Hitti föður sinn
aðeins einu sinni
Föður sinn hitti Smári aðeins einu sinni. Hann heilsaði syni sínum og hvarf á braut án þess að þeir
ræddu neitt saman. Fjögur af hálfsytkinum sínum
hefur hann aldrei hitt. – Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, fyrrv. kennari
og skólameistari og bæjarstjóri, er í viðtali vikunnar.

– sjá bls. 12 og 13.
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Allt á floti á Ísafirði
Guðni G. Borgarsson, starfsmaður Ísafjarðarbæjar hafði í nógu að snúast á sunnudag líkt og
margir aðrir vegna mikilla leysinga sem ollu miklu tjóni. Sjá nánar frétt og myndir á bls. 12-13.

Einarsson landar dreifingarsamningi í Bandaríkjunum og Kanada
Fyrirtækið Fossadalur ehf. á
Ísafirði hefur landað dreifingarsamningi í Bandaríkjunum og
Kanada. Fyrirtækið framleiðir
hágæða veiðihjól undir vörumerkinu Einarsson. Steingrímur
Einarsson, framkvæmdastjóri
Fossadals, segir þetta vera stóran
áfanga í sögu fyrirtækisins.
„Bandaríkjamarkaður er lang
stærsti markaðurinn í heiminum.
Við erum að ná þarna samningi
við dreifingarfyrirtæki sem mun

sjá um sölu- og markaðsmál í
Bandaríkjunum,“ segir Steingrímur. Fyrirtækið heitir Aqua Flies
og er í Kaliforníu. „Kalifornía
ein og sér er stór markaður og svo
eru þeir með ítök um öll Bandaríkin. En þetta verður engin
sprengja, markaðssetning tekur
langan tíma“ segir hann.
Fossadalur er þá komið með
dreifingarsamninga í norður
Evrópu, Bandaríkjunum og nýverið bættist Kanada í hópinn

sem Steingrímur segir vera stóran
og mikilvægan markað. Fyrirtækið sér sjálft um dreifingu í
Skandinavíu og nokkrum einstökum löndum. „Söluaukningin
í fyrra var 55% miðað við 2013
og árið í ár lofar mjög góðu.“
Fyrirtækið var stofnað árið 2007.
„Ég var að fikta við gerð veiðihjóla frá 2004 og svo byrjaði
þetta fyrir alvöru með stofnun
fyrirtækisins,“ segir Steingrímur
veiðihjólahönnuður.

Vinna úr 7-9 þúsund tonnum
Fyrirtækið Íslenskt sjávarfang ehf. hefur sótt um aflaheimildir Byggðastofnunar,
bæði á Flateyri og á Þingeyri.
Rúnar Björgvinsson, framkvæmdastjóri vill ekki gefa upp
um áform fyrirtækisins á Flateyri og Þingeyri að svo stöddu.
„Við viljum ekki úttala okkur
mikið um það fyrr en það liggur
fyrir hverjir verða valdir,“ segir
Rúnar. Fyrirtækið er ekki með
þekktari sjávarútvegsfyrirtækjum á landinu en er stórt á vestfirskan mælikvarða. Rúnar
segir að rúmlega 100 manns

vinni hjá fyrirtækinu og undanfarin ár hefur verið unnið úr 7 til
9 þúsund tonnum af fiski á ári í
fiskvinnslu Íslensks sjávarfangs
í Kópavogi.
Stjórnendur Íslensks sjávarfangs hafa verið í sambandi við
fyrirtæki fyrir vestan með samstarf í huga fari það svo að
Byggðastofnun gangi til samstarfs um nýtingu á aflaheimildum stofnunarinnar. Aðspurður
segir Rúnar að honum sé ekki
kunnugt um hvenær ákvörðun
liggi fyrir. „Byggðastofnun tekur
sér bara þann tíma sem þurfa.

Við höfum ekki verið neitt að
básuna þessa hlutum, við viljum frekar láta verkin tala,“ segir hann.
Á Þingeyri hefur Byggðastofnun allt að 400 þorskígildistonn til umráða og á Flateyri
300 þorskígildistonn. Tveir
sóttu um Þingeyrarkvótann, Íslenskt sjávarfang og Útgerðarfélagið Otur. Þrír sóttu um Flateyrarkvótann, Íslenskt sjávarfang, Valþjófur ehf. og sameiginlega umsókn nokkurra fyrirtækja heimamanna.
– smari@bb.is

Breyting á aðalskipulagi
Reykhólahrepps 2006-2018
Sveitarstjórn Reykhólahrepps samþykkti þann 10. október 2014 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018. Tillagan
var auglýst frá 24. júlí til 5. september 2014. Breytingar á aðalskipulagi
Reykhólahrepps felast í að breyta skilgreindri afmörkun þéttbýlis, reitur
V-3 er færður að Stekkjarvogi, útivistarsvæði og sjávarböð, ný náma,
afmörkun nýrra hafnarmannvirkja og iðnaðarsvæðis.
Í dreifbýlinu er gerð leiðrétting á númerum frístundabyggðar og frístundabyggðasvæði í landi Kirkjubóls F-12 stækkað. Breyting á aðalskipulaginu hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga, geta snúið sér til skipulagsfulltrúa
Reykhólahrepps.
Sveitarstjóri Reykhólahrepps,
Ingibjörg Birna Erlingsdóttir.
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Steingrímur (t.v.) og Magnús Hávarðarson, markaðsstjóri.

Ætti að klárast fyrir vorið
Hjúkrunarheimilið í Bolungarvík ætti að opna fyrir vorið.
Nokkur dráttur hefur orðið á afhendingu hússins og segir Elías
Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungarvík, að ýmsir þættir hafi
bæst við framkvæmdina sem
skýri verktafir. Hann vill ekki
nefna nákvæma dagsetningu á
afhendingu hússins. „Ég hef áður
gert það og haft rangt fyrir mér,
en það ætti að klárast fyrir vorið.
Nú er verið að vinna við starfsmannaaðstöðu sem verður í kjallara hússins, en það er líka verið
að vinna í því að ganga frá nýju
anddyri og sólskála og ég á von á
að þeirri vinnu ljúki í kringum
næstu mánaðamót“ segir Elías.
Bolungarvíkurkaupstaður byggir og á hjúkrunarheimilið, en samkvæmt samningi við velferðarráðuneytið er ríkið skuldbundið
til að leigja húsið næstu 40 árin.
Ekki er búið að ganga frá samningi um rekstur á hjúkrunarheimilinu en Bolungarvíkurkaupstað-

Elías Jónatansson.
ur er í viðræðum við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða um reksturinn. „Það er ekki búið að ljúka
þeim viðræðum. Heilbrigðisstofnunin hefur séð um rekstur á
öldrunardeildinni í Bolungarvík
og okkar vonir standa til að stofnunin verði á sama hátt rekstraraðili hjúkrunarheimilisins og höfum reyndar reiknað með því frá
því að ákvörðun um byggingu
hússins var tekin, þrátt fyrir að
enginn samningur hafi ennþá verið undirritaður“ segir Elías.
– smari@bb.is

Félagsfundur
Félagsfundur Verk Vest verður á Hótel Ísafirði mánudaginn 16. febrúar kl. 20:00.
Dagskrá:
1. Staðan í kjaraviðræðum.
2. Kosning verkfallsstjórnar.
3. Breyting á úthlutunarreglum Vinnudeilusjóðs.
4. Önnur mál.
Áríðandi er að félagsmenn mæti og sýni
samstöðu með réttmætum launakröfum verkafólks.
FIMMTUDAGUR 12. FEBRÚAR 2015
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Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum
fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Fiskistofan rumskar
,,Fiskeldi er vaxandi grein á Íslandi og hún er hvað öflugust á
Vestfjörðum. Okkur fanst því það vera rökrétt niðurstaða að byggja
upp fiskeldisstöð fyrir vestan.“ (Fiskistofustjóri, bb.is.14.01.13)
Trúlega birti í hugum margra Vestfirðinga við jafn ótvíræða yfirlýsingu og hér er vitnað til. Eftir þessu var beðið: Uppbygging fiskeldisstöðvar á Vestfjörðum. Bakhjall: Einróma samþykkt Alþingis.
En Adam var ekki lengi í Paradís. Hálfu ári eftir hina langþráðu
yfirlýsingu var útibúi Fiskistofu á Ísafirði skellt í lás. Reyndar kvað
fiskistofustjórinn ofmælt að stöðinni væri lokað, hún væri bara
mannlaus. Allt var þetta gert, að sögn, án vitundar ráðherra og samþykkt og vilji Alþingis fótum troðinn. Í júlímánuði í fyrra fréttist að
óráðið væri með öllu um hlutverk (framtíð?) Ísafjarðarútibúsins;
búið var að auglýsa starf fagsviðsstjóra fiskeldis og honum yrði holað niður hjá Matvælaeftirlitinu á Selfossi.
Í leiðara BB 15. jan. s.l. var endurtekin tilvísun í vefsíðugrein
Einars K. Guðfinnssonar, forseta Alþingis, frá 2002, þar sem hann
fjallaði m.a. um veiðarfærarannsóknir og veiðieftirlit og færði fram
rök fyrir slíkri starfsemi á Ísafirði, undir forustu Hafrannsóknastofnunar. Auðvitað var ekkert hlustað á þetta. Hin ósýnilega hönd vanans, eins og EKG orðaði það, réð för.
Getgátur skulu ekki uppi að sinni um hvað veldur því að Fiskistofan
rumskar allt í einu og auglýsir stöðu veiðieftirlitsmanns í starfsstöð
Fiskistofu á Ísafirði. En það er ekki nóg að rumska. Fiskistofa verður
að vakna til vitundar um fyrri áform sem ætluð voru hlutverk útibúsins á Ísafirði.
,,Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing,“ segir í eins
konar inngangi að tilgreindri auglýsingu. Í ljósi þessarar yfirlýsingar
um traust, framsækni og virðingu Fiskistofu leyfir BB sér að ítreka:
a) Staðið verði að fullu við yfirlýsingu um uppbyggingu fiskeldisstöðvar á Vestfjörðum
b) Staða fagsviðstjóra fiskeldis verði svæðisbundin fiskeldinu
vestra, þar sem megin hluti alls fiskeldis er til staðar, en verði ekki
holað niður með almennu matvælaeftirliti á Selfossi.
c) Unnið verði að eflingu stöðvarinnar með fjölgun verkefna.
Alþingi samþykkti á sínum tíma að byggja upp fiskeldisstöð á
Vestfjörðum. Stjórnvöld eiga að sjá sóma sinn í að standa við þá
ákvörðun. Með öðrum hætti verður fiskeldið á Vestfjörðum ekki
tryggt.
s.h.

