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Þorskeldi í nú-
tíð og framtíð

Þorskeldi er orðið ríkur þáttur í starfsemi
í starfsemi Hraðfrystihússins Gunnvarar
og helsti vaxtarsproti í sjávarútvegi við
Djúp. Í opnuviðtali fer Þórarinn Ólafsson
verkefnisstjóri hjá HG yfir stöðu eldisins
og framtíðarhorfur

Tekur jákvætt í hugmyndir um
rannsóknastofnun á Vestfjörðum

Háskólasetur Vestfjarða tek-
ur jákvætt í tillögur Lands-
sambands smábátaeigenda
um stofnun sjálfstæðrar rann-
sóknastofnunar á sviði sjáv-
arútvegs með aðsetur á Vest-
fjörðum. Í tillögunni sem var
samþykkt á landsfundi sam-
bandsins er gert ráð fyrir sam-
vinnu við Háskólasetrið. Í um-
sögn Peters Weiss, forstöðu-
manns Háskólaseturs Vest-
fjarða, til bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar kemur fram að
hann kunni vel að meta það
traust og þann stuðning sem
smábátaeigendur um allt land
sýna háskólasamfélagi á Ísa-
firði. Þá kemur fram að Há-

skólasetrið lýsi sig tilbúið til
að vinna að útfærslu þessarar
tillögu í samvinnu við Lands-
sambandið og aðra sem hugs-
anlega tengjast málinu.

Einar Kristinn Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra hefur
sagt að ekki verði stofnuð ný
opinber rannsóknastofnun á
sviði sjávarútvegs. Hann benti
á að sjálfstæðar rannsókna-
stofnanir hafi verið settar á
fót og þá sótt fjármagn til
ráðuneytisins, Alþingis og í
samkeppnissjóði. Í samþykkt
aðalfundar LS segir að algjör
trúnaðarbrestur hafi orðið
milli sjómanna og Hafrann-
sóknastofnunar og tímabært

sé að rjúfa þá einangrun. Um
rannsóknastofnunina segir:
„Gild rök hníga að því að ný
stofnun með þetta hlutverk
hafi aðsetur á Vestfjörðum þar
sem sjávarútvegur er undir-
staða mannlífs og mikill þekk-
ingarforði er til staðar, auk
þess sem stofnanir með há-
skólamenntuðu fólki eru stöð-
ugt að eflast.

Stofnun þessi þarf að hafa
umráð yfir rannsóknarskipi og
húsnæði með sérstöku tilliti
til rannsókna á veiðarfærum
og öðrum rannsóknum sem
krefjast verulegs athafnasvæð-
is. Stofnunin skal gefa veiði-
ráðgjöf eins og Hafró en unna

á öðrum forsendum með það
að markmiði að breikka grunn
þeirrar ráðgjafar sem unnið
verður eftir. Rannsaka þarf
sérstaklega áhrif veiðarfæra á
lífríki. Er í því sambandi brýnt
að nýta yfirgripsmikla þekk-
ingu sjómanna sem aflað hefur

verið með áratuga veiðireyn-
slu. Um ráðgjöfina þarf að
myndast vísindaleg umræða
sem verður upplýsandi bæði
fyrir þá sem í greininni starfa
og þjóðina alla sem er eigandi
auðlindarinnar.“

– smari@bb.is

Háskólasetur Vestfjarða. Tillaga smábátasjómanna
sýnir traust þeirra á ísfirsku háskólasamfélagi.

Betur fór en á horfðist
þegar ökumaður missti
stjórn á bíl sínum með
þeim afleiðingum að hann
lenti í sjónum á móts við
Edinborgarhúsið á Ísa-
firði rétt fyrir klukkan 15
á laugardag. Þrír aðrir
farþegar voru í bílnum og
komst fólkið sjálft út úr
bílnum, sem hvarf í sjó-
inn.

Þá ók 15 ára piltur bif-
reið út af vegi við Bol-
ungarvík um miðjan dag
á föstudag. Faðir drengs-
ins var með honum í bíln-
um og var hann undir
áhrifum áfengis að sögn
lögreglunnar á Ísafirði.
Ekki munaði nema um
10 cm að bifreiðin lenti á
ljósastaur. Drengurinn
sem aldurs síns vegna er
ekki með ökuréttindi
missti stjórn á bílnum í
snjó og hálku er hann var
að taka framúr annarri
bifreið og endaði för hans
að sögn lögreglu langt ut-
an vegar.

Bíll fór í
sjóinn á
Ísafirði

Bíllinn hífður upp úr
sjónum. Ljósm: Þor-
steinn J. Tómasson.
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Mikil umferð um norðanverða VestfirðiMikil umferð um norðanverða VestfirðiMikil umferð um norðanverða VestfirðiMikil umferð um norðanverða VestfirðiMikil umferð um norðanverða Vestfirði
Um 40 ökumenn voru kærðir fyrir of hraðan akstur í umdæmi lögreglunnar á
Vestfjörðum í vikunni. Sá sem hraðast ók var mældur á 130 km hraða í
Lágadal, innst í Ísfjarðardjúpi, þar sem hámarkshraði er 90 km/klst. Mikil
umferð var um norðanverða Vestfirði þessa vikuna, aðallega í tengslum við
hátíðarhöld á Ísafirði, skíðaviku og rokkhátíð alþýðunnar „Aldrei fór ég suður“.
Umferð gekk stóráfallalaust þrátt fyrir rysjótt veðurfar um miðja vikuna. Tveir
ökumenn kærðir fyrir meinta ölvun við akstur á Ísafirði um helgina.

Fíkniefnalagabrotum fjölg-
aði um fimm í febrúar á Vest-
fjörðum miðað við sama tíma
í fyrra. Fimm brot voru framin
í umdæmi lögreglunnar í síð-
asta mánuði, ekkert í febrúar í
fyrra í fyrra en fjögur árið
2006. Þetta kemur fram í ný-
útkominni skýrslu ríkislög-

reglustjóra. Öðrum brotum
fjölgar einnig í umdæminu.
Fjórtán hegningarlagabrot
voru framin í síðasta mánuði
á móti níu í febrúar á síðasta
ári en árið 2005 voru hegn-
ingarlagabrotin 15 talsins.
Umferðarlagabrotum fjölgar
um sjö á milli ára eða úr 44

árið 2007 í 51 í ár. Er það
veruleg aukning frá árinu
2006 þegar umferðalagabrotin
voru 27 í febrúarmánuði.

Rétt er að geta þess að við
samantekt tölulegra upplýs-
inga eru tilgreind öll brot sem
tilkynnt voru lögreglunni að
frátöldum þeim sem reynast

við nánari athugun ekki vera
brot. Hafa ber í huga að eitt
atvik getur falið í sér fleiri en
eitt brot. Til dæmis getur mað-
ur sem er stöðvaður vegna um-
ferðarlagabrots fengið í sama
máli kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.

– thelma@bb.is

Afbrotum fjölgar milli ára

Bílvelta í
Mjóafirði
Bílvelta varð við Eyri í

Mjóafirði á mánudag. Þrjár
stúlkur voru í bílnum en þær
sluppu ómeiddar. Bifreiðin
er talin vera mikið skemmd.
Húseigandi skammt frá
slysstað bauð stúlkunum
heim til sín þar sem þær
biðu eftir bílaleigubíl og
héldu síðan áfram ferð sinni
til Reykjavíkur. Fjögur um-
ferðaróhöpp voru tilkynnt í
umdæmi lögreglunnar á
Vestfjörðum í nýliðinni
viku. Eitt óhappið var minni-
-háttar árekstur á Ísafirði.

Á föstudag var tilkynnt
um aftanákeyrslu á Skutuls-
fjarðarbraut, við Miðtúns-
brekku. Einn farþegi slas-
aðist minniháttar og tals-
verðar skemmdir urðu á bif-
reiðum og var önnur þeirra
flutt með kranabifreið af
vettvangi. Eins og greint
hefur verið frá fór bifreið út
af Sandvegi í Bolungarvík
á föstudag. Í ljós kom að
ökumaður var réttindalaus,
enda bara 15 ára, en við
hlið hans í bifreiðinni var
faðir hans og eigandi bif-
reiðarinnar og var hann
grunaður um ölvun. Bifreið-
in reyndist lítið skemmd.

Á laugardag fór bifreið í
sjóinn, eins og fram hefur
komið í fjölmiðlum, skammt
frá Edinborgarhúsinu á
Ísafirði. Bifreið sem ekið
var eftir Pollgötu var ekið á
grjótvörn við vegbrúnina og
farið þaðan í sjóinn. Fjórir
aðilar voru í bifreiðinni.

Bifreiðin sökk strax til botns
en þeir sem í henni voru
náðu að komast út úr henni
og samkvæmt vitnum skaut
þeim upp á yfirborð einu af
öðru og voru aðstoðuð upp
á þurrt. Fólkið sem var kalt
og blautt, fékk aðhlynningu
á lögreglustöð en því hafði
ekki orðið meint af óhapp-
inu að öðru leiti.

Tildrög þessa óhapps eru
til rannsóknar hjá lögreglu.
Bifreiðin var hífð upp á land
með stórum krana eftir að
kafarar höfðu fest taugar í
bifreiðina. Líklegt má telja
að bifreiðin, sem var stór
Ford pallbifreið, sé ónýt.

– thelma@bb.is

Bíll hafnaði í sjónum
á Ísafirði og þurfti að

draga hann upp á land.
Mynd: Þorsteinn J.

Tómasson.

Tónleikum fjölgaði á VestfjörðumTónleikum fjölgaði á VestfjörðumTónleikum fjölgaði á VestfjörðumTónleikum fjölgaði á VestfjörðumTónleikum fjölgaði á Vestfjörðum
Fjöldi tónleika á Vestfjörðum jókst gríðarlega milli

áranna 1999 og 2000 samkvæmt nýjum tölum frá
Hagstofu Íslands. Aldamótaárið voru þeir 71, en

einungis 33 ári áður ef marka má tölur Hagstofunnar.
Af þessum 71 tónleikum voru 57 klassískir, fjórir

djasstónleikar, sjö dægurtónleikar, tvennir nem-
endatónleikar og einir lúðrasveitatónleikar.

Minnst atvinnuleysi
Minnst atvinnuleysi í febr-

úar var á Vestfjörðum eða
0,6% af áætluðum mannafla.
Meðalfjöldi atvinnulausra á
Vestfjörðum var 21 í febrúar
eða sami fjöldi og í janúar.
Atvinnuleysi kvenna var 0,9%
í febrúar og atvinnuleysi karla

var 0,4%. Atvinnulausir karlar
voru átta í febrúar en sjö í
janúar en atvinnulausar konur
voru þrettán í febrúar en fjór-
tán í fyrsta mánuði ársins.
Samkvæmt tölum Vinnu-
málastofnunar eru 28 á skrá
yfir atvinnulausa á Vestfjörð-

um í dag, þar af 19 konur og
níu karlmenn.

Skráð atvinnuleysi í febrúar
var 1% eða að meðaltali 1.631
einstaklingur, sem eru 86 fleiri
en í janúar eða um 5% aukn-
ing. Atvinnuleysi er um 20%
minna en á sama tíma fyrir ári

þegar það var 1,3%. Atvinnu-
leysi á höfuðborgarsvæðinu
eykst um 6%. Á landsbyggð-
inni eykst atvinnuleysi um
5%.

Tölurnar eru fengnar frá
Vinnumálastofnun.

– thelma@bb.is

Ólafur Ragnar Grímsson
forseti Íslands heimsótti á
mánudag ísfirska fyrirtækið
3X-Technology sem hlaut
útflutningsverðlaun forseta-
embættisins árið 2006. Að-
spurður segir Karl Ásgeirsson,

framkvæmdastjóri 3X, að
vissulega sé það mikill heiður
að fá forseta lýðveldisins í sér-
staka heimsókn.

„Við fengum útflutnings-
verðlaun árið 2006 og forset-
inn heimsækir gjarnan þau fyr-

irtæki sem fá þessi verðlaun,
heilsar upp á starfsfólkið og
sér hvernig starfsemin er. Svo
buðum við honum og starfs-
fólki okkar í léttan hádegis-
verð og kynntum okkar starf-
semi og framtíðaráform“,

segir Karl. Fylgdarlið forseta
skipa að þessu sinni dómnefnd
útflutningsverðlaunanna, en í
henni eru fulltrúar frá Útflutn-
ingsráði, Alþýðusambandi Ís-
lands og Háskóla Íslands.

– halfdan@bb.is

Forseti Íslands heimsótti 3X
Forsetinn spjallar við þá Jóhann Jónasson, framkvæmdastjóra 3X og Vilhjálm Antonsson, starfsmann fyrirtækisins.
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Eftirfylgni með óskoðuðum ökutækjum til Bolungarvíkur?Eftirfylgni með óskoðuðum ökutækjum til Bolungarvíkur?Eftirfylgni með óskoðuðum ökutækjum til Bolungarvíkur?Eftirfylgni með óskoðuðum ökutækjum til Bolungarvíkur?Eftirfylgni með óskoðuðum ökutækjum til Bolungarvíkur?
Í greinargerð með drögum um breytingar á lögum um skoðun ökutækja er þess getið að í
skýrslu nefndar um leiðir til að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum er lagt til að sýslumanninum í
Bolungarvík verði falin eftirfylgni með því að ósköðuð ökutæki verði færð til skoðunar. Drögin
liggja nú fyrir til umsagnar. Í greinargerð með drögunum segir m.a.: „Þess skal getið í þessu
sambandi að í skýrslu nefndar um leiðir til að styrkja atvinnulíf á Vestfjörðum sem skilaði
forsætisráðherra tillögum sínum í apríl 2007 er lagt til að sýslumanninum í Bolungarvík verði
falin eftirfylgni með því að óskoðuðum ökutækjum verði færð til skoðunar.“

Bílastæði skíðasvæðisins annaði vart fjöldanum.

Aðsóknarmet slegið á hverjum degi
Gríðarleg umferð var

um skíðasvæði Ísfirðinga í
Tungudal og á Seljalands-
dal um páskahelgina. Að-
spurður segist Úlfur Guð-

mundsson, forstöðumaður
skíðasvæðisins, halda að

aðsóknarmet hafi verið
slegið á hverjum einasta

degi yfir hátíðina. „Færðin

var frábær, veðrið var frá-
bært og fólk var mjög

ánægt. Það var alveg meiri-
háttar trafík á svæðinu
yfir alla páskana. Mig

grunar að það hafi í kring-
um 2.000 manns rúllað
yfir á svæðið þann dag

sem aðsóknin var mest“,
segir Úlfur. Ýmislegt var

gert til að gera skíðasvæð-
ið enn meira aðlaðandi

fyrir ferðafólk og heima-
menn. Til að mynda var

furðufatadagur að venju á

föstudaginn langa. Þá var
keppt í stórstökki á snjó-

brettum að ógleymdum
hefðbundnari keppnum.

