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Íþróttirnar björguðu
Guðjón Þorsteinsson körfuknattleiksmaður
hefur fengið að reyna ýmislegt um ævina. Á
miðopnu í dag segir hann frá árunum mörgu
með KFÍ, æskuástinni sem varð að æviást og
leið sinni út úr erfiðu þunglyndi.
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Félagarnir Hreinn Þórir Jónsson, Baldur Geir Gunnarsson, Einar Bragi Guðmundsson og Jóhann Gunnar Guðbjartsson.

Stórhugar í stuttmyndagerð
Sumir stunda íþróttir og aðrir
nema tónlist í frítíma sínum. Þeir
Baldur Geir Gunnarsson, Einar
Bragi Guðmundsson, Hreinn
Þórir Jónsson, Jóhann Gunnar
Guðbjartsson og Stefán Diego
García eru hins vegar ungir og
upprennandi kvikmyndagerðarmenn. Fjórir þeir fyrstnefndu
féllust á að taka á móti blaðamanni á febrúarsíðdegi og segja
frá þessu aðaláhugamáli sínu.
Þeir stunda allir nám á þriðja ári
við Menntaskólann á Ísafirði en
vinda sér í framleiðslu stuttmynda
og ýmis önnur kvikmyndatengd
uppátæki þegar tími er aflögu.
„Þetta byrjaði eiginlega í skólanum. Við áttum að gera verkefni
í sögutíma og fengum frjálst val
um hvað við gerðum,“ útskýrir
Hreinn. „Okkur datt þá í hug að
gera stutta, leikna mynd og upp
úr því er þetta eiginlega sprottið,
þetta var svo rosalega gaman.“
Mynd þeirra félaga fjallaði um
galdrafárið á Íslandi, nánar tiltekið Jónsfeðga á Kirkjubóli í
Skutulsfirði, sem dæmdir voru
til dauða eftir að hafa játað á sig
ýmislegt kukl.
„Þetta var þegar við vorum á
fyrsta ári í skólanum,“ segir Einar
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Bragi, „og við fengum 9,9 fyrir
verkefnið. Það var víst ekki hægt
að fá tíu,“ segir hann og vinirnir
fjórir hlæja við.

Fá kjánahroll af
fyrstu myndunum
Síðan þeir tóku galdrafeðgana
fyrir hafa ýmsar myndir og styttri
sketsar litið dagsins ljós, oftar en
ekki með einhvers konar grín og
kómík að markmiði.
„Ég og Einar vorum nú oft
bara að fíflast eitthvað með
myndavélasíma í garðinum hjá
honum, áður en við komumst
yfir einhverja alvöru vél,“ segir
Jóhann. „Þetta getur samt verið
mjög vandræðalegt þegar maður
er að byrja,“ skýtur Hreinn inn í.
„Maður fær smá kjánahroll við
að horfa á vídeóin núna. Það var
ekkert klippt, til dæmis. En það
er líka oft svolítið kjánalegt að
horfa á hráar upptökur. Þegar
það er svo búið að klippa þetta,
setja hljóð undir og svona, þá
verður þetta fínt,“ segir Baldur.
„Ég skil til dæmis ekki hvernig
leikararnir í Hollywood fara að.
Það hlýtur að vera mjög kjána-

legt, þegar það er ekkert í kringum þau nema grænskjár,“ segir
Hreinn og Einar Bragi tekur undir
það. „Það er eiginlega fáránlegt
að þeim takist að lifa sig inn í
umhverfið.“
Á þeim tveimur árum sem þeir
hafa spreytt sig á kvikmyndagerðinni hafa þeir hins vegar bætt
sig til muna, að eigin sögn. „Við
erum orðnir mun betri en þegar
við gerðum fyrstu eiginlegu stuttmyndina okkar, Lesbian Conspiracy, fyrir stuttmyndakeppni
Menntaskóla Ísafjarðar í fyrravor. Þá vorum við líka bara með
eina myndavél sem var ekkert
það öflug. Núna erum við með
miklu betri græjur,“ segir Einar
Bragi.
„Það er líka svo rosalega margt
sem maður þarf að læra og æfa
sig í. Sérstaklega hvernig maður
skýtur þetta og hvernig klippingin verður,“ segir Hreinn.

Læra af mistökunum
Áðurnefnd Lesbian Conspiracy er tuttugu mínútna stuttmynd, sem kvikmyndagerðarmennirnir segjast hafa lært mikið
af „Við vorum bara með ein-

hverjar hráar hugmyndir um hvað
við ætluðum að gera. Svo mættum við á svæðið og þá ákváðum
við hvað við værum að fara að
gera og hvernig það yrði útfært.
Svo rúllaði þetta einhvern veginn
áfram,“ segir Hreinn.
„Það var reyndar einn stór galli
við það,“ segir Baldur, „myndin
meikaði ekki nógu mikinn sens.
Það var allt of lítið tal í henni,
sáum við eftir á. Það hefði eiginlega einhver þurft að tala undir
hana til að lýsa henni. Fólk vissi
ekki alveg hvað var að gerast,“
segir hann og hlær við.
„Við vorum með fullt af hugmyndum sem okkur langaði að
kæmu fram, en það var kannski
ekki mikil heildarmynd á henni.
Svo hugsar maður alltaf eftir á
hvað væri hægt að gera betur,“
segir Hreinn og Einar Bragi tekur
undir það: „Maður sér alltaf hvað
maður gerði vitlaust um leið og
maður sýnir myndina.“
Hingað til hafa þeir ekki lagt
mikla vinnu í handrit að myndunum. „Ef við gerum eitthvað
sem er lengra en tíu mínútur höfum við samt reynt að gera handrit
svo við missum ekki þráðinn alveg,“ segir Einar Bragi.

„Við erum líka að reyna að troða
meira tali inn í myndirnar. Við
erum ekki mjög mikið í því, sýnum frekar með myndunum hvað
er að gerast,“ bendir Hreinn á, en
þeir eru sammála um að það sé
ekki auðvelt að búa til flott samtöl
fyrir myndirnar. „Það væri líka
bara fínt að fá eitthvað flott handrit til sín og við gætum framkvæmt það. Eða bara góða hugmynd, hugmyndabankinn okkar
er stundum svolítið tómur,“ segir
Einar Bragi og Hreinn tekur undir. „Það væri fínt! Ef einhvern
vantar framkvæmdamenn þá erum við til.“

Sjálflærðir meistarar
Í kvikmyndagerð felst margt
annað og meira en að taka upp
myndavél og ýta á upptöku.
Klipping efnisins er sér listgrein
og oftast í höndum sérfræðinga á
því sviði, eins og hljóðupptökur
og fleira. Þeir félagar sinna hins
vegar öllum verkefnum sjálfir
og eru sjálflærðir í klippingu eins
og öðru.
„Einu sinni vorum við alltaf
að spila tölvuleik. Margir spilarar
voru að gera einhverjar svona
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myndir um hvað þeir væru góðir.
Við lærðum svolítið á því og fiktuðum okkur áfram í klippingum
þar,“ útskýrir Jóhann.
„Já, þetta byrjaði þannig,“ segir Einar Bragi, sem sér einna
helst um klippingu myndanna og
hefur fikrað sig áfram á milli
forrita. Fyrst um sinn notaði hann
forritið Sony Vegas til að klippa
en í dag er það hins vegar Final
Cut Pro, sem hann segir öllu
þægilegra í notkun. Fyrir „special
effects“ svokölluð er það hins
vegar Adobe sem virkar best.
Ég klippi kannski mest, en ég er
oft með einn þeirra eða alla með
mér. Þá sýni ég þeim hvað ég er
að hugsa um að gera á skjánum,
annars er eiginlega ekki hægt að
lýsa því,“ útskýrir hann.
Hann segir hljóðvinnsluna hins
vegar hafa reynst einna snúnasta.
„Það er margfalt meiri vinna að
vinna hljóðið en vídeóið sjálft.
Það þarf að hugsa um svo margt;
eitt hljóð þarf að vera hærra en
annað og svo framvegis. Það er
sama hvað maður hefur gert þetta
oft, maður tekur alltaf eftir einhverju sem hefði þurft að gera
betur þegar maður horfir á myndina. Sérstaklega þegar maður
sýnir myndina með alvöru hljóðkerfi, þá verður það mjög áberandi. Við erum ekki búnir að
læra alveg nógu vel á hljóðvinnsluna, ennþá,“ segir Einar Bragi.
„Þetta er nefnilega alveg ótrúlegt – þú gætir verið með flottasta
myndband í heimi, en ef hljóðið
er ekki gott þá er myndbandið
ekki flott,“ bætir Hreinn við.

Færa út kvíarnar
Hingað til hafa flestar myndir
og styttri myndbönd sem félagarnir hafa framleitt verið í formi
leikins efnis, og þá bregða þeir
sér sjálfir í þau hlutverk sem
myndin krefst. „Við höfum komið fram í öllum myndunum sem
við höfum gert nema einni. Það
var myndin sem við gerðum núna
fyrir árshátíðina, fyrir nemendaráðið. Þeir léku í henni sjálfir,“
útskýrir Jóhann.
Hópurinn hefur sömuleiðis
tekið að sér ýmiss önnur verkefni
í seinni tíð. „Við tókum til dæmis
upp tónleika hjá Gumma Hjalta,
tónlistarsjóið Rokk og jól,“ segir
Baldur. „Og svo tókum við upp
sýningu á Síðustu dögum Sveins
skotta, með honum Ársæli,“ bætir Einar Bragi við.
Þeir hafa sömuleiðis tekið að
sér minni verkefni fyrir einstaklinga, gert klippur fyrir brúðkaupsveislur og afmæli, svo eitthvað sé nefnt. Næst á dagskrá
þegar blaðamaður rabbaði við
þá var hins vegar öllu stærra mál,
söngvakeppni MÍ, 25. febrúar.
„Við erum að fara að taka viðtöl við keppendur og vera með
litla sketsa og annað svona á milli
atriða. Og jafnvel eitthvað í hléinu líka. Svo verðum við með
tvo skjávarpa sitt hvoru megin á

sviðinu þar sem við sýnum beint
úr vélunum á skjáinn,“ útskýrir
Einar Bragi.
„Þetta verður stærra en allt sem
við höfum gert áður. Við höfum
líka verið að skoða að senda þetta
út á netið jafnóðum. Svo hefðum
við gjarnan viljað taka upp lögin,
en þá hefðum við þurft sérstakar
upptökugræjur fyrir hljóðið.
Gæðin eru ekki nógu mikil,“
bætir hann við.