Spurning vikunnar
Ertu ánægð(ur) með stjórn og rekstur þíns sveitarfélags?
Alls svöruðu 422.
Já sögðu 134 eða 32%
Nei sögðu 232 eða 55%
Hlutlaus voru 56 eða 13%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Sjóstangveiðimaður á Suðureyri. Ljósm: Róbert Schmidt.

Gagnrýna úthlutun til sjóstangveiðibáta á Suðureyri
Smábátasjómenn á Suðureyri
gagnrýna að Ísafjarðarbær heimili að byggðakvóta verði úthlutað
til erlendra sjóstangveiðimanna.
Í grein á bb.is sem undirrituð er
af sextán smábátasjómönnum segir að „nýjasta útspil bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar á úthlutun byggðakvóta Suðureyrar er samt eitthvað sem verður ekki flokkað

undir annað en lítilsvirðingu
gagnvart smábátasjómönnum á
Suðureyri. Hún er sú að erlendir
túristar á sjóstangveiðum fái að
veiða góðan part af byggðakvóta
Suðureyrar sem verður úthlutað
til fyrirtækis sem er skráð í öðru
byggðarlagi með hótel og veitingarekstur.“
Þeir segja að til að ná þessu

fram „hefur þurft mikinn vilja
innan bæjarstjórnarinnar. Bæði
við það að koma túristaútgerðinni
að borðinu ásamt því að breyta
byggðakvóta Suðureyrar í sveitarfélagskvóta. Allar almennar
reglur um úthlutun byggðakvóta
eru hunsaðar og þeim breytt til
að þóknast þessu eina fyrirtæki
sérstaklega.“
– smari@bb.is

Sjóstangafyrirtækin
fengu ekki aflaheimildir
Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að
það sé ekki heppilegt fyrirkomulag að sjóstangaveiðifyrirtækjum
sé úthlutað byggðakvóta en
vegna erfiðleika fyrirtækjanna
við verða sér úti um kvóta hafi
ekkert annað verðið í stöðunni.
„Þó þeir vilji verða sér úti um
kvóta voru markaðastæður þannig í fyrra að það var ekki mögulegt. Markaðurinn var botnfrosinn og það er útlit fyrir að áfram
verði þröngt um kvóta til að
tryggja áframhald þessara mikilvægu starfsemi þá var þessi leið
farin,“ segir Gísli Halldór.
Smábátasjómenn á Suðureyri
hafa gagnrýnt harðlega að erlendir sjóstangaveiðimenn fái að
veiða byggðakvóta Suðureyrar.
Gísli Halldór segist skilja afstöðu
þeirra. Vandamálið sé að ekki sé
gert ráð fyrir aflaheimildum fyrir

sjóstangaveiðibáta. „Ríkið ætti
að taka til hliðar aflaheimildir
fyrir sjóstangaveiðifyrirtæki og
þau ættu að greiða fyrir kvótann
en á meðan ekkert fyrirkomulag

er á þessu þá töldum við að við
yrðum að bregðast við. Þetta er
mikilvæg starfsemi og heilmikil
margföldunaráhrif af henni,“ segir Gísli Halldór. – smari@bb.is

HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Háls-, nef- og eyrnalæknir á Ísafirði
Ólafur Guðmundsson, háls-, nef- og eyrnalæknir verður með móttöku á Ísafirði dagana
25.-27. febrúar.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.08:00
og 16:00 alla virka daga.
FIMMTUDAGUR 12. FEBRÚAR 2015

Sigfús ætlar að áfrýja
Sigfús Fossdal kraftlyftingamaður úr Kraftlyftingafélaginu
Víkingi á Ísafirði, sem féll á lyfjaprófi sem tekið var á heimsmeistaramótinu í kraftlyftingum í Denver í Bandaríkjunum í nóvember
á síðasta ári, hefur ákveðið að
áfrýja niðurstöðunum. „Þessari
niðurstöðu verður áfrýjað til
íþróttadómstólsins í Sviss. Það
hefur ekki verið neinn vafi á því
síðan fjölmiðlar fóru að fjalla

um þetta mál,“ segir Sigfús í samtali við visir.is. Sigfús var settur
í bráðabirgðabann 3. desember
síðastliðinn og var bannið staðfest 25. janúar. Honum er gert að
greiða 300 þúsund króna sext
auk þess sem hann fer í tveggja
ára keppnisbann.
Við þetta unir Sigfús ekki og
því ætlar hann að áfrýja til Sviss.
„Ég á von á annarri niðurstöðu
hjá þessum dómstóli. Ég var ekki

með neinn ásetning að nota ólögleg efni. Ég hef ekki meira um
málið að segja að svo stöddu,“
segir Sigfús. Kraftlyftingasamband Íslands var í vikunni harkalega gagnrýnt af Kraftlyftingafélagi Gróttu fyrir að veita Sigfúsi
styrk úr afrekssjóði ÍSÍ upp á
300 þúsund krónur. Tilkynnt var
um úthlutun úr sjóðnum 22. janúar. Þremur dögum áður en staðfest var að Sigfús væri á leið í bann.

Sigfús Fossdal hyggst áfrýja niðurstöðum úr
lyfjaprófi sem hann féll á í Bandaríkjunum í nóvember.

ÚTBOÐ

Þórarinn (tv) ásamt Daniel Harmsworth verkefnastjóra FabLab WA í Perth í Ástralíu.

FabLab er alþjóðlegt tengslanet
Þórarinn Bjartur Breiðfjörð
Gunnarsson tók við stjórn FabLab
á Ísafirði á haustdögum. Hann
hefur verið leitandi í nýja starfinu
og aðsóknin hefur verið góð sem
endranær. Það eru um 300 FabLab
smiðjur í heiminum að sögn Þórarins en árið 2007 voru þær aðeins 37 svo þeim fjölgar ört. Á
Íslandi eru fimm smiðjur og
smiðjan á Ísafirði var sú þriðja í
röðinni. „Hingað kom verkefnastjóri frá Perth í Ástralíu um daginn en þar eru aðeins þrjár smiðjur
í allri Ástralíu svo hann vildi kynna
sér hvernig Fablöbin væru að
starfa hér á landi,“ segir Þórarinn
í samtali við BB.
„Þegar ég byrjaði fór mikill

tími í að skoða hvað væri verið
að gera og hvað væri falið í labbinu. Það er líka ýmislegt sem
maður er að spá og spekúlera en
svo erum við með skólatímana
eins og áður og föstu opnunartímana. Starfið fer hægt af stað í
janúar en fyrir jól var fínt að
gera. Fólk er að koma með allskonar verkefni og svo eru auðvitað fastagestir. Hér eru hannaðir allskonar hlutir, t.d. stólar
og borð og mikil vöruþróun í
gangi. Ég er líka að reyna að búa
til stað þar sem fólk getur tengst
í FabLab samfélaginu því þetta
eru alþjóðleg samtök.“
Þórarinn segir þetta einkenna
FabLabið, að það er í raun

tengslanet og samfélag þar sem
fólk getur skipst á hugmyndum
og fengið aðstoð því ekki er
mögulegt að ein manneskja geti
lært allt. „Við erum líka að reyna
að horfa á hina hliðina sem er
þessi nýsköpun, eins og t.d. hjá
Ásgeiri Þrastarsyni með Pedal
Projects og fleirum. Svo var ég
að komast að því að t.d. Hafró
notar FabLab fyrir minni verkefni, þegar það þarf að búa til
hluti í litlu upplagi og það finnst
mér mjög áhugavert. En það mikilvægasta er að fólkið stjórnar
hvað er gert og svo er hægt að fá
leiðsögn og hjálp eftir þörfum,“
segir Þórarinn.
– sfg@bb.is

Setja upp heimarafstöð á Hesteyri
Umhverfisstofnun barst fyrir
jól erindi þar sem farið er fram á
leyfi til að setja upp allt að 30
kW túrbínu eða rafal fyrir læknishúsið á Hesteyri í Jökulfjörðum.
Áætlað er að reisa lítið stöðvarhús og grafa með handafli bæði
þrýstilögn og rafstreng frá því og
að læknishúsinu. Aðrennslislögnin yrði um 300 metra löng
og rafstrengurinn um 800 metrar
svo þetta er töluverður spotti sem

menn ætla að grafa niður. Í erindinu kemur fram að þetta yrði
eina raskið sem yrði sýnilegt en
það ástand myndi aðeins vara út
sumarið. Framkvæmdin ætti ekki
að auka álag á svæðið, lagnirnar
koma ekki til með að sjást og
stöðvarhúsið á að hylja með graseða steinþaki.
Hornstrandanefndin tók erindið fyrir og taldi að framkvæmdin
myndi ekki hafa neikvæð áhrif á
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ákvæði friðlýsingar en Hesteyri
tilheyrir Hornstrandafriðlandinu.
Nefndin óskaði þó eftir því að
landvörður hefði eftirlit með að
framkvæmdin stríddi ekki gegn
friðlýsingarákvæðum. Umhverfisstofnun heimilaði fyrir sitt leyti
framkvæmdina að uppfylltum
vissum skilyrðum enda væri það
jákvætt að með framkvæmdinni
yrði jarðefnaeldsneyti skipt út
fyrir orku framleidda með vatnsafli.

