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Fimmtudagur
31. mars 2011
13. tbl. · 28. árg.

Eins og að
koma heim

„Þegar ég fór héðan fann ég að ég
var lúinn,“ segir sr. Jakob Ágúst
Hjálmarsson um ár sín á Ísafirði
og erfiðleikana í kjölfar bruna
kirkjunnar. Á miðopnu í dag segir
hann frá verndaðri barnæsku, Ísafjarðarárunum, ástinni á Afríku og
hugðarefnum sínum eftir að hafa
dregið sig í hlé sextugur að aldri.
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Í fyrra bjuggu 166 innflytjendur í Bolungarvík eða sem svarar um 17% íbúa bæjarins, en í ár eru 102 innflytjendur skráðir til heimilis í Bolungarvík

Innflytjendum fækkar á Vestfjörðum
Í byrjun þessa árs voru 622
íbúar á Vestfjörðum með erlent
ríkisfang. Á sama tíma fyrir ári
voru 709 erlendir ríkisborgarar
skráðir til heimilis í fjórðungnum
og hefur þeim því fækkað um
87, eða 12% milli ára. Á síðasta
ári voru 10% Vestfirðinga innflytjendur en hlutfallið hefur nú
lækkað í 9%. Innflytjendur eru
þó hlutfallslega næst flestir á
Vestfjörðum en flestir á Suður-

nesjum. Þróunin á Vestfjörðum
er samræmi við landið í heild en
hinn 1. janúar 2011 voru 25.693
innflytjendur á Íslandi eða 8,1%
mannfjöldans. Það er fækkun frá
árinu áður þegar innflytjendur
voru 8,2% landsmanna og 26.171
alls.
Pólverjar eru fjölmennastir innflytjenda á Vestfjörðum sem og
á landinu öllu. Alls voru 399 Pólverjar skráðir til heimilis á Vest-

fjörðum í byrjun ársins sem þýðir
að þeir voru 65% allra innflytjenda á svæðinu. Pólskum innflytjendum fækkaði þó umtalsvert milli ára en í upphafi ársins
2010 voru þeir 436. Á landinu
öllu búa nú 9.463 Pólverjar og
eru þeir lang fjölmennasti hópur
innflytjenda hér á landi. Næst
fjölmennastir eru Litháar eða
5,7%, en 5,2% innflytjenda
fæddust á Filippseyjum.

Af vestfirskum sveitarfélögum
fækkaði innflytjendum mest í
Bolungarvík. Í fyrra bjuggu 166
innflytjendur í Bolungarvík eða
sem svarar um 17% íbúa bæjarins, en í ár eru 102 innflytjendur
skráðir til heimilis í Bolungarvík
eða rúm 11% íbúa. Fækkunina
má að mestu rekja til loka framkvæmda við Óshlíðargöng. Innflytjendum í Ísafjarðarbær fjölgaði hins vegar um tvo milli ára

en þeir voru 339 í upphafi ársins.
Hæst er hlutfall innflytjenda á
Tálknafirði eða tæplega 20%, en
þar eru 60 af 302 íbúum með erlent ríkisfang.
Fyrir utan Árneshrepp, þar sem
engir innflytjendur búa, er hlutfall innflytjenda lægst í Strandabyggð þar sem aðeins fjórir af
501 íbúum eru af erlendu bergi
brotnir.
– kte@bb.is

Pönnukökuhús
opnar á Ísafirði

Auglýsing um kjörfund vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíðargildi laga
nr. 13/2011 sem fram fer 9. apríl 2011
Kjörfundur vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíðargildi laga nr. 13/2011 verður
haldinn þann 9. apríl 2011. Kjörfundur hefst kl. 09:00 í öllum kjördeildum og stendur til
kl. 22:00 í 1.-3. kjördeild en til kl. 20:00 í 4.-6. kjördeild. Kosið verður á eftirtöldum stöðum:
1.-3. kjördeild í íþróttahúsinu á Torfnesi.
4. kjördeild í Grunnskólanum á Suðureyri.
5. kjördeild í Grunnskóla Önundarfjarðar á Flateyri.
6. kjördeild í Félagsheimilinu á Þingeyri.
Kjörskrá liggur frammi til kjördags á skrifstofu Ísafjarðarbæjar í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði. Kjósendur eru minntir á að hafa með sér persónuskilríki á kjörstað. Aðsetur yfirkjörstjórnar á kjördag verður í íþróttahúsinu á Torfnesi. Sími yfirkjörstjórnar á kjördag er 450 8090.
Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Hildur Halldórsdóttir, formaður,
Kristján G. Jóhannsson,
Aðalbjörg Sigurðardóttir.
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Pönnukökuhús verður opnað
á Ísafirði innan tíðar. „Hugmyndin er við verðum með íslenskar,
amerískar og mexíkanskar pönnukökur, með áherslu á þær íslensku, sem verða bakaðar ala
carte. Þær verða bakaðar eftir
hendinni um leið og fólk pantar.
Viðskiptavinir fá því ávallt heitar
og ferskar pönnukökur,“ segir
Anton Viggósson sem stendur
að opnun staðarins ásamt Birgi
Fannari Péturssyni.
„Við verðum með pönnukökur
með alls konar fyllingu og líka
matarpönnukökur sem verða þá
meira í mexíkóskum stíl. Við verðum líka með aðrar veitingar. Þetta
er hugsað sem kaffi- og smáréttahús sem verður opið fram eftir
um helgar,“ segir Anton. Staðurinn ber einfaldlega heitið Pönnukökuhúsið og hefur opnunardagur ekki verið ákveðinn. Það verður til húsa að Austurvegi 1 þar sem
verslunin Orkusteinn var áður.
Í tilefni opnunarinnar hafa
vertarnir ákveðið að efna til
keppni um bestu pönnukökuna.
Keppnin fer fram á Vesturslóð á
Ísafirði kl. 15 á sunnudag en þar
mæta væntanlegir keppendur
með sitt deig og baka fyrir dómnefnd. Sigurvegari hlýtur í verðlaun 20.000 krónur auk þess sem
uppskriftin verður í heiðursessi í
Pönnukökuhúsinu.
– thelma@bb.is
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Varasamt að sameina sparisjóðina í einn
Einar K. Guðfinnsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í
Norðvesturkjördæmi, telur varasamt að sameina alla sparisjóði
landsins í einn og segir eðlilegt
að nú verði farið að huga að því
að ríkið losi um eignarhald sitt í
sjóðunum. Þetta kom fram í máli
hans á Alþingi þar sem hann hafði
forgöngu um umræðu utan dagskrár um framtíð sparisjóðanna.
„Enginn vafi er á því að hin bitra
reynsla bankahrunsins kennir
okkur að það er tvímælalaust
kostur að hér sé við lýði fjölbreytt
bankakerfi og fjármálastarfsemi.
Þar skipta sparisjóðirnir miklu
máli. Reynslan kennir okkur líka
að stóru bankarnir hafa haft takmarkaðan áhuga á fjármálaþjónustu og bankaþjónustu úti um
landið, sennilega vegna þess að
staðarþekkingin sem er til staðar
í sparisjóðunum á landsbyggðinni hefur ekki verið fyrir hendi í
bönkunum. Þannig hafa sparisjóðirnir oftlega komið til skjalanna þegar bankarnir hafa ekki
haft áhuga á viðskiptum á landsbyggðinni,“ sagði Einar.
Hann sagði ennfremur að sparisjóðirnir stæðu frammi fyrir nýjum veruleika. „Þeir þurfa að laga
starfsemi sína að honum. Það er
t.d. ljóst að sparisjóðirnir njóta
ekki lengur sparisjóðabanka sem
bakhjarls. Þangað sóttu þeir
erlenda lánsfjármögnun og bankinn tók oftlega þátt í því með hinum staðbundnu sjóðum að annast
fjármögnun stærri verkefna, svo
sem á sjávarútvegssviðinu sem
kröfðust meira fjármagns. Sparisjóðirnir ráku líka margháttaða

Spurningin
Ætlar þú á rokkhátíðina Aldrei fór ég
suður um páskana?
Alls svöruðu 597.
Já sögðu 311 eða 52%
Nei sögðu 209 eða 35%
Óvíst sögðu 77 eða 13%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Austlæg átt og rigning
eða slydda, einkum
sunnan- og Austanlands.
Hiti 0-7 stig. Horfur á
laugardag: Breytileg átt
og síða skúrir eða él.
Fremur svalt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Breytileg átt og síða
skúrir eða él. Fremur
svalt í veðri.
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aðra sameiginlega starfsemi sem
nú er bara svipur hjá sjón. Nú
þarf að finna nýjar lausnir til að
sparisjóðirnir geti sinnt atvinnustarfsemi í byggðunum þótt það
verði í eitthvað breyttum mæli,
ella blasir við fullkomið tómarúm
sem við getum ekki treyst á að
hinir hefðbundnu viðskiptabank-

Sparisjóður Bolungarvíkur.
ar fylli upp í.“
Einar Kristinn segir að vel
megi hugsa sér að sjóðirnir verði
í vaxandi mæli svæðisbundnari
en þeir hafa verið, starfssvæði
þeirra verði stærri en tíðkaðist
forðum. „Það er hins vegar
ástæða til að vara við hugmyndum um að sameina sparisjóðina í

einn sjóð. Þar með myndu þeir
tapa sérstöðu sinni sem seðlabankastjóri rakti og ég gerði að
umtalsefni. Þess utan geta stjórnvöld alls ekki mælt fyrir um neitt
slíkt.“
Einar Kristinn segir eðlilegt
að farið verði í að huga að því að
móta stefnu sem felur í sér að

ríkið losi um eignarhald sitt í
sjóðunum sem allra fyrst. „Það
getur auðvitað ekki gengið til
lengdar að ríkið sé ráðandi stofnfjáreigandi í stórum hluta sparisjóðakerfisins. Það er í sjálfu sér
í mótsögn við þá hugmynd sem
sparisjóðirnir eru stofnaðir í
kringum,“ segir hann og bætir
við: „Það sem þarf að koma út úr
þessari umræðu er mjög skýr og
afdráttarlaus afstaða okkar í
þinginu um það að við viljum að
hér sé við lýði öflugt sparisjóðakerfi sem starfi sem víðast um
landið. Það yrði skrumskæling á
sparisjóðaforminu ef niðurstaðan
yrði sú að settur yrði á laggirnar
einn sparisjóður yfir landið allt.
Það er ekki viðunandi niðurstaða
að mínu mati.“
Einar lauk máli sínu með því
að ítreka að sparisjóðirnir gegndu
gríðarlega miklu hlutverki. „Þeir
hafa mikið forskot vegna staðarkunnáttunnar innan þessara einstöku sparisjóða og það er gífurlega mikilvægt, ekki síst fyrir
hinar dreifðu byggðir, að sparisjóðakerfið sé til staðar.“
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Safnast þegar saman kemur
Sóknarfæri í sögunni var fyrirsögn viðtals BB við Jón Jónsson,
menningarfulltrúa Vestfjarða, í fyrri viku þar sem komið var inn á hugtakið ,,menningartengd ferðaþjónusta,“ sem oftar en ekki skýtur upp
kollingum þegar rætt er um ferðaþjónustu sem vaxandi atvinnugrein.
Jón sagði meðal annars: ,,Þegar það er verið að markaðssetja svæði
eins og Vestfirði miðast sú markaðssetning oftast við að ná til ferðamanna. En það þarf að markaðssetja svæðið út frá fleiri sjónarhornum,
til dæmis sem valkost fyrir fólk til að búa innan, eða fyrir fyrirtæki að
starfa á. Og svo þarf að hugsa um að markaðssetja Vestfirði gagnvart
íbúunum sjálfum, sem svæði sem þeir eru ánægðir með að búa og
starfa á.“ Og hann heldur áfram: ,,Oft er horft á fólksfækkunartölur, að
það fækki um svo og svo marga íbúa á einhverju tímabili. Menn eru
mjög uppteknir af því og mikið að spekúlera í því, þegar stóra málið er
kannski líka hvernig þeim líður sem eru ennþá hérna, og hvernig þeir
upplifa sig. Finnst þeim sem eru hér enn gott að búa hérna, eru þeir
stoltir af sínu svæði?“
Finnst þeim sem eru hér enn gott að búa hérna, eru þeir stoltir af sínu
svæði? Tímabær spurning hjá menningarfulltrúanum. Telja verður að
svo sé, ella væru þeir farnir. Þótt svarið virðist liggja í augum uppi er
ástæða til að gefa því gaum. Erum við sjálf þess meðvituð? Höldum
við því nægilega á lofti, sem hér er í boði og gerir búsetu eftirsóknarverða? Þurfum við eitthvað að flíka því? Vita það ekki allir?

