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– sjá bls. 20 og 21.

Friðrik Gígja sjómaður á
Júlíusi Geirmundssyni og
ritstjóri vefjarins jullinn.is,
segir frá lífinu um borð í
frystitogara á Vestfjarða-
miðum.

Jarðsetti tvíburasystur
sína í Bolungarvík

Lífið um borð
í Júlíusi

– sjá bls. 14 og 15.

Vestur Íslendingurinn Colleen R. Baldvins-
son Njálsdóttir heimsótti Vestfirði á dög-
unum. Tilgangur ferðarinnar var að
jarðsetja tvíburasystur sína, Correen, í
kirkjugarðinum í Bolungarvík. Þar
stóð Colleen við gefið loforð um
að fara með systur sinni til Íslands.

Þorrablótavertíðin hafin!

Þorrablótavertíðin hófst um
síðustu helgi með árlegu
þorrablóti Bolvíkinga.
Þessir tveir herramenn,
Ketill Elíasson og Baldur
Ingimarsson, létu sig ekki
vanta á blótið og tóku vel
til matar síns.
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Menntunarstig á Vestfjörðum
er undir landsmeðaltali ef miðað
er við bóknám. Aðeins 11% vest-
firskra karla eru með háskólapróf
á meðan 19% karla á landinu
öllu hafa lokið háskólagráðu. 3%
vestfirskra karla hafa lokið fram-
haldsnámi í háskóla en lands-
meðaltalið er 10%. Vestfirskar
konur sem hafa lokið háskóla-
námi eru 22% af heildarfjölda
Vestfirðinga en alls hafa 27%
kvenna á landinu öllu lokið há-

skólanámi. 5% kvenna á Vest-
fjörðum hefur lokið framhalds-
menntun í háskóla en 11% kvenna
á landsvísu er með framhalds-
menntun í háskóla.

Hærra hlutfall ófaglærðra
einstaklinga er á Vestfjörðum en
á landinu í heild. 24% karla á
Vestfjörðum er með grunnskóla-
próf eða minni menntun en 22%
karla á landsvísu hefur ekki klár-
að nám eftir grunnskóla. 42%
kvenna á Vestfjörðum hefur ekki

klárað nám eftir grunnskóla en
27% kvenna á landinu öllu eru í
sömu stöðu. Það er gríðarlegur
munur sem erfitt er að útskýra.

Fleiri Vestfirðingar klára starfs-
nám í framhaldsskóla en aðrir
landsmenn en tvöfalt fleiri vest-
firskir karlar hafa lokið starfs-
námi en á landsvísu en þar er
hlutfallið 6% Vestfirðinga á móti
3% landsmanna. 8% vestfirskra
kvenna klára starfsnám í fram-
haldsskóla en 6% kvenna á lands-

vísu.
Að sama skapi eru Vestfirð-

ingar yfir landsmeðaltali þegar
kemur að iðnmenntun en 43%
karla á Vestfjörðum hafa lokið
einhvers konar verknámi eða iðn-
grein. Það er 12% yfir landsmeð-
altali sem er 31%. Konur eru að
sama skapi með meiri iðnmennt-
un á Vestfjörðum en á landinu í
heild en 10% vestfirskra kvenna
eru iðnmenntaðar á móti 9%
kvenna á landinu öllu.

Þetta kemur fram í skýrslu
Byggðastofnunar um samfélags-
leg áhrif af lánveitingum stofn-
unarinnar sem kom út í mánuðin-
um en Byggðastofnun lagði mat
á samfélagslegan ávinning af
lánastarfsemi Byggðastofnunar
eftir landssvæðum, tegundum
byggðarlaga og atvinnugreinum
og tekjur ríkis- og sveitarfélaga
af viðskiptavinum stofnunarinnar
og starfsmönnum þeirra.

– hordur@bb.is

Hátt hlutfall iðnmenntaðra á Vestfjörðum
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„Það er erfitt að trúa hræðilegum fréttum“
„Þessi frétt kom mjög flatt upp

á mig á sínum tíma og flestalla
hér í bænum. Við verðum að
hafa í huga, að það var mjög lítið
talað um svona mál. Svona mál-
efni voru tabú og ung börn sögðu
ekki frá. Ef ekki er sagt frá, þá
heldur fólk að vandinn sé ekki til
staðar og það getur haft alvarlegar
afleiðingar,“ segir Magnús Erl-
ingsson, sóknarprestur á Ísafirði
og prófastur í Vestfjarðaprófasts-
dæmi, aðspurður um viðbrögð
almennings á sínum tíma við
kærum þeirra Eiríks Guðbergs
Guðmundssonar og Hilmars Þor-
björnssonar á hendur Gísla Hjart-
arsyni. Eins og alþjóð veit var
fjallað ítarlega um mál Eiríks og
Hilmars í Kastljósi en þar var
m.a. talað um afneitun Ísfirðinga
á því að Gísli hefði misnotað dreng-
ina kynferðislega.

Sem kunnugt er svipti Gísli
sig lífi í þann mund sem flett var
ofan af málum í DV. Núna hefur
það komið fram í Kastljósi, að
ýmsir hafi kennt piltunum um
dauða Gísla. Eiríkur reyndi sjálfs-
víg eftir að hafa átt í orðaskaki
um málið við mann á skemmti-
stað á Ísafirði. Magnús Erlings-
son segir mikilvægt að aðgát sé

höfð í nærveru sálar og afneitunin
verði ekki réttlætinu yfirsterkari.

„Það er erfitt að trúa hræðileg-
um fréttum og þess vegna verðum
við að opna þessa umræðu. Í
okkar litla samfélagi geta svona
hræðilegir hlutir gerst og við
verðum að horfast í augu við það
en ekki afneita þeim. Þegar mað-
ur heyrir af ofbeldi í kringum sig
verður maður alltaf að skoða mál-
ið nánar áður en maður fellir
sleggjudóma og úthrópar ein-
hverja sem málinu tengjast,“ seg-
ir Magnús um aðkastið sem pilt-

arnir urðu fyrir. „Það hefur eng-
inn rétt á því að haga sér þannig.
Það veit enginn hvað gerðist
nema þeir sem voru á staðnum.“

Magnús segir mikilvægt að
umræðan sé opnuð og rétt við-
brögð séu rædd. „Við verðum að
hafa í huga að svona mál hafa
ekki verið rædd opinskátt fyrr en
nýlega. Það hefur vantað opnari
umræðu um kynlíf og dekkri hlið-
ar þess, kynferðislegt ofbeldi og
misnotkun. Um leið og þessi um-
ræða opnast fer fólk að þora að
stíga fram og segja frá.“

Mikið hefur verið rætt og ritað
í fjölmiðlum að undanförnu um
meinta þöggun á Ísafirði í kjölfar
þess að sakir voru bornar á Gísla.
Magnús telur óvíst að lítil samfé-
lög séu endilega líklegri til að
þagga niður umræðu en þau
stærri. Það hafi einmitt verið and-
stæða þöggunar sem hafi sýnt
sig þegar Eiríkur ákvað að kæra
Gísla.

„Ég vil ekki trúa því að hér
hafi verið í gangi þöggun. Eins
og við sjáum á fréttaflutningi
Kastljóss, þá eru fyrstu viðbrögð

foreldra Eiríks að kæra eftir að
hann segir þeim frá þessu. Við
það fer af stað umræða í bænum,
sem verður til þess að Hilmar
stígur líka fram,“ segir Magnús,
sem segir samfélagslega þöggun
ekki verri í smábæjum úti á landi.
„Fólk talar saman ef svona hlutir
gerast. En það þarf einhver að
stíga fyrsta skrefið, og það skref
er þungbært vegna þess að svona
mál eru svo mikið tabú. Þeir sem
brotið var á sitja oft einir eftir,“
segir hann.

„Í gamla daga var sagt að það
væru engir kynþáttafordómar á
Íslandi, en það var einfaldlega
vegna þess að hér voru engir út-
lendingar. Hingað til höfum við
haldið að svona hlutir geti ekki
gerst, þaðan af síður í litlum sam-
félögum, og þaðan sprettur þessi
afneitun,“ segir Magnús, og nefn-
ir tilfelli Ólafs Skúlasonar bisk-
ups sem ásakaður var um að hafa
verið kynferðisafbrotamaður.
„Þegar þær ásakanir komu fyrst
fram var ákveðinn hluti samfé-
lagsins sem neitaði að trúa þeim.
Það eru eðlileg varnarviðbrögð
að bregðast þannig við þegar ein-
hver sem þú treystir og telur þig
þekkja er ásakaður um slíkt,“
segir Magnús. „Um leið og
maðurinn byrjar að hlusta verður
hann opinn fyrir því skoða hlutina
upp á nýtt. Maður getur ekki byrj-
að á því að fara í afneitun og taka
ekki ásakanir alvarlega. Það er
sá lærdómur við tökum öll af
þessari umfjöllun,“ segir hann.

„Í Biblíunni er mikið talað um
mannlegt eðli og mannlegan
breyskleika,“ segir Magnús. „Ég
held að það sé ágætt fyrir fólk að
gera sér grein fyrir því maðurinn
er breyskur og við getum ekki
sjálf ákveðið hver er sekur og
hver er saklaus. Það býr margt í
mannlegri náttúru. Við þurfum
einnig að huga því hvernig við
vinnum úr svona hlutum og opna
umræðuna upp á gátt,“ segir sr.
Magnús Erlingsson.

