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Síðari umræða um fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2007

Gert er ráð fyrir auknum halla
Gert er ráð fyrir rúmlega 51 milljóna króna halla

í fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið
2007 þegar aðalsjóður og B hluta stofnanir eru
teknar saman í samstæðureikningi, en við fyrri um-
ræðu var gert ráð fyrir 44.395,000 kr. halla. Nú er
gert ráð fyrir jákvæðu veltufé frá rekstri í samstæðu
án fjármagnsliða um 2.188.000 kr., en í fyrri umræðu
var gert ráð fyrir neikvæðu veltufé frá rekstri að
upphæð kr. 3.133.000.

Breytingin skýrist að mestu leyti af hækkun af-
skrifta og lífeyrisskuldbindinga. Nýtt fasteignamat
hefur einnig haft í för með sér hækkun skatttekna.
Einnig hækkar vatnsskattur úr 0,33% í 0,36%. Þá er
gert ráð fyrir um 2.500.000 kr. mótframlagi Skipu-
lagsstofnunar vegna aðalskipulagsgerðar. Einnig er
í fyrsta skipti gert ráð fyrir framlagi Ísafjarðarbæjar
og Súðavíkurhrepps til Náttúrustofu Vestfjarða.

Þetta kemur fram í greinargerð Gríms Atlasonar
bæjarstjóra með síðari umræðu um fjárhagsáætlun
Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2007.

– annska@bb.is Bolungarvík.
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Sirrý ÍS aflahæsti smábáturinn árið 2006Sirrý ÍS aflahæsti smábáturinn árið 2006Sirrý ÍS aflahæsti smábáturinn árið 2006Sirrý ÍS aflahæsti smábáturinn árið 2006Sirrý ÍS aflahæsti smábáturinn árið 2006
Sigurgeir Þórarinsson og áhöfn hans á smábátnum Sirrý ÍS frá Bolungarvík fiskuðu 1.465
tonn á árinu 2006 og urðu þar með aflahæstir í smábátakerfinu. Er þetta er í fyrsta sinn

um árabil sem áhöfnin á Guðmundi Einarssyni ÍS eru ekki aflahæstir yfir almanaksárið, en
þeir veiddu 1.461 tonn á nýliðnu ári. Þeir eiga hins vegar ennþá metið miðað við 12

mánaða tímabil því afli þeirra var 1.510 tonn á síðasta fiskveiðiári. Sirrý ÍS hét Guðbjörg
ÍS fram á mitt ár í fyrra þegar nafnaskiptin urðu. Jakob og Valgeir ehf. í Bolungarvík

keypti útgerð bátsins fyrir einu og hálfu ári og hefur sama áhöfn verið á honum síðan.

Matsveinn
Matsvein vantar á Einar Hálfdáns ÍS-11

sem er beitningarvélarbátur og rær frá Bol-
ungarvík.

Upplýsingar veita Bjarni Kjartansson,
skipstjóri í síma 852 2820 og Guðmundur
Einarsson, útgerðarstjóri í síma 893 3484.

Spursmálið með Óshlíðina
verður ekki leyst á fullnægj-
andi hátt nema með einhvers
konar yfirbyggingu eða jarð-
göngum. Þessi setning hefði
vel getað verið mælt í síðustu
viku, fyrir hálfu ári, ári síðan,
á morgun eða í mars árið 1982,
eins og raunin reyndar er. Þetta
var haft eftir Guðmundi Krist-
jánssyni, þáverandi bæjar-
stjóra í Bolungarvík, þegar
blaðamaður Vestfirska frétta-
blaðsins, Finnbogi Hermanns-
son, innti hann eftir afstöðu
Bolvíkinga gagnvart þeim
valkostum sem settir voru
fram í skýrslu Vegagerðarinn-
ar um Óshlíð. Sagðist Guð-
mundur Bolvíkinga mjög
glaða. „Við teljum að það sé
mikill áfangi sem náðst hefur
með því að Vegagerðin hefur
lagt þessa skýrslu fram.“

„Fyrsti valkosturinn skapar
náttúrulega mesta öryggið,

það er að segja að gera jarð-
göng frá Seljadal að Fremra-
Ósi, það fer ekki á milli mála.
Ég veit ekki hvernig er hægt
að meta það hvert öryggi hinir
valkostirnir skapa og vissu-
lega væri það stórbót frá því
sem nú er. Hættan verður þó
alltaf fyrir hendi þótt dregið
sé úr henni, ef við miðum við
valkosti 2 og 3. Þá ber að
gæta að því að verði gerðar
vegrásir þá verður alltaf að
hreinsa þær jafnóðum, ef þær
eiga að koma að fullkomnum
notum, og hvort sem niður
fellur snjór, aurskriður eða
grjót. Þannig er sýnt að áfram
verður verulegur viðhalds-
kostnaður við veginn og okkur
finnst eðlilegt að það sé tekið
með í dæmið. Því ber ekki að
neita að við stöldrum við jarð-
göngin, enda þótt þarna sé
kostnaðarmunur, enda teljum
við að þetta spursmál með

Óshlíðina verði ekki leyst á
fullnægjandi hátt nema með
einhvers konar yfirbyggingu
eða jarðgöngum.“

Tæplega 25 ár eru liðin frá
því að þetta birtist á prenti, og
enn er „staldrað“ við jarð-
göngin.          – eirikur@bb.is

Greinin í Vestfirska fréttablaðinu.

Alls eru 5.754 þjóðkirkju-
meðlimir í Vestfjarðaprófasts-
dæmi, en 6.786 íbúar eru í
prófastsdæminu, samkvæmt
nýjustu tölum frá Hagstofu Ís-
lands. Alls eru það því tæplega
85% af íbúafjölda. Af með-
limum Þjóðkirkjunnar eru
4.443 16 ára og eldri. Alls
voru búsettir 6.856 manns í
Vestfjarðaprófastsdæmi þann
1. desember 2005. Þar af voru
5.939 manns skráðir í Þjóð-
kirkjuna, eða tæp 87%. 16 ára
og eldri í þjóðkirkjunni voru
4.545. Íbúum prófastsdæmis-
ins hefur því fækkað um rúmt
prósent, en meðlimum Þjóð-
kirkjunnar hefur fækkað rúm
3%.

Í Ísafjarðarprestakalli eru
2.665 manns í Þjóðkirkjunni,
en alls tilheyra 3.001 einstakl-
ingur prestakallinu. Eru því
tæp 89% í Þjóðkirkjunni þar.

Alls tilheyra 905 manns Bol-
ungarvíkurprestakalli, en 757
þeirra eru skráðir í Þjóðkirkj-
una, eða 83,6%. Alls búa 667
manns í Patreksfjarðarpresta-
kalli og eru 581 af þeim í
Þjóðkirkjunni, eða 87%. 563
manns búa í Bíldudals- og
Tálknafjarðarprestakalli og
eru 467 þeirra skráðir í Þjóð-
kirkjunni, eða 83%. 529 manns
búa í Staðarprestakalli og eru
397 þeirra skráðir í Þjóðkirkj-
una, eða 75%.

Í Þingeyrarprestakalli búa
415 manns og eru 362 þeirra
skráðir í Þjóðkirkjuna, eða
87%. 382 einstaklingar til-
heyra Holtsprestakalli og eru
219 þeirra skráðir í Þjóðkirkj-
una, eða 57%. 324 einstakl-
ingar tilheyra Reykhólapresta-
kalli, og eru 306 þeirra skráðir
í Þjóðkirkjuna, eða 94,4%.

Ríkissjóður skilar ákveðn-

um hluta tekjuskatts til Þjóð-
kirkjusafnaða, skráðra trúfé-
laga og Háskólasjóðs. Þessi
fjárhæð nefnist sóknargjald og
er það ákvarðað sem tiltekin
upphæð ár hvert fyrir hvern

mann sem er orðinn 16 ára
31. desember árið áður en
gjaldár hefst. Þegar gjaldinu
er ráðstafað til Þjóðkirkjusafn-
aða og skráðra trúfélaga er
miðað við lögheimili og skrán-

ingu fólks í trúfélög 1. desem-
ber árið áður en gjaldár hefst.
Gjaldið er greitt til safnaðar
þeirra sem eru skráðir í Þjóð-
kirkjuna til skráðs trúfélags
einstaklinga sem eru ekki í

Þjóðkirkjunni og til Háskóla
Íslands vegna einstaklinga
sem standa utan trúfélaga eða
eru í trúfélagi sem ekki hefur
hlotið skráningu.

– eirikur@bb.is

Staldrað við jarðgöng í 25 ár

Meðlimum Þjóðkirkjunnar fækkar á Vestfjörðum

Nemendur Menntaskólans í þrekþjálfun

Nemendur fylgdust af athygli með því sem Sigurður Ingimundarson hafði að segja.

Nemendur sem stunda nám
á afreksíþróttabraut við Mennta-
skólann á Ísafirði fengu til sín
góða gesti á föstudag, þá
Sigurð Ingimundarson stjórn-
anda afreksbrautar Íþróttaaka-
demíunnar og landsliðsþjálf-
ara Íslands í körfubolta og Örn
Sigursteinsson einkaþjálfara
sem annast þrekþjálfun nem-

enda ÍAK og afreksbrautar FS.
MÍ er í góðu samstarfi við
Íþróttaakademíuna í Reykja-
nesbæ og nýtur skólinn þeirrar
reynslu og þekkingar sem
kennarar ÍAK hafa aflað sér
með rekstri afreksíþrótta-
brautar við Fjölbrautaskóla
Suðurnesja.

Stjórnandi afreksbrautar

MÍ, Hermann Níelsson og
kennarar ÍAK funduðu á
föstudag, báru saman bækur
sínar og ræddu áframhaldandi
samstarf og þróun brautanna.
Þar á eftir stjórnuðu þeir fé-
lagar tveggja tíma þrekþjálfun
þ.e. grunnþjálfun, styrk- og
snerpuþjálfun fyrir nemendur
MÍ. Mikil áhersla er lögð á

þrekþjálfun afreksíþrótta-
manna ekki aðeins á uppbygg-
ingartímabili heldur allan árs-
ins hring og þar með á keppn-
istímabili hverrar greinar. Slík
þjálfun er fyrirbyggjandi
gagnvart meiðslum og íþrótta-

fólkið viðheldur þoli og þreki
út keppnistímabilið þegar
megin áhersla er lögð á tækni
og leikrænar æfingar samhliða
keppni.

Kennarar ÍAK eru aftur
væntanlegir í apríl með próf

og mælingar svo hægt sé að
meta þjálfunarástand nem-
enda og getu. Niðurstöðurnar
verða síðan bornar saman við
árangur nemenda afreksíþrótta-
brautar FS.

– annska@bb.is

Mikil áhersla er lögð á þrekþjálfun afreksíþróttamanna.

Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1952 lést Sveinn Björnsson, 70 ára. Hann
var sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn í nær tvo áratugi
og kjörinn ríkisstjóri Íslands árið 1941. Þegar lýðveldið var
stofnað 17. júní 1944 var Sveinn kjörinn fyrsti forseti Ís-
lands á Alþingi og tvisvar þjóðkjörinn forseti.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
25. janúar 2007 – 25. dagur ársins25. janúar 2007 – 25. dagur ársins25. janúar 2007 – 25. dagur ársins25. janúar 2007 – 25. dagur ársins25. janúar 2007 – 25. dagur ársins
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Ókeypis í sund fyrir börn í BolungarvíkÓkeypis í sund fyrir börn í BolungarvíkÓkeypis í sund fyrir börn í BolungarvíkÓkeypis í sund fyrir börn í BolungarvíkÓkeypis í sund fyrir börn í Bolungarvík
Nýjar gjaldskrár hjá Bolungarvíkurkaupstað fyrir árið 2007 taka gildi 1. febrúar. Gjaldfrjálst verður í sund fyrir

börn yngri en 16 ára frá 1. febrúar til 31.desember 2007. Tekjutap vegna þessa er áætlað um 450.000 kr. en
gert er ráð fyrir aukinni aðsókn fullorðinna á móti og styður reynslan annars staðar þá ályktun. Í lok síðasta árs

lagði Baldur Smári Einarsson bæjarfulltrúi í Bolungarvík fram tillögu þess efnis að ókeypis yrði fyrir börn í
íþróttamiðstöðina Árbæ í Bolungarvík á þessu ári í tilefni 30 ára afmæli Árbæjar.Tekið hefur verið upp nýtt

sorpgjald hjá Bolungarvíkurhöfn sem miðar að því að gera sorphirðu á hafnarsvæðinu sjálfbæra. Fram kemur á
heimasíðu Bolungarvíkurkaupstaðar að aðrar hækkanir séu flestar í samræmi við vísitölubreytingar.

Íslands-
glíman á
Ísafirði

Íslandsglíman fer fram
á Ísafirði þann 10. mars
en svo stórt glímumót
hefur ekki farið fram á
Vestfjörðum áður. Her-
mann Níelsson þjálfari
glímudeildar Harðar segir
að nú sé tækifæri fyrir
Vestfirðinga að sjá bestu
glímumenn og -konur
þjóðarinnar keppa í þjóð-
aríþróttinni og að enginn
megi láta fram hjá sér fara
tækifærið til að kynnast
menningararfi okkar Ís-
lendinga, glímunni. Her-
mann hvetur fólk til að
mæta á keppnina og sýna
stuðning við heimamenn
sem hafa gert sig gildandi
á glímuvellinum undan-
farin misseri. Keppnin er
þriðja og síðasta umferðin
í meistaramóti Íslands í
glímu.

Hörður frá Ísafirði leið-
ir í stigakeppni félaganna
í unglingaflokki, með
18,5 stig en næstir koma
Þingeyingar með 16 stig
og þriðja sætinu eru Aust-
firðingar með 15 stig. Það
verður því æsispennandi
keppni um sigurinn. Keppt
verður í eftirfarandi flokk-
um karla: unglingaflokki
17-20 ára, -80 kg, -90 kg,
+90 kg og í opnum flokki.
Hjá konunum er keppt í
eftirfarandi flokkum: -65
kg, +65 kg og í opnum
flokki.

Að mótinu loknu fer
fram þriðja og síðasta um-
ferðin í Sveitaglímu Ís-
lands í unglingaflokki, en
þar eru Harðverjar í öðru
sæti. Íslandsglíman hefst
kl. 13:00 laugardaginn
10. mars. Keppt verður í
íþróttahúsinu á Torfnesi.

– annska@bb.is

Drengirnir glíma
nú við að sigra á

meistaramóti Íslands.

Mannfólkið er stundum hvatt til þess að gleyma ekki smáfuglunum í versta skammdeginu, enda lífsbaráttan sjaldan erfiðari en í frosti og myrkri.
En það eru víst fleiri sem þurfa að fylla tóma maga en smáfuglarnir, og fleira í matinn en fuglafræ í bakgörðum. Ljósmyndari Bæjarins besta átti leið
hjá Stakkanesi á mánudag og varð þá var við stærðarinnar fálka sem nælt hafði sér í lítinn sjófugl. Fálkinn dró krílið á land og möndlaðist svo við
að slátra honum í fjörunni, en það ku hafa gengið nokkuð illa þó öndin hafi á endanum yfirgefið fórnarlambið. Skömmu eftir að þessi mynd var tekin
fældist svo fuglinn og flaug aftur á sjó út með feng sinn.                                                                                                                                – eirikur@bb.is

Nemendum fækkar í Menntaskólanum
Alls voru skráðir 298 nem-

endur í Menntaskólann á Ísa-
firði í fyrra, samkvæmt nýj-
ustu tölum frá Hagstofu Ís-
lands. Er það nokkuð minna
en árið áður þegar 342 nem-
endur voru skráðir, og er það
tæplega 13% fækkun á milli
ára. Enn meiri fækkun var frá
árinu 2004 til 2005, en fyrr-

nefnda árið voru 438 nem-
endur skráðir í MÍ, og er fækk-
unin 22% á milli ára. Ef fækk-
unin er skoðuð frá 2004-2006
mælist hún 32%. Þessar tölur
segja þó ekki alla söguna því
langstærstur hluti fækkunar-
innar á sér stað í kvöldskóla,
þó nemendum fækki reyndar
einnig nokkuð í dagskóla.

Árið 2004 voru dagskóla-
nemendur 339 en voru 298 í
fyrra og hefur því fækkað um
12%. Kvöldskólanemendur
voru hins vegar 99, en sam-
kvæmt Hagstofunni var eng-
inn skráður í kvöldskóla í fyrra.
Dagskólanemendur hafa ekki
verið færri síðan árið 2001
þegar þeir voru 277, en næstu

þrjú árin fjölgar þeim upp í
339 árið 2004, og fækkar svo
síðustu tvö ár. Eins og kunn-
ugt er var mikill styr í skólan-
um á þessu tímabili.

Tölurnar hér að ofan eiga
við fjölda skráðra nemenda í
námi sem er hluti af gagna-
söfnun Hagstofu Íslands.
Þessar tölur eru ekki að öllu

leyti sambærilegar við endan-
legar tölur úr nemendaskrá
Hagstofunnar. Í ofangreind-
um tölum eru nemendur sem
stunda nám í tveimur skólum,
í bæði dagskóla og kvöldskóla
eða á tveimur námsbrautum
tvítaldir en í nemendaskrá
Hagstofunnar er hver nemandi
aðeins talinn einu sinni.

Nauðsynlegt að markaðsetja
skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal

Stjórn skíðasvæðis Ísafjarð-
arbæjar segir að nauðsynlegt
sé að finna fleiri leiðir til þess
að auka tekjur skíðasvæðis Ís-
firðinga og tæpast sé hægt að
komast hjá kostnaði vegna
markaðssetningar. Stjórnin
kom saman á laugardag og
ákvað að senda skíðafélögum
á landinu dreifibréf með upp-
lýsingum um skíðasvæðið, af-
sláttarkjör, æfingaaðstöðu
o.fl., þar sem nefndin telur að
það þurfi að endurbæta kynn-
ingarmál skíðasvæðisins. Leggja
þarf áherslu á „fría“ kynningu
s.s. upplýsingar á heimasíðu,

aðkomu að textavarpi, fjöl-
miðlum, símsvara o.fl.

Þá eigi nefndarmenn að
skoða þær upplýsingar sem
þegar eru til staðar um skíða-
svæðið og beri saman við önn-
ur skíðasvæði og áframsenda
síðan starfsmanni nefndarinn-
ar ábendingar um endurbætur
og hugmyndir að bættu upp-
lýsingastreymi. Starfsmanni
var falið að vinna umræddar
endurbætur, dreifibréf, fríar
kynningar o.fl. Jóni Páli
Hreinssyni stjórnarmanni var
falið að setja upp kynningar-
áætlun fyrir Skíðasvæðið og

kostnað vegna hennar.
Einnig var rætt um kjör

Skíðafélagsmanna en vetrar-
kort skíðabarna eru innifalin í
æfingagjöldum, sem er styrk-
ur til félagsins. Þjálfarar fá
einnig frí vetrarkort. Að auki
var rætt um samstarf Skíðafé-
lagins og skíðasvæðisins
varðandi aðkomu að markaðs-
setningu skíðasvæðisins.

