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Vildi aldrei
vera sjómaður
Þingeyringar óánægðir

Snarvitlaus og drykkfelldur unglingur, togarajaxl, umdeildur fréttaritari á Flateyri, humarveiðimaður, ritstjóri og rithöfundur, strikaður
út úr Sjálfstæðisflokknum en kemst ekki úr Samfylkingunni – Reynir
Traustason ritstjóri í viðtali við Hlyn Þór Magnússon í miðopnu

Ísfirskar skíðagöngukonur sigursælar
Ísfirskar konur voru sigursælar í skíðagöngu á Skíðamóti Íslands sem fór fram á
Ísafirði um helgina. Rannveig
Jónsdóttir sigraði í sprettgöngu, sem var fyrsta keppnisgreinin á mótinu. Stella
Hjaltadóttir hampaði Íslandsmeistaratitlinum í hefðbundinni göngu, Sólveig G. Guðmundsdóttir í frjálsri aðferð
og í boðgöngu sigraði A-sveit
Ísafjarðar en hana skipuðu
Stella Hjaltadóttir, Guðbjörg
Rós Sigurðardóttir og Sólveig
G. Guðmundsdóttir. Í öllum
þessum greinum voru Ísfirðingar í þremur fyrstu sætunum.
Á annað hundrað keppendur tóku þátt í mótinu og segir
Benedikt Hermannson, mót-

A-sveit Ísafjarðar í boðgöngu.
stjóri Skíðamóts Íslands á Ísafirði, mótið hafa gengið vel
fyrir sig miðað við aðstæður.
„Veðrið var stríða okkur aðeins en það var í raun það eina

sem klikkaði. Allt annað gekk
nánast samkvæmt áætlun og
starfsfólkið okkar stóð sig
gríðarlega vel. Ég vil koma á
framfæri þakklæti til allra

þeirra sem með einum eða
öðrum hætti komu að þessu
móti og gerðu okkur kleift að
halda það með þeim glæsibrag
sem raun bar vitni. Þá vil ég

líka sérstaklega þakka starfsmönnum skíðasvæðisins sem
einnig unnu mjög gott starf
við erfiðar aðstæður.“
– thelma@bb.is

Valdimar Elíasson, formaður íbúasamtakanna
Átaks á Þingeyri, segir
það mjög stingandi að
heyra að bærinn sé of
langt frá Ísafirði til að
koma til greina undir
starfsemi Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Sigurður Pétursson, formaður stjórnar stofnunarinnar, sagði í samtali við Ríkisútvarpið að Þingeyri
kæmi ekki til greina í
staðarvali vegna fjarlægðar frá Ísafirði.
„Þetta er náttúrlega
mjög slæmt. Það er bara
eins og við séum orðin
einangruð á báða vegu,
en það er náttúrlega allt
of langt til okkar hina
leiðina. Hingað til hefur
ekkert verið of langt fyrir
Þingeyringa að fara til
Ísafjarðar þar sem mörg
okkar stunda vinnu eða
nám“, segir Valdimar.
„Almenningssam-göngur eru góðar og það er
ekkert mikið lengra hingað en til Flateyrar svo dæmi
sé tekið. Á þessum tölvutímum ættu vegalengdir
ekki að skipta svona
miklu máli, svo það var
vissulega dálítið stingandi að heyra þetta“, segir
Valdimar.
– halfdan@bb.is
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Bolungarvík með næst mesta fjöldann
Bolungarvík hafnaði í öðru sæti yfir þátttöku miðað við heildarfólksfjölda í Lífshlaupinu. Þátttakendur voru í 67 af 79
sveitarfélögum landsins. Flestir tóku þátt í Grímsnes- og Grafningshrepp, sem var með 20% þátttöku af sínum sveitungum, og í þriðja sæti var sveitarfélagið Hornafjörður. Fram kemur á vef Lífshlaupsins að sú tegund hreyfingar sem var
vinsælust meðal þátttakenda var ganga með 22,85%, líkamsrækt var með 15,62%, skíði með 3,66% og hlaup með
3,39%. Lífshlaupið er fræðslu- og hvatningarverkefni á vegum Íþróttasambands Íslands sem byrjaði þann 4. mars og
snýst um að fá fólk til þess að huga að daglegri hreyfingu. Markmiðið með átakinu var m.a. að fá fólk til að gera hreyfingu að föstum lið í lífi sínu, hvort sem er í frítímanum, við heimilisstörfin, í vinnunni, í skólanum eða við val á ferðamáta.

Þingeyri. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Vinnslustöðvun á
Þingeyri frestað
Fiskvinnslan Vísir hf. hefur ákveðið að fresta vinnslustöðvun á Þingeyri um einn
mánuð en fyrirtækið hafði
tilkynnt um fimm mánaða
vinnslustopp, frá 1. maí til
1 október. „Við fengum nýtt
verkefni sem við sáum ekki
fyrir í vetur. Vinnslustoppinu verður því frestað um
einn mánuð til að byrja með
en ef vel gengur gæti úr
orðið að það yrði stytt um
mánuð og jafnvel enn meira“,
segir Viðar Friðgeirsson,
rekstrarstjóri hjá Vísi á Þingeyri. Aðspurður segir hann
starfsfólkið vera ánægt með
fréttirnar og það sé bjartsýnt
á framhaldið.
„Það þýðir ekkert annað,
svartsýnin dugar nú skammt.“
Vísir hf. er með starfsstöðv-

ar á fjórum stöðum á landinu en höfuðstöðvarnar eru
í Grindavík. Tilkynnt var
einnig um vinnslustöðvun
á Húsavík í fimm mánuði.
Að sögn Viðars er þokkalega nóg að gera á Þingeyri.
„Þetta svona lafir í því.
Hráefnisöflunin hefur verið
erfið og þá aðallega vegna
brælu og svo tekur tíma að
komast í gang eftir páskana.
Við áttum von á bíl í morgun (þriðjudag) með fisk en
hann sat fastur á Steingrímsfjarðarheiði í nótt. Ökumaðurinn reyndi að brjótast fyrir
heiðina en svo fór sem fór
og hann varð að bíða moksturstæki sem fóru frekar
seint af stað í morgun þar
sem óveður og hávetur er
þarna.“
– thelma@bb.is

Húsið er óaðskiljanlegur hluti byggðarinnar í Miðkaupstað að mati Húsafriðunarnefndar ríkisins.

Húsafriðunarnefnd leggst eindregið gegn niðurrifi Straums
Húsafriðunarnefnd ríkisins
leggst eindregið gegn því að
Silfurgata 5, ýmist nefnt
Norska bakaríið eð Straumur,
verði rifið. Ísafjarðarbær keypti
húsið til niðurrifs og átti lóðin
að nýtast undir skólalóð.
Nikulás Úlfar Másson, forstöðumaður Húsafriðunarnefndar, skoðaði húsið og fyrr
í vetur og fundaði með bæjarfulltrúum og embættismönnum bæjarins. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, spurði nefndina í
tölvupósti þann 23. nóvember
2007 hvort nefndin myndi

skyndifriða húsið ef bærinn
gæfi út leyfi til niðurrifs. Svar
nefndarinnar er svohljóðandi:
„Sérstaða Ísafjarðar er mikil
í byggingarsögu þjóðarinnar.
Felst hún aðallega í því að
varðveist hefur heildstæð byggð
frá uppgangsárum bæjarins,
tímabilsins milli 1880 og
1910. Byggðin í Mið- og Hæsta-kaupstað ber þessu sérlega
gott vitni og á hún sér fáa líka
á Íslandi. Húsafriðunarnefnd
mælist til þess að Ísafjarðarbær láti fullvinna húsakönnun
á eyrinni, að Túngötu, sem
hafin var á árunum 1992-3.

Sú vinna taldist vera skyndikönnun, byrjun á verki sem
e.t.v. yrði hægt að vinna meira
ofan í kjölinn í nánustu framtíð, eins og segir í greinargerð
með húsakönnuninni. Húsafriðunarnefnd hefur samþykkt
að styrkja gerð húsakönnunar
á Ísafirði með kr. 550.000.
Niðurstöður húsakönnunarinnar verði síðan notaðar til
að meta byggðina á ofantöldum svæðum í heild sinni til
varðveislu. Þannig yrði umrædd byggð varðveitt til framtíðar sem mikilvægur þáttur í
bæjarmynd Ísafjarðar.

Húsið að Silfurgötu 5, sem
hér er til umfjöllunar, er óaðskiljanlegur hluti byggðarinnar í Miðkaupstað, elsta
þéttbýliskjarna Ísafjarðar.
Húsafriðunarnefnd mælist því
eindregið til þess að húsið
verði ekki rifið heldur verði
því fundið nýtt hlutverk og
ytra byrði þess fært nær upprunalegri mynd. Húsafriðunarnefnd lýsir hér með vilja
sínum til að koma að þessu
verkefni, bæði með beinu fjárframlagi og ráðgjöf, “ segir í
svari nefndarinnar.
– smari@bb.is

Atvinnulausum fækkar

Vestfirðingum á skrá yfir
atvinnulausa hjá Vinnumálastofnun hefur fækkað
um 11 á rúmum hálfum
mánuði. Í dag eru 17 skráðir
atvinnulausir, sjö karlmenn
og tíu konur, en um miðjan
mánuðinn voru það 28
manns. Guðrún Stella Gissurardóttir, forstöðumaður
Svæðisvinnumiðlunar á
Vestfjörðum, segir stofnunina ekki hafa neinar skýringar á þessari fækkun en
tölunum verði að taka með
fyrirvara. „Nokkrir skráðu
sig ekki á tímabilinu 20.25. mars og eru því afskráðir. Við höfum ekki skýringar, ef til vill eru einhverjir
farnir til vinnu en hugsanlegt er að einhver hafi

gleymt að skrá sig og komi
því inn að nýju eftir mánaðamót þegar fólk áttar sig
á að það er afskráð“, segir
Guðrún Stella.
Þess má geta að atvinnuleysi var minnst á landinu í
febrúar eða 0,6% af áætluðum mannafla samkvæmt
tölum Vinnumálastofnunar.
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 fjórtán í
upphafi árs.
– thelma@bb.is

Víkurbær, félagsheimili Bolvíkinga.

Tekist á um fjármögnun framkvæmda
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur samþykkt að taka lán
vegna framkvæmda við félagsheimili bæjarins. Fjórir
bæjarfulltrúar samþykktu afgreiðsluna, tveir voru á móti
og einn sat hjá. Við þetta tilefni
lét Anna G. Edvardsdóttir

bóka fyrir hönd meirihluta
bæjarstjórnar: „Meirihluti
bæjarstjórnar Bolungarvíkur
lýsir yfir furðu sinni vegna
afstöðu Elínar Jónsdóttur til
framkvæmda við Félagsheimili Bolungavíkur, sérstaklega
í ljósi þess að hún samþykkti

framkvæmda- og fjármögnunaráætlun þessarar framkvæmdar.“
Elín Jónsdóttir, sem sat fundinn í fjarveru Elíasar Jónatanssonar, lagði á móti fram eftirfarandi bókun: „Í ljósi þess
hve fjármögnun verksins er

kostnaðarsöm tel ég að eðlilegra hefði verið að staldra
við og leita hagkvæmari leiða
til fjármögnunar verksins.“
Um er að ræða óverðtryggt
framkvæmdalán Sparisjóðs
Bolungarvíkur með breytilegum vöxtum sem eru 18,85%.
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Vonast eftir liðstyrk fyrir sumarið
Sameinað lið Boltafélags Ísafjarðar og Bolungarvíkur hefur nú leikið tvo leiki í keppninni
um Lengjubikarinn og tapað þeim báðum. „Það voru sex manns meiddir, og þar að
auki eigum við í markmannsvandræðum. Þetta verður leyst fyrir sumarið. Þeir verða
varla meiddir að eilífu þessir strákar, og þar að auki vonumst við til að fá liðstyrk fyrir
sumarið“, segir Svavar Þór Guðmundsson, formaður meistaraflokksráðs BÍ. Liðið tekur
ekki þátt í VISA-bikarkeppni karla af fjárhagslegum ástæðum. „Það þarf að borga
helming ferðakostnaðar liðanna hvort sem er leikið heima eða heiman“, segir Svavar.

Strax farinn að sjá áhrif jarðgangagerðar
Grímur Atlason bæjarstjóri í Bolungarvík segist þegar vera farinn að verða var við
áhrif væntanlegrar jarðgangagerðar milli Hnífsdals og Bolungarvíkur og segir ákveðinn bjartsýnistón að heyra í ákveðnum aðilum í bænum. „Menn eru greinilega
byrjaðir að hugsa sér til hreyfings og eru að sjá tækifæri í þessu. Við sjáum tækifærin að sjálfsögðu líka. Fasteignir hafa selst, meðal annars iðnaðarhúsnæði. Við
gerð Siglufjarðaganga eru að jafnaði 70-100 manns í vinnu. Hérna verða þeir
kannski eitthvað um 60 auk þeirra sem vinna við gerð snjóflóðavarnargarðsins.“

Geirþrúður heiðruð
Fimmtíu ára afmæli Sjálfstæðiskvennafélags Ísafjarðar
var fagnað með pompi prakt á
laugardaginn. Meðal gesta
voru Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, Einar Kristinn
Guðfinnsson, sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra sem
og Drífa Hjartardóttir, formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, var veislustjóri og
þótti standa sig með stakri
prýði.
Geirþrúður Charlesdóttur
var heiðruð af þessu tilefni
fyrir mikið og gott starf í þágu
Sjálfstæðisflokksins. Meðal
fjölmargra trúnaðarstarfa fyrir
hönd flokksins var hún bæjar
og varabæjarfulltrúi í bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar
um langt skeið. Sat í nefndum
og ráðum sveitarfélagsins og
átti sæti í stjórn kjördæmisráðs

Geirþrúður (fyrir miðju) ásamt þeim Hildi Einarsdóttur (tv) og Elísabetu Agnarsdóttur.
Sjálfstæðisflokksins í Vest- fjarðar, var í Sunnukórsins og fjarðar var stofnað 12. septemfjarðakjördæmi auk þess sem í dag er hún formaður eldri ber árið 1957 og er því rétt
hún var formaður þess um borgara á Ísafirði. Félagið af- rúm hálf öld liðin frá stofnun
nokkurra ára skeið og er hún henti henni heiðursskjal og þess. Fyrsti formaður félagseina konan sem gengt hefur ljósmynd tekin af Árný Her- ins var kjörin Bergþóra Eggþví embætti. Einnig hefur hún bertsdóttur af Bókhlöðunni Á ertsdóttir en núverandi forverið mjög liðtæk í örðum fé- Ísafirði en þar starfaði Geir- maður er Áslaug Jóhanna
Jensdóttir
lagsstörfum í bænum. Hún var þrúður um 20 ára skeið.
– thelma@bb.is
ötul í starfi Tónlistarfélags ÍsaSjálfstæðiskvennafélag Ísa-

Fyrsta ferð
vertíðarinnar

Aurora, skúta Borea adventures fyrirtækisins, kom
að landi á Ísafirði á föstudag
eftir fyrstu ferð vertíðarinnar. Farið var í Jökulfirði með
átta manna hóp kanadískra
og bandarískra kvikmyndatökumanna sem gera árlega
skíðamynd sem sýnd er við
miklar vinsældir í öllum
hinum enskumælandi heimi.
„Það er náttúrlega mjög
mikilvægt fyrir okkur að
þetta takist vel“, segir Rúnar
Óli Karlsson, einn eigenda
Borea og annar þeirra tveggja
sem skipuðu áhöfn skútunnar.

„Veðrið hefði alveg mátt
vera betra, en kvikmyndatökumennirnir vilja meiri
birtu en var í boði. Þeir eru
þess vegna heitir fyrir því
að koma aftur í apríl, og
það eru í sjálfu sér góð meðmæli fyrir okkur.“ Farið var
í Hesteyrarfjörð og Lónafjörð og farið í land á báðum
stöðum. Veðrið varð þó til
þess að erfitt var að aðhafast
mikið. Önnur ferð Auroru
var farin á mánudag þegar
siglt vart með ferðamenn
og einn kvikmyndatökumann á sömu slóðir.
– halfdan@bb.is

Urmull glæsilegra skotvopna var á sýningunni.

Glæsileg sýning
Nærri 130 skotvopn voru til sýnis á glæsilegri afmælissýningu Skotíþróttafélags Ísafjarðarbæjar sem haldin var
á laugardag. Vopnin voru af ýmsum stærðum og gerðum
og voru sum talsvert eldri en önnur. „Þarna voru til að
mynda skammbyssur, meðal annars ein sem var framleidd
árið 1937 af Luker gerð sem var notuð af þýsku stormsveitunum“, segir Guðmundur Valdimarsson, formaður
Skotíþróttafélagsins. Aðspurður segist hann telja að um
200 manns hafi rúllað í gegn yfir daginn og að meðlimir
hins tvítuga félags séu mjög ánægðir með það hvernig til tókst.
Ráðhúsið í Bolungarvík.

