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Sigurjón Hallgrímsson ólst upp
norðan Djúps í heimi sem er löngu horf-
inn. Í viðtali í miðopnu lítur hann yfir
æviferilinn. Sú spurning vakir yfir, hvort
eins fari fyrir byggðunum sunnan Ísa-
fjarðardjúps og Sléttuhreppi og Grunna-
víkurhreppi á sínum tíma.

Öll börnin
fimm sneru
aftur heim
til Ísafjarðar

Nærri fimmtíu nemendur útskrifuðust
Nærri fimmtíu nemendur

útskrifuðust frá Menntaskól-
anum á Ísafirði á laugardag.
Þar af voru þrír með 1. stig
vélstjórnar, tveir með 2. stig
vélstjórnar, fimm húsasmiðir,
sjö stálsmiðir, fjórtán stúdent-
ar af félagsfræðibraut og tíu
af náttúrufræðibraut, einn
meistari í matreiðslu og þrír
meistarar í hársnyrtigreinum.

Um áramót höfðu verið út-
skrifaðir 25 nemendur, sjö
stúdentar, einn húsasmiður og
sautján af 1. stigi vélstjórnar
en í þeirri tölu eru tíu málm-
iðnnemar. Hæstu meðaleink-
unn á stúdentsprófi og dux
scholae að þessu sinni var Gísli
Kristjánsson, sonur Kristjáns
Jóakimssonar og Sigrúnar
Sigvaldadóttur, en Gísli fékk

félags- og menningarlíf skól-
ans. Einnig minntist hann á
busavígslu haustsins sem
vakti athygli í bænum og þótti
mörgum eldri nemendur skól-
ans hafa gengið full langt í
verknaðinum. „Félagslíf og
menningarlíf nemenda var að
venju öflugt. Busavígsla fór
fram föstudaginn 31. ágúst.
Þótti þeim sem hér stendur sú
athöfn fara úr böndum eins
og reyndar oftast áður. Til-
kynnti ég í busaveislu um
kvöldið að framvegis yrði allri
umgjörð busavígslu breytt
þannig að hún yrði nemendum
og skólanum til sóma. Við
þetta verður staðið.“

Nánar er fjallað um útskrift-
ina á innsíðum blaðsins.

– halfdan@bb.is

9,26 í meðaleinkunn.
Þá fengu nokkrir nemendur

sem útskrifast úr öðrum skól-
um afhent sín prófskírteini í
Ísafjarðarkirkju á laugardag.
Þetta voru fimm leikskólaliðar
frá Verkmenntaskóla Austur-

lands, einn nemandi af sjúkra-
liðabraut Fjölbrautarskólans í
Breiðholti og einn stúdent frá
Flensborgarskóla í Hafnar-
firði.

„Skólastarfið hefur annars
gengið vel það á þessu skóla-

ári og þakka ég kennurum og
öðru starfsfólki skólans fyrir
vel unnin störf“, sagði Jón
Reynir Sigurvinsson skóla-
meistari meðal annars við at-
höfnina.

Þá ræddi Jón Reynir um

Sjóstangaveiðimenn eru
farnir að streyma til Suð-
ureyrar og Flateyrar og
er svo komið að fullbók-
að er á alla báta hjá Hvíld-
arkletti á báðum stöðun-
um fram í ágúst. Veiði-
maðurinn Paul Klingen-
berg, 50 ára gamall frá
Mettingen í þýskalandi,
setti í 32 kílóa og 149 cm
lúðu á sunnudag og var
hann um 20 mínútur að
landa henni. Reiner Korn
leiðsögumaðurinn hóps-
ins og félagar voru von-
um kátir með fenginn en
þetta er fyrsta lúðan sem
Paul hefur veitt til þessa.

Veiðin hefur gengið
mjög vel hjá sjóstanga-
veiðibátunum á Suður-
eyri og Flateyri í maí og
stærstu þorskarnir eru frá
20-25 kg að þyngd. Á
sunnudaginn veiddist einn
25 kg þorskur frá Suður-
eyrarbát sem Klaus Herbst
dró inn. Flestar áhafnirn-
ar hafa náð metfiskum þá
viku sem þær dveljast hér
og brosan hringinn af gleði.

Vertíðin
byrjar vel

Paul Klingenberg
með lúðuna. Ljósm:

Róbert Schmidt.
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Níu vestfirsk verkefni fengu 4,5 milljónirNíu vestfirsk verkefni fengu 4,5 milljónirNíu vestfirsk verkefni fengu 4,5 milljónirNíu vestfirsk verkefni fengu 4,5 milljónirNíu vestfirsk verkefni fengu 4,5 milljónir
Níu vestfirsk verkefni fengu tæplega 4,5 milljónir króna úr Pokasjóði í ár. Hæstu styrkina
fengu Ferðamálasamtök Vestfjarða til útgáfu á sjö göngukortum af Vestfjörðum og Döl-
um, og Raggagarður í Súðavík til uppbyggingar á fjölskyldugarði í bænum. Hvort verk-
efnið fékk eina milljón. Þá fékk Skógræktarfélag Ísafjarðar hálfa milljón til göngustíga-
gerðar í Tunguskógi og menningarmálanefnd Strandabyggðar fékk annað eins til gerðar
menningar-, þjónustu- og göngukorts um Hólmavík. Sögusmiðjan á Hólmavík fékk hálfa
milljón til reksturs Vestfjarðavefjarins og sömuleiðis Tónlistarhátíðin Við Djúpið á Ísafirði.

Sekt fyrir líkamsárásSekt fyrir líkamsárásSekt fyrir líkamsárásSekt fyrir líkamsárásSekt fyrir líkamsárás
Karlmaður hefur verið sakfelldur fyrir Héraðsdómi Vestfjarða fyrir líkams-

árás og dæmdur til greiðslu sektar. Manninum var gert að sök að hafa slegið
mann með krepptum hnefa í andlitið í anddyri Hótel Ísafjarðar síðasta haust,

með þeim afleiðingum að hann féll í gólfið og hlaut 3 sm skurð á vinstri
augabrún og tognaði á vinstri öxl. Ákærði játaði brot sitt fyrir dómi en tók

fram að brotaþoli hefði átt upptökin að átökum þeirra. Það var ekki vé-
fengt. Var hann dæmdur til að greiða 70.000 króna sekt til ríkissjóðs.

Skrifstofuhúsnæði
óskast á Ísafirði

Fiskistofa óskar eftir skrifstofuhúsnæði
til langtímaleigu á Ísafirði. Húsnæðið þarf
að geta rúmað eina vinnuaðstöðu í sér-
herbergi og tvær til þrjár til viðbótar, gjarn-
an í einu rými. Auk þess aðgangur að snyrt-
ingu og kaffiaðstaða. Ennfremur er óskað
eftir aðgangi að góðum skáp eða geymslu
fyrir stígvél og sjógalla.

Nánari upplýsingar gefur Þórður Ásgeirs-
son, fiskistofustjóri, thordur@fiskistofa.is
eða Karitas Jónsdóttir, fjármálastjóri á net-
fanginu karitas@fiskistofa.is.

Frá útskriftarathöfninni í Ísafjarðarkirkju.

Fjölmargir nemendur fengu verðlaun
Jón sagði að vel hefði geng-

ið að halda utan um fjárreiður
skólans. „Rekstrarniðurstaða
Menntaskólans á Ísafirði fyrir
síðasta ár sýnir tekjuafgang.
Nýttar fjárheimildir eru um
93% af framlagi úr ríkissjóði
þrátt fyrir verulega aukið
námsframboð og hefur það
líklega aldrei verið meira í
sögu skólans. Þetta sýnir vel
þann árangur sem náðst hefur
af bindingu áfangakerfisins,
samkennslu áfanga og skerð-
ingu fámennra áfanga og al-
mennu aðhaldi í rekstri skól-
ans síðustu tvö skólaárin.  Sér-
stök hagræðing var gerð á
haustönn 2007. Vélstjórn 1.
stigs og grunndeild málmiðna
voru sameinaðar á fyrstu önn.
Fleiri áfangar voru sameinaðir
af mismunandi iðnbrautum og
náðist þannig fram samtals 36
kennslustunda hagræðing.
Með þessum aðgerðum hefur
tekist að greiða að mestu upp-
safnað tap fyrri ára.“

Eins og venjulega fengu
nokkrir nemendur verðlaun
fyrir góðan námsárangur.
Björn Halldórsson, vélstjóri
2. stigs, fékk Þætti úr þróun
íslenskra fiskiskipa frá Orku-
búi Vestfjarða, Guðrún Rósin-
bergsdóttir af sjúkraliðabraut
fékk bókina Human body frá
skólanum, húsasmiðurinn
Einar Birkir Sveinbjörnsson
fékk bókina Íslendingar frá
Trésmiðjunni ehf., stálsmið-

og venjulega var hápunktur í
menningar- og félagslífi Mennta-
skólans á Ísafirði, Sólrisuhá-
tíðin sem haldin var 29. febr-
úar til 9. mars. Sólrisuhátíðin
tókst afar vel og vakti upp-
færsla söngleiksins Rocky
Horror verðskuldað lof þeirra
sem sáu. Þakka ég stjórn nem-
endafélagsins fyrir góða sam-
vinnu í vetur“, sagði Jón Rey-
nir.

Menntaskólanum á Ísafirði
var slitið við hátíðlega athöfn
á laugardag. Í skýrslu skóla-
meistara varð Jóni Reyni Sig-
urvinssyni meðal annars rætt
um félagslíf skólans sem þótti
einstaklega öflugt í vetur.

„Ræðulið skólans stóð sig
afar vel og eins lið skólans í
Gettu betur. Nemendafélaginu
var vel stýrt og vel var haldið
utan um allar fjárreiður. Eins

verslun Jónasar Tómassonar,
Ragnheiður K. Hjálmarsdóttir
fékk Stiklað á stóru um næst-
um hvað sem er frá Mennta-
skólanum á Ísafirði og Þröstur
Pétursson fékk Skulptur –
Schnellkurs frá þýska sendi-
ráðinu og Jörðina frá Lands-
bankanum fyrir árangur í nátt-
úrufræði.

Grand landscape of Canada
frá kanadíska sendiráðinu fyr-
ir árangur í frönsku og ensku,
bókina Til gagns og til feg-
urðar frá Glitni fyrir árangur í
félagsgreinum og gjöf frá
Sögufélagi Ísfirðinga. Bryndís
Guðmundsdóttir fékk Hunde-
hoved frá danska sendiráðinu
og enska orðabók frá Bóka-

urinn Trausti Sigurgeirsson
fékk skúlptúr frá 3X-techno-
logy og Þröstur Þórisson sem
var með hæstu einkunn í stál-
smíði fékk verðlaun frá Félagi
Járniðnaðarmanna.

Stúdentinn Arna Rannveig
Guðmundsdóttir fékk ljóða-
safn Steins Steinarr frá For-
laginu fyrir árangur í íslensku,

Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari óskar Gísla Kristjánssyni til hamingju.
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Hegningarlagabrotum fjölgarHegningarlagabrotum fjölgarHegningarlagabrotum fjölgarHegningarlagabrotum fjölgarHegningarlagabrotum fjölgar
Hegningarlagabrotum á Vestfjörðum fjölgaði mikið frá fyrra ári ef
eingöngu er litið til aprílmánaða. Þetta kemur fram í nýjum bráðabirgða-
tölum. Í síðasta mánuði komu 29 slík mál inn á borð lögreglunnar á
Vestfjörðum en á sama tíma í fyrra voru málin eingöngu 14, eða
helmingi færri. Í apríl 2006 voru hegningarlagabrot 15 á Vestfjörðum.
Til samanburðar má geta þess að samanlagður fjöldi hegningarlagabrota á
Akranesi og í Borgarnesi var eingöngu 23 í síðasta mánuði.

Sektaður fyrir akstur undir áhrifum fíkniefnaSektaður fyrir akstur undir áhrifum fíkniefnaSektaður fyrir akstur undir áhrifum fíkniefnaSektaður fyrir akstur undir áhrifum fíkniefnaSektaður fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna
Héraðsdómur Vestfjarða dæmdi á dögunum karlmann til greiðslu 100.000 króna sektar
og svipti hann ökuréttindum í þrjá mánuði vegna umferðarlaga- og fíkniefnabrots. Hon-
um var gert að sök að hafa ekið undir áhrifum ávana- og fíkniefnisins tetrahýdrókanna-
binol (THC) um þjóðveg 61 uns lögregla stöðvaði akstur hans á Arnarnesi við Skutuls-
fjörð. Einnig hafði maðurinn í vörslum sínum 3,14 grömm af hassi og 0,17 grömm af

tóbaksblönduðu hassi sem hann framvísaði við skýrslutöku á lögreglustöð á Ísafirði. Var
þá tekin blóðprufa og mældist tetrahýdrókannabínól 1,6 ng/ml. í blóði mannsins.

Gísli Kristjánsson fékk pen-
ingaverðlaun til minningar um
Guðbjart Guðbjartsson fyrir
árangur í raungreinum, Mann-
inn frá Lífeyrissjóði Vestfirð-
inga fyrir árangur í viðskipta-
greinum, peningaverðlaun frá
Aldarafmælissjóði Ísafjarðar-
bæjar fyrir hæstu meðaleink-
unn á stúdentsprófi og gjöf
frá Íslenska stærðfræðifélag-
inu.

Anna María Guðmunds-
dóttir fékk Jörðina frá Gáma-
þjónustu Vestfjarða og Gunn-

ar Jónsson fékk Erró í tímaröð
frá Sjóvá – Almennum fyrir
félagsstörf. Þá fékk Eggert
Orri Hermannsson peninga-
verðlaun frá Ísfirðingafé-
laginu í Reykjavík fyrir fé-
lagsstörf, góða ástundun og
námsárangur. Að lokum fengu
þær Guðlaug Jónsdóttir og
Sigurlín Guðbjörg Pétursdótt-
ir Kaupmanninn á horninu frá
Menntaskólanum á Ísafirði
fyrir framúrskarandi árangur
á iðnmeistaraprófi.

– halfdan@bb.is

Þessir ungu herramenn luku námi á tréiðnaðarbraut.

Tæplega fjörutíu ein-
staklingar eru í brýnni þörf
fyrir búsetu á hjúkrunar-
heimili í Ísafjarðarbæ. Þetta
kemur fram í greinargerð
frá Margréti Geirsdóttur,
forstöðumanni Skóla- og
fjölskylduskrifstofu, og Sæ-
dísi Maríu Jónatansdóttur,
fulltrúa á sömu skrifstofu. Í
greinargerðinni segir að á
Heilbrigðisstofnuninni Ísa-
fjarðarbæ séu 19 hjúkrun-
arrými sem öll eru tveggja
manna nema eitt. Níu eru
þar í brýnni þörf fyrir búsetu
á hjúkrunarheimili. „Hjúkr-
unarrými inni á Heilbrigðis-
stofnuninni er engan veginn
ásættanlegt úrræði fyrir ein-
staklinga sem eru í brýnni
þörf fyrir hjúkrunarheimili.
Það er úr takti við nútíma

viðhorf til persónuréttar að á
sjúkrastofnun séu skilgreind
hjúkrunarrými. Það er ekki
ásættanlegt að þeir 19 aðilar
sem búa á Heilbrigðisstofn-
uninni í skilgreindum hjúkr-
unarrýmum séu búsettir þar“.

Á þjónustudeild Hlífar á
Ísafirði búa sjö einstaklingar
sem allir eru í brýnni þörf fyrir
dvöl á hjúkrunarrými en eins
og kunnugt er hafa bæjaryfir-
völd tekið þá ákvörðun að loka
deildinni og því hefur heimil-
isfólki þar fækkað. Þá hafa
tveir sótt um pláss á þjónustu-
deild en fengið höfnun. Þeir
eru báðir í brýnni þörf fyrir
hjúkrunarheimili en vilja ekki
dvelja á sjúkrahúsinu. Í þeim
72 þjónustuíbúðum aldraðra
á Hlíf eru fimm einstaklingar
í brýnni þörf fyrir hjúkrunar-

heimili en samkvæmt greinar-
gerðinni verður um fleiri ein-
staklinga að ræða innan árs,
allt að 6-8 einstaklinga til við-
bótar.

Á hjúkrunarheimilinu Sól-
borg á Flateyri eru pláss fyrir
sex heimilismenn, öll í ein-
býli. Þar búa tveir einstakl-
ingar við aðstæður sem eru
alls óviðunandi. Sé miðað við
reiknilíkan sem gerir ráð fyrir
að 20% þeirra sem eru orðnir
80 ára og eldri þurfi á dvöl að
halda má gera ráð fyrir að
tveir séu í þörf fyrir úrræði.

