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Ásthildur Margrét Gísladóttir og Helga Guðrún
Magnúsdóttir eru nýkomnar heim  úr þriggja
mánaða heimsreisu. Þær segja frá ferðinni í
opnuviðtali og lýsa því hvernig var að koma í

hvert land og uppgötva æ verra gengi íslensku
krónunnar, ásamt öllu veseninu á ferðalaginu

Dauðlangar
aftur út
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Höfrungur í Skutulsfirði: Höfrungar eru ekki algeng sjón við Ísafjörð en þessi höfrungur hefur synt um
Pollinn í Skutulsfirði undanfarna daga.

Haukur í horni:Haukur í horni:Haukur í horni:Haukur í horni:Haukur í horni:
„...and here we have a harbour porpoise in our local pool.“„...and here we have a harbour porpoise in our local pool.“„...and here we have a harbour porpoise in our local pool.“„...and here we have a harbour porpoise in our local pool.“„...and here we have a harbour porpoise in our local pool.“

Samþykkja 25 milljóna króna stofn-
fjárkaup í Sparisjóði Bolungarvíkur

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
samþykkti með fimm atkvæðum
gegn tveimur, að verða við bón
Sparisjóðs Bolungarvíkur um
kaup á stofnfé að fjárhæð 25
milljónir króna, sem greitt verði
fyrir með hlutabréfum og fast-
eignum í eigu sveitarfélagsins
að því tilskyldu að ríkissjóður
komi með 400 milljóna króna
stofnfjárframlag. K-listinn klofn-
aði í afstöðu sinni í málinu og
kaus Jóhann Hannibalsson, bæj-
arfulltrúi K-listans, með tillög-
unni en Soffía Vagnsdóttir og
Auður H. Ragnarsdóttir á móti.
Þær segja í bókun ljóst að með
stofnfjárkaupum í Sparisjóði
Bolungarvíkur ætli meirihluti
bæjarstjórnar að samþykkja
áhættufjárfestingu fyrir hönd
sveitarfélagsins að upphæð rúm-
lega 25 milljónir króna.

„Afskiptaleysi Eftirlitsnefndar
varðandi væntanleg viðskipti

vekur furðu þar sem hún leggur
enn hart að bæjarstjórn að skera
niður útgjöld og draga úr rekstr-
arkostnaði og krafan um 5%
frekari niðurskurð fyrir árið 2010
er staðreynd. Við teljum undar-
legt að stjórn og bankastjóri
Sparisjóðsins skuli ekki, í ljósi
þeirra fullyrðinga að bankinn
muni ná sér á strik innan tveggja
ára, gefa stofnfjáraðilum sjálfum
kost á að fjárfesta í auknu hlutafé
í bankanum, en til þeirra hefur
ekki verið leitað varðandi málið,“
segir í bókuninni.

Þær stöllur spyrja hverjar séu
skyldur stofnfjáreigenda. „Er sá
hópur ekki bakhjarl sjóðsins í
blíðu og stríðu? Í skýrslum ráð-
gjafa bæjarstjórnar Bolungarvík-
ur um málið kemur fram að nokk-
ur óvissa ríki um afkomu fjár-
málastofnana á þessu ári og til
framtíðar litið. Að þeirra mati er
því ekki hægt að fullyrða að

eignastaða bæjarfélagsins verði
sú sama eftir stofnfjáraukninguna

og fyrir, verði af kaupum Bol-
ungarvíkurkaupstaðar á stofnfé í

Sparisjóðnum. Við lýsum okkur
því andsnúnar þessari ákvörðun,“
segir í bókuninni.

Meirihluti bæjarstjórnar telur
rétt að fram komi að leitað var til
óháðs ráðgjafarfyrirtækis varð-
andi mögulega þátttöku Bolung-
arvíkurkaupstaðar í stofnfjár-
aukningu Sparisjóðs Bolungar-
víkur. Niðurstaða þeirra úttektar
er að þrátt fyrir að nokkur óvissa
ríki um afkomu fjármálastofnana
á þessu ári og til framtíðar litið
mæli flest með því að Bolungar-
víkurkaupstaður taki þátt í stofn-
fjáraukningu Sparisjóðs Bolung-
arvíkur.

„Það er einnig mat ráðgjafanna
að samningur sá sem Bolungar-
víkurkaupstaður og Eftirlits-
nefnd með fjármálum sveitarfé-
laga (EMFS) hafa gert með sér
um fjárhagslegar aðgerðir og eft-
irlit eigi ekki að koma í veg fyrir
að stofnfjáraukning af þessu tagi
geti orðið að veruleika. Engu að
síður samþykkti meirihluti bæj-
arráðs að samkomulag um stofn-
fjárkaup yrði gert með fyrirvara
um samþykki EMFS. Þá er rétt
að ítreka enn og aftur að framlag
Bolungarvíkurkaupstaðar er skil-
yrt því að ríkissjóður komi inn
með nýtt stofnfé að upphæð 400
milljónir króna. Að framansögðu
lýsum við yfir stuðningi við til-
lögu meirihluta bæjarráðs að bæj-
arráði verði falið að ganga til
samninga við Sparisjóð Bolung-
arvíkur,“ segir í bókun meirihlut-
ans.                      – birgir@bb.is

Sparisjóður Bolungarvíkur.

Áskriftar-
síminn er
456 4560
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FORSTÖÐUMAÐUR HLÍFAR/TJARNAR
ÞJÓNUSTUÍBÚÐA ALDRAÐRA

Laus er staða forstöðumanns Hlífar/Tjarn-
ar, þjónustuíbúða aldraðra Ísafjarðarbæ.
Um er að ræða 100% stöðu. Helstu verk-
efni eru dagleg stjórnun, starfsmannahald,
samskipti og þjónusta við íbúa, frágangur
og skil á gögnum vegna launa og bókhalds,
útleiga íbúða, innkaup o.fl.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi. Starfsreynsla
og þekking á sviðinu æskileg. Framúrskar-
andi hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, góð yfirsýn, vandvirkni og
skipulögð vinnubrögð.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem allra fyrst. Frekari upplýsingar gefur
sviðsstjóri Skóla- og fjölskyldusviðs Ísa-
fjarðarbæjar í síma 450 8000 alla virka
daga á milli kl. 09:00 og 15:00.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júní nk.
Bent er á auglýsingu og greinargóðar upp-
lýsingar á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,
isafjordur.is.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Hlutfall 16 ára ungmenna á Vest-
fjörðum sem sækja skóla hefur
hækkað frá því um aldamótin.
Þetta kemur fram í tölum frá Hag-
stofu Íslands. Á árinu 2008 sóttu
95% 16 ára ungmenna á Vest-
fjörðum skóla en sambærilegt
hlutfall á landinu öllu var 93%
sé miðað við öll kennsluform
(dagskóla, kvöldskóla og fjar-
nám). Um 96% 16 ára stúlkna
sótti skóla á því ári en hlutfall
drengjanna var 93%. Hlutfall
þeirra er sóttu skóla á Vestfjörð-
um árið 2008 lækkar mjög hratt
með hækkandi aldri. Sem dæmi
má nefna að hlutfall 17 ára er

komið í 84% og meðal þeirra
sem eru 19 ára er hlutfallið 73%.
Er það nokkuð í takt við það sem
gengur á landsvísu en tölur Hag-
stofunnar sýna að haustið 2008
er hlutfall 17 ára ungmenna í
skólum landsins 85% en hlutfall
18 ára er 75%. Skólasókn hefur
því lækkað um 8 prósentustig á
milli 16 og 17 ára aldursárgang-
anna en um 18 prósentustig á
milli 16 og 18 ára árganganna.

Þrátt fyrir þetta hefur nemend-
um á framhaldsskólastigi fækkað
undanfarin ár, í fyrra voru þeir
615 talsins en þeir voru 651 árið
áður og 693 árið 2007. Skólaárið

2008-2009 var heildarfjöldi nem-
enda á landinu öllu 105.483. Á
yfirstandandi skólaári eru skráðir
18.278 nemendur á leikskóla-
stigi, 43.511 nemendur á grunn-
skólastigi, 25.590 nemendur á
framhaldsskólastigi og 18.104 á
skólastigum ofar framhaldsskóla-
stigi. Nemendum á Íslandi hefur
fjölgað um 1.265 frá árinu áður,
eða um 1,2%.

Þess má geta að skólasókn
reiknast sem hlutfall nemenda af
mannfjölda í viðkomandi aldurs-
flokki og með lögheimili í við-
komandi landshluta 1. des ár
hvert.                 – thelma@bb.is

Aðeins 5% sextán ára ungmenna
á Vestfjörðum sækja ekki skóla

Menntaskólinn á Ísafirði.

Ítreka að Vestfirðir verða settir
í forgang í vegaframkvæmdum
Fjórðungssamband Vestfjarða

ítrekaði nauðsyn þess að Vest-
firðir yrðu settir í forgang í sam-
göngumálum á Íslandi, á fundi
stjórnar sambandsins með Krist-
jáni Möller samgönguráðherra á
Ísafirði á föstudag Sambandið
boðaði til fundarins með ráð-

herra, sem staddur var á Ísafirði í
dag, til að ræða samgöngumál
Vestfjarða og hverjar áherslurnar
væru í þeim efnum. „Þetta var
mjög góður fundur“, sagði Birna
Lárusdóttir, varaformaður Fjórð-
ungssambandsins. „Við lögðum
þunga áherslu á að Vestfirðir

yrðu settir í forgang í samgöngu-
málum á Íslandi. Brátt munum
við reka lestina hvað landið varð-
ar í samgöngum. Hingað til höf-
um við nokkurn veginn verið jöfn
Norðausturlandi í samgöngum en
með framkvæmdum á því svæði
núna er ljóst að við drögumst

aftur úr.“
Birna sagði að auk forgangs í

samgöngum hafi flugsamgöngur
og fjarskiptamál svæðisins verið
rædd en að Fjórðungssambandið
hafi lagt áherslu á veg milli Þorska-
fjarðar og Vatnsfjarðar. „Það er
númer eitt, tvö og þrjú að farið sé
í framkvæmdir við Vestfjarðaveg
frá Flókalundi að Bjarkalundi“,
sagði Birna, en vegurinn er eina
tenging íbúa í Barðastrandarsýslu
við aðalþjóðveg landsins. Einnig
lagði Fjórðungssambandið áherslu
á að unnið yrði að hönnun og
undirbúningi jarðganga milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar, en að
sögn Birnu var óskað eftir því að
útboð þeirrar framkvæmdar hefj-
ist sem allra fyrst og að fram-
kvæmdir hefjist strax og fram-
kvæmdum Óshlíðarganga lýkur.

Að sögn Kristjáns Möller sam-
gönguráðherra var fundurinn afar
jákvæður. Hann sagði einnig að
rætt hefði verið að setja Vestfirði
í forgang hvað varðar samgöngu-
mál og að þegar væru fram-

kvæmdir við Vestfjarðaveg í far-
vegi. „Síðastliðin ár hafa um-
fangsmestu vegagerðarfram-
kvæmdir Íslandssögunnar átt sér
stað og áttu Vestfirðingar stóran
hlut í því, hingað fóru 2,8 millj-
arðar eitt árið og tveir milljarðar
það næsta. Þannig! að við ætlum
okkur að halda þessu áfram á
fullri ferð“, sagði Kristján. Að-
spurður um göng milli Dýrafjarð-
ar og Arnarfjarðar sagði Kristján
að ekki væri hagstætt að ráðast í
svo stórar framkvæmdir eins og
ástandið væri í dag.

„Meðal annars hvernig gengið
er í dag, þá eru útboð í gangagerð
afar óhagstæð. Bæði kostar þetta
mikið af erlendu efni og einnig
hefur hingað til verið notast
mikið við erlent vinnuafl sem er
afar dýrt þessa dagana. Hvenær
ráðist verður í þessar fram-
kvæmdir er erfitt að segja, en
það er alveg á hreinu að þetta
verða næstu göng sem verða gerð
á Vestfjörðum“, sagði Kristján.

– nonni@bb.is

Samgöngumál voru rædd á fundi Kristjáns Möllers og Fjórðungssambands Vestfirðinga.



44444 FIMMTUDAGUR     11. JÚNÍ 2009

Þyrla Landhelgisgæslunnar hélt björgunaræfingu á Flateyri í tilefni sjómannadagsins. Myndir: Páll Önundarson.

Glæsileg sjómannadagshelgi á Flateyri
Sjómannadagurinn var haldin

haldinn hátíðlegur um helgina á
Flateyri með frábærri dagskrá þar
sem allir fundu eitthvað við sitt
hæfi. Landhelgisgæslan tók þátt
í hátíðarhöldum Önfirðinga en
varðskipið Ægir stoppaði á Flat-
eyri yfir helgina þar sem boðið
var upp á siglingu á laugardag
auk þess sem skipið var til sýnis
á sunndeginum. Skipverjar létu
sitt ekki eftir liggja og tóku meðal
annars þátt í kappróðrinum, en
þátttaka þeirra vakti mikla lukka
meðal heimamanna.

Landhelgisgæslan sendi einnig
þyrlu á svæðið, en áhöfn hennar
sýndi kúnstir sínar með björgun-
aræfingu við höfnina. Heima-
menn fengu einnig skoða þyrluna
í nálægð en að lokinni æfingu

var þyrlan til sýnis, en það gladdi
sérstaklega unga Önfirðinga enda
ekki á hverjum degi sem hægt er
að skoða tæki sem þetta á Flat-
eyri.