Fjárhagsáætlun endurskoðuð? Tólf milljónir
til endurbóta

Fjármálastjóri Bolungarvíkur hefur mælst til að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins
verði endurskoðuð. Í ljósi
efnahagsástandsins, m.a. þrenginga á lánamörkuðum, hafa
forsendur fjárhagsáætlunar
fyrir árið 2008 breyst og því
tekur bæjarráð undir tillögu
fjármálastjóra. Þegar áætlunin
var tekin fyrir í árslok var gert
ráð fyrir tæplega 40 milljóna
króna halla á rekstri þegar aðalsjóður og B-hluta stofnanir
voru teknar saman í samstæðureikningi. Veltufé frá
rekstri í samstæðu án fjármagnsliða er jákvætt um 36
milljónir króna. Niðurstaða A

hluta, áður en tekið er tillit til
eignasjóðs, er jákvæð um 17
milljónir. Að viðbættum eignasjóði er niðurstaðan hins vegar
neikvæð um 17 milljónir.
Eins og kunnugt er ætla
Bolvíkingar að ráðast í miklar
framkvæmdir í ár. Gert er ráð
fyrir 236 milljónum í fjárfestingar á árinu. Helstu verkefni
ársins eru við snjóflóðavarnir
sem kosta eiga um 27 milljónir
króna, endurbætur á félagsheimilinu sem metnar eru á
120 milljónir, endurnýjun
Höfðastígs sem kosta á um
44,2 milljónir og endurnýjun
stálþils við Brimbrjótinn en
kostnaðaráætlun þess verks

hljóðar upp á 33 milljónir
króna.
Fjárhagsáætlunin 2008 var
lögð fram á miklu umbrotatímum á svæðinu. Niðurskurður aflaheimilda þorsks eru
þungur baggi að bera fyrir sjávarútvegspláss eins og Bolungarvík. Í greinargerð Gríms
Atlasonar, bæjarstjóra Bolungarvíkur, sem lögð var fram
með fjárhagsáætluninni segir:
„Heyrst hafa raddir sem
ekki telja það skynsamlegt að
fara í allar þessar framkvæmdir í einu. Það sjónarmið á
vissulega rétt á sér eins og
önnur sjónarmið í þessu máli.
Hins vegar er það gríðarlega

mikilvægt fyrir okkar kalda
hagkerfi að blása til sóknar
og koma hjólum þess aftur af
stað. Það krefst sameiginlegs
átaks allra íbúa sveitarfélagsins ásamt bjartsýni og trú á
samfélagið. Fyrir ári fór undirritaður nokkrum orðum um
samskipti ríkis og sveitarfélaga í greinargerð með fjárhagsáætlun. Þessi staða er að
mörgu leyti algjörlega óbreytt
og það er með ólíkindum
hversu langan tíma það tekur
að leiðrétta þann mikla halla
sem er á tekjuskiptingu ríkis
og sveitarfélaga,“ segir í fjárhagsáætluninni.
– thelma@bb.is

Fjórum milljónum króna
verður veitt úr Húsafriðunarsjóði til endurbyggingar
Silfurgötu 5 á Ísafirði, sem
yfirleitt er nefnt Straumur
eða Norska bakaríið, verði
ákveðið að gera húsið upp.
Þessar upplýsingar koma
fram í lista yfir úthlutanir
sjóðsins á árinu 2008, en
úthlutað var úr sjóðnum
þann 4. mars síðastliðinn.
Þá hefur verið ákveðið að
veita fimm milljónum til
endurbóta á Faktorshúsinu

í Hæstakaupstað, einni
milljón til Austurvegs 11,
einni milljón til Mjallargötu
5, hálfri milljón í endurbætur á Silfurgötu 6 og öðru
eins til endurbóta á Silfurgötu 7, og 200 þúsund krónum til viðgerða á Smiðjugötu 8.
Alls verður ríflega 44
milljónum króna veitt til
endurbóta á gömlum húsum
á Vestfjörðum á árinu, þar
af rúmlega 12 milljónum á
Ísafirði. – halfdan@bb.is
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Svissneski smíðakennarinn

Svisslendingurinn Ralph
Trylla kom til Ísafjarðar síðasta sumar til að viða að sér
efni í ritgerð. Stoppið átti að
vera stutt, ekki nema nokkrir
dagar. En hér er hann enn og
orðinn smíðakennari í grunnskólanum á Ísafirði. Blaðamanni lék forvitni á að vita
hvernig þetta kom til
„Nú það var þannig að síðasta sumar kom ég til Ísafjarðar til að viða að mér efni í
ritgerð. Ég ætlaði að vera í
nokkra daga en var í tæpar
tvær vikur. Ég kynntist kærustunni minni hérna og ég
ákvað að koma aftur í október
og klára að skrifa ritgerðina
hér. Ég þurfti náttúrulega að
finna mér einhverja vinnu. Ég
er með menntun sem útivistarkennari í Sviss og í haust
var enginn smíðakennari í
grunnskólanum og ég var í
sambandi við stjórnendur hjá
skólanum og ákveðið að í stað
þess að krakkarnir héngu bara
og létu sér leiðast þegar þau
áttu að vera í smíði þá tók fór
ég með þau út, niður í fjöru,
upp í skógrækt og gerði sniðuga hluti með þeim.
Upp úr nóvember þá fór ég
að kenna þeim smíði. Ég hef
smíðað flugmódel í mörg ár
og unnið mikið með við auk
þess að hafa lært þessa útivistarkennslu, þetta hefur gert
þeim í skólanum auðveldara
fyrir að fá mig til að kenna
smíði.“

Mikill munur
á krökkunum
– Hvernig hefur kennslan
gengið?
„Það hefur bara gengið vel.
Í byrjun var það mjög erfitt.
Ný menning og nýtt og skrýtið
tungumál. Oft misskildi ég
hlutina eða skildi þá alls ekki.
Síðast en ekki síst eru krakkarnir allt öðruvísi en því sem
ég á að venjast í Sviss. Munur
á uppeldi og lífsstíl Íslendinga
og Svisslendinga er mikill.
Frelsið er miklu meira á Íslandi og ég þurfti að breyta
fullt af atriðum hjá sjálfum

mér. Þá á ég við því sem mér
hafði verið kennt um kennsluaðferðir því þær virka ekki
allar hér þó þær geri það í
Sviss.
Krakkarnir hérna eru að eins
villtari. 10 ára krakkar eru
alltaf 10 ára krakkar sama hvar
þú ert í heiminum en öskur og
læti eru algengari hér en í
Sviss. Hér eru börnin vön að
gera það sem þau vilja. Svo
spilar það inn í að ég var nýr
kennari sem skyldi ekki mikið
í íslensku og krakkar reyna að
prófa nýja kennarann. En mér
finnst að íslensk börn beri ekki
eins mikla virðingu fyrir
kennurum og þau svissnesku
En mér líkar mjög vel við
börnin og þau eru mjög skemmtileg en þetta getur verið erfitt
þegar þú vilt gera eitthvað
með þeim og kenna þeim.
Maður upplifir þetta eins og
enginn sé að hlusta á mann og
öllum sama hvað er verið að
gera. En það er önnur hlið á
þessu og það er sú að mér
finnst vera mikið af krökkum
hérna sem eru skapandi og ég
held að það hafi mikið að gera
með frelsið. Ef ég ber það
saman við Sviss þá kemur Ísland betur út en það er mjög
erfitt að bera þessi tvö lönd
saman vegna þess að þau eru
gjörólík menningarlega.“

Sviss kassalaga
„Það getur verið erfitt að
venjast og aðlagast íslenskri
menningu en á sama tíma vel
þess virði. Þó það sé klisja að
Sviss og svissneski hugsunarhátturinn sé „kassalaga“ þá er
mikið til í því og það sé ég
þegar ég er kominn með þessa
fjarlægð. Ef lestir og strætóar
eru ekki á mínútunni þá er
eitthvað að. Á Ísafirði detta
niður allar samgöngur í vondum veðrum og enginn kippir
sér upp við það. Ef fólk elst
upp við þetta ástand þá hefur
það áhrif á það. Í Mið-Evrópu
gerir fólk áætlun og heldur
sig við hana og það eru engir
utanaðkomandi þættir sem
geta haft áhrif á hana. Á
Íslandi er svo margt sem getur

haft áhrif. Þú skipuleggur
ferðalag frá Ísafirði til Reykjavíkur að vetrarlagi en veist að
það eru miklar líkur á því að
þú komist ekki á þeim tíma
sem þú ætlaðir. Þetta hefur
áhrif á fólkið sem elst upp við
þessar aðstæður og er partur
af því sem ég skrifaði um í
ritgerðinni minni og kallaði
„the Icelandic freestyle“
– Hvað áttu við með því?
„Fyrir fimm árum var ég að
vinna á bóndabæ á Suður-

landi. Mér var kannski sagt
að gera eitthvað, moka þessu
upp í hrúgu þá skipti ekki máli
hvernig ég gerði það bara að
ég geri það einhvern veginn,
því þetta reddast. Þetta reddast-hugsunarhátturinn er djúpt
í íslenskri þjóðarsál. Það er
sprungið hjá þér lengst í burtu
frá öllum byggðum og þá er
bara sagt „þetta reddast“ og
það gerir það yfirleitt og algjör
óþarfi að vera með eitthvað
drama. Ef krakkarnir koma tíu

mínútum of seint í skólann
eru allir bara afslappaðir yfir
því. En ef Ísland tapar þessu
mentalíteti þá tapar það svo
miklu af því sem gerir Ísland
að Íslandi.“
– Þú komst hingað til að
skrifa ritgerð. Um hvað var
hún?
„Ég var að skrifa um náttúrutengda ferðamennsku á Íslandi en viðfangsefnið var allt
of stórt og ég endaði með því
að skrifa bara um Vestfirði.

Vestfirðirnir urðu fyrir valinu
vegna þess að þeir eru afskekktir og ekki margir ferðamenn sem sækja þá heim.
Vestfirðirnir eru einnig auglýstir fyrir náttúru sína. Ég
var að skoða hvernig ferðamannaiðnaðurinn er að þróast
og hvort hann sé að þróast í
ranga átt. Einnig var ég að
skoða hvaða möguleikar eru í
náttúrutengdri ferðamennsku
á Vestfjörðum.
– smari@bb.is
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Fundarsókn var afar góð.

Niðurstöður nefndar um
háskólanám kynntar í vor
Húsfyllir var á opnum fundi
landssambands sjálfstæðiskvenna á Hótel Ísafirði á laugardag. Alþingismennirnir Guðfinna S. Bjarnadóttir og Herdís
Þórðardóttir og Birna Lárusdóttir, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ sátu fyrir svörum að lokinni framsögu og mynduðust
líflegar umræður um olíu-

hreinsistöð. Þingmennirnir
voru inntir eftir afstöðu sinni
gagnvart mögulegri byggingu
olíuhreinsistöðvar og þótt þeir
tækju ekki beina afstöðu
sögðu þeir að málið væri þess
vert að skoða.
Fram kom í máli Guðfinnu
S. Bjarnadóttur, sem einnig
er formaður nefndar mennta-

málaráðuneytis um uppbyggingu háskólanáms á Ísafirði,
að nefndin væri á lokasprettinum með að vinna tillögur
sínar og stefnt er að því að
niðurstöður hennar verði
kynntar í vor.
Fundarstjóri var Drífa Hjartardóttir, formaður landssambands sjálfstæðiskvenna, en

viðstaddir fundinn voru Sturla
Böðvarsson, forseti Alþingis
og Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Fundurinn
var liður í ferðalagi sjálfstæðiskvenna um landið þar sem
þær ræða nýja möguleika í
mennta- og atvinnumálum.
– thelma@bb.is

Fjölmenni
í lokahófi

Yfir tvö hundruð manns
voru í lokahófi Skíðamóts
Íslands á Ísafirði sem fór
fram í Edinborgarhúsinu á
laugardag. Afhent voru
verðlaun fyrir þær greinar
sem farið höfðu fram frá
fimmtudegi til laugardags
en verðlaunaafhending á
sunnudag fór fram á mótstað. Einnig veitti Skíðasamband Íslands verðlaun
fyrir bikarmót sem fram
hafa farið í vetur. Mugison
spilaði lög fyrir viðstadda
og menntskælingar á Ísa-

firði sýndu atriði úr söngleiknum The Rocky Horror
Show. Kaffiveitingar voru
í boði Ísafjarðarbæjar en
kökur voru í boði foreldra
ísfirskra þátttakenda á Andrés andar leikunum í ár.
Lokahófinu lauk á ávarpi
Margrétar Halldórsdóttur,
formanns Skíðafélags Ísfirðinga, þar sem hún þakkaði öllum sem komu að
skíðamótinu og óskaði þátttakendum góðrar heimferðar.
– thelma@bb.is

Blaðamenn
Blaðamenn óskast til starfa á Bæjarins
besta og bb.is. Um er að ræða sumarafleysingar og framtíðarstörf.
Nánari upplýsingar gefur Sigurjón í síma
456 4560.

REFA- OG MINKAEYÐING
Einar Kristinn Guðfinnsson og Sturla Böðvarsson voru viðstaddir fundinn.

Yfir hundrað umsóknir um menningarstyrki
Menningarráði Vestfjarða
bárust hundrað og tíu umsóknir um styrki til menningarverkefna í fjórðungnum en
frestur til að sækja um rann út
um miðjan mars. Um er að
ræða fyrri úthlutun styrkja á
árinu 2008. Þetta eru ívið fleiri
umsóknir en bárust á árinu
2007, en þá bárust ráðinu 104
umsóknir. Þá fengu 52 menningarverkefni styrki á bilinu
50 þúsund til 1,5 milljón kr.,
samtals rúmlega 20 milljónir.
Heldur lægri upphæð verður
til úthlutunar að þessu sinni

vegna þess að úthlutanir eru
tvær á árinu, en búast má við
að um samtals verði um 30
milljónir settar í styrki á árinu
2008.
„Fjölmargar áhugaverðar
umsóknir bárust og greinilegt
af fjölbreytni og fjölda umsókna að mikill hugur er í
Vestfirðingum við að viðhalda öflugu menningar- og
mannlífi í fjórðungnum. Verkefnin eru margvísleg og margir umsækjendur eru stórhuga
og með áhugaverð og spennandi áform. Endurspegla þær

vel þá grósku sem er í vestfirsku menningarstarfi, uppbyggingu þess og þróun. Þessi
mikli fjöldi umsókna gefur
líka glögga mynd af því að
menningarstarfsemi á Vestfjörðum er mikil og blómleg
og sýnir ennfremur hversu
mikil þörf hefur verið fyrir
sjóð eins og þann sem Menningarráðið hefur úr að spila“,
segir í tilkynningu.
Menningarráð hefur þegar
hafist handa við að grandskoða umsóknir og fjalla um
þær og mun endanlegrar

niðurstöðu vera að vænta eftir
miðjan apríl. Þær upphæðir
sem sótt er um eru umtalsvert
hærri en það fjármagn sem
sjóðurinn hefur úr að spila, en
samtals var sótt um styrki að
upphæð tæpar 86 milljónir
króna.
Sjóðurinn er samkeppnissjóður, þannig að þeir sem
gert hafa vandaðar umsóknir
fyrir góð verkefni sem falla
að úthlutunarreglum og markmiðum sjóðsins eiga góða von
um stuðning.
– thelma@bb.is

Ísafjarðarbær auglýsir eftir refaskyttum og minkabönum til að taka að sér
eyðingu refa og minka í lögsögu Ísafjarðarbæjar sunnan Ísafjarðardjúps
og umhverfis æðarvörp norðan Ísafjarðardjúps árið 2008.
Upplýsingar um tilhögun veiðanna
veitir starfsmaður landbúnaðarnefndar, Þórir Örn í síma 450 8000.
Umsóknir skulu berast til skrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði, fyrir kl. 12:00 á hádegi mánudaginn 21. apríl 2008.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Atvinna
Starfsfólk óskast til afgreiðslu- og pökkunarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi.
Upplýsingar gefur María í símum 456
3226 og 846 7473.
Gamla bakaríið.
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Sextíu fiskar á land í dorgveiði

Kveikt á GSM-sendi við Bjarkalund
Kveikt var á nýjum GSM-sendi frá Vodafone við Bjarkalund í Reykhólasveit sem dregur 30
kílómetra á föstudag. Sendinum var komið upp til bráðabirgða við Bjarkalund, en vonir standa til
að varanlegur sendir verði á Hofstaðahálsi við Þorskafjörð og nái þá að miðla yfir stærra svæði.
Uppsetning þessa sendis er hluti af uppbyggingu á GSM-sambandi á stofnvegum sem Fjarskiptasjóður stendur fyrir. Fram hefur komið hjá Árna Sigurpálssyni hótelhaldara á Bjarkalundi að
skortur á GSM-sambandi hafi haft mjög neikvæð áhrif á gistinguna. Hann hefur hins vegar góða
ástæðu til að fagna í dag, því nýverið fékk hann einnig ADSL-tengingu á svæðið.

Ritstjórnargrein

Vonbrigði
Margsinnis hefur það verið gert að umtalsefni í leiðaraskrifum BB hversu sinnulausir Íslendingar hafa verið í öllu er
varðar lífríki hafsins. Lengst af snerist tilveran um eitt: fiska
sem mest, sama hvernig að því var staðið. Sem betur fer er
tekið að rofa til. Okkur er orðið ljóst að hafið þolir ekki ótakmarkaða ásókn og glórulausa umgengni. Því fagnaði BB samþykkt Landsambands smábátaeigenda um að hafnar verði
markvissar rannsóknir á hafsbotninum og lífríki hans og sérstakri rannsóknastofnun til að annast verkefnið verði komið á
fót á Vestfjörðum ,,þar sem sjávarútvegur er undirstaða mannlífs og mikill þekkingarforði er til staðar, auk þess sem stofnanir
með háskólamenntuðu fólki eru stöðugt að eflast,“ eins og
segir í rökstuðningi fyrir tillögunni.
Undirtektir Háskólaseturs Vestfjarða eru afar jákvæðar og
ekki leikur vafi á að rannsóknastofnun af þessu toga myndi
efla háskólastarfið hér til muna. Hið sama verður ekki sagt um
,,hið opinbera“. Haft er eftir Einari K. Guðfinnssyni, sjávarútvegsráðherra, að ekki verði stofnuð ný opinber rannsóknastofnun á sviði sjávarútvegs. Þá vitum við það! Gamla Hafró er
greinilega í uppáhaldi á sumum bæjum. Sú sjálfsagt ágæta
stofnun hefur þó lítið sinnt því verkefni sem felst í tillögu LS.
Þar þarf að koma nýtt blóð til. Telur ráðherrann ofrausn að
ætlast til þess af ríkisvaldi, sem stöðugt klifar á Ísafjarðarbær
sem byggðakjarna á Vestfjörðum, að háskólasamfélagið hér
verði eflt með rannsóknastofnun, sem allir með einhverja
þekkingu á þessum hlutum telja hér best í sveit setta? Rannsóknastofnun, sem þörf var á fyrir löngu. Eða, er kannski ætlunin að troða verkefninu inn í háskólasamfélagið í Reykjavík?
Slíkt hefur þegar verið orðað og kæmi ekki á óvart. Svo mörg
eru dæmin um fjölgun starfa á vegum hins opinbera í Reykjavík
á meðan greinarnar eru stöðugt hoggnar af ríkistrénu á
landsbyggðinni. Það verða mikil vonbrigði ef ríkisvaldið nýtir
ekki tækifærið og efnir hluta fyrirheita sinna um byggðakjarna
með stofnun sjálfstæðrar rannsóknastofnunar á sviði sjávarútvegs í tengslum við Háskólasetrið á Ísafirði.
Einu sinni var sagt að stjórnmálamaður nokkur hefði í
tilteknu máli sett nýtt Íslandsmet í klúðri. Það er langt í frá að
með skipun þriggja nýrra sendiherra hafi núverandi
utanríkisráðherra slegið met fyrirrennara sinna í þeim efnum.
Gjörningurinn bendir þó til að ráðherrann ætli ekki að láta sitt
eftir liggja til að viðhalda fjölda sendiherranna. Öllum dyrum
skal haldið opnum til að koma útvöldum og uppgjafa pólitíkusum allra flokka í þessar eftirsóttu stöður. Ætla mátti, eftir
sendiherraútungun síðustu missera og ára, að nóg væri komið;
að tækifærið til uppstokkunar yrði nýtt þegar við blasir að
fimm til sjö sendiherrar muni láta af störfum á næsta ári.
Tilefnislaus skipun þriggja nýrra sendiherra bendir til að utanríkisráðherra ætli sér að sigla sama sjó og fyrirrennararnir.
Það eru mikil vonbrigði.
s.h.

Dorgað var í gegnum ís á Hólmavatni í Dýrafirði á páskadag.
61 fiskur kom á land og var meðalþyngdin 0.6 kg á fisk.
Mest var veitt af fallegri bleikju. Stærsti fiskurinn vóg rúmlega
þrjú pund, eða 1.54 kg. Fjöldi manna mætti á svæðið, þótt
ekki væru allir að veiða og veðrið var eins og best verður á
kosið, sól og logn. Hólmavatn er vinsæll veiðistaður en
eldisfiski er sleppt í vatnið og er veiði þar nokkuð örugg.

Sævar og Rannveig Íslandsmeistarar í sprettgöngu
Fjölmenni var við setningarathöfnina á fimmtudag og
skemmtu áhorfendur sér hið
besta við að fylgjast með
sprettgöngunni en þar sigruðu
Sævar Birgisson frá Sauðárkróki og Rannveig Jónsdóttir
frá Ísafirði. Þess má geta að
Rannveig mætti öðrum Ísfirðingi í úrslitum, henni Silju Rán
Guðmundsdóttur.
Veðrið setti aðeins strik í
dagskrána því forseti Íslands,
sem ætlaði að setja mótið,
komst ekki þar sem flugi síðdegis var aflýst vegna veðurs.
Sömu sögu var að segja um
hátt í 70 þátttakendur sem
höfðu ætlað að fljúga frá bæði
Akureyri og Reykjavík en
fóru á endanum með rútu vestur. Þar á meðal voru nokkrir
sem höfðu ætlað að keppa í
sprettgöngunni.