– gudmundur@bb.is

Sýndu bótagreiðslum lítinn áhuga
„Hvert mál þarf að skoða fyr-

ir sig. Í þessu tilviki óskuðum
við faðir minn eftir því við fjöl-
miðla að bíða með umfjöllun-
ina vegna þess að málið var á
viðkvæmu stigi, en það var ekki
gert. Auðvitað eiga fjölmiðlar
að taka tillit til þolenda. Það er
til réttur tími og það er til rangur
tími,“ segir Hilmar Örn Þor-
björnsson, aðspurður um hlut-
verk fjölmiðla í tengslum við
kynferðisafbrotamál. Hilmar
kom fram í Kastljósi á RÚV í
síðustu viku og ræddi opinskátt
um kynferðisbrot Gísla Hjartar-
sonar kennara á Ísafirði, en sem
kunnugt er svipti Gísli sig lífi
eftir að DV fjallaði um brot
hans árið 2006.

Hilmar lýsir yfir vonbrigðum
sínum með vinnubrögð DV á
sínum tíma, þar sem sérstak-
lega hafði verið óskað eftir því
að birtingu umræddrar fréttar
yrði frestað. Þegar um kynferð-
isbrot ræði þurfi fjölmiðlar að
vanda til verka.

Engu að síður virðist ljóst að
úrvinnslu fjölmiðla og eftir-
fylgd við málið hafi verið ábóta-
vant. Fjölmiðlar hafi aðeins
haft áhuga á sjálfsvígi Gísla en

sýnt því litla athygli nokkrum
árum síðar þegar Hilmar Örn og
Eiríkur Guðberg fengu hámarks-
bætur greiddar frá ríkinu „Það
fjallaði enginn um þessar bætur
nema RÚV og það var vegna
þess að ég hringdi í Sigmar [Guð-
mundsson] og lét hann vita,“
segir Hilmar, og bætir því við
fjölmiðlar þurfi að sýna sanngirni
í umfjöllun sinni.

„Loksins þegar eitthvað gott
kemur upp úr þessu máli, við
fáum greiddar bætur og hafið er
yfir vafa að Gísli var sekur, þá er
öllum alveg sama,“ segir Hilmar,
sem vill koma á framfæri þökk-
um fyrir þau miklu viðbrögð sem
hann hefur fengið síðustu daga.
„Ég vil þakka fyrir þann auð-
sýnda samhug og stuðning sem
ég hef fengið núna. Margir hafa

haft samband við mig og ég
met það mikils,“ segir Hilmar.

Viðtal Kastljóss við þá
Hilmar og Eirík hefur vakið
mikla athygli, en þeir ákváðu
að stíga fram í sameiningu og
greina frá brotum Gísla. Með
því ræða málið opinskátt í fjöl-
miðlum vilja þeir hvetja til opn-
ari umræðu um kynferðisaf-
brot í samfélaginu.

Hilmar Örn segir fjölmiðla hafa sýnt því lítinn áhuga á sínum tíma,
að hafið hafi verið yfir allan vafa að Gísli Hjartarson hefði brotið á sér.
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Ritstjórnargrein

Friður á foldu!

Spurning vikunnar

Getur þú staðið við fjárhagslegar skuldbindingar þínar?

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

Alls svöruðu 538.
Já sögðu 371 eða 69%
Nei sögðu 167 eða 31%

Berjast fyrir eflingu
byggðar á Vestfjörðum

Stofnað hefur verið félag með-
al ungs fólks sem hefur það á
stefnuskrá að vinna að eflingu
landsbyggðarinnar. Hvatinn að
stofnun félagsins er ástandið á
Vestfjörðum í dag eins og það
blasir við ungum Vestfirðingum.
Sýn félagsmanna er að sá mögu-
leiki sé fyrir hendi að gera Vest-
firði, sem og landsbyggðina í
heild, að ákjósanlegri stað fyrir
ungt fólk að setjast að á. Gjáin á
milli landsbyggðar og höfuð-

borgar er orðin of djúp að mati
félagsmanna.

Til að ná þessu fram telur fé-
lagið nauðsynlegt að bæta ímynd
Vestfjarða sem og fjölga tæki-
færum fyrir ungt fólk sem hefur
áhuga að búa þar. Einnig telja
félagsmenn nauðsynlegt að efla
samstöðu innan fjórðungins til
að hægt sé að tryggja afkomu
hans. „Um leið og við virðum
það góða starf sem unnið er finnst
okkur mikilvægt að efla þátttöku

ungs fólks í því. Félagar í félaginu
Björg hafa áhuga á því að vinna
með ungu fólki, sem og reynslu-
boltum, að þessum markmiðum,“
segir í tilkynningu.

Stofnendur félagsins eru Anna
Marzellíusardóttir, Arna Sigríður
Albertsdóttir, Nína Guðrún Geirs-
dóttir og Salvör Sæmundsdóttir.
Þeir sem hafa áhuga á að takast á
við þetta áhugaverða verkefni á
er bent á að senda línu á netfangið
bjorg2013@gmail.com.

Aldrei fór ég suður
áfram á Grænagarði

„Við erum að ganga frá fjár-
málunum núna, fá bakhjarla og
klára þann pakka,“ segir Jón Þór
Þorleifsson rokkstjóri tónlistar-
hátíðarinnar Aldrei fór ég suður.
„Við fengum höfðinglegar mót-
tökur hjá Flugfélagi Íslands eins
og vanalega og svo tók Sævar í
Landsbankanum á Ísafirði einnig
vel á móti okkur,“ segir Jón Þór
en hann telur undirbúning hátíð-
arinnar í góðum farvegi. Tveir
mánuðir eru í að hátíðin verði
haldin í tíunda sinn og hefur verið

unnið að undirbúningi frá áramót-
um.

„Við erum búnir að fá rosa mik-
ið af umsóknum eins og venju-
lega. Við erum með valnefnd sem
velur úr hljómsveitum sem vilja
spila á hátíðinni og ég hef fengið
sendar hugmyndir frá valnefnd-
inni. Ekki er búið að staðfesta
hljómsveitir formlega en þetta
lítur mjög vel út,“ segir Jón Þór.

„Ætli við verðum ekki í KNH
húsinu eins og vanalega,“ segir
Jón þór en blikur voru á lofti um

hvort hátíðin gæti verið áfram í
sama húsnæði og undanfarin ár
þar sem verktakafyritækið KNH
varð gjaldþrota í janúar á síðasta
ári og leysti þá Byggðastofnun
húsnæði fyrirtækisins á Græna-
garði á Ísafirði til sín. Húsnæðið
er notað undir endurvinnslustarf-
semi Gámaþjónustunnar sem
leigir húsnæðið nú en í leigusamn-
ingnum er ákvæði um að tónlist-
arhátíðin geti farið fram í hús-
næðinu óski forsvarsmenn hátíð-
arinnar eftir því.

Sigla Mugison og félag-
ar hringinn í sumar?

„Þetta er allt í lausu lofti ennþá
en um leið vissulega eitthvað sem
við höfum stefnt að lengi,“ segir
Jón Þór Þorleifsson tónleikahald-
ari, en hann vinnur nú ásamt öðr-
um aðilum að skipulagningu tón-
leikaferðalags hringinn í kringum
landið í sumar. Ferðalagið verður
með óhefðbundnum máta, en
stefnt er að því að sigla með
tónlistarmennina á eikarbátnum
Húna II EA á milli staða og halda
tónleika á tólf til fjórtán stöðum.
„Við sem stöndum að þessu auk
mín er hópur tónlistarmanna sem
ætlar að skemmta landsmönnum,
þetta eru þau Jónas Sigurðsson,
Ómar Guðjónsson, Lára Rúnars-
dóttir, Arnar Gíslason og Mugi-
son. Þetta er skemmtileg breidd
tónlistarmanna og má búast við
mögnuðum tónleikum á hverjum
stað í sumar.“

Jón Þór segir að hugmyndin
um að sigla á bátnum Húna hring-
inn í kringum landið og halda

tónleika hafi fengið góðar viðtök-
ur. „Er það ekki draumur allra að
sigla hringinn í kringum landið?
Það er allavega bókað að sumar-
fríið verður skemmtilegt,“ segir
Jón Þór, en báturinn er 130 tonna
eikarbátur. „Báturinn er í eigu
áhugamannafélags og þeir tóku
mjög vel í þessa hugmynd.“

Fréttavefurinn Vikudagur á
Akureyri birti á frétt á vef sínum
um hvar og hvenær tónleikarnir

verða haldnir. Jón Þór segir of
snemmt að ákveða hvar og
hvenær þeir verða, enda hug-
myndin enn á byrjunarstigi. „Við
stefnum vissulega að þessu en
það er ekkert hægt að fullyrða.
Nema þá kannski það að það
verða pottþétt tónleikar á Vest-
fjörðum ef af þessu verður,“ segir
Jón Þór Þorleifsson, en hann er
einnig rokkstjóri tónleikahátíðar-
innar Aldrei fór ég suður.

Eflaust hefur mörgum létt þegar sátt náðist milli Alþýðusambands
Íslands og Samtaka atvinnulífsins og friður á vinnumarkaðnum
tryggður þar til síðla árs. Samfélagið þarf á öllu öðru að halda en
átökum milli þessara stórvelda. Vona verður að samkomulagið sé
annað og meira en lognið á undan storminum, sem skella kann á þeg-
ar samningstíminn rennur út. Það er víðar en hjá veðurfræðingunum,
sem skjótt skipast verður í lofti.