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Tjaldsvæðið í Tungudal 2015.“ Verkið
felur í sér að sjá um rekstur tjaldsvæðisins í Tungudal. Samningstími hefst 1. maí
2015 og lýkur 1. október 2015. Heimilt
verður að framlengja samninginn til 1.
október 2017 sé það vilji beggja aðila.
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð í sal bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, þriðjudaginn 3. mars 2015 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Þjónustuútboð, sláttur opinna svæða í
Ísafjarðarbæ, 2015.“
Helstu magntölur:
Vélsláttur Orfsláttur
Ísafjörður
3,2 ha
3,6 ha
Holtahverfi 3,3 ha
0,8 ha
Hnífsdalur
0,2 ha
0,9 ha
Suðureyri
1,8 ha
0,2 ha
Flateyri
5,1 ha
0,2 ha
Þingeyri
4,2 ha
2,5 ha
Samtals
17,8 ha
8,2 ha
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð í sal bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, þriðjudaginn 3. mars 2015 kl. 11:30, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
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Stútungur haldinn í áttugasta sinn
Þorrablót Flateyringa kallast
Stútungur líkt og fullvaxinn
þorskur. Ekki er ljóst af hverju
þetta nafn varð fyrir valinu, en
eftir því sem Emil Hjartarson,
fyrrum skólastjóri á Flateyri telur,
þá var í fyrstu Stútungsauglýsingunni talað um stútungskarla
og upp frá því festist nafnið. Ekki
eru allir sammála um það hvort
Stútungur hafi verið haldinn 80
sinnum áður eða 79 sinnum, en
þó eru allir sammála um að hafa
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skemmt sér afskaplega vel á Stútungi í ár. Núpsbræður reiddu
fram þorramat og pottrétt og
Benedikt Sigurðsson sá um að
allir tækju þátt í fjöldasöngnum.
Stútungsnefndin lagði hart að
sér við undirbúning vikurnar fyrir
blótið og gerði síðan óspart grín
að mönnum og málefnum í
skemmtiatriðunum. Þar var farið
yfir helstu málefni sem hafa gerst
á eyrinni undanfarið ár, með
fréttamann og óformlega íbúa-

ráðið í broddi fylkingar. Ör fyrirtækjaskipti á staðnum voru tekin
fyrir, sem og valin atriði úr París
Norðursins og eldri borgarastarfinu sem er óhemju fjörlegt á
Flateyri. Að skemmtiatriðunum
loknum sá Benni Sig. um að
halda uppi fjörinu ásamt hljómsveit og þegar stuðið var mest sat
ekki nokkur maður við borð
heldur dilluðu sér frekar á dansgólfinu. Meðfylgjandi myndir
tók Páll Önundarson.
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Hlutskipti Grunnavíkur
verður hlutskipti Ísland
Væntanlega kemur það ýmsum á óvart sem þekkja Smára Haraldsson á Ísafirði, forstöðumann
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
hin síðari árin, að hann skuli vera
fæddur í Vestmannaeyjum. Það
var seint í febrúar 1951 og maðurinn því rétt að verða 64 ára, en
það aldursár gerðu Bítlarnir frægt
ekki alls fyrir löngu.
„Ég er lausaleikskrógi, móðir
mín fór þangað til systur sinnar
að eiga mig, en um vorið þegar
ég var þriggja mánaða fór hún
með mig norður í Grunnavík. Þar
varð ég svo eftir um haustið hjá
afa og ömmu, Hagalín Jakobssyni og Rannveigu Guðmundsdóttur í Sætúni, þegar mamma
fór aftur suður að vinna sem ljósmóðir á Landspítalanum. Ekki
veit ég hvort ætlunin var í upphafi
að ég yrði þarna norðan Djúps
bara í skamman tíma, en reyndin
varð að minnsta kosti sú, að ég
fór ekkert frá afa og ömmu meðan
þau bjuggu í Grunnavík og bæði
lifðu,“ segir Smári.
Móðir Smára er Margrét Hagalínsdóttir ljósmóðir úr Grunnavíkurhreppi en faðir hans hét Haraldur Pálsson. Margrét fór snemma
að heiman og var lítið í Grunnavík. „Hún fæddist árið 1927 á
Steinhólum, sem var hjáleiga frá
Höfðaströnd í Jökulfjörðum, og
var því 15 ára þegar fólkið mitt
flutti þaðan árið 1942. Þá var
hún að mestu farin að heiman,“
segir Smári.
Föður sinn hitti Smári aðeins
einu sinni þegar hann var kominn
til náms syðra liðlega tvítugur.
Faðirinn heilsaði syni sínum en
hvarf síðan á braut án þess að
þeir ræddu neitt saman, eins og
nánar kemur fram hér á eftir.
Að fráteknum fyrsta áratug ævinnar í Grunnavík og fjarveru
vegna skólagöngu hefur Smári
alið allan sinn aldur á Ísafirði.
Hann hefur verið forstöðumaður
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
frá 2001 eða í tæplega einn og
hálfan áratug. Áður hafði hann
verið kennari við Menntaskólann
á Ísafirði frá 1977, með hléum
bæði vegna framhaldsnáms og
bæjarstjórastarfa, áfangastjóri
þar, aðstoðarskólameistari og
skólameistari í eitt ár í leyfi Björns
Teitssonar. Á sínum tíma var
Smári lengi bæjarfulltrúi á Ísa-
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firði, ýmist aðalmaður eða varamaður, og var bæjarstjóri á árunum 1991-1994.
Smári er líffræðingur að mennt
og lauk BS-prófi í þeirri grein frá
Háskóla Íslands árið 1976. Á árunum 1980-1982 stundaði hann
framhaldsnám í sjávarvistfræði
við Oslóarháskóla og lauk þaðan
cand.scient.-prófi.
Sumarstörfin voru
mest á sjónum
Sumarstörf Smára hafa verið
af ýmsu tagi en þó mest á sjó.
Sumurin 1964 og 1965 þegar
drengurinn var þrettán og fjórtán
ára var hann í fullri vinnu í Norðurtanganum á Ísafirði en greip
líka á unglingsárum í malbikunarstörf hjá Ísafjarðarkaupstað og
vinnu hjá Rafmagnsveitum ríkisins.
Sumurin 1966-1974 var Smári
á sjó, fyrst með Ágústi Einarssyni
á Jóhönnu, síðan Jóni Kr. Jónssyni á Bryndísi, svo Eyjólfi G.
Ólafssyni á Báru, Hirti Stapa á
Einari og loks Finnboga Jónassyni á Bryndísi. Eftir það starfaði
hann þrjú sumur hjá Líffræðistofnun Háskóla Íslands en var
aftur á sjó sumarið 1978 með
Hirti Stapa á Húna og 1979 með
Elíasi Finnbjörnssyni á Finnbirni,
og síðan 1983 og 1984 með Sverri
Guðmundssyni á Guðrúnu.
Þannig voru sumur Smára á
sjó alls fimmtán talsins. Sumurin
1980 og 1981 starfaði hann við
Oslóarháskóla og sumarið 1982
hjá Hafrannsóknastofnun.
Að skjóta fleiri stoðum
undir atvinnulífið
„Þegar ég man eftir mér var
tvíbýli í Sætúni. Fólkið mitt flutti
sig aðeins um set og byggði sér
nýtt hús, en í gamla húsið komu
hjónin Hallgrímur Jónsson og
Kristín Benediktsdóttir og þeirra
fólk frá Dynjanda í Jökulfjörðum.
Það var árið 1952, og þá átti að
gera úrslitatilraun að halda þessari sveit í byggð. Fólkið ætlaði
að þjappa sér saman í Grunnavík
og skjóta fleiri stoðum undir atvinnulífið, eins og þekkist svo
víða og heyrist svo oft enn í dag.
Þessi tilraun í Grunnavík stóð
í tíu ár. Árið 1962 flutti fólkið burt,
ákvað þá sameiginlega að fara.
Ég man vel eftir því úr bernsku

