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Náttúrustofa í útrás
Þorleifur Eiríksson forstöðumaður Náttúrustofu Vestfjarða ræðir í opnuviðtali um
vöxt stofnunarinnar, æskilega þróun háskólamála á
Vestfjörðum og talar á opinskáum nótum um olíuhreinsunarstöð og fólksfækkun.

Deilt á eldisveiðar í Djúpinu
Smábátasjómenn eru ekki
á eitt sáttir við þróun í eldisveiðum Hraðfrystihússins
Gunnvarar og Álfsfells. Fyrirtækin eru með tvo báta að
veiðum í Ísafjarðardjúpi og er
þorskurinn veiddur í troll með
sérstöku leyfi frá sjávarútvegsráðuneytinu en togveiðar
eru bannaðar í Djúpinu. Sá
þorskur sem ekki drepst við
veiðarnar er alinn áfram í kvíum fyrirtækjanna.
Kristján Andri Guðjónsson
útgerðarmaður á Ísafirði segir
að smábátasjómenn hafi ekki
gert athugasemdir við veiðarnar þegar þær hófust árið
2004 en þróunin undanfarna
mánuði hafi verið á þann veg

að aflasamsetningin hafi gjörbreyst og mikill meirihluti aflans sé ýsa og forsendan fyrir
veiðileyfunum sé brostin.
„Leyfin voru gefin út til að
veiða þorsk í áframeldi en með
breyttri aflasamsetningu hefur
það breyst og þeir eru aðallega
að veiða ýsu“, segir Kristján.
Ennfremur segir hann að
fyrstu árin hafi eldisbátarnir
verið á grynnra vatni en hafi
fært sig dýpra og séu komnir
á sömu veiðislóðir og línubátarnir.
„Maður getur spurt sig
hvort eigi meiri rétt á sér, atvinnuveiðar eða tilraunaveiðar í þorskeldi?“ Kristján bendir á að tekið var fyrir rauðmaga-

veiðar fyrir nokkrum árum vegna
of mikils þorsks í netunum og
spyr hvort ekki sé hægt að
leggja það að jöfnu við eldisveiðarnar í Djúpinu. Togveið-

Frá þorskeldi HG í Álftafirði.
ar eiga sér langa sögu í Ísafjarðardjúpi og tugir báta
stunduðu rækjuveiðar með
trolli í áratugi. Kristján segir
að stífar reglur hafi verið um

rækjuveiðarnar. „Það mátti
ekki veiða allan daginn og
ekki um helgar. Ef það á leyfa
þetta eiga þeir þá ekki að hlíta
sömu reglum“, segir Kristján.

Allra
kvenna
elstar

Vestfirskar konur og
þá Strandamenn sérstaklega eru áberandi á listanum yfir elstu núlifandi
Íslendingana. Nýverið
lést Kristín Guðmundsdóttir frá Kolbeinsvík í
Strandasýslu 105 ára að
aldri, sem hafði verið
elsti Íslendingurinn um
tíma. Í stað Kristínar á
aldursmetalistanum kemur annar Strandamaður
og Vestfirðingur, Þuríður
Samúelsdóttir sem fæddist 19. júní árið 1903 í
Gilsfirði en fluttist fljótlega að Miðdalsgröf í
Kirkjubólshreppi. Torfhildur Torfadóttir, fædd
24. maí 1904 í Asparvík
á Ströndum, búsett á Ísafirði hefur því náð þeim
áfanga að verða næstelsti
núlifandi Íslend-ingurinn. Í fimmta sæti á listanum yfir elstu Íslendingana er svo kona að nafni
Klara Bramm Helgason
sem er fædd á Ísafirði.
Þessar konur hljóta að
vekja von í brjósti yngri
vestfirskra kvenna og
ekki síst þeirra er eiga
ættir sínar að rekja norður
á Strandir um að geta
spannað heila öld á ævi
sinni. Það má þó geta sér
til um að ótæpilegt magn
af selkjöti, hákarli og
kindakjöti á uppvaxtarárum þeirra sé ein af forsendum þessa langlífis,
matvæli sem eru nú í mun
minna mæli á borðum nútímakvenna.
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Ekkert ákveðið með fasteignaskattinn í Bolungarvík

Dagurinn í dag

17. janúar 2008 –17. dagur ársins
Þennan dag árið1975 hrapaði þyrla í eigu Þyrluflugs ehf. á
Kjalarnesi og sjö manns fórust. Þetta er mannskæðasta
þyrsluslysið hérlendis og þennan dag árið 1991 hófst eld-gos
í Heklu. Það var talið hið fjórða á öldinni og stóð í 53 daga.

Ekki hefur verið ákveðið hvort fasteignskattar lækki í Bolungarvík líkt og í Ísafjarðarbæ. Grímur Atlason, bæjarstjóri Bolungarvíkur, segist ekki hlaupa á eftir þeirri hugmynd að lækka fasteignaskatta, bæjarsjóði veiti af öllum krónum. Hann tekur fram að bæjarráð og bæjarstjórn
eigi eftir að ræða málið og taka ákvörðun um skattprósentu þessa árs. Fasteignamat í Bolungarvík hefur hækkað um 12% en fasteignaskattur miðast við matið. Bæjastjórn Ísafjarðarbæjar
ákvað að lækka skattprósentuna vegna hækkunar á fasteignamati. Skattprósentan í Bolungarvík er 0,45% sú sama og var í Ísafjarðarbæ áður en hún var lækkuð í 0,41%.

Framlög til Byggðasafns Vestfjarða skorin verulega niður
Fjárlaganefnd alþingis hefur skorið niður framlög til
Byggðasafns Vestfjarða um
sjö milljónir króna. Á fjárlögum 2007 fékk safnið 16 milljónir til sérstakra verkefna en
fær níu á fjárlögum þessa árs.
Jón Sigurpálsson, forstöðumaður Byggðasafnsins, segir
að eftir að frumvarp til fjárlaga
kom fram þar sem lagður var
til niðurskurður hafi safnið
sent fjárlaganefnd ítrekun á
fyrri umsókn en ekkert hafi
heyrst frá nefndinni. Fjárlögin
voru síðar samþykkt og niðurskurðurinn því orðinn að veruleika. Jón segir niðurskurðinn
valda því að lítið muni gerast
í endurbyggingu báta í eigu
safnsins á þessu ári en vonast
þó til að Sædís fari á flot enda
endurbygging hennar langt
komin.
Guðjón Arnar Kristjánsson,
þingmaður Frjálslynda flokksins og nefndarmaður í fjárlaganefnd, segir að mun fleiri
styrkir til endurbygginga og
viðhalds gamalla báta hafi
borist nefndinni en áður.
Meirihluti nefndarinnar hafi
afgreitt það þannig að allir
bátastyrkirnir hafi verið færðir

niður í eina milljón með
tveimur undantekningum.
Ekki virðist skipta hvort bátar
séu í eigu einstaklinga, fyrirtækja eða safna. Til dæmis
fékk Blátindur VE tveggja
milljóna króna styrk. Blátindur er í eigu Sæbergs ehf. í
Reykjavík. Hæsta styrkinn
fékk Húni II, alls 5 milljónir.
Húni II í eigu Iðnaðarsafnsins
á Akureyri.
Guðbjarti Hannessyni, þingmanni Samfylkingarinnar, var
ekki kunnugt um málið þegar
blaðið talaði við hann. Guðbjartur á sæti í fjárlaganefnd.
Hann segir að heildarstefnu
vanti í verndun gamalla báta á
Íslandi og sér fyrir sér bátafriðunarsjóð. Hann vill vinna
að því með Byggðasafni Vestfjarða að fara yfir bátamál
safnsins í heild sinni.
Kristján Þór Júlíusson,
varaformaður fjárlaganefndar,
fullyrðir að Byggðasafn Vestfjarða komi ekki verr út úr
fjárlögum ársins 2008 en önnur söfn á landinu þegar allt er
tekið með í reikninginn. Hann
segir að beiðnum um fjárframlög til fjárlaganefndar hafi
fjölgað um 40% milli ára.

Rafvirkjar
Óskum eftir rafvirkjum til starfa á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar gefur Hjörleifur í síma 893
9065 og Jón Ragnar í síma 897 9592.

Byggðasafnið í Neðstakaupstað.

Aflasamsetning eldisveiða breyst talsvert
Þórarinn Ólafsson, verkefnisstjóri Hraðfrystihússins Gunnvarar, segir það
vera rétt hjá Kristjáni Andra
Guðjónssyni (sjá frétt á forsíðu) að aflasamsetning eldisveiða í Ísafjarðardjúpi hafi
breyst talsvert. Í samtali við
blaðið sagði Kristján að
hlutfall ýsu í eldisveiðum í
Ísafjarðardjúpi væri orðið
það hátt að forsenda fyrir
veiðunum væru brostnar.
Þórarinn segir að upphaf
veiðanna megi rekja til ársins 2004 þegar sjávarútvegsráðuneytið gaf fyrst út
leyfi og mjög lítið hafi verið

af meðafla fyrstu árin.
„Síðasta ár var nokkuð sérstakt. Framan af gengu veiðarnar frekar illa og lítið af
þorski og öðrum tegundum
en bátarnir héldu samt áfram
að róa og reyna að ná í þorsk
í kvíar. Það kom hinsvegar
gott skot í sumar af þorski en
það gekk ekki eins vel að
halda í honum lífi eins og við
eigum að venjast“ segir Þórarinn. Ýsuveiðar í Djúpinu
glæddust þegar leið á haustið
og segir Þórarinn að HG hafi
ekki sótt stífar í Djúpið vegna
þessa og nefnir sem dæmi að
Valur ÍS hafi ekki farið á veið-

ar þrátt fyrir að hafa til þess
leyfi. Halldór Sigurðsson ÍS
stundar veiðarnar fyrir HG.
Að sögn Þórarins var aflasamsetningin framan af hausti
70% ýsa og 30% þorskur.
Samtals hefur Halldór Sigurðsson ÍS vigtað 32 tonn af
þorski ofan í sjókvíar eftir að
ýsuveiðar fóru að aukast. Á
árinu 2007 fönguðu bátar á
vegum HG tæplega 100 tonn
af þorski með rækjuvörpu í
Djúpinu sem fóru lifandi ofaní
sjókvíar, sá fiskur verður orðin
300 tonn þegar honum verður
slátrað.
„Við höfum fengið þessi

leyfi frá sjávarútvegsráðuneytinu í 2-3 mánuði í senn.
Leyfið rennur út hjá okkur
1. febrúar nk. Í því er ekkert
er tilgreint um magn meðafla.
Hinsvegar gilda eðlilegar
reglur um aflamark fyrir
meðaflann eins og í öðrum
veiðum.“ Aðspurður hvort
HG ætli að sækja um áframhaldandi leyfi segir Þórarinn að það verði ekki gert á
sömu forsendum og undanfarin ár vegna breyttrar aflasamsetningar.
Við veiðarnar er notuð
hefðbundin rækjuvarpa, en
með stærri möskva í poka.

Atvinnuleysi minnkar milli ára
Aðstoðarverslunarstjóri
Óskum eftir starfsmanni í stöðu aðstoðarverslunarstjóra.
Upplýsingar gefur Guðmundur verslunarstjóri í versluninni. Áhugasamir sæki um
í versluninni eða á bonus.is.

Atvinnuleysi á Vestfjörðum
minnkaði um 29,2% milli áranna 2006 og 2007. Meðalfjöldi atvinnulausra var 34 á
síðasta ári en hafði verið 48
árið áður. Frá árinu 2006 til
2007 hefur atvinnuleysi minnkað um 19% að meðaltali á
landinu. Atvinnulausum fækkaði alls staðar á landinu nema
á Suðurnesjum þar sem var
aukning um 22% og á Vesturlandi um 7,5%. Mest er fækk-

unin á Norðurlandi vestra eða
um 48% en því næst koma
Vestfirðir. Atvinnuleysi í fjórðungnum var 0,6% af áætluðum mannafla í desember. Atvinnuleysi karla var næstminnst í fjórðungnum eða
0,2% en einungis var það
minna á Norðurlandi vestra
þar sem það var 0,1%. Atvinnuleysi vestfirskra kvenna
var hins vegar 1,1% en það
var minnst á höfuðborgar-

svæðinu eða 0,7%.
Meðalfjöldi atvinnulausra á
Vestfjörðum var 23 í desember. 7 manns voru atvinnulausir í Bolungarvík, þrír í Ísafjarðarbæ, 1 í Kaldrananeshreppi, tveir í Strandabyggð,
1 í Tálknafirði og 11 í Vesturbyggð. Enginn var skráður atvinnulaus í öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum. Flestir
þeirra sem voru á skrá Vinnumálastofnunar voru á aldrin-

um 55-59 ára eða 6 af 23. Því
næst kom aldurshópurinn 3034 ára en þar voru 5 skráðir.
Athygli vekur að í þessum
tveimur aldurshópum eru eingöngu konur. 10 af þeim 23
sem voru á skrá höfðu verið
án atvinnu í 4-8 mánuði.
Atvinnuleysi var í lágmarki
seinustu tvo desembermánuði. Frá árinu 1998 var mest
atvinnuleysi í desember árið
2003 þegar það var 2,7%.
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Hagnast ríkið á refaveiðum?
Sveitarfélagið Strandabyggð hefur ítrekað kröfur sínar til
umhverfisráðherra um aukna þátttöku ríkisins í kostnaði við
refa- og minkaveiðum sökum nálægðar sveitarfélagsins við
friðlandið á Hornströndum. Sveitarstjórn telur ljóst að kostnaður ríkisins vegna þessa sé enginn þar sem endurgreiðslur
nema samtals 300.742 kr. en greiddur virðisaukaskattur
vegna veiðanna nam 394.119 kr. fyrir sama tímabil.
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MR lagði MÍ
Menntaskólinn í Reykjavík lagði Menntaskólann á Ísafirði í spurningakeppninni Gettu betur á mánudagskvöld. Leikar fóru þannig að
MR fékk 25 stig á móti 11 stigum MÍ. MR er ávallt með eitt
sterkasta lið keppninnar þannig að ísfirskir menntskælingar geta
borið höfuðið hátt þrátt fyrir ósigurinn. Dómari keppninnar er
fyrrv. blaðamaður Vestfirska fréttablaðsins sáluga, Páll Ásgeir
Ásgeirsson en spyrill er sjónvarpsmaðurinn Sigmar Guðmundsson.

Hriktir í kótakerfinu eftir álit mannréttindanefndar S.Þ.

Vegur að grundvelli kvótakerfisins
Úrskurður mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna
um að stjórnvöldum beri að breyta fiskveiðilöggjöfinni er
afdráttarlaus og sjávarútvegsráðherra ber að hlíta honum
segir Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Frjálslynda
flokksins. „Álitið er afdráttarlaust og vegur að grundvelli
kerfisins. Þar segir að þessi lagasetning frá 1990 hafi ekki
verið í samræmi við sáttmálann, en þá voru veiðiheimildirnar í fyrsta skipti ótímabundnar og framseljanlegar.
Nefndin segir að það gangi gegn ákvæðum um þjóðareign
og vegi að atvinnufrelsi manna“, segir Kristinn.
Einar Kristinn Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir
á ruv.is að álitið sé ekki bindandi en því er Kristinn ekki
sammála. „Það er til lítils fyrir Íslendinga að gera sig gildandi á alþjóðavettvangi ef við tökum ekki mark á úrskurðum frá stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Við höfum undirgengist þennan sáttmála og hann samþykktur 1979 eftir
því sem ég best veit.“ Hann segir að nú reyni á ríkisstjórnina
og ráðherrann en er vonsvikinn með fyrstu viðbrögð.
„Sjávarútvegsráðherra segir eins og Bergþóra, ung var
ég gefin Njáli. Ungur var hann gefinn kvótakerfinu, og
eins og Bergþóra er hann tilbúinn að brenna inni með
kerfinu og taka sjávarbyggðirnar með.“ Kristinn segir að
álitið komi sér ekki á óvart. Hann hafi verið formaður
sjávarútvegsnefndar þegar Valdimarsdómurinn féll og
segir sömu sjónarmið koma fram núna og komu þá fram
hjá Hæstarétti.
– smari@bb.is

Erfitt að taka
álitið alvarlega
Jón Guðbjartsson útgerðarmaður spyr hvað kerfi fólk
vilji fá í staðinn, fyrst kvótakerfið svona er svona ómögulegt. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna gefið frá
sér álit þess efnis að íslenskum stjórnvöldum beri að endurskoða fiskveiðistjórnunarkerfið og greiða tveimur sjómönnum bætur fyrir að hafa ekki fengið úthlutað kvóta.
„Hvað ætlar fólk að fá í staðinn? Þetta kerfi hefur reynst
okkur vel og heldur okkur ennþá við að sækja sjóinn. Eiga
allir að geta fengið sér bát og róið? Það er nóg til að skipum og bátum í landinu og afkastagetan gríðarleg. Á að
greiða öllum Íslendingum bætur fyrir að hafa ekki getað
róið síðustu tuttugu ár? Það er erfitt að taka þetta alvarlega“,
segir Jón.
Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, segir í Morgunblaðinu að álit mannréttindanefndar
Sameinuðu þjóðanna um íslenska kvótakerfið sé ekki
þjóðréttarlega bindandi eins og um dóm sé að ræða. Það
hafi hins vegar mikið vægi því mannréttindanefndin sé
mikilvæg stofnun innan SÞ og Ísland hafi samþykkt
þessa kæruleið um að nefndin fjalli um kærur á hendur
ríkinu.
– smari@bb.is
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Hallgrímur Magnús Sigurjónsson, útibússtjóri
Glitnis, handsalar samninginn við Svavar Þór
Guðmundsson, formann BÍ.

Hornbjarg í fjarska.