Akureyringar
sigursælir

Dagný Linda Kristjánsdóttir frá Akureyri og Björgvin
Björgvinsson sigruðu í stórsvigi á föstudag. Áttu Akureyringar góðan dag og náðu
þremur efstu sætunum í stórsvigi kvenna. Var samanlagður tími Dagnýjar Lindu eftir
tvær umferðir 2:08.77. Í öðru
sæti var Tinna Dagbjartsdóttir
á 2:12.80 og í þriðja sæti Katrín Kristjánsdóttir á 2.14.75.
Sigurvegari karla, Björgvin
Björgvinsson, fór brautina á
samanlagt á 2:01.95. Í öðru
sæti var Árni Þorvaldsson,
Ármanni, á tímanum 2:05.04
og Gísli Rafn Guðmundsson,
Ármanni, var þriðji á tímanum
2:05.54. Svíarnir Fredrik
Nordt og Andre Bjoerk náðu
öðrum og þriðja besta tímanum, Nordt á 2:02.34 og Bjoerk
á 2:04.75.
Keppt var í svokölluðum
Sandfellsbakka á skíðasvæðinu í Tungudal og voru aðstæður á köflum erfiðar vegna

hvassviðris og skafrennings.
Sama var upp á teninginn á
gönguskíðasvæðinu á Seljalandsdal og gerði keppendum
erfitt fyrir.
Í 10 km hefðbundinni göngu
pilta 17-19 ára sigraði Akureyringurinn Brynjar Leó Kristinsson en hann gekk á tímanum 00:35:29. Í öðru sæti var
Sigurjón Hallgrímsson, Ísafirði, á tímanum 00:35:43 og
í þriðja sæti var Stefán Pálsson, Ísafirði, á tímanum 00:36:
18.
Í flokki 20 ára og eldri karla
sigraði Andri Steindórsson frá
Akureyri í 15 km hefðbundinni göngu. Hann gekk á tímanum 00:51:56.25 en í öðru
sæti var Sævar Birgisson sem
gekk á tímanum 00:52:53.50.
Í þriðja sæti var Birkir Þór
Stefánsson, Ströndum, sem
gekk á tímanum 00:54:28.60.
Í flokki kvenna voru gegnir
5 km og þar sigraði Stella
Hjaltadóttir frá Ísafirði á

tímanum 00.18.55. Í öðru sæti
var Sólveig G. Guðmundsdóttir, Ísafirði, á tímanum
00.19.48 og þriðja varð Guðbjörg Rós Sigurðardóttir, Ísafirði, á tímanum 00.20.40.

Björgvin og Dagný
Linda sigursæl
Dagný Linda Kristjánsdóttir frá Akureyri og Björgvin
Björgvinsson frá Dalvík urðu
á laugardag, Íslandsmeistarar
í svigi á Skíðamóti Íslands
sem fram fer á Ísafirði. Áður
höfðu þau sigrað í stórsvigi.
Var samanlagður tími Dagnýjar eftir tvær umferðir
1:41.62 mín. Önnur var Katrín
Kristjánsdóttir, einnig frá
Akureyri, á tímanum 1:42.66
mín. Í þriðja sæti var Selma
Benediktsdóttir, Ármanni, á
tímanum 1:46.36 mín. Dagný
og Björgvin urðu jafnframt
Íslandsmeistarar í alpatví-

Á þessum degi fyrir 22 árum

Grænlenskir sjómenn
í landvistarbanni
Þegar grænlenska rækjuveiðiskipið Nuk var á Ísafirði um miðjan
marsmánuð sl., lentu nokkrir skipverja í slagsmálum við íslensk
ungmenni utan við skemmtistað í bænum. Lögregla kom að og vildi
skakka leikinn en gekk lítt og í skýrslu tilgreinir hún sérstaklega
ódælni sjómannanna. Í kjölfar þessa ritaði bæjarfógeti umboðsmanni
skipanna á Ísafirði, bréf þar sem kunngjört var að skipverjum yrði ekki
heimil landvist milli kl. 8 að kvöldi og 8 að morgni í næstu tvö skiptin
sem skip þetta kæmi til Ísafjarðar. Skipstjóri var þó undanþeginn
þessu. Ástæðan var fyrrnefnd ólæti og mótþrói við lögreglu.[…] BB
náði tali af skipstjóranum Karli Andreassen og spurði hann álits á
málinu. „Ég trúi ekki að þessi ástæða ein sé að baki ákvörðun fógeta“,
sagði hann. „Það getur ekki verið að menn séu svo óréttsýnir, að dæma
heila skipshöfn í landbann vegna slagsmála fárra. Auk þess er það
enginn þeirra manna sem í slagnum voru sem er hér um borð nú–það
hefur að mestu verið skipt um áhöfn eins og við gerum reglulega.“
Skipstjórinn sagði það lengi hafa viðgengist að nokkrir Íslendingar,
einkanlega unglingar veittust að grænlensku sjómönnunum, áreittu þá
og reyndu að niðurlægja á ýmsan hátt.“

A-sveit Ísafjarðar sigraði í boðgöngu kvenna. Sveitina skipuðu þær Stella Hjaltadóttir, Guðbjörg Rós
Sigurðardóttir og Sólveig G. Guðmundsdóttir. Í öðru sæti var B-sveit Ísafjarðar, skipuð þeim Ingibjörgu Elínu
Magnúsdóttur, Katrínu Sif Kristbjörnsdóttur og Silju Rán Guðmundsdóttur. Í þriðja sæti var C-sveit Ísafjarðar.
Sveitina skipuðu Rannveig Halldórsdóttir, Jóna Lind Karlsdóttir og Kolbrún María Elvarsdóttir.
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
og 849 8699, thelma@bb.is · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, símar 456 4694 og 863 7655, halfdan@bb.is og
Smári Karlsson, sími 866 7604, smari@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór
Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X
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Bolvíkingar ofarlega að vanda

Sjö vestfirskir meðal fimmtán efstu
Sjö vestfirskir bátar eru meðal þeirra fimmtán aflahæstu í febrúarmánuði í
flokki smábáta undir 10 tonnum. Samkvæmt samantekt Gísla Reynissonar hjá
Fiskifréttum var Ásdís ÍS þriðji aflahæsti báturinn með tæp 46 tonn úr 11
veiðiferðum. Þá var Gullbjörg ÍS með rúm 42 tonn úr 15 ferðum, Björg
Hauks ÍS með tæp 39 tonn úr 11 róðrum, Bjarni Egils ÍS með tæp 29 tonn
úr 11 ferðum, Berti G með 28 tonn úr 8 róðrum, Hrönn með 24 tonn úr 6
ferðum og Snjólfur ÍS með rúmlega 20 tonn úr 4 veiðiferðum.

Sirrý ÍS var þriðji aflahæsti smábátur
landsins í febrúar með tæp 116 tonn úr 22
veiðiferðum. Þá var Guðmundur Einarsson í
sjötta sæti listans með tæp 106 tonn úr 22
róðrum og Björgmundur ÍS í því áttunda
með 95 tonn úr 20 róðrum. Allir þessir
bátar eru með heimahöfn í Bolungarvík.

Frá keppni í risasvigi.
keppni.
Í flokki stúlkna 17-19 ára
sigraði Selma Benediktsdóttir,
Ármanni, á tímanum 1:46.36
mín. Í öðru sæti var Silja
Hrönn Sigurðardóttir, Austra,
á 1:48.03 mín og í þriðja sæti
var Emilía Björt Gísladóttir,
KR, á 1:52.84 mín. Í flokki
pilta 17-19 ára sigraði Stefán
Jón Sigurgeirsson á tímanum
1:36.55 mín, í öðru sæti var
Jón Viðar Þorvaldsson á
1:36.70 mín og í þriðja sæti
var Sigmar Örn Hilmarsson á
1:36.88 mín. Eru þeir allir frá
Akureyri. Jón Viðar Þorvaldsson og Selma Benediktsdóttir
urðu jafnframt Íslandsmeistarar í alpatvíkeppni í sínum
flokki.
Þá var keppt í göngu með
frjálsri aðferð og urðu úrslit
þar með þeim hætti að í
kvennaflokki varð Íslandsmeistari Sólveig Guðmundsdóttir en hún gekk 5 km á
tímanum 17:34.10 mín. Í öðru
sæti var Stella Hjaltadóttir á
tímanum 17:43.80 mín og í
þriðja sæti var Silja Rán Guðmundsdóttir sem gekk á tímanum 18:27.90 mín. Þær eru
allar frá Ísafirði.
Í flokki pilta 17-19 ára
hampaði Akureyringurinn
Brynjar Leó Kristinsson Íslandsmeistaratitli en hann
gekk 10 km á tímanum 33:29.
80 mín. Annar var Sigurjón
Hallgrímsson, Ísafirði, á 34:
27.40 mín og í þriðja sæti var
Kristinn Þráinn Kristjánsson
frá Akureyri á 42:04.60 mín.
Íslandsmeistari í flokki
karla 20 ára og eldri varð
Sævar Birgisson frá Sauðárkróki en hann gekk 10 km á
tímanum 33:13.70 mín. Annar
var Andri Steindórsson, Akur-

eyri, sem gekk á tímanum
33:17.20 mín og í þriðja sæti
var Birkir Þór Stefánsson af
Ströndum á tímanum 33:11.
80 mín. Sigurvegarar í tvíkeppni urðu þau Stella Hjaltadóttir, Brynjar Leó Kristinsson og Andri Steindórsson.

Akureyringar
og Ísfirðingar
Íslandsmeistarar
í boðgöngu
Skíðamóti Íslands á Ísafirði
lauk á sunnudag með keppni í
samhliða svigi og boðgöngu.
Keppnin í samhliða svigi var

æsispennandi þrátt fyrir að
veður væri erfitt á köflum. Í
lokaviðureigninni mættust
þær Silja Hrönn Sigurðardóttir, Austra, og Kristrún María
Björnsdóttir, Akureyri. Lauk
þeirri viðureign sem sigri Silju
Hrannar en Kristrún María
varð í öðru sæti og Inga Rakel
Ísaksdóttir, Akureyri, í þriðja
sæti. Í karlaflokki mættust
Kristinn Ingi Valsson, Dalvík,
og Sigurgeir Halldórsson, Akureyri, og sigraði Kristinn
Ingi. Sigurgeir varð í öðru sæti
en í þriðja sæti varð Björn
Ingason, Akureyri.
Í flokki 17-19 ár stúlkna
var sigurvegari Silja Hrönn

Sigurðardóttir, Austra. Önnur
varð Íris Guðmundsdóttir, Akureyri, og þriðja Selma Benediktsdóttir, Ármanni. Í flokki
pilta 17-19 ára sigraði Björn
Ingason, Akureyri, en annar
varð Ágúst Freyr Dansson,
einnig frá Akureyri. Í þriðja
sæti varð Brynjar Jökull Guðmundsson, Víkingi.
Björgvin Björgvinsson,
Dalvík, og Dagný Linda Kristjánsdóttir, Akureyri, sem bæði
hampa þreföldum Íslandsmeistaratitli á Skíðamótinu í
ár, hættu bæði keppni.
Í boðgöngunni urðu úrslit
þau að A-sveit Skíðafélags
Akureyrar bar sigur úr býtum

en hana skipuðu Andri Steindórsson, Jón Þór Guðmundsson og Brynjar Leó Kristinsson. Gengu þeir 3 x 7,5 km á
tímanum 1:19:14.50. Í öðru
sæti var A-sveit Skíðafélags
Ísfirðinga en hana skipuðu
Sigurjón Hallgrímsson, Ólafur Th. Árnason og Kristbjörn
R. Sigurjónsson. Gengu þeir
á tímanum 1:23:20.90. Í þriðja
sæti var B-sveit Skíðafélags
Akureyrar sem gekk á tímanum 1:25:48.70. Hana skipuðu
Baldur Helgi Ingvarsson,
Gísli Einar Árnason og Ólafur
H. Björnsson.
Í boðgöngu kvenna voru
gengnir 3 x 2,5 km og sigraði

Frá keppni í sprettgöngu sem var fyrsta keppnisgrein mótsins.

A-sveit Ísafjarðar á tímanum
28:16.00. Sveitina skipuðu
þær Stella Hjaltadóttir, Guðbjörg Rós Sigurðardóttir og
Sólveig G. Guðmundsdóttir.
Í öðru sæti var B-sveit Ísafjarðar á tímanum 31:29.20,
skipuð þeim Ingibjörgu Elínu
Magnúsdóttur, Katrínu Sif
Kristbjörnsdóttur og Silju Rán
Guðmundsdóttur. Í þriðja sæti
var C-sveit Ísafjarðar á tímanum 35:39.05. Sveitina skipuðu Rannveig Halldórsdóttir,
Jóna Lind Karlsdóttir og Kolbrún María Elvarsdóttir.
Þrátt fyrir fremur leiðinlegt
veður þótti mótið takast vel.
– thelma@bb.is
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Atvinnulausum fækkaði

Hjúkrunarnám í boði á Ísafirði
Háskólinn á Akureyri býður nú upp á fjarnám í hjúkrunarfræði á Ísafirði í samstarfi við Háskólasetur
Vestfjarða. „Þeir sem hafa áhuga á að leggja stunda á hjúkrunarfræðinám eru hvattir til að nýta sér
þetta tækifæri þar sem það gætu orðið allnokkur ár þar til tækifæri til að hefja fjarnám í hjúkrunarfræði stendur aftur til boða“, segir á vef Háskólasetursins. Umsóknarfrestur í fjarnámið er 15.
apríl en nemendur munu stunda námið frá Háskólasetri Vestfjarða í gegnum fjarfundarbúnað.
Háskólinn á Akureyri hefur átt farsælt samstarf við Vestfirði í gegnum tíðina, en fyrir næstum tíu
árum eða haustið 1998 hófu fyrstu nemendurnir á Ísafirði nám í fjarnámi í hjúkrunarfræði við HA.

Atvinnulausum fækkar gríðarlega í Ísafjarðarbæ milli loka ágústmánaðar 2007 og febrúar
í ár. Í lok fyrrasumars voru 40 skráðir án
atvinnu, en fyrir um mánuði einungis sex. Er
þetta fækkun upp á 34 einstaklinga, eða um
85% af heildarfjölda atvinnulausra. Kemur
þetta fram í vefriti fjármálaráðuneytisins.

Sjálfsbjörg
færir gjafir
Endurhæfingarsviði
sjúkraþjálfunar Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur var í síðustu viku afhent gjöf frá Sjálfsbjörg,
félagi fatlaðra í Bolungarvík. Anna Torfadóttir,
formaður Sjálfsbjargar,
birtist óvænt í æfingarsal
sjúkraþjálfara með ferðaútvarp með geislaspilara
sem kemur m.a. að góðum notum við dansæfingar hjá leikfimihóp eldri
borgara.
Á vef stofnunarinnar er
haft eftir Fanneyju Pálsdóttur sjúkraþjálfari að
aðstaða í salnum sé frábær og það beri helst að
þakka Sjálfsbjörgu.
Sjúkraþjálfun hefur
verið starfrækt við Heilbrigðisstofnunina í Bolungarvík frá árinu 1982.
Í fyrstu var hún staðsett í
litlu herbergi á neðri hæð
sjúkraskýlisins en er nú
komin í vel tækjum búna
aðstöðu í kjallara Árborgar. Þar er æfingasalur með
göngubretti, krossþjálfa,
þrekhjólum og fjölbreyttum æfingatækjum sem
og heitur pottur.
– thelma@bb.is

Vegagerðin hefur sótt um framkvæmdaleyfi vegna endurbyggingar Djúpvegar (61) frá Hreggnasa
um Hnífsdal að Skarfaskeri og þaðan í göngum að bæjarmörkum við Bolungarvíkurkaupstað.

Sótt um framkvæmdaleyfi
til endurbyggingar Djúpvegar
Vegagerðin hefur sótt um
framkvæmdaleyfi vegna endurbyggingar Djúpvegar (61)
frá Hreggnasa um Hnífsdal
að Skarfaskeri og þaðan í
göngum að bæjarmörkum við
Bolungarvíkurkaupstað. Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
tók erindið fyrir á fundi í síðustu viku og leggur til við

bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt með fyrirvara,
þar sem aðalskipulagsbreyting vegna jarðgangnanna hefur ekki verið auglýst í B-deild
stjórnartíðinda. Umhverfisnefnd telur að framkvæmdin
sé í samræmi við gildandi aðalskipulag Ísafjarðarbæjar
1989-2009 með síðari breyt-

ingum.
Nefndin mælir með að
framkvæmdaleyfið verði veitt
á grundvelli þess að framkvæmdaraðilinn, Vegagerðin,
taki tillit til ábendinga Umhverfisstofnunar er varðar frágang á efnistöku- og haugsvæðum. Jafnframt er lögð
áhersla á að fráveituútrásir séu

framlengdar út fyrir stórstraums-fjöruborð í samráði
við tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Vegagerðin þarf að skilgreina öryggis- og framkvæmdasvæði. Við framkvæmd skal draga úr raski á
landi, úr sjónrænum áhrifum
og áhrifum vegna hávaða og

ónæðis vegna framkvæmdanna. Gera skal ráð fyrir
göngustígum innan framkvæmdasvæðis. Mælst er til
þess að sérstaklega verði gætt
að tengingu frá Strandgötu að
Skarfaskeri, þar sem gerður
verði útsýnis- og áningastaður.
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Útlendingar á Íslandi
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.

Eru útlendingar á Íslandi vandamál? Svarið er einfalt, þótt alltof margir
pólitískir rétttrúnaðarsinnar neiti að horfast í augu við staðreyndir. Sumir
útlendingar á Íslandi eru vandamál, ekki bara viðfangsefni sem hægt er að
tala sig frá með fögrum orðum. Það gerir heimsku og sinnuleysi ekki betri
að færa þetta tvennt í fagran búning orðagjálfurs og ímyndaðrar góðmennsku.
Við verðum ekki betri fyrir það eitt að stinga höfðinu í sandinn og neita að
horfast í augu við veröldina eins og hún er.
Flestir útlendingar á Íslandi eru vandræðalaust fólk, sem hefur helst unnið sér það til saka að neita að aðlagast íslensku samfélagi oftast vegna þess
að það annað hvort vill ekki eða getur ekki lært íslensku að eigin dómi.
Heldur einhver að Íslandingar kæmust upp með það í Danmörku nú eða
Bretlandi, að ekki sé talað um Bandaríkin, að tala ekki tungumál sem notað
er í viðkomandi ríki? Svarið við þessari spurningu er líka einfalt. Að sjálfsögðu myndi slík hegðun ekki duga. Svo mætti nú ímynda sér hvernig það
væri ef við værum í einhverju múslimaríki.
Íslendingar standa frammi fyrir því að skoða alvarlega stöðu sína og
menningu og hvort hún sé þess virði að henni verði viðhaldið. Útlendingar
eiga að sjálfsögðu að vera velkomnir, en þeir eiga ekki að fá einhverja sér
meðferð og þeir eiga ekki að geta hundsað íslenska menningu á grundvelli
trúarskoðana, líkt og við sjáum gerast í Danmörku. Vítin eru til þess að var-

ast þau.
Á Íslandi er tiltölulega opið samfélag, sem byggir á því að mannréttindi
séu höfð að leiðarljósi og vonandi í hávegum. Því má velta fyrir sér hver
áhrif mismunandi trú hefur á fjölþjóðlega menningu. Íslenskt samfélag
hefur byggst á kristilegu siðgæði, þó velta megi því fyrir sér hvort þjóðkirkjan hafi alltaf verið í fararbroddi. Það er ekki ýkja langt síðan fólk var
brennt á báli að undirlagi presta. Galdrafárið sem er ekki mikið eldra en svo
að um þrjár aldir eru frá því fólk var brennt á báli fyrir galdra, sem voru ekki
til.
Nú er svo komið að erlendar glæpaklíkur virðast vaða uppi á Íslandi. Á
þeim þarf að taka og eftir atvikum breyta lögum svo lögreglu sé það kleift.
Því má ekki gleyma að útlendingar á Íslandi eiga rétt á vernd gangvart útlendum glæpaklíkum. Ljóst er að fólk sem við höfum talið sæmilega upplýst hefur ótta af íslenskri lögreglu, en að sjálfsögðu hafa Íslendingar það
ekki, heldur útlendingar sem búið hafa við kúgun líka þeirri sem ríkti austan járntjalds á tímum kommúnista. Hér þarf átak, en fyrst og fremst verður
að gera þá kröfu til þeirra sem hér vilja vera að þeir tali íslensku. Annars
brotnar samfélag á Íslandi upp í eina stóra og margar smáar eindir. Fáfræðin leiddi af sér galdrabrennur.
Taka þarf á vandanum áður en galdrafárið vaknar á ný.
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Atvinnuleysi minnkar í Bolungarvík

Þór næst flottasti í vaxtarræktinni
Ísfirðingurinn Þór Harðarson hafnaði í öðru sæti á Íslandsmótinu
í vaxtarrækt sem fór fram á Akureyri um páskana. Lét hann í
minni pokann fyrir hinu góðkunna vöðvatrölli Magnúsi Bess
Júlíussyni, sem fór með sigur af hólmi. Þeir kepptu í -100
gramma flokki sem er þyngsti flokkurinn á mótinu. Þór hefur í
árafjöld haft áhuga á vaxtarrækt og keppt nokkrum sinnum en
hann varð Íslandsmeistari í +90 kílógramma flokki árið 2004.