Hin hefðbundna dagskrá var
einnig til staðar um sjómanna-
dagshelgina eins og dorgveiði-
keppni, reipitog, spýtu- vatns-
fötu- og eggjahlaup, flekahlaup,
koddaslagur og fleiri leikir. Það
var ekki bara landsleikur á Laug-
ardagsvelli um helgina en á
sparkvellinum kepptu íslenskir
heimamenn og þeir pólsku sín á
milli í stórskemmtilegum leik.

Nýtt húsnæði Björgunarsveit-
arinnar Sæbjargar á Flateyri var
vígt og því gefið nafnið Guðna-
búð, en sóknarpresturinn Fjölnir
Ásbjörnsson blessaði húsið. Róðrakeppnin vinsæla var á sínum stað.

Karahlaup var meðal þess sem boðið var upp á um sjómanna-
dagshelgina og nýttu Flateyringar tækifærið til að busla í sjónum.Hart var tekist á í reiptoginu.
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Sjómannadagurinn
haldinn hátíðlegur
Boðið var upp á hinar hefð-

bundnu skemmtisiglingar frá Ísa-
firði á laugardag í tilefni sjó-
mannadagshelgarinnar. Skip
Hraðfrystihússins Gunnvarar,
Páll Pálsson ÍS og Júlíus Geir-
mundsson ÍS sigldu þá með unga
sem aldna heimamenn um Ísa-

fjarðardjúp í blíðskaparveðri. Út-
gerðin bauð gestum skipanna upp
á kók og Prins Pólo og ljóst er að
allir skemmtu sér vel, enda ekki
á hverjum degi sem hægt er að
sigla um á flaggskipum ísfirskar
útgerðar.

– nonni@bb.is

Skemmtisiglingar HG eru árviss árburður á sjómannadaginn.

Hákarl sem var til sýnis um borð í Páli Pálssyni vakti mikla athygli meðal ungu kynslóðarinnar.
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Ritstjórnargrein

Það er málið

Útgefandi:
H-prent ehf.,

kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,

sími 456 4560, fax 456 4564

Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,

sími 892 5362, bb@bb.is

Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,

símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is

Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,

birgir@bb.is

Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson

Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími

894 6125, halldor@bb.is.

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400

eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorku-

lífeyrisþega.  Einnig sé greitt
með greiðslukorti.

Önnur útgáfa:
Ferðablaðið

Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Útlit
fyrir norðlæga átt með

skúrum einkum norðan-
lands. Svalt í veðri fyrir
norðan, en heldur mild-
ara fyrir sunnan. Horfur
á laugardag: Útlit fyrir
norðlæga átt með skúr-

um einkum norðanlands.
Svalt í veðri fyrir norðan,

en heldur mildara fyrir
sunnan. Horfur á sunnu-
dag: Útlit fyrir norðlæga
átt með skúrum einkum

norðanlands. Svalt í veðri
fyrir norðan, en heldur
mildara fyrir sunnan.

Spurningin
Ertu sátt(ur) við
hækkun á verði

áfengis og tóbaks?
Alls svöruðu 587.

Já sögðu 239 eða 41%
Nei sögðu 292 eða 50%

Alveg sama
sögðu 56 eða 9%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Áskriftar-
síminn er
456 4560

Bæjarins besta hefur ekki legið á þeirri skoðun að ein af mörgum
leiðum til að efla sveitarfélögin sé yfirtaka þeirra á ýmsum þáttum
samfélagsins, sem hingað til hafa verið í forsjá ríkisins. Með þessum
hætti næðist betur til þegnanna en í gegnum báknið, sem í augum
margra er líkt og óvígur þurs. Afstöðu blaðsins hefur jafnan verið
fylgt eftir með yfirlýsingu um að forsenda slíkra breytinga væri að
sveitarfélögunum yrði samhliða tryggt fjármagn til að mæta þeim
auknu útgjöldum sem umsvifin hefðu í för með sér. Því miður hafa
verulegar vanefndir orðið af hálfu ríkisvaldsins hvað þetta varðar í
þeim tilfellum sem verkefnaflutningur hefur þegar átt sér stað.
Nægir þar að nefna grunnskólann, sem mörg hver sveitarfélögin eru
enn að sligast undir fjárhagslega.

Stórir og öflugir byggðakjarnar er það sem landsbyggðin þarf á að
halda. Því miður verður það segjast eins og er að fyrirheit fyrri stjórn-
valda um byggðakjarna og ótal vaxtarsamingar, um eitt og annað,
hefur til þessa reynst innihaldsrýrt; fyrritíma skrautfjaðrir sem út-
deilendur virtust oft fyrstir til að gleyma.

,,Við verðum að færa valdið út í héruðin á ný“ er fyrirsögn viðtals
í síðasta tbl. BB við Kristinn H. Gunnarsson, fyrrum alþingismann,
sem segist vígreifari í pólitíkinni en nokkru sinni fyrr. Kristinn
kveðst undanfarið hafa hitt hóp manna hér vestra, sem rætt hafi mál-
in, greint stöðuna og reifað hugmyndir til úrbóta. ,,Við (hópurinn)

teljum að landsbyggðin eigi að ráða meiru um sín mál en hún gerir
í dag. Við búum í alltof miðstýrðu þjóðfélagi þar sem völd og áhrif
liggja öll hjá ríkisstjórninni. Þau liggja öll á höfuðborgarsvæðinu.
Það dregur til sín verðmætin. Það dregur til sín lífskjörin. Utan þessa
svæðis situr eftir fólk sem á undir högg að sækja.“

,,Það er vitlaust gefið í þjóðfélaginu,“ segir Kristinn, (og um það
efast fáir) ,,og þess vegna eigum við að grípa tækifærið þegar krafan
er um nýja stjórnarskrá,  að það verði gefið upp á nýtt. Við eigum að
beita okkur fyrir því að ný stjórnarskrá tryggi hagsmuni allra lands-
manna.“

Já, ef við gætum byrjað upp á nýtt við að sigra heiminn, þar sem
það var vitlaust gefið, væri málið einfalt. Vissulega fagnaðarefni ef
ákvæði nýrrar stjórnarskrár nægðu ein og sér til að tryggja hagsmuni
þegnanna. Hætt er við að reynslan af ákvæðinu um þjóðareign auð-
lindarinnar í hafinu dragi úr eftirvæntingum um betri tíð og blóm í
haga við það eitt að breyta orðalagi stjórnarskrárinnar. Við verðum
þó að vona að við höfum lært eitthvað af þeim dýrkeyptu mistökum,
sem við nú súpum seyðið af

Hvað sem öllu þessu líður er efling landsbyggðarinnar nokkuð
sem strax verður að hefjast handa við.

Það er málið. Um það ber okkur að taka höndum saman.
s.h.

Lokið verður við strenglagn-
ingu í Mjóafirði í sumar en þá
verður jarðstrengur settur í nýja
brú og sæstrengur aflagður. Einn-
ig verður sæstengur lagður yfir
Steingrímsfjörð og verður hann
á svipuðum stað og gamli streng-
urinn var. Unnið verður að frá-
gangi vegna Djúptengingar, nýr
millispennir tengdur á Nauteyri
og nýir jarðstrengir teknir í notk-
un. Áfram verður unnið að end-
urnýjun spennistöðva í sveitum.

Unnið verður að lagningu 11
kV strengs milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur í samvinnu við

Landsnet sem mun leggja nýjan
háspennustreng sömu leið. Sú
vinna mun þó að stærstum hluta
vera unnin árið 2010. Þingeyrar-
bæjarlína verður endurnýjuð með
jarðstreng. Byrjað verður á end-
urnýjun Barðastrandalínu með
jarðstrengslagningu í Patreks-
firði. Unnið verður að öðrum
áfagna í spennuhækkun Bíldu-
dalslínu í sumar. Þetta eru helstu
framkvæmdir sem fyrirhugaðar
eru á rafveitusviði Orkubús Vest-
fjarða í ár.

Þá verða settar upp nýjar út-
stöðvar í spennistöðvunum á

Nauteyri og í Hafnargötu í Bol-
ungarvík. Haldið verður áfram
með stýringar í Blævarsdalsár-
virkjun og í spennistöðvunum
við Kópnesbraut og við sund-
laugina á Hólmavík. Þá verða
settir upp nýir mismunastraums-
liðar í aðveitustöðvum í Breiða-
dal og Bolungarvík.

Dreifikerfi lágspennu í Smiðju-
götu og Þvergötu á Ísafirði verður
endurnýjað. Settur verður upp
400 V spennir í spennistöð Tún-
götu og ný spennistöð kemur við
Bröttugötu á Hólmavík. Einnig
verða spennistöðvar endurnýjað-

ar við skóla og í Lækjargötu á
Tálknafirði.

Dreifikerfi hitaveitna verður
bætt á Reykhólum og það stækk-
að á Patreksfirði. Dælubúnaður
verður endurnýjaður og komið
fyrir í nýrri dælustöð við Álftar-
land á Reykhólum. Þá verður
orkustöðin á Ísafirði gerð fjar-
stýranleg. Rafskautsketill í kyndi-
stöðinni á Flateyri verður endur-
nýjaður með nýjum 1,2 MW
túpukatli.

Frá þessu er greint í ársskýrslu
Orkubús Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Sæstrengur aflagður í Mjóafirði
Meðal helstu framkvæmda OV á árinu er jarðstrenglagning í nýrri brú í Mjóafirði. Ljósm: Eyjólfur Ari Bjarnason.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Dagur Hákon Rafnsson,
framkvæmdastjóri

Dagur Hákon Rafnsson starfar sem framkvæmdastjóri í líkamsræktarstöðinni Stúdíó Dan á Ísafirði.
Hann er jafnframt einkaþjálfari, enda kom í ljós þegar Bæjarins besta spurði hann inn að beini

að líkamsrækt er aðaláhugamálið. Dagur er einnig í stjórn ungra jafnaðarmanna á Ísafirði.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Það var að hætta að drekka áfengi.

Hvar langar þig helst að búa?
Kanada.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Það var þegar ég var á leiðinni heim úr 38 daga fríi.

Mestu vonbrigði lífs þíns?
Komast ekki áfram í söngvakeppni framhaldskólanna.

Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Líkamsrækt.

Uppáhaldslagið?
Tiny Dancer - Elton John.
Uppáhaldskvikmyndin?

Casino.
Uppáhaldsbókin?

Ég les lítið en ætli það sé ekki Da Vinci code eða AA-bókin góða.
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Eistland.
Uppáhaldsborgin?

Tallinn.
Besta gjöfin?

Góð úlpa.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Já að sjálfsögðu.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?

Símans.
Fyrsta starfið?

Unglingavinnan og frystihúsið.
Draumastarfið?

Ég veit það þegar ég finn það.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Carrot Top.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Dýrafjörður.

Skondnasta upplifun þín?
Ég kýs að halda því leyndu.

Aðaláhugamálið?
Líkamsrækt.

Besta vefsíðan að þínu mati?
Það er bara ein heimasíða nú orðið; Facebook.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Sterkari en í dag.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég er alltaf hress.
En helsti löstur?

Gleyminn.
Besta farartækið?

Þyrla eða bíll.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Annar í jólum
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Arnold Schwarzenegger.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Dagur.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?

Kl 20:00.
Í hvaða stjörnumerki ertu?

Meyjan.
Lífsmottóið þitt?

Brosa.

Sumarlok-
un hjá 3X
Jóhann Jónasson, fram-

kvæmdastjóri 3X Techno-
logy á Ísafirði segir hættu á
að fyrirtæki hverfi úr landi
ef áform ríkisstjórnarinnar í
sjávarútvegsmálum verða að
veruleika. Fyrning aflaheim-
ilda og umbylting á kvóta-
kerfinu leiði til algerar stöðn-
unar. Í slíku umhverfi fái há-
tæknifyrirtæki ekki þrifist.

Stjórnendur 3X Techno-
logy hafa þegar mátt draga
saman í rekstrinum og segja
upp starfsfólki. Í ár verður
svo í fyrsta skipti gripið til
þess ráðs að loka fyrirtækinu
tímabundið yfir sumartím-
ann. Undanfarin ár hefur fyr-
irtækið sótt í auknum mæli
á markaði erlendis þótt kjöl-
festan sé á Íslandi. Jóhann
segir greinilegt að menn haldi
að sér höndum hvað varðar
endurnýjun tækja og skipa
enda ríki mikil óvissa í grein-
inni.

Framleiðslu-
met hjá HG
Framleiðslumet var sett á

nýliðinni niðursuðuvertíð
lifrarniðursuðu Hraðfrysti-
hússins Gunnvarar í Súðavík
Vertíðinni lauk í síðustu
viku með framleiðslumeti,
en unnið var í 2,4 milljónir
dósa sem er 60% aukning
frá því í fyrra.

Verksmiðjan var að ljúka
sínu þriðja starfsári en hrá-
efnið hefur komið að lang
stærstum hluta úr þorskeldi
fyrirtækisins í Álftafirði og
Seyðisfirði og af ísfisktog-
aranum Páli Pálssyni. Af-
urðin er ætluð til manneldis
en hún er að mestu seld til
Frakklands og Rússlands.