Bjargferð með Tryggva mun
ekki breyta afstöðu bæjarins
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar þakkar boð Tryggva
Guðmundssonar í eggjaferð í
Hornbjarg næsta vor en telur
að slík ferð muni ekki breyta
afstöðu nefndarinnar til eyðingu refs í bjarginu. Umhverfisstofnun veitti erindi Tryggva
til Ísafjarðarbæjar, þar sem
hann óskar eftir aðgerðum
gegn tófu, umsögn og komst
að þeirri niðurstöðu að tófan
ætti ekki sök á fækkun bjargfugla. Tryggvi lét ekki þar við
sitja heldu ákvað að bjóða fulltrúum bæjarins og Umhverf-

isstofnunar með sér í bjargið
svo þeir gætu séð ástandið
með eigin augum.
„Til að sýna óvéfengjanlega
fram á réttmæti fullyrðinga
minna óska ég eftir því að
Ísafjarfjarðarbær og/eða Umhverfisstofnun láti einhvern
fulltrúa sinn sem treystir sér
til að koma með mér í Hornbjarg næsta vor þegar eggjavertíð hefst. Við myndum við
það tækifæri taka vídeómyndir af svæðinu, bæði þar
sem refurinn kemst um og
svæðum þar sem hann kemst

ekki. Verði fullyrðingar mínar
staðfestar með þessum hætti
ætlast ég til að Umhverfisstofnun biðjist opinberlega afsökunar á óviðeignandi og
niðurlægjandi málsmeðgerð.“
Tryggvi er ekki af baki dottinn þrátt fyrir þessar umsagnir og viðbrögð umhverfisnefndar við boði hans í bjargið. „Ég vona að ég fái með
mér myndatökumenn í bjargið
í vor og nái myndum af tófunni. Það er reyndar erfitt að
mynda uppi á Þræðingunum
en ef við verðum heppnir þá

væri hægt að mynda tófu í
Efri-Þræðingi. Þar voru þúsund egg áður fyrr en maður
fær kannski 10 – 20 í dag. En
það hlýtur að vera ætisleysinu
að kenna eins og Páll Hersteinsson segir, þó að rétt fyrir
ofan séu allar hillur fullar af
eggjum, en þangað kemst tófan ekki“, segir Tryggvi Guðmundsson.
Hann er hissa á afstöðu umhverfisnefndar og segir hana
vera á nákvæmlega sömu línu
malbiksliðið fyrir sunnan.
– smari@bb.is

Glitnir styður
við bakið á BÍ

Boltafélag Ísafjarðar og
Glitnir hafa undirritað nýjan
styrktarsamning. Glitnir,
áður undir merkjum Íslandsbanka, hefur í árafjöld
verið stór styrktaraðili Boltafélags Ísafjarðar og þannig
stutt við bakið á ungum iðkendum knattspyrnuíþróttarinnar á Ísafirði. „Þetta er
almennur styrktarsamningur fyrir árin 2007 og 2008
og er til styrktar barna- og
unglingastarfi félagsins.
Glitnir hefur verið Boltafélaginu innan handar um árabil til að auðvelda starfið
og bæta það og heldur því
áfram af myndarskap“, segir Svavar Þór Guðmundsson, formaður BÍ og bætir
við. „Stjórn BÍ vill koma

kærum þökkum til stjórnenda og starfsfólks Glitnis
enda eru það helst fjármálin
sem eru íþróttafélögunum
verstur ljár í þúfu um þessar
mundir.
Nú er ætlunin að setja í
gang markmannsþjálfun
hjá félaginu sem hefur eingöngu verið að sumrinu
hingað til en mun verða á
dagskrá það sem eftir er
vetrar og vonandi allt árið
um kring í framtíðinni.
„Ekki veitir af þar sem
auðséð er að skipuleg þjálfun markmanna er höfuðatriði í því hvort flokkar ná
árangri eða ekki. Nánara
skipulag verður kynnt síðar“, segir Svavar Þór.
– thelma@bb.is

Reynir Torfason við eitt verka sinna í Hamraborg.

Reynir Torfa sýnir í Hamraborg
Reynir Torfason, myndlistarmaður á Ísafirði hefur opnað
sýningu í hliðarsal Hamraborgar á Ísafirði. Hamraborgarfeðgar hafa komið upp veitingaaðstöðu í nýja plássinu
og verður það einnig nýtt undir myndlistarsýningar vestfirskra myndlistarmanna. Ætlunin er að opna nýja sýningu
í hverjum mánuði, alltaf fyrsta
laugardag hvers mánaðar.
Listamaður janúar er Reynir
Torfason og á sýningunni er
sambland af nýrri og eldri

verkum Reynis, bæði abstrakt
og hefðbundnum. Á undan
Reyni hafði Pétur Guðmundsson myndlistarmaður sýnt
verk í desember í þessum nýjasta sýningarsal Ísfirðinga.
Að sögn Úlfars Ágústssonar
í Hamraborg eru veggir Hamraborgar bókaðir fimm mánuði
fram í tímann og hefur borið á
mikilli ánægju bæði meðal
viðskiptavina sem kunna vel
við nýjungina og listamönnum sem dásama dagsbirtuna
sem fellur á verkin.
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Sec þjóðhátíðir á Sólborg

Sundlaugin á Ísafirði dýrust
Fram kemur í verðsamanburði Neytendavaktarinnar í blaðinu 24 stundum að sundspretturinn sé
dýrastur á Ísafirði og Akureyri. Margir sundstaðir hækkuðu gjaldskrár sínar um áramótin og þar á
meðal voru Sundlaug Akureyrar og Sundhöllin á Ísafirði. Verð er dýrast, sé miðað við fullorðna eða
370 krónur stök sundferð á hvorum stað. Þessi verðsamanburður gefur þó kannski ekki rétta mynd
af hvar dýrast sé að fara með fjölskylduna í sund því á Ísafirði er ókeypis fyrir börn í sund, en
fullorðnir einstaklingar þurfa þó að borga hæsta gjald á landinu. Sundlaug Kópavogs og Sundlaugin á
Seltjarnarnesi koma best út úr þessari könnun og munar um 32% á hæsta og lægsta verði.

Á leikskólanum Sólborg eru börn af ýmsum uppruna og því heldur
leikskólinn sex þjóðhátíðardaga hátíðlega á ári. Að sögn Helgu
Bjarkar Jóhannsdóttur leikskólastjóra eru leikskólabörnin frá Íslandi,
Þýskalandi, Perú, Póllandi, Hvíta-Rússlandi og Serbíu. Myndir af
löndunum hanga uppi á öllum deildum ásamt þjóðfánum ríkjanna
og eru börnin hvött til að koma með tónlistardiska og bækur frá
heimalandi sínu. Frá þessu segir í blaðinu 24 Stundir.

Ritstjórnargrein

Þótt fyrr
hefði verið

Bæjarins besta fagnar samþykkt Landsambands smábátaeigenda um að hafnar verði markvissar rannsóknir á hafsbotninum og lífríki hans. Blaðið hefur margsinnis haldið uppi
gagnrýni á að þjóð sem allt fram til þessa hefur byggt afkomu
sína að fullu á auðlindum hafsins skuli hafa verið jafn sinnulaus
um allt er lýtur að eftirliti með veiðarfærum og umgengni um
lífríki hafsins og raun ber vitni.
Til að sinna þessu hlutverki leggur Landssambandið til að
komið verði á fót sérstakri rannsóknarstofnun. Um það segir
í samþykktinni: ,,Gild rök hníga að því að ný stofnun með
þetta hlutverk hafi aðsetur á Vestfjörðum þar sem sjávarútvegur er undirstaða mannlífs og mikill þekkingarforði er til
staðar, auk þess sem stofnanir með háskólamenntuðu fólki
eru stöðugt að eflast.“ Um aðbúnað og starfssvið hinnar nýju
stofnunar segir síðan: ,,Stofnun þessi þarf að hafa umráð yfir
rannsóknarskipi og húsnæði með sérstöku tilliti til rannsókna
á veiðarfærum og öðrum rannsóknum sem krefjast athafnasvæðis. Stofnunin skal gefa veiðiráðgjöf eins og Hafró en
unna á öðrum forsendum með það að markmiði að breikka
grunn þeirrar ráðgjafar sem unnið verður eftir. Rannsaka
þarf sérstaklega áhrif veiðarfæra á lífríki. Er í því sambandi
brýnt að nýta yfirgripsmikla þekkingu sjómanna sem aflað
hefur verið með áratuga veiðireynslu. Um ráðgjöfina þarf að
myndast vísindaleg umræða sem verður upplýsandi bæði
fyrir þá sem í greininni starfa og þjóðina alla sem er eigandi
auðlindarinnar.“
Vonandi sér sjávarútvegsráðherra ástæðu til að bretta upp
ermarnar og hrista burt sofandaháttinn sem hrjáð hefur stjórnvöld í þessu brýna hagsmunamáli. Þyrnirós svaf í eina öld.
Við megum ekki sofa lengur. Það er lífsspursmál að vakna.
Það er ekki nóg að við séum hætt að trúa því að sjórinn gleypi
allt og þess vegna sé sama hvernig við högum okkur. Umgengnin um hafið er áreiðanlega mun verri en við viljum viðurkenna.

Klapp á bakið
Til hamingu þið, sem standið að ,,Aldrei fór ég suður“. Þið
eruð svo sannarlega vel að Eyrarrósinni komnir. Og kitlar
það ekki bara enn meira ánægjutaugarnar að í ,,blaði allra
landsmanna“, í pistli á ábyrgð ritstjórnar, hafi slíkt verið talið
,,hneyksli“? Slík skrif undirstrika reyndar bara fáfræði um
það mikla og fjölbreytta menningarlíf sem hér hefur þrifist,
og þrífst sem aldrei fyrr, og hittir illa þann eina er frá sér lét
fara.
s.h.

Á þessum degi fyrir 29 árum

Bílvelta við Skarfasker
Bíll valt rétt innan við Skarfasker upp úr hádegi á mánudag og endaði niður í fjöru. Ökumaðurinn var einn í
bílnum og slapp ómeiddur. Bíllinn var á leið frá Bolungarvík til Ísafjarðar. Mikil hálka er öllum vegum á Vestfjörðum og ökumenn hvattir til að gæta fyllstu varúðar.

Íþróttamaður Bolungarvíkur útnefndur 20. janúar
Ekki hafa margar tilnefningar borist um íþróttamann
Bolungarvíkur fyrir árið 2007
en hann verður útnefndur 20.
janúar í Einarshúsi í Bolungarvík. „Frestur til að skila inn
tilnefningum rennur út 15. janúar og venjan hér hefur verið

að flestir skila ekki fyrr en á
síðustu stundu. Allar ábendingar eru vel þegnar“, segir
Jón Steinar Guðmundsson,
formaður íþrótta- og æskulýðsráðs Bolungarvíkur.
Til þess að geta orðið aðnjótandi þessa heiðurs þarf

viðkomandi auk þess að skara
fram úr í íþróttum að hafa
lögheimili í Bolungarvík.
Ungmennafélag Bolungarvíkur, Héraðssamband Vestfirðinga, íþróttafélagið Ívar og
Hestamannafélagið Stormur
skila inn tilnefningum í valinu.

Þeir sem síðast urðu þessa
heiðurs aðnjótandi voru Rögnvaldur Magnússon (2006),
Gunnar Már Elíasson (2005)
og Sveinbjörn Hrafn Kristjánsson (2003), en valið féll
niður árið 2004.
– thelma@bb.is

Bolvíkingar fengu Segir sögu sína í Bandinu hans Bubba
öll verðlaunin

Milli jóla og nýárs voru sigurvegurunum í Vestfjarðamótinu
í knattspyrnu afhentir verðlaunabikarar þeir sem keppt er um.
Hér var um að ræða sögulega stund fyrir bolvíska knattspyrnumenn því þeir fengu öll verðlaunin, sem um var keppt, eða
fimm alls. […] Um leið og Ólafur Þórðarson frá Ísafirði afhenti knattspyrnumönnum verðlaunin hvatti hann bæjarstjórn
til að bæta aðstöðu þessara manna. Forseti bæjarstjórnar kvað
bæjarstjórn vera alla af vilja gerða til að gera aðstöðu þessara
manna sem besta en fjármagnsskortur setti þeim hömlur.
Íþróttalífið hér í Bolungarvík er að mestu leyti í höndum
UMFB og ef litið er yfir ársskýrslu félagsins sést að starfið er
blómlegt og stöðugt vaxandi. Til viðbótar við það sem áður
hefur verið sagt um þátttöku í knattspyrnu má geta þess að
UMFB tók þátt í Íslandsmótinu í knattspyrnu í 3. deild og 3. og
5. flokki. Háð var árleg bæjarkeppni við Garðabæ og leikinn
gestaleikur við ÍA,3 flokk.

Anna Helga Guðmundsdóttir var ein þeirra sem gerði
tilraun til að komast í Bandið
hans Bubba á ferð kóngsins
um Vestfirði í október sl. Þar
söng hún með sinni íðilfögru
röddu fyrir Bubba Morthens
og stóð sig með prýði. Þeim
sem standa að gerð þáttarins
barst sú fregn þegar heim var
komið, að Anna Helga hefði

átt við veikindi að stríða, en
æxli hafði hreiðrað um sig í
höfði hennar sem olli henni
hugarangri og vanlíðan.
Síðar kom í ljós að æxlið er
góðkynja og á sér ennþá stað
í heilaberkinum við heilann á
Önnu Helgu og fær að vera
þar óáreitt nema það fari að
breyta sér og stækka. Það var
árið 2002 sem Anna Helga

fór að fá flogaköst og byrjuðu
læknar þá rannsóknir. Það var
ekki fyrr en í febrúar á sl. ári
að niðurstaða læknanna var
ljós og að um heilaæxli væri
að ræða en góðkynja. Anna
Helga fer reglulega í eftirlit
og líðan hennar er góð að
hennar sögn og lítur hún jákvæðum og björtum augum
til framtíðar.

Þessi saga snart þá aðila sem
að þættinum stóðu og lögðu
þeir leið sína til Bolungarvíkur
til að ná tali af Önnu Helgu og
fá hana til að segja sögu sína
sem birt verður í þættinum.
Með í för var Unnur Birna Vilhjálmsdóttir fegurðardrottning sem tók viðtalið við Önnu
Helgu. Frá þessu er greint á
vikari.is.
– smari@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
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sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Jónas, Chopin og Shostakovich á tónleikum Sinfóníunnar
Á efnisskrá tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem haldin verður á Ísafirði 24. janúar eru verk eftir Jónas Tómasson, Chopin, Shostakovich og Poulenc. Sinfónietta eftir Jónas verður frumflutt á tónleikunum í íþróttahúsinu á
Torfnesi en hljómsveitin mun leika píanókonsert nr. 2 eftir Chopin, Festival overture eftir Shostakovich og Gloria
eftir Poulenc. Hátíðarkór Tónlistarskólans flytur Gloria með hljómsveitinni. Einleikari á tónleikunum er píanistinn
Anna Áslaug Ragnarsdóttir og einsöngvari Ingunn Ósk Sturludóttir. Hljómsveitarstjóri er Bernaharður Wilkinson.
Sinfónían halda skólatónleika þar sem á efnisskránni eru m.a. verk eftir Beethoven, Vivaldi og Strauss. Langt er um
liðið síðan hljómsveitin spilaði síðast á Vestfjörðum en tilefnið að þessu sinni er 60 ára afmæli Tónlistarskólans.

Skautasvell í Bolungarvík?
Íþrótta- og æskulýðsráð Bolungarvíkur vinnur nú að
tillögum til bæjaryfirvalda um útfærslu hugmynda að
skautasvelli í bænum. „Við ætlum að hafa þetta eins
einfalt og ódýrt og hægt er. Ég sé fyrir mér að það þyrfti
að moka og steypa kanta og svo fylla með vatni þegar von
er á frosti. Við munum koma með einhverjar skynsamlegar
tillögur en svo er það bæjarins að ákveða framhaldið“,
segir Jón Steinar Guðmundsson, formaður íþrótta- og
æskulýðsráðs Bolungarvíkur. Hann segir svellið vera
raunhæfan möguleika og að stefnt verði að því að koma
því í framkvæmd sem allra fyrst. „Við ætlum að láta
reyna á þetta í vetur. Ég hef trú á því að ef við kæmum upp
svellið myndum krakkarnir hafa mjög gaman af.“
Ekkert skipulagt svæði er fyrir skautasvell á Vestfjörðum, eftir því sem best er vitað, en í Reykjavík og á Akureyri eru skautahallir, og þar hafa skautafélög verið starfrækt lengi. Skautafélag Reykjavíkur var fyrst stofnað
árið 1873 og Skautafélag Akureyrar árið 1937 og er því
70 ára í ár. Mikil hefð er fyrir skautaiðkun á Tjörninni í
Reykjavík og Pollinum á Akureyri og um miðja síðustu
öld var mikið skautað þegar Pollinn á Ísafirði lagði. Á
skautasvellum má stunda ýmsar íþróttir, svo sem listhlaup
á skautum, íshokkí, hraðhlaup og krullu.

Fyrirtæki sameinast
Sumarbyggð hf, Tálknabyggð og Próton hafa sameinast
í eitt fyrirtæki með höfuðstöðvar í Súðavík. Sameinað
fyrirtæki nefnist Sumarbyggð og á fimm sumarhús og
báta á Tálknafirði, þrettán sumarhús og gistiheimili í
Súðavík auk þess að hafa umsjón með tjaldstæði Súðavíkur fyrir Súðavíkurhrepp. Framkvæmdastjóri sameinaðs
fyrirtækis er Vilborg Arnardóttir.
Gert er ráð fyrir 1.500 sjóstangaveiðimönnum til Súðavíkur og Tálknafjarðar í sumar. Alls á fyrirtækið 21 sjóstangaveiðibáta. Upphaf sjóstangaveiði sem fjöldatúrisma
á Vestfjörðum má rekja til fyrirtækisins Fjord fishing
sem í áttu, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og
Bolungarvíkurkaupstaður. Í kjölfar samstarförðugleika
leystist fyrirtækið upp þar sem ekki var hægt að halda
áfram með upphaflegar áætlanir.