Ætla má að friðarsamningurinn auðveldi viðtakandi stjórnvöldum
eftir kosningar, að fóta sig fyrstu skrefin, en þeirra bíða mörg og
viðamikil verkefni til úrlausnar. Þegar hefur verið gefinn tónninn
um átaka kosningabaráttu. Fyrir liggur að nokkur endurnýjun verður
á þingliðinu; færi betur ef það leiddi til annarra viðhorfa og vinnu-
bragða á hinu háa Alþingi, en verið hafa í hávegum á senn enduðu
kjörtímabili. Ekki mun af veita ef Alþingi ætlar að endurheimta þá
virðingu, sem þjóðþingi er nauðsynleg. Þótt í orði kveðnu sé samstaða
um nauðsyn breytinga á framleisluháttum, umgengni og nýtingu
náttúruauðlinda, má ekki gleyma því, að breyttur hugsunarháttur er
forsenda alls viðsnúnings; gangi það ekki eftir munum við hjakka
áfram í sama farinu; sagan endurtaka sig.

Stórt strik í útreikninga og vangaveltur um ástandið á vinnumark-
aðnum, verður dregið með lausn Landspítalamálsins. Erfitt er að
ímynda sér annað en að stjórnvöld tjaldi öllu því sem til er, og ríflega
það ef á þarf að halda, til lausnar deilunni. Ekki þarf mörg orð þessu
til rökstuðnings. Lokun Landspítalans, eða því sem næst, ef allir
hjúkrunarfræðingarnir ganga út, er nokkuð sem enginn stjórnmála-
maður -eða flokkur- vill bera ábyrgð á. Þess vegna verður öllu til
kostað. Lausn spítalamálsins sjálfs er ekki erfiðasti hjallinn; umrótið
á vinnumarkaðnum í kjölfarið verður langtum erfiðara viðfangs.

Eflaust hafa margir lagt við hlustir við útlistun Sigurðar Gísla
Pálmasonar í Silfri Egils á sunnudaginn, á túrbínu-aðferðinni, sem
hann nefndi svo, í fjárfestingum á Íslandi; fyrirbæri, sem sem lifir
góðu lífi. Ýkt mætti benda á samhljómun með túrbínuaðferðinni og
frasanum í villta vestrinu: skjóttu fyrst, spurðu svo! Byggja fyrst,
kylfa ræður kasti um framhald!

Friðarsamingi ASÍ og SA ber að fagna. Vonandi verður hann, eins
og fyrr hefur verið drepið á, annað og meira en logn á undan stormi
sem óhjákvæmilega mun bitna mest á þeim sem verst standa að vígi,
eins og saga undanfarinna áratuga ber vitni um, skelli hann á.

 s.h.
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Vestfirðir eru eina landsvæðið sem
er með jákvæðan flutningsjöfnuð

Alls fluttu 213 einstaklingar
frá höfuðborgarsvæðinu til Vest-
fjarða á síðasta ári samkvæmt
nýjum tölum Hagstofunnar. Á
sama tímabili fluttu 195 einstakl-
ingar frá Vestfjörðum til höfuð-
borgarsvæðisins. Árið á undan
flutti 191 einstaklingar frá höfuð-
borgarsvæðinu til Vestfjarða en

266 fóru hina leiðina. Vestfirðir
eru eina landsvæðið á Íslandi sem
er með jákvæðan flutningsjöfnuð
á síðasta ári. 104 karlar fluttu af
höfuðborgarsvæðinu til Vest-
fjarða á síðasta ári en 95 karlar
fluttu suður. 109 konur fluttu frá
höfuðborgarsvæðinu til Vest-
fjarða á síðasta ári en 100 konur

fluttu suður á sama tíma. Árið
2011 fluttu einungis 94 karla og
97 konur til Vestfjarða. Á sama
tímabili fluttu 140 karlar suður
og 126 konur.

Íbúum á Vestfjörðum fjölgaði
um því um 38 á síðasta ári þegar
litið er bæði til innanlands- utan-
landsflutninga. Þegar litið er til

aðfluttra umfram brottfluttra inn-
anlands kemur í ljós að 16 fleiri
fluttu til Vestfjarða en frá svæð-
inu. Einungis á höfuðborgar-
svæðinu er þessi tala hærri, en
þangað fluttu 525 fleiri einstakl-
ingar frá öðrum landsvæðum en
yfirgáfu svæðið á síðasta ári.

Að öðru leyti lá straumur frá

öllum landsvæðum til höfuð-
borgarsvæðisins, en þangað
fluttu sem fyrr segir 525 manns
umfram brottflutta frá öðrum
landsvæðum. Óhagstæðasti flutn-
ingsjöfnuðurinn var á Norður-
landi eystra, á Suðurnesjum og á
Vesturlandi.

– gudmundur@bb.is

Greint er frá því hér að ofan að
íbúafjöldi Ísafjarðarbæjar hefði
staðið í stað milli síðustu tveggja
ára og er það í fyrsta skipti í
mörg ár sem íbúum sveitarfé-
lagsins fækkar ekki. Skráðir íbúar
í sveitarfélaginu voru 3.750 við
lok áranna 2011 og 2012, en frá
árunum 1990-2008 fækkaði íbú-
um um 19% og hefur sú fækkun
haldið áfram ár frá ári. Daníel
Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, segir nýjar tölur Hagstof-
unnar gefa mjög jákvæða mynd
af þeirri þróun sem er að eiga sér
stað. En hver skyldi ástæðan vera
fyrir þessari þróun?

„Fyrst og fremst tel ég ástæð-
una vera þá að fyrirtæki í bænum
hafa náð vopnum sínum mörg
hver, sérstaklega í sjávarútvegi
og það hefur skapað atvinnu. Sem
dæmi má nefna fyrirtæki eins og
3X Technology sem fækkaði
starfsfólki mikið upp úr 2007 en
hafa nú náð vopnum sínum aftur
og eru komnir með jafn marga
starfsmenn og þegar að best lét.
Það er mjög ánægjulegt og var
alls ekki sjálfgefið að það myndi
gerast,“ segir Daníel. Hann bætir
því við að einnig hafi tekist að
verja að mestu opinber störf, t.d.
á sjúkrahúsinu og í Þróunarsetr-
inu. „Í Þróunarsetrinu vinna nú
um 60 manns í spennandi störf-
um. Ég tel að það sé mjög mikil-
vægt að hægt sé að halda áfram í
að fjölga þar störfum enn frekar.“

Aðspurður um fólksfjölgun á
Vestfjörðum öllum og möguleika
á frekari fjölgun í Ísafjarðarbæ,
segir Daníel fjölgunin jákvæða.
„Fyrst er það að segja að það er
gríðarlega jákvætt að það fjölgi í
Bolungarvík og í Vesturbyggð.
Það er mikilvægt að svæðið allt
styrkist. Hér í Ísafjarðarbæ höf-
um við alla burði til að fjölga íbú-
um. Styrkleiki bæjarins felst í
smæðinni á sama tíma og hér er
fjölbreytt atvinnulíf, góðir skólar
og mikið mannlíf. Vissulega eru
margar áskoranir en ef við setjum
okkur stefnu sem fólk hefur trú á
og við fylgjum eftir með aðgerð-
um mun fólki fjölga.“

Þótt íbúafjöldi í Ísafjarðarbæ
standi í stað, má leiða líkur að
því að íbúum fækki enn á Suður-
eyri, Þingeyri og Flateyri, en öll
byggðarlögin tilheyra Ísafjarðar-
bæ. Daníel segir það algengan
vanda víða um heim að eftir því
sem byggðarlög séu minni, er
fólksfækkun meiri. „Það er hins-
vegar ekkert lögmál. Í minni
byggðarlögum í Ísafjarðarbæ hef-
ur atvinna verið ótrygg. Á Flat-
eyri fór stærsti vinnuveitandinn í
þrot og á Þingeyri hefur ekki
tekist að hafa stærstu fiskvinnsl-
una opna allt árið,“ segir Daníel.

„Mesta fækkunin hefur hins-
vegar verið á Suðureyri. Í því
samhengi má kannski benda á að
þar hefur stærsta vinnuveitand-

anum verið haldið í gíslingu af
opinberri stofnun í nokkur ár,“
segir Daníel og á þá við fisk-
vinnslufyrirtækið Íslandssögu
sem hefur sætt rannsókn af hálfu
Fiskistofu frá árinu 2010.

„Vissulega er það þannig að
meint brotamál þurfi að rannsaka
en það hlýtur að mega gera þá
kröfu til opinberra stofanna að
þau hraði sínum málum sérstak-
lega þegar að byggðahagsmunir
eru miklir. Í þessu tilviki leiddi
þessi rannsókn til þess að mikill
óróleiki var á starfsfólki og sumir
fluttu í burtu. Fyrirtækið gat ekki
sótt fram með þeim hætti sem
þeir vildu og opinberir aðilar s.s.
ráðuneyti gátu ekki komið með
þær byggðaaðgerðir sem þörf var

á vegna þessa. Hinsvegar er
ánægjulegt að þessari rannsókn
sé lokið og vonandi verður það
til þess að hægt verður að bæta í,
fjölga fólki og sækja fram,“ segir
Daníel og bætir því við að í öllum
umræddum byggðarkjörnum
finnist mikill kraftur og mannlíf
sem á endanum mun skila sér í
fjölgun íbúa.

Samkvæmt nýjum tölum frá
Hagstofunni er ljóst að fleiri íbúar
fluttu til Vestfjarða frá höfuð-
borgarsvæðinu á síðasta ári, held-
ur en þeir sem fluttu frá Vest-
fjörðum til höfuðborgarsvæðis-
ins. Daníel segir þróunina já-
kvæða en um leið sjálfsagða.