Langar í frekara nám
Eftir að hafa notast við nokkuð
lélegar myndatökuvélar hafa
vinirnir nú fest kaup á betri vél.
„Þetta er ódýrasta vélin í sínum
flokki. Það eru engir aukatakkar
eða neitt slíkt. Það sem við höfum
lært er hins vegar að það skiptir
ekki endilega máli að vélin sé
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flott og dýr og fín, heldur að
maður kunni að nota hana rétt,“
segir Hreinn.
Þeir hafa sömuleiðis dundað
sér við að búa til og byggja ýmsar
græjur sem þarf til starfseminnar.
„Við Einar höfum verið að
reyna að búa okkur til lítið dolly,
svona litla kerru undir vélina,
sem er notuð til að halda henni
stöðugri,“ útskýrir Hreinn.
„Við höfum líka prófað alls
kyns brellur, notað palla og prófað að hafa þrífótinn á einum fæti.
Við reynum bara að nota ímyndunaraflið þegar við erum að taka
upp,“ segir Einar Bragi.
„Á Rokki og jólum björguðum
við okkur á síðustu sekúndu með
því að líma saman nokkur prik
og búa til grind undir myndavélina, svo hún hristist minna,“ segir
Hreinn brosandi.

Í dag dreymir þá hins vegar
um að verða sér úti um grænskjá,
eða greenscreen eins og það er
kallað í bransanum. „Það er næsta
mál á dagskrá. Kannski gæti
grænt teppi jafnvel dugað. Þessi
bransi er nefnilega ekki ódýr,
þeta er allt alveg hrikalega dýrt,“
segir Hreinn.
„Okkur langar líka í aðra linsu
á vélina, sem kostar meira en
vélin sjálf. En þá værum við líka
komnir með mjög gott lúkk á
myndirnar,“ segir Einar. „Með
henni getur maður haft mjög
grunnan fókus og breytt honum
mikið,“ útskýrir Hreinn.
Það er auðheyrt að þeir hafa
mikinn áhuga á kvikmyndagerðinni og leggja metnað sinn í að
framleiða sem bestar myndir,
enda er hún helsta áhugamál
þeirra flestra. Einar og Hreinn

segjast báðir hafa velt því fyrir
sér að læra kvikmyndagerð í
framtíðinni. Erlendir skólar heilla
þá helst.
„Ég gæti eflaust sótt um í
Kvikmyndaskólanum og komist
inn þar. En önnin kostar 600 þúsund og þá gæti maður alveg eins
borgað aðeins meira og farið í
skóla úti,“ segir Einar hugsi. „Ég
hef hugsað um það líka. En þetta
kostar mikið,“ bætir Hreinn við.
Þeir draumar bíða þó enn um
stundir, þar sem félagarnir eiga
enn eitt ár eftir á menntaskólabekk. Þangað til birta þeir myndir
sínar og myndbönd á youtube.
com. Þau nýjustu er hægt að sjá á
hlekknum www.youtube.com/
TheTronMedia, en eldri myndbönd ásamt myndinni Lesbian
Conspiracy má skoða á rásinni
www.youtube.com/einardivision.

Engar bætur til bænda
Ríkið hefur bannað sölu afurða frá bændum í Skutulsfirði
vegna díoxínmengunar en
hyggst ekki bæta þeim skaðann
þrátt fyrir að mælingar hafi sýnt
að afurðirnar séu undir viðmiðunarmörkum. Þetta er niðurstaða sem Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknar í Suðurkjördæmi, segir
vera óviðundandi. Sigurður
Ingi hefur lagt fram beiðni til
sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar um að mál bænda í
Skutulsfirði verði rædd og fór
hann fram á að fulltrúar Bænda-

samtakanna, Matvælastofnunar
og ráðuneytisins yrðu boðaðir.
„Ríkisvaldið getur ekki setið
hjá í þessu máli og látið tjónþolanna eina um að þurfa að sækja
sinn rétt án þess að fyrir liggi
skýr stefna um opinbert aðgerðaplan í sambærilegum málum. Þá
er nauðsynlegt að fara yfir aðgerðir og ákvarðanir ríkisstofnanna í málinu og hvaða afleiðingar ákvarðanir þeirra eða aðgerðaleysi hafa valdið,“ segir Sigurður
Ingi og bætir því við að ekki sé
komin lausn í málið þótt nú líði
óðar að sauðburði. – kte@bb.is

Um 20 nautgripum verður fargað í Engidal.
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Húsnæði Sæfara var umbreytt í Partýplánetu.

gerður einn stór gjörningur sem
kallaðist Party Planet. Það er
mjög gaman þegar menningin
teygir sig inn í húsnæði sem eru
algjörlega óhefðbundin,“ segir
Rakel.
Á WAF var blanda af málverkum, vídeóverkum, stuttmyndum, teikningum, grafík,
ljósmyndum o.fl. „Þarna voru
sýnd verk listamanna sem allir
tengjast netgallerýinu Muses.is.
Okkur langaði til að gera eitthvað
fyrir vestan og ákváðum því að
búa til þennan viðburð,“ segir
Rakel.
WAF var unnin í samvinnu
við rokkhátíðina Aldrei fór ég
suður og var haldin sömu daga
og rokkhátíðin fór fram. „Það

Partýpláneta á WAF
Listasýningin WAF, eða Westfjord Art Fest, sem fór fram á
Ísafirði um páskana heppnaðist
vel. „Þetta var meiriháttar gaman,“ segir Rakel Sævarsdóttir
einn skipuleggjenda sýningarinnar. Sýningin fór fram á
tveimur stöðum, í Rögnvaldar-

salnum í Edinborgarhúsinu og í
húsnæði Sæfara á Suðurtanga.
„Í Sæfarahúsnæðinu voru vinnuvélar geymdar en allt var hreinsað út fyrir okkur og við unnum í
húsnæðinu í fimm daga. Þarna
gerðum við nýlenduverslun,
veggirnir voru graffaðir og

var mjög gaman að vera með
eitthvað í tengslum við Aldrei
fór ég suður og það úr öðrum
geira listarinnar, úr grasrót
myndlistarinnar,“ segir Rakel.
Verk sýningarinnar sem og
önnur verk netgallerýsins má
finna á muses.is. thelma@bb.is

„Landsbyggðin lamast
undan háu bensínverði“

Skatttekjur hafa hækkað.
„Það geta varla talist hagsmunir ríkissjóðs að lama atvinnulíf á landsbyggðinni með
óbreyttri skattlagningu,“ segir
í tilkynningu sem Félag íslenskra bifreiðaeigenda birtir á
vef sínum. Félagið lýsir þungum áhyggjum yfir andvaraleysi
stjórnvalda gagnvart verðhækkunum á bifreiðaeldsneyti.
Hækkanirnar íþyngi ekki aðeins
fjárhag heimilanna heldur stefni
í verulegan samdrátt í viðskiptum og þjónustu um allt land
vegna minnkandi umferðar.
FÍB ítrekar áskorun sína til
stjórnvalda frá því í febrúar að
lækka álögur hins opinbera á
bifreiðaeldsneyti og leggur til
við stjórnvöld að skattar á

eldsneyti verði lækkaðir um 20
krónur.
„Umferðin í mars dróst saman um 15,5% samanborið við
mars í fyrra. Vegagerðin spáir
verulegum samdrætti út árið ef
þessi þróun heldur áfram.
Samdrátturinn er mestur á
landsbyggðinni, sem hefur afar
neikvæð áhrif á verslun og
þjónustu, ekki síst ferðaþjónustuna.“
FÍB bendir jafnframt á, að
ríkissjóður taki til sín um 115
krónur af hverjum bensínlítra.
Skatttekjurnar hafi hækkað um
52% frá miðju ári 2008. „Samgöngur eru sú lífæð þjóðfélagsins sem hefur mest að segja um
hagsæld og félagslegt samneyti.
Allt mælir með lækkun þessara
skatta. Hátt eldsneytisverð
eykur rekstrarkostnað fyrirtækja, sem hækkar flutningskostnað, sem hækkar vöruverð,
sem hækkar verðbólgu, sem
hækkar skuldir heimilanna –
og minnkar ráðstöfunartekjur,“
segir í niðurlagi tilkynningar
kte@bb.is
FÍB.

Fjórir gistu fangageymslur

Húsnæðinu var einnig umbylt innandyra.

Spurningin
Kemur verð á eldsneyti í veg fyrir að þú
ferðist innanlands?
Alls svöruðu 537.
Já sögðu 419 eða 78%
Nei sögðu 118 eða 22%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Vaxandi suðaustanátt,
10-18 m/s og rigning
sunnan- og vestanlands
seinni partinn en 5-10 m/s
og þurrt að kalla
norðaustantil. Hiti 2-10
stig. Horfur á föstudag,
laugardag, sunnudag
og mánudag: Mild
suðaustlæg átt og rigning
með köflum, einkum
sunnan- og vestantil.
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Fjórir gistu fangageymslur á
Ísafirði á páskadagsnótt. Einn
vegna óláta fyrir utan dansleik í
Hnífsdal en þrír vegna tilraunar
til innbrots. Að sögn lögreglunnar á Ísafirði hefur verið
mikill erill yfir páskahelgina en
hún þó gengið stórslysalaust

fyrir sig.
Þá fékk lögreglan tilkynningu snemma í morgun um að
kviknað hefði í bíl í Bolungarvík. Eldsupptök eru ókunn og
er málið í rannsókn. Bifreiðin
er gjörónýt.
thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Veganestið
,,Ekki kvaddi ég gamla Gil án veganestis þó ekki væri það í formi
fata, þau átti ég svo til engin nema þau sem ég stóð uppi í farardaginn.
Enga átti ég hirsluna, enga bók, enga kind eða neitt annað sem eign
gat kallast, af fjármunum hafði ég því engan bagga að bera, ekkert
sem valdið gat áhyggjum. Skórnir mínir voru úr hrygglengju af
hrossi, verptir, með ristar- og hælþvengjum, það voru góðir gönguskór.“* Hann var heimaalið og heimskt náttúrubarn, eins og hann
orðaði það, hafði aldrei séð málverk gert af manna höndum, aldrei
heyrt tónverk leikið eða sungið eða séð hljóðfæri utan smágert orgel
í lítilli kirkju og gítar hjá Hernum á Akureyri. Sögusviðið: afdalakot
í íslenskri sveit fyrir rúmum 90 árum. Sögumaður: Sautján ára
drengur, sem segja má að öll sín bernsku og unglingsár hafi verið
svangur og kaldur; sem flestar stundir undi úti undir berum himni,
lagði veðurhljóð á hugann og spáði í morgundaginn. Lífsafkoman
var háð veðrinu. Gjöfult sumar jók líkur á að tóra harðan vetur.
Ekki var alls staðar í kot vísað á bernskuárum sögumanns, þó víða
væri þröngt búið og lítið til skiptanna. Eflaust margt með öðrum
hætti í bæjum og þorpum við sjávarsíðuna, þar sem fólk gat litið til
hvert með öðru, en hjá einyrkjum í köldum, ljóslausum torfkofum
á heiðum uppi. Er ekki rík ástæða til að íhuga þær þjóðfélagsbreyting-