Fram kemur í fundargerð
stjórnarinnar að skíðafélagið
hefur átt góð samskipti við
starfsmenn og forstöðumann
skíðasvæðis og verður svo
áfram.            – thelma@bb.is Skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal.
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Þorrinn gekk í garð á föstu-
dag og í hádeginu sama dag
fögnuðu börnin á Sólborg
komu hans. Að sögn Guðrún-
ar Birgisdóttur voru börnin
mjög dugleg við að smakka á
þorramatnum og gerðu hon-
um góð skil. „Þau fást flest til
að prófa. Það kemur mér á
óvart hversu mörg fá sér aftur
og aftur“ segir Guðrún. Börn-
in komu saman til hádegis-
verðar á sal leikskólans eða
„á Eyrinni“ en það gera þau
við hátíðleg tækifæri. Guðrún
segir þorrablót hafa verið
haldin öll þau ár Sólborg hefur
starfað og var þetta því í 9.sinn
sem það var haldið. „Þorrinn
er hluti af okkar gömlu hefð-

minni Þorra og heiðinna goða.
Einkum var Þór tengdur þorr-
anum. Þessar veislur lögðust
af eftir aldamótin 1900 í kaup-
stöðum en þá hafði þorrablóts-
siðurinn borist í sveitirnar,
fyrst á Austurlandi og í Eyja-
firði, og hélt þar áfram.

Um miðja 20. öld hófu
átthagasamtök á höfuðborg-
arsvæðinu síðan þorrablótin
aftur til vegs og virðingar í
þéttbýli, og buðu þá „íslensk-
an“ mat sem nú var orðinn
sjaldséður í kaupstöðum. Síð-
an hafa þorrablót ýmissa sam-
taka með íslenskan mat verið
fastur liður í skemmtanalífi
um allt land.

– annska@bb.is

um og við viljum kynna
þennan gamla mat fyrir börn-
unum“ segir Guðrún.

Á síðari hluta 19. aldar fóru
mennta- og embættismenn að

tíðka samkomur sem þeir köll-
uðu „Þorrablót“ að fornum
hætti, matar- og drykkjarveisl-
ur þar sem sungin voru ný og
gömul kvæði og drukkin

Dugleg leikskólabörn að borða matinn sinn.

Eitthvað virðist bitinn hafa verið í súrara lagi.

Sólborgarbúar blóta þorra

Bolvíkingar blótuðu þorra með stæl
Þorrablótið í Bolungarvík,

sem er eitt elsta sinnar tegund-
ar á landinu, var haldið með
pompi og prakt í Víkurbæ á
laugardagskvöld. Mun það
vera í 62. sinn sem það er
haldið. Hefðin er sú að konur
bjóði bónda sínum til blóts
fyrsta laugardag í þorra og er

blótið ætlað hjónum, sambýl-
isfólki, ekkjum og ekklum í
Bolungarvík. Töluverð um-
ræða átti sér stað fyrir blótið í
ár, hvort vera kynni að regl-
urnar væru úr sér gengnar og
að þær þyrfti að færa í nútíma-
legra horf.

Eygló Harðardóttir sem sat

í þorrablótsnefnd segir það
ekki á valdi þeirra tíu kvenna
sem í nefndinni sitja að taka
svo stóra ákvörðun, að breyta
þessari gömlu hefð, það yrði
að gerast á stærri grundvelli.
Eygló segir blótið hafa tekist
ljómandi vel til og almenn
ánægja hafi verið meðal þeirra

rúmlega 200 gesta sem það
sóttu. Konur sjá um allan und-
irbúning og skemmtiatriði en
skipað er í nefnd til eins árs í
senn. Ljósmyndari blaðsins
kom að venju við á blótinu og
tók þar meðfylgjandi myndir.
Fleiri myndir munu birtast í
svipmyndum á bb.is í vikunni.
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Bútasaumur
og hortittir

Ritstjórnargrein

Guðmundur vildi að Geir-
finnur færi á brott óáreittur

Á þessum degi fyrir 27 árum

Benedikt Blöndal hrl., verjandi Guðjóns Skarphéðinssonar,
hélt sína varnarræðu á miðvikudaginn, en hann talaði síðastur
verjenda. Hann krafðist sýknu í málinu og vægustu refsingar
til vara. Fer hér á eftir það helsta, sem fram kom í máli Bene-
dikts. Hann byrjaði á því að rekja stuttlega æviferil Guðjóns
og hvernig hann kynntist Sævari Ciesielski í Reykjaskóla við
Ísafjarðardjúp en þar var Guðjón kennari um skeið og var
Sævar nemandi hans hálfan vetur. Kvað Benedikt það hafa
verið ósmekklegt hjá verjanda að tala um að Guðjón hefði
einnig verið lærimeistari Sævars í afbrotum, miklu líklegra
væri að Sævar væri lærimeistarinn og Guðjón nemandinn í
þeim efnum eins og allt væri í pottinn búið. Benedikt vitnaði
í skýrslu sem tekin var af Guðjóni í mars 1977 í samprófun
hans og Erlu Bolladóttur og taldi þá skýrslu vera næst sannleik-
anum í málinu. Þar sagði Guðjón efnislega: Ég tók í upphand-
legg Geirfinns og ætlaði að leiða hann á brott. Ég þóttist vita
að þarna væri misskilningur á ferðinni og ég vildi að Geirfinnur
færi á brott óáreittur.

Vorstarfið að hefjast í LRÓVorstarfið að hefjast í LRÓVorstarfið að hefjast í LRÓVorstarfið að hefjast í LRÓVorstarfið að hefjast í LRÓ
Vorönn er að hefjast á 16. starfsári Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar á Ísafirði.
Námskeiðin í skólanum draga dám af þeim sem að honum standa – Tónlistarskóla
Margrétar Gunnarsdóttur, Myndlistarfélaginu á Ísafirði og Litla leikklúbbnum. Þótt
kjarninn í námskeiðunum í Listaskóla Rögnvaldar sé nokkuð stöðugur frá ári til árs
þá er sífellt eitthvað nýtt á hverju ári. Á því er engin breuting í ár og verður boðið
upp á stórsveitarnámskeið (bigband) þar sem stofnuð verður Stórsveit Írisar
Kramer. Um er að ræða 8 vikna námskeið, sem hefst 3. febrúar og lýkur 24. mars.

Minna verkað fyrir meira féMinna verkað fyrir meira féMinna verkað fyrir meira féMinna verkað fyrir meira féMinna verkað fyrir meira fé
Alls voru 33.212 tonn verkuð af fiski á Vestfjörðum á tímabilinu janúar-

október í fyrra, og er það nokkuð minna en var verkað árið áður þegar
37.196 tonn komu á land hér vestra. Aflaverðmætið eykst þó dálítið á milli
ára, ef miðað er við sömu tímabil, en árið 2005 var aflaverðmæti fisks sem

verkaður var á Vestfjörðum tæplega 3.125 milljónir króna, en árið 2006
var hann ríflega 3.507 milljónir króna á sama tímabili. Samdráttur í afla er

því tæp ellefu prósent, en aukning aflaverðmætis er á móti ríflega 12%.

Aðalfundur Ferðamálasam-
taka Íslands hófst á Hótel Ísa-
firði í dag. Pétur Rafnsson,
formaður samtakanna setti
fundinn og því næst flutti
Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra ávarp. Þá flutti Jón
Páll Hreinsson, framkvæmda-

stjóri Markaðsskrifstofu Vest-
fjarða erindi um uppbyggingu
Markaðsskrifstofunnar auk
þess sem Stefán Stefánsson,
formaður Ferðamálasamtaka
Austurlands og Sævar Arnar
Sævarsson, vefráðgjafi og
verkefnastjóri gjá IGM, flutti

ávörp.
Að fundi loknum verður

móttaka í boði bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar og kvöldverð-
ur og –vaka þar sem Guð-
mundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar
verður fundarstjóri. Á morgun

verður fundargestum boðið í
kynnisferð þar sem ferðaþjón-
usta á svæðinu verður kynnt.
Að Ferðamálasamtökunum
standa átta landshlutasamtök
og að þeim eiga aðild ferða-
þjónustuaðilar og sveitarfélög
á viðkomandi svæðum.

Aðalfundur Ferðamálasam-
taka Íslands haldinn á Ísafirði

Lítill reyndist afrakstur stjórnarskrárnefndar sem setið hefur
á rökstólum síðan í ársbyrjun 2005: Tillaga um þjóðaratkvæða-
greiðslur. Rýrara gat það vart orðið hjá einvalaliði þingmanna
með sérfræðinga á hverjum fingri. Ekki vantaði viðfangsefnin.
Fyrir lá að lagaákvæði um sameign þjóðarinnar á auðlindum
hafsins skyldi tekið upp í stjórnarskrá. Ætla mátti að ákvæði í
stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna dygði til að koma málinu
í höfn. Erfitt er að geta sér til um andstöðu við málið af hálfu
stjórnarandstöðunnar. Morgunblaðið hermir það upp á Jón
Kristjánsson, formann nefndarinnar, að sumir nefndarmanna
hafi ekki viljað fara í bútasaum og spyr síðan: ,,Er það búta-
saumur að standa við gefin loforð um að setja ákvæði um sam-
eign þjóðarinnar á auðlindum hafsins í stjórnarskrá?“ Er nema
von að spurt sé?

Leiguframsalið hefur löngum verið umdeildasta ákvæði
kvótakerfisins. Í viðtali við Mbl. 4. maí 1999 sagði Halldór Ás-
grímsson m.a.: ,,Við getum hins vegar ekki litið fram hjá því að
mörgum svíður það þegar aðilar fara út úr greininni með hundr-
uð milljóna króna í hagnað. Það særir réttlætiskennd fólks. Ég
get ekki annað en viðurkennt að þetta er galli.“  Fjórum árum
síðar, fyrir kosningar 2003, endurtók hann að framsalið hefði
alla tíð verið galli á kvótakerfinu og lýsti því þá yfir að hann
væri fylgjandi því að veiðiskyldan yrði aukin úr 50% í 75%.
,,Þessi breyting hefði þau áhrif að brottkastið minnkaði og
minna verður braskað í framsalinu,“ sagði ráðherrann fyrr-
verandi. (Mbl.17.04.2003) Og það hafa fleiri tjáð sig um leigu-
framsalið. Þann 9. nóv. 2001 sagði Árni Mathiesen, þáv. sjávarút-
vegsráðherra, í Kastljósi Sjónvarpsins að hann væri tilbúinn að
skoða afnám leiguframsals á kvóta. Í byrjun þessa árs sagðist
núverandi sjávarútvegsráðherra tilbúinn að skoða möguleika á
takmörkunum á leiguframsali í kvótakerfinu, þótt hann telji
málið ekki einfalt. Þessu viðhorfi sínu hafði ráðherrann reyndar
lýst á Alþingi í byrjun apríl 2006.

Á aðalfundi samtaka atvinnulífsins í byrjun maí 2005 sagðist
þáv. forsætisráðherra ,,fullkomlega meðvitaður um að skatta-
kerfið hjá okkur væri ekki fullkomið“ og þar væri ýmsa ,,hortitti“
að finna eins og stimpilgjöldin. Kannski er þessu þannig varið
með þjóðarauðlindina, hún sé bara ,,hortittur“, sem taki því
ekki að standa í bútasaum út af.

Vandséð er að gefendur framangreindra yfirlýsinga hafi lagt
mikið á sig til að bæta úr ágöllunum á kvóta- og skattakerfinu.
Það er því full ástæða til að taka undir með Mbl. þegar það segir
að það hafi ekki komið fram nein haldbær rök fyrir því að ekki
sé hægt að standa við ákvæði stjórnarsáttmálans um lagaákvæði
í stjórnarskrá um sameign þjóðarinnar á auðlindum sjávar og að
formenn stjórnarflokkanna verði að standa við sitt. Svo þyrfti
að vera á fleiri sviðum.                                                          s.h.

Sóknarnefndin á Ísafirði
ákvað í október 2005 að velja
tillögu Ólafar Nordal, Fugla
himinsins, sem altarisverk Ísa-
fjarðarkirkju. Verkið er úr
mörgum leirfuglum, sem fest-
ir verða á kórvegg kirkjunnar.
Hugmynd listakonunnar er sú
að hvert sóknarbarn komi og
móti sinn fugl úr leir. Fuglar
himinsins er einstakt því aldrei
fyrr hér á Íslandi hefur verið
farin sú leið að láta sóknar-
börnin búa til altarislistaverk
og líta má á að hver fugl sé
eins og bæn eða vitnisburður
viðkomandi einstaklings í
kirkjunni. Fuglarnir verða
merktir og nöfn þeirra, sem
gerðu þá, skráð niður og hald-
ið til haga.

Búið er setja upp vinnuað-
stöðu í suðurendanum á Vestra-
húsinu. Þar verða á næstu
misserum haldnar fjórar vinnu-
stofur, sem opnar eru almenn-
ingi auk þess, sem höfð verður
samvinna við skólafólk og fé-
lagasamtök. Misjafnt er eftir
fólki hversu langan tíma það
tekur að gera eina lóu úr leir.
Flestir ættu þó að ljúka því á
klukkustund.

„Fuglar himinsins er frum-
legt verk. Það breiðir úr sér
yfir hinn stóra vegg kirkjunnar
og rennur áreynslulaust saman
við hann. Þá er táknfræði
verksins einkar fögur og gríp-
andi. Hver fugl er eins og bæn
okkar til Guðs, bæn fyrir friði
í heiminum, bæn um að andi

Guð komi yfir okkur, bæn um
innblástur til góðra verka, tákn
fyrir trú, von og kærleika.
Fuglarnir svífa svo til himins,
líkt og sálin stígur upp til
Guðs. Þannig fellur þetta verk
svo vel að ólíkum athöfnum,
sem eru í kirkjunni okkar. Í
öllum tilvikum fellur verkið
að þeirri stemningu, sem þá
ríkir í kirkjunni“ segir Magnús
Erlingsson prestur og vill
hann hvetja alla til að mæta
og gera sinn fugl.

Ólöf Nordal segir verkið
vera byggt á sögunni um
lausnarann og lóurnar og hún
hafði að leiðarljósi verkið ætti
að hafa víða skírskotun, vera
sprottið úr íslenskri menning-
arhefð, tengjast umhverfinu

og hafa persónuleg tengsl við
sóknarbörnin í söfnuðinum.
Höfundur mun sjálfur hafa
yfirumsjón með framkvæmd
verksins auk þess að fá Ólöfu
Oddsdóttur sér til aðstoðar,
meðal annars við leirmótun-
ina, brennslu og uppsetningu
verksins. Altaristaflan verður
svo sett upp í Ísafjarðarkirkju
í sumar.

Vinnustofur verða sem hér
segir:

1. vinnustofan er helgina
27. til 28. janúar frá, 10-18.

2. vinnustofan er vikuna 25.
febrúar til 2. mars, frá 10-18.

3. vinnustofan er helgina 3.
og 4. mars, frá 10-18.

4. vinnustofan er í dymbil-
vikunni.       – annska@bb.is

Allir geta gert sinn fugl í
altaristöflu Ísafjarðarkirkju

Fuglar himinsins var valið altarisverk Ísafjarðarkirkju og geta sóknarbörnin tekið þátt í sköpun þess.
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Leggja til að grunnupphæðir fjárhagsaðstoðar verði hækkaðarLeggja til að grunnupphæðir fjárhagsaðstoðar verði hækkaðarLeggja til að grunnupphæðir fjárhagsaðstoðar verði hækkaðarLeggja til að grunnupphæðir fjárhagsaðstoðar verði hækkaðarLeggja til að grunnupphæðir fjárhagsaðstoðar verði hækkaðar
Félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að grunnupphæðir í reglum sveitarfélagsins um veitingu
fjárhagsaðstoðar verði hækkaðar. Lagði nefndin til við bæjarstjórn að grunnviðmið fyrir veitingu
fjárhagsaðstoðar verði 95.325 kr. frá og með 1. janúar 2007 fyrir einstakling og að framvegis verði
upphæðin hækkuð árlega samkvæmt neysluvísitölu. Nefndin lét bóka á dögunum að hún teldi nauð-
synlegt að endurskoða reglur bæjarins um veitingu fjárhagsaðstoðar, og var starfsmönnum falið að
skoða málið og koma með tillögur um það sem sérstaklega þyrfti að skoða. Voru minnispunktar
starfsmanna hafði til viðmiðunar á fundi nefndarinnar þar sem áðurnefnd hækkun var samþykkt.

Framboðslisti Fram-
sóknarflokksins

Framsóknarmenn í Norð-
vesturkjördæmi samþykktu
á laugardag á kjördæmis-
þingi að Reykjum í Hrúta-
firði samhljóða framboðs-
lista flokksins vegna alþing-
iskosninganna 12. maí. Eins
og greint hefur verið frá er
höfnuðu þau Kristinn H
Gunnarsson alþingismaður
og Inga Ósk Jónsdóttir á
Akranesi, sem hrepptu 3.
og 5. sæti í prófkjöri flokks-
ins fyrr í vetur, að taka sæti
á listanum. Því færist Valdi-

mar Sigurjónsson á Glits-
stöðum í Borgarfirði upp í
þriðja sæti og Margrét Þóra
Jónsdóttir á Akranesi fer í
fimmta sæti hans.

Að öðru leyti er röð efstu
manna á listanum óbreytt
frá niðurstöðu prófkjörsins.
Magnús Stefánsson, félags-
málaráðherra er í fyrsta sæti
og Herdís Sæmundardóttir
á Sauðárkróki skipar annað
sætið.

Listann skipa eftirfarandi
einstaklingar:

  1. Magnús Stefánsson, Snæfellsbæ
  2. Herdís Sæmundardóttir, Skagafirði
  3. Valdimar Sigurjónsson, Borgarbyggð
  4. Svanlaug Guðnadóttir, Ísafjarðarbæ
  5. Margrét Þóra Jónsdóttir, Akranesi
  6. Helga Kristín Gestsdóttir, Blönduósbæ
  7. Heiðar Þór Gunnarsson, Bæjarhreppi
  8. Kolbrún Indriðadóttir, Húnaþingi vestra
  9. Guðbrandur Ólafsson, Dalabyggð
10. Elínborg Hilmarsdóttir, Skagafirði
11. Sveinn Bernódusson, Bolungarvík.
12. Axel Kárason, Skagafirði
13. Svava H. Friðgeirsdóttir, Kaldrananeshreppi
14. Sigurður Þorvaldsson, Stykkishólmi
15. Bjarki Þór Aðalsteinsson, Akranesi
16. Jóhann Hannibalsson, Bolungarvík
17. Stefán Guðmundsson, Skagafirði
18. Ingibjörg Pálmadóttir, Akranesi

– thelma@bb.is

Bikarmót SKÍ
á Seljalandsdal

Bikarmót Skíðafélags Ís-
lands í skíðagöngu hefst á
Seljalandsdal á morgun og
stendur fram á sunnudag.
Á morgun verður keppt í
sprettgöngu með frjálsri að-
ferð, á laugardag fer fram
keppni í hefðbundinni göngu
og á sunnudag verður tví-
keppni, þar sem fyrri hring-
ur er genginn með hefð-
bundinni aðferð og sá síðari
með frjálsri aðferð.