Enginn dregur í efa að forsenda fyrir eflingu byggðarlaga er fólksfjölgun
og ný atvinnutækifæri; tveir af grunnþáttum hvers samfélags sem
verða að vera samstíga. Til að þetta gangi eftir verður umhverfið að
vera aðlaðandi í augum þeirra er þangað horfa. Þar hljóti að vera eftirsóknarvert að setjast að og deila kjörum. Glöggt er gestsaugað. Fyrsta
sýn og fyrstu kynni kunna að skipta sköpum. Mannlausar byggingar
gagnast engum og fólk sem sér fram á að það hafi að engu að hverfa
er ekki líklegt til að festa rætur.
Fátt kemur af sjálfu sér. Við verðum stöðugt og í stórauknum mæli
að tjalda öllum þeim mörgu kostum sem fylgja búsetu á Vestfjörðum.
Um leið og barist er fyrir sjálfsögðum rétti til framrásar í skólamálum,
samgöngum, orkuöflun og nýjum atvinnutækifærum, saman dregið
betra mannlífi í fjórðungnum, eigum við stolt að halda því á lofti sem
hér er til staðar, hvert sem litið er í mannlífsflórunni. Við höfum af
mörgu að státa.
Það dregur enginn dul á að fólksfækkun á landsbyggðinni er mikið
vandamál og áhyggjuefni ,,öllum mönnum, sem íhuga málstað ríkisins“
eins og vestfirska skáldið Steinn Steinarr orðaði það í einu kvæða
sinna. Það má þó ekki með nokkru móti koma í veg fyrir að við horfum
fram á veginn. Sóknarfærin gefast víða og þau verður að grípa, hvert
og eitt.
s.h.
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Ferðaskrifstofan Vesturferðir er til húsa í Edinborgarhúsinu.

Ferðamálasamtökin bjóða í Vesturferðir
Ferðamálasamtök Vestfjarða
hafa gert kauptilboð í meirihluta
hlutafjár í ferðaskrifstofunni
Vesturferðum á Ísafirði, sem er í
eigu hjónanna Áslaugar Alfreðsdóttur og Ólafs Arnar Ólafssonar,
hótelstjóra Hótels Ísafjarðar og
fleiri aðila. „Við höfum haft
áhuga á að selja hlut fjölskyldunnar um nokkurt skeið og nýlega barst inn tilboð frá Ferðamálasamtökum Vestfjarða. Áður
en við getum tekið afstöðu til
tilboðsins, verður það kynnt öðrum hluthöfum og þeim boðið að
nýta forkaupsrétt sinn samkvæmt
samþykktum félagsins,“ segir

Áslaug í samtali við blaðið. Meðal annarra hluthafa má nefna
Flugfélag Íslands, Eignarhaldsfélagið Hvetjanda, Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar og ábúendur í
Vigur í Ísafjarðardjúpi.
Samkvæmt tilkynningu sem
send var til félaga í Ferðamálasamtökum Vestfjarða er ætlunin
með kaupunum að tryggja öfluga
upplýsinga- og sölugátt með
skilvirkri bókunarþjónustu sem
allir ferðaþjónustuaðilar í fjórðungnum hafa aðgang að. Hugmyndin er að opna stóran markað
á vestfirskri ferðaþjónustu þar
sem hægt verður að versla beint

gistingu, afþreyingu, ferðapakka
og annað sem vestfirsk ferðaþjónusta hefur upp á að bjóða.
„Eins og staðan er í dag, þá getur
verið frekar flókið að átta sig á
hvað er raunverulega í boði í
fjórðungnum og skilaboð eru oft
misvísandi,“ segir í tilkynningunni.
Gústaf Gústafsson, forstöðumaður Markaðsstofu Vestfjarða,
fagnar því ef að kaupunum verður. „Ég er bæði glaður og ánægður með það frumkvæði sem
Ferðamálasamtökin sýna með
þessu tilboði og ég er sannfærður
um að kaupin verði mikið fram-

faraskref fyrir ferðaþjónustu á
svæðinu,“ segir Gústaf.
Ferðamálasamtökin áforma að
breið samstaða verði um eignarhald Vesturferða og í því skyni
mun öllum ferðaþjónum á svæðinu gefast kostur á kaupa hlut í
félaginu. Ferðamálasamtökin
munu þannig selja strax stóran
part af 53% hlut sínum í fyrirtækinu, auk þess sem fyrirhugað er
að auka nokkuð hlutafé í félaginu.
Þannig mun öllum gefast kostur
á að kaupa hluti upp á 50 þúsund
krónur til 500 þúsund krónur.
„Ég tel að þessi stefna um dreifða
eignaraðild sé skynsamleg. Þetta

fyrirkomulag hefur sannað sig erlendis og því vil ég hvetja ferðaþjóna á svæðinu til að taka þátt í
félaginu. Því fleiri því betra,“
segir Gústaf.
Áform Ferðamálasamtakanna
er að nýta hagnað af bókunargjöldum félagsins til markaðssetningar alls fjórðungsins og þannig
stórauka fjármagn til markaðsstarfs fyrir svæðið. Stefnt verður
að því að breyta nöfnum Vesturferða/West Tours og nota frekar
heiti sem gefur skýrt til kynna á
hvaða svæði á Íslandi ferðaskrifstofan starfar, að því er kemur
fram í tilkynningu. – kte@bb.is

Mikilvægt að grenjavinnslu sé viðhaldið
„Refastofninn hefur augljóslega stækkað mikið síðustu ár
þrátt fyrir að töluverð vinna sé
lögð í að halda stofninum í skefjum. Það er alveg ljóst að ef grenjavinnsla leggst af, verður gríðarleg
sprenging í fjölgun refa með
mjög alvarlegum afleiðingum fyrir náttúruna. Menn hafa í aldaraðir haldið þessu í jafnvægi og
mikilvægt er að þessu starfi sé
haldið áfram,“ segir Guðmundur
Steinar Björgmundsson, bóndi á
Kirkjubóli í Valþjófsdal í Ön-

undarfirði. Grenjavinnsla var til
umræðu á síðasta fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar, en ráðinu barst
bréf frá óformlegu félagi refaveiðimanna þar sem þeir óska
eftir að fá úr því skorið hvort
Ísafjarðarbær ætli yfir höfuð að
veita fé í málaflokkinn.
Í bókun fundarins er greint frá
þeirri ákvörðun ríkisins að hætta
fjárveitingum til Veiðistjóraembættisins, til endurgreiðslu til
sveitarfélaga vegna refaveiða á
yfirstandandi ári. Bæjarráð fól

bæjarstjóra og formanni bæjarráðs að gera drög að bókun er
lögð verði fram á næsta fundi
bæjarstjórnar.
Guðmundur Steinar segir mikla
hagsmuni fólgna í því að grenjavinnsla verði áfram stunduð í
landi Ísafjarðarbæjar. „Það eru
ekki eingöngu hagsmunir bænda
sem skipta hér máli. Innan bæjarmarka Ísafjarðarbæjar er eitt
stærsta æðavarp heimsins og
mikil fjölgun refa myndi hafa í
för með sér mikið fjárhagslegt

tjón fyrir þessa atvinnustarfsemi.
Þá er fjölskrúðugt fuglalíf ekki
eingöngu skemmtileg prýði
heldur felst í því sóknarfæri í
ferðaþjónustu.“
Margar fréttir hafa verið af dýrbítum á Vesturlandi og Norðurlandi vestra síðastliðið ár en aðspurður segist Guðmundur ekki
hafa staðið tófuna að verki við
að leggjast á sauðfé. „Þetta hefur
samt verið nokkuð til umræðu
meðal bænda. Menn eru sammála
um að vanhöld hafi víða farið

vaxandi og það vanti óeðlilega
mikið af fjalli. Það liggja auðvitað engar sannanir fyrir því að
tófunni sé um að kenna en í ljósi
þess hve henni hefur fjölgað mikið þá vakna eðlilega spurningar
um hvort hún eigi þátt í þessari
þróun,“ segir Guðmundur Steinar.
Kostnaður Ísafjarðarbæjar vegna
minnka- og refaeyðingar á síðasta ári nam rúmlega 1,3 milljónum króna, eftir endurgreiðslu frá
ríkinu. Framlag ríkisins var 728
þúsund krónur.
– kte@bb.is

Tugir viðskiptavina færa
sig yfir til Íslandsbanka
„Við finnum fyrir miklum
meðbyr sem sýnir sig best í
fjölgun viðskiptavina“ segir
Hallgrímur Magnús Sigurjónsson, útibússtjóri Íslandsbanka
á Ísafirði. Hann leggur áherslu
á að viðskiptavinir hafi val þegar kemur að bankaþjónustu.
Hallgrímur segir að tilfinningar
bæjarbúa séu blendnar til sameiningar SPKEF og Landsbankans. Í því felist mikil sóknarfæri
fyrir Íslandsbanka.
„Það eru ekki allir viðskipta8

vinir tilbúnir til að láta færa sig
yfir í annan banka án þess að
hafa eitthvað um það að segja og
við erum góður valmöguleiki fyrir það fólk“, segir Hallgrímur
Magnús. Íslandsbanki sé gríðarlega sterkur banki og eigið fé
bankans langt umfram lögbundið
lágmark sem geri honum kleift
að takast á við stór sem smá
verkefni. Hallgrímur Magnús
segist finna fyrir miklum meðbyr
og nú þegar hafi tugir viðskiptavina, bæði einstaklingar og

fyrirtæki, fært sig yfir til Íslandsbanka.
Íslandsbanki, og forverar hans,
hefur verið starfandi á Ísafirði í
yfir 100 ár og hafi á þeim tíma
stutt ötullega við samfélagið.
„Við höfum verið að styrkja
íþrótta- og menningarstarf og
erum að fara að endurnýja styrktarsamninga á næstu dögum og
vikum. Aukin viðskipti munu
færa okkur aukin tækifæri í þessum efnum.“
– bb@bb.is

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson, útibússtjóri Íslandsbanka.
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Ísköpun
miðri
Guðs
Sr. Jakob Ágúst Hjálmarsson er
mörgum Ísfirðingum kunnur, enda
var hann sálusorgari þeirra í tólf
ár. Þegar Jakob kom til Ísafjarðar
ásamt konu sinni, Auði Daníelsdóttur, og þremur ungum drengjum þeirra, stóð hann á þrítugu. Í
dag fagnar hann því að hafa aftur
ástæðu til að sækja Ísafjörð reglulega heim, eftir að yngsti sonurinn, Daníel, hóf störf sem bæjarstjóri síðastliðið haust.
Það er í einni af þeim heimsóknum sem blaðamaður fær
tækifæri til að setjast niður með
Jakobi í friðsælli kirkjunni á mánudagsmorgni og fræðast um leiðina sem hann á að baki og það
sem framundan er.