Þorrablótin nálgast
Senn líður að því að fólk fer að huga að ýmsu góðgæti
í súrtunnum sínum, versla hákarl og víkka þjóðbúninga
því Þorri hefst þann 25. janúar á bóndadag. Æði mörg
Þorrablót eru haldin á norðanverðum Vestfjörðum og þá
oftar en ekki í tengslum við átthagafélög og uppruna.
Önnur minni blót sem hafa sést stinga upp kollinum
undanfarin ár eru Þorrablótið sem haldið er í sundlauginni
á Suðureyri, Þorrablót þeirra sem engin átthagafélög eiga
og Þorrablót Strandamanna.
Bolvíkingar og Hnífsdælingar verða fyrstir til að ríða á
vaðið og halda sín blót á öðrum degi Þorra, þann 26.
janúar. Helgina eftir, nánar tiltekið 2. febrúar blóta Súgfirðingar Þorra, en eins og kunnugt er skiptast á Þorra- og
Góublót í þeim firði. Flateyringar halda sinn veglega
Stútung og Grunnvíkingar halda Þorrablót í Félagsheimilinu í Hnífsdal 9. febrúar. Þann 16. febrúar verður svo
Sléttuhreppsblótið haldið, að vanda í Félagsheimilinu í
Hnífsdal.
Hvorki hefur verið tekin ákvörðun um dagssetningu
Þorrablótsins á Þingeyri né Pottormablótsins á Suðureyri,
en Pottormablótið verður einhverja helgi í febrúar.

Leitað er leiða til að nýta Núpsskóla í Dýrafirði.

Ekki raunhæfur möguleiki að nýta
Núpsskóla til meðferðarstarfa
Barnaverndarstofa telur það
ekki vera raunhæfan möguleika að nýta Núpsskóla til
meðferðarstarfa á næstu árum
miðað við stefnu stofnunarinnar. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hafði samþykkt að
kanna möguleika á því að héraðsskólinn að Núpi yrði nýttur
fyrir starfsemi sem lýtur að
meðferð barna og ungmenna

þar sem þar er til staðar mikil
náttúrufegurð, kyrrlátt umhverfi og mannvirki til staðar.
Þörfin fyrir aukin úrræði fyrir
börn í vanda væri fyrir hendi
sem og fyrir fjölbreytni í atvinnulífi á Vestfjörðum. Í
svari Barnaverndarstofu kom
fram að undanfarið hefur stofan unnið að gerð tillagna að
langtímaáætlun í barnavernd-

armálum, sem m.a. tekur til
starfsemi á sviði meðferðar
fyrir börn og unglinga.
„Þessi tillaga að áætlun hefur nú verið félagsmálaráðuneytinu til þóknanlegrar afgreiðslu. Við gerð áætlunarinnar var sú stefna mörkuð af
hálfu stofnunarinnar að ekki
yrði gert ráð fyrir frekari uppbyggingu á sviði stofnana-

meðferðar fyrir börn á næstu
árum. Áhersla er aftur á móti
lögð til að auka fjölbreytni í
meðferðartilboðum, m.a. með
því að hafa tiltæk meðferðarúrræði utan stofnana.“
Bæjarráð þakkar svarið og
hvetur til að leitað verði annarra leiða til að koma á starfsemi á Núpi í Dýrafirði.
– thelma@bb.is

Vonir standa til að skíðasvæði
Ísfirðinga opni fyrir helgina
Skíðamenn hafa væntanlega tekið gleði sína eftir snjókomu liðinna daga og eflaust
horft til fjalla í þeirri von að
geta nú tekið fram tól sín og
tæki. „Ef spáin sem okkur hefur verið lofað stenst eru mjög

góðar líkur að geta keyrt allar
lyftur fyrir eða strax eftir helgi.
En eins og er erum við að
vinna brekkurnar og vonumst
til að geta opnað fyrir æfingakrakka bráðlega en ekki meira
en það“, segir Úlfur Guð-

mundsson, forstöðumaður
skíðasvæðis Ísfirðinga.
Aðspurður segir hann fólk
vera orðið óþreyjufullt að
draga fram skíðin sín. „Sérstaklega þegar orðið er hvítt
yfir öllu, en því miður þarf

meira til og þessir 10-15 sm
sem við fengum um daginn
bara duga ekki til.“ Göngumenn gátu fyrir nokkru gengið
á skíðum um brautir á Seljalandsdal en þar er að finna
troðinn, þurran snjó.

Hundrað milljónir á ári
í þorskeldisrannsóknir
Fiskeldishópur AVS hefur í framhaldi af ráðstefnu
sem haldin var í Reykjavík í
lok nóvember, útbúið stefnumótun fyrir þorskeldi til
næstu þriggja ára og leggur
til að á tímabilinu 20082010 verði opinbert framlag
sem úthlutað er úr rannsóknasjóðum til rannsóknaog þróunarstarfs í þorskeldi
100 milljónir króna á ári.
Til viðbótar kemur síðan 25
milljóna árlegt framlag til
kynbóta á þorski, 500 tonna
árlegar aflaheimildir til

þorskeldis, framlag ríkissjóðs
til stofnana, styrkir úr erlendum rannsóknasjóðum og framlag fyrirtækja sem stunda tilraunaeldi á þorski. Fiskeldishópur AVS hefur ákveðið að
forgangsraða verkefnum við
uppbyggingu þorskeldis á Íslandi. Forgangsraðað er innan
ákveðinna málaflokka, og
voru hafðar til viðmiðunar tillögur fimm faghópa og fyrirlesara á þorskeldisráðstefnunni.
Í flokknum „Matfiskeldi“
voru verkefni er snúa að

ótímabærum kynþroska eldisþorsks sett efst í forgang en
mikið frumkvöðlastarf hefur
verið unnið af Dr. Þorleifi
Ágústssyni hjá Matís á Ísafirði
í þróun ljósastýringar á kynþroska eldisþorsks. Í þennan
málaflokk er lagt til að fari 15
milljónir á ári, næstu þrjú árin.
„Ótímabær kynþroski eldisþorsks er stórt viðfangsefni í
dag og skoða þarf mismunandi aðferðir til að draga úr
tjóni í eldinu,“ segir í skýrslu
um stefnumótun í þorskeldi .
Lagt er til að 20 milljónir

verði settar í flokkinn „Umhverfismál og eldistækni“,
og í kynbætur og erfðarannsóknir fari 5 milljónir, en
áður hafið ríkisstjórn Íslands tilkynnt að sértækar
aðgerðir til stuðnings fiskeldi fælu meðal annars í sér
að árlega yrði veitt 25 milljónum til kynbóta- og erfðarannsókna. Það hefur komið fram hjá frumkvöðlum í
þorskeldi á Vestfjörðum að
algjör vöntun á kynbótastarfi sé einn helsti flöskuhálsinn í þorskeldisþróun.
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Töf á aðalskipulagi tefur framkvæmdir í Fljótavík
Eigendur jarðarinnar Geirmundarstaðir í Fljótavík hafa óskað eftir umsögn um það hvort deiliskipulag það sem verið
er að vinna af svæðinu verði tekið til afgreiðslu nefndarinnar áður en nýtt aðalskipulag fyrir Ísafjarðarbæ verði
samþykkt. Ástæðan fyrir fyrirspurninni er sú að útlit er fyrir að en dragist að leggja fram tillögu að aðalskipulagi og
er það farið að valda eigendum Geirmundarstaða umtalsverðum vandræðum við framkvæmdir á jörðinni. Erindið
var tekið fyrir á síðasta fundi umhverfisnefndar sem mun leita meðmæla Skipulagsstofnunar fyrir deiliskipulaginu
með vísan til bráðabirgðaákvæðis Skipulags- og byggingarlaga. Eins og greint hefur verið frá var sótt um byggingarleyfi til umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar í vor fyrir 65 m² sumarhúsi á lóð Geirmundarstaða í Fljótavík.

Aldrei fór ég suður hreppti hnossið
Aldrei fór ég suður – Rokkhátíð alþýðunnar fékk Eyrarrósina, sérstaka viðurkenningu fyrir framúrskarandi
menningarverkefni á landsbyggðinni. Eyrarósin var afhent við hátíðlega athöfn á
Bessastöðum í síðustu viku.
Rúnar Óli Karlsson, einn forsprakka rokkhátíðarinnar, var
að vonum ánægður en hann
var á Bessastöðum þegar tilkynnt var um sigurvegarann.
„Við erum náttúrulega í sjöunda himni með þetta. Við
komust nálægt fyrir tveimur
árum en þá vorum við tilnefndir en nú hrepptum við
hnossið“, segir Rúnar þegar.
Guðmundur M. Kristjánsson,
annar upphafsmanna hátíðarinnar, segir að verðlaunin séu
mikil hvatning.
„Að fá Eyrarósina gefur
okkur byr í seglin og hvetur

okkur til að standa glæsilega
að þessu eitt árið enn allavega.
Einnig er þetta viðurkenning
á því að við höfum verið á
réttri leið með að þróa þessa
hátíð“, segir Guðmundur.
Dorrit Moussaieff forsetafrú
er verndari Eyrarrósarinnar og
afhenti verðlaunin en forsetinn gat ekki mætt vegna veikinda. Siðameistari forsetans
varð að orði að eitt af hlutverkum forsetans væri að finna til
með þjóðinni og það gerði
hann svo sannarlega í dag þegar hann lá með flensu eins og
svo margir Íslendingar gera
þessa dagana.Eyrarrósin var
stofnuð árið 2004 þegar Listahátíð í Reykjavík, Byggðastofnun og Flugfélag Íslands
gerðu með sér samkomulag
um eflingu menningarlífs á
landsbyggðinni til þriggja ára
í tilraunaskyni. Afar vel hefur

tekist til svo ákveðið var að
endurnýja samstarfið á síðasta
ári.
Markmiðið með Eyrarrós-

Rokkað og rólað á síðustu rokkhátíð.
inni er að efla fagmennsku og ingarmöguleika einstakra
færni við skipulagningu menn- sveitarfélaga og landshluta og
ingarlífs og listviðburða á skapa sóknarfæri á sviði
landsbyggðinni, auka kynn- menningartengdrar ferðaþjón-

ustu. Eyrarrósin er veitt einu
afburða menningarverkefni á
starfssvæði Byggðastofnunar.
– smari@bb.is

Krefst aðgerða
vegna tíðra flóða
Framkvæmdastjóri Heilbrigðistofnunarinnar í Ísafjarðarbæ krefst þess að tæknideild Ísafjarðarbæjar grípi
strax til viðeigandi ráðstafana
vegna tíðra flóða í sjúkrahúsinu. Í bréfi Þrastar Óskarssonar til bæjaryfirvalda kemur
fram að slökkvilið Ísafjarðarbæjar hafi ítrekað þurft að

koma á staðinn með tæki og
mannskap til að dæla vatni og
þannig lágmarka það tjón sem
hefur vofað yfir hverju sinni.
Nær 14 milljóna króna tjón
varð í sjúkrahúsinu í lok janúar 2005 en þá fóru saman há
sjávarstaða og asahláka og
vatn flæddi inn í sjúkrahúsið.
Á síðasta ári flæddi vatn

fjórum sinnum inn í húsið,
síðast 17. desember. Þröstur
segir að eftir því sem næst
verður komist hafi tæknideildinni verið kunnugt um vandamálið árum saman án þess að
við því hafi verið brugðist með
viðeigandi hætti og er því krafist skjótra aðgerða.
– smari@bb.is

Tíð flóð hafa valdið tjóni í sjúkrahúsinu.

STAKKUR SKRIFAR

Mannréttindabrot og kvóti
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.

Kvótakerfið hefur fylgt Íslendingum á þriðja áratug. Um það fyrirkomulagað að veita ákveðnum aðilum rétt til að veiða fisk í sjónum hefur verið
deilt frá upphafi. Í byrjun var sá háttur á hafður að þeir sem aflað höfðu sér
reynslu við fiskveiðar fengu úthlutað kvóta til fiskveiða. Kvóti var auðvitað
miðaður við ákveðið magn fiskjar sem afla mætti. Síðan hefur margt gerst.
Rétturinn til að veiða fisk hefur nú um árabil gengið kaupum og sölum.
Óveiddur fiskur í sjó hefur þannig orðið að miklu verðmæti. Kvótinn hefur
verið veðsettur þegar þurft hefur lánsfé til reksturs fiskiskipa.
Kvótakerfið hefur verið mörgum þyrnir í augum og oft hefur verið á það
bent að nýir menn eða fyrirtæki ættu afar litla möguleika á því að geta hafið
fiskveiðar. Ekki dugar að eiga skip og áhöfn. Til þess að mega veiða fisk á
Íslandi eða við það er mönnum nauðsynlegt að eiga kvóta. Þessari kvöð
hafa margir mótmælt og vilja ekki una því að njóta ekki frelsis til að stunda
atvinnu að eigin vild. Er þá rifjað upp að rétturinn til að stunda atvinnu að
vild sé verndaður af ákvæði 75. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Að
vísu má setja þessu frelsi ef almannahagsmunir krefjast þess.
Nú hefur Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sent íslenskum stjórnvöldum tóninn og gert þeim að skoða betur hvernig það samræmist frelsi til
atvinnu að brúka það kvótakerfi sem er í gildi á Íslandi. Margir fara nú mik-

inn og telja sig hafa í augsýn sigur á kvótakerfinu. Hollt er að hafa í huga
að ekki hefur fallið dómur dómstóls sem ber að fara eftir. Hverja skoðun
sem menn kunna að hafa á fiskveiðistjórnunarkerfi Íslendinga er best að
fara með gát og brjóta kvótamálið til mergjar áður en stóryrði taka yfir umræðuna.
Því má ekki gleyma að einhverja stjórn verður að hafa á fiskveiðum og
margar aðferðir höfðu verið reyndar áður en núverandi stjórnkerfi fiskveiða
var tekið upp. Margir telja að ófarir landsbyggðarinnar megi fyrst og fremst
kenna kvótakerfinu. Ljóst er að sú staðreynd að fiskafli hefur farið minnkandi undanfarin ár hlýtur að kalla á það að ítarlega verði skoðað með hvaða
hætti best verður staðið að því að nýta fiskimiðin umhverfis Ísland með
hag lands og þjóðar að leiðarljósi.Það gekk ekki betur að úthluta skipum
dögum til fiskveiða, nú eða að banna skipakaup nema önnur skip væru seld
úr landi.
Það sem nú skiptir máli er að fara vandlega yfir þau atriði sem nefnd er
í áliti Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Enn meira máli skiptir
að flýta sér ekki um of. Hér gildir svo sannarlega að flas sé ekki til fagnaðar. Gleði einstakra stjórmálamanna yfir því að nú sé hægt að kveða kvótakerfið í kútinn er ótímabær. En það þolir vel að verða endurskoðað hlutlaust og hlutlægt.
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Færri eiga kvóta aflögu til leigu

Spáir aukni álagi hjá heilsugæslunni
Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir á Ísafirði gagnrýnir nýja reglugerð heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytisins sem tók gildi um áramótin og felur í sér að komugjöld barna
á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum voru felld niður. Honum finnst óréttlátt að elliog örorkulífeyrisþegar eigi að taka á sig auknar álögur. Hann telur að breytingin muni
stórauka álag á heilsugæslustöðvum og bendir á að erfitt hafi verið að komast að á
heilsugæslustöðvum, að minnsta kosti á suðvesturhorninu og býst hann við að hin nýja
reglugerð geri ástandið verra, frekar en að bæta það. Frá þessu var greint á ruv.is.

Kristinn H.Gunnarsson, þingmaður, segir mikla óvissu ríkja hjá smábátaútgerðinni.
Aðeins einn smábátur er eftir á Flateyri sem á einhvern kvóta. Svipaða sögu má
segja um önnur sjávarþorp í landinu.Viðmælandi fréttastofu á Flateyri sagðist ekki
lengur hugsa fyrir mánuðinn, nú væri aðeins hugsað frá einum degi til annars.
Leigan á þorski væri það há og spurning væri hvort maður færi á sjó eða ekki. Þau
eru færri fyrirtækin sem eiga einhvern kvóta aflögu og leigja hann frá sér. Nú fá
menn sér leigubáta, til að veiða fyrir sig þorskinn, fyrir mjög lágt verð.