Að sögn Kristbjörns Sig-
urjónssonar formanns göngu-
deildar SFÍ er von á um 15-
20 keppendum annars stað-

ar frá, aðallega frá Akureyri
og Ólafsfirði. Segir hann
að töluverður hópur göngu-
skíðafólks sé við æfingar
erlendis og geti þar af leið-
andi ekki verið með á mót-
inu og bætir við að heima-
menn bæti það upp, því þeir
reyni ávallt að fjölmenna í
keppnir af þessu tagi.

Á mótinu verður notaður
nýr og fullkominn tíma-
tökubúnaðinn sem Fossa-
vatnsgangan fékk frá Glitni
á síðasta ári og veldur það
byltingu í tímatöku.

– annska@bb.is

Við Djúpið fær veglegan
styrk úr Tónlistarsjóði
Tónlistarhátíðin Við Djúpið

fékk á dögunum 800 þúsund
króna úthlutun úr Tónlistar-
sjóði. Sjóðurinn er á vegum
menntamálaráðuneytisins og
er honum fyrst og fremst ætlað
að efla íslenskt tónlistarlíf. Við
Djúpið verður haldin á Ísafirði
í fimmta sinn í sumar, dagana
18.-24.júní. Frá upphafi hefur
verið lögð áherslu á metnað-

arfull námskeið og tónleika í
sambandi við hátíðina og
engin breyting verður þar á í
ár. Óhætt er að segja að einvala
lið tónlistarmanna verði á há-
tíðinni í ár og má þar nefna
sellósnillinginn ísfirsk-ættaða
Erling Blöndal Bengtsson og
píanóleikarana Vovka Ashke-
nazy og Davíð Þór Jónsson
en með tilkomu nýs flygils í

Hamra verður lögð sérstök
áhersla á píanó í ár.

Klarínettleikarinn Evan
Ziporyn og danska tónskáldið
Simon Steen-Andersen kenna
á námskeiði í tónsmíðum en
það hefur ekki verið áður á
hátíðinni. Þeim til fulltingis
verður tónlistarhópurinn Aton
sem leikur afrakstur tónsmiðj-
unnar.

Listaháskóli Íslands hefur
gengið til liðs við hátíðina og
eru öll námskeið hennar ein-
ingabær hjá skólanum. Það er
mjög mikilvægt fyrir hátíðina
og ætti að auka veg hennar,
ekki síst erlendis. Framkvæm-
dastjóri hátíðarinnar, líkt og í
fyrra, er Tinna Þorsteinsdóttir,
píanóleikari.

– annska@bb.is

Alls var 3.482 tonnum af
fiski landað á Vestfjörðum í
október síðastliðnum, sam-
kvæmt nýjustu tölum Hag-
stofu Íslands, og var aflaverð-
mætið tæpar 405 milljónir
króna. Er þetta litlu minni afli
en í október árið áður, en afla-
verðmætið er meira. Í október

2005 komu 3.659 tonn á land,
og voru þau ríflega 333 millj-
óna króna virði. Samdráttur í
veiðum er því tæplega 5%, en
aukning í aflaverðmæti er
21,5%.

Til samaburðar má geta
þess að á höfuðborgarsvæðinu
var aukning aflaverðmætis

46,5%, á Suðurnesjum var það
23,2%, á Vesturlandi var það
6%, á Norðurlandi vestra var
samdráttur í aflaverðmæti upp
á 2,3% og á Norðurlandi
eystra var samdrátturinn 1%.
Á Austurlandi var mikil aukn-
ing í aflaverðmæti, eða 45,5%
en á Suðurlandi var samdráttur

upp á 8,5%. Aflaverðmæti
fisks sem verkaður var erlend-
is jókst um 4%.

Aflaverðmæti í október á
landinu öllu var ríflega 5.842
milljónir, en á sama tíma árið
áður var það tæplega 5.037
milljónir. Aukningin er upp á
16%.             – eirikur@bb.is

Aflaverðmætið í október
nam 405 milljónum króna

Á níunda tug grunnskólanema frá Bolungarvík fóru í skíðaferðalag til Ísafjarðar á föstudag í síðustu viku. „Þetta er
orðinn árlegur viðburður hjá skólanum að koma á skíðasvæðið til okkar. Og það vantaði ekki gleðina hjá börnunum
þegar þau voru hérna“, segir Björgvin Sveinsson forstöðumaður skíðasvæðisins. Voru börnin ekki þau einu sem
skemmtu sér á skíðum en margir skíðamenn hafa nýtt sér góða veðrið til að iðka íþróttina. „Færðin er mjög góð en það
eina sem menn þurfa vara sig á ef það er skýjað getur orðið snjóblinda“, segir Björgvin. Meðfylgjandi mynd af tekin
af börnunum í Tungudal.                                                                                                                                 – thelma@bb.is

Bolvísk börn í skíða-
ferðalag til Ísafjarðar
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STAKKUR SKRIFAR

Pólitísk veðurspá
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Nýjungar á Sólrisuhátíð MÍNýjungar á Sólrisuhátíð MÍNýjungar á Sólrisuhátíð MÍNýjungar á Sólrisuhátíð MÍNýjungar á Sólrisuhátíð MÍ
Nýskipuð Sólrisunefnd MÍ vinnur nú hörðum höndum að því að leggja drög að dagskrá Sólrisuhátíðarinnar sem
haldin verður í 33. sinn dagana 2.-10. mars. „Þetta lítur allt mjög vel út og við stefnum að því að birta dagskrána í
byrjun febrúar. Í kjölfarið munum við leita til fyrirtækja í bænum eftir styrkjum en það er það sem heldur Sólrisuhá-
tíðinni gangandi auk Sólrisuleikritsins sem skilar ávallt einhverjum hagnaði“, segir Gunnar Atli Gunnarsson, formaður
Sólrisunefndarinnar í ár. Á dagskránni verður að finna nokkra fasta liði og má þar nefna söngkeppnina sem haldin
verður 10. mars í íþróttahúsinu á Torfnesi og Rokksúpuna sem fer fram 3. mars. „Það má þó búast við nokkrum nýj-
ungum í ár en við ætlum að brjóta hátíðina aðeins upp og gera tilraun til að stækka markhópinn“, segir Gunnar Atli.

Samið um þjónustu sérfræð-
ings í barnalækningum við HSÍ

Heilbrigðisstofnunin Ísa-
fjarðarbæ hefur gert samning
við Landspítala-háskólasjúkra-
hús þess efnis að sérfræðingur
í barnalækningum heimsæki
stofnunina reglulega. Þjónust-
an verður skipulögð í sam-
starfi við yfirlækna en barna-

læknar munu koma á þriggja
mánaða fresti til stofnana
þriggja og dvelja tvo daga í
senn.

Í samningum felst almenn
þjónusta barnalæknis, nýbura-
eftirlit, ungbarnavernd, ráð-
gjöf varðandi heilsuvernd barna

og unglinga og aðgengi að
sérfræðilæknum LSH á milli
ferða. Þá geta læknarnir þjálf-
að starfsfólk samkvæmt nán-
ara samkomulagi. Barnalækn-
irinn heldur samráðsfundi við
komu sína og getur einnig haft
fyrirlestra eða fræðslufundi sé

þess óskað. „Mikil ánægja er
innan stofnunarinnar með
undirritun samningsins sem
tryggir þessa nauðsynlegu
þjónustu fyrir íbúa Ísafjarðar-
bæjar og nágrannabyggða“,
segir í frétt frá HSÍ.

– thelma@bb.is

Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar hefur ásamt Heil-
brigðisstofnun Suðausturlands og Heilbrigðisstofnun
Austurlands samið um að sérfræðingur í barnalækn-

ingum heimsæki stofnanirnar á þriggja mánaða fresti.

Menntamálaráðuneytið veitir LRÓ
viðurkenningu fyrir listdanskennslu

Listaskóli Rögnvaldar Ól-
afssonar hefur hlotið viður-
kenningu frá menntamála-
ráðuneytinu vegna grunn-
náms listdanskennslu. Viður-
kenningunni fylgir styrkur til
kennslunnar.

„Þetta er mikil viðurkenn-
ing og merkur áfangi fyrir
skólann“, segir Margrét Gunn-
arsdóttir, forstöðumaður skól-
ans. Listaskóli Rögnvaldar er
eini skólinn á landsbyggðinni
sem býður upp á kennslu í
listdansi. Ráðuneytið styrkir
nemendur í grunn- og fram-
haldsstigi sem eru á aldrinum
9 ára og eldri en kennslan nær
þó einnig til yngri nemenda.
„Það er mikil eftirspurn í dans-
inn. Enn er hægt að innrita
eldri börn en langur biðlisti er
hjá þeim yngri“, segir Mar-
grét. Um 70 nemendur eru í
djazz- og listdansi og 70 á

hinum ýmsu námskeiðum auk
þess sem nemendur í fastri
tónlistarkennslu eru 40 talsins
og er rúmur tugur á biðlista.

Listaskólinn er til húsa í
hinu glæsilega Edinborgar-
húsi en það var byggt árið
1907 og er eitt viðamesta
timburgrindarhús sem byggt
hefur verið á Íslandi. Nú
standa yfir miklar framkvæm-
dir við að koma húsinu í upp-
runalegt horf. „Framkvæmd-
irnar hafa raskað starfi skólans
mjög lítið sem betur fer, við
hlökkum til að þeim verði lok-
ið því að þá fáum við til afnota
sal svo það eru spennandi
breytingar framundan hjá
skólanum“, segir Margrét.

Nafngift skólans er ætlað
að tengja starfsemi hans við
íslenska og ísfirska menning-
arsögu en Rögnvaldur er fyrsti
Íslendingurinn sem lagði stund

á byggingarlist og jafnan
nefndur fyrsti íslenski arki-
tektinn. Húsið dregur nafn af

Edinborgarverslun, sem lét
reisa þetta mikla mannvirki
við Pollinn á Ísafirði. Fjöl-

breytt starfsemi hefur farið
fram í Edinborg í gegnum tíð-
ina, en áður en það varð menn-

ingarhús var þar meðal annars
fiskvinnsla og verslun.

– thelma@bb.is

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar er til húsa í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Það fór líkt og spáð var að Kristinn H. Gunnarsson ætti eftir að valda upp-
námi í pólitíkinni hér vestra og koma nokkuð við sögu. Nú er eftir að sjá
hvernig spáin rætist varðandi aðkomu Guðjóns A. Kristjánssonar sem
óðum er að ná vopnum sínu að nýju og hefur þingflokkur Frjálslynda flokk-
sins nú náð kjörstærðinni frá 2003. Á móti kemur að blikur eru á lofti varð-
andi framtíð Frjálslynda flokksins, stærð, einingu á kosningaári og nafngift.
Nafnið mun vera vistað á Einimel í Reykjavík og því hefur varþingmaður
lagt til að nú verði breytt um nafn og upp tekið nýtt, Frjálslyndi jafnaðar-
mannaflokkurinn og þá vaknar spurningin hvar endar þetta stríð floksmanna,
sem hófst um það leyti að fylgið jókst í skoðanakönnunum.

Valdimar Leó Friðriksson, sem hlaut slaka útkomu í prófkjöri Samfylk-
ingar fyrr í vetur, sagði sig úr þingflokknum og hefur nú gert upp hug sinn,
er orðinn fjórði liðinn í þingflokki Frjálsynda flokksins eftir að hafa verið
utan flokka um skeið. Nú heyrist ekki orð um að ekki sé eðlilegt að skipta
um þingflokk líkt og þegar Gunnar Örlygsson ákvað að ganga í Sjálfstæð-
isflokkinn. Sínum augum lítur hver silfrið segir máltækið, en ætti ef til vill
að vera þannig, rétt er að líta silfrið þeim augum sem passa því best hvaðan
birtuna ber. Nú velta menn því fyrir sér á þeim bænum hvort það sé nú betra
að gera Frjálsynda flokkinn að eins konar jafnaðarmannaflokki. Ekki er al-
veg séð hvort það kemur frá gengi Samfylkingar í skoðanakönnun

Fréttablaðsins eða tengist Valdimar Leó. Kemur að þætti Kristins H.
Gunnarssonar, er margir líta hýru auga til um þessar mundir er framboðsórói
sækir að mörgum.

Margir hafa veðjað á að Kristinn kunni að róa á fleytu Margrétar dóttur
Sverris þess er hýsir nafn Frjálsynda flokksins á heimili sínu. Beðið er upp-
gjörs á flokksþingi er brátt verður haldið. Kannski liðkar það til fyrir sam-
starfi við Kristinn að nefna flokkin á nýjan leik og kalla hann Frjálslynda
Alþýðubandalagsflokkinn. Hver niðurstaða verður á flokksþingi er óvíst
en vart er við því að búast að klofningur flokksmanna eða nýtt nafn muni
verða honum til framdráttar Flokkurinn virðist færast til vinstri við þær
byltingar sem undir krauma og má því búast við að það komi fyrst og
fremst stóru flokkunum til góða, Samfylkingu og ekki síður Sjálfstæðis-
flokki sem sótt hefur í sig veðrið.

Ef til vill er það svo að eins máls stjórnmálaflokkar eiga alltaf í vandræð-
um með ímyndina líkt og Þjóðvarnarflokkurinn fyrir rúmri hálfri öld er
endaði í Alþýðubandalagi sem ein lítil deild eða skúffa. Fyrir stuttu átti
Frjálsyndi flokkurinn tækifæri til að festa sig rækilega í sessi með auknu
fylgi, þá byrja bræðravígin og systra. Erfitt getur verið að rísa heill frá slíku
á stuttum tíma og hver er þá framtíð Vestfirðingsins Guðjóns Arnars Krist-
jánssonar í pólitík? Við fylgjumst grannt með.
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Samdráttur í þorskveiðumSamdráttur í þorskveiðumSamdráttur í þorskveiðumSamdráttur í þorskveiðumSamdráttur í þorskveiðum
Alls veiddust 2.089 tonn af þorski á Vestfjörðum í desember, og er það nokkuð minna en árið áður þegar 2.498
tonn veiddust. Er það samdráttur upp á 16,5%. Þá veiddist einnig nokkuð minna af ýsu 2006 en árið áður, en
913 tonn komu á land árið 2005 á miðað við 858 tonn árið 2006. Er samdrátturinn þar upp á 6%. 163 tonn af
steinbíti komu á land í desember og er það töluvert meira en árið áður þegar einungis 108 tonn komu á land.
Aukningin er upp á heil 50%. Einnig varð mikil aukning í karfaveiðum en 147 tonn komu á land í desember á
miðað við 54 tonn árið áður. Þar er aukningin upp á 172%. Loks má nefna að nokkur samdráttur var í grálúðu-
veiðum en 91 tonn komu á land í desember á miðað við 137 tonn árið áður. Samdrátturinn er upp á 34%.

Alls var 25.498 tonnum
af þorski landað á síðasta
ári á Vestfjörðum, og er það
8% minna en árið áður þeg-
ar 27.720 tonn komu á land.
Ýsuveiðar drógust lítillega
saman á milli ára. Í fyrra
veiddust 11.239 en árið
2005 veiddust 11.755, en

það er samdráttur upp á 4,4%.
Ufsaveiðin ríflega tvöfaldað-
ist á milli ára en í fyrra veidd-
ust 2.491 tonn á miðað við
1.003 tonn árið þar á undan.
Þá nær tvöfölduðust karfa-
veiðar sömuleiðis en 1.450
tonn komu á land í fyrra á
miðað við 831 tonn árið á

undan. 6.078 tonn komu á land
af steinbít og er það nokkuð
meira en árið á undan þegar
5.475 tonn komu á land.
Aukningin er upp á 11%.

Þá jókst hlýraveiði dálítið,
úr 633 tonnum árið 2005 í
755 tonn árið 2006. Grálúðu-
veiði jókst töluvert, úr 650

tonnum árið 2005 í 1.061
tonn árið 2006. Þá var líka
meiri síldarveiði í fyrra en
árið á undan, 389 tonn komu
á land 2005 en 557 tonn
árið 2006. 2.533 tonn komu
á land af loðnu árið 2005 en
engin loðna var veidd í
fyrra.         – eirikur@bb.is

25.498 tonn af þorski á
land á Vestfjörðum í fyrra

Sky News í opinni dagskrá
Undirbúningur fyrir staf-

rænar útsendingar Digital
Íslands á Vestfjörðum hefur
staðið yfir undanfarnar vik-
ur. Starfsfólk Mömmu hef-
ur að undanförnu verið á
ferðinni í Dýrafirði, Önund-
arfirði, Súgandafirði og við
Ísafjarðardjúp og er áætlað
að verkinu verði lokið í lok

janúar.
Á öllum stöðum sem út-

sendingar Digital Ísland nær
til verða eftirtaldar stöðvar í
boði: RÚV, Stöð 2, Stöð 2
bíó, Sýn, Sýn Extra 1, Sirkus
og Skár 1. Á Ísafirði verða
auk þess Stöð 2+, Sýn+, Skjár-
Sport, SkjárSport2 og Skjár-
Sport3. Þá hefur Digital Ísland

ákveðið að bæta einni erlendri
stöð við þær stöðvar sem eru
sendar út í opinni dagskrá og
hefur fréttastöðin Sky News
orðið fyrir valinu. Sky News
verður því aðgengileg og opin
öllum þeim sem hafa mynd-
lykil frá Digital Íslandi um
leið og skipt verður yfir í staf-
rænar útsendingar á hverjum

stað.
Skipt hefur verið yfir í

stafrænar útsendingar á
sunnanverðum Vestfjörð-
um sem og á Þingeyri,
Flateyri, Suðureyri og Bol-
ungarvík. Í dag var ráðgert
að tengja Súðavík og Ísa-
fjörður verður tengdur 31.
janúar.             – bb@bb.is

Ísafjarðarbæ hefur verið
boðin aðild að rammasamn-
ingi Ríkiskaupa sem gerður
hefur verið við Símann. Gild-
istími samningsins er út árið
2007, og í bréfi Þóris Sveins-
sonar, fjármálastjóra Ísafjarð-
arbæjar og Valtýs Gíslasonar,
kerfisstjóra, til bæjarráðs er
lagt til að Ísafjarðarbær gerist
aðili að samningnum. Þá hefur
samningurinn einnig verið
samþykktur í tölvunefnd Ísa-
fjarðarbæjar.

Hagkvæmni rammasamn-

ingskerfis Ríkiskaupa byggist
á þeirri hugmyndafræði að
samtakamáttur margra stofn-
ana geti aukið kaupmátt allra
og þannig fáist bestu kjörin.
„Með því að nýta ramma-
samninga eru stofnanir og fyr-
irtæki að ná allt að 30-40%
sparnaði mörgum af sínum
stærstu útgjaldaliðum“, segir
á heimasíðu Ríkiskaupa.

Bæjarráð samþykkti að
mæla með aðild að samningn-
um við bæjarstjórn.

