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„Þetta var bíll sem systir mín og maðurinn hennar sáu
ekkert verð í, enda var þetta drusla, og ákváðu að
gefa mér hann. En ég kom honum í lag og gerði
hann mjög flottan. Ég keypti plasthjólkoppa sem
ég tróð á hann og rúntaði um bæinn ógurlega
stoltur af kagganum mínum,“ segir Guðmundur
Matthíasson eða Gummi Matt eins og flestir
þekkja hann. Gummi Matt er í viðtali vikunnar.

Fyrsti bíllinn var Hillman
Hunter, græn drossía

– sjá bls. 10-12.

Nutu veðurblíð-
unnar í Tungudal

Nutu veðurblíð-
unnar í Tungudal
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Guðrúnar Markúsdóttur - Dunnu
frá Þingeyri

Sigríður Skarphéðinsdóttir Skarphéðinn Ólafsson
Njáll Skarphéðinsson Pálína Baldvinsdóttir

Guðbjörg Skarphéðinsdóttir Hilmar Pálsson
Bjarki Skarphéðinsson Sigrún Lárusdóttir

og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts móður okkar, tengdamóður

ömmu, langömmu og langalangömmu,

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Dreifing á raforku í dreif-
býli lækkar um allt að 20%

Dreifing og flutningur á raf-
orku í dreifbýli lækkaði um allt
að 20% frá síðustu mánaðarmót-
um. Allt frá því að ný raforkulög
tóku gildi árið 2005, með aðskiln-
aði orkufyrirtækja í dreifiveitur
og sölufyrirtæki, hefur dreifi-
kostnaður raforku í dreifbýli
hækkað langt umfram það sem
þekkist í þéttbýli, að því er fram
kemur í frétt atvinnuvegaráðu-
neytisins. Þar segir að stjórnvöld

hafi leitað leiða til að lækka raf-
orkuverð í dreifbýli til jafns við
það verð sem er hæst í þéttbýli.
Veitt hafi verið sérstakri fjárveit-
ingu til að jafna þennan kostnað,
svokallað dreifbýlisframlag.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp
sem gerir ráð fyrir að dreifbýlis-
framlagið hækki á næstu þremur
árum þannig að dreifing raforku
í dreifbýli verði til samræmis við
dreifikostnað í þéttbýli. Þessu

verður mætt með jöfnunargjaldi
sem leggst á hverja kWst hjá
almennum notendum sem nemur
10 aurum á kWst á ári á næstu
þremur árum.

Á fjárlögum ársins 2014 er
varið 544 milljónum króna til
jöfnunar kostnaði við dreifingu
raforku sem er aukning um 304
milljónir króna frá árinu á undan.
Fyrir notanda með niðurgreidda
rafhitun í dreifbýli geti þetta þýtt

allt að 20% lækkun á þeim hluta
raforkureikningsins sem kemur
frá dreifiveitu en söluþátturinn
er óbreyttur. Heildarreikningur-
inn lækkar því um 8,7% og gera
má ráð fyrir að hann eigi eftir að
lækka enn frekar á komandi árum.

„Allir raforkunotendur í dreif-
býli njóta góðs af hækkun  dreif-
býlisframlags. Sem dæmi má taka
fiskverkun sem notar 100.000
kWst/ári en dreifikostnaður hjá

henni lækkar um 11%. Garð-
yrkjuræktandi með niðurgreiðslu
á lýsingu í gróðurhúsi með tíma-
mældan taxta mun sjá allt að
20% lækkun á dreifi- og flutn-
ingshluta reikningsins. Notendur
í þéttbýli með niðurgreidda raf-
hitun njóta lækkunar á dreifi-
kostnaði að meðaltali um 3%
vegna hækkunar á niðurgreiðsl-
um og reikningurinn mun lækka
um 1%,“ segir í frétt ráðuneytisins.

„Óvænt og ljót tíðindi“
Ein fjölskylda er nýflutt til

Þingeyrar eftir að Vísir hf. aug-
lýsti laus störf í fiskvinnslu fyrir-
tækisins á Þingeyri. „Þeir aug-
lýstu eftir fólki í janúar og ein
fjölskylda er komin á staðinn með
barn í skóla og fleiri fólk er vænt-
anlegt. Vegna þessa og þess að
það er búið að vera mikil vinna í
vetur, sáum við fram á fjölgun á
staðnum og bjartara framundan.
Svo hrundi veröldin á föstudag.
Þetta voru óvænt og ljót tíðindi,“
segir Gunnhildur Elíasdóttir, for-

maður Dýrafjarðardeildar Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga. Vísir hf.
tilkynnti á föstudag að fyrirtækið
ætli að loka fiskvinnslu fyrirtæk-
isins á Þingeyri eftir eitt ár. Fisk-
vinnslum Vísis á Húsavík og
Djúpavogi verður einnig lokað.
Á Húsavík verður lokað strax í
maí en á Djúpavogi fær hluti
starfsfólks áfram vinnu við slátr-
un á eldisfiski.

Gunnhildur segir að innst inni
hafi hún óttast að svona gæti farið
um stærsta vinnustað þorpsins

en hún hafi ekki búist við að rot-
höggið kæmi svona snöggt og af
svo miklu afli. Hún gagnrýnir
stjórnendur Vísis fyrir tilboð
þeirra um að aðstoða fólk við
búferlaflutninga. „Það er niður-
lægjandi þegar þeir segjast geta
hjálpa til með brottflutning. Það
er eins og þeir líti á þorpin sem
vinnubúðir sem er hægt að færa.“
Hún segist ekki hafa heyrt annað
en að ákvörðun Vísis sé endanleg.
„Mér heyrðist á framkvæmda-
stjóranum í fréttum um helgina

að það dyggði engin gylliboð um
byggðakvóta eða annað.“

Vísir hóf starfsemi á Þingeyri
árið 1999 þegar fiskvinnslan
Fjölnir var stofnuð. Vísir átti um
helming hlutafjár í félaginu en
árið 2004 keypti fyrirtækið allt
hlutafé í fiskvinnslunni Fjölni og
sameinaðist það Vísi. Fyrstu árin
fékk fyrirtækið allan byggða-
kvóta Ísafjarðarbæjar gegn því
að Vísir legði til aflaheimildir á
móti. „Á sínum tíma var hópur
heimamanna sem vildi kaupa
frystihúsið en þeir þóttu ekki
nógu fýsilegir fyrir Byggðastofn-
un. Maður veltir því fyrir sér
núna hvort það væri ekki öðruvísi

umhorfs ef það væru heimamenn
sem stjórnuðu fyrirtækinu þó
maður eigi ekki að vera að róta í
fortíðinni. En við erum ekki að
biðja um meðaumkun eða samúð.
Við viljum bara að fá réttinn til
að bjarga okkur.“

Gunnhildur segir að það sé
verið að hola samfélagið á Þing-
eyri að innan með þessari aðgerð
og fleirum, t.d. lokun póstaf-
greiðslunnar. „Ég óttast að
byggðin eigi sér ekki framtíð.
Það stefnir í að við förum niður
fyrir byggileg mörk. Þetta er ekki
svartsýni í mér heldur verð ég að
líta raunsætt á stöðuna.“

– smari@bb.is

Utankjörfundar-
atkvæðagreiðsla

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 31. maí
2014 hefst hjá sýslumanninum á Ísafirði, Hafnarstræti 1, Ísafirði, mánudaginn
7. apríl 2014.

