

Sýni var tekið á 150 metra
dýpi eftir að bilunin kom upp
og mældist 24°C hiti í sprungu
sem þar er, sem er jákvætt. Ef
niðurstöður mælinga á meira
dýpi verða einnig jákvæðar er

komið að ákvörðunartöku um
næsta skref í málinu en það væri
borun vinnsluholu á 700 til 800
metra dýpi og fjármögnun, en
ætla má að kostnaður við gerð
vinnsluholu sé um 25. milljón-
um króna.

Meðal annarra verkefna Súða-
víkurhrepps á nýju ári má nefna
að unnið verður enn frekar úr
niðurstöðum íbúaþingsins sem
haldið var í október og þrátt
fyrir mjög erfið ytri skilyrði í
efnahagslífinu nú, er þetta góður
tími til að undirbúa framtíðina
að því er fram kemur í annáln-
um. „Tímabundna fjármála-

kreppan mun líða hjá og þegar
það fer að birta aftur yfir ís-
lensku efnahagslífi er mikilvægt
að koma vel undirbúin til leiks
og nýta vel þau tækifæri sem
skapast og eru í samræmi við
stefnu Súðavíkurhrepps í bygg-
ða-, ferðamanna,- og atvinnu-
málum.“

Mikil óvissa ríkir enn um
framkvæmdir á vegum sveitar-
félagins á árinu 2009 en það á
að skýrast við seinni umræðu
fjárhagsáætlunargerðar Súða-
víkurhrepps og stofnana hans
sem mun fara fram í janúar.

– thelma@bb.is

Jarðhitaleit haldið áfram
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Komdu með auka-
vinnu karlpungur!

Við heimtum aukavinnu er
leik- og söngdagskrá sem Litli
Leikklúbburinn setur upp á nýju
ári. Er það byggt á verkum Jóns
Múla og Jónas Árnasonar. Má
segja að lög þeirra bræðra séu
vinsælustu lög síðustu aldar og
ekki hafa margir átt jafn mörg
vinsæl lög og þeir. Til að mynda
eru Einu sinni á ágústkvöldi.
Úti er alltaf að snjóa, Við heimt-
um aukavinnu, Árans kjóinn
hann Jóhann. Híf opp æpti karl-
inn og Sem kóngur ríkti hann.
Titillinn á verkinu er sóttur í
lagið Við heimtum aukavinnu
og segja sumir að það sé vel við
hæfi á þessum síðustu og verstu
tímum. Elfar Logi Hannesson
skrifar handrit að söngleiknum
og leikstýrir og hefjast æfingar
7. janúar en stefnt er að því að
frumsýna það fyrstu helgina í
febrúar. Forleikur að verkinu
var sýndur á veitingahúsinu Við
pollinn á Hótel Ísafirði fyrir jól
og mældist hann vel fyrir. Þrjár
stúlkur vöktu þar mikla athygli
fyrir frammistöðu sína, þær Elín
Sveinsdóttir, Elma Sturludóttir
og Elísabet Traustadóttir. Við
settumst niður með þeim og

spjölluðum lítillega um sönginn
og verkið.

–Hvenær byrjuðu þið að
syngja?

Elísabet: „Ég byrjaði að
syngja í 10. bekk.

Elma: „Ég byrjaði að syngja
í leiksskóla og byrjaði að læra
söng fyrir tveimur árum.“

Elín: Ég er búin að vera raul-
andi síðan ég byrjaði í grunn-
skóla.

–Hvernig tónlist finnst ykkur
sjálfum skemmtilegt að syngja?

Elma: „Klassíska tónlist, eða
öllu heldur óperutónlist.

Elín: Mér finnst skemmtileg-
ast að syngja popp-tónlist.

Elísabet: Ég elska að syngja
Bubba-lögin. Ég hef alist upp
við þau í gegnum fjölskyldu
mína og elska hann. Einnig Villa
Vill.“

–Hafið þið tekið þátt í öðrum
leikritum?

Elín: „Ég tók þátt í Lísu í
Undralandi og Rocky Horror,
sem voru sett upp af Leikfélagi
Menntaskólans á Ísafirði. Svo
tók ég þátt í Skugga-Svein með
Litla Leikklúbbnum.“

Elma: „Ég tók líka þátt í

Rocky Horror og einnig í Söng-
vaseið“

Elísabet: „Ég tók þátt í
leikritum í grunnskóla og þegar
ég bjó á Akranesi tók ég þátt í
frumsömdum söngleik.“

–Ætlið þið að leggja sönginn
fyrir ykkur í framtíðinni?

Elísabet: „Ég hugsa að ég
reyni að leggja þetta eitthvað
fyrir mig í framtíðinni.“

Elma: „Ég væri til í að læra
meiri söng eftir menntaskóla.“

Elín: „Alveg örugglega, ég
er samt ekkert farin að plana
það.“

-Hverju eigið þið von á í þessu
leikriti. Haldið þið að það slái í
gegn?

Elín: „Ég held að það verði
góð stemmning fyrir því. Þetta
eru líka svo skemmtileg lög og
það þekkja þau allir.“

Elísabet: „Fólk hefur komið
að mér og hrósað mér fyrir
forleikinn að söngnum. Eitt líka
freka kjánalegt en ég verð að
nefna það. Hún amma mín les í
bolla og las fyrir mig úr bollan-
um að þetta leikrit ætti eftir að
fara lengra en á Vestfjörðum.“

–Er mikil tónlist í fjölskyldum

ykkar?
Elísabet: „Það syngja allir í

fjölskyldu minni. Mamma syng-
ur. Stebbi bróðir hennar syngur.
Systkinin mín syngja líka.“

Elma: „Allar systur mínar eru
í tónlist og mamma er útskrifuð
söngkona.“

Elín: „Ég spilaði mjög mikið
með pabba mínum þegar ég var
yngri. Ég get ekki sagt að
mamma hafi verið mikið í tónlist
en við höfum oft raulað saman
heima. Bróðir minn er líka mjög
hæfileikaríkur söngvari“

–Spilið þið á einhver hljóð-
færi?

Elísabet: „Ég spila á gítar.
Hef æft á gítar í sex ár.“

Elma: „Ég spila á píanó og
flautu og gítar. Ég hef lært á
gítar í tvo vetur, flautu fimm
vetra og píanó einn vetur.“

Elín: „Ég spila smá á gítar og
lærði eiginlega alveg á hann sjá.
Svo hef ég æft á fiðlu í fimm
ár.“

–Af hverju voruð þið fengnar
í sýninguna?

„Af því að við erum svo
hæfileikaríkar,“ segir Elma og
hlær.

Elín: „Nei, nei, Elfar Logi
hringdi í fólk sem hann vissi að
kynni að syngja.“

Elísabet: „Þetta er í grunninn
söngleikur þannig að það var
leitast eftir fólki sem hafði
reynslu af söng.“

–En hvernig finnst ykkur að
vera í hópi af fólki í þessu leikriti
sem er ekki beint af sömu kyn-
slóð og þið?

Elín: „Það er mjög gaman.
Þetta er allt ótrúlega hresst og
skemmtilegt fólk og ótrúlega
gaman að umgangast það.“

Elma: „Okkur finnst líka
mjög gaman að syngja þessi
lög. Þetta eru kannski ekki lög
sem við hlustum á dagsdaglega
en rosalega skemmtileg engu
að síður.

–Ein spurning í lokin til þess
að stríða leikstjóranum aðeins.
Hvernig finnst ykkur Elfar
Logi?

Elísabet: „Hann er mjög leik-
aralegur. Mjög hress karl samt
sem áður

Elín: „Hann er svolítið spes
en rosalega skemmtilegur.

Elma: „Já mjög fínn karl.“
– birgir@bb.is
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Trausti Bjarnason, verkstjóri
og tónlistarmaður

Önfirðingurinn og lagasmiðurinn Trausti Bjarnason er einna þekktastur fyrir tilraunir sínar til að
komast Eurovisionkeppnina fyrir hönd Íslands en hann hefur keppt í Söngvakeppni Sjónvarpsins sem

hefst 10. janúar. Trausti komst nálægt sigri árið 2006 þegar lagið hans sem Regína Ósk söng tapaði fyrir
Sylvíu Nótt eins og flestir aðdáendur keppninnar muna. Í ár hefur hann fengið söngkonuna og leikkonuna

Höllu Vilhjálmsdóttur til liðs við sig. Lagið er kraftmikið rokkpopp og Halla samdi textann.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Þegar ég ákvað að biðja konuna mína að byrja með mér 1991.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar hún sagði já.

Hvar langar þig helst að búa?
Nákvæmlega þar sem ég bý núna.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Þegar ég uppgvötvaði fyrir nokkrum árum
að andlitið mitt væri að stækka.

Mestu vonbrigði lífs þíns?
Þegar ég fattaði að ég væri ekki með ofurstórt andlit, heldur skalla.

Uppáhaldslagið?
Lagið „ROSES“ sem ég samdi og er að
útbúa núna fyrir söngvakeppni RUV.

Uppáhaldskvikmyndin?
Moulin Rouge. Sú mynd finnst mér veisla fyrir augu og eyru.

Uppáhaldsbókin?
Það er engin bók á náttborðinu hjá mér, mögulega af því að það er
ekkert náttborð. Satt best að segja er ég ekki bókaormur og á mér

enga sérstaka uppáhaldsbók.
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Ég fór sem skiptinemi í eitt ár til Ástralíu 1987. Ferðalagið þangað
var ógleymanlegt, enda mín fyrsta utanlandsferð sem tók marga
daga með viðkomu í framandi löndum með tilheyrandi tungu-

málaörðugleikum, misskilningi og klúðri.
Uppáhaldsborgin?

Moskva.
Besta gjöfin?

Lífið.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Eru grænar baunir grænar?
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?

Píanó er mér efst í huga, en eflaust eru praktískari hlutir einhverjir
nauðsynlegri. Píanóið er mér þó furðu mikilvægt.

Fyrsta starfið?
Fyrsta launaða starfið var að hræra blóð í sláturhúsinu á Flateyri.

Var barn að aldri og þótti mikið til mín koma.
Draumastarfið?

Draumastarf hvers manns hlýtur að vera áhugamál hans.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Lýð lækni, án vafa. Ég hef verið stöðvaður úti á götu og beðinn um
sjúkdómsgreiningu. Hef þurft að þræta fyrir að vera ekki Lýður

læknir.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Gönguleiðin norður af Fimmvörðuhálsi og niður í Þórsmörk.
Lætur engan ósnortinn nema í myrkri.

Skondnasta upplifun þín?
Það hefur margt skondið skeð, mér dettur í hug eitt sinn í út-

sendingu forkeppni Eurovision 2006. Ég var að gera atriði klárt
sem Regína Ósk flutti með karlaraddir Voces Thules bakvið. Allt
var tilbúið, nema hvað ég fann ekki einn tenórinn Eggert að nafni,

til að koma í smink og vera klár. Það var komið smá stress og
Eggert hvergi sjáanlegur. Ég tók upp símann og hringdi í hann, en
varð þá fyrst órólegur þegar hann virtist óviljugur og var hreinlega
ekkert á því að koma í smink. Ég reyndi að tala hann ofan af þessu
og sagði að hann yrði að koma strax í smink, það væru allir að bíða

eftir honum. Það var svo hreinlega ekki fyrr en eftir talsvert
orðaskak og tilfinningahita sem allt kom heim og saman, því ég
hafði alls ekkert hringt í Eggert tenór, heldur Eggert vin minn
bónda að Hofsstöðum á Snæfellsnesi sem var inni í hlöðu með
heykvísl í annarri og símann í hinni og eitt spurningamerki í

framan.
Aðaláhugamálið?

Tónlistarsköpun, engin spurning. Einnig fisflug.
Besta vefsíðan að þínu mati?

Google.com.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Þegar ég var fimm ára á ég að hafa lýst því yfir að ég ætlaði að
verða kona. Af hverju man ég ekki.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég er umburðarlyndur.

En helsti löstur?
Umburðarlyndið hefur komið mér í koll um æfina.

Besta farartækið?
Einkaþotan mín, TF-LAK, sem er fallhlíf með rassmótor. Ber að
vísu núna nafnið TF-FLAK eftir fremur misheppnaða lendingu

undir Eyjafjöllum um árið.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Aðfangadagur jóla hefur alltaf verið uppáhalds hjá mér.
Til hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Ég hef alltaf litið mest upp till pabba
míns og fundist hans mannkostir miklir.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Ég hef alltaf verið mjög ánægður að heita það sem ég heiti og hef

aldrei leitt hugann að öðrum nöfnum æskilegri.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?

Um og eftir miðnættið. Þá er friður, ró og hagstæð stemning til
pælinga og sköpunar.

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Tvíburunum.

Lífsmottóið þitt?
Lifðu ekki hærra, og farðu ekki hraðar en verndarengill getur flogið.

Unnið við
sjóvarnir
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur vísað tillögum hafnar-
stjórnar um að farið verði í
sjóvarnarframkvæmdir í
sveitarfélaginu, eins og gert
er ráð fyrir í samgönguáætl-
un, til vinnslu við fjárhags-
áætlun 2009.

Um er að ræða fram-
kvæmdir inn við Sigurðar-
búð í Skutulsfirði og sunnan
smábátahafnar á Þingeyri.
Einnig hefur hafnarstjórn
lagt til að gert verði ráð fyrir
öðrum framkvæmdum á sam-
gönguáætlun skapist til þess
svigrúm vegna fjárhags-
stöðu og verði þá skoðað
sérstaklega ef til kemur.

Hlé á fram-
kvæmdum
Hlé hefur verið gert á

framkvæmdum við snjó-
flóðavarnagarðinn í Traðar-
hyrnu í Bolungarvík yfir
vetrartímann að sögn Rún-
ars Ágúst Jónssonar, stað-
arstjóra Ósafls sem sér um
verkið. Hann segir ekki ljóst
hvenær vinna hefst að nýju
en miðasð er við að hún hefj-
ist eftir páska. Hann segir 1/
3 af verkinu lokið en garður-
inn eigi eftir að hækka tölu-
vert í viðbót.