Atvinnulausum fækkar um 11 manns eða um 85% í Bolungarvík milli loka ágúst í fyrra og febrúar í ár. Kemur
þetta fram í nýútkomnu vefriti fjármálaráðuneytisins. Í
fyrra voru atvinnulausir í bænum 13 talsins, en fyrir um
mánuði voru þeir einungis 2. Bolungarvík er eitt þriggja
sveitarfélaga sem tiltekið er í ritinu þar sem atvinnuleysi
hefur minnkað, en hin eru Ísafjarðarbær og Reykjavíkurborg.

Ítreka kröfur vegna launa forstöðumanns Náttúrustofu Vestfjarða
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur ítrekað kröfur sínar
um að Umhverfisráðuneytið
taki mið af kjarasamningi
við gerð á nýjum samningi
við Náttúrustofu Vestfjarða.
Á bæjarráðsfundi var farið
yfir drög að nýjum samningi
sem er framhald af eldri
samningi sem rann út í lok
árs 2007. Bolungarvíkur-

kaupstaður gerði á sínum
tíma fyrirvara við undirritun
samningsins vegna launa
forstöðumanns en þau voru
umtalsvert hærri en Umhverfisráðuneytið var tilbúið
að viðurkenna. Þetta breytist
ekki í nýjum drögum. Samkvæmt þeim skulu laun forstöðumanns nema 5,4 milljónum króna og 3,8 milljónir

eru ætlaðar til almenns
rekstrar. Samkvæmt ákvæðum laga er áskilið að forstöðumaður Náttúrstofu
skuli vera náttúrufræðingur
eða að hafa sambærilega
menntun og skuli framlag
ríkisins nema launum hans í
fullu starfi. Í gildi er kjarasamningur milli fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins og

Félags íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) frá 18. mars
2005. Á grundvelli þessa
kjarasamnings hefur FÍN
gert kjarasamninga við fjórar náttúrustofur. Í óháðu áliti
sem Eiríkur S. Svavarsson,
hdl. vann fyrir Samtök Náttúrustofa þann 5. janúar kemur fram að sá kjarasamningur hljóti að gilda þegar fram-

lag til launa forstöðumanns
er ákveðið. Náttúrustofa
Vestfjarða hóf starfsemi í
ársbyrjun 1997. Hún er alhliða rannsóknar- og þjónustustofnun í náttúrufræðum
á Vestfjörðum. Náttúrustofan starfar eftir lögum um
Náttúrufræðistofnun Íslands
og Náttúrustofur og er rekin
af sveitarfélögum á Vest-

fjörðum með stuðningi ríkisins. Verkefni náttúrustofunnar eru öflun upplýsinga
um náttúru Vestfjarða og
gera þær aðgengilegar þeim
sem á þurfa að halda. Náttúrustofa Vestfjarða tekur að
sér margvísleg verkefni á
þessu sviði fyrir; sveitarfélög, stofnanir eða einkaaðila.
– thelma@bb.is

Fasteignir heilbrigðisstofnana til Fasteigna ríkissjóðs
Tilgangslaus skemmdarverk hafa verið unnin á norðurgafli hússins.

Tilgangslaus
skemmdarverk
Nokkuð hefur verið um
skemmdarverk að undanförnu á norðurgafli gamla
kaupfélagshússins á Ísafirði. Óljóst er hverjir eru
þarna að verki eða hvaða
hvatir liggja að baki þessum tilgangslausu skemmdarverkum, en ljóst er að
þau valda eigendum hússins miklum leiðindum og
fjárhagslegu tjóni.
Einn húseiganda sagði
í samtali við blaðið að svo
virðist sem grjóti sé ítrekað kastað í vegginn með
þeim afleiðingum að sífellt fleiri plötur losna af
honum og brotna.
– halfdan@bb.is

Ákveðið hefur verið að Fasteignir ríkissjóðs (FR) taki í
áföngum við umsjón og rekstri
fasteigna sem nú eru reknar af
heilbrigðisstofnunum. Í fyrsta
áfanga sem fer fram á þessu
ári mun FR meðal annars taka
við fasteignum heilbrigðisstofnana á Vestfjörðum. Í því
felst að FR taka að sér viðhald
og endurbætur á húsnæði með
hliðstæðum hætti og þegar á
við um framhaldsskóla og löggæslustofnanir. Heilbrigðisráðuneytið mun beita sér fyrir
nauðsynlegum fjárveitingum
til stofnana sem standi undir
kostnaði við húsaleigusamninga framvegis.
Fulltrúar FR hafa nú þegar
komið í fyrstu heimsókn til
Heilbrigðisstofnunarinnar
Ísafjarðarbæ og Heilbrigðisstofnunarinnar Bolungarvík
til að kynna sér aðstæður.
Fasteignir ríkissjóðs hafa umsjón með fasteignum í eigu
ríkisins í umboði fjármálaráðuneytis. Fjöldi þeirra, víðsvegar um landið, er um 200.
Að auki tekur stofnunin fast-

Fasteignir heilbrigðisstofnana á Vestfjörðum munu færast yfir til Fasteigna ríkissjóðs.
eignir á leigu á almennum
markaði og endurleigir þær
stofnunum ríkisins. Megin
verkefni stofnunarinnar eru
útleiga húsnæðis til ríkisstofn-

ana og að viðhalda því og
endurbæta svo það nýtist sem
best starfsemi leigjenda.
Fasteignum ríkissjóðs hefur
einnig verið falin umsjón með

leiðréttingu á skráningu fasteigna ríkisins í opinberum
skrám þannig að þær endurspegli rétta eignastöðu ríkisins. Ríkið geti að því búnu

gert fullnægjandi grein fyrir
eigum sínum hvað varðar
fjölda, staðsetningu, notkun
og verðmæti.
– thelma@bb.is

Vekja heilt bæjarfélag til vitundar
Annað starfsár Sólstafa,
systursamtaka Stígamóta á
Vestfjörðum, er að hefjast en
hlé hefur verið á starfseminni
síðan um áramót. Helsta verkefnið framundan er að ýta úr
vör verkefni til að fræða fullorðna um kynferðisofbeldi
gangvart börnum. Nú þegar
hefur ein starfskona Sólstafa

farið á leiðbeinandanámskeið
hjá Blátt áfram, samtök sem
standa að forvörnum gegn
kynferðislegu ofbeldi á börnum, og þrjár til viðbótar fara á
sama námskeið þann 10. maí.
„Það sem við lærum þar er að
leiða námskeiðið Verndarar
barna. Það er komið frá grasrótarsamtökum Darkness 2

light sem hefur höfuðstöðvar
í Charleston í Suður Karólínu,
og leitast þau við að vernda
börn gegn kynferðislegri misnotkun með því að leggja
ábyrgðina á herðar hinna fullorðnu“, segir Harpa Oddbjörnsdóttir, Sólstafakona á vef samtakanna. „Í dag erum við með
hóp fólks sem er bjartsýnt á

að láta þetta ganga og gera
Ísafjarðabæ að fyrsta samfélaginu á Íslandi sem hefur tekið höndum saman um að vernda
börnin.
Í Ísafjarðarbæ eru rúmlega
300 manns sem vinna með
börnum og því er mikið verk
fyrir höndum. Við ætlum okkur í sameiningu að safna um

þrem milljónum til þess að
allir þessir starfsmenn geti
setið þetta mikilvæga námskeið.“ Harpa segir að þrátt
fyrir að starfsemin hafi legið
niðri í tvo mánuði hafi ýmislegt gerst og þar má nefna
styrktartónleika sem Nemendafélag Menntaskólans á Ísafirði
stóð fyrir í sólrisuvikunni og

landssöfnun Zontakvenna þar
sem seld var næla til styrktar
Stígamóta og. „Það er einstaklega ánægjulegt að sjá hve vel
okkur hefur verið tekið hérna
og við finnum fyrir gríðarlega
miklum stuðningi frá samfélaginu. Greinilegt er að löngu
var komin tími til að setja upp
þessa þjónustu hér.“
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„Ég var einfaldlega allt of drykkfelldur. Ég þurfti mjög mikið að
skemmta mér, skemmta mér í óhófi myndi ég segja. Ég fór á Ísafjörð, komst í það lastabæli, og var á Guðrúnu Jónsdóttur með
Adda Kitta Gau. Þá var lifað mjög hátt. Menn bara fóru með hýruna
í landlegunni, komu í land og héldu kannski til í leigubíl í sólarhring.“

Reynir Traustason
– sjóarinn sem kom inn úr kuldanum

Reynir Traustason ritstjóri DV á fremur óvenjulegan feril að baki. Að
minnsta kosti þegar um mann í hans stöðu er að ræða. Hann var í áratugi sjómaður á Vestfjörðum en venti sínu kvæði í kross á miðjum aldri og gerðist
blaðamaður og rithöfundur. Kannski ekkert einsdæmi sosum, en frami
Reynis á þessum sviðum varð skjótari og meiri en venjulegt getur talist.
Á árum áður fyrir vestan var Reynir Traustason einkum þekktur sem
stýrimaður og skipstjóri á togara, formaður Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Bylgjunnar og fréttaritari DV á Flateyri og Vestfjarðamiðum. Svo
flutti hann suður eins og svo margir fyrir hálfum öðrum áratug eða svo, fór
suður í Þorlákshöfn með familíuna og bátinn sem hann var búinn að kaupa
ekki alls fyrir löngu, og þar héldu menn að hann myndi dunda sér við fiskirí
og hverfa smátt og smátt úr huga fólksins fyrir vestan.
En svo var hann allt í einu orðinn einn af kröftugustu blaðamönnum DV
þess tíma, fiskinn á fréttir, eftirgangssamur í málum og undrafljótt orðinn
fréttastjóri. Höfundur metsölubóka. Á undanförnum árum hefur hann
orðið einn af þekktustu mönnum fjölmiðlaheimsins íslenska, komið víða við
á þeim vettvangi og vissulega ekki siglt lygnan sjó. Núna er hann kominn um
hálfsextugt og kappið virðist meira en nokkru sinni fyrr. Þá er nokkuð sagt.
Reynir Traustason er ekki
Vestfirðingur að uppruna eins
og margir kynnu að halda.
Hann fæddist á Búrfelli í
Hálsasveit árið 1953 og þarna
í uppsveitum Borgarfjarðar
átti hann heima fyrstu æviárin.
Fimm ára gamall fluttist hann
með foreldrum sínum til Flateyrar og minnist þess ekki að
hafa séð sjóinn fyrr en þá.
Móðir Reynis er Sigríður Sigursteinsdóttir, sem er enn búsett á Flateyri. Faðir hans var
Jón Trausti Sigurjónsson, sem
andaðist langt um aldur fram
árið 1978.
„Við vorum hjá afa og ömmu
sem bjuggu á Búrfelli en þegar
foreldrar mínir settu saman
heimili fluttum við vestur og
vorum fyrstu mánuðina í
Torfahúsinu á Flateyri, þar
sem var frægur draugagangur“, segir Reynir um æsku
sína. „Eftir nokkra mánuði í
Torfahúsinu fluttum við upp
á Kamb og seinna byggði
pabbi raðhús við Drafnargötu.“
– Lentir þú í draugaganginum?
„Já, ég taldi mér trú um
það. Þar gekk ljósum logum
dönsk kona sem átti að hafa
heitið Lotta og hefði fyrirfarið
sér. Barnssálin er viðkvæm
og trúgjörn og manni var sagt
að þarna væri draugagangur.“
– Trúirðu því enn?
„Jaaaá, svona hálft í hvoru.
Seinna þegar ég var tíu-ellefu
ára taldi ég mig hafa séð þessa
konu. Æskufélagi minn var

Friðbert Traustason, sem núna
er formaður Samtaka bankamanna, og við gistum stundum hvor heima hjá öðrum eins
og gengur. Við höfðum þá
áráttu að fara út á nóttunni og
helst að fara upp að kirkjugarðinum í þeirri von að yfirvinna óttann við hið óþekkta.
Ég man eftir því að hafa séð
konu í glugganum á Torfahúsinu sem ég trúi enn í dag að
hafi verið Lotta. Sennilega
hafa ungir drengir á Flateyri
sjaldan hlaupið eins hratt og
þá nótt. Friðbert átti heima í
kaupfélagsstjórahúsinu lengst
niðri á Odda – Trausti Friðbertsson pabbi hans var kaupfélagsstjóri – og við þurftum
að fara framhjá Torfahúsinu
til að komast upp eyrina í þessi
næturævintýri okkar, sem
voru venjulega ekki önnur en
þau að reyna að sigra óttann.“
Fyrst eftir komuna til Flateyrar var faðir Reynis á sjónum en kom fljótlega í land.
„Hann var um tíma á eldgömlu
togurunum á Flateyri, gamla
Gylli og gott ef ekki Guðmundi Júní. Einhverjar sögur
sagði hann mér af sjónum.
Síðan varð hann verslunarstjóri í Kaupfélaginu. Hann
var fatlaður, hafði fengið
berkla í annan fótinn þegar
hann var barn og var með
staurfót. Undravert að hann
skyldi geta stundað sjómennsku með þá fötlun. Hann átti
sæti í hreppsnefnd og var
nokkur þorpshöfðingi. Maður
græddi náttúrlega á því.“

Ömurlegt að
vera í fiskvinnslu
– Byrjaðirðu strax á sjónum
þegar þú fórst að vinna?
„Ég vann í frystihúsinu þegar ég var um ellefu ára aldurinn
og var í því að spyrða keilu og
í öðru viðbjóðslegu stússi.
Komst fljótlega að þeirri niðurstöðu að það væri ekki þess
virði, lágt kaup og yfirleitt
ömurlegt starf að vera í fiskvinnslu. Tólf ára var ég kominn á færabát með Gunnari
Valdimarssyni, bát sem hét
Frægur. Ég var drullusjóveikur allt þetta sumar og makalaust að halda það út. Síðan
hef ég ekki þolað kjölvatnslykt. Ekki heldur lyktina af
Half and Half píputóbaki sem
Gunnar reykti eins og strompur. Þetta var helvíti erfitt sumar. Sumarið eftir, árið sem ég
fermdist, vorum við tíu saman
á Hinrik Guðmundssyni, sem
var hundrað tonna trébátur á
skaki í útilegu.“
– Fylgdi sjóveikin þér alla
tíð?
„Nei, bara þetta fyrsta sumar. Aðstaðan um borð í Hinrik
Guðmundssyni var kannski
ekki mjög skemmtileg. Við
sváfum í lúkarnum og settum
alltaf drulluga og sloruga
vinnuvettlinga á hitarörin í
lúkarnum þannig að þú getur
ímyndað þér lyktina. En það
var nú aðeins framan af sumrinu. Garðar Jónsson var skipstjóri, bróðir Jóns Kr. á Hlíðar-

Texti: Hlynur Þór Magnússon
Ljósmyndir: Sigurður Guðmundsson /DV
veginum á Ísafirði. Hann var
skemmtilegur karl og góður
kapteinn. Mér er minnisstætt
varðandi Garðar, að hann
dreymdi í teiknimyndum og
hafði mjög gaman af því að
segja frá þessum teiknimyndadraumum sínum. Hann dreymdi
ekki raunverulegt fólk heldur
teiknaðar fígúrur ef marka
mátti sögurnar hans. Ég þekki
ekki önnur dæmi um slíkt.
Þetta var helvítis puð á köflum. Við fengum ákveðið fyrir
hvern fisk, við flöttum og
söltuðum úti á sjó og ég man
að það var tíkall á fiskinn. Ég
held að ég hafi haft sæmilega
afkomu þetta sumar. Samt var
þetta einhvern veginn þannig
að ég gat aldrei hugsað mér
að vera sjómaður. Það leiddi
bara eitt af öðru. Það var útilokað mál að ég færi að vinna
í frystihúsi og þá var ekkert
annað en sjórinn. Í þessum
heimi sem sjávarþorpið var
átti maður bara þessa tvo
kosti.“

Konungur
rolluhausanna
„Að vísu var ein undantekning hjá mér þegar ég var eitthvað fimmtán-sextán ára. Þá
vann ég í sláturhúsinu á Ísafirði í sláturtíðinni eitt haustið
og var gerður að verslunarstjóra. Þá var Jóhann T.
Bjarnason kaupfélagsstjóri og
ég fékk að vinna með honum
við að selja slátur. Hann var
við þetta sjálfur og ég var
hægri hönd hans. Þá fékk ég
einhver mestu völd sem mér
hafa hlotnast á ævinni. Það
fólst í því að ég gat úthlutað
rolluhausum hægri vinstri til
þeirra sem mér var vel við.
Það var margt reynt til að
koma sér í mjúkinn hjá mér
því að ég hafði vald yfir kindahausum sem voru seldir á
slikk. Lambahausarnir voru
dýrari.
Þetta var fín tilbreyting frá
sjómennskunni en stóð ekki
lengi. Samt var aldrei inni í
myndinni að vera sjómaður.

