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„Þetta er virkilega skemmtilegt starf og kemur
manni endalaust á óvart,“ segir Viðar Konráðsson,
sem fluttist til Ísafjarðar fyrir hendingu fyrir einum
þrjátíu árum. Hann segir meðal annars frá gefandi
starfi, vélsleðabakteríunni og slysinu sem hann varð
fyrir við eggjatöku í Hornbjargi, á miðopnu í dag.

Tannlæknirinn syngjandi
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„Ég get ekki verið annað en
ánægð. Hér var fullt af fólki,
veðrið frábært og allir í góðu
stuði,“ segir Lísbet Harðardóttir,
nýráðin menningarfulltrúi Bol-
ungarvíkur um sjómannadagshá-
tíðina sem haldin var í Bolung-
arvík á laugardag. Fjöldi fólks
var samankominn á höfninni í
Bolungarvík, en hátíðarhöldin
fara nú að mestu fram á laugar-
deginum fyrir sjómannadag. Á

hátíðinni var m.a. keppt í kapp-
róðri, flekahlaupi og sjómanni,
og höfðu gestir og gangandi gam-
an af.

Lísbet sagði ekki erfitt að skipu-
leggja og halda utan um hátíðar-
höld sem þessi, sökum þess hve
hjálpsamlegt nærsamfélagið í
Bolungarvík væri. „Hér hjálpast
allir að og þetta er bara yndis-
legt,“ sagði Lísbet.

Að sögn eldri sjómanna sem

lögðu leið sína á hátíðina var
hún meiri og stærri um sig í gamla
daga, en allir höfðu þeir þó á orði
að skipuleggjendum hefði tekist
vel upp í ár. Um kvöldið var
haldinn sjómannadagsdansleikur
í Félagsheimilinu í Bolungarvík
þar sem hljómsveitin Húsið á
sléttunni lék fyrir dansi ásamt
Benna Sig, sem einnig var kynnir
á sjómannadagshátíðinni.

– gudmundur@bb.is

Góð stemmning í Bolungarvík

Frá hátíðarhöldunum í Bolungarvík. Ljósm: Fjölnir Baldursson.

Fjölmenni við
opnun Subway

Subway-keðjan á Íslandi opn-
aði fyrir helgina skyndibitastað
á Ísafirði. Fjöldi fólks var mættur
til að bragða á þessu nýmeti
vestra, en staðurinn er sá fyrsti
sinnar tegundar á Vestfjörðum.
Daníel Jakobsson bæjarstjóri að-
stoðaði Gunnar Skúla Guðjóns-
son framkvæmdastjóra Subway
við að klippa á borða og opna
staðinn þannig formlega undir
fagnaðarlátum viðstaddra.

Gunnar Skúli sagði opnunina
leggjast vel í Subway-menn. „Þetta
er mjög spennandi,“ sagði hann.

Um tíu manns vinna á Subway
á Ísafirði til að byrja með en

Thelma Ólafsdóttir hefur verið
ráðin verslunarstjóri. Staðurinn
er til húsa í verslunarkjarnanum
Neista en um er að ræða húsnæði
sem áður hýsti Office 1 og síðar
Bókahornið. Iðnaðarmenn höfðu
að undanförnu unnið hörðum
höndum að því að koma húsnæð-
inu í stand og voru að leggja
síðustu hönd á verkið þegar fólk
var farið að þyrpast að og bíða
eftir að opnað yrði.

Þetta er 21. Subwaystaðurinn
á Íslandi en í heiminum öllum
eru 36.881 Subwaystaðir í um
hundrað löndum.

– thelma@bb.is Fjöldi fólks beið með óþreyju eftir því að opnað yrði hjá Subway á Ísafirði.

Velheppnuð
tónlistarhá-
tíð í Víkinni

„Ég byrjaði á þessu fyrir fjór-
um árum og þetta hefur alltaf
verið vel sótt,“ segir Ragna Jó-
hanna Magnúsdóttir vert á Ein-
arshúsi í Bolungarvík, en Ragna
hefur staðið fyrir tónlistarvið-
burðinum Þorskinum undanfarin
ár. Þorskurinn var haldinn á laug-
ardag en þar spila vestfirskir tón-
listarmenn fyrir gesti og gangandi.

Blíðskaparveður var í Bolung-
arvík á laugardag og skemmtu
gestir sér konunglega yfir tónlist-
inni. Ragna segir að veðrið í ár
sé ekki einsdæmi. „Þetta er alltaf
svona, alltaf sama á blíðan á
Þorskinum,“ segir hún og hlær.
Að launum fyrir tónlistina fá tón-
listarmennirnir greitt í þorski, en
þó aðeins ef þeir halda lagi.
Aðspurð hvort Ragna væri hörð
á þeirri reglu var fátt um svör.

Á hátíðinni spiluðu meðal
annars tónlistarmennirnir Hótel
Rotterdam, Cutaways, Villi Valli
og Magnús Reynir, Vestfirska
skemmtifélagið og Ylfa Mist, svo
fáeinir séu nefndir. Meðfylgjandi
myndir tók Fjölnir Baldursson.

– gudmundur@bb.is
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Spurningin
Ertu ánægð(ur) með

verk ríkisstjórnarinnar?
Alls svöruðu 670.

Já sögðu 144 eða 21%
Nei sögðu 434 eða 65%

Hlutlausir voru 92 eða 14%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Vængstýfðir fuglar

Fjóla Ólafsdóttir frá Bol-
ungarvík verður 90 ára nk.
sunnudag, 10. júní nk. Til
að fagna því verður hún og
fjölskylda hennar með opið
hús í Félagsheimili Bolung-
arvíkur laugardaginn 9. júní
frá kl. 15-17.

Er vonast til að sem flestir
ættingjar og vinir sjái sér fært
að mæta. Gjafir eru vinsam-
lega afþakkaðar.

Árnað heilla!

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, súld við

austurströndina og rign-
ing fram eftir degi SV-

lands, annars skýjað en
þurrt. Hiti 5-16 stig, hlýj-
ast á vestanverðu land-
inu. Horfur á laugar-
dag: Austan- og norð-
austanátt, skýjað með
köflum og úrkomulítið.
Milt veður. Horfur á

sunnudag: Austan- og
norðaustanátt og skýjað
með köflum. Milt veður.

Daníel Jakobsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, og Jón
Páll Hreinsson, formaður
Héraðssambands Vestfirð-
inga, undirrituðu í síðustu
viku verkefna- og samstarfs-
samninga milli bæjarins og
HSV.

Samningar sem þessir
hafa verið í gildi í allnokkur
ár en taka sífelldum breyt-
ingum. Þeir hafa vakið at-
hygli á landsvísu fyrir nýja
og árangursríka leið til sam-
starfs sveitarfélags og íþrótta-
hreyfingar.

Undirrita sam-
starfssamning

Kvenfélagið Ósk á Ísafirði hef-
ur vakið athygli mennta- og
menningarmálaráðuneytisins á
ætluðum vanefndum Ísafjarðar-
bæjar gagnvart félaginu vegna
afhendingar sveitarfélagsins á
fasteigninni að Austurvegi 11,
sem áður hýsti Húsmæðraskól-
ann Ósk, til Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar. Í bréfi félagsins til ráðu-
neytisins er því haldið fram að
ekki hafi verið staðið við þau
ákvæði sem varða kvenfélagið
Ósk í samkomulagi milli aðila
frá 1994 og er þess vinsamlegast
farið á leit við ráðuneytið að það
hlutist til um að Ísafjarðarbær
standi við þau ákvæði sem snúa
að hagsmunum félagsins.

Í bréfi sem ráðuneytið hefur
sent bæjaryfirvöldum segir að
upphaf málsins megi rekja til þess
að 4. sept. 1990 gerðu mennta-

málaráðuneytið og Ísafjarðar-
kaupstaður með sér samkomulag
sem fól í sér að Húsmæðraskól-
inn Ósk var sameinaður Mennta-
skólanum á Ísafirði og nám þess
fyrrnefndar rekið á vegum MÍ. Í
því samkomulagi var m.a. kveðið
á um að húsnæði skólans yrði í
umsjón Menntaskólans og yrði
áfram nýtt til kennslu í hús-
stjórnar- og handmenntagreinum
að Grunnskólinn á Ísafirði fengi
afnot af húsnæðinu til kennslu í
heimilisfræðum og að Tónlistar-
skóli Ísafjarðar fengi afnot af
hluta hússins fyrir sína starfsemi.
Loks var kveðið sérstaklega á
um hagsmuni kvenfélagsins Ósk-
ar að það fengi aðstöðu í hús-
næðinu til fundahlada og til varð-
veislu sérstakra tilgreindra muna
sem voru í eigu Hússtjórnar-
skólans og hafa sögulegt gildi og

eru tengdir starfi kvenfélagsins á
einn eða annan hátt. Gera skyldi
sérstakt samkomulag þar sem til-
greint væri hvaða hluta hússins
kvenfélagið fengi til afnota.

Í desember 1994 var svo und-
irritað nýtt samkomulag milli
ráðuneytisins og Ísafjarðarkaup-
staðar um nýtingu og forræði
hússins og var fyrra samkomulag
um leið fellt úr gilfi. Þá afhenti
ráðuneytið bæjarfélaginu húsið
til fullrar umsjár og ráðstöfunar
frá og með 1. janúar 2005.