ar, sem átt hafa sér stað á einum mannsaldri?
Íslenska þjóðin er sögð svo rík að til vansa sé að margir þegna
hennar þurfi að þiggja matargjafir og hafi ekki yfir að ráða þaki yfir
höfuðið. Einhvern veginn er það nú samt sem áður svo að ekki hefur
með neinni vissu verið bent á með hvaða hætti eigi að nálgast þessa
fjármuni. Er fjarlægt að ætla að hugarfarsbreyting sé fyrsta skrefið
í þá átt? Þegar stórt er spurt verður oft lítið um svör.
Veganesti sögumanns voru ekki veraldlegar eigur, heldur vissan
um að til væru heilir heimar af þeim lystisemdum sem hann hafði
haft afspurn af og trúin á að hann kynni að fá notið er fram liðu
stundir. Þá yrði hann ekki lengur svangur, betri heimur biði, sér í
lagi barna hans ef guði þóknaðist að svo færi. Draumurinn um betri
og mannúðlegri heim átti hug hans allan.
Hvert verður veganesti erfingjanna að ,,Íslandinu góða,“ eins og
sungið er á jólum, þegar við skilum því í hendur þeirra? Spurningin
einskorðast ekki við frídag verkamanna, sem nú er fram undan, hún
á við alla daga, árið um kring.
* Tryggvi Emilsson: Fátækt fólk.
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Þúsund manns á fjórum dögum
Um 160 manns sóttu hátíðarkvöldverð vegna nýrrar opnunar
Félagsheimilisins í Bolungarvík
fyrir páska. „Þetta heppnaðist
glimrandi vel, það var fín mæting
og svo bættist hressilega við
fjöldann þegar dansleikur með
Húsinu á sléttunni hófst að dagskrá lokinni. Ég held að það hafi
verið 300-450 manns í húsinu
þegar mest var,“ segir Elías Jónatansson, bæjarstjóri Bolungarvíkur. Veislustjóri kvöldsins var
Karl Hallgrímsson og fórst honum það vel úr hendi. Hann flutti
einnig tónlistaratriði ásamt því
að flutt voru atriði frá Litla leikklúbbnum og Karlakórnum Erni.

8

Meðal annars var slegið upp
harmónikkuballi sem sérstaklega
var hugsað fyrir eldri borgara.
„Það var mjög vel heppnað. Við
fengum lávarðadeild í harmónikkuspili, þá Villa Valla, Baldur
Geirmunds og Magnús Reyni
auk þess sem Hólmgeir Baldurs
lék undir á trommur. Það var
mjög vel mætt á ballið og fólk
dansaði og fékk sér vöfflur og
kaffi.“
Elías segir mikla ánægju vera
með hvernig hátíðahöldin tókust
í heild. „Við erum mjög ánægð
með viðtökurnar. Ég hugsa að
það sé fast að þúsundi manns
sem komið hafa í húsið á þessum

fjórum dögum sem hátíðahöldin
fóru fram. Þetta hefur verið virkilega ánægjulegt og skemmtilegt.“
Eins og kunnugt er hefur Félagsheimili Bolungarvíkur gengist undir gagngerar endurbætur
auk þess sem byggt hefur verið
við húsið. Vandað hefur verið til
verka við endurnýjun hússins og
þar er tryggt aðgengi fyrir alla.
Húsið er fjölnota og hentar jafnt
fyrir tónleikahald, leiksýningar,
ráðstefnur og fundi. Þá henta salirnir í húsinu og útisvæðið sunnan
við húsið vel fyrir hvers kyns
veisluhöld, árshátíðir og ættarmót.
– thelma@bb.is
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Mikilvægt að hjúkrunarheimili rúmi dagvistun
Nefnd um byggingu hjúkrunarheimilis í Ísafjarðarbæ fagnar
framkomnum tillögum ríkisstjórnar Íslands á fundi með
vestfirskum sveitarstjórnarmönnum fyrir skemmstu, en þar er
m.a. fjallað um byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði og endurbyggingu hjúkrunarheimilis í
Bolungarvík skoðað með tilliti
til leiguleiðar. Í fundarbókun
nefndarinnar kemur fram að hún
sé reiðubúin til samstarfs við
ríkisvaldið um byggingu þrjátíu
rýma hjúkrunarheimilis á Ísafirði. Þá telur nefndin mikilvægt
að húsnæðið rými jafnframt dagvistun aldraðra.
Á fundi nefndarinnar var einnig rætt um mögulega staðsetningu hjúkrunarheimilis á Ísafirði
með tilliti til samnýtingar á að-

Nefndin hefur falið tæknideild Ísafjarðarbæjar að hefja þegar
vinnu við deiliskipulag vegna byggingar hjúkrunarheimilis á Ísafirði.
stöðu á Fjórðungssjúkrahúsinu á arstjórnar.
stöðu og rekstri nýs hjúkrunarÍsafirði. Einnig var rætt um forNefndin hefur jafnframt falið heimilis. Sviðsstjórum framkvæmdavinnu vegna byggingar hjúkrun- sviðsstjóra Skóla- og fjölskyldu- og rekstrarsviðs og skóla- og fjölarheimilis og hefur nefndin falið sviðs að óska eftir fundi með skyldusviðs var falið að undirbúa
tæknideild Ísafjarðarbæjar að stjórn Fjórðungssjúkrahússins á verkáætlun vegna byggingar
hefja þegar vinnu við deiliskipu- Ísafirði þar sem rætt yrði um hjúkrunarheimilisins og reksturs
– thelma@bb.is
lag í samræmi við samþykkt bæj- samvinnu og samnýtingu á að- þess.

Mótmælir vanvirðu gegn
íbúum dreifðari byggða
Breytingum á almenningssamgöngum í Ísafjarðarbæ var mótmælt á fundi fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar fyrir stuttu. Þar lagði
Helga Dóra Kristjánsdóttir fram
eftirfarandi bókun: ,,Ég mótmæli
þeirri vanvirðu sem íbúum í
hinum dreifðari byggðum sveitarfélagsins er sýnd með því að
henda þeim til og frá eins og
hverjum öðrum pökkum, á leið

sinni með áætlunarbílnum til Ísafjarðar. Takmörk eru fyrir því,
hvað hægt er að bjóða fólki að
ferðast langa vegalengd á leið
sinni til vinnu eða skóla, við misjöfn veðurskilyrði. Einnig vil ég
leggja áherslu á að skerðing þjónustu áætlanabifreiða rýrir verulega búsetuskilyrði innan Ísafjarðarbæjar.“
Bókunin var gerð þegar minn-

isblað sviðsstjóra framkvæmdaog rekstrarsviðs var lagt fram,
þar sem bent er á mögulega samnýtingu almenningssamgangna
og skólaaksturs. Þá kom einnig
fram í fundarbókun, að fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar telur að
með því að leggja niður ferðir á
milli byggðakjarna um miðjan
dag verði ekki lengur hægt að
nýta valgreinakennslu, sem verið
hefur í boði við Menntaskólann
á Ísafirði alla miðvikudaga.

Á fundinum var lögð fram tímatafla er varðar almenningssamgöngur í Ísafjarðarbæ og skólaakstur í Skutulsfirði. Jafnframt
var lagt fram minnisblað grunnskólafulltrúa þar sem bent er á,
að bæta þurfi við ferðum til að
koma til móts við mislangan
skóladag grunnskólanema. Fræðslunefnd hefur falið starfsmanni
að koma ábendingum varðandi
tímatöfluna til tæknideildar.
– thelma@bb.is

Tæpar 35
milljónir til
Vestfjarða
Samningar um menningarmál og menningartengda
ferðaþjónstu, til þriggja ára
á milli ríkisins og sambanda
sveitarfélaga um allt land
voru undirritaðir fyrir stuttu.
Samningarnir fela í sér að
árlega verður 250,7 milljónum króna varið til menningarmála og menningartengdrar ferðaþjónustu um allt
land, þar af 34,7 milljónum
til Vestfjarða. Þar með er
stuðningi ríkisins beint í einn
farveg í því skyni að efla
slíkt starf um landið allt og
gera það sýnilegt. Menntaog menningarmálaráðherra
og iðnaðarráðherra undirrituðu samningana fyrir hönd
ríkisins. Samningarnir, sem
eru sjö talsins, eru gerðir
við Samband sveitafélaga á
Norðurlandi Eystra, Austurlandi, Suðurlandi, Suðurnesjum, Vesturlandi, Norðurlandi vestra og Vestfjörðum.
Markmið menningarsamninganna er að efla samstarf
á sviði menningarmála á hverju
svæði auk þess að stuðla að
nýsköpun, fjölbreytni og
fjölgun atvinnutækifæra á
sviði menningar, lista og
menningartengdar ferðaþjónustu. Á hverju svæði
starfa menningarráð sem eru
vettvangur samtarfs sveitarfélaganna og hafa það hlutverk að standa fyrir þróunarstarfi og úthluta fé til verkefna á sviði menningar og
menningartengdrar ferðaþjónustu.
Fyrsti menningarsamningurinn var gerður árið 2001
en frá árinu 2007 hafa verið
í gildi menningarsamningar
við alla landshluta utan höfuðborgarsvæðisins.

Sr. Agnes kærir kosningu
vígslubiskups í Skálholti
Lögmaður sr. Agnesar M. Sigurðardóttur, sóknarprests í Bolungarvík og prófasts í Vestfjarðaprófastsdæmi, hefur lagt fram
kæru vegna kosningar vígslubiskups í Skálholti. Kæran snýr
að tveimur atkvæðum sem póstlögð voru eftir að skilafresti lauk.
„Mér finnst að það eigi að fara
eftir reglum og finnst að það hafi
ekki verið farið eftir reglum
þarna,“ segir sr. Agnes í samtali
við mbl.is. Hún segir að atkvæðin
tvö hafi verið póststimpluð 11.
apríl, sem var mánudagur, en
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skilafresti lauk föstudaginn 8. apríl.
Kæran var tekin fyrir á fundi
kjörstjórnar fyrir páska og hefur
mbl.is eftir Guðmundi Þór Guðmundssyni, framkvæmdastjóra
Kirkjuráðs, að kæran, ásamt athugasemdum kjörstjórnar, hafi
verið lögð fyrir yfirkjörstjórn
Þjóðkirkjunnar til úrskurðar.
Yfirkjörstjórn hefur viku til að
úrskurða um kæruna. Kosningu
vígslubiskups í Skálholti lauk
föstudaginn 8. apríl. Á kjörskrá
voru 151. Kjörsókn var 98,6%
og var einn seðill auður. Atkvæði

féllu þannig: Sigrún Óskarsdóttir
40 atkvæði, Jón Dalbú Hróbjartsson 35 atkvæði, Agnes M. Sigurðardóttir 34 atkvæði, Kristján
Valur Ingólfsson 27 atkvæði,
Karl V. Matthíasson 12 atkvæði.
Þar eð enginn frambjóðandi
fékk meirihluta greiddra atkvæða
var ákveðið, samkvæmt reglu,
að kjósa í síðari umferð á milli
tveggja efstu, þeirra Sigrúnar
Óskarsdóttur og Jóns Dalbú Hróbjartssonar. Aðeins munaði einu
atkvæði á sr. Jón Dalbú og sr.
Agnesi í fyrri umferðinni.
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Leikfimirotta frá un
Guðjón Þorsteinsson, körfuboltamaður og einn forsprakka
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
stendur á tímamótum. Guðjón,
sem varð fimmtugur í apríl, sagði
nýlega skilið við KFÍ eftir hátt 31
árs samvistir og snéri sér að starfi
í þágu körfuknattleikshreyfingarinnar í heild sinni. Guðjón var
sæmdur gullmerkjum ÍSÍ og KKÍ
árið 2005 fyrir áratuga störf í
þágu íþrótta almennt og körfubolta sérstaklega. Hann segir hér
frá íþróttunum sem björguðu
honum, hræðilegu bílslysi sem
hafði gríðarleg áhrif á líf hans og
lífsmottói sínu á þessum tímamótum.