minni að það sem fólk talaði um
var spurningin Eigum við að fara
eða vera?“
– Þá hafið þið farið á Ísafjörð?
„Já, flestir sem fluttust úr
Grunnavík árið 1962 fóru til Ísafjarðar. Ein fjölskylda fluttist
norður á Ólafsfjörð, en maðurinn
var þaðan, tengdasonur Hallgríms Jónssonar, ein fullorðin
kona fór til dóttur sinnar á Dalvík,
en aðrir fóru á Ísafjörð. Síðustu
árin var búið á sex bæjum í Grunnavík.
Mér finnst ég muna eftir mér
mjög snemma. Lengi framan af
ævinni fannst mér ég hafa verið
mestan hluta hennar þarna fyrir
norðan, þetta var eitthvað svo
lifandi í huga mínum. Kannski
eru bara allir svona, ég veit það
ekki.
En kannski var þetta út af fábreytninni, að maður hafi þess
vegna munað allt betur. Það var
ekki svo margt sem gerðist. Maður tók þátt í því lífi sem þarna var
lifað og fór að hjálpa til um leið
og burðir leyfðu og lærði störfin.
Mér hefur stundum fundist að
þegar við fluttum úr Grunnavík
hafi ég kunnað öll störf sem þar
voru unnin.“
Togstreita um drenginn
„Ég held að það hafi verið togstreita út af mér milli mömmu og
ömmu. Nei, ég held það ekki, ég
veit það. Eflaust hefur það verið
erfitt fyrir mömmu að skilja mig
eftir. Afi og amma tóku miklu
ástfóstri við mig. Það var togast
á um mig. Ég er sannfærður um
að það hefur mótað mig mikið,
mér finnst ég geta skýrt sitthvað
í mínu fari af því hvernig ég mótaðist sem krakki.
Mamma fluttist svo hingað
vestur á Ísafjörð árið 1953, að ég
held, þegar ég var ennþá nánast í
frumbernsku, giftist séra Sigurði
Kristjánssyni og átti með honum
þrjár dætur. Ég kom hingað fyrst
í skóla 1961 og fór þá til mömmu
og Sigurðar.
Fólkið í Grunnavík fluttist svo
hingað á Ísafjörð ári síðar, og
eftir það var ég mikið hjá ömmu
minni og Ragúel syni hennar og
Helgu konu hans hér inni í Brautarholti. Afi var dáinn fáum árum
fyrr eða 1959, og þá tók Ragúel
við búinu og giftist Helgu Stígs-

dóttur frá Horni.“

söngkona í Þýskalandi.

Þó að nú sé allt
fyrnt og fyrirgefið ...
„Það var alltaf kært á milli mín
og systra minna, dætra mömmu
og Sigurðar. Ekki var alltaf eins
gott milli mín og mömmu, þó að
það sé nú allt löngu fyrnt og
fyrirgefið. Milli okkar Sigurðar
var ágætt, þannig lagað. Hann
var alltaf meira eins og kunningi
minn heldur en faðir. En ég átti
alltaf athvarf hjá ömmu minni
inni í Brautarholti meðan hún
lifði, hún dó 1972, og hjá Helgu
og Ragúel, sem voru mér eins og
bestu foreldrar. Börnin þeirra eru
mér afskaplega kær og við kær
hvert öðru.
Svo átti ég líka athvarf hjá
óskaplega góðu fólki hér á Ísafirði, Jóni Kr. Jónssyni skipstjóra
og útgerðarmanni og Sigríði Aðalsteinsdóttur. Vegna þess að lífið mitt var dálítið flókið var gott
að eiga athvarf hjá góðu fólki.
Við Siggi Eiríks vinur minn, síðar
lögfræðingur, vorum mikið hjá
Jóni og Siggu og tefldum við
Jón. Ég var þrjú sumur á Bryndísinni hjá Jóni. Hann var einn af
þeim mönnum sem höfðu mikil
áhrif á líf mitt og skoðanir.“
Systur Smára sammæðra, dætur Margrétar og sr. Sigurðar
Kristjánssonar, eru sr. Agnes M.
Sigurðardóttir biskup Íslands,
Hólmfríður Sigurðardóttir píanóleikari syðra og Rannveig Sif

Þarf að hitta hálfsystkinin
áður en það verður of seint
– Þú kynntist aldrei föður þínum ...
„Nei. Náttúrlega átti ég föður.
Hann hét Haraldur Pálsson, dáinn
fyrir allmörgum árum eða þegar
ég var að verða fimmtugur. Hann
var sonur Páls Kristjánssonar
húsasmíðameistara hér á Ísafirði
og síðan syðra, sem var úr Stapadal í Arnarfirði. Þarna megin á
ég líka slatta af hálfsystkinum.
Föður minn hitti ég einu sinni,
en við töluðumst eiginlega ekkert
við. Ég vissi að hann vissi af
mér. Áður en hann kvæntist átti
hann þrjú börn fyrir utan mig. Ég
hef kynnst þeim öllum og held
sambandi við þau.
Svo átti hann fjögur börn með
sinni konu. Ég hef aldrei hitt neitt
þeirra en á Facebook er ég vinur
hálfsystur minnar úr þeim hópi,
Auðar Haraldsdóttur danskennara. Hún rekur Dansskóla Auðar
Haralds sem margir þekkja. Ég
þarf að fara að hitta þessi hálfsystkini mín áður en það verður
of seint.
Reyndar hef ég kynnst fólki af
þessari ætt hér á Ísafirði. Anna
Sigríður Kristjánsdóttir var gift
Kristni Jónssyni húsasmíðameistara sem var alinn upp hjá
mínu fólki fyrir norðan, en sjálf
var hún hálfsystir afa míns í föðurætt. Annar maður af þessari
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ætt sem ég kynntist vel var Hjörtur Bjarnason, jafnan kallaður
Hjörtur Stapi. Móðir hans var
systir afa míns. Ég var með Hirti
Stapa á færum í tvö sumur. Þannig hef ég haft góð kynni af sumu
af mínu föðurfólki og hef gaman
af að setja mig inn í þessar ættir.“
Snerist á hæli og var farinn
– Hvernig voru atvikin þetta
eina skipti sem þú hittir föður
þinn?
„Það var þannig, að þegar ég
fór suður í háskólann árið 1972
var ég hvattur til að fara og heilsa
upp á Pál afa minn. Hann var
með smíðaverkstæði á Njálsgötunni, ef ég man rétt. Þegar ég var
kominn suður fór ég og bankaði
upp á og kynnti mig. Hann tók
mér ágætlega og var að smíða
glugga fyrir Harald son sinn sem
var að skipta um glugga einhvers
staðar vestur í bæ. Það var
slyddukafald og þræsingsveður
og kannski ekki gott að hafa hús
óbyrgð.
Svo birtist Haraldur og var að
sækja glugga. Ég varð þess var
að afi sagði eitthvað við hann og
Haraldur kom og rétti mér hendina og heilsaði mér, snerist síðan
á hæli og var farinn. Það er kannski allt í lagi að segja frá þessu
núna. Svona var þetta bara. Og
Pál afa minn hitti ég ekkert meira.“
Flokkapólitíkin
eins og kappleikur

Smári var bæjarfulltrúi og varabæjarfulltrúi G-lista (Alþýðubandalag) í Ísafjarðarkaupstað
(síðast Ísafjarðarbæ)1986-1998.
Hann var varabæjarfulltrúi 198687 en tók þá við af Þuríði Pétursdóttur sem aðalmaður til 1990.
Síðan var hann varabæjarfulltrúi
1990-1996, en var þó oft á þeim
tíma aðalmaður í fjarveru aðalfulltrúa. Loks var hann aftur aðalbæjarfulltrúi 1996-1998.
Eftir að hann hafði leyst af
sem skólameistari í eitt ár varð
hann í beinu framhaldi af því
bæjarstjóri eftir að þáverandi
meirihluti (D-listi og Í-listi)
sprakk árið 1991 og gegndi því
starfi hjá nýjum meirihluta (Dlisti, B-listi og G-listi) út kjörtímabilið eða til 1994.
„Flokkapólitíkin er eins og
kappleikur,“ segir Smári. „Inni á
vellinum takast liðin á og nota
hvert tækifæri til að koma andstæðingi sínum illa. Þetta er það
sem okkur er sýnt, jafnt frá Alþingi, sveitarstjórnum og í ensku
knattspyrnunni. Utan vallar fer
oftast betur á með fólki og skapast
jafnvel vinskapur. Ég tel það
mikla gæfu að í mínu pólitíska
stússi eignaðist ég marga vini,
bæði innan þeirra samtaka sem
ég vann fyrir og ekki síður úr
öðrum flokkum og flokksbrotum.
Þar kynntist ég fólki sem mér
þykir vænt um ég bar sífellt meiri
virðingu fyrir eftir því sem ég
kynntist því betur.“
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Að lifa í samfélagi
„Ég vona að einstaklingshyggjan, sem hefur mjög verið
ráðandi undanfarna áratugi og
kannski lengur, fari að gefa eftir.
Ýktasta form einstaklingshyggjunnar er þessi svokallaða frjálshyggja. Það má segja um hana,
að hún sé rökrétt og vitlaus. Hún
er rökrétt að því leyti, að gangi
hún eftir skapar hún sennilega
meiri auð. Það má vel vera rétt,
að ef hinn ríki verður ríkari, þá
falli fleiri molar til hinna snauðu.
Hún er hins vegar vitlaus vegna
þess að þegar fólk hefur orðið í
sig til að draga fram lífið, þá
skiptir samanburðurinn öllu máli.
Þótt hinn fátæki geti keypt sér
reiðhjól verður hann bara enn
vansælli ef hinn ríki kaupir sér
einkaþotu á sama tíma. Það verður heldur enginn maður sæll þótt
hann safni auði. Auðsöfnunin
verður ástríða, svipað og að safna
pennum eða servíettum, nema
bara mun verri.
Hvaða maður verður sælli af
því að eiga 100 milljarða en frekar en 100 milljónir? Þessi ástríða
að raka til sín auði leiðir svo til
þess að menn ræna fyrirtækin
innan frá og setja þau stórskuldug
í þrot, eins og dæmin sanna.
Maður sér þessa einstaklingshyggju miklu víðar en frjálshyggjunni, þar sem hún er í sinni
villtustu mynd. Það má hvergi
skerða rétt einstaklingsins. Það
er sífellt talað um réttindi, en því

miður lítið um skyldur. Þetta þarf
samt að fylgjast að.
Til að lifa í samfélagi þurfum
við að taka á okkur réttindi og
skyldur og ekki síst að deila kjörum með því sama samfélagi. Það
getur enginn ætlast til þess að búa
við allt önnur kjör en nágranninn, en ætlast svo til að njóta
samvista við hann þegar hentar.“