En ég var hættur í skóla sextán-sautján ára og þá var
ekkert annað að gera en fara á
bátana, Ásgeir Torfason aðra
þessa smærri báta sem þarna
voru. Ég man að þegar ég var
kokkur á einhverjum af þessum bátum kom ég í Kaupfélagið og hitti þar Emil R.
Hjartarson skólastjóra, sem
spurði hvort ég þyrfti ekki að
„komast í hólinn“ til að hafa
eitthvað upp úr þessu. Mér
fannst þetta alveg fráleit
spurning því að ég var á sjónum bara til bráðabirgða. En
svo fór ég að hugsa – kannski
væri nú réttast að fara í Stýrimannaskólann og reyna að
komast í þennan hól. Maður
einhvern veginn sá aldrei út
yfir fjörðinn og fjöllin og var
alltaf að þvælast í þessari sjómennsku og það endaði með
því að ég fór í Stýrimannaskólann. Það þýddi á hinn
bóginn að komin var ákvörðun að vera einhver ár á sjónum. Þegar upp var staðið voru
árin orðin tuttugu og fimm.
Eftir skólann á Flateyri var
ég einn vetur á Núpi í Dýrafirði og tók held ég þriðja bekk
gagnfræðaskóla en kláraði aldrei gagnfræðapróf. Ég var
kominn yfir tvítugt þegar ég
fór í Stýrimannaskólann.“

Drykkfelldur og
erfiður unglingur
– Kom aldrei til álita að
halda áfram í skóla þegar þú
varst unglingur eða varstu frábitinn því eins og svo margir
á þeim aldri?
„Ég var einfaldlega allt of
drykkfelldur. Ég þurfti mjög
mikið að skemmta mér, skemmta
mér í óhófi myndi ég segja.
Ég fór á Ísafjörð, komst í það
lastabæli, og var á Guðrúnu
Jónsdóttur með Adda Kitta
Gau [Guðjóni Arnari Kristjánssyni, núverandi alþingismanni og flokksformanni
Frjálslynda flokksins]. Þá var
lifað mjög hátt. Menn bara
fóru með hýruna í landlegunni, komu í land og héldu

kannski til í leigubíl í sólarhring.
Þá var lenskan að fara á
rúntinn í leigubílum. Sá ágæti
maður Ásgeir G. Sigurðsson,
sem alltaf var nefndur Geiri
keila, var með lúxusvagn þar
sem hægt var að renna niður
rúðunum án þess snúa handfangi. Jón bóndi var líka með
leigubíl. Ég man – þó að maður eigi auðvitað ekki að vera
að segja af sér fylliríissögur –
að einhverju sinni var ég búinn
að vera á rúntinum með Jóni
bónda alla aðfaranótt páskadags og var ekkert á því að
sleppa bílnum um morguninn.
Það endaði með því að gamli
maðurinn ákvað bara að ég
kæmi með honum heim í
páskaboð og ég fékk kaffi og
tertur með honum. Svo var
bara haldið áfram að rúnta.
Þarna var ég sautján ára
gamall. Ég var mjög erfiður
unglingur. Ég þurfti að horfast
í augu við það síðar, að Bakkus stjórnaði allt of miklu í
mínu lífi. Ég hélst illa við
heima og vildi vera í ævintýrum einhvers staðar handan
fjalla. Og var náttúrlega farinn
að heiman upp úr sextán ára
aldri og farinn að stunda sjó
frá Ísafirði. Kom heim öðru
hvoru og olli örugglega foreldrum mínum talsverðum
ama og angri.“

Þingeyrarferðin
endaði á Hjálpræðishernum
– Fyrrnefndur Ásgeir G.
Sigurðsson sagði mér frá því í
viðtali á sínum tíma, að stundum hefðu góðglaðir sjómenn
með alla hýruna í vasanum
beðið hann um að fara með þá
á límósínunni á rúntinn hringinn í kringum landið.
„Einu sinni lagði ég af stað
með honum í slíka ferð. Gylfi
Traustason, bróðir Friðberts
æskuvinar míns, var þá útgerðarmaður og hafði yfir að
ráða mjög góðu ávísanahefti.
Eitt sinn vildi hann fara ásamt
okkur fleirum frá Ísafirði til
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„En Guðmundur má eiga það, að hann er búinn að koma allri þessari
fjölskyldu í flesta stjórnmálaflokka. Einhvern tímann fyrir mörgum
árum var félagatali Framsóknarflokksins laumað inn á DV og ég fór að
blaða í þessum ósköpum. Þá sá ég að Halldóra kona mín var skráð í
Framsóknarflokkinn og að minnsta kosti tvö af börnunum okkar.“

að sjá leikrit á Þingeyri og
Geiri var kallaður til með límósínuna. Með okkur var Leifur
Björnsson, sem núna er einn
af eigendum World Class, faðir Björns Leifssonar sem
kenndur er við það fyrirtæki.
Leifur var þá fjölskyldumaður
og ábyrgur skipstjóri á smábát. Líka var í þessari ferð
Steingrímur Stefnisson, sem
núna rekur Catalínu í Kópavogi.
Leikritið á Þingeyri átti að
byrja klukkan níu en við komum þangað tíu mínútur yfir.
Þá sagði Gylfi að við færum
sko ekkert að fara inn á miðja
sýningu, við skyldum bara
halda áfram til Reykjavíkur,
sem hafði þó aldrei verið ætlunin. Þá var Reykjavík lengra
undan en núna, ætli það hafi
ekki verið góðir tíu tímar að
keyra þetta. Þegar Gylfi segir
þetta með Reykjavíkurferðina, þá segist Leifur þurfa fyrst
að fá veðurspá. Geiri var með
talstöð og kallaði upp Ísafjarðarradíó og fékk veðurspá.
Spáð var stinningskalda og
þá sagði Leifur að þetta væri í
góðu lagi – við bara förum
suður.
Þetta var mikil ævintýraferð. Ég man að við vorum

komnir einhvern tímann um
morguninn til Reykjavíkur og
gistum á Hjálpræðishernum.
Leifur var síðan í leigubílnum
með Gylfa hringinn í kringum
landið. Leiðir okkar skildi hins
vegar í Reykjavík. Ég hafði
þó þá ábyrgð að koma mér
vestur aftur og á sjó. En þeir
héldu áfram og mig minnir að
þetta hafi verið hálfs mánaðar
túr hjá þeim.“

ég ákvað að hætta. Ég átti
eftir einn bjór í ísskápnum og
ákvað að drekka hann þegar
ég vaknaði um morguninn og
síðan væri ég hættur. Það hefur alveg gengið þessi fimmtán
ár og ég er guðslifandi feginn.
Ég get samt alveg umgengist
fólk undir þeim kringumstæðum. Ég hef ekkert á móti
drukknu fólki. Nema sjálfum
mér.“

Síðasti bjórinn

Fjölskyldan

– Þú varst erfiður, brennivín
og allt það, hvenær lagaðist
það?
„Þetta lagaðist áður en ég
fór á annað stigið í Stýrimannaskólanum tuttugu og
þriggja ára gamall. Þá gerðist
ég ráðsettur og fór að verða
eins og maður. Ég var alltaf
einhvern veginn svo villtur.
Ég var svo sem ekkert í neinum afbrotum heldur aðallega
í því að slást á böllum og
kunni ekkert með áfengi að
fara. Það fylgdi mér nú að
einhverju leyti fram eftir aldri
en þegar ég var 39 ára hætti
ég alveg. Ég var kominn að
þeirri niðurstöðu að ég hefði
ekkert út úr brennivíninu.
Það var um miðja nótt sem

– Þú festir ráð þitt þegar þú
varst í Stýrimannaskólanum
...
Já, ég náði mér í skipstjóradóttur frá Ísafirði, Halldóru
Jónsdóttur, Símonarsonar,
ættaða annars vegar úr Bolungarvík og Skálavík og hins
vegar af Hornströndum. Það
er góð genablanda. Hún er
alger Vestfirðingur að ætt en
ég á engar ættir fyrir vestan.
Halldóra er bróðurdóttir Jóa
Sím, skipstjóra á Bessanum í
Súðavík. Hún er komin af
sjósóknurum eins langt aftur
og séð verður. Mér þótti skynsamlegt að blanda bændakyninu mínu saman við sjóarakynið hennar. Það hefur gefist
ágætlega. Við eigum fimm

börn sem eru öll hið besta
fólk.
Róbert (33 ára) er elstur.
Hann er ljósmyndari og yfir
ljósmyndadeildinni hjá tímaritaútgáfunni Birtingi og DV.
Hann fór snemma í ljósmyndirnar og hefur náð fínum árangri. Hrefna Sigríður (30 ára)
býr í Danmörku. Maður hennar er Guðmundur Hallsson,
skipstjóri á nótaskipi þar.
Síðan kemur Jón Trausti (27
ára), sem hefur verið einkennilega samferða mér. Hann byrjaði átján ára á DV og síðan á
hann eiginlega sama feril og
ég. Hann var á Fréttablaðinu
og svo aftur á DV áður en ég
náði honum sem aðstoðarritstjóra á Mannlíf. Svo stofnuðum við saman tímaritið Ísafold
þar sem hann var ritstjóri með
mér. Eftir það fór ég aftur á
Mannlíf en Jón Trausti varð
eftir á Ísafold þar til hann kom
sem meðritstjóri minn á DV.
Það er ágætt að hafa þessa
kynslóð með sér. Hann er
heimspekingur að mennt og
við höfum alltaf getað unnið
mjög vel saman.
Símon Örn (19 ára) er að
útskrifast frá Menntaskólanum í Hamrahlíð í vor. Loks er
örverpið okkar, Harpa Mjöll

(11 ára).“

Kominn í hólinn
– Þú hefur væntanlega „komist í hólinn“ þegar þú varst
búinn með Stýrimannaskólann ...
„Þegar ég var búinn með
skólann 1977 fórum við til
Flateyrar og ég réð mig á Gylli
sem annar stýrimaður hjá
Grétari Kristjánssyni skipstjóra. Það þýddi að maður
var á dekki sem nokkurs konar
verkstjóri. Á þessum döllum
voru tvær vaktir, bátsmaður
með aðra og annar stýrimaður
með hina. Síðar varð ég fyrsti
stýrimaður en aldrei skipstjóri
þann áratug sem ég var á Gylli.
Þá var nánast útilokað að vinna
sig upp í að verða skipstjóri.
Á þessum árum frá því kringum 1977 og fram um 1985
var nákvæmlega engin hreyfing á mönnum. Allir héldu í
plássin sín enda höfðu menn
gullgrafaratekjur og það lá við
að maður þyrfti að hlusta á
dánartilkynningar til að finna
pláss til að verða meira en
háseti eða annar stýrimaður.
Stundum voru upp í sex-sjö
réttindamenn um borð.
Mig minnir að það hafi

verið 1988 sem ég fór á Sléttanesið á Þingeyri sem fyrsti
stýrimaður og leysti af sem
skipstjóri. Ég varð aldrei fastur skipstjóri á togara og var í
rauninni löngu búinn að fá
nóg af sjómennskunni. Að
vísu man ég að mér fannst
spennandi tilhugsun að verða
skipstjóri en þegar maður var
búinn að prófa það var niðurstaðan sú að þetta væri kannski ekki alveg toppurinn á tilverunni. Hugurinn var löngu
farinn að leita í land.“

Þá svitnuðu
Flateyringar
„Ég hætti á Sléttanesinu
1993 og keypti bát frá Hólmavík sem ég nefndi Jón Trausta
og var með hann í eitt ár, en
var á þeim tíma orðinn ákveðinn í því að koma mér í blaðamennsku. Þegar ég var á Gylli
var ég fréttaritari DV á Flateyri, byrjaði 1983 og hafði
rosalega gaman af þessu. Þetta
lyfti mér upp úr amstrinu að
fara út í þorpið með myndavélina og teipið og skrifa bara
eitthvað. Fara bara að leita
frétta. Það er held ég besti
skólinn, að vera á stað þar
sem ekki er mikið að gerast á
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heimsvísu og þurfa að finna
fréttirnar. Þetta varð hálfgerð
árátta. Mér var alveg sama þó
að ég fengi ekkert borgað, ég
vildi skrifa fréttir og sjá þær
birtast á prenti.
Framan af kostaði þetta mig
dálítil ónot frá einstaka fólki
heima því að mér fannst að ég
ætti að segja frá hlutunum eins
og þeir voru. Menn voru vanir
því að fréttaritarar væru blaðafulltrúar sinna byggðarlaga.
Ég leit aldrei þannig á. Mér
fannst að ég ætti einfaldlega
að segja fréttir eins og þær
lægju fyrir. Ég leit svo á að
það væri ekki mitt hlutverk
að fegra hlutina, ekkert frekar
en að sverta þá.
Stundum skrifaði ég það
sem kallað er viðkvæmar fréttir. Ég man eftir einni óskaplega viðkvæmri frétt. Þá var
dagheimilið á Flateyri kært til
barnaverndarráðs, sem mér
fannst nú alveg stórmerkilegt.
Ástæðan var sú að þar var
aðeins eitt salerni en ekki tvö.
Þá svitnuðu Flateyringar. Frá
þessu átti auðvitað ekki að
segja. Það átti bara að segja
frá því þegar kveikt var á
jólatrénu og þegar einhverjir
voru að gera eitthvað gott.“

„Okurbú Vestfjarða“
– Þegar þú berð saman
annars vegar starf fréttaritara
í litlu plássi þar sem allir
þekkja alla og hins vegar starf
blaðamanns á dagblaði á
landsvísu, finnst þér hlutverk
fréttaritarans vandasamara?
„Nei, sem fréttaritari hafði
ég miklu meira svigrúm. Á
þeim tíma var Regína Thorarensen fréttaritari DV fyrir
austan og það þótti alveg við
hæfi að fréttaritarar fengju að
láta skoðanir sínar í ljós í fréttunum. Regína gerði það óspart
og var landsþekkt fyrir. Ég
komst að því seinna þegar ég
fór að vinna við blaðamennsku,
að þar var ekki ætlast til þess
að maður væri að álykta mikið
sjálfur í fréttum og helst ekki
neitt.
Dæmi um persónumótaða
frétt er þegar ég skrifaði um
að nýja sundlaugin á Flateyri
væri kynt með svartolíu vegna
þess að rafmagnið frá Orkubúi
Vestfjarða var svo dýrt. Ég
kom því að í fréttinni að fyrirtækið væri kallað Okurbú
Vestfjarða og það kostaði mig
einhver ónot frá orkubússtjóranum. Fréttina endaði ég með
þeim fádæmum sem ég myndi
aldrei leyfa mér í dag: Ég sagði
að þorpsbúar væru ekkert
hissa á því að notast væri við
svartolíu til að kynda sundlaugina enda fengju þeir mánaðarlega 220 volta sjokk í
pósti frá Orkubúinu.
Svona lagað gerir maður
ekki í dag en manni leyfðist
það alveg þá. Maður sá að
Regína komst upp með allan
fjandann, en ég gerði þetta í
miklu takmarkaðra mæli. Ég
var nokkuð fljótur að temja
mér að halda mig innan hæfilegra marka.
Þetta átti strax mjög vel við
mig. Eftir að við fengum faxtækið um borð í Gylli var
fréttin komin suður alveg um

leið og einhver dallurinn fékk
á sig brotsjó eða eitthvað annað fréttnæmt gerðist á sjónum.
Þannig varð ég sjálfkrafa
fréttaritari fyrir Vestfjarðamið
líka og hafði óskaplega gaman
af þessu. Það tók mig eiginlega fimm-sex ár að rífa mig
lausan frá sjómennskunni og
yfir í þetta – það var ekki fyrr
en ég var búinn að fá samþykki fyrir því hjá eiginkonunni að við myndum herða
sultarólina og ég færi á einhverja blaðamannataxta.“

Neyddur til að fara
– Hvernig gekk útgerðin
þegar þú keyptir bátinn Jón
Trausta?
„Fyrst vorum við með hann
á Flateyri og gerðum út á
rækju og línuveiðar og fleira.
Ætli ég hafi ekki verið tvær
línuvertíðir og bjó við þá afarkosti að leggja upp í frystihús
Fiskvinnslunnar Kambs hf. á
smánarverði. Staðan var orðin
þannig, að líklega á ég það
Hinrik Kristjánssyni framkvæmdastjóra Kambs að þakka
að hafa farið í burtu. Það
þrengdi það mikið að okkur
að við sáum okkur ekkert annað fært en að yfirgefa staðinn.
Við vildum gera meiri verðmæti úr fiskinum og fara að
selja inn á markað. Það var
nóg af húsnæði sem fiskvinnslufyrirtækið Hjálmur hf.
hafði átt og Kambur hafði þá
yfir að ráða. Þar á meðal taldi
ég 23 stæði sem voru laus
fyrir beitningarmenn. Ég vildi
taka á leigu fjögur stæði af
Kambi og kaupa af þeim aðra
þjónustu, en okkur var gerð
grein fyrir því að við fengjum
enga þjónustu nema við legðum upp á þessu verði sem
Hinrik ákvað sjálfur.“

Humarkvikindin og DV

Reynir ásamt meðritstjóra sínum á DV, syninum Jóni Trausta.
Þá var ekkert annað gera en hugmynd. Ellert Schram og talsverðum trega. Við kunnpakka saman og við fluttum Jónas Kristjánsson vildu fá um afskaplega vel við okkur
suður í Þorlákshöfn árið 1994. mig í vinnu en ég hopaði alltaf á Flateyri og Halldóra sem að
Þar var ég með bátinn á humri, undan og tíminn leið. Sumarið vísu var alin upp í Reykjavík
réð skipstjóra en var sjálfur 1994 var ég kominn á humar- lifði þarna eins og blómi í
stýrimaður. Ég entist ekki inn og þá lenti ég á mjög eggi. Hún fór ekkert þaðan
nema tvo túra á þessum hum- dramatískum krossgötum. Í með bros á vör frekar en ég.
arveiðum, sem eru ömurleg- öðrum túrnum á humrinum Það fylgdu því talsverð innri
asti veiðiskapur sem ég hef var ég á dekkinu að grafa í átök að þurfa að fara. En – já,
komist í fyrr og síðar. Þetta er drullunni eftir þessum kartöfl- ég get þakkað það bæði Hinrik
einna líkast því að taka upp um sem hétu humar. Ellert og humrinum að hafa álpast í
kartöflur úti á sjó. Þetta er hafði hringt í mig þá um vorið blaðamennsku.“
eintómur leir og þú þarft að og spurt hvort ég væri til í að
kafa ofan í þessa drullu til að koma. Ég kvað svo vera en ég Þörfin fyrir að skrifa
ná í þessi humarkvikindi.
þyrfti bara að klára humarÞað hafði æxlast þannig, að vertíðina og gera eitt og annað
– Þú varst farinn að fást við
sumarið 1992 fór ég inn á áður en það yrði.
önnur ritstörf á þeim tíma
DV. Þá var ég á Sléttanesinu,
Jæja, ég er þarna á dekkinu þegar þú varst fréttaritari. Ég
alveg hundleiður á þessari sjó- og búinn að grafa eftir þriðja man þegar þú varst að fylgja
mennsku og ákvað að fara eða fjórða humarkvikindinu fréttabréfi Skipstjóra- og stýrisuður og vera blaðamaður í þegar skipstjórinn kallar og mannafélagsins Bylgjunnar á
einn mánuð. Það gekk bara segir að það sé síminn til mín. Vestfjörðum gegnum prentmjög vel, ég náði að skúbba Ég tek af mér vettlingana og smiðju á Ísafirði ...
hægri vinstri og náði fínum fer og svara í símann. Þá er
„Já, ég man það þegar þú
fréttum og fann mig algerlega það Ellert Schram og spyr enn nefnir það. Ég var formaður
í þessu. Gallinn var bara sá, hvort ég vilji ekki koma og félagsins í sex ár held ég og
að ég þurfti að sæta launa- vera í sumar að minnsta kosti, þar kom líka fram þessi þörf
skerðingu upp á sirka sjötíu og ég segi enn að ég þurfi að fyrir að koma einhverju á
prósent að fara af togaranum. klára humarinn og það verði prent, sem hefur alltaf verið í
Blaðamannataxtarnir þoldu ekki búið fyrr en í júlí-ágúst. mér. Við gáfum út svolítinn
alls engan samanburð við tekj- Ellert sagðist þá ekki nenna fjórblöðung á hverju ári þar
ur stýrimanna og skipstjóra. að ganga miklu meira á eftir sem greint var frá því helsta á
Ég held að þetta hafi breyst mér: Þú segist alltaf vera að vettvangi félagsins. Síðan
mikið eftir að kvótinn fór að koma en þú ert ekkert að réðst ég í það stórvirki að gefa
segja til sín.
koma. Jú, ætli það sé ekki út afmælisblað Bylgjunnar,
En það var mikil sæla að bara þannig, svaraði ég, og sem var nú helvíti merkilegt
vera þarna þennan tíma. Ég síðan kvöddumst við. Ég fór blað, og fékk Sigurjón Valdifann að það var einmitt þetta aftur út á dekk og gróf upp tvo marsson ritstjóra Sjómannasem ég vildi gera og kveið því djöfla í viðbót og hugsaði svo blaðsins Víkings til að frammjög að snúa á sjóinn aftur. með mér: Ókey, nú hætti ég leiða í blaðið. Úr þessu varð
Sigurdór Sigurdórsson, söng- þessu, ég stend ekki í þessari alveg sómablað.
varinn ástsæli í eina tíð – vitleysu, tók af mér vettlingEn það var farið að segja til
troddu þér nú inn í tjaldið ana á nýjan leik, hringdi í Ell- sín miklu fyrr að þurfa að tjá
hja-á mér, María, María – ert og sagðist koma á mánu- sig á prenti. Þegar ég var í
var fréttastjóri á DV á þessum daginn. Þetta var á föstudegi.“ Stýrimannaskólanum bjó ég
tíma. Hann sagði við mig þeg– Þannig að þú átt eiginlega til bækling um hjálp í viðlögar ég var að kveðja og fara Hinrik og humrinum að þakka um. Við þurftum að fara á
vestur: Þú kemur aftur. Ég hvar þú ert í dag ...
Slysavarðstofuna og kynnast
sagði að það gæti nú orðið
„Ja, ég get þakkað Hinrik starfinu þar og hlusta svo á
langt í það. Þá sagði hann: Ég Kristjánssyni það að okkur var fyrirlestra hjá læknum. Ég tók
veit að þú kemur aftur, ég veit ekki líft á Flateyri. Það var saman glósur úr þessu, næstbara ekki hvenær það verður. enginn grundvöllur fyrir út- um því heila námsbók, og lét
Þú ert með bakteríuna.
gerðinni þar, sem svo hjálpaði alla hafa. Og þegar ég var í
Og það liðu slétt tvö ár. Ég mér til þess að yfirgefa stað- barnaskólanum á Flateyri
var alltaf að daðra við þessa inn. Að vísu var það með skrifaði ég sögur í fjölritað

skólablað. Hjörtur heitinn
Hjálmarsson skólastjóri spáði
því að ég ætti eftir að verða
rithöfundur, þetta væru svo
snjallar sögur. Ég sá það nú
ekki beint sjálfur og kannski
virðist þetta ekki merkilegt
þegar maður skoðar það svona
löngu seinna. En þetta voru
þó að minnsta kosti sögur og
maður sér alveg ákveðinn
neista.
Einni sögu man ég vel eftir
sem ég skrifaði og þótti
afskaplega ótrúleg. Það rennur
laxveiðiá niður með Búrfelli
þar sem ég var fyrstu æviárin.
Þar mátti enginn veiða nema
einhverjir burgeisar sem höfðu
ána á leigu. Við stálumst nú
samt alltaf í umboði afa til að
veiða þarna. Einhverju sinni
setti ég í lax en hann sleit hjá
mér. Þá kom fram þrjóskan í
mér og ég þræddi árbakkana
og hætti ekki fyrr en ég fann
girnið og landaði laxinum.
Þetta tók mig marga klukkutíma en ég var nógu þrjóskur
eða nógu vitlaus til að gefast
ekki upp fyrr en ég var búinn
að finna girnið og þar með
laxinn. Þessi saga birtist í
skólablaðinu á Flateyri og
vakti mikla aðdáun. Mönnum
fannst það alveg makalaus
þrautseigja sem jaðraði við
heimsku að láta lax slíta hjá
sér og finna svo girnið nokkrum klukkutímum seinna og
hnýta það saman og landa laxinum.“

