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– sjá bls. 10-13.

Hann óst upp í Hannibalshöllinni á Ísafirði við
mjög erfiðar fjölskylduaðstæður. Starfsaldur hans

er ótrúlega langur í hlutfalli við ævialdurinn. Hann
fann sig ekki í Sjálfstæðisflokknum. Núna er hann

bæjarfulltrúi fyrir Framsóknarflokkinn. Marzellíus
Sveinbjörnsson er í viðtali vikunnar.

Vona að öðrum þyki líka
gott að vinna með mér

– sjá bls. 16.

Líf og fjör á sólarkaffi
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Ritstjórnargrein

Umhleypingar

Spurning vikunnar

Hendir þú matarafgöngum?

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

Alls svöruðu 416.
Oftast sögðu 38 eða 9%

Stundum sögðu 125 eða 30%
Sjaldan sögðu 253 eða 61%

Tíðarfarið sem af er þorra hefur verið rysjótt. Sem betur fer hafa menn
ekki jafn miklar áhyggjur af því og áður með hvaða hætti þreyja megi
þetta tímabil vetrarins, sem öllu jafnan er erfiðast, bæði til lands og
sjávar.

Hvað sem þessu líður þarf ekki að leita langt yfir skammt til að finna
óþyrmilega fyrir kvíðanum, sem enn eina ferðina heltekur íbúa Flateyrar
og Þingeyrar vegna þeirrar óvissu sem ástandið í atvinnumálum á þess-
um stöðum hefur í för með sér. Þótt segja megi að hver lukkuriddarinn
á fætur öðrum hafi komið þeysandi á hvítum fáki vestur, veifandi fána
úrræða og öryggis, nú yrði allt í þessu fína, sækir alltaf í sama farið.

Þrátt fyrir yfirlýsingar manna í hinum ýmsu þrepum valdastiga samfé-
lagsins um leiðir til bóta á hörmulegu atvinnuástandi á þessum stöðum,
gýs meinsemdin upp með reglubundnu millibili, líkt og illvígur sjúkdómur
sem engin meðöl virðast tiltæk við og aðeins hefur tekist að slá á tíma-
bundið með skyndiplástri. Hvað er það sem veldur? Eftir yfir tveggja
áratuga baráttu mætti ætla að menn væru teknir að átta sig á meinsemdinni!

Fábreytni í atvinnulífinu á stöðum eins og Flateyri og Þingeyri er
ekkert nýtt fyrirbrigði. Á þessum stöðum, líkt og sjávarplássum vítt og
breitt um landið, hefur lífið snúist um veiðar og vinnslu sjávarafurða,
enda fiskimiðin steinsnar úti fyrir grundvöllur þess að byggðakjarnarnir
urðu til.

Eflaust er unnt á þessum stöðum að fitja upp á nýjum atvinnutæki-
færum. Það breytir því hins vegar ekki að nánast eina leiðin til að skapa
stöðugleika í atvinnulífinu er að íbúarnir fái að nýta þann rétt sem þeir
hafa haft öldum saman, nýta fiskimiðin. Ekkert dútl eða dundur, sem út
af fyrir sig skal ekki lastað, nær að fylla það skarð sem svifting réttar til
fiskveiða leiðir af sér. Hvaða örlög bíða Grímseyinga?

Af því fara sögur að enn eina ferðina sé í undirbúningi ,,sáttargjörð“
um stjórnun fiskveiða. Þeim, sem þar halda á málum ætti að vera ljóst að
það verður aldrei sátt um að rétturinn til að hagnýta auðlindina, sem
verið hefur líftaug sjávarplássa eins og Flateyrar og Þingeyrar, verði tek-
inn frá þeim og færður til annarra landshluta. Hafa rökin fyrir þjóðhags-
legri hagkvæmni slíks fyrirkomulags verið lögð á borðið? Sé ætlunin að
halda áfram á sömu braut verða þeir sem með valdið fara að hafa kjark
til að taka af skarið með upptalningu á þeim byggðum, sem ætlunin er að
afskrifa; jafnframt hvað sé í boði íbúum þeirra til handa.

Þeir vera ófáir ,,fiskistofuflutningarnir“ ef fram fer sem horfir. Hver
verður verðmiðinn per einstakling sem boðinn verður, sem flutnings-
bætur? Það hljóta að vera til aðrar og mannlegri lausnir? Umhleyping-
unum í atvinnumálum Flateyringa og Þingeyringa verður að linna.  s.h.

 Fyrstu misserin eftir að viku-
blaðið Bæjarins besta hóf göngu
sína fyrir rétt liðlega þrjátíu árum
var birting ritstjórnargreina ekki
reglubundin. Stöku sinnum var
enginn leiðari, en þegar þeir birt-
ust undirrituðu þá ýmist Sigurjón
J. Sigurðsson, ISNOB, Hlynur
Þór Magnússon eða Ólafur Helgi
Kjartansson. Fljótlega fór þó að
bera á undirskriftinni s.h. undir
leiðurunum og hefur svo verið í
hverju blaði hátt í 28 ár. Sumir
hafa talið að s.h. táknaði þá Sig-
urjón J. Sigurðsson og Halldór
Sveinbjörnsson, sem frá upphafi
og allt þar til á síðasta ári þegar

Halldór seldi sinn hlut voru í sam-
einingu útgefendur og ábyrgðar-
menn blaðsins, en aðrir að þetta
merkti eitthvað allt annað.

Núna verður því loksins ljóstr-
að upp hver s.h. er, en áður skal
upplýst hver fyrrgreindur ISNOB
var og er. Ef þetta orð er lesið
afturábak verður útkoman gælu-
nafnið á Ísfirðingi nokkrum, sem
reyndar er löngu fluttur suður:
Brynjólfur Samúelsson frá Bjargi
var og er jafnan kallaður Bonsi.

Faðir Sigurjóns ritstjóra og út-
gefanda Bæjarins besta, er Sig-
urður Jóhann Jóhannsson, fyrrum
bankamaður á Ísafirði og síðan

syðra. Móðursystir hans var Lína
Dalrós Gísladóttir í Bolungarvík,
og í munni hennar varð Sigurður
Jóhann einfaldlega Siggi Hanni.
Eiginmaður Línu Dalrósar hét
Jóhann Sigurðsson og var kallað-
ur Hanni.

„Þegar ég byrjaði að setja þetta
undir leiðarana, þá var það í raun-
inni alger tilviljun, en ég hef hald-
ið þessu síðan,“ segir Sigurður
Jóhann, eða Siggi Jó, eins og hann
hefur löngum verið kallaður. Núna
með þessu blaði eru ritstjórnar-
greinarnar sem hann undirritar
með stöfunum s.h. orðnar 1.390
talsins. – Hlynur Þór Magnússon.

s.h. – hver er það?

Þrettán fyrirtæki gjaldþrota
Gjaldþrotum einkahlutafélaga

fækkaði um 14% á síðasta ári
miðað við árið á undan. Alls voru
795 fyrirtæki tekin til gjaldþrota-
skipta á árinu, samanborið við
920 árið áður. Gjaldþrotum í
flokknum fasteignaviðskipti
fækkaði mest eða um 36%.
Gjaldþrotum fjölgaði um 22% í
flokknum leigustarfsemi og ýmis
sérhæfð þjónusta, um 11% í
flokknum sérfræðileg, vísindaleg
og tæknileg starfsemi og um 6%

veitingarekstur.
Héraðsdómi Vestfjarða barst

31 gjaldþrotabeiðni á síðasta ári
og voru þrettán fyrirtæki úrskurð-
uð gjaldþrota og fjórir einstakl-
ingar. Nýskráðum einkahlutafé-
lögum fjölgaði um 6% á síðasta
ári samanborið við árið 2013.
Alls voru 2.050 ný félög skráð á
árinu. Mest fjölgun nýskráninga
var í flokknum sérfræðileg, vís-
indaleg og tæknileg starfsemi,
eða sem nemur 33%. í flokknum rekstur gististaða og
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Bragi íþróttamaður ársins í Bolungarvík
Hestamaðurinn Bragi Björg-

mundsson var útnefndur íþrótta-
maður ársins 2014 í Bolungarvík
á árlegu hófi sem haldið var í
Félagsheimili Bolungarvíkur á
föstudag. Bragi hefur stundað
hestamennsku af mikilli fag-
mennsku í áratugi og eru prúð-
mennska og samviskusemi ein-
kunnarorð sem samferðamenn
velja honum. Bragi, sem nú er
kominn á áttræðisaldur, gerði sér
lítið fyrir og varð í 1. sæti í bæði
A og B flokki gæðinga og var
kjörinn knapi mótsins á félags-
móti Storms á Söndum í Dýra-
firði sl. sumar. Vert er að geta
þess að keppni hestamennsku er
að því leiti sérstök að knapinn
stendur einn að þjálfun sinni og
hestsins og þarf að sýna mikinn
aga og eljusemi.