Mótaður af stórslysi
Jakob Ágúst er fæddur á Bíldudal árið 1947. Hann kveðst þó
alltaf segja að einn mikilvægasti
atburður lífs hans hafi átt sér
stað fjórum árum fyrir fæðingu
hans. „Það varð hræðilegt slys,
þegar strandferðaskipið Þormóður fórst og með því þrjátíu og
einn maður og þar af tuttugu og
fjórir frá Bíldudal,“ segir Jakob
frá þýðri röddu sem hæfir kyrrðinni í kirkjunni afar vel.
„Skipið var í vöru- og farþegaflutningum á ströndinni,“ heldur
hann áfram. „Á þessum tíma mátti
ekki gefa út neinar veðurspár.
Skipið fór af stað 16. febrúar og
átti fyrir höndum fimmtán, sextán tíma siglingu frá Patreksfirði
til Reykjavíkur. Einhvern tíma
aðfaranótt 18. febrúar fórst skipið
úti í Garðsjó með öllu þessu fólki.
Afa mínum og ömmu, sem ég heiti
eftir. Systir hans pabba missti
þannig foreldra sína, og til viðbótar tvo mága sína, mágkonu og
tengdamóður,“ segir Jakob frá.
Hann er þess fullviss að þetta
hörmulega slys hafi mótað líf
hans og annarra af hans kynslóð
á Bíldudal. „Þarna fórust fern
hjón frá Bíldudal, menn og konur
á besta aldri að fara suður ýmsum
erindum. Þetta var alveg óskapleg blóðtaka. Við krakkarnir vorum því svo dýrmæt, sem er nokkuð sem ég hef áttað mig á seinna.
Það voru allir að passa okkur,“
segir Jakob og brosir við.
„Við vorum úti um allt, krakkarnir. Við lékum okkur í fjöllunum, í fjörunni, á sjónum, á bryggjunum og alltaf var auga einhvers
fullorðins manns að fylgjast með.
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Ég held að þetta hafi veitt okkur
sjálfsöryggi. Við vorum ekki
hrædd – það var alltaf einhver
sem passaði okkur,“ útskýrir
hann.

Lærði tiltrú
af prestinum
Þegar Jakob fór að nálgast unglingsaldurinn naut hann góðs af
ákveðnum þjóðfélagsbreytingum sem þá áttu sér stað. „Ég er
að alast upp á þeim árum sem
það fór að verða möguleiki að
senda krakkana í skóla. Áður var
bara einn og einn sem fór, en við
vorum svolítil skriða sem fórum
af stað á þessum árum,“ segir
Jakob. „Þetta var ábyggilega einhver bylgja í þróun samfélagsins,
þegar skólar eins og Menntaskólinn á Akureyri og Menntaskólinn
á Laugavatni fóru að byggjast
upp, til viðbótar við MR gamla.
Þessir skólar stækkuðu og fylltust
af fólki,“ bendir hann á.
Hann segist sömuleiðis hafa
búið að góðum kennurum og
presti á Bíldudal og raunar í samfélaginu öllu. „Þetta var gott fólk
og ábyrgt. Samfélagið var í svo
miklu jafnvægi að það var ekki
boðinn fram nema einn listi fjórum sinnum í sveitastjórnarkosningunum,“ segir hann glettinn.
Það var þó sú fyrirmynd sem
hann fann í prestinum sr. Jóni
Kr. Ísfeld sem réði hvað mestu
um framtíðar nám og starfsferil
hans. „Séra Jón var alveg einstaklega fær prestur og kennari af
Guðs náð. Hann var þarna þangað
til haustið áður en ég fermdist.
Ég held líka að ég hafi verið heppinn með eftirmann hans, sr. Tómas Guðmundsson á Patreksfirði.
Hann kenndi mér heilmikið, því
hann kom fram við okkur krakkana af virðingu og tiltrú. Ég vona
að þau sem lesi þetta viðtal geti
alveg bekennt að ég hafi komið
fram við þau af tiltrú, virt þau
sem manneskjur og talað við þau
eins og jafningja,“ segir Jakob.
Jakob tók landspróf á Núpi
þar sem hann nam undir stjórn
skólastjórans Arngríms Jónssonar, sem hann segir hafa verið
afar strangan en sanngjarnan. „Ég
fór frá honum vel undirbúinn –
meira að segja svo vel undirbúinn
að ég gat slugsað í menntaskólanum, þó ekki fyrr en í fjórða bekk,“
segir hann glettnislega. Það var

þó varla fyrr en á síðasta árinu
sem hann, eins og aðrir í bekknum, fóru að ókyrrast.
„Þá fórum við svona að slá
okkur upp, og það lá það einhvern
veginn í loftinu að maður þyrfti
helst að vera kominn með lífsförunaut þegar maður færi úr
skóla – hugsaðu þér, tuttugu ára
gamall!“ segir hann brosandi.
„Það er gaman að minnast þess
að það var eftir því tekið hvað
við vorum sundurleitur bekkur,
það var rifist og þvargað um hvert
einasta mál. Samt urðu til tíu
hjónabönd í þessum hundrað
manna bekk, sem segir nú sína
sögu,“ segir hann kankvís.

Ekki ákveðinn í
að verða prestur
Jakob var á meðal þeirra sem
fundu lífsförunaut sinn í skólanum, því þar kynntist hann eiginkonu sinni, Auði Daníelsdóttur.
„Við giftum okkur haustið eftir.
Þá var ég búinn að fara vestur á
Staðastað og kenna en hún í framhaldsnám í Ameríku. Hún fékk

styrk til að fara, ekki ég – það var
slugsið,“ segir hann og dregur
augað í pung.
Sama haust og Auður snéri
heim giftu þau sig og Jakob hóf
nám í guðfræði. Hann segist ekki
hafa tekið endanlega ákvörðun
um að leggja stund á guðfræði
fyrr en á Staðastað. „Ég fór svo
sem ekki heldur beinlínis til þess
að verða prestur. Ég hugsaði með
mér að þetta væri góð undirstöðumenntun og vissi að það væru
einhverjir skólamenn sem voru
guðfræðingar. Ég sá það alveg
fyrir mér,“ segir hann frá.
Jakob segir einstaka stemningu
hafa ríkt innan hópsins sem hóf
nám í guðfræði þetta ár. „Við
byrjuðum tíu og urðum tíu prestar, sem í dag eru raunar forystumenn kirkjunnar,“ segir Jakob.
„Þetta var mjög frjór hópur og
skemmtilegur,“ heldur hann
áfram. „Þegar við lukum námi
voru ellefu laus prestaköll. Nú
sækja margir um hvert laust
prestakall. Það er einstakt í nágrannalöndum okkar að hér skuli
vera offramleiðsla á guðfræðingum fyrir kirkjuna.“

Í kringum námslok og vígslu Jakobs urðu miklar breytingar á lífi
hans og Auðar. „Haustið 1972
vorum við bara tvö, tveir námsmenn. Haustið 1973 vorum við
hins vegar orðin fimm manna
prestsfjölskylda á Seyðisfirði,“
segir hann með glettnislegu bliki
í augum. Blaðamaður spyr enda
undrandi hvernig það hafi gerst.
„Jú, við héldum að börnin ætluðu ekkert að koma, svo við tókum tvo stráka í fóstur, Þóri og
Óskar. Svo kom Daníel réttum
níu mánuðum eftir það og við
vorum orðin fimm,“ segir Jakob,
sem viðurkennir fúslega að það
hafi ekki verið með öllu auðvelt
að aðlagast svo snögglegum breytingum á fjölskylduhögum og
þakkar eiginkonu sinni ótrúlegan
dugnað á þeim árum.

Æskan reyndist
fjötur um fót
Eftir fjögur ár á Seyðisfirði
kom fjölskyldan til Ísafjarðar
haustið 1977. Jakob stóð á þrítugu þegar hann tók við starfi
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sóknarprests á Ísafirði af sr. Sigurði Kristjánssyni, sem þá hafði
þjónað í bænum í þrjátíu og fimm
ár.
„Á þessum tíma var margt að
breytast í kirkjunni og starfsháttum hennar, svo ég hlaut að taka
upp margt, svona ungur og frískur, sem sr. Sigurður hafði hvorki
sögu, aldur né tíma til að gera,“
segir Jakob. „Ég setti til dæmis
strax upp kirkjuskóla, sem við
höfðum á laugardögum. Þegar
mest var komu á fimmta hundrað
börn, svo við urðum þá að skipta
í tvo aldurshluta. Á aðventunni
var okkur svo gerður sá grikkur
að það var kennt tvo laugardaga
í barnaskólanum til að lengja
jólafríið. Það setti strik í reikninginn. Mér fannst það nú tillitslaust, af því að þetta gerði sig
svo vel,“ rifjar hann upp.
Annað strandhögg í kirkjuskólastarfið var þegar Stöð 2 hóf
að senda út barnatíma á laugardagsmorgnum, sem Jakob brást
við með því að skrifa grein í Vestfirska sem þá var og hét. „Ég
lagði út af sögunni um Hans og
Grétu og líkti sjónvarpinu við

ofn nornarinnar. Greinin hét held
ég ábyggilega Hvar eru börnin
mín? Þau komu öll næsta laugardag,“ segir Jakob og hlær við.
„Ég held að fólk hafi áttað sig –
að þetta væru ekki breytingar
sem þau vildu,“ bætir hann við.
Jakob stóð líka að æskulýðsfélagi á vegum kirkjunnar og
hefur gaman af því að hitta fólk
úr þeim hópi í dag, enda unglingarnir nú komnir á besta aldur.
Það var þó í enn fleiri horn að
líta. „Á þremur vikum flutti ég
fimm messur. Ég messaði á
hverjum sunnudegi á Ísafirði, en
þriðju hverja helgi í Hnífsdal og
þriðju hverja helgi í Súðavík,
sem þá tilheyrði Ísafjarðarprestakalli. Svo var ég með helgistundir
á elliheimilinu sem þá var, á
sjúkrahúsinu og svo á Hlíf, eftir
að það kom til. Ég fór líka á
sjúkrahúsið og inn í Bræðratungu. Þetta var svona fastur rúntur. Ég var svo með þrjá kirkjuskóla í hverri viku og sex hópa
fermingarbarna,“ telur Jakob upp.
Starfið sjálft segir hann afar
fjölbreytt. Ekki er nóg með að
verkefnin séu mörg, heldur krefj-

FIMMTUDAGUR 31. MARS 2011

ast þau oft ólíkra hæfileika af manninum sem gegnir preststarfi. „Það
að messa og jarðsyngja krefst
alls, alls annars af manneskjunni
en að sitja sem sálusorgari eða
ganga inn í sorgaraðstæður.
Prestur þarf líka að vera í lifandi
sambandi við aðra máttarstólpa
samfélagsins og ef ég finn eitthvað sem háði mér í starfi, annað
en eigin heimska, var það æska
mín. Máttarstólparnir voru mér
mun eldri menn og mér þótti
svolítið erfitt að láta þá taka mark
á mér,“ segir Jakob.
Þar fyrir utan hafði hann
aðkomu að flestöllum slysum og
harmleikjum sem urðu á Vestfjörðum á þessum árum. „Það
var einhvern veginn þannig að
presturinn var alltaf nærri,“ segir
Jakob. „Ég held, skal ég segja
þér, að þetta hafi reynst mér ofviða á margan hátt. Ekki síst fyrir
það að ég hafði ekki lag á því að
skapa næga tilfinningalega fjarlægð. Ég sleit mér of mikið út tilfinningalega á hverju einasta tilfelli,“ segir hann frá.