„Íþróttirnar
björguðu mér“
Guðjón er yfirleitt kallaður Gaui,
og oftar en ekki Gaui litli - enda
segir hann hinn landsþekkta
mann sem gengur undir sama
nafni hafa stolið nafngiftinni.
Gaui er aðkomumaður á Ísafirði.
Hann er fæddur í Reykjavík og
ólst þar upp hjá móður sinni og
fjórum systkinum, en foreldrar
hans skildu að skiptum þegar
Gaui var átta ára.
„Ég er eitt af upprunalegu
lyklabörnunum. Íþróttaáhuginn
spratt eiginlega af upp úr því að
ég hafði ekkert að gera, mamma
var alltaf að vinna og systir mín
í háskólanum. Ég varð svona
leikfimirotta, sem þeir kalla
„gym rat“ á ensku, og fór í allar
íþróttir sem ég gat komist í; sund,
handbolta, fótbolta, körfubolta,
badminton... Ég var í öllu,“ segir
Gaui frá. Á þeim tíma var íþróttalífið með eilítið öðru sniði en í
dag, þar sem ekki þurfti að greiða
jafn há æfingagjöld fyrir íþróttaiðkun.
„Þess vegna var þetta hægt.
Og ég held það megi segja að
þetta hafi bjargað mér á sínum
tíma,“ segir Gaui. Þegar hann
var tólf ára gamall ákvað hann
að einbeita sér að handbolta, fótbolta og körfubolta og lagði flestar aðrar íþróttir á hilluna. Það er
enda varla hægt að segja annað
en að hann sé eins og sniðinn
fyrir körfuboltann, 200 cm á hæð.

Aðkomuunglingur í Chicago
„Ég fylgdi síðan systur og bróður til Njarðvíkur þegar ég var
fjórtán ára og þar datt ég alveg
inn í körfuboltamenninguna, sem
var stórkostleg. Uppeldið og utanumhaldið og fagmennskan var
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alveg ótrúleg, og kann ég þeim
góðar þakkir fyrir“ segir Gaui.
Hann flakkaði þó enn nokkuð á
milli Njarðvíkur og Reykjavíkur
og vann til að mynda Íslandsmeistaratitla með yngri flokkum
ÍR áður en hann flutti sig alveg
til Njarðvíkur. „Þá fór ég að einbeita mér alveg að körfunni og
var kominn í unglingalandsliðið.
Ég fór líka að vinna uppi á Keflavíkurflugvelli sem var rosalega
gaman og svakalega spes, það
var eins og að vera í útlöndum.
Við í Njarðvík og Keflavík fengum sérstakan passa frá aðmíralnum til þess að fá að vera í íþróttahúsinu þar. Það var alveg stórkostlegt - þar var allt alvöru.
Maður fékk svona tilfinningu
fyrir því að vera hálfur Kani,“
segir Gaui frá.
Árið 1979 varð Gaui Íslandsmeistari með Njarðvík í unglingaflokki og fékk í kjölfarið
tækifæri til að fara sem „senior“
í menntaskóla í Chicago í Bandaríkjunum. „Það var ótrúleg upplifun sem breytti mér algjörlega.
Ég lenti svolítið í því að vera
aðkomumaðurinn, sem mér leið
ekki vel með fyrst. Mér fannst ég
svolítið utanveltu og þurfti að
berjast fyrir mínu. En ég komst í
aðalliðið og stóð mig vel. Skólinn
var líka ótrúlega skemmtilegur.
Hann byggðist meira upp á ritgerðum og heimildavinnu, maður
hékk heilmikið á bókasöfnunum,“ rifjar hann upp.
„Skömmu fyrir jólin varð ég
svo fyrir því óláni að brjóta á
mér hnéð og varð að koma heim.
Þá var ég samt kominn með tilfinningu fyrir því hvernig það
væri að vera þarna úti og stefndi
alfarið að því að fara aftur út og
þá í háskóla,“ segir Gaui frá.
Hann kom heim og lék með KR
það haust, þangað til meiðslin
öftruðu honum frá því. Þá hélt
hann hins vegar til Ísafjarðar.

Hitti konuna
kortér í þrjú
Gaui hafði dvalist á Ísafirði
sumarið áður en hann hélt utan
og hitti þar stúlku sem hann varð
vægast sagt bálskotinn í.
„Ég var plataður hingað af vini
mínum, Einari Ólafssyni, sem
var í landsliðinu á skíðum. Ég
ákvað að vera hér með honum
áður en ég fór til Bandaríkjanna
og æfa með honum. Hann var
nefnilega miklu minni en ég og
með miklu meira þrek. Ég vissi
að ef ég elti hann út um allt yrði
ég betri! Við hlupum hérna fleiri
hundruð kílómetra þetta sumar.

Hann er einn af bestu íþróttamönnum sem ég hef kynnst,“
segir Gaui með aðdáun.
„Ég átti hérna svo alveg æðislegt sumar, fékk að búa með fjölskyldu Einars, þeim Óla og Sellu
pabba og mömmu hans og systkynum hans þeim Ellu Óla og
Dóra Ólafs. Þau reyndust mér
afskaplega góð. Svo var ég á
fullu í að æfa og vinna í málningar og byggingarvinnu.
Klukkan kortér í þrjú á síðasta
balli sumarsins, í Hnífsdal, hitti
ég svo konuna mína, Björgu
Bryndísi Jónsdóttur,“ segir hann
frá og brosir. Þá var ekki aftur
snúið. Þau hafa nú verið saman í
yfir þrjátíu ár og eiga saman þrjú
börn.
„Þegar ég var úti í Bandaríkjunum var hún ófrísk hérna heima.
Þá var ég nítján ára og hún átján,
og við fórum í gegnum þetta erfiða tímabil, þurftum að ákveða
hvort við ætluðum að eiga barn
eða ekki. Nú er dóttir mín þrjátíu
og eins árs, ég á þrjú barnabörn
og nýorðinn fimmtugur - ég er
ríkastur í heiminum,“ segir Gaui
og brosir. „Elsta barnabarnið mitt
er einmitt með mér í körfuboltanum, og strákurinn minn sem er
2,03 metrar á hæð og 17 ára
gamall. Þetta er í allri fjölskyldunni, körfuboltadæmið,“ bætir
hann við.
Eftir að hafa dvalist fyrir vestan fannst Gaua heldur ekkert annað koma til greina. „Við reyndum
að fara suður einu sinni fjölskyldan. Við vorum þar einn vetur, ég
spilaði með KR og vann í álverinu, en það var bara ekki séns,
þrátt fyrir að vera með góðu fólki
í KR sem stóð fast við bakið á
okkur. Ísafjörður togaði í mig,
og það fast,“ segir Gaui. „Svo
við fluttum hingað og þá byrjaði
þetta ævintýri með KFÍ eiginlega,“ bætir hann við.

Í keppnisferð
á varðskipi
Á þeim árum sem Gaui hefur
lifað og hrærst í KFÍ hefur hann
komið að svo til öllum þáttum
starfsins; verið formaður, þjálfari, liðsmaður, og þar fram eftir
götunum.
Hann segir það þó hafa verið
töluverð viðbrigði að koma til
Ísafjarðar frá Njarðvík og KR,
þar sem hann hefði æft við
toppaðstæður.
„Þetta var alveg ótrúlegur
munur. Við æfðum í íþróttahúsi
sem var átta sinnum sextán metrar og lofthæðin ekki næg. Svo
spiluðum við alla heimaleikina

okkar í Kársnesskóla í Kópavogi,
af því að við vorum ekki með
neitt löglegt hús hérna. Þá var
maður með frábærum íþróttaköppum eins og Jóni Oddsyni
frjálsíþróttakappa, Dóra Svenna
mínum besta vini, Pétri Guðmundssyni myndlistamanni, Óla
Reyni Ingimarssyni sem var mér
mikil fyrimynd og fleirum gæða
„púkum“. Við æfðum klukkan
tíu á kvöldin, við fengum aldrei
tíma fyrr!“ rifjar Gaui upp.
Hann segir stemninguna hins
vegar hafa bætt upp fyrir slakan
aðbúnað liðsins og félagsins.
„Viljinn til að gera gott var svo
svakalegur hérna. Af því að við
höfðum svona lítið hús gátum
við líka gert hluti sem aðrir gátu
ekki, spilað mjög þröngt og
svona,“ segir hann hlæjandi.
Liðið lenti hins vegar í ýmsum
vandræðum, sérstaklega hvað
varðar heimaleikina sem fram
fóru 500 kílómetra í burtu. „Ég
hef þvælst út um allt land vegna
þessa tíma. Við lentum líka í
ótrúlegustu vandræðum, hræðilegum flugum og ýmsu veseni,
og oft lentum við í ferðum sem
eftir á hyggja voru bara fífldirfska. Það á ekki að leika sér með
líf annarra. Í eitt skiptið fórum
við með varðskipi á Patreksfjörð
til að keppa af því að það var
alveg ófært. Það myndi ekkert
félag láta bjóða sér þetta í dag það yrði allt brjálað!“ segir hann
og hlær við.
Hann gefur heldur ekki mikið
fyrir kvartanir liða af höfuðborgarsvæðinu yfir því að þurfa að
keppa úti á landi. „Þegar við
komumst upp um deild höfðu
allir legið á bæn um að við kæmumst það ekki, svo liðin þyrftu
ekki að fara alla leið til Ísafjarðar
að spila. Þetta er svo dýrt. En svo
gleymdist alveg að við þurftum
að sækja alla okkar leiki suður
eða norður, þetta á einnig við lið
frá Sauðárkróki, Snæfell, Akureyri og Egilsstaði. Ferðakostnaðurinn hjá þessum liðum er í
kringum tvær til þrjár milljónir á
keppnistímabili, á meðan hann
er kannski 200 þúsund hjá liðum
í bænum,“ útskýrir Gaui.