Í ár voru fjórir íþróttamenn til-
nefndir til íþróttamanns ársins í
Bolungarvík. Auk Braga voru
það Jón Egill Guðmundssson
sem þótti sýna góðan árangur í

alpagreinum skíðaíþróttarinnar,
Nikulás Jónsson sem tók miklum
framförum sem knattspyrnumað-
ur hjá meistaraflokki BÍ/Bolung-
arvíkur og Stefán Kristinn Sigur-
geirsson sem hefur tekið mikl-
um framförum í sundi.

Þá fengu nokkrir íþróttamenn
viðurkenningar fyrir árangur og
framfarir í íþróttum á árinu. Þann-
ig hlutu þeir Guðmundur Páll
Einarsson, Jóhann Samúel Rend-
all og Magnús Baldvin Birgisson
viðurkenningu fyrir góðan árang-
ur í knattspyrnu. Oddfreyr Ágúst
Atlason fékk viðurkenningu fyrir
góða ástundun og framfarir í
körfuknattleik. Fyrir góðan ár-
angur og ástundun í sundi fengu
þau Guðný Ása Bjarnadóttir, Jón-
ína Arndís Guðjónsdóttir og
Kristinn Hallur Anarsson viður-
kenningu og karlasveit Golf-
kúbbs Bolungarvíkur fékk viður-
kenningu fyrir góðan árangur í
sveitakeppni Golfsambands Ís-
lands.

Fræðslumála- og æskulýðsráð
veitti einnig þeim Jónasi Leif Sig-
ursteinssyni og Laddawan Dag-
bjartsson viðurkenningu fyrir
óeigingjarnt starf í þágu almenn-

ingsíþrótta. Jónas hefur verið for-
maður Ungmennafélags Bolung-
arvíkur og helsti þjálfari félags-
ins til margra ára og primus mot-
or íþróttastarfs í Bolungarvík.

Laddawan hefur verið með lík-
amsrækt fyrir almenning í Íþrótta-
miðstöðinni Árbæ í langan tíma
og hefur þannig bætt heilsufar
Bolvíkinga með framlagi sínu.

Bragi Björgmundsson hestamaður er íþróttamaður árins í Bolungarvík. Ljósm: vikari.is.
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Tilboð óskast
Tilboð óskast í bifreiðina SG830 sem er af

gerðinni Toyota HiAce árg. 2005, ekin 118 þús.
km. Bifreiðina má skoða hjá Orkubúi Vestfjarða,
Stakkanesi 1, Ísafirði.

Tilboð sendist innkaupastjóra á netfangið
gg@ov.is fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 10. febr-
úar nk. Við áskiljum okkur rétt til að hafna öllum
tilboðum, berist ekki viðunandi tilboð í bifreið-
ina.

Orkubú Vestfjarða ohf.

MÁVAGARÐUR ÍSAFIRÐI - GATNAGERÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Gatnagerð á Mávagarði.“ Um er að ræða
uppbyggingu á götu á Mávagarði. Lagn-
ingu neðra burðarlags og jöfnunarlags
undir malbik.

Helstu stærðir eru:
Gröftur    150 m³
Neðra burðarlag 3.500 m²
Jöfnunarlag 3.500 m²

Verkinu skal að fullu lokið 10. júlí 2015.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr.
3.000.- hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1,
400 Ísafirði frá og með 3. febrúar 2015.
Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í
Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð, 26. febrúar
2015 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska.

Féll á lyfjaprófi en fékk styrk
Kraftlyftingamaðurinn Sigfús

Fossdal, úr Kraftlyftingafélaginu
Víkingi á Ísafirði, fékk 22. janú-
ar síðastliðinn 300 þúsund króna

eingreiðslustyrk frá Íþrótta- og
Ólympíusambandi Íslands. Það
væri ekki í frásögur færandi nema
fyrir þá staðreynd að hann var

dæmdur í tveggja ára keppnis-
bann í lok síðasta árs. Í ársskýrslu
Kraftlyftingasambands Íslands
fyrir árið 2014 segir að Sigfús
hafi verið varamaður í stjórn fé-
lagsins en hann var ekki endur-
kjörin fyrir árið 2015. Þá segir
að hann hafi hafi hlotið brons-
verðlaun á Norðurlandamóti í
kraftlyftingum, bronsverðlaun á
Norðurlandamóti í bekkpressu,
7. sæti á heimsmeistaramóti í bekk-
pressu og 4. sæti á heimsmeist-
aramóti í kraftlyftingum. Allt í í
+120 kg flokki. Frá þessu er
greint á mbl.is.

Á vefsvæði Alþjóða kraftlyft-
ingasambandsins, sem Kraftlyft-
ingasamband Íslands er aðili
að, kemur hins vegar fram að Sig-
fús hafi fallið á lyfjaprófi þegar
hann tók þátt í heimsmeistara-
mótinu í kraftlyftingum. Þar
kemur einnig fram að hann hafi
sökum þess verið dæmdur í
tveggja ára keppnisbann, frá 3.
desember 2014, og til greiðslu
2.000 evra sektar, jafnvirði 300
þúsund króna. Samkvæmt þessu
hlaut því Sigfús sömu upphæð í
afreksstyrk og honum ber að greiða
í sekt fyrir að falla á lyfjaprófi.

Þess ber að geta að þeir sem
falla á lyfjaprófi geta áfrýjað og

samkvæmt heimildum mbl.is
liggur endanleg niðurstaða ekki
fyrir. Hins vegar er fremur sjald-
gæft að áfrýjunardómstóll snúi
niðurstöðu lyfjanefndar við auk
þess sem mótbárur Sigfúsar þykja
ekki trúverðugar. Ber hann við
að hafa drukkið úr brúsa félaga
síns og sökum þess hafi inntaka
vefaukandi stera mælst.

Í nefndri ársskýrslu er einnig
vikið að lyfjamálum og segir
þar: „Okkur er mikið í mun að
sýna og sanna að meðlimir
KRAFT stundi kraftlyftingar án
notkunar ólöglegra efna og sýni
eftirlitinu fullt traust og góða
samvinnu. Það er undirstöðuatr-
iði að öll félög innan KRAFT
taki þátt í baráttunni gegn notk-
un óleyfilegra lyfja með fræðslu,
áróðri og með því að skapa fé-
lagsanda og menningu sem úti-
lokar allt slíkt.“

Heimildir mbl.is herma að inn-
an kraftlyftingasambandsins ís-
lenska hafi verið vitað að Sigfús
féll á lyfjaprófinu á sama tíma og
sambandið sótti um afreksstyrki
fyrir félagsmenn sína, þar á meðal
fyrir Sigfús. Fær þetta einkum
stuðning í þeirri staðreynd að for-
maður sambandsins, Sigurjón
Pétursson, er einnig formaður

aganefndar Alþjóða kraftlyft-
ingasambandsins.

Í starfsreglum Afrekssjóðs ÍSÍ
segir: „Einungis umsóknir sér-
sambanda/?íþróttanefnda ÍSÍ
vegna þeirra íþróttamanna sem
stunda íþrótt sína með áfram-
haldandi keppni eða afrek fyrir
augum geta fengið styrki úr
sjóðnum. Styrkveitingin er því
ekki verðlaun fyrir unnin afrek,
þótt þau séu lögð til grundvallar,
heldur aðstoð og hvatning til frek-
ari afreka og áframhaldandi
keppni.“

Ennfremur segir í sömu regl-
um: „Sjóðsstjórn áskilur sér rétt
til þess að fella styrkveitingar til
einstaklinga og flokka tafarlaust
úr gildi ef aðstæður breytast eða
sjóðsstjórn hafa verið gefnar
rangar eða villandi upplýsingar.“

Örn Andrésson, formaður af-
rekssjóðs ÍSÍ, segir að umsóknir
um afreksstyrki hafi borist í lok
nóvember og í byrjun desember.
Hann segir að að sjóðurinn hafni
ekki mönnum þrátt fyrir að grun-
ur leiki á að þeir hafi fallið á
lyfjaprófi og að endanleg niður-
staða hafi ekki fengist í máli Sig-
fúsar Fossdal. Ljóst sé að verði
niðurstaðan staðfest þá muni ÍSÍ
ekki greiða Sigfúsi styrkinn.