– halfdan@bb.is

Sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytið hefur
auglýst sérstakar reglur
vegna úthlutunar byggða-
kvóta á Þingeyri. Um er
að ræða tvo viðauka eða
breytingar: 1. Byggða-
kvóta Þingeyrar alls 87.
000 þorskígildiskílóum
verður skipt þannig: 25%
jafnt á skip sem uppfylla
skilyrðin og 75% sam-
kvæmt 4. gr. reglugerðar
nr. 439/2007. Hámark 15
þorskígildislestir og 100%
aukning heildaraflamarks
er fellt niður. 2.

Í stað 1. málsl. 1. mgr.
6. gr. reglugerðarinnar
kemur: Fiskiskipum er
skylt að landa til vinnslu
innan sveitarfélagsins afla
sem nemur, í þorskígild-
um talið, tvöföldu magni
þeirra aflaheimilda sem
þau fá úthlutað samkvæmt
reglugerð þessari og skal
úthlutun til þeirra ekki
fara fram nema að því
leyti sem það skilyrði er
uppfyllt.

Breyttar
reglur um
úthlutun

Maður slasaðist við fall
í skíðakeppni á Ísafirði
um páskana og var hann
fluttur með sjúkrabifreið
undir læknishendur. Um
var að ræða áverka á öxl
sem að sögn vakthafandi
læknis voru töluvert al-
varlegir. Gert var að
meiðslum mannsins á
Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði og á hann að ná
sér að fullu.

Maðurinn hefur verið
útskrifaður af sjúkra-
húsinu. Í tengslum við
skíðaviku var talverð
bílaumferð við skíða-
svæðið í Tungudal og
Seljalandsdal við Skut-
ulsfjörð og þurfti lögregla
að liðsinna ökumönnum
vegna þess.

Slasaðist í
skíðakeppni

Maðurinn var fluttur á
Fjórðungssjúkrahúsið á

Ísafirði til aðhlynningar.

Starfsmenn skíðasvæðis Ís-
firðinga fengu á þriðjudag
afhentan nýjan snjótroðara.
Troðarinn er af gerðinni Piston
Bully 600 og þykir gríðarlega
fullkominn og öflugur. „Þetta
er stærsta og öflugasta græjan

sem þeir framleiða“, segir Úlf-
ur Guðmundsson, forstöðu-
maður skíðasvæðisins. „Við
erum með Þjóðverja frá okkur
núna sem er að fara í gegnum
þetta með okkur, Georg Mill-
er. Hann segir að þetta sé í

raun framtíðarbíll í nútíma-
mynd. Ef hann bilar er hægt
að laga hann í gegnum tölvu
frá Þýskalandi. Þetta er alveg
meiriháttar græja.“ Aðspurð-
ur samsinnir Úlfur því að nú
sé gaman í vinnunni hjá tækja-

mönnum skíðasvæðisins.
„Ég fær ekki einu sinni lykl-

ana að troðaranum, þeir sofa
með þá uppí rúmi. Hann kem-
ur líka á góðum tíma, lands-
mótið er að fara að byrja“,
segir Úlfur Guðmundsson.

Framtíðarbíll í nútímamynd
Starfsmenn skíðasvæðisins ásamt Georg Miller.
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Bolvíkingur í óperunni í Bonn
Bolvíkingurinn og óperu-

söngkonan Sigrún Pálmadóttir
hefur vakið mikla athygli fyrir
frammistöðu sínu hjá Óperu-
húsinu í Bonn þar sem hún
hefur verið fastráðin frá árinu
2001. Sigrún hefur nú tekið
að sér sitt fyrsta hlutverk á
íslensku óperusviði en það er
aðalhlutverk sýningarinnar La
Traviata þar sem hún túlkar
gleðikonuna Víólettu Valéry.

Bæjarins besta náði sam-
bandi við Sigrúnu á milli sýn-
inga og spjallaði við hana um
söngferilinn, heimalandið og
hvernig það kom til að bolvísk
stúlka varð óperusöngkona í
Þýskalandi

– Hefurðu alltaf haft áhuga
á söng?

„Ég hef alltaf haft mjög
gaman af því að syngja en ég
hafði nú aldrei neinn áhuga á
óperum. Mér fannst það frekar
mikið garg. Mamma sagði
mér nú reyndar eftir að ég var
byrjuð að læra óperusöng að
ég hefði setið ein þriggja ára
gömul á nýársdag og horft á
heila óperu í sjónvarpinu.
Þannig að eitthvað hefur þetta
legið í blóðinu á mér.

Söngur og tónlist vakti allt-
af áhuga minn og ég sótti alltaf
barnakórsæfingar þegar boðið
var upp á þær í Bolungarvík.
Það var mikið sungið á heim-
ilinu og pabbi spilar á gítar
svo tónlistin var mikið í kring-
um mig, þó það væru bara
þessi gömlu, góðu íslensku
lög en engin klassísk.“

– Ætlaðir þú alltaf að verða
söngkona?

„Nei, alls ekki. Ég man
reyndar eftir því að þegar ég
var unglingur voru Fame þætt-
irnir vinsælir og þá heillaði sú
hugmynd mig að komast í
slíkan skóla þar sem allt væri
kennt. Ég lærði á píanó sem
krakki og dreymdi um að
komast í nám þar sem ég gæti
lært á hljóðfæri og jafnframt
sungið og dansað. En þegar
ég komst til vits og ára ætlaði
ég ekki að fara út í tónlistar-
bransann þar sem mér fannst
hann svo ótryggur vinnumark-
aður. Ég fór á félagsfræði- og
sálfræðibraut í fjölbrautaskóla
og stefndi á að taka sálfræði í
háskólanum. Fljótlega komst
ég þó að því að það var ekki
fyrir mig. Mér fannst sálfræð-
in mjög áhugaverð en ekki
það sem ég vildi leggja fyrir
mig í lífinu. Þá ætlaði ég að
feta í fótspor margra í ættinni
og verða kennari, en rétt áður
en ég hóf það nám fór ég í
nokkra söngtíma á Akureyri
þar sem ég bjó á þeim tíma og
þá varð ekki aftur snúið. Á
þessum tímapunkti var ég
ekkert viss um að ég vildi
verða óperusöngkona en ég
vissi að ég vildi syngja.

Ég fór í Tónlistarskólann á
Akureyri en það var nú ekki
af neinni rosa alvöru. Ég hafði
elt manninn minn, Birgir Örn
Birgisson, þangað þar sem
hann var að spila körfubolta.

Ég fór að vinna í versluninni
Vera Moda og fannst frekar
skrítið að vera ekki í neinum
skóla svo ég ákvað að skella
mér í söngnám með vinnunni.
Ég bjó í hálft ár á Akureyri en
fór þá sem au pair til Þýska-
lands og eftir að hafa verið
þar í nokkra mánuði ákvað ég
að stökkva út í djúpu laugina
og athuga hvort ég gæti orðið
söngkona.“

HlutverkinHlutverkinHlutverkinHlutverkinHlutverkin
komin á þriðja tugkomin á þriðja tugkomin á þriðja tugkomin á þriðja tugkomin á þriðja tug
„Þegar ég sneri aftur til Ak-

ureyrar fór ég á fullt í tónlist-
arskólann og svo ári seinna,
þegar við fluttum til Kefla-
víkur, fór ég í Söngskólann í
Reykjavík. Þar var ég í þrjú ár
og útskrifaðist með burtfarar-
próf vorið 1999. Um haustið
byrjaði ég í óperudeildinni við
Tónlistarháskólann í Stuttgart
og bætti svo fljótlega við mig
ljóðadeildinni. Ég var í tvö ár
í Tónlistarháskólanum og
þegar ég útskrifaðist var ég
komin með vinnu hjá óper-
unni í Bonn þannig að ég klár-
aði prófin samhliða því að
vera byrjuð að vinna.“

– Hvernig kom það til að
þú fékkst starfið áður en þú
útskrifaðist?

„Það er hluti af náminu að
umboðsmenn komi og hlusti
á okkur í skólanum. Þeirra á
meðal voru menn sem höfðu
áhuga á að vinna fyrir mig og
sendu mig í söngprufur. Ein
af þeim leiddi til starfsins í
Bonn og þar hef ég verið í tæp
sjö ár.“

– Og væntanlega tekið þátt
í fjölda ópera á þeim tíma, er
eitthvert verk sem er þér minn-
isstæðast?

„Ég er mjög gjörn á það að
falla fyrir því sem ég er að
gera hverju sinni og helli mér
út í það af öllu hjarta. Ég held
að það sé ágætis kostur því
það væri mjög erfitt að vera í
þessu starfi ef maður ætti í
erfiðleikum með að takast á
við hin ýmsu mismunandi
verkefni sem á vegi manns
verða, en auðvitað kemur það
fyrir að maður þarf að taka á
sig rögg og gera líka það sem
ekki er skemmtilegt.

Ég er búin að syngja á milli
20-30 hlutverk á þessum sjö
árum. Þar á meðal eru: Zerbi-
netta úr Ariadne auf Naxos
eftir Richard Strauss en það
verk var einmitt sett upp hjá
Íslensku óperunni í haust,
Næturdrottningin úr Töfra-
flautu Mozarts, Ólympa úr
Ævintýrum Hoffmanns eftir
Jacques Offenbach, Lucia úr
Luciu Di Lammermoor eftir
Gaetano Donizetti sem þykir
eitt erfiðasta colaratur hlut-
verk tónbókmenntanna og svo
náttúrulega hlutverk Víólettu
sem ég hef einnig verið að
syngja í Bonn.“

– Ertu að vinna eftir mjög
stífu prógrammi í Bonn?

„Já, fyrsta leikárið mitt var

Þar sem ég hef ekkert verið
að syngja hérna heima og
aldrei tekið þátt í sýningu í
Íslensku óperunni síðan ég
kláraði að læra var þetta nátt-
úrlega alveg yndislegt tæki-
færi. Ég söng reyndar fyrir
nokkrum árum á Vínartónleik-
um með Sinfóníuhljómsveit
Íslands en annars hef ég ekki
verið að syngja neitt opinber-
lega hér heima.“

– Hefurðu tök á því að heim-
sækja Bolungarvík á meðan
þú ert stödd hérna?

„Nei því miður get ég það
ekki í þetta sinn. Sýningarnar
á  La Traviata eru frekar þéttar
og á milli þarf ég að fara út og
syngja hlutverk Musettu í La
Boheme. Foreldrar mínir
komu á frumsýninguna og
systkini mín búa í Reykjavík
þannig að ég gat hitt fjöl-
skylduna mína og strákurinn
minn litli sem er með mér
fékk tækifæri til að vera með
öfum og ömmum og komast
betur inn í tungumálið. Þetta
hefur því verið mjög gaman
fyrir okkur öll.

Ég kem samt heim með
vorinu og held ljóðatónleika
á Ísafirði ásamt Önnu Áslaugu
Ragnarsdóttur og þá ætla ég
að vera í Bolungarvík.“

Falleg og orkuríkFalleg og orkuríkFalleg og orkuríkFalleg og orkuríkFalleg og orkurík
náttúra Íslandsnáttúra Íslandsnáttúra Íslandsnáttúra Íslandsnáttúra Íslands

– Hvað tekur svo við hjá
þér eftir La Traviata?

„Næsta hlutverk mitt er
Susanna í Brúðkaupi Fígarós.
Verkið var frumsýnt núna um
miðjan mánuðinn þannig að
ég gat ekki tekið þátt í æfing-
unum fyrir það þar sem ég hef
verið á Íslandi. Ég hef því
verið að undirbúa mig hér
heima og stekk svo inn í sýn-
inguna um miðjan maí. Það
verður mjög spennandi að
syngja þetta hlutverk þar sem
ég hef aldrei gert það áður. Ég
er einnig að fara taka að mér
hlutverk Marguerite í Faust,
og auk tónleikanna á Ísafirði
kem ég fram á tónleikum í
Þýskalandi með hörpuleikar-
anum Jane Berth.“

– Tónlistin er allsráðandi í
starfinu, hver eru þá áhugamál
þín?

„Ég hef rosalega gaman af
því að fara í langa göngutúra í
náttúrunni, sérstaklega þegar
ég er fyrir vestan. Ég geri það
reyndar líka í Bonn en við
búum á mjög góðum stað þar
sem við erum snögg að kom-
ast út fyrir borgina og út í
náttúruna. Ég stunda líka jóga
og reyni að vera mikið úti
með stráknum mínum. Maður
finnur það þegar maður flytur
frá Íslandi hversu ofsalega
heppin við erum að eiga svona
fallega og orkuríka náttúru.
Ég sæki mjög mikið í það að
komast í tengsl við náttúruna
til að hlaða batteríin og slaka
á“, segir Sigrún.

– thelma@bb.is

ég með um 80 sýningar í sjö
mismunandi hlutverkum. En
með árunum hefur þeim fækk-
að jafnt og þétt og síðustu ár
hef ég verið með um 55-65
sýningar á ári. Þetta leikár var
mjög hentugt fyrir mig þar
sem ég var ekki með nema 40
sýningar og gat því komið
heim og tekið þátt í uppsetn-
ingunni hér. Annars er dag-
skráin yfirleitt svo þétt að

maður hefur ekki kost á því
að vera syngja mikið annars-
staðar. Ég á líka góða kollega
úti í Bonn sem tóku við nokkr-
um sýningum af mér til að
gera mér kleift að koma til
Íslands.“

Fyrsta hlutverk-Fyrsta hlutverk-Fyrsta hlutverk-Fyrsta hlutverk-Fyrsta hlutverk-
ið á Íslandiið á Íslandiið á Íslandiið á Íslandiið á Íslandi

– Hvernig kom það til að
þú komst til Íslands til þess að
syngja í Íslensku óperunni?