Ferðablað-
ið komið út

Ferðablaðið Vestfirðir er
komið út. Blaðið, sem áður
hét Á ferð um Vestfirði, kem-
ur nú út fimmtánda sumarið
í röð. Meðal efnis í blaðinu
má nefna umfjöllun um björg-
in við ballarhaf, ísbjarnar-
blús á Hornströndum og frá-
sögur af sjávarskrímslum í
Arnarfirði. Blaðið liggur að
venju frammi án endurgjalds
á viðkomustöðum ferða-
fólks og víðar um land allt.
Efnisvinnsla var í höndum
Hlyns Þórs Magnússonar
sem ásamt Sigurjóni J. Sig-
urðssyni ritstýrði blaðinu.



FIMMTUDAGUR     11. JÚNÍ 2009 99999

Fyrstu niðurstöður mælinga á
Drangajökli benda til að hann er
með önnur einkenni en aðrir
helstu jöklar landsins. Ákoman
er meiri miðað við hæð og jafnvel
sú mesta á landinu. Einnig hefur
jökullinn verið að stækka sem
kemur verulega á óvart, því aðrir
jöklar á megin hálendinu og víð-
ast hvar erlendis hafa þynnst.
Orkubú Vestfjarða ákvað í sam-
starfi við Vatnamælinga- og auð-

lindadeildar OS og United States
Geological Survey að kortleggja
yfirbragð Drangajökuls og mæla
vetrarafkomu jökulsins. Til þess
liggja tvær meginástæður. Ann-
ars vegar skiptir loftslag og vatna-
far þar um slóðir miklu fyrir hugs-
anlegar virkjanir og hins vegar
er Drangajökull um margt nokk-
uð frábrugðinn öðrum jöklum
landsins, einkum vegna þess að
hann er allur undir 1000 metrum

yfir sjávarmáli og spannar annað
hæðarbil en aðrið jöklar landsins.
Enda er loftslag á Vestfjörðum
nokkuð frábrugðið því sem gerist
annars staðar á landinu.

Hafist var handa við verkefnið
í apríl 2005, fyrst með GPS yfir-
borðsmælingum þar sem keyrt
var kerfisbundið yfir allan jökul-
inn á vélsleðum og síðan voru
settar sex stangir eftir endilöng-
um jöklinum til ákomumælinga.

Nýjar stangir eru settar árlega á
sömu staði síðla vetrar áður en
vorleysingar byrja og þeirra vitj-
að á haustin. Vinnuflokkur OV á
Hólmavík gegnir lykilhlutverki
í þessum mælingum og leggur
OV til bæði mannskap og tæki
til ferðanna. Jöklafræðingur stýr-
ir leiðöngrunum og sér um úr-
vinnslu gagna og skýrslugerð.

Orkubúið hefur ákveðið að
bæta við vatnshæðarmæli í Selá

í Skjaldfannadal í sumar. Með
því að þekkja rennsliseinkenni
árinnar sést hvort jökullinn
miðlar vatni fram á haustið, sem
er áhugavert gagnvart virkjunum
og bera það saman við nærliggj-
andi ár sem hafa verið mældar.
Horft er til þess að styðja þessar
rannsóknir næstu þrjú til fimm
árin. Þetta kemur fram í árs-
skýrslu OV.

– thelma@bb.is

Drangajökull hefur stækkað

Bjarki í flugstjórnarklef-
anum. Mynd: siglo.is.

Bjarki flýgur
um Phoenix
Ísfirðingavinurinn Bjarki

Arnarson hefur heldur betur
verið á ferð og flugi frá því
hann dvaldi um árabil sem
ungur maður á Ísafirði. Bjarki
hefur um árabil dvalið í borg-
inni Phoenix í Arizonafylki í
Bandaríkjunum þar sem hann
hefur verið í flugnámi og síð-
ar starfað við flugkennslu.

Bjarki á ættir sínar að rekja
til Siglufjarðar en hann stund-
aði nám við Menntaskólann
á Ísafirði þar sem hann dvaldi
hjá móðursystur sinni Krist-
ínu Önnu Bjarkadóttur og
eiginmanni hennar Hafsteini
Sigurðssyni.

„Þetta voru skemmtilegir
tímar og ég á góðar minning-
ar frá öllum þessum stöðum“,
segir Bjarki „Ég reyni alltaf
að koma heim til Íslands tvis-
var á ári og dvel ávallt stutt í
Reykjavík því hugurinn er
hjá þessum stöðum úti á
landi,“ segir Bjarki í samtali
við fréttavefinn siglo.is.

Bjarki segir að flug hafi
alltaf verið ástríða hjá sér og
að loknu einkaflugmanns-
námi og sjómennsku, meðal
annars hér fyrir vestan á tog-
urunum Sléttanesi og Fram-
nesi frá Þingeyri, lét hann
verða af því að fara í frekari
nám. Phoenix varð fyrir
valinu, en nafnið átti þó ekki
hlut í því. Veðurguðirnir voru
frekar ábyrgir fyrir því að
sögn Bjarka en þar er „alltaf
sól og blíða“. Að loknu námi
við flugskóla PanAm fór
hann að starfa þar sjálfur sem
flugkennari.  – nonni@bb.is

Eftirspurn eftir útlánum
Byggðastofnunar aldrei meiri

Meginhluti útlána hjá Byggða-
stofnun fyrir árið 2008 fór til
fyrirtækja á jaðarsvæðum, þ.e. á
Vestfjörðum, Norðurlandi vestra
og eystra og á Austurlandi. Veitt
voru lán upp á tæpa 4 milljarða
2008 til 97 fyrirtækja. Þar af fór
mest til Norðurlands eystra en
því næst til Vestfjarða eins og
sjá má á meðfylgjandi súluriti.
Mestur hlutinn fór til fyrirtækja í
þjónustu og sjávarútvegi. „Útlána-
starfsemi á vegum Byggðastofn-

unar hefur þann megintilgang að
leitast er við að tryggja atvinnulífi
á veikari svæðum landsins lág-
marksaðgengi að lánsfé á hag-
stæðum kjörum, og mæta þannig
markaðsbresti sem staðfestur er
á þessu sviði á stórum svæðum á
landinu.“

Takmarkað aðgengi atvinnu-
lífs á landsbyggðinni að fjármagni,
og þá ekki síst lánsfjármagni, er
alþekkt alþjóðlegt vandamál á
svæðum sem eiga undir högg að

sækja. „Sérstaða Byggðastofn-
unar á íslenskum lánamarkaði
hefur verið sú að hún hefur lög-
skilgreint starfssvæði og hlut-
verk, stofnunin veitir litlum og
meðalstórum fyrirtækjum á
starfssvæði sínu lán á hagstæðari
kjörum en viðskiptabankarnir
gera, stofnunin veitir lán til lengri
tíma en aðrar lánastofnanir (allt
að 50-100% lengri), stofnunin
gefur fyrirtækjum lengri aðlögun
fram að fyrsta gjalddaga“, segir í

ársskýrslu Byggðastofnunar.
Eftirspurn eftir útlánum Byggða-

stofnunar hefur verið breytileg í
gegnum tíðina. „Þegar bankarnir
komu af fullum krafti inn á íbúða-
lánamarkaðinn 2004 og sam-
keppni þeirra á milli hófst af krafti,
minnkaði til muna eftirspurn eftir
útlánum Byggðastofnunar. Síðan
á árinu 2007 þegar herti að á fjár-
málamarkaði jókst eftirspurn aftur,
og er raunar meiri nú en nokkru
sinni fyrr í sögu stofnunarinnar“.

Árangur 1955 á Ísafirði fagnaði 40 ára fermingarafmæli fyrir stuttu. 35 mættu en árgangurinn telur um 60 manns og verður
það að þykja ágætis mæting. Hópurinn hittust í Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað á föstudagskvöldi og gæddi sér á fiskisúpu. Daginn
eftir var farið í bátsferð að Dalbæ á Snæfjallaströnd þar sem deginum var eytt í blíðskaparveðri, en einn úr árganginum, Sigurður
Sigurðsson, rekur ferðaþjónustu í Dalbæ. Um kvöldið var haldið í Edinborgarhúsið í mat, drykk og dans. Á sunnudeginum fóru
nokkrir úr hópnum og skoðuðu gamla barnaskólann á Ísafirði. „Það var æðislega gaman að hittast svona á æskuslóðum og rifja
upp gamla tíma“, segir Valur Jónatansson, einn úr hópnum.

Fögnuðu 40 ára fermingarafmæli
Hópurinn skemmti sér konungalega á 40 ára fermingarafmæli sínu.



1010101010 FIMMTUDAGUR     11. JÚNÍ 2009

Heimsreisa á tímum
heimskreppu og svínaflensu

Stöllurnar Ásthildur Margrét
Gísladóttir og Helga Magnús-
dóttir er nýkomnar heim eftir
þriggja og hálfs mánaðar heims-
reisu. Þær ákváðu að leggja upp
í ferðina fyrir um ári og hófu að
skipuleggja seinasta sumar en
greiddu svo fyrir allt saman nú í
byrjun janúar þegar gengið var
komið upp úr öllu valdi.

Fyrsta stopp var New York.
Þær höfðu ekki nema nokkra
daga þar en skipulögðu sig vel
og reyndu að sjá sem mest af því
sem New York hefur upp á að
bjóða á sem stystum tíma. Fóru
að sjálfsögðu á Tímatorg (Times
Square), í Miðgarð (Central
Park), sáu Empire State bygging-
una, Frelsisstyttuna og allt þetta
helsta. Þær stöllur virðast þó
ánægðastar með tónleika banda-
rísku rokkhljómsveitarinnar Kings
of Leon í Madison Square Gard-
en.

Þegar vinkonurnar lögðu af
stað í heimsreisuna hafði kreppan

staðið yfir á Íslandi í tæpa þrjá
mánuði. Það var þó lítið við því
að gera og þær létu hana ekkert á
sig fá. Þær styttu reyndar upp-
haflega planið varðandi Banda-
ríkin þar sem dollarinn var ekki
upp á sitt besta rétt áður en þær
borguðu ferðina, höfðu til að
byrja með ætlað að heimsækja
fleiri borgir en lengdu þá ferðina
til Nýja-Sjálands í staðinn.

Allir þekktu ÍslandAllir þekktu ÍslandAllir þekktu ÍslandAllir þekktu ÍslandAllir þekktu Ísland

„Fólk spurði okkur hvaðan við
værum og það kom alltaf sami
svipurinn þegar við sögðumst
vera frá Íslandi,“ segir Ásthildur.
Hún segir alla hafa vitað hvað
Ísland væri. Flestir sem þær
spjölluðu við um heimalandið
sögðust varla hafa heyrt um Ís-
land fyrr en eftir bankahrunið í
október, en nú væri það á allra
vörum. Þær segja fólk ekki hafa
haft miklar ranghugmyndir af
ástandinu um Ísland. Landið kom

fyrir í flestöllum fréttatímum og
fólk var frekar vel upplýst. „Það
var mikið gert grín að Íslandi. Til
dæmis í nýsjálenska ríkissjón-
varpinu var einhver gæji sem
spurði hvort Nýsjálendingum
þætti efnahagurinn þar í landi
slæmur, hann benti þeim á að
þetta gæti verið verra, þetta gæti
verið Ísland,“ segir Ásthildur.

– En þegar þið komuð til New
York, var eitthvað sem þið voruð
sérstaklega búnar að gera eða
vilduð þið láta borgina koma
ykkur á óvart?

„Okkur langaði auðvitað að sjá
þetta helsta, Frelsisstyttuna, Tim-
es Square, Central Park og svo
framvegis. Annars vorum við
voða rólegar í skipulagningunni,
vorum þó auðvitað með túrista-
bækurnar og flökkuðum svo um
þessa mest áhugaverðu staði,“
segir Helga.

– En supuð þið ekki hveljur
yfir gengi íslensku krónunar í
þessari ferð?

Ásthildur: „Við borguðum
ferðina rétt eftir áramót..“

Helga: „Þegar pundið var í 290
krónum.“

Ásthildur: „Við byrjuðum á
því þegar við lentum í hverju
landi að athuga gengið, sem var
auðvitað alltaf mjög slæmt, en
ekkert við því að gera. Þegar
maður er svo að flakka um þessi
ódýrari Asíulönd skiptir kannski
ekki alltaf máli hvort gengið er
slæmt eða ekki, það er allt í
ódýrari kantinum fyrir okkur
Vesturlandabúana hvort eð er.“

Helga: „Við vorum búnar að
safna fyrir ferðinni og gerðum
alltaf ráð fyrir að gengið yrði
slæmt fyrir okkur. Í dýrari lönd-
unum, svo sem Ástralíu, gistum
við svo auðvitað bara á farfugla-
heimilum, átum núðlur alla daga
og gerðum okkur hafragraut á
hverjum morgni. Þannig er lítið
mál að gera þetta ódýrara.“

Þær gistu hjá „hóstbróður“
Helgu á Manhattan í New York

en hún hafði búið hjá honum
þegar hún var skiptinemi á Nýja-
Sjálandi. Þar voru þær á 23. hæð
í íbúðablokk og segja Manhattan
vera draumi líkust. „New York
var ólýsanleg. Í fyrstu héldum
við að við værum kannski svona
hrifnar af borginni því að þetta
var sú fyrsta sem við heimsóttum,
en þegar lengra dró á ferðina
komumst við að því að svo var
ekki. Það toppaði ekkert New
York, sama hvert við komum,
hún er alveg hreint mögnuð og
mig langar að flytja þangað sem
fyrst,“ segir Ásthildur.

– Hvað er svona magnað við
borgina?

