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Bolvíkingurinn gamli, Guðmundur M. Krist-
jánsson, hafnarstjóri í Ísafjarðarbæ, einnig
þekktur sem Muggi eða Mugipapa, er í
viðtali vikunnar. Rifjuð er upp marháttuð
ævintýri hans nánast pólanna á milli.
Falklandseyjar, Argentína, Þórshöfn á
Langanesi, Austur-Tímor, Hrísey, Sakalín,
Kúrileyjar, Abu Dhabi, Malasía.... – sjá bls. 10 - 12.

Ævintýramaðurinn
Mugipapa

Þess var minnst í Bolungarvík á laugardag
að 72 ár voru liðin frá því skipalestin QP-13,

lenti í belti tundurdufla norður af Aðalvík
með þeim afleiðingum að sex skip fórust,
fjögur bandarísk, eitt breskt og eitt rúss-

neskt og með þeim 240 manns, karlar, konur
og börn. Telst þetta mesta slys á sjó í

Íslandssögunni. Um 250 manns var bjargað
úr sjónum við erfiðar og hættulega aðstæður.
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LAUST STARF VIÐ
GRUNNSKÓLANN Á SUÐUREYRI

Laus er 100% staða við „blönduð störf“ í
Grunnskólanum á Suðureyri. Starfið felur
m.a. í sér stuðning í bekkjum, ræstingar,
gæslu og fleira. Umsóknarfrestur er til 1.
ágúst 2014.
Nánari upplýsingar gefur Snorri Sturlu-
son skólastjóri í síma 862 0205.

Síðasti aðalfundur Sparisjóðs
Bolungarvíkur var haldinn föstu-
daginn 27. júní. Á fundinum
samþykktu stofnfjáreigendur
sameiningu Sparisjóðs Bolung-
arvíkur og Sparisjóðs Norður-
lands. Íslenska ríkið átti 90,9
prósent af stofnfé í sparisjóðnum
og fór Bankasýsla ríkisins með
hlut þess.

Fyrsti aðalfundur hins sam-
einaða sparisjóðs var síðan hald-
inn á Dalvík mánudaginn 30.
júní. Hann ber heitið Sparisjóður
Norðurlands og höfuðstöðvar
hans eru á Dalvík.

106 ára sögu Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur er því lokið.

106 ára sögu Spari-
sjóðsins lokið

Velheppnuð markaðshelgi í Bolungarvík
Það gekk bara rosalega vel,

gríðarlega góð mæting gá alla
viðburði helgarinnar og bara
magnað í alla staði,“ segir Gústaf
Gústafsson viðburðastjóri í Bol-
ungarvík, en hann sá um skipu-
lagningu Markaðshelgarinnar í
Bolungarvík sem hófst á fimmtu-
dag og stóð fram á laugardag.
Markaðshelgin hefur vaxið mjög
síðustu ár og er nú orðin einn af
stærri menningarviðburðunum
hér vestra á hverju sumri.

Hátíðin var sett á fimmtudag
og hófst hún með afmælishátíð, í
tilefni af 40 ára afmæli kaup-
staðarins, í félagsheimili bæjarins
en þar komu fram meðal annars
tónlistarmennirnir Ragnheiður
Gröndal, Guðmundur Pétursson,
Pálmi Gunnarsson og Birgir
Baldursson. „Tónleikarnir voru
alveg frábærir og það var líka
gaman að fá góðar kveðjur frá
nágrannasveitarfélögum,“ segir
Gústaf.

Á föstudaginn átti að fara fram
brenna og brekkusöngur laut við
Hreggnasa en þar sem veðrið var
að stríða Bolvíkingum, rétt eins
og öðrum landsmönnum, var hætt
við brennuna og brekkusöngur-
inn var færður í risatjald við fé-
lagsheimilið. „Við vorum búin
að setja upp risatjald ef veður-
guðirnir yrðu okkur ekki hlið-
hollir, svo þetta reddaðist allt
saman. Tjaldið var troðfullt og
mikið stuð í mannskapnum, sann-
kölluð útihátíðarstemmning.
Þetta var virkilega ánægjulegt
kvöld,“ segir Gústaf.

Hátíðinni var slúttað á laugar-
dag og var dagskráin glæsilegt.
Hún hófst minningarathöfn og
vígslu minnismerkis við Stiga-
hlíð um sjóslys sem átti sér stað
þann 5. júlí fyrir 72 árum þegar
nokkur skipanna í skipalest á leið
til Hvalfjarðar fórust og með
þeim um 240 manns.

Markaðsstemmning var síðan

allsráðandi á markaðstorginu
sem var haldið í félagsheimilinu
og þá réðust úrslit í söngkeppn-
inni Markaðhelgarinnar. „Sölu-
aðilar voru held ég allir ánægðir
með söluna og söngkeppnin tóks
frábærlega. Dómararnir, Hafdís
Huld, Sigga Beinteins og Tuuli
Raehni, fóru mjög fögrum orðum
um keppendurna, fullt af talent
þarna ekki spurning. Þær áttu að
fá átta mínútur til að dæma um

úrslitin en svo erfitt var valið að
þær tóku sér hálftíma,“ segir
Gústaf. Í flokki 8-11 ára var Karó-
lína Mist Stefánsdóttir í fyrsta
sæti, Ólöf María Guðmundsdóttir
í öðru sæti og Auður Erla Hrann-
arsdóttir í því þriðja. Í flokki 12-
14 ára var Þórdís Erla Bjarka-
dóttir í fyrsta sæti, í öðru sæti var
Karólína Sif Benediksdóttir og
þriðja sæti var Erna Kristín Elías-
dóttir. Í flokki 15 ára og eldri

vann Eygló Inga Baldursdóttir.
Að lokum var síðan stórdans-

leikur í félagsheimilinu með
Rokkabillýbandinu. Þar komu
fram Björgvin Halldórsson,
Sigga Beinteins og Matti Matt
ásamt úrvalsliði tónlistarmanna.
„Þetta var alveg dúndurdansleik-
ur. Um 400 manns mættu, virki-
lega flott stemmning og mikið
stuð,“ segir Gústaf að lokum og
bætir því við að bærinn standi í
mikilli þakkarskuld við Björgun-
arsveitina Erni sem og krakkana
í vinnuskólanum, sem hjálpuðu
mikið til við hátíðina.

– harpa@bb.is

Sigga Beinteins leiddi krakkana í söng og dansi.

Það mátti finna allt milli himins og jarðar á markaðstorginu.
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Ritstjórnargrein

Tími til kominn að
athafnir fylgi orðum

Spurning vikunnar

Finnst þér ferðaþjónustuaðilar okri á ferðamönnum?

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

Alls svöruðu 475.
Já sögðu 386 eða 81%
Nei sögðu 89 eða 19%

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að gerð verði kostnað-
aráætlun vegna geymsluhúsnæð-
is safnanna í Ísafjarðarbæ í Norð-
urtangahúsinu á Ísafirði. Í grein-
argerð frá Jónu Símoníu Bjarna-
dóttur, forstöðumanni Safnahús-
sins á Ísafirði, kemur fram að
staðan í geymslumálum safnanna
sé orðin afar slæm. Byggðasafnið
þarf að geyma safnmuni við ófull-
nægjandi aðstöðu á háalofti
Sundhallarinnar, auk þess sem
vélahlutir eru varðveittir í gámi.
Skjalasafnið og ljósmyndasafnið
eru að sprengja utan af sér geym-
sluhúsnæðið í Safnahúsinu auk
þess sem ljósmyndasafnið vantar
aðstöðu til að vinna myndir, m.a.
til að afrita.

Plássleysið er farið að hamla
starfseminni þar sem ekki er
mögulegt að taka við stórum af-
hendingum t.d. inn á skjalasafnið.
Í greinargerðinni kemur fram það
mat Jónu Símoníu, að til næstu
ára þurfi Byggðasafnið u.þ.b. 300
fermetra, skjalasafnið um 200

fermetra og ljósmyndasafnið og
listasafnið u.þ.b. 150 fermetra
samanlagt, og er þá gert fyrir
vinnuaðstöðu fyrir þau söfn.

Jóhann Birkir Helgason, sviðs-
stjóri umhverfis- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar, segir í erindi til
bæjarráðs, að Tækniþjónusta
Vestfjarða hafi teiknað upp Norð-
urtangann lauslega m.t.t. starf-
semi og geymsluhúsnæðis safn-
anna. Húsið er að mörgu leyti
heppilegt, í því eru steinsteyptir
veggir sem uppfylla kröfur um
brunavarnir. Þá segir einnig í
erindi Jóhanns Birkis að Norð-
urtanginn henti vel þar sem hægt
er að gera húsið upp í mörgum
áföngum og skipta verkinu upp í
viðráðanlega áfanga.