– eirikur@bb.is

Boðin aðild að ramma-
samningi við Símann

Félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar ger-
ir athugasemdir við jafnréttisfrumvarp

Erlingur Tryggvason, íbúi
á Aðalstræti 24, hefur verið
ósáttur við rekstur veitinga-
staðarins Langa Manga við
Aðalstræti 22, eins og margoft
hefur komið fram hér í blað-
inu. Erlingur hefur skrifað
bæjaryfirvöldum mörg bréf
vegna þessa og nýlega var tek-

ið fyrir enn eitt bréfið. Þar
segist Erlingur ósáttur við þau
svör sem bæjaryfirvöld hafa
veitt honum. Í bréfinu segir
m.a.:

„Í erindi mínu var tekið
fram að ekki hefði borist svar
frá Ísafjarðarbæ varðandi út-
blástur frá eldhúsi og loftræst-

ingu frá veitingasal. Í svari
bæjarstjóra kemur fram að
byggingarfulltrúi og bæjar-
tæknifræðingur telji að stað-
urinn uppfylli öll skilyrði er
varða útblástur frá staðnum.
Svar þetta er ekki rökstutt
frekar og ekki er vísað í neinar
byggingareglugerðir því til

stuðnings þrátt fyrir að í erindi
mínu hafi verið farið fram á
að öllum erindum verði svarað
með rökstuðningi og með til-
vísunum í viðkomandi reglu-
gerðir.“ Krefst Erlingur þess
að sér verði svarað betur.

Þá segir Erlingur bruna-
varnir ekki ásættanlegar og

vísar í skýrslu eldvarnareftir-
lits Slökkviliðs Ísafjarðar.
Mun bæjarstjóri, Halldór
Halldórsson, hafa svarað þeim
lið svo að vísa í bréf frá eld-
varnareftirlitsmanni sem sagt
hafi að heimilt sé að veita leyfi
fyrir skemmtanastað í húsum
sem gerð eru í samræmi við
kröfur um fjölbýlishús, en
þeim kröfum mun staðurinn
fullnægja.

Einnig kvartar Erlingur
undan hávaða af staðnum og
vísar í hávaðamælingar. „Eins
og fram kemur í skýrslunni
eru viðmiðunarmörkin 30 db
en mælingar reyndust yfir
þeim mörkum, þannig getur
hljóð frá staðnum ekki verið
„innan viðmiðunarmarka“
eins og bæjarstjóri heldur
fram. Þá kemur einn fram að
staðurinn þurfi að takmarka

Enn ósáttur við rekstur Langa Manga

Félagsmálanefnd Alþingis
óskaði á dögunum eftir um-
sögn jafnréttisnefndar Ísa-
fjarðarbæjar um frumvarp til
laga um breytingu á lögum
um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla. Jafnréttismál
falla undir félagsmálanefnd í
Ísafjarðarbæ og fjallaði sú
nefnd um frumvarpið, og
gerði nefndin athugasemd við
fimmtu grein frumvarpsins
sem hljómar svo:

„Í sérhverju fyrirtæki og
stofnun þar sem starfa fleiri
en 25 starfsmenn skulu þeir
kjósa jafnréttisfulltrúa sem
fjallar um og hefur eftirlit með
jafnréttisáætlun, að jafnréttis
sé gætt í starfsmannastefnu
og að farið sé að öðru leyti að

lögum þessum. Jafnréttisfull-
trúarnir skulu njóta sömu rétt-
inda og bera sömu skyldur og
trúnaðarmenn samkvæmt lög-
um nr. 80/1938, um stéttarfé-
lög og vinnudeilur, og kjara-
samningum sem um störf
þeirra gilda.“Var það mat
nefndarinnar að umræddar
skyldur geti fallið inn á verk-
svið trúnaðarmanna á vinnu-
stöðum, og að ekki sé þörf
fyrir að skipaður verði sér-
stakur jafnréttisfulltrúi.

Þá gerði nefndin einnig at-
hugasemd við 7. grein, sem
hljómar svo: „Við skipun í
nefndir, ráð og stjórnir á veg-
um ríkis og sveitarfélaga skal
þess gætt að hlutföll kynjanna
verði sem jöfnust. Skal ávallt

á það minnt þegar óskað er
tilnefningar í hlutaðeigandi
nefndir, ráð og stjórnir og
skulu tilnefningaraðilar til-
nefna einn karl og eina konu í
þær.“

Fellst nefndin á fyrri hluta
greinarinnar en telur nauð-
synlegt að seinni hlutinn falli
út og ekki verði tiltekinn fjöldi
af hvoru kyni þar sem ekki sé
alltaf hægt að fara eftir því
ákveði við skipan nefnda, ráða
og stjórna, þar sem aðilar séu
oft að skipa einn fulltrúa.
„Þessar greinar eru að mati
nefndarinnar of íþyngjandi
fyrir þá sem eiga að fylgja
lögunum“, segir í áliti félags-
málanefndar.

– eirikur@bb.is Ísafjörður.

sig við einn flytjanda í einu,
en það hefur ítrekað ekki
verið.“

Erlingur óskar þess aftur í
lok bréfs síns að sér verði svar-
að með rökstuðningi og tilvís-
unum í reglugerðir. Þá óskar
hann eftir því að annar aðili
innan bæjarráðs svari erindinu
en ekki bæjarstjóri „þar sem
hann fer með ósannindi og
rangfærslur gagnvart þeim
skýrslum sem búið er að gera“,
eins og segir í bréfinu. Bæjar-
ráð fól bæjarlögmanni að
svara bréfinu.
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„Ég er alltaf í mikilli vörn ef fólk hér fyrir sunnan er að deila á Vestfirðina.
Um daginn var ég í skíðaferð í Austurríki og ein konan spurði mig hvaðan
ég væri. Þegar það kom í ljós spurði hún: „Hvernig er hægt að vera þar“.
Þá varð ég bara vond og lét hana heyra það. Mér finnst það hafa verið
mikil forréttindi að hafa búið fyrir vestan og lét þessa konu vita af því.“

Orðin mýkri í hönnun
Ísfirski gullsmiðurinn Dýrfinna

Torfadóttir, eða Dídí Torfa eins og
hún er undantekningalítið kölluð af
sveitungum sínum, hefur fyrir löngu
skapað sér nafn í hinum stóra heimi

og þótti mörgum Ísfirðingum sárt
að sjá eftir henni og eiginmanni

hennar suður á Akranes fyrir nær
sex árum. Á Skaganum hafa þau

hjónin búið sér heimili og líður vel,
þó hugurinn sé að sjálfsögðu ennþá

í Skutulsfirðinum og verði þar ef-
laust um ókomin ár. Bæjarins besta

sló á þráðinn til Dýrfinnu og for-
vitnaðist fyrir um það hvað hún

hefur haft fyrir stafni síðustu árin
og hvernig íbúar Akraness hafa

tekið á móti henni.
Umhverfið ólíktUmhverfið ólíktUmhverfið ólíktUmhverfið ólíktUmhverfið ólíkt
því fyrir vestanþví fyrir vestanþví fyrir vestanþví fyrir vestanþví fyrir vestan

– Nú fluttir þú til Akraness
árið 2001 og hefur verið fyrir
sunnan í á sjötta ár. Hvernig
hefur lífið verið á Skaganum
og hvernig hafa heimamenn
tekið á móti þér?

„Alveg afskaplega vel, finnst
mér. Fólkið finnst mér ekkert
ólíkt því fyrir vestan, enda er
hér mjög mikið af Vestfirð-
ingum. Þetta er allt miklu flat-
ara og umhverfið töluvert ólíkt
því sem ég er vön. Menning-
arlífið er sterkt á Skaganum,
en geldur þó svolítið fyrir það
hvað bærinn er nálægt Reykja-
vík. Menn sækja mikið þang-
að. Íþrótta- og félagslíf er þó
mjög sterkt hér í bænum og í
raun ekkert minna en fyrir
vestan.“

– En átt þú þér einhverja
kollega í bænum?

„Nei, ég er í rauninni eini
gullsmiðurinn hérna. Það er
töluvert af listalífi  í bænum,
en listamenn frá Akranesi
virðast þó oft fara suður til
Reykjavíkur til að skapa sér
nafn og þess vegna finnst mér
þeir vera færri á Skaganum en
á Ísafirði.“

Hönnunin breytistHönnunin breytistHönnunin breytistHönnunin breytistHönnunin breytist

– Nú er landslagið töluvert
ólíkt því sem þú átt að venjast.
Er flatlendið ekkert að fara
illa með þig?

„Nei, en ég finn mikinn
mun á mér. Þessi munur sýnir
sig best í mínum gripum, en
ég er orðin miklu mýkri í
hönnun en ég var á Ísafirði.
Ég sé mikinn mun á gripum
sem ég bjó til fyrir og eftir
flutning suður.

Mér finnst umhverfið vissu-
lega skemmtilegra á Ísafirði,
en á Akranesi er það líka
skemmtilegt, bara á allt annan
hátt. Til að mynda er brimið
rosalega skemmtilegt og það
fannst mér fallegast við bæinn
þegar ég kom fyrst. Svo kann
ég afskaplega vel við allar
steyptu girðingarnar sem eru
í bænum og veita honum all-
mikla sérstöðu. Út af nálægð-
inni við Sementsverksmiðj-
una voru Skagamenn mjög
duglegir við það á sínum tíma
að steypa girðingar í staðinn
fyrir að reisa þær úr timbri, og
þær finnst mér mjög fallegar.
Fyrir mér er þetta list. Heima-
menn hlægja eiginlega bara
að mér þegar ég er að dásama
girðingarnar og gefa þessu lít-
inn gaum. Fyrir þeim er þetta
jafnvel óttarlegt rusl og því
miður hafa menn verið að láta
þær hverfa og reisa í staðinn
háar trégirðingar sem eru eins
og fangelsismúrar. Mér finnst
að þessar girðingar hafi menn-
ingarsögulegt gildi og það eigi
að varðveita sem mest af þessu.“

Gallerí FróðáGallerí FróðáGallerí FróðáGallerí FróðáGallerí Fróðá
– Þegar þú fluttir í bæinn

komstu þér fljótt upp einhvers

konar aðstöðu til gullsmíði,
ekki satt?

„Ég byrjaði bara í bílskúrn-
um heima hjá mér af því að ég
hafði bara áhuga á því að
smíða og láta aðra sjá um að
selja fyrir mig. Þegar ég var
búin að vera þar í tvö ár bauð
bærinn mér aðstöðu á safna-
svæðinu að Görðum. Þar er
byggðasafnið og fleiri söfn,
t.d. steinasafn og íþróttasafn.
Þetta eru nokkur gömul hús í
sama stíl eins og í Neðstakaup-
stað á Ísafirði og er raunar
mjög merkilegt svæði. Sjálf
er ég að vinna í gömlum og að
því er mér finnst afskaplega
merkilegum beitningaskúr.
Hann var kallaður Fróðá, en
þessi skúr var áður á höfninni
og þar söfnuðust beitninga-
kallarnir saman og fræddust
um menn og málefni. Ég kalla
skúrinn alltaf gallerí Fróðá.“

– En þetta er bara verkstæði.
Þú ert ekki með neinn sýning-
arsal eða verslun eins og á
Ísafirði?

„Nei, í rauninni ekki. Ég er
þó með nokkra gripi til sýnis í
glerskáp á kaffihúsi við hlið-
ina. Þá eru munir til sýnis og
sölu í versluninni Módel á
Akranesi, Listhúsi Ófeigs í
Reykjavík og að sjálfsögðu í
Gullauga á Ísafirði.“

Meira af stærriMeira af stærriMeira af stærriMeira af stærriMeira af stærri
verkum en áðurverkum en áðurverkum en áðurverkum en áðurverkum en áður

– Þú hefur ekki hugsað þér
að opna einhvers konar útibú
af Gullauga þarna á Skagan-
um?

„Nei, ég vil helst ekki fara í
verslun því það veldur svo
mikilli truflun. Mér finnst
skemmtilegra að geta bara set-
ið allan daginn við að smíða.
Það eru aðrir aðilar sem sjá
um söluna á listgripum hérna
í bænum og ég ætla bara að
leyfa þeim að sjá um það
áfram.“

– En ertu eingöngu að smíða
það sem þér dettur sjálfri í
hug, eða eru menn að koma til
þín með ákveðnar hugmyndir
sem þú vinnur svo eftir?

„Það er alltaf að verða al-
gengara að menn leggi mér
einhverjar línur. Í dag er ég
einmitt að ljúka við þrjá skúlp-
túra sem ákveðið fyrirtæki bað
um að yrðu smíðaðir. Svo er
mikið um alls konar sérpant-
anir. Í haust gerði ég til að
mynda heiðursorðu fyrir Íþrótta-
félag Akraness og undanfarið
hef ég verið upptekin við að

Dýrfinna á vinnustofu sinni á Akranesi. Ljósmyndir: Magnús Magnússon.

hugann fyrir vestan. Ég er allt-
af í mikilli vörn ef fólk hér
fyrir sunnan er að deila á Vest-
firðina. Um daginn var ég í
skíðaferð í Austurríki og ein
konan spurði mig hvaðan ég
væri. Þegar það kom í ljós
spurði hún: „Hvernig er hægt
að vera þar“. Þá varð ég bara
vond og lét hana heyra það.
Mér finnst það hafa verið mik-
il forréttindi að hafa búið fyrir
vestan og lét þessa konu vita
af því.“

– Finnst þér vera mikið um
misskilning eða jafnvel for-
dóma hjá fólki fyrir sunnan í
garð Vestfjarða og búsetu þar?

„Já, hjá sumum er ótrúlega
mikið um alls konar ranghug-
myndir. Fólk virðist halda að
Vestfirðingar búi bara í ein-

gera svokallaðar lágmyndir
fyrir alls konar stórfyrirtæki á
landinu.

Mér finnst hlutfallið milli
skartgripa annars vegar og
stærri muna hins vegar hafa
breyst mikið eftir að ég flutti
suður. Ég er alltaf að gera
meira og meira af stærri verk-
um, sérstaklega af þessum
myndum.“

Fylgdi bóndanumFylgdi bóndanumFylgdi bóndanumFylgdi bóndanumFylgdi bóndanum

– Þannig að þér líður bara
vel á Skaganum og hefur náð
að aðlagast breyttum aðstæð-
um býsna vel?

„Já ég er nú bara þannig
týpa að ég læt mér ekki leiðast
og hef aldrei hræðst breyting-
ar. En maður er mikið með

hverjum afdölum og fylgist
ekkert með umheiminum. Það
er fjarri lagi, eins og allir fyrir
vestan vita. Mér hefur alltaf
fundist Vestfirðingar vera
mjög vel með á nótunum og
hvað tísku og nýja strauma
varðar höfum við alltaf verið
mjög framarlega og aldrei ver-
ið hrædd við að prufa eitthvað
nýtt og spennandi.

Ég hafði nú aldrei verið neitt
sérstaklega spennt fyrir því
að flytja frá Ísafirði, en allt er
háð aðstæðum hverju sinni og
breytingar geta sannarlega
verið til góðs. Bóndi  minn
fékk nýtt og spennandi starf
hér og ég fylgdi með. Maður
endurnýjast heilmikið við að
breyta um umhverfi. Maður
byrjar á núllpunkti og þekkir
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„Samt kemur alltaf af og til sú hugsun upp hjá mér hvort ég ætti kannski að
 breyta til og fara að gera eitthvað annað.  Mér finnst þetta starf bara svo

 skemmtilegt og það er gott að vera sjálf síns herra og gera það sem manni þykir
best hverju sinni. Ég er orðin svo vön því að ég er kannski ekkert viss um að fólk
geti eitthvað haft mig í vinnu. Ég gæti trúað því að ég taki skipunum frekar illa.“

engan. Það hafa allir gott af
því að prufa það.“

Fannst stóra systirFannst stóra systirFannst stóra systirFannst stóra systirFannst stóra systir
vera orðin full frekvera orðin full frekvera orðin full frekvera orðin full frekvera orðin full frek

– Þó þú sért flutt suður sjást
þín ummerki enn á versluninni
Gullauga á Ísafirði. Þar má
enn finna skartgripi eftir þig.

„Já, ég smíða allt skartið
fyrir Örn bróður minn. Hann
keypti samt verslunina fyrir
ári þannig að ég hef í raun
ekkert með reksturinn að gera
lengur og það tekur svolítinn
tíma að venjast því. Ég kom
vestur í desember og var að
vinna. Ég gleymdi mér og var
farin að verða full afskipta-
söm, svo mjög að Örn þurfti
að minna mig á að ég væri nú
bara að vinna hjá honum og
ætti ekki að vera að skipta
mér of mikið af. Honum fannst
stóra systir vera orðin full frek,
og hann hafði alveg rétt fyrir
sér í þetta skiptið.“

– Þessi verslun er náttúrlega
þitt barn, þó aðrir séu teknir
við uppeldinu?

„Já, það má segja það og
mér er alls ekkert sama hvað
verður um búðina. Mér finnst
mjög mikilvægt að hafa hana
áfram í bænum og ég vona og
trúi að svo verði um ókomna
tíð. Það hafa margir spurt mig
hvernig hafi verið hægt að lifa
á svona rekstri, en málið er
bara að Vestfirðingar hafa allt-
af verið mjög duglegir við að
versla í heimabyggð og ég hef
enga ástæðu til að halda að
það sé að fara að breytast.“

Sýningar umSýningar umSýningar umSýningar umSýningar um
allan heimallan heimallan heimallan heimallan heim

– Nú hefur þú verið að senda
gripi á listasýningar um allan
heim. Er ekki alltaf nóg að gera
í þessu?

„Jú, vægast sagt. Þegar ég
var á Ísafirði var ég alltaf dug-
leg við að fara á sýningar í
Reykjavík og víðar, en þetta
hefur aukist gríðarlega mikið.
Eftir að ég kom suður er eins
og maður sé betur tengdur og
eigi auðveldara með að koma
sér á framfæri. Því miður
geldur listafólk á landsbyggð-
inni fyrir þetta almennt. Ýmis
sendiráð Íslands um allan
heim, Útflutningsráð og fleiri
hafa verið miklu duglegri að
bjóða mér að vera með en
áður.“

– Nú nýlega var að ljúka
sýningu í Kentucky í Banda-
ríkjunum þar sem þú varst
með verk til sýnis. Ertu dugleg
við að fara á sýningarnar sjálf,
eða pakkarðu bara niður í
kassa og sendir?

„Í þessu tilfelli pakkaði ég
bara niður í kassa og sendi þar
sem sýningin var seint í des-
ember og ég var ekki tilbúin

að láta hana hafa af mér jóla-
undirbúninginn, en yfirleitt
reyni ég að fara á þessar sýn-
ingar. Þannig fór ég á sýningu
í ráðhúsinu í Kaupmannahöfn
í vor ásamt fleiri Íslendingum,
og aðra sýningu í Berlín í haust
ásamt þremur öðrum gull-
smiðum, þeirra á meðal Ísfirð-
ingnum Guðbjörgu Ingvars-
dóttur. Hún byrjaði að læra
hjá mér en kláraði fyrir sunn-
an. Þá var á sýningunni Helga
Einarsdóttir sem lærði á sama
stað og ég  á Akureyri.

Svo var ég á sýningu í
Frakklandi í sumar og var þar
í hálfan mánuð. Ég reyni yfir-
leitt að fylgja þessu eftir því
það hefur allt að segja hvort
maður er á staðnum eða ekki.“

FegurðadrottningarFegurðadrottningarFegurðadrottningarFegurðadrottningarFegurðadrottningar
hrifnar af Dídíhrifnar af Dídíhrifnar af Dídíhrifnar af Dídíhrifnar af Dídí

– Svo smíðaðirðu skart utan
um hálsinn á henni Ásdísi
Svövu Hallgrímsdóttur sem
tók þátt í keppninni Ungfrú
heimur.