„Sjálfur flutti ég úr borginni
hingað vestur og enn sem komið

er tel ég það bestu ákvörðun sem
ég hef tekið. Hér er gríðarlega
gott að búa. Eitt sem líka má
benda á í því samhengi er það að
okkur hefur tekist að búa til að
mörgu leiti mjög skemmtilega
ímynd fyrir Vestfirði, þó að þeir
á RÚV hafi enn mestan áhuga á
vondu veðri, þá sjaldan að það er
hér. Viðburðir eins og Aldrei fór
ég suður, Mýrarboltinn, Við
Djúpið, Act Alone, Vesturgatan,
Fossavatnsgangan og aðrar bæj-
arhátíðir hafa spilað þarna mikið
inni og við þurfum að halda áfram
að styrkja þessa ímynd með
markvissu aðgerðum,“ segir
Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar.

– gudmundur@bb.is

Ástæða til bjartsýni segir bæjarstjóri

„Sjálfur flutti ég úr
borginni hingað vestur
og enn sem komið er tel
ég það bestu ákvörðun
sem ég hef tekið.“
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Mikil gleði á sólarkaffi
Ísfirðingafélagsins

„Stemmningin var gríðarlega
góð en hátt í 400 manns bættu á
ballið sjálft,“ segir Guðmundur
Fr. Jóhannsson formaður Ísfirð-
ingafélagsins í Reykjavík, en síð-
astliðið föstudagskvöld fór sólar-
kaffi Ísfirðingafélagsins í Reyk-

javík fram á Grand Hótel Reykja-
vík. Dýrfinna Torfadóttir var
veislustjóri og sá hún um að
skemmta gestum á milli dag-
skrárliða, ásamt Hrólfi Ólafssyni
ræðumanni kvöldsins. Skemmti-
atriðin voru ekki af verri endan-

um, en tónlistarmaðurinn Lára
Rúnarsdóttir lék nokkur lög áður
en hljómsveitin Trap steig á stokk.

Mikið fjör var á sólarkaffi
Ísfirðingafélagsins eins og sjá má
á meðfylgjandi myndum sem
Aníta Björk Jóhannsdóttir tók.
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Vestfirðir settir í annan flokk

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Yfir 100 manns mættu
á Sunnukórsballið

Hið árlega Sunnukórsball fór fram í Edinborgarhúsinu
á laugardagskvöld. Yfir 100 manns mættu á skemmtunina
fyrr um kvöldið og enn fleiri mættu á ballið sjálft, en
hljómsveitin Kraftlyfting lék fyrir dansi fram á rauða
nótt.  „Kvöldið heppnaðist frábærlega og stóð kórinn sig
með stakri prýði,“ segir Svavar Þór Guðmundsson for-
maður Sunnukórsins, en kórinn söng m.a. -austur-evrópsk
þjóðlög. „Einnig var boðið upp á búlgarskan dans, og
kúrekaatriði sem endaði með glæsilegri innkomu töfra-
manns.“

Engum þurfti að henda út vegna klæðaburðar, en
strangar reglur gilda um snyrtilegan klæðnað á Sunnu-
kórsballinu. „Sem betur fer kom ekki til þess,“ segir
Svavar í léttum dúr, og bætir því við að mikil gleði og
mikill söngur hafi einkennt stemninguna á ballinu. „Og
Kraftlyfing, þeir voru frábærir. Þeir hafa engu gleymt og
muna jafnvel meira en þegar þeir hættu síðast.“

Ljósmyndari Bæjarins besta tók þessar myndir á laug-
ardagskvöld.

– gudmundur@bb.is

Prófkjör og undirbúningur alþingiskosninga hinn 27. apríl í
vor eru að taka á sig mynd. Í Norðvesturkjördæmi hafa mál
skýrst. Jón Bjarnason fyrrum ráðherra hefur yfirgefið þingflokk
Vinstri grænna og segir VG hafa svikið loforð, kjósendur sína
og reyndar sjálfa sig undanfarin ár. Þeir sem kusu VG árið 2009
til þess að berjast gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið
hafa verið sviknir rækilega. Þeir sem höfðu trú á því að VG
myndi styrkja landsbyggðina hafa verið sviknir líkt og kjósendur
sem trúðu á norræna velferðarstjórn. Best hefur fólkinu gengið
sem ákvað að sækja sér sjálft norræna velferð og flytja til
hennar á hinum Norðurlöndunum. Það er dapurlegt að hugsa til
þess að nærri 9000 manns hafi flutt frá Íslandi fjögur síðustu ár,
en þann tíma hefur núverandi ríkisstjórn haft óskorað umboð til
að snúa þróuninni við. Ekki eru taldir þeir sem enn búa á Íslandi
en eru farandverkamenn á hinum Norðurlöndunum.

Samfylkingin, sem ber ábyrgð á ástandinu, hélt prófkjör í
Norðvestur kjördæmi og sigurvegari þess ætlar að verða for-
maður hins margbrotna stjórnmálaafls, sem varð til úr samruna
fjögurra stjórnmálaflokka um síðustu aldamót. Sjálfstæðisflokk-
urinn sleppti prófkjöri og býður fyrrum ráðherra í fyrsta sæti og

talsmann bænda í því næsta. Framsóknarflokkurinn býður fram meðal
annarra mann sem síðast var kjörinn til setu á alþingi fyrir VG. Á
hverju eigum við von? Vestfirðir og reyndar Norðurland vestra hafa
átt undir högg að sækja mörg undanfarin ár. Fólksflótti hefur verið
viðvarandi, þótt nú fari Vestfirðingum örlítið fjölgandi. Athyglisverð
tillaga hefur komið fram frá stjórnarþingmanni, sem er í framboði.
Hún er í grófum dráttum sú, að umbuna Vestfirðingum fyrir búsetuna
á Vestfjörðum með því að lækka við þá skattana og jafnvel lækka
afborganir námslána þeirra sem búa úti á landi. ,,Úti á landi” þýðir
utan Seltjarnarneshrepps hins gamla. Þetta mun vera tíðkað í Norður-
Noregi. Þannig mun hafa tekist að fá menntað fólk til að flytja út á
land að námi loknu. En hugmyndin er athyglisverð fyrir fleira. Vikið
verður að því síðar.

Það vekur ugg að þorskeldi Hraðfrystihússins-Gunnvarar verður
nú dregið saman meðal annars vegna veiðigjalds. Margir eru uggandi
yfir því að þetta kunni að vera fyrstu merki um afleiðingar veiðgjaldsins,
sem er ein birtingarmynd 100 skattahækkanna síðustu fjögurra ára.
Væri ekki nær að gæta hófsemi í skattheimtu, en mismuna í ,,góðsemi“
borgurum Íslands og staðfesta þar með að sumir skuli í annan flokk og
aðrir í hinn fyrsta?
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Jarðsetti tvíbura-
systur sína í Bolungar-
vík til að standa við gefið loforð

Jarðsetti tvíbura-
systur sína í Bolungar-
vík til að standa við gefið loforð

Vestur Íslendingur í fimmta
ættlið en forfeður mínir komu
frá Akranesi, Vestfjörðum og
Akureyri. Ég er m.a. afkom-
andi Jónasar Hallgrímssonar
og Sigtryggur Jónasson (1852
-1942)  langafabróðir minn
var fyrsti Íslendingurinn sem
sat á alþingi í Kanada og
var af sumum kallaður „faðir
nýja Íslands,““ segir Colleen
og er greinilega mjög stolt
af íslenskum uppruna sínum.
Hún er vel að sér í sögu lands-
ins og íslenskri ættfræði en
hún hefur rakið ættir sínar
hér á landi alveg til fyrri mið-
alda.

Faðir Colleen talaði full-
komna íslensku og lærði ekki
ensku fyrr en hann fór í skóla.
Hann rak verslun á Nýja Ís-
landi sem nefndist Njálsbúð
og seldi harðfisk, lýsi og ís-
lenskar vörur. Colleen sagði
að tengingin við Ísland hafi
alltaf verið áberandi í upp-
eldinu.

„Við systurnar vorum alltaf
að hugsa og tala um Ísland
þegar við vorum að alast
upp. Margir segja að Vestur
Íslendingar séu jafnvel stoltari
af Íslandi en Íslendingar sem
búa á Íslandi. Það gæti al-
veg verið satt. Við erum mjög
upptekin af öllu íslensku og
það er t.d. hátíð í Norður
Dakota, Íslendingadagar,
sem haldin hefur verið í 125
ár og um 100.000 manns heim-
sækja,“ segir Colleen en það

Fjölmargir Íslendingar yfir-
gáfu landið í kringum 1870
vegna öskufalls og fátæktar.
Sumir þeirra settust að í Gimli
í Manitoba í Kanada þar sem
þeir lifðu áfram eins og Ís-
lendingar, bökuðu lummur
og kleinur en lærðu af inn-
fæddum hvernig ætti að
byggja hús og veiða fisk í
Winnipeg vatni sem var álíka
stórt og hafið í augum sumra.
Margir hófu nýtt líf á kana-
díska flatlandinu þar sem
kuldinn var að meðaltali -20
°C á veturna og gat farið
niður fyrir -40 °C. Þeir héldu
þó fast í íslenskan upprunann
og kalla sig Vestur Íslendinga
í dag og svæðið sem þeir
búa á er stundum kallað litla
Ísland. Þar búa nú yfir 100.
000 manns sem geta rekið
ættir sínar til Íslands. Meðal
þeirra er Colleen R. Baldvins-
son Njálsdóttir sem kom hing-
að til lands á dögunum til að
jarðsetja tvíburasystur sína
Correen L. Baldvinsson Njáls-
dóttur.