Sýnt verður í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Þjóðleikhúsið frumsýnir á Ísafirði
Þjóðleikhúsið hefur á undanförnum árum lagt sífellt
meiri áherslu á leiksýningar
sem höfða til ungs fólks og
liður í því markmiði er að
frumsýna verk fyrir framhaldsskóla úti á landi. Að
þessu sinni varð Menntaskólinn á Ísafirði og Edinborgarhúsið fyrir valinu til að upplifa
og hýsa leikritið norway.today
eftir Igor Bauersima. Það má
segja að það sé nokkuð vestfirskur blær á uppsetningu
verksins því leikstjórinn Vig-

dís Jakobsdóttir er fædd og
uppalin á Ísafirði, hönnuður
leikmyndar er Högni Sigþórsson frá Flateyri og annar
tveggja leikenda, Þórir Sæmundsson er af ísfirskum ættum.
Um verkið segir í upplýsingum frá Þjóðleikhúsinu:
„norway.today er grátbroslegt
verk um tvær ungar manneskjur í leit að hinu endanlega
adrenalín-kikki; dauðanum.
Þetta er skemmtilega þverstæðukennt verk um tilgang

og tilgangsleysi lífsins, uppfullt af svörtum húmor. Frá
því að verkið var frumflutt í
Düsseldorf árið 2000 hefur
það verið þýtt á 25 tungumál
og sett upp í yfir tvö hundruð
mismunandi uppfærslum í
Evrópu, Bandaríkjunum og
víðar.“
Þjóðleikhúsið ætlar að gera
leikferðir út á land með sýningar fyrir ungt fólk að reglulegum viðburði í starfi hússins
og leggja áherslu á vandaðar
uppsetningar fyrir fólk á fram-

haldsskólaaldri. Sérstakur
stuðningsaðili þessa verkefnis
Vodafone sem styrkir leikferðirnar og þegar sýnt hefur
verið hér á Ísafirði fer sýningin
í leikferðalag um landið.
Í morgun (fimmtudag) var
leikritið frumsýnt fyrir nemendur Menntaskólans á Ísafirði í Edinborgarhúsinu og í
kvöld kl. 20 verður hátíðarsýning fyrir almenning á sama
stað þar sem miðasala fer einnig fram.
– sigridur@bb.is

Vilja nýja rannsóknastofnun á Vestfirði
Landssamband smábátaeigenda vill að háskólasamfélagið verði nýtt til rannsókna á
hafsbotninum og lífríki hans
og segir gild rök hníga að því
að ný stofnun með þetta hlutverk verði staðsett á Vestfjörðum. Landsfundur LS hefur
samþykkt ályktun þess efnis.
Í samþykktinni segir að algjör
trúnaðarbrestur hafi orðið
milli sjómanna og Hafrann-

sóknastofnunar og tímabært
sé að rjúfa þá einangrun. Um
rannsóknastofnunina segir í
samþykktinni: „Gild rök hníga
að því að ný stofnun með þetta
hlutverk hafi aðsetur á Vestfjörðum þar sem sjávarútvegur er undirstaða mannlífs og
mikill þekkingarforði er til
staðar, auk þess sem stofnanir
með háskólamenntuðu fólki
eru stöðugt að eflast.

Stofnun þessi þarf að hafa
umráð yfir rannsóknarskipi og
húsnæði með sérstöku tilliti
til rannsókna á veiðarfærum
og öðrum rannsóknum sem
krefjast verulegs athafnasvæðis. Stofnunin skal gefa
veiðiráðgjöf eins og Hafró en
unna á öðrum forsendum með
það að markmiði að breikka
grunn þeirrar ráðgjafar sem
unnið verður eftir. Rannsaka

þarf sérstaklega áhrif veiðarfæra á lífríki. Er í því sambandi
brýnt að nýta yfirgripsmikla
þekkingu sjómanna sem aflað
hefur verið með áratuga veiðireynslu. Um ráðgjöfina þarf
að myndast vísindaleg umræða sem verður upplýsandi
bæði fyrir þá sem í greininni
starfa og þjóðina alla sem er
eigandi auðlindarinnar.“
– smari@bb.is

Gamla apótekið.

Gamla apótekið ónýtt
Húsnæði Gamla apóteksins á Ísafirði sem stendur
við hlið Landsbankans er
ónýtt. Þetta segir Haukur
Þór Haraldsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Landsbankans, en húsið er
í eigu bankans. Haukur
segir að húsið hafi verið
skoðað fyrir nokkrum árum
og þá hafi komið í ljós að
undirstöður þess séu ónýtar
og burðarvirkið í mjög
slæmu ástandi og að því
verði ekki bjargað. Einhverjir aðilar hafi sýnt áhuga
að gera það upp, en fallið
frá því þegar gerð hafi verið
grein fyrir ástandinu. Einnig hafi verið falast eftir því

til leigu undir öldurhús, en
bankanum ekki fundist það
æskileg starfsemi í miðbæ
Ísafjarðar og við hlið bankans.
Haukur segir að til greina
komi að rífa húsið og byggja sambærilegt hús á lóðinni, en bankanum sé ekki
sama um hvers konar hús
standi þar, æskilegt sé að
götumyndin haldi sér. Ísafjarðarbær er með húsið til
afnota og nýta Héraðssamband Vestfirðinga og Ungmennafélag Íslands sé aðstöðu í húsinu, einnig forstöðumaður félagsmiðstöðvanna og Sundfélagið
Vestri.
– smari@bb.is

Fornleifaskráning breytir skipulagi
Fornleifaskráning í landi
Þingeyrar leiðir í ljós að ekki
verður unnt að breyta aðalog deiliskipulagi í samræmi
við þær tillögur og beiðnir
sem fram hafa komið. Þeir
Óskar Leifur Arnarsson og
Ragnar Edvardsson hjá Náttúrustofu Vestfjarða unnu þessa
skráningu að beiðni Ísafjarðarbæjar vegna fyrirhugaðra
breytinga á aðal- og deiliskipulagi. Vísir h.f. sótti um
leyfi til bæjarins um að gera

bílaplan út frá allri norðurhlið
fiskvinnsluhússins að Hafnarstræti 9, Þingeyri. Í fornleifaskráningunni segir: „Umrætt
svæði er hluti af túni sem hefur
að geyma friðlýstar fornleifar,
sem taldar eru vera minjar um
Þingeyrar-þing. Í gegnum tíðina hefur sífellst þrengst að
þessum minjum og hefur frystihúsið, ásamt steyptum plönum verið byggt ofan í þingstaðinn að austanverðu. Sjást
merki þess á sumum stöðum

hvar rústir liggja undir steypt
plan við vestur hlið hússins.“
Umhverfisnefnd hefur af þessum sökum hafnað gerð bílastæðis við gafl Hafnarstrætis
9 á Þingeyri.
Fornleifaskráningin gerir
það einnig að umhverfisnefnd
sá sér ekki fært að breyta aðalskipulagi með þeim hætti
að skipuleggja frístundabyggð
á ákveðnu svæði. Hvíldarklettur ehf. hafði sótt um að
byggja 10 útleiguhús í ferða-

þjónustu á óskipulögðu landi.
Um svæðið segir í fornleifaskráningunni: „Svæðið sem
um ræðir er um 200 x 100 m.
Tvær nyrstu lóðirnar (næst
uppistandandi útihúsi) norðan
við lækjarfarveg eru í sléttuðu
túni og þar sér ekki fyrir minjum á yfirborði. Þó er alltaf
möguleiki að þær leynist undir sverði. Umrætt skipulagssvæði er staðsett á svæði sem
heitir Hrosshóll og er í hallandi hlíð til austurs, undir

Sandafelli.“
Á Hrosshóli er merktur inn
á fornleifaskrá steinn sem
nefnist Imba. Hún telst til
fornminja og í fornleifaskráningunni segir um sögu steinsins: „Utantil og ofan við Laufás er ræktað stykki í hlíðinni,
sem kallað er Hrosshóll. [...]
Stór steinn er í stykki þessu,
sem heitir Imba eða Ingibjörg.
Þar átti að vera huldufólksbústaður, og sást þar stundum
ljósagangur. Eitt sinn var

ákveðið að sprengja steininn,
en þeim sem átti að bora varð
ekki svefnsamt nóttina áður,
og var því hætt við verkið.
Ofan til við Hrosshól er klettur
í hlíðinni, sem heitir Svenni.
Steinar þessir munu draga
nafn af systkinunum Sveini
og Ingibjörgu Bergsbörnum,
sem ólust upp á Þingeyri, f.
1875 og 1877, en þau léku sér
oft við steina þessa.“
– sigridur@bb.is
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„Við höfum þurft að berjast fyrir hverri einustu akademískri stöðu, eða rannsóknarstöðu þar sem óskað er
eftir fólki með framhaldsmenntun. Það þarf alltaf að
réttlæta þessi störf og sveitarfélögin þurfa að niðurgreiða þau. Reykjavík niðurgreiðir ekki neitt.“

Getum dafnað svo
lengi sem það er vöxtur
Náttúra Vestfjarða er gífurlega fjölbreytt og að stórum
hluta ókönnuð. Í Bolungarvík
situr vísindamaður frá Kópavogi sem hefur á undanförnum tíu árum gert sitt í að kanna
ókunnar lendur innan náttúruvísinda Vestfjarðakjálkans og
þurft að berjast í bökkum við
að sanna tilverurétt sinnar
stofnunar, Náttúrustofu Vestfjarða. Nýverið auglýsti stofnunin eftir þremur sérfræðingum til starfa á starfsstöðvum
NAVE á Hólmavík, Patreksfirði og Bolungarvík og er það
ekki á hverjum degi sem fyrirtæki taka svona vaxtarkippi
á landsbyggðinni. Þorleifur
Eiríksson bauð upp á kaffi og
kruðerí á meðan blaðamaður
Bæjarins besta fræddist um
það hvernig eigi að stunda
almennileg vísindi úti á landi,
þar sem er víst best að búa.
– Við byrjum spjallið á
hefðbundnum nótum um ættir
og uppruna.
„Ég er uppalinn í Kópavoginum, eins og margir góðir
menn. Ættaður að austan og
af Suðurnesjum. Móðir mín
er Þorgerður Þorleifsdóttir og
faðir minn hét Eiríkur Jónas
Gíslason, alltaf kallaður Jónas
Gíslason og var brúarsmiður.
Það var á þeim tíma þegar
ríkið vann alla hluti sjálft og
hann var einn af örfáum brúarsmiðum á landinu. Ég vann
hjá honum mörg sumur, og
við öll systkinin, sex að tölu,
þegar hann ferðaðist um landið og smíðaði brýr. Ég græddi
mikið á því og kynntist landsbyggðinni svokölluðu, en það
var líka ómetanlegt að fá að
vinna og læra að vinna. Unglingar í dag hafa því miður
ekki tækifæri til þess, og því
voru það mikil forréttindi og
hefur gagnast mér mikið. Þegar maður er á svona lítilli
stofnun eins og Náttúrustofu
Vestfjarða þá verða menn að
geta gripið í allt og brúarsmíðin var mjög góð reynsla.“
– Þú lærir líffræði, ekki satt?
„Ég tók B.S. próf í líffræði
frá Háskóla Íslands og fór svo
að vinna um tíma hjá Líffræðistofnun Háskólans með mínum prófessorum þar og var
mikið í pöddufræðum og mest
í fjörunni. Stúderaði marflær

og önnur elskuleg dýr. Síðan
fór ég til Stokkhólms í doktorsnám í dýrafræði og atferlisfræði. Það er til margs konar
atferlisfræði og þetta sem ég
var að læra kallast atferlisvistfræði eða atferlisþróunarfræði. Þetta skiptist eiginlega
í tvo hópa. Menn hugsa oft
um atferlisfræði í samhengi
við Konrad Lorenz og gæsirnar hans en þegar hann fékk
Nóbelsverðlaun var hann í
hópi þriggja sem fengu Nóbelinn saman. Hinir tveir voru
Niko Tinbergen sem var svolítið í þessari atferlisvistfræði,
og svo Karl von Frisch sem
uppgötvaði tungumál býflugnanna. Von Frisch var
mitt átrúnaðargoð, sá sem
enginn þekkir eða man eftir.
Ég heillaðist mjög af honum
og hans verkum. Atferlisvistfræði gengur út á að skilja
atferli dýranna í samhengi við
vistfræði og þróunarfræði og
ástæðan fyrir því að ég fór að
kynna mér atferli skordýra er
sú að það er raunverulega
miklu einfaldara. Maður getur
hugsað sér að reyna að skilja
eitthvað þar. Ég valdi svo dýr
til að vinna með sem var fyrir
utan gluggann hjá mér og
þurfti ekkert að vera að eltast
við út um allt og reyna að
finna, og það var engisprettan.
Ég held ég sé eini Íslendingurinn sem er meðlimur í
Alþjóðlega engisprettufélaginu.“

Flottræfilsháttur
engisprettna
– Var þetta þá af einhverri
leti sem þú ákvaðst að stúdera
engisprettur?
„Það þýddi ekkert að fara
út að rannsaka þær nema það
væri svona gott skyrtuveður.
Annars var ég bara inni ef
eitthvað var að veðri og menn
velja sér líka yfirleitt fag sem
hentar. En að öllu gríni slepptu
þá skulum við nú ekki kalla
það leti. Þetta snerist bara um
að eyða ekki tímanum í að
leita að dýrinu. Ef þú velur
þér t.d. eitthvað sjaldgæft dýr
eða dýr sem er erfitt að nálgast
þá ertu að eyða tímanum í að
leita í stað þess að bara ná í
það út um gluggann. Það var

auðvelt að skoða engisprettur
í „feltinu“ eins og líffræðingar
kalla náttúrulegt umhverfi
dýranna og fara svo með það
inn á „labbann“, þ.e. tilraunastofuna. Þetta er það sama og
von Frisch gerði á sínum tíma,
skoða dýrin í sínu náttúrulega
umhverfi, hafa áhrif á þau í
sínu náttúrulega umhverfi og
vinna á rannsóknastofu. Vera
svona með annan fótinn inni
og hinn úti. Þetta taldi ég líklegt til árangurs og það þróaðist bara þannig að engisprettur urðu fyrir valinu og
ég fór svo að vinna með söng
engisprettna.
Ég heillaðist af forleik engisprettna og það er eiginlega
aðalatriðið. Það er að segja
hvernig kynin veljast saman.
Ég skrifaði doktorsritgerð um
það hvernig þau veljast saman. Menn hlæja að því en mín
niðurstaða var að kellingin
ræður öllu en hún veit ekki
hvað hún er að gera. Kunningi
minn sagði við mig að það
hefði nú verið óþarfi hjá mér
að eyða sex árum í þetta, hann
hefði getað sagt mér þetta fyrir
löngu. Engispretturnar skiptu
í raun engu, ég veit í sjálfu sér
lítið um engisprettur, annað
en þetta. Karlarnir auglýsa sig
og kellingin notar það til að
finna þá og rétta tegund en
notar það líka til að finna einhver gæði. Menn halda að það
sé ekki meðvitað val, en þetta
er náttúrlega svipað og hjá
mönnunum, ef ekki nákvæmlega eins. Það gagnast strákum
að standa uppi á borðum á
böllum, það er mikilvægt að
vera sýnilegur. Þeir fá ekki
neitt sem eru ekki sýnilegir.
Annað í þessu er að það er
gott að vera flottur á því, það
virkar líka. En menn verða að
hafa efni á því. Það þýðir ekkert að vera á flottum bíl ef þú
getur ekki verið á honum í
nema hálfan mánuð. Það sem
kellingarnar meta með því að
hafa forleikinn langan er hvort
karlinn geti haldið uppi þessum flottræfilshætti í lengri
tíma. Kerlingin er með ákveðið viðmið og ef karlinn nær
ekki þessum gæðalágmörkum
skoðar hún fleiri karla og kemur aftur að fyrsta karlinum, ef
hún finnur engan og þá allt í

einu samþykkir hún hann.
Menn hafa metið þetta svo að
hún sé að bera saman og velja,
en það er kannski ekki þannig,
heldur hafa viðmiðin lækkað
því tíminn líður. Hún fer að
sætta sig við ákveðna hluti og
að lokum er allt hey í harðindum.
Ég tók semsagt doktorspróf
í dýrafræði og varði mína ritgerð með ákaflega formlegum
hætti eins og er í Svíþjóð. Það
var kallaður til andmælandi
sem í mínu tilfelli voru þróunarfræðingur frá biblíuríkjum
Bandaríkjanna. Þetta er verulega stressandi ferill því hann
er virkilega að andmæla manni,
á að reyna að segja manni að
rannsóknir manns séu tómt
bull og ekkert mark á þeim
takandi ef það er svo, en það
er líka þriggja manna dómnefnd sem tekur lokaákvörðun
og niðurstaðan er Filosofi
Doctor.“
– Þú sagðir mér að þú hefðir
verið í öðrum löndum líka,
hvar hefurðu verið?
„Meðan ég var í námi gifti
ég mig en konan mín var í
öðru landi. Prófessorinn
sagði við mig að það skipti
ekki máli hvar ég væri, svo
lengi sem ritgerðin kæmi á
réttum tíma, svo ég dvaldi
mikið í Brussel hjá konu minni
og fór svo með henni til
Bandaríkjanna og var þar með
eigin rannsóknir og sinnti
rannsóknum frá Íslandi, gegnum internetið sem var þá var
varla til. Ég var með tölvupóst
en fékk aldrei nein svör frá
Íslandi, því þar var enginn
með tölvupóst! Þannig að við
notuðum mjög mikið fax, það
þýddi ekkert að skoða tölvupóstinn, kom aldrei neitt. En
það er merkilega stutt síðan
þetta var, ’92-’93.“
– Stundaðir þú rannsóknir
á engisprettunni í þau 10 ár
sem þú varst erlendis?
„Ég lagði stund á almenna
atferlisþróunarfræði í 10 ár en
kem svo heim og þurfti að fá
mér vinnu. Fer á Hóla og vann
þar við rannsóknir með Skúla
Skúlasyni sem nú er rektor
þar og vann mikið með vatnalíffræði. Við settum upp
vatnalífssýningu sem hefur
nýst mér mikið við uppsetn-

ingu hér á Náttúrugripasafninu. Þetta var sýning fyrir almenning og við lögðum áherslu á að sýna fólki smádýrin,
þessi pínulitlu. Við höfðum
þau í litlum búrum í miklu
magni og var mjög skemmtilegt. Síðan er það nú bara
þannig að það er auglýst starf
í Bolungarvík og ég sæki um
og fæ. Ég hafði þá komið
hingað einu sinni áður, í einn
dag árið 1978 minnir mig. Ég
hafði verið að vinna á Ísafirði
eitt sumar og kom þetta eina
skipti til Bolungarvíkur, og
næst þegar ég kom var það til
að fara í atvinnuviðtal, nærri
20 árum síðar.“