Sjálfvirk innganga í flokkinn
– Pólitíkin, varstu ekki bláleitur lengi?
„Jú, ég hugsa það. Annars
var þetta mjög einfalt mál. Ég
var ungur skráður í Sjálfstæðisflokkinn án þess að vera
spurður. Einar Oddur, sem var
alla tíð mikill vinur minn, var
þá formaður sjálfstæðisfélags-
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ins heima, og þegar ég spurði
af hverju ég væri í þessu félagi,
þá rak hann upp stór augu og
sagði: Nú, pabbi þinn er í félaginu, af hverju skyldir þú
ekki vera það líka?
Ég lét þar við sitja og átti
ágæta samleið með þessum
flokki, þó ég sé nú á miðjunni
held ég fremur en hægri maður. Já, ég lét gott heita og
þetta var allt í lagi þangað til
Halldóra konan mín kom vestur, kommúnisti úr Reykjavík.
Hún komst að því, líklega árið
1978, að hún var orðin sjálfstæðismaður og komin í félagið. Þá var Eiríkur Finnur
Greipsson formaður minnir
mig, og hún spyr hann með
nokkrum þjósti hvers vegna
hún sé skráð í þetta félag.
Hann horfir á hana stórum
augum og segir: Nú, Reynir
er í félaginu! Þetta varð til að
forherða hana í kommúnismanum. En þetta þótti bara
sjálfsagt, maður fæddist einfaldlega í einhvern flokk.
En síðan var ég að valda
þessum flokki meira tjóni en
að ég gerði honum eitthvert
gagn. Ég man þegar efnt var
til borgarafundar á Flateyri til
að mótmæla fyrirhugaðri radarstöð Kanans á Barðanum.
Þeim sem stóðu fyrir fundinum þótti rétt að sýna mikla
pólitíska breidd fundarins og
hafa einn úr hverjum flokki
skráðan fyrir fundarboðinu, en
fundu engan sjálfstæðismann
annan en mig sem var tilbúinn
að mótmæla komu Kanans
sem átti að skapa aukna hagsæld fyrir byggðarlagið. Ég
var alveg til í að mótmæla
þeim ósköpum og var einn af
fundarboðendum.
Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn á Flateyri hafi aldrei fyrirgefið mér það. Þetta
var mikill átakafundur og
gríðarleg heift í mönnum.
Guði sé lof þá fór þetta í staðinn á Bolafjall og menn vita
hvernig staðan þar er í dag.“

Strikaður út úr
Sjálfstæðisflokknum
– En núna ertu í andstöðu
við alla flokka, eða hvað?
„Nei, ég reyni bara til horfa
til þess sem menn sýna af sér,
hvar í flokki sem þeir eru. Ef
þeir standa sig sæmilega í
verkum sínum, þá styð ég þá.
Ég var reyndar settur út úr
Sjálfstæðisflokknum nokkru
eftir mál Árna Johnsens. Þá
var ég strokaður út af félagaskrá. Ég held að það sé einsdæmi. Þetta gerðist í kjölfarið
á því að ég skúbbaði um Árna
Johnsen og það mál allt saman. Ég kom löngu síðar á kjörstað og ætlaði að styðja Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson í prófkjöri, en þá var mér sagt að ég
væri ekki á félagaskránni.
Þeir voru hins vegar snöggir
að elta mig meðan þeir vildu
hafa mig í flokknum. Þeir voru
fljótir að uppgötva það þegar
ég flutti fyrst í Þorlákshöfn
og síðan til Reykjavíkur og
voru undir eins búnir að senda
mér gíróseðlana á nýja heimilisfangið. En varðandi þetta
prófkjör, þá braut ég odd af
oflæti mínu til að geta stutt
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Villa og skráði mig í flokkinn
aftur. Svo hef ég ekkert heyrt
frá þeim síðan og ekki fengið
neinar tilkynningar um atburði né heldur gíróseðla.
Hvort þeir ætla ekkert að leyfa
mér að vera í flokknum veit
ég hreinlega ekki. En það er
þá líka allt í lagi.“

Kemst ekki úr
Samfylkingunni
„Það er snúnara með Samfylkinguna. Einhvern tímann
vildi ég styðja Össur. Guðmundur Sigurðsson smali frá
Flateyri, frægasti kosningasmali allra tíma, fékk mig til
að skrá mig í flokkinn upp á
það að ég gengi úr honum
strax daginn eftir. Ennþá er
Samfylkingin samt að elta mig
varðandi félagsgjöld og eitthvað. Ég virðist vera á skrá
þar endalaust.
En Guðmundur má eiga
það, að hann er búinn að koma
allri þessari fjölskyldu í flesta
stjórnmálaflokka. Einhvern
tímann fyrir mörgum árum var
félagatali Framsóknarflokksins laumað inn á DV og ég fór
að blaða í þessum ósköpum.
Þá sá ég að Halldóra kona
mín var skráð í Framsóknarflokkinn og að minnsta kosti
tvö af börnunum okkar. Þá
höfðu menn verið að bakka
Alfreð upp og einhvern veginn doblað hana til að ganga í
flokkinn gegn því að hún yrði
skráð úr honum daginn eftir.
Ég held að hún sé ennþá
nauðug í Framsóknarflokknum. Guðmundur smalar alveg
miskunnarlaust inn í alla flokka.
Hann hlífði mér að vísu við
því á þeim tíma að setja mig í
Framsókn, sem betur fer. Það
kostaði nú dálítið uppnám hjá
krökkunum að frétta að þau
væru í Framsóknarflokknum.
Yfirleitt er nú auðveldara
að komast inn í flokka en úr
þeim. Nema hvað mig og
Sjálfstæðisflokkinn varðar, þá
var hvort tveggja jafnauðvelt
og gerðist í báðum tilvikum
án þess að ég væri spurður.“

metsölubók. Á eftir henni
skrifaði ég um alheimsfegurðardrottninguna Lindu Pétursdóttur, Linda, ljós og skuggar,
og hún seldist mjög vel.
Svo kom babb í bátinn. Ég
skrifaði bókina Skuggabörn
um eiturlyfjaheiminn og hún
seldist undir væntingum. Aftur á móti horfði stór hluti þjóðarinnar á samnefnda heimildamynd sem þeir gerðu saman
Lýður Árnason, læknir og
góður félagi minn, og Jóakim
Reynisson, verkfræðingur og
barnabarn Jóakims Pálssonar
útgerðarjöfurs í Hnífsdal.
Myndin var sýnd í Sjónvarpinu og fékk þjóðarathygli en
bókin seldist dræmlega. Síðasta bókin mín var örlagasaga
Rögnu Aðalsteinsdóttur á
Laugabóli við Ísafjarðardjúp.
Ég er reyndar með þrjár
metsölubækur, sem verður að
teljast gott. Og hinar, ja, hvað
er gott? Þegar maður er einu
sinni búinn að vera með metsölubók, þá vill maður alltaf
vera með metsölubók.
Ég hef náð tveimur bókum
í nálægt tíu þúsund eintaka
sölu, annars vegar Sonju, sem
er heimskonan, og hins vegar
algerri andstæðu hennar, sem
er Ragna á Laugabóli. Ég verð
nú að viðurkenna að ég varð
mjög hissa á því. Ég skrifaði
Rögnu mest af hugsjón og var
aldrei með neinar sérstakar
væntingar um sölu. Mér fannst
saga hennar einfaldlega alltaf
heillandi. Salan á þeirri bók
kom mörgum öðrum en mér á
óvart. Það var enginn sem
hafði spáð henni þessu gengi
í jólabókaflóðinu. En það kom
engum á óvart að bókin um
Sonju skyldi slá í gegn.
Það sem er skemmtilegt er
að þetta eru svo gjörólíkar persónur. Önnur lifir alla sína
ævi í vestfirskum dal og sér
vissulega bæði ljósið og
skuggana og allt það, hin er á
fleygiferð um alla heimsbyggðina. Það er áhugavert

að velta því fyrir sér hvor hafi
í rauninni öðlast meiri lífsfyllingu. Ég held að Ragna
hafi vinninginn þar. Það er
ekki allt fengið með haug af
peningum og fullt af frægu
fólki í kringum sig. Kannski
er mikilvægara að geta horft á
grasið gróa, kannski veitir það
meiri lífsfyllingu að gefa smáatriðunum í lífinu gaum.“

Þrefalt lífstíðarfangelsi
– Þú hefur snúið þér að því
að horfa á grasið gróa þegar
þú fórst úr sjómennskunni í
blaðamennskuna ...
„Ja, ég held að það hafi verið farsælt vegna þess að maður
á helst ekki að vera þar sem
maður vill ekki vera. Eins og
ég sagði, þá var sjómennskan
aldrei nema til bráðabirgða.
Ég fór bara á sjóinn af því að
ég þoldi ekki við í frystihúsi
og tolldi lengi á sjónum vegna
þess að þar voru miklir peningar.
Í rauninni hefur mér alltaf
fundist sjórinn vera heldur
skrítið fyrirbæri. Átökin við
hafið og svoleiðis klisjur hafa
aldrei heillað mig. Sveitagenin
í mér eru ráðandi – grösugur
dalur og áin sem liðast eftir
honum miðjum höfða miklu
frekar til mín en opið haf. Einhvern tímann fann ég það út
að ég væri búinn að afplána
þrefalt lífstíðarfangelsi á sjó
ef miðað er við að sitja inni í
átta ár. Auðvitað var gaman
þegar vel fiskaðist og gaman
að koma í land með fullt skip
og allt það. En það var að
sama skapi djöfullegt að fara
út á sjó aftur. Þarna ertu svo
félagslega einangraður, bara
þetta þrönga samfélag í þessum járnkassa úti á sjó. Þannig
líf hefur aldrei heillað mig.“

Þegar Addi
stökk í sjóinn

– Þú sagðist hafa verið ungur á bát hjá Adda Kitta Gau.
Hvernig var hann sem skipstjóri? Ég hef þekkt hann í
áratugi og aldrei kynnst honum nema sem einstaklega ljúfum og hlýjum manni. Og aldrei heyrt honum lýst öðruvísi
í landi. Aftur á móti hef ég
heyrt að hann hafi verið snarvitlaus úti á sjó ...
„Já, hann var alveg kolgeggjaður. Ég varð vitni að
því fræga atviki þegar hann
stökk í sjóinn í bræðiskasti.
Ég var á dekkinu og Benni
Överby sem var stýrimaður
og fleiri góðir menn. Addi er
eldhugi og öskraði eins og
vitfirringur og allt þurfti að
ganga á ljóshraða. Við vorum
nýkomnir út á sjó og allir
meira og minna hálfþunnir og
ruglaðir og ekkert gekk eins
og það átti að ganga. Við vorum einhvern veginn búnir að
vefja rússanum utan um belginn – rússinn er tóg sem er
notað til að draga pokann upp
að skipshliðinni þegar verið
er að taka trollið – og þetta
var allt í einhverju doðarugli
og kallinn öskrandi í glugganum. Ég man ekki hvort hann
kallaði okkur múkka í mannaskít, það var að minnsta kosti
eitthvað álíka.
Svo heyrum við allt í einu
ennþá rosalegra öskur, síðan
hurðarskell og að síðustu
heyrðum við skvamp. Þá hafði
hann ætlað að stökkva niður á
dekk, hundrað og eitthvað
kílóa maður, og hafði það fyrir
sið að stökkva af bátapallinum
og niður á lunninguna og
þaðan niður á þilfarið. En báturinn tók veltu þegar hann
stökk þannig að lunningin var
ekki þar sem hún átti að vera
og hann lenti beint í hafinu.
Það er skömm frá því að
segja, en við hlógum svo mikið þegar hann var hangandi
þarna í trollinu og horfði upp
til okkar bænaraugum, að við
ætluðum hreinlega ekki að

hafa hann um borð. Það var
ekki fyrr en Benni Överby tók
sig taki að það hafðist að ná
kallinum inn á þilfarið. Þetta
er ákaflega falleg minning
þegar kallinn fór í sjóinn.“
– Hlær hann ekki að þessu
sjálfur núna?
„Jú, hann gerir það, og Addi
er algert ljúfmenni. Sumir eru
bara þannig á sjó, að þeir umhverfast og breytast í villimenn. Ég var með nokkrum
þannig skipstjórum. Veiðieðlið ber menn einhvern veginn
ofurliði. Það eru ýmsar sögur
til af Adda á þessum árum en
ég held að hann hafi róast
mikið með árunum. Þarna var
hann 25 ára gamall en við
hinir í áhöfninni vorum flestir
þetta sextán til átján ára, algerir vitleysingar og heldur
skrautlegt lið. Þegar þessi bátur kom í land var allt byggðarlagið undirlagt.“

Erfiðast að hreinsa
ímynd DV
– Snúum okkur að nútímanum. Er DV hið nýja komið
fyrir vindinn? Er leiðin framundan greið? Hverjar eru lífslíkurnar?
„Reksturinn í fyrra var mjög
erfiður og tapið mikið en blaðið naut stuðnings Baugs sem
er meirihlutaeigandi, rétt eins
og að Ísafold og seinna Birtíngi. Þegar ég loksins féllst á
að færa mig yfir á DV í ágústbyrjun í fyrra eftir áeggjan
Hreins Loftssonar stjórnarformanns, þá var það mín skoðun
að þetta væri vonlítið.
Kannski er erfiðasta verkefnið á DV að hreinsa ímynd
blaðsins. Ég var nú með þá
hugmynd að breyta um nafn á
blaðinu og menn sögðu að
það yrði gert ef það væri skilyrði fyrir því að ég kæmi.
Sömu meirihlutaeigendur eru
að Tímaritaútgáfunni Birtíngi
og DV og þeir leiddu mér fyrir
sjónir að DV ætti sér miklu

Þrjár metsölubækur
– Bækurnar, hvað ertu búinn að senda frá þér margar
bækur, eins og það er orðað?
„Sjö bækur, þar af þrjár
ævisögur. Fyrsta bókin var Á
hælum löggunnar, saga Sveins
Þormóðssonar blaðaljósmyndara. Næst var Seiður Grænlands, þar sem segir frá Íslendingum á Grænlandi. Það
kom mörgum á óvart að hún
seldist bara fjandi vel og var
meira að segja held ég söluhæst á Ísafirði.
Þriðja bókin var Ameríski
draumurinn þar sem ég ætlaði
að búa til röð formúlubóka.
Sú bók seldist fremur illa þótt
ég hefði flaggað þar Bjarna
Tryggvasyni geimfara og
fleiri stórmennum. En það
merkilega var að ég hafði tekið
eina sögupersónuna, Sonju
Wendel Benjamínsson Zorrilla, út úr Ameríska draumnum til að gera um hana sérstaka bók sem heitir Sonja, líf
og leyndardómar, og hún varð

Reynir á spjalli við ættfræðinginn, Kjartan Gunnar Kjartansson, sem starfar á DV.
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lengri og merkilegri sögu en
bara það sem gerðist á allra
síðustu árum. Engin sanngirni
væri í því að henda nafninu
og lógóinu vegna þess, heldur
væri það verðugt verkefni að
rétta ímyndina við. Ég féllst á
þetta en mér sýndust ekki
miklar líkur á því að það
tækist. Mér var sagt að hagsmunirnir væru miklu meiri
DV-megin en Mannlífsmegin
og mér fannst ég ekki geta
skorast undan þessu viðfangsefni. Hins vegar hef ég aldrei
orðið fyrir neinu ónæði frá
eigendunum eða orðið þess
var að þeir vilji ritstýra þessum
miðlum. Skiljanlega er það
samt þeirra áhugamál að þetta
sé rekið með hagnaði.
Síðan hafa málin þróast
þannig að við höfum náð að
minnka tapið mikið. Framkvæmdastjóri DV og tímaritaútgáfunnar er Elín G. Ragnarsdóttir, kraftaverkakona í
rekstri, sem hefur tekist að
gera tímaritaútgáfu arðbæra,
og hún er mjög einbeitt í því
að ná rekstri DV á réttan kjöl.“