Blómstrandi KFÍ
Árið 1993 byrjaði körfuboltaævintýrið fyrir alvöru á Ísafirði,
að sögn Gaua.
„Við byggðum hann upp, alveg
upp á nýtt. Geir bróðir minn kom
frá Njarðvík að þjálfa okkur með
frábærum árangri og við komum
okkur upp um deild, vorum í 1.
deildinni í tvö ár og komumst
svo upp í efstu deild,“ segir hann

stoltur. „Á fjórum árum komumst við úr því að vera ekki neitt
upp í að keppa í bikarúrslitum í
Laugardalshöllinni. Sá leikur var
gegn Grindavík og það er í eina
skiptið sem Laugardalshöllin
hefur verið fyllt á bikarúrslitaleik.
Það var hlegið að mér þegar ég
sagði að við yrðum að prenta
1500 miða í forsölu. Ástandið
hérna á Ísafirði var þannig var að
það var talað um að þetta yrði
gósentíð fyrir þjófa, því það var
enginn heima! Það fóru fleiri,
fleiri flugvélar suður, það var
bara loftbrú á milli,“ segir hann
frá. Stemningin var ekki síðri á
heimaleikjum. „Það komu allt
að ellefu hundruð manns á leik.
Það var alveg magnað hvað við
náðum góðri stemningu,“ segir
Gaui, sem var stjórnarmaður á
þessum tíma.
Frá því að hann hætti að þjálfa
hefur hann einbeitt sér að stjórnarstörfum. Nú situr hann í aðalstjórn Körfuknattleikssambands
Íslands, KKÍ. „Eftir síðasta aðalfundinn minn hjá KFÍ núna fyrir
skömmu fékk ég á tilfinninguna
að ég væri búinn að reima skóna
á krakkann minn og gæti stigið
til hliðar. Umgjörðin og stjórnin
í dag hjá KFÍ er alveg stórkostleg.
Nú er ég í þeirri lúxusaðstöðu að
vera „bara“ að þjálfa krakka frá
átta til ellefu ára og vera í aðalstjórn KKÍ. Mér finnst það æðislegt,“ segir Gaui, sem segir starfið börnunum það besta sem hann
hafi tekið sér fyrir hendur.
„Að geta gefið af sér og kennt
krökkum kurteisi, komið í veg
fyrir einelti... Þetta eru forréttindi. Ég held að þetta sé það
mest krefjandi af öllu því sem ég
hef gert í þessu íþróttadæmi. Ég
er með tuttugu og þrjá krakka á
æfingu, tuttugu og þrjá persónuleika. Að ná að stilla þá þannig
saman að þeir spili sem lið er
það erfiðasta sem þú getur lent í,
en líka alveg magnað. Maður
þekkir hvern einasta einstakling,
já og ekki má gleyma að reima á
þá skóna líka“ segir Gaui brosandi.

Bauðst skólastyrkur
í Bandaríkjunum
Gaui og Bryndís hafa fengið
að takast á við ýmislegt á hjúskaparárum sínum. Skömmu eftir
að þau fóru að vera saman fóru
þau skötuhjú út til Bandaríkjanna, þar sem Gaui þreytti inntökupróf í háskóla í Flórída, þar
sem honum stóð til boða að
stunda nám á íþróttastyrk. „Ég
komst inn, bæði í prófinu og í
íþróttunum. Ég var látinn keppa
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nga aldri
einn á einn við besta leikmanninn
þeirra og slátraði honum. Ég
hætti hins vegar við að fara í
nám út af því að ég gat ekki tekið
konuna mína með. Ég gat bara
ekki hugsað mér að vera án
þeirra, hennar og stelpunnar
minnar. Konan hefur skammað
mig fyrir það alveg síðan,“ segir
hann brosandi. „Ég veit svo sem
alveg að ég hefði komist langt,
en ég sé ekkert eftir því. Aldrei,“
segir Gaui. „Þetta hefur allt
breyst í dag og nú er ekkert mál
að fara í nám til Bandaríkjanna
með fjölskylduna, sem betur fer,“
bætir hann við.
„Ég hugsa alltaf um þetta út
frá stelpunum mínum. Önnur er
hér á Ísafirði með þrjú börn. Hin
er við nám í Englandi. Hún
greindist ung með mjög slæma
gigt, sem varð til þess að við
vorum inn og út af barnaspítala
með hana í mörg ár,“ segir Gaui.
Afar sjaldgæft er að börn greinist
með slíka sjúkdóma. „Þetta kom
í ljós þegar ég var að keyra með
hana í Reykjavík og það leið yfir
hana í aftursætinu. Ég fór á bráðamóttökuna og þá kom í ljós að
súrefnismettunin í blóðinu var
allt of lág. Svo greindist hún loks
með svona slæma liðagigt,“ segir
hann frá. Gaui segir veikindin
hafa aftrað dóttur hans í félagsog íþróttalífinu á yngri árum. „En
í staðinn hellti hún sér bara í
skólann, dúxaði í öllu og útskrifaðist úr menntaskóla með 9,17 í
meðaleinkunn. Hún kom hingað
núna út afmælinu mínu og til
þess að fara í gæsun, hún er nefnilega að fara að gifta sig í Englandi
í júlí,“ segir hann ánægður.
Hann sér því aldrei eftir að
hafa tekið fjölskylduna fram yfir
skólann. „Ég er svo mikill barnakall og fjölskyldumaður. Ég hefði
helst viljað eignast börn bara lífið
á enda, en núna á ég barnabörn
og svo „púkana“ mína í körfunni
sem er lúxus. Við hjónin tókum
okkur samt rosa pásu og eignuðumst yngsta barnið okkar 1993.
Maður sér það, að þó maður hafi
gert margt vitlaust í lífinu hef ég
gert rétt þarna - þegar maður
skilar af sér góðum manneskjum
út í þjóðfélagið. Þá er ég ánægður. Það er eitthvað sem mér finnst
að fólki mætti vanda sig betur
við, að taka meiri þátt í því sem
er að gerast hjá börnunum manns.
Maður fær bara einn séns til að
ala þau upp,“ segir Gaui.

Snjóflóðið mikið áfall
Á árum áður starfaði Gaui sem
fréttaritari fyrir DV og síðar
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Morgunblaðið. Hann fékk símtal
að morgni dagsins sem snjóflóðið
féll á Súðavík og var beðinn um
að taka ljósmynd af atburðarásinni í Ísafjarðarhöfn.
„Ég rauk út með vélina, niður
á höfn. Ég ákvað að vera ekki of
nálægt, heldur hélt mig í fjarlægð
og tók mynd. Þá fann ég strax
þörfina til að fara og hjálpa,“
segir Gaui, sem hélt því af stað
til Súðavíkur, sjóleiðina. „Ég
hef aldrei upplifað annað eins og
þá sjóferð. Það var alveg hræðilegt veður og það sem fólk tók út
þarna á leiðinni var alveg ótrúlegt. Þetta voru algjörar hetjur.
Ég er hins vegar svo heppinn að
verða ekki sjóveikur,“ segir hann
frá.
Þegar í Súðavík var komið var
hann sendur af stað upp í byggðina til að moka. „Ég veit ekki
hvað þetta tók langan tíma. Ég
mokaði og mokaði og mokaði
og fann ekki neitt. Ég kom aftur
niður eftir, algjörlega búinn á
því, bæði í andlega og líkamlega.
Mér fannst ég ekki vera að gera
neitt gagn. Ég var þá beðinn að
fara á bát yfir á Ísafjörð með
stelpu sem fannst í flóðinu. Hún
var í börum á gólfinu upp við
vegginn og ég man að ég skorðaði mig af á gólfinu að veggnum
svo það kæmu ekki jafn mikil
högg á börurnar þegar báturinn
valt,“ rifjar hann upp.
„Ég var svo gjörsamlega búinn
eftir þetta. Ég hef unnið við margt
um ævina, við löndum og alls
konar erfiðisvinnu, en ég hef aldrei upplifað þreytu eins og þá
þegar ég kom til baka, ég var
alveg búinn á því. Samt var þetta
ekki nema tæpur sólarhringur.
Svo sat maður heima með þá
tilfinningu að hafa ekki gert neitt,
ekki gert neitt gagn. Þetta fór illa
í mig og ég var lengi að vinna úr
því,“ segir Gaui.

Aftur í tíma
Gaua fannst þó mikil hjálp í
því að vera viðstaddur minningarathöfn um þá sem létu lífið í
snjóflóðinu og segist hafa verið
ánægður með þá samstöðu sem
bæjarbúar sýndu í kjölfar atburðanna. „Ég er gríðarlega stoltur af
björgunarfólki, læknum og hjúkrunarfræðingum. Þetta tók á alla,
en við lærðum mikið um okkur
sjálf á þessum tíma um okkur
sjálf,“ segir hann.
„Á einhvern hátt fann maður
til stolts. Þrátt fyrir allt sem búið
var að ganga á þjöppuðu bæjarbúar sér saman og báru höfuðið
hátt,“ segir Gaui, sem segist hafa
fengið svipaða tilfinningu þegar
tillögur að niðurskurði í heilbrigðisþjónustunni komust í hámæli á síðasta ári.
Hann telur að nú ríki svipaðar
aðstæður og á árunum fyrir 1980,
þar sem íþróttalíf og annað menningarlíf var keyrt áfram af hugsjónafólki, þó að efnin væru ekki
mikil. „Ég er dálítið feginn, ef ég
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á að segja alveg eins og er,“ segir
Gaui. „Ég hef tekið þátt í því að
vera með KFÍ á hausnum. Maður
hugsaði ekki nógu vel um peningahliðina af því að maður gat
bara allt og gerði allt, eins og
andinn var. Núverandi stjórn
ásamt Helga Sigmundsyni fyrrum formanni á heiðurinn af því
að félagið er þannig í dag að það
skilar hagnaði, þrátt fyrir að þetta
hafi verið ofsalega erfitt í vetur.
Við vorum í efstu deild og það
kostar skildinginn. En fólk vinnur
þá líka saman, við erum á Aldrei
fór ég suður, sautjánda júní og
tínum rusl í fjörunni í fjáröflunarskyni og margt fleira. Fólk fær
þá ábyrgðartilfinningu og veit
að það þarf að leggja eitthvað af
mörkum til að uppskera. Það er
ekki lengur hægt að sækja peninga í óteljandi sjóði. Nú er
grasrótarhreyfingin orðin miklu
sterkari aftur, og ég er ánægður
með það. Svo má ekki gleyma
foreldrunum sem leggja gríðarlega mikið á sig“ segir Gaui.