Hægt er að kjósa á skrifstofutíma frá kl. 9:30 til 12 og 12:30 til 15:30 virka
daga en á uppstigningardag, 29. maí nk., frá kl. 10 til 16.

Ekki verður hægt að kjósa utan kjörfundar hjá sýslumanni á skírdag, 17.
apríl, föstudaginn langa, 18. apríl, annan í páskum, 21. apríl, sumardaginn
fyrsta, 24. apríl og 1. maí.

Kjósandi sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna sjúkdóms, fötl-
unar eða barnsburðar, er heimilt að greiða atkvæði í heimahúsi nema hann
eigi kost á að greiða atkvæði á stofnun. Ósk um að greiða atkvæði í heima-
húsi skal vera skrifleg og studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans
og hafa borist kjörstjóra eigi síðar en kl. 16 fjórum dögum fyrir kjördag eða
eigi síðar en kl. 16 þriðjudaginn 27. maí nk.

Kjósandi sem vill greiða atkvæði utan kjörfundar, skal gera kjörstjóra grein
fyrir sér með því að framvísa persónuskilríkjum.

Þá er vakin athygli á að einnig er hægt að kjósa utan kjörfundar hjá öðr-
um sýslumönnum.

Sýslumaðurinn á Ísafirði, 1. apríl 2014,
Úlfar Lúðvíksson.
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Ritstjórnargrein

Stutt skref en áfangi samt

Spurning vikunnar

Á að opna landið enn frekar en gert er fyrir hælisleitendur?

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

Alls svöruðu 548.
Já sögðu 130 eða 24%
Nei sögðu 418 eða 76%

Dash-inn nýmerktur á Reykjavíkurflugvelli.

Flugfélag Íslands rokkar!
Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég

suður á 10 ára afmæli í ár, en
fyrsta hátíðin var haldin á Ísafirði
árið 2004. Flugfélag Íslands hefur
frá upphafi verið afar mikilvægur
styrktaraðili hátíðarinnar og þótti
stjórnendum Flugfélagsins 10 ára
afmælið vera tilefni til að merkja
flugvélaflotann. Merkið, sem er
formað eins og gítarnögl, er ekki
komið á allar flugvélar félagsins
en það verður búið að merkja
þær allar á næstu dögum

„Við höfum verið stoltur styrkt-
araðili í þennan áratug og erum
af því tilefni að merkja vélarnar
okkar og fáum vonandi nokkur
rokkstig fyrir það“, segir á Face-
book-síðu Flugfélagsins.

– smari@bb.is

Tvö fraktskip heiðruðu Ísfirð-
inga með nærveru sinni í blíðunni
á föstudag. Ár og öld eru síðan
tveir fraktarar lágu samtímis við
kajann. Guðmundur M. Krist-
jánsson, hafnarstjóri Ísafjarðar-
hafna, segir að skip Samskipa sé

á eftir áætlun og því hitti það á að
þau komur beggja skipanna beri
upp á sama dag. „Aðstæður á
hafsvæðinu milli Íslands og Evr-
ópu er búið að vera erfitt í vetur
og skipafélögunum hefur gengið
illa að halda áætlun. Samskip

eru með fleiri viðkomustaði á
sinni áætlun og því eru þeir við-
kvæmari fyrir allri röskun en
annars er Samskip hér á þriðju-
dögum og Eimskip á föstudög-
um,“ segir Guðmundur.

– smari@bb.is

Tveir fraktarar í höfn
Ísafjörður skartaði sínu á föstudag.

Bæjarins besta hefur aldrei kvikað frá þeirri sannfæringu að ein af meg-
in undirstöðum fyrir eflingu byggðar á Vestfjörðum séu bættar samgöngur
innan fjórðungsins og við ,,meginlandið“ sem svo skal orðað en sem
kunnugt er töldu þá sitjandi stjórnvöld Vestfirði utan markalínunnar
þegar ,,hringvegurinn“ var teiknaður á kortið.

Fyrir skömmu útlistaði oddviti Tálknafjarðarhrepps fyrir alþjóð píslar-
göngu sína, þriggja daga ferðalag til að sækja stjórnarfund hjá Orkubúi
Vestfjarða, á Ísafirði. Mörgum þætti nóg um. Flug: Bíldudalur-Rvk.-Ísa-
fjörður-Rvk.-Bíldudalur. Til áréttingar því sem í boði er fyrir Vestfirðinga
þegar kemur að samgöngum innan fjórðungsins: Stjórnvöld létu sér til
hugar koma sameiningu heilbrigðisstofnana á Ísafirði og Patreksfirði, að
því er virtist í fúlustu alvöru. Akstursleiðin  milli þessara byggðalaga er nú
173 km. að sumri til, en að vetri þegar Hrafnseyrarheiði og Dynjandisheiði
eru lokaðar (meginhluta ársins) er vegspottinn, sem keyra þarf, 609 km.
Já, þetta er bara svona ,,og einginn fær gert við því,“ eins og Kiljan orðaði
það í einu ljóða sinna.

Svo vikið sé til upphafsins samþykkti ríkisstjórnin 14. mars s.l.
samgönguáætlun þar sem gert er ráð fyrir að Dýrafjarðargöng verði boðin
út árið 2016. Auk jarðganganna er gert ráð fyrir lagningu nýs vegar frá
Mjólká í Arnarfirði að Dýrafjarðarbrú. Þessu öllu ber að fagna, þótt fyrr
hefði mátt vera, og vonandi reynist þetta annað og meira en fugl í skógi,
að þessu sinni.

Af hálfu Vestfirðinga hefur því ætíð verið haldið fram að ávinningurinn
af Dýrafjarðargöngum skilaði sér ekki að fullu fyrr en lokið væri við
endurbætur á veginum yfir Dynjandisheiði. Samkvæmt frummatsskýrslu
Vegagerðarinnar er ekki gert ráð fyrir að Dynjandisheiðin verði lagfærð
samhliða jarðgangagerðinni. Það veldur óneitanlega miklum vonbrigðum.
Huggun Vegagerðarinnar í garð Vestfirðinga, vantar hins vegar ekki:
,,Þrátt fyrir að Dynjandisheiði verði ekki lagfærð í þessari framkvæmd þá
mun leiðin milli sýslanna vera opin í fleiri daga um vetur þar sem Hrafns-
eyrarheiðin hefur verið aðalfarartálminn t.d. vegna snjóflóðahættu.“ Heldur
er nú hljómurinn holur!

Ljóst er að ekkert hefur verið hlustað á þær áskoranir og ábendingar um
nauðsyn þess að samhliða útboði á Dýrafjarðargöngum, verði lokið við
hönnun vegstæðis Dynjandisheiðar og framkvæmdum þar lokið á sama
tíma og framkvæmdum við Dýrafjarðargöngin. Í augum heimamanna er
málið einfalt. Meðan Dynjandisheiðin situr á hakanum er skrefið ekki
stigið til fulls og oddvitans á Tálknafirði bíður sama píslargangan og fyrr
við skyldustörf hjá Orkubúinu.