Jafnframt skuldbatt Ísafjarðar-
kaupstaður sig til að hlíta nokkr-
um skilyrðum og snúa tvö þeirra
að kvenfélaginu. Hljóða þau svo:
„Búnaði og munum skólans, sem
og þeim sjóðum, er verið hafa í
vörslu hans (þ.e. Húsmæðra-
skólans), verði ráðstafað í sam-
ráði við Framhaldsskóla Vest-

fjarða og kvenfélagið Ósk.“ Og.
„Kvenfélagið Ósk fái, samkvæmt
nánar samkomulagi, aðstöðu í
húsinu til fundarhalda og til varð-
veislu muna og gagna, sem voru
í eigu Húsmæðraskólans og tengj-
ast sögu hans og kvenfélagsins.“

Í bréfi ráðuneytisins til Ísa-
fjarðarbæjar kemur fram að sam-
kvæmt afritum af bréfum sem
kvenfélagið Ósk sendi bæjarfé-
laginu 1997 og 1998 virðist ekki
hafa verið haft samráð við félagið
um málefni hússins og ekki hafði
á þeim tíma verið gengið frá sam-
komulagi milli kvenfélagsins og
bæjarfélagsins um aðstöðu í hús-
inu til þeirrar varðveislu muna
og gagna sem vísað er til í samn-
ingnum. Af bréfi félagsins til ráð-
uneytisins frá 10. mars megi ráða
að staða málsins sé óbreytt hvað
það varðar.         – thelma@bb.is

Segja bæinn ekki standa við samkomulag

Orð eru til alls fyrst. Ein og sér falla þau þó skjótt í gleymskunnar
dá ef eftirfylgnin er engin. BB hefur til þessa ekki talið það eftir sér
að grennslast fyrir um lyktir ýmissa mála, (hugmynda) sem fitjað
hefur verið upp á í því augnamiði að efla og auka fjölbreytni í at-
vinnulífi hér vestra en hafa því miður aldrei orðið annað en orðin
tóm. En kannski er það verst af öllu: Það er líkt og allir sem með ein-
um eða öðrum hætti hafa komið að þessum málum, hafi gefist upp.
Þögnin ríkir í djúpum dal. Tilkynning um að ,,útförin“ hafi farið
fram í kyrrþey ekki gefin út. Þetta á meðal annars við um alþjóðlega
rannsóknarstofnun á sviði jarðkerfisfræða, verkefni sem einstýnt
þótti að vel væri staðsett á Ísafirði. Sjálfur þáverandi forsætisráðherra,
Halldór Ásgrímsson, brá undir sig betri fætinum og skrapp hingað
vestur til að boða fögnuðinn, n.t.t. í desember 2005. Miklar væntingar
uppi, vonbrigðin að samaskapi mikil.

Þá hefur blaðið ekki legið á þeirri skoðun að vestfirskar sveitar-
stjórnir verði af fremsta megni að greiða götu nýrra fyrirtækja, sem
rennt gætu stoðum undir samfélögin í fjórðungnum. Þótt litlu muni
skal því hampað að hvert og eitt starf sem verður til við tilkomu
nýrra fyrirtækja er samfélaginu styrkur.

Loksins, loksins! var fagnaðarópið sem bergmálaði í huga allra
Ísfirðinga í síðast liðinni viku þegar velferðarráðherra, Guðbjartur

Hannesson, og hópur leikskólabarna á Ísafirði hjálpuðust að við að
taka fyrstu skóflustunguna að hjúkrunarheimili á Ísafirði; stofnun
sem búið er að berjast fyrir árum saman. Af þeim fjárhagstölum sem
greint hefur verið frá í tengslum við verkið er ljóst að tilkoma stofn-
unarinnar er mikilvæg fyrir Ísafjarðarkaupstað á margan hátt, ekki
bara hvað varðar umönnun aldraðra. Nægir þar að nefna um 30 árs-
störf, sem verða til við rekstur heimilisins, auk þess sem tilfellur
meðan á framkvæmdum stendur.

Nýbyggingar hafa ekki haft truflandi áhrif á umferð eða yfir höf-
uð á bæjarlífið í Ísafjarðarbæ um nokkurt skeið. Hjúkrunarheimilið
verður því ánægjuleg tilbreyting frá langvinnum doða hvað þessa
iðju varðar.

Aftur skal flett í doðranti hinna gleymdu mála: Haustið 2007
hófst athugun á að byggja sameiginlega björgunarmiðstöð á Ísafirði,
sem hýsa átti slökkvilið, lögreglu, björgunarfélag og Neyðarlínuna.
Áætlaður kostnaður var rúmar 500 milljónir króna. Góð innspýting
í byggingariðnaðinn! Yfirlýstur áhugi allra hagsmunaaðila var
sagður liggja fyrir. Björgunarmiðstöðin var sögð  skapa 8 til 12 störf
í bæjarfélaginu. Eitthvað að frétta?

Góðar hugmyndir vekja vonir. Vitanlega rætast þær ekki allar.
Sumar eru eins og vængstýfðir fuglar.                                        s.h.
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Hnífsdalur
Vantar ábyrga manneskju í smá garðvinnu

og til að sjá um sumarhús.
Uppl. gefur Rikki í síma 863 0180.

Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboðum

í endurnýjun glugga og glers í stigagangi
Grunnskólans í Bolungarvík.

Fjarlægja skal timburglugga ásamt gleri og
setja í staðinn PVC plastglugga með tvöfölldu
einangrunargleri. Heildarlengd gluggakarma
og pósta er um 132 metrar. Heildarflatarmál
glugga er um 39 m². Verklok eru áætluð 20.
ágúst 2012.

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Bolung-
arvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík
frá og með föstudeginum 8. júní 2012. Útboðs-
gögnin kosta krónur 5.000.-

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudag-
inn 19. júní 2012 kl. 11:00.

Bolungarvíkurkaupstaður.

„Ég skil ekki af hverju er verið
að nudda okkur upp úr þessu.
Við gröfum ekki meira við Hlíð-
arveg heldur en í öðrum götum,
þetta mál er alfarið í höndum
Ísafjarðarbæjar,“ segir Kristján
Haraldsson orkubússtjóri. Íbúar
við Hlíðarveg á Ísafirði eru ósáttir
vegna bagalegs ástand götunnar,
en miklar skemmdir eru í henni
eftir hinar og þessar fram-
kvæmdir á liðnum árum. Kristján
segir það ekki rétt að Orkubúi
Vestfjarða sé hér um að kenna.

„Ég veit vel að við höfum graf-

ið í Hlíðarveginum og það getur
vel verið að þar séu holur, en
mér vitanlega höfum við aldrei
grafið þarna án þess að fá leyfi,“
segir Kristján, en sviðsstjóri um-
hverfis- og eignasviðs Ísafjarðar-
bæjar sagði í samtali við Bæjarins
besta að grafið hafi verið í göt-
unni án þess að bæjaryfirvöld
hafi verið látin vita. „Kristján
segir að Orkubúið hafi ekki gert
slíkt. „Það er bæjaryfirvalda að
ganga frá þessu máli.“

Allt bendir til þess að íbúar á
Hlíðarvegi muni upplifa óbreytt

ástand næstu árin, en gatan er
talsvert illa farin. Íbúar hennar
tóku sig til á dögunum og vöktu
athygli á ástandi götunnar og
máluðu í kringum skemmdirnar
með götumálningu.

Jóhann Birkir Helgason, svið-
stjóri umhverfis- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar telur hinsvegar
að lítið sé hægt að gera þar sem
ekki er til fjármagn til að inna af
hendi framkvæmdir af þeirri
stærðargráðu sem endurnýjun
Hlíðarvegar er.

– gudmundur@bb.is

Orkubúið ekki ábyrgt

„Það er voða lítið hægt að gera.
Við munum reyna að holufylla
þetta eitthvað en annars er voða
erfitt að eiga við þetta. Gatan er
það illa farin að maður veit ekki
hvar á að byrja og hvar á að
enda,“ segir Jóhann Birkir Helga-
son sviðsstjóri umhverfis- og
eignasviðs Ísafjarðarbæjar, að-
spurður um viðgerðir á Hlíðar-
vegi á Ísafirði. Vegurinn er illa
farinn vegna skemmda sem má
rekja að miklu leyti til fram-
kvæmda og viðgerða á vegum
Orkubús Vestfjarða, Mílu og Ísa-

fjarðarbæjar. Fyrir stuttu tóku
íbúar götunnar sig til máluðu í
kringum skemmdirnar til að
vekja athygli á þeim. Jóhann
Birkir er þó ekki bjartsýnn á að
íbúar á Hlíðarvegi eygi lausn í
sjónmáli.

„Við holufyllum götuna á
hverju ári en þær skemmast aftur
um leið,“ segir Jóhann Birkir, en
að hans sögn hafa viðgerðir á
götunni verið á lista hjá tækni-
deild Ísafjarðarbæjar í mörg ár.
Hinsvegar hefur ekki fengist fjár-
magn til þess að endurnýja göt-

una. „Það er hægt að gera bráða-
birgðaraðgerðir en það kostar
peninga sem ekki eru til. Ég þarf
að fara eftir fjárhagsáætlun og
það eru ekki fjárveitingar veittar
í þetta verkefni,“ segir Jóhann.

Jóhann bætir því við að vanda-
málið megi einnig rekja til þess
að fyrirtæki eigi til að grafa í
götuna og laga lagnir án þess að
láta bæjaryfirvöld vita. „Við vit-
um ekki alltaf af þessum skemmd-
um og höfum jafnvel ekki gefið
graftarleyfi,“ segir Jóhann.

– gudmundur@bb.is

Óbreytt ástand á Hlíðarvegi

Fyrsta skóflustungan tekin
Það var mikið um dýrðir á lóð-

inni fyrir framan Heilbrigðis-
stofnun Vestfjarða á Ísafirði á
fimmtudag, þegar Guðbjartur
Hannesson velferðarráðherra tók
fyrstu skóflustunguna að hjúkr-
unarheimilinu Eyri. Hópur leik-
skólabarna á leikskólunum Eyr-
arskjóli og Sólborg aðstoðuðu
Guðbjart við verkið. Daníel Jak-
obsson bæjarstjóri sagði við til-
efnið að bygging hjúkrunarheim-
ilis á Ísafirði væri mikil lyftistöng
fyrir samfélagið, og þakkaði hann
Guðbjarti fyrir að vinna ötullega
að þessu markmiði með Ísafjarð-
arbæ. „Ekki aðeins mun hjúkrun-
arheimili tryggja þjónustu við
bæjarbúa heldur einnig er þetta
gríðarleg lyftistöng fyrir atvinnu-
líf í Ísafjarðarbæ,“ sagði Daníel,
en áætlað er að um 30 manns
muni starfa við stofnunina.