Á Tjörn á Þingeyri eru
skilgreind sex hjúkrunarrými
í þremur herbergjum. Sam-
kvæmt nútíma kröfum og per-
sónulegu svigrúmi er í raun
pláss fyrir þrjá einstaklinga í
þessum þremur herbergjum. Í

dag búa tveir einstaklingar
á hjúkrunarheimilinu Tjörn.
Heilbrigðisstofnunin hefur
nýtt sér herbergi sem Ísa-
fjarðarbær á og þar býr einn
einstaklingur. Í þjónustu-
íbúðum Ísafjarðarbæjar á
Tjörn er einn einstaklingur
sem er í brýnni þörf fyrir
hjúkrunarheimili og ætti í
raun að vera fluttur yfir á
hjúkrunarheimilið Tjörn en
vegna nálægðar þjónustu-
íbúða og hjúkrunarrýma
hefur þjónustan verið veitt
í íbúð viðkomandi.

Á Suðureyri eru engin
búsetuúrræði fyrir aldraða
en mat á stöðunni þar er að
1-2 einstaklingar séu í brýnni
þörf fyrir búsetu á hjúkrun-
arheimili.

– thelma@bb.is

Brýn þörf fyrir hjúkrun-
arheimili í Ísafjarðarbæ

Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs Bol-
ungarvíkur neikvæð um 79 milljónir

Heildartekjur bæjarsjóðs
Bolungarvíkur og stofnana
hans á árinu 2007 voru 540
milljónir króna og rekstrar-
gjöld 619 milljónir króna.
Rekstrarniðurstaða var því
neikvæð um 79 milljónir
króna borið saman við 51
milljóna kr. tap sem áætlað
var samkvæmt fjárhagsáætlun
ársins. Heildareignir sveitar-
félagsins voru 897 milljónir
króna í árslok 2007, heildar-
skuldir og skuldbindingar eru
960 milljónir króna og því er
eigið fé neikvætt um 63 millj-
ónir kr. „Ef litið er á jákvæðar
niðurstöður ársreikningsins þá
eru þær helstar að skatttekjur
reyndust vera um 60 millj. kr.
meiri en gert hafði verið ráð
fyrir í fjárhagsáætlun, þar af
voru framlög jöfnunarsjóðs 43
millj. kr. hærri en gert hafði
verið ráð fyrir og útsvarið var
17 millj. kr. hærra en áætlanir
gerðu ráð fyrir“, segir í til-
kynningu frá bæjarstjóra.

Það sem er sérstaklega nei-
kvætt við niðurstöðuna er að
rekstrargjöldin eru um 87
milljónum króna hærri en fjár-
hagsáætlun gerði ráð fyrir og
fer því allur tekjuaukinn og
27 milljónum betur í rekstrar-
gjöld. Áhrif þessa á handbært
fé bæjarsjóðs er lækkun úr 90
milljónum króna í 17 millj-
ónir. Reyndar væri handbært
fé ekkert ef ekki hefði komið

til hækkun á skammtíma-
skuldum.

Veltufé frá rekstri var nei-
kvætt um 12 milljónir króna.
Afborganir næsta árs nema
um 83 milljónum króna og
vantar sveitarfélagið því 95
milljónir miðað við óbreyttan
rekstur á árinu 2008 til að geta
staðið undir langtímaskuldum
sínum. Að óbreyttu þarf því
að fjármagna þessa upphæð
með lántöku.

Rétt er að taka fram að þótt
tap ársins lækki í raun eigið fé
um 79 milljónir króna þá kem-
ur á móti að eignarhlutur Bol-
ungarvíkurkaupstaðar í Lána-
sjóði sveitarfélaga ohf. er
reiknaður inn sem 93 milljónir
króna. Mismunur á þessu
tvennu leiðir til hækkunar á
eigin fé sem nemur 14 milljón-
um króna.

Skuldir Bolungarvíkurkaup-
staðar og stofnana hans um-
fram veltufjármuni aukast um
160 milljónir króna á árinu og
fer veltufjárhlutfall úr 1,55
árið 2006 í 0,7 árið 2007.
Skuldir án skuldbindinga eru
880 millj. kr í árslok 2007.
Skuldir án skuldbindinga á
hvern íbúa aukast úr 882 þús.
kr. árið 2006 í 972 þús. kr.
árið 2007. Þá eru nettó skuldir
sveitarfélagsins 766 milljónir
króna í lok árs 2007 og aukast
nettó skuldir á hvern íbúa úr
679 þúsund krónur árið 2006

í 846 þúsund krónur árið 2007.
Framkvæmdir á árinu 2007

námu samtals 109 milljónir
króna. Stærsta einstaka fjár-
festingin var vatnsrennibraut
sem kostaði tæplega 24 millj-
ónir króna. Nokkrir samverk-
andi þættir urðu til þess að
verkefnið fór verulega fram
úr áætlun sem hljóðaði upp á
15 milljónir króna, en var síðar

hækkuð í 17 milljónir króna.
Engum blöðum er þó um það
að fletta að mannvirkið er
glæsilegt. Aðrar stórar fram-
kvæmdir voru framkvæmd
við vatnsveitu sem kostaði 16
milljónir króna og endurbætur
Félagsheimilis Bolungarvíkur
sem námu 14 milljónir króna
á árinu 2007.

„Í ársreikningi Bolungar-

víkurkaupstaðar og stofnana
hans koma fram skýr hættu-
merki í rekstri sveitarfélags-
ins. Þar má nefna mikinn tap-
rekstur samfara miklum fjár-
festingum sem hafa leitt til
versnandi fjárhagstöðu sveit-
arfélagsins og neikvæðrar
veltufjárstöðu. Þá koma fram
áhyggjur af rekstrar- og greið-
slustöðu sveitarfélagsins í

skýrslu endurskoðanda með
ársreikningnum. Þar er stjórn-
endum sveitarfélagsins ráð-
lagt að leita allra leiða til að
draga úr rekstrarkostnaði og
fresta eða hætta við fjárfest-
ingar, sé það mögulegt“, segir
í tilkynningu.

Síðari umræða um reikn-
inga bæjarsjóðs og stofnana
hans er áætluð 12. júní.

Frá  Bolungarvík.
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Samkaup Úrval óskar
eftir starfsmanni í kjöt-
deild. Starfið felur m.a.
í sér að sjá um kjötborð

verslunarinnar.

Upplýsingar hjá verslunar-
stjóra í síma 861 4668.

Árgangur 1964 á Ísafirði
fagnaði 30 ára fermingaraf-
mæli fyrir stuttu. „Þetta var
rosa gaman og alveg ógleym-
anlegt“, segir Karl Ásgeirs-
son, eitt fermingarbarnanna.
„Það var stíf dagskrá sem byrj-
aði á ferð með Hafsteini og
Kiddý til Vigur. Þar fórum

við í skoðunarferð um eyjuna
og borðuðum frábæran mat
hjá Hugrúnu og áttum saman
góða kvöldstund. Á laugar-
deginum komum við aftur
saman og gáfum dagvistun
Hlífar tvær nuddsessur sem
koma vonandi að góðum not-
um. Við erum svona að undir-

búa komu okkar þangað“,
bætir Karl kíminn við.

„Svo var farið í óvissuferð
þar sem við m.a. fórum á kajak,
á Vagninn á Flateyri og í sauð-
burð í Botni í Súgandafirði.
Um kvöldið borðuðum við á
hótelinu og skemmtum okkur
fram á morgun. Við stálum

diskóteki frá Bogomil Font
og létum hann breyta um tón-
listarstíl því okkur vantaði meira
diskó.“ Um 70% þeirra sem
fermdust fyrir 30 árum mættu.
„Það gerist ekki öllu betra og
þeir sem mættu ekki eru svo
öfundsjúkir að þeir mæta pott-
þétt næst“, segir Karl.

„Ógleymanlegt fermingarafmæli“
Það var myndarlegur hópur sem fagnaði 30 ára fermingarafmæli fyrir stuttu.

Forsvarsmenn Sparisjóðs-
ins á Ísafirði og sameinaðs
meistaraflokks BÍ og Bol-
ungarvíkur hafa undirritað
áframhaldandi styrktar-
samning. Halldór Eraclides,
formaður meistaraflokks-
ráðs, segir samninginn mjög
mikilvægan liðinu. „Þetta
er okkar stærsti styrktaraðili
og hefur verið í nokkur ár.
Sparisjóðurinn hefur staðið
þétt við bakið á okkur“, seg-

ir Halldór. Nýir liðsbúningar
eru hluti af styrknum og mát-
uðu leikmenn búningana við
undirritunina í húsakynnum
sparisjóðsins. Næsti heima-
leikur liðsins er strax eftir rúma
viku, en óvíst er hvort Skeiðis-
völlur í Bolungarvík verði til-
búinn fyrir þann tíma. Hall-
dóri lýst vel á fyrsta leikinn
og segir liðið vel mannað.
„Það eru 4-5 sem geta ekki
spilað, en Atli Jakobsson er

að koma aftur heim og við
vonumst til að hann verði
kominn fyrir leikinn.“

Meðalaldurinn í liðinu er
ekki hár frekar en á síðasta
sumri. „Það er jákvætt að
hafa alla þessa ungu stráka.
Þetta eru flottir strákar sem
eiga framtíðina fyrir sér.
Við verðum að reyna að
halda þeim sem lengst, og
það að komast upp um deild
væri stórt skref í þá átt.“

Skjalfestu áfram-
haldandi stuðning

Lið BÍ/Bolungarvíkur ásamt þjálfara, stjórnarmönnum og starfsfólki sparisjóðsins.

Torfhildur 104 ára
Torfhildur Torfadóttir,

íbúi á Hlíf íbúðum aldr-
aðra á Ísafirði, varð 104

ára á laugardag. Torfhild-
ur er elst Vestfirðinga og
næst elsti Íslendingurinn.
Torfhildur er fædd í Asp-
arvík á Ströndum og var

yngst átta barna Önnu
Bjarnveigar Bjarnadóttur
og Torfa Björnssonar. Að
auki átti Torfhildur þrjú

hálfsystkini. Nokkur syst-
kina Torfhildar náðu há-

um aldri en bróðir hennar
Ásgeir varð 100 ára, Ey-
mundur 96 ára og Guð-
björg 91 árs. Torfhildur

ólst upp í Selárdal í Stein-
grímsfirði en að lokinni

fermingu fór hún í vinnu-
mennsku í Króksfirði og

Reykhólasveit. Til Ísa-
fjarðar hélt hún til starfa á

klæðskeraverkstæði
Einars og Kristjáns. Hún

starfaði þar við sauma-
skap uns hún giftist og

stofnaði heimili með Ein-
ari Jóelssyni sjómanni og

bjuggu þau allan sinn
búskap á Ísafirði þar til

Einar lést árið 1981. Þau
eignuðust fimm börn og

eru þrjú þeirra á lífi í dag
en að auki ólu þau upp

dótturdóttur sína.
Í viðtali sem birt var

þegar Torfhildur varð 100
ára var hún spurð hvernig

henni litist á stöðu mála í
bænum. „Mér finnst það
ekki gott. Ég held að allir

séu að flýja. Hér er mikið
af auðum húsum. Stór og
mikil hús standa hér auð.
Það ber ekki með sér gott

ástand. Mér finnst hafa
mikið hallað undan fæti

hér. Hver ástæðan er veit
ég ekki. Það má aldrei

gera neitt í þessu þjóðfé-
lagi sem hægt er að græða
á. Í gamla daga gat maður

farið á Dokkubryggjuna
og veitt sér í soðið. Nú er

það sennilega bannað.
Manni væri sennilega

stungið inn. Ég gekk fjör-
una á Tanganum í fyrra og

þar var mikið af dauðum
fiski sem enginn má nýta.
Það er ekki gott. Mér líst
ekki vel á þá sem stjórna
hér ferðinni. Fólk gengur

iðjulaust á götunum og fær
ekkert að gera“, sagði

Torfhildur sem hafði samt
lítinn hug á að flytjast suð-
ur, væri hún ung. „Ég hef
komið þangað en mér líst

ekkert á mig þar. Ef ég
væri ung kona á Ströndum

gæti ég alveg hugsað mér
að flytja til Ísafjarðar. Hér
hefur mér liðið vel og stað-

urinn hefur farið vel með
mig og mína. Ef ég hefði

flutt á efri árum til Reyk-
javíkur þá væri ég ekki á

ferðinni þar. Hér þekki ég
hverja götu og get þess

vegna verið á ferðinni þeg-
ar ég vil. Það er mjög

gott“, sagði Torfhildur í
viðtali fyrir fjórum árum.

– thelma@bb.is

Torfhildur Torfadóttir, elsti Vestfirðingurinn.
Hér er hún ásamt tveimur barnabörnum sínum.
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Nýr vefur FjölmenningarsetursinsNýr vefur FjölmenningarsetursinsNýr vefur FjölmenningarsetursinsNýr vefur FjölmenningarsetursinsNýr vefur Fjölmenningarsetursins
Nýr vefur Fjölmenningarsetursins var opnaður í síðustu viku af Jóhönnu Sigurðardóttur
félagsmálaráðherra. „Vefsíðan er á íslensku, ensku, pólsku, serbó-króatísku og tælensku
til að byrja með, en svo bætist rússneska sennilega við“, segir Ari Klængur Jónsson
sem umsjón hefur með vefnum. „Á vefnum verður að finna hljóðskrá sem les upp
textann á hverjum stað. Þetta gefur meðal annars þeim innflytjendum sem skilja talað
mál en ekki ritað möguleika á því að afla sér upplýsinga og til náms. Orðskýringar verða
á vefnum þar sem nauðsynlegur orðaforði í samskiptum við hið opinbera er útskýrður.

Vilja Boga í starf skólastjóraVilja Boga í starf skólastjóraVilja Boga í starf skólastjóraVilja Boga í starf skólastjóraVilja Boga í starf skólastjóra
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að Bogi Ragnarsson frá Reykja-
vík verði ráðinn í starf skólastjóra við Grunnskólann á Þingeyri. Greint var

frá því á síðasta fundi fræðslunefndar að þrjár umsóknir bárust um stöð-
una en umsóknarfrestur rann út 1. maí. Þær voru frá Boga Ragnarssyni,

Reykjavík, Finni M. Gunnlaugssyni, Flateyri, og Sonju E. Thompson,
Þingeyri. Eins og greint hefur verið frá hefur Ellert Örn Erlingsson sagt

upp starfi sínu eftir að hafa sinnt skólastjórastöðunni frá því í júlí 2003.

Bara nokkuð vel til fallið hjá ríkisstjórninni að bjóða fáeinum
krökkum upp á köku og djús á eins árs afmæli Þingvallastjórnar-
innar. Framtakið skilaði þó ekki ávinningi frá stjórnarandstöð-
unni í Silfri Egils á sunnudaginn. Eins ávinnings má þó ætla að
þátturinn hafi fært landslýð: Foringjar stjórnarandstöðunnar
vilja ólmir koma að leiðréttingu á hinum dæmalausu eftirlauna-
lögum; fráleitri lagasetningu, sem allir flokkar stóðu að í
upphafi þótt sumir hafi hlaupist frá verki er á leið. Vel fer á að
formenn allra flokka bergi af þeim beiska bikar, sem sérsniðnu
eftirlaunalögin óneitanlega eru; að þingmenn sjálfir súpi seyðið
og afmái forréttindin sem þeir skópu sér. Eftir því er beðið.

En það er beðið eftir fleiru. Þannig bíða Vestfirðingar
óþreyjufullir eftir niðurstöðum nefndar á vegum menntamála-
ráðuneytisins um skipan háskólanáms á Vestfjörðum. Á fundi
á Ísafirði í byrjun apríl upplýsti formaður nefndarinnar, Guð-
finna S. Bjarnadóttir, alþingismaður, að nefndin væri á loka-
sprettinum með að vinna tillögur sínar og stefnt væri að því að
niðurstöður yrðu kynntar með vorinu. Vel má vera að ,,vorið“
sé teygjanlegt hugtak og að tíðarfar ráði þar nokkru um. Því
verður þó ekki á móti mælt að sumarið gekk formlega í garð
fyrir fimm vikum og því hæpið að öllu lengur sé hægt að tala
um komu einhvers ,,með vorinu.“ Annað sem veldur von-
brigðum í þessu samhengi er að örfáir daga lifa eftir af þing-
haldi og ljúki því án þess að háskólanefndin láti í sér heyra er
ljóst hvað það hefur í för með sér.