Bílslysið markaði lífið
Fyrir rúmum áratug þurfti Gaui
að takast á við afar erfiða lífsreynslu, þegar hann lenti í bílslysi
í Bandaríkjunum.
„Ég var mikið með KKÍ á þessum árum og var beðinn að fara
til Bandaríkjanna með kvennalandsliðinu. Mér fannst það mikill heiður - að taka þátt í þessari
mögnuðu ferð og vera með stelpunum, sem eru stórkostlegar.
Þetta var samt erfið ferð og við
keyrðum yfir fimm fylki á ellefu
dögum og gistum nánast í rútu
þennan tíma. Við enduðum svo í
Flórída og áttum að fljúga til
Íslands þaðan. Ég ákvað að vera
tvo daga í viðbót hjá systur minni,
sem bjó í Flórída, og hlaða batteríin, því ég var alveg búinn,“
segir Gaui frá.
„Við ákváðum að fara til Daytona Beach saman. Ég og David
mágur minn fórum á einum bíl
og systir mín, frænka og aðrir
fóru á öðrum. Við vorum á þjóðveginum þegar ég tók eftir því
að bíll sem var að koma úr gagnstæðri átt fór að rása yfir veginn.
Í dag sé ég þetta eins og bíómynd.
Ég fór að pikka í David, því hún
var komin alveg yfir veginn, á
móti umferð. Svo keyrði hún
framan á okkur, ung stúlka.
Við vorum á stórum GMC
jeppa en hún á Toyotu. Þetta var
hrikalegur árekstur. Mágur minn
var fastur í bílstjórasætinu en ég
komst út úr bílnum, við illan
leik. Ég fékk part af miðstöðinni
upp í handlegginn, það brotnuðu
í mér tennur og ég var allur skorinn og illa farinn,“ segir Gaui
frá.
Fáir stoppuðu við slysstað,
enda lagaumhverfi í Bandaríkjunum þannig að fólk varast oft
að hafa afskipti af slíku. „Svo
kom loksins þarna kona sem
sagði mér að leggjast niður, því

það var alveg að líða yfir mig.
Ég gleymi því aldrei - ég ætlaði
að lyfta hendinni til að þakka
fyrir mig og þá sprautaðist blóð í
bílinn hennar. Ég var alveg miður
mín yfir því,“ segir Gaui frá og
hristir höfuðið.
Hann var fluttur á sjúkrahús
með sjúkrabíl á meðan þyrlu bar
að slysstað. „Ég vissi ekkert um
David annað en að hann var
fastur. Þar sem ég lá á bráðamóttökunni eru hjúkrunarfræðingarnir alltaf eitthvað að segja hvað
ég er heppinn, „lucky“ þetta og
hitt. Svo kom sjúkraliði inn og
ég spurði hann frétta af mági
mínum. Hann sagðist ekkert vita.
Ég fékk þá að hringja og þá kom
í ljós að hann var dáinn. Hann
lést rétt eftir að hann komst á
sjúkrahús,“ segir Gaui.

Var langt leiddur af þunglyndi
Eftir að læknir hafði gert að
sárum Gaua, sem bringubeinsbrotnaði og var alsettur sárum,
var hann sendur heim. „Ég var
svo bara leystur út, átti bara að
fara. Það var engin áfallahjálp
og ekki neitt, ég var bara sendur
heim til systur minnar. Þú getur
rétt hugsað þér ástandið - ég kom
heim, hann var dáinn og ég vissi
ekkert hvað ég átti að gera, né
hvernig ég átti að hegða mér nálægt systur minni sem hafði misst
manninn sinn. Ég reyndi að sofa
en gat það ekki, því ég var
sárkvalinn. Um morguninn fór
ég svo að reyna að finna tannlækni sem gæti lagað mig til fyrir
minningarathöfn um David,“
segir Gaui og hristir höfuðið.
„Við vorum bæði, ég og systir
mín, í algjöru limbói, eins og
fótunum hefði verið kippt undan
okkur og vorum alls ekki í neinu
ástandi að kunna að tækla þetta.“
Eftir að hafa verið við minningarathöfn og flutt þar ræðu sem
hann man ekkert eftir, komu kona
Gaua og Geir bróðir hans og
fylgdu honum heim til Ísland.
„Ég man að flugfreyjurnar í vélinni sögðu mér að drekka bara
nógu mikið áfengi, svo ég væri
ekki of kvalinn í fluginu, út af
þrýstingnum á lungun og allt það,
en það hafði enginn áhrif. Eftir
það flug eigum ég og Grand
Marnier ekki samleið,“ segir
hann og brosir út í annað. „Ég
gisti eina nótt á hóteli í Reykjavík
og kom svo hingað heim. Þá
helltist myrkrið yfir mig,“ segir
Gaui, sem segir næstu þrjú ár í
lífi hans hafa verið gríðarlega
erfið og ég eiginlega ekki húsum
hæfur.
„Ég var rosalega skemmdur í
nokkur ár, ég kenndi sjálfum mér
um þetta allt saman. Af hverju
reimaði ég ekki skóna mína? Af
hverju bað ég hann að stoppa til
að kaupa kók? Ef ég hefði ekki
gert það hefðum við ekki verið
þarna á þessum tímapunkti,“ segir Gaui. „Ég fór varla út úr húsi.

Ég var kannski búinn að plana
að fara á ball á laugardegi og
hlakkaði rosalega til alla vikuna,
þangað til að það kom að því.
Akkúrat þann dag fann ég upp
allar afsakanir í heimi til að fara
ekki, og var svo dauðfeginn að
fara ekki. Ég man eftir einu
grímuballi þar sem ég ætlaði þvílíkt að skemmta mér. Ég komst
inn um dyrnar og niður tröppurnar í Krúsinni og þá fór ég
heim. Það var samt sigur fyrir
mig í sjálfu sér. Ég var erfiður og
þetta var líka erfiður tími fyrir
fjölskylduna. Sektartilfinningin
heltók mig algjörlega,“ heldur
Gaui áfram.
Hann þurfti sömuleiðis að takast á við afleiðingar þess að lenda
í slíku slysi í Bandaríkjunum;
kostnaðinn. Þegar reikningurinn
frá sjúkrahúsinu, með sundurliðun upp á hverja einustu sprautu
og nál, tókst hann á hendur málaferli við sjúkrahúsið, sem hann

vann að lokum. Andleg líðan
hans var þó ekki betri.
„Ég var á þunglyndislyfjum.
Ég fór að drekka til að deyfa mig
og gera alls konar vitleysur, gekk
einu sinni út í sjó en snéri við
aftur. Einhvern veginn komst ég
út úr þessu sjálfur. Ég vaknaði
upp einn daginn og hugsaði þetta gengur ekki lengur. Þá
bjargaði körfuboltinn mér enn
og aftur. Ég gat einbeitt mér að
honum og fór alveg á fullt og
barði mig út úr þessu ástandi,“
segir hann. „Andlega hef ég alltaf
haft þá þörf að hjálpa öðrum - og
það að hjálpa öðrum hjálpar sjálfum mér, örugglega meira en hinum,“ segir hann brosandi.

Allir bera ábyrgð
Gaui, sem hefur starfað sem
kokkur á árum áður, er einn af
þeim sem hafa misst vinnuna á
síðustu misserum, og heilsunni
hefur hrakað. Hann er þó allt
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annað en af baki dottinn og einbeitir sér að hugsjónastarfinu
fyrir KFÍ og KKÍ.
„Ég hugsa þannig að þó að ég
sé atvinnulaus og hálf heilsulaus
í dag, eigi lítinn pening, þá hef
ég allt. Miklu meira en David,
eða fólkið sem lést í snjóflóðunum. Hún er svo sterk þessi tilfinning; að finna allt í einu hvers
konar kjáni maður er að hugsa
um veraldleg gæði umfram allt,“
segir Gaui. „Ég var einn af þeim
sem festust í þessu lífsgæðakapphlaupi. Mér finnst bara auðmýkjandi að vera kippt til baka
og átta sig á því að þetta er algjör
della. Fjölskyldan og vinir eru
mun mikilvægara en peningar“
segir hann.
Gaui hefur sömuleiðis látið til
sín taka í pólitíkinni allt frá því
að hann kom vestur og situr núna
í fulltrúaráði Sjálfstæðisflokksins. Hann vill hins vegar helst
sjá að þjóðin hætti að skipta sér í
skýrar fylkingar, eins og varðandi
Icesave, og þjappi sér saman.
„Ég hafði ekkert annað að gera
en að kynna mér það mál og
hellti mér í það á fullu. Konan
var farin að halda að ég væri
ruglaður. Ég kynnti mér þetta
allt saman og er stoltur af því að
hafa sagt NEI. Þetta snýst ekki
um að borga ekki skuldir óreiðumanna, þetta snýst bara um að
þetta er ekki okkar að greiða.
Það eru stofnanir bæði hér og
erlendis sem brugðust og þær
eiga að laga þetta,“ segir Gaui. „
Nú þegar þetta nei er komið eigum við að fylkja okkur saman og
berjast áfram. Ég vildi óska að
þessi kergja væri ekki til staðar
ennþá. Það er kominn tími til að
halda áfram. Í báðum fylkingum
„Nei eða Já“ var gott fólk sem
höfðu sitt hvað til síns máls. Ég
vildi óska að við gætum sameinast núna,“ segir hann.
Gaui segist einnig syrgja það
að það þurfi oft átök eða erfiðleika til að fólk snúi bökum saman. „Við hér fyrir vestan höfum
lent í ýmsum áföllum, með kvótann og mörg stórslys og náttúruhamfarir, en þegar allt kemur til
alls höfum við mikið hér til að
vera þakklát fyrir. Og það er
skylda okkar að þjappa okkur
saman og nota það sem við höfum vel og skynsamlega, vera ein
heild í stað þess að vera þúsund
raddir,“ segir hann. „Mín afstaða
er að reyna að skila sem mestu til
baka til samfélagsins, leggja sem
mest af mörkum. Það er rosalega
hollt að vakna upp á morgnana,
horfa í spegil og spyrja „Ef ekki
ég, hver þá?“ Þetta er stór spurning sem getur mótað alla ef þeir
svo vilja. Það er okkar að taka
þátt. Mér er alveg sama í hvaða
flokki fólk er - ef það getur
vaknað á morgnana og spurt sig
að þessu og meina það þá eigum
við von. Ef ekki, þá getum við
bara pakkað saman og farið,“
segir hann ákveðinn að lokum.
– Sunna Dís Másdóttir.
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Um 100 manns
á herrakvöldi