„Já, ég hef mikið verið í því
að smíða skartgripi á fegurðar-
drottningar, sérstaklega eftir
að ég kom suður. Ég smíða á
flestar þeirra sem tóku þátt
hérna á Akranesi og á Ísafirði.
Þær ýmist kaupa af mér eða fá
lánað.“

– En hefurðu eitthvað undan
að framleiða fyrir öll þessi
gallerí á Íslandi og úti í heimi?
Er ekki alltof mikið að gera
hjá þér?

„Jú, það er  mikið að gera
og ég hef varla undan. Hann
Finnur Þórðarson sem Ísfirð-
ingar þekkja vel hefur verið
mér til halds og trausts hálfan
daginn og nú er svo komið að
þörf er á aukningu. Án hans
veit ég ekki hvernig ég færi
að þessu.“

Áramótaheit aðÁramótaheit aðÁramótaheit aðÁramótaheit aðÁramótaheit að
minnka vinnunaminnka vinnunaminnka vinnunaminnka vinnunaminnka vinnuna

– En hvernir sérðu framtíð-
ina fyrir þér þarna á Skagan-
um? Þú ætlar bara að halda
þínu striki og halda áfram að
smíða, er það ekki?

„Jú, ég held það bara. Samt
kemur alltaf af og til sú hugsun
upp hjá mér hvort ég ætti
kannski að breyta til og fara
að gera eitthvað annað.  Mér
finnst þetta starf bara svo
skemmtilegt og það er gott að
vera sjálf síns herra og gera
það sem manni þykir best
hverju sinni. Ég er orðin svo
vön því að ég er kannski ekk-
ert viss um að fólk geti eitt-
hvað haft mig í vinnu. Ég gæti
trúað því að ég taki skipunum
frekar illa.

Annars finnst mér sýning-
arnar vera farnar að taka alltof
mikinn tíma. Þær eru oft á
sumrin og sumarfríið fer yfir-
leitt meira og minna í undir-

búning fyrir þær. Það er þann-
ig að þegar nóg er að gera
verður maður að passa sig á
því að stoppa einhvers staðar
og fara ekki fram úr sjálfum

sér.
Ég þarf ekkert að vinna eins

mikið og ég geri. Þetta er
eiginlega bara fíkn. Ég er alltaf
að bæta við mig verkefnum,

en þegar ég flutti suður var
ætlunin að minnka við mig.
Það hefur vægast sagt ekki
tekist, en það er áramótaheitið
á hverju ári. Sem betur fer á

ég skilningsríkan eiginmann
sem hefur umborið fíknina vel
fram að þessu.“

– Hálfdán Bjarki.
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Kvenfélagið Brautin færir gjafirKvenfélagið Brautin færir gjafirKvenfélagið Brautin færir gjafirKvenfélagið Brautin færir gjafirKvenfélagið Brautin færir gjafir
Kvenfélagið Brautin í Bolungarvík hefur fært Sjúkraskýlinu í Bolungarvík
hjólastól að gjöf auk þess sem félagið hefur fært Hólskirkju 100 þúsund
krónur. Gjafirnar voru afhentar á aðalfundi félagsins sem haldinn var í
síðustu viku. Brautin varð 95 ára 24. nóvember sl., og voru gjafirnar
afhentar í tilefni afmælisins. Þá gerðu Brautarkonur sér einnig dagamun
og nutu veitinga á Hótel Ísafirði. Næstu verkefni félagsins eru árshátíð
eldri borgara sem haldin verður 24. febrúar n.k.

Ætla að spila fótbolta í sólarhringÆtla að spila fótbolta í sólarhringÆtla að spila fótbolta í sólarhringÆtla að spila fótbolta í sólarhringÆtla að spila fótbolta í sólarhring
Leikmenn meistaraflokks BÍ/Bolungarvíkur ætla að þreyta fótboltamaraþon á morgun,

26. janúar, þar sem þeir stefna á að spila knattspyrnu í sólarhring. „Þetta er liður í
fjáröflun fyrir æfinga og keppnisferð sem við ætlum að fara um páskana til Portúgal.

Þessi æfinga- og keppnisferð er liður í undirbúningi liðsins fyrir komandi átök á Íslands-
mótinu en stefnan þar hefur verið sett og er það að fara upp um deild“, segir í tilkynn-
ingu. Leikmenn liðsins munu á næstu dögum ganga í hús og fyrirtæki og safna áheitum

fyrir maraþonið og vonast þeir eftir góðum viðtökum bæjarbúa.

Bolungarvík.

Hagvöxtur neikvæður á Vestfjörðum á þenslutíma

„Athafnir þurfa að fylgja
af hálfu ríkisvaldsins“

Hagvöxtur á Vestfjörðum
var neikvæður á tímabilinu
1998-2004, að því er fram
kemur í nýrri skýrslu Byggða-
stofnunar og Hagfræðistofn-
unar Háskóla Íslands, og
mældist hagvöxtur -6% á
tímabilinu. Í skýrslunni segir
m.a.: „Á Vestfjörðum er dauft
yfir atvinnulífi á tímabilinu.
Þrjú ár af sex, sem skoðuð
eru,dregst framleiðsla saman
og öll árin nema tvö er vöxtur
minni en að meðaltali á land-
inu öllu. Árið 1999 dragast
fiskveiðar saman um fjórðung
á Vestfjörðum og nokkur
samdráttur er einnig í vinnslu.
Árið 2001 rétta veiðar heldur
úr kútnum, en árin 2002 og
2003 dragast veiðar og vinnsla
aftur saman.“

Þá segir enn fremur í skýrsl-
unni: „Athygli vekur hvað
vöxtur er mismikill þegar
horft er á einstaka landshluta.
Framleiðsla vex um tæp 40%
á höfuðborgarsvæðinu, en
dregst saman á Vestfjörðum
og Norðurlandi vestra. [...]
Fróðlegt er að bera saman hag-
vaxtartölur og tölur um fólks-
flutninga undanfarin ár. Fólk
hneigist til þess að flytja frá
stöðum þar sem tekjur vaxa
lítið til þeirra staða þar sem
uppgripin eru.[...] Þar sem
hagvöxtur á mann er mjög
lítill á Vestfjörðum og á Norð-

urlandi vestra er freistandi að
líta á tölurnar sem fyrirboða
um flutninga á komandi árum.
Ætla má að meðal þeirra sem
búa í þessum landshlutum séu
ýmsir að hugsa sinn gang. Ef
tekjur á mann aukast þar ekki
meira en annars staðar á kom-
andi árum er freistandi að
flytja þangað sem tekjur hafa
aukist meira að undanförnu.“

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, að
skýrslan staðfesti það sem
þegar hafi verið vitað en í
skýrslunni kom fram að á
meðan hagvöxtur á landsvísu
var 29% á tímabilinu 1998-
2004 var hann - 6% á Vest-
fjörðum. „Við höfum séð
samdrátt í atvinnulífinu og
ekki nógu mikið af nýjum
tækifærum koma inn í staðinn

Halldór Halldórsson. Ómar Már Jónsson. Grímur Atlason.
til að dekka þessa þróun“, seg-
ir Halldór. „Við sjáum líka að
aðgerðir í byggðamálum skila
sér á Akureyrarsvæðinu, mið-
austurlandi og á stór-höfuð-
borgarsvæðinu. Þá eru eftir
svæði þar sem um 16% íbúa
landsins búa (Vestfirðir, Norð-
urland vestra, hluti Suður-
lands, hluti Vesturlands, hluti
Norðurlands eystra og hluti
Austfjarða). Á þessum svæð-
um hafa alls staðar verið lagð-
ar fram tillögur sem vantar
úrvinnslu. Hér á Vestfjörðum
eru t.d. fjöldi tillagna frá verk-
efnisstjórn um byggðaáætlun
fyrir Vestfirði frá janúar 2005.
Á því plaggi er Vaxtarsamn-
ingur um Vestfirði byggður.“

Segir Halldór margt hafa
verið gert til að sporna við
þessari þróun, en það hafi ekki

verið nóg. „Ríkisvaldið þarf
að fylgja betur eftir sinni stefnu-
mörkun varðandi byggða-
kjarna eins og Ísafjörð þar eru
tækifæri til flutnings verkefna.
Sveitarstjórnarmenn standa
vaktina, leggja fram hug-
myndir, stefnumótun, en hafa
ekki yfir því fjármagni að ráða
sem til þarf. Auk þess er það
hlutverk ríkisins að vinna að
þessum málum í samstarfi við
heimamenn. Þar þarf að gera
betur og gera meira. Orð eru
til alls fyrst en athafnir þurfa
að fylgja af hálfu ríkisvalds-
ins.“

Þá minnir Halldór á fund
sem hann boðaði á Hótel Ísa-
firði í mars, 2004, undir yfir-
skriftinni: „Alvarleg staða í
atvinnumálum, fækkun opin-
berra starfa. Hlutverk ríkis-

valdsins / Alþingis“. „Á fund-
inum rakti ég þróun mála og
lagði áherslu á (eins og marg-
oft áður hefur verið gert hér)
samgöngur og flutning verk-
efna ríkisvaldsins og að þar
hefði margt ekki gengið eftir.
Margt er búið að gera en það
hefur ekki verið nóg til að
vega upp á móti samdrætti og
breytingum í grunnatvinnu-
veginum. Þar hafa orðið gríð-
arlegar breytingar sem þýðir
minni vinnuaflsþörf. Bættar
samgöngur, uppbyggingu
Þróunarsetur, Háskólaseturs,
veiðarfærarannsókna, útibú
Veðurstofu Íslands, styrking
RF, þorskeldi, væntanlegar
vegabætur eða bylting í Djúpi
og um Arnkötludal, jarðgöng
til Bolungarvíkur, jarðgöng
milli Dýrafjarðar og Arnar-
fjarðar og ýmislegt fleira er
auðvitað til marks um það að
margt er framundan sem við
vitum að hefur jákvæð áhrif á
okkar atvinnumál og þróun
okkar svæðis.“

„Þurfum að sjá veiga-„Þurfum að sjá veiga-„Þurfum að sjá veiga-„Þurfum að sjá veiga-„Þurfum að sjá veiga-
meiri breytingar“meiri breytingar“meiri breytingar“meiri breytingar“meiri breytingar“
Ómar Már Jónsson, sveitar-

stjóri Súðavíkurhrepps, segir
niðurstöður úr skýrslu Bygg-
ðastofnunar og Hagfræði-
stofnunar HÍ ekki góð tíðindi
fyrir Vestfirðinga, en þar kom

fram að hagvöxtur á Vest-
fjörðum var -6% á tímabilinu
1998-2004, á sama tíma og
hann var 29% á landsvísu. „Þó
ber að hafa í huga að sveiflur
á hagvexti milli ára á Vest-
fjörðum eru nokkuð miklar,
spanna allt að 12%, eru að
fara úr - 6,0% í + 6,0% innan
tímabilsins sem tekið er fyrir
og einnig vantar inn hagvaxta-
tölur fyrir árið 2005 og 2006,
en tölur fyrir þessi tvö ár má
ætla að hefðu breytt myndinni
nokkuð til batnaðar“, segir
Ómar. „Þrátt fyrir það, þá sýna
hagvaxtatölurnar fram á að þó
landið sé lítið og íbúarnir fáir,
þá eru efnahagskerfi landsins
mjög ólík eftir landshlutum
og jafnframt er athyglisvert
að sjá hversu miklu munar á
hagvexti milli landsvæða og
staðfestir það það sem vest-
firskir sveitarstjórnarmenn
hafa haldið fram að Vestfirðir
nutu ekki svonefnds góðæris,
eða þenslu síðastliðinna ára
sem leiddi síðan til mikilla
hækkana á vöxtum, þrengri
skilyrðum til lána vegna íbúð-
arkaupa o.fl.“

Segir Ómar að vestfirskir
sveitarstjórnarmenn hafi ver-
ið, og séu upp til hópa, mjög
ötulir við að leita leiða til að
snúa þessari þróun við. „Og
það er margt gott að gerast á
Vestfjörðum sem munu hafa
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Skattstjórinn í
Vestfjarðaumdæmi

Skrifstofustarf
Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi auglýs-

ir starf skrifstofumanns laust til umsóknar.
Starfið felst í almennri afgreiðslu, símsvör-
un, skjalavörslu, útgáfu skattkorta o.fl.

Umsækjendur skulu vera nákvæmir og
agaðir í vinnubrögðum og hafa gott vald á
rituðu máli. Reynsla eða þekking á almenn-
um skrifstofustörfum æskileg. Lögð er
áhersla á sjálfstæð og skipulögð vinnu-
brögð, jákvætt viðmót og hæfni í mannleg-
um samskiptum.

Um er að ræða tímabundið starf vegna
fæðingarorlofs frá 1. mars 2007 til 1. apríl
2008. Starfshlutfall er 75%-100%. Laun eru
samkvæmt kjarasamningu opinberra starfs-
manna.

Umsóknum, ásamt upplýsingum um
menntun og fyrri störf, skal skila til Skatt-
stjóra Vestfjarðaumdæmis, Hafnarstræti 1,
400 Ísafjörður eða á tölvupóstfangið
vestfirdir@skattur.is. Umsóknarfrestur er
til 4. febrúar 2007.

Nánari upplýsingar veitir skattstjóri í síma
450 3500.

Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi,
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði

vestfirdir@skattur.is

Málum fækkar milli ára í HéraðsdómiMálum fækkar milli ára í HéraðsdómiMálum fækkar milli ára í HéraðsdómiMálum fækkar milli ára í HéraðsdómiMálum fækkar milli ára í Héraðsdómi
Alls voru 363 mál tekin fyrir í Héraðsdómi Vestfjarða á nýliðnu ári og er það töluverð fækk-
un frá fyrri árum. Árið 2005 voru tekin fyrir 574 mál, árið 2004 voru þau 636 mál og
833 árið 2003. Af þeim 363 málum sem tekin voru fyrir voru 64 sakamál og 264 einka-
mál. Gjaldþrotabeiðnum og -úrskurðum fækkaði einnig frá fyrra ári. Árið 2006 var tekin fyrir
47 beiðnir en 61 beiðni árið þar á undan. 2004 voru beiðnirnar einnig 47 en árin 2002 og
2003 voru þær á sjöunda tug. 27 fyrirtæki voru úrskurðuð gjaldþrota eða nærri helmingi fleiri
en á síðasta ári þegar þau voru 15. Tíu einstaklingar voru úrskurðaðir gjaldþrota á liðnu ári.

jákvæð áhrif til lengri tíma
litið. En til að við getum staðið
jafnfætis þeim svæðum sem
hafa notið hvað mest hagvaxt-
ar undanfarið þá verðum við
að fá utanaðkomandi aðstoð.
Það eru margir þættir í um-
hverfi okkar sem ekki eru á
valdi sveitarstjórnarmanna að
breyta, þættir sem hafa mikil
áhrif á rekstrarumhverfi fyrir-
tækja og þau lífsgæði sem við
á Vestfjörðum búum við. Ég
tel að í þeim þáttum þurfum
við að fá athygli og vilja ríkis-
stjórnar til breytinga og við
þurfum að sjá veigameiri breyt-
ingar en við höfum fengið eða
gert tilkall til þessa.“

Segir framkomuSegir framkomuSegir framkomuSegir framkomuSegir framkomu
stjórnvalda beinlínisstjórnvalda beinlínisstjórnvalda beinlínisstjórnvalda beinlínisstjórnvalda beinlínis

ósanngjarnaósanngjarnaósanngjarnaósanngjarnaósanngjarna

Grímur Atlason, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, segir nýja
skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ
og Byggðastofnunar ekki
koma sér á óvart. „Vestfirðir
hafa um langt árabil verið í
svelti þegar kemur að opinber-
um framkvæmdum“, segir
Grímur, en í umræddri skýrslu
kom m.a. fram að á meðan
hagvöxtur á landinu öllu var
29% á tímabilinu frá 1998-
2004 var hann – 6% á Vest-
fjörðum á sama tímabili.

„Ríkið hefur ítrekað haldið
að sér höndum. Þetta sést m.a.
þegar horft er til samgöngu-
mála. Við búum enn við það
ástand að þjóðvegurinn til
Reykjavíkur er á kafla ein-
breiður malarvegur. Við búum
einnig við lakari þjónustu
þegar kemur að fjarskiptum
og rafmagni. Stjórnvöld og

sveitarstjórnir ganga ekki í
takt. Sveitarfélögin hér á
svæðinu gera sér flest grein
fyrir því lykillögmáli í hag-
fræðinni að á samdráttartím-
um þurfi opinberir aðilar að
draga vagninn og framkvæma.
Þetta hafa sveitarfélögin reynt
að gera en það dugar ekki til á
meðan ríkisvaldið heldur að
sér höndum. Það er sorglegt
þegar dregið er úr fram-
kvæmdum hins opinbera á
Vestfjörðum til þess að slá á
þenslu á öðrum svæðum.“

Þá segir Grímur að fram-
koma stjórnvalda gagnvart
fólki á svæðinu sé beinlínis
ósanngjörn. „Krafturinn í
fólkinu sem býr á svæðinu er
gríðarlegur og það er beinlínis
ósanngjarnt hvernig stjórn-
völd hafa komið fram við þetta
fólk. Jarðvegurinn er gríðar-

lega góður hér fyrir vestan en
til þess að grasið taki að spretta
þarf áburð og þetta verða
stjórnvöld að viðurkenna og
axla sína ábyrgð. Á kosninga-
vetri er vert að spyrja alla
frambjóðendur kjördæmisins
og reyndar landsins alls: Ertu
til í að ganga í takt með okkur?
Við eigum að krefjast þess að
menn geri grein fyrir hug-
myndum sínum um svæðið.
Ef menn axla þessa ábyrgð og
sýna lit – er ég fullviss að
hagvöxtur á svæðinu verði
nær tveggja stafa tölu áður en
langt um líður.“

– eirikur@bb.is

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er 456 4560

Lagt til að drög að sorpeyðingar-
gjöldum lögaðila verði samþykkt

Ísfirðingurinn Saga Sigurð-
ardóttir bar sigur úr býtum í
alþjóðlegri samkeppni dans-
höfunda í nútímaballett sem
haldin var í Búdapest á dög-
unum. Verk Sögu nefnist „In
loving“. Það er samið fyrir
tvo dansara við tónlist eftir
ítalska tvíeykið Tréslent. Að
þessu sinni voru það Eva
Maria Kupfer og höfundur
sjálfur sem dönsuðu. „Það var
óvænt er frábær ánægja að
sigra“, segir Saga en verk
hennar var valið úr 30 verkum

sem flutt voru á fjórum keppn-
iskvöldum.

Saga Sigurðardóttir er fædd
árið 1982. Hún var nemandi í
Listdansskóla Íslands og út-
skrifaðist þaðan vorið 2003,
ári eftir að hún tók stúdents-
próf frá MR. Hún hélt þegar
til frekara listnáms við dans-
höfundadeild Listaháskólans
í Arnhem í Hollandi, þaðan
sem hún útskrifaðist sem
danshöfundur í nútímadansi í
vor.

