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Hjónin Þóra Arnórsdóttir og Svavar
Halldórsson hafa lifað og hrærst í fjölmiðlaheiminum síðastliðin ár. Í sumar söðluðu
þau tímabundið um og ákváðu að gerast hótelstjórar í Önundarfirði, á Kirkjubóli í Bjarnardal, nánar tiltekið. Þau sögðu blaðamanni frá
dvölinni í sveitasælunni, hasarnum í fréttamennskunni, á stundum flóknu fjölskyldulífi og
ástæðu þess að bílageymslur eru afleitir staðir
til leynifunda...

Rekstrarerfiðleikar hjá Íslandssögu vegna óvissu um kvótakerfið
Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Fiskvinnslunnar Íslandssögu á Suðureyri, segir þá miklu
óvissu sem ríki um breytingar á
fiskveiðikerfinu hafa gert rekstur
fyrirtækisins erfiðan. Vegna þess
hafi fyrirtækið þyrft að segja upp
öllum sjómönnum fyrirtækisins,
alls átján manns. Uppsagnirnar
taka gildi 1. september nk. Óðinn
segir að þar sem ekki sé vitað

hver niðurstaðan verði um kvótakerfið sé erfitt að taka ákvarðanir
um framhaldið í rekstrinum en
þrátt fyrir þessa erfiðleika trúi
forsvarsmenn fyrirtækisins því
enn að það sé gott fyrir Ísland að
eiga fiskvinnslufyrirtæki í litlum
sjávarþorpum úti á landi.
Um 5000 tonn eru verkuð hjá
Íslandssögu á ári en fyrirtækið
veiðir sjálft um 30% af þeim fiski

sem er verkaður. Fyrirtækið hefur leigt umtalsverðar veiðiheimildir á síðustu árum þar sem það
á ekki mikinn kvóta sjálft. „Það
hefur nánast verið lokað fyrir
leigumarkað með aflaheimildir
frá því 1. september á síðasta ári
þannig að þetta hefur verið mjög
snúið. Í framhaldinu er enn meiri
óvissa um hvað verður. Hvort
það verða leigupottar, byggða-

pottar eða verður kerfið óbreytt
með framsali? Á meðan það liggur ekki fyrir þá getum við ekki
brugðist við því og stillt okkur af
í samræmi við það,“ segir Óðinn.
Sjötíu manns vinna hjá fyrirtækinu, flestir í fiskvinnslunni.
Óðinn segir fyrirtækið hafa gripið til annarra aðgerða til að
tryggja hráefni til vinnslunnar.
„Við gerðum samning við út-

Launatekjur á Vestfjörðum
með þeim lægstu á landinu
Launatekjur á Vestfjörðum eru
með þeim lægstu á landinu. Samkvæmt tölum frá árinu 2008 voru
meðaltekjur hæstar á Seltjarnarnesi og í Garðabæ. Launatekjur
á höfuðborgarsvæðinu er að
meðaltali hærri en á landsbyggðinni. Sé rýnt í tekjur eftir landshlutum má sjá að meðaltekjur á

Vestfjörðum eru 87% af landsframleiðslu. Lægstu tekjurnar eru
á Norðurlandi vestra eða 81% af
landsmeðaltali. Hæstar eru meðaltekjur á Suðurnesjum eða 106%
af landsmeðaltali, þar á eftir
kemur Reykjavík með 104%.
Þegar litið er til einstakra sveitarfélaga kemur í ljós að Fjarða-

byggð er eina sveitarfélagið utan
höfuðborgarsvæðisins þar sem
tekjur eru yfir landsmeðaltali. Á
toppnum tróna Seltjarnarnes og
Garðabær, þar sem tekjur meðal
launþega eru um það bil fjórðungi hærri en meðallaun fyrir
landið í heild. Rangárþing eystra
kemur verst út úr þessum saman-