Vel á minnst. Hvenær ætla stjórnvöld að höggva á Teigskógarhnútinn?
Hveru lengi eiga sérhagsmunir örfárra einstaklinga að halda heilu byggð-
arlögunum á Vestfjörðum í gíslingu?                                                   s.h.
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Vann með ljónsungum í Afríku
sem fór beint til þeirra, 400 þús-
und, var reyndar matur þrisvar á
dag og húsnæði en svo bættist
auðvitað við flugið og bólusetn-
ingar fyrir hinu og þessu. En þetta
var meira en vel þess virði,“ segir
Jóna Sigurlína. Markviss endur-
hæfing og verndun ljóna hófst
árið 2006 eftir að rannsókn leiddi
í ljós að villtum ljónum hafði
fækkað um 80-90% á aðeins þrjá-
tíu árum. Talið er að dýrunum
haldi enn áfram að fækka og nú
séu um 15-16.000 dýr eftir.
Markmið verkefnisins er að reyna
að draga úr þessari fækkun og
fjölga villtum dýrum. Aðferða-
fræðin er að ala upp og aðlaga
ljónsunga, fæddum af ófrjálsum
ljónum, að villtu umhverfi.

Jóna gisti í starfsmanna- og

Það er eflaust fjarlægur draum-
ur margra að komast í návígi við
ljónsunga einhvern tímann á lífs-
leiðinni, en það var einmitt
draumur Jóna Sigurlína Pálma-
dóttir lét rætast á síðasta ári þegar
hún dvaldi um fjögurra vikna
skeið á þjóðgarðinum Antelope
Park í Harare í Zimbabwe í sunn-
anverðri Afríku. Svæðið nær yfir
3000 hektara af opnu graslendi
og þar vinnur starfsfólk og sjálf-
boðaliðar að því allan ársins hring
að fjölga villtum ljónum í náttúr-
unni. Sjálfboðaliðar koma alls-
staðar af úr heiminum og má
segja að þeir haldi verkefninu
gangandi því þeir þurfa að greiða
fyrir dvöl sína.

„Þetta kostaði mig um sirka
700 þúsund. Innifalið í gjaldinu

sjálfboðaliðabústað á stóru af-
girtu svæði og var í fjögurra
manna herbergi. „Við vorum allt-
af fjórar en reyndar aldrei þær
sömu því það koma alltaf einhver
ný í hverri viku. Þetat er líka
túristastaður og geta ferðamenn
gist í húsum og tjöldum á svæð-
inu. Og svo eru ljónsungarnir í
búrum við bústaðinu,“ segir Jóna
Sigurlína sem var aðallega að
hugsa um fjóra ljónsunga, alla
undan sömu ljónynju. Þrír þeirra
voru yngri en eins mánaða og sá
fjóri örlítið eldri. Þessa litlu feng-
um við að hugsa um í búrunum
til að venja þá við okkur svo við
gætum síðar farið með þá í göngu
út á opin svæði þar sem þeir læra
að veiða sér til matar sjálfir,“
segir Jóna. Lokaáfangi verkefn-
isins er að sleppa þeim við ákveð-
inn aldur á verndarsvæði þannig
að þeir pari sig og eignist frjáls-

borin afkvæmi. Þau afkvæmi
þekkja ekki manninn og þeim er
hægt að sleppa alfrjálsum út á
víðáttur Afríku.

Jóna segir erfitt að upplifa allt
aðra menningu en hér heima.
„Það var drasl út um allt, með-
fram öllum vegum og svo var
líka erfitt að sjá hvernig margir
bjuggu, bara í einhverjum kofum.
Einu sinni, þegar við fórum að
skoða Viktoríufossa, stoppuðum
við á bakaleiðinni til að taka ben-
sín. Þá kom til okkar strákur sem
átti ekki neitt og var að betla. Það
var sárt að horfa upp á það. Svo
eru þarna tvö munaðarleysingja-
heimili sem Antelope Park styrk-
ir. Það var mjög áhugavert að
heimsækja þau. Á laugardögum
máttum við ráða hvað við gerðum
og ég fór eiginlega alltaf þangað.
En börnin voru bara kát, strák-
arnir spiluðu fótbolta berfættir á

mölinni, það var svolítið skrítið
að sjá. Svo er Antalope Park að
byggja annað munaðarleysingja-
heimili. Það er ein af þeirra leið-
um til að gefa tilbaka til samfé-
lagsins, “ segir Jóna.

Aðspurð hvaðan hún hafi feng-
ið þá hugmynd að fara til Afríku
til að leika sér með ljónsungum
segir hún að hana hafi ekki langað
að fara í háskólanám strax að
lokinni útskrift frá Menntaskól-
anum á Ísafirði síðasta vor. Vildi
hún ferðast aðeins fyrst. „Ég fann
þetta á Nínukot.is og bara ákvað
að slá til. Þarna eignaðist ég fullt
af vinum frá öllum heimshornum,
Singapore, Bretlandi, Danmörku,
Noregi, Indlandi og Bandaríkjun-
um, og ég held sambandi við þau
í dag,“ segir hún.

Jóna er aðeins 18 ára gömul og
segir hún að það hafi reynt á að
fara þessa ferð alein. „Þetta tók
alveg á, en ég sé ekki eftir því.
En næst þegar ég ferðast ætla ég
að taka einhvern með mér! Það
var áreynsla að fara þarna ein,
tók alveg á, en ég sé ekki eftir
því. Næst ætla ég að fara með
einhverjum vini!“ segir Jóna.

– harpa@bb.is
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Snjóflóðið 5. apríl 1994

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

Dagbjört S. Gunnarsdóttir og aðstandendur.

Öllum þeim fjölmörgu sem veittu stuðning og
ómetanlega hjálp vegna andláts og útfarar

sendum við hugheilar þakkir. Sérstakar þakkir sendum við Íþrótta-
félaginu Ívari, Íþróttafélaginu Kubba og Félagi eldri borgara á Ísafirði.

Guð blessi ykkur öll.

Héðins Ólafssonar

Skuldahlutfall sveitarfélaga
hefur farið lækkandi frá árinu
2010, að því er fram kemur í sam-
antekt innanríkisráðuneytisins
um þróun fjármála sveitarfélaga
síðustu árin. Ráðuneytinu hefur
borist fjárhagsáætlanir sveitarfé-
laga fyrir árið 2014 en allt frá
árinu 2012 þegar ný sveitarstjórn-
arlög tóku gildi, hafa sveitarfé-
lögin unnið eftir ákvæðum um
fjárhagsleg viðmið um skulda-
hlutfall og jafnvægisreglu. Stuðst
var við rauntölur áranna 2010-
2012 og fjárhagsáætlanir áranna

2013-2014 en ársreikningar árs-
ins 2013 liggja ekki fyrir fyrr en
í maí.