Tíminn líður svo hratt ...
Smári hefur verið forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða frá 2001, en sú menntastofnun spannar allan Vestfjarðakjálkann.
„Ég var kennari hérna við
Menntaskólann á Ísafirði og fékk
ársleyfi skólaárið 2000-2001 og
fór þá til Skotlands. Þangað vildi
ég fara því að mig langaði til að
kynna mér hvað Skotarnir væru
að gera varðandi fjarkennslu. Ég
hafði heyrt eitthvað af því sem
þeir voru að gera í skosku eyjunum og í Hálöndunum, en þessi
fræði stundaði ég við Queen Margaret University College í Edinborg.
Þarna var ég einn um haustið
og fram yfir áramótin þegar Helga
konan mín og strákarnir báðir
komu og við vorum þarna öll
saman til vorsins.
Þá losnaði starf forstöðumanns
Fræðslumiðstöðvarinnar. Ég
hafði áhuga á bæði fullorðinsfræðslu og byggðasjónarmiðum

í þeim efnum, hvernig hægt væri
að styrkja byggðirnar með starfi
af þessu tagi.
Byggðamálin almennt hafa
alltaf verið mér ofarlega í huga.
Það hefur alla tíð verið mér í
barnsminni þegar fólkið norður í
Grunnavík var að tala um hvort
það ætti að fara eða vera. Spurningin „að fara eða vera“ hefur
alltaf lifað í huga mér. Ég svaraði
henni fyrir sjálfan mig fyrir löngu
á þann veg, að ég ætlaði að vera.
Mér þótti þetta áhugavert viðfangsefni og sótti um og fékk
þetta starf. Tíminn líður svo hratt
að mér finnst það varla nema fimm
ár síðan ég byrjaði þó að þetta
séu bráðum fjórtán ár.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða var
stofnuð árið 1999 og tók við af
Farskóla Vestfjarða. Forstöðumaður hennar í upphafi var Jóhanna Kristjánsdóttir á Flateyri
en þegar hún hætti tók ég við.“
Margir sem eiga ekki
góðar minningar úr skóla
– Þegar þú lítur til baka yfir
nærri hálfan annan áratug í þessu
starfi, ertu ánægður hvernig hefur
gengið?
„Já, ég er ánægður. Ég er bæði
ánægður og þakklátur. Stundum
segi ég í gríni og alvöru: Þegar
ég var í bæjarmálunum, þá var
ég alltaf skammaður, en eftir að
ég kom til Fræðslumiðstöðvarinnar, þá er mér alltaf þakkað.
Það er bæði ánægjulegt og gef-
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andi að vera í þessum geira. Maður er alltaf með þakklátu fólki og
fær á tilfinninguna að maður sé
til einhvers gagns og geti orðið
öðru fólki að liði. Menntunin sem
við veitum er margþætt, en það
sem hefur vaxið mest á þessum
tíma er fræðsla fyrir fólk með
stutta skólagöngu að baki, eins
og það heitir í lögunum, og kallast
núna framhaldsfræðsla.
Þó að ég sé ekki að gera lítið úr
annarri starfsemi okkar, síður en
svo, þá eru í hópi þeirra sem
njóta þessarar framhaldsfræðslu
margir sem eiga ekkert góðar
minningar úr skóla. Það er mjög
stórt skref og erfitt að fara í nám
eftir að hafa hætt í skóla. Þegar
fólk finnur að það getur vel lært,
þá sér maður hvernig glaðnar yfir
því, og tilfinningin er að maður
sé að taka þátt í einhverju sem
skiptir máli.
Til að koma til móts við fólkið
þurfum við að hafa aðstöðu sem
laðar það til sín, býður nemendurna velkomna, lætur þá finna að
þeir séu velkomnir, stuðlar að
því að þeim líði vel og að þetta sé
ánægjulegt. Vissulega er þetta
mikilvægt í öllu skólastarfi, en
ekki síst í fullorðinsfræðslunni,
og það er svo ánægjulegt að taka
þátt í að móta þetta. Við reynum
að þjóna fólki með þessum hætti
hvar sem það býr á Vestfjörðum.“

Kynntust í líffræðinni
Eiginkona Smára frá því að
bæði voru ung er Helga Friðriksdóttir líffræðingur. Þau kynntust
þegar þau voru samtíða í líffræðinámi við Háskóla Íslands, en hún
er tveimur og hálfu ári yngri en
bóndinn. Hún kenndi í tvö ár við
Grunnskólann á Ísafirði og síðan
um árabil við Menntaskólann á
Ísafirði og var eftir það heilbrigðisfulltrúi á Vestfjörðum.
Fyrir allmörgum árum fór sjón
Helgu að hraka og fyrir sex árum
taldist hún orðin lögblind, eins
og kallað er. Það er skilgreiningin
á því þegar sjónin er minni en
fimmtán prósent af því sem eðlilegt er.

Leikhúsfræðingur,
vélfræðingur og tónskáld
Börn þeirra Helgu og Smára
eru þrjú. Elst er Elín Smáradóttir,
fædd 1977, býr í Reykjavík. Maður hennar er Júlíus Karl Einarsson, söngvari að mennt. Hann er
þó ekki mikið að syngja heldur
starfar hann ásamt bróður sínum
í Nexus, sem er verslun með
tölvuleiki og sitthvað fleira. Þau
eiga þriggja ára dóttur sem heitir
Valfríður Helga í höfuðið á ömmum sínum. Elín er með mastersgráðu í leikhúsfræðum og hefur
einkum starfað sem sýningarstjóri í Íslensku óperunni og við
Listahátíð í Reykjavík.
Næstur er Friðrik Hagalín
Smárason, fæddur 1983, búsettur
á Ísafirði. Kona hans er Tinna
Arnórsdóttir leikskólakennari,
innfæddur Ísfirðingur eins og
hann. Börn þeirra eru tvö, Elvar
Ragnarsson, níu ára, stjúpsonur
Friðriks, sem Tinna átti áður en
þau giftust (hann er nú eins og
okkar barnabarn, segir Smári),
og Helga Diljá, sem er að verða
fjögurra ára. Friðrik er vélfræðingur með viðbótarnám í rafvirkjun. Hann er kennari við Menntaskólann á Ísafirði, tók við vélstjórnar- og vélfræðikennslunni
af Guðmundi Einarssyni fyrir
nokkrum árum.
Yngstur er Halldór Smárason,
fæddur 1989, búsettur ýmist
syðra eða vestanhafs. Sambýliskona hans er Karen Nadía Pálsdóttir söngkona. Halldór stundaði
fyrst nám við Tónlistarskóla Ísafjarðar, aðallega hjá Sigríði
Ragnarsdóttur. Hann er tónlistarmaður og tónskáld að starfi. Eftir
stúdentspróf á Ísafirði (þar sem
hann varð dúx) stundaði hann
tónsmíðanám í Listaháskóla Íslands og fór síðan í Manhattan
School of Music í New York og
lauk þar mastersprófi í tónsmíðum á síðasta ári.
Hefði kannski
orðið skipstjóri
Fyrsta ár framhaldsskóla tók
Smári við Gagnfræðaskólann á
Ísafirði, þar sem þá var eins vetrar

framhaldsdeild, en fór síðan í
Menntaskólann á Akureyri og
lauk þar stúdentsprófi vorið 1971.
Þá tók hann sér eins árs hlé frá
skólagöngu og vann hjá Rafmagnsveitum ríkisins en hóf líffræðinámið í Háskóla Íslands
haustið 1972.
„Eiginlega veit ég ekki hvers
vegna ég fór í langskólanám. Ein
ástæðan var kannski að ég tímdi
ekki að sjá á eftir félögunum í
skólanum fyrir norðan. Í Grunnavík kom aldrei annað til greina
en að fara á sjóinn, þar fóru allir
ungir menn á sjóinn. Ef vel hefði
gengið hefði ég kannski orðið
skipstjóri, að minnsta kosti stýrimaður.“
Smári kynntist þó sjómennsku
talsvert fyrr á árum eins og greint
hefur verið frá hér að framan.
Staða Grunnavíkur,
staða Íslands
Fram kom hér snemma viðtals
að Smári hefði haft áhuga á bæði
fullorðinsfræðslu og byggðasjónarmiðum í þeim efnum, og það
hefur ekki breyst. Jafnframt að
spurningin „að fara eða vera“
hefði verið honum ofarlega í huga
allt frá æskuárum í Grunnavík.
„Já, byggðamálin hafa alltaf
verið mér hugleikin. Þegar Jökulfirðirnir og reyndar fleiri svæði á
Vestfjörðum hafa verið að leggjast í eyði, þá hefur gjarnan verið
talað um að þetta sé bara eðlileg
byggðaþróun. Að minnsta kosti
til skamms tíma hefur verið talað
um það.
Ég er alveg viss um það, fari
fram sem horfir, að staða Íslands
í umheiminum verður áður en mjög
langt um líður alveg eins og staða
Vestfjarða á Íslandi þessa áratugina. Ísland mun tæmast af fólki
nema erlendum ferðamönnum og
innfæddum eftirlegukindum sem
þjóna þeim.
Þetta mun þá væntanlega verða
kallað eðlileg byggðaþróun. Og
það kætir mig, þegar ég horfi til
Grunnavíkur og þess hvernig
byggðin eyddist þar, því að ég er
svo hefnigjarn! Að vísu er ég að
reyna að vinna með þann galla!