Saga hefur tekið þátt í al-

þjóðlegum danssýningum og
sett verk á svið bæði hérlendis
og erlendis. Síðastliðið sumar
tók hún þátt í dansverkinu
„Absence again“ ásamt með-
limum danshópsins Good
Company, þeim Margréti
Bjarnadóttur, Anat Eisenberg
og Noa Shadur. Dansverkið
„Absence again“ hlaut afar
lofsamlega umsögn í þýska
danstímaritinu Ballet-Tanz í
ágúst síðastliðnum. Það er
hluti af sýningunni Víkingar
og Gyðingar sem sýnt verður

í Hafnarfjarðarleikhúsinu 26.
janúar.

Meðal verka sem Saga hef-
ur tekið þátt í undanfarin ár
eru: „Rauðar liljur“ eftir Svein-
björgu Þórhallsdóttur, sem
danshópurinn Panic product-
ions flutti í Hafnarfjarðarleik-
húsinu 2006); „Von“ eftir
Lára Stefánsdóttur í Íslensku
óperunni 2005 og „Luna“ sem
sömuleiðis er eftir Láru Stef-
ánsdóttur, sem flutt var af Ís-
lenski dansflokknum í , Borg-
arleikhúsinu 2004.

Ísfirskur danshöfundur sigraði
í alþjóðlegri keppni í Búdapest

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að drög að sorpeyðingargjöld-
um sem lögð eru á lögaðila,
það er fyrirtæki, félagasamtök
og stofnanir, fyrir árið 2007
verði samþykkt. Drögin voru
unnin samkvæmt tillögum
stöðvarstjóra Funa í samvinnu
við bæjarskrifstofu, en við
flokkun gjaldenda á taxta var
stuðst við álagningarskrá
2006 að teknu tilliti til breyt-
inga og viðbóta á árinu.

Alls falla lögaðilar í 11
flokka eftir því hvernig rekstri
þeirra er háttað og hversu mik-
ið fellur til af sorpi hjá þeim.
Lögaðilar í 1. flokki greiða
minnst, 13.500, en lögaðilar í
10. flokki greiða mest, krónur

1.242.000. Þeir sem lenda í
11. flokki greiða svo 22 kr. á
hvert kíló án virðisaukaskatts.
Í 1.flokk lenda lítil fyrirtæki
sem stunda rekstur hluta úr
ári.

Í 2. flokki eru fyrirtæki og
félagasamtök með pappírsúr-
gang og skrifstofur eða fyrir-
tæki með fáum starfsmönn-
um, og greiða þeir sem í 2.
flokki lenda 27.000 kr.

Í 3. flokki eru miðlungs-
skrifstofur, lítil þjónustufyr-
irtæki, litlar fiskverkanir o.fl.
og greiða þeir sem þar lenda
54.000.

4. flokkur greiðir 108.000
kr. en þar er m.a. að finna litla
veitingastaði, miðlungs leik-
skóla og stærri gistiheimili.

Í 5. flokki lenda m.a. lítil og
miðlungsstór fyrirtæki sem
skila af sér efnaúrgangi, miðl-
ungs iðnfyrirtæki og vélsmiðj-
ur, og greiða þeir sem þar
lenda 162.000 kr.

6. flokkur greiðir 270.000
kr. en til hans teljast m.a. hótel,
miðlungsstór útgerðarfyrir-
tæki, og stór framleiðslufyrir-
tæki.

Til 7. flokks teljast bankar,
stærstu verksmiðjur, rækju-
verksmiðjur, útgerðir með
einn togara og fleiri. Lögaðilar
í 7. flokki greiða 378.000 kr.

8. flokkur greiðir 621.000
kr. en til hans teljast fiskverk-
unarfyrirtæki með einn togara,
útgerðarfyrirtæki með 2 tog-
ara, stórmarkaðir og fleiri.

Í 9. flokki lenda útgerðar-
fyrirtæki með þrjá togara eða
fleiri, fiskverkunarfyrirtæki
með 2 togara og fleiri, og
greiða þeir sem lenda í þessum

flokki 945.000 kr.
Í 10. flokki lenda stærstu

sjávarútvegsfyrirtæki eins og
áður segir.

Í 11. flokki lenda óflokkuð
fyrirtæki og þau sem rúmast
ekki innan flokka, og greiða
þau 22 kr. á kíló án vsk.

Sorpbrennslan Funi í Engidal í Skutulsfirði.
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Ofanflóðasjóður tekur þátt í niðurrifiOfanflóðasjóður tekur þátt í niðurrifiOfanflóðasjóður tekur þátt í niðurrifiOfanflóðasjóður tekur þátt í niðurrifiOfanflóðasjóður tekur þátt í niðurrifi
Ofanflóðasjóður fjallaði í byrjun mánaðarins um erindi Ísafjarðarbæjar
varðandi kostnaðaráætlun um niðurrif eigna að Árvöllum í Hnífsdal. Nefndin
samþykkti að Ofanflóðasjóður taki þátt í kostnaði við hönnun, eftirlit,
aðstöðu, niðurrif, jarðvinnu og plöntukaup. Ekki verður að svo stöddu gefið
upp um hversu háar fjárhæðir er að ræða þar sem verkið verður boðið út
næstkomandi vor. Svar ofanflóðanefndar var á dögunum lagt fram til kynn-
ingar í bæjarráði, og var í framhaldinu vísað til bæjartæknifræðings.

Íbúaþing undirbúið í BolungarvíkÍbúaþing undirbúið í BolungarvíkÍbúaþing undirbúið í BolungarvíkÍbúaþing undirbúið í BolungarvíkÍbúaþing undirbúið í Bolungarvík
Íbúaþing verður haldið í Bolungarvík laugardaginn 10. febrúar með yfir-

skriftinni „Það er rok, rok ég ræ ekki... hvað geri ég þá?“ Skipaður hefur
verið stýrihópur sem þegar hefur tekið til starfa og er unnið eftir verkefna-
lista. Hópinn skipa þau Grímur Atlason, Roland Smelt, Jóhann B. Helga-

son, Ragna J. Magnúsdóttir og Anna G. Edvardsdóttir. Stýrihópurinn
vinnur með ráðgjafafyrirtækinu Alta við undirbúningsvinnuna. Markmiðið

með þinghaldinu er að auka íbúalýðræði í sveitarfélaginu.

Frá Grunnavík. Ljósm: grunnavik.is

„Ég hafði ekki hugsað mér
að standa í framhaldsskrifum
vegna Hornstranda og Jökul-
fjarða, en langar að koma á
framfæri nokkrum athuga-
semdum vegna ummæla Frið-
riks Jóhannssonar í síðasta
tölublaði BB“ segir Konráð
Eggertsson landeigandi á
Hornströndum, en undanfarið
hefur staðið yfir nokkur um-
ræða vegna vegarslóða sem
lagður var í Leirufjörð í Jök-
ulfjörðum sumarið 2005, þar
sem meðal annars ljáði álit
sitt á málinu Friðrik Jóhanns-
son, sem rekið hefur ferða-
þjónustu í Grunnavík um
nokkurt skeið.

Segir Konráð um ummæli
Friðriks: „Hann vonar að frið-
landið verði stækkað sem
fyrst, land sem er friðlýst án

samþykkis eigenda er stolið,
og trúi ég ekki að margir láti
land sitt af hendi, vegna þess
að um eignaupptöku er að
ræða. Friðrik segir að allflestir
landeigendur kæri sig ekki um
þennan margumtalaða veg ég
efast stórlega um að það sé
rétt en gaman væri og nauð-
synlegt að Friðrik birti nöfn
allra landeigenda á svæðinu
og sleppti engu, þar kæmi í
ljós hvort fullyrðingar hans
hefðu við rök að styðjast.“

Konráð segir það ekki rétt
að hann hafi talað niður til
ferðaþjónustuaðila á svæðinu
„Friðrik segir mig tala að lítils-
virðingu til þeirra sem stunda
ferðaþjónustu á svæðinu það
er ekki rétt ég er fullur af stolti
yfir dugnaði þessa fólks, og elju,
ég hef komið til Friðriks og

hans dugnaðarkonu í Grunna-
vík og var það frábært. Friðrik
talar um að góður grunnur hafi
verið lagður að ferðaþjónustu
á svæðinu. Ég var í ferða-
þjónustu í nokkur ár ásamt
sonum mínum og hljótum við
þá að vera aðilar að áður
nefndum grunni.“ Konráð
segist ekki vita hvernig Green-
peace starfa, en hann hafi
aldrei talið sig í þeirra flokki.“

„Máltækið segir vinur er sá
er til vamms segir og menn
eiga ekki að stökkva upp á nef
sér þegar vel er meint“ segir
Konráð og segist vel geta fall-
ist á frið og ró, en hann hefur
ekki trú á miklum skarkala frá
bílum, en segir hinsvegar
„hvað með bátana sem fara
með 30 mílna ferð inn um alla
firði svo tófurnar hlaupa yfir

fjöll af hræðslu.“ Einnig „ég
benti Friðriki á að það væri
fullt að fólki sem kæmist ekki
á sjó og vil benda aftur góð-
fúslega á að farþegafjöldinn
myndi margfaldast með til-
komu vegar.“

Konráð segist ekki hafa
verið að ræða Gullfoss og
Geysi sem Friðrik nefnir í áliti
sínu og ekki hafi hann heldur
verið að tala um vegakerfið.
„Friðrik nefndi Esjuna hún er
gott dæmi það þarf að leggja
veg á Esjuna það þyrfti ekki
mikið á honum að bera og þá
kæmust allir þangað, því
fallegur vel lagður vegur er
ekki lýti á landi, landið er fyrir
okkur sem búum á því“ segir
Konráð Eggertsson, landeig-
andi á Hornströndum.

– annska@bb.is

„Vinur er sá er til vamms segir“

Sektaður fyrir að sigla breskri
skútu undir íslenskum fána

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt karlmann í 10 þús-
und króna sekt fyrir að flagga
íslenskum fána á skútu, sem
hann sagðist nýlega hafa keypt
en var enn skráð á Bretlands-
eyjum. Maðurinn var hins
vegar sýknaður af ákæru fyrir
að hafasiglt skútunni á Ísa-
fjarðardjúpi óhaffærri, óskráð-
ri og án þjóðernis og án þess
að gúmmíbjörgunarbátur hefði

sætt tilskilinni árlegri skoðun.
Skipverjar á varðskipinu Tý

fóru um borð í skútuna þar
sem hún var á siglingu skammt
undan Bjarnarnúpi í Ísafjarð-
ardjúpi í ágúst 2005. Við at-
hugun varðskipsmanna um
borð kom í ljós að íslenski
fáninn var við hún í skut skút-
unnar. Gat skipstjórinn ekki
fært sönnur á þjóðerni og haf-
færi skútunnar. Þá kom í ljós

að gúmmíbjörgunarbátur, sem
í skútunni var, hafði ekki verið
skoðaður síðan í júní 1999.

Við yfirheyrslur sagði skip-
stjóri skútunnar hún væri
skráð í Bretlandi. Hann hefði
hins vegar ekki átt breska fán-
ann og því verið með íslenska
fánann við hún í skut skút-
unnar. Hann sagðist vera ný-
búinn að kaupa skútuna en
ekki væri búið að umskrá

hana.
Að mati héraðsdóms tókst

ákæruvaldinu ekki að sýna
fram á að lög um eftirlit með
skipum hefðu verið brotin og
ekki þótti heldur sannað, að
seglskútan hafi verið í eigu
íslensks ríkisborgara. Skip-
stjórinn var hins vegar sak-
felldur fyrir brot á lögum um
skráningu skipa með því að
sigla undir íslenskum fána.

Sýslumannsembættið á Ísafirði hefur hert
tökin á boðun einstaklinga á skrifstofu
embættisins vegna fjárnáms. Mæti gerðar-
þolar ekki til boðaðra funda er lögum sam-
kvæmt er heimilt að færa þá til fundarins
með lögregluvaldi og hefur embættið verið
að grípa til þess ráðs. Að sögn Unu Þóru
Guðmundsdóttur hjá sýslumannsembættinu
hafa verið brögð að því að fólk láti ekki sjá
sig á boðuðum tíma og skapi það bæði
óþarfa vinnu fyrir embættið sem og meiri
vandræði fyrir þann boðaða.

Gerðarþola er skylt að mæta sjálfur eða
senda fulltrúa sinn með fullnægjandi umboð
á boðuðum tíma til sýslumanns. Ef enginn
mætir fyrir hönd gerðarþola er heimilt að
ljúka gerðinni með fjárnámi í skráðum eign-
um gerðarþola. „Ég hef lengi vel verið alltof
lin við boðunina, en það þýðir víst ekkert
elsku mamma í þessu“ segir Una Þóra. Eftir
að gripið var til þessara ráða hjá sýslumanns-
embættinu hefur fólk nánast undantekn-
ingarlaust mætt til boðaðra funda og er því
ekki von á öðrum vinnubrögðum í náinni
framtíð.                             – annska@bb.is

Hertar aðgerðir hjá sýslu-
mannsembættinu á Ísafirði

Sýslumannsembættið á Ísafirði er til húsa í Stjórnsýsluhúsinu.
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Vilja koma á laggirnar nýrri stofnunVilja koma á laggirnar nýrri stofnunVilja koma á laggirnar nýrri stofnunVilja koma á laggirnar nýrri stofnunVilja koma á laggirnar nýrri stofnun
Sýslumaðurinn í Bolungarvík hefur lagt til að sett verði á laggirnar stofnun í Bolungarvík þar
sem eftirfylgni með óskoðuðum ökutækjum verði sinnt. Bæjarráð Bolungarvíkur lýsir yfir
ánægju með tillögu sýslumanns og telur hana bæði raunhæfa og skynsamlega. Erindið hafði
einnig verið sent samgönguráðuneytinu og dómsmálaráðuneytinu. Erindið var kynnt fyrir
ráðherrum síðasta haust en samkvæmt upplýsingum frá sýslumanni hefur lítið gerst. Bæjar-
stjóri hefur rætt formlega og óformlega við þingmenn og ráðherra vegna málsins á síðustu
mánuðum. Bæjarstjóra falið að fylgja málinu eftir í samráði við sýslumann.

Hornstrandafriðlandið
Mér finnst það gott framtak

hjá Bæjarins besta að hefja
umræðu um Hornstrandafrið-
landið þegar ferðaþjónar og
landeigendur á svæðinu eru
að koma sér í gírinn fyrir sum-
arið og ráðstefna um skipu-
lagsmál á Hornströndum að
nálgast. Þar má greinilega bú-
ast við líflegum umræðum en
ég óttast að þar verði oft talað
af meira kappi en forsjá. Eins
og margir hafa áttað sig á, þá
eru Hornstrandir og nálæg
svæði mjög merkileg fyrir
margra hluta sakir. Þar er eng-
inn heilsársbyggð, tvö af
þremur stærstu fuglabjörgum
við Atlantshaf eru sitthvoru
megin í Hornvíkinni (Látra-
bjarg er síðan stærst), engin
búfénaður hefur verið á svæð-
inu í minnst 50 ár og gróðurfar
því mjög fjölskrúðugt, sagan
streymir úr hverri þúfu og síð-
ast en ekki síst eru engar vega-
samgöngur á svæðinu... enn-
þá.

Mikil umskipti hafa orðið í
umhverfisvernd á síðustu
árum. Sú kynslóð sem nú er
komin á efri ár, ólst upp við
að aukning í magni væri
grunnforsenda fyrir auknum
tekjum. Skal engan undra
þennan hugsunarhátt hjá kapp-
sömum Íslendingum, því
sannarlega er þetta auðveld-
asta leiðin oft og tíðum. „Ná-
um bara í meira!“ Bátar og
togarar komu drekkhlaðnir að
bryggju og stundum var magn-
ið svo mikið að fiskurinn fór
jafnvel beint í gúanó því

frystihúsin önnuðu ekki öllu
hráefninu. Í kjölfar kreppu í
fiskveiðum og aukinnar mark-
aðsvitundar brást sjávarútveg-
urinn m.a. við með auknum
gæðum, betri nýtingu og betri
markaðstengingum sem leiddu
til aukinnar framlegðar. Afar
skynsöm og eðlileg leið þegar
auðlindin, fiskurinn, ferða-
maðurinn og landið er tak-
mörkuð auðlind.

Kannski má segja að svipuð
saga sé að eiga sér stað í ferða-
þjónustu. Sá ágæti maður Kon-
ráð Eggertsson, hvalfangari
og skíðamaður er einn fulltrúi
þeirra sem telur að hausafjöld-
inn sé allt sem þarf til að
ferðaþjónustan blómstri og að
vegir séu eina leiðin til að
auka vegsemd ferðaþjónustu
á Hornströndum. Fleiri falla í
gildruna „magn frekar en
gæði“ á tyllidögum eins og
stjórnmálamenn, yfirmenn
ferðamála á Íslandi og fleiri.
En ferðamaður er ekki það
sama og ferðamaður. Verð-
mæti þeirra er misjafnt. Sem
dæmi get ég nefnt að verið er
að skipuleggja ferð fyrir ríka
útlendinga sem vilja fara á
Hornstrandir í sumar. Þeir ætla
að fá flutning á svæðið með
flottum farkosti, njóta náttúr-
unnar í sinni hreinustu mynd
og borða kræsingar útbúnar í
Perlunni! Dæmi uppá fleiri
milljónir. Maður veltir fyrir
sér hvað þyrfti marga jeppa-
ferðalanga til að skapa sömu
tekjur og þessir örfáu ríku
ferðamenn.

Reyndar er varla svaravert
að leggja orði í belg varðandi
vegalagningarhugmyndir í
óbyggðum Vestfjarða. En það
er kannski best að reyna að
kveða þetta í kútinn í fæðingu.

Á Hornströndum á að mínu
mati aldrei að byggja vegi af
neinu tagi. Það sjá allir sem
hugsa málið til enda. Eins og
Gylfi Ólafsson hjá Vesturferð-
um, benti á í frétt á bb.is, skila
ferðamenn á bílum oft litlum
sem engum tekjum. Ekki
þurfa þeir að nýta sér þjónustu
farþegabáta til að koma sér á
svæðið, hæpið er að þeir kaupi
sér mat því auðvelt er að taka
hann með sér og eins er hættan
á „umferðarslysum“ mikil.
Þar á ég við utanvega akstur
eins og þúsund dæmi á há-
lendinu sanna.

Eins virðast menn gleyma
því í hita leiksins að á Vest-
fjörðum eru mörg svæði með
vegtengingu sem svipa til
Hornstranda. Hér mætti nefna
Látrabjarg, Skálavík, Ingj-

Rúnar Óli Karlsson.

aldssand, Ketildali í Arnarfirði
og Bolafjall. Það ætti miklu
frekar að leggja áherslu á bætt-
ar vegasamgöngur á þessa
staði. Þá geta þeir sem vilja
njóta náttúrunnar út um bíl-
gluggann gert það en hinir sem
vilja gera hið sama fótgang-
andi eða með bátum, gert hið
sama. Hvort tveggja á rétt á
sér.