Upplifði sig sem tapara

Síðustu ár hans sem sóknarprestur á Ísafirði voru ekki síður
erfið. Eftir að kirkjan brann árið
1987 tók við nokkuð róstusamur
tími, þar sem afar skiptar skoðanir voru um hvar og hvernig bæri
að endurreisa kirkjuna.
Tveimur árum eftir brunann
yfirgaf Jakob Ísafjörð og tók við
embætti Dómkirkjuprests. „Af
einhverri rælni sendi ég inn umsókn um Dómkirkjuna í Reykjavík og þegar hringt var í mig
einn morguninn í maí og mér
sagt að ég hefði verið valinn var
eins og ég hefði verið tekinn upp
úr einhverri ófærð og settur niður
í þá stöðu sem ég held að sérhver
prestur vildi óska sér,“ segir Jakob um skipan sína í embættið.
„Þetta var náttúrulega ekki
lítils virði fyrir mig, sem fannst
ég hafa tapað ýmsu í þessum
slag fram að 1989. Þegar ég fór
héðan fann ég að ég var rosalega
lúinn, enda höfðu þá árin tvö frá
því að kirkjan brann verið mjög
erfið. Þau plön sem ég og mitt
samstarfsfólk höfðum lagt fram
ónýttust öll gjörsamlega. Þá upplifði ég mig sem tapara. Þannig

var talað og ég hlaut að finna
það,“ segir Jakob, sem fagnaði
því tækifærinu sem honum bauðst
til að takast á við nýjar áskoranir.
Hann segist ekki geta annað en
glaðst yfir þeirri úrlausn mála
sem Ísafjarðarkirkja dagsins í dag
birtir.
„Mér finnst þetta verulega vel
heppnað, fallegt og gott hús og
ég held að Ísfirðingar þurfi ekki
að hugsa sig um lengi til að sjá
hvað þetta er dýrmætur staður í
þeirra byggð,“ segir Jakob og
líkir kirkjunni við arinn samfélagsins. „Héðan streymir út hið
hlýja blóð sem á að verma upp
allan bæjarlíkamann. Ég held að
flestir velviljaðir menn sem leggja
sig meðvitað fram við að vera til
blessunar í samfélaginu, eigi í
sér varmann úr þessu blóði frá
einhverjum tíma lífs síns, eða
foreldra sinna. Og ég held að
líkaminn kólni ef við pössum
okkur ekki á því að flytja þann
varma elsku, umhyggju og fórnar
sem hér verður til út í samfélagið,“ segir Jakob.
Jakob starfaði í Dómkirkjunni
í átján ár, þar sem hann stuðlaði
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meðal annars að byggingu safnaðarheimilis. „Á öllum stöðum
sem ég hef starfað á kom safnaðarheimili á fyrstu starfsárum mínum. Ég held að hljóti að vera
einhver brautryðjandi í mér,“
segir Jakob og kímir. „Þetta segir
hins vegar líka til um hvernig
kirkjustarf er að breytast – það er
að vaxa út fyrir kirkjuna og það
verður til meira félagslíf í kringum starfið,“ bendir hann á.
Starf hans í Dómkirkjunni var
nokkuð frábrugðið því sem hann
hafði áður fengið að reyna, þar
sem starfsstöð prestsins er vissulega Dómkirkjan sjálf, en starfssvæðið nær hins vegar yfir
höfuðborgarsvæðið allt. Hann
bætti sömuleiðis við sig verkefnum þegar á leið og fór að taka
þátt í starfi á vegum þjóðkirkjunnar. „Ég sat á kirkjuþingi í
átta ár og var með í stjórnum og
formaður nefnda í kirkjunni, svo
ég fékk sannarlega mitt tækifæri
og er innilega þakklátur fyrir
það,“ segir Jakob.
„Þegar ég er spurður að því af
hverju ég hætti svona snemma,
sextugur, segi ég bara að ég byrjaði svo snemma, ég mátti hætta
fyrr! Ég var ekki nema 26 ára
þegar ég fór á Seyðisfjörð,“ bendir Jakob á, en hann lagði niður
embætti fyrir fjórum árum.

Víglínan á Vestfjörðum má ekki færast
Jakob ber sterkar taugar til Ísafjarðar og Vestfjarða allra, enda
eru hér heimaslóðir hans. „Hér
ólum við líka strákana okkar upp.
Þetta er þeirra staður og vinir
þeirra eru hér,“ bendir Jakob á.
„Nú er Daníel minn kominn
hingað og mér þykir mjög vænt
um það á margvíslegan máta.
Mér finnst gott að fá tækifæri til
rifja upp kynnin og hafa Ísafjörð
aftur svona nærri mér – að ganga
einhvern veginn inn í hann í huga
mér. Það er svolítið eins og að koma
heim,“ segir Jakob og brosir.
Hann er þó uggandi yfir framtíð vestfirskra byggða. „Í Reykjavík er ísfirsk „nýlenda“ af ungu
og duglegu fólki sem klárar sig
vel og er að gera góða hluti. Það
leiðir hins vegar hugann að því
að það er ekkert allt of mikið af
tækifærum fyrir þetta unga fólk
hér fyrir vestan. Það vildi maður
gjarnan sjá, að það væri hægt að
treysta bæði frumatvinnuvegina
og ekki síður haga því þannig til
að hér væru störf fyrir menntað
fólk,“ segir Jakob sem er þó
ánægður með uppbyggingu Háskólaseturs og þá staðreynd að
Menntaskólinn og sjúkrahúsið
standi tiltölulega traustum fótum.
„Mér finnst það hins vegar til
marks um hvað þetta stendur tæpt
í raun og veru, að Óskar Þór, sonur Þóris, sem er hér við vélstjóranám, býr við þær aðstæður að
það má enginn einn úr hans námshópi hætta námi til að það verði
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ekki lagt niður,“ bendir hann á.
„Hér í kring hefur verið tiltölulega stórt upptökusvæði fyrir
ýmsa þjónustu og starfsemi, en
ég hef einhvern veginn það á
tilfinningunni að þetta megi ekki
minnka mikið til að þetta gjörbreytist. Steininn getur tekið úr.
Ég held að það sé mjög þarft að
horfa á það að víglínan er hér og
hún má ekki færast aftur. Hún
verður að færast fram,“ ítrekar
Jakob, sem sér töluverðar breytingar á samfélaginu frá því að
hann bjó á Ísafirði.
„Árið 1990 var hér mikill
gangur í útgerð og fiskvinnslu.
Hvaða skilyrði hafa breyst? Fyrst
og fremst eitt og það er stjórnvaldsákvörðun um frjálst framsal
kvóta. Hún var um sumt vanhugsuð og hefur leikið okkur Vestfirðinga grátt. Ef það var nú svo bara
ein stjórnvaldsákvörðun sem
breytti þessu svona, þá segir það
okkur að það þarf þá að taka aðra
og breyta því til baka,“ segir
Jakob, sem kveðst vel meðvitaður um að jaðarbyggðir á norðurhjara veraldar og víðsvegar um
heiminn eigi í vök að verjast.
„En þetta er í sjálfu sér ekki
jaðarbyggð. Ísafjörður er í miðju
stóru umhverfi, sem fær vaxandi
vigt eftir því sem árin líða. Það
má líka líta til austurstrandar
Grænlands. Ísinn hopar og leiðir
opnast, jafnvel siglingaleiðir
fram hjá landinu. Þetta stóra hafsvæði norðvestur af landinu þarf
á stað eins og Ísafirði að halda til
þess að við getum nýtt það. Hér
eru líka feykilega falleg héruð
og sögurík. Mér þótti, þegar ég
bjó hérna, ég sitja í miðri sköpun
Guðs. Hér er möguleiki fyrir mikinn túrisma, en það lifir náttúrulega enginn hér á túrisma einum.
Til þess er ferðamannatíminn of
stuttur,“ segir Jakob.
„Ég hef stundum sagt það að
þegar ég fór héðan var allt í lagi,“
bætir hann kankvís við. Vill hann
þá ekki bara snúa aftur, skýtur
blaðamaður inn í. „Það væri vonandi að það breytti einhverju, og
þá skyldi ég nú gera það!“ svarar
hann og hlær við.

um tíma.
„Messan verður að vera sett
þannig fram að fólk skilji. Auðvitað má hún vera táknræn líka,
og þannig að sumt skiljist ekki
nema við nánari heyrn og þroska,
en hún má ekki virka framandi.
Það þarf að kenna prestunum að
vera frjálsmannlegri, ekki svona
eins og hálfgerðir róbótar. Það
er eins og þeir gangi inn í eitthvert
hlutverk margir hverjir. Það
skapar engin tengsl, heldur verður þetta eins og sýning, sem það
má alls ekki vera,“ segir Jakob.
Hann leggur þó áherslu á að
táknrænan eigi sinn stað, en það
verði hins vegar að vera val hvers
og eins hversu djúpt þeir vilji
kafa í þá túlkunarmöguleika sem
hún býður upp á. „Helgihaldið
þarf að vera þannig að það segi
þér eitthvað strax, en líka þannig
að því oftar sem þú kemur, þeim
mun meira hafirðu um að hugsa,“
útskýrir hann.

Kirkjan eins og
„dösuð dansmær“

Vill frjálsmannlegri presta
Jakob hefur lifað nokkra umbrotatíma í sögu kirkjunnar og
eftir svo margra ára starf innan
veggja hennar kemur það vart á
óvart að hann hafi skoðanir á því
hvert kirkjan stefnir.
„Nú eru enn breytingar í kirkjunni. Ég held að þær muni leiða
til talsvert annarrar ásýndar á
kirkjunni en verið hefur. Ég held
að við munum ekki geta haldið
úti jafnmörgum prestum í framtíðinni og núna, við munum ekki
hafa ráð á því. Við lifum líka í
fjölmenningarlegu þjóðfélagi og
hljótum að samþykkja það. En
ég segi að það fólk sem vill hafa
kirkjuna í samfélaginu verður að

standa upp og passa upp á hana.
Það mun enginn annar gera það.
Stjórnvöld munu ekki gera það
og kirkjunnar menn munu ekki
hafa fótfestu til að gera eitt né
neitt nema fólkið gangi fram.
Það verður einfaldlega að sýna
sig í kirkjunni á sunnudögum,“
segir Jakob, sem álítur einnig að
yfirbragð guðsþjónustunnar verði
að breytast og aðlagast breyttum
tímum.
„Our greatest hits are from the

seventeen hundreds!“ slettir Jakob og hlær við. „Við prestarnir
verðum að vanda okkur. Við
þurfum að flytja áhugaverðar
ræður – og ég er til dæmis mjög
glaður að heyra hvað hann séra
Magnús er góður prédikari – og
finna út úr því hvernig við getum
gert helgihaldið þannig að það
verði ekki eitthvað allt annað en
það sem við upplifum í samfélaginu,“ segir Jakob og vísar til þeirra
breytinga sem Lúther gerði á sín-