Húsið verður 2200 fermetrar á
einni hæð, en þar rúmast 30 ein-
staklingsíbúðir sem gerir að með-
altali 75 fermetra á mann. Áætlað
er að framkvæmdirnar kosti um
850 milljónir króna. „Ríkið mun
veita okkur fjárframlög í formi
daggjalda, en um 160 milljónir
verða greiddar árlega í launa-
kostnað, og heildarkostnaður er

við Ísafjarðarbæ um byggingu
og rekstur 30 rýma hjúkrunar-
heimilis á Ísafirði og að fram-
kvæmdin yrði fjármögnuð með
svokallaðri leiguleið.

Guðbjartur óskaði bæjarbúum
til hamingju með daginn, og
sagði það gríðarlega ánægjulegt
að Ísafjarðarbær og ráðuneytið
væru búin að ná þessum áfanga.
„Bygging þessa húsnæðis hefur
tvenns konar hlutverk. Annars

áætlaður að verði um 200 millj-
ónir árlega á rekstri heimilisins,“
sagði Daníel.

Haustið 2009 samþykkti ríkis-
stjórnin áætlun um uppbyggingu
hjúkrunarheimila í níu sveitarfé-
lögum, en hjúkrunarheimili á
norðanverðum Vestfjörðum var
ekki inni í þeirri áætlun. Á fundi
ríkisstjórnarinnar í apríl á síðasta
ári, sem haldinn var á Ísafirði, var
samþykkt að leita til samstarfs

vegar bætir þetta þjónustu fyrir
aldraðra í sveitarfélaginu og hins-
vegar ýtir þetta undir atvinnulíf á
staðnum,“ sagði Guðbjartur og
bætti því við að á ýmsu hefði
gengið á í ríkisfjármálum að und-
anförnu, sem hafi bitnað á Ísafirði
líkt og öðrum stöðum á lands-
byggðinni. „Því er jákvætt að við

getum staðið hér í dag og tekið
þessa fyrstu skóflustungu.

Arkitektastofan VA arkitektar
hannar bygginguna, en nú taka
við jarðvegsskipti á lóðinni. Að
sögn Daníels Jakobssonar bæjar-
stjóra er gert ráð fyrir því að
heimilið opni fyrri part árs 2014.

– gudmundur@bb.is

Guðbjartur og aðstoðarmenn hans taka fyrstu skóflustunguna.
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„Lífið er tómar tilviljanir“
Viðar Konráðsson, tannlækn-

irinn syngjandi, hefur unað sér
vel á Ísafirði frá því að hann álp-
aðist þangað fyrir þrjátíu árum.
Blautur á bak við eyrun úr tann-
læknanáminu fluttist hann vestur
ásamt konu og barni og hefur
búið hér og starfað síðan við góð-
an orðstír. Viðar hefur stundað
ýmsa útivist af krafti frá barn-
æsku á Ólafsfirði og komist í
hann krappan í nokkur skipti.
Hann sagði blaðamanni undan
og ofan af Gullkálfunum, starfinu
sem honum þykir enn svo skemmti-
legt og slysinu sem hann varð fyrir
í Hornbjargi fyrir níu árum síðan.

Flaug þegar fyrstaFlaug þegar fyrstaFlaug þegar fyrstaFlaug þegar fyrstaFlaug þegar fyrsta
barnið fæddistbarnið fæddistbarnið fæddistbarnið fæddistbarnið fæddist

Viðar Konráðsson er fæddur
1955 og uppalinn í sex systkina
hópi á Ólafsfirði. „Ég er Ólafs-
firðingur og mjög stoltur af því,“
segir Viðar og brosir, enda afar
brosmildur maður. „Foreldrar
mínir eru bæði á lífi og búa þar
enn,“ bætir hann við. Viðar er
næstyngstur af systkinahópnum,
en tvö elstu systkini hans eru lát-
in. „Mamma missti fyrri manninn
sinn, sem hún átti þrjú börn með.
Við vorum svo þrír albræðurnir,“
útskýrir Viðar. Yngsti bróðir
hans er sá eini systkinanna sem
enn er búsettur á Ólafsfirði.

Viðar yfirgaf heimahagana til
að sækja menntaskóla á Akur-
eyri. „Sumarið 1971 kynntist ég
konunni minni, Díönu Hólm-
steinsdóttur, en hún er frá Siglu-
firði. Við höfum verið saman síð-
an og eigum fjörutíu ára trúlof-
unarafmæli núna í haust. Við gift-
um okkur þegar ég varð stúdent,
vorið 1975,“ segir Viðar frá. Þá
áttu þau Díana dótturina Konný
Björk, tannsmið á Ísafirði, en
hún fæddist á Akureyri 29. apríl
1974. „Það var dagurinn sem ég
flaug, dagurinn sem hún fæddist.
Ég hefði ekki skilið eftir mig
nein spor ef það hefði verið snjór
á jörðu,“ segir Viðar og hlær.

Eftir stúdentsprófið lá leiðin
til Reykjavíkur, þar sem Viðar
og fjölskylda dvöldust í sjö vetur
á meðan hann lagði stund á nám
í tannlækningum. Það var hins
vegar skyndiákvörðun sem réði
því hvaða nám varð fyrir valinu.
„Ég hafði nú alltaf einhverja
drauma um að verða verkfræð-
ingur. Svo var námskynning í
menntaskólanum þegar ég var á
síðasta vetri og þar voru tann-
læknanemar að kynna sitt nám.
Það gerðist bara eitthvað þarna
og ég ákvað að ég færi í þetta,“
segir Viðar.

Góður andi í skólanumGóður andi í skólanumGóður andi í skólanumGóður andi í skólanumGóður andi í skólanum

„Ég þurfti, eins og margir aðrir,
að fara tvisvar á fyrsta ár. Tann-
læknanámið er samkeppnisnám,
þar sem sex af þrjátíu til fjörutíu,
komust áfram upp á annað ár. Ég
var bara á menntaskólaferðinni
fram að áramótum og þá var orðið
of seint að fara að byrja að
vinna!“ segir Viðar.

Þrátt fyrir harða samkeppni
segir hann góðan anda hafa ríkt
meðal nemenda. „Menn þorðu
alveg að kynnast, sko! Eftir að
maður var kominn inn sigldi
maður meira og minna lygnan
sjó. Við þurftum samt að halda
okkur vel að vinnu og verki, en
það gekk ljómandi vel. Í náminu
er mjög mikil vinna fyrir utan
venjulegan skólatíma, flest kvöld
og helgar. Verklegt nám byrjar
fyrir alvöru á þriðja ári og í því
þurftum við að vinna alla verk-
þættina; líka tannsmíðina. Gull-
krónur þurfti maður til dæmis að
kasta sjálfur, eins og gullsmiður,“
útskýrir Viðar.

Árgangurinn hans í tannlækn-
ingunum varð þess heiðurs að-
njótandi að fá fyrstur allra að
nota nýjar gínur í verklegu námi.
„Á árum áður voru menn að bora
í gipstennur, en við fengum gínur
með tannbogum með tönnum úr
plasti. Það var hægt að setja
gúmmídúk á tennurnar, sem við
vorum alltaf látin gera. Þetta var
eins nákvæmt og mögulegt var.
Það gætti nú pínulítillar öfundar
frá hinum árgöngunum í skólan-
um. Við vorum kölluð Gullkálf-
arnir og það festist við árgang-
inn,“ segir hann og hlær við.

Hvort það er nafngiftinni að
þakka skal látið liggja á milli hluta,
en Gullkálfarnir hafa haldið góðu
sambandi öll þau ár sem liðin
eru frá útskrift þeirra. „Þetta er
svolítið sérstakt. Við höfum tekið
frá eina helgi á sumri fyrir svo-
kallaðan Hitting. Ég held að það
sé nú bara einsdæmi úr skólanum,
eða mjög sjaldgæft,“ segir Viðar.

Tilviljun réðTilviljun réðTilviljun réðTilviljun réðTilviljun réð
flutningnum vesturflutningnum vesturflutningnum vesturflutningnum vesturflutningnum vestur

Í vor eru þrjátíu ár síðan að Við-
ar „álpaðist vestur“, eins og hann
segir. „Lífið er tómar tilviljanir,“
segir hann og brosir. „Þetta æxl-
aðist þannig að þegar ég var á
síðustu önninni minni í skólanum
kom upp auglýsing á tannlækna-
deildinni um að tannlæknastofa
væri til leigu í fjórtán mánuði
hér á Ísafirði. Þannig stóð á að
Sigurjón Guðmundsson, sem er
hér enn, var með ung börn sem
þurftu að vera undir læknishendi
fyrir sunnan. Hann sá fyrir að
hann þyrfti að vera í Reykjavík
að minnsta kosti í hverjum mán-

uði og jafnvel oftar, svo hann samdi
við kollega sinn á Akranesi um
að flytja þangað þennan tiltekna
tíma og leigði stofuna og húsið
sitt út á meðan. Ég var nógu
vitlaus til að stökkva á það. Mér
fannst þetta svo sem alveg til-
valið tækifæri. Einhvers staðar
verður maður að byrja og þarna
gekk ég að öllu og gat byrjað að
vinna,“ segir Viðar frá.

Hann hóf störf 1. júlí 1982 og
fagnar því þrjátíu ára starfsaf-
mæli á komandi sumri. „Þá var
tannlæknastofan niðri í Silfur-
götu 11 og þar var ég fyrsta vetur-
inn með Pétri heitnum Svavars-
syni. Hann var afskaplega góður
maður að vinna með með – ofsa-
lega þolinmóður við svona ný-
græðing og alltaf tilbúinn að
hjálpa og styðja,“ segir hann.
Viðar segir stuðnings enda þörf
þegar fyrstu skref eftir nám eru
stigin.

„Það er auðvitað alltaf svolítið
erfitt að byrja – menn koma blaut-
ir á bak við eyrun úr skóla og
kunna andskotann ekki neitt!“
segir hann og hlær. „Þetta starf
lærist svo mikið með reynslunni.
Maður er enn að læra í dag; gera
eitthvað sem maður hefur aldrei
gert eða hitta á eitthvað sem mað-
ur hefur aldrei séð,“ segir Viðar.