Í greinargerð Jónu Símoníu
segir um Norðurtangann: „Frysti-
hús eru að jafnaði afar vel byggð
hús. Þar af leiðandi horfum við
löngunaraugum til Norðurtang-
ans. Skipulag hússins hentar vel
fyrir geymslur, hægt m.a. að
koma þar inn lyfturum og þar af

leiðandi stórum hlutum á brett-
um. Rýmin eru að mestu glugga-
laus, og þau eru þannig hönnuð
að auðvelt er að hilluvæða. Þá er
lyfta í húsinu, sem er nauðsynleg
fyrir allt aðgengi. Þá er ótvíræður
kostur að hægt er að bæta hæð
ofan á húsið og þar með skapast
rými til framtíðar hvað varðar
vinnuaðstöðu og jafnvel sýninga-
hald fyrir söfnin. Húsið myndi
þannig svara þörfum safnanna til
húsnæðis næstu áratugina. Það
er einnig ótvíræður kostur að hafa
geymsluhúsnæði svo nærri Safna-
húsinu, slíkt sparar flutnings-
kostnað og auðveldar starfsfólk-
inu vinnu,“ segir hún.

„Ég vil vekja sérstaka athygli
á því að við erum að tala um að
leysa vanda safnanna til næstu
áratuga og að það er óhjákvæmi-
legt að taka á málinu í ljósi þess
að kröfur til safnanna um faglegt
starf og húsnæði sem uppfyllir
skilyrði til forvörslu hafa aukist
mjög síðustu ár,“ segir Jóna Sím-
onía.                    – smari@bb.is

Geymslur safna Ísafjarð-
arbæjar í Norðurtangann?

Fyrirtækið Icelandic Water Line
ætlar að láta smíða 105 þúsund
tonna vatnsverksmiðjuskip og
hefja útflutning á íslensku vatni.
Stjórnarformaður fyrirtækisins er
Ómar Már Jónsson, sem lét af
störfum sveitarstjóra í Súðavík
eftir nýliðnar kosningar. Fyrir-
tækið stofnuðu þeir Ómar Már
og Kjartan Ragnarsson árið 2009.
Skipið á að geta flutt um 75 millj-
ónir lítra í hverri ferð. Stefnt er
að sjósetningu innan fjögurra ára.
Vatninu verður tappað á flöskur
um borð og flutt á markaði er-
lendis. Einnig verður þar plast-

verksmiðja sem mun framleiða
flöskurnar, tappa og aðrar um-
búðir.

„Við erum að vinna úr ákveðn-
um tilboðum sem borist hafa
bæði hvað varðar fjármögnun
verkefnisins og smíði skipsins,“
segir Kjartan í samtali við vis-
ir.is. Skipið gæti að sögn Kjart-
ans lækkað framleiðslu- og flutn-
ingskostnað verulega. Hann full-
yrðir einnig að ekkert skip geti
nýtt afgangsorku betur. „Skipið
mun nýta alla afgangsorku til
framleiðslunnar í formi varma-
orku frá aflvélum þess. Um borð

verða fjölmargar framleiðslulín-
ur sem taka mikla orku og þess
vegna hefur skipið möguleika á
að nýta þessa orku sem er ekki nýtt
í öðrum skipum nema að litlu
leyti,“ segir hann.

Kjartan kynnti verkefnið á lok-
uðum fundi fagfjárfesta og ný-
sköpunarfyrirtækja sem Kaup-
höllin hélt í Hörpu í maí. „Fund-
urinn var mjög vel heppnaður.
Þar kynntum við okkar áform,
sem við munum kynna íslensku
þjóðinni á næstu mánuðum,“ er
haft eftir Kjartani á visir.is.

– smari@bb.is

Úr sveitarstjórastólnum í
nýstárlegan vatnsbransa

Skipið verður á stærð við stórt skemmtiferðaskip.

Það sprakk sprengja í samfélaginu. Eitt stykki Fiskistofa verður flutt frá
Hafnarfirði til Akureyrar. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra studdi á
hnappinn. Hann minnir á fyrirheit í stjórnarsáttmálanum og bendir óánægð-
um þingmönnum samstarfsflokksins kurteislega á að lesa samþykkt, sem
þeir stóðu sjálfir að.

Forsætisráðherra segir umræðuna vera misskilda. Aldrei hafi verið ætlunin
að troða öllu staffinu í rútubíl með ,,One Way Ticket“ til Akureyrar í
vasanum.  Í allri samsuðunni sem kraumað hefur um fyrirhugaðan flutning
Fiskistofunnar verður þó vart lægra lagst en gert var með því að væna Vest-
firðinga um að gleðjast yfir atvinnumissi fólks. Annað eins hefur dunið yfir
vestfirsk samfélög að með ólíkindum er að nokkrum skuli til hugar koma, að
Vestfirðingar fagni slíkum óförum annarra, sem atvinnuleysi er. Hitt skal
engum dyljast, að Vestfirðingar munu heilshugar leggja lið öllum skynsam-
legum hugmyndum um  bætta stöðu dreifbýlisins, meðal annars með flutningi
ríkisstofnana.

Fiskistofa er sögð vera með útibú á Ísafirði. Nokkuð sem mátti til sanns
vegar færa þar til Fiskistofustjóri lokaði útibúinu, að eigin geðþótta. Í bígerð
mun vera að flytja áður ætluð verkefni útibúsins, líkt og eftirlit með fiskeldi
á Vestfjörðum, til Matvælaeftirlitsins á Selfossi!? Síðustu fréttir eru að með
öllu sé óráðið um hlutverk (framtíð?) Ísafjarðar útibúsins, sem er skólabókar-
dæmi um hvernig á ekki að standa að málum. Liggur ekki í augum uppi að
farsæl leið til flutnings ýmissa rótgróinna stofnana frá höf-uðborginni er
stofnun útibúa frá þeim, sem síðar yrðu efld á kostnað höfuð-stöðvanna,
meðal annars við endurnýjun starfsmanna við brotthvörf vegna aldurs.

Í málflutningi sínum um þarfir landsbyggðarinnar hefur forsætisráðherra
sérstaklega kynnt til sögu hvaða möguleikar kunni að bíða Vestfirðinga í
sambandi við aukin samskipti við Grænland, er fram líða stundir. Kynningunni
fylgdi þó stórt og mikið EN, sem í fólst að verkefnin sem þarna kunna að bíða
verði af þeirri stærðargráðu, að miðað við núverandi aðstæður í fjórðungnum
séu Vestfirðingar engan veginn í stakk búnir til að takast á við þau!

Ljóst er að nánast er sama til hvaða áttar er litið, hvað þetta varðar. Að sinni
skal þó aðeins eitt grundvallaratriði nefnt: Raforka. Hver er staða Vestfirðinga
í þeim efnum? Sumarið 2008 sagði Össur Skarphéðinsson, þáv. iðnaðarráð-
herra, að það væri hvorki stjórnvöldum né orkufyrirtækjum til sóma að
Vestfirðir byggju við þriðjaflokks raforkukerfi. Nú skyldu brettar upp ermar!
Hvað hefur skeð á þeim sex árum sem liðin eru? Ekkert! Ekki hænufet stigið
í þá átt sem forsætisráðherrann segir göngustíginn að framtíðinni liggja.
Þessa frumþörf fyrir öflugra samfélagi er ekki lengur hægt að sniðganga
Vestfirðinga með. Þeir þurfa ekki síður en aðrir íbúar þessa lands á raforku að
halda. s.h.
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Nánast því helmingur hússins hefur verið rifinn niður. Myndir: Elías Jónatansson.

Miklar skemmdir unnar á friðuðu húsi
Miklar skemmdir voru

unnar aðfararnótt mánudags
á húsnæðinu að Aðalstræti 16
í Bolungarvík. Húsið, sem er í
eigu bæjarins, var byggt árið

1909 og er því friðað sam-
kvæmt lögum en tiltölulega fá
hús frá sama tíma hafa varð-
veist í Bolungarvík. Þess skal
getið að húsið er ekki íbúðar-

hæft og því enginn í húsinu
þegar þetta gerðist. „Það er
greinilegt að einhver hefur

höggvið inn í mitt húsið með
stórvirkri vinnuvél. Þetta eru

miklar skemmdir,“ segir
Elías Jónatansson bæjarstjóri

í Bolungarvík. Aðspurður
hvort það sé ónýtt eftir að-

farirnar segir hann að bygg-

ingarfulltrúi eigi eftir að
skoða húsið. „En þetta lítur

ekki vel út,“ segir hann og
myndirnar tala svo sannar-

lega sínu máli.