„Það kom nú þannig til að
Stefán Baldursson, óperu-
stjóri í Íslensku óperunni,
hafði heyrt um mig og kom út
á sýningu á La Traviata. Við
hittumst síðan eftir sýninguna
og hann bauð mér að koma
heim og syngja hlutverkið í
Íslensku óperunni.
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Á föstudag kvað Héraðsdómur Vestfjarða upp þann úrskurð
að Línuskipum ehf., sé heimilt að láta taka Kofra úr vörslu
Frosta hf., í Súðavík með beinni aðfarargerð og fá til umráða
aflahlutdeild, aflamarksheimild og fylgifé það sem fylgja átti
samkvæmt kaupsamningi sem gerður var milli fyrirtækjanna í
desember síðastliðnum. Deila Línuskipa og Frosta spratt upp af
kaupsamningi sem gerður var 6. desember á síðasta ári, þar sem
Frosti seldi Línuskipum Kofra með tilteknum aflaheimild-um
og skyldi skipið afhent 1. mars síðastliðinn. umsamið kaupverð
skips og kvóta var 280 milljónir að því er fram kem-ur í
dóminum. Kofri brann er hann var að veiðum í febrúar úti fyrir
Norðurlandi og er skipið talið viðgerðarhæft og liggur fyrir
áætlun um að viðgerð kosti um 157 milljónir króna. Í framhaldi
af brunanum lýsti Frosti því yfir að kaupsamningnum væri rift.
Í málatilbúnaði lögmanns Frosta kom m.a. fram að við frágang
kaupsamnings, sem saminn var af sérfræðingum Frosta, hafi
m.a. verið haft í huga að ef sú staða kæmi upp að skipið færist
eða gjöreyðilegðist og vátryggingarbætur og greiðslur vegna
úreldingar yrðu hærri en söluandvirðið að renna til Frosta.

Tónlistarviðburðir í tilefni sextíu ára afmælis Tónlistarskól-
ans á Ísafirði og jafnaldra hans, Tónlistarfélags Ísafjarðar, á
þessu ári, munu í enn frekari mæli en orðið er, eftir því sem
líður á árið, undirstrika hversu öflugt og þróað tónlistarlíf ríkir
hér á Ísafirði. Tónlistarskólinn og Tónlistarfélagið eru öflugir
meiðir á stofni lista sem haldið hefur nafni Ísafjarðar á lofti um
ómuna tíð og munu áfram gera ásamt öðrum þeim listaskólum
og listgreinum sem hér hafa dafnað. Fólkinu sem ruddi brautina,
þeim sem á eftir komu og sem  enn varða veginn verður best
umbunað með áframhaldandi þróttmiklu tónlistarlífi og öflug-
um stuðningi við það.

Enn eitt árið sannar ,,Aldrei fór ég suður“ hveru mikilvægt
það er bæjarfélagi, sem vegna breyttra ytri aðstæðna og
beinna stjórnarfarslegra aðfara á undir högg að sækja, að vak-
in sé athygli á að enn sem fyrr blómstrar menning hér í sölum
hamra hárrra undir verndarvæng huldunnar góðu. Síaukin
ásókn hljómlistarmanna eftir að komast á hátíðina segir meira
en mörg orð um hversu vel hefur til tekist; hvernig hið ,,fárán-
lega“, að láta sér til hugar koma að hægt væri að koma slíku á
koppinn, er orðið að veruleika sem vex með hverju árinu sem
líður. Hún hlýtur að vera meira en lítið góð kjötsúpan hans
Mugga, sem hljómlistarmennirnir fá að launum fyrir komuna
og spiliríið á hátíðinni.

Margra mat er að Skíðavikan hafi heppnast sérlega vel í ár.
Gestafjöldi með meira móti, veðurguðirnir í sólskins skapi og
nægur snjór á skíðasvæðinu í Tungudal, nokkuð sem mænt
hefur verið eftir mörg undanfarin ár. Gleymum þó ekki að
vissulega myndu Skíðavikur margra fyrri ára sóma sér á verð-
launapallinum. Skíðavikan er umfangsmikið fyrirtæki, sem
verður ekki til af sjálfu sér. Að henni kemur fjöldi fólks sem
leggur af mörkum mikla vinnu, sem sá er utan stendur hefur
engin tök á að vega.

Skíðamót Íslands hófst á Ísafirði í dag. Ísfirðingum hefur
ætíð verið mikið metnaðarmál að standa vel að skíðalandsmót-
inu. Svo mun nú sem áður. Skíðasvæðið í Tungdal býður upp
á eina bestu aðstöðu sem hægt er að hugsa sér til mótshalds af
þessu tagi. Vonandi njóta keppendur aðstöðunnar. Á lands-
mótinu etur besta skíðafólk landsins kappi. Í þeim leik skiptast
á sigrar og ósigrar líkt gerist í daglegu amstri. Það breytir því
ekki að mest um vert er að hið eina og sanna markmið íþrótta-
leikja sé í heiðri haft. Auðnist mönnum það munu allir ganga
heilir hildi frá. BB býður aðkomukeppendur, fyldarlið þeirra
sem og aðra gesti skíðamótsins velkomna til Ísafjarðar. Vonandi
njóta þeir dvalarinnar og koma sem oftast.                        s.h.

Gengið búið að vera of sterktGengið búið að vera of sterktGengið búið að vera of sterktGengið búið að vera of sterktGengið búið að vera of sterkt
Fall krónunnar er fagnaðarefni fyrir útflutningsfyrirtæki. Karl Ásgeirsson, rekstrar-
stjóri 3X-Technology segir veikingu krónunnar koma vel við fyrirtækið. „Það var
kominn tími til að það færi á þennan veginn, gengið hafði verið of sterkt allt of
lengi“, segir Karl. Niðurskurður í þorskaflaheimildum olli miklum samdrætti hjá
fyrirtækinu. „Við finnum illilega fyrir niðurskurðinum og í kjölfarið höfum við
lagt meiri áherslu á erlenda markaði.“ 3X Technology tekur þátt í sex sölusýn-
ingum á þessu ári og hefur aldrei tekið þátt í fleiri sýningum á einu ári.

Nýr framkvæmdastjóri hjá ÁseliNýr framkvæmdastjóri hjá ÁseliNýr framkvæmdastjóri hjá ÁseliNýr framkvæmdastjóri hjá ÁseliNýr framkvæmdastjóri hjá Áseli
Grétar Helgason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Ásels ehf.
á Ísafirði og hann mun taka við starfinu í apríl. Grétar, sem áður
rak veitingastaðinn Thai Khoon tekur við af Skafta Elíassyni sem

hefur verið framkvæmdastjóri frá 2004 eða allt frá því að
hellusteypan var byggð. Skafti mun ekki hætta störfum hjá
fyrirtækinu heldur færa sig í verkstjórahlutverkið og verða

starfsmaður á plani eins og hann orðaði það í samtali við blaðið.

Útkallshæfum björgunar-
hundum fjölgaði um fimm á
Vestfjörðum eftir vetrarnám-
skeið Björgunarhundasveitar
Íslands sem fór fram á Stein-
grímsfjarðarheiði á dögunum.
„Námskeiðið var virkilega
flott og skemmtilegt og flottur
árangur hjá Vestfirðingum

sem er góð staðfesting á því
að við erum á réttri leið með
starfi okkar hér fyrir vestan“,
segir Bríet Arnardóttir hjá
Vestfjarðadeild BHSÍ. Um 30
leitarteymi sóttu námskeiðið
sem stóð yfir í sex daga. Auk
daglegra æfinga og þjálfunar
var sett upp útkallsæfing með

aðstoð lögreglu þar sem sett
var á svið snjóflóð á skíðasvæði
þar sem níu manns var saknað.

„Að loknu námskeiði eru
nú fimm hundar með b-próf
og tveir með C-próf og eru
því á Vestfjörðum á vegum
BHSÍ sjö útkallshæfir hundar.
Tveir með A-gráðu og fimm

með B-gráðu og ef vel gengur
þá bætist í hópinn næsta vetur.
Einnig eru tveir hundar frá
Leitarhundum á útkallslista
hér á Vestfjörðum þannig að í
allt eru níu útkallshæfir hund-
ar og held ég að þeir hafi aldrei
verið fleiri hér fyrir vestan“,
segir Bríet.   – thelma@bb.is

Björgunarhundum fjölgar

Styrktarsjóðurinn Framför
var stofnaður á Ísafirði á föstu-
daginn langa en markmiðið
með sjóðnum er að styrkja
ísfirskt skíðafólk sem hyggst
ná langt í sinni íþróttagrein.
Fyrstu ár sjóðsins verða styrk-
irnir ekki háir en hækka jafnt
og þétt í hlutfalli við inneign
sjóðsins. Sjóðurinn er hugs-
aður til margra ára en aldrei
verða veittir hærri styrkir úr
sjóðnum en ávöxtun hans en
þannig nær hann að vaxa ár
frá ári. Þegar fram líða stundir
er markmiðið að sjóðurinn
geti ekki eingöngu stutt við
einstaklinga, heldur einnig

einstök verkefni og félög inn-
an Ísafjarðarbæjar. Langtíma-
markmið sjóðsins er þannig
að styrkja fyrst ungviði skíða-
íþróttarinnar og síðan hreyf-
inguna alla eins og kostur er.

Áætlað er að inneign sjóðs-
ins verði a.m.k. 100-150 millj-
ónir á 50 árum og 200 – 500
milljónir á 100 árum. Á end-
anum verði sjóðurinn það stór
að hann ráði við hvers konar
framkvæmdir á skíðamann-
virkjum og aðstöðu á Ísafirði,
auk þess sem hann styðji við
bakið á allri íþróttastarfsemi
á Ísafirði. Hugmyndir um
styrkveitingar úr sjóðnum næstu

50-100 árin eru meðal annars
að starfrækja skíðaskóla á
heimsmælikvarða, ráða fær-
ustu þjálfara heims til starfa
fyrir íþróttahreyfinguna, mark-
aðssetja Ísafjarðarbæ sem
skíðabæ á erlendri grund í
samstarfi við Ísafjarðarbæ og
ferðamannafélag svæðisins og
reisa sólarspegil sem kastar
sól allan ársins hring á eyrina
og skíðasvæðið.

Hugmyndina af sjóðnum
fékk Einar Ólafsson fyrir rúm-
um 20 árum eða um það leiti
sem hann var að hætta keppni
í skíðagöngu. Þegar Einar
stundaði skíðagönguna voru

margir á Ísafirði sem lögðu
hönd á plóginn með að gera
honum kleift að stunda skíða-
gönguna erlendis við bestu
aðstæður í mörg ár samhliða
námi í skíðamenntaskóla í
Svíþjóð. Menn gengu í hús
eða fyrirtæki til að safna. Einar
hefur alla tíð langað til að
greiða til baka á einhvern hátt
fyrir þessa aðstoð sem hann á
sínum tíma fékk. Auk Einars
sitja í stjórn sjóðsins Hall-
grímur Magnús Sigurjónsson,
Steingrímur Einarsson, Ásta
Sigríður Halldórsdóttir og
Friðgerður Ómarsdóttir.

– thelma@bb.is

Styrktarsjóður stofnað-
ur fyrir ísfirskt skíðafólk

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, setti vef styrktarsjóðsins formlega í loftið á stofnfundinum.
Að baki hans má sjá stjórn Framfarar sem skipuð er Steingrími Einarssyni, Ástu Sigríði Halldórsdóttur, Friðgerði

Ómarsdóttur, Hallgrími Magnúsi Sigurjónssyni og Einar Ólafssyni.
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STAKKUR SKRIFAR

Þorskeldi og olía
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Stóriðja er lausnarorð dagsins. Nú gengur bratt niður á við í efnahgsmálum
Íslendinga. Hlutabréf lækka stöðugt í verði, bankarnir hrapa á matslistum
Moody´s og annarra matsfyrirtækja og þeim er dýrt er að taka fé að láni.
Krónubréf eru ekki gefin út í mars, páskamánuðinum. Það kreppir að í pen-
ingamálum almennings, en kannski skiptir það ekki máli meðan við getum
fengið að horfa á nýríka fólkið spóka sig í sérhönnuðum fötum útlenskra
hönnuða. Slúðurtímarit sjá til þess og vilja gera lífið skemmtilegra fyrir
sauðsvartan almúgann, sem í besta falli getur leyft sér að sækja tónleika elli-
smella á sjötugsaldri frá útlöndum. Hverju skiptir þá hvernig þorskveiðin
gengur?

Útgerðin og fiskvinnslan hafa beðið eftir því að krónan lækkaði svo hafa
mætti betur upp úr fiskveiðum og fiskvinnslu. Gerir það okkur lífið auð-
veldara? Kannski þegar til lengri tíma er litið. En meðan mikil höft eru í
gildi varðandi aðgang að fiskimiðunum getum við þó einbeitt okkur að
þorskeldi. HG í Hnífsdal hefur þar rutt brautina og sýnt að við eigum þar
mikla ónýtta auðlind. Að minnsta kosti mun okkur ganga betur að halda
markaði erlendis ef við náum tökum á þorskeldi. Þannig má bæta upp afl-
ann sem ekki fæst úr hinum frjálsa sjó, ef það er þá nokkuð frelsi eftir.

Stóriðjan sem best hefur gengið á Vestfjörðum er hin glæsilega hátíð
Aldrei fór ég suður, sem dregur að sér bæði áheyrendur, áhorfendur og ekki

síst tónlistarmenn í besta gæðaflokki. En vissulega dugar það ekki til
þeirrar nauðsynlegu atvinnusköpunar sem þörf er á Vestfjörðum til að
standa í ístaðinu þegar að kreppir. Ýmsir hafa leitað lausna. Ein þeirra, sem
vissulega er athyglisverð, er að byggja olíuhreinsunarstöð í öðrum tveggja
fjarða, Arnarfirði eða Dýrafirði. Segja má að þarna komi fram viðleitni til
sjálfsbjargar. ,,Sveltur sitjandi kráka en fljúgandi fær.” Svo segir máltækið.

Margir mætir menn standa í þeim sporum að vita vart í hvorn fótinn þeir
eiga að stíga. Einn þeirra er bæjarstjórinn á Ísafirði, sem setti fram þá kenn-
ingu að Vestfirðir ættu að vera stóriðjulausir og skera sig þannig frá öðrum
landshlutum. Nú hefur hann lagst á sveif með þeim sem vilja olíuhreinsunar-
stöð. Gott og vel. Mönnum er heimilt að breyta um skoðun. Almennt séð
ættu allir að varast að láta örvæntingu ná tökum á sér. Ýmsir gallar fylgja
þessari lausn, sem of langt er að greina í stuttu máli, en það vantar fólk og
ekki verður litið framhjá því að siglingar með olíu um fiskimiðin eru fylgi-
fiskur hennar.