Helga: „Það gekk allt svo smurt
fyrir sig og samgöngurnar eru
alveg hundrað prósent. Ég veit
ekki nákvæmlega hvað það var
sem heillaði okkur svona en eitt-
hvað var það, við fórum báðar
þaðan með stjörnur í augunum.“

L.A. einum of glyskenndL.A. einum of glyskenndL.A. einum of glyskenndL.A. einum of glyskenndL.A. einum of glyskennd

Ásthildur í fallhlífarstökki í Melbourne í Ástralíu.
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Vinkonurnar héldu ferðinni
síðan á vesturströnd Bandaríkj-
anna til borgar englanna, Los
Angeles, og voru ekkert sérlega
hrifnar af henni. Þær segja borg-
ina alltof stóra og glyskennda.
Þær dvöldu þar í þrjá daga og
höfðu ekki bíl. Þær gistu á Venice
Beach á farfuglaheimili. Þær
gerðu sér grein fyrir að lítið væri
um almenningssamgöngur í
borginni en þegar þær komu á
áfangastað varð þeim ljóst að
þær voru nánast engar. „Það eru
ekkert nema risastórar hraðbraut-
ir. Öll hverfi eru nákvæmlega
eins og öll hús líta nákvæmlega
eins út. Við pöntuðum rútuferð
einn daginn sem fór með okkur
að skoða hús fræga fólksins, fór-
um í Hollywood og skoðuðum
skiltið og sáum stjörnurnar á
Boulevard. Það var frábært en
þar með var listinn nánast tæmd-
ur,“ segir Ásthildur.

Þær segjast hafa hangið á strönd-
inni og hjólað eftir ströndinni en
það sé lítið hægt að gera í Los
Angeles nema að hafa bíl. Þær
höfðu ekki aldur til að leigja bíl
og segjast þar fyrir utan báðar
varla hefðu þorað að keyra í um-
ferðinni.

Frá Bandaríkjunum var förinni
heitið til Auckland á Nýja-Sjá-
landi þar sem Helga dvaldi sem
skiptinemi í heilt ár fyrir tveimur
árum. Helga segir landinu svipa
til Íslands að mörgu leyti og fólk-
ið mjög svipað og á Íslandi, fyrir
utan það að meira er um tjágróður
og fólkið lifir aðallega á landbún-
aði. Þær dvöldu á Nýja-Sjálandi
í fimm vikur og voru þar af í
tvær vikur hjá fjölskyldu Helgu.

Þær flugu svo niður á suður-
eyjuna og þar hittu þær fyrir vin-
konu sína, Ísfirðinginn Önnu
Maríu Guðmundsdóttur, sem var
þar á ferðalagi. Þær ferðuðust
saman um suðureyjuna með rút-
um og gistu meðal annars hjá
Ísfirðingnum Rúnari Héðinssyni
og frú. Leiðir skildust svo þegar
Anna María fór aftur til Mel-
bourne í Ástralíu þar sem hún
dvaldi seinasta ár en þær stöllur
héldu aftur upp á norðureyjuna
og héldu þar ferðalaginu áfram.
Því næst var förinni heitið til
Ástralíu og fyrsti viðkomustaður
var einmitt Melbourne hjá Önnu
Maríu.

Heilsuðu uppHeilsuðu uppHeilsuðu uppHeilsuðu uppHeilsuðu upp
á Nágrannaá Nágrannaá Nágrannaá Nágrannaá Nágranna

Þar dvöldu þær í viku hjá
frænku Önnu Maríu, Ísfirðingn-
um Gunnu Helga. Þeim vinkon-
unum fannst ótrúlega gaman í
Melbourne og voru að sjálfsögðu
með topp leiðsögumann. Þær
fóru meðal annars og skoðuðu
Ramsay Street þar sem hin sí-
vinsæla þáttaröð Nágrannar er
tekin upp. Þar hittu þær fyrir
Janelle Timmins, eina af leikkon-
um Nágranna, komu við í Harr-
odsverslun og kíktu á Charlie’s
Bar.

Ásthildur og Helga á fílsbaki í Tælandi.

Stöllurnar fyrir framan Taj Mahal á Indlandi.

Vinkonurnar þurftu að hylja hár sitt í Indlandi sökum
hárlitsins og því áreiti sem fylgir honum frá indverjum.

Þær brugðu sér á skíði í verslunarmiðstöð í Dubai.

„Við fórum í stúdíóið þar sem
þættirnir er teknir upp og fórum
svo og heimsóttum sjálft Ramsay
Street. Gatan heitir reyndar ekk-
ert Ramsay Street heldur Pin Oak
Court og það er bara venjulegt
fólk sem býr þarna, en framleið-
endur þáttarins fá leyfi til að taka
þáttinn upp kl. 16-18 á hverjum
degi. Þá er bannaður aðgangur í
götunni og heimafólk verður að
halda sig annað hvort inni í hús-
unum eða utan götunnar,“ segir
Ásthildur.

Þær segja upplifunina að koma
á sett Nágranna hafa verið magn-
aða. Þær hafa horft á þáttinn frá
því þær muna eftir sér en segjast
hafa haldið í fyrstu að settið væri
mun stærra. Allt var pínulítið.
Þær sáu t.d.veggmynd með mynd
af Tókíó og þá var sú mynd notuð
þegar Lou átti að hafa farið þang-
að. „Það var mjög fyndið að sjá
hvað þetta var miklu minna en
maður hafði búist við,“ segir Ást-
hildur.

Frá Melbourne héldu þær til
Sydney og kíktu þar í óperuhúsið
eitt laugardagskvöldið upp-
klæddar og hristu af sér heims-
rykið fyrir sinfóníutónleikana.

Byron Bay sviparByron Bay sviparByron Bay sviparByron Bay sviparByron Bay svipar
til Bolungarvíkurtil Bolungarvíkurtil Bolungarvíkurtil Bolungarvíkurtil Bolungarvíkur

Frá Sydney héldu þær upp
austurströndina, til Byron Bay,
sem Helga segir að sé ekki stærri
bær en Bolungarvík og þar snúist
allt atvinnulífið um ferðamenn.
Bænum lýsa þær sem pínulitlum
og gömlum hippabæ, allir ofur
afslappaðir og fólk ýmist gerir
ekki neitt eða spreytir sig allan
liðlangan daginn á sjóbretti. Þær
dvöldu þar þriðjudag, miðviku-
dag og fimmtudag og en þótt það
hafi verið það sem þær kalla
venjulega vinnuviku hjá Íslend-
ingum voru allir á húrrandi fylliríi
öll kvöldin. Það má þó líklega
rekja til þess að bærinn er alltaf
uppfullur af ferðamönnum. Þá
aðallega bakpokakrökkum eins
og þeim.

Frá Byron Bay var förinni heit-
ið í bæ sem kallast Surfers Para-
dise. Staðurinn ber þetta nafn –
Paradís sjóbrettafólks – og er ekki
gælunafn yfir hann. Þær segja
bæinn vera uppbyggðan sem
ferðamannastað. Þær bjuggust
við litlum bæ en reyndin var að
hann var risastór, fólkið allt stór-
glæsilegt og skemmtanalífið ein-
kenndist af glamúr og klæðaregl-
um. En þær kynntust mjög mörgu
fólki í Surfers Paradise og segja
dvölina þar hafa verið afar
ánægjulega fyrir vikið.

Allt bannað í SingapúrAllt bannað í SingapúrAllt bannað í SingapúrAllt bannað í SingapúrAllt bannað í Singapúr
Frá Ástralíu var ferðinni heitið

til Singapúr. Þær segja landið
þrungið öfgum og nær allt sé
bannað þar. Strákar mega ekki
vera með sítt hár, sektir eru fyrir
að sturta ekki niður á almenn-
ingsklósettum og verðir fylgjast

með hvort salernisnotendur fylgi
ekki þeirri reglu. Bannað er að
vera með tyggjó og himinhá sekt
við að henda því á götuna.
Bannað er að éta í almennings-
samgöngum, svo sem lestum og
strætóum. Þær vissu ekki fyrst
að það væri bannað að borða í
almenningssamgöngum og horft
var á þær líkt og þær væru vit-
lausar þegar þær átu mat sinn í
lestinni.

Auk þess var íbúum Singapúr
einnig starsýnt á þær því þær eru
ljóshærðar og rauðhærðar og
fengu nasaþefinn af því hvernig
Austurlandabúar taka fólki sem
er ekki dökkhært í lestinni. Þær
dvöldu í þrjá daga í Singapúr og
segja að þær hefðu ekki nennt að
vera þar lengur. Samt sem áður
þótti þeim dvölin þar afar merki-
leg.

Varar um sigVarar um sigVarar um sigVarar um sigVarar um sig
vegna háralitarinsvegna háralitarinsvegna háralitarinsvegna háralitarinsvegna háralitarins

Frá Singapúr var haldið til Ku-
ala Lumpur í Malasíu. Þegar þær
dvöldu í Singapúr og sögðu fólki
að þær hugðust ferðast til Malasíu
var þeim sagt að vera varar um
sig vegna háralitarins.

„Fyrsta kvöldið okkar í Mala-
síu lentum við í smá háska. Við
fundum ekki hostelið okkar, sem
kom líka í ljós í lokin að var hrein-
lega ekkert til, leigubílstjórinn
snerist bara í hringi og grenjandi
rigning og þrumur og eldingar.
Pínu bíómyndalegt. Þá urðum
við eitthvað voðalega hræddar
og ég vafði klút utan um hárið á
mér til að hlaupa út í búð því ég
var svo hrædd um að einhver
myndi ræna mér,“ segir Ásthild-
ur, en segir þetta jafnvel hafa
verið óþarfa taugaveiklun í þeim
á þeim tíma.

Upplifðu ára-Upplifðu ára-Upplifðu ára-Upplifðu ára-Upplifðu ára-
mót í Tælandimót í Tælandimót í Tælandimót í Tælandimót í Tælandi

Frá Malasíu brugðu þær sér til
Tælands. Þær flýttu för sinni til
Tælands um nokkra daga til að
ná svokallaðri Full Moon veislu
í Koh Phangan, þar sem 15 þús-
und manns koma saman mánað-
arlega til að skemmta sér. Þær
dvöldu þar í nokkra daga, enda
algjör eyjaperla, fóru á fílsbak
og slöppuðu af í sólinni.

Þaðan héldu þær á vesturströnd
Tælands og dvöldu á Phi Phi
eyju yfir páskana áður en þær
héldu aftur til Bangkok. Daginn
áður en þær komu til borgarinnar
höfðu mótmæli í borginni verið
stöðvuð. Hermenn voru á öllum
götuhornum en þær segjast hafa
leigt bílstjóra sem keyrði um á
þriggja hjóla mótorhjóli með þær
tvær í aftursætinu í átta klukku-
tíma.

Tælendingar héldu fagnað á
nýju ári þegar þær komu til Bang-
kok og því er fagnað með því að
sprauta vatni á allt og alla. Þær
áttu bókað næturflug til Tókíó
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en komust ekki að hótelinu í
Bangkok því allt var tryllt af
fögnuði fyrir utan hótelið þeirra.
Um lokafögnuð var að ræða og
var makað yfir þær leðju og hellt
yfir ísköldu pollavatni, áður en
þær komust ískaldar, skítugar og
alltof seinar í næturflug til Tókíó.

Tæland er mjög ódýrt land og
oft er sagt að þar sé hægt að gera
allt fyrir hundrað kall. Þær segja
hins vegar að því ódýrara sem
landið var áttu þær það til að
eyða þeim mun meira, því hugs-
unarhátturinn var á þann veg að
allt væri svo ódýrt.

Tókíó líkt úrTókíó líkt úrTókíó líkt úrTókíó líkt úrTókíó líkt úr
framtíðinniframtíðinniframtíðinniframtíðinniframtíðinni

Frá Tælandi var haldið til Tók-
íó og segja þær að koman til
borgarinnar hafi verið eins og að
sjá inn í framtíðina. Á almenn-
ingsklósettunum var hægt að
velja hvort maður vildi hafa set-
una heita eða kalda. Hægt er að
stilla á hljóð ef maður vill ekki
að manneskjan á næsta bás heyri
mann ganga örna sinna og einnig
var hægt að framkalla hljóð sem
hermdi eftir því að sturtað væri
niður.

Mannlífið í Tókíó þótti þeim
einnig afar merkilegt. Allar bygg-
ingar eru himinháar og upplýstar
neonskiltum. Annar hver maður
á götunum er með grímu fyrir
andlitinu til að verjast bakteríum.
Þær segja alla karlmenn vera ná-
kvæmlega eins klædda og vaxna,
allir mjög fínir og smart í alveg
eins jakkafötum með skjalatösku.
Kvenmennirnir voru engir eftir-
bátar í tískunni. Þær segja kon-
urnar hafa verið mjög smekkleg-
ar og flottar enda hafi Tókíóbúar
löngum verið þekktir fyrir að vera
brautryðjendur í tískuheiminum.

Tókíóbúum samaTókíóbúum samaTókíóbúum samaTókíóbúum samaTókíóbúum sama
um ferðamennum ferðamennum ferðamennum ferðamennum ferðamenn

Þeim gekk ótrúlega vel að rata
um borgina þó svo að engir leið-
arvísar væru á ensku. Þær gátu
gert sig skiljanlegar með fingra-
máli en segja íbúa Tókíó frekar
ópersónulega og kalda. „Það var
auðvitað upplifun að koma til
Tókíó frá eins fátæku landi og
Tælandi, þar sem öllu skiptir að
ferðamönnum líði vel. Í Tókíó
var öllum nokkuð sama þó maður
stæði á einhverju götuhorninu
og snerist í hringi með risakort
að reyna að rata,“ segir Ásthildur.