„Hann á eftir að fara svo-
lítið ofar. Við erum búnir að
byggja undir þar sem net-
grindurnar koma og síðan
bætast fjórtán metrar ofan á
það. Það er víða sem hann á
eftir að hækka um fjórtán
metra,“ segir Rúnar.

Þrjú sækja
Ólympíudaga

Skíðafélag Ísafjarðar mun
eiga þrjá af tíu fulltrúum
Íslands á Ólympíudögum
æskunnar sem fram fara í
Póllandi dagana 14.-21.
febrúar. Rannveig Jónsdótt-
ir og Silja Rán Guðmunds-
dóttir keppa í skíðagöngu
og Ólafur Njáll Jakobsson í
alpagreinum.

Fyrir tveimur árum kepptu
Stefán Pálsson og Sigurjón
Hallgrímsson í skíðagöngu
á sams konar móti á Spáni.
Skíðafélagið óskar þeim
góðs gengis á vef sínum.
„Það er skemmtilegt að SFÍ
skuli nú eiga fulltrúa bæði í
alpagreinum og norræn-
um“, segir á snjor.is.
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Aukin verkefni færast til
sýslumannsembættisins í Bol-
ungarvík samkvæmt nýrri reglu-
gerð um skoðun ökutækja sem
tók gildi í síðustu viku. Em-
bættið mun sjá um álagningu
og innheimtu vanrækslugjalda
á bifreiðum sem ekki eru færðar
til skoðunar á tilsettum tíma.
Jónas Guðmundsson, sýslu-
maður í Bolungarvík, hefur sagt
að með auknum verkefnum
þurfi fleiri starfsmenn, en hann
á þó ekki von á að af því verði
fyrr en reynsla er komin á verk-
efnið. „Ég held að það verði
ekki fyrr en eftir tvo mánuði,“
segir Jónas. Hann segir embætt-
ið hafa fjárheimildir til að ráða
til sín starfsfólk og þær verði
sóttar í Vestfjarðanefndina. „Þar
eru peningar sem eru eyrna-
merktir fjölgun starfa á Vest-
fjörðum,“ segir Jónas.

Helstu breytingar er varða
skoðun ökutækja snerta tíðni
skoðana. Hjólhýsi og tjaldvagn-
ar eru framvegis skoðunarskyld
svo og fornbílar og heimilt er

að leggja á vanrækslugjald sé
ökutæki ekki fært til skoðunar á
tilsettum tíma. Megin breyting-
in er að gert er ráð fyrir reglu-
bundinni skoðun allra ökutækja
nema dráttarvéla og torfæru-
tækja. Ökutæki skal fyrst skoð-
að á 4. ári eftir skráningu, að
skráningarári frátöldu, síðan á
tveggja ára fresti þar til öku-
tækið er 8 ára og árlega eftir
það. Fornbílar, tjaldvagnar og
hjólhýsi eru skoðunarskyld ann-
að hvert ár fyrir 1. ágúst. Bíla-
leigubílar falla framvegis undir
sömu skoðunartíðni og einka-
bílar.

Önnur meginbreyting er heim-
ild til álagningar 15 þúsund
króna vanrækslugjalds hafi öku-
tæki ekki verið fært til skoðunar
fyrir lok annars mánaðar eftir
hinn skoðunarskylda tíma.
Gjaldið er einnig lagt á sé ekki
sinnt endurskoðun ökutækis á
réttum tíma. Sé ökutækið fært
til skoðunar innan mánaðar frá
álagningu gjaldsins skal það
lækka í 7.500 krónur.

Aukin verkefni
til Bolungarvíkur

Sýslumannsembættið í Bolungarvík er
með aðsetur í Ráðhúsi Bolungarvíkur.

Æðarfuglinn algengastur á Vestfjörðum
Í árlegri fuglatalningu Náttúrustofu Vestfjarða sáust 28 tegundir á norðanverðum Vestfjörð-

um en líklegt er talið að tegundirnar verði 29-30 þegar talningu líkur að því er segir á Náttúru-
stofu Vestfjarða. Af flækingum sáust tveir æðarkóngar á Suðureyri og á Ísafirði og einn
gráhegri í Dýrafirði. Skúfandakolla sást á Ísafirði en hún hefur ekki sést áður í vetrartalningu
á N-Vestfjörðum en er algeng sjón annarsstaðar. Af vaðfuglum sáust tjaldar, stelkar og sendl-
ingar. Tjaldarnir voru um 60 en í heild sjást tæpir 2000 tjaldar á landinu. Stelkarnir voru
fimm og sáust allir við Tunguárós í Skutulsfirði. Einn litamerktur sendlingur sást við Súðavík
og var hann merktur sem ungi á Melrakkasléttu síðastliðið sumar.

Æðarfugl var algengastur (8800) en eftir komu máfar (aðallega
hvítmáfar), hávellur og stokkendur. Hrafni og svartbak
fækkar á milli ára hefur gert það á síðustu þremur
árum. Snjótittlingar voru fáir í þetta skiptið en
fjöldi þeirra sveiflast eftir snjóalögum á talningar-
degi.                                                    – birgir@bb.is
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Félagarnir Hlynur Snorrason,
Guðmundur Ásgeirsson og Sig-
urður Gunnarsson skipa hljóm-
sveitina Haltur leiðir blindan.
Aðspurðir segja þeir hljómsveit-
ina meira hugsaða sem félags-
skap en þeir hafa það fyrir reglu
að hittast alltaf á miðvikudags-
kvöldum í bílskúrnum hjá Hlyn
og leika tónlist saman, tvo tíma
í senn. Þeir segja spilamennsk-
una einstaklega gefandi og er
aðalatriðið með henni að hafa
gaman af hvor öðrum og gleyma
stund og stað. Þeir eru þó ekki
ókunnugir stóra sviðinu því þeir
hafa oftar en einu sinni leikið
fyrir gesti og náð flestum út á
dansgólfið. Allir stunda þeir
tónlistarnám hjá Jóni Hallfreð
Engilbertssyni og láta vel af
náminu. Félagarnir voru teknir
á tal í æfingarhúsnæðinu og eftir
að allir höfðu komið sér fyrir
voru þeir spurðir hvenær hljóm-
sveitin var stofnuð.

Guðmundur: „Upphafið af
Haltur leiðir Blindan hefur verið
árið 2000 þegar ég og Hlynur
fórum á gítarnámskeið hjá Bryn-
dísi Friðgeirsdóttur, „Vinnu-
konugrip“ í Listaskóla Rögn-

valdar. Síðan fórum við bara að
leika okkur saman. Við höfðum
aldrei spilað áður á gítar.“

Hlynur: „Þetta var átta tíma
námskeið sem ég sótti. Svo bauð
hún upp á aðra átta tíma sem
var framhalda af þeim fyrri og
þá sagði ég Gumma frá þessu
og hann mætti með mér. Í fram-
haldi af því keyptum við gítara.“

Guðmundur: „Já, og fórum
að hittast reglulega saman og
spila og syngja. Fyrsta lagið sem
við náðum að spila skammlaust
saman var Pípan. Svo kom Siggi
inn í þetta.“

Siggi: „Í upphafi átti ég að
spila með þeim í einu lagi á
Oddfellowsamkomu. Lögin
urðu síðan sjö sem ég spilaði
með þeim. Svo byrjaði ég að
fullu með þeim á páskum í
fyrra.“

–Hvenær byrjaðir þú(Siggi)
að læra á hljóðfæri?

„Það var eflaust áður en við
Gummi fæddumst,“ segir Hlyn-
ur og þeir félagar hlægja við.

Siggi: „Fyrsta hljóðfærið sem
ég lærði á var trompet. Það var
áður en Hlynur og Gummi
fæddust. Árið 2000 fór ég að

læra á bassa hjá Friðrik, tónlist-
arkennara, af því að mig langaði
það. Þá vantaði túpuleikara í
lúðrasveitin og engin sem spil-
aði á það hljóðfæri þannig að ég
var kallaður til á bassann. Það
átti að vera eitt skipti á 1. maí en
ég var í sveitinni í tvö ár. Svo
datt það upp fyrir þegar ég flutti
frá Ísafirði í eitt ár og var ekki
tekinn aftur. Þess vegna endaði
ég hjá þeim félögunum,“

–En nafnið Haltur leiðir
blindan. Hvaðan kom það.“

Hlynur: „Ragna í Kjallaran-
um þurfti nafn á okkur þegar
við áttum að spila fyrir hana.
Það má leika sér að þessu nafni
út og suður. Málið er að ég hef
aldrei getað sungið. Sjálfur er
ég fljótur að detta út úr lagi ef
ég reyni að syngja. En Gummi
kemur ógnar sterkur inn í söngn-
um. Lagviss og kann marga
texta. Ég get því stundum fylgt
Gumma og annað hvort er ég
stórhaltur þar eða staurblindur.
Síðan segist Siggi ekki geta
sungið meðan hann leikur á
bassann.“

–Nú eru þið búnir að spila
víða. Hvar byrjaði spilamennsk-

an. Leituðust þið eftir að fá að
spila?

Guðmundur: Nei, nei. Málið
er það að fyrst vorum við bara
að leika okkur saman að spila
og svo fórum við að spila saman
í matarklúbbi sem við vorum
með.“

Hlynur: „Þegar einhver úr
vinahópnum eða fjölskyldu átti
afmæli þá spiluðum við í veisl-
unum, ekki óbeðnir þó. Það er
nú ekki markmið hjá okkur að
spila opinberlega. Við höfum
heldur ekki alveg fullkomna
getu í að spila opinberlega.“

–Það þarf nú heldur ekkert
alltaf.

Guðmundur: „Einmitt. Svo
bað Ragna okkur um að spila í
Kjallaranum út í Bolungarvík.
Við höfum spilað þar tvisvar og
síðast þá spiluðum við frá ellefu
til þrjú. Stoppuðum tvisvar í tíu
mínútur.

–Þá hugsa ég að þið kunnið
alveg slatta af lögum?

Guðmundur: „Þetta eru í
kringum áttatíu lög sem eru á
prógramminu okkar.“

Hlynur: „Siggi er alltaf að
bæta við þau.“

Siggi: „Ég er frekar búinn að
taka lög út af prógramminu,
helst Sálarlögin. Manni fannst
að á Kjallaranum þá virka sum
lög betur en önnur. Bítlarnir og
Creedence falla best í kramið
þar.“

Hlynur: „Þegar bandið hefur
verið kallað til leiks í Kjallar-
anum þá hefur eiginmaður
margnefnds Verts þar, Jón
Bjarni, leikið undir á trommur.
Hann er mjög liðtækur í því þó
hann sé orðinn fullorðinn karl-
inn.“

–En nú eru þið þrír allir í
námi hjá Jón Hallfreð Engil-
bertssyni. Eru þið allir saman í
tíma hjá honum?

Guðmundur: „Ég og Hlynur
erum saman í tíma hjá Halla en
Siggi er einn að læra á bassa hjá
honum.“

Hlynur: „Þetta er nú ekkert
skipulagt hjá okkur endilega.
Siggi fór til Halla og lét vel af
því og við ákváðum þá að fara
til hans“

–En hver er ykkar uppáhalds
tónlist?

Guðmundur: „Ég hlusta
mikið á Sálina og Papana og

Haltur leiðir blindan
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allt þetta íslenska léttmeti.“
Hlynur: „Ég er nokkuð sam-

mála því. Svo eru þessir erlendu
kverúlantar sem við eigum ekki
eftir að ná. Dire straits og Cree-
dence Clearwater. Svo fór ég á
Metallica tónleikana í Egilshöll
hérna um árið með syni mínum.
Þá fór ég nú bara með honum af
því hann var svo ungur. Ég verð
að viðurkenna að ég var stór-
hrifinn af þeim tónleikum. Hélt
að þetta snérist bara um hávaða
og læti en reyndin var önnur.“

Siggi: „Ég held að ég hafi allt
annan tónlistarsmekk en þeir
tveir. Ég hlusta mikið á Megas.
Svo á tímabili var ég alveg húkkt
á Kim Larsen. Þegar ég fór til
Noregs þá fór ég að hlusta á Ole
Ivars. Hann er hálfgerður Geir-
mundur Norðmanna. En annars
má segja að ég hlusti á flest alla
tónlist. Þó eru The Kinks og
Bítlarnir alltaf sígildir.“

–Nú tek ég líka eftir hvað þið
eruð vel græjaðir.

Guðmundur: „Við fjárfest-
um í hljóðkerfi í fyrra sumar.
Við vorum orðnir þreyttir á að
snapa kerfi til að spila og létum
verða af því.“

–Hvað eru þið búnir að spila
á morgun stöðum?

Siggi: „Við erum búnir að
spila víða maður. Við spiluðum
á Hópinu á Tálknafirði frá níu
til tvö. Það sagði einn gesturinn
að við hefðum bjargað lífi hans
því hann hafði ekki tíma til að
drekka af því hann dansaði svo
mikið.“

Hlynur: „Svo spiluðum við í
Tjöruhúsinu á Ísafirði. Það gekk
mjög vel. Við vorum hins vegar
mjög stressaðir fyrir það því
tveir miklir tónlistarmenn, Rún-
ar Óli og Hjalti Karlssynir, voru
í veislunni og við vorum dauð-
skelkaðir yfir því hvað alvöru
tónlistarmenn myndi finnast um
okkur. Þeir hins vegar dönsuðu
undir tónlistinni okkar. Ætli það
hafi ekki verið af því að þeir
gátu ekki setið undir henni,“
segir Hlynur og félagarnir
hlægja dátt.

Hlynur: „Það er nú samt ekki
ætlunin hjá okkur að verða
atvinnumenn af þessu. Er það
nokkuð strákar?