Maður er náttúrlega alltaf að
reyna að vinna með galla sína og
draga úr þeim og reyna heldur að
ýta undir hitt sem er skárra.“
Að læra að þiggja
„Það er eitt í þeim efnum sem
ég er að reyna að tileinka mér
núna, sem er svolítið erfitt, og
það er að kunna að þiggja. Maður
var alinn upp við það að sælla sé
að gefa en þiggja. Þetta er einhvern veginn innprentað í okkur,
held reyndar að það sé genetískt
hjá mér, að maður eigi ekki að
vera einhver aumingi sem þurfi
að þiggja eitt eða neitt.

Núna er ég semsé að reyna að
læra að þiggja, eins og dýrin, eins
og kötturinn sem kemur til manns
og biður um eitthvað, eða eins og
barnið,“ segir Smári og brosir.
Skrásetjari þessa viðtals leyfir
sér að nefna hér í lokin, að þegar
hann kom til Ísafjarðar haustið
1985 til að kenna einn vetur, þá
þekkti hann þar aðeins tvo menn.
Annars vegar Björn Teitsson
skólameistara, fyrrum samstarfsmann syðra, og hins vegar Smára
Haraldsson, félaga sinn og vin í
skákinni fyrir sunnan löngu fyrr.
En það er önnur saga.
– Hlynur Þór Magnússon.

Sælkerar vikunnar eru Díana Jóhannsdóttir og Jón Kristinn Helgason í Hnífsdal

Súrsætur kjúklingur
Við bjuggum í tvö ár í Portsmouth í Englandi. Þar komumst
við upp á bragðið að borða indverska rétti enda um það bil 20
indverskir veitingastaðir í götunni þar sem við bjuggum. Eftir
að við fluttum aftur heim til
Íslands höfum við reynt að vera
dugleg að elda indverskan mat.
Þessi uppskrift er ein af okkar
uppáhalds uppskrifum, hún er
einföld og fljótleg.
Súrsætur kjúlingur
600 gr kjúklingur
45 ml tómatpúrra
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30 ml grísk jógúrt
2 tsk. Garam masala
1 tsk. Chilli krydd
1 hvítlauksgeiri
30 ml mango chutney
150 ml Vatn
Ferskt chilli
30 ml rjómi
Ferskur kóríander
Aðferð:
Blandið saman tómatpúrrunni,
jógúrtinu, garam masala, chilli
kryddi, hvítlauk, mango chutney
og hrærið saman. Hitið pönnu og
setjið blönduna á meðalheita

pönnu, sjóðið blönduna. Setjið
kjúklinginn á pönnuna og hrærið
vel svo allur kjúklingurinn sé
þakinn kryddblöndunni. Bætið
vatninu út í til að þynna sósuna,
eldið í um það bil 5-7 mín, eða
þangað til að kjúklingurinn er
eldaður. Að lokum er fersku chilli
og kóríander bætt út á. Eldið í
um það bil tvær mínútur og berið
svo fram. Mjög gott er að bera
þennan rétt fram með hrísgrjónum og Naan brauði.
Við skorum á Birnu Jónasdóttur á Ísafirði að vera næsti sælkeri
vikunnar.
FIMMTUDAGUR 12. FEBRÚAR 2015

Tug milljóna króna tjón á Ísafirði
Ekki er enn ljóst hversu mikið
tjón hefur orðið á eignum bæjarbúa á Ísafirði sem og sveitarfélagsins í leysingunum á sunnudag
en kunnugir segja tjónið nema
mörgum tugum milljóna króna
ef ekki meira. Nokkrir íbúar við
Túngötu urðu fyrir miklu tjóni
auk þess sem skemmdir urðu í
kjallara Safnahússins á Ísafirði,
Heilbrigðisstofnuninni, tveimur
húsum við Urðarveg og þá er
ótalið tjón á íþróttasvæðinu á
Torfnesi þar sem allt var á floti.
Samkvæmt upplýsingum blaðsins mun tjón hafa orðið á gervigrasvellinum en óvíst er með
varanlegar skemmdir á grasvellinum. Torfi Einarsson hjá Sjóvá
á Ísafirði hafði fengið þrjár
tilkynningar á mánudag.
„Það eru komnar sex tilkynningar inn á borð til mín og eitthvað á eftir að koma. Fólk er að
vinna í því að hreinsa og svo
hefur það oft samband seinna,“
segir Viðar Örn Sveinbjörnsson

hjá Tryggingarmiðstöðinni á
Ísafirði. „Við erum með eignir
Ísafjarðarbæjar líka og mér sýnist
í fljótu bragði að mesta tjónið sé
í Safnahúsinu, það flæddi svo
gríðarlega mikið þar inn. En
heildartjónið hleypur á einhverjum milljónum, þó að það sé

Mikið af vatni flæddi inn í kjallara við Túngötu á Ísafirði.
ómögulegt að segja til um það að sem eru með steinsteypt gólf.“
Til Vátryggingafélags Íslands
svo stöddu. Þetta eru ekki bara
fasteignir sem um er að ræða á Ísafirði höfðu borist sex tilkynnheldur flæddi líka inn í geymslur ingar á mánudag. Guðni Ólafur
og það er mín reynsla að það séu Guðnason sagði eins og hinir í
oftar en ekki meiri verðmæti í samtali við blaðið að það ættu
hlutum sem standa á gólfi heldur eftir að berast fleiri. „Þetta er
en kannski geymslunum sjálfum bæði tjón á innbúi og fasteignum,

en það var mismikið vatnsmagn
í þessum kjöllurum sem flæddi
inn í. Það kemur ekki í ljós strax
hversu mikið tjónið er, fólk er
ennþá að þurrka upp og það á
eftir meta hvað er skemmt og
hvað jafnar sig.“
– sfg@bb.is

Aldrei fór ég suður með breyttu sniði
„Við erum búnir að vera í smá
naflaskoðun því það hefur svo
margt breyst á þessum tíma. Þetta
er tólfta hátíðin,“ segir Örn Elías
Guðmundsson, betur þekktur
sem Mugison, einn af aðstandendum tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður í samtali við
visir.is. Fyrirkomulag hátíðarinnar mun breytast í ár miðað við
undanfarin ár en aðstandendur
hátíðarinnar hafa meðal annars
nýtt sér álit tónlistarmanna og
gesta sem kynni hafa haft af hátíðinni til þess að betrumbæta
hana að öllu leyti. „Að menn séu
að koma vestur yfir heila helgi til
þess að spila í korter, tuttugu

mínútur er ekki alveg málið. Við
ætlum að leyfa hljómsveitunum
að fá rýmri tíma en þá munu
mögulega færri listamenn koma
fram,“ segir Mugison.
Það hefur tíðkast að hljómsveitir spili ókeypis á hátíðinni
en nú vilja aðstandendur hátíðarinnar reyna að koma til móts við
listamennina. „Við ætlum að
borga einhvers konar málamiðlunarpeninga, svo menn komi nú
ekki út í mínus yfir helgina. Í ár
verður öllum borgað eitthvað á
einhvern hátt. Þetta var öðruvísi
þegar við vorum að gera þetta í
góðu flippi um páska en nú hefur
þetta stækkað svo mikið og breyst.“

Lokað hefur verið fyrir umsóknir til þess að koma fram á
hátíðinni en Mugison segir að
listinn sé afar langur og líti vel
út. „Við erum komnir með of
mikið af umsóknum, þannig að
umsóknarfresturinn er liðinn. Það
er kominn mikill valkvíði í okkur.
Við erum svo ótrúlega rík af frábærum listamönnum.“
Dagskráin verður að öllum líkindum styttri á sjálfum tónleikastaðnum svo að fleiri á Ísafirði
og nærsveitum fái tækifæri til að
bjóða upp á tónlist og aðra
skemmtun á kvöldin. „Við hættum líklega í kringum miðnætti í
ár. Við viljum leyfa vertum og