Aðspurður um hvort þær væntingar sem hann hafi borið til
starfsins á námsárum sínum hafi
orðið að veruleika, segist Jakob
telja að sú menntun sem hann og
skólafélagar hans fengu, bæði í
námi og „uppeldinu“ hjá Sigurbirni biskupi, hafi orðið til þess
að þeim hafi verið kleift að gera
væntingar sínar að veruleika.
„Ég held það megi sannarlega
segja að mín kynslóð presta bjó
til þá mynd af kirkjustarfi sem
heilsaði nýrri öld,“ segir Jakob.
„Ég vona hins vegar að við verðum ekki sakaðir um þá stöðu
sem þjóðkirkjan er í núna. Ég
held að það sé miklu stærra mál
en svo að það verði rakið til
klerkastéttarinnar. Hún á auðvitað þátt í því, og hún hefur á margan hátt ekki skilið sinn vitjunartíma,“ heldur hann áfram.
„Ég held að þar séu helst að
verki menningarlegir þættir og
breytingar, en ég held samt sem
áður segir að þar sé komið í snúningnum að ef að einstaklingarnir
í fjölmenningarsamfélaginu sem
styðja kirkjuna leggist ekki á árarnar er hætt við að hægist mjög
á ferðinni.“
Jakob harmar einnig mjög þau
áföll sem kirkjan hefur orðið fyrir
á síðustu misserum, þar sem óhætt
er að segja að mál Ólafs Skúlasonar biskups beri hæst. „Ég held
að aðstæðurnar hafi verið þannig
að það er alveg sama hver hefði
á haldið, þetta mál hefði alltaf
orðið erfitt. Mál þessa fyrrverandi biskups er svo stórt af því
að akkúrat það sem hann gerði
sig sekan um eru svo brýn baráttumál í samfélaginu. Þetta
skekur kirkjuna eins og ofsastormur skip og við verðum búin
að missa eitthvað fyrir borð þegar
við komumst í gegnum storminn,“ segir Jakob og telur þurfa
endurnýjun innan kirkjunnar í
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kjölfar málsins.
„Ég held að endurnýjunin sé
komin vel á veg og ég vona að
með þeirri skýrslu sem verið er
að vinna um stöðu þessara mála,
fáum við viðspyrnu til að halda
áfram,“ segir Jakob. Hann veltir
því jafnframt fyrir sér hvort slík
áföll hafi valdið því að kirkjan
hafi sofnað á verðinum gagnvart
samfélagslegum breytingum.
„Ég tel að þjóðkirkjan ætti sem
stofnun að ganga sjálf fram í því
að losa enn frekar um tengsl ríkis
og kirkju – losa hana úr þessu
krampakennda faðmlagi sem hún
er í við ríkið. Fólk dansar ekki
lengur arm í arm, heldur frjálst,“
segir Jakob og brosir við. „Þannig
á það að vera. Mér hefur fundist
þetta eins og þjóðkirkjan hafi
hangið um háls ríkisins - eins og
dösuð dansmær,“ segir hann
sposkur. Eins og klukkan sé orðin
dálítið margt? spyr blaðamaður.
„Já, það var orðið,“ svarar Jakob
og hlær við.

Ástfanginn af Afríku
Jakob hefur síður en svo setið
auðum höndum frá því að hann
lét af störfum árið 2007 og bæði
dvalið og starfað í Afríku og sinnt
ritstörfum. „Þegar ég hætti í
Dómkirkjunni fann ég að ég var
búinn að taka svo mikið úr mér
að ég átti ekkert að vera lengur
þar. Mig langaði líka til að nota
tímann og tækifærið til að prófa
eitthvað nýtt,“ segir Jakob, sem
hélt til norð-vestur Kenýa, þar
sem hann hefur prédikað og sinnt
kennslu og ráðgjöf við unga
lútherska kirkju sem varð til fyrir
kristniboð Íslendinga og Norðmanna.
„Ég hef farið fjórum sinnum,
fer út eftir áramót og er fram á
vor. Ég fór hins vegar ekki í vetur. Ég finn núna að ég þarf að
staldra við og sjá hvort ég finn
nýja nálgun á þetta. Mér var líka
farið að leiðast að fara einn. Ég
er nú orðinn svolítið háður henni
Auði minni eftir 42 ára sambúð.
Hún fór með mér árið 2009, og
ég fann það í fyrra að ég var
svolítið einmana,“ segir Jakob,
en hann kveðst heillaður af Afríku.
„Maður verður hreinlega ástfanginn af Afríku, og verður
heillaður af henni. Svo er það
merkilegt að bera þetta saman.
Hérna, úti í náttúrunni, er svo
mikil kyrrð. Í Afríku er hávaði!
Það eru alltaf einhver hljóð og
allsstaðar er fólk. Þú getur ekki
farið út úr bílnum að pissa án
þess að þar sé einhver! Það iðar
allt af lífi. Það er ný reynsla fyrir
okkur Íslendinga sem búum hér í
þessu tiltölulega stóra landi að
annars staðar sé svona þéttbýlt,“
segir Jakob. Hann segir það
sömuleiðis mikla lexíu að bera
saman lífsgæði fólks.
„Maður bliknar svo sannarlega
fyrir því hverju maður er að fjasa
yfir hér heima. Þeim þykir full-

komlega eðlilegt að hafa ekkert
að borða í nokkra daga, þannig
er bara lífið fyrir þeim. Þá sjóða
þeir sér te af einhverju sem vex
og fá þannig eitthvað heitt í magann,“ segir hann frá.

Rannsakar
arf Keltanna
Jakob hefur sömuleiðis snúið
sér að ritstörfum og lagst í rannsóknir á keltneskum arfi Íslendinga. „Ég fékk þá ánægju að flytja
erindi um Melkorku Mýrkjartansdóttur úr Laxdælu hér í kirkjunni í haust. Ég nota hana til
þess að ferja til fólks þá hugsun
að við eigum uppruna meðal Íra.
Ég reyni að draga fram þennan
keltnesk-írska arf sem komið
hefur hingað til lands í ýmsum
myndum. Þetta er svo skemmtileg saga,“ segir Jakob.
Erindi hans var byggt á útgáfu
myndskreyttrar hljóðbókar um
Melkorku frá 2009. „Þar segi ég
sögu hennar og birti jafnframt
myndir á DVD-disk. þar sem
einnig er að finna sjálfstæða þætti
um víkinga og norræna og keltneska menningu,“ útskýrir hann.
Hann vinnur jafnframt að því
að taka saman minningarræður
sem hann hefur flutt og birtir
þær á síðunni jakobagust.is,
ásamt prédikunum fyrir hvern
sunnudag og fleira efni. „Ég á
um þrjú hundruð vélritaðar minningarræður frá árunum mínum
hér. Það er áhugavert að líta yfir
þær og sjá hvað þetta er mikil
saga sem maður hefur orðið vitni
að og kynnst með einhverjum
hætti,“ segir Jakob, sem býr að
þeirri reynslu að hafa kynnst sögu
Hornstranda í gegnum aðstandendur gamalla ábúenda sem hann
jarðsöng á Ísafirði. „Ég fékk sögurnar frá fólkinu þeirra og horfði
einhvern veginn inn í þá tilveru
sem þá var horfin. Ég las líka
flest það sem hægt var til að
byggja upp bakgrunnsþekkingu,“ segir hann frá.
Minningarræðurnar sem hann
safnar nú eru frá þeim tíma þegar
slíkar greinar birtust hvergi og
Morgunblaðið hafði ekki hafið
birtingar æviágrips með minningargreinum„Minningar um
þetta fólk, samantekt á ævi þeirra,
eru ekki endilega til neins staðar.
Mér finnst þess vegna mjög áríðandi að koma þessu á framfæri
og gera það aðgengilegt,“ segir
hann.
Þar með lýkur spjallinu undir
augliti Kristslíkneskisins fagra
sem Jakobi sjálfum er afar kært.
Líkneskið gaf Hnífsdalssöfnuður
kirkjunni nýju, en önnur afsteypa
af þessu verki Thorvaldsens
prýddi gömlu kirkjuna í meira
en öld. Það eyðilagðist hins vegar
í brunanum. „Mér þykir afar vænt
um þessa Jesúmynd,“ segir Jakob
að lokum. „Hún markar dýrmætan helgistað í trúarlífi mínu.“
– Sunna Dís Másdóttir.
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Vignir Guðmundsson (t.h.) og Einar Björnsson við kajaksmíðarnar.

Útflutningur á
kajökum hafinn
Fyrstu kajakarnir sem smíðaðir eru í Hnífsdal voru sendir
erlendis í síðustu viku og þar
með er útflutningur á kajökum
hafinn frá Vestfjörðum. „Þeir
voru sendir til Noregs þar sem
þeir verða á vörusýningu í byrjun apríl, og svo munu þeir ferðast víðar á milli slíkra sýninga
á Norðurlöndunum,“ segir Vignir Guðmundsson, trésmið-ur,
sem ásamt Einari Björnssyni,
hefur haft veg og vanda af
smíði kajakanna. Smíðin hefur
farið fram í húsi Geirnaglans í
Hnífsdal í vetur, og að sögn
Vignis verður framleiðslan
flutt í Suðurtangahúsið á næstunni. „Við eigum eftir að fram-

leiða 15 báta í vor og ef allt gengur að óskum í markaðs- og sölumálum, verður framleiðslan komin á fullt í sumar,“ segir Vignir.
Þótt smíðin hafi farið fram í
Hnífsdal í vetur liggur mikið
þróunarstarf að baki sem farið
hefur fram víða um heim. „Þetta
er í raun fjölþjóðlegt verkefni.
Teiknivinnan fór að mestu leyti
fram í Svíþjóð. Sumir hlutar í bátana voru framleiddir í Kanada.
Dúkurinn sem strengdur er yfir
grindina er framleiddur í Englandi, en á bakvið hann liggur
mikil þróunarvinna. Hann er
gerður úr svokölluðu dýnema,
sem er sama efnið og er notað í
ofurtóg, en því efni er blandað

saman við bómull sem gerir
það vatnshelt. Þá verður dúkurinn saumaður á grindina í
Noregi þannig þetta er töluvert
púsluspil,“ segir Vignir sem
unnið hefur að smíðinni síðan
í haust.
„Hugmyndin að færa sem
mest af þessari vinnu sem fer
fram erlendis hingað til Ísafjarðar,“ segir Vignir. „Það
hefur verið mjög skemmtilegt
að taka þátt í þessu verkefni
og allir sem koma að þessu eru
stoltir og ánægðir með afraksturinn. Þetta eru hágæða bátar
og einstakir á markaðnum og
okkur hlakkar til að sjá viðbrögð
kajakmanna,“ segir Vignir.

Þorsksala jókst um 800%
vegna Heston Blumenthal
Heston Blumenthal, frægur
og margverðlaunaður matreiðslumaður og veitingahússeigandi í Bretlandi, mælir með íslenskum þorski úr sjálfbærum
veiðum í sjónvarpsauglýsingu
frá Waitrose stórmarkaðskeðjunni. Eins og margir eflaust
muna heimsótti Heston Blumenthal Vestfirði er hann kom
til landsins. Heston, fór ásamt
tökuliði fyrir bresku sjónvarpsstöðina Channel 4, til Suðureyrar á steinbítsveiðar á Hrefnu
ÍS en þaðan var haldið í Tjöruhúsið í Neðstakaupstað á Ísafirði þar sem fiskurinn var matreiddur. Um kvöldið var svo

Heston Blumenthal.
haldið til víkingablóts í Arnardal
í Skutulsfirði.
„Við vildum varpa ljósi á hve

mikilvægar náttúruvænar og
sjálfbærar veiðar eru, í stað þess
að það sé mokveitt án þess að
hugsa um afleiðingarnar,“
sagði Heston við blaðamann
Bæjarins besta á meðan heimsókn hans stóð. Í Fiskifréttum
kom fram að þorsksala í verslunum matvælakeðjunnar jókst
nýlega um 800% eftir að
Blumenthal mælti með þorski
úr sjálfbærum veiðum við Ísland og Noreg. Blumenthal er
eigandi hins fræga veitingastaðar The Fat Duck sem er
einn fárra matsölustaða í Bretlandi sem fengið hefur þrjár
Michelin stjörnur.
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Geirnaglinn bauð lægst í snjóflóðavarnir ofan Holtahverfis

Geirnaglinn ehf., á Ísafirði átti
lægst boð í gerð snjóflóðavarna
ofan Holtahverfisins í Skutulsfirði. Tilboð Geirnaglans hljóðaði upp á rúmar 212,5 milljónir
króna sem er 71% af kostnaðaráætlun. Auk Geirnaglans buðu í
verkið GV gröfur ehf., Verktakafélagið Glaumur ehf., KNH ehf.,
Suðurverk ehf., og Íslenskir aðalverktakar hf. Snjóflóðavarnirn-

ar samanstanda af stoðvirkjum á
hluta upptakasvæðis snjóflóða og
þvergarði sunnan við fjölbýlishúsin í Stórholti. Mannvirkinu
er ætlað að tryggja öryggi íbúa í
þeim hluta Holtahverfis sem er
innan hættusvæða samkvæmt
gildandi hættumati. Verkkaupar
eru Ísafjarðarbær og Ofanflóðasjóður á vegum umhverfisráðuneytisins.