Hefur liðið velHefur liðið velHefur liðið velHefur liðið velHefur liðið vel
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Þegar þetta rúma ár var liðið
og Sigurjón snéri aftur til starfa
bauðst Viðari starf í Bolungarvík
þegar tannlæknirinn þar, Jón
Björn Sigtryggsson, hélt suður.
Fjölskyldan flutti sig um set og
bjó í Víkinni í tvö ár. Þá flutti
Viðar aftur  á Ísafjörð, þegar tann-
æknastofurnar fluttust inn í
Heilsugæslustöðina.

En var fjölskyldan þá alveg
ákveðin í að setjast að á Vest-
fjörðum? „Það var svo sem lítið
val með það, maður verður eigin-
lega að vera þar sem vinnan er.
Það er ekkert auðvelt að hlaupa
eitthvað annað og eftir því sem
tíminn líður verður það minna
spennandi,“ segir hann og hlær
við. „Enda hefur okkur liðið al-
veg ágætlega hérna fyrir vestan,
ég get ekki sagt annað. Mér líður
allavega vel hér og kæri mig ekki
um borgarlífið. Ég segi eins og
þingmaðurinn úr Dölunum: Mér
finnst borgin best í baksýnis-
speglinum!“ segir Viðar, sem
segist þó vel hafa getað hugsað
sér að setjast að á Norðurlandi.
„Ég hefði alveg verið til í að búa
á Akureyri. Þar leið mér vel. Okk-
ar fólk er líka allt á Norðurlandi
og allar okkar rætur. Við förum
líka norður á hverju sumri og

stundum oft á ári. Meðan maður
á foreldra á lífi fer maður auðvit-
að í heimsóknir,“ segir hann.

Mannleg samskiptiMannleg samskiptiMannleg samskiptiMannleg samskiptiMannleg samskipti
stór hluti starfsinsstór hluti starfsinsstór hluti starfsinsstór hluti starfsinsstór hluti starfsins

Stór hluti af margbreytilegu
starfi tannlæknis felst í mann-
legum samskiptum, sem á stund-
um geta verið dálítil kúnst. Mörg-
um finnast tannlæknaheimsóknir
meira eða minna óþægilegar og
sumir eru jafnvel haldnir sjúk-
legum ótta við tannlækna, eða
tannlækningar.

„Það er auðvitað stór hluti af
starfinu að reyna að láta fólki
líða vel, því það eru ofboðslega
margir sem eru hræddir við þetta.
Maður þarf yfirleitt að nota nálar
og fæstum þykir nú gaman að
láta stinga sig, skiljanlega! Þetta
snýst líka mikið um að ná krökk-
unum á sitt band og fá þá til að
vinna með sér. Það getur oft tekið
dálítinn tíma og þolinmæði,“ seg-
ir Viðar. Hann segir þó geta verið
erfitt að eiga við fullorðna sem
haldnir eru ótta við tannlækna.

„Þeir sem eru hræddir koma
helst ekki fyrr en þeir neyðast til
þess. Og þá er eiginlega öruggt
að þetta verður erfitt og leiðin-
legt. Til dæmis virka deyfilyf
ekki eins vel á tennur með rótar-
bólgu. Þá virkar deyfingin jafnvel
ekki fyrr en maður kemst alla
leið inn í tanntaugina til að deyfa.
Það er hundleiðinlegt og sárt –
ekki síður fyrir tannlækninn en
sjúklinginn, þó það sé nú eflaust
ívið skárra að vera mín megin!“
segir hann og hlær. „Þetta fólk
fær þá alltaf staðfestingu á því
að það sé bara mjög gáfulegt hjá
því að forðast þessa menn! Í stað
þess að það kæmi bara reglulega;
þá er þetta yfirleitt ekki neitt
mál,“ bætir hann við.

Viðar segir starfið þrátt fyrir
þetta vera afar gefandi. „Þetta er
virkilega skemmtilegt starf og
kemur manni endalaust á óvart.
Það hafa líka orðið alveg gífur-
legar breytingar á þeim tíma sem
ég hef starfað,“ bendir hann á.

Ástandið ekkiÁstandið ekkiÁstandið ekkiÁstandið ekkiÁstandið ekki
svo slæmtsvo slæmtsvo slæmtsvo slæmtsvo slæmt

Mikið hefur verið rætt um
slæma tannheilsu íslenskra barna
upp á síðkastið. Viðar segir
ástandið þó hafa verið enn verra
þegar hann fluttist vestur. „Það
var hryllingur. Maður var ofan í
rótum á smákrökkum alla daga.
Þetta var hreinn skítmokstur. Það
er til marks um hvernig ástandið
var þá að það var vikutannpínu-
biðlisti! Reglan var sú að ef við-
komandi hringdi tvisvar sama

daginn reyndi maður að bjarga
því strax,“ segir Viðar frá.

Ástandið snarbatnaði hins
vegar á skömmum tíma, eftir að
sá háttur komst á að tannlæknar
tóku öll börn reglulega í eftirlit.
„Við byrjuðum á þessu þegar
við vorum þrír; ég, Sigurjón og
Jón Björn. Við skiptum öllu
skólaliðinu á milli okkar og gerð-
um þetta skipulega. Við fórum
líka að fara til Suðureyrar og
Þingeyrar. Þegar Jón Björn flutti
svo, árið 1988, vorum við komnir
með alla skólakrakkana í reglu-
bundið eftirlit. Við vorum svo-
lítið hræddir um að það færi allt
úr böndunum þegar við værum
bara tveir eftir. En það sem var
óhugsandi fimm árum áður var
ekkert mál fyrir tvo að sinna
þegar þetta var komið í svona
góðan farveg,“ útskýrir hann.

Viðar segir ástandið aftur vera
að versna núna og er sannfærður
um að minnkandi þátttaka ríkis-
ins í tannlæknakostnaði skipti þar
sköpum. Tryggingastofnun hefur
ekki hækkað endurgreiðslur í
takti við hækkandi verðlag í
samfélaginu og fyrir vikið verður
baggi fólksins þyngri. „Þetta er
ástæðan fyrir því að hlutirnir eru
nú aftur að fara á verri veg. Fólk
heldur sig spara  með því að fara
ekki með börnin til tannlæknis,
sem er ótrúlegt, og endar oftar en
ekki með meiri kostnaði, svo ekki
sé minnst á þjáningarnar,“ segir
Viðar. Hann segir þó að til að
svo illa fari sem dæmi séu um
þurfi tannhirða einnig að vera
slæm. „Það tengist eftirlitinu líka.
Ef maður hefur reglulegt eftirlit
er alltaf einhver utanaðkomandi
sem heldur að fólki og leiðbeinir
því. Það veitir visst aðhald og
þannig læra börnin, mestu skiptir
þó hvað gert er heima, það er
ekkert eins gott fyrir tennurnar
og góð mamma“ segir hann.

„Ég myndi ekki segja að það
væri slæmt ástand hérna, alls
ekki. En því hefur heldur hrakað.
Maður sér ljót tilfelli sem maður
var nánast alveg hættur að sjá,“
segir Viðar, sem segir nýbúa oft
hafa átt í hlut, helst þegar þeir
eru nýkomnir til landsins. „Það
er oft erfiðara að ná í þá. En það
hefur hjálpað hérna að við förum
á smærri staðina eins og Bolung-
arvík, Suðureyri og Þingeyri og
skoðum alla skólakrakka kerfis-
bundið. Þannig höfum við náð
þeim flestum í eftirlit,“ útskýrir
hann.

Alinn upp í íþróttumAlinn upp í íþróttumAlinn upp í íþróttumAlinn upp í íþróttumAlinn upp í íþróttum

Á uppvaxtarárunum á Ólafs-
firði var Viðar á kafi í íþróttum.
„Það var alveg sama hvað það
var; fimleikar, fótbolti, handbolti,
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skíði... Nefndu það!“ segir hann
og brosir. „Það hefur alltaf verið
mikil íþróttaiðkun á Ólafsfirði og
er vonandi enn,“ bætir hann við.

Hann hægði þó á sér þegar
hann hélt í menntaskólanám til
Akureyrar og þá datt skíðaiðk-
unin sömuleiðis svo til alveg upp
fyrir. „Ég veit ekki almennilega
af hverju það var, mér fannst
eitthvað svo langt upp í fjall! Ég
var vanur því að fara bara út úr
dyrunum og beint á skíði. Svo
hafði ég auðvitað minni tíma fyrir
þetta,“ segir Viðar, sem spreytti
sig þó dálítið á blaki á námsár-
unum á Akureyri.

„Þar var nefnilega íþróttakenn-
ari, Hermann Stefánsson sem var
mikill blakáhugamaður, af sum-
um nefndur faðir blaks á Íslandi,
og áhugamaður um íslenska
tungu líka. Hann á ýmis íslensk
nöfn, sem notuð eru í íþróttum.
Hermann vildi til dæmis að bad-
minton yrði kallað hnit og bjó til
orð yfir ýmislegt í blaki, eins og
að „gnata“,“ segir Viðar frá.
„Hann var svolítið forn, en mjög
skemmtilegur karl, enda söng-
maður. Ég hafði sérlega gaman
af honum. Hann var kannski orð-
inn hálf elliær þegar ég var í
menntaskólanum, hann var að
minnsta kosti orðinn vel við
aldur. Eitt sinn kom hann  plamp-
andi á skíðunum inn í leikfimisal
til að kenna okkur hvernig ætti
að detta á skíðum, en stakk gler-
augunum í rassvasann áður en
hann velti sér um hrygg,“ segir
hann frá og hlær. „Þetta var mjög
ljúfur karl og skemmtilegur,“
bætir hann við.