Þorskeldi getur orðið stóriðja Vestfjarða og þá kunna hagsmunir að
skarast. Góður árangur hefur náðst í Noregi, en þeir vinna einnig olíu. Er
það vísbending um að þetta tvennt geti farið saman? Kannski. En brýnt er
að skoða vandlega alla kosti og galla áður en ákvarðanir verða teknar. Fisk-
inn þekkjum við, en olíuhreinsun verðum við að læra á.

Olís byggir
bensínsstöð
Olíufélögin Atlantsolía

og Olís hafa sótt um lóðir
fyrir bensínstöðvar á Ísa-
firði. Að sögn Jóhanns Birk-
is Helgasonar, bæjartækni-
fræðings ætlar Olís að hefja
framkvæmdir við byggingu
bensínstöðvar í vor en óvíst
er með Atlantsolíu. Félögin
tvö hafa lengi haft augastað
á Ísafirði en árið 2004 veitti
bæjarráð þeim vilyrði fyrir
þeim tveimur lóðum sem
bæjarfélagið taldi henta

undir rekstur bensínstöðva.
Orkan varð hins vegar

fyrst til að koma upp bensín-
stöð árið 2005 eftir mikinn
styr við bæjaryfirvöld en þá
hafði Atlantsolía ekki hafið
framkvæmdir á lóð sinni á
Skeiði þrátt fyrir að tæpt ár
hafi verið liðið síðan lóðinni
var úthlutað til fyrirtækisins
og lóð Olís á hafnarsvæðinu
á Ísafirði var ekki enn til-
búin.

– thelma@bb.is

Konungur háloftanna lét sjá sig í Skutulsfirði á dögun-
um, en það er ekki á hverjum degi sem sést til arnar í firð-
inum þó hann sé algeng sjón innar í Ísafjarðardjúpi. Örn-
inn sat hinn spakasti í fjöruborðinu og leyfði ljósmyndara
að taka nokkrar myndir af sér áður en hann hóf sig til flugs
og hvarf á braut.                                     – halfdan@bb.is

Hvíldi lúin bein
í fjöruborðinu

Örninn sat hinn spakasti og hóf sig síðan til flugs.

Veturinn hefur verið ró-
legur í eynni Vigur í Ísafjarð-
ardjúpi og búa íbúarnir sig
fyrir næstu ferðamannatíð.
„Það er nú bara ekkert að frétta
nema að við höfum það ágætt.
Nú bíðum við bara eftir að
snjórinn fari og fyrstu ferða-
mennirnir komi en þeirra má
vænta fyrst í maí“, segir Salvar

Baldursson, bóndi í Félags-
búinu. Salvar segir það þó vera
ágætt að veturinn hafi verið
rólegur þar sem sumarið hafi
verið annasamt en mikil aukn-
ing var í komum ferðamanna.
Til að mynda heimsóttu 1.500
manns eyna í júní 2007 og
höfðu þeir þrefaldast á milli
ára. Vigur þykir forvitnilegur

áfangastaður og þangað sækja
bæði innlendir og erlendir
gestir. Fólk kemur aðallega í
eyjuna til að skoða náttúruna
en gamli bærinn, myllan og
lundinn vekja ávallt mikla at-
hygli.

Lundaveiðin var ágæt síð-
asta sumar þrátt fyrir fregnir
hefðu borist að veiði annars

staðar á landinu hafi verið afar
dræm.

„Lundaveiðin var skárri en
sumarið þar á undan og það
virðist komast upp nóg af fugli
í eynni, nóg af æti og ekki
mikið um kofudauða. En hvað
verður í ár er vandi að spá
um“, segir Salvar.

– thelma@bb.is

Búa sig undir ferðamannatíðina

Skíðafélag Ísfirðinga hefur
undirritað auglýsinga- og styrkt-
arsamning við Glitni og Flug-
félag Íslands sem styrkja sjón-
varpsútsendingar frá Skíða-
móti Íslands sem hefst á Ísa-
firði í dag og stendur til 30.
mars. Von er á annað hundrað
keppendum á mótið auk þjálf-

ara og fararstjóra en undirbún-
ingur hefur verið í gangi í tæpt ár.

„Þetta verður glæsilegt mót
en landsmótsnefnd hefur unn-
ið að undirbúningi síðan í maí
í fyrra. Það ætti að vera gaman
fyrir alla bæjarbúa að fylgjast
með setningunni sem fer fram
í bæjarbrekkunni fimmtudag-

inn 27. mars en þá verður boð-
ið upp á tónlistaratriði og fleira
skemmtilegt“, segir Margrét
Halldórsdóttir, formaður Skíða-
félags Ísfirðinga.

Styrktarsamningurinn var
undirritaður í skíðaskálanum
í Tungudal en hann felur í sér
að Glitnir og Flugfélag Íslands

verði helstu kostunaraðilar
sjónvarpsútsendinga frá mót-
inu en áætlað er að sýnd verði
samantekt frá hverjum degi
mótsins. Skíðamótið var síðast
haldið á Ísafirði árið 2004 en
vegna snjóleysis var keppni í
alpagreinum flutt til Siglu-
fjarðar.           – thelma@bb.is

Styrkja sjónvarpsútsend-
ingar á Skíðamóti Íslands

Frá undirritun samningsins; Jóhann Torfason í landmótsnefnd Skíðamóts Íslands, Hallgrímur Magnús Sigurjóns-
son útibússtjóri Glitnis á Ísafirði, Arnór Jónatansson hjá Flugfélagi Íslands og Margrét Halldórsdóttir formaður SFÍ.
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Sjávarútvegsklasi Vest-
fjarða leggur til að hvalveiðar
verði stórefldar og 150 millj-
ónir verði settar í flutnings-
jöfnun til og frá Vestfjörðum.
Þetta eru meðal tillagna frá
Sjávarútvegsklasanum sem
birtast í ályktun til Geirs H.
Haarde forsætisráðherra. Í
ályktuninni segir: „Sjávarút-
vegsfyrirtækin á Vestfjörðum
búa við verulega skerta sam-
keppnisaðstöðu á mörgum

sviðum og gera þá kröfu til
stjórnvalda að tryggja jafn-
ræði í rekstrarumhverfi fyrir-
tækja á landsvísu. Nú er orðið
ljóst að mótvægisaðgerðir rík-
isstjórnarinnar vegna niður-
skurðar þorskaflaheimilda
hafa ekki nema að litlu leyti
hjálpað sjávarútvegsfyrirtækj-
um að takast á við samdrátt
og tekjumissi.

Sjávarútvegsfyrirtækin eru
í flestum tilfellum burðarstoð-

ir atvinnulífs í sínum sveitar-
félögum og er þorskur undir-
staða þeirra. Verði ekki gripið
til öflugri mótvægisaðgerða
en hingað til hafa verið kynnt-
ar er hætta á að byggð bresti.
Því leggur SKV fram eftirfar-
andi tillögur til að bregðast
við ástandinu og að styrkja
rekstrarumhverfigreinarinnar:

Að staðið verði við niður-
stöðu starfshóps, sem sam-
gönguráðherra skipaði í apríl

s.l., um að veittar verði 150
milljónir árlega næstu tvö árin
til flutningsjöfnunar til og frá
Vestfjörðum. Að stjórnvöld
aflétti íþyngjandi álögum á
sjávarútvegsfyrirtæki, en þess-
ar álögur koma fyrst og fremst
niður á fyrirtækjum sem eru á
landsbyggðinni. Við þær að-
stæður sem nú eru uppi er
óásættanlegt að sjávarútvegs-
fyrirtæki séu að greiða sérstakt
veiðigjald og axla sérstakar

álögur umfram önnur fyrir-
tæki í landinu. Að sveitarfé-
lögum verði gert kleift að lækka
ýmis þjónustugjöld, t.d. fast-
eignagjöld, hafnargjöld, afla-
gjöld vatnsskatt, án þess að
það komi niður á rekstri þeirra.

Að hvalveiðar verði hafnar
nú þegar í samræmi við til-
lögur Hafrannsóknastofnunar,
en þar er lögð til veiði á 400
hrefnum og 200 langreyðum.
Samkvæmt rannsóknum Haf-

rannsóknastofnunar eru áhrif
hvalastofna á þorsk- og loðnu-
stofninn umtalsverð, en miðað
við þær niðurstöður sem nú
liggja fyrir er ljóst að afrán
hvala er langt umfram heildar-
veiði alls íslenska fiskiskipa-
flotans. Að möguleikar sjávar-
útvegsfyrirtækja til nýsköp-
unar verði stórlega efldir og
verði þar sérstaklega horft til
þorskeldis.“

– smari@bb.is

Sjávarútvegsfyrirtæki skora á forsætisráðherra

Kampselur sást rétt innan
við Skálavík í Mjóafirði
fyrir páska. Kampselur er
flækingur hér við land en
stofninn er um ein milljón
dýra og hann er útbreiddur
um allt norður hvelið. Að
því er fram kemur á vef
Selaseturs Íslands er kamp-
selur sjaldgæfur gestur við
Íslandsstrendur á veturna
sem fer oftast einförum.
Hingað koma yfirleitt ung
og ókynþroska dýr. Kamp-
selur er algengastur fyrir
norðan og austan land, en
hefur þó fundist víðar t.d.

við Elliðaárnar.
Kampselurinn er stærri

en landselur, en minni en
fullvaxin útselur. Hans
helsta sérkenni eru geysi-
lega löng veiðihár. Hann er
einnig mjög gæfur og ró-
legur, sem gerði hann að
fyrirtaks bráð selveiði-
manna áður fyrr.

Helsta fæða kampselsins
eru botnfiskar og botn-
hryggleysingjar. Hann við-
heldur ekki öndunaropi í
gegnum lagnaðarís eins og
hringanórinn.

– thelma@bb.is

Kampselur
í Mjóafirði

Einar Yngva fyrsti ís-
lenski gullmeistarinn

Einar Yngvason, Skíða-
félagi Ísfirðinga, varð á
dögunum fyrsti Íslending-
urinn til að klára tíu skíða-
göngur og hljóta hinn eftir-
sótta titill, Goldmaster í
World Loppet. Göngurnar
voru allar lengri en 42 km
og spönnuðu tvær heimsálfur.

Einar hefur keppt í Birke-
beiner í USA, Keskinanda
í Kanada, Vasagöngunni í
Svíþjóð, Birkebeiner í Nor-

egi, Marcialonga á Ítalíu,
Dolomiten í Austurríki,
König Ludwig í Þýska-
landi, Tartu í Eistlandi, Fin-
landia í Finnlandi og núna
síðast Engadin í Sviss. Ekki
langt undan eru Ísfirðing-
arnir Gunnar Þór Sigurðs-
son sem hefur gengið sjö
göngur, Heimir Hansson
með fimm og Kristbjörn R.
Sigurjónsson með fjórar
göngur.

Nýherji bauð lægst
í fartölvukaup

Nýherji átti lægsta boð í
tölvukaup fyrir Ísafjarðar-
bæ en kaupa á 105 tölvur
fyrir kennara grunnskól-
anna fjögurra í sveitarfé-
laginu. Fjögur tilboð bárust.
Tilboð Nýherja hljóðaði
upp á rúmar 11 milljónir
króna. Næst lægsta boðið,
sem var um 300 þúsund
krónum hærra, kom frá
Opnum Kerfum. EJS var
með þriðja lægsta boðið.

Hæsta tilboðið barst frá
Tölvulistanum upp á tæpar
22 milljónir, næstum tvö-
falt hærra en lægsta tilboð-
ið. Heimamönnum bauðst

að bjóða sér í verkið. Net-
heimar sendu þrjú tilboð og
var það lægsta upp á 12
milljónir króna. Frá þessu
var greint í fréttum svæðis-
útvarpsins á Ísafirði.

Raggi Bjarna var svalur að vanda.

Húsfyllir hjá Ragga Bjarna
Stórsöngvarinn Ragnar Bjarnason skemmti gestum veitingastaðarins Við Pollinn á Ísafirði að kvöldi föstudagsins

langa. Naut hann við það aðstoðar Ásgeirs Páls Ásgeirssonar óperusöngvara. Húsfyllir var á staðnum og segir Eiríkur
Gísli Johansson, annar eigenda veitingahússins, að kvöldið hafi gengið vonum framar. „Það var mikil aðsókn og mikið
stuð. Þetta er náttúrlega aðal töffarinn, þeir verða ekki mikið svalari en þetta“, segir Eiríkur. Skemmtikrafturinn Her-
mann Gunnarsson var meðal gesta. „Hann var bara úti að borða eins og hinir, en þeir djöfluðust í honum og drógu hann
upp á svið“, segir Eiríkur.                                                                                                                              – halfdan@bb.is

Mikil stemning skapaðist á meðal gesta Ragga Bjarna á veitingastaðnum Við Pollinn.
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„Ég tel aðalhættuna vera að menn fari
of greitt af stað. Tapa kannski pen-
ingum, verða hræddir við þetta og
hætta. Dæmin úr laxeldinu sanna það“

Skítseiði verða aldr
Þorskeldið er framtíðin hef-

ur verið sagt oftar en einu sinni
síðan aflaheimildir í þorski
voru skornar niður um helm-
ing síðasta sumar. En hjá
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru er
þorskeldið ekki bara framtíðin
heldur einnig nútíðin og eldið
umsvifameira en margan grun-
ar. Þórarinn Ólafsson hefur
stýrt uppbyggingu þorskeldis
HG nánast frá byrjun. Hann
var fús til að fara stuttlega yfir
sögu þorskeldis HG þegar eftir
því var innt

„Ég kem til starfa hjá HG
vorið 2002, nýútskrifaður
sjávarútvegsfræðingur frá Há-
skólanum á Akureyri. Þá
höfðu menn verið með tilraun-
ir í þorskeldi í eitt ár. Um þetta
leyti er mikil vakning í þorsk-
eldi. Ólafur Halldórsson, einn
okkar reyndasti eldismaður,
gerir þá  skýrslu fyrir þáver-
andi sjávarútvegsráðherra um
framtíðaruppbyggingu í þorsk-
eldi. Alþingi hafði samþykkt
500 tonna kvóta til áframeldis
á þorski og þetta bjó til stemmn-
ingu meðal sjárútvegsfyrir-
tækjanna. Úr mínum útskrift-
arhópi voru nokkrir ráðnir til
fyrirtækja til að halda utan
um uppbyggingu þorskeldis.