Í niðurstöðum frumathugunar
sem unnin var af Verkfræðistofu
Sigurðar Thoroddsen árið 2005
fyrir Ísafjarðarbæ, var lagt til að
reistir yrðu um 1.900 metrar af
3-4 metra háum stoðvirkjum í
Bröttuhlíð í fjallinu Kubba sem
og að hlaðinn yrði 260 metra
langur þvergarður sunnan við
fjölbýlishúsin í Stórholti með
virka hæð frá 12-18 metrum.

Í matsáætlun sem unnin var af
Tækniþjónustu Vestfjarða ehf.,
árið 2005 segir að í Kubba sé
talsvert upptakasvæði, snjósöfnun þar sé þó ekki algeng þar sem
svæðið er áveðurs í megin úrkomuáttum að vetri. Við sérstakar aðstæður geti þó safnast þar
talsverður snjór. Samkvæmt
hættumati frá árinu 2003 er fjöldi
húsa í Holtahverfi á hættusvæði.

Samkvæmt svokallaðri hættumatsnefnd er forgangsmál að
auka öryggi á hættusvæðinu sem
mun aðeins nást með því að
byggja snjóflóðavarnir eða með
því að kaupa upp og fjarlægja
hús á svæðinu. Það síðarnefnda
telst mun dýrari kostur auk þess
sem takmarkaðir möguleikar séu
til að stækka byggð á Ísafirði því
undirlendi er þar lítið.

AFES í
beinni

Íslandsstofa mun senda
beint út frá tónleikum Aldrei
fór ég suður á vefsíðunni Inspired by Iceland. „Markmið
okkar er að hátíðin skilji
meira eftir sig en góðar minningar um góða helgi á Ísafirði,“ segir rokkstjóri hátíðarinnar, Jón Þór Þorleifsson.
„Við vildum taka þetta
skrefinu lengra og nota hátíðina til að kynna Vestfirði erlendis. Það var mikill áhugi
hjá Íslandsstofu að taka þátt í
verkefninu enda hafa Vestfirðir verið töluvert í kastljósinu undanfarin misseri.
Því er ekki síst að þakka umfjölluninni í Lonley Planet
og það er um að gera að hamra
járnið meðan heitt er,“ segir
Jón Þór.
Jón Þór segir að miklu
verði tilkostað til að gera útsendinguna vel úr garði. „Útsendingin verður geðveik.
Það verður sérstakt tökulið
með upptökustjóra sem sér
um útsendinguna og hljóðið
verður unnið í útendingarbíl
Rásar 2, “ segir Jón Þór.

Grétar Örn Eiríksson, framkvæmdastjóri Fánasmiðjunnar og Davíð H. Barðason við uppsetningu vélarinnar.

Búið að prenta fyrstu fánana
„Það hefur verið töluvert púsluspil að koma verksmiðjunni
saman á nýjum stað. Nú eru minni prentvélarnar komnar í gagnið
og við erum búnir að prenta fyrstu fánanna,“ segir Grétar Örn
Eiríksson, framkvæmdastjóri Fánasmiðjunnar en prentvélar fyrirtækisins voru fluttar frá Þórshöfn á dögunum eftir að fyrirtækið
Rafskaut., á Ísafirði festi kaup á félaginu. „Það er ekki enn búið
að klára uppsetningu á stóru prentvélinni enda er hún mikil
smíði. Hún er um 25 metra löng og kom hingað í þúsund hlutum
þannig það þarf að skrúfa ófáar skrúfurnar. En þetta er að mjakast og við stefnum að því að klára uppsetninguna í þessari viku,“
segir Grétar Örn.
„Aðalframleiðsluvaran eru fyrirtækjafánar af öllum stærðum

og gerðum. Svo verðum við með nokkuð stóran fatalager og getum
prentað á boli. Þá hefur verið unnið að því að bæta við vöruflokkum
í smávöru eins og prentun á handklæðum og svuntum og annarri
gjafavöru,“ segir Grétar Örn.
Þótt framleiðslan sé ekki komin í gang segir Grétar að töluvert
berist inn af pöntunum og fyrirspurnum. „Síðustu tvær vikur
hafa þrjár pantanir komið inn á hverjum degi og það gefur ágætis
fyrirheit um framhaldið. Háannatíminn í þessum geira er svo yfir
sumarið eða frá lok apríl og fram í júlí. Við stefnum að því að opna
prentsmiðjuna formlega um miðjan apríl þannig við verðum tilbúnir í slaginn fyrir sumarið,“ segir Grétar Örn.
– kte@bb.is

Samkomulag um aðlögun skulda
verði 110% af verðmæti fasteigna
Lífeyrissjóður Vestfirðinga er
aðili að samkomulagi stjórnvalda, fjármálafyrirtækja, Íbúðalánasjóðs og lífeyrissjóða um aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimila. Samkomulagið felur í sér að
sjóðfélögum sem eru með veðskuldir hjá sjóðnum umfram
110% af verðmæti fasteignar
býðst að færa veðskuldirnar niður
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að 110% af verðmæti eigna að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Skilyrði fyrir niðurfellingu
skulda er að umsækjandi og /eða
maki séu eigendur hinna veðsettu
eigna, greiðendur ákvílandi lána
og að eignin sé notuð til heimilishalds umsækjanda.
Heimilt er að sækja um niðurfellingu allt að fjórar milljónir

króna fyrir einstaklinga og sjö
milljónir fyrir einstæða foreldra,
sambýlisfólk og hjón. Ofangreind lækkun skulda miðast við
að greiðslubyrði lántaka af lánum
sem samkomulag þetta tekur til
sé ekki lægri en sem svarar 1820% af tekjum. Tekið verður tillit
til annarra aðfararhæfra eigna.
Ef veðrými er á þeim eignum,

lækkar niðurfærsla veðskulda
sem því nemur.
Hægt er að óska eftir frekari
niðurfellingu skulda umfram
110% af verðmæti fasteignar og
getur niðurfærslan numið allt að
15 m.kr fyrir einstakling og 30
m.kr. fyrir einstæða foreldra,
sambýlisfólk og hjón. Lækkun
skulda takmarkast við 18-20%

af tekjum.
Skuldir sem færa má niður
samkvæmt samkomulagin eru
skuldir sem stofnað var til vegna
fasteignakaupa umsækjanda á árunum fyrir 2009 og hvíla með
veði á eign sem er til heimilishalds lántakanda og uppfylla rétt
til vaxtabóta.
– thelma@bb.is
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Góðar horfur í rekstri Bolungarvíkur
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, EFS, telur
að góðar horfur séu í framtíðar
rekstri Bolungarvíkur. Þetta
kemur fram í ársskýrslu EFS
fyrir árið 2010 þar sem fjallað
er um samning sem EFS og Bolungarvíkurkaupstaður gerðu
með sér 7. október 2008 um
fjárhagslegar aðgerðir. Viðbótarsamningur milli aðila var
undirritaður 17. febrúar 2009.
Þar koma fram margþættar
aðgerðir til lausnar á fjárhagsvanda Bolungarvíkur. Meðal
annars skuldbatt sveitarfélagið
sig til að hækka útsvar og þjónustugjöld og lækka rekstrar-

kostnað jafnframt því sem lántökur voru bannaðar án samþykkis EFS. Þá var gert ráð fyrir framlagi úr Jöfnunarsjóði og lækkun
skulda með samningum við tiltekna lánardrottna með aðstoð
EFS þar á meðal lækkun skulda
við ÍLS.
Samningarnir voru gerðir að
undangenginni úttekt á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, m.a. á félagslega íbúðakerfinu í Bolungarvík, og eftir viðræður og samskipti við helstu lánardrottna sveitarfélagsins þar á meðal Íbúðalánasjóð. „Gripið var til margvíslegra aðgerða á grundvelli
samnings sveitarfélagsins og EFS

vegna fjárhagsvanda sveitarfélagsins. Þannig tókst sveitarstjórn að draga verulega úr rekstrarkostnaði, frestað var fjárfestingum, gjaldskrár voru hækkaðar
og álag var lagt á útvar. Sveitarfélagið fékk aukaframlag frá
Jöfnunarsjóði, skuldir voru færðar niður að hluta og lán fengust
til endurfjármögnunar en niður-

færslu lána eins og um var samið
er þó ekki lokið,“ segir í skýrslunni.
Samningur EFS og Bolungarvíkurkaupstaðar gildir til ársloka
2011 og hefur EFS fylgst með
framkvæmd samningsins og þróun fjármála sveitarfélagsins. „Að
mati EFS hefur bæjarstjórn staðið
við sinn hluta samningsins og

góðar horfur eru í framtíðar
rekstri sveitarfélagsins. Þó
vantar enn upp á að öllum skilyrðum samningsins sé náð en
afar mikilvægt er að ÍLS verði
við beiðni Bolungarvíkurkaupstaðar og EFS og samþykki
seinni helming ráðgerðrar niðurfellingar,“ segir í skýrslunni.
– thelma@bb.is

Semur um atburði í lífinu

Ísfirðingurinn Perla Sigurðardóttir hefur þrátt fyrir ungan aldur
verið öflug í lagasmíð og hefur
vakið athygli fyrir flutning eigin
laga. Hún segist stefna á að
„meika það“ í tónlistinni og er
bókuð á tvær tónlistarhátíðir hér
vestra í ár. Bæjarins besta spjallaði við þessa efnilegu söngkonu
og lagasmið.
„Ég samdi fyrsta lagið mitt
2006 og hef verið að semja síðan.
Þá var ég þrettán ára. Ég hef
alltaf haft áhuga á tónlist. Þegar
ég var 12 ára var ég alltaf að
þýða uppáhalds lögin mín yfir á
íslensku, svo hef ég líka verið að
semja lög með vinkonu minni.
Ég hætti reyndar að spila á gítar
eina önn og fór að hugsa um
fótbolta. En ég hætti því
skömmu seinna og
sneri mér þá aftur að tónlistinni.