Bolungarvík
var í sárum
– Hvernig var ástandið í
Bolungarvík þegar þú kemur
hingað?
„Það var mikið hrun í Óshlíðinni, brjáluð rigning, en
ég hafði nú ekki miklar áhyggjur af því. Við fengum húsnæði
sem áður hafði hýst aðalskrifstofur EG og það var ekki
búið að ganga frá húsnæðinu
á nokkurn hátt. Allt í drasli og
í raun eins og það hafi verið
gengið út þegar fyrirtækið fór
á hausinn.“
– Svipað og á eyðibýlum
þar sem dagatölin hanga uppi
frá því fólkið fór?
„Já, og allar möppur á sínum stað og hreinlega eins og
menn hafi bara gengið út frá
öllu, eins og gerðist. Þetta var
vissulega niðurdrepandi, Bolungarvík var í sárum út af
þessu. Menn biðu bara eftir
símtali frá Einari, sem kom
aldrei. Hann átti náttúrlega
plássið, útvegaði öllum vinnu
og það var frábært að mörgu
leyti. Þegar ég kem var nýbúið
að setja á stofn Náttúrustofu
Vestfjarða og þetta var fyrirtæki sem enginn vissi í rauninni hvernig ætti að vera. Það
var búið að opna eina náttúrustofu á Neskaupsstað og forstöðumaðurinn þar var kollegi
minn frá Stokkhólmi, svo við
vorum sammála um hvernig
ætti að gera hlutina og höfum
unnið mikið saman. Það þróaðist svo í það að náttúrustofur

eru nú orðnar sjö talsins og
vinna mikið saman í gegnum
samtök náttúrustofa, en við
héldum þing þeirra samtaka
hér í Bolungarvík nú í sumar.
Það er skrýtið hvernig tilviljanir hafa áhrif á allt, ef við
hefðum ekki náð svona vel
saman og þekkst frá því áður
hefði þróun þessara náttúrustofa kannski orðið önnur, af
því við vorum nú á þessum
fyrstu náttúrustofum. Lögin
um náttúrustofur eru mjög víð
og það er raunverulega hægt
að gera hvað sem er. Það þurfti
því að finna þessum stofnunum einhvern farveg.
Við hjá Náttúrustofu Vestfjarða, ég og stjórnin, þurftum
líka að finna stofnuninni farveg og ég fékk tölvu en hafði
ekkert skrifborð. Ég fékk lánuð þrjú borð úr barnaskólanum, tvö þeirra eru hér enn,
ljótt að segja frá því að ég eigi
enn eftir að skila þeim! Svo
fékk ég síma en ég hugsa að
það hafi verið mín stærstu
mistök, þetta var mjög notalegt fyrstu vikurnar, það hringdi
enginn nema mamma. En núna
stoppar ekki síminn og komið
fleira fólk hérna og það er nóg
að gera.“

Almennileg vísindi
úti á landi
„Það er eilíft stríð við fólk
sem heldur að það eigi að vera
SAS-menn í öllu – sérfræðingar að sunnan og margir
skilja ekki að það sé hægt að
vinna almennileg vísindi úti á
landi. Við teljum okkur nú
fullfær um það, og mitt fólk
hefur gert hlutina jafn vel og á
sumum sviðum betur en á öðrum stöðum, hvar sem er í
heiminum. Þetta er mjög djúpt
í mönnum. Ég man alltaf eftir
því þegar ég var eitt sinn fyrir
sunnan, þá kenndi ég námskeið í atferlisfræði við HÍ, á
mínum fyrstu árum hér vestra
og átti leið til tannlæknis.
Hann vissi náttúrulega hvaðan
ég var og spurði svo hvað ég
væri að gera í Reykjavík. Ég
sagði honum að ég væri að
kenna í Háskólanum og þá
segir hann: „Bíddu, ertu ekki
frá Bolungarvík? Og kennirðu
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„Mér finnst líka mikilvægt í tengslum við umræðu um olíuhreinsunarstöð, sem ég veit ekkert hversu alvarleg er, að allar þær rannsóknir sem
hafa verið gerðar hingað til vegna hennar, gagnast almennt fyrir hvað
sem er á Vestfjörðum. Hvort sem það er ferðamannaiðnaður eða stóriðnaður. Rannsóknir eru alltaf góðar og alltaf hægt að nota þær.“

í Háskólanum?“ Hann áttaði
sig svo á hvað hann var að
segja, en þessi hugsun er mjög
ráðandi. Mönnum dettur ekki
í hug að fólk úti á landi geti
gert neitt.“
– Hefur þetta ekki verið
barátta?
„Þetta hefur ekki bara verið
barátta, heldur er þetta barátta
sem er enn í gangi. Við höfum
þurft að berjast fyrir hverri
einustu akademískri stöðu,
eða rannsóknarstöðu þar sem
óskað er eftir fólki með framhaldsmenntun. Það þarf alltaf
að réttlæta þessi störf og sveitarfélögin þurfa að niðurgreiða
þau. Reykjavík niðurgreiðir
ekki neitt. Fræðasetur Háskóla
Íslands er að koma hingað í
hús og Bolungarvíkurbær niðurgreiðir það. Ég veit ekki til
þess að Reykjavíkurborg þurfi
að niðurgreiða Háskóla Íslands, þar sem er þeirra aðalstarfsemi og þeir hefðu eflaust
efni á því. Það er hrikalegt að
þurfa að berjast fyrir þessu
því oftar en ekki skiptir engu
máli hvar maðurinn situr.“
– Og eru ekki næg verkefni?
„Miklu meira en næg verkefni og við getum ekki sinnt
nema broti af þeim vegna þess
að við eigum svo lítinn pening. Við vinnum mest í útseldri vinnu í umhverfismati
fyrir ýmis fyrirtæki og sem
betur fer eru mjög margir hér
á Vestfjörðum og víðar um
land sem skilja að það skiptir
ekki alltaf máli hvar sérfræð-

ingurinn er heldur eru þeir
bara að fá ákveðna vinnu og
þjónustu. Við höfum unnið
mjög mikið fyrir Vegagerðina
en líka aðila á Siglufirði og
fyrir austan, til að nefna dæmi.
Þetta eru fyrirtæki sem er alveg sama hvort maðurinn sitji
í Bolungarvík eða Reykjavík,
það skiptir engu máli fyrir
verkefnin. Það hefur tekið
ógurlegan tíma að fá fólk til
að skilja þetta. Svo fer maður
á fundi þar sem koma menn
frá ráðuneytum og skoða hvað
hægt er að gera hér fyrir vestan
Ég segi oft að það mætti bara
taka mína ræðu upp á segulband, ég hef flutt sömu athugasemdirnar í tíu ár. Það er
alveg jafn satt og rétt núna og
fyrir 10 árum.
Stundum hugsar maður, af
hverju er ég að þessu? Hvernig
nenni ég að standa í þessu?
En, dropinn holar steininn og
þetta gerist hægt. Nú vorum
við til dæmis að auglýsa eftir
þremur sérfræðingum og við
það tvöfaldast fjöldi sérmenntaðra starfsmanna á stofnuninni. 100% aukning hjá fyrirtæki telst gott og þetta er líka
í útrás, við erum að opna starfsstöð á Hólmavík og Patreksfirði. Við reyndum það áður
að opna starfsstöð á Patreksfirði en höfðum ekki pening í
að halda starfsmanni þar. Þetta
er því verulega gleðilegt og
nú getur fólk á öllum helstu
þéttbýlisstöðum á Vestfjörðum unnið á Náttúrustofunni.

Þá reikna ég með að fólk á
Reykhólum geti sótt vinnu á
Hólmavík þegar Arnkötludalur opnast. Það er svona í lengra
lagi, en þykir ekki mikið í
útlöndum.“

Staðbundin þekking
grunnur háskóla
–Nú vonast menn eftir og
stefna á að það verði stofnaður
Háskóli, verðið þið ekki með
í ráðum þar?
„Jú örugglega, en samstarf
þeirra rannsóknastofnana sem
eru á Vestfjörðum, bæði sjálfstæðra og útibúa, hefur verið
mjög mikið og mikill skilningur. Þetta er lítill bransi og
það þekkjast allir og það er
alltaf verið að ræða saman um
það hvernig hægt er að fá fleiri
störf og fleiri verkefni. Þessi
stofnanaheiti eru samt mjög
ruglandi, nú er að koma
Fræðasetur Háskólans hér á
efri hæðina í samstarf við Náttúrustofuna. Þetta eru rannsóknastöður við Háskóla Íslands úti á landi sem heita
yfirleitt Háskólasetur, nema
hér því hér var Háskólasetur
Vestfjarða fyrir. Sambærileg
stofnun og Háskólasetur Vestfjarða fyrir austan kallast Þekkingarnet Austurlands. Svo er
Fræðasetur í Sandgerði og það
er svolítið líkara Náttúrugripasafninu.
Háskólasetur Vestfjarða var
byggt upp úr fjarkennslu

Fræðslumiðstöðvarinnar og
gert til að efla háskólastarf á
svæðinu og við höfum unnið
með þeim eins og hægt er. Ef
það verður stofnaður alvöru
háskóli, eins og þarf að gera,
þá myndi ein af undirstöðunum verða Náttúrustofan því
háskóli verður ekki til nema
af því það er til þekking á
svæðinu. Það hefur verið mikil umræða um það hvernig
ætti að stofna háskóla og
margir vildu fara þá leið að
opna bara einhverjar undirbúnings og grunndeildir, en
ég tel það af og frá og finnst
að við eigum að vinna frá
toppnum. Byggja upp mastersnám og doktorsnám og
nýta okkur þá þekkingu sem
við höfum hér til staðar. Og
þekkingin er víða; hjá okkur á
Náttúrustofu, hjá Matís og
Hafró í náttúrufræðunum og
annarsstaðar í öðrum fræðum.
Þannig getum við eflt þekkingarsviðið og þar nefni ég
sjóinn sem hefur verið okkur
hugleikinn og ýmislegt tengt
honum. Við höfum verið að
vinna margt í tengslum við
þorskeldi, og þá sérstaklega
að umhverfismálum þorskeldis. Á Ísafirði er nafni minn
Ágústsson hjá Matís að skoða
lífeðlisfræði þorsksins, hvernig eigi að láta fiskinn stækka
hraðar og vera ekki að eyða
tíma og orku í kynlífið.“
– Þetta eru ykkur nöfnunum
hugleikin mál..
„Já, það eru nú tveir frum-

kraftar í náttúrunni sem ráða
flestu. Annars vegar er það
barátta kynjanna og hins vegar
er það barátta foreldranna við
börnin.“
– En áfram með fiskeldið.
Eruð þið ekkert farnir að seilast of langt inn á svið Hólamanna?
„Jú, við erum á sama sviði
enda vinnum við með þeim
og það er mjög gott samstarf
okkar á milli.“
– Væri þá ekki ráð að flytja
bara allt það batterí hingað
vestur?
„Já og nei, við Þorleifur
Ágústsson erum báðir tengdir
þangað inn og kennum stundum við skólann og það þótti
til dæmis henta betur eitt sinn
að senda nemendurna bara
hingað vestur til okkar og við
héldum fyrirlestra og þau voru
í verklegu námi í Bolungarvík.
Svo þetta samstarf er á fullu
og mun bara aukast. Hér vestra
byggjum við á því að það eru
til staðar tilraunakvíar sem
Matís vinnur með og svo er
mikið samstarf við fiskeldisfyrirtæki út um allt. Þetta er
því í góðum farvegi og hvað
varðar sjókvíaeldi og þorskeldi teljum við að sé best að
byggja þá grein upp á Ísafirði,
við erum komin með góða
byrjun og það ætti bara að
styðja við þetta. Það er í raun
ekki ástæða til að flytja einn
né neinn. Við getum dafnað
svona eins og við erum núna,
svo lengi sem það er vöxtur,

með því að styðja okkar
svæði, Vestfirði í þessum
vexti, þannig að við höfum
sömu tækifæri og aðrir og
styðja við þá sérhæfingu sem
við höfum öðlast og erum
orðin best í að mörgu leyti.
Það ætti til dæmis að byggja
Hafró meira upp á Vestfjörðum, en það þýðir ekki endilega
að það þurfi að flytja eitthvað
á milli staða.“

Háskóli vinnur með
öllum fyrirtækjum
–Hvað heldurðu með olíuhreinsunarstöð. Er hægt að
stilla þessu upp svona – háskóli eða olíuhreinsunarstöð?
Getur þetta tvennt farið saman?
„Þetta er náttúrlega viðkvæmt mál. Fyrst langar mig
að segja um háskóla. Það er
hægt að stofna háskóla og það
gleymist oft að sá háskóli er
ekki endilega fyrir Vestfirðinga, það er hægt að hafa sérhæfðan háskóla sem byggir á
þekkingu staðarins. Við höfðum nýlega hjá okkur doktor í
umhverfisfræði, ítalska konu
sem dvaldi hjá okkur í 6 mánuði. Hún vildi fyrst og fremst
koma hingað til að kynnast
einhverjum brjáluðum stað á
jarðarkringlunni og fékk það,
en vann einnig með okkur í
þeim umhverfispælingum
sem við stundum. Hún skoðaði mengun frá fiskeldi en
einnig frá byggðarlögum. Hún
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Bandaríkjamaður til reynslu hjá KFÍ

Ferðaþjónustuaðilum bent á mótvægisaðgerðir
Bæjarráð Bolungarvíkur bendir bolvískum ferðaþjónustuaðilum á auglýsingu ferðamálastofu tengdum mótvægisaðgerðum til ferðaþjónustu. Ríkistjórnin hefur ákveðið að veita 160 milljónum til
eflingar ferðaþjónustu á þeim svæðum sem verða fyrir aflasamdrætti vegna skerðingar á veiðiheimildum. Auglýst er eftir umsóknum um stuðning við verkefni til atvinnusköpunar í ferðaþjónustu á
ofangreindum svæðum. Umsækjendur geta verið sveitarfélög, einstaklingar og fyrirtæki og er
hámarksstyrkur til hvers verkefnis 8 milljónir kr. Verkefnin verði unnin á árunum 2008-2009 og
verður styrkurinn greiddur í tvennu lagi, helmingur hvort ár. Umsóknarfrestur er til 5. febrúar.
hafði áður unnið við rannsóknir á lóninu í Feneyjum
þar sem aðstæður eru gjörólíkar okkar aðstæðum, og
þegar hún kom hingað sagði
hún okkur að hér væru engin
vandamál, sem er alveg rétt,
en það þýðir að við verðum
að vinna okkar vinnu svo ekki
skapist vandamál. Ef við tökum á málinu núna þá getum
við komist hjá vandamálinu.
Þeir eru að byrja á þessu í
Feneyjum þegar allt er í djúpum skít, í bókstaflegri merkingu. Það skiptir raunverulega
ekki máli hvað gerist. Háskóli
vinnur með öllum starfsgreinum og myndi því þróast í samvinnu við þau fyrirtæki iðnað
sem er á svæðinu. Ef það kemur olíuhreinsunarstöð þá myndi
háskólinn að sjálfsögðu vinna
með því.
Umræðan um olíuhreinsunarstöð, eða ekki, er á algjöru
grunnstigi. Við erum búin að
gera nokkrar rannsóknir á umhverfinu og það er ekkert sem
hindrar það, út frá náttúrufari,
að þar geti komið stórfyrirtæki
og miklar framkvæmdir en
það er ekki búið að skoða olíuhreinsunarstöð til enda. Það
hefur ekki verið skoðuð hættan af því að vera með þessi
risastóru skip og sívaxandi
vandamál þeim tengt eru lífverur sem berast milli heimssvæða með kjölvatni skipa.
Það hefur orðið eitt alvarlegt
slys hér á landi, en það barst
amerískur töskukrabbi í Hvalfjörðinn sem er mjög agressífur og er orðinn útbreiddur þar
og kominn í Breiðafjörðinn
og þar er allt að breytast og
hörpudiskurinn hefur hrunið.
Þetta er mikið vandamál en
það er óvíst hvað er hægt að
gera. Við getum haft í huga
regluna sem segir að það sem
getur gerst, mun gerast, við
vitum bara ekki hvenær. Slysin eru því í uppsiglingu og
mikilvægt að vinna undirbúninginn vel.“

Síðasta vél suður?
„Mér finnst líka mikilvægt
í tengslum við umræðu um
olíuhreinsunarstöð, sem ég
veit ekkert hversu alvarleg er,
að allar þær rannsóknir sem
hafa verið gerðar hingað til
vegna hennar, gagnast almennt fyrir hvað sem er á
Vestfjörðum. Hvort sem það
er ferðamannaiðnaður eða
stóriðnaður. Rannsóknir eru
alltaf góðar og alltaf hægt að
nota þær. Þetta opnar líka umræðuna um að Vestfirðir eru í
kalda koli. Ef Vestfirðingar
fá ekki eðlileg tækifæri eins
og aðrir Íslendingar þá flytja
allir. Þá er bara að slökkva og
loka á eftir sér. Ég sagði eitt
sinn lélegan brandara að einhverra mati á Ísafjarðarflugvelli. Þá sá ég að þar voru allir
helstu fyrirmenn Vestfjarða;

bæjarstjórar, bankastjórar og
framkvæmdastjórar útgerðarfyrirtækja, og ég spyr; „Er
þetta síðasta vél suður?“ Þeim
þótti þetta lítið fyndið en því
miður er ástandið bara þannig
að ef þetta heldur svona áfram
þá gefst fólk upp, það er augljóst. Það þarf kannski ekki
að verða mikil fjölgun, en það
má bara ekki verða meiri
fækkun. Ég held að það sé
mjög auðvelt að laga þetta, á
þessu landsvæði er margt
hægt að gera og hér er mikil
þekking og eðlilegar kröfur
sem við setjum fram. Það sem
hindrar okkur er t.d. að það er
ekki háhraðatenging. Það er
verulegt vandamál og þetta
finnst fólki í Breiðholtinu bara
sjálfsagður hlutur. Fleira í
þessum dúr má nefna, eins og
vegasamgöngur. Á fundi hér
í Bolungarvík með samgönguráðherra kom í ljós að verstu
vegir landsins eru á suðursvæði Vestfjarða. Það er komið árið 2008 og vegirnir eru
frá svona 1940.
Olíuhreinsunarstöðvar umræðan sýnir okkur að það
verður að gera eitthvað. Ef
menn eru á móti olíuhreinsunarstöð þá verður bara að
byggja upp eitthvað annað.
Háskólinn sem slíkur bjargar ekki öllu, en gæti orðið
miðpunktur, bæði rannsókna
og þróunar. Ef stjórnvöld
myndu styðja við svæðið svo
hér skapist samkeppnisgrundvöllur, og við gætum stöðvað
þessa fækkun og fengið eðlileg störf eins og annars staðar,
þá fengi fólk aftur trú á svæðinu og hlutirnir færu að gerast
af sjálfu sér og virka vel. Í dag
þorir fólk ekki að laga húsið
sitt því það er í svo mikilli
óvissu um hvort það fengi eitthvað fyrir húsið. Þetta er ekki
þægileg staða. Svo ég tali nú
um svona byggðastefnu, eins
og landsbyggðarmaður!“