„Ég gæti trúað því að viðmót
íbúa í Tókíó gagnvart ferða-
mönnum sé svipað og hjá Íslend-
ingum. Þú þarft að biðja um hjálp
ef þú þarft á henni að halda“
segir Helga.

Háværar konur í PekingHáværar konur í PekingHáværar konur í PekingHáværar konur í PekingHáværar konur í Peking
Eftir Tókíó fóru þær til Peking

og það fyrsta sem þær segja um
borgina er hvað konurnar þar eru
brjálaðar og fólk almennt laust

við alla mannasiði. Fólk tali ekki,
það gargi. Pekingbúar hrækja
gjörsamlega út um allt og skilti
eru víðs vegar um göturnar sem
benda á að bannað sé að hrækja á
göturnar en þau virði enginn.

„Þetta var eins og svart og hvítt
að koma frá Tókíó til Peking. Á
almenningsklósettunum eru ein-
ungis holur í gólfunum og enginn
klósettpappír og konum í Peking
finnst algjört aukaatriði að loka
á eftir sér dyrunum þegar þær
ganga örna sinna.

Peking skítug borgPeking skítug borgPeking skítug borgPeking skítug borgPeking skítug borg

Þær dvöldu í viku í Peking og
byrjuðu þar að versla, pakka í
bakpokann og fylla allar hand-
farangurstöskur, því einungis
voru þrjár vikur eftir af ferðalag-
inu. Svínaflensan var farin að
gera vart við sig og fréttir að
berast af veikinni frá Mexíkó en
engar varúðarráðstafanir byrjað-
ar vegna þeirra.

„Það var samt í Peking sem
við fundum virkilega fyrir því að
við værum með öðruvísi háralit
en íbúarnir. Fólk í Tókíó rétt
horfði en í Peking lentum við í
kínverskum fjölskyldualbúmum
út um allt. „Við vorum stoppaðar
alls staðar í myndatökur og þá
var iðulega ekkert um eina mynd
að ræða heldur þurfti alltaf að
taka eina með hverjum fjöl-
skyldumeðlim og að sjálfsögðu
frá mismunandi sjónarhornum
líka“ segir Ásthildur.

Þær segja að það hafi verið
nokkurt áfall að koma frá Tókíó
til Peking. Allt var mun óskipu-
lagðara og skítugra og fólk
merkilega laust við alla tísku
miðað við nágranna sína Japana.

Átakanlegt aðÁtakanlegt aðÁtakanlegt aðÁtakanlegt aðÁtakanlegt að
sjá lítil börn betlasjá lítil börn betlasjá lítil börn betlasjá lítil börn betlasjá lítil börn betla

Förinni var síðan heitið til Delí
á Indlandi og dvöldu þær þar í
vikutíma. Þeim fannst magnað
að vera á Indlandi og hefðu viljað
dvelja þar lengur en til stóð, en
jafnframt sáu þær mjög mikið á
stuttum tíma. Þær gistu á mjög
flottu hóteli í Delí á þeirra mæli-
kvarða, því það var mjög ódýrt
eins og gengur og gerist í landinu.
„Við vorum orðnar svolítið vanar
lélegum hótelum eftir að hafa
ferðast svona víða, en þetta hótel
var algjör lúxus,“ segir Helga.

Eins og svo oft áður leigðu
þær sér bílstjóra til að keyra þær
um Delí og hann sýndi þeim allt
það merkilegasta sem borgin
hafði að bjóða. Þær segja samt
sem áður að það hafi ávallt fengið
á þær að sjá lítil börn standa í
fataræflum við götuljósin og
betla pening. Oftast voru það
ungar stúlkur sem héldu á yngri
systkinum sínum og bönkuðu á
rúðurnar og báðu um pening.

„Við vorum búnar að búa okk-
ur undir að þetta yrði erfitt en
þetta er líklega eitt af því sem
maður getur aldrei vanist því að

þurfa að horfa upp á. Við áttum
erfitt með okkur að skrúfa ekki
niður rúðuna og gefa þeim pen-
inga en okkur var ráðlagt að gera
það ekki,“ segir Ásthildur.

25 manns í einum bíl25 manns í einum bíl25 manns í einum bíl25 manns í einum bíl25 manns í einum bíl
Umferðin í Delí jaðrar við geð-

veiki að sögn vinkvennana. Ind-
verjar eru ekkert að stressa sig
þótt merktar akreinar séu á hrað-
brautum eða vegum. Í bílana
þjappar fólk sér og þegar mest
var sáu þær 25 manns í einum
fjölskyldubíl. Fólkið hékk utan á
bílunum og lá út um allt í bílnum.

Á Indlandi voru þær ávallt með
klúta til að hylja hárið því alls
staðar var fólk að benda á þær ef
þær tóku af sér klútana og hóp-
uðust að þeim. „Þegar ég dró
slæðuna niður var eins og fólk
hefði séð geimverur og lítil börn
voru hálfhrædd við okkur og
höfðu eflaust aldrei séð annað
eins,“ segir Helga.

Vinkonurnar leigðu sér einka-
bílstjóra í nokkra daga og keyrðu
„Hinn gullna þríhyrning“ og
skoðuðu þar með svolítinn hluta
landsbyggðarinnar og fleiri borg-
ir en Delí. Það sem þeim fannst
merkilegast var að alls staðar
mátti sjá Vodafone-, Pepsi- og
Lay´s-skilti. Þær keyrðu í gegn-
um mörg lítil þorp þar sem fólk
bjó í strákofum og átti varla föt
til að skýla sér. Í öllum þessum
ömurlegheitum mátti síðan sjá
ofangreind skilti, sem þeim stöll-
um þótti afar sérstakt.

Indverjar klípa sjáiIndverjar klípa sjáiIndverjar klípa sjáiIndverjar klípa sjáiIndverjar klípa sjái
þeir móta fyrir læriþeir móta fyrir læriþeir móta fyrir læriþeir móta fyrir læriþeir móta fyrir læri

Þær höfðu kynnt sér vel alla
siði sem tengjast menningu land-
anna. Samt sem áður lentu þær í
því þegar þær komu á flugvöllinn
í Delí að strákur frá Bandaríkj-
unum en búsettur í Delí gaf sig á
tal við þær og spurði hvort þær
hefðu ekki klæðnað til að hylja
sig betur því þær voru einungis í
íþróttabuxum og bol.

„Hann sagði indverska karl-
menn ekki kunna á slíkan klæðn-
að. Ef þeir sjá móta fyrir rass eða
læri á kvennmönnum klípa þeir
og rífa í mann, því ef þeir sjá
öðruvísi háralit en dökkan stimpla
þeir viðkomandi sem vestrænar
kynbombur sem þeir sjá í sjón-
varpinu, líkt og Pamelu Ander-
son. Við rótuðum því eftir ein-
hverjum slæðum og bundum um
mitti okkar og höfuð,“ segir Ást-
hildur.

Dubai stærst í heimiDubai stærst í heimiDubai stærst í heimiDubai stærst í heimiDubai stærst í heimi
Frá Delí fóru þær til Dubai þar

sem þær segja allt vera hæst,
stærst, mest og flottast í heimi.
Þær gistu hjá frænda Ásthildar
sem býr í Dubai og þótti þeim
algjör lúxus að sofa í umbúnu
rúmi, geta skellt sér í sturtu án
sandalanna og fyrst og fremst
borða Kellog’s í morgunmat eftir

Vinkonurnar áhyggjulausar í lestarferð í Melbourne.

Stöllurnar komnar til Tókíó.

Komnar á úlfalda í Dubai.
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að hafa sniðgengið mjólkurvörur
í fleiri vikur.

Í Dubai er allt stærst. Þar er
stærsta hótel í heimi, stærsti gos-
brunnur í heimi, hæsta bygging í
heimi, stærsta verslunarmiðstöð
í heimi og í henni er skíðabrekka
sem þær skelltu sér í eftir að hafa
legið í sólbaði í 40 stigum fyrr
um morguninn og uppskáru kvef
eftir dvölina á skíðasvæðinu.

Vanmeta ekkiVanmeta ekkiVanmeta ekkiVanmeta ekkiVanmeta ekki
íslensk klósettíslensk klósettíslensk klósettíslensk klósettíslensk klósett

Frá Dubai var síðan förinni
heitið til Íslands. Þær segjast ekk-
ert hafa verið orðnar ferðaþreytt-
ar eftir reisuna og hefðu svo
sannarlega viljað ferðast í nokkr-
ar vikur í viðbót. Það var þó að
sjálfsögðu gott að komast heim.
Aðallega voru þær spenntar að
hitta fjölskyldu og vini aftur.

„Það var svo þægilegt að koma
heim, sofa í sínu rúmi, hitta fjöl-
skylduna, borða íslenskan mat
og anda að sér hreinu lofti,“ segir
Helga, og Ásthildur segist aldrei
hafa verið eins þakklát fyrir sturt-
una heima hjá sér og íslensku
klósettin, svo ekki sé minnst á
þann lúxus að hafa alltaf klósett-
pappír við hendina.

En eftir nokkurra daga dvöl á
Íslandi er aftur kominn ferðafiðr-
ingur í þær tvær og aldrei að vita
nema þær skelli sér í aðra ferð í
nánustu framtíð.

– birgir@bb.is Helga og Ásthildur komnar til Ísafjarðar eftir skemmtilega heimsreisu.

Murr kattamatur
kominn í verslanir

Framleiðsla á íslenskum katta-
mat í nýrri verksmiðju Murr ehf.
í Súðavík hófst í síðustu viku og
var varan væntanleg í verslanir í
byrjun þessarar viku. Murr ehf.
hefur síðustu tvö ár unnið að
undirbúningi framleiðslu á ís-
lenskum kattamat. Vöruþróun og
uppsetning verksmiðju á Súðavík
hefur gengið vel og afraksturinn
hefur nú litið dagsins ljós í há-
gæða kattamat. Murr ehf. hefur
átt gott samstarf við Norðlenska
sláturhúsið á Akureyri og SAH
afurðir á Blönduósi í þessu ný-
sköpunarverkefni sem felst í
framleiðslu á verðmætum afurð-
um úr áður vannýttu hráefni.
Fjórir starfsmenn starfa hjá Murr
ehf. og vonast er til að þeim
fjölgi þegar framleiðslan verður
komin á fullan skrið. Fyrstu vör-
urnar sem Murr setur á markað
eru heilfóður fyrir fullorðna ketti

og hundasælgæti. Mjög mikil
áhersla hefur verið lögð á að nota
einungis hreinar náttúrulegar af-
urðir og engin uppfyllingar- eða
aukaefni.

Bragi Líndal Ólafsson fóður-
fræðingur og Þorleifur Ágústsson
dýralífeðlisfræðingur hafa stýrt
þróunarvinnu fyrirtækisins. Unn-
ið er að þróun fjölbreyttrar vöru-
línu og er meðal annars stefnt að
því að þróa fóður sem sérstaklega
verður ætlað fyrir unga ketti ann-
arsvegar og eldri ketti hinsvegar.
Mikill áhugi er á því hjá slátur-
leyfishöfum að Murr taki við
áður vannýttu hráefni. Með því
er meðal annars mögulegt að
lækka förgunarkostnað til muna
og auka verðmæti sláturafurða,
sem ætti að skila sér í fjárhags-
legum ávinningi fyrir bændur.

„Við erum mjög ánægð með
að rannsóknir og þróunarstarf

fyrirtækisins undanfarin tvö ár
séu nú að bera ávöxt. Við höfum
lagt mikla áherslu á að fram-
leiðslan sé fyllilega samkeppnis-
hæf í gæðum og verði við inn-
flutta vöru og það verður spenn-
andi að sjá viðbrögð íslenskra
gæludýraeigenda við þessum
valkosti,“ segir Þorleifur Ágústs-
son, framkvæmdastjóri Murr ehf.
„Við lítum svo á að hér sé um
mjög mikilvæga nýsköpun að
ræða og það er sérstaklega
skemmtilegt að hafa getað unnið
að henni hér á Vestfjörðum sem
hafa átt undir högg að sækja í
nýsköpun undanfarin misseri.

Kattamaturinn Murr verður á
boðstólum í verslunum Bónuss
og 10/11 frá og með mánudeg-
inum 8. júní. Umboðs- og dreif-
ingaraðili Murr ehf. er Fisksölu-
skrifstofan ehf.

– birgir@bb.is

Dr. Þorleifur Ágústsson með afurðina.
Ertu orðin(n) áskrifandi? Síminn er

456 4560
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Dómsdagsfréttir

Skjaldborg

Dalai Lama

Bloggið
Ég hlustaði á viðtalið við Dalai

Lama [á dögunum]. Virðingin og
umburðarlyndið sem geislaði frá
honum heillaði mig á svipstundu.
Eins og hann hefur heillað milljónir
annarra manna. Samt var hann lítil-
látur, hann lítur ekki á sjálfan sig sem meiriháttar mann - kannski einmitt
þess vegna er hann meiriháttar maður.