öðrum að njóta fólksins. Aldrei
fór ég suður hefur alltaf verið
stórt samfélagsverkefni hjá okkur
fyrir vestan en mun snerta samfélagið mun meira í ár en nokkru
sinni áður.“
Þá á að reyna að hafa meiri
dagskrá yfir daginn og láta bæinn
lifna enn meira við að deginum
til. „Við höfum verið að hvetja
verta og stuðbolta til að reyna að
gera meira til dæmis yfir daginn.
Sjálf erum við í Aldrei fór ég
suðurteyminu að undirbúa stóran
fund á laugardeginum þar sem
við fáum poppara með örfyrirlestra og ræðum ýmis mál tengt
tónlistarheiminum. Svo viljum

við láta bæinn lifna enn þá meira
við og hafa til dæmis þynnkutónleika sem gætu verið afbragðs
lækningarleið fyrir fólk sem glímir við þynnkur,“ segir Mugison.
Þegar hefur verið tryggt að
hljómsveitirnar Prins Póló, Pink
street boys, Mugison og Hemúllinn komi fram en frekari tíðinda
er að vænta úr herbúðum Aldrei
fór ég suður á næstu dögum. „Við
erum að slá lokahönd á dagskrána
og erum mega spennt að kynna
Aldrei fór ég suður útgáfu 2.0
fyrir samstarfsfólki, styrktaraðilum, bæjarbúum og öllum landsmönnum. Það eru spennandi tímar í vændum.“

Mikilvægt að móta stefnu
Okkar yndislegi eiginmaður, sonur, faðir,
tengdafaðir, afi, bróðir, mágur og frændi

Hermann Níelsson
Túngötu 12, Ísafirði

Útför hans fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 14. febrúar kl. 15:00
Kristín Theodóra Nielsen
Guðrún Sigurðardóttir
Níels Hermannsson Christine Carr
Rafn Hermannsson Herdís Kristinsdóttir
Nína Dagrún Hermannsdóttir
Sigríður Níelsdóttir Gísli Vigfússon
Guðmundur Grétar Níelsson Guðrún Eyjólfsdóttir
Kristinn Jóhann Níelsson Harpa Jónsdóttir
María Níelsdóttir Rúnar Már Jónatansson
Margrét Kjartansdóttir
barnabörn og systkinabörn
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Mikilvægt er að skilgreina upp
á nýtt stefnu Ísafjarðarbæjar í
málefnum leikskóla og skoða til
hvaða aðgerða hægt er að grípa
til að setja Ísafjarðarbæ í fremstu
röð sem búsetukost fyrir foreldra
ungra barna. Þetta kemur fram í
minnisblaði Sigríðar Ó. Kristjánsdóttur, formanns fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar. Hún
segir að í kjölfar ákvörðunar um
lokun Eyrarsólar sé mikilvægt
að yfirvöld fræðslumála í Ísafjarðarbæ móti nýja stefnu varðandi málefni leikskóla í Skutulsfirði. Eins og staða mála er núna
er pláss fyrir öll börn frá átján
mánaða aldri í Skutulsfirði haustið 2015 og fram eftir vetri. Ekki

er með fullri vissu hægt að halda
því fram að öruggt sé að öll börn
frá átján mánaða aldri fái leikskólapláss seinni hluta næsta vetrar, þó rými skapist sumarið 2016.
Í minnisblaðinu kemur fram
að gera þurfi ráðstafanir til framtíðar sem gefa meira svigrúm til
mismunandi stærða árganga í
Skutulsfirði en nú er. Pláss er á
leikskólunum Eyrarskjóli og Sólborg fyrir alls 150 börn. Stærð
árganga hefur verið frá rúmlega
20 börnum upp í tæplega 50 börn
í árgangi.
Sigríður veltir upp möguleikum til að bregðast við aðstæðum.
Í fyrsta lagi leggur hún til að gert
verði heildstætt yfirlit varðandi

fjölda barna og aldur þegar tekið
er inn á leikskóla í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins. Þá
leggur hún til að skoðaðir verði
möguleikar til að auka sveigjanleika í leikskólamálum í Skutulsfirði. T.d. að gera kostnaðaráætlun og mat á kostum og göllum
færanlegra kennslustofa við Eyrarskjól og Sólborg. Einnig að
gert verði mat á möguleikum á
viðbyggingu við Eyrarskjól og
gert kostnaðarmat á þeirri leið.
Hún leggur einnig til að gert
verði kostnaðarmat varðandi ungbarnaleikskóla og sömuleiðis
verði gert kostnaðarmat og mat á
faglegum kostum og göllum 5
ára deildar.
– smari@bb.is
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Allt á floti á Ísafirði
Vatnavextir í kjölfar rigninga
og hlýinda settu daglegt líf fólks
á Vestfjörðum og víðar úr skorðum. Á Ísafirði og Suðureyri flæddi
inn í hús á sunnudag og fjöldi
fólks var við björgunarstörf.

Vegir lokuðust vegna aurskriða
og farið í sundur vegna flóða.
Mikið vatnsveður var á Ísafirði
og flæddi víða inn í hús. Starfsmenn Ísafjarðarbæjar, slökkviliðið og björgunarsveitir voru að

störfum um allan bæ fram á kvöld.
Dælur höfðu vart undan vatnselgnum. Starfsmenn bæjarins
komu fyrir sandpokavirkjum á
vissum stöðum í bænum til að
veita vatni frá húsum og öðrum

mannvirkjum.
Aðfaranótt sunnudags urðu
töluverðar skemmdir á sundlaugargarðinum á Suðureyri í hvassviðri og úrkomu. Girðing umhverfis garðinn fór illa auk þess

sem annar heiti potturinn flaut
upp á stétt. Þá fauk einnig dúkur
sem huldi aðra laugina og sólbekkur var kominn út í tjörn við
hlið sundlaugarinnar. Vatn flæddi
inn í þrjú hús á Suðureyri.

Strókurinn stóð upp
úr niðurföllunum
Flestir kjallarar við sunnanverða Túngötu á Ísafirði fylltust
af vatni í þeim miklu leysingum
sem fóru af stað aðfaranótt
sunnudags. Finnbogi Jónasson
íbúi við Túngötu 7 segir að um
50 cm vatn hafi verið í kjallaranum og svo hafi einnig verið í
flestum húsum sunnan til við götuna. „Það fylltist allt kerfið og
strókurinn stóð upp úr niðurföllunum. Það er íbúð í kjallaranum
og það er allt ónýtt, allt gólfefni
svo þetta er stórtjón.“
„Þeir vilja meina að það hafi

myndast stöðuvatn uppi í fjallinu
og komið niður úr því. Þetta eru
miklar skemmdir og það þarf
eitthvað að endurskoða í kerfinu.
Þetta kom uppúr klósettlögnunum og ekki gott að fá það í íbúðir.
Björgunarsveitin í Bolungarvík
kom til að dæla vatninu burt hjá
okkur og þeir voru að því í 2-3
tíma áður en þeir gátu sett tappa
í götin. En þrýstingurinn var svo
mikill að það þurfti að setja farg
ofan á tappana svo þeir héldu,“
segir Finnbogi.
– sfg@bb.is

Mikið vatnstjón varð í kjöllurum húsa við Túngötu og þar sem mest var náði vatnið 50 cm hæð.

Taiwan, Reykjavík og Ísafjörður
Ágæti lesandi! Eðlilegt er að velta fyrir sér hvers vegna fyrirsögnin sé með þessum hætti. Fyrir rúmri viku varð hörmulegt
flugslys þegar flugvél frá flugfélaginu TransAsia Airways hrapaði
í ána Keelung við höfuðborgina Tapei á Taiwan. Um borð voru 53
farþegar og fimm manna áhöfn. Talið var öruggt að 43 af 58 hefðu
farist, en 15 björguðust. Flugmennirnir tveir fórust. Það var átakanlegt og jafnframt ömurlegt að horfa á flugvélina af gerðinni ATR
72 600 á myndbandi fljúgandi upp á rönd með vinstri vænginn niður og rekast á leigubifreið á brú, því næst á brúna sjálfa og lenda
svo í kaldri ánni. Þetta hræðilega og mannskæða slys varð varaþingmanni Samfylkingar úr Norðvesturkjördæmi efni til þess að
tjá sig opinberlega um nauðsyn þess að leggja af Reykjavíkurflugvöll og tengja þannig saman Reykjavík og Taiwan. Um Vatnsmýrarflugvöll eru skiptar skoðanir. Fulltrúar Samfylkingar í borgarstjórn Reykjavíkur eru sama sinnis og varaþingmaðurinn frá Ísafirði, sem tekur sérstaklega fram að þrátt fyrir að hann sé landsbyggðarþingmaður vilji hann flugvöllinn í Mýrinni burt.
Skoðanir manna skiptast gjarnan í tvennt og mennirnir með um
flugvöll höfuðborgarinnar. En við landsbyggðarmenn teljum að sú
góða borg skuli þjóna okkur einnig, ekki bara þeim sem þar búa og
vilja gjarna hafa fyrir okkur vit í flestum efnum. Um flugvöllinn í
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Vatnsmýrinni hefur margt verið skrafað og skrifað og lang oftast
með rökum, en stundum hrökkva menn í tilfinningahaminn. Rök
með og á móti eru betri en tilfinningar, þótt oft beri þær hærra. Sé
mið tekið af því er varaþingmaðurinn lætur frá sér fara verður vart
annað ráðið en að loka skuli einnig flugvellinum í Keflavík. Þar
mun oft og iðulega vera flogið yfir íbúðabyggð líkt og vera mun
raunin varðandi Kastrup við Kaupmannahöfn og London í Bretlandi.
Reyndar er það víðar svo. Heathrowflugvöllur er nefndur hér vegna
þess að ætlun eiganda hans er að bæta við flugbraut. Af því tilefni
er ekki rætt um yfirflug nema varðandi hávaða og gert að skilyrði að
eigandinn leggi fram allt að jafnvirði 144 milljarða íslenskra króna
eða 700 milljón sterlingspunda til hljóðeinagrunar íbúða og húsa
nágranna flugvallarins.
Merkilegast er þó, að séu hugleiðingar varaþingmannsins réttar
verður vart annað af þeim ráðið en loka beri Ísafjarðarflugvelli. Aðflug í Skutulsfirði er þekkt um allan heim meðal flugmanna og annarra áhugamanna um flug og þykir afar erfitt. Þar er einmitt flogið
yfir íbúabyggð. Þá er rétt að rifja upp að stjórnmálamenn á þingi og
heima fyrir vilja gera hann að alþjóðaflugvelli. Nú virðist sem að
slá eigi þá hugmynd út af borðinu. Öllum sem misst hafa ættingja,
vini og vandamenn í slysinu á Taiwan er vottuð samúð.