Hjá okkur gekk eldið ekki
áfallalaust fyrir sig í byrjun
en heilt yfir hefur þetta gengið
vel. Hægt, en bítandi höfum
við byggt eldið upp og síðustu
árin höfum við slátrað 500
tonnum á ári.“

StemmningStemmningStemmningStemmningStemmning
fyrir þorskeldifyrir þorskeldifyrir þorskeldifyrir þorskeldifyrir þorskeldi

– Hvernig var þetta þegar
þú komst til starfa?

„Þá voru tvær 50 metrar sjó-
kvíar. Í dag erum við með átta
slíkar og tíu 90 metra kvíar
sem eru fjórum sinnum stærri.
Umfangið hefur margfaldast.
Ég held að við höfum tekið
farsælar ákvarðanir um búnað
og staðsetningar á kvíum sem
skiptir miklu máli í byrjun.“

– Þegar þú ert ráðinn, eru
stjórnendur HG þá búnir að
taka ákvörðun um að fara í
eldið af fullum krafti?

„Það var þessi stemning fyr-
ir eldinu á þessum tíma og
það voru ekki bara HG sem
ákváðu að láta reyna á þetta.
HG var á þá á markaði og hjá
fyrirtækjum sem voru í Kaup-
höllinni var áhugi á eldi því
með því ertu að sýna fram á
möguleika á vexti. HG var
ágætlega búið til að taka þátt í

þessu því fyrirtækið hafði
verið í eldistilraunum í eitt ár.

Það voru straumhvörf í eld-
inu hjá okkur þegar HG kaupir
sig inn í strandeldistöð Háa-
fells á Nauteyri sem var í eigu
tveggja manna á Hólmavík.
Þar hafði verið bleikjueldi sem
gekk ekki sem skyldi. Þá voru
gerðar tilraunir með að koma
þorski inn í stöðina og smám
saman vindur það upp á sig
og endar með því að HG eign-
ast meirihlutann í stöðinni.
Fljótlega hefst samtarf við Eskju
og Brim um að vera þarna
með eldisstöð, einvörðungu
með þorskseiði sem eru veidd
í Djúpinu. Til að gera langa
sögu stutta þá hefur það geng-
ið nokkuð vel nema að Eskja
gekk fljótlega úr samstarfinu.“

KvótafiðringurinnKvótafiðringurinnKvótafiðringurinnKvótafiðringurinnKvótafiðringurinn
– Er sama stemningin fyrir

eldinu í dag? Eru þessi fyrir-
tæki sem hófu eldi á þessum
tíma enn að?

„Rosalega margir hafa heltst
úr lestinni. Það eru ekkert
mörg fyrirtæki í þorskeldi í
dag. Síldarvinnslan, Eskja,
Guðmundur Runólfsson, fyr-
irtækið Kví í Vestmannaeyj-
um sem var stofnað um Keiko
kvíina, hafa öll hætt í eldi“.

– Hvers vegna?
„Það gekk illa hjá þeim að

fanga fisk í áframeldið. Ég
held að það hafi komið kvóta-
fiðringur í menn. Menn sóttu
um kvóta og fengu hann en
kvótinn er þeim skilyrðum
háður að það þarf að koma
þorskinum lifandi í kví og skrá
hann þannig í lóðsinn áður en
þú færð úthlutunina. Og það
gekk misvel hjá mönnum að
uppfylla skilyrðin. Okkur hef-
ur hins vegar gengið vel að
fanga fisk. Að vísu gekk það
brösuglega fyrsta árið. Við
fengum 90 tonna úthlutun og
fönguðum það allt á endanum
en það kom lítið út úr þeim
fiski og afföllin mikil. Það
var ágætt að lenda strax í því.
Við tjúnnuðum okkur niður
og við erum mjög varkárir með
þennan þátt í dag og tökum
engar æðibunuákvarðanir í
eldisveiðunum. Það gengur
ekki upp að ausa upp fiski
bara til að týna hann dauðann
upp úr kvíunum og það er
sóun á þessum kvóta sem við
fáum.“

– Er það ekki rétt hjá mér
að HG er umsvifamesta fyrir-
tækið í þorskeldi á Íslandi?

„Síðustu þrjú árin höfum

við slátrað samtals 1.500 tonn-
um og án þess að ég viti ná-
kvæmlega hvað hin fyrirtækin
hafa verið á slátra miklu þá held
ég að það sé eitthvað minna.“

NorðmennirnirNorðmennirnirNorðmennirnirNorðmennirnirNorðmennirnir
brattirbrattirbrattirbrattirbrattir

– Fréttablaðið var með mik-
inn greinabálk um þorskeldi
og það sagt vera framtíðin og
að Norðmenn séu að stinga
okkur af. Er það rétt?

„Þetta voru vel unnar grein-
ar sem varpa ágætri stöðu á
málin hér heima og í Noregi.
Norðmennirnir eru mjög bratt-
ir og ég hef vissar áhyggjur af
þeim. Ekki bara með eldis-
fiskinn heldur einnig með
villta fiskinn okkar. Þeir ætla
sér að fara inn á ferskfisks-
markaðina sem hafa verið að
borga hæstu verðin og íslensk
fyrirtæki hafa sótt mjög í þá
síðustu árin. En þeir hafa ekk-
ert efni á því frekar en aðrir að
reka óarðbært stórskala þorsk-
eldi fleiri fleiri ár. Það sýndi
sig þegar þeir voru í laxinum
að það urðu sameiningar og
gjaldþrot ef þetta er ekki réttu
megin við núllið. Það verður
forvitnilegt að sjá hvernig þeir
höndla þessa aukningu hjá sér.
Eftir tvö til þrjú ár munum við
sjá mikið af norskum eldis-
þorski koma inn á markaðina.
Á síðasta ári slátruðu þeir 15
þúsund tonnum sem er meira
en tíu prósent af þorskkvótan-
um á Íslandi. Ég trúi því að
þeir nálgist 40 – 50 þúsund
fljótlega. Það dró eitthvað úr
þeim tennurnar þegar þeir
fengu sjúkdóma í fiskinn. Sér-
staklega fengu þeir einn skæð-
an bakteríusjúkdóm og þeir
eru hræddir um að fá hann
einnig í laxinn. Þannig að þeir
færðu sig norðar með eldið, í
kaldari sjó og þar sem ekki
eru þessir miklu sumarhitar.“

– Hvað veldur þessum upp-
gangi í Noregi?

„Þeir hafa grætt töluvert í
laxinum og mikið til eru þetta
sömu fyrirtækin sem eru í lax-
og þorskeldi. Sum fyrirtækin
fóru á hlutabréfamarkað og
fengu mikið af áhættufjár-
magni til að starta þessu sem
er töluvert mikið betra form
en að keyra þetta áfram á dýru
lánsfé. Svo má ekki gleyma
því að það eru til miklir pen-
ingar í Noregi. Norska ríkið
hefur einnig styrkt eldið bæði
beint og óbeint. “

–Hvernig er eldisþorskur

sem hráefni miðað við villtan
þorsk

„Hann er að mörgu leyti
mjög svipaður. Aðeins þykk-
ari í sér undir tönn, nærri því
að vera eins og lúða eða skötu-
selur í bitinu. HG hefur selt á
bilinu 6 – 700 tonn af afurðum
eldisþorsks síðustu ár og það
hefur gengið mjög vel og
kaupendur ánægðir. Það komu
upp vandræði við vinnsluna í
byrjun. Áframeldisþorskurinn
vex mjög mikið á skömmum
tíma og það er los í holdinu.
Við vinnum núna allan fiskinn
fyrir dauðastirðnun og það
hefur gengið mjög vel.“

Skiljanlegt að stöðvaSkiljanlegt að stöðvaSkiljanlegt að stöðvaSkiljanlegt að stöðvaSkiljanlegt að stöðva
eldisveiðarnareldisveiðarnareldisveiðarnareldisveiðarnareldisveiðarnar

– Þorskeldismál við Ísa-
fjarðardjúp voru í brennidepli
í vetur og hart deilt á eldis-
veiðarnar sem endaði með því
að ráðherra endurnýjaði ekki
veiðileyfin. Átti þessi gagn-
rýni rétt á sér?

„Mér finnst einhvern veg-
inn að menn hafi ekki þolað
það að sjá heimabáta landa
þessari ýsu á kæja. En á meðan
kipptu menn sér ekki upp við
að 200 tonna dragnótabátar
kæmu á sömu svæði og lönd-
uðu annars staðar. Það er hins-
vegar alveg rétt að það varð
snögg breyting í Djúpinu í
haust. Við höfum trollað í
Djúpinu síðan 2004 og í haust
jókst ýsugengdin mikið og
aflasamsetning eldisbátana
breyttist samhliða. Þannig að
ég skil að ráðuneytið hafi af-
greitt málið á þennan hátt. Það
er erfitt að gefa út leyfi til að
veiða þorsk þegar megnið af
veiðinni er ýsa, það segir sig
sjálft. En hvernig sumir létu
og töluðu um þorskeldið var
ótrúlegt. Það er alveg klárt að
margir hafa mjög takmarkað
vit á hvað er verið að gera í
þorskeldi. Og allt tal um að
við höfum bara verið í þessum
veiðum til að ná í ýsu er fá-
sinna. Eldið er orðið mjög rík-
ur þáttur í starfsemi HG. Átta
starfsmenn HG starfa einvörð-
ungu við eldið, auk undirverk-
taka og annarra umsvifa. Í hús-
inu er unnið úr eldisþorski
einn dag í viku þannig að þetta
er farið að telja í veltunni í
samfélaginu. Margir afhjúp-
uðu fáfræði sína í þessu máli.“

SeiðaveiðarnarSeiðaveiðarnarSeiðaveiðarnarSeiðaveiðarnarSeiðaveiðarnar
skipta engu máliskipta engu máliskipta engu máliskipta engu máliskipta engu máli

– Seiðaveiðarnar eru líka
gagnrýndar...

„Ég get sett mig í spor þeirra
sem gagnrýna seiðaveiðarnar.
Ef að þeir sem hafa áhyggjur
af seiðaveiðunum settust
niður með okkur yfir kaffi-
bolla og við færum yfir með
þeim hvað við erum að gera,
hvað þetta tekur langa tíma,
umfangið í samhengi við
stærðirnar í hafinu, hvar við
erum að toga, þá held ég að
menn svæfu afar rólegir á eftir.
Í fyrra gengu veiðarnar fremur
illa. Við toguðum í tuttugu
daga en venjulega eru það 10
– 12 dagar á mjög afmörkuðu
svæði. Og það er engin sóða-
skapur í veiðunum. Það er alls
ekki þannig að tíu seiði komist
lifandi úr trolli á móti hverjum
hundrað sem drepast. Við er-
um að tala um gríðarlegt magn
af botnlægum seiðum sem eru
í Djúpinu fyrst á haustin. Þeg-
ar veiðarnar hafa gengið hvað
best þá erum við á sama blett-
inum allan tímann.

Ef ég hefði áhyggjur af af-
komu seiða í Ísafjarðardjúpi
þá væri það ekki vegna veiða.
Haustið 2005 vorum við að
veiða inni á Mjóafirði og það
var hnúfubakur inni á firðin-
um allan tímann. Þarna var
mest af seiðum og áberandi
mest líf og hvað ætli hann
hafi étið mikið af seiðum?
Hnúfubakur þarf einhver tonn
á dag til að hafa mótorinn í
lagi. Sett í samhengi við veið-
arnar hjá okkur þá erum við
að taka einhver þrjú tonn, sem
er kannski dagsskammtur hjá
hnúfubak.

Menn mega heldur ekki
gleyma því að afföll botnlægra
seiða eru nálægt 100 prósent-
um. Jákvæðustu tölurnar sem
ég hef heyrt um afföll eru 99
prósent. Þannig að út frá
stærðfræðinni myndu 10.000
seiði lifa af þeim milljón sem
við veiðum en það er ekki svo
einfalt. Með því að veiða
milljón seiði þá aukast lífslík-
ur annarra seiða. Þorskurinn
er hannaður til að éta sjálfan
sig og á meðan þetta eru svona
lítil kvikindi þá éta þau hvort
annað. Þannig að seiðaveið-
arnar skipta engu máli á þeirri
stærðargráðu sem við erum
að stunda þær.

En til að róa menn þá get ég
upplýst að við förum að hætta
seiðaveiðum. Það verður eng-
in framþróun í þorskeldi með
þessum hætti. Þú ert háður
duttlungum náttúrunnar, alltaf

að vinna með sama efniviðinn
og framförin verður engin.
Framförin verður í gegnum
kynbætur og framleidd seiði.“

SeiðaframleiðslaSeiðaframleiðslaSeiðaframleiðslaSeiðaframleiðslaSeiðaframleiðsla
lykill að árangrilykill að árangrilykill að árangrilykill að árangrilykill að árangri

„Ég samdi skýrslu með
Ólafi Halldórssyni og niður-
staða hennar var að til að eðli-
leg framþróun verði í þorsk-
eldi þurfi að koma á fót alvöru
seiðaframleiðslustöð. Mín
skoðun er sú að svona stöð
þurfi nauðsynlega til að skapa
þá umgjörð í kynbótum sem
þarf ef við ætlum að ná ár-
angri. Við þurfum að vinna
með sem allra best útsæði út í
sjó. Úr skítseiðum verður al-
drei neinn alvöru fiskur. Svo
taka við næg vandamál þegar
komið er í sjóinn en lykilatr-
iðið er að efniviðurinn sem
fer í sjóinn sé góður.“

– Eru menn ekki hræddur
um að framleidd seiði hafi
áhrif á villtu stofnana?

„Mikið af þeirri umræðu er
á villigötum. Það er enginn að
tala um erfðabreytingar á
þorski. Það er verið að tala
um að bæta þorskinn, að velja
saman hæfa einstaklinga. Það
er að taka þá fiska sem vaxa
hraðast og mest og ala undan
þeim. Þó að þorskstofninn sé
lítill í dag þá er hann engu að
síður stór og kynbættur eldis-
þorskur mun ekki hafa áhrif á
hann. Ef þetta hefði svona
slæmar afleiðingar þá væri
enginn lax að ganga upp í
árnar á Íslandi. Í stærstu kví-
unum í laxeldinu voru fleiri
laxar en eru veiddir árlega í
ánum. Svo má ekki gleyma
því að kynbættur þorskur verð-
ur með erfðabakgrunn í ís-
lenska þorskinum.“

– Hvenær verður seiðaeld-
isstöð komin í drift?