Í lok fjórða ársfjórðungs síð-
asta árs bjuggu 329.040 manns á
Íslandi, 165.150 karlar og 163.890
konur. Landsmönnum fjölgaði
um 870 á ársfjórðungnum. Á höf-
uðborgarsvæðinu bjuggu 211.230
manns en 117.820 utan höfuð-
borgarsvæðis. Í Bolungarvík
bjuggu 920 manns, 3620 í Ísa-
fjarðarbæ, 270 í Reykhólahreppi,
310 í Tálknafjarðarhreppi, 1000
í Vesturbyggð, 200 í Súðavíkur-
hreppi, 50 í Árneshreppi, 110 í
Kaldrananeshreppi og 480 í
Strandabyggð.

Á fjórða ársfjórðungi 2014

fæddust 1.080 börn, en 520 ein-
staklingar létust. Á sama tíma
fluttust 320 einstaklingar til
landsins umfram brottflutta.
Brottfluttir einstaklingar með ís-
lenskt ríkisfang voru 160 umfram
aðflutta, en aðfluttir erlendir
ríkisborgarar voru 480 fleiri en
þeir sem fluttust frá landinu.
Fleiri karlar en konur fluttust frá
landinu.

Noregur var helsti áfangastað-
ur brottfluttra íslenskra ríkisborg-
ara en þangað fluttust 190 manns
á fjórða ársfjórðungi. Til Dan-
merkur, Noregs og Svíþjóðar

fluttust 380 íslenskir ríkisborgar-
ar af 630 alls. Af þeim 610 er-
lendu ríkisborgurum sem fluttust
frá landinu fóru flestir til Pól-
lands, 190 manns.

Flestir aðfluttir íslenskir ríkis-
borgarar komu frá Danmörku
(140), Noregi (130) og Svíþjóð
(70), samtals 330 manns af 470.
Pólland var upprunaland flestra
erlendra ríkisborgara en þaðan
fluttust 400 til landsins af alls
1.080 erlendum innflytjendum. Í
lok fjórða ársfjórðungs bjuggu
24.230 erlendir ríkisborgarar á
Íslandi.

Tæplega 7000 manns á Vestfjörðum
Ísafjörður.
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Vona að öðrum þyki líka
gott að vinna með mér

Marzellíus Sveinbjörnsson
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ, í dag-
legu tali yfirleitt kallaður Mazzi,
byrjaði ungur að vinna og hefur
alla tíð talist mjög duglegur, hvort
heldur í daglegu starfi eða í
frístundum. Þannig byggði hann
sér og fjölskyldu sinni einbýlis-
hús þegar hann var rúmlega tví-
tugur og miklu seinna byggði
hann einn og sjálfur sumarbústað
inni í Tungudal, þar sem hann og
eiginkona hans halda til yfir sum-
arið.

Og fyrir utan margvíslega aðra
íþróttaiðkun í frístundum hefur
hann sjaldan getað óhlaupandi
verið. Fræg urðu hlaupin hans
nánast daglega upp í Naustahvilft
við Skutulsfjörð á sínum tíma.

Marzellíus ólst upp við mjög
erfiðar heimilisaðstæður, eins og
fram kemur í þessu viðtali. „Ekki
hefði ég viljað að mín börn myndu
alast upp við það sem ég ólst upp
við,“ segir hann.

Starfsaldurinn langur
miðað við ævialdurinn

Starfsaldur Marzellíusar hjá
Skipasmíðastöðinni á Ísafirði
varð samanlagt líklega eitthvað
um 35 ár, þó ekki óslitið. Síðustu
tíu árin hefur hann verið starfs-
maður eignasjóðs Ísafjarðarbæj-
ar og umsjónarmaður fasteigna
bæjarfélagsins. En þrátt fyrir all-
an þennan starfsaldur er hann
ekki nema rétt rúmlega hálfsex-
tugur, átti 56 ára afmæli núna
þann 4. febrúar eða daginn fyrir
útkomu þessa blaðs.

Með störfum sínum í bæjar-
stjórn fetar Marzellíus í spor afa
síns og nafna, skipasmiðsins
landskunna Marzellíusar Bern-
harðssonar frá Hrauni á Ingjalds-
sandi, sem lengi átti sæti í bæjar-
stjórn Ísafjarðarkaupstaðar. Sagt
var um Marzellíus eldra að hann
talaði minnst allra á bæjarstjórn-
arfundum, en þeim mun betur
væri hlustað þegar hann tók til
máls.

Eyrarpúkarnir
orðnir Bakkapúkar

Eiginkona Marzellíusar er
Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri
fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar.
Hún er tónlistarkennari að mennt,
stjórnaði meðal annars lengi
Sunnukórnum og söng með BG-
flokknum og fleiri hljómsveitum,
en stundaði löngu síðar nám í fé-

lagsráðgjöf. Það sneri að núver-
andi störfum hennar að félags-
málum hjá sveitarfélaginu.

Þau Margrét og Mazzi eru bæði
innfæddir Ísfirðingar og bæði
Eyrarpúkar að uppruna. „En núna
erum við bæði orðin Bakkapúk-
ar,“ segir hann, því að hin síðari
árin eiga þau heima við Sund-
strætið á Ísafirði, rétt við endann
á Silfurgötunni.

„Ég vissi af henni líklega frá
því að ég man eftir mér, enda
ekki margar göturnar á milli. Hún
var í Sólgötunni en ég í Skóla-
götunni. Við kynnumst hins veg-
ar ekkert fyrr en um sautján-átján
ára aldurinn.“ Þau eru á svipuðum
aldri, Margrét rúmlega ári yngri.

Dæturnar þrjár
og sólargeislinn ungi

Dætur þeirra eru þrjár og hafa
lagt fyrir sig mjög ólíka hluti.
„Fyrst hélt ég reyndar að þær
myndu allar fara í músíkina eins
og mamman, en það var bara sú
elsta sem gerði það,“ segir Marz-
ellíus.

Elst dætranna er Helga Mar-
grét, fædd 1988. Hún útskrifaðist
frá Listaháskóla Íslands vorið
2013 með BMus-gráðu í söng,
en hafði stundað tónlistarnám allt
frá fimm ára aldri. Núna stjórnar
hún bæði kór Verzlunarskóla Ís-
lands og Hinsegin kórnum, auk
þess sem hún starfar hjá Lands-
bankanum í Kópavogi. Næst í
röðinni er Anna, fædd 1990. Hún
er líffræðingur að mennt og núna
í þann veginn að ljúka masters-
prófi í líf- og læknavísindum við
Háskóla Íslands. Yngst er Agnes
Ósk, fædd 1993. Hún er á öðru
ári í laganámi við Háskólann í
Reykjavík.

„Sólargeislinn í mínu lífi í dag
er dótturdóttirin,“ segir Marzell-
íus. „Margrét Bára Birgisdóttir
heitir hún, nýorðin átta ára. Við
afarnir Sigurjón á Bæjarins besta
eigum hana saman, elsta dóttir
mín býr með syni hans. Ég reyni
að nýta allan þann tíma með henni
sem ég mögulega get þegar hún
kemur vestur eða þegar ég fer
suður. Það er dásamlegt að fylgj-
ast með uppvextinum hjá afa-
barninu sínu.“

Fæddur og uppalinn
í Hannibalshöllinni

Mazzi er fæddur og uppalinn í
húsi því að Skólagötu 10 á Ísafirði

sem Hannibal Valdimarsson átti
áður og kallað var Hannibals-
höllin.

„Þaðan var stutt í allar áttir.
Uppvaxtarárin voru þarna í litlum
radíus. Ég hljóp yfir í skólann
þegar ég sá að búið var að kveikja
ljósið í stofunni, ég var nógu
aftarlega í kladdanum til að ná
því þegar ég var lesinn upp. Það
var líka stutt í Sundhöllina þar
sem mamma vann í hálfan þriðja
áratug eða þar um bil,“ segir
hann.

„Pabbi keypti húsið af Hanni-
bal. Þarna átti ég heima til fimm-
tán ára aldurs eða svo, þegar leiðir
skiljast hjá mömmu og pabba og
ég fer með henni. Fyrst leigði
hún í nokkur ár í Bræðraborg,
Aðalstræti 22, en á þessum árum
er ég farinn að vera mjög mikið
hjá Helgu elstu systur minni og
Kristjáni Kristjánssyni (Lilla frá
Litlabæ) manni hennar. Segja má
að síðan hafi ég verið að mestu
leyti alinn upp hjá þeim, þau tóku
mig alveg að sér og eru mínir
aðrir foreldrar. Þetta er mín fjöl-
skylda.“

Páskaeggin brotin
og buffin hörð!

Í æsku Marzellíusar voru for-
eldrar hans með umboð fyrir sæl-
gætisgerðina Víking, alveg frá
því að hann man eftir sér og með-
an fjölskyldan bjó í Skólagötunni.