Fjárhagsáætlanir gera ráð fyrir
að heildarskuldir og skuldbind-
ingar þess hluta sveitarfélaga sem
sér um hefðbundinn rekstur þess
verði um 268,2 milljarðar króna.
Fyrir þann hluta sem snýr að
rekstri og ýmsum sérrekstri sem
varðar sveitarfélögin er gert ráð
fyrir að heildarskuldir og skuld-
bindingar verði 557,3 milljarðar
króna. Fjárhagsáætlanir ársins
2014 gera ráð fyrir að skulda-

hlutfallið verði um 118% í A-
hluta og um 183% í A og B-hluta.

Með gildistöku sveitarstjórnar-
laga árið 2012 var ákvæði um
150% skuldaviðmið fyrir A og
B-hluta í reikningsskilunum.
Árið 2012 var fyrsta rekstrarárið
vegna hins nýja skuldaviðmiðs
og nam viðmiðið það ár um
204%. Fjárhagsáætlanir áranna
2013 og 2014 gera ráð fyrir lækk-
un hlutfallsins og að það nemi
um 174% árið 2014. Er þessi
þróun í réttu samhengi við þróun
skuldahlutfalls síðustu árin.

Skuldahlutfall sveitarfélaga
hefur farið lækkandi frá 2010

Áhöfnin á línubátnum Hálf-
dáni Einarssyni ÍS frá Bolungar-
vík gerði góðan róður í síðustu
viku þegar þeir fengu 21 tonn af
steinbít. Aflann fengu þeir norður
af Hornbjargi og kom það Guð-
mundi Einarssyni, útgerðar-
manni Hálfdáns, á óvart þar sem
mikil loðna hefur verið í og við
Ísafjarðardjúp. „Þorskurinn hefur
verið afvelta eftir loðnuátið, en
steinbíturinn er greinilega aðeins

að vakna aftur norðan við Horn
eftir veisluna undanfarið,“ sagði
Guðmundur í samtali við Morg-
unblaðið. Skipstjóri í túrnum var
Björn Elías Halldórsson. Guð-
mundur segir að fiskurinn liggi í
loðnunni á Ísafjarðardjúpi og víða
á Vestfjarðamiðum. „Hér hefur
verið óhemju mikið af loðnu, en
hún er að leggjast á botninn og
drepast,“ segir Guðmundur.

„Ég veit svo sem ekki hversu

mikið er af henni, en hún er búin
að vera hér í nokkrar vikur og
núna er víða 4-5 metra teppi á
botninum. Í Djúpinu koma menn
færunum varla niður vegna loðn-
unnar. Fyrir helgi heyrði ég að

rækjubátur hefði fengið hátt í
tonn af loðnu í einu hali.“ Loðn-
unni fylgir mikið fuglalíf og segir
Guðmundur að það eigi jafnt við
svartfugl og hvítfugl eins og
múkka og máfa. „Núna er mikið

af svartfugli hér í Djúpkjaftinum
og norður um, en svo kemur
makríllinn í sumar og þurrkar
upp sílistorfurnar. Svartfuglinn
sést ekki eftir að makríllinn hefur
hreinsað upp allt ætið.“

21 tonn af steinbít í einum róðri

Björn Elías Halldórsson
og Hjalti Þór Þorkelsson,

skipstjórar á Hálfdáni
Einarssyni ÍS.

Mynd: vikari.is.

Senn eru liðin 20 ár frá snjóflóðinu er féll á Seljalandsdal og
náði fram af Seljalandsmúlanum og niður í Tungudal hinn 5. apríl
1994. Snjóflóðið var eitt hið stærsta sem menn höfðu mælt og
hafði mikla eyðileggingu í för með sér. Mannvirki á skíðasvæðinu
á Seljalandsdal urðu eyðileggingunni að bráð og svo fór að 40 af
42 sumarhúsum í Tungudal. Þau eyðilögðust. Hið skelfilegasta
var að einn maður fórst, Kristján Jónasson, sem um skeið var með-
al annars forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar, auk þess að
gegna mörgum öðrum trúnaðarstörfum og hafa verið virkur í fé-
lags- og íþróttalífi bæjarins. Eiginkona hans, Hansína Einarsdóttir
meiddist talsvert, en þau  höfðu gist í tiltölulega nýbyggðum sum-
arbústað sínum um páskana.

Blessuð sé minning Kristjáns og þeirra beggja. Snjóflóðið og
afleiðingar þess höfðu mikil áhrif á bæjarbúa og langt út fyrir
Ísafjörð. Skiptar skoðanir voru meðal manna um hvað gera skyldi.
Ákveðið var að leyfa byggingu sumarbústaða á nýjan leik og
mannvirki skíðasvæðins voru endurreist. Sýslumaðurinn á Ísafirði
lagðist gegn því og bar fyrir sig þau rök að þar sem snjóflóð hefði
fallið mætti gera ráð fyrir öðru á nýjan leik. Hlaut hann fyrir vikið
litlar þakkir margar íbúa og annarra. Jafnframt setti hann fram efa-

semdir um endurreisn sumarbústaða í Tungudal. Varð það einnig
umdeilt og illa liðið. Niðurstaðan varð að endurreisa sumarbústaði
í Tungudal með takmörkunum um dvöl að næturlagi yfir vetrartím-
ann. Embættismaðurinn hlaut mikla gagnrýni vegna afstöðu sinnar.
Því miður fór svo að 5. mars 1999 féll snjóflóð á svæðið og eyði-
lagði á ný skíðamannvirki. Þau voru ekki endureist.

Hinn 16. janúar 1995 féll snjóflóð á þorpið í Súðavík og fórust 14
manns. Um haustið, hinn 26. október 1995 féll snjóflóð á Flateyri
og svipti 20 manns lífi. Eignaskemmdir urðu miklar í bæði skiptin,
en ekkert fær bætt mannslíf. Á rúmlega átján og hálfum mánuði
urðu skelfilegir atburðir á Vestfjörðum, sem leiddu til lagasetningar
og gerbreytingar á viðhorfum til hættu af snjóflóðum eins og glöggt
má sjá á varnargörðum á Flateyri, Ísafirði og í Bolungarvík og flutn-
ingi byggðar í Súðavík og aflagðrar í hluta Hnífsdals.

Við skulum fagna því sem gert hefur verið mannslífum til bjargar
og allri viðleitni í þá veruna að koma í veg fyrir tjón af völdum snjó-
flóða. Á þann hátt heiðrum við best minningu þeirra 35 sem létu
lífið á norðanverðum Vestfjörðum og mannsins sem fórst á Reykhól-
um í janúar 1995. Vonandi dynja slíkar hörmungar ekki á Vestfirðing-
um framar.
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Sælkeri vikunnar er Hulda Veturliðadóttir á Ísafirði

Brauðréttur og heitfeng matarsúpaBrauðréttur og heitfeng matarsúpaBrauðréttur og heitfeng matarsúpaBrauðréttur og heitfeng matarsúpaBrauðréttur og heitfeng matarsúpa
Þessi réttur er í miklu uppá-

haldi hjá Jóni Inga mínum og
er alltaf gerður fyrir afmæli og
þegar eitthvað er um að vera.
Þetta er klassískur heitur brauð-
réttur en slær iðulega í gegn.
Ég ætla að líka að koma með
uppskrift að uppháldsúpunni
okkar.