Vill banna lundaveiðar um land allt
Lundastofninn við Suðurland

hefur átt í miklum vandræðum
undanfarin ár. Nýlega luku nátt-
úrufræðingar hjá Náttúrustofu
Suðurlands athugun á ástandi
lundastofnsins um land allt. Nið-
urstaða þeirra er að óráðlegt sé
að veiða lunda í ár, þrátt fyrir að
athugun þeirra hafi leitt í ljós að
talsvert sé af lunda á landinu
norðanverðu. Þegar ákvörðun um
lundaveiðar er tekin verði að
horfa á landið í heild og ástand
stofnsins á sunnanverðu landinu,
einkum í Vestmannaeyjum, sé
afar slæmt.

„Þetta er líka frekar dapurt í
Dyrhólaey og Ingólfshöfða en
gott frá Papey og norður og vestur
fyrir inn í Djúp. Þá er ástandið

ekki gott í Elliðaey í Breiðafirði,
segir Ingvar Atli Sigurðsson, for-
stöðumaður Náttúrustofu Suður-
lands, í samtali við blaðamann
Morgunblaðsins. Stærsti hluti
lundastofnsins er á Suðurlandi
og segir Ingvar að þegar ástandið
er slæmt þar, þá sé það slæmt á
landsvísu. „Ef ekki verður veitt í
Eyjum verður meira álag á önnur
svæði. Því finnst mér ekki for-
svaranlegt að veiða neins staðar,“
segir Ingvar. 

Salvar Baldursson, bóndi í
Vigur í Ísafjarðardjúpi, segir að
lundastofninn í Djúpinu sé í ágæt-
is standi. „Ég held að það sé
svipaður fjöldi og undanfarin ár.
Það er ágætis ástand á varpinu í
ár, það hafa komið líffræðingar

og skoðað það,“ segir Salv-
ar. Lundaveiðin fer að byrja á
næstu dögum ef vel viðrar. Veið-
in í Vigur er á bilinu þrjú til

fimm þúsund fuglar á sumri.
Salvar segir að veiðiálagið hafi
minnkað frá því sem það var fyrir
10-15 árum. „Lundaveiðin er

mannfrek og við höfum ekki
mannafla til að veiða eins og við
gerðum,“ segir Salvar.

– smari@bb.is

Lundi við Vigur.
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Hafa loks
fengið þá

kveðju sem
þeim bar

Hafa loks
fengið þá

kveðju sem
þeim bar

Á laugardag var fór fram minn-
ingarathöfn og vígsla minnis-
merkis við Stigahlíð í Bolungar-
vík um mesta sjóslys Íslands-
sögunnar, sem varð 5. júlí 1942.
Þá sigldi skipalestin QP-13 inn í
belti tundurdufla sem lagt hafði
verið til varnar óvinaskipum
norður af Aðalvík á Vestfjörðum
og sex skip, fjögur bandarískt,
eitt breskt og eitt rússneskt, fórust
og með þeim um 240 manns, en
um 250 manns var bjargað. Þar
af bjargaði lítið frankst herskip
um 180 manns við erfiðar og
hættulegar aðstæður og telst það
eitt mesta björgunarafrek Íslands-
sögunnar.

„Þótt veðrið hafi verið með
versta móti, hvasst og rigning,
var athöfnin bæði virðuleg og
hátíðleg. Þótti raunar mörgum
fara vel á því að veðrið væri
svipað og þegar slysið varð, en

þá var mikill vindur og alda og
skyggni lélegt,“ segir Jónas Guð-
mundsson sýslumaður í Bolung-
arvík og formaður Samgöngufé-
lagsins en minnismerkið var gert
að tilhlutan þess. „Það var hannað
af Ísfirðingnum Ómari Smára
Kristinssyni og Ninu Ivanovu.
Magnús Sigurjónsson, múrara-
meistari annaðist hleðslu þess úr
grjóti í fjörunni fyrir neðan og
þar í grennd.

Litlu fánarnir á mastrinu sem
prýðir minnismerkið eru alþjóð-
leg siglingamerki sem vísa til
bók- og tölustafnanna Q og P og
1 og 3, sem voru einkennisstafir
lestarinnar, en mastrið er úr reka-
við sem kominn er frá Rússlandi
og endaði á Ströndum líkt og
skipalestina. „Vonandi verður
merkið til prýði og minni þá sem
það sjá á ógnir stríðs og að slysin
geta orðið hvar sem er jafnvel

Sendiherra Breta, og sendifulltrúar Bandaríkjanna og Rússlands voru viðstaddir athöfnina.
skammt frá Bolungarvík þar sem
yfirleitt ríkir friður og ró,“ segir

Jónas. Auk nokkurs fjölda Bol-
víkinga og gesta þeirra, sem bæði

stóðu fyrir framan ræðupallinn
og sátu í bílum sínum í grennd-
inni, voru viðstaddir athöfnina
forseti Alþingis auk sendiherra
Breta, og sendifulltrúar Banda-
ríkjanna og Rússlands, sem höfðu
komið akandi daginn áður enda
gaf ekki til flugs á vígsludaginn.

Eftir að varðskipið Þór hafði
hleypt af sex skotum, einu fyrir
hvert skip sem fórst og fánar
þjóðanna sem hlut áttu verið
dregnir úr hálfri í heila stöng
lyftu sendimennirnir ásamt ein-
um Frakka dúknum af minnis-
merkinu, hver undir sitt horn og
í framhaldinu þeytti varðskipið
skipsflautuna í virðingarskyni.
Var greinilegt að fulltrúum hinna
erlendu ríkja þótti nokkuð til
koma að sögn Jónasar. „Má segja
að loks hafi þeir sem fórust fengið
þá kveðju sem þeim bar frá ís-
lensku þjóðinni þegar minnis-
merkið var vígt og forseti Alþing-
is, Einar K. Guðfinnsson, lagði
að því blómsveig frá Alþingi,“
segir Jónas.

– harpa@bb.is
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Ferðaþjónustan og gjaldið

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Nú hefur aðeins róast eftir ótrúlega daufa og litlausa kosninga-
baráttu vorsins. Sveitarstjórnir eru komnar til valda og sýnist sitt
hverjum. Framsóknarflokkurinn í Reykjavík er orðinn blóraböggull
vinstri manna. Heldur er það klént að setja út aðra, en láta vera að
skoða í eigin rann, þar sem margt er illa hirt, bæði gróður og
annað. Ríkisstjórn og Alþingi hafa átt annríkt vegna verkfalla í
fluggeiranum. Sett hafa verið lög og látið að því liggja að þau yrðu
sett. Allir sýnast vera sammála um að ferðaþjónustan sé hin nýja
lausn, hið nýja gullæði mætti kannski fremur segja. En ekkert
kemur án endurgjalds. Allir ætla að græða á ferðaþjónustu eða
hvað? Þeir sem starfa við hana eða fyrir telja sig eiga rétt á hærri
launum en aðrir. Um það eru dæmi flugvallarstarfsmenn, flugmenn,
flugfreyjur og flugvirkjar. Hverjir koma næst?

Enn og aftur skal það ítrekað að æskilegt er að launamenn hafi
góð laun, en allt þarf að skoða í samhengi. Flugmenn hafa til dæm-
is bæði góð laun og önnur kjör sem sjaldan eru nefnd, eins og
greiðslur vegna ferðalaga, dagpeninga ásamt fleiru. Ekkert mat er
lagt á sanngirni þessara greiðslna. En samt virðist nokkuð ljóst að
kjör þeirra eru ekki bág. Það er því ekki skrýtið að margir tali um
frekju af þeirra hálfu, sem kann að vera ósanngjarnt. Hvað aðra

hópa sem hér hafa verið nefndir skal ósagt látið. Sú spurning
vaknar óneitanlega hvers vegna flugfreyjustarf eða –þjóna er svo
eftisótt sé það í raun illa borgað. Örlítið brot af þeim sem vilja
komast að ná því marki. Það er umhugsunarvert. Hitt vekur upp
umræðu um það hvort ásættanlegt sé að litlir hópar geti haldið
Íslandi í gíslingu um leið og þeir koma slæmu orði á flugöryggi Ís-
lands.