„Ég veit það ekki. Það er á
hendi sjávarútvegsráðherra og
eigenda fyrirtækjanna sem eru
í þorskeldi. En því fyrr því
betra. Í skýrslu Ólafs frá 2001
lagði hann til að fyrirtækin
sameinuðust um að koma
svona stöð í gagnið sem allra
fyrst. Við þurfum ekki margar
svona stöðvar á Íslandi, við
þurfum bara eina til að byrja
með og svo aðra til öryggis.
Alveg frá því ég byrjaði í
þessu hafa menn sagt að það
sé svo erfitt að vera með
sjókvíar á Íslandi, aðstæður
hér henti betur fyrir seiðaeldi.
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„En hvernig sumir létu og töluðu um
þorskeldið var ótrúlegt. Það er alveg
klárt að margir hafa mjög takmarkað

vit á hvað er verið að gera í þorskeldi“

ldrei að alvöru fiski

En þetta er bara öfugt. Það
virðist vera miklu erfiðara að
koma upp almennilegum seið-
um. Við erum búnir að sanna
það rækilega á síðustu sjö
árum að það er hægt að vera
með fisk í kvíum.“

Menn megaMenn megaMenn megaMenn megaMenn mega
ekki fara of geystekki fara of geystekki fara of geystekki fara of geystekki fara of geyst

– Hvaða hættur steðja að
þessari ungu atvinnugrein?

„Ég tel aðalhættuna vera að

menn fari of greitt af stað.
Tapa kannski peningum, verða
hræddir við þetta og hætta.
Dæmin úr laxeldinu sanna
það. Þar voru menn of brattir.
Önnur hættan er sú að nauð-
synleg uppbygging á seiða-
eldisstöð gangi ekki eftir. Ef
ekkert gerist í þeim efnum á
næstu árum þá eru miklar líkur
á að seglin verði dregin saman
og það fjari undan eldinu.

Svo eru það þessar náttúru-
legu aðstæður og þá fyrst og

fremst sjúkdómar. En það er
verið að vinna mikið í vörnum
gegn þeim í Noregi og víðar.
Og menn læra inn á þá með
tíð og tíma. Við erum til dæm-
is ekki að missa eins mikið af
fiski í dag eins og við gerðum.
Mikið til er það út af því að
við erum með betri tilfinningu
fyrir eldinu og vitum hvernig
við eigum að bregðast við ef
eitthvað gerist. Svo eru það
umhverfisaðstæður, eitraðir
þörungar, lagnaðarís, ofsa-

veður og það gæti komið hafís
inn í Djúpið.

– Hver er nánasta framtíð
þorskeldisins hjá HG?

„Ég býst við að við munum
halda áfram á sömu braut í
öllum megindráttum. HG er
eignaraðili að Icecod og í
gegnum fyrirtækið munum
við reyna að leggja áherslu á
klak og kynbætur en við erum
ekki nógu stórir til að gera
það sjálfir. Í Noregi eru fyrir-
tækin það stór að þau geta

gert þetta sjálf. Við munum
jafnvel leggja meiri áherslu á
áframeldið, það hefur verið
að koma vel út.“

– En eldiskvótinn fellur úr
gildi eftir tvö ár

„Jú, en ég hef trú á því að
hann verði áfram í kerfinu en
hvort hann verði með nákvæm-
lega sömu formerkjum á eftir
að koma í ljós. En skili áfram-
eldið góðri afkomu þá er
spurning hvort menn noti
eigin kvóta í það. Áframeldi

er stundað í miklum mæli á
hinum og þessum tegundum
um allan heim og í miklu meiri
mæli en fólk heldur. Allur
stóri túnfiskurinn sem veiddur
í Kyrrahafinu er alinn áfram í
kvíum. Þannig að ég tel að
það verði horft til áframeldis í
nánustu framtíð, ég tala ekki
um núna þegar aflaheimildir
eru að dragast saman,“ segir
Þórarinn Ólafsson, verkefna-
stjóri þorskeldis hjá HG.

– smari@bb.is
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Útboð
Reykhólahreppur óskar eftir tilboðum í

verkið „Hólatröð, Reykhólum – gatnagerð
og lagnir.

Verkið felst í nýbyggingu götu, Hólatrað-
ar, með snúningsplani. Verktaki skal ann-
ast jarðvinnu fyrir vatnsveitu og fráveitu
og leggja lagnir þeirra. Auk þess skal verk-
taki leggja fráveitulagnir með tilheyrandi
jarðvinnu við jaðar Hellisbrautar.

Nokkrar helstu magntölur eru:
Uppúrtekt götu 740m³
Neðra burðarlag 480m³
Efra burðarlag 180m³
Gröftur fyrir lögnum 305m
Lagnir PVC 150 120m
Lagnir PVC 250 425m
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu

Reykhólahrepps, Maríutröð 5a, Reykhólum,
frá og með fimmtudeginum 27. mars nk.
Tilboð verða opnuð á sama stað föstudag-
inn 11. apríl nk. kl. 14:00.

Reykhólahreppur.

HSV fékk tæpa milljónHSV fékk tæpa milljónHSV fékk tæpa milljónHSV fékk tæpa milljónHSV fékk tæpa milljón
Héraðssamband Vestfirðinga fékk tæpa eina milljón króna í sinn hlut úr Ferðasjóði íþrótta-
félaga. HSV sótti um rúmar átta milljónir fyrir sín aðildarfélög. Með stofnun hins nýja
ferðasjóðs eru mörkuð tímamót í ferðakostnaðarmálum íþróttahreyfingarinnar. Með samn-
ingnum er komið á fót sjóði sem kemur til móts við íþróttafélög vegna kostnaðar þeirra af
ferðalögum innanlands, sérstaklega þeirra sem eiga um langan veg að fara til þess taka þátt í
viðurkenndum mótum. Markmið sjóðsins er einnig að stuðla að öruggum ferðamáta íþrótta-
fólks. Framlag ríkisins í sjóðinn er alls 180 milljónir á árunum 2007- 2009.

Olíuhreinsistöðin á eðlilegri hreyfinguOlíuhreinsistöðin á eðlilegri hreyfinguOlíuhreinsistöðin á eðlilegri hreyfinguOlíuhreinsistöðin á eðlilegri hreyfinguOlíuhreinsistöðin á eðlilegri hreyfingu
Ekki er hægt að segja neitt til um hvenær bygging olíuhreinsunarstöðvar á Vest-

fjörðum kemst á ákvörðunarstig. „Þetta er mjög umfangsmikið mál og ekki
hægt að segja neitt annað en að það er á eðlilegri hreyfingu“, segir Ólafur Egils-

son hjá Íslenskum hátækniiðnaði. Fyrir skemmstu kom verkfræðingur á vegum
Íslensks hátækniiðnaðar til að líta á aðstæður í Dýrafirði og Arnarfirði. Ólafur
segir að verkfræðingurinn sé með mikla reynslu af byggingu olíuhreinsistöðva.
„Hann er núna að vinna skýrslu sem verður innlegg í ákvörðun um staðarval“.

Snjóalög lofa góðu fyrir
Fossavatnsgönguna sem hald-
in verður á Ísafirði þann 3.
maí. „Það er langt síðan við
höfum haft svo mikinn snjó,
alls staðar 1,5- 2,0 metra
þykkt, við eigum því von á
frábærri Fossavatnsgöngu 3.
maí“, segir á vef göngunnar.
Keppnin vakti mikla athygli í

fyrra og var fjallað um hana í
erlendum fjölmiðlum. Í norska
íþróttablaðinu Stayer fékk
gangan afar góða dóma og
var sagt að Fossavatnsgangan
væri jafnvel sú mest framandi
og stórkostlegasta skíðaganga
sem til er. Vestfirsku fjöllin
og hafið eru sögð vera einstak-
lega fallegur rammi utan um

keppnina og keppnisbrautin
fékk góða dóma.

Fossavatnsgangan er elsta
skíðamót sem enn er haldið á
landinu en hún fór fyrst fram
á annan Páskadag árið 1935.
Keppendur voru sjö talsins og
var brautin mæld 18 km. Met-
þátttaka var á síðasta ári en þá
tók Fossavatnsgangan í þátt

FIS Nordic Ski Marathon
Cupm mótaröðinni í annað
sinn, en hún samanstendur af
fjórum norrænum skíðagöngu-
mótum í Noregi, Finnlandi,
Svíþjóð og Íslandi. Um 250
manns luku þá keppni og var
gangan því fjölmennasta skíða-
göngumót haldið hefur verið
í sögu Íslands.

Von á góðri Fossavatnsgöngu

Háskólasetrið hefur í nokk-
urn tíma haft áhuga á að koma
á fót PhD-school eða doktors-
nematorfu. Þetta er meðal ann-
ars það sem kemur fram í um-
sögn Háskólasetursins um
nýja rannsóknastofnun í sjáv-
arútvegi sem Landssamband
smábátasjómanna hefur lagt
fram. Í umsögninni segir að
doktorsnemar og nýdoktorar
(post-docs) eru oft mest dríf-
andi í rannsóknum og eru líkur

á að slíkur hópur ungra fræði-
manna komi með nýja sýn,
sem Landssamband smábáta-
eigenda virðist telja mikil-
vægt. Í doktorsnematorfu
kæmu leiðbeinendur frá  rann-
sóknastofnunum innanlands
og erlendis, sem tryggir að
verkefnin yrðu unnin í sam-
vinnu við íslenskt rannsókna-
umhverfi en þó faglega óháð
því. Áhugarverð rannsókna-
spurning gæti t.d. verið hvort

hægt sé að auka sjálfbærnistig
sjávar og þá hvernig.

Háskólasetrið vill að við þetta
tækifæri verði stofnuð dokt-
orsnematorfa. Það vill gjarnan
halda utan um doktorsnema-
torfu og vinna að rannsókna-
spurningunni í samvinnu við
Landssamband smábátaeig-
enda og Rannsóknaráð Íslands.

Í lýsingu Háskólasetursins
á doktorsnematorfu segir að
hún sé stofnuð tímabundið um

þverfaglegt viðfangsefni þar
sem vísindamenn/doktors-
nemar úr ýmsum fræðagrein-
um vinna að sameiginlegri
rannsóknarspurningu, hver frá
sínu sjónarhorni í fyrirfram
tilgreindu verkefni. Með þessu
brúar doktorsnematorfan bil
milli þröngrar sérfræðiþekk-
ingar og þverfaglegrar þekk-
ingar sem hætti oft og tíðum
til að vera yfirborðskennd.

– smari@bb.is

Doktorsnematorfa í Háskólasetrinu

Fjölmargir mættu í versl-
unina Dótakassann á Ísa-
firði er hún opnaði á föstu-
dag. Að sögn Rósu Maríu
Karlsdóttur, starfsmanns
verslunarinnar gekk opnun-
ardagurinn vel og viðtökur
bæjarbúa voru góðar. Dóta-

kassinn hefur í árafjöld rek-
ið verslun á Akureyri en
ákveðið var að opna útibú á
Ísafirði í kjölfar þess að
Bimbó hætti rekstri síðasta
sumar og var því engin búð
á svæðinu sem verslaði ein-
göngu með leikföng.

Dótakassinn
tekinn til starfa

Afgreiðsludömurnar Rósa María Karlsdóttir
og Sigurveig Harðardóttir voru ánægðar

á opnunardaginn.

Mugison fékk verðlaun
fyrir bestu hljómplötu í flokki
rokk og jaðartónlistar á Ís-
lensku tónlistarverðlaununum
í síðustu viku. Hann fékk einn-
ig verðlaun fyrir besta plötu-
umslagið og myndband árs-
ins. Sómi Súðavíkur, eins og
hann er einnig kallaður, var
tilefndur sem söngvari ársins
en Páll Óskar Hjálmtýsson fór
heim með þau verðlaun ásamt
netverðlaunum ársins en hann

var kosinn vinsælasti flytjand-
inn. Mugiboogie hefur hlotið
fádæma góðar viðtökur. Hún
fékk fullt hús stiga hjá nær
öllum gagnrýnendum og hún
kölluð stórvirki og þar fram
eftir götunum. Í kjölfar útgáfu
plötunnar fór Mugison í tón-
leikaferðalag um landið og var
uppselt á flestum tónleika-
stöðum.

Í mati dómnefndar íslensku
tónlistarverðlaunanna segir:

„Áður einsmannssveitin Mugi-
son stígur djarflega fram á
sjónarsviðið á ný og í þetta skipt-
ið er Mugison studdur af
einkar kraftmikilli hljómsveit
og heppnast sú blanda afar
vel. Gargandi hammond, rokk
og ról leitt af örvæntingarfullri
og villimannslegri tjáningu
Mugisonar. Frábærar laga-
smíðar þar sem hver einasti
tónn er framreiddur með
blóði, svita og tárum.

Um Mugison sem söngvara
var sagt: „Mugison syngur af
algjörri innlifun og tilfinning-
ar og geðsveiflur eiga sér
greiða leið í gegnum barka
hans. Hann var góður strax á
fyrstu plötu en er kominn enn
lengra á þessari þriðju. Óham-
ið náttúrubarn út í gegn.“

Mugison hefur verið sigur-
sæll á Íslensku tónlistarverð-
laununum en árið 2004 hlaut
hann fjögur verðlaun.

Þrenna hjá Mugison
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Margrét nýr íþrótta- og tómstundafulltrúiMargrét nýr íþrótta- og tómstundafulltrúiMargrét nýr íþrótta- og tómstundafulltrúiMargrét nýr íþrótta- og tómstundafulltrúiMargrét nýr íþrótta- og tómstundafulltrúi
Margrét Halldórsdóttir hefur verið ráðin í stöðu íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar. Sex
umsækjendur voru um stöðuna, þau Björg Reehaug Jensdóttir, Finnur M. Gunnlaugsson, Egill
Björnsson, Margrét Halldórsdóttir, Ólafur Stefánsson og Torfi Jóhannsson. Þrír drógu umsókn sína
til baka í umsóknarferlinu, þau Björg, Ólafur og Torfi. Allir umsækjendur uppfylltu þær menntunar-
og hæfniskröfur sem gerðar voru til starfsins. Það var sameiginleg niðurstaða þeirra sem að ráðn-
ingarferlinu komu að bjóða Margréti starfið í ljósi menntunar, fyrri starfa og mikillar reynslu hennar
í þessum málaflokkum. Á heimasíðu Ísafjarðarbæjar er Margrét boðin velkomin til starfa.