„En meðan ég man eftir mér
þurfti mamma frekar að sjá um
þetta en pabbi. Ég gerði mikið af
því að fara með vörurnar í allar
búðirnar hér, á sleðum á veturna.
Ég held að ég hafi verið bóngóður
krakki, að það hafi verið létt að
fá mig til að skutlast með hitt og
þetta.

Á páskum fengum við krakk-
arnir alltaf brotið páskaegg, eins
og gefur að skilja, það var ekki
hægt að selja brotin egg. Og buff-
in sem við fengum voru hörð,“
segir hann og hlær.

„Það var alltaf eitt herbergi
pakkfullt af sælgæti á mínu heim-
ili. Ég held samt að við höfum
ekki fengið neitt meira að borða
af sælgæti en aðrir krakkar. Ekki
nema hugsanlega að við höfum
læðst ofan í kassana þegar mamma
og pabbi sáu ekki til.“

Tók allt með stæl þegar
hann byrjaði á annað borð
Marzellíus hefur stundað íþrótt-

ir af ýmsu tagi bæði fyrr og síðar.
Sem krakki var hann í fótbolta
eins og algengast var, en á ungl-
ingsárum lagði hann mikla stund
á júdó og keppti á Íslandsmótum
syðra og víðar og náði langt í

hug að fara að grenna mig aftur,
fannst ég vera orðinn aðeins of
þungur, þá fór ég að hlaupa upp í
Naustahvilftina fyrir ofan flug-
völlinn, fór þangað nokkur
hundruð ferðir.“

þeirri grein. Hann var í hópi sem
valinn var til keppni á Norður-
landamóti, en svo varð ekkert úr
þeirri ferð. „Ég fór suður í æf-
ingabúðir, en svo voru bara ekki
til peningar til að senda okkur
út.“ Lengi var Marzellíus í blaki
í Old-Boys-hópi á Ísafirði – „þó
að ég hafi verið ungur þá“.

Núna síðari árin leggur Mazzi
mikla stund á íþróttir af öðru
tagi. „Ég hætti alveg í íþróttum í
langan tíma, en þegar mér datt í

Í framhaldi af þessum bratt-
lendishlaupum fór hann að prófa
að hlaupa á jafnsléttu og þar kom
að hann hljóp heilt maraþon.

„Árin 2003 til 2005 hljóp ég
rosalega mikið, fór um allt land
og tók þátt í hlaupum og gekk
mjög vel meðan ég tók það al-
varlega. Líka fór ég að stunda
skíðagöngu af krafti, keppti víða
hér á landi og tók þátt í Vasa-
göngunni í Svíþjóð og Birki-
beinagöngunni í Noregi. Ég tók
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þetta allt með stæl þegar ég byrj-
aði á annað borð!

Núna er ég mikið á göngu-
skíðum. Það er eiginlega þrennt í
íþróttum sem mér finnst skemmti-
legast í dag, skíðaganga, hjólreið-
ar og hlaupin. Ég hef reyndar
minnkað hlaupin, en það er bara
vegna þess að ég er orðinn slæm-
ur í hásinunum. Svo er ég í Feita
félaginu hér á Ísafirði þar sem
við spilum fótbolta innanhúss.
Það er alveg nóg að gera hjá mér
í hreyfingunni!“

Dyravarsla á böllum,
bíladella og húsbygging

– Ekki hefur óreglan verið að
þvælast fyrir þér á lífsleiðinni ...

„Nei, hún hefur ekki gert það,
sem betur fer. Það var heldur al-
drei mikill tími til slíks, því að ég

var með mikla bíladellu, var alltaf
með einhverja bíla að gera upp
og breyta og laga og allt það. En
vinnan var alltaf númer eitt, tvö
og þrjú.“

Síðan þegar Mazzi var tutttugu
og tveggja ára fór hann að byggja
sitt fyrsta hús sjálfur, eitt af tveggja
hæða húsunum inni í Hafraholti
á Ísafirði, og tveimur árum seinna
eða 1983 var hann kominn með
það fokhelt. „Þegar strákarnir
fóru á verslunarmannahelgarböll-
in eitthvað út á land, þá var ég
bara að smíða.“

Þetta markar mann alla tíð
– En þú hefur þó samt smakkað

áfengi ...
„Já, ég hef smakkað áfengi, en

fyrir kannski átta eða tíu árum
ákvað ég upp úr þurru að hætta

Ekki hefði ég viljað að mín börn
myndu alast upp við það sem ég
ólst upp við.

Það voru skrautlegir tímar.
Margar andvökunæturnar og
hræðslan við það hvernig hann
væri þegar hann kæmi heim.
Hann gat verið ofsafenginn og
maður vissi aldrei við hverju
mætti búast, í hvaða gír hann
væri, ef svo má segja, þegar hann
kæmi heim. Við þurftum oft að
flýja að heiman og fara í önnur
hús.

Þetta markar mann alla tíð. Það
vildi til að ég átti yndislega móð-
ur. Ég vildi að ég hefði verið á
þeim aldri sem ég er í dag til að
geta hjálpað henni í gegnum þetta.

Svo gekk Helga systir mér í
móðurstað, eins og ég sagði.
Mamma var svo mikið að vinna

ég hann út af Hnífsdalsveginum
og velti honum og út í sjó. Þetta
var eftir júdóæfingu hjá Torfa
löggu í Félagsheimilinu í Hnífs-
dal. Bíllinn lenti réttur á steini
úti í sjó og við þurftum að vaða í
land og sluppum með skrekkinn.
Ég var ekki með bílinn í kaskó
nema hvað ég fékk framrúðuna
borgaða.

Þröstur Marzellíusson bróðir
hennar mömmu var svo góður að
hann bauðst til að taka bílinn inn
í bílskúr hjá sér og leiðbeina mér.
Það eina sem var óskemmt var
önnur hurðin, ef ég man rétt. Allt
annað beyglað og toppurinn
niður. Eftir akkúrat ár var ég kom-
inn með hann út alveg eins og
nýjan. Öll mín kvöld þetta ár
fóru í það að gera bílinn upp og
Þröstur sprautaði hann fyrir mig.

þar strax sem krakki að stafla
timbri. Marzellíus afi minn var
með umboð fyrir Hafskip og var
að selja timbur á þessum árum.
Þá komu til hans heilu skips-
farmarnir af timbri og ekkert í
lengdum. Þessu var sturtað í bing
þarna niður frá og maður fékk
sumarvinnu við að koma timbr-
inu inn í hús og stafla því upp í
lengdir.

Svo þegar ég var tólf ára fór ég
að vinna öll sumur í járnsmíðinni,
alveg þangað til ég var sautján
ára, en þá ákvað ég að fara í Iðn-
skólann og læra skipainnrétting-
ar. Það var ekki hægt að kalla
það annað en húsasmíði. Þá var
ég á sumrin að vinna við uppslátt
á húsum við Bakkaveginn í
Hnífsdal og tók svo sveinspróf í
húsasmíði. Fór síðan aftur í Iðn-

byrjaði að vinna strax þegar ég
var í fyrsta bekk í Gagnfræða-
skólanum. Það var ekki fyrr búið
að hringja út en ég var kominn í
drullugallann og farinn niður í
Skipasmíðastöð að vinna, alla
daga. Á þeim tíma vorum við til
dæmis að smíða Heiðrúnina. Þá
var maður á slípirokknum að slípa
öll bönd í bátinn.

Líka fór ég snemma að vinna
við dyravörslu á böllum. Að vísu
var ég nú ekki alltaf að vinna, ég

því alveg. Hlynur lögga hefur
aldrei smakkað áfengi, og mér
fannst það dálítið töff. Við vorum
alltaf saman þegar við vorum að
skemmta okkur, og ég ákvað bara
að gera eins og hann. Mér þótti
áfengi heldur aldrei gott, þannig
að það plagaði mig ekkert að
hætta alveg að smakka það. Líka
er ég hrikalega brenndur frá æsku-
og uppvaxtarárunum alveg fram
undir fermingu, hrikalega brennd-
ur af áfengisdrykkju pabba míns.

á þessum árum til að bjarga sér
og bjarga okkur krökkunum. Hún
stóð sína plikt og rúmlega það.“

Velti bílnum út í
sjó eftir tvo daga

– Þú nefndir að þú hefðir verið
að gera upp bíla ...