Hver er Colleen RHver er Colleen RHver er Colleen RHver er Colleen RHver er Colleen R
 Baldvinsson Njálsdóttir? Baldvinsson Njálsdóttir? Baldvinsson Njálsdóttir? Baldvinsson Njálsdóttir? Baldvinsson Njálsdóttir?
„Ég hef starfað við margt,

ég er gömul og hef þess
vegna prófað ýmislegt,“ seg-
ir Colleen. „Ég hef verið að-
stoðarkona tannlæknis, um-
sjónarmaður fasteigna og
hef unnið við að hjálpa krökk-
um í vandræðum í samstarfi
við félagsjónustuna. Ég er

er greinilega algengt að Vest-
ur Íslendingar finni þessa
sterku tengingu við fósturjörð-
ina á Íslandi.

Sér eftir að hafaSér eftir að hafaSér eftir að hafaSér eftir að hafaSér eftir að hafa
aldrei lært íslenskualdrei lært íslenskualdrei lært íslenskualdrei lært íslenskualdrei lært íslensku

„Eitt af því sem ég syrgi
mest í lífinu er að hafa aldrei
lært íslensku. Ég kann nokkur
orð og skil eitthvað en get
ekki sagt að ég tali íslensku.
Þetta er sérstalega sorglegt í
ljósi þess að pabbi minn tal-
aði reiprennandi íslensku.
Mér finnst það óheppilegt
að okkur krökkunum skuli ekki
hafa verið kennt málið en
það var notað af hinum full-
orðnu til að tala sín á milli um
það sem börnin áttu ekki að
heyra,“ segir Colleen.

Dreif sig til ÍslandsDreif sig til ÍslandsDreif sig til ÍslandsDreif sig til ÍslandsDreif sig til Íslands
eftir að hafa greinsteftir að hafa greinsteftir að hafa greinsteftir að hafa greinsteftir að hafa greinst
með krabbameinmeð krabbameinmeð krabbameinmeð krabbameinmeð krabbamein

Colleen hafði átt sér þann
draum lengi að heimsækja
Ísland. Hún vildi skoða þessa
staði þar sem forfeður hennar
bjuggu og sjá hvaðan hún
kæmi. Það hafði samt alltaf
setið á hakanum og ein-
hverra hluta vegna lét hún
aldrei verða af því. Það
breyttist þegar Colleen greind-
ist með krabbamein aðeins
50 ára að aldri.

„Ég greindist með krabba-
mein og var sagt að ég þyrfti
að drífa í því sem mig langaði
til að gera í lífinu. Þá kom

Ísland fyrst upp í hugann.
Ísland var staðurinn sem ég
þurfti að heimsækja enda
höfðum við systur talað um
Ísland síðan við vorum litlar.
Ég kom aftur og aftur en fleiri
Vestur Íslendingar höfðu efni
á að koma hingað eftir
bankahrunið vegna hag-
stæðari mismun á gjaldeyri
fyrir okkur,“ segir Colleen.

Efndi loforð um að takaEfndi loforð um að takaEfndi loforð um að takaEfndi loforð um að takaEfndi loforð um að taka
systur sína með til Íslandssystur sína með til Íslandssystur sína með til Íslandssystur sína með til Íslandssystur sína með til Íslands
Colleen hefur verið á land-

inu með annan fótinn eftir
að hún kom fyrst fyrir fimm
árum. Tvíburasystir hennar,
Correen, hafði aftur á móti
aldrei komið til landsins. Þær
stöllur höfðu talað mikið um
landið og Colleen lofaði syst-
ur sinni að taka hana með
sér í næstu ferð. Ekki varð úr
áætlunum þeirra að ferðast
saman til „heimalandsins“
þar sem Correen varð bráð-
kvödd.

Systurnar höfðu verið mjög
nánar, enda tvíburar, og
Colleen ákvað að standa við
það að taka hana með sér
til Íslands þrátt fyrir að hún
væri látin. Colleen lét skipta
ösku systur sinnar í tvennt og
er helmingurinn í ánni Ton í
bænum Lundi í Kanada en
grafreiturinn er við Íslandsá
(Icelandic River) sem rennur
í Winnipeg vatn. Hinn helm-
ingurinn fór til Íslands og var
grafinn í Bolungarvíkurkirkju-

garði.
„Ég hefði getað grafið ösku

hennar hvar sem er á Íslandi
þar sem við eigum rætur að
rekja út um allt land. En það
var kona í Bolungarvík sem
hafði sex sinnum átt tvíbura
og tvíburafyrirbærið er ein-
hver mistík sem er ekki hægt
að skilja nema vera tvíburi,“
segir Colleen. „Systir mín var
grafin við fætur hennar en
hún hét María Rögnvalds-
dóttir. Sonarsonur Maríu tók
gröfina,“ bætir Colleen við.

Ferðin gekkFerðin gekkFerðin gekkFerðin gekkFerðin gekk
ekki þrautalaustekki þrautalaustekki þrautalaustekki þrautalaustekki þrautalaust

„Fyrsta fluginu til Ísafjarðar
var aflýst. Daginn eftir var
okkur sagt að ekki væri víst
með flug til Ísafjarðar. Svo
var einhver sem keyrði á flug-
vélahreyfilinn á flugvellinum
í Reykjavík og ég vissi ekki
hvort yrði nokkuð flogið. Síð-
an kom upp sú umræða að
lenda á Þingeyri vegna
óreglulegs vinds á Ísafirði.
Síðan var skipt um vél og
flogið til Ísafjarðar en ég
skoðaði þá flugmiðann minn
og sá að Hermann (Níelsson
á Ísafirði) hafði bókað flugið
á nafn látinnar tvíburasystur
minnar Á honum stóð Corren
L en nafnið mitt er Collen R.
Við erum náttúrlega tvíburar
og nokkurn veginn tvær fyrir
eina þannig að hún systir
mín flaug hingað vestur á
eigin nafni þótt hún væri lát-
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táknrænt að hún er grafin
undir fjallinu Erni við Bol-
ungarvík,“ segir Colleen og
minnist systur sinnar sem mik-
illar listakonu og söngkonu.
Töfrum líkast í Bolungarvík

„Athöfnin sjálf var falleg og
Bolungarvík er einna næst
Norður Ameríku  af byggðum
stöðum á Íslandi. Þetta er
svona endir vegarins vestur,“
segir Colleen. „ Í hjarta mínu
vissi ég að þetta væri rétti
staðurinn. Bolungarvík er svo
töfrandi og tvíburadæmið

allt. Forfeður okkar fóru frá
Íslandi fyrir fimm ættliðum síð-
an og nú er systir mín komin
aftur heim og börn hennar
og barnabörn munu koma
hingað. Þetta heldur rótunum
sterkum í upprunanum og nú
hafa afkomendurnir ástæðu
til að heimsækja Ísland,“ seg-
ir Colleen en þessi upplifun
að jarða systur sína á Vest-
fjörðum og ferðalagið allt
virðist hafa gefið henni frið
sem erfitt er að útskýra.

„Mér leið mjög vel í athöfn-

inni, þetta var mjög fallegt.
Þetta var einhver falleg til-
finning sem ég á ekki orð
yfir, Correen hefði gert það
sama fyrir mig,“ segir Coll-
een. „Ég stóð við mitt loforð
um að taka hana með mér
til Íslands og hún hefur nú
farið aftur þangað sem allt
byrjaði, snúið aftur til upp-
hafsins. Fimm ættliðum síðar
er Correen komin heim,“ seg-
ir Colleen að lokum og virðist
sátt við endalok sögunnar.

– hordur@bb.is

in,“ segir Colleen og virðist
taka þessum áhugaverðu til-
viljunum í ferðinni sem nokk-
urs konar táknum.

„Önnur skemmtileg tilviljun
í sambandi við greftrunina
var að systir mín lést 19. mars.
Útförin fór fram 19. janúar og
á gröf Maríu Rögnvalds-
dóttur, sem systir mín var jörð-

uð hjá, stóð að hún hafi látist
19. október. Það var bara
allt í nítján allsstaðar. Systir
mín safnaði líka arnarfjöðrum
og dvaldi mikið meðal inn-
fæddra í Norður Ameríku.
Hún skapaði alls konar lista-
verk eins og draumafangara
og annað úr fjöðrunum og
hún dýrkaði erni svo það er
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Föstudagur  1. febrúarFöstudagur  1. febrúarFöstudagur  1. febrúarFöstudagur  1. febrúarFöstudagur  1. febrúar
22:00: Edinborg Bistro: Bjórbingó

24:00: Edinborg Bistro: DJ heldur uppi stuði fram eftir nóttu.

Laugardagur  2. febrúarLaugardagur  2. febrúarLaugardagur  2. febrúarLaugardagur  2. febrúarLaugardagur  2. febrúar
20:00: Félagsheimilið í Hnífsdal: Þorrablót Kvenfél. Hvatar

24:00: Edinborg Bistro: DJ heldur uppi stuði fram eftir nóttu.

Þeir sem hyggjast nýta sér atburðardagatalið
hér að ofan er bent á að senda inn tilkynn-
ingar á bb@bb.is fyrir hádegi á mánudegi í

þeirri viku sem blaðið fer í dreifingu.

Hvað
er að

 gerast?

Heima aðHeima aðHeima aðHeima aðHeima að
heimanheimanheimanheimanheiman

Ísfirðingurinn Dag-
ný Fjóla Jóhanns-

dóttir var í við-
skiptalögfræði við

Háskólann á Bifröst
þegar hún fór út til
Shanghai í Kína til

að skrifa lokarit-
gerð sína ásamt

því að taka áfanga
í Shanghai Univer-
sity. Í dag stundar

hún mastersnám í
lögfræði við HR.