Ég hef verið í Tónlistarskóla Ísafjarðar síðan ég var lítil og er nú
að æfa söng og gítarleik. Þetta er
í þriðja sinn
sem ég fer
í gítarnám

þar sem ég hætti áður.“
Athygli vekur að næstum öll
lög Perlu eru með enskum
texta.
„Ég hef aðeins
samið eitt lag á íslensku. Það heitir Með þér og
var samið fyrir
menningarkvöld
í grunnskólanum. Annars fyrst
mér skemmtilegra að syngja
á ensku. Ég sem
um það sem er
að gerast í

lífinu, bæði hjá mér og fólki út
um allan heim.“

Kemur fram á
tónlistarhátíðum
Perla kemur fram á rokkhátíðinni Aldrei fór ég suður í apríl og
á tónlistarhátíðinni Þorskinum í
Bolungarvík í júní. Það er í fyrsta
sinn sem hún kemur fram í
uppákomum sem ekki tengjast
námi hennar, í TÍ og Grunnskólanum á Ísafirði.
„Þetta verður vonandi bara
gaman,“ segir Perla með bros á
vör og ekki er að sjá á henni að
taugarnar séu strekktar vegna
frumraunarinnar.
Perla er nú við nám í Menntaskólann á Ísafirði en segist langa
til að fara í frekara nám erlendis
þegar að því kemur. Þá séu
Bandaríkin efst á óskalistanum.
„Kannski að ég fari í nám
suður þegar ég er orðin 18
ára en svo langar mig að
fara til Bandaríkjanna að
læra. Þá langar mig líka
að fá óaðfinnanlegan hreim
þegar ég er að syngja á
ensku, ekki að það sé neitt
að því að syngja með
íslenskum hreim en mér
finnst hitt flottara.“

Gat ekki sagt skilið
við tónlistina

leggja fyrir sig feril í tónlistinni
svarar Perla því játandi.
„Það þýðir ekkert að hætta.
Þegar ég hætti á þessu tímabili
þegar ég var í fótboltanum var
ég samt alltaf með hugann við
tónlistina. Var alltaf að leika mér
að spila heima svo ég gat ekki
sagt alveg skilið við tónlistina.
Þetta er partur af mér og það sem
mig langar helst til að gera.
En tónlistin er ekki það eina
sem Perla hefur brennandi áhuga
á.
„Ég hef mjög gaman af kvikmyndum, kvikmyndagerð og
öllu sem tengist gerð þeirra. Ég
skrifa oft kvikmyndahandrit til
gamans og er í hóp sem kallast
Listavélin. Við erum að gera
þætti um verstfirskt tónlistarlíf.
Ég hef lært helling á því að taka
þátt í því. Enda er Fjölnir Baldursson mjög góður kvikmyndagerðarmaður en hann heldur utan
um Listavélina,“ segir Perla.
Blaðamaður Bæjarins besta
kveður nú þessa stúlku en spáir
því að hún eigi eftir að vera áberandi á tónlistarsviðinu á Vestfjörðum.
Þess má geta fyrir áhugasama
að Perla heldur úti síðu á Facebook þar sem hægt er að hlýða á
lög hennar. Hún uppfærir síðuna
eftir því sem ný lög fæðast en
hana má finna undir heitinu Perla
Sig.

Aðspurð hvort ætli að
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smáar
Óskum eftir íbúðaskiptum, Ísafjörður - Reykjavík dagama 7.
- 15. júlí í sumar. Nánari uppl.
gefa Kristín Bö., í síma 862 5947
eða Pétur í síma 840 3033.
Til leigu eða sölu er 77m² íbúð
að Sundstræti 29 á Ísafirði.
Leiguverð kr. 45.000 á manuði.
Uppl. í síma 869 2551.
Óska eftir 2-3ja herb. íbúð til
leigu á Ísafirði um páskana.
Reglusamt og ábyrgt fólk.
Uppl. í síma 821 8415.
Ódýr gisting í Reykjavík. Uppl.
í síma 692 1404.
Laugardaginn 26. mars var
hálf síður frakki tekinn í misgripum í Frímúrarahúsinu á
Ísafirði. Ef einhver getur veitt
upplýsingar um hann vinsamlegast hringið í 8601988.

Rokkað í
þrjá daga
um páskana
Ákveðið hefur verið að rokkhátíðin Aldrei fór ég suður á
Ísafirði standi yfir í þrjá
daga. Hátíðin hefst fimmtudaginn 21. apríl með tónleikum og uppistandi á veitingastaðnum Krúsinni.
„Það var fyrst reynt í fyrra
og tókst með þvílíkum ágætum að efnt verður til slíks
stemmingsskapara að þessu
sinni líka. Og ekki von á
öðru nema bullandi stemmingu fyrir komandi stuði,“
segir á aldrei.is.
Föstudaginn 22. apríl kl.
20 verður stuðinu formlega
sparkað af stað í KNH húsinu á Grænagarði og formlegt hlé á stuðinu verður kl.
01. Daginn eftir heldur stuðið áfram klukkan 18 og lýkur
klukkan 01.

Sjúkraflutningar sameinaðir
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
lagt til að nýr samningur um sjúkraflutninga í Ísafjarðarbæ og í Bolungarvík, á milli Ísafjarðarbæjar
og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða,
verði samþykktur. Í samningnum
felst að Slökkvilið Ísafjarðarbæjar sér eins og áður, um sjúkraflutninga í sveitarfélaginu auk

sjúkraflutninga í Bolungarvík.
Samningurinn gildir til 31. desember 2013 og samningsupphæðin er 18,7 milljónir króna og
er hún verðtryggð. Tvo starfsmenn þarf til að manna sjúkrabifreiðina allan sólarhringinn, allt
árið, en einnig verður greitt fyrir
útköll. Kostnaður vegna útkalla

og bakvakta mun væntanlega aukast eitthvað með innkomu Bolungarvíkur, að því er segir í minnisblaði Daníels Jakobssonar,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, sem
lagt var fyrir bæjarráð.
Þess má geta þess að sjúkraflutningum Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar fækkaði örlítið milli ára

samkvæmt nýrri árskýrslu liðsins. Á síðasta ári voru sjúkraflutningsútköll 166 og þar af voru
almennir flutningar 108 og forgangsflutningar voru 65. Árið
2006 voru sjúkraflutningarnir
170 sem var mikil fækkun frá
fyrra ári þegar þeir voru 228 talsins.
– thelma@bb.is

Gerir alvarlegar athugasemdir
við breytingar á sjúkraflutningum
Elías Jónatansson bæjarstjóri
í Bolungarvík gerir alvarlegar athugasemdir við þau áform Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða að
segja upp sjúkraflutningsmönnum í Bolungarvík og semja við
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar um
flutningana. Vísar hann til tillagna nefndar um sjúkraflutninga
á Íslandi frá árslokum 2008 þar
sem útköllum er skipt upp í fjóra
flokka eftir alvarleika. Útkall í
fyrstu tveimur flokkunum, F1 og
F2, skal sinna í 90% tilvika innan
8 mínútna í þéttbýli en 20 mínútna í dreifbýli. Útkalli í þriðja
flokki skal sinna í 80% tilvika
innan 20 mínútna í þéttbýli en 40
mínútna í dreifbýli. Útkalli í
fjórða flokki skal sinna eins fljótt
og kostur er.
„Í fyrsta lagi skal viðurkennt
að á dagvinnutíma má væntanlega uppfylla þetta skilyrði ágætlega með því að vaktmenn slökkviliðsins séu staddir við hlið
sjúkrabílsins. Það gerist þó auðvitað eingöngu með því að ekið
sé með forgangi og langt yfir

Bæjarstjóri Bolungarvíkur efast um að sjúkraflutningamenn á Ísafirði geti sinnt sjúkraflutningum í Bolungarvík á tilsettum viðbragðstíma á hvaða tíma sólarhringsins sem er.
almennum hámarkshraða, sér- ungis sinnt í 30% tilvika innan 8 Íslandi var skipuð af heilbrigðisstaklega í gegnum göngin,“ segir mínútna en ekki 90% tilvika eins ráðherra í kjölfar umræðu sumí bréfi bæjarstjóra til Heilbrigð- og miðað er við í ofangreindum arið 2007 um skipulag sjúkraisstofnunarinnar.
tillögum. Þar með er þjónustu- flutninga, menntunarmál og
„Þar er þá um að ræða 1/3 stigið við Bolungarvík orðið eins mönnum sjúkraflutninga á landssólarhringsins. Því miður get ég og í dreifbýli en ekki í þéttbýli. byggðinni. Eftir því sem bæjarekki séð að hið sama gildi um þá Þetta er öldungis óásættanlegt stjóri kemst næst eru viðmið
2/3 hluta sólarhringsins þar sem og nauðsynlegt að finna málinu nefndarinnar almennt notuð í dag
ekki er mönnuð vakt á slökkvi- betri lausn,“ segir Elías.
þegar heilbrigðisstofnanir semja
stöðinni á Ísafirði. Því má vænta
Í bréfinu kemur jafnframt fram um sjúkraflutninga við sveitarféað F1 og F2 beiðnum verði ein- að nefnd um sjúkraflutninga á lög eða slökkvilið á þeirra vegum.

Gjaldeyrishöft 2015
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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Á ýmsu hefur gengið á Íslandi eftir hrun. Ríkisstjórnin ákvað að
taka á málum sem orðið hefðu til í aðdraganda hrunsins með því
meðal annars að setja á fót nýjar stofnanir eins og umboðsmann
skuldara og sérstakan saksóknara í efnahagsbrotum. Nú eru margir
orðnir langeygir eftir árangri. Best gekk þegar einstaklingar tóku
sig til og fóru með sín mál fyrir dómstóla sem lauk með því að
hæstiréttur ógilti gengistryggðu bílalánin og létti þar klafa af mörgum sem sáu ekki fram úr sínum skuldamálum. Á sama tíma er verið
að gefa fólki eftir íbúðalánaskuldir og lækka þær í 110 prósent af
andvirði íbúða og húsa. Bankar og sjóðir eru sennilega fyrst og
fremst að hugsa um sinn hag og halda veðsettum eignum þó í því
horfi að þær standi nokkurn veginn undir áhvílandi skuldum.
En eins og í mörgu er eitt yfir alla látið ganga hvort sem fólk er
borgunarfært eður ei. Þannig sleppa þeir sem eiga peninga betur en
hinir sem lítið eða ekkert eiga. Hætt er við að ýmsar af þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til af Alþingi og ríkisstjórn eigi eftir
að verða fræðimönnum endalaus uppspretta rannsókna um langa
ókomna tíð. Og nú hefur verið slegið út einu spilinu enn. Gjaldeyrishöft skulu standa til 2015, að minnsta kosti fjögur ár enn og þá
hafa þau staðið langleiðina í sjö ár með afleiðingum fyrir íslenskan
efnahag sem enginn sér fyrir í dag. Atvinnuleysi á Íslandi er að

verða viðvarandi böl og fátt framundan sem bendir til þess að
birti til. Vonandi er þetta ekki hluti áætlunar um að hvetja Íslendinga til þess að gera íslenska ríkið að þátttakanda í Evrópusambandinu. Ýmsir kostir kunna að vera því samfara að Ísland verði
í Evrópusambandinu. En vilji þjóðin það verður inngangan að
eiga sér stað undir réttum formerkjum.
Margir óttast að Íslendingar búi lengi við gjaldeyrishöft nema
lögin með langa nafnið um Icesave verði samþykkt og Ísland
verði einnig eitt ríkja Evrópusambandsins. Ákvörðun um að
festa gjaldeyrishöftin í sessi í fjögur ár til viðbótar kemur á vondum tíma, rétt fyrir kosningar þjóðarinnar um lögin með langa
nafnið. Hafi hugsunin verið að hvetja kjósendur til að kjósa með
lögunum er hætt við því að margir kjósenda muni bregðast öndvert við og segja nei. Ósjálfrátt hafa margir tengt saman þjóðaratkvæðagreiðsluna og viðræður við Evrópusambandið um aðild.
Kjósendur jafnt og stjórnmálamenn verða að aftengja á milli
þessara tveggja mála ella er hætta á því að ákvarðanir verði teknar á röngum forsendum.
Hafa ber í huga að meðan gjaldeyrishöft standa mun atvinnulíf
á Íslandi líða fyrir tregðu fjármagnseigenda, erlendra og innlendra
að festa fé sitt á Íslandi. Það er allra tap.
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Mikið skilningsleysi á mikilvægi
landsbyggðarinnar fyrir hagkerfið
Guðrún Eggertsdóttir, verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða, segir að styðja þurfi
starfandi fyrirtæki til frekari atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni sem byggja á mannauði og náttúruauðlindum svæðanna og þeim tækifærum sem
fara munu forgörðum ef ekkert
er að gert. Þetta kemur fram í grein
hennar sem fjallar um starfsumhverfi fyrirtækja á landsbyggðinni. „Í þeim erfiðleikum sem
verslunareigendur eiga sameiginlegt á landsbyggðinni kristallast
vandi lítilla og meðalstórra fyrirtækja á landsbyggðinni, bæði í
verslun, þjónustu og litlum iðnaði, sem og stærri fyrirtækja. Ný
fyrirtæki og frumkvöðlar á landsbyggðinni horfa fram á sömu
vandamálin þegar þau íhuga að
hefja rekstur,“ segir Guðrún og
bætir við:
„Hér á Vestfjörðum eru lítil
iðnfyrirtæki, sprotarnir okkar, að
hugsa sér til hreyfings suður þar
sem hátt raforkuverð, hár flutningskostnaður aðfanga og afurða
á markað er hreinlega að sliga
þau. Mikil áhersla hefur verið