„Ég átti nú marga bílana gegn-
um tíðina. Minn fyrsti bíll var
Austin Mini sem ég keypti svo
til nýjan. Þegar ég var búinn að
eiga hann í tvo daga, þá keyrði

Svona lærði maður strax á
unglingsárum að bjarga sér og
gera allt sjálfur. Svo var maður
að hækka bíla upp og setja undir
þá breið dekk, maður lifði og
hrærðist í þessum bílabransa á
þeim tíma.“

Húsasmiður, stálskipa-
smiður og ungur verkstjóri
– Fórstu ungur að vinna fulla

vinnu í Skipasmíðastöðinni?
„Það má segja að ég hafi byrjað

skólann og tók þær greinar sem
lutu að stálskipasmíðinni.

Mér bauðst að verða yfirverk-
stjóri í Skipasmíðastöðinni þeg-
ar Þröstur móðurbróðir minn
hætti og var þar rúmlega tvítugur
með allt upp í sextíu manns í
vinnu. Það var Gunnar Örn Gunn-
arsson skipatæknifræðingur, sem
var á þeim tíma framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, sem bað mig
um að taka að mér þetta starf.“

– Og þetta var vinnustaður þinn
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Sælkeri vikunnar eru Ingi Björn Guðnason og Arna Lára Jónsdóttir á Ísafirði

Spaghetti Carbonara og Tarte TatinSpaghetti Carbonara og Tarte TatinSpaghetti Carbonara og Tarte TatinSpaghetti Carbonara og Tarte TatinSpaghetti Carbonara og Tarte Tatin
Það væri synd að segja að

þessir klassísku evrópsku réttir
væru hollir. Þeir henta því kann-
ski ekki vel vel í heilsuátök
hins nýja árs. En þeir eru þeim
mun ljúffengari og óhætt að
leyfa sér eitthvað slíkt á
„nammidögum“. Það er óhætt
að mæla með carbonara upp-
skriftinni eftir góðan dag í puði
enda mun hann upphaflega
hafa þróast sem fóður fyrir
kolanámumenn sem útskýrir
heitið (carbonaro þýðir kol á
ítölsku). Hin ljúffenga karmel-
íseraða epplabaka Tarte Tatin
er heldur ekki nein léttavara
en upplögð sem eftirréttur á
köldum vetrardögum.

Spagetti Carbonara
fyrir tvo

Þessa ágætu uppskrift fund-
um við á YouTube og hefur
hún þarfnast smávægilegrar
aðlögunar að íslenskum að-
stæðum en stendur fyrir sínu
og er einföld og auðveld. Í upp-
runalega myndbandinu fer
ítalskur kokkur, vel í holdum,
yfir matreiðsluna stig af stigi
og fullyrðir ítrekað að svona
sé ekta carbonara. Það er að
segja, ekkert rjómasull og það-
an af síður mjólk – aðeins egg,
ostar og kjöt. Í ekta carbonara
er notað þurrkað svínakjöt sem
kallast guanciale og er verkað
úr kjálkavöðva eða undirhöku
svínsins með því að salta,
krydda og reykja kjötið þar til
það hefur misst sem nemur
30% af upprunalegri þyngd.

Hér á landi finnur maður
þetta eðalkjöt því miður ekki
svo blessað beikonið verður
að duga. Einnig eru notaðir
tvennskonar ostar í réttinn,
parmesam ostur og pecorino
ostur sem er einfaldlega kinda-
ostur. Í flestum ostabúðum á
Íslandi má finna ljómandi góð-
an pecorino ost af ýmsu tagi
og reyni ég yfirleitt að kaupa
hann í þennan rétt þegar ég á

leið um slíkar búðir. Ef engin
pecorino ostur er til má notast
við parmesam ost eingöngu en
rétturinn verður ekki jafn mjúkur
og ljúffengur þannig.

Innihald
Tvær lúkur af beikoni (eða
guanciale!)
2-3 tsk svartur pipar grófur eða
nýmalaður
2 egg (allt eggið!)
4-5 msk pecorino rifinn
2-3 msk parmesam ostur rifinn
180-220 gr spagetti

Aðferð
Byrjið á að sjóða mikið vatn í

stórum potti og gætið þess að
hafa vatnið vel salt, ég set alltaf
slettu af ólífuolíu út vatnið einnig.
Setjið vel af extra virgin ólíufolíu
á pönnu, bætið beikoninu (guan-
ciale!) á pönnuna og steikið á
meðalhita til að byrja með. Mik-
ilvægt að spara olíuna ekki. Pipr-
ið beikonið vel með 1-2 tsk með
svörtum nýmuldum pipar. Lækk-
ið undir beikoninu og leyfið því
að malla á pönnunni og hrærið í
öðru hvoru (beikonsneiðar eru
þunnar og því vissara að hræra
og hafa hitann ekki of háan). Á
meðan takið þið eggin og brjótið
í skál og sláið þau út. Bætið við
rifnum osti, 2 msk pecorino og 1
msk af parmesam (eða 3 af par-
mesam ef pecorino er ekki til),
og smá klípu af pipar. Þá er tíma-
bært að setja spagettíið í sjóðandi
vatnið en gætið þess vandlega að
ofsjóða það ekki. Takið því næst
smá vatn (litla ausu, kannski 4
msk) úr pottinum þar sem spag-
ettíið sýður og bætið út á beikonið
svo olían, piparinn, fitan og beik-
onið blandist vel saman. Látið
þetta malla saman þar til spag-
hettíið er tilbúið.

Þegar spagettíð er tilbúið er
það tekið úr pottinum en gætið
þess að geyma nokkrar ausur af
soði. Skellið spaghettíinu á pönn-
una og blandið því vel saman við
kjötið og soðið á pönnunni. Bætið

þá ögn meira af spaghettísoði
sem tekið var til hliðar við spag-
hettíið og kjötið. Takið eggja- og
ostablönduna og hrærið hana út
aftur og bætið á pönnuna. Hér er
mikilvægt að hafa ekki of mikinn
hita á pönnunni svo eggið hlaupi
ekki. Hrærið sósuna og spahettíið
varlega saman og bætið því næst
vel af ostunum við (2-4 msk eftir
smekk) og ögn af spaghettísoði
og hrærið varlega saman á pönn-
unni þar til ostarnir hafa bráðnað.
Skammtið pastað á diska og berið
fram með nýrifnum parmesam
osti. Gott er að strá vel af osti á
diskbotninn áðurn en pastað er
sett á hann.

Tart tatin
Þessi eplakaka er stórkostlega

góð. Sæt en þó merkilega lítið
sæt miðað við sykurmagnið. Hún
mun hafa orðið til við mistök,
eins og svo margt annað gott, á
hóteli sem Tatin systurnar sem
kakan er kennd við ráku í grennd
við París í kringum árið 1880.
Klassíks frönsk eldamennska!

Nokkur atriði er vert að hafa í
huga. Gætið þess að nota pönnu
sem má fara inn í ofn. Gætið
þess einnig að nota epli sem þola
mikinn hita og vökva, eru þétt í
sér og verða ekki að graut við
mikla eldun. Græn epli hafa
reynst mér vel og súrt bragð
þeirra vegur vel á móti sykrinum.

Hér að neðan er uppskrift að
venjulegu degi hún er frekar
rífleg enda betra að hafa meira
en minna af því. Einnig er gott að
nota smjördeig.

Innihald í fyllingu
4-6 græn epli eða önnur þétt
½ sítróna (safinn)
250 gr sykur
100 gr smjör

Innihald í degið
350 gr hveiti
100 gr sykur
150 gr mjúkt smjör
2 egg

Smá salt

Aðferð
Setjið kalt vatn í stóra skál og

kreistið hálfa sítrónu út í. Skerið
endana á eplunum flata þannig
að þau standi á borði. Flysjið þau
síðan, skerið í fjórðunga, kjarna-
hreinsið og skellið þeim í vatns-
baðið jafnóðum svo þau gulni
ekki.

Því næst er komið að deginu.
Takið 350 gr af hveiti, 150 gr af
mjúku smjöri, 100 gr af sykri og
e.t.v. smá salt. Hér má annað-
hvort nota gömlu góðu aðferðina
að sigta hveiti á borð, gera holu í
hrúguna, bæta restinni af inni-
haldinu holuna og hnoða varlega
saman. Einnig má að sjálfsögðu
skella þessu öllu í matvinnsluvél.
Þegar degið hefur verið hnoðað
er því pakkað inn í plastfilum og
látið hvílast í ísskáp.