Mitt Gamla bakarí – MarkaðurinnMitt Gamla bakarí – MarkaðurinnMitt Gamla bakarí – MarkaðurinnMitt Gamla bakarí – MarkaðurinnMitt Gamla bakarí – Markaðurinn
Nálægt húsinu okkar er flottur markaður sem selur ótrúlega ferskt og flott grænmeti, ávexti,

kjöt, núðlur og margt annað. Þar var líka hægt að fá alls konar brauðmeti sem fljótlegt var
að kippa með sér á leiðinni í eða úr skólanum og varð þessi markaður því mjög vinsæll við-
komustaður hjá okkur, alveg eins og Gamla bakaríið. Myndirnar tók Bragi Þór Antoníusson.

Minn miðbær – Franska hverfiðMinn miðbær – Franska hverfiðMinn miðbær – Franska hverfiðMinn miðbær – Franska hverfiðMinn miðbær – Franska hverfið
Það er eins og það séu margar mismunandi borgir inni í

Shanghai. Eitt hverfið er kallað franska hverfið og var yfir-
ráðasvæði frakka fram til ársins 1943. Þar er allt öðruvísi
andrúmsloft heldur en í öðrum hlutum Shanghai og maður
gæti allt eins verið kominn til Evrópu. Byggingarnar eru
mjög evrópskar og allstaðar eru litlar og krúttlegar búðir,
barir, franskir skólar og leikskólar. Evrópubúum eins og okk-
ur leið í raun mun betur þar heldur en í raunverulegu mið-
borg Shanghai þar sem er stanslaust öngþveiti.

Heimilið okkar í ShanghaiHeimilið okkar í ShanghaiHeimilið okkar í ShanghaiHeimilið okkar í ShanghaiHeimilið okkar í Shanghai
Við vorum á almennum leigumarkaði í Shanghai og fund-

um okkur pínulitla studíóíbúð á 8. hæð í 27. hæða blokk. Í
heildina bjuggu um þúsund manns bara í þessari blokk.
Það er ekki hægt að segja að margt sé líkt með þeim stað
og þeim sem ég ólst upp í á Ísafirði, enda þyrfti bara nokkr-
ar svona blokkir til þess að hýsa alla íbúa Ísafjarðar.

Mitt „inni í firði“ – Zhujiajiao hverfiðMitt „inni í firði“ – Zhujiajiao hverfiðMitt „inni í firði“ – Zhujiajiao hverfiðMitt „inni í firði“ – Zhujiajiao hverfiðMitt „inni í firði“ – Zhujiajiao hverfið
Í Shanghai er fólk allstaðar og maður hefur sjaldnast meira en einn fermeter fyrir sig sjálf-

an, þess vegna er ótrúlega þægilegt að komast aðeins út fyrir borgina. Zhujiajiao er lítið
vatnaþorp rétt fyrir utan Shanghai þar sem er ótrúlega róleg og skemmtileg stemning og
nóg af plássi. Fólk ferðast um á bátum og litlar krúttlegar búðir eru út um allt.

Mín Hamraborg – NúðluhjóninMín Hamraborg – NúðluhjóninMín Hamraborg – NúðluhjóninMín Hamraborg – NúðluhjóninMín Hamraborg – Núðluhjónin
Á götuhorni rétt hjá íbúðinni okkar komu hjón á hverju kvöldi með vagn sem útbúinn var

öllum græjum til þess að elda núðlu- og hrísgrjónarétti á mettíma. Skammturinn kostaði a-
ðeins hundrað íslenskar krónur og var mjög góður. Vagn þessara hjóna endaði auðvitað
á því að vera aðal skyndibitastaðurinn okkar. Fljótlegt og gott, alveg eins og Hamraborg.
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Sælkeri vikunnar er Arnþór Kristjánsson á Ísafirði

Kótiletturéttur og epla- og perubakaKótiletturéttur og epla- og perubakaKótiletturéttur og epla- og perubakaKótiletturéttur og epla- og perubakaKótiletturéttur og epla- og perubaka
Þar sem mér og mínum finnst

fátt jafnast á við skötfirska
lambakjötið hafa orðið til ýms-
ar uppskriftir og útfærslur  til
að geta haft  það í matinn sem
oftast.  Hér kemur uppskrift að
kótiletturétti sem hefur notið
mikilla vinsælda í minni fjöl-
skyldu og hver getur svo lagað
hann  að sínum smekk.

Kótiletturéttur
10-12 kótilettur kryddaðar að
smekk
½ -1 laukur
Gulrætur soðnar í skífum
Rauð og græn paprika
Sveppir, nýir eða niðursoðnir
í skífum
1 bolli hrísgrjón
1 grænmetisteningur
1/4 rjómi

Rifinn ostur
Byrjað er á að steikja kótilett-

urnar  á pönnu, lauknum svo bætt
við og hann látinn svitna. Á
meðan eru hrisgrjónin  soðin í
vatni með grænmetisteningnum.
Þegar hrísgrjónin eru orðin soðin
eru þau sett í botninn á eldföstu
formi. Því næst er grænmetið sax-
að niður og  sett í formið.  Þar
ofaná koma svo kótiletturnar og
laukurinn.  Að lokum er  rjóman-
um hellt yfir og rifna ostinum
dreift yfir réttinn. Hann er svo
hafður í 30-40 mínútur í 180°C
heitum ofni. Mjög gott er að bjóða
uppá  bernaissósu með.

Af góðum og gömlum sið setur
eftirrétturinn svo punktinn yfir i-
ið. Að hausti myndi ég að sjálf-
sögðu mæla með bláberjum, ný-
tíndum í djúpinu, með sykri og

rjóma.  En læt duga heita epla-
og peruböku, borna fram með
vanilluís.

Epla- og perubaka
1 pera
2 epli
3 msk agavesyróp
1-2 tsk kanill (eftir smekk)
100 gr hveiti
70 gr sykur
100 gr smjör
80 gr haframjöl
30 gr kókosmjöl
Súkkulaðispænir að vild
Peran og eplin eru skræld,

skorin í litla bita og sett í eldfast
form.  Agavesýrópi og kanil er
hellt og stráð yfir.  Þetta er sett í
180°C heitan ofn í 20 mínútur.
Á meðan er hægt að gera deigið.
Hveiti, sykri, haframjöli og kóko-

smjöli er blandað saman í skál.
Smjörið er brytjað útí og hráefnin
hnoðuð saman í höndum.  Deigið
er mulið yfir eplin og peruna og
súkkulaðispænum dreift yfir.
Bakan er svo bökuð áfram á
180°C hita í 20-25 mínútur eða

þar til deigmulningurinn er
orðinn gullinn.

Ég skora á hjónin Fanneyju
Pálsdóttur og Ingvar Jakobs-
son að vera matgæðingar í
næstu viku.

Gangnam-Gangnam-Gangnam-Gangnam-Gangnam-
style á þorra-style á þorra-style á þorra-style á þorra-style á þorra-

blóti GÍblóti GÍblóti GÍblóti GÍblóti GÍ
Árlegt þorrablót nemenda

í 10. bekk Grunnskólans á
Ísafirði fór fram í sal skólans á
föstudagskvöld. Þorrablótið
hefur verið haldið árlega í
nærri þrjátíu ár, en hefð er
fyrir því að foreldrar barn-
anna sjái um skipulagningu
og framkvæmd blótsins. Að
sögn Haraldar Júlíussonar
foreldris og veislustjóra var
kvöldið einkar vel heppnað.

„Þetta var mikil skemmtun og
mikið gaman. Sérstaklega
var skemmtilegt hvað krakk-
arnir voru duglegir að dansa
gömlu dansanna.“

Skemmtiatriðin voru af ýms-
um toga, en foreldrar nem-
endanna stálu þó senunni
þegar þeir dönsuðu Gang-

nam-style dansinn undir
styrkri leiðsögn Evu Friðþjófs-
dóttur danskennara. „Það
virtist fara þokkalega í mann-
skapinn,“ sagði Haraldur
hógvær. Einar Hreinsson og
hljómsveitin Með allt á hreinu
nema lögin sem þeir léku
fyrir dansi.
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Í sjötíu ár hafa konur í Bol-
ungarvík haft veg og vanda
undirbúningi og framkvæmd
stærsta þorrablótsins í bæn-
um. Blótið er ávallt vel sótt,
en það er þekkt fyrir þær
sakir að einungis fólk í sam-
búð og með lögheimili í Bol-
ungarvík, getur sótt blótið.
Blótið er það 68. í röðinni, en
það hefur einungis tvisvar
sinnum fallið niður á síðustu

70 árum.
Anna Jörundsdóttir fór fyrir

nefnd kvenna sem sá um
skipulagningu mótsins í ár.
„Þetta var með hefðbundnu
sniði í ár. Það var mikill söngur
og meðal annars var sung-
inn bæjarbragur, þar sem
stiklað var á því helsta sem
gerst hefur í bæjarlífinu á ár-
inu,“ segir Anna, en 230 manns
sóttu blótið, eða 115 pör.

Sambýlisfólk blótaðiSambýlisfólk blótaðiSambýlisfólk blótaðiSambýlisfólk blótaðiSambýlisfólk blótaði
þorra í Bolungarvíkþorra í Bolungarvíkþorra í Bolungarvíkþorra í Bolungarvíkþorra í Bolungarvík
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FÓLK VIÐ LEIK OG STÖRF
Friðrik Gígja sjómaður á Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270

segir frá lífinu um borð í frystitogara á Vestfjarðamiðum

„RÆS vinur“...kallaði Jón Her-
manns kokkur inn í klefann
minn klukkan 20.00 og var
þá að ræsa til vinnu sem
hefjast átti kl. 20:30.