Margar þjóðir eru búnar að
byggja afkomu sína á ferða-
þjónustu í mun lengri tíma en
við íslendingar. Til dæmis
hefur nýsjálendingum tekist
að byggja upp eitt stærsta
ferðamannaland heims og er
aðal áherslan á sjálfbæra
ferðaþjónustu og ævintýra-
ferðamennsku. Þjóðgarðar eru
á hverju horni (fjórtán þjóð-
garðar), menntaðir leiðsögu-
menn leiða ferðaþyrsta útlend-
inga í allan sannleikann um
töfra ósnortinna fjalla, jökla,
skóga, jarðhitasvæða og ann-
ara náttúrufyrirbæra landsins.
Þar er það ekki magnið sem
gildir, heldur gæðin, náttúran
og oft takmarkanir á fjölda ferða-
manna á ákveðnum svæðum
og ákveðnum tímum. Þeir
hafa meira að segja gengið
svo langt að koma á einstefnu
á nokkrum gönguleiðum til
að minnka hættuna á að rekast
á aðra ferðalanga. Þeirra fram-
tíðarsýn er svo sannarlega að
skila sér og blómstrar ferða-
þjónusta á Nýja Sjálandi meira
en nokkru sinni fyrr.

Ég legg til að lesendur skoði
vefsíðuna  www.newzealand.

com.
Verðmæti Hornstranda og

nálægra svæða á bara eftir að
aukast ef okkur tekst að varð-
veita þær í sinni hreinustu
mynd um ókomna tíð. Þar
liggja hin sönnu verðmæti
fyrir ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum. Mín framtíðarsýn er
gæðaþjónusta, vel uppbyggð-
ar þjónustumiðstöðvar á
ákveðnum stöðum, leiðsögn
frá heimamönnum í lengri og
styttri ferðum og öflugt net
bátsferða, bæði sem samgöng-
ur við svæðið og ýmiskonar
útsýnis- og náttúruskoðunar-
ferðir. Ferðamálasamtök Vest-
fjarða hafa oft ályktað um að
ferðaþjónusta á Vestfjörðum
eigi í framtíðinni að snúast
um umhverfisvæna og vist-
væna ferðaþjónustu, þar sem
unnið er í sátt við heimamenn,
í sátt við náttúruna og með
fjárhagslegan ávinning að
leiðarljósi fyrir ferðaþjóna og
Vestfirði í heild. Nánast öll
ferðaþjónusta í heiminum er
að snúast í þessa átt. Ekki þarf
að skoða málið lengi til að
komast að þeirri niðurstöðu.
Núna snýst allt um gæða- og
umhverfisvottanir svæða og
ferðaþjónustufyrirtækja og
mikilvægi þess að skipta við
heimamenn til að skilja tekj-
urnar eftir á réttum stöðum.

Að mínu mati á að skoða
alvarlega að gera friðlandið
að þjóðgarði og jafnvel stækka
það. Eins og leiðsögumaður-
inn Baldvin Kristjánsson benti
á hér á vefnum, þekkja er-
lendir ferðamenn ekki orðið
„friðland“ og margir leggja
áherslu á að skoða alþjóðlega
viðurkennda þjóðgarða og
svæði á heimsminjaskrá UN-
ESCO. Þetta þyrfti fyrst og
fremst að skoða í nánu sam-

starfi við landeigendur (þar á
meðal mig og mína fjöl-
skyldu...) og við gætum haldið
áfram að nýta svæðið á sama
hátt og við höfum gert með
því að leita í faðm náttúrunnar
þegar okkur sýnist. Til að
Hornstrandaþjóðgaður geti
orðið að veruleika, þarf líka
að skoða með hvaða hætti ein-
hverskonar „bætur“ gætu
komið í hlut landeigenda til
að tryggja að sem flestir gangi
sáttir frá samningaborðinu. Ég
hef enga töfralausn hvað það
snertir enda um flókið mál að
ræða því þeir skipta þúsund-
um sem geta kallað sig land-
eigendur.

Fólk í ferðaþjónustu má
ekki gleyma því að Horn-
strandir eru að mestu í einka-
eigu og það fer óskaplega mik-
ið í taugarnar á því ágæta fólki,
þegar einungis er talað um
Hornstrandir með tilliti til
ferðaþjónustu. Hornstrandir
eru langmest heimsóttar af
landeigendum og niðjum
þeirra og því þarf að huga að
hagsmunum þeirra. Að vísu
eru landeigendur ferðamenn
þegar þeir gista á fornum
heimaslóðum en kannski ekki
á sömu forsendum og aðrir
gestir.

Íslenska vegakerfið er tugir
þúsunda kílómetra, afhverju
má ekki einn smá blettur vera
vegalaus? Af hverju kemur
fólk til Jökulfjarða og Horn-
stranda? Eru það ekki veg-
leysurnar og sú sérstaða sem
það skapar?

Vegalagning mun því aldrei
verða nein lausn. „Við fengum
ekki landið í arf frá forfeðrum
okkar, heldur höfum við það
að láni frá börnunum okkar“.
Indíánahöfðinginn Seattle.

– Rúnar Óli Karlsson.

Frá Hornströndum.

Grunnskólinn á Ísafirði

Fjárfestir í hljóðkerfi
Fjárfest hefur verið í

hljóðkerfi fyrir sal Grunn-
skólans á Ísafirði. Stór hluti
tækjanna er kominn í hús
en restin kemur í lok mán-
aðarins. Uppsetning á kerf-
inu, sem keypt frá Exton, er
hafin og gert er ráð fyrir að
það verði nothæft innan
skamms. Vonast er til að
það sem vantar í kerfið komi
í hús í lok mánaðarins og
uppsetningu verði að fullu
lokið fyrir árshátíð grunn-
skólans í mars. Hljóðkerfið
kostar á bilinu 1.6-1.8 millj-
ónir króna. Gert er ráð fyrir
að kaupa ljósakerfi í salinn
í náinni framtíð og bjóst
Skarphéðinn Jónsson skóla-
stjóri jafnvel við að ljósin
yrðu keypt af félagsmið-

stöðinni sem flytur brátt í nýtt
húsnæði í kjallara Sundhall-
arinnar við Austurveg 9, en
ljósakerfi sem miðstöðin á
nýtist henni ekki á nýjum stað.

Í desember sl., voru seld
hlutabréf í FL-group í eigu
Grunnskólans á Ísafirði og

fékk skólinn rétt um 2,6 millj-
ónir í sinn hlut vegna sölunnar.
Aðspurður segir Skarphéðinn
að ekki liggi ljóst fyrir hvort
hlutabréfin séu þau sömu og
nemendur við gagnfræðaskól-
ann á Ísafirði keyptu árið 1944
í Loftleiðum, sem þá voru að

hefja rekstur. „FL-group komst
ekki aftar en 1978 með bréf-
in, og ekki er ljóst hvort þá
voru eldri bréf innleyst eða
ný keypt, það er samt mjög
líklegt að um sömu bréf sé
að ræða og þau sem nem-
endur keyptu hér árið 1944.“

Grunnskólinn á Ísafirði.
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er Musso dísel 2,9 með
nýjum vetrardekkjum að fram-
an. Annar dekkjagangur getur
fylgt. Skipti á JBC traktorsgröfu
möguleg. Uppl. í síma 869 4892.

Til sölu er Honda CR-V árgerð
2000, ekin 98 þús. km. Vel með
farin. Uppl. gefur Hermann í
síma 861 1442 og 456 4061.

Til sölu er Polaris XLT touring
snjósleði árg. 2000 með bakki
og rafmagnsstarti. Ekinn aðeins
1000 mílur. Upplýsingar í síma
858 8864.

Kassavanir kettlingar fást gef-
ins á gott heimili. Uppl. í síma
893 4711 og 866 2457.

Þrír hestar til sölu. Upplýsingar
í síma 846 7477.

Til leigu er 2ja herb. 77m² íbúð
í gömlu húsi við Sundstræti á
Ísafirði. Leigist frá mars-apríl.
Uppl. í síma 869 6693.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Til sölu eru tveir Lacy Boy stól-
ar úr leðri, dökkbláir og örbylgju-
ofn í kaupbæti. Uppl. í símum
861 8228 og 456 4088 e kl. 16.

Sólarskáldið
Guðmundur Ingi Kristjánsson

Ljóðskáldið Guðmundur
Ingi Kristjánsson fæddist á
Kirkjubóli í Bjarnardal í Ön-
undarfirði þann15. janúar
1907 og hefði því orðið 100
ára fyrir skemmstu, hefði hann
lifað, en af því tilefni var efnt
til samkomu í Friðarsetrinu
Holti á afmælisdaginn þar sem
fullt var út úr dyrum. Guð-
mundur Ingi stundaði nám við
alþýðuskólann á Laugum og
tók próf frá Samvinnuskólan-
um árið 1932. Fyrsta ljóðabók
Guðmundar, Sólstafir, kom út
árið 1938, þegar Guðmundur
var 31 árs, og hlaut hún góðar
viðtökur og aflaði skáldinu
nokkurs orðstírs. Urðu ljóða-
bækurnar alls sex talsins, en
sú síðasta, Sóldagar kom út
árið 1993, en eins og reikni-
meistarar munu átta sig á var
Guðmundur þá 86 ára og
spannar ferill hans sem ljóð-
skáld því ríflega hálfa öld. Í
Sólardögum var tekinn saman
kveðskapur skáldsins úr fyrri
bókunum fimm og úrval kvæða
hans frá seinni hluta ferilsins.
Auk skáldskaparins lagði
Guðmundur Ingi stund á bú-
skap á Kirkjubóli ásamt konu
sinni, Þuríði Gísladóttur, og
systkinum sínum, og starfaði
sem farandkennari og síðar
sem skólastjóri í Holti eftir að
skólinn var byggður þar 1955.

„Samfellt sólskin„Samfellt sólskin„Samfellt sólskin„Samfellt sólskin„Samfellt sólskin
í hugsun hans“í hugsun hans“í hugsun hans“í hugsun hans“í hugsun hans“

Guðmundur Ingi þótti hlýr
maður og jákvæður, og berg-
mála lífsviðhorf hans í titlum
ljóðabóka hans, Sólstafir, Sól-
bráð, Sóldögg, Sólborgir, Sól-
far og Sóldagar, eins  og Ást-
hildur Ólafsdóttir og Hörður
Zóphaníusson bentu á í grein
sinni í ársriti Önfirðingafé-
lagsins 2002-2003. Þar segir
einnig: „Sólskinið tollir betur
við suma menn en aðra. Slíka
menn má kalla sumarvæna.
Engan mann höfum við þekkt
sumarvænni Guðmundi Inga
skáldbónda á Kirkjubóli. Það
var samfellt sólskin í hugsun
hans, orðum og gerðum.“

Og svo enn fremur: „Mörg
barnanna okkar urðu þeirrar
gleði og gæfu aðnjótandi að
fá að dveljast á Kirkjubóli í
skjóli frændfólksins þar. Þar
var dvölin þeim kær. Þar mót-
uðust þau og mönnuðust bæði
meðvitað og ómeðvitað. Heim-

ilisbragur og heimilishættir á
Kirkjubóli voru hverju barni
góður og gagnlegur skóli. Þar
átti hver heimamaður hlut að
máli, hvort sem það var Bessa
amma, Guðmundur Ingi, Hanna
eða Halldór. Og öll slógu þau
hörpu Braga og kunnu ósköp-
in öll af þjóðlegum fróðleik,
sögnum, sögum og ljóðum
sem þau miðluðu óspart. Þetta
síaðist inn í barnssálirnar og
auðgaði önn hversdagsins.
Þetta kunnum við vel að meta
og fyrir það stöndum við í
ævarandi þakkarskuld við
Kirkjubólsfólkið.“

Ljóst er á texta Kristjáns
Bersis Ólafssonar í sama riti
að Guðmundur Ingi hefur sjálf-
ur fengið mikla andans nær-
ingu sem barn: „Kristján og
Bessa [foreldrar Guðmundar
Inga] voru bæði bókhneigð
og skáldmælt og héldu börn-
unum vel að námi, og ung
þjálfuðust þau í að setja saman
vísur. Þessi heimafræðsla
reyndist þeim öllum gott vega-
nesti, eins og kom í ljós þegar
þau urðu skyld til að fara í
farskóla hreppsins við tíu ára
aldur. En næstu árin eftir ferm-
inguna gat ekki orðið um frek-
ari skólagöngu að ræða hjá
neinu þeirra; þarfir búsins
komu í veg fyrir það. Öll fóru
þau í skóla síðar, elsti bróðir-
inn Ólafur í Kennaraskólann,
Guðmundur Ingi og Jóhanna
í Laugaskóla, og Ingi síðar í
Samvinnuskólann, en Halldór
tók gagnfræðapróf á Núpi. Þó
að formleg skólaganga þeirra
yrði ekki lengri en þetta urðu
þau systkinin öll víðlesin og
fjölmenntuð.“

Framsóknar-Framsóknar-Framsóknar-Framsóknar-Framsóknar-
skáldið og ung-skáldið og ung-skáldið og ung-skáldið og ung-skáldið og ung-

mennafélagskappinnmennafélagskappinnmennafélagskappinnmennafélagskappinnmennafélagskappinn

Eins og áður segir tók Guð-
mundur Ingi við búinu af for-
eldrum sínum og áttu þau
skipti sér formlega stað á
fimmta áratug síðustu aldar.
Systkini Guðmundar Inga áttu
líka sinn þátt í rekstri búsins,
en Guðmundur Ingi, sem elsta
systkinið, fór fyrir búrekstr-
inum. Kennari var Guðmund-
ur Ingi árið 1927 og starfaði
sem slíkur, kennaraprófslaus,
til ársins 1974. Mun kennslu-
ferill hans, og skólastjóraferill,
hafa verið farsæll og munu
nemendur hans og samstarfs-

menn bera honum góða sög-
una. Þá var Guðmundur Ingi
mikið félagsmálatröll og starf-
aði mikið innan ungmennafé-
lagshreyfingunni, samvinnu-
hreyfingunni og Framsóknar-
flokknum, auk þess sem hann
var forystumaður í samtökum
bænda og starfaði að sveitar-
stjórnarmálum.

Í áðurnefndri grein Kristján
Bersis segir um skáldskapar-
feril Guðmundar Inga: „Þekkt-
astur er Guðmundur Ingi þó
fyrir skáldskap sinn, þó að
útgefnar ljóðabækur hans séu
ekki mjög margar og langt á
milli þeirra sumra. Í þeim er
víða slegið á strengi sem hrífa
marga. Um og eftir miðja síð-
ustu öld var hinsvegar ekki í
tísku hjá bókmenntaelítunni
sem svo var kölluð að veg-

sama ljóð „framsóknarbónda
í sveit“, hvað þá ef hann var
líka samvinnumaður, ungmenna-
félagi og bindindismaður. Þeir
fordómar hafa þó verið mjög
á undanhaldi síðustu árin, og
því eru ljóð Guðmundar Inga
nú metin af meira jafnvægi
og sanngirni en gert var um
skeið. Það sýna meðal annars
þær góðu viðtökur sem heild-
arsafnið Sóldagar fékk þegar
það kom út 1993.“

Einnig segir Kristján Bersir
frá því er hann átta ára gamall
var sendur til sumardvalar á
Kirkjubóli. „Fyrsta sumarið
mitt á Kirkjubóli var ég rekkju-
nautur Guðmundar Inga, svo
að hann varð í rauninni eins-
konar fósturfaðir minn strax í
upphafi. Síðustu árin mín, eftir
að nýtt íbúðarhús var komið í

stað torfbæjar afa míns, svaf
ég jafnan í aukarúmi í herbergi
hans, en hann var þá ennþá
einhleypur. Ég var þá kominn
um og yfir fermingu og farinn
að hafa áhuga á fleiru en áður,
þar á meðal bæði skáldskap
og pólitík. Á þessum árum
fékk ég stundum tækifæri til
að fylgjast með því hvernig
hann vann við ljóðagerð sína.
Guðmundur Ingi var ekki
skrifborðsskáld eða pappírs-
skáld. Hann „skrifaði“ ekki
ljóð, eins og stundum er sagt
núna að ljóðskáld geri. Hann
ORTI þau. Þau urðu til í huga
hans þar sem hann var staddur
hverju sinni, oft við vinnu sína
utanhúss eða innan. Þá tautaði
hann oft eða raulaði fyrir
munni sér heilar og hálfar
hendingar, stundum þær sömu

Guðmundur Ingi Kristjánsson árið 1941. Ljósm: Safnahúsið á Ísafirði/M.Simson.

Alls svöruðu 709.Alls svöruðu 709.Alls svöruðu 709.Alls svöruðu 709.Alls svöruðu 709.
Til kl. 19 sögðuTil kl. 19 sögðuTil kl. 19 sögðuTil kl. 19 sögðuTil kl. 19 sögðu

87 eða 12%87 eða 12%87 eða 12%87 eða 12%87 eða 12%
Til kl. 20 sögðuTil kl. 20 sögðuTil kl. 20 sögðuTil kl. 20 sögðuTil kl. 20 sögðu
109 eða 15%109 eða 15%109 eða 15%109 eða 15%109 eða 15%
Til kl. 21sögðuTil kl. 21sögðuTil kl. 21sögðuTil kl. 21sögðuTil kl. 21sögðu
290 eða 41%290 eða 41%290 eða 41%290 eða 41%290 eða 41%

Alveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðu
223 eða 32%223 eða 32%223 eða 32%223 eða 32%223 eða 32%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hversu lengi viltu hafaHversu lengi viltu hafaHversu lengi viltu hafaHversu lengi viltu hafaHversu lengi viltu hafa
skíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudal

opið á kvöldin?opið á kvöldin?opið á kvöldin?opið á kvöldin?opið á kvöldin?

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja: Sólarguðs-
þjónusta sunnudaginn 28.
janúar kl. 14. Eftir messu
verður Kvenfélagið Brynja
með sólarkaffi í Félagsbæ.
Allir velkomnir.

Lestrarvika
Kennarar í Grunnskólanum

á Ísafirði hafa af því nokkrar
áhyggjur að yndislestur barna
og unglinga fari minnkandi,
enda sýna kannanir að svo sé,
og skera íslensk börn sig úr
hópi jafnaldra sinna á Norður-
löndum að þessu leyti. Á
heimasíðu skólans kemur
fram að kennarar og starfslið
skólans haldi sannarlega uppi
stöðugum áróðri fyrir bók-
lestri, en nú vilji þau gera sér-
stakt áhlaup á þennan vanda,
og blésu þau til sérstakrar
lestrarviku.

Gengur átakið þannig fyrir
sig að allir nemendur og
kennarar gefa sér 15 mínútur
á dag til þess að lesa í bókum
að eigin vali í skólanum, sér
til yndisauka og ánægju.

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123

Skyldi Spaugstofan eiga einhvern þátt í sinnaskiptum stjórnarandstöðunnar á þingi? Núna er efnt
til blaðamannafundar til að greina frá því, að þingmenn ætli að hætta að hegða sér eins og fífl.