Takið þá 100 gr af smjöri og
bræðið á pönnu. Þegar smjörið
er bráðið skellið þið 250 gr af
sykri út á og hitið þar til sykurinn
hefur bráðnað og falleg dökk
karamella fer að myndast. Takið
þá eplabitana úr vatnsbaðinu og
raðið þeim þétt, en varlega, á
pönnuna þannig að kjarnasárið
snúi upp. Skemmtilegast er að
raða eplunum í tvo hringi, ytri og
innri til að kakan sé sem fallegust.
Þessu er leyft að sjóða á pönnunni
við fremur lágan hita í a.m.k.

hálftíma, gætið þess þó að
hitinn sé ekki það lágur að
karamellan storkni. Gott er
að taka matskeið öðru hvoru
og ausa karamellusafanum
yfir eplabitana þannig að þeir
verið gullnir og fallegir að
ofan sem neðan. Þetta kostar
smávægilegt púsluspil og
tilfæringar á pönnunni en
margborgar sig.

Þá er degið tekið út og það
flatt þannig að flöturinn sé
talsvert stærri en pannan sem
nota á. Pannan er tekin af
hitanum og degið lagt yfir
eplin. Gott er að þjappa deg-
inu aðeins niður með brúnum
pönnunnar svo falleg brún
myndist á kökunni. Þá er
pannan sett inn í 180 gráðu
heitan ofn og hún bökuð í
sirka 30 mínútur eða þar til
degið er bakað. Pannan er þá
tekin úr ofninum og hún látin
kólna í nokkrar mínútur áður
en diskur er lagður ofan á
pönnuna og henni snúið við
þannig að eplin vísi upp. Þetta
er auðvitað áhættuatriði og
vissara að vera vel búinn til
að brenna sig ekki!

Borið fram með góðum
vanilluís og/eða rjóma.

Við skorum á Jón Kristinn
Helgason og Díönu Jóhanns-
dóttur að vera næstu sælkerar
vikunnar.

alveg þangað til þú fórst í nú-
verandi starf hjá Ísafjarðarbæ
fyrir tíu árum ...

„Já, nema hvað við vorum þrjú
ár í Reykjavík þegar Margrét fór
aftur í nám. Þá vann ég hjá
Sindrastáli í Borgartúni. Það var
mjög góður vinnustaður. Líka tók
ég svolítið hliðarspor frá Skipa-
smíðastöðinni þegar ég var versl-
unarstjóri í Penslinum á Ísafirði
hjá Lóu Högna. En samanlagt
var ég líklega eitthvað um þrjátíu
og fimm ár í Skipasmíðastöð-
inni.“

Fann sig ekki almennilega
í Sjálfstæðisflokknum

– Þú ert bæjarfulltrúi Fram-
sóknarflokksins í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar. Hvenær fórstu að
blanda þér í pólitík?

„Ég var mjög ungur. Þá var ég
í Sjálfstæðisflokknum, fór í próf-
kjör hjá þeim og kom vel út úr
því. Ég var líka kominn í fulltrú-
aráð flokksins hérna á Ísafirði.
Þetta var á ýmsan hátt góður tími,
en ég fann mig aldrei almennilega
þarna. Mér fannst þetta eitthvað
svo sundurleitur hópur, fannst
þetta allt skiptast í grúppur, og
mikil innbyrðis barátta. Það fór
mjög illa í mig.

Þetta endaði með því að ég
sagði mig úr þessu öllu á einu

bretti og hætti öllum afskiptum
af þessum málum í langan tíma.
En ég hef alla tíð haft áhuga á bæj-
armálunum. Þegar ég var ungl-
ingur las ég alltaf bæjardagskrána
og síðan fundargerðirnar. Skipu-
lagsmálin hafa alltaf verið mér
ofarlega í huga. Ég er miklu meira
fyrir bæjarpólitík.

Síðan var ég búinn að fylgjast
vel með störfum fólks innan
Framsóknarflokksins hér á Ísa-
firði, manna eins og Sigga Sveins
og Sigurjóns Hallgrímssonar.
Höfðingjar, gaman að vera ná-
lægt þeim, og það endaði með
því að ég skráði mig í flokkinn.
Það er ekki út af neinu öðru sem

ég fór þar inn.“

Byggðakvótinn
bara til að sundra fólki

Marzellíus skipaði 2. sætið á
lista Framsóknarflokksins við bæj-
arstjórnarkosningarnar 2010 og
var varabæjarfulltrúi það kjör-
tímabil, en við kosningarnar í
fyrravor skipaði hann 1. sætið.
Eins og kunnugt er fékk Í-listinn
þá hreinan meirihluta í bæjar-
stjórn eða fimm fulltrúa, en í
minnihlutanum eru D-listinn með
þrjá fulltrúa og B-listinn með
einn (Marzellíus).

Af þingmönnum Framsóknar-
flokksins í Norðvesturkjördæmi

kveðst Marzellíus einkum hafa
gott samband við Ásmund Einar
Daðason og Elsu Arnardóttur.
„Þau hafa langmest samband við
mig, og ég virði það. Ég er að reyna
að pressa á þau varðandi Dýra-
fjarðargöngin. Ég vil að gerð þeirra
verði flýtt.“

Marzellíus nefnir fleiri dæmi
um bráðnauðsynlegar vegafram-
kvæmdir á ýmsum stöðum á
Vestfjarðakjálkanum, allt suður
í Gufudalssveit. „Við erum svo
sannarlega aftarlega á merinni í
vegamálum.“

Hann er ómyrkur í máli varð-
andi útgerðarmenn í smærri
byggðum Ísafjarðarbæjar, sem
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eru fyrr en varir farnir í burtu
með bæði kvóta og vinnslu. Og
um byggðakvótann segir hann:
„Ég vildi að hann væri ekki til.
Hann er bara til að sundra fólki.“

Vona að fólki finnist líka gott
að vinna með mér

– Nú ert þú bæði í minnihlut-
anum í bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar og eini fulltrúi þíns flokks.
Hvernig finnst þér samstarfið
innan bæjarstjórnar?

„Samstarf mitt við bæði meiri-
hlutann og minnihlutann er mjög
gott. Mér finnst eins og ég sé þar
einhvern veginn á milli. Fulltrúar
meirihlutans samþykktu að ég
yrði áheyrnarfulltrúi í bæjarráði,
og þar fer ekkert í gegn án þess
að þau spyrji mig líka. Þau eru
afskaplega kurteis og snúa sér
alltaf til mín og spyrja: Hvað
finnst þér, Mazzi?

Allt snýst þetta um peninga,
áherslur og forgangsröðun. Ísa-
fjarðarbær sem teygir sig yfir öll
þessi byggðarlög er sveitarfélag
sem er mjög dýrt og óhagstætt í
rekstri.“

Marzellíus kveðst hafa mjög
gaman af „bæjarstjórnarbrölt-
inu“. Varðandi samstarfið í
bæjarstjórn bætir hann síðan við:

„Ég vona að fólki finnist líka
gott að vinna með mér. Ég hrein-
lega nenni ekki að fara hina leið-
ina. Maður kemst heldur ekki
eins langt þannig. Ef þú ert bæði
vinnusamur og kurteis, þá get-
urðu unnið með öllum.

Ég nefndi að ég hefði unnið
hjá Skipasmíðastöðinni saman-
lagt eitthvað kringum þrjátíu og
fimm ár. Ég man ekki til þess að
hafa nokkurn tímann lent þar upp
á kant við nokkurn mann, og þeir
sem unnu með mér lengst hafa
staðið eins og klettur við hliðina
á mér. Þetta finnst mér óskaplega
dýrmætt. Einn af mínum bestu
vinum í dag er Reynir Pétursson,
sem vann með mér í Skipasmíða-
stöðinni alla tíð.“

Í sumarbústað fimm
mínútur frá heimilinu

Eitt af helstu áhugamálum
Marzellíusar er sumarbústaður-
inn inni í Tunguskógi á Ísafirði,
sem var fullgerður fyrir eitthvað
um fimm-sex árum.

„Ég byggði hann sjálfur á
nokkrum árum, á þar hvern ein-
asta nagla. Síðan hefur það verið
þannig, að við flytjum þangað
inn eftir á vorin. Við búum þar
yfir sumarið og stundum okkar
vinnu þaðan. Á meðan er tómt
hús hér í Sundstrætinu, enda
stelpurnar okkar farnar.

Það er yndislegt að vera inni í
Skógi, og þar erum við með allt
til alls. Sumum finnst það mjög
sérstakt að fólk skuli búa í sum-
arbústað fimm mínútna akstur
frá heimili sínu, en maður er þarna
í allt öðru umhverfi sem gerir
þetta svo skemmtilegt. Ég hef
gaman af því að skokka þar um
allt svæðið eftir vinnu.“

Leiguverð á höfuðborgarsvæð-
inu hefur hækkað um tugi prós-
enta á síðustu fjórum árum sem
er langt umfram verðlagsþróun á
tímabilinu. Þannig hefur vísitala
leiguverðs á höfuðborgarsvæð-
inu hækkað um 40% síðan í árs-
byrjun 2011 en vísitala neyslu-
verðs um 16%. Athygli vekur að
síðastliðna tólf mánuði hefur vísi-
tala leiguverðs hækkað um 7,5%.
Til samanburðar er tólf mánaða
verðbólga nú 0,8%. Að sögn
Marzellíusar Sveinbjörnssonar,
umsjónarmanns fasteigna Ísa-
fjarðarbæjar, hefur leiguverð á
eignum sveitarfélagsins ekki
hækkað umfram vísitöluhækk-
anir.