Hér um borð erum við að
prufukeyra nýtt vaktafyrir-
komulag, í stað þess að
vinna 6 tíma og hvílast í 6
tíma er búið að breyta yfir í 8
tíma vinnu og 8 tíma hvíld.
Sýnist sitt hverjum um ágæti
þess, en flest skip hafa verið
að færa sig yfir í þetta nýja
kerfi. Hinsvegar er það oft
þannig að erfitt er að kenna
gömlum hundum að sitja.
Hér eru margir sem hafa verið
á 6 og 6 kerfinu til margra
ára og breytingar leggjast
illa í þá. Aðrir eru hinsvegar
mjög meðmæltir þessu. En
þetta er til reynslu og í lok
veiðiferðar verður kosið um
hið nýja fyrirkomulag.

Friðrik Gígja.

Ég fór á fætur, klæddi mig
og græjaði og fór niður í
matsal til að borða áður en
vaktin skyldi hefjast. Þar var
á boðstólum soðin ýsa og
rúgbrauð og súpa, afar
heimilislegur og góður matur.
Það var létt yfir mannskapn-
um því, „Kallinn“  en það er
skipstjórinn ávallt kallaður um
borð, var rétt búinn að hífa
gott hal og einsýnt  að það
yrði vinnsla alla vaktina. Skip-
stjórinn í þessari veiðiferð var
Ómar Ellertsson, og eftir þetta
hífopp ákvað hann að keyra
austur á bóginn í grálúðu,
en sú sigling var áætluð 6-7
klst.

Veðrið var þokkalegt, við
vorum á lensinu, eins og sagt
er en þá höfum við vind og
öldur í bakið og það fer vel á
því þegar siglt er. Eftir að
hafa matast, var farið niður í
stakkageymslu til að gera sig
kláran fyrir vinnsluna, fara í
vinnugallann sem eru hlífðar-
buxur, sloppur, hárnet, hlífð-
arstakkur og vettlingar. Menn
tíndust niður í stakkageymsl-
una eftir matinn, til að reykja
og þessháttar fyrir vaktina,
og menn sögðu ekki mikið,
flestir nývaknaðir og þá eru
menn ekki hvað málglað-
astir. Að venju er spurt um
grundvallaratriðin, „Hvað var
í?“ og  „Hvert erum við að
fara?“ og  „Hvenær var híft?“

NáttmálNáttmálNáttmálNáttmálNáttmál
Svo þegar klukkan sló

20.30 var farið fram á vinnslu-
dekk og hin vaktin leyst af,
en þar voru menn ýmist í
blóðgun, að hausa karfa og/
eða pakka karfa í frystitækin.
Var létt yfir hinni vaktinni, þar
sem vel hafði fiskast. Allur afli
er fullunninn um borð.

Ég hef það starf um borð
ásamt Ingibjarti á hinni vakt-
inni að sjá um og viðhalda
fiskvinnsluvélunum um borð.
Við erum oftast kallaðir Baad-
ermenn. Einnig höfum við
það starf að vera matsmenn
sem tökum vinnslu og skoð-
unarprufur. Alltaf á vakta-
skiptum, hittumst við „Baader-
mennirnir“  og berum saman
bækur okkar og förum yfir ef
eitthvað er að í sambandi
við vélarnar og vinnsluna. Að
þessu sinni var flökunarvélin
eitthvað að stríða okkur, hún
flakaði vel, en svonefndar
kúplingar áttu það til að
detta af í tíma og ótíma, sem
að sjálfsögðu tafði vinnsluna,
en það er eitthvað sem má Í stakkageymslunni. Baldur, Haukur og Kristinn Már.

ekki gerast, sérstaklega þeg-
ar fiskirí er.

Ég fór beint í það að hausa
karfa sem var til fyrir, til að
losa um pláss fyrir aflann sem
var verið að blóðga. Það tók
ekki langan tíma, og er því
var lokið var tekið til óspilltra
málanna að vinna aflann
sem var að langmestu leyti
þorskur en eitthvað af ufsa
fylgdi með. Í vinnslunni er
það þannig, að einn maður
er á hausara, ég set í flökun-
arvélina, fjórir menn eru í
snyrtingu og 3-4 menn eru í
pökkun. Þrír til fjórir segi ég
vegna þess að einn hefur
það hlutverk að slá úr frysti-
tækjunum þegar það er fros-
ið í þeim og koma aflanum
fyrir í lestinni. Ef ekki er hægt
að slá úr tækjum fer tækja-
maðurinn í pökkunina. Þann-
ig gengur þetta fyrir sig í bol-
fiskvinnslunni.

Klukkan rúmlega 22 er tek-
in pása, menn hætta vinnslu
og fara í stakkageymsluna,
til að tylla sér, sumir fá sér að
reykja en aðrir láta líða úr sér,
fá sér kannski kók og prins
polo sem selt er um borð.

Pásan er stutt, 5-8 mínútur
og svo skella menn sér aftur
í vinnsluna. Flökunarvélin er
við sama heygarðshornið,
hendir af sé kúplingunum,
en eftir smá tilfæringar fæ
ég hana til að vera til friðs og
þá gengur vel að flaka.
Vinnslan gengur ágætlega
og á miðnætti er tekinn kaffi-
tími. Þá fara menn úr göllun-
um og fara upp í borðsal og
finna sér eitthvað að borða,
því enginn er kokkurinn til að
græja eitthvað, hann sefur
á þessum tíma. Hálftíma
seinna eru menn komnir aftur
í vinnugallann og komnir á
fullt í vinnsluna á ný.

Á hvorri vakt eru tíu menn.
Fimm menn eru svo kallaðir
„efri dekkarar“, en það eru
þeir sem sjá um að taka troll-
ið, þ.e.a.s. hífa inn veiðar-
færið, gera við það ef eitt-
hvað slitnar eða rifnar og láta
síðan trollið fara aftur í hafið.
Hinir fimm eru á vinnsludekk-
inu,  blóðga aflann og byrja
vinnsluna, svo bætast efri
dekkararnir við þegar þeir
hafa lokið sínum störfum á
trolldekkinu.

LágnættiLágnættiLágnættiLágnættiLágnætti
Þegar klukkan var langt

gengin í tvö um nóttina, og
við vorum komnir á áfanga-
stað kallaði Sveinn stýrimaður
í kallkerfið. Efri dekkararnir
drifu sig upp á trolldekk og
veiðarfærið var látið fara, við
vorum komnir á grálúðuslóð.

Vinnslan hélt áfram og
gekk vel. Tekin var pása um
þrjúleytið og þá þótti sýnt að
við myndum klára að vinna

aflann fyrir „glas“ eins og kall-
að er en þá er átt við vakta-
skipti, sem voru kl. 4:30. Ég
kláraði að flaka allt um kl.
04:15 og tóku þá við þrif á
vélunum. Það stóð á endum,
síðustu flökunum var pakkað
um vaktaskipti. Á vaktaskipt-
unum hitti ég Ingibjart  og
gaf honum skýrslu um hvern-
ig gengi hefði og hvað ég
gerði til að lagfæra vesenið
á flökunarvélinni. Eftir þetta
var drifið sig úr vinnugallan-
um og skrifaðar inn þær pruf-
ur sem teknar höfðu verið á
vaktinni.

ÓttaÓttaÓttaÓttaÓtta
Kl. 04:30 er kokkurinn enn

sofandi og því var enn ekkert
á borðum, menn fóru því og
sóttu sér Kornflakes og skyr
og annað sem í kælinum
var. Menn voru léttir, eins og
alltaf er þegar vel fiskast. Ég
fékk mér brauðsneið og kaffi,
kíkti aðeins á Internetið, fór á
Facebook og leit yfir helstu
fréttir dagsins.

Það er mjög stutt síðan að
hér um borð var sett upp
netkúla sem gerir það að
verkum að skipverjar geta
tengst Internetinu hvar sem
er, sem ekki hefur verið hægt
áður. Þetta er algjör bylting
fyrir okkur því nú er símasam-
band alls staðar og loksins
hefur skapast sá möguleiki
að vera í góðu sambandi
við sína nánustu. Áður fyrr
var það þannig að ef verið
var t.d. á grálúðu í 3-4 vikur
samfellt,  gat maður ekki
heyrt í ástvinum sínum, ein-
ungis var hægt að vera í
sambandi við þá í gegnum
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Þjónustuauglýsingar
gerfihnattapóst. Sem betur
fer er það liðin tíð.

Svo var farið í klefann,
græjað sig fyrir svefninn og
lagst í kojuna. Ég hef verið
að lesa nýju Útkallsbókina
hans Óttars Sveinssonar sem
fjallar um snjóflóðin hörmu-
legu í Neskaupsstað, ég var
búsettur þar þegar þær
hörmungar dundu yfir og at-
burðirnir eru greiptir í huga
minn. Ég las nokkrar blaðsíð-
ur en þegar setningarnar
voru farnar að renna saman,
hætti ég lestrinum, slökkti
ljósið og sofnaði strax.