Guðmundur: „Nei, þetta er
bara hobbí og reynum að hafa
gaman af hvor öðrum og skemmta
okkur um leið. Við hittumst allt-
af á miðvikudögum í tvo tíma
og gleymum stað og stund við
að spila saman.“

Hlynur: „Það að geta gleymt
sér reglulega í góðra vina hópi
er eins og að nærast.“

Siggi: „Já, við höfum þetta
fyrir venju að eiga góða stund
saman á miðvikudögum og
gleyma öllu öðru. Það gerir
mikið fyrir mann. Það er öllum
hollt að fást við tónlist.“

Hlynur: „Það er eins og Siggi
segir. Við hvetjum alla til þess
að fara í tónlistarnám.“

Vestfirska kvótasvindlið seldist upp fyrir jólin en það var
prentað í 260 eintökum. Upphaflega átti að gefa út 200 eintök
en eftirspurnin var svo mikil að  í viðbót fóru 60 í sölu. „Við
ákváðum að prenta fleiri til að eiga sjálfir til að gefa í jólagjafir
en enduðum með því að selja þær, nákvæmlega eins og gerðist
í fyrra“, segir Páll Ernisson, annar höfundur Vestfirska kvóta-
svindlsins, en hann er einnig höfundur hins ísfirska einokunar-
spils sem seldist upp á Ísafirði fyrir jólin 2007. Í þetta sinn fékk
hann Pétur Magnússon í lið með sér við gerð spilsins. Aðspurður
segir Páll að tvímælalaust sé eftirspurn fyrir svona svæðisbundn-
um spilum.

„Enn er eftirspurn eftir kvótaspilinu. Við fáum tvær, þrjár
hringingar í hverri viku þannig að það hefði alveg verið hægt að
gefa út 400 eintök og léttilega selt þau. Við ætluðum eingöngu
að selja spilið á Ísafirði en við sendum spil í póstkröfu á ólík-
legustu staði á landinu, til að mynda Öxarfjörð og þó nokkur til
Vestmannaeyja.

Spilið gengur út á að reyna verða kvótahæsti maðurinn á
Vestfjörðum og sigurvegari spilsins hverju sinni er því kvóta-
kóngur eða –drottning Vestfjarða. Eins og gefur að skilja er
spilið stílfært á vestfirska vísu og koma útvaldir menn fyrir
vestan við sögu.

„Spilið fékk mjög góðar viðtökur og við fengum margar
þakkir frá fólki sem fannst það vera heiður að koma fram í spil-
inu, jafnvel þótt verið væri að gera grín af því í mörgum tilfell-
um.“

Páll segir það vel koma til greina að nýtt borðspil komi úr
smiðju hans fyrir næstu jól. „Ég er allavega kominn með hug-
myndir að þremur spilum. Ekki það að maður gefi út þrjú spil
fyrir næstu jól, en maður er að minnsta kosti með eitthvað í

burðarliðnum sem gæti orðið að veruleika.“
– Þannig að það gæti orðið árlegur viðburður að þú gefir út

nýtt spil fyrir jólin?
„Já, það er aldrei að vita. Mér finnst þetta skemmtilegt.

Sumir kaupa spil fyrir hver jól, en ég bý þau til. En kannski
maður taki sér frí í ár og læri í staðinn fyrir próf. Það væri kann-
ski ekki vitlaust svona lokaárið“, segir Páll og hlær.

Kvótasvindlið seldist upp
Páll Ernisson, annar höfundur Vestfirska kvótasvindlsins.
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Ekkert til
sem heitir mistök

Ingibjörg Ólöf Finnbogadótt-
ir er að læra silfursmíði í Kaup-
mannahöfn. Hún hefur fengið
samning hjá hinu virta og rót-
gróna fyrirtæki Georg Jensen
og mun byrja þar á nýju ári. Ingi-
björg, sem er Bolvíkingur, seg-
ist sækja kraftinn og orkuna sem
vakið hefur athygli í Danmörku
til Íslands. Hún er lærður snyrti-
fræðingur en ákvað að flytjast
búferlum til Danmerkur, ásamt
syni sínum Guðmundi Atla
Kristinssyni, og læra silfursmíði.

Ingibjörg er ákveðin, hlátur-
mild og jákvæð ung stúlka sem
hafði allt frá byrjun ákveðið að
fara vinna hjá Georg Jensen.
Það kom henni því ekki á óvart
að forsvarsmenn þess hafi ólmir
viljað fá hana til liðs við sig
þegar þeir sáu hvers hún var
megnug. Hún segist hlakka mik-
ið til að byrja hjá fyrirtækinu.

Bæjarins besta hitti Ingi-
björgu Ólöfu er hún var stödd á
Íslandi í jólafríi og forvitnaðist
um námið.

– Hversu langt nám er þetta?
Ég byrjaði í október fyrir einu

og hálfu ári síðan í Köbenhavn
Tekniske skole og er búin með
grunndeild fyrir gull- og silfur-
smíði sem er það nám sem mað-
ur byrjar á í skólanum til að
ákveða hvort maður vilji vera
gullsmiður eða silfursmiður. Ég
útskrifaðist úr því í byrjun maí.
Þegar því er lokið þarf maður
að komast á samning og þar
sem ég hafði lengi verið ákveðin
í því að fara út í silfursmíði varð
ég að leita á þeim stöðum þar
sem það var í boði. Í dag eru
ekki margir að læra silfursmíði
og ekki margir staðir þar sem
hægt er að sækja um. Mun auð-
veldara er að komast á samning
í gullsmíðinni því það er mun
útbreiddara og meiri möguleikar
í boði. Þessi tvö fög eru mjög
ólík. Silfursmiðum fer fækkandi
í heiminum. Ég veit ekki hversu
margir silfursmiðir eru á Íslandi
en ég veit bara um Pétur Tryggva
Hjálmarsson en hann er mjög
þekktur úti í Danmörku og ég
held að Vestfirðingar viti ekki
alveg hvað þeir eru með í hönd-
unum að eiga svo færan silfur-
smið.“

– Hvað felst í því að vera
silfursmiður?

„Margir halda að ég sé að
smíða skartgripi úr silfri í stað
gulls en svo er nú ekki. Munur-
inn á gull- og silfursmíðinni er

sá gullsmiður smíðar úr gulli,
silfri, kopar og fleiri málmum
og smíðin felst í nokkurs konar
fíngerðri myndlist og aðallega
við að búa til skart. Silfursmiðir
hins vegar eru að gera nytjahluti.
Við stöndum við steðjann nán-
ast allan daginn og lemjum út
alls kyns hluti eins og t.d. ka-
leika fyrir kirkjur, kertastjaka,
tekönnur og aðra muni. Frá því
að ég ákvað að fara að læra
silfursmíði hef ég ætlað mér að
fara á samning og vinna hjá
Georg Jensen og þegar ég byrj-
aði í náminu setti ég mér það
markmið að komast á samning
hjá þeim. Ég skilaði inn umsókn
til þeirra í maí og fór síðan heim
til Íslands í sumarfrí. Þegar ég
kom út aftur hafði ég samband
við þá og yfirmaður deildarinnar
vildi fá mig í prufu í tvær vikur
til að sjá hvað ég kynni, en það
var ekki fyrr en í nóvember.
Þeir hafa marga að velja um
enda um 100 manns á biðlista
hjá þeim að komast á samning.
Þeir velja úr þessum hóp þá
sem þeim lýst best á að koma
inn í fyrirtækið og prófa að
vinna í viku til að sjá hvernig
þeir vinna og passa inn í um-
hverfið. Þeir geta leyft sér þetta
því það eru margir sem sækja
um en hjá svona virtu og rót-
grónu fyrirtæki taka þeir ekki
hvern sem er inn.

Þar sem ég þurfti að bíða þar
til í nóvember en var komin út
aftur í ágúst fór ég aftur í skólann
og tók þar auka fög sem að
gætu hjálpað mér við að komast
inn hjá Georg Jensen. Ég kláraði
þau fög í desember. Í skólanum
var ég með sömu vinnuaðstöðu
og þeir sem eru komnir á samn-
ing í gullsmíði og þar voru einn-
ig tveir nemar í silfursmíði sem
voru á samning hjá Georg Jen-
sen. Svo kom inn í skólann silf-
ursmiður, sem er formaður silf-
ursmiðafélagsins í Danmörku
til að kenna, kennarinn minn
skipti við mig um verkefni og
ég fékk smjörþefinn af því hvað
silfursmiðir gera og því kom
það til að ég lærði hjá þessum
reynda silfursmiði og fékk að
gera minn fyrsta hlut í silfur-
smíði. Áður hafði ég bara verið
að vinna hluti í gullsmíði.

Einn daginn fór hann með
okkur í heimsókn á þrjú verk-
stæði silfursmiða sem var mjög
gaman. Að sjá svona ólík verk-
stæði og vinnubrögð og hjá

þeim færustu. Ég var í gleði-
vímu eftir þennan dag.“

Þegar kom að prófrauninni
hjá Georg Jensen var mér sett
fyrir verkefni sem allir umsækj-
endurnir gera sem fólst í að gera
bikar með lóðuðum kanti. Yfir-
maður deildarinnar sagði við
mig að ég þyrfti ekki að klára
verkefnið heldur vildu þeir að
sjá hvernig ég ynni og passaði
inn í hópinn en mikið er lagt
upp úr því að öllum líði vel og
geti unnið vel saman. Það skipti
því höfuðmáli að geta orðið einn
af hópnum. Enda sá ég það um
leið og ég kom þarna inn að
andrúmsloftið er frábært. Allir
eru svo afslappaðir, ánægðir að
vera í vinnunni og mjög hjálp-
legir.

Ég kláraði bikarinn á þremur
dögum sem vakti mikla ánægju
hjá þeim sem voru að prófa mig.
Þeir vissu ekki almennilega
hvað þeir ættu að láta mig gera
fyrst ég kláraði verkefnið svona
fljótt og ég átti að vera með það
alla vikuna, en ég fékk þá að
gera silfurhálsmen. Ég var alveg
í skýjunum yfir því hvað þetta
væri gaman og gott að vinna
þarna. Yfirmaðurinn kallaði
mig svo inn til sín í viðtal að
viku lokinni og sagði að verkið
mitt væri mjög vel gert og spurði
hvort ég gerði mér grein fyrir
því að enginn nemi hafi getað
klárað þetta á viku, hvað þá á
þremur dögum, og samt væri
þetta svona vel gert. Þeir voru
mjög ánægðir og hrifnir með
það en ég held nú að þeir hafi
aldrei áður haft Íslending í
vinnu“, segir Ingibjörg og hlær.
„Ég þori nú ekki að fullyrða
það, en mér finnst það líklegt
því það er ólíkt öðruvísi að sjá
kraftinn í Íslendingum að vinna,
en ég var ráðin eftir þessa einu
viku og þurfti ekki að vera þá
næstu.“

Stefnan að verða yfir-Stefnan að verða yfir-Stefnan að verða yfir-Stefnan að verða yfir-Stefnan að verða yfir-
maður hjá Georg Jensenmaður hjá Georg Jensenmaður hjá Georg Jensenmaður hjá Georg Jensenmaður hjá Georg Jensen

– Er það ekki að detta í
lukkupottinn að komast á samn-
ing hjá Georg Jensen?

„Ég veit það nú ekki, jú það
er erfitt að komast inn því það
eru margir sem sækja um en
þetta var það sem ég ætlaði mér.
Ég var búin að vinna að þessu
alveg síðan ég komst inn í skól-
ann.

Margir halda að ég sé að fara
að hanna eitthvað eða gera jóla-
óróana sem eru hvað þekktastir
hjá Georg Jensen hér á Íslandi.
En ég er ekki að fara að hanna
neina hluti heldur smíða þá silf-
urhluti sem þeir hanna. Fyrir-
tækinu er skipt niður á þrjá staði;
einn er í Tælandi þar sem gullið
er unnið, einn í Frederiksberg
þar sem höfuðstöðvarnar og silf-
urdeildin staðsett og þar fer ég
að vinna. Og svo er einn á Jót-
landi og þar eru einmitt óróarnir
gerðir og annað sem er fjölda-
framleitt. Fyrirtækið hefur verið
starfandi í yfir 100 ár og er
mjög virt.“

– Og hvað tekur svo við hjá
þér?

„Ég veit ekki alveg hvenær
ég byrja. Það er bara einn nemi
tekinn inn á ári og það átti að
vera núna í febrúar en kreppan
setur strik í reikninginn og því
byrja ég ekki fyrr en með vorinu
og síðasta lagi í ágúst, en það
verður væntanlega fyrr en síð-
ar“, segir Ingibjörg með bros á
vör og augljóst að fyrst hún er
komin með fæturna inn um
dyrnar er biðin aukaatriði.

„Ég hef nú ekki sjálf hitt þessa
kreppu en hún er víðar en á
Íslandi. Að vera námsmaður
núna er frábært tækifæri að
minnsta kosti fyrir mig og hef
ég lært mikið á þessum stutta
tíma sem ég hef verið við nám í
Danmörku. Þetta er búið að vera
mjög töff en ég er hamingjusöm
og ég er að gera það sem að mér
finnst skemmtilegt, það er það
sem að skiptir máli að vera já-
kvæður og hamingjusamur og
þakka fyrir það sem að maður á
og hefur. Ég fann mikinn sam-
hug frá Dönum vegna ástands-
ins hér heima og margir spurðu
mig hvernig ég hefði það sem
íslenskur námsmaður úti í lönd-
um. Þetta hefur verið í fréttum
úti og því vissu Danir vel hvað
væri í gangi“, skýtur Ingibjörg
að.

„Næsta markmið hjá mér er
að verða næsti yfir yfirmaður
hjá Georg Jensen. Það er á tíu
ára planinu hjá mér. Það eru
líka mörg ókláruð verkefni sem
ég ætla að takast á við í ár. Hvað
sem verður þá veit ég að þetta
verður frábært ár. En ég mun
alltaf koma heim í millitíðinni,
minnst tvisvar sinnum á ári.
Nauðsynlegt er að koma heim
vestur á firði af og til en ég er
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fædd á Ísafirði og ólst upp í
Bolungavík þar sem að ég hef
næstum alltaf búið og er svo
heppin að foreldrar mínir búa
enn. Þegar ég var lítil var ég
mikið á Ísafirði hjá afa mínum
og ömmu í Fagrahvammi. Ég
hef því alltaf sagt að ég sé hálfur
Ísfirðingur og hálfur Bolvík-
ingur. Það er nauðsynlegt fyrir
mig að koma heim og ná mér í
þessa orku sem hér er að finna
en það er allt öðruvísi en úti. Í
Danmörku er miklu rólegra og
fjölskylduvænna. Til að mynda
er búðum lokað kl. 16 á laugar-
dögum og það er lokað á
sunnudögum nema fyrsta sunnu-
dag í mánuði. Fólk notar tímann
mikið meira með fjölskyldunni
eins og var hér áður fyrr. Nú á
dögum er fólk svo mikið að
flýta sér og notar helgarnar ef
til vill til að fara í Smáralind

eða Kringluna. Íslendingar
vinna líka mikið og þar af leið-
andi er meira stress hér.