Björg ráðin launafulltrúiBjörg ráðin launafulltrúiBjörg ráðin launafulltrúiBjörg ráðin launafulltrúiBjörg ráðin launafulltrúi
Björg Reehaug Jensdóttir hefur verið ráðin í stöðu

launafulltrúa hjá Ísafjarðarbæ og mun hún hefja störf
nú í mars. Björg kemur í stað Báru Einarsdóttur sem

hættir störfum 1. júní n.k. sökum aldurs, eftir 30 ára
farsælt starf í þágu sveitarfélagsins. Á heimasíðu

Ísafjarðarbæjar er Báru færðar bestu þakkir fyrir vel
unnin störf og Björg boðin velkomin til starfa.

Mikill slagur á
Garpamótinu
Hanna Mjöll Ólafsdóttir og Jóhann Bæring Gunnarsson

sigruðu í flokki 30-39 í svigi í Garpamótinu sem fór fram
á páskadag. Keppt var bæði í svigi og göngu en í göngunni
var notast við forgjafaraðferðina sem þekkt er úr golf-
íþróttinni. Sumir fengu að hafa stafi, aðrir einn og þeir
bestu urðu að ganga stafalausir. Í sviginu var forgjafarað-
ferðin ekki notuð en þokan sem skyndilega lagðist yfir
Tungudalinn bauð upp á þann möguleika að sleppa porti.
„Ekkert skal fullyrt um hvort einhverjir óprúttnir keppend-
ur beittu þessu bragði en víst er að keppni var oft á tíðum
mjög hörð. Gamlir vinir skoruðu hver á annan og bræður
öttu kappi“, segir á vef Skíðafélagsins.

Úrslitin í sviginu voru sem hér segir:
30-39 ára konur:
1. Hanna Mjöll Ólafsdóttir,
2. Anna Svandís Gísladóttir
3. Guðrún Helga Jónasdóttir
30-39 karlar:
1. Jóhann Bæring Gunnarsson
2. Róbert Hafsteinsson
3. Hjalti Gylfason
40 ára og eldri konur:
1. Sólrún Geirsdóttir
2. Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir
3. Elín Árnadóttir (fyrrverandi skattstjóri)
40 ára og eldri karlar:
1. Friðgeir Halldórsson
2. Þorlákur Baxter
3. Arnór Magnússon

Met slegið á
Skíðavikunni

Skíðavikan sem haldin var
á Ísafirði um páskana fór vel
fram og afar vel sótt. „Ég er
alsæl með þetta. Skíðavikan
var stórgóð og vel fór á með
heimafólki og gestum. Vest-
firðingar eru rómaðir fyrir ein-
staka gestrisni og ég held að
við höfum stimplað okkur inn
enn frekar með það nú“, segir
Anna Sigríður Ólafsdóttir,
skíðavikustjóri. Aðspurð um
fjölda gesta segir Anna Sig-
ríður að hún hafi ekki í hönd-
unum tölur um það en hún
haldi að slegið hafi verið met

í metum. „Það komu á annað
þúsund með flugi og þar sem
ég bý í Arnardal get ég vottað
það að stórborgarumferð var
út úr bænum á annan í pásk-
um.“

Blíðskaparveður lék við
Skíðavikugesti en hátíðin bar
að þessu sinni nafn með rentu.
„Snjórinn gerir svo mikið fyrir
stemmninguna og fjölmargir
fóru á skíði. Það var mikil
stemmning í fólki hvort sem
það var upp á dal eða í bænum
og viðburðir Skíðaviku heilt
yfir vel sóttir.“

Anna Sigríður Ólafsdóttir
segir hátíðina vera samfélags-
verkefni en ófáir heimamenn
komu að dagskránni. „Ég vil
þakka öllum sem lögðu hönd
á plóg. Eftir því sem fleiri
leggja eitthvað að mörkum því
veglegri verður hún og dag-
skrá í ár var sérlega glæsileg
því svo margir komu að henni.“

Lokadansleikur Skíðavik-
unnar var með hljómsveitinni
SSSól steig á stokk en 600
miðar voru seldir. „Það voru
rifjaðir upp gamlir Skíðaviku-
takar enda var SSSÓl nánast

húshljómsveit Skíðavikunnar
hér á árum áður. Þetta var mjög
gaman og setti punktinn yfir
i-ið á frábærri Skíðavikudag-
skrá.“ Meðfylgjandi myndir
voru teknar í Tungudal um
páskana.        – thelma@bb.is
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Aldrei fór ég suður fyrir alla
Mikil stemmning var á Aldrei fór ég suður en aldrei hafa fleiri sótt hátíðina eða komið víðar að. Hátíðin ber nafn

með rentu en svo sannarlega er hún rokkhátíð alþýðunnar. Hátíðin virðist höfða til allra óháð aldri, stöðu eða þjóð-
ernis. Þarna voru saman komin ömmur og afar, unglingar og börn, heimamenn og útlendingar og allt þar á milli. All-
ir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi en mikil breidd var í dagskrá hátíðarinnar. Þá sýndu fjölmiðlar hátíðinni að
vanda mikinn áhuga og voru margir erlendir blaðamenn viðstaddir sem sýnir það að hátíðin vekur áhuga fólks um
víða veröld.                                                                                                                                                    – thelma@bb.is
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Sturlu Halldórssonar
Sérstakar þakkir til starfsfólks Fjórðungssjúkrahússins

á Ísafirði og félaga í Kiwanisklúbbnum Básum

Rebekka Stígsdóttir og aðstandendur

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður, tengdaföður,

afa og langafa

Dúkkulísur þriggja áratuga í SafnahúsinuDúkkulísur þriggja áratuga í SafnahúsinuDúkkulísur þriggja áratuga í SafnahúsinuDúkkulísur þriggja áratuga í SafnahúsinuDúkkulísur þriggja áratuga í Safnahúsinu
Sýning á dúkkulísum hefur verið opnuð í Safnahúsinu á Ísafirði. Sýningin ber
yfirskriftina Klippt og klætt, dúkkulísur 1947-1977. Um er að ræða söfn fjög-
urra einstaklinga sem fæddir eru á árabilinu 1941-1963. Á sýningunni er líka
hægt að skoða og leika sér með nýjar dúkkulísur í tölvum. Dúkkulísur eiga sér
langa sögu en elsta heimild um slíkt er frá Japan frá því um 900. Farið var að
fjöldaframleiða þær á 19. öldinni en þær urðu sennilega hvað vinsælastar á
árunum 1930-1950. Sýningin er á 1. og 2. hæð hússins og stendur út apríl.

Svíar spenntir fyrir sjóstangaveiðiSvíar spenntir fyrir sjóstangaveiðiSvíar spenntir fyrir sjóstangaveiðiSvíar spenntir fyrir sjóstangaveiðiSvíar spenntir fyrir sjóstangaveiði
Markaðsstofa Vestfjarða var með í sýningarbás á ferðasýningunni Tour 2008

sem haldin var í Gautaborg í Svíþjóð fyrir stuttu. Sýningin er stærsta sýning
sinnar tegundar í Skandínavíu og voru Vestfirðir kynntir ferðaskrifstofum og
almenningi. Jón Páll Hreinsson, forstöðumaður Markaðsstofunnar, segir að
sýningin hafi gengið ljómandi vel. „Við fundum fyrir því að fólk var spennt

fyrir Vestfjörðum. Á sýningunni var talsverð umræða um sjóstangaveiði á
Vestfjörðum og Svíar hafa áhuga á sjóstangaveiðinni“, segir Jón Páll.

Tónlistardagurinn mikli
verður haldinn á Ísafirði í
haust og verður hann einn lið-
ur í 60 ára afmæli Tónlistar-
skólans og Tónlistarfélagsins.
Jón Páll Hreinsson, formaður
Tónlistarfélagsins, segir að
hugmyndin sé byggð á Fiski-
deginum mikla á Dalvík. Á
fiskideginum á Dalvík eru log-
andi kyndlar fyrir utan heimili

fólks og gefa þeir til kynna að
gestir og gangandi séu vel-
komnir inn að gæða sér á ljúf-
fengum sjávarréttum. Á tón-
listardeginum er það hins veg-
ar andlega næringin sem verð-
ur í öndvegi.

„Hugmyndin byggir á þess-
ari undirliggjandi grasrót sem
er í tónlistarbænum Ísafirði.
Við munum vera í sambandi

við rótgrónar tónlistarfjöl-
skyldur um að vera með okkur
í þessu verkefni“, segir Jón
Páll. Þá verða kyndlar, eða
eitthvað álíka, notaðir til að
auðkenna þau hús þar sem fólk
getur litið inn og hlustað á
tónlist.

Jón Páll segir ekkert bæjar-
félag geti boðið upp á tónlist-
ardaginn mikla nema Ísafjörð-

ur. Viðburðir vegna afmæl-
anna verða út þetta ár og hefur
Anna Sigríður Ólafsdóttir ver-
ið ráðinn til að halda utan um
þá. Einn stærsti viðburðurinn
er að baki en það voru tón-
leikar Sinfóníuhljómsveitar
Íslands á Torfnesi í janúar sem
vöktu mikla lukku þeirra sem
þá sóttu og fengu fjórar stjörn-
ur frá Morgunblaðinu.

Tónlistardagurinn mikli
haldinn á Ísafirði í haust

Sannkölluð hátíðarstemmn-
ing ríkti á fjölsóttum páska-
tónleikum Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar sem haldnir voru í Ísa-
fjarðarkirkju á föstudaginn
langa undir yfirskriftinni
Heimsins ljós. Hátt á annað
hundrað áheyrendur sóttu tón-
leikana þar sem fram kom
strengjasveit, einleikarar,
sönghópar og upplesarar. Alls
um 25 manns og fluttu valda
þætti úr meistaraverki Bachs,
Jóhannesarpassíunni. Það var
pólski fiðluleikarinn Janusz
Frach, sem átti hugmyndina
að þessum óvenjulegu tón-
leikum, valdi þætti úr passí-
unni, útsetti, æfði verkið og
stjórnaði flutningnum. Mark-
miðið var að kynna Vestfirð-
ingum eitt af merkustu verk-
um tónbókmenntanna og veita

kennurum og nemendum tæki-
færi til að taka þátt í flutningi
þeirra auk þess að bjóða
heimafólki og gestum Skíða-
vikunnar upp á að hlýða á
tónlist sem fjallar um boðskap
páskahátíðarinnar. Þá voru
tónleikarnir liður í afmælis-
haldi Tónlistarskóla Ísafjarðar
sem fagnar 60 ára afmæli á
þessu ári.

Kammersveitina skipuðu
nokkrir nemendur og kennarar
Tónlistarskóla Ísafjarðar ásamt
framhaldsnemum úr Listahá-
skóla Íslands og víðar sem
tengjast Vestfjörðum á einn
eða annan hátt.. Hljóðfæra-
leikararnir eru Janusz Frach,
Maksymilian Frach, Geir-
þrúður Guðjónsdóttir og Hall-
dór Sveinsson á fiðlu, Bjarni
Frímann Bjarnason á víólu,

Þorbjörg Daphne Hall á selló
og Iwona Frach á orgel.
Nokkrir stuttir einleikskaflar
voru í höndum Arnþrúðar
Gísladóttur á þverflautu, Mad-
is Mäekalle á kornett og Þrast-
ar Jóhannessonar á gítar.
Sönghóparnir eru tveir, annar
þeirra var að mestu skipaður
ungum söngnemum og kór-
stúlkum sem stunda söng- eða
hljóðfæranám við Tónlistar-
skóla Ísafjarðar en í hinum
hópnum voru nokkrir ungir
drengir, sem einnig stunda
nám við skólann.

Upplesturinn skipaði stóran
sess í flutningnum. Pétur
Markan guðfræðinemi las
texta guðspjallamannsins, en
Þórunn Arna Kristjánsdóttir
leiklistarnemi og söngkona
flutti aðra texta, ljóð, hugleið-

ingar og útlegging á sögu-
þræðinum.

Í Jóhannesarpassíunni er
rakin píslarsaga Jesú Krists
eins og hún kemur fyrir í Jó-
hannesarguðspjalli Nýja testa-
mentisins. Óhætt er að full-
yrða að flytjendum á tónleik-
unum hafi tekist að koma
þessari dramatísku sögu til
skila til áheyrenda á áhrifa-
mikinn hátt, því að flutning-
urinn tókst með miklum ágæt-
um, hvort sem um var að ræða
söng, hljóðfæraleik eða upp-
lestur. Hrifning og gleði ríkti
meðal áheyrenda að loknum
tónleikunum enda var allur
heildarsvipur þeirra með geð-
þekkum og hátíðlegum brag,
sem bar vitni ást og virðingu
flytjendanna á viðfangsefnun-
um.               – thelma@bb.is

Fjölmenni sótti Heimsins ljós
Janusz Frach átti hugmyndina að þessu óvenjulegu tónleikum og var hann á meðal þeirra sem komu fram á tónleikunum.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 27. MARS 20081616161616

Metfjöldi á rokkhátíð alþýðunnar
Metfjöldi sótti rokkhátíð alþýðunnar-Aldrei fór ég suður sem fór fram í fimmta sinn

um helgina. Að sögn Hálfdáns Bjarka Hálfdánsson, rokkstjóra, gekk hátíðin vel fyrir
sig en á fjórða tug hljómsveita stigu á stokk fyrir tónlistarþyrsta Skíðavikugesti. Rokk-
hátíðargestir komu víða að, allt frá heimabæ hátíðarinnar til annarra heimsálfa. Að-
spurður segir Hálfdán Bjarki að erfitt sé að segja hvað hafi staðið upp úr við hátíðar-
höldin þar sem allir listamennirnir hafi verið stórgóðir en líklegast sé það flutningur
karlakórsins Ernis og Óttars Proppé á lagi Dr. Gunna „Hvar ert þú nú?“. Sérstaka
athygli vakti að allir báru þeir gula uppþvottahanska sem var aðalsmerki hljómsveitar-
innar Dr. Spock sem flutti lagið í laugardagslögum Sjónvarpsins.