Stakkur skrifar
Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum
og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það
bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Áhaldahús bæjarins var nánast á floti.

Öflugasti dælubíllinn hafði
ekki undan í bæjarbrekkunni
Möguleiki er á að leysingavatnið úr Eyrarfjalli hafi
safnast saman í stöðuvatn hjá ofanflóðagörðunum fyrir
ofan Ísafjörð, og vatn síðan farið að streyma þaðan ofan
í bæinn. „Það er alveg ljóst að það verða gerðar breytingar
og eru hannaðar breytingar í ofanflóðagarðana til að gera
afköstin betri í frárennsliskerfinu, en þetta skýrist betur
þegar þarfirnar verða skýrari. En við fyrstu sýn má ætla
að það hafi hreinlega verið svo mikið vatn að það er alveg
sama hversu vel kerfið hefði verið hannað, það hefði aldrei ráðið við þetta,“ segir Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í samtali við BB.
„Ég heyrði eftir óformlegum heimildum að það hefðu
runnið um 100 sekúndurlítrar í bæjarbrekkunni. Öflugasti
dælubíllinn hjá slökkviliðinu var fenginn til að dæla en
hann dælir um 5000 lítrum á mínútu en hafði samt ekki
undan. Það verður kallað eftir skýrslu um öll atvikin og
lagt mat á það hvað er hægt að gera varðandi kerfið og
hvernig er hægt að læra af þessu. En fyrst og fremst þurfum við núna að styðja við bakið á íbúunum sem hafa orðið fyrir tjóni.“
„Ísafjarðarbær hefur einnig orðið fyrir tjóni á sínum
stofnunum. Fótboltavöllurinn var alveg á floti en bændurnir sem komu með haugsugurnar til að losa vatnið þaðan,
björguðu okkur alveg með hann. Það sýnir bara hvað við
höfum öflugan landbúnað hérna en enginn veit hvað
verður um völlinn þegar fer að frysta aftur, núna er t.d.
stormur og frost svo enginn veit hvað verður.“ – sfg@bb.is

Mikill vatnsflaumur kom úr hlíðinni við kúluhúsið á Seljalandsvegi.

„Verðum að hafa skotæfingar á kajökum næst“
Æfingarhúsnæði Skotíþróttafélags Ísafjarðar fór
ekki varhluta af flóðunum úr Eyrarhlíð en þar var um
15-20 cm vatn yfir öllu. Æfingarhúsnæðið er undir
stúkunni við fótboltavöllinn á Torfnesi en eins og
bb.is sagði frá, myndaðist þar stórt stöðuvatn. „Það
flaut vel yfir allt gólfið. Við vorum búnir að setja upp
veggi og svona og það er allt ónýtt,“ segir Valur
Richter, hjá Skotíþróttafélaginu. „Við verðum annað
hvort að fara á vindsængum eða kajökum á næstu
skotæfingu, við björgum okkur bara,“ segir Valur.
Þegar BB náði tali af honum var hann á leið til
vinnu aftur en hann stóð í ströngu í alla nóttina við að
ná vatninu af íþróttavellinum. Gervigrasið þar lyftist
vegna stöðuvatnsins sem myndaðist ofan á því en að
lokum náðu mennirnir stjórn á vatnselgnum þar.
– sfg@bb.is
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Æfingarhúsnæði Skotíþróttafélagsins er undir stúkunni á knattspyrnuvellinum á Torfnesi.
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Krossgátan

Sportið í beinni...
Föstudagur 13. febrúar
kl. 19:40 Almería - Real S.
Laugardagur 14. febrúar
kl. 12:45 WBA - West Ham
kl. 15:00 Blackburn - Stoke
kl. 17:00 Real M - Deportivo
kl. 17:30 Crystal P - Liverpool
Sunnudagur 15. febrúar
kl. 12:30 Aston V - Leicester
kl. 16:00 Barcelona - Levante
kl. 16:00 Arsenal - Middlesbr.
kl. 16:00 Bradford - Sunderl.
Mánudagur 16. febrúar
Sheffield U - Man. Utd
Þriðjudagur 17. febrúar
kl. 19:45 Shaktar D - Bayern M
kl. 19:45 PSG - Chelsea
Miðvikudagur 18. febrúar
kl. 19:45 Basel - Porto
kl. 19:45 Schalke - Real M.
Fimmtudagur 19. febrúar
kl. 18:00 Young Boys - Everton
kl. 20:00 Liverpool - Besiktas
kl. 20:00 Ajax - Legia Warsawa
kl. 20:00 Tottenham - Fiorentina

Dagar Íslands

eftir Jónas Ragnarsson
12. febrúar 1989: Rafmagn
fór af öllu landinu vegna þess
að selta settist á einangrara á
Geithálsi. Sums staðar komst
rafmagn ekki á fyrr en eftir
tvo sólarhringa.
13. febrúar 1983: Loftsteinn
féll í sjóinn austur af landinu
á níunda tímanum um kvöldið. Birti víða um austanvert
landið þegar steinninn þaut
með miklum hraða um himinhvolfið með ljósagangi.
14. febrúar 1959: Togarinn
Þorkell Máni kom úr svaðilför
af Nýfundnalandsmiðum en
þar höfðu skipverjar þurft að
standa við íshögg hvíldarlaust í þrjá sólarhringa.
15. febrúar 1992: Ásdís, fyrsta
Fokker 50 flugvél Flugfélags
Íslands kom til landsins.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
SA 13-20 m/s og snjókoma
en síðar slydda eða rigning.
Snýst í vestan 8-13 m/s vestan til um kvöldið og hlánar.
Horfur á laugardag:
Útlit fyrir SA hvassviðri með
slyddu eða rigningu og
hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag:
NA átt og úrkoma með
köflum og hiti um frostmark.
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Lausn á síðustu krossgátu

Ólympíuverðlaunahafi
mætir í Fossavatnsgönguna

Þjónustuauglýsingar

Sænski skíðagöngumaðurinn
Anders Södergren hefur skráð
sig til leiks í Fossavatnsgönguna.
Hann hefur verið meðal bestu
skíðagöngumanna Svía um árabil. Hann var meðal annars í boðgöngusveit Svía sem vann boðgöngu á Ólympíuleikunum 2010.
Hann er eini skíðamaðurinn í
heiminum sem hefur náð því að
vinna tvisvar sinnum á heimsbikarmóti í 50 km göngu með
frjálsri aðferð, en það gerði hann
í Holmenkollen í Oslo 2006 og
2008.

Eljan frá Nesi
í yfirhalningu

Sudoku þrautir

Eljan frá Nesi hefur verið í
yfirhalningu hjá völundarsmiðnum Magnúsi Alfreðssyni á Ísafirði. Magnús er búinn að fara í
saumskipti og skipt hefur verið
um nokkur borð í bátnum auk
ýmislegs smálegs. Eljan er smíðuð í Grunnavík árið 1942. Það
voru bræðurnir frá Nesi / Naustum, Magnús og Sigurður Elíassynir sem smíðuðu bátinn og áttu
hann lengst af. Hann er smíðaður
úr eik og furu og í honum er 27
kw. Thornycroft díselvel.
Stefán Símonarson frændi
Nesbræðra eignaðist bátinn eftir
þeirra dag ásamt Vilberg Prebenssyni. Guðjón Brjánsson og
Dýrfinna Torfadóttir eignuðust
síðar bátinn og gáfu hann til
Byggðasafnsins haustið 2012.

Meiri harðfisksala en í fyrra
Íslendingar flykkjast á þorrablót í janúar og febrúar og éta
þjóðlegan mat og það má bóka
að í hverju einasta trogi er að
finna harðfisk. Þorrinn er mikilvægasti mánuður í lífi hvers harðfisksala þegar framleiðsla haustsins fer á markað.
Gunnlaugur Finnbogason, hjá
Harðfiskverkun Finnboga á Ísafirði, segir að salan í byrjun árs
hafi verið ágæt og ívið betri en í
fyrra. Gunnlaugur hjallþurrkar
allan fisk og segir að þó nokkrir
sækist frekar í hann en klefaþurrkaðan. Hann sendir fisk um
allt land.

smáar
Til sölu eru fjögur MasterCraft
LT 285/70R 17, míkróskorin dekk
undir jeppa. Lítið notuð. Verðhugmynd kr. 120 þús. Uppl. gefur Jónatan í síma 863 4752.
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