Sonur minn sem er þrettán
ára fluttist með mér út og hann
er mjög ánægður úti í Danmörku.
En hann er eins og ég verður að
koma í víkina sína til afa og
ömmu því þar er svo gott að
vera. Það er ekki auðvelt að
flytja með ungling til annars
lands en hann er mjög ánægður
með skólann sinn og hann var
miklu fljótari að ná málinu en
ég. Þegar við förum í bæinn þá
segir hann „ég tala mamma“.
Hann er duglegur að styðja mig
í náminu. Enda er hann mjög
duglegur og frábær strákur”,
segir Ingibjörg og stoltið skín
af henni. „Það munar miklu að
hafa ekki þurft að fara út í þetta
ævintýri alveg einn. Við höfum
hvort annað og getum stutt hvort

annað.
 Við höfum eignast mjög

góða vini í Danmörku og þó ég
sé alltaf með fjölskylduna mína
í hjarta mér þá hef ég eignast
má segja mína eigin fjölskyldu
þarna úti. Vinir verða meira en
bara vinir, þeir verða meira
svona eins og frændi og frænka
og við hjálpum hvort öðru. Rétt
eins og innflytjendur á Íslandi
erum við Íslendingar ekkert
öðruvísi og hópum okkur saman
er við búum erlendis. Og Íslend-
ingarnir eru nú ekkert ófáir í
Danmörku. Ég er mjög fegin að
hafa ákveðið að fara þangað. Ef
maður hlustar á sjálfan sig,
fylgir ákvörðunum sínum og er
bjartsýnn þá gengur allt upp.
Ég trúi því að það sé ekki neitt
til sem heitir mistök, það eru
bara til tækifæri og maður lærir
mest af þeim. Og það hef ég

gert og mér finnst ég mjög hepp-
in.“

Að vinna meðAð vinna meðAð vinna meðAð vinna meðAð vinna með
frumefni jarðarinnarfrumefni jarðarinnarfrumefni jarðarinnarfrumefni jarðarinnarfrumefni jarðarinnar

– Ingibjörg kláraði hönnunar-
deildina í Iðnskólanum í Hafn-
arfirði og lærði svo snyrtifræði
og segist geta nýtt sér allt sitt
nám við silfursmíðina að vissu
leiti.

„Mér fannst ég vera eins og
hamstur í hjóli, alltaf að gera
sama hlutinn aftur og aftur. Ég
ákvað því að selja íbúðina mína
og flytja til Danmerkur til að
gerast silfursmiður.

Yfirmaðurinn minn spurði
mig nú að því þegar ég sótti um
hvernig mér hefði dottið í hug
að fara út í silfursmíði þar sem
ég væri snyrtifræðingur. Og ég
svaraði honum að þetta væri nú

mjög svipað. Ég er að þjala og
pússa í báðum fögunum og um
handverk að ræða. Ég get líka
nýtt mér fínhreyfingarnar sem
ég lærði í snyrtifræðinni þannig
að það hjálpar mér mjög mikið.
Nám af öllu tagi kemur sér alltaf
vel, það er bara spurning hvern-
ig og hvenær. Maður verður því
bara að fylgja því sem mann
langar til að gera. Og mig
langaði að vinna við silfursmíði
enda finnst mér það mjög gam-
an. Ég er að vinna með frumefni
jarðarinnar, eldinn, málma, vatn
og svo er alltaf hægt að bæta
viðartegundum við t.d. í hand-
föng og jafnvel notað  steina
með verkunum. Þetta er því
mjög fjölbreytt og skemmtilegt.
Ég hlakka til að fara aftur heim
til Danmerkur og byrja“, segir
Ingibjörg með geislandi brosi.

– thelma@bb.is
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Eingöngu miðað að því að
vernda svæðið sérstaklega

Lífríki og ásýnd Hælavíkurbjargs og Horn-
bjargs verða vernduð sérstaklega við gerð aðal-
skipulags Ísafjarðarbæjar 2008-2020 er kemur
að Hornstrandasvæðinu. Í því felst að öllum
framkvæmdum skal haldið í algeru lágmarki
og eingöngu miða að verndun svæðisins. Þetta
kemur fram í drögum að aðalskipulaginu sem
kynna á fyrir íbúum sveitarfélagsins og hags-
munaaðilum nú í janúar. Þar kemur einnig
fram að lítt snortin svæði og landslagsheildir,
sem ná til Lónafjarðar og Barðsvíkur og há-
lendisins þar á milli, verða einnig verndaðar
sérstaklega. Ekki er gert ráð fyrir framræslu
lands eða öðru meiriháttar jarðraski innan frið-
landsins. Gert er þó ráð fyrir að hægt verði að
verja mannvirki í augljósri hættu með viðeig-
andi leyfum Ísafjarðarbæjar. Lágmarka skal
það jarðrask sem verða kann vegna framkvæmda.

Áhersla verði á sjálfbæra ferðaþjónustu, þ.e.
að mæta þörfum ferðamanna og landeigenda
en stuðla jafnframt að verndun náttúru og bú-
setuminja. Ferðamönnum verður beint inn á
ákveðin ferðaþjónustu svæði. Einnig verður
umferð um friðlandið stýrt inn á ákveðnar leiðir
sem skilgreindar eru á skipulagsuppdrætti. Til
að hefta ekki för fólks, eru girðingar ekki heim-
ilar. Hægt er þó að girða af húsgarða með lát-
lausum hætti. Ekki er gert ráð fyrir skógrækt
eða flutningi plantna inn á svæðið. Einungis er
gert ráð fyrir gróðursetningu plantna sem teljast
til náttúrulegrar flóru svæðisins. Innan Horn-
strandafriðlandsins verði meðferð skotvopna
bönnuð, nema með sérstakri heimild sýslu-
manns, frá 1. júní til 1. september og utan þess
tíma einungis heimil landeigendum til hefðbund-
inna nytja.

Friðlandið afmarkast af landsvæðinu norðan
Skorarheiðar sem er á milli Hrafnfjarðar og
Furufjarðar. Svæðið er verndað vegna stórbrot-
ins landslags, fjölbreytilegs gróðurfars og iðandi
dýralífs, einkum fugla. Svæðið geymir einnig
vel minjar um forna búskaparhætti enda er
svæðið einangrað því engir vegir liggja innan
friðlandsins. Í friðlandinu er lögð megináhersla
á að viðhalda ásýnd svæðanna eins og þau voru
þegar þau voru í byggð og því er ekki gert ráð
fyrir nýju landbroti á svæðinu, t.d. vegalagn-
ingu. Endurbyggja má öll íbúðarhús og þjón-
ustuhús sem búið var í eftir 1908, en ekkert
verður þó byggt á jörðum í eigu hins opinbera.

Í drögunum kemur fram að farið verður út í
nánari stefnumörkun um verndun og nýtingu
þar sem m.a. verður fjallað um ferðaþjónustu,
nýtingu og hlutverk landeigenda og verndun
náttúru og búsetuminja með þátttöku hags-
munaaðila og viðeigandi stofnunum. Þar kemur
fram að á fyrri hluta skipulagstímabilsins verði
settur saman hópur hagsmunaaðila og fulltrúa
aðliggjandi sveitarfélaga til að skoða kosti og
galla stækkunar friðlands og stofnunar þjóð-
garðs. Þar verði könnuð áhrif hugsanlegrar
friðlýsingar m.t.t. landeigenda, ferðaþjónustu,
náttúru og menningarminja. Sérstaklega verði
skoðaðir möguleikar á verndun og stýringu um-
ferðar á Drangajökli og svæðis utan friðlands.
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Ungahlutfall rjúpu var með því hæsta á Vestfjörðum eða
77% samkvæmt aldursgreiningu Náttúrufræðistofnunar en
það var einnig hátt á Norðausturlandi og Suðurlandi.
Náttúrufræðistofnun hefur aldursgreint 2884 fugla en á vef
hennar segir að eitthvað eigi eftir að berast til viðbótar af
vængjum frá veiðitíma 2008 en heildarmyndin breytist vart
úr þessu. Hlutfall unga í hauststofni endurspeglar þau afföll
sem ungar verða fyrir og eru umfram afföll fullorðinna fugla.
Þau ár þegar stofninn er í uppsveiflu og umframafföll ungfugla
eru tiltölulega lág er hlutfall unga í stofni hátt og svo öfugt
þegar stofninn er í niðursveiflu. Hlutfall ungfugla í stofni
sýnir kerfisbundnar breytingar í takt við stofnsveifluna sem
tekur um 10 ár „Þessi árin virðist hlutfall unga í
hauststofni vera að hækka og vonandi veit það á gott og
rjúpnastofninn verði blóm- legur næstu ár“, segir á vef

Náttúrufræðistofnunar.
Af þeim vængjum sem skilað hefur verið

inn til Náttúrustofn- unar voru 376 frá Vest-
fjörðum þar af 88 af fullorðnum fuglum
og 288 ungum. – thelma@bb.is

Uppsveifla í rjúpna-
stofninum á Vestfjörðum

Jarðgöng milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar eru eitt þeirra sam-
gönguverkefna sem talin eru í
óvissu hjá samgönguráðuneyt-
inu og Vegagerðinni í ár. Fjöl-
mörg verk sem voru fyrirhuguð
hjá Vegagerðinni í ár verða sleg-
in af. Samgönguráðherra og
Vegagerðin taka ákvörðun um
næstu mánaðarmót í hvað verk
verður ráðist en nokkuð ljóst er
að ráðist verður í mannfrek verk
á suðvesturhorni landsins.

Vegagerðinni eru áætlaðir sex
til sjö milljarðar króna til nýrra
verka í ár. Fjárhæðin er töluvert
lægri en áður var gert ráð fyrir.
Önnur verkefni sem er óvíst um
eru Norðfjarðargöng, Dettifoss-
vegur, Vopnafjarðarvegur og
brú yfir Hornafjarðarfljót. Hreinn

Haraldsson, vegamálastjóri,
sagði í samtali við RÚV, afar
líklegt að stærri verkefni komist
ekki af stað á þessu ári og að
þeim verði frestað fram á næsta
ár eða lengur en formleg ákvörð-
un liggur ekki fyrir. Horft verður
til mannaflsfrekra verkefna á
suðvesturhorni landsins því þar
sé atvinnuástandið verst.

Vegagerðin áætlaði að bjóða
verkið út í ár og samkvæmt áætl-
un áttu göngin að verða tilbúin
árið 2011. Lengd þeirra er áætl-
uð 5,1 km og upphafleg kostn-
aðaráætlun hljóðaði upp á 2,3
milljarða króna. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar hefur lýst yfir
áhyggjum af niðurskurði í
vegamálum vegna efnahags-
ástandsins.

„Þó skilningur ríki á nauðsyn
þess að draga saman í ríkisrekstr-
inum þarf að minna á forgangs-
röðun framkvæmda. Þrátt fyrir
að 50 ár séu á næsta ári síðan
norðan- og sunnanverðir Vest-
firðir tengdust með sumarfærum
vegi hefur það ekki breyst enn-
þá. Yfir veturinn er ófært milli
sunnan- og norðanverðra Vest-
fjarða. Þess vegna leggur bæjar-
stjórn mikla áherslu á að hvergi
verði hvikað frá fyrirhuguðum
jarðgöngum milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar. Jafnframt er
minnt á mikilvægi vegafram-
kvæmda í A-Barðastrandasýslu
þar sem mikið verk er óunnið til
að koma á nútíma vegasam-
göngum á því svæði,“ segir í
ályktun stjórnarinnar.

Jarðgöng í óvissu

Áhersla er lögð á að upp-
bygging hafnarsvæða Ísafjarð-
arbæ verði nýtt til að skapa sókn-
arfæri fyrir hvern bæ, sveitarfé-
lagið og Vestfirði í nýju aðal-
skipulagi Ísafjarðarbæjar og
styrkja þannig stöðu Ísafjarðar
sem byggðakjarna fjórðungsins.
„Afar mikilvægt er að samgöng-
ur og flutningaleiðir verði greið-
ar. Með beinum flutningsleiðum
til útlanda styrkist samkeppnis-
hæfni svæðisins verulega“, seg-
ir í drögum að aðalskipulagi
Ísafjarðarbæjar 2008-2020.

„Hægt er að stunda sjávar-
útveg í öllum byggðakjörnum
sveitarfélagsins. Mikilvægt er
að efla þau sóknarfæri sem gef-
ast og þróa þau samhliða hefð-

bundnari starfsemi tengdri sjáv-
arútvegi. Dæmi sýna að sjávar-
útvegur og ferðaþjónusta geta
styrkt hvert annað og ímynd
svæðisins skiptir máli varðandi
framtíðarþróun þess samstarfs,“
segir jafnframt í drögunum en
auk hefðbundinna atvinnuvega
á hafnarsvæðum hefur ferða-
þjónusta vaxið stöðugt innan
sveitarfélagsins. Móttaka ferða-
manna og þjónusta við þá er æ
stærri þáttur í starfsemi innan
hafnarsvæða, en markvisst
hefur verið unnið að uppbygg-
ingu þeirrar þjónustu.

Á hafnarsvæðum skal fyrst
og fremst gera ráð fyrir starfsemi
sem sækir styrk sinn í nálægð
við höfn. Brýnt er að önnur starf-

semi þrengi ekki svo að hafnar-
svæðum að það hefti uppbygg-
ingu þeirra. Áhersla skal lögð á
að hafnarsvæði verði vel skipu-
lögð, þannig að þau nýtist sem
best og hafi nægt rými fyrir
þróun í sjávarútvegi sem og ný-
sköpun. Uppbygging og hönnun
hafnarsvæða þarf að gera ráð
fyrir fjölbreyttri notkun og þró-
un ólíkra atvinnutækifæra, án
hagsmunaárekstra.