Sem ég lá í sófanum, undir jakuxateppinu góða, reikaði hugurinn
umsvifalaust austur til Nepal. Þetta var andrúmsloftið sem mætti manni
þar. Algjört trúfrelsi í verki, botnlaus nægjusemi og endalaust umburðar-
lyndi. Trúfrelsið er þeim sjálfsagt, þarna búa í einni kös búddar, hindúar,
múslimar, kristnir, trúleysingjar og margir fleiri og þeir skilja ekki átök
milli trúarhópa. Kathmandu er full af búddastúpum og hindúahofum, þar
má líka finna gyðingamusteri, kirkjur og moskur, fólkinu finnst sambúð
trúarbragða eðlileg. Ég var spurð á hvað ég tryði og fátt varð um svör hjá
mér - spyrjandinn sagði þá - já þú trúir örugglega á eitthvað - haltu því
áfram og svo var það ekki rætt meira. Mér fannst erfiðara að horfa upp
á nægjusemina sem allsstaðar mætti manni í Nepal. Hún er svo mikil að
framfarir verða litlar, fólk gerir ekki kröfur um þægindi, rafmagn er
skammtað eftir hverfum, mörg hús eru án vatnsleiðsla- íbúar sækja vatn
í brunninn og konurnar þrífa mataráhöldin þar.

Jóna Benediktsdóttir
http://jonaben.blog.is

Það er merkilegt hvað íslenskir
fjölmiðlar eru ginkeyptir fyrir
hverri dómsdagsspánni á fætur
annarri um að algert hrun blasi
við undirstöðuatvinnugrein lands-
manna þ.e. fiskveiðum.

Fyrir nokkru var það aðal-
fréttin í helstu fjölmiðlum lands-
ins að algert hrun blasti við fiski-
stofnum heimsins árið 2048 en
upp komst að sú spá var einungis
fölsk beita til þess að vekja
athygli fjölmiðla.

Núna hefur Einar Árnason birt grein, þar sem spáir úrkynjun og
hruni þorsksins a Íslandsmiðum, byggða á mjög hæpnum gögnum.
Það er eins og við manninn mælt, helstu fjölmiðlar landsins kok-
gleypa beituna gagnrýnislaust og virðast vera jafn meðvirkir með
sértrúarvísindaliðinu sem boðar hver endalokin á fætur öðrum og
þeir voru með blessaða útrásarliðinu okkar.

Ég hef um nokkurt skeið velt því fyrir mér hvers vegna þeir vís-
indamenn s.s. Jón Kristjánsson fiskifræðingur, sem boða bjarta
framtíð byggða á viðtekinni vistfræði, fá enga umfjöllun.

Sigurjón Þórðarson – http://sigurjonth.blog.is

Ótrúlega skemmtilegri Skjald-
borgarhátíð lauk á sunnudaginn.
30 heimildamyndir voru sýndar
og flestar myndir heiðursgestsins
Þorfinns Guðnasonar einnig. Sig-
urvegari í áhorfendakosningu þetta
árið var myndin „Konur á rauðum
sokkum“. Frábær mynd sem sann-
arlega kallast á við þá umbrotatíma
sem í dag skekja samfélagið. Ég
var kynnir á hátíðinni og sá því allar myndirnar 30. Ég er s.s búin að sjá
u.þ.b 30 klukkutíma af heimildamyndum um helgina.

Eitt skyggði á annars frábæra hátíð en ég lenti í umferðaróhappi. Ég
lenti í árekstri. Var í órétti og skemmdi 2 bíla. Bílinn hans Hjálmars
frænda og bíl á Patreksfirði. Enginn slasaðist og skemmdir voru ekki
sérlega miklar. Ég hef aldrei lent í árekstri áður og þetta var mikið sjokk.
Slys gerast eins og elding. Við aðkomuna af slysinu kom aðvífandi Patr-
eksfirðingur sem spurði okkur hvort við værum slösuð og þegar við
ökumennirnir sögðum að svo væri ekki þá sagði hann nokkuð góða
setningu sem endurspeglar hárrétta afstöðu til hlutanna: „Þetta er bara
járnarusl þessa bílar má laga. Það eina sem skiptir máli er að þið eruð
ósköðuð”.

Teitur Atlason – http://eimreidin.eyjan.is/

Hefðu ekki geta greitt
laun á neyðaraðstoðar

Bolungarvíkurkaupstaður hefði
ekki getað greitt starfsmönnum
sínum laun í janúar s.l. án ein-
hverskonar neyðaraðstoðar, að
sögn fulltrúa Eftirlitsnefndar með
fjármálum sveitarfélaga. Þetta
kom fram á fundi sem haldin var
með nefndinni og íbúum Bol-
ungarvíkur í síðustu viku. Þann
7. október sl. undirritaði Bol-
ungarvíkurkaupstaður samning
við Eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga (EMFS). Fyrstu
drög að fjárhagsáætlun sveitarfé-
lagsins fyrir 2009 gerðu ráð fyrir
talsvert minni sparnaðaraðgerð-
um og minni hækkun útsvars en

raun varð á síðar. EMFS hafnaði
alfarið þeirri leið og sagði í bréfi
til bæjarstjórnar 18. desember:
„Áætlunin gerði ráð fyrir veru-
legum halla á rekstri ársins og
var hún í heild sinni, að mati
eftirlitsnefndar, langt frá því að
vera fullnægjandi miðað við
markmið um að jöfnuði verði
náð eigi síðar en á árinu 2010.“

Þá segir einnig í bréfinu : „Á
fundi eftirlitsnefndar þann 17.
desember var nánar fjallað um
stöðu sveitarfélagsins í ljósi
framlagðra upplýsinga.  Jafn-
framt var upplýst að Lánasjóður
sveitarfélaga mun ekki veita

frekari lán á grundvelli sömu
upplýsinga, auk þess sem sjóð-
urinn boðar að leitað verði til
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga varð-
andi greiðslu vanskila sveitarfé-
lagsins við sjóðinn.“  Lánasjóður-
inn hefur veð í tekjum sveitarfé-
lagsins og gat þannig náð í greið-
slur vegna vanskila beint í Jöfn-
unarsjóð og tekið þar af fram-
lögum til Bolungarvíkur. „Þetta
þýðir á mannamáli að sveitarfé-
lagið hefði ekki getað greitt út
laun 1. janúar sl. nema með ein-
hverskonar  neyðaraðstoð,“ segir
í kynningu EMFS frá fundinum.

– birgir@bb.is

Gistinóttum á hótelum fjölgaði
um 10,2% í apríl milli ára á sam-
anlögðu svæði Suðurnesja, Vest-
urlands og Vestfjarða. Alls voru
skráðar 6.752 gistinætur á svæð-
inu í apríl miðað við 6.128 gisti-
nætur í fyrra. Það sem vekur at-
hygli er að mikil fjölgun er á
útlendingum sem nýta sér hótel
á svæðinu, en skráðar voru 3.650
gistinætur útlendinga í apríl mið-

að við 2.388 í sama mánuði í
fyrra. Nemur aukningin því
52,8% og hafa aldrei fleiri út-
lendingar nýtt sér hótel á svæðinu.

Á vef Hagstofunnar kemur
einnig fram að á sama tíma fækk-
aði gistinóttum Íslendinga, en að-
eins 3.102 gistinætur voru skráð-
ar á heimamenn í apríl miðað við
3.740 í fyrra. Nemur því fækk-
unin 17,1%. Var fjölgun gisti-

nótta sú mesta á þessu landsvæði
en einnig fjölgaði gistinóttum í
Reykjavík um 3%. Fjöldi gisti-
nótta á landinu í heild stóð sem
næst því í stað. Athygli skal vakin
á því að hér er eingöngu átt við
gistinætur á hótelum, þ.e. hótel-
um sem opin eru allt árið. Til þessa
flokks gististaða teljast hvorki
gistiheimili né hótel sem ein-
göngu eru opin yfir sumartímann.

Gistinóttum fjölg-
aði um 10% í apríl

Fuglaspjöld sem sett voru upp í Heydal í Mjóafirði í fyrrasumar hafa vakið athygli ferðamanna
á staðnum. Tekin voru í notkun átta upplýsingaspjöld um fuglana sem búa í Heydal en um þessar
mundir er verið að vinna að því að koma upp samskonar spjöldum um plöntur. Að sögn Gísla
Pálmasonar hjá Ferðaþjónustunni Heydal er nóg um að vera í dalnum og ferðamannastraumurinn
hafinn af krafti.

Upplýsingar um vængjaða íbúa Heydals
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Hugmynd að lækningarafurð-
um úr fiskipróteinum sigraði
Hugmynd að vinnslu á lækn-

ingavörum úr fiskipróteinum
sigraði Nýsköpunarkeppni Vaxt-
arsamnings Vestfjarða en keppn-
in, sem veitt voru á föstudag,
voru haldin í samvinnu við At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða.
Það er fyrirtækið Kerecis ehf.
sem stóð fyrir sigurhugmyndinni
en hún snýst um að nýta fiskaf-
urðir á svæðinu til að framleiða
vöru sem verður notað við með-
höndlun á sköðuðum vef. Hlaut
fyrirtækið þrjár milljónir króna í
verðlaun auk 40 ráðgjafatíma hjá
Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.

Shiran Þórisson, verkefnastjóri
Vaxtarsamnings Vestfjarða,
sagði við afhendingu verðlaun-
anna að það hafi verið erfitt að
velja úr þeim fjölmörgu hug-
myndum sem borist höfðu keppn-
inni, en að nýsköpun sé afar
mikilvæg vexti samfélaga og
þjóða. Það sem dómnefnd keppn-
innar hafi haft að leiðarljósi hafi
verið nauðsyn þess að hafa góða
og skýra viðskiptahugmynd sem
snúi að verðmætasköpun. Shiran
sagði að vinningshafinn hafi haft
ákaflega góða hugmynd og að
framtíðarmöguleikar þess séu
mjög miklir en mikill eftirspurn
er eftir þvílíkri vöru á heims-
markaði. Guðmundur Sigurjóns-
son, stjórnarformaður Kerecis
ehf., veitti verðlaununum viðtöku
og sagði að hann hafi unnið að
þessari hugmynd í nokkur ár
ásamt félögum sínum dr. Baldri
Tuma Baldurssyni og dr. Hilmari
Kjartanssyni.

„Hugmyndin snýst um að
vinna lækningarvörur úr fiskiúr-
gangi, hugmyndin er talsvert vel
unnin og tilraunaprófanir eru
hafnar.“ sagði Guðmundur en
hugmyndin er að varan nýtist
við meðhöndlun á þrálátum sár-
um sem eru algeng meðal eldra
fólks, fólks með sykursýki og
sára á svæði þar sem er lélegt
blóðflæði eins og legusár. „Ein
aðferðin við að meðhöndla sár
sem þessi felst í að leggja sérstaka
vöru á sárið sem unnin er úr
svínum. Hugmyndin okkar er
semsagt að búa til svipaða vöru
nema úr fiskipróteinum. Í fiski-
vörunni eru einnig sérstök ensím
sem stuðla sáragröft þannig að
varan hentar einkar vel“, sagði
Guðmundur, „Það er einungis
hægt að nota afurðir sem eru
nokkurra klukkustunda gamlar.
Það þarf því mjög fersk hráefni
og þar kemur staðsetningin og
nálægðin við fiskimiðin á Vest-
fjörðum sér ákaflega vel.“ Guð-
mundur sagði að styrkurinn kæmi

sér ákaflega vel og myndi nýtast
mjög vel við verkefnið en stefnt
er að því að ráða strax tvo starfs-
menn og vonast er til að tilrauna-
framleiðsla hefjist þegar líður á
haustið.

Í öðru sæti lenti Fossadalur en
fyrirtækið, sem hefur starfað við
framleiðslu á veiðihjólum síðast-
liðinn ár, hefur unnið að þróun
nýrrar tegundar bremsubúnaðar
fyrir veiðihjól. Að sögn Stein-
gríms Einarssonar, sem veitti
verðlaununum viðtöku, er um
byltingarkennda tækni að ræða
sem mun nýtast sérstaklega vel
við fluguveiði, bæði í ám og sjó.
Sagði hann ennfremur að prófan-
ir færu fram í sumar og því væri
von á nýja veiðihjólinu á markað
á næsta ári. Hlaut Fossadalur eina
og hálfa milljón króna í verðlaun
auk 40 ráðgjafatíma hjá Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða.

„Það er auðvitað frábært að fá
svona verðlaun“, sagði Stein-
grímur, „En það sem mér finnst
frábærast við þetta allt saman er
þetta framtak. Þessi keppni hvet-
ur fólk til þess að setja hugmyndir
sínar niður á blað, taka þátt og
láta drauma sína rætast.“ Að hans
sögn hefur fyrirtækið unnið að
þróun bremsubúnaðarins í um
það bil ár en hún er byggð á
framleiðslu veiðihjóla fyrirtæk-
isins sem hafa gefið góða raun

síðastliðin ár. „Eftir að vel tókst
til með veiðihjólið okkar fórum
við að hugsa hvað við gætum
gert meira. Það sem hefur hlotið
hvað minnstu þróun er bremsu-
búnaðurinn en hann er ákaflega
mikilvægur í stórfiskveiðum.
Fluguveiði á sjó er vinsælasta
greinin í Bandaríkjunum og því
er þetta langstærsti markaður-
inn“, sagði Steingrímur. Fyrir-
tækið hefur þegar sent inn um-
sókn um einkaleyfi að búnaðin-
um en í sumar verður hann í
prófun hjá atvinnuveiðimönnum

gjafatíma hjá Atvinnuþróunar-
félagi Vestfjarða.