Í blaðaviðtali fyrir réttum mánuði síðan, sem bar yfirskriftina
,,Höfum metnað til að ná langt“ og undirtitilinn ,,Ætlum að
skapa okkur sérstöðu með því að einbeita okkur að málefnum
hafsins og strandsvæðum almennt“, sagði Peter Weiss, for-
stöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða, í sambandi við störf
tilvitnaðrar nefndar: ,,Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að
hafa haldbæra áætlun um uppbyggingu háskólamála á Vest-
fjörðum. Við verðum að geta skipulagt starfsemi okkar og
rekstur til lengri tíma. Það er erfitt að byggja upp háskólanám
ef horfa á til þess hvernig vindar blása hverju sinni. Starfið
verður að vera byggt á traustum grunni með langtímamarkmið
að leiðarljósi.“

Nokkuð ljóst er að háskóli á Vestfjörðum nýtur stuðnings
meirihluta þingmanna á Alþingi. Sama gildir um tillögu Land-
sambands smábátaeigenda um stofnun rannsóknarstofu á sviði
sjávarútvegs á Vestfjörðum. Stofnun sem áreiðanlega yrði
styrk stoð í háskólasamfélaginu vestra. Er nema von að spurt
sé: Á hverju strandar? Eftir hverju er beðið?

Forstöðumaður Háskólasetursins hefur lög að mæla þegar
hann segir að háskólanám verði ekki byggt upp ef horfa eigi til
þess hvernig vindar blása hverju sinni.

Vonandi tekur að vora hjá háskólanefndinni.
s.h.

Mistúlkun í útvarpsfrétt
Á þessum degi fyrir 32 árum

Ummæli Steingríms Hermannssonar, ritara Framsóknar-
flokksins á stjórnmálafundum á Vestfjörðum hafa vakið
athygli, það er af þeim að dæma settu þingmenn Framsóknar-
flokksins tiltekin skilyrði fyrir því að gengið yrði til samninga
við Breta. Í samtali við Morgunblaðið í gær sagði Steingrímur
að þessu ummæli hefðu að nokkru leyti verið mistúlkuð í
útvarpsfrétt, þar eð persónuleg skoðun hans hefði verið lýst
sem afstöðu alls þingflokksins.

Steingrímur sagði að á fundum þeim sem hann hefði komið
fram á hefði eðlilega mest verið spurt um hugsanlega samninga
við Breta í landhelgisdeilunni. Steingrímur kvaðst hafa svarað
því til að þessar samningahugmyndir hefðu verið mjög ítarlegar
ræddar á þingflokksfundi hjá Framsóknarflokknum, þar sem
þingmenn hefðu sett fram sín sjónarmið og ýmsir komið með
fyrirvara. Steingrímur kvaðst síðan hafa sagt, að sjálfur teldi
hann þýðingarmest í þessu sambandi að það fengist skýlaus
yfirlýsing frá Bretum að þeir gerðu ekki frekari kröfur til
veiða inna íslenskrar fiskveiðilögsögu eftir að þessi samningur,
ef gerður yrði, rennur út. Í þessu hefði misskilningurinn verið
fólginn þar er þessari skoðun hans hefði verið lýst sem afstöðu
þingflokksins.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að gengið
verði til samninga við Hesta-
mannafélagið Hendingu um
uppkaup á skeiðvelli félagsins
í Hnífsdal. Jafnframt sam-
þykkir bæjarstjórn að sam-
komulagi um afnot af beitar-
landi neðan reiðvallar verði
sagt upp þar sem hluti þess

svæðis lendir innan fram-
kvæmdasvæðis vegna jarð-
ganga og vegalagningar að
þeim.

Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum hafa nokkrar deil-
ur staðið milli Ísafjarðarbæjar
og Hestamannafélagsins Hend-
ingar vegna lagningar vegar
yfir reiðvöll félagsins sem er

liður í gerð jarðgangagerð til
Bolungarvíkur. Þá var lög-
regla kölluð til á dögunum og
fengin til að stöðva fram-
kvæmdir.

Forsaga málsins er sú að
Hestamannafélagið hefur ver-
ið með hesthús og íþróttaað-
stöðu í Hnífsdal í tvo áratugi.
Þegar ákveðið var að hefja

jarðgangagerð til Bolungar-
víkur náði Ísafjarðarbær sam-
komulagi við hestamenn um
uppkaup á hesthúsum á svæð-
inu og bauð þeim aðstöðu í
Engidal í Skutulsfirði í stað-
inn. Hestamenn vildu hins
vegar einnig fá bætur fyrir
reiðvöllinn.

– thelma@bb.is

Semja við hestamenn í Hendingu

Fornleifasjóður hefur ákveð-
ið að veita Fornleifastofnun
Íslands 3,5 milljóna króna
styrk vegna fornleifauppgraft-
ar í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi
en Vatnsfjörður er talinn vera
einn merkasti fornleifastaður
á Vestfjörðum. Þar var sam-
felld byggð frá landnámi og á
miðöldum var þar mikil valda-

miðstöð og höfðingjasetur
sem á sér merka sögu. Vitað
er að húsakostur í Vatnsfirði
var með því glæsilegasta sem
þá tíðkaðist á landinu. Upp-
gröftur í Vatnsfirði hófst sum-
arið 2003, þá voru teknir
nokkrir könnunarskurðir á
svæðinu og í ljós kom lang-
eldur frá landnámstímanum.

Sumarið 2004 hófst eigin-
legur uppgröftur og grafinn
upp skáli frá landnámsöld.
Einnig var hafist handa við
bæjarhólinn, en þar undir
leynast mörg lög minja, m.a.
frá lokum miðalda sem að öll-
um líkindum vitna um höfð-
ingjasetrið Vatnsfjörð. Síðan
þá hafa m.a. fundist leifar af

smiðju og brot úr gullnælu frá
víkingatímanum og þrjár
byggingar við landnámsskál-
ann. Fjárveitingar til Forn-
leifasjóðsins í ár voru 25
milljónir króna. Alls bárust
að þessu sinni 38 umsóknir
að fjárhæð tæplega 74 millj-
ónir.

–thelma@bb.is

Þrjár og hálf milljón til forn-
leifaverkefnis í Vatnsfirði

Framkvæmdir við útrás skolplagna á Ísafirði ganga samkvæmt áætlun en einungis er hægt að vinna verkið á fjöru.
„Menn eru nú að undirbúa sig og reyna að grafa eins og þeir geta. Það var vitað frá upphafi að þetta yrði að vinna á
fjöru svo menn reyna að stóla inn á að vinna sem mest þegar stærsti straumur er, sem er núna um mánaðarmótin. Þá
verður erfiðasti hlutinn unninn eða þar sem dýpst er“, segir Jóhann Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur Ísafjarð-
arbæjar. Eins og Ísfirðingar hafa tekið eftir eru töluverðar framkvæmdir hafnar í sjónum við Fjarðarstræti en verið
er að taka skolplagnir saman neðan við Krókinn og leiða eina rás um það bil 150 metra út í sjó. Að sögn Jóhanns Birkis
var fyrir löngu kominn tími á að bæta skolplagnakerfið en framkvæmdirnar nú eru fyrsti áfangi af mörgum. „Við byrj-
uðum fyrir fjórum árum að klæða gamlar lagnir að innan og munum halda því áfram í ár. Svo er verið að laga útrásir
á Ísafirði, Þingeyri og Suðureyri en þær eru í þokkalegu ásigkomulagi á Flateyri.“

Verkið verður að vinna á fjöru
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STAKKUR SKRIFAR

Eitt hundrað og fimm ár
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Sumarið er tíminn…
Sumarið er tíminn þegar Vestfirðingar sem og aðrir

huga að sumarfríum og hvernig eigi að brjóta upp
hversdagsleikann eftir langan og kaldan vetur. Með

hækkandi sól og hlýrra veðurfari léttist lundin og
maður fyllist af krafti. En hvað er það við sumarið og

sumarfríin sem er svo dásamlegt? Nokkrir Vestfirð-
ingar voru spurðir spjörunum úr um sumartímann og

þar kom margt ólíkt í ljós.

Draumurinn að búa
á pensjónati í Siena

– Hvað finnst þér vera best
við sumarið?

„Blómin, fuglarnir ...“
– Hver er uppáhalds árstíðin

þín og af hverju?
„Vorið. Þá er veturinn að

baki og sumarið framundan.“

– Segðu mér aðeins frá eftir-
minnilegasta sumarfríinu þínu.

„Ég hef nánast aldrei tekið
sérstakt sumarfrí, hef yfirleitt
unnið eitthvað annað í sumar-
fríum frá kennslu og öðru. Eft-
irminnilegasta sumarfríið mitt,

ef svo má kalla, var um hávet-
ur þegar ég var tæplega þrítug-
ur. Þá hafði ég unnið öll sumur
frá því að ég byrjaði þrettán
ára í vegavinnu. Ég fór ásamt
eiginkonu minni til Þýska-
lands og dvaldist hjá tengda-

fólkinu í nokkrar vikur yfir
jól og áramót og fram eftir
janúarmánuði. Þá upplifði ég
hvíld og algera slökun sem ég
hafði aldrei kynnst fyrr - víðs-
fjarri allri daglegri streitu. Mig
dreymir stundum að finna aft-
ur eitthvað slíkt.“

– Hvað á að gera í sumarfrí-
inu í ár?

„Ekkert sumarfrí frekar
venju. Yfir sumarmánuðina
annast ég Hlunnindasýning-
una og Upplýsingamiðstöð
ferðafólks á Reykhólum sjö
daga í viku eins og undanfarin
ár.“

– Hvernig er draumasumar-

Nafn: Hlynur Þór Magnússon.
Aldur: 61 árs fyrir tveimur mánuðum.
Hjúskaparstaða: Fráskilinn.
Börn: Dóttirin Erla mín, tæplega þrítug.
Stjörnumerki: Fæddur í nákvæmlega miðju fiskamerkinu,
en það er samansafn úr öllum hinum merkjunum. Þess
vegna ægir öllu saman í karakternum.
Starf: Blandaður blekbúskapur.
Áhugamál: Eiginlega allt milli himins og jarðar. Þess
vegna hefur aldrei orðið neitt úr neinu.
Af tvennu illu, hvort myndirðu vilja vera í of miklum
hita eða of miklum kulda og af hverju? Ég myndi velja
hitann. Þá yrðu viðbrigðin ekki eins mikil þegar þar að
kemur ...

fríið?
„Að búa á pensjónati í bæn-

um forna og fagra Siena á
Ítalíu og fara í gönguferðir og
rifja upp tímann þegar ég var

þar í skóla fyrir meira en fjór-
um áratugum. Úr þessu verður
þetta að vísu ekkert meira en
draumur,“ segir Hlynur Þór
Magnússon.

Í brakandi blíðu
á Ingjaldssandi
– Hvað finnst þér vera best

við sumarið?
„Að vera í sveitinni minni,

Brekku Ingjaldssandi, í brak-

andi blíðu og með megnið af
stórfjölskyldu minni í kring-
um mig. Megnið af fólkinu
mínu býr fyrir sunnan en þau

Hlynur Þór Magnússon.

Um þessar mundir gerðirst það að ríkisstjórnin varð eins árs. Nú er eitt ár
ekki langur tími hvernig sem á er litið. Ríkisstjórnin er bara nokkuð brött
með sig, þótt verðbólgan standi í 12,3%, sem er lítið miðað við 130% verð-
bólgu fyrir 25 árum, en við erum svo góðu vön að þessi tala veldur okkur
ótta, þótt hún sé lítið brot af því sem gerðist fyrir aldarfjórðungi. Torfhildur
Torfadóttir átti einnig afmæli og varð 104 ára gömul og er athyglisvert að
skoða hvað hún hefur að segja.

Meðan ríkisstjórnin lætur vel af sínu þrátt fyrir áföll í fjármálalífi þjóðar-
innar og gjaldeyrisforðinn sé minni en gott væri, telur Torfhildur að ýmis-
leg megi betur fara hér fyrir vestan. Henni finnst kreppt að sjálfsbjargarvið-
leitninni. Ekki megi lengur fiska af Dokkubryggjunni og margir fari suður,
þótt ekki geti hún hugsað sér það sjálf. Henni finnst Ísafjörður hafa verið sér
og fjölskyldu sinni góður. Of lítið sé að gerast og ekki sé gott að horfa á eftir
fólkinu.

Ríkisstjórnin hefur skyldum að gegna við alla Íslendinga. Því miður
hefur öllum ríkisstjórnum fatast flugið þegar að því kemur að styrkja lands-
byggðina á þann veg að snúa þróuninni við og fjölga þar íbúum. Fólk
streymir til betri kjara annars staðar og virðist ekkert fá það stöðvað. Fjölg-
un íbúa á Íslandi hefur orðið vegna útlendinga sem vilja starfa hér, oftast

tímabundið, þótt margir setjist að og fái íslenskan ríkisborgararétt.
Ekki má gleyma þeirri staðreynd að Ísland keppir við útlönd að halda

menntuðu fólki heima. Maðurinn virðist leita í grænni lendur. Sá sannleikur
er bæði gamall og nýr. Fróðlegt var að sjá myndir í blöðum af ríkisstjórninni
eins árs með leikskólabörnum. Þau eru ábyggilega hvatning til þess að gera
betur fyrir upprennandi framtíðarfólk. Og enginn efast um að æskan tekur
við keflinu. Það hefði hins vegar verið enn fróðlegra að sjá þessa ágætu rík-
isstjórn leita til gamals fólks með reynslu og fá viðorf þeirra til þess sem
hún er að fást við.

Oft er gott sem gamlir kveða. Svo segir máltækið. Það er nefnilega gott
að líta til fortíðar um leið og hugað er að framtíðinni. Hvað hefur hinn þögli
meirihluti aldraðra Íslendinga um stöðu mála að segja? Þetta er fólkið sem
hefur unnið sér og sínum og þjóðinni allri, oftast án þess að vekja á sér
athygli.

Torfhildur Torfadóttir með sín 104 ár að baki hefur margt séð og ekki
verið í eldlínunni. Henni rennur til rifja sú þróun að halli undan fæti á
landsbyggðinni. Með eitt ár að baki hefur ríkisstjórnin ýmislegt að bakiog
ekki má gleyma samanlagðri reynslu hennar. En væri ekki gott að leggja
saman eitt ár og 104 og fá út 105 ár?
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Nafn: Harpa Oddbjörnsdóttir
Aldur: 30
Hjúskaparstaða: Í sambúð með unnusta mínum, Hlynir
Kristjánssyni frá Flateyri
Börn: Kötturinn Monsa sem heldur að hún sé drottning
og talar látlaust um það.
Stjörnumerki: Krabbi
Starf: Vinn á daginn hjá sýslumanninum á Ísafirði,
aukalega sem starfskona Sólstafa Vestfjarða og auka
aukalega sem förðunarfræðingur.
Áhugamál: Forvarnir gegn kynferðisofbeldi, förðun,
list, jafnrétti og svona mál lengi telja.
Af tvennu illu, hvort myndirðu vilja vera í of miklum
hita eða of miklum
kulda og af hverju? Of miklum kulda, ég er vel einangr-
uð!

koma flest í sveitina í sum-
arfríinu sínu.“

– Hver er uppáhalds árstíðin
þín og af hverju?

„Seinnipartur sumars og
haustið. Haustið er svo fallegt
með alla sína guðdómlegu liti.“

– Segðu mér aðeins frá eftir-
minnilegasta sumarfríinu þínu?

„Var ekki beint sumarfrí,
en samt. Við Hlynur leigðum
okkur svefnpokapláss í Reykja-
nesi þar sem við eyddum 2
nóttum. Fórum í slímugu sund-
laugina nokkrum sinnum.
Klæddum okkur í föðurlandið
og fórum í göngutúr með rauð-
vínsflösku. Borðuðum svo í
veitingasalnum þar sem ég
fékk hráa „bakaða“ kartöflu
sem kokkurinn stakk bara í

örbylgjuofninn í nokkrar mín-
útur. Kom krumpuð tilbaka.
Þetta var mjög eftirminnilegt
og gaman. Við verðum eigin-
lega að endurtaka þennan leik
bráðlega.“

– Hvað á að gera í sumarfrí-
inu í ár?

„Ekkert ákveðið ennþá,
nema að sjálfsögðu að fara í
sveitina og njóta þess að hitta
ættingjana að sunnan. Ég tala
nú ekki um öll börnin sem hafa
bæst við fjölskylduna síðustu
mánuði. Hlynur minn lét þau

ummæli falla um daginn að
við værum eins og kanínur,
konurnar í fjölskyldunni minni,
svo mikil væri frjósemin.“

– Hvernig er draumasum-
arfríið?