Gott að búa í
Bolungarvík
– Já, ertu orðinn landsbyggðarmaður?
„ Ég sé ekki Reykjavík í
hillingum og sé enga ástæðu
til að flytja þangað. Mér finnst
Reykjavík ekki heillandi stærð
af borg. Þá er nú betra að vera
á þessum minni stöðum eða
fara í alvöru borgir. Mér fannst
þægileg stærð vera 1,5 milljón.“
– Já, ein og hálf milljón eða
900 manns.
„Já, eiginlega. Eða, ég tel
að Bolungarvík sé flottasta
úthverfi Ísafjarðar svo það er
náttúrlega best að búa þar. Hér
er eitt þjónustusvæði upp á
svona fjögur þúsund manns
og það má ekki minnka því þá
fara að hrynja úr þættir sem
menn telja sjálfsagða og þá
fer fólk að gefast upp.“

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar hefur ákveðið að taka til reynslu
ungan kappa frá Bandaríkjunum. Sá heitir Allan Sheppard og er
198 cm á hæð og tæp 100 kg. Hann útskrifaðist frá St. Francis
skólanum í fyrra. Nýlega kvaddi Bandaríkjamaðurinn, Robert M
Williams KFÍ en hann hafði sneri aftur til félagsins í haust eftir að
hafa farið heim í sumarfrí og var það í fyrsta sinn frá árinu 1994
sem KFÍ fékk til liðs við sig sama bandaríska leikmanninn tvö ár í röð.

Keppendur í 50 km göngu ræstir af stað í keppninni í fyrra.

Stórstjörnur úr skíðaheiminum
taka þátt í Fossavatnsgöngunni
Útlit er fyrir að nokkur stór
nöfn úr skíðaheiminum verði
á meðal þátttakenda í Fossavatnsgöngunni sem haldin
verður 3. maí. Team Fast frá
Noregi hefur þegar tilkynnt
um þátttöku sína, en liðið er
mjög mikið breytt frá því að
það tók þátt í göngunni 2006.
Nú er það skipað þeim Thomas Alsgaard, Frode Estil og
Hilde G. Pedersen, sem öll
eru margfaldir verðlaunahafar
af Ólympíuleikum, heimsmeistaramótum og heimsbikarmótum. Þá er einnig í liðinu
hinn hálf íslenski Atle Bjerkeli, sem sigraði í Fossavatninu
2005, auk annarra upprennandi skíðamanna.
Flest bendir til þess að FIS

Marathon Cup meistari síðasta vetrar, Jerry Ahrlin frá
Svíþjóð, komi einnig til keppni
ásamt sambýliskonu sinni
Jenny Hansson, en hún hefur
verið í hópi þeirra allra bestu í
FIS Marathon Cup undanfarin
ár. Nokkrar aðrar stórstjörnur
hafa lýst yfir áhuga á að vera
með í vor, en eiga þó eftir að
staðfesta komu sína.
Rétt er að minna á að undanfarin ár hafa einhverjir úr
hópi hinna erlendu gesta tekið
að sér kennslu á „masterclass“
námskeiðum í skíðagöngu.
Þetta eru stutt námskeið sem
fram fara á fimmtudeginum
fyrir sjálfa gönguna, og þar
getur allt almennt skíðafólk
fengið tilsög um tækni, stíl og

ýmislegt fleira er varðar íþróttina, ekki síst það sem snýr að
keppni í löngum vegalengdum. „Það er tæpast hægt að
hugsa sér glæsilegra kennaralið en það sem talið hefur verið
upp hér að ofan, svo að fólk
ætti að ræða við vinnuveitendur sína nú þegar og gera
þeim grein fyrir mikilvægi
þess að fá frí þennan dag“,
segir á vef göngunnar.
Fossavatnsgangan er elsta
skíðamót sem enn er haldið á
landinu en hún fór fyrst fram
á annan Páskadag árið 1935.
Keppendur voru sjö talsins og
var brautin mæld 18 km. Metþáttaka var á síðasta ári en þá
tók Fossavatnsgangan í þátt
FIS Nordic Ski Marathon Cupm

mótaröðinni í annað sinn, en
hún samanstendur af fjórum
norrænum skíðagöngumótum
í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð
og Íslandi. Um 250 manns
luku þá keppni og var gangan
því fjölmennasta skíðagöngumót haldið hefur verið.
Keppnin vakti mikla athygli
í fyrra og fjallað um hana í
erlendum fjölmiðlum. Ínorska
íþróttablaðinu Stayer fékk
gangan afar góða dóma í blaðinu og sagt að Fossavatnsgangan væri jafnvel sú mest
framandi og stórkostlegasta
skíðaganga sem til er. Vestfirsku fjöllin og hafið eru sögð
vera einstaklega fallegur rammi
um keppnina og keppnisbrautin fékk góða dóma.

Refurinn og umhverfisnefnd
Ég las í Bæjarins besta að
umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hafi engan áhuga á að
senda fulltrúa sinn með mér
norður í Hornbjarg næsta vor
til að kanna hvort fullyrðingar
mínar um eyðingu fuglalífs í
bjarginu eigi við rök að styðjast. Ég hef að vísu ekki fengið
formlega afneitun boðisins frá
nefndinni en reikna með að
BB fari þarna rétt með. Mér
sýnist vera orðið jafn erfitt að
fá vitræna umræðu um skaðsemi refsins í viðkvæmu lífríki
Hornbjargs og Hornstranda
innan stjórnkerfisins eins og
það er ómögulegt að fá fram
einhverja vitræna umræðu
innan sama kerfis um mislukkaða stjórnun Hafró á lífríki hafsins kringum landið.

Munurinn er þó sá að Hafró á
marga og volduga hollvini
innan útgerðar og lánastofnana en rebbi á aðeins einn
hollvin innan Háskóla Íslands.
Ekki nenni ég að eiga frekari orðastað við Umhverfisráð
Íslands um refinn, það er bara
tímaeyðsla. Mig langar hins
vegar að spyrja Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar nokkurra spurninga, en mér sýnist
nefndin ætla sér að komast
æði létt frá því erindi sem ég
sendi henni.
Í fyrsta lagi: Er nefndin
sammála því áliti Umhverfisráðs að í ljósi þess að refurinn
sé eina upprunalega landspendýrið á Íslandi eigi hann að fá
að vera óáreittur og þar með
að stjórna lífríkinu í kringum

Tryggvi Guðmundsson.
sig sem ráðandi lífvera næst á
eftir mannskepnunni.
Í öðru lagi: Finnst nefndinni
ekki ástæða til að viðkvæm
og þéttsetin varpsvæði margra
fuglategunda eins og t.d. í

björgunum þremur, Æðey,
Vigur og Mýrum í Dýrafirði,
svo nokkur dæmis séu tekin,
þurfi að vera sem mest friðuð
af ágangi rándýra. Ef fuglabjörgin eru þarna undanskilin,
hvers vegna?
Í þriðja lagi: Hvers vegna
er enginn vilji hjá ykkur til að
kanna hvort fullyrðingar mínar séu réttar? Finnst ykkur það
ekki alvarleg þróun ef refurinn
í Hornbjargi er valdur að hvarfi
tugþúsunda varpfugla á umráðasvæði refsins? Eru þið
ekki einfaldlega að reyna að
svæfa erindi mitt af hræðslu
yfir hugsanlegum kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið ef
eitthvað verður gert í málinu?
Tryggvi Guðmundsson,
Móholti 7, Ísafirði.
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Golfæfingar yfir vetrartímann

Sex verkefni styrkt af Nýsköpunarmiðstöð
Sex vestfirsk verkefni fengu úthlutað styrkjum í haustúthlutun Nýsköpunarmiðstöðvar,
alls 4,5 millj. króna. Úthlutunin er undir merkjum Átaks til atvinnusköpunar. Ríkisútvarpið greinir frá því að 118 umsóknir bárust um samtals 269 milljónir en alls var úthlutað 25,5 millj. Vestfirsku verkefnin sem fengu úthlutað eru: Félag áhugamanna um
skrímslasetur sem fékk eina milljón; Jón Gunnar Schram, Ísafirði, 500 þúsund krónur;
Þorleifur Ágústsson, Ísafirði, eina milljón; Ólína Þorvarðardóttir, Ísafirði, 500 þúsund krónur; Sjóræningjar ehf á Patreksfirði 500 þúsund og Villimey á Tálknafirði eina milljón.

Golfklúbbur Bolungarvíkur ætlar að bjóða félögum sínum upp á golfæfingar
tvisvar í viku í vetur. Æfingarnar fara fram í íþróttamiðstöðinni Árbæ þar sem
golfklúbburinn hefur aðstöðu til inniæfinga. Á miðvikudögum frá kl. 18 til kl.
20 verður kylfingurinn Rögnvaldur Magnússon á staðnum til að leiðbeina
áhugasömum kylfingum og á sunnudögum frá kl. 13 til kl. 15 geta kylfingar æft
sig upp á eigin spýtur. Fyrsta golfæfingin var í síðustu viku .Bolvískir kylfingar
hvattir til að dusta rykið af golfkylfunum og byrja að liðka sveifluna.

Frá æfingu kórsins í Ísafjarðarkirkju.

Hátíðarkórinn við æfingar
Hátíðarkór Tónlistarskóla
Ísafjarðar æfir nú á fullu fyrir
tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands sem haldnir
verða í íþróttahúsinu á Torfnesi þann 24. janúar. Í kórnum
eru um 100 manns, aðallega
núverandi og fyrrverandi
nemendur og kennarar skólans ásamt söngfólki úr ýmsum
kórum. Það er ungverski kórstjórinn Beáta Joó sem heldur
á kórsprotanum af sinni alkunnu snilld og þekkingu, en
henni til aðstoðar á æfingum
hafa verið nokkrir kennarar
skólans, Bjarney Ingibjörg
Gunnlaugsdóttir, Hulda Braga-

dóttir, Iwona Kutyla og Sigríður Ragnarsdóttir. Verkið
sem verið er að æfa heitir Gloria og er tónlistin eftir franska
tónskáldið Francis Poulenc
(1899-1963), en það þykir
ákaflega skemmtilegt sambland af taktfastri og lagrænni
tónlist, aðgengilegt og hrífandi verk. Textinn sem tónlistin er samin við er hinn ævaforni Gloriutexti eða Dýrðarsöngur sem sunginn er í kirkjum um víða veröld á hverjum
sunnudegi.
Kórinn fékk mjög stuttan
tíma til undirbúnings, enda
kom hugmyndin um komu

hljómsveitarinnar til Ísafjarðar ekki fram fyrr en talsvert
var liðið á vetur. Það tók sinn
tíma að þróa hugmyndina og
fyrsta æfing kórsins var seint
í nóvember. Lech Szyszko
tónlistarkennari útbjó æfingadiska fyrir hverja kórrödd,
sem kórfélagar geta notað til
að æfa sig heima og styttir
mjög æfingatímann, þannig
að góðar líkur eru á að kórinn
verði búinn að ná góðum tökum á verkinu fyrir tónleikana
þann 24. janúar.
Þetta er í fjórða sinn sem Hátíðarkórinn tekst á við verkefni af þessu tagi. Fyrsta verk-

efnið var óratórían Messías
vorið 1999, þá í tengslum við
50 ára afmæli Tónlistarskólans 1998 og næsta ár tók stóð
kórinn fyrir Bach-hátíð í Ísafjarðarkirkju í tengslum við
250 ára dánarafmæli meistarans. Þriðja og síðasta verkefnið var Sálumessa Mozarts
13. apríl árið 2001, á 120 ára
afmæli Jónasar Tómassonar
organista og tónskálds, og var
verkið síðar flutt í Neskirkju í
Reykjavík við frábærar undirtektir. Og nú, sex árum síðar,
er þráðurinn tekinn upp aftur,
og er verkefnið tileinkað 60
ára afmæli skólans á árinu.

Kennsla hafin í frumgreinanámi
Kennsla í frumgreinanámi
við Háskólasetur Vestfjarða
hófst í síðustu viku. Þetta er í
fyrsta sinn sem full kennsla í
þessu námi fer fram við setrið,
en nemendur í munu útskrifast
frá Háskólasetri Vestfjarða.
Um er að ræða samstarf við Háskólann í Reykjavík, en frumgreinanámið er sama frumgreinanám og kennt er við
þann skóla en öll framkvæmd
námsins á Vestfjörðum er í
höndum Háskólasetursins,
kennsla, umsjón og allt annað
sem fylgir. Ráðnir hafa verið
stundakennarar við Háskólasetrið sem sjá um kennslu í
frumgreinanáminu. Kennararnir eru eftirfarandi: Albertína Elíasdóttir, Anna Guðrún
Edvardsdóttir, Gunnar Pétur
Garðarsson, Margrét Högna-

dóttir og Sólrún Geirsdóttir.
Það er mjög ánægjulegt hversu
vel hefur tekist við ráðningu
fyrstu kennara við Háskólasetur Vestfjarða því hér er um
mjög hæft fólk að ræða.
Frumgreinanám Háskólasetursins er einnig í boði í
fjarnámi innan Vestfjarða og
eru nemendur á Vestfjörðum
alls 22, ýmist í fjarnámi eða
staðarnámi. Hluti af samningnum við Háskólann í
Reykjavík hljóðar upp á að
nemendur við frumgreinasvið
skólans sem eru að hefja nám
á fyrstu önn munu verða í
fjarnámi hjá Háskólasetri
Vestfjarða fyrstu önn námsins
þar sem að Háskólinn í Reykjavík hefur ekki boðið upp á
fyrstu önn námsins síðan árið
2004. Það eru því nú á vorönn

2008 samtals 40 nemendur
sem stunda frumgreinanám
við Háskólasetur Vestfjarða,
22 á Vestfjörðum og 18 í
Reykjavík.
Hannað hefur verið Námsnet Háskólaseturs Vestfjarða,
en það er byggt á námsumsjónarkerfi sem heitir MySchool og er hannað af Jóhannesi Steingrímssyni hjá
Stúdíu ehf. Námsnetið er notað fyrir fjarkennsluna en
einnig geta staðarnemendur
nýtt sér það og haldið þar utan
um allt sitt nám. Námsnetið
kemur síðan til með að verða
notað við allt nám sem kemur
til með að verða kennt við
Háskólasetrið.
Fjarnemendur mættu til Ísafjarðar um síðustu helgi, til að
hitta kennarana sína á Ísafirði

og komast af stað í náminu.
„Helgin tókst mjög vel og almenn ánægja var meðal fjarnema með móttökur á Ísafirði.
Staðarnemendur hófu síðan
sitt nám á mánudagsmorgunn
og eru búnir að sitja sleitulaust
yfir bókunum síðan“, segir í
tilkynningu.
Þróun Háskólaseturs Vestfjarða heldur því jafnt og þétt
áfram og verður ekki staðar
numið hér því næstkomandi
haust mun fara af stað nám á
meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun í samstarfi við
Háskólann á Akureyri. „Það
er því óhætt að segja að spennandi tímar séu framundan hjá
hinu unga Háskólasetri og
mikil gróska í háskólamálum
á Vestfjörðum“, segir í tilkynningu.
– thelma@bb.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför móður okkar og
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sölveyjar F. Jósefsdóttur
frá Atlastöðum í Fljótavík
Sundstræti 27, Ísafirði

Bergmann Ólafsson Ardís Gunnlaugsdóttir
Guðmundur K. Ólafsson Stefanía Eyjólfsdóttir
Margrét B. Ólafsdóttir
Jakob R. Ólafsson Kristin Bekkholt
barnabörn og langömmubörn.
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Æðarkóngur sást við vetrartalningu

Fyrsta barn ársins á FSÍ
Fyrsta barn ársins er komi í heiminn á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði í síðustu viku en það var drengur sem
hlotið hefur nafnið Þorvaldur Breki Steingrímsson. Móður
og barni vel. Stoltir foreldrar piltsins eru Sigrún Arna
Elvarsdóttir og Steingrímur Þorgeirsson á Ísafirði. Drengurinn vó 3,280 grömm við fæðingu og var 49 cm á lengd.
Ljósmóðir var Ásthildur Gestsdóttir.