lögð í stoðkerfinu á tækifæri í
nýsköpun bæði í starfandi fyrirtækjum og hugmyndir að stofnun
nýrra sprotafyrirtækja. Sú stefna
er tilgangslaus ef ekki er hlúð að
þeim fyrirtækjum og atvinnuvegum sem fyrir eru.“
Hún segir skilningsleysi ríkja
á mikilvægi landsbyggðarinnar
fyrir hagkerfið í heild og skortur
á aðgengilegum upplýsingum um
þær útflutningstekjur sem hér
skapast er hrópandi. „Kröfur
landsbyggðarinnar um bættar
samgöngur, umræða um háan
flutningskostnað og ákall til leiðréttingar á samkeppnisumhverfi
fyrirtækja og bættum íbúaskilyrðum er mætt af algjöru skilningsleysi á ójöfnuðinum sem ríkir
milli höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar. Horft er framhjá
mikilvægi þessara byggðarlaga
út frá áhrifum þeirra á heildarhagkerfið og framleiðslu útflutningsverðmæta. Hér er ekki verið
að fara fram á neinar ölmusur
heldur er verið að fara fram á
sanngjarna leiðréttingu á samkeppnisskekkjunni í starfsumhverfi fyrirtækja á landsbyggð-
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Hátt raforkuverð og hár flutningskostnaður aðfanga og afurða á markað
er að sliga fyrirtæki á landsbyggðinni segir Guðrún í greininni. Myndin
er úr myndasafni og tengist fréttinni ekki með beinum hætti.
inni.“
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, milli nokkurra svæða á norðurÍ greininni fjallar hún um SSNV og Atvinnuþróunafélag slóðum sem eiga við sambærileg
verkefnið Retail in Rural Reg- Þingeyjarsýslu. Verkefninu RRR byggðavandamál að stríða. Dreifðions, sem unnið hefur verið á lýkur á þessu ári og verður loka- ar byggðir með viðvarandi fólksvegum Rannsóknarmiðstöðvar ráðstefna þess haldin í Þingeyj- fækkun, erfiðar, dýrar og langar
verslunarinnar, Byggðastofnunar arsýslu í nóvember 2011. Í verk- flutningsleiðir fyrir aðföng svo
og þriggja atvinnuþróunarfélaga: efninu var komið á tengslaneti dæmi séu nefnd.
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Kanínan reyndist
vera grískt þjóðlag

Skutulsfjörðurinn skartaði sínu fegursta á miðvikudag í síðustu viku eins og sjá má á meðfylgjandi
loftmynd sem Þórarinn Ingi Ingason, flugstjóri á þyrlu Landhelgisgæslunnar tók. Hann var nýtekinn á
loft frá Ísafirði þar sem áhöfn þyrlunnar staldraði við til að taka eldsneyti í ískönnunarflugi Gæslunnar.
Ísafjörður lítur nánast út eins og málverk í stillunni þar sem hvítur litur fannarinnar stangast á við
dimmbláan sjávarflötinn. Ísilagður Pollurinn setur svo punktinn yfir i-ið í þessari fallegu vetrarveröld.

Krossgáta
og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Ísfirska danshljómsveitin ÝR
gerði það gott á sjöunda áratugnum, m.a. með smellnum Kanínan, sem hljómsveitin Sálin Hans
Jóns Míns, endurflutti síðan við
góðar orðstír. Lagið var á einu
breiðskífu hljómsveitarinnar sem
hét einfaldlega ÝR. Á plötuumslaginu segir að lagið sé erlent
og höfundur ókunnur. Poppfræðingurinn Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem dr.
Gunni, hefur nú leyst ráðgátuna
um lagið og fundið höfundana.
Hann talaði við Reynir Guðmundsson, söngvara Ýr, sem segist hafa verið að hluta á Radíó
Lúxemborg á Ísafirði, eins og
menn gerðu í kringum árið 197374, og tekið upp lögin. Eitt af
þeim var þetta lag sem síðar varð
Kanínan. Reynir minnir að sungið hafi verið „Rabbit Hey“ þar
sem Ýr-menn sungu „hey kanína“ en þeir hafi ákveðið að snúa
þessu við.
„Málið er bara að við í ÝR
vorum ekki búnir að hlusta á
lagið nema svona 2-3 sinnum
þegar upptakan eyðilagðist.
Rabbi ætlaði að taka lagið á milli
tveggja tækja, en eyðilagði teipið
óvart. Þess vegna getur veri að
lagið hafi tekið einhverjum breytingum í flutningi okkar, við bara
notuðum það sem við mundum,“

Ísfirska danshljómsveitin
ÝR sló í gegn með laginu
Kanínan. F.v. Hálfdán
Hauksson, Sigurður Rósi
Sigurðsson, Rafn Jónsson
og Reynir Guðmundsson.
segir Reynir í samtali við dr.
Gunna. Í framhaldi af umfjöllun
dr. Gunna um það sem hann kallar Geirfinnsmál íslenska poppsins, fékk hann ábendingu frá Atla
Geir Jóhannessyni sem vissi upprunann.
Atli skrifar: „Lagið heitir á
frummálinu Ela-Ela og er samið
af tveimur Grikkjum, Demis Visvikis og George Chatziathanassiou, sennilega árið 1971. Í sumum heimildum er reyndar getið
að lagið sé byggt á grísku þjóðlagi eða þjóðlagahefð. Þeir voru
meðlimir í Grískri hljómsveit
sem kallaði sig Axis og var lagið
á fyrstu plötu þeirra sem hét Ela
Ela - Osanna sem kom út 1971.
– kte@bb.is

Lausn á síðustu krossgátu
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Sælkeri vikunnar er Kristjana Ósk Hauksdóttir á Ísafirði

Saltfiskur að hætti goðanna
Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis saltfiskrétt með kartöflumús og sultuðum lauk og
papriku. Einnig lætur hún
fljóta með uppskrift að ljúffengri súkkulaðiköku með karamellusósu.
Saltfiskur að
hætti goðanna
Útbúið góða kartöflumús og
kryddið hana vel með salti,
pipar og múskat. Mörgum
finnst gott að setja fínt skorið
beikon út í músina.
Steikið saltfisk á vel heitri
pönnu, kryddið með salti og
pipar. Steikjið í ca 2 mín á
hvorri hlið og setjið svo inn í
180° heitan ofn í ca 15 -20 mín.
Sultaður laukur og paprika
1 stk rauð paprika
1 stk græn paprika

2 stk rauðlaukur
1/2 dl hindberja- eða rauðvíns
edik
2 dl sykur
Afhýðið rauðlauka og skerið
ásamt paprikunum í strimla.
Setjið í pott og bætið sykri og
edik í pottinn. Sjóðið við miðlungs hita í 10-20 mín eða þar til
þetta er orðið eins og sýróp.
Setjið góðan skammt af kartöflumúsinni á disk, saltfiskstykki þar ofan á og bætið svo
lauk og papriku ofan á fiskinn.
Milljónakaloríu-kakan
Ef maður bakar þessa í ofnskúffu þarf tvöfalda uppskrift.
Ofnhitinn er 175°C og botninn
er fyrst hálfbakaður (í 10-15
mín), síðan eru hneturnar og
karamellusósan sett á og bakað í
10 -15 mín í viðbót. Gróft söxuðu

súkkulaði er svo stráð yfir kökuna
strax og búið er að taka hana úr
ofninum.
Deigið:
4-5 msk smjör (65g)
100 g suðusúkkulaði (Síríus
70%)
3 egg
3 dl sykur
1 ½ dl hveiti
1 tsk salt
1 tsk vanilludropar

Bræðið súkkulaðið og smjörið
í vatnsbaði. Þeytið eggin þangað
til froðan er orðin mjög þétt og
næstum hvít, bætið þá sykrinum
út í og hrærið vel. Bætið þurrefnunum út í og síðast brædda
súkkulaðismjörinu og vanilludropunum. Hellið í ofnskúffu og
bakið í 10-15 mín.

Karamellusósa:
4 msk smjör
1 dl púðursykur
2 msk rjómi
Undir sósuna:
1 ½ dl pecanhnetur
Hitið smjörið og sykurinn að
suðu, haldið því rétt við suðumarkið í eina mínútu og hrærið
stöðugt í á meðan. Takið pottinn
af hellunni og kælið dálítið áður
en rjómanum er svo hrært saman

við. Stráið pecanhnetum yfir
hálfbakaðan botninn, hellið
karmellusósunni yfir og bakið
áfram í 10-15 mín.
Ofan á
150 g suðusúkkulaði, saxað
gróft og stráð yfir heita kökuna.
Ég skora á dóttur mína
Ester Ósk Arnórsdóttur að
koma með uppskrift í næsta
blaði.

Ungfrú Vestfirðir ásamt þremur dómnefndarmeðlimum. F.v. Ásdís Svava
Hallgrímsdóttir, Ingunn Fanney, Guðrún Möller og Thelma Hjaltadóttir.

Ingunn kjörin
Ungfrú Vestfirðir

Ingunn Fanney Hauksdóttir, 19 ára mær
frá Ísafirði, var krýnd ungfrú Vestfirðir í Félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardag. Ingunn
Fanney býr um þessar mundir í Keflavík
ásamt foreldrum sínum og stundar nám á
viðskiptafræðibraut við Verzlunarskóla Íslands. Það var Gréta María Kristinsdóttir,
Ungfrú Vestfirðir 2007, sem krýndi Ingunni
Fanney. Karen Lind Richardsdóttir, 21 árs
frá Þingeyri, varð í öðru sæti og Bylgja
Dröfn Dal Magnúsdóttir, 19 ára frá Ísafirði,
varð í þriðja sæti.
Inga Sif Ingvadóttir, 20 ára frá Suðureyri,
var valin vinsælasta stúlkan í kosningu sem
fór fram meðal keppenda. Þá var Rósey Ósk
Stefánsdóttir, frá Ísafirði, kjörin ljósmyndafyrirsæta, Erla Sighvatsdóttir, frá Dýrafirði,
sportstúlkan og fegurðardrottningin sjálf var
einnig kjörin netstúlkan.
FIMMTUDAGUR 31. MARS 2011

Óhætt er að segja að mikil spenna hafi
legið í loftinu þegar dómnefnd var að störfum,
en tíu stúlkur kepptu um titilinn eftirsótta og
er það metþátttaka. Í dómnefnd sátu Guðrún
Möller, Ungfrú Ísland árið 1982, Ásdís Svava
Hallgrímsdóttir sem hafnaði í öðru sæti í
Ungfrú Ísland árið 2006 og var fulltrúi landsins í keppni um titilinn Ungfrú heimur og
Ungfrú Evrópa, Thelma Ólafsdóttir, eigandi
tískufataverslunarinnar Monró, Árni Heiðar
Ívarsson, einkaþjálfari og íþróttakennari og
Thelma Elísabet Hjaltadóttir, blaðamaður
Bæjarins besta og bb.is.
Um keppnina að þessu sinni sáu Svala Sif
Sigurgeirsdóttir, en hún tók þátt í ungrú
Vestfjörðum árið 2007 og hreppti þá titilinn
vinsælasta stúlkan auk þess sem hún var
kjörin netstúlkan, og Karen Ingvadóttir, eigandi og vert á Langa Manga á Ísafirði.

Stúlkurnar í fyrstu þremur sætunum. F.v. Karen Lind Richardsdóttir,
Ingunn Fanney Hauksdóttir og Bylgja Dröfn Dal Magnúsdóttir.
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