Þeir sem það vilja geta kosið að vega að undirstöðum atvinnu
sinnar, en heldur er það óklókt. Hitt er svo annað mál hvort ef til vill
megi draga úr fjölda ferðamanna. Ísland þolir vart meiri átroðning
að óbreyttu. Á Hornströndum má hitta ferðamenn sem eru hissa á
því að þar skuli ekki vera meira næði. Þekktir viðkomustaðir ferða-
manna, Gullfoss, Geysir og Þingvellir láta orðið talsvert á sjá.
Samt næst ekki pólitísk samstaða um að vernda þessa staði og gæta
að því að þeir vaðist ekki út líkt og hálendið. En þar hafa stjórnmála-
menn ekki náð að koma í veg fyrir utanvegaakstur vegna skorts á
því að ná saman um lausn og lagasetningu. Gjaldtaka á ferðamanna-
stöðum er viðkvæmt mál á Alþingi. En á meðan alþingismenn
koma sér ekki saman um lausn lætur Ísland stöðugt meira á sjá og
á endanum missir það aðdráttaraflið.

„Nálægðin var stundum slík að litla hjartað
mitt jók taktinn aðeins,“ sagði Gunnar.

Þrír félagar, þeir Hlynur
Sigurgeirsson, Páll Gestsson

og Gunnar Tryggvason, reru
fyrir stuttu á kajökum úr

Hvítanesi í Skötufirði. Þegar
þeir komu inn í mynni fjarð-

arins náðu þeir skemmti-
legum myndum af hnúfubak
sem þar hefur dvalið undan-

farna daga. „Þegar hann varð
var við okkur var eins og

hann hafi orðið forvitinn og
hringsólaði um okkur um

tíma. Nálægðin var stundum
slík að litla hjartað mitt jók

taktinn aðeins. Ég heyrði
menn heima halda því fram

að hann væri þarna í smá-

rækju. Það getur vel verið
þar sem hann tók að jafnaði

fimm til sex stuttar dýfur
áður en hann fór í fimm
mínútna djúpkaf,“ segir

Gunnar. Að þessu ævintýri
loknu reru þeir inn fyrir

Æðey og tjölduðu í Kalda-
lóni. Á leiðinni þangað urðu
þeir varir við annan hval út
af Ögurhólmum og að sögn

Gunnars var þar líklega um
að ræða annan hnúfubak.

Hnúfubakurinn hér við
land er oftast 12,5-13 metra
langur, að því fram á nat.is,

og eru tiltölulega algeng sjón
í hvalaskoðunarferðum víða

um land. Kvendýrin vega 30-
48 tonn og karldýrin 25-35
tonn. Lífslíkur hnúfubaks

eru um 95 ár. Þeir sjást oftast
í vöðum, frá tveimur og upp í
tuttugu dýr, og eru tiltölulega
hægsyndir. Forvitnin dregur
þá oft að skipum og stundum
stökkva þeir alveg upp úr sjó.
Köfun tekur 15-20 mínútur í
einu og oft sýna þessir hvalir

talsvert hugvit, þegar þeir
reka saman dreifðar smá-
fiskatorfur með loftbólum

neðan frá og fylla síðan ginið
á uppleið. Þeir syngja mikið á

fengitímanum og sjást oft
nær ströndum.

Nálægð hnúfubaksins slík
að litla hjartað jók taktinn

Hér má sjá Hlyn
Sigurgeirsson fanga

ævintýralegt augnablik
á mynd. Myndir: Páll

Gestsson.
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Ævintýramaður við
landfestar á Ísafirði

Síðasta áratuginn eða svo er
Guðmundur M. Kristjánsson á
Ísafirði (yfirleitt kallaður Muggi)
einkum þekktur fyrir tvennt:
Hann er hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar og hann er ásamt tónlistar-
manninum Erni Elíasi syni sínum
(betur þekktur sem Mugison)
upphafsmaður hátíðarinnar víð-
kunnu Aldrei fór ég suður.

Áður en Muggi batt sjálfan sig
við landfestar á Ísafirði fyrir tólf
árum var hann búinn að koma
víða við í ýmsum heimshornum
og ævin fram að því hafði að
ýmsu leyti verið hin ævintýra-
legasta. Komum að ævintýra-
manninum Mugga hérna síðar,
en byrjum á að spyrja hann út í
tónlistarhátíðina Aldrei fór ég
suður, rokkhátíð alþýðunnar.

Fáránleg hugmynd
„Þetta er búið að vera alveg

stórkostlegt. Upphaflega var
þetta fáránleg hugmynd sem við
feðgar fengum, staddir úti í Lon-
don og báðir vel í glasi. Og bara
til að sanna fyrir sjálfum okkur
að þetta gengi upp, þá ákváðum
við að prófa það einu sinni, átti
aldrei að vera meira. Ef við teljum
þetta eins og þegar Jesús fæddist,
þá var fyrsta árið núll, það var
árið 2004. Núna erum við búnir
að halda þetta ellefu sinnum og
vorum þess vegna um síðustu
páska að halda upp á tíu ára af-
mælið. Okkur óraði aldrei fyrir
þessu, þetta átti bara að vera one
time show.

Þetta byrjaði þar sem 3X er
núna, þar var fiskvinnsla sem
hafði farið á hausinn. Við Maggi
Hauks sáum um að tæma færi-
bönd og fiskikör og aðgerðarborð
og annað út úr þessari vinnslu,
vorum að mestu leyti í því tveir.
Maður sagði þá eins og oft eftir
einhverja törn: Þetta helvíti geri
ég aldrei aftur. En síðan eru liðin
mörg ár, eins og það heitir.

Ef menn hafa yndi af góðri
tónlist og hafa ekki síður smekk
fyrir mismunandi tónlist, það þarf
alls ekkert endilega að vera ball-
öðupopp sem er þægilegt að
hlusta á, heldur líka framúrstefnu-
músík og hart rokk, þá er þetta
vettvangurinn til að njóta þess.
Alveg frá upphafi höfum við lagt
upp úr því að vera með nánast
allar tónlistarstefnur í gangi á

þessari hátíð. Það hefur tekist
mjög vel.

Þetta er fyrst og fremst það sem
gerir þessa hátíð svona góða. Þar
eru allir jafnir. Svo dæmi sé tekið
fær unglingahljómsveit hér á Ísa-
firði nákvæmlega sömu athygli
og Mugison, sem er orðinn mun
þekktari. Þetta er það sem gerir
hátíðina svona sérstaka, það ægir
öllu saman.“

Árin í starfi hafn-
arstjóra orðin tólf

Guðmundur tók við starfi hafn-
arstjóra Ísafjarðarbæjar 1. júlí
2002, kom þá heim eftir að hafa
verið búsettur í Malasíu í þrjú ár.
„Það var kærkomið að fá þetta
starf upp í hendurnar, löngunin
til að koma heim var mun sterkari
en að vera áfram úti,“ segir hann.

– Og þú hefur unað þér vel í
stöðu hafnarstjóra þessi tólf ár
sem liðin eru ...

„Já, vissulega. Það var lagt upp
með það þegar ég var ráðinn, að
Ísafjarðarbær ætlaði höfninni að
fara meira út í markaðsstarf, að
reyna að markaðssetja sjálfa sig og
þá sérstaklega varðandi skemmti-
ferðaskipin á þar til ætluðum ráð-
stefnum erlendis. Hermann heit-
inn Skúlason forveri minn hafði
verið byrjaður á þessu. Bæjar-
stjórn á þeim tíma hafði séð af
því árangur og vildi spýta enn
frekar í lófana og gera meira. Og
árangurinn hefur ekki dulist nein-
um, þetta hefur gengið mjög vel.
Rekstur hafnarinnar hefur batnað
jafnt og þétt og gekk ákaflega
vel á síðasta ári.“

– Þú hefur væntanlega aldrei
verið eins lengi á sama stað og
síðan þú tókst við hafnarstjóra-
starfinu.

„Ja, þegar þú segir það, kannski
er þetta bara lengsti samfelldi
starfsvettvangur sem ég hef haft
á ævinni. Ég hef verið helvíti
víða. Frá fimmtán ára aldri og
eitthvað fram yfir fertugt var ég
sjómaður, en ekki alltaf hjá sama
fyrirtækinu. Ég menntaði mig til
þeirra starfa, fór í Stýrimanna-
skólann og var tuttugu og eins
árs þegar ég útskrifaðist þaðan.
En ég hef alltaf verið opinn fyrir
nýjungum og þessi menntun mín
í Stýrimannaskólanum hefur nýst
mér vel í lífinu, ég hef gripið þau
tækifæri sem hafa boðist þó að

þau hafi verið á ólíkum vettvangi.“

Vinátta Mugga og
Hjalta Þórarinssonar

Varðandi starfið á höfninni á
Ísafirði vill Guðmundur nefna
sérstaklega vináttu og samstarf
hans og Hjalta Þórarinssonar
hafnarstarfsmanns.