„Nokkrar vikur í sveitinni
minni, glaða sólskin og logn
allan tímann. Allir ættingjarnir
saman komnir til að eiga góða
daga saman, grilla, syngja,
grilla og syngja aðeins meira.
Ef ég mætti fá eina ósk upp-
fyllta þá myndi ég líka vilja
eiga eitt kvöld viðbót í stof-
unni á Brekku þar sem við
erum öll að syngja undir gítar-
leik mömmu minnar heitinnar.
Dýrlegar stundir sem ég sakna
sárt,“ segir Harpa Oddbjörns-
dóttir.

Nafn: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir
Hjúskaparstaða: Gift Halldór Halldórssyni
Börn: Þrjú börn: Hreiðar, María og Hákon Ari.
Stjörnumerki: Hrútur
Starf: Sagnfræðingur
Áhugamál: Skíði, sagnfræði, söngur og margt fleira
Af tvennu illu, hvort myndirðu vilja vera í of miklum
hita eða of miklum kulda og af hverju? Kuldinn á
betur við mig, það er líka hægt að klæða hann af sér.

Sæluvist sem eng-
in sólarlandaferð

getur toppað
– Hvað finnst þér vera best

við sumarið?
„Það er svo ótal margt en

skemmtilegast finnst mér að
fylgjast með öllu lífinu í nátt-
úrunni. Svo er stór hluti af sum-
arstemmningunni að grilla og
borða úti undir beru lofti með
fjölskyldu og góðum vinum.“

– Hver er uppáhalds árstíðin
þín og af hverju?

„Engin sérstök því það er
alltaf eitthvað skemmtilegt að
gerast allan ársins hring.“

– Eftirminnilegasta sumar-

fríið?
„Það er ekkert sumarfrí eft-

irminnilegra en annað. Hins
vegar eigum við sumarbústað
inni í Djúpi og dveljum þar
jafnan í nokkrar vikur á hverju
sumri. Það er sannkölluð
sæluvist í hvert sinn sem engin
sólarlandaferð getur toppað.“

– Hvað á að gera í sumarfrí-
inu í ár?

„Það er alveg óákveðið enn-

þá. Við vorum að hugsa um
að skreppa eitthvað erlendis
með krakkana en höfum ekk-
ert skipulagt ennþá. Eitt er þó
víst og það er að við munum
eyða eins löngum tíma og við
getum í bústaðnum okkar inni
í Djúpi.“

– Draumasumarfríið?
„Svona þrír mánuðir í sum-

arbústaðnum og gott veður all-
an tímann.“

Guðfinna Hreiðarsdóttir.

Á helst pening
um síðsumar

Harpa Oddbjörnsdóttir.

Ásgeir Sigurðsson.

– Hvað finnst þér vera best
við sumarið?

„Allir eru í stuði, jejeje! Það
er hlýrra á sumrin en á öðrum
árstíðum og svo lyktar það
bara nokkuð vel.“

–Hver er uppáhalds árstíðin
þín og af hverju?

„Ætli það sé ekki síðsumar.
Aðeins farið að dimma aftur,
ennþá hlýtt og ef einhvern
tímann á árinu maður á ein-
hvern pening þá er það þá.“

– Segðu mér aðeins frá eftir-
minnilegasta sumarfríinu þínu?

„Trick question?“
– Hvað á að gera í sumarfrí-

inu í ár?
„Einn heima, allsber og

blindfullur“
– Hvernig er draumasum-

arfríið?
„Nú að sjálfsögðu færi ég

til Tælands. Lægi allsber á palli
á fílsbaki í hrúgu af ávöxtum
og mellum með allt löðrandi í
fíkniefnum, vopnaður vél-
byssu að veiða apa í frum-
skóginum. Í þrjá mánuði sam-
fleytt,“ segir Ásgeir Sigurðs-
son.

Nafn: Ásgeir Sigurðsson
Aldur: 30
Hjúskaparstaða: Í sambúð
Börn: Ein dóttir. Kristín Petrea
Stjörnumerki: Vog
Starf: Nemi
Áhugamál: Fótbolti, tæknidrasl, spila rokk og ról og
vera í stuði
Af tvennu illu, hvort myndirðu vilja vera í of miklum
hita eða of miklum kulda og af hverju? Hita. Ég held
að ég sé með ofnæmi fyrir kulda, hann fer a.m.k.
hroðalega í taugarnar á mér.

Draumarnir full-
komnast í Vigur
– Hvað finnst þér vera best

við sumarið?
„Sólin, birtan, gróskan,

blómstur, fuglasöngur, krakka-
læti, hopp og hí, grill og  kælt
hvítvín, stuttbuxur, hjólaferð-
ir, kátína, bara lífið í allri sinni
dýrð.“

– Hver er uppáhalds árstíðin
þín og af hverju?

„Allar árstíðir hafa sinn
sjarma, en sumarið og vorið
eru mitt eftirlæti. Þó held ég
að vorið hafi vinninginn því
þá kviknar lífið á ný. Fuglar
hefja sinn ástarsöng, gróður-
inn gægist upp og teygir anga
sína mót sólu. Æðarfuglinn
nálgast varplöndin með sitt
yndislega úhú og lundin hreins-
ar út úr holunum sínum. Þegar
öll náttúran syngur margradda
fagnaðaróð lífinu til dýrðar.
Það er vorið.“

– Segðu mér aðeins frá

uppáhaldssumarfríinu.
„Eftirminnilegasta sumar-

fríið er án efa ferð sem for-
eldrar mínir buðu okkur syst-
kinunum í fyrir hartnær 30
árum. Þá var ekki jafnsjálfsagt
að ferðast til fjarlægra landa
og nú. En við fórum til Jam-
aica þar sem föðursystir mín

Nafn: Ingunn Ósk Sturludóttir
Aldur: Eldri en tvævetur
Hjúskaparstaða: Gift Birni Baldurssyni
Börn: Baldur 9 ára og Snjólaug Ásta 7 ára
Stjörnumerki: Þrjósk Steingeit
Starf: Söngvari og tónlistarkennari
Áhugamál: Tónlist, bækur og skriftir og svo auðvitað
fjölskyldan mín litla.
Af tvennu illu hvort myndirðu velja of mikinn hita
eða of mikinn kulda og af hverju? Hita að þessum for-
sendum gefnum: Hvít strönd, strákofi, loftræsting og
þjónn sem færir mér vel kælda margaritu hvenær sem ég
vil. Kulda að þessum forsendum gefnum: Snjóbreiða,
snjóhús, bjarnarfeldur, selspik og feitur eskimói til að
halda á mér hita. (Má líka alveg vera Böddi í eskimóa-
átfitti).

hefur búið síðan 1954. Alltaf
var mikill ævintýraljómi í
kringum þessa frænku sem
sendi okkur krökkunum  fall-
egar gjafir og myndir af
súkkulaðibrúnum frændsyst-
kinum sem við höfðum aldrei
kynnst. Þetta var tilfinninga-
þrungin ferð, ákaflega ánægju-
leg í alla staði. Það var magnað
þegar við frændsystkinin hitt-
umst, því við vorum svo lík
að mörgu leyti þrátt fyrir ólíkt
umhverfi og aðstæður. Þar

sannaðist hið fornkveðna
„Römm er sú taug“.

– Hvað á að gera í sumarfrí-
inu í ár?

„Við fjölskyldan ætlum að
skella okkur til Kaupmanna-
hafnar.

– Hvernig er draumasumar-
fríið?

„Margir eru draumarnir en
þeir fullkomnast þegar við
dveljum í Vigur, perlunni okk-
ar í Djúpinu,“ segir Ingunn Ósk
Sturludóttir.

Ingunn Ósk Sturludóttir.

Ekki er útlit fyrir að vinn-
sla í fiskvinnslunni Vísi hf.
á Þingeyri verði stöðvuð í
fjóra mánuði eins og ákveðið
hafði verið. Eins og greint
hefur verið frá hafði fyrir-
tækið tilkynnt um fimm
mánaða vinnslustopp, frá 1.
maí til 1 október sem frestað
var þó til 1. júní. „Við ætlum
að endurskoða málin að
loknum maí en ef allt gengur
eftir verður ekkert vinnslu-
stopp heldur bara hefðbund-
ið sumarleyfi um miðjan
júlí“, segir Viðar Friðberts-
son, rekstrarstjóri Vísis á
Þingeyri. „Það er feikinóg
að gera og rúmlega það. Það

eru breyttar aðstæður frá því
í janúar þegar ákvörðunin
var tekin og við höfum lag-
að okkur eftir því.“

Viðar segist jafnvel búast
við að fyrirtækið geti bætt
við nýju starfsfólki þegar á
líður. „Það er fólk að hætta
hjá okkur af því það gerði
aðrar ráðstafanir fyrir sum-
arið þegar ákvörðunin um
vinnslustoppið var tekin í
janúar. Það er því dálítill
hausverkur hjá okkur núna
hvernig við eigum að bregð-
ast við því.“ Vísir hf. er
með starfsstöðvar á fjórum
stöðum á landinu en höfuð-
stöðvarnar eru í Grindavík.

Líklega ekkert
vinnslustopp

Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf. er þrettánda kvótahæsta
útgerðin í landinu og sem
fyrr sú kvótahæsta á Vest-
fjörðum. Fyrirtækið er með
um 10.131 þíg.tonn. Hrað-
frystihúsið er með 2,70% af
úthlutuðum kvóta og þar af
3.35% þorsk, 3,7% ýsu, 2,
36% ufsa, 1,2% karfa, 8,55%
grálúðu, 1,11% síld, og
15,99% rækju.

Önnur kvótahæsta útgerð-
in á Vestfjörðum er Oddi á

Patreksfirði, í 31. sæti á
landsvísu, með rúm 1.900
þíg.tonn eða 0,5% af heild-
inni og Jakob Valgeir ehf. í
Bolungarvík er með um
rúm 1.700 þíg.tonn eða
0,45% í 35. sæti. Fiskistofa
gaf út kvótastöðu 100 stær-
stu útgerða á landinu á dög-
unum þar sem miðað er við
eigendur skipa þann 21. maí
og þær hlutdeildir sem
bundnar eru við skip þeirra
þann dag.

HG þrettánda kvóta-
sterkasta útgerðin
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Veiðieðlið var í mér frá því að ég man fyrst eftir mér. Strax á ungl-
ingsaldri stundaði ég mikið refaveiðar í Jökulfjörðunum. Man vel
hvað höggið var mikið sem ég fékk á öxlina þegar ég skaut fyrst úr
haglabyssu. Oft fór ég á árabát yfir Leirufjörðinn og lá fyrir tófunni í
tunglskini allt upp í tólf klukkutíma. Ég skaut gríðarlega mikið af tófu.
Líka stundaði ég refaveiðar eftir að ég kom hingað til Ísafjarðar.

Tvennir tímar og ólíkir heimar
– Sigurjón Hallgrímsson frá Dynjanda í Jökulfjörðum segir fráFólki hefur fækkað á Vestfjörðum með hverju

árinu síðustu áratugi. Stöðugt er verið að tala
um fólksflóttann, atgervisflóttann, úr þessum

landshluta. Unga fólkið fer í burtu til fram-
haldsnáms og kemur ekki aftur. Þannig er þetta

í stórum dráttum. Undantekningarnar eru þó
allmargar, sem betur fer. Samt er undantekn-

ingin í tilviki hjónanna Sigríðar Guðjónsdóttur
og Sigurjóns Hallgrímssonar á Ísafirði líklega
einsdæmi. Börnin þeirra fimm fóru öll í burtu

til náms en sneru öll heim á ný og hafa gert það
gott. Í ljósi þessa er eðlilegt að Sigurjón bindi

vonir við framtíð Ísafjarðar og Vestfjarða allra,
bindi vonir við að hægt verði að snúa þróuninni

við. Sjálfur ólst hann upp norðan Djúps, þar
sem byggðin eyddist á skömmum tíma fyrir
hálfri öld. Sigurjón er kominn yfir áttrætt,

fæddur síðla árs 1926. Hann fylgist vel með
atvinnulífi og mannlífi á Ísafirði og í byggðun-

um í kring, vongóður í aðra röndina en áhyggju-
fullur í hina, enda hefur reynslan kennt honum

að það er ekki ástæðulaust. Hann hefur alið ald-
ur sinn á norðanverðum Vestfjörðum fyrir utan

vertíðir syðra þegar hann var ungur maður.

anda í sambýli við Benjamín
Eiríksson, en í Neðribænum
voru bræðurnir bræðurnir
Alexander og Jóhannes Ein-
arssynir.

„Benjamín fluttist norður í
Furufjörð á Ströndum árið
1938“, segir Sigurjón, „og
eftir það bjuggu foreldrar mín-
ir á helmingnum af Dynjanda,
sem var stór jörð en ákaflega
erfið. Túnið var stórt en bæði
þýft og grýtt og auðvitað allt
slegið með orfi og ljá. Ætli ég
hafi ekki verið tíu-tólf ára
þegar ég byrjaði að slá.

Barnafjöldinn og fólks-
fjöldinn var mikill á Dynjanda
í æsku minni. Þrír af bændun-
um áttu sína sjö-átta krakkana
hver og síðan var vinnufólk.
Ég minnist ekki annars en mér
liði vel í uppvextinum og al-
drei leiddist manni þó að ekki
væri mikið af nútímatækjum
á heimilinu. Mér finnst ég
muna eftir því þegar útvarpið
kom á Dynjanda árið 1930,

Sigurjón Ebeneser Hall-
grímsson fæddist og ólst upp
á Dynjanda í Leirufirði í Jök-
ulfjörðum. Foreldrar hans voru
Hallgrímur Jónsson og Kristín
Benediktsdóttir, sem var ljós-
móðir í Grunnavíkurhreppi
samfleytt í fjóra áratugi. Þau
voru síðustu ábúendurnir á
Dynjanda og fluttust að Sæ-
túni í Grunnavík árið 1952,
þar sem þau bjuggu næsta ára-
tuginn og voru meðal þeirra
síðustu sem þaðan fóru. Hall-
grímur ritaði minningabókina
Saga stríðs og starfa um líf
þeirra hjónanna í Jökulfjörð-
um og Grunnavík í meira en
hálfa öld.

FjölmenntFjölmenntFjölmenntFjölmenntFjölmennt
á Dynjandaá Dynjandaá Dynjandaá Dynjandaá Dynjanda

Fjórbýlt var á Dynjanda í
uppvexti Sigurjóns Hallgríms-
sonar. Fjölskylda hans átti
heima í Fremribænum á Dynj-

líklega einn af fyrstu stöðun-
um á landinu, sama árið og
Ríkisútvarpið tók til starfa.“

Störfin í æskuStörfin í æskuStörfin í æskuStörfin í æskuStörfin í æsku
og uppvextiog uppvextiog uppvextiog uppvextiog uppvexti

Sigurjón byrjaði mjög ung-
ur að taka þátt í almennum
störfum eins og tíðkaðist til

sveita á þeim tíma og miklu
lengur.

„Í æsku minni var ég við
fráfærur og sat yfir rollum.
Ég hafði strax mikinn áhuga á
sjónum, miklu meiri en nokk-
urn tímann landbúnaði, og fór
snemma að beita. Alexander í
Neðribænum átti bát sem hét
Einar en Jóhannes bróðir hans

Á túninu á Dynjanda í Jökulfjörðum árið 1945
eða þar um bil. Heimilisfólkið að rifja hey.
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Ég lifði það þegar byggðirnar norðan Djúps fóru í eyði og vona að ég eigi
ekki að upplifa það aftur hérna. En það er skuggalegt þegar fólkinu fækkar
alltaf á hverju ári. Á sínum tíma voru sjö rækjuverksmiðjur hér á svæðinu,

í Bolungarvík, Hnífsdal og Súðavík og fjórar hérna á Ísafirði. Og fjöldi af
línubátum og togurum. Núna eru örfáir litlir bátar sem róa á línu, enginn

stór bátur lengur á línu héðan frá Ísafirði. Aðeins fjórir togarar eftir ...

var skipstjóri á honum. Torf-
ristan inni á Leiru var svo mik-
ið og minnisstætt ævintýri á
stríðsárunum og raunar heil-
mikill atvinnuvegur. Þarna var
maður í eins konar unglinga-
vinnu. Torfið var notað sem
einangrunarefni í frystihúsin
bæði hér á Ísafirði og í Bol-
ungarvík. Það var gríðarleg
vinna að rista þetta og þurrka
og síðan var torfið flutt um
borð í bát til flutnings vestur
yfir Djúp. Mér er líka minnis-
stætt þegar verið var að leggja
símann sem kom árið 1939.