Á Ísafirði er gert ráð fyrir
stærstu hafnarsvæðunum en þau
eru talsvert breytt frá fyrra
skipulagi. Gert er ráð fyrir að
stærstur hluti framleiðslugreina
og flutninga verði á hafnarsvæði
sem tengist Sundahöfn en vægi
hafnarsvæðis á Ásgeirsbakka

minnki og verði með áherslu á
skemmtiferðaskip.

Á Þingeyri, Flateyri og Suð-
ureyri og Hnífsdal eru hafnar-
svæðin tiltölulega lítil en þau
eru í góðum tengslum við iðn-
aðar- og athafnasvæði. Í litlum
sjávarþorpum er gjarnan mikil
blöndun milli atvinnugreina og
því ekki æskilegt að aðgreina
þær í skipulagi. Leitast skal við
að lágmarka neikvæð áhrif hafn-
arsvæða á umhverfi og að þau
uppfylli kröfur um umgengni

og frágang. Umgengni hafnar-
svæða skal taka mið af lögum
um mengun hafs og stranda.
Öll losun mengandi og skað-
legra efna í hafnir er bönnuð.Á
Vestfjörðum eru aðstæður til
fiskeldis víða góðar og mögu-
leikar á frekari þróun í greininni.
meðal annars í kræklingarækt.
Nálægð við góðar hafnir, fisk-
vinnsluhús og flutningaleiðir
eru mikilvæg því ferskleiki af-
urða gefur möguleika á hærra
verði.               – thelma@bb.is

Vægi hafnarsvæðisins á Ás-
geirsbakka á Ísafirði minnkar
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Að fjármagna fyrst og framkvæma svo
svo.

Engin fyrirgreiðslaEngin fyrirgreiðslaEngin fyrirgreiðslaEngin fyrirgreiðslaEngin fyrirgreiðsla
í höfn áður ení höfn áður ení höfn áður ení höfn áður ení höfn áður en

framkvæmdir hófustframkvæmdir hófustframkvæmdir hófustframkvæmdir hófustframkvæmdir hófust

Engin fyrirgreiðsla hafði feng-
ist hjá Lánasjóði sveitarfélaga
til verksins áður en það var sett
af stað, þótt þar hafi verið falast
eftir 200mkr. láni í október árið
2007 til ýmissa framkvæmda í
sveitarfélaginu og 100 mkr. láni
í nóvember.  Í desember sama
ár afgreiddi sjóðurinn hins vegar
30 mkr.  verðtryggt lán á 5,95%
vöxtum til sveitarfélagsins, m.a.
vegna hafnarframkvæmda.

Engin jákvæð viðbrögð voru
heldur frá Lánasjóði sveitarfé-
laga við 100 mkr. lánsbeiðni í
febrúar 2008.

Soffía segir að „allir hafi
samþykkt leiðina sem farin
skyldi“ (varðandi fjármögnun
FHB).  Það er alrangt.   Tillaga

fyrr að ekkert vilyrði hefði
fengist um fjármögnun.

· Sótt var í þriðja sinn um 100
mkr. lán frá Lánasjóði sveitarfé-
laga í febrúar 2008. Ekkert vil-
yrði fékkst frá sjóðnum.

· Samið var við Sparisjóð Bol-
ungarvíkur um 100 mkr. yfir-
dráttarlán á 18,75% vöxtum í
mars 2008, væntanlega með von
um að fá fyrirgreiðslu síðar til
að borga lánið upp.  Það gerðist

ekki. Í grein sinni staðfestir
Soffía þessa tímasetningu á láni
Sparisjóðsins tveimur mánuð-
um eftir að framkvæmdir hefj-
ast!

Öllum má vera ljóst að það er
gáleysi svo ekki sé sterkar að
orði kveðið, að leggja upp í
framkvæmd sem kostar meira
en 70% af útsvarstekjum sveit-
arfélagsins á einu ári, án þess
að hafa fengið til þess neitt fjár-
magn og í raun með handbært
fé 17 mkr eitt að vopni skv. árs-
reikningi 2007.  Þáverandi bæj-
arstjóri Grímur Atlason ásamt
fyrrverandi meirihluta  geta ekki
vikist undan  að bera á því
ábyrgð.

Til að styðja mál mitt leyfði
ég mér að setja fram nokkrar
staðreyndir í stuttu máli í
tímaröð sem birtast undir pistl-
um á bb.is.

Bolungarvík 9. janúar 2008,
Elías Jónatansson, oddviti D-

listans og bæjarstjóri í Bolung-
arvík frá 15. maí 2008.

fulltrúa D-lista varðandi verkið
var nefnilega sú (sjá 4. október
hér að neðan) að fela bæjarstjóra
að:

· Setja fram áætlun um fjár-
mögnun og væntanlegan fjár-
magnskostnað

· Leggja áætlunina fyrir bæj-
arstjórn til samþykktar

· Tekin yrði ákvörðun um
tímasetningu og form á útboði
verksins þegar sú áætlun lægi
fyrir.

Slík áætlun sem hér er um
rætt var aldrei lögð fyrir bæjar-
stjórn og aldrei samþykkt.

Það sem gerðist hinsvegar var
þetta.

· Sótt var um 200 mkr. lán frá
Lánasjóði sveitarfélaga í októ-
ber 2007. Ekki fékkst vilyrði
frá sjóðnum.

· Sótt var um 100 mkr. lán frá
Lánasjóði sveitarfélaga í nóv-
ember 2007. Ekki fékkst vilyrði
frá sjóðnum.

· Framkvæmdir við FHB voru
settar af stað í janúar 2008, þrátt

Elías Jónatansson.

Um framkvæmdir við endurbyggingu Félagsheimilis BolungarvíkurUm framkvæmdir við endurbyggingu Félagsheimilis BolungarvíkurUm framkvæmdir við endurbyggingu Félagsheimilis BolungarvíkurUm framkvæmdir við endurbyggingu Félagsheimilis BolungarvíkurUm framkvæmdir við endurbyggingu Félagsheimilis Bolungarvíkur
Í tilefin af grein Soffíu Vagns-

dóttur á bb.is þann 6. jan. sl. vill
oddviti D-listans, bæjarstjórinn
í Bolungarvík árétta eftirfarandi
varðandi fjármögnun Félags-
heimilisins.  Það fer ekki á milli
mála að tvær bæjarstjórnir hafa
haft það á stefnuskrá sinni að
byggja upp Félagsheimili Bol-
ungarvíkur. Vilji allra stóð til
þess að tryggja uppbyggingu
hússins – þessvegna var sett fjár-
magn í hönnun þess.  Það stóð
aldrei til af hálfu fulltrúa D-
listans að fara út í framkvæmdir
sem ekki hefði tekist að fjár-
magna. Ég tel að það sem allir
bæjarfulltrúar hafi verið sam-
mála um hafi verið það að bæj-
arsjóður myndi bera þriðjung
kostnaðar við uppbygginguna,
en finna þyrfti aðrar leiðir til
fjármögnunar á 2/3 hlutum, sem
ekki verður farið nánar út í hér.
Bæjarfulltrúar D-listans bentu
hinsvegar ítrekað á að nauð-
synlegt væri að fjármagna fram-
kvæmdina fyrst, en framkvæma

Opinn fundur
um raunfærnimat
Fimmtudaginn 22. janúar n.k. kl. 20:00

verður haldinn opinn kynningarfundur um
raunfærnimat í Fræðslumiðstöð Vestfjarða,
Suðurgötu 12, Ísafirði.

Raunfærnimat er ætlað þeim sem starfað
hafa við iðngrein í að minnsta kosti fimm ár,
hafa ekki lokið sveinsprófi en vilja ljúka því.

Nánari upplýsingar á www.frmst.is.

Óbreytt ástand á raforkukerfið
verður dragbítur á samfélagsþróun

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
beinir þeim eindregnu óskum
til iðnaðarráðherra að nútíma-
væðingu raforkukerfis Vestfirð-
inga verði hraðað sem mest má
og hið fyrsta verði tekin ákvörð-
un um bestu mögulegu leiðir til
uppbyggingar kerfisins. Sér-

staklega verði horft til þess
möguleika sem stór virkjun á
Vestfjörðum, þ.e. virkjun Hval-
ár í Ófeigsfirði, getur skapað
fyrir fjórðunginn í heild. Þetta
kemur fram í ályktun sem bæj-
arstjórn samþykkti samhljóða.
„Öruggt aðgengi og gæði raf-

orku eru meðal grundvallarfor-
sendna fyrir uppbyggingu nú-
tímasamfélaga. Íslensk stjórn-
völd hafa sett sér markmið um
að samfélög á Íslandi standi
jafnfætis í þessum efnum“, segir
í greinargerð með ályktuninni.

Þar segir jafnframt: „Ástand
raforkukerfisins á Vestfjörðum
er hinsvegar þess eðlis að það
mun að óbreyttu verða enn frek-
ari dragbítur á samfélagsþróun
í fjórðungnum. Margvíslegar
betrumbætur hafa verið gerðar
á núverandi raforkukerfi, en

ljóst er að þær úrbætur nægja
ekki til að Vestfirðingar standi
jafnfætis öðrum landsmönnum,
eins og markmið stjórnvalda
segja til um. Ein lausn til fram-
búðar felst í nýrri aðflutnings-
línu inn í fjórðunginn og styrk-
ingu núverandi dreifkerfis. Önn-
ur lausn felst í virkjun vatnsafls
á Vestfjörðum og lagningu línu
sem tryggði hringtengingu raf-
magns um fjórðunginn.

Með virkjun Hvalár og styrk-
ingu dreifikerfisins yrði ekki að-
eins raforkuöryggi Vestfjarða

tryggt heldur skapast jafnframt
áhugaverður kostur til eflingar
atvinnulífs í fjórðungnum. Ekki
síst er spennandi að horfa til
virkjunar Hvalár í ljósi þess að
þeir einkaaðilar, sem eru í for-
svari fyrir verkefninu, telja
möguleika á því að hefja fram-
kvæmdir innan tiltölulega skamms
tíma ef áætlanir þeirra ganga
eftir. Gæti verkefnið þannig
tryggt fjölda starfa í erfiðu efna-
hagsástandi og um leið skapað
möguleika á nýrri atvinnuupp-
byggingu á Vestfjörðum.“

Ísafjörður.
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Almennir borgarafundir vegna aðal-
skipulags Ísafjarðarbæjar 2008-2020

20. - 22. janúar 2009Almennir borgarafundir verða haldnir dagana
20.-22. janúar nk. þar sem tillaga að aðalskipu-
lagi Ísafjarðarbæjar, 2008-2020, markmið
hennar og forsendur verða kynntar íbúum
Ísafjarðarbæjar.

Fundirnir verða haldnir á eftirtöldum stöðum:
Suðureyri, 20. janúar kl. 18:00 í félagsheim-

ilinu.
Flateyri, 20. janúar kl. 20:00 í Vagninum.
Þingeyri, 21. janúar kl. 18:00 í félagsheim-

ilinu.
Ísafjörður, 22. janúar kl. 18:00 í Stjórnsýslu-

húsinu, 4. hæð.

Hægt er að nálgast drög aðalskipulagsins
inn á vefsíðu Ísafjarðarbæjar slóðinni: http://
isafjordur.is/upload/files/umhvsvid/adalskipu
lag/a4-greinargerd-15des08.pdf.

Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri framkvæmda- og rekstrarsviðs.

Yfirmannsstöður voru
lagðar niður hjá Heilbrigð-
isstofnuninni Ísafjarðarbæ
og Heilbrigðisstofnun Bol-
ungarvíkur um síðustu ára-
mót. Þremur hjúkrunarfor-
stjórum var sagt upp hjá
stofnununum, tveimur í
Bolungarvík og einum á Ísa-
firði og einn lækningarfram-
kvæmdastjóra hjá stofn-
uninni á Ísafirði. Er þetta
gert vegna sameiningu stofn-
ananna tveggja og verða
yfirmannstöður hjá Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða
auglýstar innan tíðar en þær
eru framkvæmdastjóri lækn-
inga og framkvæmdastjóri
hjúkrunar.

Að sögn Þrastar Óskars-
sonar, framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða, er ekki búið að ákveða
hvar verður skorið niður í
rekstri stofnunarinnar vegna
niðurskurðar á fjárlögum en
stofnunin þarf að skera
niður um 57 milljónir.

„Það er hins vegar ekki
ljóst hvernig menn hafa
hugsað sér sameiningu Heil-
brigðisstofnunnar Patreks-
fjarðar og Vestfjarða,“ segir
Þröstur. Aðspurður hvort
rekstur geti gengið upp hjá
stofnununum segir Þröstur
að ekki séu heilsárssam-
göngur á milli svæðanna
sem geri þeim erfitt fyrir.
„Það er ekki ljóst hvernig
sameiningin fer fram en þær
fela alltaf í sér möguleika,“
segir Þröstur.

– birgir@bb.is

Yfirmanns-
stöður

lagðar niður

Fjórðungssjúkra-
húsið á Ísafirði.

Lögreglan á Vestfjörðum
lagði hald á mun meira magn
fíkniefna á nýliðnu ári saman-
borið við síðustu fimm ár. Lög-
reglan lagði hald á rúmlega 800
grömm af fíkniefnum, en þar
var aðallega um að ræða kanna-
bisefni. Einnig var lagt hald á

E-töflur (Ecstasy), amfetamín
og lítilræði af kókaíni og of-
skynjunarefnum. Þess ber að
geta að hér eru ekki taldar með
haldlagningar lyfja svo sem
stera og þess háttar. Til saman-
burðar hafa haldlagningar í um-
dæminu undanfarin fimm ár

numið um 220 grömmum að
meðaltali á ári.