„Þegar ég er að alast upp í
bernsku í Bolungarvík, þá vorum
við nágrannar, fjölskylda Hjalta
Þórarinssonar og og mín. Við
hittumst aftur síðar á lífsleiðinni
við Hjalti þegar ég kem að vinna
sem hafnarstjóri á Ísafirði, en
Hjalti hafði þá haft hlutastarf á
höfninni.

Með okkur Hjalta hefur þróast
skilyrðislaus og sérstök vinátta.
Við erum mjög góðir vinir og
gerum mikið saman til að stytta
okkur stundir. Hjalti hefur mikið
yndi af tónlist og við höfum reynt
eins oft og við getum að hittast
og spila og syngja við hin ýmsu
tækifæri. Sennilega erum við
þekktastir fyrir að heimsækja
fyrirtæki á Eyrinni á Ísafirði rétt
fyrir jólin og syngja nokkur jóla-
lög á hverjum stað. Þetta er í
hugum margra sem við höfum
heimsótt upphaf jólanna, en þetta
uppátæki okkar félaga er algjör-
lega hugmynd og skipulag Hjalta.

Núna í vor þegar mikið var
skorað á mig að fara í framlínuna
í bæjarpólitíkinni á Ísafirði settist
ég niður með vini mínum Hjalta
og spurði hann álits á því. Ég
vissi að Hjalti myndi svara mér
heiðarlega hvað honum fyndist,
svo ég spurði einfaldlega: Hvern-
ig líst þér á Hjalti minn að ég fari
í bæjarstjórnina? Mér líst ekkert
á það, sagði hann, og spurði á
móti: Hvað á ég þá að gera?

Afstaða mín til til pólitískrar
þáttöku markaðist mikið af þessu
svari Hjalta vinar míns, þannig
að segja má að vinátta Hafnar-
stjórans og Endastjórans sé
órjúfanleg.“

Ævintýramaðurinn
hefur komið víða við

En varðandi ævintýramanninn
sem tæpt var á hér í upphafi: Í
Malasíu slapp Muggi naumlega
við að vera hálshöggvinn með
sveðju og þurfti lögregluvernd
fyrir óðri skipshöfn á Falklands-
eyjum, meira að segja sinni eigin

skipshöfn. Meðal þeirra sem
hann átti samskipti við á ferðum
sínum má nefna frelsishetjuna
José Ramos-Horta á Austur-Tím-
or, sem hafði nokkru áður hlotið
friðarverðlaun Nóbels, og Carlos
Menem, þáverandi forseta Arg-
entínu, sem hafði á sér heldur
vafasamt orð fyrir fjármálabrask.
Muggi á myndir af sér með þess-
um mönnum og reyndar er
myndasafnið hans utan úr heimi
talsvert að vöxtum, svo ekki sé
meira sagt. Ekki hefur Muggi
minnstu hugmynd um fjölda þeirra
landa sem hann hefur komið til
um dagana.

Guðmundur M. Kristjánsson
er fæddur og uppalinn í Bolung-
arvík. Móðir hans var í systkina-
hópnum stóra frá Reykjarfirði á
Ströndum og þannig eru þeir
systrasynir, skipstjórarnir gamal-
reyndu Addi Kitta Gau og Muggi.
Báðir máttu þeir og mega teljast
„vörpulegir“ menn, ef svo má
komast að orði um togaraskip-
stjóra. Og báðir eru þeir ljúf-
menni í allri viðkynningu þó að
stundum hafi að sögn út af brugð-
ið þegar menn komust í ham í
veiðiskapnum.

Eiginkona Guðmundar er Hall-
dóra Magnúsdóttir frá Ísafirði.
„Við rugluðum saman reytum
okkar fljótlega eftir að ég kom
frá Malasíu, við erum gift í dag
og búum hér á Ísafirði. Vorum
bæði komin úr barneign, þannig
lagað séð, þegar við kynntumst,
þannig að við eigum ekkert barn
saman, Ég átti þrjú börn af fyrra
hjónabandi og hún átti eitt barn,
og saman eigum við svo fjögur
barnabörn.“

Um allan heim
Sjómannsferill Guðmundar

byrjaði þegar hann var rétt skrið-
inn yfir fermingu. Eftir að hann
brautskráðist frá Stýrimanna-
skólanum með skipstjórnarrétt-
indi liðlega tvítugur kom hann
aftur á heimaslóðir vestra og var
um tíma stýrimaður á bátum og
síðan stýrimaður á togaranum
Guðbjarti ÍS.

Í byrjun árs 1984 fór Guð-
mundur til Grænhöfðaeyja undan
vesturströnd Afríku til starfa við
þróunarverkefni í fiskveiðum og
var þar í tvö ár. Síðan var hann
skipstjóri á íslenskum togurum

hátt í áratug eða þangað til hann
var fenginn til starfa við nýtt út-
gerðarverkefni á Falklandseyj-
um, austanvert við suðurodda
Suður-Ameríku, en það framtak
reyndist heldur endasleppt. Eftir
skamma dvöl heima á Íslandi var
Guðmundur síðan fenginn til að
koma í gang enn einu nýsköpun-
arverkefni erlendis, að þessu
sinni í Argentínu. Þar gengu hlut-
irnir miklu betur en á Falklands-
eyjum.

Þá tóku við störf að markaðs-
ráðgjöf hjá Útflutningsráði Ís-
lands. Árið 1998 fór hann í níu
mánaða kynningar- og söluferð
aleinn á Cleopatra-fiskibáti frá
Trefjum hf. með viðkomu í sextíu
höfnum í mörgum löndum. Eftir
það lá leiðin til Rússlands, alla
leið austur til Sakalín og Kúri-
leyja, og síðan á vegum Útflutn-
ingsráðs til Malasíu. Þar dvaldist
hann í þrjú ár við fiskveiðiráð-
gjöf, eða allt þar til hann tók við
starfi hafnarstjóra á Ísafirði á
miðju ári 2002.

Þvælist um frum-
skógana á mótorhjóli

„Þegar ég var búinn að vera
um eitt ár úti í Malasíu fékk ég
rétt einu sinni löngun til að prófa
eitthvað nýtt og ákvað að kaupa
mér mótorhjól. Mig langaði að
þvælast um og ferðast inn í frum-
skógana og til næstu landa. Þarna
er margt að skoða og alltaf gott
veður.

Ég keypti vel útbúið mótorhjól
og fékk mér þarlend réttindi og
þvældist á hjólinu nærfellt um
alla Malasíu og bæði til Tælands
og Singapúr. Þegar ég átti stund-
um nokkurra daga frí, þá lagðist
ég í leiðangra á hjólinu.“

Þegar flakkið byrjaði
„Fyrstu ævintýraferðina mína,

sem svo mætti kalla, fór ég um
áramótin 1983-84. Þá fór ég til
Grænhöfðaeyja sem stýrimaður
á bát sem farið var með í rann-
sóknarverkefni þar niður frá.
Þetta var báturinn Fengur, sem
var smíðaður á Akureyri í þessum
tilgangi og við vorum sendir
þangað nokkrir Íslendingar. Ég
var þarna stýrimaður í hálft ár en
skipstjóri það sem eftir var.
Verkefnið var stokkað upp eftir
sex mánuði og vélstjórinn og ég
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sendir í skóla í Portúgal að læra
portúgölsku til þess að auðvelda
samskiptin, en flestir í áhöfninni
voru heimamenn. Á Grænhöfða-
eyjum var ég um tvö ár og hafði
fjölskylduna hjá mér. Þetta var
góður tími.

Eftir að þetta verkefni kláraðist
kom ég heim og settist að í Hrísey
og var allmörg ár skipstjóri á
togurum útgerðardeildar Kaupfé-
lags Eyfirðinga, lengst með
Sólfellið og Súlnafellið en síð-
ustu mánuðina með Snæfellið.
Eftir að togarinn var seldur undan
mér vegna samdráttar hjá fyrir-
tækinu var ég um tíma skipstjóri
á Stakfellinu á Þórshöfn.“

Síðan bauðst Guðmundi að
fara til Falklandseyja og starfa
þar við nýtt útgerðarverkefni. Þá
tók hann eina af allmörgum vink-
ilbeygjum í lífinu, ákvað að hætta
sem skipstjóri á frystitogara og
fara á nýjan leik á vit ævintýranna
í fjarlægu landi.