Æðarkóngur sást við höfnina á Þingeyri í vetrarfuglatalningu Náttúrustofu Vestfjarða sem fór fram fyrir stuttu.
Æðarkóngurinn telst vera flækingur eða árviss gestur hér um slóðir. Aðeins á eftir að telja á tveimur svæðum
á norðanverðum Vestfjörðum, en búið er að telja frá Bolungarvík að Súðavík, Súganda-, Önundar- og Dýrafjörð. Samtals sáust 30 tegundir og 14 þúsund fuglar. Fjöldi æðarfugla var 8200 eða svipað og í síðustu talningum. Athygli vakti að fjöldi máva var með minnsta móti. Á vefsíðu Náttúrustofu Vestfjarða kemur auk
ofangreinds fram að fréttir af flækings- og farfuglum séu vel þegnar, en Náttúrustofan birtir fréttir af flækingsfuglum á vefsíðu sinni og kemur þeim áfram á vefsíðu sem gefur heildaryfirlit um flækingsfugla á Íslandi.

Umferðarhlið komið á Austurveg
Opnanlegt umferðarhlið er komið yfir
Austurveg, rétt við gatnamót Norðurvegar
og Austurvegar. Eins og flestir vita er
akstur um Austurveg bannaður frá klukkan 7:45 til 15:00 alla virka daga, eða á skólatíma. Austurvegur liggur milli Sundhallarinnar og Grunnskólans á Ísafirði og var
akstursbannið lengt fyrir um ári auk þess
sem einstefna er um veginn til austurs.
Nokkuð hefur borið á því að ökumenn
virði ekki akstursbannið og keyri á móti
umferð, til að mynda voru þrír ökumenn
kærðir á einni og sömu vikunni í febrúar
í fyrra fyrir að brjóta bannið.
Að sögn Jóhanns Birkis Helgasonar
bæjartæknifræðings var hliðið sett upp
því þó nokkuð var um að ökumenn virtu
hvorki einstefnu né akstursbann. Íbúar
við Austurveg eða aðrar götur í nágrenninu sem verða að nota Austurveginn til
að komast heim til sín, sem og sjúkrabíll,
lögregla og akstursþjónusta fatlaðra hafa
til yfirráða fjarstýringu svo þeir geti opnað
hliðið og keyrt Austurveg þegar hliðið er
lokað. Mikil ánægja ríkir með mannvirkið
í Grunnskólanum á Ísafirði enda hefur
oft munað litlu þegar bílar aka um Austurveginn og grandalaus börn eru á ferð.
– sigridur@bb.is

Bensínstöð
ÓB verður
senn byggð
Allt útlit er fyrir að bensínafgreiðslustöð ÓB verði
byggð á næstu misserum.
ÓB-bensín, sem er í eigu
Olíufélagsins, hefur lagt
fram tillögu að teikningu
af bensínafgreiðslustöð
ÓB á Ísafirði að Sindragötu 13 og fengið tillöguna samþykkta af umhverfisnefnd.
ÓB sóttu fyrst um lóð
undir bensínstöð árið 2004
en á þeim tíma ríkti nokkur keppni um bensínstöðvalóðir í bæjarfélaginu. Umhverfisnefnd hefur lagt til við bæjarstjórn
að lóðarumsókn verið
samþykkt með þeim skilmálum sem í gildi eru og
settir kunna að verða.
Lóðaúthlutunin fellur
úr gildi hafi framkvæmdir
ekki hafist á lóðinni innan
eins árs frá úthlutun hennar.

Nýja umferðarhliðið á Austurvegi.

Finnbogi í harðfiskverkun feðganna á Ísafirði.

Harðfiskur er jólagjöf eldra fólksins
Þorrinn er handan við hornið. Uppskeruhátíð ógeðslegra
matvæla kynnu einhverjir að
segja um Þorrann en öðrum
finnast súrsaðir pungar, hákarl
og lundabaggar vera lostæti.
Flestir landsmenn eru þó sammála um ágæti harðfisks, sem
er ómissandi í trogið. Finnbogi Jónasson, sá rómaði harðfiskverkandi á Ísafirði, segir
að salan sé vissulega meiri en
venjulega á Þorranum en sú
breyting hafi orðið í seinni tíð
að salan sé mest í nóvember
og desember.

„Hvað er hægt að gefa eldra
fólki í jólagjöf, fólki sem á
allt? Það er miklu betra að
gefa því harðfisk en einhverjar
styttur eða platta“, segir Finnbogi um þessa breytingu. Allur fiskur frá Finnboga er hjallþurrkaður og seldur með roði
og að sögn Finnboga vill fólk
frekar roðlausan fisk í trogin
og því selji hann ekki svo mikið á Þorranum. „Þeir sem eru
með inniþurrkaðan fisk eru
að selja mikið á þessum tíma“,
segir Finnbogi.
– smari@bb.is
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Mikil aukning sundgesta í Víkinni

Mannlífið
Smáauglýsingar
Óska eftir lítilli íbúð í Súðavík
strax. Eitt herbergi er nóg. Uppl.
í síma 864 8349.
Til sölu er brúnn leðursófi og
tveir stólar við. Er 3ja ára gamalt og vel með farið. Verð kr.
120.000. Uppl. í síma 867 9068
og á netf. ynra@simnet.is.
Til leigu er 3ja herb., 89m² íbúð
á Ísafirði. Herbergi eru nýmáluð
og parket er í herbergjum og
stofu. Íbúðin leigist á kr. 55.000
á mánuði. Uppl. í síma 456 0181,
866 9541 (Helena) og 845 9728.
Til sölu eða leigu er 3ja herb.
íbúð að Norðurbrú 3 í Garðabæ.
Íbúðin er mjög falleg og vel með
farin og búin helstu heimilistækjum s.s. ísskáp, uppþvottavél. Íbúðin er 112m². Bílageymsla og stór geymsla eru í kjallara. Íbúðin er laus nú þegar.
Uppl. í símum 899 3804 eða 893
6396.
Óska eftir íbúð til leigu á Ísafirði.
Nánari upplýsingar gefur Jónína
í síma 847 6755.
Fyrirhugað er að halda námskeið í endurhleðslu riffilskota.
Uppl. og skráning er í síma 869
8025.
Eldri borgarar athugið! Spilavist
verður í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju þriðjudaginn 22. janúar
kl. 14:00. Nefndin.
Vantar ódýran fjórhjóladrifinn
bíl. Má þarfnast viðgerðar. Verð
20-100 þús. Upplýsingar í síma
862 6097.
Til sölu er nýr byssuskápuur
og Brno riffill. Einnig nýtt reiðhjól, átta ný síldarnet úr næloni,
glerkúlur og ný talstöð. Uppl. í
síma 456 3663 eftir kl. 18.
Til sölu er 3ja sæta sófi með
tauáklæði og lausum setum.
Selst ódýrt. Til sýnis í Hvíta
húsinu í íbúð nr. 103. Upplýsingar í síma 456 7275.
Til sölu er 32" breiðtjaldssjónvarp á kr. 30-40 þús. Upplýsingar í síma 456 3875.
Óska eftir notuðum ísskáp.
Uppl. í síma 867 5949.
Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stórholti 13. Laus strax. Upplýsingar í síma 867 9085.
Er kominn tími til að taka á heilsunni? Kíktu á www.heilsufrettir
.is/eyrunogtorfi
Til sölu er Suzuki Baleni árg.
98, ekinn 92 þús. km. Verð ca.
250 þús. Uppl. í síma 897 4283.

Útburður
Sölubörn óskast
til afleysinga við útburð á Ísafirði.
Upplýsingar gefur Helga í síma 456
4560 eða í H-prenti.

Spurning vikunnar
Strengdir þú áramótheit?
Alls svöruðu 391.
Já sögðu 79 eða 20%
Nei sögðu 312 eða 80%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Sundaðsókn jókst mikið í fyrra, bæði í Bolungarvík og í Ísafjarðarbæ en þá ákváðu bæði bæjarfélögin að bjóða
ungmennum 16 ára og yngri frítt í sund. 67 ára og eldri fá einnig frítt. Þetta virðist þó ekki koma niður á
tekjum, nema síður sé. Frítt hefur verið í sund fyrir börn og ungmenni í þessum bæjarfélögum frá 1. janúar
2007. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og jókst aðsóknin til muna, en tekjur hafa þó ekki minnkað, og
jafnvel aukist í einhverjum tilfellum, því svo virðist sem þeir fullorðnu drífi sig nú í auknum mæli í sund með
börnum sínum. Í Ísafjarðarbæ eru starfræktar fjórar sundlaugar, á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri og á Ísafirði. Í
Bolungarvík hefur aðsóknin aukist gríðarlega og ekki spilltu rennibrautin og sundlaugagarðurinn fyrir.

Gróskumikið starf í Þjóðbúningafélagi Vestfjarða
Þjóðbúningafélag Vestfjarða
var formlega stofnað í mars á
síðasta ári í kjölfar námskeiðs
í þjóðbúningasaumi á Ísafirði.
Fyrsta verk félagsins var að
setja upp sýningu á Íslenskum
búningum í Safnahúsinu á
Eyrartúni og þangað mættu á
opnunardaginn prúðbúnar
konur í nýsaumuðum þjóðbúningunum. Við þetta tækifæri skráðu sig í félagið um
20 manns og 17 þeirra skráðu
sig svo á næsta námskeið. Félagið hefur blómstrað í gróskumiklu starfi og margir þjóðbúningar litið dagsins ljós á
norðanverðum Vestfjörðum.
Blaðakona settist niður með
tveimur kjarnakonum úr félaginu, þeim Margréti Skúladóttur og Matthildi Helgadóttur. Þær eiga þann draum heitastan að Vestfirðir verði vagga
þjóðbúningamenningar á Íslandi, að rannsóknir, þekking,
gerð þjóðbúninga og handverks tengdu því verði hér að
finna.
– Hver er tilurð Þjóðbúningafélags Vestfjarða?
Margrét: „Það má segja að
það hafi bara sprottið upp af
eiginhagsmunasemi. Mig hafði
dreymt um það í fjölmörg ár
að eignast þjóðbúning og byrjaði fyrir svona átta árum síðan
að kanna ferlið við að hafa
námskeið í þjóðbúningagerð
hér á Ísafirði. Ég fékk þau svör
að ég þyrfti 6-8 manneskjur á
námskeið, því þetta eru dýr
námskeið og dýrt að fá kennarann vestur. Kostnaður við
kennslu eru 70.000 krónur,
þá á eftir að bætast við að
koma honum hingað og svo
auðvitað efnisgjald. Það kostar svona frá 120-170 þúsund
krónur á mann hvert námskeið. Þar sem kostnaðurinn
var svona mikill þá rann þetta
alltaf út um þúfur. Síðan var
það þannig að ég hitti konu
sem lofaði að ganga í kvenfélagið með mér að því gefnu
að ég myndi redda námskeiði
í þjóðbúningagerð. Þá var ég
komin með fjórar konur sem
voru alveg ákveðnar. Þá fór
ég út veiddi hana Möttu.“
Matthildur bregst við athugasemdinni með því að
segjast hafa farið frá því að
hafa engan áhuga á málinu
yfir í að hálfpartinn ánetjast.
„Ég hef mikinn áhuga á öllu
stússi kvenna og sögunni.
Þetta snýst ekki bara um að
gera sér klæðskerasniðinn

fatnað til lífstíðareignar eða
að eiga spariföt sem hægt er
að nota við öll tækifæri. Með
því að búa til þinn eigin búning undir leiðsögn Hildar Rosenkjær, klæðskera sem hefur
sérhæft sig í sögu og gerð
þjóbúninga færð maður ómetanlega innsýn í söguna. Hvernig konur hafa saumað í gegnum tíðina. Ég hafði ekki mikla
reynslu af saumaskap fyrir.
Ég lærði auðvitað að sauma í
skóla og síðan var í tísku á
tímabili að sauma sjálfur og
ég fiktaði eitthvað við það.
En með námskeiðinu þá opnaðist fyrir mér nýr heimur og
þar fékk ég innsýn inn í það
hvernig hlutirnir eru gerðir á
mjög faglegan hátt sem er ekki
síður mikilsvert.“
Margrét: „Námskeiðin eru
í samstarfi við Heimilisiðnaðarskólann og Þjóðbúningastofu. Þetta eru konur sem eru
búnar að stúdera Íslenska
þjóðbúninga ofan í kjölinn.
Þær fóru meira að segja út til
London á Victoria and Albert
safnið til að skoða annan
tveggja heilu faldbúninganna
sem til eru. Hinn er óskráður
á safni í Kaupmannahöfn.
Búningurinn í London er í raun
besta heimild okkar um gamlan faldbúning. Þær þurftu að
panta þessa heimsókn með árs
fyrirvara og síðan var kona
sem fletti í gegnum búninginn
íklædd hvítum hönskum meðan þær fengu að taka myndir
af handverkinu.“
Matthildur: „Þessi búningur
á merkilega sögu. Breskur
landkönnuður keypti búninginn 1809 fyrir jarðarverð. Sigríður Magnúsdóttur Stephensen í Viðey átti búninginn sem
var mjög ríkulegur.“
Margrét: „Á leiðinni út til
London sekkur svo skipið
með búninginn, en hann varðveitist samt. Mig sem sagt
langaði í faldbúning, en þeim
fannst það nú kannski ekki
alveg verkefnið sem maður
byrjaði á.“
Matthildur: „Enda er það
margra ára verkefni að gera
faldbúning.“
Margrét: „En nú erum við
fjórar að gera faldbúning og
erum svo að segja búnar að
ættleiða kennarann.“

Gömlu Gullin
Ein lítil hugmynd Margrétar
um að eignast þjóðbúning hef-

ur umbreyst í að vera öflugt
starfandi þjóðbúningafélag
þar sem drífandi konur viðhalda þeirri merkilegu hefð
að sauma þjóðbúninga. Í félaginu er mikill áhugi fyrir
því að viðhalda hefðinni og
gera búningana sem upprunalegasta.
– Hvað eru komnir margir
búningar frá upphafi?
Margrét: „Við byrjuðum í
fyrra með 8 manna námskeið
þar sem kláruðust tveir upphlutir og fimm peysuföt. Núna
eru 17 konur á tveimur námskeiðum, eða þau voru að klárast um síðustu helgi. Þá kláruðust 8 upphlutir.“
Matthildur: „Þeir klárast
reyndar nokkrir endanlega í
febrúar en þá verður hér
balderingarnámskeið. Það er
þannig, ef konur vilja sauma
út gull eða silfurskreytingu
framan á búninginn sinn í stað
þess að vera með silfur eins
og er algengast.“
Margrét: „Við vorum alveg
svakalega montnar í fyrra
þegar við kláruðum og Matta
var auðvitað kvenna montnust. Þannig að við ákváðum
að vera með sýningu í Safnahúsinu í Góumánuði. Þar
mætti fullt af fólki og í kringum 20 konur skráðu sig í Þjóðbúningafélag Vestfjarða sem
var stofnað við þetta tækifæri.
Það var svo undirstaðan undir
þau námskeið sem nú eru í
gangi og við erum þegar
komnar með skráningar á
framtíðarnámskeið. Það verða
námskeið eftir áramót í upphlutsaumi og við verðum þá
líka í fyrsta sinn með námskeið í herrabúningum.“
Matthildur: „Áhuginn er
gríðarlegur. Við höfum fengið
styrki frá fyrirtækjum og ein-

Frá þjóðbúninganámskeiðinu.
staklingum, sem og menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar.
Auðvitað borga þátttakendur
sjálfir námskeiðsgjald og efniviðinn en þetta er ekki ódýrt
dæmi. Það er dýrt að fá kennarann hingað og hann kemur í
fimm skipti í kringum hvert
námskeið og það kostar sitt.
Það er því mjög mikilsvert að
fá þessa styrki. Svo þegar fólk
ánetjast svona eins og ég til
dæmis þá erum við bara í því
að breiða út boðskapinn. Nú
erum við til dæmis mikið að
hvetja fólk sem á búninga
hvort sem það er eftir námskeið eða eitthvað erfðagóss
að nota þá og ekki henda
neinu. Ekki að liggja á þessum
hlutum og ef fólk hefur ekki
áhuga þá að koma þeim í endursölu, lána eða gefa einhverjum sem vill nýta sér þá. Það
eru til búningar af ömmum og
langömmum og eru kannski
hálfónýtir en má gera upp.
Það er full ástæða til þess að
bjarga þeim. Nú er voða mikið
í tísku að henda öllu og hafa
hlutina cool og design. Gamalt
er ekki alveg í tísku í augnablikinu og viss hætta á að
verðmætum verði hent.“
Margrét: „Ég er til dæmis
svo óheppin að það er enginn
búningur í minni fjölskyldu,
ömmur mínar og langömmur
afar óþjóðlegar greinilega og
meðan ég var með þessa þráhyggju þá sat Matta á hvílíku
gullunum heima hjá sér.“

Framtíð
þjóðbúningsins
Ætlið þið að halda eitthvað
áfram með hugmyndina?
Margrét: „Nú erum við
komnar í samstarf við Fræðslumiðstöð Vestfjarða og þau

ætla að hjálpa okkur að ná til
fólks á Suðurfjörðunum og
Ströndum og við stefnum að
því að ná þeim inn. Í sumum
skólum er hægt að fá einingar
fyrir þjóðbúninganámskeið
og hugmyndin er að það verði
hægt að fá einhverja þannig
viðurkenningu hjá Smára.
Framtíðin leiðir það í ljós.“
Matthildur: „Framtíðarsýn
okkar er að safna saman þessari þekkingu hér fyrir vestan
og það er ekki því til fyrirstöðu
að hér geti verið vagga þessarar menningar á landinu. Það
er svo margt í kringum þetta.
Það fer eftir hvernig búningur
er valin. En dæmi um vinnu
sem konur kaupa stundum af
öðrum er til að mynda að
baldera, sperlusaumur, að
prjóna brjóstið í peysufötin,
gera húfurnar, smíða millur,
skúfa og annað silfur svo
eitthvað sé nefnt. Í framtíðinni
getur því verið fólk hér að
vinna við þetta, líka í minjagripagerð. Ef þú átt búning þá
viltu kannski ekki geyma hann
hvar sem er heldur fá undir
hann þar til gerðan kistil. Ef
við erum að fylgja alveg eftir
hefðinni þá er svo margt sem
við getum búið til í kringum
þetta. Þetta er eitthvað sem
við erum bara rétt að byrja að
fara inn í.“

Kvenskörungarnir
Margrét: „Það var afar gott
að fá Matthildi með sér í lið í
þessu því hún er með mjög
góðan talanda og er mjög hávær í vakningunni. Þegar við
héldum fyrsta fundinn hér þá
kom Kristín Álfheiður á Höfða
í Dýrafirði og það var eins og
að fá vítamínssprautu að fá
þær með. Seinna þegar við
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Skellur opna vefsíðu
Blakfélagið Skellur hefur opnað nýjan vef þar sem finna má fréttir og fróðleik um félagið, upplýsingar
um æfingar og fleira. Síðan verður einnig notuð sem mótssíða Öldungamótsins sem Skellur heldur
næsta vor. Blakfélagið er fyrst aðildarfélaga HSV til að opna nýjan vef. Skellur hafa verið að stórefla
hjá sér starfsemina þetta árið og byrjuðu með krakkablak síðasta haust á Ísafirði, Suðureyri og
Þingeyri. Auk þess ætlar Skellur að halda eitt af stærstu íþróttamótum landsins hér á Ísafirði í vor
þegar um 600-800 keppendur eru væntanlegir vestur á öldungamót í blaki. Þetta verður einn af
stóru viðburðunum í vetur innan vébanda HSV og mikill kraftur í Skelli við undirbúning mótsins.