Efnt hefur verið til blaðamannafundar af minna tilefni! Til er hugtakið andi laganna. Þeir sem
setja lögin ættu manna best að vita hvað það merkir. Ætli það sé í slíkum anda sem þingmenn
eyðileggja þingstörfin langtímum saman með skrípalátum? Kannski væri rétt að efna til annars

blaðamannafundar þegar þingmenn hafa komist að því, til hvers þeir eru eiginlega á þingi.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Katrín Líney Jónsdóttir á Ísafirði

Fyllt lambalæri
að hætti Katrínar

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðvestan 5-13 m/s og víða
rigning eða slydda. Hlýnar heldur í veðri. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á

laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Sunnan og suðvestanátt og vætusamt.
Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Sunnan og suðvestanátt og

vætusamt. Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag: Sunnan
og suðvestanátt og vætusamt.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnar býður upp
á fyllt lambalæri með piparosti
en uppskriftina gerði hún um
páska. „Það var nú eina pásk-
ana að Hagkaup auglýsti mik-
ið fyllt lambalæri frá Jóa Fel.
Ég opnaði varla blað án þess
að sjá þessar auglýsingar. Mér
leist svo vel á að ég ákvað að
drífa mig í Hagkaup og kaupa
eitt stykki.

Ég kem í búðina á miðviku-
degi fyrir páska og öll lærin
voru uppseld og fékk líka þær
upplýsingar að þetta hafi nú
verið í mjög litlu upplagi. Ég
er nú svoddan raketta að það
snögg fauk í mig innra með
mér og hugsaði Jæja ef að Jói
Fel getur þetta þá hlít ég að
geta þetta líka. Ég keypti læri
og allt það sem ég mundi að
hefði verið talið upp í auglýs-
ingunni. Og ég græjaði lærið
sem var mjög gott. Ég segi

svo „JÓI FEL HVAÐ?“

Lambalæri
Piparostur
Sveppir
Ferskt tímjan
Ferskt rósmarin
Salt
Pipar
Eitthvað krydd sem ykkur
finnst gott t.d. lambakrydd
úr 1001 nótt
Úrbeinið lambalærið og

fletjið það eins mikið út og
þið getið. Skerið piparostinn í
litla bita og sveppina líka.
Blandið kryddinu öllu saman
og kryddið lærið vel að innan.
Setjið svo ostinn og sveppina
yfir. Rúllið upp lærinu og
kryddið líka að utan. Það er
hægt að grilla lærið á grilli og
svo líka í ofni.

Ég skora á Tinnu Gunnars-
dóttur á Ísafirði.

Fornbókaverslun styrkir ActAloneFornbókaverslun styrkir ActAloneFornbókaverslun styrkir ActAloneFornbókaverslun styrkir ActAloneFornbókaverslun styrkir ActAlone
Fornbókaverslunin Bókin hefur ákveðið á styrkja hina ísfirsku einleikjahátíð Act alone. Stjórnandi Act alone
kemur oft við í téðri verslun og segir hann um verslunina í pistli á heimasíðu hátíðarinnar: „Þetta er verslun
með sál og menn gleyma sér yfir bókakonfekti heilu og hálfu dagana og ekki sakar að viðskiptavinum er
stundum boðið kaffi með.“ Styrkur Fornbókaverslunarinnar felst í bókagjöf. Það eru bækur er tengjast
leikhúsi og listum sem verða seldar á Act alone hátíðinni í sumar. Samstarf Act alone og Bókarinnar hófst á
síðustu hátíð, en þá bókamarkaður haldinn í samstarfi við verslunina, sem lukkaðist vel. Hugmyndir eru uppi
um að taka forskot á sæluna og vera með fornbókamarkað á vordögum hér vestra til styrktar Act alone.

aftur og aftur með nýju orða-
lagi, hló stundum jafnvel með
sjálfum sér hálfupphátt. Loka-
frágangurinn var fólginn í því
einu að hreinskrifa það sem
þegar lá fyrir fullskapað í hug-
anum, og ef til vill að snurfusa
það lítillega í leiðinni.“

KveðskapurKveðskapurKveðskapurKveðskapurKveðskapur
skáldsinsskáldsinsskáldsinsskáldsinsskáldsins

Guðmundur Ingi orti af
ýmsum tilefnum, bæði and-
legum og veraldlegum, og orti
meðal annars eftirfarandi línur
þegar vegur yfir Dynjandis-
heiði var opnaður og byggð-
irnar handan hennar komust í
akvegasamband við umheim-
inn:

Vel sé þeim er verkin unnu
vegarúnir sínar kunnu
lyftu byggðum okkar af
einangrunar galdrastaf.

Andlegri kveðskapur Guð-
mundar Inga var oft gæddur
miklum baráttuanda og eins
konar vinnugleði, eins og sjá
má á eftirfarandi erindi hans:

Við erum hiklaus í hugsun og verki.
Við hyllum hið nýja og berum þess merki,
með vorglöðu brjósti og vinnandi hönd

við vegi þess ryðjum og nemum því lönd.

En þegar ský brá fyrir sólu
skirrðist Guðmundur Ingi ekki
frá því að yrkja um sorgina af
varfærni og alúð, en sem dæmi
um slíkt má nefna feykifagurt
ljóð sem hann orti eftir snjó-
flóðið á Flateyri, 1995, en
fyrstu tvö erindin hljóða svo:

Við andvörpum hljóðlát en hugleiðum þó
hve höggið var mikið er byggðina sló.
Hún magnar sín áhrif svo orðlaus og skýr
sú allsherjar sorg er á Flateyri býr.

Og létt er að tárast á líðandi stund
og leita sem vinur á syrgjenda fund;
í harmanna tíbrá þau titra svo glöggt

þau tuttugu hjörtu sem brustu svo snöggt.

verið lagt til að efla Ingastofu
sem er gamla skólastofan
Guðmundar Inga í Holti. Þar
hefur verið komið fyrir nokkr-
um munum sem voru í eigu
hans. Auk þessara atburða er
verið að undirbúa að gefa út
óbirt ljóð og vísur Guðmundar
Inga sem hann orti við hvern
dag ársins.

Guðmundur Ingi lést haust-
ið 2002, 95 ára gamall.

– eirikur@bb.is

Heimildir:
„Þekktastur er Guðmundur

Ingi fyrir skáldskap sinn“,
eftir Kristján Bersi Ólafsson.
Ársrit Önfirðingafélagsins í
Reykjavík 2002-2003.

„Sólskinið tollir betur við
suma menn en aðra“, eftir
Ásthildi Ólafsdóttur og Hörð
Zóphaníusson.

Íslenzkt skáldatal a-l.
bb.is

Fyrsti heiðurs-Fyrsti heiðurs-Fyrsti heiðurs-Fyrsti heiðurs-Fyrsti heiðurs-
borgarinnborgarinnborgarinnborgarinnborgarinn

Guðmundur Ingi var þá
fyrsti maðurinn til að bera
nafnbótina „heiðursborgari
Ísafjarðarbæjar“, og auk þess
heiðursfélagi í Bændasamtök-
um Íslands.

Undanfarin fimm ár hafa
sveitungar hans minnst fæð-
ingardags hans með ýmsum
hætti. Nú á 100 ára afmælis-
árinu mun standa til að minn-
ast hans með fjölbreyttari
hætti. Uppi eru hugmyndir um
að halda aðra atburði á árinu
til að minnast aldarafmælis
skáldsins. Til að mynda hefur
verið rætt um að halda hag-
yrðingamót og söngskemmt-
un helgina fyrir páska, mál-
þing um vestfirsk skáld t.d. á
degi íslenskrar tungu ,16. nóv-
ember, og skógræktardag í
Holti í júní. Að auki hefur

Blogg Guðbjartar Lóu Sæmundsdóttur / http://blomaros.bloggar.is

Annasamir dagar
Svokölluð blogg eru að ná

sífellt meiri vinsældum á ver-
aldarvefnum en þessar net-
dagbækur eru oftast hugsaðar
sem afþreying fyrir bæði ritar-
ann og þann sem les færsluna.
Einstaka bloggsíður snerta
þann sem les þær inn að innstu
hjartarót eins og til að mynda
blogg Guðbjartar Lóu Sæm-
undsdóttur, 19 ár stúlku frá
Dýrafirði, þar sem hún lýsir á
einlægan hátt baráttu sinni við
krabbamein. Blaðið fékk góð-
fúslegt leyfi Guðbjartar Lóu
til að birta nokkrar færslur af
bloggsíðu hennar.

Annasamir dagarAnnasamir dagarAnnasamir dagarAnnasamir dagarAnnasamir dagar
Síðustu dagar hafa verið

ansi hreint skrautlegir. Við
mamma höfðum hugsað okk-
ur að fara suður og njóta bara
aðeins lísins, áhyggjulausar
og ferskar. Ég hefði hvort eð
er ekkert að gera í skólann
þessa daga, sef allan daginn,
man ekki neitt og svo gott
sem ekkert vit í því sem ég er
að hugsa... mér fannst þess
vegna ekkert svo vitlaust að
taka þessa 3 áfanga sem ég
skráði mig í fjarnámi og slaka
svo bara á í borginni. En ferðin
breyttist oggolítið... eða nei,
nei...Hún breyttist alveg slatti
vel!!!

Ég ætla bara að segja frá
öllu heila klabbinu í stórum
dráttum. Þetta byrjaði allt í
fyrrakvöld, þá var ég, einu
sinni sem oftar, svo ótrúlega
syfjuð, með hita og allskonar

læti. Ég lagðist því bara upp í
svefnsófa og sofnaði. Nú, nú,
síðan vaknaði ég við það að
tvær verur í „sjúkrabílagalla“
komu upp stigan og drösluðu
með sér börum. Ég var sumsé
á leiðinni á Ísafjörð. Amma
var mætt á svæðið (án þess að
ég hefði hugmynd um að hún
hefði verið látin vita og beðin
um að gista heima ef Salvör
skildi vakna og öll familían
horfin). Mamma hafði ekki
þorað öðru en að hringja í
sjúkrabíl þegar hún var hætt
að ná sambandi við mig, ég
var eiginlega bara orðin með-
vitundarlaus... svona í róleg-
heitunum fyrir framann imba-
kassann...

Við fórum svo öll þrjú yfir
á Ísó og á sjúkrahúsið þar.
Súrefnismettunin var mælt og
var hún ekki nema rétt rúm-
lega 70, svo að það skildi þó
engan undra að ég hafi verið
orðin hálf dofin þarna á milli
eyrnanna...

Mamma svaf hjá mér yfir
nóttina og svo var það bara
sjúkraflugið suður morguninn
eftir. Þar hélt ég áfram að fá
þetta súrefni úr þessum bless-
uðu slöngum, eins og mér
finnst það óþægilegt!! Ein-
hverjum gúmmirörum troðið
upp í nasirnar á manni eins og
maður sé naut eða eitthvað!!!
AARRRRGG!!, en það hjálp-
aði samt til og ég hef haldið
mér alveg ágætlega vel vak-
andi síðan. Aðal vandamálið
núna er bara þessi hræðilegi
hiti sem hefur hæst farið upp í

40 stig! og með því að taka
hitalækkandi drekkir maður
sér vægst sagt sjálfur í eigin
svitabaði... Það er ekkert nota-
legt

Pabbi og Salvör komu síðan
með seinna fluginu í gær svo
að við erum hérna öll fjöl-
skyldan í höfuðborginni og
þ.s. allt virtist ganga óvana-
lega fljótt fyrir sig þarna á
spítalanaum (ég er frekar van-
ari svina mánaðardvölum
o.þ.h.) þá erum við öll á Lind-

argötunni núna, nýjustu íbúð
SKB, og það voru skýr skila-
boð frá foreldrum mínum til
allra að hingað eru allir meira
en velkomnir, heitt á könnunni
og alveg óþarfi að hringja á
undan sér. Þið bara mætið
þegar ykkur hentar.

Ég nenni ekki að hafa þetta
lengra í bili en þakka enn og
aftur fyrir allar hlýju kveðj-
urnar! Knús og kossar.

Kveðja.
Ykkar Lóa blómarós.

Guðbjört Lóa Sæmundsdóttir.

Samkvæmt fornu íslensku
tímatali var þorri fjórði mán-
uður vetrar og taldist veturinn
þá hálfnaður. Nafnið er þekkt
frá 12. öld en ekkert er vitað
um uppruna þess né merk-
ingu. Þó ætla megi að þorra-
blót séu ævagamall siður er
ekkert að finna í fornum sög-
um sem gerast á Íslandi um
slíkt.

Allt fram á 17. öld fer lítið
fyrir þorra en um það leyti fer
að bera á kvæðum þar sem
fjallað er um hann sem kröfu-
harðan öldung sem vel þarf
að taka á móti, annars hefnir
hann sín með harðindum.

Heitið bóndadagur sést fyrst
á prenti í þjóðsögum Jóns
Árnasonar árið 1864 og senni-

lega er öll síðari notkun
heitisins þaðan komin. Matur
var ríflega skammtaður á
fyrsta degi þorra og sumstaðar
var skömmtunin á ábyrgð
bóndans.

Fyrsta örugga heimildin um
þorrablót utan heimilis er frá
árinu 1867 og var blótið haldið
í Reykjavík. Svo virðist sem
siðurinn hafi síðan aðallega
verið haldinn til sveita. Það er
ekki fyrr en á 20. öld að átt-
hagafélög, sem þá voru farin
að starfa í þéttbýlinu, fóru að
standa fyrir samkomum að
vetrarlagi þar sem snæddur
var íslenskur matur og fengu
þessar samkomur síðar heitið
þorrablót.

– thelma@bb.is

Uppruni þorrans
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Hagvöxtur neikvæður á
Vestfjörðum á þenslutíma

Hagvöxtur á Vestfjörðum
var neikvæður á tímabilinu
1998-2004, að því er fram
kemur í nýrri skýrslu Byggða-
stofnunar og Hagfræðistofn-
unar Háskóla Íslands, og
mældist hagvöxtur -6% á
tímabilinu. Í skýrslunni segir
m.a.: „Á Vestfjörðum er dauft
yfir atvinnulífi á tímabilinu.
Þrjú ár af sex, sem skoðuð

eru,dregst framleiðsla saman
og öll árin nema tvö er vöxtur
minni en að meðaltali á land-
inu öllu. Árið 1999 dragast
fiskveiðar saman um fjórðung
á Vestfjörðum og nokkur sam-
dráttur er einnig í vinnslu. Ár-
ið 2001 rétta veiðar heldur úr
kútnum, en árin 2002 og 2003
dragast veiðar og vinnsla aftur
saman.“

Á sama tíma var hagvöxtur
á höfuðborgarsvæðinu 39%,
hagvöxtur á Suðurnesjum var
15%, á Vesturlandi 19%, á
Norðurlandi eystra 11%, á
Austurlandi 22% og á Suður-
landi 15%. Á Norðurlandi
vestra var ástandið jafn dauf-
legt og hér vestra, en þar var
hagvöxtur líka -6%. Ef árin
eru skoðuð hvert fyrir sig sést

að árið 1999 var hagvöxtur á
Vestfjörðum -6%, árið 2000
var hann 6%, árið 2001 var
hann 4%, árið 2002 -6%, árið
2003 var hann -6% og árið
2004 var hann 4%. Hagvöxtur
er reiknaður út frá framleiðslu-
uppgjöri fyrirtækja í hverjum
landshluta, en jafnframt er
höfð hliðsjón af atvinnutekna-
uppgjöri.       – eirikur@bb.is Ísafjörður.

Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Framsóknar-
flokksins í NV-kjördæmi
hefur ákveðið að taka ekki
sæti á lista flokksins við
næstu alþingiskosningar.
Ákvörðunin tilkynnti Krist-
inn formanni kjördæmasam-
bands Framsóknarflokksins
í NV-kördæmi í síðustu viku.
Í frétt frá Kristni segir:

„Á kjörtímabilinu hef ég

verið gagnrýninn á ýmislegt
sem flokkurinn hefur staðið
að og ég tel að hafi vikið um
of frá stefnu flokksins og vilja
kjósenda hans. Þar má helst
nefna einkavæðingu ríkisfyr-
irtækja í fákeppnisumhverfi,
vaxandi misskiptingu í þjóð-
félaginu sem útfærsla skatta-
lækkana á kjörtímabilinu hef-
ur aukið og viðvarandi áhuga-
og árangursleysi í byggðamál-

um á stórum landssvæðum eins
og nýlegar upplýsingar stað-
festa.

Niðurstaða prófkjörsins í
nóvember sl. er að meirihluta
til stuðningur við þá stefnu
sem rekin hefur verið undan-
farin ár og möguleikar mínir
til þess að hafa áhrif á hana úr
3. sæti listans verða enn minni
en verið hafa til þessa. Tel ég
ekki rétt að taka sæti á fram-

boðslistanum í ljósi þess að
ég mun halda ótrauður
áfram að tala fyrir þeim
sjónarmiðum sem fram á
síðustu ár hafa verið ofan á
í Framsóknarflokknum og
er ágætlega lýst með kjör-
orðinu manngildi ofar auð-
gildi. Frekari ákvörðun hef
ég ekki tekið en fljótlega
munu framtíðaráform mín
skýrast.“           – bb@bb.is

Kristinn H. ekki í framboð fyrir
Framsóknarflokkinn í NV-kjördæmi

Brotist inn
hjá Glitni
Á sunnudagskvöld fékk

lögreglan á Ísafirði tilkynn-
ingu um að brotist hefði
verið inn í verslunar- og
skrifstofuhúsnæðið Neista
við Hafnarstræti á Ísafirði.

Hurð á jarðhæð, sem snýr
að veitingahúsinu Fern-
ando´s var spennt upp. Í
þessum stigagangi eru til
húsa Héraðsdómur Vest-
fjarða, Lífeyrisjóður Vest-
firðinga, skrifstofuhótel
og símaver Glitnis ehf.

Sá eða þeir sem þarna
voru að verki brutu sér leið
inn í þann hluta sem hýsir
símaver Glitnis. Þar var
brotin upp hurð og stolið
einum flatskjá að gerðinni
Hewlet Packard 1940.

Ekki er ljóst hvenær inn-
brotið átti sér stað en talið
er að það hafi annað hvort
verið aðfaranótt laugardags
eða aðfaranótt sunnudags.
Lögreglan óskar eftir upp-
lýsingum um grunsamleg-
ar mannaferðir við húsið
á þessum tíma eins og öðr-
um þeim upplýsingum er
innbrotið varðar.

Snjóflóð féll á Óshlíðar-
veg á þriðjudagskvöld í
síðustu viku. Vegurinn var
opnaður stuttu síðar. Stórt
snjóflóð féll á veginn til Flat-
eyrar, í Selabólsurð, um
hádegisbil á laugardag.
Flóðið var um 250 metra
breitt og tók það Vegagerð-
armenn um klukkustund
að opna veginn að nýju.

Um kl. 21 á laugardags-
kvöld var tilkynnt um reyk
í íbúð við Aðalstræti. Í
ljós kom að pottur hafði
gleymst á eldavél. Íbúðin
var reykræst.

Snjóflóð og
reykur í íbúð

Hátt í níutíu grunnskólanemendur nýttu sér gönguskíðakennslu Skíðafélags Ísfirðinga á Seljalandsdal á laugardag og talið er að um 200 manns hafi
farið á gönguskíði á Seljalandsdal þann dag. Aðstæður voru með besta móti, bæði veður og færi mjög gott. Sömu sögu er að segja úr Tungudalnum.
Þar mátti sjá langa röð í barnalyftunni og höfðu menn á orði að það mætti halda að komnir væru páskar. Í Tungudal fór fram skíðakennsla fyrir börn
og fullorðna í boði Glitnis. Þjálfarar, elstu iðkendur og skíðaforeldrar önnuðust kennsluna sem nokkur fjöldi fólks sótti og lét vel af.