Veiðieðlið var í mér frá því
að ég man fyrst eftir mér. Strax
á unglingsaldri stundaði ég
mikið refaveiðar í Jökulfjörð-
unum. Man vel hvað höggið
var mikið sem ég fékk á öxlina
þegar ég skaut fyrst úr hagla-
byssu. Oft fór ég á árabát yfir
Leirufjörðinn og lá fyrir tóf-
unni í tunglskini allt upp í tólf
klukkutíma. Ég skaut gríðar-
lega mikið af tófu. Líka stund-
aði ég refaveiðar eftir að ég
kom hingað til Ísafjarðar. Það
var lögfest árið 1948 að hrepp-
arnir skyldu reyna að halda
tófunni í skefjum.

Heyskapurinn á Dynjanda
var erfiður, en auk heimatúns-
ins var heyjað inni á Leiru.
Þar var heyið bundið frammi
á Hjalla og reitt á hestum niður
í Tanga, sem kallaður er, hin-
um megin við fjörðinn, og
borið út í bát og flutt yfir fjörð-
inn. Þar var það sett aftur á
hesta og flutt upp á tún til að
þurrka það. Þetta var rosaleg
vinna. Engar vélar voru við
heyskapinn á þeim árum. Mig
minnir samt að það hafi verið
komin hestakerra á Dynjanda.
Og það voru til hjólbörur sem
þóttu mikið og gott tæki.“

Horfinn heimurHorfinn heimurHorfinn heimurHorfinn heimurHorfinn heimur

– Í rauninni allt annar heim-
ur en í dag ...

„Já, þetta var vissulega ann-
ar heimur, þegar maður hugsar

Á handfærum árið 1958. Héðinn Jónsson, Hannibal
Helgason frá Unaðsdal og Sigurjón Hallgrímsson.

um allt sem hefur breyst hér á
Íslandi á mínu æviskeiði. Núna
geta börnin helst ekki lifað
nema hafa leikjatölvur og allir
verða að eiga bíl. Varla að
maður trúi því hvernig lífið
þarna var miðað við það sem
er í dag.

Núna er þetta auðvitað allt
komið í eyði fyrir löngu. Segja
má að þáttaskilin hafi orðið
árið 1940 þegar Bretinn kom
til Íslands og menn fóru að fá
vinnu og peninga syðra. Þá
fóru hlutirnir að breytast hratt.

Þegar ég var líklega sex eða
sjö ára gamall skrapp ég með
föður mínum út á Hesteyri.
Mér er minnisstætt hvað mér
fannst þetta stór og mikill stað-
ur og ferðin mikið ævintýri.
Skip var að sigla inn Hesteyr-
arfjörðinn drekkhlaðið af síld
í verksmiðjuna á Hekleyri.
Þarna var verslun og þarna
var læknir. Pabbi þurfti eitt-
hvað að leita til læknisins og
ég man að hann skoðaði í mér
tennurnar. Á þessum tíma hefði
engum manni dottið í hug að
innan tveggja áratuga væri
þetta allt farið í eyði. Síminn
kom í Jökulfirði og menn voru
að byggja upp alveg fram til
þess síðasta þegar byggðirnar
norðan Djúps fóru í eyði á
örskömmum tíma.“

FarskólakennslaFarskólakennslaFarskólakennslaFarskólakennslaFarskólakennsla
– Hvernig var skólahaldi og

skólagöngu háttað?
„Barnaskólinn var nú bara

farkennsla á þessum árum
þegar ég var að alast upp.
Kennt var til skiptis úti í
Grunnavík og heima á Dynj-
anda og norður í Furufirði og
Reykjarfirði. Maður varð allt-
af að fylgja kennaranum á alla
staðina. Ég lærði að synda
norður í Reykjarfirði árið
1940. Það var Jóhannes Jak-
obsson sem kenndi mér að
synda. Farkennarinn árið þeg-
ar ég fermdist var Kristján Júl-
íusson, faðir Guðmundar nú-

verandi hafnarstjóra á Ísafirði
og afi Mugisons. Síðan fór ég
í skólann í Reykjanesi. For-
eldrar mínir vildu endilega að
ég færi að læra eitthvað.“

– Svo dregur til þess sem
verða vill og þar kemur að þið
flytjist frá Dynjanda.

„Fólkið í Neðribænum á
Dynjanda fluttist burt árið
1948. Jóhannes og fjölskylda
hans fluttust yfir í Bæi á Snæ-
fjallaströnd en Alexander og
fjölskylda til Ísafjarðar. For-
eldrar mínir bjuggu áfram á
Dynjanda næstu fjögur árin
eða fram til 1952, þegar þau
flytja með fjölskylduna út í
Grunnavík. Þar var þá komin
bryggja og þar átti að gera
stóra hluti. Faðir minn hafði
mikinn áhuga á því að Grunna-
víkin héldist í byggð, eins og
kom fram í bókinni sem hann
skrifaði.“

Á vertíðum syðraÁ vertíðum syðraÁ vertíðum syðraÁ vertíðum syðraÁ vertíðum syðra

„Fyrsta alvöruvertíðin sem
ég var á – ég var nú áður
búinn að róa í Grunnavík með
Jóhannesi Einarssyni og fleir-
um – var með Matthíasi Haga-
línssyni, þegar við rerum frá
Bolungarvík árið 1945. Matt-
hías var fæddur á Leiru og átti
síðan heima á Steinhólum og
síðan úti í Grunnavík. Ég man
vel eftir fyrstu vertíðinni sem
ég reri með honum frá Bol-
ungarvík. Þegar stríðinu lauk
vorið 1945 vorum við að
draga lóðir undir Grænuhlíð-
inni meðan Bretarnir voru að
kasta rusli fram af Ritnum.
Undir Grænuhlíðinni var of-
boðslega mikið fiskirí. Eitt af
því sem maður heyrði talað
um á unglingsárunum var fisk-
urinn sem kom alltaf í apríl-
mánuði undir Grænuhlíð. Mér

Mokveiði á rækjunni í Ísafjarðardjúpi árið 1963. Sigurjón og Kristbjörn Eydal á landleið.
fannst þetta mikið ævintýri því
að það var fiskur á hverjum
krók. Eftir þessa vertíð í Bol-
ungarvík reri ég tíu vertíðir í
Keflavík og Vestmannaeyj-
um.

Reyndar var ég á búnaðar-
skólanum á Hólum 1952-53.
Það var áhugi á því heima að
ég færi á búnaðarskóla. Þá
átti að gera mikið og stunda
búskap. Við Benedikt Alex-
andersson frá Dynjanda höfð-
um í hyggju að fara að búa á
Stað í Grunnavík, þar sem séra
Jónmundur Halldórsson bjó.
Eins og ég sagði hafði ég alltaf
meiri áhuga á sjómennsku en
búskap en lét til leiðast að
fara norður að Hólum. En það
fór allt á versta veg í byggðar-
laginu og síðasta fólkið fór
árið 1962. Þar var búið á fimm
bæjum fram undir það síð-
asta.“

Eigin útgerðEigin útgerðEigin útgerðEigin útgerðEigin útgerð

– Þú kaupir bát ...
„Já, árið 1955 keyptum við

nokkrir saman bát sem hét
Heklutindur og hafði verið
vinningur í Happdrætti DAS.
Okkur leist vel á bátinn og
keyptum hann fjórir saman,
Kjartan Sigmundsson, Gunn-
ar bróðir minn, Karl Pálsson
og ég. Síðan keyptum við
Dynjanda 1958, nema hvað
Páll Friðbjarnarson kom í
staðinn fyrir Gunnar bróður
minn. Það átti að gera mikið í
Grunnavík. Bræðurnir Ragúel
og Matthías Hagalínsson áttu
bát sem hét Mummi. Sá bátur
fórst í vondu veðri árið 1954,
en mannbjörg varð.

Við keyptum fiskihús úti á
Látrum í Aðalvík árið 1955 af
Gunnari Friðrikssyni (sem
jafnan var kenndur við Véla-

Þegar Sigurjón varð áttræður fyrir hálfu öðru ári fór hann
í tilefni afmælisins ásamt allri fjölskyldunni til Barcelona.

Hér er hann að kynna sér hattatískuna á Spáni ...

söluna í Reykjavík). Húsið
sóttum við út í Aðalvík og
slefuðum því í flekum inn í
Grunnavík. Þetta hús fór svo
örfáum árum seinna í norð-
vestan garði með gríðarlegum
sjógangi.“

– Hvað voruð þið lengi með
útgerðina í Grunnavík?

„Það var nú ekki lengi. Við
erum komnir hingað til Ísa-
fjarðar strax árið 1959 og

komnir með verbúð hér og
hættir í Grunnavík. Sama árið
eignast ég mína eigin fjöl-
skyldu. Sigríður kona mín er
af Fellsströndinni í Dalasýslu.
Við byggðum húsið að Mið-
túni 19 hér á Ísafirði og flutt-
um inn árið 1963. Við pabbi
byggðum þetta hús saman.
Við hjónin áttum þar heima
allt fram til 2005 en núna erum
við komin í Eyrargötuna. Það
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Heima á Dynjanda árið 1948. Skinnin bera vitni um bærilegan gang í tófuveiðinni.

vorum góðir vinir.
Einu sinni í þessum ferðum

gerði á okkur stórgarð á norð-
an en við komumst við illan
leik inn að Látrum á Aðalvík
og gátum lagt þar. Lágum þar
fram undir morgun og fórum
svo til Ísafjarðar í brjáluðu
veðri. Þetta var árið 1963.

Daginn eftir kom hringing
frá Engilbert á Mýri á Snæ-
fjallaströnd. Veðráttan hafði
verið mjög góð og féð frá hon-
um var farið út um alla Strönd.
Núna var fé frá honum komið
í sjálfheldu úti á Skarði. Við
fórum nokkrir saman á Dynj-
andanum, Símon Helgason
var einn af þeim, Hjörtur stapi
og ýmsir fleiri góðir menn.
Það var leiðindaveður. Við
tókum kindurnar á Skarði og
fluttum þær út í Dynjandann
á litlum bát. Dynjandinn var
orðinn svo hlaðinn að ég taldi
að komið væri nóg um borð
en þá voru eftir í landi eitthvað
um tíu kindur og nokkrir
menn. Auðvitað var ótækt að
skilja þetta eftir í svona veðri,
þannig að við tókum allt um
borð.

Ég man þegar við vorum að
fara inn með ströndinni hvað
báturinn var orðinn svagur,
sem kallað var, eða valtur. Það
þurfti stóra aðgæslu til að hafa
þetta því að það var svo hvið-
ótt. Við höfðum þetta samt
inn að Mýri, sem betur fer.
Þegar ég lít til baka er þetta
kannski það sem maður hefur
komist næst því að drepa sig,
þó að stundum hafi verið tæpt.“

– Hversu lengi varstu síðan
við útgerðina?

Alveg fram til 1981. Þá fór
ég að vinna hjá Siglingamála-
stofnun á Ísafirði. Símon
Helgason sem hafði verið
lengi í skipaskoðuninni var
að láta af störfum og hvatti
mig til að sækja um.

Þarna starfaði ég í fimmtán
ár eða allt þar til ég varð að
hætta þegar ég varð sjötugur.“

stóð nú til að við færum á Hlíf
en þetta varð úr.“

RækjuveiðarnarRækjuveiðarnarRækjuveiðarnarRækjuveiðarnarRækjuveiðarnar
„Jæja, við héldum áfram út-

gerðinni á Ísafirði og þá byrj-
aði ævintýrið á rækjunni sama
árið og við komum hingað.
Við höfðum verið mikið á net-
um og handfærum þangað til
ég byrjaði á rækjunni. Símon
Olsen byrjaði rækjuveiðar í
Ísafjarðardjúpi nærri aldar-
fjórðungi fyrr. Síðan lagðist
þetta niður um tíma en byrjaði
aftur af krafti rétt fyrir 1960,
þegar Björgvin Bjarnason hóf
rækjuvinnslu á Langeyri í
Álftafirði, skammt innan við
Súðavík. Þá lifnaði allt við og
rækjuverksmiðjurnar á Ísa-
firði einum urðu fjórar eða
fimm. Á síðustu árum fór þetta
aftur alveg niður í núll þó að
núna sé ein komin í gang á
Ísafirði á nýjan leik. Maður
vonar að þetta eigi eftir að
lifna við aftur.

Ég held hreinlega að fyrsta
stjórn á veiðum hérlendis hafi
verið á rækjunni rétt upp úr
1960, þegar Hafrannsókna-
stofnun fór að skipta sér af
rækjuveiðunum í Djúpinu.
Það voru margir sem stunduðu
þessar veiðarnar og ýmsar
kúnstir notaðar við að tak-
marka þetta. Menn voru ekkert
sáttir við þessar hömlur, eins
og við erum Íslendingar. Við
viljum helst ekki láta banna
okkur eitt eða neitt.“

SvaðilförSvaðilförSvaðilförSvaðilförSvaðilför
„Við Hjörtur stapi (Hjörtur

heitinn Bjarnason á Ísafirði)
fórum saman margar veiði-
ferðir á Strandir og lentum í
ýmsu. Nei, við veiddum ekki
lax, en við veiddum mikið af
silungi og fugli. Fórum víða í
land á Ströndunum og veidd-
um okkur í soðið. Þetta voru
ævintýraferðir. Við Hjörtur

lífinu var að Gunnvör hérna á
Ísafirði og Hraðfrystihúsið í
Hnífsdal héldu velli. Núna er
Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.
lífæðin okkar í sjávarútvegin-
um. Ég þekki vel Einar Val
Kristjánsson forstjóra. Ætli
hann hafi ekki verið fimmtán
ára þegar hann byrjaði hjá mér
á sjónum. Hann er alveg gall-
harður. En niðurskurðurinn í
þorskinum og aðrir neikvæðir
þættir hafa alveg gríðarleg
áhrif hérna úti á landi. Maður
lítur hins vegar björtum aug-
um til þorskeldisins og vonar
að það verði framtíðaratvinnu-
vegur.

Svo eru nýsköpunarfyrir-
tækin eins og 3X sem margir
binda vonir við. Út frá því
hafa síðan sprottið önnur fyr-
irtæki eins og Rennex og
veiðihjólafyrirtækið Fossa-
dalur. Þeir framleiða Íslands-
hjólið, sem kallað er. Ólafur
Ragnar hefur verið að gefa
þetta veiðihjól hinum og þess-
um. Þetta eru vaxtarbroddar
sem vonir eru bundnar við og

vonandi koma fleiri af því tagi
til sögunnar. Helst er það lík-
lega flutningskostnaðurinn
sem er til vandræða þegar
menn ætla að gera eitthvað
úti á landi. Ef flutningkostn-
aðurinn yrði jafnaður út, þá
væri staðan önnur. Og svo er
það háskólasetrið á Ísafirði
sem við vonum að dafni vel.“

Börnin sneru öllBörnin sneru öllBörnin sneru öllBörnin sneru öllBörnin sneru öll
heim afturheim afturheim afturheim afturheim aftur

– Nú er alltaf verið að tala
um að unga fólkið fari í burtu.
Margt ungt fólk fer til fram-
haldnáms og kemur ekki aftur.
Varðandi þín börn er aðra
sögu að segja ...

„Já, sem betur fer! Við hjón-
in eigum fimm börn. Þau fóru
öll í burtu til náms en eru öll
komin hingað aftur“, segir
Sigurjón.

Sigríður eiginkona Sigur-
jóns átti fyrir son á fyrsta ári
þegar þau tóku saman. Það er
Bjarki Bjarnason endurskoð-
andi (f. 1959) sem rekur bók-

haldsskrifstofu á Ísafirði.
Næstur í röðinni er Sigurjón
Kristinn (f. 1961), sem er fjár-
málastjóri hjá Orkubúi Vest-
fjarða. Hallgrímur Magnús (f.
1962) er útibússtjóri hjá Glitni
á Ísafirði. Guðfinna (f. 1964)
starfar hjá Lífeyrissjóði Vest-
firðinga. Sigríður Jóna (f.
1966) lærði fatahönnun og
rekur fataverslunina Jón og
Gunnu á Ísafirði. Ætli það sé
ekki einsdæmi hér vestra að
eiga svona mörg börn sem öll
hafa farið í burtu til náms og
öll komið aftur ...

„Mér þykir það líklegt“,
segir Sigurjón Hallgrímsson.
„Við heimsóttum þau öll í
Reykjavík þegar þau voru þar.
Fjögur af barnabörnunum eru
farin að búa í Reykjavík, hvað
svo sem verður. Þegar háskól-
inn hér á Ísafirði fer að vaxa
og dafna breytir það vonandi
miklu. Það er að minnsta kosti
mín trú. Og hér er gott að búa.
Mér finnst lúxus að eiga heima
hér á Ísafirði.“

– Hlynur Þór Magnússon.