Auk þriggja efstu sætanna
hlutu fjórar hugmyndir hvatn-
ingarverðlaun Nýsköpunarverð-
launanna. Þau hlutu Ekó sjávar-
afurðir fyrir nýjar vinnslu og
meðhöndlunaraðferðir við fisk-
vinnslu, Gyða fyrir hugmynd af
rafvæddum farþegabát, Vél-
smiðja Ísafjarðar fyrir fittings
unnið úr stálrörum og Ferðaþjón-
ustan Arnardal fyrir nýja afþrey-
ingu í tengslum við ferðaþjón-
ustu.                     – nonni@bb.is

víðsvegar um heiminn. „Við er-
um alveg klárir á því að hug-
myndin er einkaleyfishæf, við
erum einnig klárir á því að þetta
verður alveg byltingakennd tækni
en hægt verður að yfirfæra hana
yfir á allar gerðir veiðihjóla“,
segir Steingrímur.

Í þriðja sæti varð hugbúnaðar-
lausnin Vefsíðuvakinn, en snýst
hún um að stýra virkni heima-
síðna með það að hugarfari að
auka aðgengi að upplýsingum.
Hlaut hugmyndin 750 þúsund
krónur í verðlaun auk 40 ráð-

Shiran Þórisson ásamt Guðmundi Sigurjónssyni.

Steingrímur Einarsson veitir verðlaununum fyrir annað sætið viðtöku.
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Lítil vandræði?

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

smáar

Stjórnmál á Íslandi eru athygl-
isverð. Rúma fjóra mánuði hefur

ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar setið. Hún var kjörin
til áframhaldandi setu hinn 25. apríl síðastliðinn og þurfti ekki
lengur að treysta á nýjan formann Framsóknarflokks. Slíkt sýnir
trú og traust kjósenda á flokkunum og forystumönnum þeirra. Eftir
99 daga  stjórnarsetu tók ,,ný” ríkisstjórn sömu flokka við völdum,
studd meirihluta kjósenda og lagði fram 100 daga áætlun. Kjósendur
höfðu þá hlustað á forsætisráðherra tala ítrekað um stórkostlegan
vanda heimila á Íslandi og treystu greinilega að hún segði satt.

Miðvikudaginn 3. júní síðastliðinn sagði forsætisráðherra í um-
ræðum á Alþingi, sem formaður Framsóknarflokks og stuðnings-
maður ríkisstjórnarinnar frá 1. febrúar hafði forgöngu um, að
vandi heimilanna væri ekki nærri eins mikill og hún hafði áður
haldið fram. Það var mikill léttir fyrir alþýðu landsins að vita þetta,
ekki síst þá sem eru að kikna undan skuldabyrði og verða nú að
neita sér bæði um bílferðir og áfengi. Það eru mörg heimili sem eru
með nettóstöðu sem svarar til 5 milljón króna eignar. Hve lengi
skyldu þessar fimm milljónir vera að gufa upp á báli verðbólgu,
hækkandi húsnæðislána vegna hækkunar bensíns og áfengis?

Vissulega er gott að staðan sé ekki eins slæm og forsætisráðherra
hefur haldið og haldið fram meðal annars í kosningabaráttunni.

Hvenær segir forsætisráðherra satt og hvenær skyldi henni ekki
vera kunnugt um staðreyndir þegar hún segir frá? Á forsíðu Morg-
unblaðsins sama dag segir hún að staðan í efnhagsmálum sé verri
en áður var talið! Gott og vel, en af máli hennar eftir hádegi þann
daginn á hinu háa Alþingi má draga þá ályktun að mörg heimili
eigi nettóeign til þess að ráða við þessa vondu stöðu.

Löngu er orðið tímabært að ríkisstjórn með meirihluta stuðning
Alþingis og kjósenda taki til hendinni, hætti að jagast um inngöngu
í Evrópusambandið, sem hefur bæði kosti og galla, en bjargar ekki
núverandi ástandi. Það er staðreynd að þjóðarbúskap Íslendinga er
svo komið að skilyrði þess ágæta sambands verða ekki uppfyllt.
Tal um að taka upp Evru sem gjaldmiðil er þýðingarlaust meðan
ekki er unnt að uppfylla skilyrði þar að lútandi. Nokkur ríki sem
gengu í Evrópusmbandið 2004 hafa enn ekki fengið að taka upp
Evru og munu ekki fá næstu árin.

Ísland mun hvorki ganga í Evrópusambandið né taka upp Evru
ef ekki er tekið á efnahagsvandanum strax. Hafi kjósendur Sam-
fylkingarinnar, sem reyndar eru innan við þriðjungur íslenskra
kjósenda, trúað því hafa þeir annað hvort blekkt sjálfa sig eða látið
blekkjast. Vinstri grænir ætla ekki að ganga þann veg. Hverju á
skuldsettur Íslendingur, sem vill fá að vera í friði með sitt og sína,
að trúa? Icesave samningar bæta ekki stöðuna.

Alls bárust níu umsóknir um
menningarstyrki frá Ísafjarðarbæ
á árinu 2009 og fengu allar um-
sóknirnar styrki frá sveitarfélag-
inu. Auglýst var eftir umsóknum
og rann umsóknafrestur út þann
27. maí sl. Verkefnin og einstakl-
ingar sem fengu styrki eru Act
alone leiklistarhátíð, 200.000
krónur, - Dýrafjarðardagar 2009,
100.000 krónur, Edinborgar-
húsið menningarmiðstöð, 50.000
krónur,  Gospelkór Vestfjarða,
50.000 krónur, Hermann Níels-
son, 50.000 krónur, Kvennakór-
inn Vestfjarða Valkyrjur, 50.000
krónur, Sunnukórinn á Ísafirði,
100.000 krónur, Við Djúpið
tónlistarhátíð, 200.000 krónur og
Þröstur Jóhannesson, tónlistar-
maður, 50.000 krónur.

Níu verk-
efni fá styrk

Töluverður erill hefur verið hjá
ísfirska ferðaþjónustufyrirtækinu
Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar
ehf., að undanförnu. Fyrirtækið
hefur staðið að farþegaflutning-
um hópa og félaga um Ísafjarð-

ardjúp og bar einna hæst ferðir
með Lionsklúbbnum frá Kefla-
vík, kennara úr byggingageiran-
um og útskriftarhópi frá leikskól-
anum Eyrarskjóli frá Ísafirði, en
þessir hópar fóru allir í Vigur í

þarsíðustu viku.
Guðrún Kristjánsdóttir, annar

eigandi Sjóferða Hafsteins og
Kiddýjar ehf., segir sumarið líta
ágætlega út hvað varðar bókanir
en hún segir það fara mikið eftir

veðri hvort mikið verði að gera í
sumar, en töluverð ótíð var í maí
að hennar sögn. „Við höfum
kannski farið einni til tveimur
ferðum fleiri núna heldur en á
síðasta ári, en þetta er allt á svip-
uðu róli,“ segir Guðrún en hún
segir meira um að hópar bóki sig
í ferðir hjá þeim heldur en ein-
staklingar. „Ef veðrið verður gott
í sumar þá verður heilmikið að
gera fyrir vestan,“ segir Guðrún.

„Góðu veðri fylgir
aukin ferðamennska“

Lionsklúbbur Keflavíkur fór með Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar til Vigur.

Átján ára nemi við MÍ óskar eft-
ir sumarvinnu. Er með bílpróf
og hefur reynslu af garðyrkju-
störfum og verslunarstörfum.
Getur byrjað strax. Uppl. gefur
Kjartan Trausti í s. 866 9623.

Til sölu eru lítið notuð Radial
Triangle sumardekk, 265/75
R16. Einnig sex gata felgur á
Nissan Patrol. Uppl. gefur Heim-
ir í síma 456 4380.

Svört Softshell flíspeysa tapað-
ist fyrir u.þ.b. tveimur vikum.
Peysan er merkt: Anton Ívar
Ísaksson. Á sama stað er óskað
eftir hlaupahjóli, helst gefins
eða fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 897 8579.

Til sölu eru borðstofuborð og
sex stólar. Uppl. í s. 456 3748.

27% aukning á
lönduðum afla

Á fyrstu níu mánuðum fisk-
veiðiársins hefur rúmum átta
þúsund tonnum af bolfiski
verið landað í Bolungarvík-
urhöfn. Aukning frá sama
tímabili fiskveiðiársins á und-
an er 1.700 tonn eða 27%.
Aflinn fyrstu níu mánuðina
er jafnmikill og allt fiskveiði-
árið á undan.

Bolvískir smábátar fiska
jafnan mikið og eru oftast nær
í efstu sætum yfir aflahæstu
smábátana í sínum flokki.
Sirrý ÍS frá Bolungarvík var
aflahæst af smábátum yfir tíu
brúttótonnum á landinu og
Guðmundur Einars ÍS skammt
á eftir henni. Einar Hálfdáns
ÍS frá Bolungarvík er einnig
meðal aflahæstu smábáta
undir tíu brúttótonnum .
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Trúnó í Edinborgarhúsinu
Hljómsveit Tómasar R. Ein-

arssonar leikur í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði föstudaginn 19. júní
kl. 21 ásamt Ragnheiði Gröndal
og Mugison. Hljómsveitin er
skipuð fagmönnum á hverju sviði
en á gítar leikur Ómar Guðjóns-
son, hljómborðsleik annast Dav-
íð Þór Jónsson, Matthías MD
Hemstock slær trommur og Tóm-
as R. Einarsson sér um kontra-
bassaleik. S.l. haust kom út
geisladiskurinn TRÚNÓ með
tólf lögum Tómasar R. Einars-
sonar í flutningi söngvaranna
Ragnheiðar Gröndal og Mugi-
sons. Þau fjalla um ást og ein-
semd, timburmenn og tilvist guðs.
Skáldin sem leggja Tómasi lið
eru Ingibjörg Haraldsdóttir, Vil-
borg Dagbjartsdóttir, Kristín
Svava Tómasdóttir, Sveinbjörn
I. Baldvinsson, Steinn Steinarr
og Halldór Laxness, auk þess
sem Tómas á sjálfur þrjá texta.

Lögin eru flest ný en elsta lag
Tómasar, Stolin stef, er þó að
finna á disknum, í sameiginleg-
um flutningi þeirra Ragnheiðar
Gröndal og Mugisons. Lagið er

til í ýmsum útgáfum en þetta er í
fyrsta sinn sem Tómas hljóðritar
það sungið. Tómas og félagar
fluttu lögin í stappaðri Fríkirkju
á Jazzhátíð Reykjavíkur í ágúst
2008 og meðal gesta þar var blað-
amaðurinn Christoph Giese, á
vegum þýska djasstímaritsins
Jazzthetik, og hann skrifaði um
tónleikana: ,,Eitt best heppnaða
atriði hátíðarinnar voru tónleikar
Tómasar R. Einarssonar með
söngkonunni Ragnheiði Grönd-
al. Tómas fléttaði bóleróa og önn-
ur lög í latíntakti í persónulegri
útsetningu, saman við heillandi
rödd Ragnheiðar Gröndal sem
söng á íslensku um ást og timb-
urmenn. Þetta er kynleg blanda
en virkaði undursamlega vel.”
(Jazzthetik, nr. 10, 2008).

Trúnó var valin plata vikunnar
á Rás tvö og hlaut lofsamlega
dóma í íslenskum blöðum: “Flott
plata, borin uppi af góðum söng
og lifandi hljóðfæraleik.” (Trausti
Júlíusson, Fréttablaðið 22.12.
2008). „Þessar bóleróballöður
Tómasar eru ævintýralega fall-
egar.” (Vernharður Linnet, Morg-

unblaðið 26.11.2008).Tómas R.
Einarsson er einn afkastamesti
lagasmiðurinn í íslenskum djassi
og hefur sent frá sér fimmtán

plötur með frumsömdu efni. Lat-
índiskar hans þrír hafa selst í
meira en átta þúsund eintökum
og hlotið framúrskarandi dóma

hér og erlendis og má m.a. finna
á tveimur safndiskum frá hinni
virtu heimstónlistarútgáfu Putu-
mayo.                  – birgir@bb.is

Ragnheiður Gröndal, Tómas R. og Mugison.

Sameiningar-
viðræður í gangi

Forsvarsmenn Trésmiðjunn-
ar TH ehf., á Ísafirði eiga um
þessar mundir í viðræðum eig-
endur Trésmiðju Þráins Gísla-
sonar á Akranesi, um hugsan-
lega sameiningu fyrirtækjanna
og eru líkur á að samningar
þess efnis verði undirritaðir á
næstu dögum. Trésmiðja Þrá-
ins Gíslasonar hefur átt í rekstr-
arerfiðleikum um tíma og fór
nýlega í greiðslustöðvun en
efnahagserfiðleikar hafa leikið
mörg byggingafyrirtæki á land-
inu grátt. „Viðræður hafa
gengið yfir í nokkurn tíma en
við vonumst til að það náist að
ljúka þeim innan tíðar“, segir

Eiríkur Finnur Greipsson, fram-
kvæmdastjóri TH á Ísafirði.

„Í þessum viðræðum hefur
verið þróuð sú hugmynd að
starfsemi fyrirtækjanna haldi
áfram á báðum stöðum. Fyrir-
tækin eru í nákvæmlega sömu
framleiðslunni og tækjakostur
mjög svipaður,“ segir Eiríkur
Finnur. TH hét áður Trésmiðj-
an í Hnífsdal en nafninu var
breytt fyrr á árinu. Hjá fyrir-
tækinu starfa tólf manns en það
sérhæfir sig í innréttingasmíði
og hefur einnig tekið að sér
nokkur sérsmíðiverkefni fyrir
stóra viðskiptavini.