Bitinn afBitinn afBitinn afBitinn afBitinn af
vélsleðabakteríuvélsleðabakteríuvélsleðabakteríuvélsleðabakteríuvélsleðabakteríu

Í seinni tíð hafa það helst verið
vélsleðarnir sem hafa fangað
hjarta Viðars hvað útivist og
hreyfingu viðkemur. „Það er
alveg ógeðslega gaman að vera á
sleðum!“ segir hann ánægður
þegar efnið ber á góma. „Ég var
í þessu í svona áratug, frá 1989
þegar það var alvöru snjór hér á
vetrum. Þá var allt iðandi í sleð-
um hérna,“ segir hann.

Á þessum tíma fór Viðar víða.
„Ég er búinn að fara um eiginlega
allan kjálkann á sleðum; mörgum
sinnum út að Galtarvita, Sauða-
nes og flest annes hér á milli
fjarða, má segja. Ferðirnar inn á
Glámu eru í tugatali, ef ekki
hundraðatali, og svo var nú oft
haldið áfram út á strandir,“ telur
hann upp.

Ein sleðaferð, sú lengsta sem
hann hefur lagst í, er honum eðli-
lega sérlega minnisstæð. „Þá fór-
um við snemma morguns frá
Súðavík, ég og Sverrir Péturs
vinur minn, og fórum inn á Stein-
grímsfjarðarheiði. Þaðan héldum
við suður og vorum komnir á
Laxárdalsheiði um tíuleytið um
morguninn. Við héldum áfram
inn á Arnarvatnsheiði og vorum
komnir þangað fyrir hádegið. Við

hittum þar menn sem komu
sunnan að, höfðu verið í skálan-
um Slunkaríki sunnan við Lang-
jökul. Þeir voru með ísbor með
sér, svo við fórum að dorga og
veiddum nokkra silunga,“ segir
hann og brosir. „Þeir voru ansi
viljugir, við beittum nú bara gul-
um baunum og einhverju svona,“
bætir hann við.

„Þetta voru alveg sérstakar að-
stæður, harðfenni yfir öllu og
heiðríkt, algjörlega koppalogn og
sólskin. Ég er sannfærður um að
allan þennan dag hefðum við
hvar sem við stoppuðum getað
kveikt á kerti og það hefði logað
allan daginn! Þetta voru drauma-
aðstæður, fyrir utan harðfennið,
því sleðarnir eiga vont með að
kæla sig í því,“ útskýrir Viðar.

Leið þeirra lá síðan áfram að
Hveravöllum og þaðan suður
Kjöl. Nóttinni var varið í skálan-
um Slunkaríki og næsta morgunn
héldu þeir aftur heim á leið. „Við
lögðum af stað um hádegið og
vorum komnir heim fyrir kvöld-
mat. Við stoppuðum meira að
segja í Staðaskála, þar sem mátti
sjá úrslitaleik um heimsmeistara-
titilinn í handbolta í sjónvarp-
inu,“ bætir hann við.

Viðar segir lengri ferðir á borð
við þessa draumaferð hafa verið
það skemmtilegasta í sportinu.
„Félagsskapurinn skipti miklu
máli. Og svo veðrið auðvitað, það
er ekkert gaman að vera á sleða í
einhverju leiðindaveðri. Þá er nú
alveg eins gott að vera bara ein-
hvers staðar undir sæng,“ segir
hann og brosir. Hann hefur hins
vegar lítið sem ekkert farið á
vélsleða frá árinu 1996. „Það
hefur bara varla snjóað síðan. Ég
átti nú sleða alveg fram til 2000,
en það var varla nokkuð hægt að
fara, svo ég hætti þessu. Síðustu
vetur hefur aftur farið að snjóa
svolítið, en nú er þetta orðið svo
djöfulli dýrt. Sleði kostar orðið
eins og smábíll, ég hef nú bara
ekki tímt að eignast slíkt leikfang
fyrir tvo, þrjá mánuði á ári,“ segir
hann og hristir höfuðið. „En það
stendur nú svo sem alltaf til að
fara aftur. Þetta er alveg óborgan-
lega skemmtilegt,“ bætir hann
við.

Slasaðist í HornbjargiSlasaðist í HornbjargiSlasaðist í HornbjargiSlasaðist í HornbjargiSlasaðist í Hornbjargi

Á þeim tíma sem Viðar var á
kafi í vélsleðasportinu lá leið
hans oft á Hornstrandir. Þar komst
hann í kynni við menn sem lögðu
leið sína þangað til eggjatöku og
fór að slást í hópinn. Daginn sem
blaðamann bar að garði hjá Við-
ari voru liðin níu ár upp á dag frá
því að hann slasaðist við eggja-
töku í Hornbjargi – ef eggjatöku
má kalla...

„Þann vetur hafði akkúrat
ekkert snjóað. Ég gæti best trúað
því að það hefði verið hægt að
fara til berja alla daga ef ekki
hefði verið frost, því lyngið var
bara autt. Það var enginn snjór,“
segir Viðar. „Það var gott veður

þessa helgi, þar sem 17. maí var
laugardagur. Við ákváðum þess
vegna að fara og kíkja eftir
eggjum, þó að tíminn væri engan
veginn kominn; ég, Tryggvi lög-
fræðingur, Einar Valur og fleiri.
Maður ímyndaði sér að fuglarnir
væru kannski líka snemma í því,
fyrst tíðin var svona góð,“ út-
skýrir Viðar.

Siglt var að bjarginu og farið á
gúmmíbát í land. „Svo var gengið
upp í bjargið. Þeir sem eru til
þess hæfir fara svo út á þræð-
ingana og sækja eggin. Ég hafði
nú oftast nær það hlutverk að
bera eggin niður,“ segir Viðar.
Hópurinn byrjaði á því að kanna
stórt svæði, Hvolfin, sem að sögn
Viðars gefur venjulega um og
yfir 1000 egg. „Við fundum eitt.
Eitt egg! Það var augljóst að fugl-
inn hlustaði ekkert á veður-
spána!“ segir hann og hlær við.

Þeir færðu sig því á svæði sem
kallað er Tólfhundraði. „Þar
skammt frá er svokölluð Apó-
tekarahola sem er lítill skúti
neðarlega í bjarginu. Hún heitir
Apótekarahola af því að Tryggvi
setti einhvern tíma spotta þarna
svo Ásbjörn apótekari kæmist
upp,“ segir Viðar.

„ Það er auðvelt að fara þarna
upp, þetta er smá klettur sem
maður þarf að komast upp og er
eiginlega allra manna meðfæri.
Það er hins vegar svolítil skriða
upp að honum og ég var dálítið
móður eftir að streða þarna upp.
Ég var búinn að taka í vaðinn
sem ég ætlaði að nota til að hand-
styrkja mig upp og treysta hann
eins og maður gerir, til að gá
hvort það kæmi nokkuð niður.
Svo stóð ég bara, hélt í bandið og
blés mæðinni og þá gerist það.
Það var líkt og ég fengi eitthvað
í fangið. Væntanlega hefur steinn
legið á vaðnum uppi í skútanum,
og ég losað hann sjálfur þegar ég
var að treysta bandið og hann
bara tekið tíma að rúlla af stað,“
segir Viðar frá.

Steininn lenti á hendi Viðars
af miklum krafti og mölvaði
þumalfingurinn, hruflaði hann á
vanga og bringu og lenti loks á
lærleggnum, sem klipptist í
tvennt. Viðar hrasaði við höggið
og datt aftur fyrir sig. Hann rúll-
aði af stað niður snarbratta skrið-
una og áttaði sig strax á því að
fóturinn væri brotinn, þar sem
hann dinglaði undarlega í fallinu.

Fluttur um langan vegFluttur um langan vegFluttur um langan vegFluttur um langan vegFluttur um langan veg

Viðar segir margt hafa flogið
um hugann á leiðinni niður skrið-
una. „Þetta var alveg ótrúleg
stund, maður hugsaði svo margt.
Það hefur örugglega ekki tekið
langan tíma að rúlla þarna niður
en ég velti því fyrir mér hvort
þetta væri endirinn, hvort ég væri
bara að drepast... Svo tókst mér
að stoppa mig, alveg frammi á
snös þar sem var tveggja metra
fall, og svo meiri skriða niður í
fjöru,“ segir hann frá.

Félagar Viðars bjuggu um hann
þar í skriðunni og kölluðu því
næst eftir hjálp. Þeir náðu sam-
bandi við Reimar Vilmundarson,
sem þá var staddur í Bolungavík
á Ströndum, og honum tókst að
kalla eftir þyrlunni að sunnan.
Þyrlan gat hins vegar ekki lent
undir bjarginu, svo það var sýnt
að flytja þurfti Viðar á ákjósan-
legri stað og það á heimatilbún-
um börum.

„Það er þannig með þetta
blessaða bjarg að það tollir aldrei
neitt í fjörunni sem rekur þar,
svo það var ekkert sprek til að
nota í spelkur, hvað þá börur.
Einar Valur hannaði börur á
staðnum; tók flotgalla úr Patton
og þræddi árarnar úr gúmmar-
anum í ermar og skálmar. Bolur-
inn var undir löppunum á mér og
svo bara hnýttu þeir spotta á milli
skálma til að hafa undir bakinu.
Á þessu var ég borinn. Þetta var
mjög erfitt hjá þeim, þeir voru
ekki svo margir. Eftir að niður úr
skriðunni var komið var svo um
stórgrýtta fjöru að fara og í ofaná-
lag alltaf hætta á því að eitthvað
gæti hrunið. Maður vill nú helst
ekkert vera mikið frammi í
fjöru,“ segir hann frá. Leiðin var
langt frá því að vera auðveld, því
við minnstu hreyfingu nudduðust
brotin beinin í lærlegg Viðars
saman, sem hafði í för með sér
mikinn sársauka.