Skuggaleg þróunSkuggaleg þróunSkuggaleg þróunSkuggaleg þróunSkuggaleg þróun
en samt er vonen samt er vonen samt er vonen samt er vonen samt er von

– Hvernig líst þér á stöðu
byggðanna á Vestfjörðum í
dag?

„Ég lifði það þegar byggð-
irnar norðan Djúps fóru í eyði
og vona að ég eigi ekki að upp-
lifa það aftur hérna. En það er
skuggalegt þegar fólkinu
fækkar alltaf á hverju ári. Á
sínum tíma voru sjö rækju-
verksmiðjur hér á svæðinu, í
Bolungarvík, Hnífsdal og
Súðavík og fjórar hérna á Ísa-
firði. Og fjöldi af línubátum
og togurum. Núna eru örfáir
litlir bátar sem róa á línu,
enginn stór bátur lengur á línu
héðan frá Ísafirði. Aðeins fjór-
ir togarar eftir, Júlíus, Páll,
Stefnir og Gunnbjörn.

Samt hef ég trú á því að
Ísafjörður og Vestfirðir eigi
eftir að ná sér aftur á strik.
Um olíuhreinsistöð eru skiptar
skoðanir. Mér virðist miklu
meira heyrast í þeim sem eru
á móti henni. Sérstaklega
þeim sem eru fluttir í burtu.
Þeir vilja ekki sjá hana.

Hins vegar vona ég að kraft-
miklir menn komi okkur upp
úr þessari lægð. Hér er fullt af
duglegu fólki. Eftir að skutt-
togaraævintýrið byrjaði hér
upp úr 1970 var blómatími
hér á Ísafirði og í mörgum
plássum á Vestfjörðum. Hér
voru mestar tekjur á landinu.“

– Ekki grunaði mann að
kjölfestufyrirtæki eins og
Norðurtanginn myndi innan
tíðar hverfa af sjónarsviðinu
með sviplegum hætti ...

„Já, það var hörmung að
fylgjast með því. Alveg skelfi-
legt. Þegar Básafell varð til úr
Norðurtanganum og fleiri fyr-
irtækjum átti það að verða
stórt og sterkt fyrirtæki. Ég
man ekki hve marga daga það
ævintýri lifði. Svo hrundi
þetta. Það sem hélt í okkur
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Gefa út frímerki með Wish-hjólinuGefa út frímerki með Wish-hjólinuGefa út frímerki með Wish-hjólinuGefa út frímerki með Wish-hjólinuGefa út frímerki með Wish-hjólinu
Ísfirska álveiðihjólið Wish prýðir nýtt frímerki sem gefið var út af Póstinum á dögunum. Er það liður í frímerkjaröðinni „Íslensk iðnhönnun“
sem inniheldur fjögur frímerki þar sem myndefnið er alíslensk hönnun. Tækin á frímerkjunum hafa öll hlotið viðurkenningu af ýmsu tagi á
Íslandi og erlendis. Auk Wish hjólsins sem Fossadalur á Ísafirði framleiðir, prýða frímerkin rafeindastýrður gervifótur, Proprio fóturinn, sem
stoðtækjafyrirtækið Össur hefur þróað en hann er hinn fyrsti sinnar tegundar í heiminum, OptiCut skurðarvélin frá Marel sem er hönnuð til
að ná hámarks nýtingu við skurð á úrbeinuðu kjöti og Hafmynd hf. hefur hannað og djúpfarið Gavia sem ætlað er til ýmiskonar djúpsjávar-
rannsókna sem hafa reynst erfiðar með eldri aðferðum. „Það má segja að þetta sé mikill heiður fyrir okkur, bæði er varðar frímerkið sjálft
en einnig að vera þarna á meðal öflugustu og framsæknustu hátæknifyrirtækja Íslands“, segir á vef Wish hjólsins.

Færri fíkni-
efnamál í ár

Eitt fíkniefnamál kom á
borð lögreglunnar á Vest-
fjörðum í síðasta mánuði.
Er þetta nokkru minna en á
sama tíma í fyrra og hitteð
fyrra. Í apríl í fyrra komu
þrjú fíkniefnamál til kasta
lögreglu og í apríl 2006 voru
þau fimm.

Eins og gefur að skilja
voru fíkniefnamálin flest á
höfuðborgarsvæðinu, eða
87 talsins, en ekkert fíkni-
efnamál kom upp í apríl hjá
embættunum á Blönduósi,
Eskifirði, Seyðisfirði eða
Snæfellsnesi. Tekið skal
fram að hér er um bráða-
birgðatölur að ræða.

Lokið við
gatnagerð
Meirihluti bæjarráðs Ísa-

fjarðarbæjar hefur lagt til
að heimilað verði að semja
um framkvæmdir við gatna-
gerð á Flateyri. Óskað hefur
verið eftir því að lokið verði
við framkvæmdir sem hóf-
ust á síðasta ári í tengslum
við sjóstangveiði. Eftir er
að ljúka við niðursetningu
niðurfalla og setja götu og
gangstíga í rétta hæð.

Áætlaður kostnaður er
6,5 milljónir en verktaki
hefur boðist til að fjármagna
verkið þannig að það verði
greitt í febrúar á næsta ári.
Þessu til viðbótar þarf að
gera ráð fyrir vaxtarkostn-
aði. Þetta kom fram í bréfi
bæjartæknifræðings sem
tekið var fyrir í bæjarráði.
Meirihlutinn samþykkti það
en Sigurður Pétursson, bæj-
arráðsmaður, lét bóka að
hann telji réttast að þetta
verk fari í útboð nú þegar.

Kómedíuleikhúsið hefur
gefið út hljóðbókina Þjóð-
sögur úr Bolungarvík. Þetta
er þriðja hljóðbók leikhúss-
ins en áður hafa komið út
Þjóðsögur úr Vesturbyggð
og Þjóðsögur úr Ísafjarðar-
bæ. Á nýju hljóðbókinni les
Elfar Logi Hannesson leik-
ari úrval sagna úr safni
fræðimannsins Finnboga
Bernódussonar.

„Sögurnar eru allar úr bók
Finnboga, Sögur og sagnir
úr Bolungarvík, sem naut
mikilla vinsælda enda löngu
uppseld. Bolungarvík er
ekki stórt svæði en þar hefur
margt merkilegt og sögulegt

Þjóðsögur úr
Bolungarvík

gerst enda skiptir stærðin
sjaldan máli“, segir Elfar
Logi. Sögunum á hljóðbók-
inni er skipt í þrjá flokka
sem eru: Dulræn fyrirbæri,
Sjávarfurður og Tröllasög-
ur. „Þjóðsögur úr Bolung-
arvík er sannkölluð perla í
hljóðbókaútgáfu Kómedíu-
leikhússins enda er hér á
ferðinni vönduð útgáfa
þjóðsagna að vestan“, segir
í tilkynningu.

Háskóli unga
fólksins í júní

Unglingum á gagnfræði-
skólaaldri býðst háskóla-
nám dagana 9. til 13. júní.
Um er að ræða fjölda stuttra
námskeiða þar sem kenn-
arar á háskólastigi fjalla um
heima og geyma. Meðal
námskeiða í ár verða dýra-
fræði/þróunarvistfræði, lækn-
isfræði, frumkvöðlar, ný-
sköpun, mannfræði og verk-
fræði. Hver nemandi getur
tekið allt að sex námskeið,
svo að eitthvað nýtt og
skemmtilegt verður á stunda-
töflunni á hverjum degi.

Í lok síðasta skóladags-
ins, föstudagsins 13. júní,
verður haldin brautskrán-
ingarhátíð þar sem afrakstur
skólastarfsins verður kynnt-
ur og brautskráningarskjal
afhent. Verð fyrir sex nám-
skeið er 12 þúsund krónur.
Einnig er hægt að taka stök
námskeið og er þá verð
2.500 kr. fyrir hvert nám-
skeið. Boðið er upp á 30%
systkinaafslátt. Skráning fer
fram á heimasíðu Háskóla-
seturs Vestfjarða, hsvest.is.

Vegagerðarmenn á Hólma-
vík vonast til þess að hægt
verði að moka Þorskafjarð-
arheiði öðru hvoru megin
við mánaðamótin. Þegar
það verður gert er þó næsta
öruggt að strangar þunga-
takmarkanir verða settar á
veginn þar sem bleyta er
mjög mikil.

„Snjórinn fer töluvert
minnkandi. Ég skoðaði
heiðina fyrir stuttu og gæti
ímyndað mér að það verði
hægt að moka öðru hvoru
megin við mánaðamótin.
Það er mikil bleyta á vegin-
um, vatnið náði upp í veg-
brún báðum megin. Þetta er
að bráðna frekar skart og
það er byrjað að verða autt
á milli skafla“, segir Jón
Hörður Elíasson, rekstrar-
stjóri Vegagerðarinnar.

Líklega opn-
uð um mán-

aðamótin

Leikmaður BÍ/Bolungarvíkur leikur á markmann gestanna og virðist ekki geta annað en skorað...

Tveggja marka sigur í spennandi leik
Sameinað lið Boltafélags

Ísafjarðar og Ungmennafélags
Bolungarvíkur lagði lið Hvíta
riddarans frá Mosfellsbæ 5-3
í spennandi leik á Torfnesvelli
á laugardag. Staðan var nokk-
uð jöfn lengst af. Heimamenn
komust tvívegis í góð færi
snemma leiks en nýttu þau
ekki. Eftir það jafnaðist leikur-
inn í einhvern tíma, en Vest-
firðingar náðu síðan aftur að
pressa á gestina. Heimamenn
komust loks yfir en forustan
var skammvinn því gestirnir
náðu að jafna með skoti af
löngu færi og var staðan í hálf-
leik 1-1.

Í síðari hálfleik voru heima-
menn talsvert betri en áttu erf-
itt með að gera út um gestina.
BÍ/Bolungarvík komst yfir 2-
1 en fékk á sig heldur klaufa-
legt jöfnunarmark skömmu

síðar. Eftir jöfnunarmarkið
tóku heimamenn á sig rögg
og fóru að sigla framúr. Þeir
komust í 3-2, síðan fljótlega í
4-2 og voru nálægt því að ná
þriggja marka forustu þegar
skotið var í stöng beint úr
aukaspyrnu. Þriggja marka
forustan náðist svo skömmu
fyrir leikslok þegar Goran
Vujic sem gekk til liðs við BÍ/
Bolungarvík í vor skoraði sitt
annað mark og fimmta mark
liðsins. Gestirnir náðu svo að
klóra í bakkann rétt fyrir
leikslok og fóru leikar 5-3
heimamönnum í vil.

Þess má geta að hinum fjór-
tán ára Emil Pálssyni var skipt
inná þegar um fimm mínútur
voru til leiksloka, en þeir eru
ekki margir sem ná að spila í
deildarkeppni í meistaraflokki
á þessum aldri.

...en varnarmaður Hvíta riddarans kom
hlaupandi og náði að bjarga á línu.

Goran Vujic skorar sitt annað mark í leiknum.
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Starfsfólk Menntaskólans á
Ísafirði er um þessar mundir í
námsferð í Svendborg á Fjóni
í Danmörku og verða til 31.
maí. Megin tilgangur ferðar-

innar er að kynna sér starfsemi
framhaldsskóla og hvernig
staðið er að fullorðinsfræðslu.

Þeir skólar sem heimsóttir
voru, eru Svendborg Gymnas-

ium, Svendborg Erhvervs-
skole og VUC. Einnig voru
skoðaðir möguleikar á nánara
samstarfi á milli skólanna.
Ferðin, sem farin er á vegum

Kennarafélags MÍ, er liður í
endurmenntun og félagslífi
starfsfólks. Undirbúningur
ferðarinnar hefur staðið í allan
vetur.

Starfsfólk MÍ í námsferð í Danmörku

Árgangur 1972 hélt upp á
það fyrir stuttu að tuttugu ár
eru liðin síðan skólagöngunni
lauk í Gagnfræðiskólanum á
Ísafirði. Vel var mætt á end-
urfundina og náðist að mynda
mikla og góða stemmningu
meðal þessara fyrrverandi
skólasystkina. „Við byrjuðum
á því að fara í sandkastala-

keppni í Holti í Önundarfirði
og fengum svo súpu hjá Magga
Hauks í Tjöruhúsinu um
kvöldið. Daginn eftir fórum
við í brunch hjá Þóru Karls,
fyrrverandi kennara okkar.
Þar á eftir fórum við í ratleik
sem hét „A maze in the face“.
Þar voru lögð ýmis verkefni
fyrir þátttakendur, meðal ann-

ars að kaupa og borða þrjár
kringlur og eina kókómjólk,
syngja Draumur um Nínu á
bíótröppunum og húkka bílfar
inn í fjörð“, segir Bjarni Bryn-
jólfsson, einn skipuleggjenda
endurfundanna. „Svo enduð-
um við í Edinborgarhúsinu um
kvöldið.“

Skólasystkinin voru í bolum

sem voru prentaðir sérstaklega
fyrir endurfundina. Á þá var
ritað: „Ísafjörður – Class of
1988 – Back to the roots“.
Mönnum var skipt í lið eftir
því í hvernig lituðum bol þeir
voru. „Og appelsínugula liðið
vann ratleikinn, enda mútuðu
þau dómurunum með bjór og
blómum“, segir Bjarni.

20 ára gagnfræðingar hittast
Tuttugu ára gagnfræðingarnir fyrir framan Ísafjarðarbíó.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 29. MAÍ 2008 1515151515

Góðir möguleikar eru á sér-
stæðu og skemmtilegu útivist-
arsvæði ofan fyrirhugaðs
varnargarðs í Holtahverfi á
Ísafirði. Þetta kemur fram í
frummatsskýrslu vegna snjó-
flóðavarna ofan Holtahverfis
sem Tækniþjónusta Vest-
fjarða hefur unnið. Ekki hefur
útivistarsvæði áður verið
byggt upp flóðmegin garðs.
Gerð aðkomusvæðis við Holta-
braut sem einskonar hlið inn
á útivistarsvæðið og uppbygg-
ing stígakerfis, íþrótta- og
leiksvæða gæti eflt útivistar-
möguleika svæðisins, að því
er fram kemur í skýrslunni.

„Garðsvæðið mun verða
aðdráttarafl sem mannvirki í
tengslum við byggð og nátt-
úru. Stærð garðsins kemur til

með að breyta ásýnd götu-
myndarinnar og mynda nýtt
viðmið. Stærðarinnar vegna
og nálægð garðsins við byggð
verður garðurinn áberandi
kennileiti í landslaginu en með
gróðursetningu er hægt að
minnka að nokkru leyti stærð-
aráhrif garðsins, jafnframt
sem gróðurinn skapar skjól
og gefur möguleika á fjöl-
breyttu útivistarsvæði“, segir
í skýrslunni.

Reiknað er með að hluti
svæðisins verði notaður til
uppbyggingar á útivistarmögu-
leikum og til íþróttaiðkunar,
t.d. með boltavöllum, leiksvæði
og púttvelli og verður jarð-
vinna og uppgræðsla miðuð
við það. Lögð verður áhersla
á að mynda góð göngutengsl

milli byggðar og útivistar-
svæðis með stígum og tengja
þannig við nánasta umhverfi
og nærliggjandi dal. „Með
mótun garðsins, uppgræðslu,
skógrækt og gerð útivistar-

svæðis sunnan og vestan varn-
armannvirkis má gefa um-
hverfinu nýtt gildi sem mót-
vægi við breytta ásýnd svæð-
isins.“, segir í skýrslunni.

– thelma@bb.is

Tölvuteikning af hugsanlegu útliti varnargarðsins
sem unnin var af starfsmanni blaðsins árið 2005.

Möguleiki á fjölbreyttu útivistar-
svæði ofan varnargarðs í Holtahverfi

Strandsvæðaskipulag mikil-
vægt fyrir vestfirsk sveitarfélög

Það er mat Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga að aðgengi
að strandsvæðum og sjávar-
massans þeim tengdum verði
verðmæt auðlind til framtíðar
litið. Þetta kemur fram í um-
sögn sambandsins um ný lög
um fiskeldi. Þar lýsir Fjórð-
ungssambandið þeirri skoðun
að markmið laganna nái ekki
fram nema að sveitarfélög fá
umsagnarrétt við útgáfu rekstr-
arleyfa til fiskeldis. Sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra
mun fara með yfirstjórn fis-
keldismála en framkvæmd
stjórnsýslu verður hjá Fiski-
stofu. Færist þá stjórnsýsla á
eina hendi sem áður heyrði

undir tvö ráðuneyti og tvær
stofnanir. Telur Fjórðungs-
sambandið að við þessa ein-
földun á stjórnsýslu sé þess
að vænta að stefnumótun í
málaflokknum verði skilvirk-
ari en áður.