– nonni@bb.is

Eiríkur Finnur Greipsson, framkvæmdastjóri TH ehf.

Tæplega tvö þúsund manns á
tveimur mismunandi landsvæð-
um á Íslandi eru að fá í hendurnar
bréf frá Rannsókna- og fræðasetri
Háskóla Íslands á Vestfjörðum,
þar sem þeir eru beðnir um að
taka þátt í verkefni um viðhorf
til búsetu á landsbyggðinni.
Könnunin er rannsóknarverkefni
Albertínu Friðbjargar Elíasdótt-
ur.

Þau tvö landsvæði sem um

ræðir eru þrjú sveitarfélög á
norðanverðum Vestfjörðum ann-
ars vegar og þrjú sveitarfélög á
Suðurlandi hins vegar. Fram-
kvæmdin er þannig að bréf var
sent út til þátttakenda en könn-
unin sjálf fer fram á netinu, þ.e.
þátttakendur þurfa að fara inn á
uppgefna netslóð og svara spurn-
ingalista þar.

Niðurstöðum rannsóknarinnar
er ætlað að gefa innsýn í hvort

munur sé á viðhorfum til búsetu
á landsbyggðinni eftir því hvar
fólk býr eða hvort viðhorfin séu
óháð búsetu og stjórnist af öðrum
þáttum. Þátttakendur leggja því
sitt af mörkum til að skapa tæki-
færi til þessarar greiningar.

Vonast er eftir að sem flestir
sjái sér fært um að svara könnun-
inni en eftir því sem fleiri svara
fást nákvæmari niðurstöður.
Svarfrestur er til 14. júní.

Rannsókn á viðhorfum til
búsetu á landsbyggðinni
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Kaffi

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi

Á Íslandi snúa bændur heyi til þerris. Sums staðar ganga
bændur með hrífur um breiður af kaffibaunum og hræra í
kaffinu svo að það þorni, ef svo má
segja. Það er langur vegur frá ökr-
unum í kaffibollann. Hér er verið
að þurrka kaffibaunir í Perú í Suður-
Ameríku. Eftir nokkra mánuði eða nokkur ár verður svo
bleytt í kaffinu á ný einhvers staðar í veröldinni, kannski á
Þingeyri.

Ekkert smá barn
Þetta smábarn er ekkert smá barn. Skúlptúr þessi er eftir

Marc Quinn, sem er í hópi þekktustu myndhöggvara Breta af
yngri kynslóðinni - að vísu kominn um hálffimmtugt. Barnið
er úr bronsi en málað hvítt.

Ætla mætti að hér sé verið að dusta rykið af fjallgarði.
Þetta er þó einungis mynd á 103 tommu flatskjá frá japanska
stórfyrirtækinu Matsushita á tæknisýningu í Tókíó. Nafn
fyrirtækisins er líklega ekki mjög þekkt en sum af vörumerkj-
um þess eru það hins vegar. Þar á meðal Panasonic.

Rykið dustað af

Gunnsteinn með átta kg af smjöri sem er sama þyngd
og hann náði af sér í líkamsræktarátakinu út á sjó.

Í ströngu átaki á hafi úti
Tímarnir hafa svo sannarlega

breyst og mennirnir með. Sjó-
menn liggja ekki lengur upp í
kojum milli vakta heldur taka
þeir á því í líkamsræktarstöðvum.
Ísfirðingurinn Gunnsteinn Jóns-
son er einn af þeim. Áður en
hann hóf tveggja mánaða túr var
hann 92,5 kg. en nú er hann 84,5
kg. „Þið skuluð ekki halda að
þetta hafi runnið af mér með því
einu að liggja uppí rúmi og óska
þess að þetta færi bara, né heldur
að þetta hafi farið af mér með
einhverjum rafmagnsbumbu-
bana eða álíka græjum. Þetta var
hörku vinna og mikið puð þar
sem ég þurfti stundum að beita
mig stálaga til að gefast ekki
upp,“ segir Gunnsteinn á Face-
book-síðu sinni. Hann skokkaði
ávallt í 10-15 mínútur þegar hann
vaknaði. Æfingin seinna um dag-
inn hófst á því að hlaupa fjóra
kílómetra á hraða sem hann réði
vel við, síðan lyfti hann lóðum í
30 til 40 mínútur á eftir. „Þetta
gerði ég í þrjá daga í röð en svo
hvíldi ég einn dag, en ég hljóp
samt alltaf á morgnana þó ég
ætti frí frá lóðunum,“ segir Gunn-
steinn.

Hann segir sannað að mann-
eskjan brenni mun fleiri kaloríum
með því að hlaupa tvisvar sinnum
í 20 mínútur á dag undir 70%
álagi, en hún brennir með því að
hlaupa í 40 mínútur samfellt
undir 70% álagi. „Þetta stafar af

því að eftirbrennslan eftir hverja
æfingu er það mikil. Það er talað
um að brennsluæfing þar sem þú
brennir 600 kaloríum að líkaminn
brenni rúmum 300 kaloríum í
viðbót þegar hann er að jafna sig
eftir æfinguna. Þessi eftirbrenn-
sla gerist náttúrulega tvisvar ef
þið hlaupið tvisvar á dag,“ segir
Gunnsteinn.

Gunnsteinn segir matarræðið
hafa verið einfalt hjá sér. „Ég
borðaði fimm sinnum á dag; tvær
stærri máltíðir og þrjár litlar. Það

sem flestir klikka á er að borða
nærri eingöngu kolvetni og lítið
af próteini og sleppa jafnvel alveg
fitunni. Líkaminn þarf á öllu
þessu að halda og því verður að
vera ákveðið jafnvægi þarna á
milli,“ segir Gunnsteinn. Eftir
átakið vonast Gunnsteinn til þess
að einhver af þeim sem hefur
lengi verið að spá í að taka sig á,
fari að gera eitthvað í sínum mál-
um þegar þeir sjá hverslags ár-
angri hægt er að ná með elju og
dugnaði.             – birgir@bb.is

Samsett mynd af Gunnsteini, fyrir og eftir átakið.
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Gott með kaffinu!Gott með kaffinu!Gott með kaffinu!Gott með kaffinu!Gott með kaffinu!
Sælkeri vikunnar býður upp á

tvær góðar uppskriftir sem eru
tilvaldar með 17. júní kaffinu.
„Ég er með uppskrift að kleinun-
um hennar mömmu og svo kaffi-
tertu, sem á mínu heimili er köll-
uð besta kaka“, segir Ingibjörg.

Kleinurnar hennar mömmu
1 kg hveiti
250 g sykur
100 g smjör
2 egg
10 tsk lyftiduft
1 ½ tsk hjartarsalt
3 dl súrmjólk
2 dl mjólk
2 tsk kardimommudropar

Blandið þurrefnunum blandað
saman og hnoðið síðan smjöri
saman við, þeytið saman egg og

sykur og blandað síðan öllu
saman ásamt mjólkinni og hnoð-
ið þar til deigið verður flott og
fínt.

Kaffiterta
150 g af sykri
150 smjörlíki
150 g af hveiti
2 egg
¼ tsk natrón

Hrærið saman sykur og smjör
þar til það verður létt og ljóst.
Setjið eggin út í og síðan kaffi-
blönduna út í þetta og síðast þurr-
efnin.

Púðursykurkrem
115 g púðursykur
60 g sykur
40 g vatn

1 tks lyftiduft
2 msk kakó
2 tsk kaffi duft (neskaffi leyst

upp í 1 dl af sjóðandi vatni)

SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn
1 eggjahvíta

Sjóðið saman púðursykur, syk-
ur og vatn í eina til tvær mínútur.

Stífþeytið eggjahvítuna og þegar
hún er orðin vel þeytt, hvít og
stíf, hellið sykurblöndunni rólega
út í, í einni bunu og þeytið allan
tímann á meðan. Þeytið einnig
góða stund eftir að vökvinn er

kominn út í. Svo er þetta sett of-
an á kökuna.

Ég skora á Sigurðu Pálsdóttur
á Þingeyri að vera næstu sælkeri
vikunnar.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Ingibjörg Þorláksdóttir á Þingeyri.

Náttúra og mannlíf á Ísafirði
Listakonurnar Guðrún Hall-

dórsdóttir og Halldóra Helga-
dóttir opna sýningu í Bryggju-
salnum í Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði á þjóðhátíðardegi Íslendinga
17. júní. Guðrún er innfæddur
Ísfirðingur en Halldóra bjó á Ísa-
firði um árabil. Það má því segja
að þær séu komnar á heimaslóðir.
Sýningin ber yfirskriftina Nátt-
úra og mannlíf og hafa listakon-
urnar notið aðstoðar Aðalsteins
Ingólfssonar listfræðings og
Björns Björnssonar sýningar-
hönnuðar.

– Er eitthvað sérstakt þema
yfir sýningunni?

„Nei, við ákváðum ekkert sér-
stakt þema saman, Halldóra er
með sín verk og ég með mín. Ég
er með tíu til tólf skúlptúra í
naivískum stíl sem sýna mann-
lífið í fjölbreytilegum myndum,
þetta eru persónur sem eru þver-
skurður af mannlífi“, segir Guð-
rún.

„Undanfarið hef ég verið að
mála óræktina á Íslandi, ég segi
að ég sé að mála Íslendinga; fífl-
ana og fífurnar sem koma upp úr
grýttum jarðvegi. Ég lít á þetta
sem okkur Íslendinga sem búum
í svona harðbýlu landi. Undan-
farnar sýningar mínar hafa fjallað
að mestu leyti um það sem vex
utangarðs, þannig að uppistaðan
hjá mér er íslensk náttúra og það
sem upp úr henni vex“, segir
Halldóra.

– Hvernig er að koma aftur á
heimaslóðirnar?

„Það er tími til kominn. Ég
sýndi á Ísafirði árið 1998 og það
var rosalega gaman. Þá kom ég
með sýningu frá Bandaríkjunum
þar sem ég bjó á þeim tíma. Þetta
er því fyrsta sýningin mín á Ísa-
firði eftir að ég flyt heim til Ís-

lands“, segir Guðrún.
„Ég hef aldrei haldið sýningu

fyrir vestan þó ég hafi búið á
Ísafirði í þrettán ár, en það var í
öðru lífi“, segir Halldóra og hlær.
„Ég hef ekki komið til Ísafjarðar
í meira en tíu ár og er voðalega
spennt sýna þar. Ísafjörður og
fólkið þar er alveg yndislegt. Ég
þekki kannski ekki marga núorð-
ið, en samt nokkra. Svo er stað-
urinn líka alveg yndislegur. Við
ætluðum á sínum tíma að búa
þar í tvö ár en þau urðu þrettán,
sem sýnir hversu vel okkur líkaði
þar. Ég hef sýnt á Akureyri þar
sem ég bjó, í Reykjavík, Kaup-
mannahöfn og Eistlandi, en aldrei
á Ísafirði. Þetta er líka í fyrsta
sinn sem við Guðrún sýnum sam-
an. Við erum að prófa hvernig
verk okkar harmóna saman; leir-
verkin hennar og olíumálverkin
mín. Það verður fjölbreytni og
litagleði í þessu hjá okkur.“

– Voruð þið byrjaðar í listinni
þegar þið bjugguð í Ísafirði?

„Þegar ég bjó á Ísafirði snerist
líf mitt mest um að ala upp börnin
mín, en svo þegar þau fóru að
heiman fór ég að einbeita mér
meira að listinni“, segir Halldóra.

„Ég fékk fyrstu kennslustund-
ina mína í Boulder í Colorado
árið 1987 þar sem við bjuggum í
eitt ár. Svo komum við hjónin
aftur til Ísafjarðar í tvö ár en árið
1990 fluttum við til New Jersey.
Þar hóf ég nám í leirlist. Ég hef
sýnt víða í Bandaríkjunum, bæði
á samsýningum og svo eru verk
mín í galleríi Hrefnu Jónsdóttur í
New Jersey, en hún hefur séð um
að selja verkin mín um árabil. Ég
hef fengið þó nokkuð af verð-
launum og viðurkenningum á
þeim sýningum og samkeppnum
sem ég hef tekið þátt í. Eins hafa Mynd af einu verka Guðrúnar sem ber heitið „Þeir fiska sem róa.“

myndir af verkum mínum verið
birtar í nokkrum bókum um skúlp-
túr.

Hins vegar hef ég ekki verið
mjög dugleg að sýna síðan ég
flutti aftur heim til Íslands árið
2005, ég hef bara sett upp eina
sýningu“, segir Guðrún.

„Ég hef haldið þó nokkrar
sýningar en misstórar. Ég hélt
þó nokkrar samsýningar þegar
ég var í skóla á Akureyri en þaðan
útskrifaðist ég árið 2000. Síðan
hef ég haldið um tvær sýningar á
ári. Ég vinn eingöngu við mál-
verkin mín“, segir Halldóra.

Guðrún og Halldóra vona að
sem flestir líti inn á opnun sýn-
ingarinnar sem hefst kl. 16 hinn
17. júní enda eru allir velkomnir.
Áhugasömum er bent á að nánari
upplýsingar um listakonurnar er
að finna á vefsíðunum gudrunart
.com og halldora.net. Verk Guð-
rúnar eru til sölu í Reykjavík Art
Gallery sem er til húsa að Skúla-
götu 30.              – thelma@bb.is

Guðrún Halldórsdóttir.
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