Brauðréttur
6-8 brauðsneiðar, rifnar niður
250 gr sveppasmurostur
1/4 dós aspas
200 gr skinka, skorin í bita
3 msk majones eða súrmjólk
(ég nota yfirleitt majónes en
hitt gengur alveg)
Rifinn ostur.
Paprikukrydd
Osturinn er settur í pott ásamt

safa af aspas í smá skömmtum.

Potturinn tekinn af plötunni og
majónes, skinka og aspas sett út
í. Brauðið sett í smurt, eldfast
mót. Ostahræran er sett yfir og
að lokum rifni osturinn. Papriku-
kryddinu er síðan stráð yfir. Þetta
fer inn í 200° heitan ofn í 15 - 20
mín.

Heitfeng matarsúpa (fyrir 6)
1 laukur
1 msk olía
1 tsk basilíka
1 dós niðursoðnir tómatar
1 l vatn
1 tsk kjötkraftur
1 tsk grænmetiskraftur
1 msk chilisósa (Sweet chili)
2 msk tómatsósa
100 gr gulrætur í sneiðum
200 gr blómkál eða spergilkál
1/2 l matreiðslurjómi

80 gr spaghetti eða pasta
1 dl kalt vatn
3 msk hveiti
salt og svartur pipar
Saxið laukinn og látið hann

krauma í olíu. Stráið basilíku yfir
og látið krauma með. Bætið
tómötum, vatni, krafti, chilisósu
og tómatsósu út í og sjóðið við
vægan hita í 5 mín. Gulrótum
ásamt blómkáli bætt út í og látið
sjóða í ca 7 mín. Bætið matreið-
slurjóma og pasta út í og sjóðið í
5 mín. Hristið hveitijafning og
jafnið súpuna. Sjóðið í 2-3 mín í
viðbót. Kryddið með salti og
pipar. Við höfum yfirleitt hvít-
lauksbrauð með.

Ég skora á vinkonu mína,
Kristjönu Magnúsdóttur og Guðna
Borgarsson að koma með næstu
uppskrift.

Bjargað frá drukk
bæjarpúka. Við reistum kastala
fyrir ofan skúr uppi á Urðarvegi
og þar stóðum við á vakt og köst-
uðum eggjum í þá sem reyndu að
komast framhjá. Njósnarar voru
handteknir og ýmsum brögðum
beitt til að komast að því hvað
þeir höfðu gert á okkar hlut og
hvaða upplýsingum þeir höfðu
lekið til andstæðinganna. Það er
nú eiginlega ekki prentvænt
hvaða aðferðum var beitt,“ segir
Gummi hlæjandi. „Þegar maður
hugsar til þess hvað maður var
að bralla er augljóst hversu mikið
hefur breyst, það yrði allt vitlaust
ef krakkar myndu taka uppi á
svipuðum hlutum í dag og maður
var að taka sér fyrir hendur dag
eftir dag. Maður þakkar nú bara
guði fyrir að ekki hafi eitthvað
alvarlegt komið fyrir í öllu þessu
bralli sem maður var í.

Eitt sinn fórum við nokkrir
strákar saman í verkefnisferð þar
sem ég, sem var langyngstur í
hópnum enda bara um sjö ára,
var látinn halda á fullt af bensín-
sprengjum, en þá var stríð milli
Hlíðarvegspúka og Urðarvegs-
púka. Við vorum á leið í átt að
Hlíðarvegsblokkunum þegar
hópur Hlíðarvegspúka kom í
áttina til okkar. Það varð einhver
hasar og það endaði á því að ég
missti allar sprengjurnar og hljóp
grátandi heim. Þannig fór um sjó-
ferð þá og til allrar hamingju
varð nú ekki meira úr því. En
maður hefur heyrt sögur þar sem
þessar orrustur fóru úr böndun-
um, til að mynda þegar kveikt
var í kofa fyrir aftan Kennara-
blokkina í Fjarðarstrætinu, sem

Ísfirðingurinn Guðmundur Fr.
Matthíasson er þriðji yngsti í átta
barna systkinahóp. Hann átti lit-
ríka og gleðiríka æsku þar sem
mikið var brallað og lent í ýmsum
ævintýrum. Hann hélt síðan ung-
ur að aldri á mölina, og eftir að
hafa tekið óvænt þátt í rekstri á
hinum vinsæla veitingastað ener-
gia í Smáralind setti hann á fót
fyrirtækið Steinteppi sem sérhæf-
ir sig í lagningu iðnaðargólfs.
Nú ferðast hann vítt og breitt um
landið til að leggja epoxy gólfefni
og steinteppi.

Blaðamaður Bæjarins besta
fékk Guðmund, sem betur er
þekktur sem Gummi Matt, til að
deila með sér nokkrum minning-
um frá Ísafirði bernsku hans.
Bæjarlífið hefur töluvert breyst
frá því sem þekkist í dag, við-
skiptaævintýrum seinni tíma og
fleiri ævintýrum, eins og þegar
hann truflaði sjónvarpsútsend-
ingar CNN meðan á leiðtoga-
fundi Reagans og Gorbatsjev
stóð.

Á meðan Gummi sleit barns-
skónum bjó hann á nokkrum
stöðum á Eyrinni þar til foreldrar
hans byggðu húsið að Urðarveg
64 og settust þar að. Þrátt fyrir að
hafa búið mörg af bernskuárun-
um á Eyrinni segist Gummi telja
sig gallharðan efribæjarpúka.

„Ég hef alltaf verið efribæjar-
púki og var það í stríðunum sem
gengu á milli efribæjar- og neðri-

hafði þær afleiðingar að rúðurnar
sprungu í fjölbýlishúsinu.“

Vildi bjarga
nýju stígvélunum

Gummi komst þó oft í hann
krappan í sinni bernsku og eitt
sinn komst hann í lífsháska við
leik við Bæjarbryggjuna. Hann
komst þó ekki að því fyrr en
nýlega, en eins og oft gerist þegar
börn verða mjög hrædd við eitt-
hvað í æsku er eins og hugurinn
þurrki út minninguna um atburð-
inn.

„Ég að leika mér við bryggjuna
og var að veiða þegar ég endaði
ofan í sjó. Ég fór víst á bólakaf
en poppaði alltaf upp aftur og
tók andköf. Doddi (Þorbjörn Jó-
hannesson, innsk. blm.) var akk-
úrat að veiða þarna á sama tíma,
sá þetta og stökk á eftir mér. En
að hans sögn var ég alveg
brjálaður og vildi ekki koma upp
úr þar sem ég hafði misst stíg-
vélin mín sem voru ný og senni-
lega vildi ég alls ekki koma heim
án þeirra. Svo þarna var ég sjö
ára gamall og vildi ekki láta
bjarga mér því mér var svo annt
um stígvélin mín. Sem betur fer
var Doddi þarna því ég var ekki
orðinn syndur á þessum aldri. Ég
mundi nú reyndar ekkert eftir
þessu fyrr en ég heyrði af þessu á
fullorðinsaldri, þá rifjaðist þetta
smám saman upp. Doddi fór með
mig heim rennandi blautan, en
mamma var svo vön því að við
systkinin værum eitthvað að
bralla að hún hefur væntanlega
tekið þessu með ró. Það var alla
daga eitthvað að koma upp í

þessum átta barna hópi og maður
lenti í ýmsu þegar maður var lítill.