Margrét, Matthildur og Álfhildur á fulu við saumaskapinn.
stofnum þjóðbúningafélagið,
þá var ég auðvitað skikkuð til
að vera formaður. Við pössuðum okkur á að vera með flott
og þjóðleg nöfn í stjórninni
því með mér í henni eru Kristín Álfheiður, Friðgerður og
Anna Jakobína. Síðan var
Matthildur fengin sem meðstjórnandi.“
Matthildur: „Matthildur
meðstjórnandi. Það var talið
best að ég yrði í stjórn því ég
myndi líklega reyna að stjórna
henni hvort sem ég væri kosin
í hana eða ekki.“
Guðrún Hildur Rosenkjær
klæðskeri og saumakona er
kennari á námskeiðunum. Það
er mikil ánægja með störf
hennar og eru konurnar sammála um að hún leiði þær sér
lega vel áfram.
Margrét: Við bókuðum hana
í fyrra með ársfyrirvara og
við erum búnar að bóka hana
eftir áramótin í herrabúninginn.
– Þú ert þá væntanlega ekki
að tala um svarta herrabúninginn sem allmargir karlmenn eiga og klæðast í dag?
Margrét: „Nei ,það er hátíðarbúningur, það er tvennt
ólíkt að vera í hátíðarbúningi
eða í þjóðbúningi. Nú erum
við konurnar komnar í svo fín
föt að við verðum hafa karlana
í stíl. Þannig að ég ætla bara

að sauma á manninn og síðan
klæði ég hann eins og ég hef
alltaf gert.“

Hefðunum
samkvæmar
Á námskeiðunum er mikið
lagt upp úr því að búningarnir
séu sem mest handsaumaðir
og til að mynda eru hnappagötin handsaumuð. Þessu til
sönnunar réttir Margrét fram
hendurnar og sýnir siggið sem
hún hefur náð að vinna sér
inn með saumaskapnum.
Matthildur: „Það er auðvitað lítið mál að gera hlutina í
vél og maður spyr sig hvort
þurfi að gera allt í höndum.
Það er því gott að búta verkið
niður og ljúka bara einum hlut
í einu. Ég hef ekki saumað
mikið í höndum í gegnum tíðina en tilfinningin að klæða
þig í eitthvað sem þú hefur að
mestu leiti handsaumað gerir
það þess virði. Það er líka
sjónmunur á því hvort hlutirnir eru gerðir í vél eða höndum.“
„Margrét: „Núna þegar maður er búinn að vera alveg á kafi
í þessu, þá geri ég það að
kanna hvort búningar séu
handgerðir eða ekki.“
Matthildur: „Vélsaumaðir
búningar geta alveg eins verið

fallegir og þessir handgerðu.
Það sem við erum hinsvegar
að gera með þessum vinnubrögðum er að viðhalda þessari gömlu hefð.“
Margrét: „Það er svo stórkostlegt að læra þetta eftir
þessum gömlu kúnstarinnar
reglum. Maður fær alveg nýja
sýn á það hvað konur voru að
gera í gamla daga og það kemur upp eitthvað þjóðarrembingsstolt.“
– Nú eru þið tiltölulega ungar konur og þjóðbúningasaumur eitthvað sem kannski
hefur verið tengt við eldri kynslóðir.
Matthildur: „Ég held að það
sé að breytast. Það sem við
erum að gera er líka svolítið
líka kannski eins og víkingaverkefninu á Þingeyri þar sem
leitast er við að gera búningana sem upprunalegasta og
nota til þess sem upprunalegust vinnubrögð. Orginalinn er
alltaf heillandi og þá skiptir
engu hvort þú ert tvítugur eða
áttræður. Þetta er kannski svolítið andsvar við neyslubrjálæðinu sem er í gangi. Handverkið versus fjöldaframleiðslan, því það virðist alltaf
vera háværari hópur sem bara
spyr sig hvort við séum ekki
komin út í einhverja vitleysu.
Sumir eru hissa á því að við
skulum vera að setja svo mik-

inn tíma og pening í föt sem
eru svo ekkert notuð. En ég
get sagt frá því að ég er búin
að fara sex sinnum í mín
peysuföt sem ég kláraði fyrir
um ári síðan. Ég hef samt ekkert verið á neinu drottningarferðalagi. Þarna er maður bara
kominn með í fataskápinn
spariföt sem virka alltaf. Til
að mynda um jól og áramót,
17.júní, brúðkaup, fermingar
og annað slíkt.“
Margrét: „Ég er búin að fara
í minn búning átta sinnum á
þessu ári og samt eru jólin og
áramótin eftir. Þannig að ég
verð allavega búin að fara í
hann tíu sinnum þegar árið er
á enda.“
– Upp spinnast umræður
um Íslensku búningana sem
Margrét segir komna úr ýmsum áttum.
„Þeir eru samtíningur, sniðið og efnin komu úr ýmsum
áttum. Í dag höfum við tilhneigingu til að hafa hlutina í
setteringum og þannig var það
ekki gamla daga þegar konur
voru að sauma sér búningana.
Þá notuðu þær bara það sem
var til. Auðvitað var líka tíska
þá og sniðin innblásin úr ýmsum áttum.“
– Krafturinn í konunum hér
vestra hefur vakið upp undrun
þeirra sem vinna með þeim
að þjóðbúningagerðinni, eins
og hjá Heimilisiðnaðarfélaginu og Þjóðbúningastofu. Matthildur segir konur hér bara
vera svona gerðar og lítið við
því að gera.
Margrét: Það voru svo mikil
jákvæð viðbrögð og svo margir komu með okkur. Þegar viðbrögðin eru svona frábær þá
telur maður ekkert eftir sér að
leggja bæði tíma og vinnu í
þetta. Þetta er bara eins og
hvert annað áhugamál.
Ný námskeið hefjast í mars
fyrir þá sem langar að eignast
þjóðbúninga og auðvitað
áðurnefnt herranámskeið, en
ásamt konunum sem þegar
hafa skráð sig á það, er einn
karlmaður skráður. En hvernig er námskeiðunum háttað?
Margrét: „Þetta eru fjórar
helgar og heimavinna á milli
og það er enginn elsku mamma
en ef þú fylgir því sem þér er
sett fyrir þá nærðu að klára á
þessum tíma, annars ekki sem
er auðvitað ferlega leiðinlegt.“
Matthildur: „Við ætlum
ekkert að hræða fólk frá með
þessu en það er bara að gera
sér grein fyrir að þetta eru
ansi margir klukkutímar í
vinnu. Þetta er ekki erfitt en
þetta er tímafrekt. Þú þarf að
gera þér grein fyrir því að þú
þarft að hafa tíma til að ljúka
dæminu. Þetta á ekki að vera
fólki ofviða ef það bara gefur
sér tíma.“

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Norðaustanátt og snjókoma eða él á
austanverðu landinu, en úrkomulítið vestantil. Frost 0-8
stig, kaldast NV-lands. Horfur á laugardag: Vestlæg átt
og él, en léttskýjað SA-lands. Frost 0-5 stig. Horfur á
sunnudag: Sunnanátt og slydda eða rigning sunnan- og
vestanlands. Hlýnandi veður.

Sælkerar vikunnar eru Guðrún Snæbjörg
Sigþórsdóttir og Steinn Ólafsson á Þingeyri

Góður fiskréttur
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á ofnbakaðan fisk að
þessu sinni sem er bragðmikill
og ljúffengur bæði þegar maður vill gera sér dagamun um
helgar og eins þegar mann
langar í eitthvað gott eftir
vinnudaginn. Sælkerarnir
mæla með því að rétturinn sé
borinn fram með hrísgrjónum,
hrásalati og snittubrauði.
Góður fiskréttur
2 ýsuflök
Sítrónusafi
Sítrónupipar
1 ½ bollahveiti
2 msk karrý
½ lítri rjómi
Sojasósa
Ostur

Skerið ýsuflökin í stykki og
raðið á fat. Stráið sítrónusafa
og sítrónupipar yfir. Látið
liggja í u.þ.b 10 mín. Blandið
hveitinu og 2 msk af karrý
saman. Veltið fiskinum upp
úr karrý hveitinu og steikið
hann létt á pönnu. Raðið honum síðan í eldfast mót. Blandið saman rjómanum og sojasósunni og hellið yfir fiskinn.
Að lokum er rifnum osti stráð
yfir og bakað í ofni í 15-20
mín. ATH. Sojasósan gerir aðal bragðið þannig að það má
vera slatti af henni. Smakkið
rjómann til.
Við skorum á Torfa Jóhannsson og Eyrúnu Hörpu
Hlynsdóttur að verða næstu
sælkerar.

Lagermaður
Bílaverkstæði SB óskar eftir lagermanni.
Lagermaður hefur umsjón með lager, sér
um tímapantanir og aðstoðar við smurþjónustu og smærri viðgerðir.
Æskilegt er að viðkomandi sé með meirapróf og vinnuvélaréttindi. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar veita Sigurlaugur í síma
892 2079 og Stefán í síma 456 3379, póstfang: margret-sb@simnet.is.

Til sölu er Toyota HiLux árg. 2001, ekinn
125 þús. km. Einnig Toyota RAV árg. 2005,
ekinn 18 þús. km.
Upplýsingar gefur Sigurður Sveinsson í
síma 456 3348.
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Yfir 15 milljónir í
hlut Ísafjarðarbæjar
Tæplega 15,5 milljónir króna
koma í hlut Ísafjarðarbæjar
vegna 250 milljóna króna
fjárframlags félagsmálaráðuneytisins vegna tímabundins
samdráttar í aflamarki þorsks.
Um er að ræða fyrstu úthlutun
af þremur en ríkisstjórnin
hafði ákveðið að veita 750
milljónir króna í þessu skyni
á þremur árum. „Ljóst er að
áþreifanleg áhrif aflasamdráttar munu ekki koma betur í
ljós fyrr en á næsta ári (2008

innskot blaðamanns). Því er
aðferð við úthlutun fjármagns
þessa árið 2007 hugsuð til að
mæta við fyrstu úthlutun þeim
sveitarfélögum sem talin eru
líklegust til að verði fyrir
skaða til að veita þeim viðspyrnu og tækifæri til að bregðast við í tíma. Við úthlutun á
næstu tveimur árum verða
hins vegar mun skýrari forsendur til að meta áhrif á
fjárhag sveitarfélaganna, m.a.
hafnarsjóðanna.

Við ráðstöfun þessara fjármuna hefur ráðuneytið í samstarfi við Samband íslenskra
sveitarfélaga miðað við eftirfarandi forsendur: Aflamark í
þorski samtals sl. þrjú ár samkvæmt upplýsingum Fiskistofu. Hlutfall starfa í veiðum
og vinnslu árið 2005 samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar og það hlutfall margfaldað með tveimur, en lágmarkshlutfall starfa eftir tvöföldun verður að hafa verið

5%. Aflamark og hlutfall starfa
er margfalsað og þannig fæst
hlutfallsstuðull sveitarfélags í
heildarfjárhæðinni. Lágmarksupphæð greiddra styrkja verði
500.000 krónur.
Á fyrsta fundi bæjarráðs á
nýju ári var bréf félagsmálaráðuneytisins varðandi úthlutina tekið fyrir og var bæjarstjóra falið að ræða við atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar,
um hugsanlega ráðstöfun fjárhæðarinnar.

Félagsmálaráðuneytið hefur úthlutað
Ísafjarðarbæ 15,5 milljónir króna vefna
tímabundins samdrátta í aflamarki þorsks.

Fasteignaskattar
lækka í Ísafjarðarbæ
Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði í Ísafjarðabæ
mun lækka úr 0,45% í
0,41% verði tillaga bæjarstjóra samþykkt í bæjarstjórn. Lækkunin kemur til
vegna meðaltalshækkunar
fasteignamats íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu. Í
fjárhagsáætlun var gert ráð
fyrir að hækkun fasteignamats væri 8,25% en komið
hefur í ljós að hækkunin er
12% samkvæmt ákvörðun
Fasteignamats ríkisins.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir að við gerð fjárhagsáætlunar hafi verið gert ráð
fyrir ákveðnu fjármagni
vegna fasteignaskatts á
íbúðarhúsnæði. Hann segir
að við fjárhagsáætlunina
verði staðið, og því þurfti
að lækka prósentuna. Íbúð
sem Fasteignamat ríkisins
mat á 15 millj. í fyrra er nú
metin á 16,8 millj. Með
óbreyttri álagningu þá hefði
fasteignaskatturinn verið
75.600 kr. Eftir lækkunina
verður skatturinn á sömu
íbúð 68.800 kr. Eigandi
sömu íbúðar greiddi í fyrra,
67.500 kr. í fasteignaskatt.
Hækkunin milli ára miðað
við þessa íbúð er tæp tvö
prósent og raunlækkun þar
sem hækkunin heldur ekki
í við verðbólgu.
Á heimasíðu Alþýðusambands Íslands segir að
það gefi auga leið að sveitarfélögin í landinu séu ekki
að liðka fyrir kjarasamningum með óhóflegum hækkunum á fasteignaskatti en

Fasteignagjöld á
íbúðarhúsnæði lækka
í Ísafjarðarbæ.
fasteignamat hækkaði um
allt land og álögur á almenning með. Ennfremur
segir að það veki athygli að
sveitarfélög hafa almennt
ekki séð ástæðu til að lækka
álagningaprósentu fasteignaskatta til að milda þessa
hækkun. Eins og áður segir
lækkar skattprósentan í Ísafjarðarbæ rétti eins og í
Kópavogi, Garðabæ og
Seltjarnanesi. Skattprósentan mun verða sú sama í
Reykjavík og skatta á húseigendur hækka talsvert.
Skattprósenta á húsnæði
í C-flokki(atvinnuhúsnæði
og annað húsnæði) mun
ekki breytast og verður
áfram 1,6%. Fasteignamat húsa í C-flokki hækkar
ekki milli ára.
– smari@bb.is

Ísafjarðarflugvöllur er eini flugvöllurinn sem sinnt getur millilandaflugi
með Twin Otter flugvélum til A-Grænlands vegna nálægðarinnar.

Skora á samgönguyfirvöld
að tryggja millilandaflug
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skorar á samgönguyfirvöld,
að leggja fjármuni til Flugstoða ohf., þannig að fyrirtækinu verði gert kleift, að
gera þær úrbætur á Ísafjarðarflugvelli, sem eru nauðsynlegar til að tryggja hér millilandaflug eins og nútímakröfur gera ráð fyrir. Með því móti
verður Ísafjarðarflugvöllur
samkeppnishæfur við aðra
flugvelli á landinu. Samgönguráðherra fundaði á norðanverðum Vestfjörðum á dög-

unum og var þá mikil áhersla
lögð á að Ísafjarðarflugvöllur
fengi á ný stöðu sem millilandaflugvöllur. Við það tilefni sagði ráðherrann kostnað
við það vera um 40 milljónir
en bætti við að aðrir flugvellir
á landinu sæktust einnig eftir
stöðu millilandaflugvallar.
Hlutverk Ísafjarðarflugvallar í Grænlandsflugi var um
langt árabil burðarás í þjónustu Flugfélags Íslands við
fyrirtæki á A-Grænlandi þar
til breyttar reglur tóku gildi

og flugvöllurinn hafði ekki
lengur leyfi til millilandaflugs.
Ástæðan var sú að á Ísafjarðarflugvelli er ekki búnaður til
vopnaleitar ásamt öðru sem
skylda er að hafa á flugvöllum
sem sinna millilandaflugi.
Þótti það ansi bagalegt þar
sem Ísafjarðarflugvöllur er
eini flugvöllurinn á landinu
sem getur sinnt ákveðnu flugi
vegna nálægðar við Grænland. Í flugið eru notaðar Twin
Otter flugvélar með skíðaútbúnaði, en vegna skíðanna

minnkar flugdrægi vélanna og
því er ekki hægt að fljúga
nema allra skemmstu leið yfir
hafið. Einhver umsvif fylgdu
fluginu; farþegar keyptu oft
gistingu á Ísafirði á leið sinni
til og frá Grænlandi auk þess
sem kostur fyrir leiðangursmennina var stundum keyptur
á Ísafirði.
Einungis fjórir millilandaflugvellir eru nú á Íslandi;
Reykjavík, Keflavík, Akureyri og Egilsstaðir.
– thelma@bb.is