Eftir að félagar hans höfðu flutt

hann inn að svonefndum Forvaða
var hann settur um borð í Patton,
með hjálp Reimars og fleiri. Siglt
var með Viðar til Hafnar í Horn-
vík, þar sem þyrlan lenti. Hann
var fluttur suður til aðhlynningar.
Viðar segir daginn hafa reynst
konu sinni erfiður, en hún róaðist
þó þegar hún fékk að ræða við
Viðar í síma þegar suður var
komið. „Þegar maður kemur inn
í móttökuna er strax byrjað á því
að rífa mann úr fötum til þess að
komast að vandamálunum. Ég
man að læknirinn rétti mér
símann og sagði mér að það væri
konan mín. Ég sagði, alveg
vankaður; „Hæ! Veistu hvað, hér
er hellingur af stelpum að tæta
utan af mér fötin!“ Þá vissi hún
að það væri allt í lagi með mig,“
segir hann og hlær.

Lengi að jafna sigLengi að jafna sigLengi að jafna sigLengi að jafna sigLengi að jafna sig
Við tók ansi strembinn tími á

meðan Viðar gréri sára sinna.
„Þetta var eiginlega hálfgerð
hrakfallasaga og ég fór ekkert að
vinna af viti fyrr en rétt tæpu ári
seinna,“ segir Viðar. „Hendin var
lengi að jafna sig. Læknirinn
sagði að fyrst ég væri í þessu
starfi væri reynandi að bjarga
puttanum. Annars hefði hann
bara staurað þumalinn og þá væri
ekkert hægt að nota hann. Ég
skildi þetta nú aldrei, ég hélt
svona frekar að flestir hefðu ágæt
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not fyrir þumla,“ segir Viðar. Frá
því að hann lenti í slysinu hefur
hann notað vinstri hendi meira
en áður, enda er enn dálítill doði
í hægri þumli, sem auk þess er
hálfsnúinn.

„Svo gréri lærið heldur ekki
almennilega. Það var fyrst neglt
saman en skrölti bara – ég var
eins og krakki í of stórum stígvél-
um! Ég fór því í aðra aðgerð um
haustið þar sem sverari nagla var
komið fyrir. Það tókst ekki held-
ur, svo í janúar var ég skorinn í
þriðja skiptið og járnplata sett
utan á lærlegginn. Hún hélt bein-
inu loks þannig saman að það
gréri,“ útskýrir hann.

Áverkarnir há Viðari lítið í
dag, en hann segist þó hafa verið
haltur síðan. „Það jafnaðist
reyndar aðeins þegar ég lenti í
vandræðum með vinstri löppina,
en það er önnur leiðinleg sjúkra-
saga!“ segir hann og brosir.

LeiðinlegtLeiðinlegtLeiðinlegtLeiðinlegtLeiðinlegt
fólk syngur ekkifólk syngur ekkifólk syngur ekkifólk syngur ekkifólk syngur ekki

Á síðustu árum hefur dregið
úr útivist og íþróttaiðkun Viðars,
en hann hefur hins vegar fundið
sér ný áhugamál. Söng ber þar
ofarlega. „Ég hef alltaf verið
syngjandi, enda oftar en ekki
verið kallaður söngfuglinn. Það
hefur oft komið fyrir að þegar
fólk er spurt hjá hvorum tann-

lækninum það sé, segir það „Hjá
þessum sem syngur,“ segir Viðar
og brosir.

„Söngurinn hefur alltaf fylgt
mér, en ég hef mest sungið fyrir
sjálfan mig og aumingja sjúkling-
ana mína,“ segir hann, aðspurður
hvort hann hafi verið öflugur í
kórastarfi í gegnum tíðina. „Ég
byrjaði reyndar aðeins í karla-
kórnum Ægi þegar ég var í Bol-
ungarvík, en mér fannst þetta eitt-
hvað svo metnaðarlaust að ég
hætti. Sennilega hefur mér ekki
fundist þetta nógu skemmtilegt–
eða bara verið svona vanþrosk-
aður!“ segir hann og skellir upp
úr.

Í dag syngur hann hins vegar
með karlakórnum Erni. „Þor-
steinn læknir vinur minn var bú-
inn að nudda í mér að koma í
kórinn lengi. Ætli ég hafi ekki
loksins byrjað árið eftir að ég
slasaðist. Það eina sem ég sé
eftir í sambandi við það er að
hafa ekki byrjað löngu fyrr! Það
er alveg ægilega gaman í kórnum,
og svo fjölgar stöðugt í honum.
Þennan vetur held ég að það hafi
fjölgað um tólf til fimmtán karla
bara frá áramótum. Á kóramótinu
hér um daginn vorum við sextíu
og einn á pöllunum,“ segir Viðar,
sem segir nýliðunina bæði koma
frá mönnum sem áður hafa sung-
ið með kórnum og ýmsum ný-
græðingum. „Menn þurfa ekkert
að hafa neina glimrandi hæfileika

til að syngja í karlakór. Aðalatrið-
ið er að vera léttur í sinni og hafa
gaman af söng – menn syngja
ekki öðruvísi. Leiðinlegir menn
syngja heldur ekki – það er þess
vegna sem það er svona gaman í
kór!“ segir hann og hlær.

Hann hefur jafnframt aðeins
spreytt sig á leiklistinni. „Ég var
eitt haustið króaður af á kóræf-
ingu og beðinn um að taka að
mér hlutverk Grasa-Guddu í
Skugga-Sveini. Ég veit ekki
alveg af hverju þeim datt það í
hug – ég er kannski svona kerl-
ingarlegur! Það varð úr að ég tók
þetta að mér og hafði reyndar
mikið gaman af. Svo bauðst mér
reyndar annað kvenhlutverk í
Emil í Kattholti, þar fékk ég að
leika Týtuberja-Mæju. Maður
leikur bara almennilegar stút-
ungskellingar,“ segir hann kím-
inn.

Þó Viðar hafi gaman af leiklist-
inni, sér hann ekki fyrir sér að
verja kröftum sínum mikið þar í
framtíðinni. „Það fer rosalega
mikill tími í að æfa leikrit, og ég
dáist að fólki sem tímir öllum
tíma sínum í þetta. Lífið snýst nú
líka um að forgangsraða og ég
held að ég einbeiti mér frekar að
kórnum,“ segir hann og brosir.

Það fá að verða lokaorðin; kaffi-
bollarnir tómir og blaðamaður
margs vísari um tannlækninn
syngjandi.

– Sunna Dís Másdóttir.

Frá tökum á Þingeyri.

Travel Channel á
ferð um Vestfirði

„Það er alveg á hreinu að svona
tegund umfjöllunar er eitthvað
sem við leitum sérstaklega eft-
ir,“ segir Gústaf Gústafsson
framkvæmdastjóri Markaðs-
stofu Vestfjarða, en á dögunum
var tökulið frá sjónvarpsþætt-
inum Ethical Hedonist á ferð
um norðanverða Vestfirði.
Þátturinn er sýndur á sjónvarps-
stöðinni Travel Channel, sem
hefur yfir 80 milljón áskrif-
endur í yfir 120 löndum. Þáttur-
inn sem um ræðir fjallar um
sjálfbæra ferðaþjónustu, en hún
er að sögn Gústafs sú sem
stækkar hvað mest í heiminum
í dag innan ferðaþjónustugeir-
ans.

„Sjálfbær ferðaþjónusta geng-
ur í stuttu máli út á að hafa eins
lítið áhrif á umhverfið og menn-
inguna sem mögulegt er en á
sama tíma skapa framtíðarstörf
fyrir íbúa. Börnin þín eiga að geta
farið í sömu ferð og þú fórst
eftir 30 ár,“ segir Gústaf, en
stefna ferðaþjónusta á Vest-
fjörðum gengur einna helst út á
sjálfbærni. Sífellt fleiri leita eft-
ir því að koma á staði þar sem
áhrif af veru þeirra á umhverfið
eru jákvæð. „Við tikkum í ansi
mörg box hjá þeim sem láta sér
annt um umhverfið,“ segir
Gústaf.

Í ferðinni fór tökulið þáttar-
ins og þáttastjórnandinn þekkti,
Bob Kelly, víða. Iceland Sea
Angling frá Suðureyri bauð
upp á sjóstangveiði, en aflinn
var svo eldaður undir hand-
leiðslu Magnúsar Haukssonar
í Tjöruhúsinu. Þeir fóru einnig
í Vigur og skoðuðu dúntekjuna
og leituðu að hvölum með
Kaldaskeri. Að sögn Gústafs
fengu þeir að sjá höfrunga og
önnur smáhveli. „Svo fórum
við á Þingeyri. Þar var víkinga-
svæðið skoðað og öllu tjaldað
til, eldað á opnum hljóðum og
skotið af boga svo fátt eitt sé
nefnt,“ segir Gústaf.

Aðspurður um áhrifin sem
umfjöllun sem þessi getur haft
fyrir svæði eins og Vestfirði,
segir Gústaf að þau geti verið
mikil. „Auðvitað fer það eftir
þættinum og hvað er á endan-
um notað, en sé mið tekið af
sístækkandi hluta sjálfbærar
ferðaþjónustu þá er ljóst að
þessi umfjöllun á eftir að koma
okkur vel,“ segir Gústaf.

„Einkunnarorð Vestfjarða
eru friðsæld, náttúra og upp-
lifun. Þau orð passa einstak-
lega vel við þá upplifun sem
gestir okkar fengu og vonandi
skilar það sér í þættinum.“

– gudmundur@bb.is

Frá tökum á Ethical Hedonist í Vigur.
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Störf á landsbyggðinni
Lokun útibúa Landsbankans hefur vakið umræður og einnig

gremju  margra. Störfum fækkar, einkanlega á landsbyggðinni ef
marka má stjórnmálamenn og aðra sem taka þátt í umræðunni. Nú
má enginn skilja það svo að lítið sé gert úr því. Fækkun starfa er
grafalvarlegt mál utan Reykjavíkur. Hvert starf þar telur meira en
á höfuðborgarreitnum, Reykjavík og nágrenni. Hinu verður ekki
neitað að fyrirsjáanlegt var að bankar myndu draga saman starfs-
mannahald, ekki síst eftir hrun. Við erum svo fljót að gleyma á Ís-
landi. Enda er það kannski eins gott því geggjunin í bankakerfinu
sem leiddi til hrunsins var mikil og ógeðfelld. Nú stöndum við
frammi fyrir því að bankarnir verða að sýna ráðdeild og enginn
fárast yfir því ekki fremur en þeirri staðreynd að landsbyggðin
berst fyrir lífi sínu. Það er barátta upp á líf og dauða. Hæst ber aðför
ríkisstjórnar og þægs meirihluta hennar á alþingi sem getur treyst
á Hreyfinguna sér til stuðnings. Annars væri hinn þægi meirihluti
bara vandræðalegur minnihluti alþingis. Náist samþykki fyrir
þeirri gríðarlegu skattlagningu, sem enn er stefnan þótt afsláttur
hafi verið gefin, verða hvorki bankar né útgerðarfyrirtæki til þess
að veita störf.