Eitt sinn var ég að aðstoða við
slátt á túni, en þá var meðal annars
slegið með orfi og ljá þar sem
túnin hér vestra eru nú ekki beint
láglendi. Villi frændi, Vilhjálmur
Vilhjálmsson, gekk á undan mér
með ljá í hendi og ég gekk í
humátt á eftir honum, en ekki
vildi betur til en svo, að ég steig
ofan í holu og datt fram fyrir
mig, beint með hendina á ljáinn
sem fór í gegn við litla fingur.
Villi kallaði á pabba sem kom
hlaupandi og sá mig alblóðugan
á hendinni. Það var rokið með
mig heim í Mjallargötuna og
stokkið í snatri upp á eldhúsborð.
Ekki var hægt að ná í lyfjakassann
öðruvísi enda var hann geymdur
eins hátt uppi og hægt var svo
við krakkarnir kæmumst ekki í
hann. Skellt var plástri á hendina,
en fljótt var ljóst að það myndi
ekki gera mikið gagn, svo það
var rokið með mig aftur út í bíl
og upp á sjúkrahús þar sem ég
var saumaður.“

– En var aldrei erfitt að alast
upp í svo stórum systkinahóp?

„Nei, aldrei, það var ofsalega
gaman. Ég held að börn njóti
góðs af því að eiga systkini.
Vissulega er það erfitt fyrir for-
eldrana, en það er mjög skemmti-
legt fyrir börnin. Maður hafði
alltaf nóg fyrir stafni og það var
alltaf eitthvað verið að bralla. En
vissulega rifumst við líka, sum
hver eins og hundur og köttur. Í
dag eru þau alltaf í huga mínum
þó svo að við séum búin að dreif-
ast vítt og breitt um landið og

jafnvel út fyrir landsteinana.
Ég á sjálfur tvo stráka, einn

fósturson og stelpu fyrir sunnan,
og svo aðra dóttur sem býr á
Spáni. Mér finnst mjög gott að
börnin mín eigi systkini, það er
mikill akkur í því.“

Búskapur á Urðarveginum
„Það var mjög gaman í gamla

daga og heldur betur margt búið
að breytast frá því að ég var
krakki. Til dæmis voru pabbi og
bræður hans með fjárhús fyrir
ofan Urðarveg. Ég man að við
strákarnir laumuðumst upp í hlíð
og földum okkur svo við gætum
fylgst með heimaslátruninni, en
hana máttu börnin ekki sjá. Ég
átti meira að segja mína eigin
kind, en allt í einu hvarf hún og
ég vissi ekki hvað hafði orðið
um hana, væntanlega hefur hún
horfið ofan í magann á okkur,“
segir Gummi glottandi.

„Það var mikil vinna í kringum
þennan búskap, en þegar ég var
kominn á unglingsaldur voru þeir
beðnir um að færa fjárhúsin úr
byggðinni inn í Tungu. Svo kom
að því að golfklúbburinn vildi fá
túnið sem föðurbróðir minn
Ólafur Vilhjálmsson og sonur
hans Kristján Ólafsson voru búnir
að rækta þar upp. Því var fjár-
stofninn fluttur inn í Engidal þar
sem hann fór illa í eiturgufunum
eins og vel er þekkt. Það er virki-
leg synd að þetta fór svona því
búið var að byggja upp mjög
góðan, fallegan og vel hirtan fjár-
stofn. En svona er þetta.

Það er ótrúlegt að hugsa til
þess hvað mikið hefur breyst frá
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kknun við Bæjarbryggjuna
því að ég var strákur, og ég er nú
ekki það gamall,“ segir Gummi
og hlær. „Maður þurfti ekki að
fara lengra en á Urðarveg til að
komast í sveit og í tæri við dýrin.
Svo voru líka beljur við Kúabúið
á leiðinni inni í Skóg.“

Tímamót urðu þegar Gummi
var sendur tíu ára gamall í sveit í
Vopnafirði.

„Ég var sendur í sveit í þrjá
mánuði. Þetta var erfiður tími
þar sem ég var með mikla heim-
þrá, enda var ég kominn eins
langt í burtu að heiman og hægt
var og ekkert við að vera nema
beljur og kindur. En þegar ég
kom til baka var ég búinn að
missa alla mína nánustu vini þar
sem þeir voru fluttir í burtu. Þetta
var lærdómsrík reynsla, en ég
lenti í ýmsu á meðan dvöl minni
stóð þarna.“

Rúntað um á
gamalli grænni drossíu

Þá breyttist lífið á ný, eins og
hjá svo mörgum, þegar Gummi
fékk bílprófið langþráða og gat
brunað um bæinn á sinni eigin
drossíu.

„Ég fékk að gjöf frá systur
minni grænan, gamlan bíl af teg-
undunni Hillman Hunter. Ég
gerði hann upp, en hann var ekki
tilbúinn þegar ég fékk bílprófið.
Ég horfði á hann út um gluggann
á hverju einasta kvöldi og dáðist
að bílnum þar sem mér fannst
hann rosa drossía,“ segir Gummi
hlæjandi að endurminningunni.

„Þegar dagurinn rann upp að
ég fékk bílprófið sá frændi minn,
Kristján Ólafsson, aumur á mér
þar sem ég hafði engan bíl til
umráða. Hann kom til mín og
sagði að hann hefði fengið átta
sílindra kagga upp í hendurnar á
sér þegar hann fékk prófið og
vildi að ég fengi það sama. Svo
rétti hann mér lyklana að fjögur
hundruð hestafla bíl. Ég fékk

hann til að leika mér á í heilan
dag á Ísafirði. Sá dagur leið hratt.

En svo kom að því að Hillman
Hunterinn var orðinn klár. Þetta
var bíll sem systir mín og mað-
urinn hennar sáu ekkert verð í,
enda var þetta drusla, og ákváðu
að gefa mér hann. En ég kom
honum í lag og gerði hann mjög
flottan. Ég keypti plasthjólkoppa
sem ég tróð á hann og rúntaði um
bæinn ógurlega stoltur af kagg-
anum mínum. Einu sinni var ég
að keyra að vetri til og þá ekkert
sjóaður í að keyra að vetri til og
það var mjög hált. Þá sé ég þrjá
stráka vera að spjalla saman fyrir
utan Bókhlöðuna. Ég ætlaði að
sýna mig fyrir þeim og gef aðeins
í, en þá snýst bíllinn, ég missi
stjórnina og stefni á þá. Þeir
stökkva allir upp á tröppuna við
innganginn og sekúndu seinna
negli ég bílnum á tröppuna. Það
munaði því mjög litlu að illa hefði

farið. En þeir urðu svo brjálaðir
að þeir hentu samlokunum sem
þeir voru að borða í bílinn þegar
ég keyrði fram hjá.“

Alltaf gott að heim-
sækja heimabæinn

Gummi flutti frá Ísafirði til
höfuðborgarinnar árið 1992 og
hefur búið þar síðan, fyrir utan
þann tíma sem hann bjó á Spáni.
Árið 1987 byrjaði hann fyrst í
steinteppabransanum og stofnaði
síðan fyrirtækið SteinTeppi.is
árið 2006.