Sparkað til baka
og sparkað fast
„Núna er ég á því að þetta
geti gengið. Tónninn í garð
DV hefur lagast mikið og það
er miklu síður en áður sagt að
þetta sé sorpblað og svo framvegis. Enda höfum við ekki
unnið til þess að fá slíkt yfir
okkur. Við höfum ekki lent í
neinum stórvægilegum óhöppum í fréttaflutningi í mjög
langan tíma. Auðvitað búa
allir fjölmiðlar við það að
menn geti gert mistök og það
mun ekki breytast. DV mun
gera mistök alveg eins og
Morgunblaðið eða Sjónvarpið
eða hver annar. Málið er þá að
bregðast rétt við mistökunum
og vera ekkert að draga lappirnar heldur klára málið og
hreinsa strax út það sem kemur upp á. Það er regla hjá okkur
að viðurkenna það sem okkur
verður á og leiðrétta það sem
leiðrétta þarf.
Það er líka algerlega skýr
regla, að ef einhver sparkar í
okkur að ósekju, þá er sparkað
til baka og þá er sparkað fast.
Það voru einhverjar ófriðarklíkur komnar í gang vegna
þess að afstaða mín til olíuhreinsistöðvar á Vestfjörðum
er hin sama og afstaða mín til
fyrirhugaðrar ratsjárstöðvar á
Barðanum, sem ég nefndi áðan. Olíuhreinsistöð er samkvæmt minni persónulegu skoðun ekkert annað en skemmdarverk á Vestfjörðum. Þetta
yrði til lýta og myndi skapa
mengunarhættu og allt það.
Mín afstaða er sú að þetta sé
ekki það sem yrði Vestfirðingum til bjargar.
Þessi skoðun mín varð til
þess að ég fékk á mig dembur
vegna þess að ég skrifaði leiðara sem hét Portkonur Pútíns.
Svo var einhver bæjarfulltrúi
á Ísafirði sem reis upp á afturendann og ég varð fyrir hálfundarlegu aðkasti sem er
reyndar iðulega notað. Ég fékk
það frá Þorsteini Jóhannessyni
yfirlækni á Ísafirði að ég væri
trausti rúinn. Ég skildi nú ekki

hvernig hann gat úrskurðað
það einn og sér. Svo mátti ég
ekki hafa skoðun af því að ég
var brottfluttur. Ef út í það er
farið, þá hef ég varla minni
rétt á því að hafa skoðun á
málefnum Vestfjarða heldur
en hann. Ég gaf Vestfjörðum
25 ár og stundaði sjómennsku
og var auk þess lengst af í
mínu eigin húsnæði.
En ég kannast alveg við
þetta viðhorf, ég var svona
sjálfur á tímabili, að helvítis
Sunnlendingarnir ættu ekki að
vera að rífa kjaft, þeir kynnu
ekki einu sinni að keyra í snjó.
Það ætti bara að saga Vestfjarðakjálkann frá. En síðan
hafa viðhorfin breyst. Ég held
að allir hafi rétt til að hafa
skoðun á hverju sem er.
Þannig held ég til dæmis að
Ísfirðingar hafi fullan rétt til
að hafa skoðun á því hvort
heppilegt sé að hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni eða
ekki. Á sama hátt á ég fullan
rétt til að hafa skoðun á því
hvort það eigi að vera olíuhreinsistöð á Vestfjörðum.
Þetta er reyndar mesta aðkast
sem ég hef orðið fyrir lengi.
Það er einkenni á ákveðnum
hópi Vestfirðinga, að það
megi ekki skrifa um nema
sumt. Þegar ég var nýbyrjaður
á DV gerði ég úttekt á Vestfjörðum í nokkrum hlutum um
það hvernig togararnir væru
að fara þaðan, hvernig kvótinn
væri að fara. Það þótti alveg
svakalegt að vera að setja þetta
á prent. Sagt var að ég hefði
skrifað illa um Vestfirði og
Vestfirðinga. Ég hef oft beðið
um dæmi en aldrei fengið neitt
raunhæft dæmi. Kannski er
það bara hinn napri sannleikur
sem er svo erfiður. Þetta svæði
er á undanhaldi og það er mjög
sorglegt. Ég hef skrifað allar
mínar bækur vestur á fjörðum
og mér líður mjög vel á Flateyri. Atvinnu minnar vegna
get ég ekki búið þar en hins
vegar get ég alveg hugsað mér
að búa þar aftur í fyllingu
tímans þó að allt sé gjörbreytt.“

Skrifar í Ömmuhúsi
– Þú grípur sem sé ekki í
bókaskrifin á kvöldin og um
helgar heldur tekurðu frá tíma
til þeirra hluta ...
„Ég tek þetta venjulega í
fimm til sjö daga skorpum.
Þá fer ég einn vestur. Ég hef
reynt að skrifa heima hjá mér
fyrir sunnan en ég næ engri
hugarró til þess. Ég hef ekki
skrifað neina minna bóka fyrir
sunnan. Ég verð að fara vestur.
Þar er kyrrðin og umhverfið
og ekkert að glepja mann
heldur er bara setið fast við.
Við eigum hús á Flateyri
sem heitir Ömmuhús og þar
skrifa ég sextán til átján tíma
á sólarhring ef því er að skipta.
Er þá auðvitað búinn að viða
að mér efni og allt það. Þá er
aldrei dregið frá gluggum og
enginn kemur í heimsókn
nema hvað læknirinn Lýður
Árnason vinur minn lítur inn
öðru hvoru. Hann virðir engin
svona mörk og kemur alltaf
og heimtar að ég fari út að
labba svo að ég verði ekki

geðveikur.“
– Ertu með bók í takinu
núna?
„Nei, öll orkan fer í DV og
veitir ekkert af. En ég mun
auðvitað skrifa fleiri bækur
og það er á teikniborðinu
barnabók sem ég lofaði Hörpu
dóttur minni að við myndum
skrifa. Draumurinn er sá að fá
stórvin minn, Reyni Torfason
á Ísafirði, til að myndskreyta
bókina.
Ég hef aldrei skrifað eftir
pöntun. Ég hef alltaf getað
valið mér bókarefni sjálfur og
skrifað bækurnar vegna þess
að mig hefur langað til þess.
Það er gríðarlegur munaður
að þurfa ekki að kreista fram
úr sér einhverja bók eftir pöntun. Ég hef fengið mörg tilboð
um að skrifa ævisögur en það
hefur einfaldlega ekki heillað
mig á þeim tímapunkti.“

Gagntekinn af
blaðamennskunni
– Þegar þú byrjaðir á DV á
sínum tíma, þá varðstu fljótlega fréttastjóri ...
„Ég var nú bara sjóari sem
kom þarna og varð heltekinn
af starfinu. Eftir humartúrinn
sem ég nefndi mætti ég á
mánudegi. Síðan keyrði ég
daglega á milli í eitt ár meðan
við áttum heima í Þorlákshöfn. Ég varð svo gagntekinn
af því sem ég var að gera að
ég keyrði líka í vinnuna á
sunnudögum þó að ekki væri
til þess ætlast. Mér fannst einfaldlega svo asnalegt að vera
ekki með efni í blaðinu á
mánudögum líka. Þetta var
bara svo skemmtilegt að ég
sleppti aldrei úr degi og skrifaði líka um jól og áramót ef
ég var í einhverju sérstöku
efni.
Þessi mikla þörf hjá mér að
skrifa þótti mjög skrítin en
þetta skilaði sér í því að ég
fékk fljótlega meiri ábyrgð.
Ég var gerður að fréttastjóra
einu eða tveimur árum eftir
að ég byrjaði en var síðan dálítið lengi fastur í þeim sporum. Ætli ég hafi ekki verið
fréttastjóri í ein átta ár, en alltaf
án formlegs titils. Ég stóð
alltaf vaktina aðra hverja viku
á móti Jónasi Haraldssyni,
sem var fréttastjóri blaðsins
en skrifaði fréttir hina vikuna.
Ég bar mig ekkert eftir fréttastjóratitlinum því að þetta var
svo gaman að mér var eiginlega sama um alla titla. Það
var síðan árið 2001 minnir
mig sem ég fékk titilinn ritstjórnarfulltrúi en hætti á DV
fljótlega eftir það og færði mig
yfir á Fréttablaðið. Útgáfufélag Fréttablaðsins keypti síðan
DV eftir niðurlæginguna miklu
þegar Óli Björn Kárason og
félagar áttu þetta og DV fór
að ganga erinda Sjálfstæðisflokksins og hálfu ári seinna
fór ég aftur þangað yfir sem
fréttastjóri.“

Þegar DV fór
fram af brúninni
„Það var margt gott sem
ritstjórarnir Mikael Torfason
og Illugi Jökulsson voru að

Reynir ásamt einum blaðamanna sinna, Dóra DNA, dóttursyni Laxness.
gera á þeim tíma en samt sem meginreglur til leiðsagnar eins fimmtugu, Kjartan Gunnar
áður fannst mér einsýnt að og ég gerði þegar ég varð rit- Kjartansson, sem er gríðarþeir færu fram af brúninni fyrr stjóri DV í fyrrasumar. Svo legur burðarás í blaðinu með
eða síðar. Fréttastjórastaða sem að uppnefna ekki fólk í ættfræðina. Hún var hvorki
mín þar var ekkert annað en fréttaflutningi, að búa ekki til fugl né fiskur þegar ég kom
nafnið innantómt, því að það skrímsli úr þeim sem eru til að blaðinu í fyrra en ég lagði
var bara Mikael sem stjórnaði umfjöllunar, hversu alvarlega mikla áherslu á að hafa eina
þessu. Ritstjórinn var allt í sem menn virðast hafa brotið síðu á dag og fleiri um helgar
blaðinu og það er mjög hættu- af sér, að fjalla um alla með bara með ættfræði. Þessi
legt þegar menn treysta bara á sömu virðingu undir nafni án grunnur er allur til frá fyrri tíð
sína eigin dómgreind og ekk- þess að afskræma þá. Við höf- og Kjartan Gunnar kann utan
ert annað. Í tíð Jónasar á DV um alveg haldið þessari línu að hvernig á að gera þetta. Ég
tóku ritstjórar og fréttastjórar og það er betra að stíga eitt held að þetta sé gott í bland
ákvarðanir sameiginlega og skref til baka og selja fimm við poppið. Það er ákveðin
þegar efasemdir komu upp hundruð eintökum minna kúnst að reyna að blanda
heldur en að ganga of langt. saman því besta sem var í DV
voru þær látnar gilda.
Helsta boðorð okkar hefur einu sinni og vera með þessar
Mikael gerði mjög gott blað
ef þú byrjaðir að fletta aftan einmitt verið að ganga aldrei tabloid-fréttir, sem kallaðar
frá, en svo þegar þú sást for- of langt. Það gengur ágætlega. eru, eða götufréttir, að vera
síðuna var viðbúið að þú feng- Þetta er samstilltur hópur og með snarpar fréttir og hreinir taugaáfall. Forsíðan var æst allir með sama skilning á skilnina í öndvegi.
Úr því að þú spurðir um
upp úr öllu valdi og iðulega blaðamennsku, held ég, og við
farið langt fram úr fréttunum höfum ekki lent í neinum stór- lífslíkur DV, þá held ég að
og enginn annar hafði neitt um áföllum. Þetta er vissulega okkar staða ætti að geta verið
um það að segja. Mér fannst erfiðasta blaðamennskan að betri en staða Morgunblaðslíklegra en ekki að einn góðan vera á miðli eins og DV sem ins. Við erum alveg sér á báti.
veðurdag yrði farið fram af verður að halda sig nálægt DV er af þeirri gerð blaða
brúninni.“
sem lifir bestu lífi á Norðurbrúninni með blaðið.
löndum, þ.e. blaða sem gera
Ég hætti í desember 2004
út á human interest eða mannog tók því fegins hendi að
Lífslíkur DV
legar fréttir, en Mogginn er
verða ritstjóri Mannlífs. Ég
og fleiri blaða ...
eiginlega í óbærilegri stöðu
skrifaði leiðara í Mannlíf sum– Starfsfólkið á DV núna er með fríblöð til beggja handa
arið 2005 þar sem þemað var
á þessa leið: Þú getur verið frekar ungt og frekar óreynt, sem gera út á sömu fréttastrangheiðarlegur og lifað a.m.k. ef miðað er við Morg- miðin. Kannski má segja að
góðu lífi en svo lemurðu eitt unblaðið og fleiri dagblöð ... DV geri út á lífið en Mogginn
högg og ert um leið orðinn
„Jú, þetta er ungt og létt- geri út á dauðann. Við gerum
morðingi. Ég benti þessum leikandi fólk. Sumu af því út á ættfræðina en þeir gera út
gömlu félögum mínum á DV kynntist ég á Ísafold en flest á minningargreinarnar. Það er
á það að sama gilti um fjöl- þekkti ég ekki áður. Ég lít svo gríðarlega erfiður tími frammiðil. Eitt vanhugsað högg á að hér séu kynslóðaskipti, undan hjá Morgunblaðinu.
Það er líka erfiður tími framgæti orðið til þess að miðillinn að það þurfi einfaldlega ungt
væri búinn að vera. Þetta var fólk sem maður getur þá mót- undan hjá okkur, en við erum
tónninn í leiðaranum en auð- að að einhverju leyti. Án þess léttleikandi, við erum með
vitað sá ég ekki fyrir það sem að ég sé neitt að gera lítið úr kraftmikla, snarpa ritstjórn en
átti eftir að gerast hálfu ári reynslu, þá er DV einfaldlega Mogginn er gömul stofnun
síðar, þegar þjóðin snerist þannig miðill að hann þarf sem á ekki hægt um vik í
gegn blaðinu út af einni for- fólk sem er ungt og áhugasamt nútímanum. Ef við höldum
síðu frá Ísafirði. Þá kom það og með brennandi þrá eftir að rétt á spilunum og umhverfið
verður okkur hagstætt, þá eigfram sem sagt hafði verið í skúbba.
Þannig er ritstjórnin á DV. um við alla möguleika.
þessum leiðara.
– Hlynur Þór Magnússon.
Það er gott að hafa nokkrar Auk mín er aðeins einn yfir
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KFÍ semur við tvo heimamenn

Safn um Stein Steinarr á Nauteyri
Áhugamenn um kveðskap og minningu Steins Steinars vilja að stofnað verði sérstakt safn
eða menningarsetur um Stein. Safnið yrði þá staðsett á Nauteyri í Ísafjarðardjúpi. Frá því
var greint í fréttum Svæðisútvarpsins að sveitarstjórn Strandabyggðar hafi tekið jákvætt í
erindi áhugamanna um verkefnið um að láta eftir eignarhluta sveitarfélagsins í félagsheimilinu á Nauteyri. Haft var eftir Þórarni Magnússyni, eins áhugamannanna, að tímabært sé
að heiðra minningu Steins. Aðalsteinn Kristmundsson, sem síðar tók sér nafnið Steinn
Steinarr, fæddist á Laugalandi í Ísafjarðardjúpi og ólst upp í Skjaldfannardal.

KFÍ hefur samið við tvo leikmenn til tveggja ára. Það eru Ísfirðingarnir Jón
Kristinn Sævarsson og Leó Sigurðsson. „Þeir eru báðir uppaldir hjá félaginu og
hafa verið að banka á dyrnar hjá meistaraflokki í vetur og eru menn framtíðarinnar“, segir á vef KFÍ. Eins og greint hefur verið frá komst liðið ekki í úrslitakeppnina í ár þótt litlu munaði en KFÍ lék í 1. deild karla á tímabilinu sem nú
var að ljúka. Auk þess að ræða við íslenska leikmenn hefur KFÍ hafið viðræður
við erlendu leikmennina sem hafa leikið með liðinu undanfarin tvö tímabil.

Suðureyri. Ljósm: Mats Wibe Lund.

Umhverfisnefnd vill
samþykkja deiliskipulag
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að deiliskipulag við Lónið á Suðureyri verði samþykkt óbreytt
en auglýsinga- og athugasemdafrestur vegna þess er
liðinn. Á fundi umhverfis-

nefndar kom fram að ein athugasemd barst vegna aðalskipulagsins og hefur henni
verið svarað. Umrædd tillaga
tekur til breytinga á svæði
austan við Túngötu og Sætúns.

Umhverfisnefnd bendir á að
svæðið innan Túngötu er að
stórum hluta á hættusvæði
vegna ofanflóða og ekki
heppilegt byggingarsvæði
fyrir íbúðabyggð, þó er gert
ráð fyrir íbúðarsvæði á reit D

sem er utan hættusvæðis. Af
þessum ástæðum hefur umhverfisnefnd verið að skoða
miðbæinn/hafnarsvæðið með
það að markmiði að koma
fyrir íbúðarsvæði á kostnað
iðnaðarsvæðis/hafnarsvæðis.

Vegir í slæmu ástandi
Ástand vega milli Ísafjarðar
og Brúar í Hrútafirði er lélegt
á köflum og hafa nokkuð
margar kvartanir borist af
ástandinu, enda hefur mikil
umferð verið um þá undanfarna daga. Geir Sigurðsson,
rekstrarstjóri Vegagerðarinnar
á Ísafirði, samsinnir því að
ástandið sé dapurt á nokkrum

stöðum og aðstæður erfiðar.
„Á köflum eru malarvegirnir
lélegir, við viðurkennum það
alveg“, segir Geir. Aðallega
er um að ræða vegkafla þar
sem hafist hefur verið handa
við lagningu nýs vegar, eins
og t.d. í Mjóafirði og milli
Hólmavíkur og Brúar. Segja
má því að til lengri tíma litið

horfi vissulega til betri vegar,
í orðsins fyllstu merkingu.
„Þeir mættu alveg vera betri
þessir malarkaflar. Þeir fóru
mjög illa út úr þíðunni fyrir
páska og síðan þá hefur frostið
í raun og veru komið í veg
fyrir að hægt sé að gera mikið“, segir Geir. „Í Mjóafirði
erum við að skoða málið á

hverjum degi og ef aðstæður
breytast þá reynum við að
hefla þetta. En eins og er getum við lítið gert, því miður.“
Aðspurður segir Geir að
vissulega spili auknir þungaflutningar á vegum inn í.
„Þessir veiku malarvegir þola
illa þungaumferð í þessari veðráttu.“
– halfdan@bb.is

Undarleg blanda af nautnalífi og tónlistarfjölbreytni
Blaðamaður tónlistatímaritsins Clash lýsir upplifun
sinni af Aldrei fór ég suður
sem einstakri og hvetur alla
til að koma sér vestur hið
fyrsta til að njóta undarlegrar
blöndu af nautnalífi og tónlistarfjölbreytni. Þar komi
saman Indie-tónlist, ghetto
rapp, trance-pop, færeysk
þjóðlagatónlist, ska, blús og

pungsvita rokk og ról.
„Þessi hátíð er nú á sínu
fimmta lágstemmda ári og
skilgreinir sjálfa sig sem
tveggja daga ókeypis tónlistarveislu innlendra listamanna,
gerða af einum af guðföður
bransans, Mugison – og pabba
hans“, segir í umfjöllun blaðsins. Blaðamaður blaðsins
heldur áfram og segir hátíðina

vera hinn fullkomna elexír
fyrir alla þá sem hafa fengið
leið á þráðlausum hljóðkerfum og ofur markaðssetum
tónleikaferðum U2.
Því næst fjallar blaðamaður
um framkomu nærri allra
þeirra listamanna sem komu
fram á hátíðinni sem hann
gleymir seint.
– thelma@bb.is
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Fræðasetur á heimsklassa

Kristinn Schram, þjóðfræðingur, hefur verið ráðinn í
stöðu forstöðumanns Þjóðfræðistofu á Ströndum sem
Strandagaldur hefur undanfarið unnið við að koma á
laggirnar á Hólmavík. Kristinn er með meistarapróf í
þjóðfræði og er að ljúka doktorsnámi í greininni. Helstu
verkefni Þjóðfræðistofu sem
er nýtt fræðasetur, verða rannsóknir og miðlun menningararfsins í samvinnu við fjölda
ólíkra aðila, mennta- og menningarstofnana. Á fjárlögum
næsta árs er gert ráð fyrir 10
milljón króna framlagi til
stofunnar. Stofan er ein af
tillögum Vestfjarðanefndarinnar.
Strandagaldur var stofnaður
árið 1999 og frá upphafi var
markmiðið að setja upp fræðasetur í tengslum við galdra og
þjóðtrú. Galdrasýning var
opnuð á Hólmavík árið 2000
og önnur sýning í Bjarnafirði,
Kotbýli kuklarans sumarið
2005. Markmiðið er að opna
þriðju sýninguna í Trékyllisvík.
Strandagaldur hefur tekið
þátt í margskonar verkefnum
og þangað berast fjölmargar
fyrirspurnir árlega frá nemendum og áhugafólki um
þjóðmenningu erlendis frá.
Með stofnun Þjóðfræðistofu
verða þær upplýsingar aðgengilegar á einum stað auk
þess sem unnið verður að
rannsóknum tengdum þjóðtrú
og sagnfræði.
Kristinn mun hefja störf
fljótlega og ákvað blaðamaður
Bæjarins besta að fræðast aðeins betur um Þjóðfræðistofuna og starfið sem er framundan.
– Hvernig leggst nýja starfið í þig?
„Það leggst mjög vel í mig.
Þetta er framsækið verkefni.
Um er að ræða fræðasetur þar
rannsóknir og miðlun þjóðfræðiefnis verður aðalatriðið.
Við munum vera í samstarfi
við fjölda aðila, mennta- og
menningarstofnanir. Þar má
nefna þjóðfræðideild Háskóla
Íslands og vonandi sem flestar
stofnanir á Vestfjörðum og
Norðurlandi og raunar um
landið allt. Vonast er til að
verkefnið eigi eftir að styðja
við uppbyggingu menningarog menntatengdrar ferðaþjónustu á svæðinu og stuðla að
metnaðarfullum rannsóknum.
Til dæmis verður unnið að
skráningarverkefni tengt þjóðfræði og sagnfræði auk námskeiðshalds og kennslu. Síðan
er áætlað að Þjóðfræðistofa
muni hafa umsjón með upplýsingamiðstöðum um íslenska
þjóðtrú. Áhersla verður lögð
á að þjóna landinu öllu samhliða því að vinna að nærtækum verkefnum og nýta sér þá
staðbundnu menningu sem er
til staðar á Vestfjörðum.
Ég verð að viðurkenna að
ég á mikið ólært um Vestfirði