Hitt vekur athygli að ekki heyrist lengur rætt um að flytja störf,
sem bankarnir gætu látið vinna hvar sem er, út á land. Bankastörfum

fækkar og það bitnar einnig á fólki sem býr syðra og átti sér lík-
ast til einskis ills von. Þingmenn hafa misst áhuga á landsbyggð-
inni, enda eru kjósendur fleiri á svæði höfuðborgarinnar. Þar er
fleiri atkvæði að hafa og lífið léttara yfir espresso bolla í póst-
númeri 101, en úti á landi. Meðal annarra orða, vita lesendur
hvar þeir alþingismenn sem þeir kusu í síðustu kosningum búa
í raun? Ætli þá sé ekki flesta að finna í póstnúmeri 101 og ná-
grenni. Þetta er alkunn staðreynd. Þingmenn verða helteknir af
starfinu, að vera þingmenn frekar en fulltrúar kjósenda sinna.
Þeir sogast inn í eigin heim sem stundum virðist fjarlægur okkur
umbjóðendum þeirra og lokast þar. Tengslin við upprunann
rofna og þá stjórnast þeir af atburðarásinni frekar en að stjórna
henni. En svo bráir af þeim er nálgast kosningar og við tökum
trú okkar aftur, eða hvað?

Eigum við kjósendur að gera það? Engir kostir eru góðir.
Hvernig fór um Borgarhreyfinguna? Fjórir nýir þingmenn snerust
til fylgis við ríkisstjórnina, einn gekk í Vinstri græna og hin þrjú
eru alltaf til reiðu þegar kallið kemur. Ekki ber mikið á hugsjónum
um hjálp til skuldara, að því er best verður séð. Þá er heldur ekki
við því að búast að atvinnumál landsbyggðar eða landsins alls
fái forgang. Þá fjarar undan landsbyggðinni.

„Sjóferðir Hafsteins og
Kiddýjar hefja siglingar
hingað 9. júní, þá byrjar
ferðamannastraumurinn fyr-
ir alvöru,“ segir Salvar Bald-
ursson staðarhaldi Vigur í
Ísafjarðardjúpi, en eyjan ligg-
ur úti fyrir mynni Skötufjarð-
ar. Talsverður ferðamanna-
straumur er í Vigur á sumrin
og segir Salvar margvíslegar
ástæður liggja að baki áhuga
ferðamanna á eyjunni. „Þeir
koma til að skoða lundann
og fuglalífið almennt. Hér
er líka friður og ró og mikið
um falleg hús. Náttúran hér
er sömuleiðis stórbrotin,“
segir Salvar.

Salvar dvelur allt árið um
kring á eynni en kona hans
og dóttir sækja skóla á Ísa-
firði. Einungis 10 mínútur
tekur að sigla frá Súðavík
yfir í Vigur, en Salvar vinnur
á veturna við að hreinsa dún-
inn úr æðarvarpinu sem safn-
aðist yfir sumarið, og dytta
að húsunum á eyjunni. Eyjan
er í eigu Salvars og bróður
hans, Björns Baldurssonar.
Húsin á eyjunni, fyrir utan
Viktoríuhús og mylluna, eru
í eigu þeirra bræðra. Þjóð-
minjasafnið á Viktoríuhús
og mylluna, en þau voru gef-
in safninu fyrir nokkrum
árum.

Salvar býst við talsverðum
straumi af ferðamönnum í
sumar, en áætlunarferðum til
Vigur lýkur um miðjan ágúst.

– gudmundur@bb.is

Ferðafólk
sækir í
Vigur

„Það mun hafa talverð áhrif á
okkur hér á Ísafirði ef þeir hætta
við,“ segir Guðmundur M. Krist-
jánsson hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, um áætlanir fransks skipa-
félags að hætta við siglingar til
Íslands í sumar. Skipafélagið,
sem siglt hefur til Íslands undan-
farin ár og komið að meðaltali
þrisvar til fjórum sinnum til Ísa-
fjarðar á ári, íhugar að hætta
vegna óhagstæðra tollalaga.
Fram kom í fréttum Stöðvar 2 í
síðustu viku að félaginu sé gert
að greiða háar fjárhæðir í skatta
og aðflutningsgjöld umfram önn-
ur skemmtiferðaskip. Ástæðan
fyrir því er sú að skipið tekur
nýja farþega um borð í Reykja-
vík, og því telst siglingin til inn-

anlandssiglinga.
Búist er við metfjölda skemmti-

ferðaskipa til Íslands í sumar, en
áætlað er að 33 skip komi við á
Ísafirði. Skipið sem um ræðir
hefur ákveðið að fjölga ferðum
sínum til Íslands og útvíkka þær,
þannig að ferþegaskipti verða á
Íslandi og skipt verður um far-
þega þrisvar á þessu tímabili.
Farþegar koma bæði um borð og
fara aftur frá borði á Íslandi. Sam-
kvæmt fréttum Stöðvar 2 þýðir
þetta að skipið þarf samkvæmt
tollalögum að greiða meira í
skatta en erlend skemmtiferða-
skip gera almennt.

Að sögn Guðmundar eru tolla-
lög sem þessi ekki sér íslenskt
fyrirbæri. „Skipafélög sem eru í

innanlandssiglingum borga virð-
isaukaskatt af þjónustu sem þau
veita og þeim aðföngum sem þau
kaupa. Sérstaða þessa skips um-
fram önnur sem sigla hér til lands
er sú að það skiptir um farþega í
Reykjavík. Því fer það aldrei út
úr landhelginni og telst þar með
vera í innanlandssiglingu,“ segir
Guðmundur, og bætir því við að
ef það færi til Færeyja í millitíð-
inni væri vandinn leystur. „Það
er það sem skipafélög í Bretlandi
gera ef þau eru á hringferð í kring-
um Bretland. Þá skreppa þau til
Jersey og koma aftur. Auðvitað
orkar þetta tvímælis,“ segir
Guðmundur.

Guðmundur vill meina að
skipafélagið sem um ræðir sé

mikilvægt fyrir íslenska ferða-
þjónustu og því væri æskilegt ef
fyrirtækið kæmi fótunum betur
undir sig. „Það væri eðlilegt ef
einhverskonar aðlögunarferli
færi í gang, þetta er það mikil-
vægt félag fyrir siglingarnar
hingað,“ segir Guðmundur.

Fyrir Alþingi liggur nú frum-
varp þar sem tekið ár tollalögun-
um, og stendur til að öll skemmti-
ferðaskip sem hafa skemmri við-
dvöl en fjóra mánuði séu sett
undir sama hatt.

Nái þingið ekki að afgreiða
frumvarpið fyrir sumarið má telja
líklegt að forsvarsmenn franska
skipafélagsins hætti við komuna
til landsins.

– gudmundur@bb.is

Íhuga að hætta við komu til landsins
Skemmtiferðaskip við Ísafjarðarhöfn.
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Sælkeri vikunnar er Ragna Arnaldsdóttir á Ísafirði

Þrjár sumarlegar og léttarÞrjár sumarlegar og léttarÞrjár sumarlegar og léttarÞrjár sumarlegar og léttarÞrjár sumarlegar og léttar
„Sumarlegt og létt er efst í

huga mér núna og eru upp-
skriftirnar í þeim dúr,“ segir
Ragna.

Sumarlegt salat
Fyrir 6

400 g reyktur silungur
2 pokar blaðsalat
6 tómatar, skornir í báta
1 rauðlaukur, skorinn í
sneiðar
½ vatnsmelóna, skorin í bita
200 g rækjur
½ agúrka, skorin langsum í
tvennt og síðan í sneiðar með
ostaskera
1 krukka fetaostur með

sólþurrkuðum tómötum

Blandið salatblöðum, tómöt-

um, lauk og melónu saman.
Setjið rækjur, agúrku og fisk ofan
á og dreifið fetaostinum yfir. Ber-
ið fram með góðu brauði og
sinnepssósu (grísk jógúrt, sætt
sinnep og sweetrelish).

Penne-pasta með brokkolí,
kjúklingi og tómat

Fyrir 4-5
500 grpenne-pasta
4-500 gr kjúklingabringur,
skornar í bita
300 g brokkolí
1 tsk BlueDragon hvítlauks
mauk
½ dós tómatar
1 msk grænt pestó
60 g parmesan
Olía
Salt og svartur pipar (gróft

mulinn) eftir smekk

Sjóðið pastað eftir leiðbein-
ingum á pakka. Hitið pott og
steikið kjúklinginn upp úr olíu.
Setjið hvítlauk, brokkolí og tóm-
ata saman við og látið malla smá
stund. Smakkið sósuna til með
salti og pipar eftir smekk. Sigtið
pastað og hrærið saman við sós-
una. Setjið á fat, stráið pestói og
gróft rifnum parmesan yfir. Berið
fram með góðu salati og hvít-
lauksbrauði.

Endum svo á smá bombu.

Sumarpönnsur
16-20 pönnukökur

Fylling:
2 pelar rjómi

3 kókosbollur
3 rommý, í litlum bitum

Öllu blandað saman og sett inn í
pönnukökurnar.

Meðlæti:
Jarðarber
Bláber
Blæjuber
Súkkulaði, brætt.
Gott er að hella Baileys yfir

ávextina.
Fylltum pönnukökunum er

raðað á bakka í hring eða
skeifu, ávöxtunum komið fyrir
í miðjunni og líkjörnum hellt
yfir. Að síðustu er brædda
súkkulaðið látið leka yfir allt
á bakkanum.Verði ykkur að
góðu.