„Það hefur gengið nokkuð vel,
en auðvitað setti kreppan strik í
reikninginn. Maður vissi ekki
hvernig þetta myndi fara á tíma-
bili. Ég var með stórar hugmyndir
áður en hrunið skall á, eins og að
kaupa húsnæði undir fyrirtækið
og innflutning á efnum, tækjum

og tólum, en maður þurfti að horf-
ast í augu við staðreyndir, draga
saman seglin og horfa í hverja
krónu. Þar af leiðandi er fyrir-
tækið enn í rekstri í dag. Þetta
var erfiður tími fyrir fyrirtæki í
öllum geirum. Menn þurfa enn í
dag að hugsa vel um hvert skref
og fara vel með þá peninga sem
þeir hafa í höndunum, á sama
tíma og þeir verða að gefa upp
góð verð. Rekstraraðilar eru því
að berjast við að borga háa skatta
og mikinn efniskostnað á sama
tíma og þeir verða að bjóða vör-
una nánast á kostnaðarverði til
að vera samkeppnishæfir. Þetta
er því alls ekki auðvelt. Fyrir það
fyrsta þarf maður að hafa góðan
mannskap. Menn þurfa að vera
duglegir svo ekki þurfi að eyða
óþarfa tíma í verkin.

Guðmundur hefur komið víða
við í vinnu sinni fyrir Stein-
Teppi.is og lagt bæði epoxygólf
og steinteppi nánast um allt land
og út fyrir landsteinana, eins og
t.d. í Færeyjum, Svíþjóð, Noregi

og Kanada. 
„Ég hef oft krossað landið og

fer hvert sem er til að vinna verk.
en mestmegnis hef ég þó verið
að vinna á höfuðborgarsvæðinu.
Af þeim verkum sem fyrirtækið
hefur tekið að sér á landsbyggð-
inni eru flest fyrir vestan.

Það er mér mjög mikils virði
að geta komið af og til vestur,
sérstaklega til Ísafjarðar. Þetta
er minn heimabær og alltaf gott
að koma hingað. Í hvert sinn fer
ég í fiskibúðina og kaupi mér
fisk, kartöflur og rúgbrauð og fer
með til mömmu. Það klikkar aldrei.

Frá epoxy og stein-
teppum í veitingarekstur

og svo aftur til baka
Guðmundur hefur verið meira

og minna starfandi í og með
epoxy- og steinteppagólfefni frá
því 1987 með hléum, eins og
2001 þegar hann stökk aðeins í
veitingarekstur með unnustu
sinni sem hafði þá nýlokið við-
skiptanámi og henni hafði boðist
að taka pláss á leigu í Smáralind
sem var þá að rísa. Ákveðið var
að taka slaginn og fara af stað
með útskriftarverkefni Júlíu og
setja á stofn veitingastað sem
byði upp á hollar og umfram allt
orkumiklar veitingar. Orkusjeik-
ar voru þar efst á blaði ásamt
nýkreistum, ferskum ávaxta- og
grænmetisdjúsum.

„Við fengum til liðs við okkur
í hönnun veitingastaðarins snill-
ingana hjá Einrúm arkitektum,
þau Steffan Iwersen og Kristínu
Brynju Gunnarsdóttur.

En að sjálfsögðu vorum við
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þarna allan sólarhringinn í einu
og öllu alla daga þangað til við
opnuðum staðinn. Við náðum t.d.
að hvíla okkur í 15 mínútur sólar-
hringinn sem við opnuðum. Það
var rosalega erfitt að standa upp
eftir þessa stuttu hvíld, en við
gerðum það, settum upp brosið
og allt var sett í gang.

Formleg opnun energia Bar var
8. desember 2001 kl. 13:07. Páll
Óskar var svo frábær að koma og
klippa á borðann og segja nokkur
orð. Okkur fannst hann passa vel
í þetta verkefni þar sem hann var
og er svo mikill orku-bolti og við
vorum að opna veitingastað fyrir
þá sem sækjast í það sem er hollt,
ferskt og orkumikið. Páll Óskar
fékk fyrsta orku-sjeikinn og
fyrstu orku-máltíðina. energia
naut strax mikilla vinsælda og er
enn í dag mjög vinsæll staður þó
með eilítið breyttum áherslum
með nýjum eigendunum.

energia var fyrsti veitingastað-
urinn á Íslandi svo vitað sé til til
þess að bjóða upp á orkusjeika
og nýkreista safa, annars höfðu
þeir einungis þekkst á líkams-
ræktarstöðvum og á einstaka
heimilum, eins og okkar.

En nú hafa margir tekið þetta
upp og fjölmargir veitingastaðir
bjóða upp á ferska nýkreista djúsa
og orkusjeika og fleira sem var
að finna á matseðli okkar.

Eftir að við ákváðum að selja
veitingastaðinn 2006, þá ákváð-
um við að stofna epoxy- og stein-
teppafyrirtæki, því það er ekki í
eðli okkar að sitja auðum hönd-
um.

Þá var ekkert annað að gera en
að koma sér að verki koma sér
upp áhöldum, verkfærum, farar-
tækjum, efnislager og hefjast
handa. Eins þurfti að finna gott

nafn fyrir þetta verkefni, og eftir
mikla yfirlegu og vangaveltur
fékk fyrirtækið það góða nafn
SteinTeppi.is. Það hefur verið
mikið að gera en við viðurkenn-
um þó að það hefur nú verið ansi
erfiður róður í gegnum hrunið,
en við höldum enn velli og höfði.
Við þekkjum ekkert annað en að
láta hendur standa fram úr ermum
og ganga í öll þau verk er til
falla. Gefumst aldrei upp þó á
móti blási, það er bara gefið að-
eins meira í. SteinTeppi.is er far-
sælt, vel rekið og gott fyrirtæki
sem hefur dafnað vel og örugg-
lega. Mestu og bestu auglýsing-
arnar sem við höfum fengið eru
gott orðspor. Það spyrst víða og
heyrst um langan veg meira en
margan manninn grunar, því hef
ég kynnst vel bæði í veitinga-
bransanum og í SteinTeppunum.

Að gera alltaf vel og sitt besta
skilar sér ávallt í ánægðum við-
skiptavinum og ánægju í starfi.“

Truflaði sjónvarpssendingar
CNN til Bandaríkjanna

Gummi hefur þó starfað við
ýmislegt á sínum ferli og lent í
ýmsum ævintýrum. Til að mynda
eru líklega ekki margir sem hafa
truflað sögufrægar sjónvarps-
sendingar við gámaflutning, en
því varð Gummi fyrir á meðan
leiðtogafundi Ronalds Reagans
og Mikhail Gorbatsjev leiðtoga
Sovétríkjanna stóð í Reykjavík
árið 1986.