Einnig ítrekar Fjórðungs-
sambandið í umsögninni mik-
ilvægi strandsvæðaskipulags.
„Fyrir sveitarfélög á Vest-
fjörðum, sem eru með um 1/3
strandlengju Íslands er að-
koma að skipulagi á nýtingu
þeirra því mikilvæg. Reynsla
annarra þjóða svo sem Norð-
manna ættu að vera hér til
hliðsjónar. Líta verður á að-
komu sveitarfélaga að skipu-

lagi strandsvæða á sama hátt
og sveitarfélög koma að skipu-
lagi nýtingu auðlinda svo sem
jarðhita og vatnsorku“, segir í
umsögninni.

Fjórðungssambandið hefur
þegar gert sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefnd grein fyrir
þessari afstöðu í umsögn um
frumvarp til breytinga laga um
stjórn fiskveiða. Þar segir:
„Fjórðungssamband Vestfirð-
inga vill vekja athygli sjávar-
útvegs- og landbúnaðarnefnd-
ar Alþingis varðandi nauðsyn
á að taka til skoðunar skipulag
strandsvæða við Íslandsstrend-
ur. Á vegum Fjórðungssam-
bandsins er nú er unnið að

undirbúningi að gerð svæða-
skipulags sveitarfélaga á Vest-
fjörðum, samkvæmt sam-
þykkt 51. Fjórðungsþings Vest-
firðinga. Markmiðið er að
sveitarfélög á Vestfjörðum
marki með þeim hætti fram-
tíðarsýn sem byggi á samspili
nýtingu náttúru, þróunar efna-
hags og samfélags á grunni
sjálfbærrar þróunar.

Við undirbúning þessa verk-
efnis á vegum Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga, hefur sú
spurning orðið áleitnari hvort
ekki beri að víkka út þetta
viðfangsefni skipulags og
mótunar framtíðarsýnar á
Vestfjörðum. Það er að segja,

að taka sama hátt til skipulag
hafssvæða sem liggja að
ströndum Vestfjarða eins og
tekið er til skipulags lands-
svæða. Slíkt skipulag er þekkt
í Noregi sem „Kystsoneplan-
legging“ og einnig í Banda-
ríkjunum sem „Costal plann-
ing“ og mætti nefna hér á Ís-
landi sem „strandsvæðaskipu-
lag“. Afmörkun skipulags
slíkra hafssvæða frá landi
liggur í grunninn frá 115 m

frá stórstraumsfjöruborði eða
netlögn. Afmörkun til hafsins
gæti hið minnsta náð til þess
svæðis sem liggur innan
grunnlínupunkta eins og þeir
eru skilgreindir í lögum um
landhelgi Íslands. Með þeim
hætti væru allir firðir og hluti
flóa innan skipulags, hugsan-
lega mætti stækka svæðið
lengra til hafs t.d. sem næmi 4
sjómílum og væru þá allir fló-
ar einnig innan skipulags.“

Stórbætt þjónustusvæði Vodafone
Vodafone fjarskiptafyrir-

tækið hélt kynningarfund í Ed-
inborgarhúsinu á Ísafirði í síð-
ustu viku þar sem fjallað var
um uppbyggingu fyrirtækis-
ins í GSM þjónustu á Vest-
fjörðum en fyrirtækið hefur
nú lokið við uppsetningu fjöl-
margra GSM-senda á svæð-
inu. Sem dæmi má nefna að
nú ná sendar fyrirtækisins inn
í botn Hesteyrar- og Veiði-
leysufjarða, eitthvað sem ótrú-
legt hefði mátt telja fyrir
nokkrum árum. Gestur fund-
arins var Kristján L. Möller
samgönguráðherra. Léttar
veitingar voru í boði fyrir
fundargesti.

Eins og flestir vita er Póllinn
hf., umboðsaðili Vodafone á
Ísafirði. Á meðfylgjandi mynd
sjást þeir Sævar Óskarsson,
framkvæmdastjóri Pólsins, og
Bjartmar Alex Alexanders-
son, verkefnastjóri Vodafone. Sævar og Bjartmar stoltir af stórbættu þjónustusvæði.
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Stuttmyndakeppni á Ísafirði
Úlfur Úlfarsson, einn Hamra-

borgarfeðga, hefur hingað til
ekki verið þekktur í kvik-
myndaheiminum. Hann fékk
þá hugmynd fyrir nokkru að
halda stuttmyndasamkeppni á
Ísafirði og draga að kvik-
myndagerðamenn af öllu
landinu, og í framtíðinni úr
öllum heiminum. Bæjarins
besta ræddi þessa hugmynd
við Úlf.

Allar myndirnarAllar myndirnarAllar myndirnarAllar myndirnarAllar myndirnar
teknar upp á svæðinuteknar upp á svæðinuteknar upp á svæðinuteknar upp á svæðinuteknar upp á svæðinu

– Stuttmyndasamkeppni,
hvernig í ósköpunum datt þér
þetta í hug?

„Ég hef bara alltaf haft gam-
an af stuttmyndum og hefur
lengi langað til að gera svo-
leiðis sjálfur. En það hefur
bara aldrei fundist neinn tími
til að gera það. Mig langaði
alltaf til að læra kvikmynda-
gerð en það hefur ekki gengið
eftir út af tímaskorti, og kann-
ski út af hæfileikaskorti líka.

Þess vegna fannst mér það
frábær hugmynd að sinna
þessu áhugamáli mínu frekar
með því að hvetja aðra til að
gera stuttmyndir og í leiðinni
koma Ísafirði á framfæri. Ég
hugsaði þetta út sem frábæra
auglýsingu fyrir bæinn okkar
ef við fengjum hingað unga
og upprennandi kvikmynda-
gerðamenn til að gera stutt-
myndir.“

– Og þetta væru þá væntan-
lega myndir sem væru teknar
upp á svæðinu?

„Já, þær væru allar teknar
upp á Ísafirði og í nágrenni.
Það verður ein af reglum keppn-
innar.“

Námskeið í tenglumNámskeið í tenglumNámskeið í tenglumNámskeið í tenglumNámskeið í tenglum
við keppninavið keppninavið keppninavið keppninavið keppnina

Úlfur ætlar að reyna að
virkja fyrirtæki til að taka þátt
í keppnishaldinu.

„Ég ætla að reyna að fá fyr-
irtæki sem eru leiðandi í klipp-
ingu bíómynda til að koma í
bæinn og vera með námskeið
í kvikmyndagerð og klipp-
ingu. Þetta yrði þá í tengslum
við hátíðina og ætlað til þess
að algjörir viðvaningar hérna
á svæðinu, einhverjir sem hafa
aldrei gert stuttmynd, geti
orðið sér út um þekkingu og
tekið þátt í keppninni.

Hugmyndin að þessu sam-
starfi gengur eiginlega út á að
það yrði námskeiðahald á
morgnana, og græjurnar yrðu
síðan opnar fram eftir degi
þeim sem eru að taka þátt í
keppninni, en þeir þurfa nátt-
úrlega einhvers staðar að kom-
ast í aðstöðu til að klippa sínar
myndir.“

Vill virkja fyrirtækinVill virkja fyrirtækinVill virkja fyrirtækinVill virkja fyrirtækinVill virkja fyrirtækin

– Og þetta myndi þá vænt-
anlega eitthvað lækka kostnað
þeirra sem eru að koma hingað
til að taka þátt í keppninni?

„Já einmitt. Það eina sem
menn þyrftu þá er gott handrit
og einhverjar vídeókamerur.“

– Og einhverjir leikarar,
væntanlega?

„Ég ætlaði bara að reyna að
fá leikara hérna á bænum til
að gefa sig fram. Þeir færu þá
á lista sem kvikmyndagerða-
mennirnir hefðu aðgang að.
Þarna er ég aðallega að hugsa
um áhugaleikara á svæðinu,
fólkið sem er í Litla leikklúbb-
num, Morranum og Hallvarði
Súganda.

Svo ætla ég að reyna eins
og ég get að virkja einstakl-
inga, fyrirtæki og stofnanir á
svæðinu til að taka þátt í þessu
með mér. Þá er ég aðallega að
spá í fyrirtæki myndu opna
hús sín fyrir kvikmyndagerð-
armönnum til að auka valkost-
ina í tökustöðum.“

Stuttur tímiStuttur tímiStuttur tímiStuttur tímiStuttur tími
– Hefurðu eitthvað rætt við

fólk í bænum um þessa hug-
mynd þína og komist að því
hvernig mönnum líst almennt
á þetta?

„Allir sem ég hef talað við
hingað til hafa verið mjög
hrifnir af þessu. Ég hef enn
sem komið er ekki fengið nein
önnur viðbrögð en jákvæð. Ég
hef bara fengið klapp á bakið
og hvatningu til að klára dæm-
ið.

Hugmyndin er að hafa
keppnina í ágúst og að hún
verði árlegur viðburður. Að
vísu er svo stutt í ágúst að ég
er ekki viss um að mér takist
að klára þetta í ár. En í versta
falli þá yrði hún á næsta ári.
Ég og þeir sem eru með mér í
þessu erum að ræða þetta
þessa dagana, hvort við höfum
á annað borð tíma til að skipu-
leggja og halda keppnina í ár.
Þetta er ekki alveg komið á
hreint, því við eigum eftir að
tala við marga af þeim sem
þurfa að vera með okkur í
þessu til að keppnin geti orðið
að veruleika.

Þetta fer í rauninni svolítið
eftir því hvernig grundvöll og
viðtökur maður fær. Ef áhug-
inn er mikill og menn vilja
endilega kýla á þetta í ár, þá
látum við svo verða. En til að
það sé einhver möguleiki þarf
ég að fá alla þá hjálp sem ég
get fengið. Ef það eru ein-
hverjir sem vilja hjálpa mér í
þessu þá mega þeir endilega
að hafa samband við mig sem
allra fyrst.“

Finnst hug-Finnst hug-Finnst hug-Finnst hug-Finnst hug-
myndin brillíantmyndin brillíantmyndin brillíantmyndin brillíantmyndin brillíant

– Núna fékkstu myndarleg-
an styrk frá Menningarráði
Vestfjarða um daginn. Þú ert
væntanlega ánægður með
það?

„Mjög svo. Burt séð frá pen-
ingastyrknum sjálfum þá er
bara gríðarlega mikið mál að
fá svona klapp á bakið. Fyrir

mann sem er að gera eitthvað
svona alveg nýtt þá er það
mjög mikilvægt að fá að vita
að maður sé að gera eitthvað
rétt og að það séu fleiri sem
hafa trú á þessu. Þetta hvetur
mann til að framkvæma áfram
og gera vel það sem maður er
að gera.

Ég vil meina að þessi hug-
mynd sé alveg brillíant. Ef
það koma einhverjir ungir og
efnilegir kvikmyndagerðar-
menn að gera sína fyrstu stutt-
mynd hérna þá gæti það heldur
betur borgað sig síðar meir,
eftir 10 ár eða eitthvað. Þá
verða þeir kannski orðnir vel
metnir kvikmyndagerðar-
menn á Íslandi eða í Holly-
wood sem hugsa til Ísafjarðar
þegar þeir vilja fá góðan bak-

grunn í góða bíómynd.
Allar þessar stuttmyndir

sem verða gerðar eiga eftir að
verða sýndar víðar en á Ísa-
firði. Ég reikna að vísu ekki
með neinum erlendum kvik-
myndagerðamönnum á fyrstu
keppnina, en þeir eiga ábyggi-
lega eftir að koma síðar meir.
Og þær myndir eru sýndar úti
um allan heim. Svoleiðis aug-
lýsing fyrir svæðið er náttúr-
lega alveg milljón dollara
virði.“

Lýður verður fyrsturLýður verður fyrsturLýður verður fyrsturLýður verður fyrsturLýður verður fyrstur
til að skrá sigtil að skrá sigtil að skrá sigtil að skrá sigtil að skrá sig

„Hugmyndin er að keppnin
byrji á mánudegi með skrán-
ingu og upptökum í framhald-
inu. Svo eiga menn að vera

búnir að skila inn fullkláraðri
stuttmynd fyrir klukkan tíu á
föstudagskvöldi. Á laugardag
verða myndirnar síðan allar
sýndar fyrir dómnefnd og á
sunnudegi verða úrslitin kunn-
gerð og allar myndirnar sýnd-
ar almenningi í Ísafjarðarbíói.

Í framtíðinni er hugmyndin
líka að koma myndunum á
netið og leyfa fólki að kjósa
sjálft í gegnum SMS kosn-
ingu.“

– Hefurðu eitthvað talað við
fólk í kvikmyndagerðabrans-
anum?

„Engan nema Lýð Árnason.
Hann var mjög spenntur fyrir
þessu. Ég býst fastlega við
því að hann verði sá fyrsti til
að skrá sig.

Ég ætla að reyna að draga

fólk að með því að hafa háa
peningaupphæð í verðlaun
fyrir fyrsta sætið, tvær millj-
ónir. Kvikmyndagerðamenn
eru meira og minna í veseni
með peninga og þetta ætti að
vera góð gulrót þar sem að
þessar myndir ættu ekki kosta
þá mikil fjárútlát. Tökustaðir
eru ókeypis, leikarar ókeypis
og þar fram eftir götunum.“

– Ertu byrjaður í fjáröflun
út af þessu verðlaunafé?

„Ekki enn, en ég fer á næst-
unni í stórfyrirtækin og sæki
eftir styrkjum. Þetta gæti nátt-
úrlega orðið gríðarlega stór
auglýsing fyrir þau fyrirtæki
sem taka þátt í þessu,“ segir
Úlfur Úlfarsson, áhugamaður
um kvikmyndagerð.

– halfdan@bb.is
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Hótel Núpur opnar
á sunnudaginn!

Kökuhlaðborð frá kl. 15-18
á sjómannadag. Verð kr. 1.490.-

og kr. 990.- fyrir 6-11 ára
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Fegurðardrottningar geta ekki verið fullkomnarFegurðardrottningar geta ekki verið fullkomnarFegurðardrottningar geta ekki verið fullkomnarFegurðardrottningar geta ekki verið fullkomnarFegurðardrottningar geta ekki verið fullkomnar
Ísfirska fegurðardrottningin Ásdís Svava Hallgrímsdóttir hefur gefið tilvonandi þátttakendum í Ungfrú

Ísland ráð á fréttavefnum Vísi en keppnin fer fram á morgun föstudag. „Þær mega ekki gleyma því
að þær eru mannlegar og geta ekki verið fullkomnar og ekki missa sjónar á þeirri manneskju sem þær

voru áður en þær tóku þátt í keppninni og vera þakklátar fyrir að eiga góða að. Það kemur sér afar
vel þegar tekið er þátt í svona keppni,“ segir Ásdís Svava. Ásdís Svava vakti mikla athygli í feg-
urðarsamkeppnum árið 2006 þar sem hún keppti fyrir hönd Íslands í Ungfrú Heimi og Ungfrú

Evrópu eftir góðan árangur hér heima í keppnunum um titilinn Ungfrú Reykjavík og Ungfrú Ísland.

Alls svöruðu 635.Alls svöruðu 635.Alls svöruðu 635.Alls svöruðu 635.Alls svöruðu 635.
Of litlar sögðu 420 eða 66%Of litlar sögðu 420 eða 66%Of litlar sögðu 420 eða 66%Of litlar sögðu 420 eða 66%Of litlar sögðu 420 eða 66%
Of miklar sögðu 78 eða 12%Of miklar sögðu 78 eða 12%Of miklar sögðu 78 eða 12%Of miklar sögðu 78 eða 12%Of miklar sögðu 78 eða 12%
Mátulegar sögðu 137 eða 22%Mátulegar sögðu 137 eða 22%Mátulegar sögðu 137 eða 22%Mátulegar sögðu 137 eða 22%Mátulegar sögðu 137 eða 22%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Eru hvalveiðar ÍslendingaEru hvalveiðar ÍslendingaEru hvalveiðar ÍslendingaEru hvalveiðar ÍslendingaEru hvalveiðar Íslendinga
of litlar eða of miklar?of litlar eða of miklar?of litlar eða of miklar?of litlar eða of miklar?of litlar eða of miklar?

Í gær, miðvikudaginn 28.
maí varð Jónas Guðmunds-Jónas Guðmunds-Jónas Guðmunds-Jónas Guðmunds-Jónas Guðmunds-
son son son son son sýslumaður í Bolungar-

vík fimmtugurfimmtugurfimmtugurfimmtugurfimmtugur. Af því til-
efni tekur hann á móti

gestum í Einarshúsi í Bol-
ungarvík frá kl. 20 föstu-

dagskvöldið 30. maí.