Lögreglan á Vestfjörðum
hvetur almenning til að vera vel
á varðbergi og veita lögreglunni
allar upplýsingar um fíkniefna-
meðhöndlun, því ekkert verður
gefið eftir gagnvart fíkniefna-

dreifingu í umdæminu. Þeir sem
hafa slíkar upplýsingar eru
beðnir um að hafa samband í
síma lögreglunnar á Vestfjörð-
um sem er 450 3730 eða sím-
svara lögreglunnar og tollgæsl-
unnar á landsvísu 800 5005.
Nafnleynd er heitið.

Mesta magn fíkniefna í fimm ár

Fjöldi farþega Flugfélags Ís-
lands á milli Reykjavíkur- og
Ísafjarðarflugvallar á síðasta ári
fækkaði um 4.000 frá árinu
2007. 51.000 farþegar voru árið
2007 en 47.000 árið 2008.
Heildarfjöldi farþega Flugfé-

lagsins í áætlunarflugi var um
420.000 þar af voru um 22 þús-
und farþegar í millilandaflugi
til Færeyja og Grænlands. Hlut-
fallslega mesta aukning farþega
var á leiðinni milli Reykjavíkur
og Vestmannaeyja eða um 26%

og flugu um 29 þúsund farþegar
á þeirri flugleið með félaginu.

Á leiðinni til Akureyrar stóð
farþegafjöldinn nánast í stað á
milli ára en tæplega 200 þúsund
farþegar flugu með félaginu á
leiðinni milli Reykjavíkur og

Akureyrar. Til Egilsstaða var
nokkur fækkun farþega eða um
15% og var það nokkuð fyrirséð
vegna loka á virkjunarfram-
kvæmdum, farþegafjöldi á
þeirri leið var um 114 þúsund á
síðasta ári.          – birgir@bb.is

Flugfarþegum fækkar um 4000
47.000 farþegar flugu með Flugfélagi Íslands frá Reykjavík til Ísafjarðar árið 2008.
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Bloggið
Formennska
í Framsókn

Þessir menn, nei, konur eru
ekki menn þegar kemur að
frambjóðendum til formennsku
í Framsókn, eru kannski ekki
þessi týpa sem maður sér stökkva inn í forsætisráðherrastólinn, en
það er kannski það sem ætlast er til að formaður geti gert. Maður
sér þá ekki einu sinni sem ráðherra. Einn þeirra, Höskuldur, hefur
setið á þingi, og það í eitt og hálft ár. Það er ekki langur tími.
Auðvitað er það grátlegt að ekki skuli annar/önnur finnast þarna
inni sem treystir sér í djobbið sem hefur meiri reynslu af störfum
í flokknum eða stjórnmálum yfirleitt. - - - Líka sérstakt að nú eigi
sér stað smölun meðal al-mennings inn í flokkinn til að „yfirtaka“
hann. Mér finnst það eitt-hvað undarleg pólitík. Að taka yfir flokk
sem hefur verið starfandi um langt árabil. Það er einhver skítalykt
af því máli, þó að mér eigi auðvitað að vera slétt sama um
Framsókn, þá finnst mér þetta samt eitthvað glatað. Hvers eiga
gegnheilir framsóknarmenn að gjalda!

              Helga Vala Helgadóttir – http://eyjan.is/helgavala/

Verð sam-
viskunnar

Bjarni Ármannsson fyrrver-
andi bankastjóri hefur endur-
greitt Glitni 370 milljónir til
þess að friða samvisku sína og
freista þess að fá fyrirgefningu
syndanna. Allar fjárhæðir er rétt
að skoða í samhengi. Sam-
kvæmt tekjublaði Frjálsrar versl-
unar námu tekjur Bjarna á árinu
2007 rétt rúmlega 43 milljónum á mánuði. Upphæðin sem hann
endurgreiddi eru því 8,6 mánaðar-laun hans. Samkvæmt
launatöflum Samtaka atvinnulífsins gæti Bjarni hafa þénað rúmlega
200 þúsund krónur á mánuði á sama tíma í lægst launuðu störfum
sem bjóðast, að teknu tilliti til aldurs hans og rúmlega 10 ára
starfsreynslu. Ef Bjarni væri semsagt skúringamaður væru 8,6
föld mánaðarlaun hans 1.720 þúsund. Til þess að setja þá upphæð
í samhengi kostar ódýrasta gerðin af Toy-ota Yaris 1.920 þúsund.
Sú fjárfesting sem Bjarni ræðst í með því leggja inn 370 milljónir
til afláts vegna bankahrunsins er því sam-bærileg við að
ómenntaður skúringamaður réðist í að kaupa árs-gamlan Yaris.

Páll Ásgeir Ásgeirsson
http://hateigsvegur.wordpress.com/

Útsölur
Útsölurnar í höfuðborginni

eru nú í hámarki. Mörg þúsund
manns ganga stefnulaust um
ganga Smáralindar og þefa uppi
varning sem er á spottprís og
falur fyrir örlítið minni pening
en fyrir helgina. Vertinum þykir
þó merkilegast hve fáir kunnug-
legir eru þar á ferð enda allir
bláókunnugir og útlit og atgervi algjörlega á skjön við vestfirskt
útlit og ekkert andlit kunnuglegt. Kosturinn við að versla í
Bjarnabúð er sá, að þar nægir að hitta aðeins einn viðskiptavin og
margnefnd þekkir hann og allt hans fólk og getur rakið hans ættir
langt aftur í ættir. Þar er kosturinn við að búa í litla sjávarþorpinu
vestur á fjörðum þar sem allir þekkja alla. Til að gera langa sögu
stutta, þá græða reykvískir kaupmenn ekki mikið á téðum Vert
enda er lagt upp með að styðja sína heimabyggð í hvívetna eins og
frekast er kostur. Þó geta kaupmenn glingurverslana á Akureyri
búist við að Vertinn sæki þá heim um miðja vikunna og lagt er til
að þeir tjaldi öllu því sem til er rétt á meðan.

Vertinn í Víkinni - Ragna Jóh. Magnúsdóttir
http://vertinn.blog.is/blog/vertinn/

„Það er erfitt að segja til um
það núna þar sem ekki er búið
að vinna fjárhagsáætlunina, en
búast má við að unglingavinnan
haldi áfram og ef til vill ein-
hverjar afleysingar“, segir Halla
Signý Kristjánsdóttir, skrif-
stofu- og fjármálastjóri Bolung-
arvíkur aðspurð hvort atvinna

verði í boði fyrir skólafólk næsta
sumar hjá sveitarfélaginu. „Þar
sem ekki er búið að leggja lín-
urnar getum við eiginlega ekki
svarað því, ekkert hefur verið
ákveðið.“ Aðspurð hvort næg
atvinna verði fyrir skólafólk hjá
fyrirtækjum í bænum í sumar
segist Halla Signý ekki eiga von

á öðru.
„Það er ekkert annað í kortun-

um en að það verði eins og
undanfarin ár. Það hafa allavega
ekki komið neinar tilkynningar
um að þau muni ekki halda
áfram sínu striki og ég veit ekki
betur en að þau séu á góðum
róli.“                – thelma@bb.is

Ekki búið að leggja
línurnar í Bolungarvík

„Við stefnum á að halda
óbreyttu sumarstarfi. Vinnu-
skólinn sem við höfum rekið í
mörg ár er okkur afskaplega
mikilvægur. Við höfum einnig
fagnað utanaðkomandi börnum
sem hafa viljað vinna með okkur
því þetta er stórt svæði sem við
þurfum að halda til haga ef við

eigum að státa af fallegum bæ,“
segir Ómar Már Jónsson, sveit-
arstjóri Súðavíkur, aðspurður
hvort atvinna verði fyrir skóla-
krakka hjá sveitarfélaginu í
sumar.

„Það er ekkert í kortunum
sem segir að við höldum starfinu
ekki með sama hætti og hefur

verið hingað til,“ segir Ómar Már.
Aðspurður segir hann sveit-
arfélagið taka upp fyrir vinnu-
skólahópinn þegar kemur að
unglingum 16 ára og eldri. „Það
hefur gefist vel en við höfum
því miður ekki verið með önnur
störf fyrir þau fyrir utan almenn
garðyrkjustörf,“ segir Ómar Már.

Fögnum þeim ungl-
ingum sem vilja vinna

„Við verðum með Vinnuskól-
ann líkt og áður en ég veit ekki
hvernig verður með sumaraf-
leysingar hjá bænum. Það liggur
ekkert fyrir ennþá og við klárum
ekki fjárhagsáætlun fyrr en í
lok janúar eða byrjun febrúar.
Við erum ekki búin að átta okk-
ur á því hvernig reksturinn verð-
ur þetta ár við vitum bara að
það verður töluverð breyting
vegna tekjulækkana og þurfum

að bregðast við þeim,“ segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, aðspurður
hvort eitthvað verði um atvinnu
fyrir skólafólk næsta sumar hjá
sveitarfélaginu.

„Ég tel að það verði þyngra
fyrir fæti hjá skólafólki að fá
atvinnu í sumar en hversu erfitt
það verður skal ég ekki segja til
um. Það á eftir að fara mikið
eftir sjávarútveginum. Síðasta

sumar var erfitt að fá fólk til
starfa hjá fyrirtækjum. Ég hef
heyrt það á nokkrum einstakl-
ingum að þeir hefðu geta bætt
við sig síðasta sumar en fengu
ekki fólk til starfa. Ég vona að
við verðum í betri stöðu hvað
þetta varðar næsta sumar heldur
en á höfuðborgarsvæðinu. Ég á
von á að margir leyti hingað,“
segir Halldór.

– birgir@bb.is

Fær skólafólkið
atvinnu í sumar?
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Sturla Böðvarsson, þingmað-
ur Norðvesturkjördæmis, hefur
komið því á framfæri við mennta-
málaráðherra að fulltrúar sveit-
arfélaga kjördæmisins telji að
erfitt gæti reynst við núverandi
aðstæður að haga rekstri sveit-
arfélaga með hefðbundnum
hætti. Á árlegum haustfundi
þingmanna NV-kjördæmis með
sveitarstjórnum á Vesturlandi
sem haldinn var í Ólafsvík í
október var vakin athygli á því
að nauðsynlegt gæti verið fyrir
ríkisvaldið að ákveða að heimilt

verði að fresta um nokkur ár
fullri gildistöku laga og reglu-
gerða sem muni valda auknum
kostnaði í rekstri sveitarfélaga,
svo sem nýrra laga um leik- og
grunnskóla. Fyrir hönd þing-
manna kjördæmisins óskaði
Sturla eftir því að málið fengi
ásættanlega umfjöllun.

Í svari menntamálaráðherra
kemur fram að ráðuneytið muni
á næstunni hafa frumkvæði að
því að kalla saman starfshóp til
að safna upplýsingum og þróa
mælikvarða til að meta kostnað

af lagabreytingum og óska eftir
að hópurinn leggi sem fyrst mat
á núverandi stöðu í ljósi þess
efnahagsvanda sem nú er uppi
og fjárhagsstöðu sveitarfélaga.

„Menntamálaráðuneyti telur
slíkan hóp eðlilegan starfshóp
eðlilegan vettvang til að leggja
mat á kostnaðaráhrif nýrra laga
um leik- og grunnskóla á sveit-
arfélög“, segir í svari Þorgerðar
Katrínar Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra sem sent hefur
verið þingmönnum NV-kjör-
dæmis og sveitarstjórnum. Sturla Böðvarsson, þingmaður NV-kjördæmis.

„Gæti reynst erfitt að haga rekstri
sveitarfélaga með hefðbundnum hætti“

Heilbrigðisstofnunin á Patr-
eksfirði sameinast Heilbrigðis-
stofnun Vestfjarða sem hefur
höfuðstöðvar á Ísafirði. Guð-
laugur Þór Þórðarson heilbrigð-
isráðherra, hefur í hyggju að
gera umtalsverðar breytingar á
skipulagi heilbrigðisþjónust-
unnar á næstunni og voru þær
breytingar kynntar í síðustu viku.
Í tilkynningu frá ráðuneytinu
segir að skipulagsbreytingarnar
byggist á vinnu sem farið hefur
fram á vegum heilbrigðisráðu-

neytisins undanfarna mánuði,
eða frá því ný lög um heilbrigð-
isþjónustu tóku gildi haustið
2007. Þá sameinaðist heilbrigð-
isstofnanirnar á Ísafirði og Bol-
ungarvík 1. janúar sl. Heilsu-
gæslustöðvar heilsugæslustöðv-
ar á Ströndum og austanverðum
Vestfjörðum, þ.m.t. Reykhóla-
hreppi, munu sameinast stöðv-
um á Vesturlandi auk vestur
Húnavatnssýslu.

„Með skipulagsbreytingun-
um hyggst ráðherra ná fram

hagræðingu í rekstri heilbrigð-
isstofnana víðs vegar um landið
og treysta um leið undirstöður
grundvallarstarfsemi heilbrigð-
isþjónustunnar,“ segir í tilkynn-
ingu frá heilbrigðisráðuneytinu.

„Breytingarnar hafa verið
unnar í samráði við stjórnendur
stofnananna sem þær taka til og
meginmarkmið þeirra hafa verið
kynnt starfsmönnum viðkom-
andi stofnana. Á næstu dögum
verður unnið með stjórnendum
stofnana að útfærslu breyting-

anna hvað varðar tilfærslur
verkefna og starfsfólks. Þetta
verður gert í vinnuhópum sem
skipaðir verða úr hópi stjórn-
enda stofnananna og skila þeir
útfærslu sinni til ráðherra fyrir
19. janúar 2009,“ segir einnig.

Breytingarnar á landsbyggð-
inni ku fela í sér verulega ein-
földun stjórnsýslu stofnana með
sameiningu þeirra og ákvörðun
um stóraukna samvinnu þeirra.
Er þetta meðal annars gert í
framhaldi af setningu nýrra laga

um heilbrigðisþjónustu sem
tóku gildi fyrir rúmu ári. „Ein-
faldari stjórnsýsla, hagkvæmari
rekstur og aukin samvinna
stofnanna er talin geta dregið
verulega úr útgjaldaaukning-
unni sem er staðreynd varðandi
þær stofnanir sem hér eiga í
hlut, en markmið breytinganna
er að slá skjaldborg um og
tryggja kjarnastarfsemi þessara
mikilvægu stofnana á sviði heil-
brigðismála á erfiðum tímum,“
segir í tilkynningunni.