„Ég var að vinna hjá Gáma-
þjónustu við að tína upp gáma
með lyftara með tönnum framan
á. Ég var að vinna fyrir aftan
Hótel Loftleiðir en þar á bak við
var stórt plan þar sem mörg fyrir-

tæki geymdu gáma sína. Ég var
þar í mestu makindum að sturta
úr gámum með tilheyrandi látum
þegar allt í einu er bankað á
gluggann hjá mér. Þar stóð maður
úti í kvöldmyrkrinu og spurði
hvort ég yrði lengi að þessu. Þeg-
ar ég játti því spurði hann hvort
ég gæti beðið aðeins með þetta
þar sem ég væri að trufla beina
útsendingu frá sjónvarpsstöðinni
CNN sem voru að senda út efni
um Gorbasjov og Reagan. Þá var
búið að útbúa stúdíó í tveimur
gámum sem búið var að klæða
að innan. Þetta var að sjálfsögðu
ekki hljóðeinangrað og því heyrð-
ust öll umhverfishljóð mjög vel.
Og ég var sem sagt að trufla
útsendingu til Bandaríkjanna
með því að vera dröslast með
þennan gám með tilheyrandi lát-
um.“         – Thelma Hjaltadóttir.
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Krossgátan

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

Fimmtudagur 3. aprílFimmtudagur 3. aprílFimmtudagur 3. aprílFimmtudagur 3. aprílFimmtudagur 3. apríl
kl. 19:40  AZ Alkmaar - Benfica

Laugardagur 5. aprílLaugardagur 5. aprílLaugardagur 5. aprílLaugardagur 5. aprílLaugardagur 5. apríl
kl. 11:45 Man. City - South.pt.
kl. 14:00 Cardiff - Crystal P.

kl. 14:00 Aston Villa - Fulham
kl. 14:00 Newcastle - Man. Utd

kl. 14:00 Hull - Swansea
kl. 16:30 Chelsea - Stoke

kl. 17:00 Barcelona - Real B
kl. 19:00 Real S - Ream M.

Sunnudagur 6. aprílSunnudagur 6. aprílSunnudagur 6. aprílSunnudagur 6. aprílSunnudagur 6. apríl
kl. 12:30 Everton - Arsenal

kl. 15:00 West Ham - Liverpool
Mánudagur 7. aprílMánudagur 7. aprílMánudagur 7. aprílMánudagur 7. aprílMánudagur 7. apríl

kl. 19:00 Tottenham - Sunderl.
Þriðjudagur 8. aprílÞriðjudagur 8. aprílÞriðjudagur 8. aprílÞriðjudagur 8. aprílÞriðjudagur 8. apríl

kl. 18:45 Chelsea - Paris St.
kl. 18:45 Borussia D. - Real M

Miðvikudagur 9. aprílMiðvikudagur 9. aprílMiðvikudagur 9. aprílMiðvikudagur 9. aprílMiðvikudagur 9. apríl
kl. 18:45 Bayern M - Man. Utd.
kl. 18:45 Atletico M - Barcelona

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
3. apríl 1984: 3. apríl 1984: 3. apríl 1984: 3. apríl 1984: 3. apríl 1984: Hundahald var
leyft í Reykjavík, að uppfylllt-
um ströngum skilyrðum. Það
hafði verið bannað frá 1971.
4. apríl 1970:4. apríl 1970:4. apríl 1970:4. apríl 1970:4. apríl 1970: Rúgbrauðsgerð-

in í Reykjavík skemmdist í
eldi. Húsið var gert upp og
þar eru nú m.a. veislusalir.

5. apríl 1986:5. apríl 1986:5. apríl 1986:5. apríl 1986:5. apríl 1986: Flugslys varð í
Ljósufjöllum á Snæfellsnesi.
Fimm fórust en tveir komust
af. Þeir biðu hjálpar í ellefu

klukkustundir. Flugvélin var á
leið frá Ísafirði til Reykjavíkur.
6. apríl 1944:6. apríl 1944:6. apríl 1944:6. apríl 1944:6. apríl 1944: Átta mönnum
var bjargað þegar banda-
rísk herflugvél steyptist í sjó-
inn út af Vatnsleysuströnd.

7. apríl 1968:7. apríl 1968:7. apríl 1968:7. apríl 1968:7. apríl 1968: Lög um tíma-
reikning öðluðust gildi kl.

01:00. Samkvæmt þeim skal
hvarvetna á Íslandi telja

stundir allt árið um kring eftir
miðtíma Greenwich.

8. apríl 1989:8. apríl 1989:8. apríl 1989:8. apríl 1989:8. apríl 1989: Fyrsta Bónus
verslunin var opnuð í Reykjavík.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg austlæg átt og
bjart með köflum og yfirleitt
þurrt um vestanvert landið.

Áfram milt veður.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
NA 8-15 m/s, hvassast NV-til
en annars hægari.  Hiti um

frostmark norðan lands.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
NA 10-15 m/s NV-til en

annars hægari. Rigning og
hiti 1-8 stig, mildast syðst.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Aðalfundur Félags eldri borgara
á Ísafirði (FEBÍ) fyrir árið 2013
verður haldinn föstudaginn 11.
apríl kl.14:00 í Nausti, félagsheim-
ili FEBÍ. Venjuleg aðalfundar-
störf. Stjórnin.

Magnús í
markaðsmálin

Magnús Hávarðarson hefur ver-
ið ráðinn markaðsstjóri hjá Fossa-
dal ehf. á Ísafirði, en fyrirtækið
hannar og framleiðir Einarsson
fluguveiðihjólin, eins og þekkt
er. Unnið er að markaðssetningu
Einarsson á heimsvísu og að sögn
Steingríms Einarssonar hjá Fossa-
dal er ráðningin þáttur i aukinni
áherslu fyrirtækisins á markaðs-
mál.

„Við höfum verið að ná um-
talsverðum árangri við markaðs-
setningu Einarsson og söluaðil-
um hefu fjölgað vítt og breitt um
heiminn, nú síðast í Japan, Kan-
ada og Bandaríkjunum. Okkar
markaðssetning fer að stærstum
hluta fram á netinu og þar er
Magnús auðvitað á heimavelli.“

Magnús er tölvu- og kerfis-
fræðingur að mennt og hefur rek-
ið tölvufyrirtækið Styx ehf. á
Ísafirði. Þar hefur hann að mestu
unnið að vefmálum og markaðs-
setningu á netinu fyrir fyrirtæki
og stofnanir. Hann hyggst reka
það áfram samhliða starfi sínu
hjá Fossadal.

Skólakrakkar
syngja inn vorið

Fagrir tónar bárust frá Silfur-
torgi eftir hádegi á föstudag. Var
þar saman kominn nokkur hópur
af nemendum í Grunnskólanum
á Ísafirði sem sungu fyrir gang-
andi vegfarendur og böðuðu sig í
geislum kærkominnar vorsólar.
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