Til sölu er Daewoo Evanda árg.
2004, ekinn 56 þús. km. Leður-
sæti, hiti í sætum, topplúga,
krókur, ný tímareim. Ásett verð
kr. 1.470 þús. Fæst á yfirtöku á
ca. 1.250 þús. Upplýsingar í
síma 659 4673.

Til sölu er 16 feta árabátur með
4 hestafla mótor. Tvær hand-
snúnar færavindur. Flotgalli.
Uppl. í síma 862 3591.

Sjómannaguðsþjónusta í Flat-
eyrarkirkju 1. júní kl. 13:00.

Óska eftir reiðhjóli í ágætis
standi. Uppl. í síma 847 8417.

Til leigu er einbýlishús í Súða-
vík í skiptum fyrir íbúð eða ein-
býlishús á Ísafirði frá 1. október.
Upplýsingar í símum 896 4969
eða 864 2803.

Vorfundur Kvenfélagsins Hlíf-
ar verður haldinn mánudaginn
2. júní kl. 20:30 að Núpi í Dýra-
firði.

Vantar fjögur samstæð dekk,
185x70 14" eða eins minni. Uppl.
í síma 660 3139.

Messa í Þingeyrarkirkju kl. 14 á
sjómannadaginn. Eftir messu
afhjúpar breski sendiherrann
á Íslandi, Alp Mehmet, minnis-
varða breskra sjómanna í Þing-
eyrarkirkjugarði.

Sýning á handavinnu eldri borg-
ara sem unnin hefur verið á
Hlíf í vetur, verður til sýnis kl.
14-17, föstudaginn 30. maí.
Kaffisala verður á sal milli kl.
14:30 og 16:30. Boðið verður
uppá kaffi og vöfflur. Samhliða
þessu verður kökubasar og
sala á handavinnu eldri borg-
ara sem unnin hefur verið á
dagvistun á Hlíf.

Til sölu er sófasett, uppþvotta-
vél, ísskápur, örbylgjuofn, sjón-
varp og frystikista. Upplýsing-
ar í síma 663 7381 og 846 0793.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Unglingaleikhúsið Morrinn
á Ísafirði hefur brátt starfsemi
sína en það hefur starfað á
sumrin síðan árið 1999. Síð-
asta sumar tók Kómedíuleik-
húsið við listrænni stjórn
Morrans. Í sumar verður leik-
listarneminn og Tálknfirðing-
urinn Ársæll Níelsson leik-
stjóri og tekur hann við af
Birni Gunnlaugssyni sem
leikstýrði hópnum í fyrrasum-
ar. Ársæll hefur verið viðrið-
inn leiklist á norðanverðum
Vestfjörðum undanfarin miss-
eri, til að mynda lék hann í
Sæluhelgarleikritinu Nörd og
tók þátt í Act alone í fyrra.
Hann er nú að nema leiklist
við The Commedia School í
Kaupmannahöfn. „Það er
óhætt að segja að mikil aðsókn
sé í Morrann og því varð að
efna til áheyrnaprufu sem lauk

á fimmtudag. Prufunum stjórn-
uðu Kómedíuleikarinn, Eva
dansari og Inga söngkona.
Morrastarfið er fjölbreytt, ekki
bara leikur heldur reynir líka
nokkuð á dans, söng og spil-
erí“, segir á bloggsíðu Kóme-
díuleikhússins.

Fimmtán leikarar starfa við
Morrann í sumar og munu þeir
hafa nóg fyrir stafni. Stór
þáttur í starfsemi Morrans er
að taka á móti skemmtiferða-
skipum sem koma til Ísafjarð-
ar. Það fyrsta kemur 6. júní en
Morraleikárið hefst ekki fyrr
en 3. júní. Dagskráin sem boð-
ið er uppá fyrir skipin verður
í Neðstakaupstað við Byggða-
safnið og þar verða sýndir
dansar, tveir glímukappar taka
sporið, flutt verður íslensk
þjóðsaga á ensku og nokkrar
klassískar þulur.

Fjölmörg önnur verkefni
bíða Morrans í sumar, m.a.
skemmtiatriði á 17. júní á Ísa-
firði, barnaleikrit sem sýnt
verður í öllum leikskólum Ísa-

fjarðarbæjar og götulistadagar
í miðbænum. „Já, nú er sumar-
ið sannarlega að koma, sól og
blíða og svo þegar Morrinn
sést performera í bænum þá

hefst fjörið. Fylgist því vel
með framtíðarlistamönnum
Ísafjarðar í sumar“, segir á
bloggi Kómedíuleikhússins.

– thelma@bb.is

Ársæll Níelsson leikstjóri.

Ársæll leikstýrir Morranum

Svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra á Vestfjörðum hefur
gert samkomulag við Örnu
Sigríði Albertsdóttur og Elmu
Guðmundsdóttur sem báðar
eru hreyfihamlaðar ungar
konur sem búa í Ísafjarðarbæ
um að gera úttekt á aðgengis-
málum fyrir hreyfihamlaða og

aðra sem búa við skerta hreyfi-
getu á Ísafirði. Þá munu þær
skoða hvernig er að sækja
þjónustu á Ísafirði með tilliti
til aðgengis. Til að fá sem
raunhæfasta mynd af aðgeng-
ismálum var óskað eftir lið-
sinni þeirra sem upplifa hindr-
anir. Gerð verður úttekt á

opinberum stofnunum, versl-
unum og öðrum þjónustuaðil-
um á Ísafirði ásamt því sem
gangstéttamál í Hafnarstræti
og Aðalstræti verða tekin út.
Verkinu skal vera lokið 1.
ágúst.

Hlutverk Svæðisskrifstofu
samkvæmt 34. grein í lögum

um málefni fatlaðra er að
koma á framfæri ábendingum
til byggingarnefnda um úr-
bætur á sviði ferilmála. Einnig
er mikilvægt að benda versl-
unareigendum og þjónustu-
veitendum á svæðinu á ábyrgð
þeirra að gefa öllum tækifæri
á að nýta sér þjónustu þeirra.

Verktaki, sem í þessu tilfelli
eru Elma og Arna Sigríður,
hefur heimild til að ákveða
hvaða leið þær velja til að
koma upplýsingunum á fram-
færi svo sem með myndbandi,
ljósmyndum, eða formlegri
skýrslu.

– thelma@bb.is

Tvær ungar konur
kanna aðgengi fatlaðra

Sóley Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu handsalar samninginn við Örnu Sigríði og Elmu.
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðvestanátt og væta með köflum,
en úrkomulítið austanlands. Heldur kólnandi veður.

Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Suðvestanátt og væta með köflum,
en úrkomulítið austanlands. Heldur kólnandi veður.
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðTilbúinn að fara til SúdanTilbúinn að fara til SúdanTilbúinn að fara til SúdanTilbúinn að fara til SúdanTilbúinn að fara til Súdan
Ísfirðingurinn og hermaðurinn Hjalti Ragnarsson er í fyrsta hópnum sem er í viðbragðsstöðu hjá danska hernum
vegna ófriðarins í Súdan í Afríku. Ófriður hefur ríkt í Súdan í nær 50 ár. Upphaflega var það innbyrðis stríð milli
kristinna í suðri og múslíma í norðri. Árið 2003 bættust uppreisnarmenn í Darfúr-héraði í hóp stríðandi fylkinga.
Þeir sökuðu ríkisstjórnina um að snuða héraðið um opinbera styrki, eins og uppreisnarmenn í suðri hafa haldið fram.
Frá árinu 2003 hafa um 200.000 manns í Darfúr látið lífið. Um 3 milljónir manna hafa neyðst til að flýja heimili
sín og setjast að í flóttamannabúðum. Súdan er ríkt af olíu en landið skortir vatn sem bætir ekki ástandið. Hjalti
flutti af landi brott 6 ára gamall ásamt foreldrum sínum Ragnari Haraldssyni og Sigríði Þórðardóttur.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Anna Sigríður Ólafsdóttir í Arnardal

Einfaldur og fljótleg-
ur eðal-kjúklingur

Sælkeri vikunnar býður upp
á einfalda og fljótlega upp-
skrift að eðal-kjúklingarétti.
Rétturinn er tilvalinn fyrir fólk
sem hefur knappan tíma eins
og algengt er í nútímasamfé-
lagi. Eins býður Anna Sigríður
upp á ameríska súkkulaðiköku
sem er sívinsæl hjá ungum
sem öldnum.

Einfaldur eðal-kjúlli fyrir
fólk sem er alltaf að flýta sér

1 heill kjúklingur
1 rófa
1 sæt kartafla
1 brokkolíhöfuð
1 laukur
2 sítrónur
2 límónur
Ferskt rósmarín
Maldon salt og nýmalaður
pipar

Setjið kjúklinginn í stórt
eldfast fat. Skerið sítrónur og
límónur í báta og setjið helm-
inginn inn í kjúklinginn ásamt
eins eða tveimur rósmarín-
stönglum. Kreistið safa úr
tveimur til fjórum bátum yfir
og bjóðið svo kjúllanum upp
á salt- og piparnudd. Afhýðið
grænmeti og saxið og komið
fyrir í fatinu ásamt rest af sítr-
ónu og límónu.

Bakið í u.þ.b. klukkustund
við 180°. Ef þið eruð að flýta
ykkur æðislega mikið er hægt
að borða þetta svona án allra
viðbóta, soðið er ljómandi
sósa og grænmetið að sjálf-
sögðu sem meðlæti. Annars
er þetta mjög gott með kart-
öflumús og fersku salati. Ef
þið eruð meira í spariskapi og
viljið góða sósu með þessu,
þá er hér uppskrift af einni.

5-6 hvítlauksgeirar
½ askja af sveppum
½ rauð paprika
Soðið (eða kraftur)
1 piparostur

Þetta er allt steikt/soðið
saman í potti og síðan er rjóma
bætt við og jafnvel góðu
kryddi ef hún er ekki nægjan-
lega bragðmikil fyrir smekk
kokksins.

Brownies

Er ekki tilheyrandi að setja
með uppskrift að einhverju
sætu líka? Vinsælasta kakan
á þessum bæ (hjá húsfreyjunni
í það minnsta) er amerísk
súkkulaðikaka, sem oftast
gengur undir ísl-enska nafn-
inu Brownies.

225 g smjör
175 g suðusúkkulaði
4 egg
300g sykur
1 tsk vanilludropar
75 g hveiti
1 poki valhnetukjarnar

Smjör og súkkulaði brætt
saman í potti og hrært saman,
vanilludropum bætt út í og
látið kólna ögn. Egg og sykur
þeytt vel saman og súkkulaði-
blöndunni síðan þeytt saman
við. Hveiti hrært saman við.
Hellt ofan í ofnskúffuna og
hnetum stráð yfir. Bakað við
160°í u.m.b. hálftíma. Látið
kólna og skorið í hæfilega
munnbita.

Ég skora á Ylfu Mist Helga-
dóttur í Bolungarvík að verða
næsti matgæðingur Bæjarins
besta.

Þjálfar afreksmenn
sem og byrjendur
Bolvíkingurinn Fannar Kar-

vel Steindórsson hefur getið
gott orð af sér sem einka-
þjálfari og hefur þjálfað þó
nokkra afreksmenn í íþróttum.
Á þeim þremur árum sem
hann hefur starfað sem einka-
þjálfari segist hann hafa aflað
sér mikillar reynslu. Fannar
er með einkaþjálfarapróf og
stundar nám í íþróttafræði við
Háskólann í Reykjavík. Hann
hefur verið viðriðinn líkams-
rækt í sjö ár. Hann hefur einnig
iðkað körfubolta í mörg ár og
þjálfað allt frá byrjendum til
meistaraflokka. Fannar hefur
einnig séð um fyrirtækjamæl-
ingar fyrir fjölda fyrirtækja
og séð um heilsueflingu innan
þeirra, þar á meðal eru Eim-
skip, Lánstraust og Kaupþing.

Fjarlægðin er ekki vanda-
mál í nútímasamfélagi, að
minnsta kosti ekki þegar
einkaþjálfari í Reykjavík tekur
vestfirska sundmenn í þjálfun
sem staddir eru á Ísafirði.
Fannar Karvel hefur verið
með krakka frá Sundfélaginu
Vestra í fjarþjálfun um all-
nokkurt skeið, m.a. Pál Janus
Þórðarson einn af fremstu
sundmönnum Vestfirðinga.

– Hvernig kom það til að
þú fórst út í að fjarþjálfa
Vestrakrakka?

„Hann Benni frændi (Bene-
dikt Sigurðsson yfirþjálfari
Vestra innskot blaðamanns)
hafði samband og bað mig
um þetta. Hann vildi bæta
styrktaræfingum og slíku við
æfingarnar hjá krökkunum.
Ég hef því verið að leiðbeina
nokkrum krökkum hjá Vestra
og það hefur reynst vel.“

– Hvernig fer fjarþjálfunin
fram?

„Hún fer að mestu fram í
gegnum netið. Ég hef mikið
notast við forrit sem kallast
Sideline XPS og er notað af
mörgum úrvalsdeildarliðum í
ensku knattspyrnunni og körfu-
knattleiksliðum í bandaríska
atvinnumannaboltanum NBA,
sem og bandaríska háskóla-
boltanum og einnig hér á Ís-
landi. Í fjarþjálfun mætir ein-
staklingurinn á þær æfingar
sem settar eru fyrir á áætlun-
inni og fylgir henni eftir, skrif-
ar hjá sér þyngdir, endurtekn-
ingar og þannig fram eftir göt-
unum. Þessar upplýsingar slær
hann síðan inn í forritið og
þannig sé ég hvort hann sé að
mæta á æfingarnar og bæta

sig.“

Mikill íþróttagarpurMikill íþróttagarpurMikill íþróttagarpurMikill íþróttagarpurMikill íþróttagarpur
– Hvernig kom það til að

þú fórst út í einkaþjálfun?
„Ég hef gífurlegan áhuga á

öllu sem tengist hreyfingu og
heilsurækt og uni mér best í
einhverju því tengdu, hvað
svo sem það er. Ég hef alltaf
verið mikið í íþróttum og
þegar ég hafði gefið afreks-
mannaferil upp á bátinn ákvað
ég að prófa einkaþjálfun og
kann bara mjög vel við mig í
því.“

– Í hvaða íþróttum varstu?
„Ég var nú nánast í öllu.

Hef æft frjálsar, körfubolta,
knattspyrnu, kraftlyftingar og
skvass auk þess sem ég hef
kynnst fjölda mörgum grein-
um í gegnum nám mitt í
íþróttafræði við Háskólann í
Reykjavík. Ég hef prófað flest
allt og þegar það vantaði mann
í eitthvert lið þegar ég var

yngri var hóað í mig.“
– Er einkaþjálfun fjölbreytt

starf?
„Já mjög svo. Það fer algjör-

lega eftir kúnnanum hvernig
æfingarnar eru. Ég hef verið
með allt frá fólki sem hefur
ekki hreyft sig að ráði í mörg
ár til afreks íþróttamanna. Það
er mjög skemmtilegt hversu
fjölbreytt þetta er.“

– Þarftu ekki að nota svolít-
ið sálfræðina líka?

„Jú og maður fær oft að
heyra allt um líf viðkomandi,
erfiðleika í hjónabandi eða
starfi og bara hvað sem er.
Maður tengist því skjólstæð-
ingum sínum oft mjög mikið.“

Vill einbeita sérVill einbeita sérVill einbeita sérVill einbeita sérVill einbeita sér
að afreksþjálfunað afreksþjálfunað afreksþjálfunað afreksþjálfunað afreksþjálfun

– Er einkaþjálfunin framtíð-
arstarf þitt?

„Maður getur nú aldrei spáð
fyrir hvað verður en allavega

stefni ég á það eins og er. Mig
langar til þess að einbeita mér
meira að afreksþjálfuninni en
það kemur bara í ljós hvað
verður.“

– Geturðu nefnt mér einhver
dæmi um afreksmenn sem þú
hefur þjálfað?

„Ég hef fengið til mín í
einkaþjálfun bæði landsliðs-
og úrvalsdeildarleikmenn í
knattspyrnu og körfubolta,
landsliðmenn í sundi sem og
skvassi. Ég þjálfaði einnig í
körfubolta í nokkur ár, allt frá
byrjendum upp í meistara-
flokka.“

– Og að lokum, kemurðu
mikið hingað vestur?

„Ég kíki oft vestur, enda á
ég mikið af skyldfólki í Bol-
ungarvík þótt ég hafi ekki búið
þar síðan ég var barn“, segir
Fannar. Áhugasömum er bent
á heimasíðu hans þar sem
ýmsar upplýsingar er að finna.
Hana er að finna á slóðinni
www.karvelio.com.

Fannar Karvel Steindórsson, einkaþjálfari.