burði. Þar eru meðaltekjur tæplega fjórðungi lægri en gengur
og gerist á landsvísu. Röðin
breytist ekki mikið þegar horft
er til heildartekna með fjármagnstekjum meðtöldum en bilið á
milli sveitarfélaga breikkar þeim
mun meira.
– asta@bb.is

gerðir Hrólfs Einarssonar ÍS og
Lúkasar ÍS um að afla okkur hráefnis að minnsta kosti til 1. september. Hvort þeir samningar
verða framlengdir liggur enn ekki
fyrir,“ segir Óðinn. Hann bætir
við að ef áfram verður lokað á
leigukvótamarkað eru Íslandssögumenn sjálfir með kvóta fyrir
einn bát sem þeir munu væntanlega gera út.
– thelma@bb.is

Göngunum lokað
Loka þurfti Bolungarvíkurgöngum um tíma í síðustu
viku eftir að kveikt var í
tveim neyðarblysum í göngunum. Fólk var í bílum í
göngunum þegar þetta gerðist og mun nokkur ótti hafa
gripið um sig. Samkvæmt
upplýsingum frá lögreglu
fylltust göngin af reyk og í
fyrstu leit út fyrir að eitthvað
væri að brenna í göngunum.
Því var göngunum lokað og
slökkvilið frá Bolungarvík
og Ísafirði kallað út.
Eftir að göngin höfðu verið
reyktæmd kom í ljós að
kveikt hafði verð á neyðarblysum. Lögreglan segir
málið litið alvarlegum augum þar sem fólki í göngunum
var stefnt í hættu og tvö stór
slökkvilið ásamt lögreglu
voru send á vettvang.

Íbúum
fækkar
Bæjaryfirvöld vilja fara að sjá lausn á máli Lotnu á Flateyri.

Bæjaryfirvöld langþreytt
Bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ
eru mjög ósátt við þann drátt
sem orðið hefur á úrlausn mála
þrotabús Eyrarodda á Flateyri.
Þegar Kambur var lagður niður
árið 2007 tók fyrirtækið Eyraroddi við veiðum og vinnslu á
Flateyri. Reksturinn gekk brösuglega og fór í greiðslustöðvun
vorið 2010. Fyrirtækið var formlega tekið til gjaldþrotaskipta í
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janúar í ár. Eignir félagsins voru
boðnar upp, en svo fóru málin að
flækjast. Hæstbjóðandi, fyrirtækið Lotna, fékk að kaupa eignirnar
en með fyrirvörum þó. Byggðastofnun, sem á veð í hluta eignanna, veitti að lokum ekki heimild til sölunnar vegna þeirrar
gjaldþrotasögu sem stofnunin
taldi eigendur Lotnu eiga að baki.
Lotna hafði hins vegar gengið

frá samningum við Landsbankann, sem einnig átti veð, um kaup
á öðrum hluta eignanna.
Lotna hóf rekstur með því að
leigja af þrotabúinu þau tæki og
hús sem upp á vantaði. Fyrirtækið Toppfiskur bauð þá í eignirnar, en fékk ekki skýr svör um
hvað væri til sölu og hvernig
tekið yrði á tilboði þeirra. Í lok
síðasta mánaðar var svo ellefu af

fimmtán starfsmönnum Lotnu
sagt upp vegna óvissuástandsins.
Og engar fréttir berast, nema um
að allt sé í skoðun. Bæjarbúar
eru þreyttir á biðinni og bæjaryfirvöld líka.
Byggðastofnun vísar á skiptastjóra sem segir málið í eðlilegum
farvegi og niðurstöðu sé að vænta
á næstunni.
– asta@bb.is