„Í síðasta túrnum mínum í
Smuguna á Stakfellinu fórum við
í land á Bjarnarey þar sem ég
fékk stimpil í passann minn á
pósthúsinu. Tveimur vikum
seinna fór ég flugleiðis til New
York og síðan suður til Falk-
landseyja með millilendingu í
Chile. Þannig fór ég nánast pól-
anna á milli á þessum stutta tíma
og fékk stimpil á báðum enda-
stöðvum.“

Undir lögregluvernd
vegna eigin áhafnar

Guðmundur rifjar upp sérstæða
reynslu í lok starfstímans á Falk-
landseyjum, þegar hann var undir
lögregluvernd nótt og dag.

„Þegar verið var að gera upp
reksturinn og allt var í dauða-
teygjunum fór ég sem skipstjóri
með togara síðasta túrinn. Þegar
við komum aftur til hafnar var
búið að ákveða að hætta rekstr-
inum. Búið var að skipta um læs-
ingu á skrifstofunni minni, tékk-
heftið var farið og tölvan farin
og búið að selja bílinn sem ég
hafði haft til umráða. Það sem
beið mín var að taka saman dótið
mitt og sitthvað sem tilheyrði
fyrirtækinu, koma því um borð í
togarann og sigla heim til Íslands.

Eftir var að gera upp við chil-
esku áhöfnina, eitthvað um fimm-
tán kalla sem höfðu verið með
mér í síðasta túrnum og stóðu nú
skyndilega uppi atvinnulausir og
vegalausir. Ég hafði ekkert í
höndunum til að gera upp við þá
og raunar var það ekki í mínum
verkahring. Þeir beindu hins veg-
ar reiði sinni að mér og söfnuðust
saman eitthvað um tíu-fimmtán
talsins fyrir utan húsið hjá mér
með dólgslæti og hótanir, hálf-
drukknir og öskuillir. Í þeirra
augum var ég svikarinn. Ég sá
þann kost vænstan að hringja í
lögregluna, en lögregluliðið
þarna var ekki það fjölmennt að
hægt væri að handtaka þetta stór-
an hóp af æstum og ölvuðum
sjómönnum. Í staðinn var mér
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veitt lögregluvernd þangað til ég
var búinn að hafa milligöngu um
að útvega þeim flug heim til Chile.

Það einkennilegasta við þetta
allt var að félagarnir og sam-
starfsmennirnir í rekstri fyrir-
tækisins þarna úti voru búnir að
klappa mér á bakið í marga mán-
uði og dást að því hvað ég væri
duglegur og harður. Meira að
segja áður en ég fór síðasta túrinn
og eins líklegt að þetta væri allt
að fokkast upp sögðu þeir að
hvernig sem allt færi, þá þyrfti
ég ekki að hafa neinar áhyggjur.
Ég væri svo fínn gæi, djöfull klár
og seigur kall og þyrfti aldrei að
sofa, og þeir myndu sjá til þess
að ég fengi önnur verkefni. En
þarna sneru þeir fyrirvaralaust
við mér bakinu og lokuðu alger-
lega á mig. Ég varð að leysa einn
úr öllum flækjum þarna úti, en
naut vissulega hjálpar frá aðilum
heima á Íslandi. En á meðan ég
var að snúast í alls konar redding-
um úti í bæ og niðri í togara var
ég undir lögregluvernd nótt og
dag.“

Lágu undir skothríð
frá öðrum fiskibáti

Nokkru eftir Falklandseyjaæv-
intýrið var Guðmundur fenginn
til að leiða þróunarverkefni í Arg-
entínu. Að baki því stóðu dular-
fullir athafnamenn sem virtust
hafa ýmsa þræði í samfélaginu í
höndum sér og kannski ekki allt
löglegt eða siðlegt.

„Þarna var maður óvart og
óvænt kominn inn í þessa hring-
iðu. Það var alltaf einhver sér-
kennileg peningalykt af þessu
verkefni. En þó að það væru nógir
peningar fyrir hendi, þá voru þeir
svo nískir á meðan við voru að
koma þessu af stað, að alltaf var
verið að grafa eftir einhverju
drasli til að útbúa bátana með.
En þegar allt var komið í gang

stóð ekki á peningum og verk-
efnið gekk mjög vel.

Við vorum þarna bæði með
línuveiðar og handfæraveiðar.
Við vorum með innfædda menn
í áhöfnum en ég var veiðiráðgjafi
og fór oft á sjó. Þarna er svo
mikill munur á flóði og fjöru að
bátarnir fóru yfirleitt allir á sjó á
sama tíma. Við vorum með hrað-
skreiðustu bátana og venjulega
búnir að leggja línuna þegar aðrir
komu á miðin og byrjuðu að
leggja. Við lentum einu sinni í
því að bátur sem kom á eftir
okkur lagði línuna yfir okkar línu,
svo að þegar við drógum kom
hún með og enginn fiskur á henni.
Þá tóku bátsverjar einfaldlega
byssu og við lágum undir skot-
hríð. En við vorum á hraðskreið-
ari bát og forðuðum okkur og
enginn varð fyrir skoti.“

Öxin sat föst í stýrishúsinu
Þegar Guðmundur er spurður

hvort hann hafi nokkru sinni lent
í bráðum lífsháska kveðst hann
ekki geta neitað því.

„Auk þess að vera eitt sinn
hætt kominn einn á báti í ofviðri
á Biscayaflóa hef ég legið undir
sveðju austur í Malasíu og var
aðeins hársbreidd frá því að vera
hálshöggvinn. Ég á meira að
segja myndir af gaurnum sem
ætlaði að höggva af mér hausinn.

Á þeim árum sem ég var í Mala-
síu var ég nokkra mánuði í aust-
urhluta landsins að kynna nýj-
ungar í línuveiðum með upp-
stokkara og beitingartrekt. Við
vorum í lélegu fiskiríi, og skip-
stjórinn, sem var frá Indónesíu
en kínverskur að uppruna, var
orðinn eitthvað trekktur. Það var
mjög heitt og við veiddum bara á
nóttunni. Við byrjuðum um fjög-
urleytið á daginn að skera beitu
og lögðum línuna um kvöldið
þegar dimmdi en sváfum fyrri

Sælkeri vikunnar er Salvör Sæmundsdóttir frá Dýrafirði

Kasjúhnetu kjúklingur og hrákakaKasjúhnetu kjúklingur og hrákakaKasjúhnetu kjúklingur og hrákakaKasjúhnetu kjúklingur og hrákakaKasjúhnetu kjúklingur og hrákaka
Þegar að ég vann sem Au

Pair fyrir nokkrum árum lang-
aði mig til að bjóða fjölskyld-
unni uppá tælenskan kjúklinga-
rétt og eftir leit á netinu að
girnilegri uppskrift datt ég inn
á þessa hér sem að ég aðlagaði
aðeins eftir mínu höfði. Rétt-
urinn féll vel í kramið hjá bæði
foreldrum og börnum og var
hann eldaður ósjaldan í kjölfar-
ið enda mjög góður og einfald-
ur. 

Kasjúhnetu kjúklingur
200 gr kasjúhnetur
1 kg kjúklingabringur
4 msk olía
2 laukar, saxaðir
2 hvítlauksgeirar, saxaðir
4-6 þurrkuð chili aldin, fræ-
hreinsuð að mestu (eða smá
piri piri krydd)

2 msk ostrusósa
2 msk soyasósa
1 msk plómusósa
200 ml vatn
2-4 vorlaukar, saxaðir

Einhver smá sæta, púðursykur
eða agave sýróp t.d. til að vega á
móti chilinu ef menn vilja. Hnet-
urnar eru ristaðar á pönnu og
lagðar til hliðar.Laukurinn, hvít-
laukurinn og chili er steikt vel
upp úr olíunni í 3-5 mín, hellt í
skál og lagt til hliðar. Sósunum
ásamt vatninu blandað saman í
skál.Kjúklingurinn er skorinn í
bita, skellt á pönnuna og steiktur.
Öllu hráefninu (nema vorlaukn-
um) bætt við pönnuna og látið
sjóða í um 3-5 mín. Vorlauknum
bætt við í lokin. 

Gott er að bera fram soðin
hrísgrjón og/eða gott brauð með

réttinum. 

Einföld hrákaka
Eins og gömlu góðu sykur-

bomburnar standa nú gjarnan
fyrir sínu þá líður mér persónu-
lega alltaf betur á bæði líkama
og sál ef að mér tekst að halda
mig örlítið hollara megin í lífinu.
Þessi kaka er mesta snilldin og
dásamlegt að eiga hana inní frysti
til þess að grípa í við góð tæki-
færi. 