þótt ég þykist stundum vera
ættaður þaðan, en það er aftur
um nokkra ættliði. Ég á því
eflaust eftir að læra mikið á
þessari dvöl.“

Svarar fyrirspurnum utan úr heimi
– Hversu víða mun starfsemin teygja anga sína?
„Jafnt og við munum nýta
staðbundna menningu viljum
við hugsa í hnattrænu samhengi. Við ætlum að verða
fræðasetur á heimsklassa og
vera í samskiptum við erlendar menntastofnanir og svara
fyrirspurnum sem berast utan
úr heimi. Það hefur verið
nokkuð álag á mörgum stofnunum, svo sem þjóðfræðideildum og söfnum, að svara
fyrirspurnum frá útlending-

um. Það er ákveðið hlutverk
sem Þjóðfræðistofan gæti
tekið að sér.
Strandir eru tilvalið svæði
til að styðja að baki svona
stofnun og Hólmavík er öflugt
kauptún með margvíslega
menningarstarfsemi, þar má
nefna Sögusmiðjuna og Strandagaldur. Starfsemi Þjóðfræðistofunnar á að geta teygt sig
um land allt frá Ströndum,
bæði með aukinni tækni og
góðu samskiptaneti um landið.
– Strandagaldur sem ýtir
verkefninu úr vör er menningar- og fræðslustofnun.
Tilgangur hennar er að standa
að rannsóknum og draga saman vitneskju um galdraöldina
á Íslandi, þjóðsagnir, hugmyndaheim og menningararf
Strandasýslu sem tengist

göldrum, á eigin vegum eða í
samstarfi við aðra.
„Strandagaldur hefur verið
að undirbúa stofnun Þjóðfræðistofu í talsverðan tíma.
Starfsemin fær framlag frá
fjárlögum og verður síðan líklega rekin með sjálfsaflafé.
– Verður Þjóðfræðistofan
þá tengd starfsemi Strandagaldurs?
„Að einhverju leiti að minnsta kosti. Strandagaldur mun
sinna hlutverki stjórnar sem
forstöðumaður Þjóðfræðistofu hefur á bak við sig.
– Hversu mörg stöðugildi
verða við stofuna?
„Búist er við að það verði
fjögur stöðugildi. Það mun
taka einhvern tíma að byggja
stofuna upp en vonandi ekki
alltof langan. Og búast má
tveimur ef ekki þremur stöðu-

gildum á þessu ári. Vonandi á
þeim eftir að fjölga þegar á
líður og hver veit nema þau
verði fleiri en fjögur.“
– Hvernig hafa viðbrögðin
verið gagnvart stofnun stofunnar?
„Það er mjög mikill áhugi í
fræðaheiminum og mikill velvilji frá mörgum fræðastofnunum sem tengjast þessu
sviði. Við búumst því við
góðu samstarfi við fræðaheiminn á Íslandi.“

Gaman að flytja
á Vestfirði
– Kristinn er kvæntur Kötlu
Kjartansdóttir þjóðfræðingi
og þau eiga tvö börn. Fjölskyldan flytur búferlum svo
Kristinn geti sinnt nýja starfinu.
„Við ætlum að flytja til

Hólmavíkur og hlökkum mjög
til þess. Við stefnum á að fara
með haustinu norður á Strandir. Það er svolítill partur af
pakkanum að persónulega
leitinu til að það er gaman að
koma á Vestfjarðakjálkann og
enn skemmtilegra fá að prófa
að búa þar. Ég verð að viðurkenna að ég beit endanlega á
öngulinn þegar Sigurður Atlason, framkvæmdastjóri Strandagaldurs, sagði í framhjáhlaupi
að ég þyrfti að fá mér bát og
seinna frétti ég að á svæðinu
væri þekktur skotveiðimaður
sem byði upp á jóganámskeið.
Þá sá ég greinilega það væri
nóg að gera í frístundum á
svæðinu“, segir Kristinn og
Bæjarins besta óskar honum
góðs gengis í nýja starfinu og
býður fjölskyldu hans velkomna á Vestfirði.
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Rokkstjórinn kveður og þakkar fyrir sig

Mannlífið
Smáauglýsingar
Þriggja kvölda spilavist byrjar
laugardaginn 5. apríl kl. 20:00.
Hvetjum alla til að mæta. Spilanefndin!
Vantar sætishest fyrir Sodiak.
Uppl. í síma 698 6198.
Fimm manna fjölskylda óskar
eftir einbýlishúsi/raðhúsi til
leigu á Ísafirði frá 1. júní. Um er
að ræða langtímaleigu. Uppl. í
síma 856 0808.
Til sölu eru öll helstu húsgögn
úr búslóð ásamt vönduðum
græjum s.s. rafmagnspíanó og
gítar, magnarar (gítar og bassa)
og mixer. Uppl. í síma 865 5615.

Rokkstjóri Aldrei fór ég suður vill koma á framfæri þökkum til þeirra fjölmörgu sem komu að framkvæmd fimmtu Rokkhátíðar alþýðunnar. Í tilkynningu segir að hátíð sem þessi verði ekki að veruleika
nema með aðkomu góðra manna og vilja skipuleggjendur þakka kærlega sínum aðal styrktaraðilum;
Flugfélagi Íslands, Símanum og Glitni, aðstandendum Eyrarrósarinnar, Menningarráði Vestfjarða,
AÓÁ útgerð eigendum skemmunnar, poppurum sem komu fram og þeim fjölmörgu einstaklingum,
fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum sem komu að hátíðinni. Hægt er að nálgast myndir af
hátíðinni meðal annars á monitor.is/aldrei, og innan tíðar verður það einnig hægt á ljósmyndavef bb.is.

Tileinkaði Dorrit lagið I wan´t you
Popparinn og hafnarstjórasonurinn Örn Elías
Guðmundsson tók tvö lög
fyrir forseta Íslands þegar
hann kom í heimsókn í
3X-technology á Ísafirði í
síðustu viku. Aðspurður

segist hann halda að forsetinn hafi verið að fíla lögin
ágætlega. „Já, mér sýndist
það. Ég tileinkaði Dorrit
konu hans lagið I wan´t you.
Hún var að vísu ekki á staðnum en hann ætlaði að skila

þessari kveðju frá mér“,
segir Örn Elías.
Eins og fram kom í síðasta
blaði var forsetinn að heimsækja fyrirtækið sem fékk
útflutningsverðlaun embættisins árið 2006. „Annars

eru ég og forsetinn mjög
góðir vinir. Ég sendi honum
einu sinni hálfklárað Toblerone og bol sem stóð á You
make me sleep on the wet
spot. Hann mundi meira að
segja eftir gjöfinni og þakk-

aði mér seinna“, segir Örn.
Aðspurður um það hvers
vegna Toblerone-stykkið
hafi verið hálfétið segir
Örn að hann hafi verið svangur, en samt viljað senda
forsetanum eitthvað gott.

Til sölu er 10 hestafla snjóblásari. 80 cm breiður. Er í mjög
góðu ástandi. Verðhugmynd kr.
180 þús. Uppl. í síma 867 2647.
Vil kaupa skíðaklossa nr. 3940 og ca. löng skíði. Uppl. gefur
Guðbjörg í síma 898 3305.
Linhai fjórhjól, 300cc, ekið 800
km til sölu. Yfirbreiðsla, farangursgrind að framan og aftan og
stórfarangurstaska á afturgrind.
Uppl. í síma 551 9801 og 860
9801.
Til sölu er tveggja hesta stía og
hluti í sameign að Kaplaskjóli
1 í Engidal. Uppl. gefur Magnús
í síma 862 6097.
Ungt par í námi óskar eftir íbúð
til leigu á stór Reykjavíkursvæðinu. Helst langtímaleigu. Erum
með hund. Uppl. gefa Geiri í
síma 867 6046 og Arna í síma
848 3449.

Óku of hratt
Tuttugu ökumenn voru
kærðir fyrir of hraðan akstur á
Vestfjörðum í nýliðinni viku.
Flestir voru stöðvaðir á Djúpvegi í Ísafjarðardjúpi á mánudag er fólk var á heimleið eftir
páskahelgina. Af þessum 20
voru sex stöðvaðir innanbæjar
á Ísafirði. Lögreglumenn frá
Patreksfirði stöðvuðu ökumann á 119 km. hraða á Barðastrandavegi þar sem hámarkshraði er 90 km/klst.

Sýslumaðurinn vill suður
Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Kristín Völundardóttir, og
staðgengill og fulltrúi sýslumanns, Ólafur Hallgrímsson,
eru bæði meðal umsækjenda
um embætti sýslumannsins í
Kópavogi. Kristín var fyrir
hálfu öðru ári skipuð í embætti
sýslumannsins á Ísafirði til
fimm ára. Alls sóttu 13 um.

Spurning vikunnar
Á aðal flugvöllurinn fyrir
innanlandsflugið að vera
áfram í Vatnsmýrinni?
Alls svöruðu 1.086.
Já sögðu 974 eða 90%
Nei sögðu 78 eða 7%
Alveg sama sögðu 34 eða 3%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Þeim Erni Elíasi og Ólafi Ragnari er vel til vina. Mynd: Þorsteinn Tómasson.

Hnífsdælingur Íslandsmeistari í módelfitness

Hnífsdælingurinn Guðrún
Hafdís Thoroddsen varð Íslandsmeistari í módelfitness
á Íslandsmótinu sem fór fram
föstudaginn langa í íþróttahöllinni á Akureyri. Alls
kepptu 15 keppendur í módelfitness og keppnin var afar
jöfn í flokknum. Í þessum
keppnisflokki eru aðrar áherslur hjá dómurum heldur en í
fitness. Minni áhersla er lögð
á að keppendur séu skornir,

vöðvastærð verður að vera
mjög hófleg og framkoma og
fegurð skiptir miklu máli.
Bæjarins besta heyrði í Guðrúnu Hafdísi skömmu eftir
mótið.
– Hversu langan tíma tók
undirbúningurinn fyrir mótið?
„Ég byrjaði undirbúning í
janúar var samt í nokkuð góðu
formi frá því á bikarmótinu í
nóvember þannig að undirbúningurinn var auðveldari í

þetta skipti.
– Varstu sigurviss eða kom
þetta þér á óvart?
„Ég vissi að mér myndi
ganga vel og reiknaði með að
komast á pall ef ég héldi áfram
að æfa vel. Maður getur nú
aldrei stjórnað því sem dómurum finnst eða hverjir aðrir
mæta til leiks en auðvitað
lagði ég mig alla fram til að
ná titlinum.“
– Hvað tekur við núna, ætl-

arðu að taka þátt í næsta móti?
„Ég er ákveðin í að halda
áfram að keppa. Mig langar
að fá meiri samkeppni og
áskorun svo ég held að ég fari
í fitnessið næst og hvort það
verður á bikarmótinu í haust
eða næsta Íslandsmóti. Fer allt
eftir því hversu vel það gengur
að bæta sig.“
– Hvað varð til þess að þú
ákvaðst að taka þátt í módelfitness til að byrja með?

„Þegar ég fyrst kom á mótið
á Akureyri um síðustu páskanna sá ég að þetta væri eitthvað fyrir mig. Ég var búin að
vera að æfa reglulega og mig
langaði að stefna að einhverju
í því. Bara gaman og spennandi að sjá hversu góður maður getur orðið.
Þess má geta að Ísfirðingurinn Þór Harðarson varð í
öðru sæti í vaxtarrækt.
– thelma@bb.is
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Hátt á þriðja þúsund farþegar

Helgarveðrið

Flugfélag Íslands flutti um 2.500 farþega til og frá Ísafirði fyrir og eftir
páska. Miklar annir voru hjá félaginu alla páskahelgina og umferð með
ólíkindum. Aðspurður segir Arnór Jónatansson, umdæmisstjóri Flugfélagsins, að sér lítist mjög vel á árið í heild. „Nú er skíðamót Íslands að
byrja, og um næstu mánaðarmót er blakmótið. Svo líst mér mjög vel á
sumarið með jarðgangavinnu, sjóstangveiði og fleiru. Ætli það endi ekki
með því að það þurfi að fjölga ferðum upp í fjórar á dag“, segir Arnór.

Horfur á föstudag: Norðaustanátt og
snjókoma eða él, en bjartviðri vestanlands.
Frost 0-5 stig. Horfur á laugardag: Lægir
víða og léttir víða til. Talstvert frost.
Horfur á sunnudag: Snýst í suðvestanátt
með súld vestanlands og hlýnar í veðri.

Myndir af matarleifum starfsmanna
Ljósmyndarinn Spessi hefur opnað sýningu á nýrri
myndaröð í húsi Orkuveitu
Reykjavíkur. Myndirnar sýna
leifar af máltíð í mötuneyti
stofnunarinnar og er matseðillinn gefinn upp í titli myndaraðarinnar: Kjúklingalund
„fajitas“ að hætti Googlemanna, mexíkósk maíssúpa
og súkkulaðiís. „Það sem við
sjáum í myndunum eru hins
vegar ekki réttirnir sjálfir, ekki
kokkarnir þegar þeir voru að
elda þá og ekki starfsmenn
Orkuveitunnar að borða matinn. Í stað þessa sýnir Spessi
okkur það sem eftir er á matarbökkunum þegar öllu er lokið og þeir eru á leið aftur inn í
eldhús í uppvaskið. Þessi undarlega leið að myndefninu er
dæmigerð fyrir verk Spessa
og vekur spurningar sem ná
langt út fyrir myndefnið og
varða sjálfan tilgang og eðli
ljósmyndalistarinnar“, segir í
tilkynningu.
„Jafnframt má líta á myndirnar sem eins konar mannfræðirannsókn þar sem lesa
má ótrúlega mikið af því
hvernig við skiljum við áhöld
og matarleifar að lokinni máltíð. Eins og svo oft áður um
ljósmyndaverk Spessa verða
myndirnar áleitnari eftir því
sem við gaumgæfum þær nánar og þær sýna að oft er dýpsta
innsæis einmitt að leita þar
sem við eigum þess síst von.“
Á sama tíma kemur myndaröð Spessa út í veglegri bók
sem er 120 blaðsíður og inniheldur nær hundrað myndir

Sælkerar vikunnar eru Margrét Kristín Hreinsdóttir
og Þorsteinn Jóhannesson á Ísafirði

Saltfiskur í ofni
Myndirnar sýna matarleifar úr mötuneyti OR.
úr röðinni sem alls telur nálægt
tvöhundruð myndir. Í bókinni
eru einnig textar eftir Sjón og
Jón Proppé sem báðir taka
sérstaklega á þessu mikla
verki Spessa og þeim hugleiðingum sem af því vakna.
Ljósmyndarinn Spessi heitir réttu nafni Sigurþór Hallbjörnsson, er fæddur árið 1956
á Ísafirði og lauk námi í ljósmyndun frá AKI (Akademie
voor Beeldende Kunst) í Hollandi. Hann hefur haldið fjölda
sýninga á ljósmyndum sínum

á Íslandi, í Hollandi, Svíþjóð,
Finnlandi, Bandaríkjunum og
á Bretlandi, og myndir hans
hafa víða birst á prenti í fjölmörgum tímaritum og bókum.
Bók helguð verkum Spessa,
Bensín, var gefin út í tengslum
við einkasýningu hans á Kjarvalsstöðum árið 1999 sem
skömmu síðar var einnig sett
upp í New York.
Á síðasta ári kom út stærsta
ljósmyndabók Spessa til þessa,
Location, sem í eru myndir
víða að af Íslandi en næsta

ólíkar því sem fólk á að venjast
af slíkum bókum. Þar eru
m.a. myndir af blokkum í
Reykjavík, atvinnuhúsnæði á
Akureyri, vinnuskúrum við
Kárahnjúka og íbúðarhús á
Raufarhöfn, myndað bæði að
utan og að innan. Spessi ljósmyndar þá umgjörð sem við
búum í og þótt hann fegri hana
hvergi. Myndirnar eru nærgöngular og finnum við fyrir
nærveru fólks og hvernig líf
þess endurspeglar líf okkar
sjálfra.
– halfdan@bb.is

Sælkerar vikunnar bjóða
upp á saltfisk í ofni sem þau
segja að sé frekar fljótlegur
réttur og vinsæll á heimilinu.
Um er að ræða ljúffengan fiskirétt sem matreiddur er með
sætum kartöflum og bragðgóðri rjómaostasósu. Einnig
bjóða þau upp á einfaldan og
fljótlegan eftirrétt sem samanstendur af skyri, berjum og
rjóma. Og að lokum er stubbasteik að hætti afa Jóa sem er
uppskriftar sem klikkar aldrei.
Saltfiskur í ofni
Hnakkastykki
Sætar kartöflur
Mexíkóskur ostur
Matreiðslurjómi
Kartöflurnar flysjaðar og
skornar í sneiðar (magnið eftir
þörfum), mjög gott að forsjóða þær þannig að þær verði
mjúkar (gott að gufusjóða þær).
Kartöflunum raðað í botn á
eldföstu móti og hnakkastykkin sett þar ofan á (með roðinu.)
Osturinn bræddur við vægan
hita í potti og rjómanum
blandað saman við þar til
blandan er orðin seigfljótandi.
Þessu er síðan hellt yfir fiskinn
og sett í 200 gráðu heitan ofninn og bakað í ca.10 til 15
mín., fer eftir smekk hversu
mikið fólk vill hafa fiskinn
steiktan. Gott að bera fram
með þessu hrásalat.
Desert
1 dós vanilluskyr
0,5 l rjómi

Frosin hindber 1 poki
Sykur (jafnvel hrásykur eða
púðursykur)
Þeytið rjómann og blandið
skyrinu saman við, má líka
setja súkkulaðispænir saman
við það.Hindberin sett í pott
og smá sletta af vatni og sykrinum bætt út í (c.a. 1 dl, meira
ef vill). Látið þetta síðan sjóða
smá stund þar til orðið að sósu
,síðan eru fræin sigtuð frá og
sósunni hellt yfir skyrið eða
borin fram sér, svo hver og
einn geti hellt fyrir sig sjálfur.
Stubbasteikað hætti afa Jóa
Súpukjöt
Pipar
Salt
Kjöt og grillkrydd
Laukur
Valdir súpukjötsbitar settir
í ofnpott (emelarður), saltað
og piprað og kryddað með
kjöt og grillkryddinu og laukurinn skorin í 4 bita og settur
í pottinn, lokið yfir og sett í
ofn á 200 gráður í 60 mín
,meira ef frosið.Látið malla
og meyrna,.Lokið tekið af og
grillað aðeins síðustu mínúturnar. Vökvinn síðan notaður
í sósu með þessu (venjulega
brúna sósu), og borið fram
með td. brúnuðum kartöflum,
grænum baunum, gulrótum
(soðnum í kjötkrafti), sultu og
salati. Alltaf gott og bregst
ekki.
Við skorum á Baldur Trausta
Hreinsson, hann klikkar aldrei.