Aldrei fór ég suður hefur stækkað með hverju árinu sem hún hefur verið haldin og
er nú svo komið að takmarkað gistipláss á norðanverðum Vestfjörðum er líklegra en
áhugaleysi til að hamla endalausum vexti hennar. Hátíðin fór fram í gömlu Eimskipa-
og Ríkisskipaskemmunni við Ásgeirsbakka Ísafjarðarhafnar og var að vanda haldin
í samstarfi við bakhjarla hennar, Flugfélag Íslands, Glitni og Símann, en þar að auki
nýtur hún veglegs styrks Eyrarrósarinnar og Menningarráðs Vestfjarða, að ógleymdu
framlagi fjölmargra fyrirtækja og einstaklinga á Ísafirði og víðar.

– thelma@bb.is
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Mugison hitar upp fyrir Queen of the stone ageMugison hitar upp fyrir Queen of the stone ageMugison hitar upp fyrir Queen of the stone ageMugison hitar upp fyrir Queen of the stone ageMugison hitar upp fyrir Queen of the stone age
Mugison hefur verið ráðinn ásamt hljómsveit sinni til að hita upp fyrir ameríska rokk-

bandið Queen of the stone age á tónleikaferðalagi um Kanada í byrjun maí. Aðspurður
segir Mugison að þetta hafi verið ákveðið fyrir stuttu síðan. „Söngvarinn í bandinu fékk
sendan disk með okkur, en við erum með sameiginlegan tónleikabókara í Norður-Ame-

ríku. Hann var að fíla diskinn svo þeir möndluðu þetta“, segir Mugison. „Þetta er frá-
bært band og ég held að þessar tvær hljómsveitir geti farið vel saman.“ Um er að ræða

10 tónleika á 13 dögum víðs vegar um Kanada. Tónleikaferðin verður í byrjun maí.

Alls svöruðu 759.Alls svöruðu 759.Alls svöruðu 759.Alls svöruðu 759.Alls svöruðu 759.
Já sögðu 610 eða 80%Já sögðu 610 eða 80%Já sögðu 610 eða 80%Já sögðu 610 eða 80%Já sögðu 610 eða 80%

Nei sögðu 149 eða 20%Nei sögðu 149 eða 20%Nei sögðu 149 eða 20%Nei sögðu 149 eða 20%Nei sögðu 149 eða 20%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur afHefur þú áhyggjur af
falli íslensku krónunnar?falli íslensku krónunnar?falli íslensku krónunnar?falli íslensku krónunnar?falli íslensku krónunnar?

Óska eftir að kaupa 22 cal riffil.
Uppl. í síma 892 5721.

Til leigu er 4ra herb. íbúð í mið-
bæ Ísafjarðar. Laus strax. Uppl.
í síma 897 6709 og 893 3077.

Óska eftir að kaupa skíðaklossa
nr. 39-40 og 160 cm skíðum.
Uppl. í síma 898 3305.

Eldri borgarar! Bingó verður í
Safnaðarheimilinu á Ísafirði
þriðjudaginn 1. apríl kl. 14.

Tveir húslyklar fundust við kirkj-
una á Ísafirði. Hafið samband
við kirkjuvörð.

Til leigu er einstaklingsíbúð.
Uppl. í síma 899 1852.

Tvær líkamsárásir voru
kærðar á Ísafirði um helgina.
Önnur átti sér stað á veitinga-
stað en hin á hafnarsvæðinu
skammt frá tónleikasvæði Al-
drei fór ég suður rokkhátíðar-
innar.

Í því tilfelli veittist meintur
gerandi að lögreglumönnum
þegar afskipti voru höfð af
málinu og varð að yfirbuga
hann með úðavopni. Viðkom-
andi verður því kærður vegna
brota gegn valdsstjórninni að
viðbættri líkamsárásarkæru
sem lögð hefur verið fram.

Yfirbuga
þurfti mann

með úðavopni

Hnífsdælingurinn Guðrún
Hafdís Thoroddsen varð Ís-
landsmeistari í módelfitness
á Íslandsmótinu sem fór fram
föstudaginn langa í íþrótta-
höllinni á Akureyri. Alls
kepptu 15 keppendur í módel-
fitness og keppnin var afar
jöfn í flokknum.

Í þessum keppnisflokki eru
aðrar áherslur hjá dómurum
heldur en í fitness. Minni áher-
sla er lögð á að keppendur séu
skornir, vöðvastærð verður að
vera mjög hófleg og fram-
koma og fegurð skiptir miklu
máli. Í þriðja sæti varð Patr-
eksfirðingurinn Sif Sveins-
dóttir.

Hnífsdæling-
ur Íslands-
meistari í

módelfitness

Keppnin var háð í frábæru veðri.

„Vel heppnað mót í frábæru veðri“
Um þrátíu manns tóku þátt í móti í skíðaskotfimi sem haldið var á Seljalandsdal á föstudaginn langa. Mótið átti upphaflega að vera á skýrdag en var
frestað vegna veðurs. Besta tíma allra keppenda átti Sigurjón Hallgrímsson sem sigraði í flokki yngri en 20 ára, en Katrín Sif Kristbjörnsdóttir sigraði
í kvennaflokki. Í flokkum 20 ára og eldri sigruðu þau Gísli Einar Árnason og Stella Hjaltadóttir. „Þetta var mjög vel heppnað mót í frábæru veðri
og góðu samstarfi Skíðafélags Ísfirðinga og Skotíþróttafélags Ísafjarðarbæjar“, segir Marzellíus Sveinbjörnsson, einn aðstandenda mótsins.

Rúmlega 50 keppendur
voru í sprettgöngu bygg-
ingavöruverslunarinnar
Núps sem fór fram strax

að lokinni setningu Skíða-
vikunnar á Ísafirði. Löng
hefð er fyrir sprettgöngu

Núps í miðbæ Ísafjarðar í
Skíðavikunni og var ekki

brugðið út af vananum
þetta árið. Snjór var flutt-
ur ofan af heiði og útbúin

göngubraut í Hafnar-
strætinu. Fólk á öllum

aldri og af báðum kynjum
tekur þátt í sprettgöngunni

og að þessu sinni varð
Sólveig G. Guðmunds-

dóttir sprettdrottning og
Kristbjörn R. Sigurjóns-

son sprettkóngur.

Sólveig og
Kristbjörn

sigruðu í
sprettgöngu

Núps

Svo sannarlega er tekið á sprett í sprettgöngu Núps.
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Björns Elíasar Ingimarssonar
skipstjóra og útgerðarmanns

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,

föður, tengdaföður, bróður, afa og langafa

Theódóra Kristjánsdóttir
Halldóra Elíasdóttir Guðmundur Thoroddsen

Sigríður Inga Elíasdóttir Svavar Geir Ævarsson
Finnbjörn Elíasson Gyða Björg Jónsdóttir

Guðmunda K. Elíasdóttir Friðrik Ó. Friðriksson
Margrét Ingimarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Sigurbjörg Guðmundsdóttir á Ísafirði

Ananasfiskur og
rommkúluterta
Sælkeri vikunnar býður upp

á tvær uppskriftir að þessu
sinni. Sú fyrri er af einföldum
og góðum fiskrétt þar sem
hollustan er í fyrirrúmi. En sú
seinni er góð í eftirrétt, en
ekki eins holl.

Ananasfiskur
U.þ.b. 600 g ýsa eða þorsk-
ur, roðlaus og beinlaus.
1 dós ananas (1/4 dós nægir)
1-2 laukar
2 rauðar paprikur
1-2 tsk. karrý
1 dós sýrður rjómi
Rifinn ostur, salt og sítrónu-
pipar

Fiskurinn settur í eldfast
mót og kryddaður. Álpappír
settur yfir og bakað í ofni við
175°C í 15-20 mín. Laukur,
karrý og paprika steikt létt á
pönnu, ananassafa bætt út i
og suðan látin koma upp. Þá
er sýrða rjómanum bætt í. Sós-
unni hellt yfir fiskinn, ananas-
bitum raðað þar ofan á og síð-
an ostur yfir. Sett aftur í ofn-
inn, þar til osturinn hefur
fengið lit. Borið fram með
hrísgrjónum eða pasta.

Rommkúluterta
3 eggjahvítur
200 g sykur
2 bollar rice crispies
1 tsk lyftiduft
Hrært saman og sett í tvö

form og bakað við 150°C í klst.

Krem:
1 dl rjómi
110 g rommkúlur (ca 22 stk.)
100 g rjómasúkkulaði
2 eggjarauður

Rjómi, muldar rommkúlur
og súkkulaði hitað í potti og
brætt. Eggjarauðunum bætt
útí. Sett í glerskál og þeytt í 3
mín.

8-10 rommkúlur eru muldar
á neðri botninn ásamt einum
banana. Helmingur af krem-
inu þar yfir. ¼ l þeyttur rjómi
+ vanilludropar + 1 msk. flór-
sykur koma þar ofan á.

Afgangurinn að kreminu er
settur á efri botninn.

Ég skora á Margréti Krist-
ínu Hreinsdóttur og Þorstein
Jóhannesson á Ísafirði að
koma með uppskrift í næsta
blað.

Lester Hardy og fjölskylda
komu langa leið til þess að
njóta rokkhátíðarinnar Aldrei
fór ég suður á Ísafirði um
páskana, eða frá litlum bæ í
Kaliforníu í Bandaríkjunum
sem heitir St. Helena. Lester
er mikill áhugamaður um tón-
list og Ísland og því freistaði
tónlistarhátíð í litlu sjávar-
þorpi á norðurhjara veraldar
hans.

„Við vorum að skimast um
eftir ferðum til Íslands fyrir
páskana á meðan börnin væru
í fríi í skólanum. Ég fór á
netið og leitaði að tónlistar-
viðburðum og þar var auðvit-
að Aldrei fór ég suður efst á
blaði. Ég er mikill áhugamað-
ur um tónlist og sömuleiðis
sonur minn svo það var tilval-
ið að fara á hátíðina.

Ég ólst upp í San Fransisco
og byrjaði að hlusta á þá tónlist

sem var vinsæl 1964. Ég man
eftir því að hafa farið á fyrstu
tónleikana mína í Golden Gate
garðinum. Ókeypis var á þá
og mikil stemmning. Síðan
þá hefur tónlistaráhuginn allt-
af verið til staðar.“

Sömuleiðis hefur áhuginn
fyrir Íslandi verið lengi blund-
að í Lester. „Rekja má áhuga
minn á Íslandi til þess er ég
var á fyrsta ári í háskóla. Þar
tók ég fag þar sem skylda var
að lesa Njálu. Ég varð hug-
fanginn og töfraður og hef haft
áhuga á Íslandi síðan. Það eru
nú liðin 37 ár síðan.“

Mikill aðdáandiMikill aðdáandiMikill aðdáandiMikill aðdáandiMikill aðdáandi
MugisonMugisonMugisonMugisonMugison

Áhugamálin tvö samein-
uðust þegar Lester uppgötvaði
íslenska tónlist. „Ég uppgötv-

aði íslenska tónlist í gegnum
gamlan vin í Minneapolis.
Hann hefur í árafjöld spilað
með blúsbandi á bar í heima-
bæ sínum og þar hitti hann
íslenskan mann sem kemur
reglulega á sölusýningu vél-
sleða í Minneapolis. Eftir
kynni þeirra benti vinur minn
mér á að kynna mér tónlistina
frá Íslandi en það væri mjög
heitur staður um þessar mund-
ir og mikil gróska í tónlistar-
lífinu. Svo var ég að taka mér
vídeóspólu eitt sinn og rakst á
íslensku kvikmyndina Nóa
albínóa. Mér fannst mikið til
koma til tónlistarinnar og fór
að leita að íslenskri tónlist á
netinu. Þar kynntist á tónlist
Mugison og nú er ég mikill
aðdáandi hans.

Mér finnst það stórkostlegt
framtak hjá Mugison að setja
á stofn þess hátíð sem er fyrir

alla. Hún býður alla fjölskyld-
una velkomna og allt samfé-
lagið tekur þátt. Það er alls
ekki svo algengt í dag að það
eigi sér stað. Öll fjölskyldan
mín hafði gaman af hátíðinni.
Sonur minn Malcolm sem er
níu ára deilir tónlistaráhuga
mínum svo hann naut hátíðar-
innar í botn og Amelia sem er
11 ára vonaðist til að flugvell-
inum yrði lokað vegna snjós
svo við þyrftum ekki að fara
heim strax“, segir Lester en er
hingað var komið í samtalinu
kom í ljós að Amelia hafði
ekki fengið ósk sína uppfyllta
og fjölskyldan frá Bandaríkj-
unum þurfti að haska sér út á
flugvöll og snúa aftur heim
með fullt af góðum minning-
um í farteskinu. Aðspurður
sagði Lester að lokum að það
væri næsta víst að þau myndu
snúa aftur á Aldrei fór ég suður.

Komu langa leið til að
njóta Aldrei fór ég suður

Lester Hardy og fjölskylda fyrir framan Hótel Ísafjörð, þar sem þau gistu um páskana.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðan og norðaustan, 5-13 m/s og dálítil él, en
bjartviðri suðvestan- og vestanlands. Frosti 0-8 stig, en hiti um frost-

mark við suðvesturströndina. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Norðan og norðaust-
an, 5-13 m/s og dálítil él, en bjartviðri suðvestan- og vestanlands. Frosti

0-8 stig, en hiti um frostmark við suðvesturströndina. Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu-
dag: dag: dag: dag: dag: Norðan og norðaustan, 5-13 m/s og dálítil él, en bjartviðri suð-

vestan- og vestanlands. Frosti 0-8 stig, en hiti um frostmark við sv-lands.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðÞrjú fíkniefnamál um páskanaÞrjú fíkniefnamál um páskanaÞrjú fíkniefnamál um páskanaÞrjú fíkniefnamál um páskanaÞrjú fíkniefnamál um páskana
Þrjú fíkniefnamál komu upp á Ísafirði um helgina þar sem hald var lagt á fíkniefni í neyslu-
skömmtum. Í einu málinu fannst nokkuð af fíkniefnum á farþega sem var að koma með
flugi frá Reykjavík. Reyndist þar vera um 10 grömm af amfetamíni og fimm skammtar af
meintu LSD, ásamt neysluáhöldum. Um páskahelgina var talsverður erill hjá lögreglu enda
mikill fjöldi gesta á þeim viðburðum sem í boði voru. Talsvert eftirlit var viðhaft í tengsl-
um við mögulega meðferð fíkniefna og var fenginn aðstoð frá embætti Ríkislögreglustjóra,
en þaðan kom lögreglumaður fá lögreglunni á Akureyri með fíkniefnaleitarhund.