Ég skora á Níels R. Björns-
son, matsvein. Hann lumar á
ýmsu góðgæti.

Biskup Íslands hefur aug-
lýst til umsóknar embætti
sóknarprests í Bolungarvík-
urprestakalli frá 1. ágúst
2012, en sem kunnugt er læt-
ur sr. Agnes M. Sigurðar-
dóttir sóknarprestur og pró-
fastur Vestfjarðaprófasts-
dæmis af störfum og tekur
við embætti biskups Íslands
í júní. Biskup Íslands skipar í
embætti sóknarprests til 5 ára.

Í Bolungarvíkurprestakalli
eru fjórar sóknir, Hólssókn,
(887 íbúar) Súðavíkursókn,
(167 íbúar), Vatnsfjarðasókn
(16 íbúar) og Ögursókn (11
íbúar). Prestssetrið og skrif-
stofa sóknarprests er í Bol-
ungarvík. Sóknarpresti er
skylt að sitja prestssetrið og
hafa umsjón með því. Fyrir
liggur haldsbréf ásamt fram-
kvæmdaáætlun hjá fasteigna-
sviði Biskupsstofu. Sá sem fær
embættið undirritar halds-
bréfið áður en tekið er við
prestsetrinu.

Umsóknarfrestur rennur út
20. júní 2012.

– gudmundur@bb.is

Embætti sókn-
arprests auglýst

 Hólskirkja.

„Rauði þráður hátíðarinnar
hefur verið námskeiðin, og í raun
sérstaðan, en hátíðin var lengi sú
eina sem byggði á slíkri starf-
semi,“ segir Dagný Arnalds, list-
rænn stjórnandi tónlistarhátíðar-
innar Við Djúpið, sem haldin er
dagana 19.-24. júní. Uppbókað
er á öll námskeiðin í sumar, en
þau eru engu að síður opin fyrir
almenningi og því geta áhuga-
samir fylgst með kennslunni. Í

hádeginu og á kvöldin eru tón-
leikar í tengslum við hátíðina,
þar sem listafólkið sem sækir
Ísafjörð heim þessa helgi er nýtt
til fullnustu.

Aðalkennarar hátíðarinnar í ár
eru, Jorja Fleezanis fiðluleikari,
Stefán Ragnar Höskuldsson,
flautuleikari og Vovka Stefán
Ashkenazy, píanóleikari. „Nám-
skeiðin á hátíðinni eru jafnan vel
sótt, en það fer auðvitað alltaf

eitthvað eftir hljóðfærum. Sum-
arnámskeiðin okkar eru á svo
háu kalíberi, að þau eru eiginlega
einsdæmi á Íslandi og tónlistar-
nemendur geta treyst á gæði há-
tíðarinnar ár eftir ár,“ segir Dagný.

Meðal þeirra listamanna sem
fram hafa komið á hátíðinni og
kennt á námskeiðum hennar eru
Erling Blöndal Bengtsson, Vovka
Ashkenazy, Pekka Kuusisto,
Davíð Þór Jónsson, Alessio Bax,

Håkon Austbø, Evan Ziporyn,
Kurt Nikkanen, Andrew Quarter-
main, Sif Tulinius, Bent Søren-
sen, Sæunn Þorsteinsdóttir og
Daníel Bjarnason.

„Það skapast venjulega góð
stemming á hátíðinni þar sem
fólk dvelur í lengri tíma á Ísafirði
meðan á námskeiðunum stendur.
Það er líka sérstaða sem fólk
sækist í,“ segir Dagný.

– gudmundur@bb.is

Uppbókað á öll námskeið Við Djúpið

Snævar Valentínus Vagnsson
hefur óskað formlega eftir því
við Ísafjarðarbæ að fá að flytja
sauðnaut til Íslands frá Græn-
landi og ala þau á Vestfjörðum.
Snævar hefur mikinn áhuga á
því að koma upp stofni sauðnauta
hér á landi, og kannar nú hvort
hann geti fengið leyfi til að flytja
inn a.m.k. tíu kýr og tvo tarfa. Hægt
er að skapa þeim góð skilyrði á
vestanverðu landinu, þar sem
mikið landsvæði er ónýtt bæði af

mönnum og dýrum.
Snævar tekur fram að áður hef-

ur verið reynt að koma sauðnaut-
um til landsins en það hafi ekki
borið neinn árangur. Telur Snæ-
var árangursleysið hafa stafað af
því að þær aðferðir sem notaðar
voru við flutninga nautanna og
viðtöku þeirra við komuna til
Íslands. „Til að mynda var reynt
að flytja inn kálfa í stað vetrunga
en þá lofar ekki góðu. Þær að-
ferðir sem hægt væri að nota í

dag myndu skila betri árangri,“
segir Snævar.

Hann sér fyrir sér að eftir nokk-
ur ár verði um hundrað kýr og
nokkrir tarfar saman í flokki, og
gæti Ísafjarðarbær notið góðs af
þeim tekjum sem hægt er að hafa
of stofninum, t.d. í formi veiði-
leyfis, ferðamannatekna, o.s.frv.
„Ein hugmyndin gæti verið að
stofna áhugamannafélag um inn-
flutning sauðnauta og gætu fé-
lagsgjöld séð um einhvern hluta

kostnaðar við innflutning dýr-
anna,“ segir Snævar. Hann telur
að sauðnautin gætu verið góð
viðbót við dýrastofna Íslendingar
og það sé landi og þjóð til sóma
af fá slík dýr til að auðga dýralífið
á fróni.

Sauðnaut eru heimskautadýr
af ætt slíðurhyrninga, og er að
finna á túndrusvæðum Græn-
lands, Kanada og Alaska, en hafa
verið flutt til bæði Noregs og
Svíþjóðar.  – gudmundur@bb.is

Vill flytja sauðnaut til Vestfjarða
Sauðnaut í varnarstöðu. Mynd: wikipedia.org.
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Fiskistofa taki saman
yfirlit yfir rekstrarleyfi

Ísafjarðarbær hefur óskað
eftir því við Fiskistofu að tekin
verði saman yfirlit yfir öll þau
rekstrarleyfi sem veitt hafa
verið til fiskeldis í sjó á Vest-
fjörðum, og tengjast Ísafjarðar-
bæ á einhvern hátt. Undanfarna
mánuði og ár hefur Fiskistofa
gefið út rekstrarleyfi til fiskeld-
is í sjó í Arnarfirði, Dýrafirði,
Önundarfirði, í Ísafjarðardjúpi
og fjörðum unn úr Ísafjarðar-

djúpi. Þessi leyfi hafa m.a. ver-
ið til eldis á þroski, laxi og regn-
bogasilungi.

Að mati Ísafjarðarbæjar hafa
umsóknir um rekstrarleyfi
aukist verulega síðastliðið ár
og telja stjórnendur sveitarfé-
lagsins að nauðsynlegt sé að
hjá þeim liggi yfirlit um veitt leyfi
og staðsetningu kvía, bæði í
texta og á myndrænu formi.

– gudmundur@bb.is

Hrein eign Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga til greiðslu lífeyris nam
rúmlega 28 milljörðum króna um
síðustu áramót og hækkaði um
1,5 milljarð króna milli ára. Fjár-
festingatekjur sjóðsins voru já-
kvæðar um tæplega1,4 milljarð
króna en hrein eign frá fyrra ári
var 26,6 milljarðar. Nafnávöxtun
sjóðsins var jákvæð um 5,2% og
raunávöxtun neikvæð um 0,1%.
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar
sjóðsins síðastliðin 10 ár er 0,8%.
Raunávöxtun innlendra hluta-

bréfa á árinu var -15,1%, erlendra
verðbréfa -7,6%, veðskuldabréfa
5,6%, markaðsbréfa fyrirtækja -
1,5%, skuldabréfa  sveitarfélaga
5,6% og ríkisskuldabréfa 5,2%.

Þetta kemur fram í skjali um
starfsemi ársins 2011 sem birt
var í tengslum við ársfund sjóðs-
ins fyrir skemmstu. Þar kemur
jafnframt fram að árið 2011 ein-
kenndist  af útgreiðslum úr sér-
eignardeild vegna breytinga á
lögum um lífeyrissjóði þar sem
sjóðfélögum yngri en 60 ára  var

heimilað að taka allt að 6 millj-
ónir króna út af séreign á tveimur
árum. Greiddar voru úr séreign
25 milljónir og þar af voru 16 millj-
ónir vegna lagabreytinganna.

Eignir séreignardeildar eru í
eignastýringu hjá Íslenskum
Verðbréfum hf. og allar í virkri
stýringu. Hrein eign séreignar-
deildar í árslok var 487 milljónir
og hafði hækkað um 40 milljónir
frá fyrra ári. Nafnávöxtun ársins
var 11,8% sem jafngildir 5,1% raun-
ávöxtun.             – thelma@bb.is

Hrein eign hækkaði um 1,5 milljarð

Fimm ættliðir í beinan kven-
legg komu saman á Suðureyri
um hvítasunnuhelgina. Það var
langþráður draumur sem rættist
hjá Súgfirðingnum Unni Stein-

unni Kristjánsdóttur þann 8. des-
ember þegar hún varð langalang-
amma. Konunar, ásamt nýjasta
ættliðnum, voru allar staddar fyr-
ir vestan vegna fermingar í fjöl-

skyldunni. Var ákveðið því
ákveðið af smella af mynd við
það tækifæri.

Á meðfylgjandi mynd má sjá
yngsta meðliminn Emelíu Rós

Stígsdóttur en Sara Heiðrún
Fawcett (mamman) situr með
hana, við hlið hennar er Krist-
björg Unnur Sigurvinsdóttir

(amman), síðan kemur næst Guð-
ný Guðmundsdóttir (langamma)
og svo Unnur Steinunn Kristjáns-
dóttir (langalangamma).

– thelma@bb.is

Fimm
ættliðir
í beinan
kvenlegg
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