Rúmlega 100 karlmenn sóttu árvisst herrakvöld BÍ/Bolungarvíkur í sal Frímúrara á Ísafirði stuttu fyrir páska. „Þetta gekk
vonum framar,“ segir Samúel Samúelsson í stjórn BÍ/Bolungarvíkur. Hann segir veislustjórann Hallgrím Ólafsson hafa
staðið sig afar vel sem og ræðumennina Guðjón Þórðarson
þjálfara og Kristin H. Gunnarsson, Bolvíking og fyrrum þingmann. Boðið var upp á sjávarréttahlaðborð og happdrætti auk
þess sem uppboð á treyjum fór fram undir stjórn Jóhanns
Króknes Torfasonar. Tónlistarmennirnir Benni Sig og Biggibix
frumfluttu nýtt stuðningsmannalag fyrir liðið. „Lagið var hrikalega gott og gaman að fá að heyra það,“ segir Samúel. Lagið er
eftir Biggabix en textinn eftir Benna. Meðfylgjandi myndir voru
teknar á herrakvöldinu.
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Allir í fallegu skapi á AFÉS
Mikið fjör og góð stemmning var á rokkhátíð alþýðunnar Aldrei fór
ég suður sem fór fram á Ísafirði um páskana. Hátíðarhaldið heppnaðist
mjög vel að sögn rokkstjórans í ár, Jóns Þórs Þorleifssonar. „Ég er
alveg bullandi glaður yfir þessu öllu saman, enda ekki annað hægt. Það
var ekkert vesen og allir voru í fallegu skapi, gestir, tónlistarfólk og
starfsfólk hátíðarinnar. Ég vil koma kærum þökkum til allra þeirra sem
lögðu hönd á plóg við að gera hátíðina svona frábæra, bæði heimamenn
og fólk sem kom að sunnan til að aðstoða okkur,“ segir Jón Þór. Talið
er að þrjú þúsund gestir hafi sótt Ísafjarðarbæ vegna rokkhátíðarinnar
thelma@bb.is
og Skíðavikunnar í ár.
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Vilja efla atvinnu til að
sporna við fólksfækkun
Efnt verður til ráðstefnu um atvinnumál á Vestfjörðum í Edinborgarhúsinu á Ísafirði kl. 16
laugardaginn 30. apríl. Að ráðstefnunni standa verkalýðsfélögin á Vestfjörðum, Verkalýðsfélag
Vestfirðinga og Verkalýðs- og
sjómannafélag Bolungarvík, og
30 atvinnufyrirtæki í fjórðungnum. „Það má segja að öll helstu
atvinnufyrirtækin standi að þessu
og öll flóra atvinnulífsins, iðnfyrirtæki, sjávarútvegsfyrirtæki
o.s.frv.,“ segir Kristinn H. Gunnarsson einn af skipuleggjendum
ráðstefnunnar. Að sögn Kristins
er tilefni ráðstefnunnar skýrsla
Þórodds Bjarnasonar prófessors
þar sem fram kemur að vegna
mikillar fólksfækkunar á undan-

Ráðstefnan fer fram á Ísafirði en fjallað verður um fjórðunginn í heild.
förnum árum stefndi í algjört
hrun ef sú þróun héldi áfram.
„Þessi framtíðarsýn hefur ýtt við
mönnum og ljóst að ef snúa eigi
þessu við byggist það á atvinnu.
Leiðin til að fá fólk til að búa á
Vestfjörðum er að það hafi atvinnu og fullnægjandi tekjumöguleika. Það þarf því að skoða
hvað hægt er að gera til að atvinnufyrirtækin geti eflst og
breytt þessari framtíðarsýn,“ segir Kristinn.
Fundarefninu verður skipt niður í fjóra liði. Í fyrsta lagi verður

tekið fyrir aðgangur að fjármagni, bæði lánsfé og rekstrarfjármagni til atvinnufyrirtækja og
fjárfestingarfé. „Við erum t.d.
búnir að fá forstjóra Framtakssjóð Íslands til að sækja ráðstefnuna og einnig höfum við óskað
eftir aðkomu viðskiptaráðherra
komi og hann hefur staðfest vilyrði sitt fyrir því. Við vonumst
til þess að viðskiptabankar og
fjárfestingarsjóðir verði til staðar
til að bregðast við.,“ segir Kristinn.
Að öðru leiti verður litið til sam-

keppnisskilyrða. „Það sem menn
vilja helst vekja athygli á er flutningskostnaður, sem er mjög mikill og gerir það að verkum að
fyrirtæki hér vestra eru verr stödd
en fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, raforkuverð, húshitunarverð,
raforkuöryggi, fjarskipta- og netsamband. Þetta eru þeir þættir
sem skipta máli. Til að atvinnufyrirtæki hér geti eflst með svipuðum hætti og á höfuðborgarsvæðinu þurfa aðstæður að vera
sem líkastar. Þarna verður dregið
fram hvar sker á milli, hvað þurfi

að gera til að leiðrétta það og
hverjir svara þeir sem helst bera
ábyrgð á þessu máli,“ segir Kristinn. Hann segir iðnaðarráðherra
ekki komast en hafi ráðið að
senda fulltrúa sinn í staðinn. Vonast er eftir aðkomu Orkubús Vestfjarða og Landsnets í þessum efnum.
Í þriðja lagi verður fjallað um
samgöngur. „Sérstaklega er þýðingarmikið að opna á milli norðanverðra og sunnanverðra Vestfjarða, sem eru tvö fjölmennustu
svæði landshlutans, en þau
myndu styrkjast við að fá samgöngur á milli,“ segir Kristinn.
Einnig verður farið yfir þær
auðlindir sem Vestfirðingar hafa
úr að spila. „Við höfum sjávarútveginn og fiskimiðin, við höfum
orku til að virkja, náttúruöfl og
fólk,“ segir Kristinn og bætir við.
„Við höfum óskað eftir að fjármálaráðherra sæki ráðstefnuna
og hann mun sennilega koma og
svo vonumst við eftir góðri þátttöku almennings.
Við vonumst til þess að þetta
hreyfi við málunum. Að minnsta
kosti að þetta verði fyrsta skrefið
og dragi fram ákveðna áherslupunkta sem hægt verður að fylgja
eftir að ráðstefnu lokinni. Það
þarf auðvitað að tala máli Vestfirðinga við stjórnvöld og aðra
sem að máli koma,“ sagði Kristinn H. Gunnarsson.
– thelma@bb.is

Sumarið – betri tíð?
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Sumarið hefur haldið innreið sína með loforðum um betri tíð. Öll
vonum við að veður verði gott og blíð tíð náttúrunnar hafi áhrif á
íbúa Íslands. Vestfirðingar vita að veðurguðirnir geta verið dyntóttir,
en eftir stormasaman stjórnmálavetur óskum við öll að sumarið
bregðist okkur ekki. Við misstum reyndar af tækifærinu til að fá frí
sumardaginn fyrsta að þessu sinni. Honum sló saman við skírdag.
Þannig töpuðum við einum frídegi sem hefði verið vel þeginn. En
enginn ræður við náttúruna. Gangur tunglsins lætur ekki að sér
hæða. Það er eitt af því sem við megum enn treysta. Þess má til gamans geta að við töpum öðrum frídegi vegna þess að fyrsta maí ber
upp á næsta sunnudag þetta árið.
Hverju skiptir það svo sem? Um fjórtán þúsund manns ganga um
atvinnulausir og ástandið hefur ekki verið svo slæmt síðan í kreppunni
miklu á fjórða áratugnum. Þó við fáum sól ytra og gott veður þá er
ekki nóg að náttúran leiki við okkur. Þjóðin þarf einnig á því að
halda að sjá sólina skína í heimi íslenskra stjórnmála. Hún vill geta
litið fram á veginn með von í hjarta og staðfestingu þess að sú von
sé byggð á traustum grunni, en ekki óskhyggjunni einni. Lengi höfum við lifað í skugga Icesave eða Æseifs eins hægt væri að kalla
þennan vonda æsi með vísan til norrænnar goðafræði svo líking sé
uppi höfð. Seifur þessi, sem íslenskir bankamenn mögnuðu upp

með ótrúlegum hætti, hefur tekið mikinn tíma frá björgunarstörfum
í þágu velferðar Íslands og til endurreisnar samfélags sem við viljum lifa í og vera stolt af.
Það er orðið brýnt að snúa sér að því að rífa upp atvinnulíf og
auka sjálfstraust okkar, koma ungu fólki í hlutverk í samfélaginu
í stað þess að það gangi um án atvinnu með miklum kostnaði fyrir
sífellt fækkandi skattgreiðendur. Þau eru mörg verkin sem bíða til
þess að unnt verði að skapa hér viðunandi framtíð fyrir unga fólkið sem mun erfa landið. Er ásættanlegt að horfa á eftir ungu og vel
menntuðu fólki til annarra landa vegna þess að skilyrði sem því
eru sköpuð á Íslandi eru ekki nægilega góð að þeirra mati? Það
telur margt að betri og gjöfulli tækifæri bíði annars staðar, góð atvinna, stöðugleiki og betri laun, jafnvel styttri vinnutími og
möguleiki á frístundum með fjölskyldunni. Vitað er að fólki með
heilbrigðismenntun býðst að starfa á Norðurlöndum á betri kjörum
en á Íslandi meðan skorið er grimmt í heilbrigðiskerfi landsins.
Snúa þarf af þessari braut.
Ungt fólk hefur streymt frá Vestfjörðum til höfuðborgar og
nágrennis. Sams konar átak þarf okkur til handa og Íslandi öllu.
Vonandi færir sumarið okkur betri tíð í þeim efnum, gott sumar til
sjávar og sveita og einnig í heimi stjórnmálanna. Gleðilegt sumar.
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Slösuðum fækkar á Vestfjörðum en fleiri slasast alvarlega
Slösuðum í umferðinni á Vestfjörðum fækkaði umtalsvert á
síðasta ári frá árinu á undan. Þetta
kemur fram í slysaskýrslu Umferðarstofu sem kom nýlega út.
Alls slösuðust 38 árið 2009 en
28 á síðasta ári. Alvarlega slösuðum fjölgaði hins vegar úr fjórum í sjö milli ára. Langflestir slasast utan þéttbýlis eða 22, en sex
innan þéttbýlis. Árið 2010 slösuðust þrír á Ísafirði, tveir í Bolungarvík og einn á Patreksfirði.
„Ekki er ólíklegt að vegabætur
hafi haft mikil áhrif til batnaðar
á svæðinu. Þrátt fyrir að þetta
séu ekki mörg slys kosta þau sitt.
Samkvæmt útreikningum á slysa-

kostnaði kemur í ljós að heildarkostnaðurinn á Vestfjörðum var
rétt innan við hálfan milljarð
króna á síðasta ári. Þar við bætist
kostnaður vegna skemmda á ökutækjum,“ segir í skýrslunni.
Slysaskráning Umferðastofu
byggir á lögregluskýrslum sem
fengnar eru úr gagnagrunni ríkislögreglustjóra. Ef litið er á landið
í heild var fjöldi látinna í umferðinni árið 2010 var átta en það
hafa ekki færri látið lífið í umferðinni frá árinu 1968. Í samanburður við hin Norðurlöndin er
fjöldi látinna í umferðinni árið
2010 lægstur hér á landi. Þar
sem Norðurlöndin hafa á undan-

förnum árum náð hvað bestum
árangri í umferðaröryggismálum
á heimsvísu má ætla að fjöldi
látinna m.v. höfðatölu hafi verið
lægstur í heiminum hér á landi
árið 2010.
Fjöldi alvarlegra slysa og alvarlega slasaðra eykst hinsvegar
mikið og er árið 2010 með því
versta sem verið hefur í langan
tíma. Alvarlega slösuðum fjölgar
úr 170 í 205 eða um 21% og hafa
alvarlega slasaðir ekki verið jafnmargir síðan árið 1999. Lítið
slösuðum fækkar hinsvegar úr
1112 í 1056 (5%) og heildarfjöldi
slysa með meiðslum og heildarfjöldi slasaðra og látinna lækkar
örlítið milli ára. Slysunum fækkar úr 893 í 882 og fjöldi slasaðra
lækkar úr 1299 í 1269.