Botn
1 bolli döðlur
1 bolli sveskjur
1 bolli valhnetur
1 banani
1/2 bolli ristaðar kókosflögur
1/2 bolli vatn

Öllu blandað vel saman í mat-

vinnsluvél. Sett á kökudisk og
inn í frysti í um 20 mín.
Krem
1 plata 70% súkkulaði, hitað yfir
vatnsbaði
1/4 úr tsk kókosolía

Bráðið súkkulaðið með kókos-

olíunni er hellt yfir kælda
kökuna og skreytt með t.d.
kókosflögum, jarðarberjum og
valhnetum.

Ég skora á Steiney Ninnu
Halldórsdóttur vinkonu mína
og Ebba Agnarsson að vera
næstu sælkerar vikunnar.

hluta dagsins.
Bátarnir þarna voru með hús

yfir vélinni þar sem allir sváfu í
flatsæng. Það var eitt sinn að ég
vaknaði og smeygði mér út til að
fara í sturtu. Hún var þannig, að
maður jós yfir sig með vaskafati
úr tunnu með vatni. Ég lagði
vaskafatið á aðra tunnu, en það
var dálítill veltingur og fatið datt
á dekkið með látum.

Skipstjórinn vaknaði með and-
fælum og vissi hvorki í þennan
heim né annan. Það fyrsta sem
mönnum dettur í hug á þessum
slóðum þegar eitthvað óvænt
heyrist er að það séu komnir sjó-
ræningjar um borð. Þetta er mesta
sjóræningjabæli í heimi. Skip-
stjórinn rauk út á dekk með

sveðju í hendinni og réðst að mér
og króaði mig af þannig að ég
var sestur á borðstokkinn. Þegar
hann lætur höggið ríða hendi ég
mér niður en sveðjan sat föst í
stýrishúsinu. Þá var loksins eins
og skipstjórinn vaknaði almenni-
lega og áttaði sig á því að ég var
ég en ekki sjóræningi.“

Mugipapa og Mugison á
karaókíbörum í Malasíu
Hér hefur aðeins verið stiklað

á stóru í ævintýrum Guðmundar
út um heim á fyrri árum. Um
tíma var hann ráðgjafi landstjór-
ans á Sakalíneyju, hann var kon-
unglegur fiskveiðiráðunautur í
Abu Dhabi við Persaflóa og
hannaði dvergtroll fyrir ríkisarf-

ann á milli þess sem hann lifði í
vellystingum praktuglega.

Og ekki má gleyma því þegar
þeir feðgar Muggi og Mugison
sungu saman á karaokíbörum í
Malasíu. Þar hlaut sonurinn nafn-
ið sem hann er kunnastur undir
sem tónlistarmaður. Þarna eystra
var Muggi kallaður Mugi (Múgí)
og þess vegna lá beint við að
kalla soninn Mugison. Og pabb-
ann síðan Mugipapa.

Núna liggur Guðmundur M.
Kristjánsson við landfestar sem
hafnarstjóri á Ísafirði, ef svo má
segja. Hann hefur alla tíð í því
starfi unnið ötullega að því að
markaðssetja Ísafjarðarhöfn fyrir
skemmtiferðaskip, og árangurinn
verður að teljast glæsilegur.
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Bolungarvíkurkaupstaður

Félagsþjónusta
Félagsþjónusta Bolungarvíkurkaupstaðar

óskar eftir að ráða starfsmenn til eftirfarandi
starfa:

Stuðningsfjölskylda
Einstakling sem tekur að sér að gerast stuðn-

ingsfjölskylda fyrir fatlað barn.
Um er að ræða 35 tíma í mánuði þar sem

viðkomandi kemur inná heimili barnsins og
sinnir umönnun þess.  Vinnutími er samkomu-
lagsatriði, en oftast á kvöldin. Óskað er eftir
einstaklingi sem er traustur, ábyrgur og með
góða færni í mannlegum samskiptum.

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið
störf í ágúst.

Félagsleg heimaþjónusta
Starfsmanni í 75% starf í félagslegri heima-

þjónustu. Starfsmenn í heimaþjónustu að-
stoða þjónustuþega við almennt heimilishald:
s.s. þrif, þvottar og innkaup.

Vinnutími er á dagvinnutíma. Óskað er eftir
manneskju sem er áræðanleg og með góða
færni í mannlegum samskiptum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1 sept-
ember.

Félagsstarfi aldraða
Starfsmanni í 50% starf til að hafa umsjón

með handavinnu í félagsstarfi aldraðra auk
annara verkefna í félagsstarfinu.

Óskað er eftir einstaklingi sem hefur hefur
færni í mannlegum samskiptum og þekkingu
á handavinnu eða handverki.

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið
störf í september.

Frekari upplýsingar veitir Guðný Hildur fé-
lagsmálastjóri í síma 450-7000 og á netfangið
gudnyhildur@bolungarvik.is eða á bæjarskrif-
stofu Bolungarvíkurkaupstaðar.  Umsóknar-
frestur er 5. ágúst fyrir stuðningsfjölskylduna
en 15. ágúst vegna heimaþjónustu og félags-
starfs og skulu umsóknir sendast á netfangið
gudnyhildur@bolungarvik.is eða á bæjarskrif-
stofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12,
415 Bolungarvík.

Mesta hækkunin á Hólmavík
Fasteignamat íbúðarhúsnæðis

hefur hækkað mis mikið í prós-
entum á milli áranna 2010 og
2014 eftir einstökum þéttbýlis-
stöðum. Mest hefur hækkun
matsins í prósentum verið í Vest-
mannaeyjum 70,6% og næst mest
á Höfn í Hornafirði og á Siglufirði
64,1%. Þetta eru einu staðirnir
þar sem hækkunin er yfir 50%.
Hólmavík liggur þó nærri með
48,7% hækkun en engir aðrir
staðir ná 40% hækkun. Í Bolung-

arvík hefur fasteignamatið hækk-
að um 38,8%, um 33,2% á Patr-
eksfirði og um 11,4% á Ísafirði.
Á fjórum stöðum lækkar fast-
eignamatið á milli áranna 2010
og 2014. Í Borgarnesi um 6,3%,
í Keflavík um 5%, á Selfossi um
1,3% og í Hveragerði um 0,7%.

Hækkun heildar fasteigna-
gjalda á milli áranna 2010 og
2014 er almennt meiri en hækkun
matsins. Það er aðeins á þremur
stöðum, á Höfn í Hornafirði, í

Stykkishólmi og á Dalvík sem
hækkun gjaldanna er minni en
hækkun fasteignamatsins. Mest
er hækkun fasteignagjaldanna á
milli áranna 2010 og 2014 á Siglu-
firði 82,3%, Hólmavík 79,3% og
í Vestmannaeyjum 72,6%. Þrátt
fyrir það eru fasteignagjöldin á
þessum stöðum langt frá því
hæsta sem gerist. Á Patreksfirði
hækka fasteignagjöldin um 62,9%,
um 52,3% í Bolungarvík og um
17,1% á Ísafirði.

Kerecis fær liðsstyrk
Mýrarboltalið Kerecis hefur

undirritað samning við Knatt-
spyrnudeild Harðar á Ísafirði um
kaup á tveimur leikmönnum, en
það eru þeir Tómas Emil Guð-
mundsson og Atli Þór Jakobsson,
sem spila með meistaraflokki fé-
lagsins. Þess má geta að leik-
mennirnir hafa báðir hampað hin-
um eftirsótta Evrópumeistaratitli
í mýrarbolta.

Kerecis hyggst stilla hinum
nýju leikmönnum upp á sitt hvor-
um kantinum til þess að auka
hraðann í sóknum liðsins. Þrátt
fyrir gríðarlega sterkt lið Kerecis
eru þessir leikmenn kærkomin
viðbót og bæta upp þær stöður
sem áður voru illa skipaðar. Leik-
mannahópurinn mun stækka (en

þó minnka að meðaltals rúmmáli
leikmanna), sem leiðir af sér
aukna samkeppni.

Í fréttatilkynningu segir Dóra
Hlín Gísladóttir, rekstrarstjóri
mýrarboltaliðs Kerecis, að mikil
ánægja ríki í herbúðum Kerecis
með kaupin á Tómasi og Atla.
„Við búumst við miklu af þessum
tveimur leikmönnum og gerum
ráð fyrir að þeir muni tryggja
okkur afgerandi sigur í keppn-
inni. “ Ennfremur segir Dóra:
„Mér var það mikið kappsmál að
leikmennirnir væru gæðingar
miklir. Þá sérlega með tilliti til
læra, mjaðma og auðvitað út-
halds.“

Hilmar Kjartansson, bráða-
læknir mýrarboltaliðs Kerecis, er

eins og Dóra Hlín hæstánægður
með liðsaukann.