Þrjár heilbrigðisstofnanir á
Vestfjörðum sameinast í eina

Höfuðstöðvar Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða verða á Ísafirði.
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Kreppan kallar á nýtt sveitarfélag

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

smáar
Óska eftir sturtuklefa og ís-
skáp á góðu verði. Uppl. gefur
Sólveig í síma 897 0942.

Hringur fannst fyrir utan Gamla
bakaríið fyrir jól. Upplýsingar
í síma 896 2843.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir íbúð til leigu á Ísafirði. Upp-
lýsingar í síma 892 6212.

Til sölu er segulnaglalína, 40
balar, blönduð. Upplýsingar í
síma 892 0936.

Til sölu er Toyota Hilux árg.
92, nýskoðaður og í góðu
standi. Uppl. í síma 862 3679.

Kettlingar fást gefins. Upplýs-
ingar í síma 456 4063.

Tólf ára kerruvagn fæst gefins
gegn því að hann sé sóttur.
Sér ekki á honum. Skiptitaska
fylgir. Uppl. í síma 849 5315.

Til sölu eru fjögur lítið slitun
16" nagladekk, stærð 225/0 R
16. Kosta ný 110 þús, fást á kr.
60 þús. Uppl. í síma 892 1694.

Til sölu eða leigu er íbúð á Hlíf
2. Uppl. í síma 899 6424.

Til sölu er VW Golf árg. 1999,
ekinn 184 þús. km. Upplýsing-
ar í síma 849 4283.

Til leigu er einbýlishús að Hafn-
arstræti 3 á Þingeyri. Upplýs-
ingar í síma 864 3580.

Til leigu er 64m² einbýlishús í
Hnífsdal. Húsið er fullbúið hús-
búnaði og húsgögnum og leig-
ist þannig fram í júní. Hægt er
að semja um leigu fyrir allt
tímabilið eða styttri tíma. Uppl.
í síma 869 4566 (Erna).

Óska eftir 8mm vídeóupptöku-
vél með longplay. Upplýsing-
ar í síma 893 5191.

Eldri borgarar! Spilavistin
hefst 20. janúar í Safnaðar-
heimilinu á Ísafirði.

Hópur framsóknarmanna í
Ísafjarðarbæ sendi Sigmundi
Davíð Gunnlaugssyni áskorun
fyrir jól um að hann gæfi kost á
sér til formennsku í flokknum.
Sigmundur gekk í Framsókn-
arflokkinn skömmu fyrir jól en
hefur starfað fyrir flokkinn í
skipulagsráði í Reykjavík og
tilkynnti að hann byði sig fram
sem formaður flokksins rétt
fyrir áramót.

Að því er fram kemur á ruv.is
er Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson væntanlegur til Ísa-
fjarðar um helgina til kynna
framboð sitt. Fimm bjóða sig
fram til formennsku í flokknum
sem kosið verður um á flokks-
þingi sem haldið verður 16.-
18. janúar. Þar verður jafnframt
kosið um embætti varafor-
manns og ritara ásamt því sem
stefna flokksins til næstu tveggja
ára er þar mótuð og samþykkt.

Vilja Sig-
mund Davíð

Sprotafyrirtækið Villimey á
Tálknafirði sem framleiðir líf-
rænt vottuð smyrsl úr íslenskum
jurtum stefnir að því að hefja
útflutning á árinu. „Ég hef stefnt
að þessu í langan tíma en ég
byrjaði í verkefni á vegum út-
flutningsráðs í haust sem kallast
ÚH19 og er mjög góður undir-
búningur fyrir fyrirtæki sem
hyggja á útflutning. Í gegnum
verkefnið fæ ég góða ráðgjöf
um t.d. hvaða lönd gætuð hentað
og annað sem er mjög hagnýtt“,

segir Aðalbjörg Þorsteinsdóttir
sem rekur fyrirtækið. Vonir
standa til að útflutningur geti
hafist á árinu en Aðalbjörg vill
ekki stökkva í djúpu laugina of
snemma. „Nú er verið að vinna
undirvinnuna og ég vonast til
að geta byrjað í ár, en þetta
gerist með tímanum og góðum
undirbúningi svo sé ég hvað set-
ur. Það sem drífur mig áfram
eru sögurnar sem fólk segir mér
af því hvað vörurnar hafa hjálp-
að þeim mikið, það skiptir mestu

máli.“
Fyrirtækið var eitt þeirra fyr-

irtækja sem valið var til að taka
þátt í nýju verkefni Útflutnings-
ráðs frá hönnun til útflutnings.
Markmið verkefnisins er að fá
fagmenntaða hönnuði til að
hanna nýja vöru til framleiðslu
og útflutnings. Auk Villimeyjar
varð Fossadalur á Ísafirði fyrir
valinu.

Villimey hefur staðið að
þróun og framleiðsla á smyrsl-
um, salva og áburði úr plöntum

sem eru tíndar við Tálknafjörð
og Arnarfjörð sem staðið hefur
frá árinu 1990 og hafa viðtök-
urnar verið góðar og stækkandi
hópur ánægðra viðskiptavina.
Við fyrirtækið starfa nú þrír.

Villimey hefur alþjóðlega
vottun vottunarstofunnar Túns
til sjálfbærrar söfnunar á villtum
íslenskum plöntum á landsvæð-
is sem er stærsta svæði á Íslandi
sem hefur verið vottað til líf-
rænnar framleiðslu.

„Ég held að við ættum að
horfa í þessa átt með fleiri vörur
og alla matvælaframleiðslu“,
segir Aðalbjörg Þorsteinsdóttir,
eigandi Villimeyjar.

Villimey stefnir á útflutning

Aðalbjörg Þorsteinsdóttir

Stakkur skrifar Hverjar verða afleiðingar banka-
hrunsins og fjármálakreppunnar

fyrir byggðir á Vestfjörðum? Einhlítt svar er ekki til, en hægt er
að leiða líkur að ýmsu. Við getum glaðst yfir samgöngubótum
sem eru komnar í framkvæmd og sér fyrir endann á. Göng milli
Bolungarvíkur og Hnífsdals, brú yfir Mjóafjörð, önnur yfir
Reykjarfjörð í Ísafjarðardjúpi og vegur um Arnkötludal eru í
sjónmáli. Hætt er við að ætluðum göngum frá Arnarfirði til
Dýrafjarðar verði frestað um óákveðinn tíma. Útsvar í Bolung-
arvík hækkar. Orsakir þess eru aðrar að hluta.

Endurskipulagning heilbrigðiskerfis hlaut að verða að
veruleika fyrr eða síðar. Nú ríkir mikil óánægja. Enginn vill
missa spón úr aski sínum. Menntaskólinn á Ísafirði býr við
skert framlög fjár líkt og aðrar stofnanir íslenska ríkisins. Hér
er fátt talið. Þjónusta sveitarfélaga og rekstur verður dregin
saman. Efnahagur þeirra lýtur minnkandi tekjum frá íbúum og
fyrirtækjum. Hann verður þröngur og erfitt að láta enda ná
saman. Framlög sveitarfélaga til íbúa ráðast af framlögum íbúa
í formi skatta, einkum útsvars og skatta af fasteignum og ann-
arra gjalda þeim tengdum. Erfiðust er staða Bolungarvíkur sem
beita mun 14,61% útsvari næstu tvö ár. Fjárhag Bolungarvíkur
er svo komið að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga
leggur til að beitt verði aukaálagi til að laga stöðuna.

Ljóst má vera að staða sveitarfélagsins Bolungarvíkur er

mjög alvarleg og útsvar hvergi hærra en þar. Deilur hafa verið
í bæjarstjórn um hvernig bregðast skyldi við. Ekki er annað í
stöðunni en að fara þá leið sem valin hefur verið, ef val skyldi
kalla. Vonandi dugar þessi leið til að koma fjármálum sveitarfé-
lagsins í viðunandi horf. Ef skyggnst er lengra aftur er ljóst að
Bolungarvík hefur átt á brattann að sækja líkt og fleiri sveitarfé-
lög á Vestfjörðum. Fólki hefur fækkað og atvinnuþróun hefur
ekki verið hagstæð. Sé tekið mið af aðstæðum í íslensku samfé-
lagi árið 2009 er fátt sem bendir til bjartari framtíðar. Sú staða
kallar á nýja hugsun.

Íbúar á Vestfjörðum öllum eru nú innan við 7500 og hefur á
20 árum fækkað um þrjú þúsund. Þessi alvarlega staðreynd
kallar á að hrepparígur verði lagður til hliðar og sameining
sveitarfélaga verði tekin föstum tökum. Með hinum nýju jarð-
göngum er ljóst að framundan hlýtur að vera sameining Ísafjarð-
arbæjar og Bolungarvíkur. Þá hlýtur að vera eðlileg afleiðing
að Súðavíkurhreppur komi inn í sameiningarviðræður. Margir
eru andsnúnir þessum hugmyndum. Sameining hefur í sér
mikla möguleika til hagræðingar.

Verði sameining ekki tekin til alvarlegarar afgreiðslu með
það markmið að á norðanverðum Vestfjörðum verði eitt sæmi-
lega sterkt sveitarfélag er hætt við að allar samgöngubætur sem
mönnum dettur í hug dugi ekki til að sækja fram til endurreisnar
byggðar. Þjónustan mun einnig versna. Svo einfalt er það.
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TumiTumiTumiTumiTumi
trommaritrommaritrommaritrommaritrommari

Oft er hann einfaldlega kall-
aður Tumi trommari. Tumi Þór
Jóhannsson á Ísafirði er þrítugur
að aldri og hefur komið víða
við í tónlistinni, hefur spilað
með mörgum hljómsveitum og
gerir enn, auk þess sem hann
kennir trommuleik við Lista-
skóla Rögnvaldar Ólafssonar í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði og
kenndi áður við Tónlistarskóla
Ísafjarðar.

Segja má að músíkfólk sé allt
í kringum hann í fjölskyldunni.
Amma hans er Geirþrúður
Charlesdóttir (Geigei) sem um
langan aldur var frumkvöðull í
tónlistarlífi og öðrum menning-
armálum á Ísafirði, en tengda-
móðirin er Svanfríður Arnórs-
dóttir, sem alkunn var sem söng-
kona með danshljómsveitum á
Ísafirði, ekki síst með hinni
þjóðkunnu og vinsælu Hljóm-
sveit Baldurs Geirmundssonar,
sem á þeim tíma kallaðist BG
og Svanfríður.

Jón Geir smitaðiJón Geir smitaðiJón Geir smitaðiJón Geir smitaðiJón Geir smitaði
bróður sinnbróður sinnbróður sinnbróður sinnbróður sinn

Tumi Þór lærði á píanó í Tón-
listarskóla Ísafjarðar frá því að
hann var níu ára og fram til
sextán ára aldurs eða þar um
bil. Síðan atvikaðist það þannig,
að Jón Geir bróðir hans keypti
sér trommusett og smitaði jafn-
framt yngri bróður sinn. „Þá
byrjaði maður bara að tromma“,
segir Tumi, „og það hef ég gert

síðan.“
Á unglingsaldri fluttist Tumi

suður og kláraði þar mennta-
skóla og síðan háskóla, þar sem
hann lagði stund á tölvunar-
fræði. „Ég spilaði lítið á þeim
tíma en kom svo vestur aftur og
var þá kippt inn í hljómsveit
sem hét Eidís. Þar var ég að
spila með reynsluboltum í ball-
menningunni hér á svæðinu,
fólki eins og Magnúsi Hávarð-
arsyni í Víkinni, Jóni Hallfreð
Engilbertssyni (Halla) og Þór-
unni Snorradóttur mágkonu
hans, og svo fór ég bara að spila
með hinum og þessum þegar til
var kallað. Núna er ég í tveimur
bestu hljómsveitum Ísafjarðar,
vil ég meina. Annars vegar er
það sveitaballahljómsveitin Kraft-
lyfting og hins vegar Lúðrasveit
Ísafjarðar.“

HljómsveitinHljómsveitinHljómsveitinHljómsveitinHljómsveitin
KraftlyftingKraftlyftingKraftlyftingKraftlyftingKraftlyfting

Varðandi Kraftlyftingu og
upphaf hennar segir Tumi: „Það
var hugdetta hjá mér og Hálf-
dáni Bjarka Hálfdánarsyni að
stofna ballhljómsveit, sveita-
ballahljómsveit. Það má eigin-
lega segja að hún hafi verið
stofnuð meðan Hálfdán Bjarki
var búsettur úti í Svíþjóð. Þá
fórum við að tína saman menn í
þessa hljómsveit en hún tók til
starfa vorið 2008.“

Þeir sem skipa Kraftlyftingu
núna, fyrir utan Hálfdán Bjarka

og Tuma, eru Hlynur Krist-
jánsson, Venni gítarleikari (Her-
mann Vernharður Jósefsson) og
Rúnar Óli Karlsson.

Lúðrasveitin ogLúðrasveitin ogLúðrasveitin ogLúðrasveitin ogLúðrasveitin og
Þröstur JóhannessonÞröstur JóhannessonÞröstur JóhannessonÞröstur JóhannessonÞröstur Jóhannesson

Og svo er það Lúðrasveit Ísa-
fjarðar. „Fyrir þremur árum var
ég að kenna á trommur í Tón-
listarskóla Ísafjarðar og þá var
ég eiginlega vélaður inn í lúðra-
sveitina, kannski ekki síst fyrir
tilstuðlan Torfa Einarssonar,
sem ég tel að eigi veigamikinn
þátt í því að endurvekja þessa
lúðrasveit. Þar ílentist ég og hef
spilað með henni síðan.“

Tumi er líka að spila með
Þresti Jóhannessyni á Ísafirði,
sem eins og kunnugt er spilar á
gítar og munnhörpu og syngur.
„Hann var að taka upp disk með
sínum eigin lögum sem vonandi
kemur út með vorinu og þar
spila ég með hljómsveit. Þröstur
er mikill músíkant“, segir Tumi
Þór.