Í slysaskýrslu Umferðarstofu segir að ekki sé
ólíklegt að vegabætur hafi haft áhrif á minni tíðni
slysa á Vestfjörðum. Mynd: Böðvar Þórisson.

Sigurður afhenti fulltrúum Verkalýðsfélagsins fyrstu eintökin.

Fyrsta bindi sögu af
verkalýðshreyfingarinnar
Fyrsta bindi sögu verkalýðshreyfingarinnar á Vestfjörðum
er komið úr prentun og nefnist
Vindur í seglum. Þar er fjallað
um tímabilið 1890-1930. Eins
og kunnugt er hefur Sigurður
Pétursson sagnfræðingur unnið
að því undanfarin ár að koma
upp skjalasafni verkalýðshreyfingarinnar á Vestfjörðum og rita
sögu hennar. Fyrsta bindið skiptist í þrjá hluta sem nefnast: 1.
hluti Nýtt samfélag 1870-1910,
2. hluti Ný viðhorf, ný viðmið:
Ísafjörður 1910-1923, og 3. hluti
Uppbygging og útbreiðsla 19231930. Þar er dregin upp glögg
mynd af vestfirsku samfélagi á
tímabilinu og hraðri þróun þess,
bæði vegna framfara í tækni og
verkmenningu og ekki síður
vegna nýrra hugmynda í þjóðfélagsmálum.
Sagt er frá fyrstu verkalýðsfélögunum sem spruttu úr þessum
jarðvegi og baráttu félagsmanna
við harðsnúið vald atvinnurekenda. „Framan af miðaði hægt,
stundum varð félögunum aflfátt
í viðureign við andstæðinga sem

höfðu öll ráð verkafólksins í
hendi sér, en með tímanum óx
hreyfingunni ásmegin. Með óbilandi staðfestu, hugsjónaeld og
áreiðanlega vænan skammt af
vestfirskri þrjósku að vopni unnu
frumherjarnir jafnt og þétt á og í
bókarlok hefur ekki aðeins verkalýðshreyfingin náð öruggri fótfestu; hugsjónir jafnaðarmanna
hafa einnig rutt sér til rúms á
hinu pólitíska sviði og Ísafjörður
er orðinn „Rauði bærinn.““
Bókin er 506 síður, prentuð á
vandaðan pappír og prýdd fjölda
ljósmynda sem margar hverjar
hafa ekki birst áður. Útgefandi
er Alþýðusamband Vestfjarða.
Bókaútgáfan Skrudda bjó bókina
til prentunar og annast dreifingu.
Bókin fæst einnig á skrifstofu
Verkalýðsfélags Vestfirðinga á
Ísafirði, þar sem hægt er að panta
hana í postur@verkvest.is.
Menningarráð Vestfjarða, Þjóðhátíðarsjóður, Minningarsjóður
Eðvarðs Sigurðssonar og Múrarafélag Ísafjarðar styrktu útgáfuna.
– thelma@bb.is
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Áskorunin
Eiríkur Jóhannsson – 27 ára kokkur

Hreinsað til á nýju Hallærisplani
Mikið rusl var að finna í einu útskoti í Bolungarvíkurgöngum sem greinilega er orðið að samkomustað. Að sögn sjónarvotts virðast þarna vera að myndast nýtt Hallærisplan, sem menn
þekkja frá gamalli tíð úr Reykjavík. Vegagerðarmenn hreinsuðu upp ruslið á föstudag en eins
og sjá má á meðfylgjandi myndum er umgengnin hreinlega til skammar. Þar var t.d. að finna
matarumbúðir, olíubrúsa auk ógrynni af sígarettustubbum sem mörgum hverjum var stungið
inn í steypta veggi útskotsins.

Krossgáta
og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Að tólf viknum liðum hafði Eiríkur staðist áskorunina með
prýði. Hann var kominn niður í þyngdina 95 kíló sem var markmið
hans í upphafi átaks þegar hann vó 105, 6 kíló. Fituprósentan fór
úr 19% úr 23,4% og sentimetramálið í mittinu fór úr 112 sentimetrum í 101. Einnig var hann farinn að hlaupa tíu til tólf kílómetra á góðum tíma. „Þrek og þol hefur batnað mjög mikið. Lífsstílsbreytingin er farin að skila sér verulega til hans,“ segir Árni
Heiðar Ívarsson einkaþjálfari sem tók að sér að leiðbeina Eiríki
í átakinu.

Lausn á síðustu krossgátu
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Sælkeri vikunnar er Patrekur Súni Reehaug á Ísafirði

Ofur einfalt lasagna
Sælkeri vikunnar býður upp
á létta og einfalda uppskrift af
ítalska réttinum, lasagna. Rétturinn er sívinsæll, jafnt hjá fullorðnum og börnum, og ætti
enginn að vera svikinn af þessari uppskrift.
Ofur einfalt lasagna
Kjötsósa:
500 gr hakk

Einn saxaður rauðlaukur
Tvær dósir af tómötum í dós
Lítil dós af gulum baunum
3-4 gulrætur skornar í smá bita
Niðurskornir sveppir
Klípa af rjómaosti
Steikjið hakkið og bætið svo
öllu hinu við (hægt að krydda
með uppáhalds kryddinu sínu).
Látið malla í smá stund. 500 gr

kotasæla er sett í botninn á eldföstu móti, kjötsósa og lasagna
plötur til skiptis. Ostur að eigin
vali trónir svo á toppnum! Bakað
í ofni þar til lasagna plöturnar
eru orðnar mjúkar. Berið fram
með hvítlauksbrauði og ísköldu
gosi.
Ég skora á Pál Hólm á Ísafirði
til að vera næsti sælkeri BB.

LL opinn fyrir alla
Litli leikklúbburinn fagnar 45
ára afmæli í ár en leikfélagið
hefur sett upp yfir 80 sýningar.
Má þar nefna sem dæmi Emil í
Kattholti, Skuggasvein, Vegir
liggja til allra átta og Söngvaseið.

Nú hefur LL boðað til aðalfundar fimmtudaginn 5. maí þar
sem teknir eru inn nýir félagar
og kosið til nýrrar stjórnar. Þröstur Ólafsson, varaformaður LL,
segist vonast til að fá sem flesta

Staða innheimtufulltrúa á Flateyri
Innheimtustofnun sveitarfélaga óskar
eftir að ráða innheimtufulltrúa á starfsstöð
sína á Flateyri.
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfshlutfall er 100%. Laun skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar.
Viðkomandi þarf að hafa góða tölvukunnáttu og eiga auðvelt með að vinna með
öðrum. Lipurð í mannlegum samskiptum er
nauðsyn.
Stefnt er að því að ráða í starfið frá og
með 1. júní nk.
Starfið felur m.a. í sér almenna ráðgjöf
til meðlagsgreiðenda sem og samskipti við
fyrirtæki vegna frádráttar af launum meðlagsgreiðenda.
Hlutverk Innheimtustofnunar sveitarfélaga er að innheimta meðlög. Stofnunin er til
húsa að Lágmúla 9 í Reykjavík og Hafnarstræti
4 á Flateyri. Frekari upplýsingar um starfið
veitir Bragi R. Axelsson, forstöðumaður á
Flateyri, í síma 590-7100 og á netfanginu
bragi@medlag.is.
Umsóknir sendist til Innheimtustofnunar
sveitarfélaga, Hafnarstræti 4, 425 Flateyri,
fyrir 9. maí nk.
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til að sækja fundinn og bendir á
að klúbburinn geti alltaf þegið
fleiri félaga.
„Litli leikklúbburinn er opinn
fyrir alla. Það er ekkert aldurstakmark og við viljum endilega fá
sem flesta, allt frá börnum til
eldri borgara á Hlíf en þar leynast
margir frábærir talentar. Það eru
engar kvaðir sem fylgja því að
vera í LL. Það eru engin félagsgjöld, eina sem fólk þarf að fórna
fyrir leikfélagið er frítími þegar
verið er að setja upp sýningar.
Sér í lagi þeir sem eru í kringum
tæknimálin og leikinn en þeir
eru bundnir á meðan æfingaferlinu stendur og sýningarnar. Aftur
á móti mæðir minna á þeim sem
eru t.d. að smíða leikmyndir og
sjá um búninga. Félagar þurfa
ekkert endilega að stíga á svið,
að baki hverjar sýningar er hópur
fólks sem sér um að allt gangi
upp. Til dæmis væri sýning ekki
neitt án lýsingar, tónlistar, leikmyndar og búninga. Eins og prófessor í Listaháskóla Íslands
sagði eitt sinn; Öll verk eru hlutverk,“ segir Þröstur. Hann bendir
á að klúbburinn hafi notið hæfileika fjölmargs listamanna í
gegnum tíðina svo sem hefur
Pétur Guðmundsson málað leikmyndir og Marsibil Kristjándsdóttir komið að búningahönnun
og svo mætti lengi telja.
Aðalfundurinn fer fram í Edinborgarhúsinu og hefst kl. 20.
„Viljum endilega fá sem flesta
á aðalfundinn. Vanalega eru bara
12-15 manns og það er miður því
við viljum fá um 50-60 manns.
Þannig myndi fólk kynnast því
um hvað starfið snýst og bæjarbúar sýna að þeim þyki vænt um
áhugaleikhúsið sitt,“ segir Þröstur.
Þá verður einnig ný stjórn kjörin og segir Þröstur að gaman
væri að fá inn nýtt blóð þar.
„Enginn er heilagur, ef það
kemur mótframboð gegn þeim
sem eru við stjórn verður sá sem
flest atkvæði fær kjörinn, jafnvel
formaður og varaformaður. Við

Þröstur Ólafsson varaformaður LL.
viljum endilega fá ungt fólk í Með nýju fólki koma nýjar
stjórnina, en það er mikil sam- áherslur inn í félagið og það er
keppni t.d. við leikfélag NMÍ. svo gaman.“
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