MiðdegiMiðdegiMiðdegiMiðdegiMiðdegi
Ég vaknaði kl. 12:00 við að

kokkurinn opnaði hurðina að
klefanum mínum og kallaði
að vana „RÆS vinur“. Ég hafði
sofið eins og rotaður. Ég dreif
mig á fætur, klæddi mig og
fór niður í borðsal. Þar var á
boðstólum lambasnitsel og
ís í eftirrétt, gerði ég þessu
góð skil, enda svangur eftir
síðustu vakt. Nýbúið var að
hífa, aflinn var mest grálúða
þó voru einhverjir þorsktittir
með. Síðan var farið í stakka-
geymsluna, græjað sig fyrir
vinnsluna eins og alla aðra
daga þessarar veiðiferðar,
því það er nú þannig með
starf sjómannsins að tilbreyt-
ingin er ekki mikil, hér eru
menn einungis til að vinna,
hér eru ekki frí á kvöldin og
um helgar og lögskipaðir frí-
dagar eiga við fólk sem
vinnur í landi en ekki sjó-
menn, fyrir utan jól, áramót
og sjómannadag.

Þessi vakt var róleg. Við
kláruðum að vinna aflann
um kl. 15:00 og þá var farið
í matsalinn og hver fór að
sýsla við sitt. Ég greip tæki-
færið og hringdi í konuna,
þaðan var allt gott að frétta,
jólaundirbúningur í fullum
gangi.

Ég held úti vefmiðli sem
heitir Júllinn.is en það er síða
sem ég setti upp til gamans
og segir af lífinu hér um borð.
Þennan dag settist ég niður
og skrifaði uppkast að nokkr-
um fréttum, en skáldagáfan
lætur stundum ekkert á sér
kræla, því það er þannig
með fréttir sem birtast á
Júllanum.is að þar er mottóið
að það sé óþarfi að skemma
góða sögu með sannleik-
anum og hef ég reynt að að
fara eftir því hvað viðkemur
lífinu hér um borð. Það geng-
ur reyndar svona upp og
ofan. En allt er þetta til gam-
ans og skemmtunar fyrir þá
sem vilja.

MiðaftanMiðaftanMiðaftanMiðaftanMiðaftan
Um klukkan sex var farið

og slegið úr tækjunum þeirri
grálúðu sem hafði verið unn-
in fyrr um daginn og komið

fyrir í lestinni. Það tók um
klukkustund og eftir það var
farið inn og þá var kokkurinn
að undirbúa kvöldmáltíðina
sem samanstóð af djúpsteikt-
um fiski, hrisgrjónum og fleira
góðgæti. Í sjónvarpinu var
horft á fréttirnar og eftir það
var bein útsending frá keppni

á EM í handbolta. Íslenska
kvennalandsliðið að keppa
við Rúmena í handknattleik,
menn fylgdust með þeim leik
og horfðu á stelpurnar okkar
tapa þrátt fyrir að hafa sýnt
góðan leik.

Vaktinni lauk síðan kl. 20:30
og þá var kojan framundan.

Trollið tekið inn.

Veigar og Magnús við frágang.

Snyrtiborðið. Frá vinstri: Magnús Snorrason,
Kristinn Már Jónsson, Haukur Davíð Jónasson,

Veigar Gíslason og Þrándur Þorkelsson.

Frystiskipið Júlíus Geirmundsson ÍS 270.
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Laugardagur 2. febrúarLaugardagur 2. febrúarLaugardagur 2. febrúarLaugardagur 2. febrúarLaugardagur 2. febrúar
kl. 12:35  QPR - Norwich

kl. 14:45  Newcastle - Chelsea
kl. 14:50  West Ham - Swansea
kl. 14:53  Everton - Aston Villa

kl. 14:53  Arsenal - Stoke
kl. 14:53  Wigan - South.ton

kl. 15:45  Man. City - Liverpool
kl. 17:15  Fulham - Man.Utd

Sunnudagur 3. febrúarSunnudagur 3. febrúarSunnudagur 3. febrúarSunnudagur 3. febrúarSunnudagur 3. febrúar
kl. 14:40  WBA - Tottenham

Miðvikudagur 6. febrúarMiðvikudagur 6. febrúarMiðvikudagur 6. febrúarMiðvikudagur 6. febrúarMiðvikudagur 6. febrúar
kl. 19:20  England - Brasilía

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg suðlæg átt, dálítil

slydda og frostlaust vestast.
Annars hæg breytileg átt,

víða léttskýjað og kalt í veðri.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðaustan 13-20 m/s og

slydda eða snjókoma vest-
anlands. Suðvestlægari og

rigning eða slydda síðdegis,
en dálítil snjókoma á NA-
verðu landinu. Hlýnandi!

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðvestan 8-18 m/s og élja-
gangur, en þurrt austantil á

landinu. Hiti breytist lítið.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Dagar Íslands...Dagar Íslands...Dagar Íslands...Dagar Íslands...Dagar Íslands...
31. janúar 1951:31. janúar 1951:31. janúar 1951:31. janúar 1951:31. janúar 1951: Flugvélin

Glitfaxi fórst út af Vatns-
leysuströnd og með henni 20

manns. Hún var á leið frá
Vestmannaeyjum til Reykja-
víkur. Minnisvarði um þá sem
fórust er í Fossvogskirkjugarði.

1. febrúar 1973:1. febrúar 1973:1. febrúar 1973:1. febrúar 1973:1. febrúar 1973: Alþingi
samþykkti lög um stofnun

Viðlagasjóðs til að bæta eftir
föngum tjón vegna náttúru-
hamfaranna í Vestmanna-
eyjum. Afgreiðsla málsins

tók einn dag.
2. febrúar 1988:2. febrúar 1988:2. febrúar 1988:2. febrúar 1988:2. febrúar 1988: Hjarta og
lungu voru grædd í Halldór
Halldórsson, 25 ára Kópa-

vogsbúa, fyrstan Íslendinga.
Aðgerðin tók átta klukku-

stundir og var gerð í London.
3. febrúar 1991: 3. febrúar 1991: 3. febrúar 1991: 3. febrúar 1991: 3. febrúar 1991: Eitt mesta
fárviðri í manna minnum

gekk yfir landið. Eignatjón
var á annan milljarð króna

en engin alvarleg slys urðu. Í
Vestmannaeyjum mældist
mesta vindhviða sem vitað

er um hérlendis, um 237
kílómetrar á klukkustund.

Fleyg orð frá Gretti Ásmundarsyni
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Lausn á síðustu krossgátu Sudoku þrautir

Rær hringinn í kringum landið til styrktar SamhjálpRær hringinn í kringum landið til styrktar SamhjálpRær hringinn í kringum landið til styrktar SamhjálpRær hringinn í kringum landið til styrktar SamhjálpRær hringinn í kringum landið til styrktar Samhjálp
Hinn 26 ára gamli Guðni

Páll Viktorsson frá Þingeyri
undirbýr sig nú af krafti fyrir
mikla þolraun, en í vor ætlar
hann að sigla hringinn í kring-
um landið á kajak og safna
í leiðinni áheitum til styrktar
Samhjálp. Guðni hefur verið
með þá hugmynd í magan-
um síðan síðasta sumar að
sigla hringinn í kringum land-
ið og styrkja í leiðinni gott
málefni. Hálfgerð tilviljun réði
því að Guðni ákvað að heita
á Samhjálp. „Ég var í Kringl-
unni yfir jólin með félögum
mínum og lenti þá á spjalli
við mann sem var að safna
fé fyrir samtökin. Í kjölfarið
kynnti ég mér starfsemi Sam-
hjálpar og sannfærðist.“

Guðni hefur lagt stund á

kajakróður um fimm ára
skeið. Guðni er úr Dýrafirði
en bjó um árabil á Ísafirði og
spilaði m.a. knattspyrnu fyrir
BÍ/Bolungarvík við góðan
orðstír. Hann hefur einnig
starfað við kajak kennslu fyrir
Sæfara á Ísafirði. Guðni stefn-
ir á að vera fjórar til sex vikur
í ferðalaginu, sem hefst 1.
maí. „Ég mun nýta daginn í
að róa en alltaf gista í tjaldi í
landi. Svo er það sama rútín-
an dag eftir dag,“ segir Guðni.

Guðni hefur fengið mikinn
stuðning, bæði frá vinum og
vandamönnum, og einnig
fyrirtækjum. „Ég er þegar
kominn með mikið af styrktar-
aðilum en sá stuðningur
liggur fyrst og fremst í búnaði.
Nú er ég að hefja viðræður

við stærri styrktaraðila. Þeir
sem vilja leggja verkefninu
lið geta haft samband við
mig eða Samhjálp,“ segir
Guðni, en á næstunni mun
heimasíða líta dagsins ljós
þar sem hægt verður að
fylgjast með ferðalaginu og
heita á Guðna.

„Þegar vefsíðan fer í loftið
verður hægt að nálgast allar
upplýsingar um verkefnið og
þeir sem vilja leggja Sam-
hjálp lið geta fundið reikn-
ingsnúmer. Einnig verður
hægt að hringja í sérstakan
styrktarsíma,“ segir Guðni.

En hvers vegna Samhjálp?
„Eftir að hafa kynnt mér starf-
semi félagsins þá áttaði ég
mig á því hvað það eru
margir hér á landi sem eru

heimilislausir og eiga við
annan vanda að stríða, eins
og fíkniefnavanda. Ég fékk í
raun kökk í hálsinn við það
eitt að lesa um starfsemi fé-
lagsins og sjá hve margir
þurfa að líða vegna þessa.

Mér finnst málefni Samhjálp-
ar heillandi og með því er
ég alls ekki að reyna að gera
lítið úr öðrum hjálparsam-tök-
um,“ segir Guðni Páll Viktors-
son kajakræðari og hug-
sjónamaður.

Guðni Páll Viktorsson rær í sumar til styrktar Samhjálplar.
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