„Ég óskaði sérstaklega eftir því
að fá þessa tilteknu leikmenn til
liðs við okkur þar sem þeir eru
einnig menntaðir sjúkraþjálfarar.
Með þessu getum við nýtt okkur
þjónustu þeirra meðan þeir eru
utan vallar til þess að hlúa að öðr-
um leikmönnum liðsins, þannig
verður minna að gera hjá mér í
þeim störfum. Ég er þó vel reynd-
ur í bráðalækningum og hef með
mér hjartastuðtækið enda eru
vissar áhyggjur af einum leik-
manni liðsins sem eflaust liggur
við teppu í kransæðum sökum
mikilla reykinga, drykkju og
annars almenns óreglulegs líf-
ernis,“ segir Hilmar.

Líkt og síðustu ár tók hópur
frá Kubba, íþróttafélagi eldri
borgara á Ísafirði, þátt í Lands-
móti Ungmennafélags Íslands
50+ (fólk fimmtíu ára og eldra),
sem var haldið á Húsavík dagana
20. til 22. júní. Frá Ísafirði héldu
þau alls sextán talsins og kepptu
bæði í boccia og pútti. Sveit
Kubba varð í þriðja sæti í pútti
en hana skipuðu þeir Björn
Helgason, Heiðar Guðmundsson,
Jens Kristmannsson og Grétar

Þórðarson. Árangur liða Kubba í
boccia var góður, en lið félagsins
voru í öðru sæti í sínum riðlum.
Keppt var í sex riðlum og var
fjöldi keppenda um 95 manns.

Stjórn UMFÍ hefur ákveðið að
Landsmót UMFÍ 50+ verði hald-
ið á Blönduósi á næsta ári, en á
Ísafirði árið 2016. „Félagar í
Kubba vilja hvetja alla 50 ára og
eldri til að hefja æfingar og taka
þátt í að hafa sem fjölmennastan
hóp keppenda héðan að vestan á

því móti. Tvö ár eru ekki langur
tími, en aldrei of seint að byrja
og vera með í pútti, boccia, dans,
blaki, ringó, skák, bridge, frjáls-
um íþróttum, sundi, leikfimi og
fleira,“ segir Sigríður Þórðardótt-
ir, formaður Kubba.

Gaman er að geta þess að
Kubba og Héraðssambandi Vest-
firðinga hefur verið falið að sjá
um Íslandsmót í pútti 2014 60 +
og verður það haldið á Ísafirði
þann 22. ágúst.   – harpa@bb.is

Brons á Landsmóti UMFÍ 50+
Verðlaunalið Kubba í Boccia: F.v. Grétar Þórðarson,

Jens Kristmannsson, Björn Helgason og Heiðar Guðmundsson .
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
10. júlí 1970: 10. júlí 1970: 10. júlí 1970: 10. júlí 1970: 10. júlí 1970: Ráðherrabú-

staðurinn á Þingvöllum
brann. Bjarni Benediktsson
forsætisráðherra, Sigríður
Björnsdóttir, kona hans og

Benedikt Vilmundarson, dótt-
ur sonur þeirra fórust í brun-
anum. Tæpu ári síðar var

reistur minnisvarði á staðnum.
11. júlí 1911:11. júlí 1911:11. júlí 1911:11. júlí 1911:11. júlí 1911: Konur fengu

fullt jafnrétti til menntunar og
embætta við karla þegar
konungus staðfesti lög um

rétt kvenna til embættisnáms,
námsstyrks og embætta.
Hannes Hafstein hafði flutt

frumvarpið. Hann taldi
menntun vera til blessunar og

lögin myndu gera þjóðlífið
ánægjulegra og betra.

11. júlí 1972:11. júlí 1972:11. júlí 1972:11. júlí 1972:11. júlí 1972: Einvígi aldar-
innar hófst í Reykjavík.

Bandaríkjamaðurinn Robert
Fischer og Sovétmaðurinn
Boris Spassky kepptu um

heimsmeistaratitilinn í skák.
13. júlí 1987:13. júlí 1987:13. júlí 1987:13. júlí 1987:13. júlí 1987: Verksmiðja
Málningar hf., í Kópavogi

brann til kaldra kola ásamt
tækjum og birgðum.

14. júlí 1974: 14. júlí 1974: 14. júlí 1974: 14. júlí 1974: 14. júlí 1974: Vegurinn yfir
Skeiðarársand var opnaður

og þar með var lokið við
hringveginn um landið.

Vegalengdin milli Núpsstað-
ar og Skaftafells styttist úr

tæpum 1.400 kílómetrum í 34
kílómetra. Byggðar voru tólf
brýr, samanlagt 2004 metrar
að lengd, þar af var Skeiðar-

árbrú ein 904 metrar.
15. júlí 1970:15. júlí 1970:15. júlí 1970:15. júlí 1970:15. júlí 1970: Stórbruni varð í
verkstæðisbyggingu Strætis-
vagna Reykjavíkur. Meðal
annars brunnu þrír vagnar.

16. júlí 1955:16. júlí 1955:16. júlí 1955:16. júlí 1955:16. júlí 1955: Dwight D.
Eisenhower forseti Bandaríkj-

anna kom í stutta heimsókn til
Íslands á leið frá Bandaríkjun-

um til Evrópu.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Austan 5-13 m/s, hvassast
með suðurströndinni. Rign-
ing um landið sunnan- og
vestanvert, annnars bjart

með köflum. Hiti breytist lítið.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austlæg átt með rigningu
fyrir sunnan og austan, en

annars bjartviðri með köflum.
Hiti 10-21 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Austlæg átt með rigningu
fyrir sunnan og austan, en

annars bjartviðri með köflum.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Beita hross-
um á kerfilinn

Stórvirkum vinnuvélum og
hrossum hefur meðal annars ver-
ið beitt gegn ágangi kerfils og
lúpínu í Bolungarvík, en þar hefur
í vor verið unnið markvisst gegn
þessum plöntum með hjálp bæj-
arbúa. Náttúrustofa Vestfjarða
hefur kortlagt alaskalúpínu,
skógarkerfil og njóla í sveitarfé-
laginu, en útbreiðsla þeirra hefur
farið vaxandi undanfarin ár. Elías
Jónatansson bæjarstjóri í Bolung-
arvík segist í samtali við Morg-
unblaðið ekki telja að þessar
ágengu plöntur séu meira vanda-
mál en annars staðar.

„Við höfum reynt að nálgast
verkefnið á þrjá vegu. Í fyrsta
lagi höfum við fært bithaga fyrir
hross, þannig að hrossin fara í
kerfilinn og éta hann. Önnur
aðferð er að reyna að slá hann
niður í þrjú ár í röð. Reyndar eru
skiptar skoðanir um hvort þessi
aðferð dugir. Þriðja aðferðin er
síðan að rífa hann hreinlega upp
með stórvirkum vinnuvélum. Þar
verður sáð grasfræi og ef kerfill-
inn birtist aftur á næstu árum
verður landið orðið sléttara og
sláanlegt,“ segir hann.

Jacob Kruse og Natan Elí
Finnbjörnsson við slátt á
kerflinum í nágrenni Bol-

ungarvíkurbæjar. Sigurður
Friðgeir Friðriksson, um-
hverfisfulltrúi fylgist með.

smáar
Óska eftir skiptum á Austurvegi
12, sem er 50fm ásamt 12fm
geymsluhúsnæði og minni
eign. Uppl. í síma 571 5657.

Til sölu fellihýsi. Rockwood
Ranger árg. 1999. Fortjald, nýr
rafgeymir og gaskútur fylgja.
Hýsið er til sýnis, uppsett hve-
nær sem áhugasömum hentar.
Uppl. gefur Ásdís í síma 893-
2715.
Palomino Yearling fellihýsi með
fortjaldi til sölu árg. 2002.
Skoðað til 2015. Tilboð. Uppl. í
síma 865 0140.

Til leigu 3ja herb. íbúð í Túngötu
18. Uppl. í síma 8939742 eða á
netfanginu arnar@imj.is

Ég var í fríi á Ísafirði dagana 6.-
8. júní sl. Þá týndi ég gullhring
með dökk grænum steini. Ég
hef haft samband við lögregl-
una sem tjáði mér að enginn
hefði komið með slíkan hring.
Ef einhver hefur fundið hringinn
yrði ég þakklátur ef viðkomandi
hefði samband við mig á netfang-
inu cjgib62gmail.com. Dr. C.J.
Gibbins.
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