Sonurinn að stígaSonurinn að stígaSonurinn að stígaSonurinn að stígaSonurinn að stíga
sín fyrstu skrefsín fyrstu skrefsín fyrstu skrefsín fyrstu skrefsín fyrstu skref

Sonurinn Ívar Tumi sem er
að verða níu ára er farinn að
lemja húðirnar eins og pabbinn.
„Já, hann er að stíga sín fyrstu
skref sem trommari. Hann fékk
auðvitað snemma að taka í
trommusett.“ Auk sonarins eiga

Tumi Þór og Aðalheiður Jó-
hannsdóttir kona hans tvær litlar
stelpur, sem heita Emma Katrín
og Lovísa Matthildur.

Jón Geir bróðir Tuma er líka
enn á fullu á trommunum, mað-
urinn sem keypti trommusettið
og smitaði yngri bróður sinn á
sínum tíma.  Hann er búsettur í
Mosfellsbænum spilar bæði í
hljómsveitinni Hraun og hljóm-
sveitinni Ampop.

SystursonurSystursonurSystursonurSystursonurSystursonur
Guðrúnar JónsdótturGuðrúnar JónsdótturGuðrúnar JónsdótturGuðrúnar JónsdótturGuðrúnar Jónsdóttur
Já, það er mikil músík allt í

kringum Tuma Þór Jóhannsson
og mikið söngfólk en ekki ein-

ungis hljóðfæraleikarar. Þar er
fremsta að nefna Guðrúnu Jóns-
dóttur móðursystur hans, sem
er langskólagengin óperusöng-
kona, en maður hennar er Torfi
Einarsson sem áður var getið.

Geigei móðir Guðrúnar og
amma Tuma var alla tíð mjög
virk í tónlistarlífinu á Ísafirði
og söng líka í Sunnukórnum,
rétt eins og foreldrar Tuma.

Svanfríður tengdamóðir hans
hefur heldur betur komið við
tónlistarsöguna á Ísafirði, eins
og áður sagði.

Og svo er strákurinn byrjaður
líka með kjuðana.

– hlynur@bb.is

Tumi ásamt börnum sínum við trommusettið.

TumiTumiTumiTumiTumi
trommaritrommaritrommaritrommaritrommari
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Tækni -Tækni -Tækni -Tækni -Tækni -          vísindivísindivísindivísindivísindi

Lífs stíllstíllstíllstíllstíllLífs stíllstíllstíllstíllstíll
Þannig gætu stærstu flutningaskip litið út eftir
nokkur ár (tölvugrafík). Sólarrafhlöður sem
aka má eftir vindi og gagnast líka sem segl.

Orka sólar og vinda
í stað olíubrennslu
Aflvélar hinna risastóru olíuskipa og gámaflutningaskipa

sem eru í ferðum um heimshöfin brenna gríðarlegu magni af
svartolíu. Kostnaðurinn við brennsluna er misjafn eftir því
sem olíuverð á heimsmarkaði sveiflast en umhverfismengunin
er söm og jöfn. Útblásturinn frá þessum skipum er ekki
óverulegur hluti af gróðurhúsalofttegundunum svokölluðu,
sem margir telja eina helstu ógnina við lífríkið á jörðinni.

Nú þegar hafa verið smíðaðir skemmtibátar og aðrar smá-
fleytur sem nýta sólarorku með góðum árangri. Hins vegar er
ekki lítið stökk að knýja allra stærstu skip með þeim hætti en
undirbúningur er samt kominn talsvert vel á veg. Á því stigi
sem tæknin er núna yrði slík orkuframleiðsla samt ekki nema
hluti af orkuþörf skipanna.

Frá tilraunum með nýtingu vindsins til að komast
leiðar sinnar yfir hafið, enda þótt útfærslan sé önnur

en menn hafa notað frá örófi alda.

Enda þótt það megi með vissum hætti kallast afturhvarf til
fortíðar eru einnig í gangi tilraunir með nýtingu vindsins.
Seglin eru að vísu nokkuð frábrugðin þeim seglum sem notuð
hafa verið um aldir og árþúsundir því að hér er horft til eins
konar segla sem minna helst á fallhlífar. Tilraunir hafa leitt í
ljós um 20% meðalsparnað á olíunotkun með slíkum seglum
og allt upp í 50% þegar best lætur í góðum byr.

Bátur knúinn sólarorku í höfninni í Sydney í Ástralíu.

Mynd ársins úr fá-
tækrahverfi á Haiti

Þessi mynd hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF)
um mynd ársins 2008. Hún er tekin í fátækrahverfinu ömurlega Cité Soleil (Sólskinsþorpinu)
í Port au Prince, höfuðborg Haiti. Ljósmyndarinn er liðlega tvítug belgísk stúlka, Alice Smeets.

Haiti á eynni Hispanjólu í Karíbahafi er eitt af fátækustu ríkjum heims. Nærri helmingur
þjóðarinnar er undir átján ára aldri og fjögur af hverjum tíu börnum lifa við algera örbirgð.

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi

Það er víðar en á Ís-landi sem mönnum þykir gaman að fá sér kaldan og svalandi sundsprett
um háveturinn. Í þorpinu Viazynka í Hvíta-Rússlandi er starfandi hópur heilsufíkla sem
leggur áherslu á útiveru með sem allra náttúrlegustum hætti. Hér er einn félagsmanna að
höggva sér vök til að geta síðan lagst til sunds sér til heilsubótar. Íshöggið er vissulega líkams-
rækt út af fyrir sig og vonandi vinnur maðurinn sér til hita.

Svalandi líkamsrækt
Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi
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Karrísúpa og kúmenkringlurKarrísúpa og kúmenkringlurKarrísúpa og kúmenkringlurKarrísúpa og kúmenkringlurKarrísúpa og kúmenkringlur

Sælkeri vikunnar er Ingibjörg Ólafsdóttir á Ísafirði.Sælkeri vikunnar er Ingibjörg Ólafsdóttir á Ísafirði.Sælkeri vikunnar er Ingibjörg Ólafsdóttir á Ísafirði.Sælkeri vikunnar er Ingibjörg Ólafsdóttir á Ísafirði.Sælkeri vikunnar er Ingibjörg Ólafsdóttir á Ísafirði.SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Sælkeri vikunnar býður upp
á bragðmikla karrísúpu sem ætti
að hressa lesendur BB við í
skammdeginu. Þar sem brauð-
metið er orðið mjög dýrt lætur
Ingibjörg fylgja með mjög góða
uppskrift af kúmen kringlum
sem hún segir tilvalið að fá sér
með ískaldri mjólk.

Karrísúpa

1 l Vatn
1 msk kjúklingakraftur
3 msk karrí
Tómatmauk
Cayenne pipar á hnífsoddi
Hveiti
Ananaskurl
½ -1 lítri rjómi
Rækjur
Surimi
Hörpuskel
Papríka og fl grænmeti

Látið vatnið í pott ásamt karrí
og tómatmauki. Hrærið vel

saman og látið suðuna koma
upp. Smakkið til með kjúklinga-
kraftinum, styrkið með cayenne
pipar. Þessi grunnur á að vera
mjög sterkur og með miklu
karríbragði. Látið krauma í 15-
20 mín þá er grunnurinn þykktur
með hveiti hristur saman við
vatn nógu miklu til að grunnur-
inn verði mjög þykkur. Hann er

síðan geymdur í kæli til næsta
dags.

Setjið grunninn eða hluta hans
í pott þegar að suðan er komin
upp er grunnurinn þykktur með
miklum rjóma þá er ananaskurl-
ið sett útí og blandan smökkuð,
hvort hún sé nógu sæt.

Að lokum er sjávarkonfektið
og grænmetið sett út í. Einnig
er gott að nota afgang af kjúkl-

ingi og grænmeti í staðinn fyrir
sjávarfang.

Kúmen kringlur
500 g hveiti
1 msk þurrger
2 tsk salt
3 tsk sykur
2 msk kúmen
1 dl matarolía

3½ dl fingurvolgt vatn út
krananum

Mjólk til að pensla með.

Setjið hveiti, þurrger, salt,
sykur og kúmen í skál. Setjið
matarolíuna og vatnið út í og
hnoðið helst í hrærivél (alls ekki
lengi þá verður deigið seigt).
Leggið stykki yfir skálina og
látið lyfta sér í ískáp yfir nótt.

Þegar deigið lyftir sér svona
lengi verður það auðmeltanlegt
og hollt.

Takið deigið úr skálini og
setjið hveiti á eldhúsborðið og
búið til lengjur 20-25 cm lengd
og einn og hálfur cm í þvermál.

Athugið að deigið er frekar
lint. Mótið kringlur og leggið á
bökunarpappír og penslið með
mjólk. Leggið stykki yfir og
látið lyfta sér í 30 mín. Hitið

bakaraofninn í 210c en blást-
ursofn í  190-200c  bakið í 15-
20 mín

Einnig er hægt að nota þessa
uppskrift í langlokur eða pítsu-
bollur. Þá er kúmeninu sleppt
og settur ostur og hvítlaukssalt
ofan á og pítsusósa inn í.

Ég skora á Ragnheiði Hall-
dórsdóttur á Ísafirði að koma
með uppskrift í næsta blað.

NBA alltaf
drauma markmiðið

Ísfirðingurinn Þórir Guð-
mundsson vakti snemma athygli
sem efnilegur körfuknattleiks-
maður. Til að mynda varð hann
Norðurlandameistari með 18 ára
landsliðinu á NM unglinga í
körfuknattleik í Stokkhólmi
2006 auk þess sem hann var í
U-16 ára landsliði Íslands sem
vann B-riðil Evrópukeppninnar
í körfuknattleik 2004, sem er
besti árangur sem unglinga-
landslið í körfubolta hefur náð
á Íslandi. Þórir er nú að hefja
seinna hluti Íslandsmótsins í
körfuknattleik með KFÍ.

–Hvenær byrjaðir þú í íþrótt-
inni?

„Ég byrjaði 9 ára gamall
þegar ég var nánast dreginn á
fyrstu æfinguna mína af vinum,
en það var ekki aftur snúið frá
henni og sé ég ekki eftir að hafa
látið undan þar.“

– Hvað er það við íþróttina
sem hrífur þig?

„Það er svo hrikalega margt.
Þegar ég var að byrja var það
alltaf félagsskapurinn, en það
var fljótt að breytast þegar ein-
hver skilningur á íþróttinni fór
að koma. Þegar ég var yngri var
flokkurinn okkar í KFÍ einn sá
sterkasti á Íslandi og voru menn
alltaf að tala um að komast í
landsliðið og það hreif mig mjög
mikið og dró mann áfram alltaf.
Ég mundi segja að í dag sé það

þessi endalausa spenna í leikjum
og keppnum. Maður þarf alltaf
að vera á tánum til að halda sínu
sæti og leggja sig allan fram til
þess að ná settum markmiðum
hjá liðinu.“

– Hversu oft þarftu að æfa á
viku?

„Venjan er hjá okkur að við
erum með 4-5 körfuboltaæfing-
ar í viku og svo 1-2 leikir á
helgi. Svo æfa menn yfirleitt
eitthvað með sjálfir, hlaupa í
Stúdíó Dan eða lyfta. Get alveg
sagt að það fer mjög mikið eftir
dagsformi hjá mér því ég hef
verið einkar tæpur á öðrum fæt-
inum síðustu tvö ár. Á sumrin
er þetta talsvert öðruvísi. Ég
var í tvö sumur að æfa með
landsliðinu og þá bjó ég í Reyk-
javík og æfði með þeim á föstu-
dögum, laugardögum og sunnu-
dögum. Þá voru tvær tveggja
klukkutíma æfingar á dag. Svo
á virkum dögum æfði ég sjálfur
í tvo tíma á dag. En hérna á
Ísafirði hefur þetta verið þannig
að menn fá frí frá alvöru körfu-
boltaæfingum eftir að tímabil-
inu líkur þar til í byrjun ágúst,
þá er bara mætt á æfingar þrisvar
í viku og spilað og haft gaman
svo halda menn sér bara í formi
yfir sumarið sjálfir. Svo byrjar
undirbúningstímabilið í byrjun
ágúst fram að fyrsta leik í októ-
ber og þá er bara harkan sex.“

– Hvað er það sem drífur þig á
æfingar þegar dagarnir koma þar
sem maður vill bara slappa af?

„Það er einfaldlega traustið
við liðið mundi ég segja.
Menn eru í þessu saman til
þess að ná settum markmið-
um og þá verða allir að vera
með frá byrjun, á öllum
æfingum og í leikjum. Það
er eitthvað sem margir skilja
ekki alveg. Mér finnst það að
nenna ekki á æfingu og sleppa
því bara vera vanvirðing við liðið og
sumir ganga svo langt að ætlast til þess að
fá meiri spilatíma og meiri virðingu en þeir
sem eru alltaf á æfingum. Svo er þetta rosa-
lega mikill hugsunarháttur, það er mjög auð-
velt að tala sjálfan sig inn í að mæta ef maður
hefur metnaðinn í það og vill ná langt.“

– Hvert er næsta markmið í íþróttinni?
„Markmið mitt núna númer eitt er að reyna

að fá svar við því hvað sé að angra mig í hnénu og
setja mér svo markmið eftir því hvað kemur í ljós
og hversu mikið ég get gert. Ég stefni einnig á nám
í Danmörku á næstu tveimur árum og ætla ég að
finna mér lið þar til þess að spila með og reyna að
upplifa eitthvað nýtt í körfuboltanum.“

– En hvert er draumamarkmiðið?
„Draumamarkmiðið var alltaf NBA eða atvinnu-

mennskan þegar maður var yngri. Ég held að maður eigi
aldrei að hætta að trúa á markmið sín ef maður hefur
ennþá metnað fyrir íþróttinni þegar maður eldist, því
ótrúlegustu hlutir hafa gerst.“

– Ertu í einhverjum öðrum íþróttum?
„Nei ég er ekki í neinu öðru. Læt mér það nægja að

vera mjög mikill áhugamaður um fótbolta en sleppi því
alfarið að spila hann á öðrum stöðum en körfuboltaæfingu

eftir sigurleiki. Hef
alltaf verið lélegur
í öðrum íþróttum
svo ég held mig
bara við það sem
ég geri best.“
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