Að sögn Marzellíusar er meðal
leiguverð hjá Ísafjarðarbæ í Skut-
ulsfirði um 1000 krónur pr. fer-
meter, en lægra í öðrum byggða-
kjörnum sveitarfélagsins. Lítið
framboð er af leiguhúsnæði á
almennum markaði á Ísafirði og
því slegist um flestar þær íbúðir
sem losna. Má því gera ráð fyrir
að leiguverð sé yfir 1000 krónum
á almennum markaði. Á höfuð-
borgarsvæðinu er talið að hækk-
andi leiguverð hafi aukið á vanda
vaxandi fjölda tekjulágs fólks
sem býr orðið í leiguhúsnæði.

Hærra leigu-
verð á Ísafirði

Ákvörðun hefur verið tekin um
að fella niður reikning sem Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða barst
frá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar
vegna dælingar á vatni í miklum
umhleypingum á Ísafirði í des-
ember. Þröstur Óskarsson, for-
stjóri Heilbrigðisstofnunarinnar,
endursendi reikninginn og fór
fram á að hann yrði felldur niður.
Það er ósk og lágmarkskrafa, sagði
Þröstur í erindi til bæjarráðs, að
bærinn sjái til þess að frárennsli
bæjarins séu undir það búið að
taka við asahláku, hárri sjávar-
stöðu og úrhellisrigningu.

Í minnisblaði Jóhanns Birkis
Helgasonar bæjartæknifræðings

er fallist á rök Heilbrigðisstofn-
unarinnar að það sé Ísafjarðar-
bæjar að tryggja að frárennslis-
mál við Fjórðungssjúkrahúsið
séu í lagi. Niðurföllin við Fjórð-
ungssjúkrahúsið eru tengd inn á
regnvatnslögn sem er ekki tengd

dælubrunni og því kemur fyrir
þegar sjávarstaða er há eða út-
rásin stíflast þá á vatnið ekki
greiða leið niður í niðurföllin.

Jóhann Birkir hefur farið yfir
þessi mál við bæjarverkstjóra og
til stendur að gera breytingar á

fráveitukerfinu til að komast hjá
þessu vandamáli. Til að byrja
með mun bæjarverkstjóri vakta
svæðið þegar slíkt ástand skapast.
Í vor verður svo farið í smávægi-
legar breytingar á kerfinu og þá
ætti þetta ekki að koma fyrir aftur.

Frárennslismál við Heilbrigðis-
stofnun Vestfjarða verða löguð
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Opinber þjónusta, staðsetning og störf

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

Vestfirðingum fækkar enn, því miður. Hvernig snúa á þeirri
þróun við liggur ekki ljóst fyrir þótt mikið sé um það skrifað og
skrafað. Byggðastofnun á Sauðárkróki mun aldrei ná að breyta
því þrátt fyrir góðan vilja og margar misgáfulegar skýrslur. Þótt
margir spekingar hafi komið fram með ýmsar misjafnlega greind-
arlegar lausnir gerist fremur fátt og fólk flytur af landsbyggðinni,
þótt sennilega hafi sjaldan, ef þá nokkurn tíma jafn margir búið
á Íslandi utan suðvesturhornsins. En íbúar á Vestfjörðum hafa í
annan tíma ekki verið jafn fáir. Skýringin er einföld, en lausnin
ekki. Fólk vill einfaldlega frekar búa annars staðar. Árið 1987
gaf Byggðastofnun út mikla skýrslu um ástand mála. Þá var
Byggðastofnun í Reykjavík. Hver skyldi lausnin hafa verið þá
hjá sérfræðingunum? Hún var sú að koma upp sterkum byggða-
kjörnum í landshlutunum. Fram að því höfðu ekki komið fram
raunhæfari lausnir.

Ísafjörður skyldi vera kjarni Vestfjarða enda hnigu öll rök að
því. Þar er fjórðungssjúkrahús, menntaskóli, háskólasetur og
enn útgerð. Þar sat sýslumaður og eitt sinn skattstjóri, sem nú er
aflagður líkt og sýslumaðurinn, sem nú skal sitja á Patreksfirði,
en til hvers vita ekki margir. En svona gerast kaupin á eyrinni

þegar gera skal öllum til hæfis. Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
býr í Bolungarvík, en er með aðsetur í vestustu byggð Íslands.
Hvenær skyldi persónan að baki embættismanninum flytja
þangað? Búseta einstakra persóna mun ekki reisa byggð á Vest-
fjörðum við. Einstakar skrifstofur gera það ekki, þótt hugsunin sé
góð og vel meint. Meira þarf til. Af hverju var sýslumannsem-
bættið ekki sett niður á. Hólmavík, sem líka á undir högg að
sækja? Mest margfeldisáhrifin hefðu orðið á Borðeyri, sem
heyrir nú undir sýslumanninn á Norðurlandi Vestra, en þá var
alltaf möguleiki á því að setja embættið niður í Flatey á Breiðafirði.

Ekki er verið gera lítið úr neinum með því að setja dæmið
svona upp, en kannski opnar þessi framsetning augu okkar fyrir
því að sú hugsun að dreifa skrifstofum um landið og einstaka
landshluta með þessum hætti snýr ekki íbúaþróun við. Nú er að-
eins einn skattstjóri á Íslandi og skattskil rafræn og skattstofa
hverju heimili. Brátt má búast við svipaðri þróun sýslumannsem-
bætta. Það verða giftingar, fjárnám og uppboð sem krefjast
viðveru sýslumanna. Annað fer á netið.

Það þarf nýja hugsun og ný störf, önnur en opinber til eitthvað
gerist.

Fyrirtækið Kaldakinn ehf.
stefnir af útflutningi á vatni
frá Ísafirði fyrir vorið. „Þetta
er komið í gang hjá okkur.
Nú er verið að leita að að-
stöðu til að fylla á gáma,“
segir Birgir Viðar Halldórs-
son, einn eigenda Köldukinn-
ar. Vatni verður dælt á 24
þúsund lítra blöðrur sem eru
í 20 feta gámum. Fyrirtækið
hefur sótt um tvær lóðir á
Hrafnatanga á Ísafirði. „Við
sóttum áður um lóð við Sindra-
götu en svo var farið í deili-
skipulagsbreytingar svo við
sendum um umsókn um þess-
ar lóðir,“ segir Birgir Viðar.

Lóðirnar eru á Hrafnatanga
4 og 6 og eru hluti af nýju
deiliskipulagi á Suðurtanga.
Skipulags- og mannvirkja-
nefnd Ísafjarðarbæjar gat
ekki afgreitt umsókn Köldu-
kinnar þar sem skipulags-
vinnu er ekki lokið en er á
lokastigi. Lóðirnar verða
auglýstar þegar deiliskipulag
tekur gildi. Um þessar mund-
ir er til vinnslu hjá bæjaryfir-
völdum nýr samningur við
fyrirtækið um vatnsúflutning
og aðgang að vatni úr Vest-
fjarðagöngum. Búist er við
að hann verði tilbúinn innan
skamms og á hann að gilda í
eitt ár.           – smari@bb.is

Stefnt að vatns-
útflutningi í vor

Kristín Hálfdánsdóttir, bæjar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokks í Ísa-
fjarðarbæ og fulltrúi í nefnd um
byggingu hjúkrunarheimilis,
hefur miklar áhyggjur af því að
ekki er búið að semja við velferð-
arráðuneytið og Heilbrigðis-
stofnun Vestfjarða um rekstur
hjúkrunarheimilisins Eyrar. Hún
lét bóka á fundi hjúkrunarheim-
ilisnefndarinnar að „enn eru ekki
hafnar viðræður svo vel sé við
væntanlega rekstraraðila Eyrar,
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og
velferðarráðuneytið.“ Að öllu
óbreyttu fær Ísafjarðarbær hjúkr-
unarheimilið afhent 1. júní. Krist-
ín hvetur bæjaryfirvöld til að
ganga hratt til verks „þannig að
hægt verði að taka Eyri í notkun
í haust eins og gert er ráð fyrir í
síðustu áætlun.“

Sigurður Pétursson, formaður
nefndarinnar, tekur undir áhyggj-
ur Kristínar. „Því þrátt fyrir
tveggja ára viðræður við Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða og vel-
ferðarráðuneytið hafi enn ekki
tekist að koma á samningum um
rekstur hjúkrunarheimilisins Eyr-
ar,“ segir í fundargerð nefndar-
innar.                    – smari@bb.is

Hafa áhyggjur
af stöðu mála

Þakframkvæmdir
á Eyri í haust.
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Mikil gleði á sólarkaffinu
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins

í Reykjavík var haldið í Hörpu á
laugardag og var mikið um dýrðir
að vanda. Guðmundur Jóhanns-
son, formaður Ísfirðingafélags-
ins, segir að sólarkaffið hafi verið
mjög skemmtilegt og vel heppn-
að. Kvöldið hófst á ávarpi for-
manns þar sem hann fór yfir sögu
félagsins sem fagnar 70 ára af-
mæli á árinu. Sunnukórinn heiðr-
aði samkomuna með nærveru
sinni og söng. „Kórinn söng
nokkur lög. Meðal annars Húsið
er að gráta eftir Grafík í skemmti-
legri útsetningu og að sjálfsögðu
Í faðmi fjalla blárra sem er alltaf
sungið á sólarkaffi,“ segir Guð-

mundur.
Ræðumaður kvöldsins var

sagnamaðurinn Eiríkur Böðvars-
son. „Hann kann að segja sögur
hann Eiríkur. Hann fór alveg á
kostum,“ segir Guðmundur for-
maður. Veislustjóri var Dagný
Björk Pjetursdóttur og stjórnaði
hún samkomunni með miklum
myndarbrag. Leikarinn Örn Árna-
son var einnig með skemmti-
atriði.

Tveir félagsmenn voru heiðr-
aðir á sólarkaffinu. „Jón Aðal-
björn Bjarnason ljósmyndari og
Lilja Sigurðardóttir kona hans
hafa verið með okkar dyggustu
félagsmönnum. Við vildum þakka

þeim tryggð við félagið. Jón Að-
albjörn hefur verið mjög öflugur
í að útvega félaginu myndir í
Vestanpóstinn. Hann sagði við
mig að þau hafa komið á 42 sól-
arkaffi. Við færðum þeim viður-
kenningarskjöld sem Dýrfinna
Torfa útbjó fyrir okkur.“

Guðmundur segir að um 550
manns hafi sótt sólarkaffið og
þegar formlegri dagskrá lauk og
búið var að slá upp balli með
Grafík giskar hann á 700 manns
hafið verið komnir í Silfurberg í
Hörpu. Meðfylgjandi myndir frá
Sólarkaffinu tók Spessi ljós-
myndari.

– smari@bb.is
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Laugardagur 7. febrúarLaugardagur 7. febrúarLaugardagur 7. febrúarLaugardagur 7. febrúarLaugardagur 7. febrúar
kl. 12:45 Tottenham - Arsenal
kl. 15:00 Swansea - Sunderl.
kl. 15:00 Man. City - Hull City

kl. 15:00 Alth. Madrid - Real M
kl. 15:00 Leicester - Crystal P.
kl. 15:00 Aston V - Chelsea

kl. 15:00 QPR - Southampton
kl. 17:30 Everton - Liverpool

kl. 21:00 Real S. - Celta
Sunnudagur 8. febrúarSunnudagur 8. febrúarSunnudagur 8. febrúarSunnudagur 8. febrúarSunnudagur 8. febrúar
kl. 12:00 Burnley - WBA

kl. 14:00 Newcastle - Stoke
kl. 16:00 West Ham - Man. Utd
kl. 20:00 Athl. Bilbao - Barcelona

Þriðjudagur 10. febrúarÞriðjudagur 10. febrúarÞriðjudagur 10. febrúarÞriðjudagur 10. febrúarÞriðjudagur 10. febrúar
kl. 19:45 Sunderland - QPR
kl. 19:45 Hull - Aston Villa

kl. 19:45 Arsenal - Leicester
kl. 20:00 Liverpool - Tottenham

Miðvikudagur 11. febrúarMiðvikudagur 11. febrúarMiðvikudagur 11. febrúarMiðvikudagur 11. febrúarMiðvikudagur 11. febrúar
kl. 19:45 Chelsea - Everton

kl. 19:45 Man. Utd. - Burnley
kl. 19:45 South.pt. - West Ham

kl. 19:45 Stoke - Man. City
kl. 20:00 WBA - Swansea

kl. 20:00 Crystal P. - Newcastle

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
eftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarsson

5. febrúar 1968: 5. febrúar 1968: 5. febrúar 1968: 5. febrúar 1968: 5. febrúar 1968: Snjódýpt á
Hornbjargsvita mældist 217

cm, sem þá var met.
7. febrúar 1974:7. febrúar 1974:7. febrúar 1974:7. febrúar 1974:7. febrúar 1974: Concorde

þota lenti í fyrsta sinn á Kefla-
víkurflugvelli. Á leiðinni frá
Frakklandi flaug hún með

tvöfölldum hljóðhraða.
8. febrúar 1925:8. febrúar 1925:8. febrúar 1925:8. febrúar 1925:8. febrúar 1925: Tveir togar-
ar, Leifur heppni og Robert-
son,fórust á Halamiðum og
með þeim 68 menn. Í sama
veðri fórst vélbátur með sex
mönnum og fimm manns

urðu úti á Vestfjörðum.
9. febrúar 1984:9. febrúar 1984:9. febrúar 1984:9. febrúar 1984:9. febrúar 1984: Maður með
lambhúshettu yfir höfði rændi

á fjórða hundrað þúsund
krónum í útibúi Iðnaðarbank-
ans að starfsfólki viðstöddu.

Málið upplýstist ekki.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Sunnan 8-15 m/s og rigning
eða skydda. Snýst í SV 13-20
m/s síðdegis með snjókomu.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Ákveðin vestanátt með éljum.
Suðlægari síðdegis og hægt
hlýnandi veður. Frost 0-5 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
SV 13-18 m/s með súld eða

rigningu. Hiti 3-10 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Eftir tveggja ára hlé verður aft-
ur boðið upp á gistingu í Grunna-
vík í Jökulfjörðum. Eins og fyrr
verður það Sigurrós Sigurðar-
dóttir sem býður ferðamönnum
gistingu í gömlu og notalegu húsi
sem verið er að gera upp.

Um er að ræða svefnpokagist-
ingu á dýnum og einnig er góð
eldunaraðstaða bæði fyrir þá sem
gista inni og einnig þá sem vilja
tjalda. Sigurrós ráðgerir að opna
20. júní.

Aftur gisting
í Grunnavík

Meðal fermetraverð fasteigna
á Íslandi er 229.630 krónur, með-
al fasteignin kostar 30.921.795
krónur, fermetrinn er dýrastur á
Seltjarnarnesi en ódýrastur á Flat-
eyri. Á Seltjarnarnesi kostar fer-
metrinn 403.236 kr. og á Flateyri
kostar hann 51.354 kr. Þetta kem-
ur fram í úttekt Salvars Þórs Sig-
urðssonar og greint er frá á vis-
ir.is.

Salvar Þór tók allar fasteigna-
auglýsingar á fasteignavef Vísis
og bar þær saman, m.a. með tilliti
til verðs og staðsetningar. Hafa
ber í huga að í úttektinni er tekið
uppgefið verð sem er ekki endi-
lega það verð sem fæst fyrir fast-
eignina. Fasteignaverð á Ísafirði
er samkvæmt þessu 122.408 kr.

Lægsta verð-
ið á Flateyri

Ekki missa
af Mugison!

Kanadíska veftímaritið Quirks
& Quiddities hefur tekið saman
lista yfir þær 23 íslensku hljóm-
sveitir eða tónlistarmenn sem
fólk má ekki missa af að þeirra
áliti. Höfundur listans segir að
hann viti ekki hvar beri að finna
tölfræði yfir hluti af þessu tagi,
en það líti þó út fyrir að vera nóg
af góðu tónlistarfólki á Íslandi.
Björk og Sigurrós væru vitaskuld
þekktust en það mætti einnig
finna góðar íslenskar hljómsveitir
innan allra annarra tónlistar-
stefna.

Listahöfundurinn ákvað þess
vegna að taka saman nöfn yfir 21
hljómsveit eða tónlistarmenn
sem honum finnst bera af, en
tekur fram að fleiri nöfn hefðu
getað verið með. Mugison kemur
þar sterkur inn og listahöfundur
lætur fylgja með playlista af plöt-
unni Mugiboogie sem kom út
2008, sem og myndband af Mugi-
son spila lagið Murr Murr á Kex
í Reykjavík.

Auglýsingasíminn
er 456 4560
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