Í lok annars ársfjórðungs
2011 bjuggu 7.090 manns á
Vestfjörðum og hafði þeim
fækkað um 50 frá fyrsta ársfjórðungi. Þar af voru 3.630
karlar og 3.475 konur. Samkvæmt tölum Hagstofunnar
hafði fækkað um tíu í Bolungarvík, tuttugu í Tálknafjarðarhreppi, tíu í Reykhólahreppi, tíu í Vesturbyggð og
tíu í Súðavíkurhreppi. Í Ísafjarðarbæ hafði íbúum hinsvegar fjölgað um tuttugu frá
fyrsta ársfjórðungi. Ekki
voru breytingar á mannfjölda
í öðrum bæjarfélögum fjórðungsins.
615 erlendir ríkisborgarar
voru búsettir í fjórðungnum
í lok 2. ársfjórðungs.
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Stofnuðu leikjasíðu sem
vex óðfluga um allan heim
– Ísfirðingurinn Hermann Þór Snorrason segir frá því hvernig neyðin kennir naktri konu að spinna
Árið 2005 var strákurinn okkar
orðinn fimm ára og þegar farinn
að spila nokkuð af leikjum á netinu, segir Hermann Þór Snorrason frá Ísafirði. Allt eru þetta
saklausir leikir en það vakti samt
athygli okkar á þeim tíma að
leikjasíður almennt í heiminum
innihalda líka mikið af annars
konar leikjum, sem eru síður hollir. Þeir innihalda óæskileg skilaboð, beint eða óbeint. Enda er
það eðli leikjasíðna að vera með
sem mest framboð fyrir sem
breiðastan hóp spilara. En í þeim
fallega tilgangi – að þóknast öllum – felst einmitt hættan.
Við Helga konan mín aðhöfðumst ekkert í málinu þá – enda
með takmarkaða þekkingu til að
gera nokkuð. Við höfum að vísu
lengi haft undirliggjandi áhuga á
vefsíðugerð og höfum í rúm átta
ár starfrækt læstan ljósmyndaog vídeóvef fyrir ömmur og afa
barnanna okkar, en lengra náði
þekkingin ekki.
Önnur mikilvæg ástæða var
að leikjamiðlunartækni þess tíma
krafðist of mikillar handavinnu.
Á þessum árum voru margir eða
flestir stóru erlendu leikjavefjanna handuppfærðir – og tíminn
leyfði okkur ekki slíkt. Svo var
það rúmum þremur árum síðar,
sögufræga haustið 2008, að við
sáum fram á að missa vinnuna
bæði tvö, eða að minnsta kosti
annað okkar. Það gekk eftir. Við
tókum nokkra hugarfársfundi við
eldhúsborðið, létum okkur detta
margt í hug þar sem við höfum
bæði fjölbreytta menntun á
nokkrum sviðum.
Úr varð að dusta rykið af leikjahugmyndinni. Helga er hugmyndasmiðurinn og ég er bara
vinnumaurinn hennar. Þannig er
þetta á öllum góðum búum.
Viðskiptahugmyndin gengur
út á sölu auglýsinga. Við lásum
okkur til á netinu um margvíslegar greiningar á leikjaheiminum, flettum fagtímaritum, höluðum niður fyrirlestrum og fjölmargt fleira. Þá fundum við grein
í Economist sem fjallaði um ört
vaxandi netleikjaþörf eldra fólks.
Við þann lestur kviknaði aldeilis
á peru hjá okkur – við höfðum
fáeinum dögum áður lesið í einu
tímaritanna langa grein um þann
stóra vanda að auglýsendur á netinu eru almennt mjög ósáttir við
að vita sjaldnast hverjir sitja við
tölvuna að spila leikina. Það
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vantar lýðfræðiupplýsingar – er
spilarinn barn? Ef svo, er það
strákur eða stelpa? Er hann kannski unglingur, fullorðinn eða
jafnvel eldri borgari? Það er staðreynd að umtalsverður hluti gesta
á leikjasíðum eru fullorðið fólk.
Það segir sig sjálft að lífeyrisþegar þurfa allt annars konar auglýsingar en börn.
Þess vegna stofnuðum við
nokkur lén með lýsandi nafni á
markhópunum, eins og til dæmis
Online Games For Seniors.com.
Raunar stofnuðum við miklu
fleiri lén og eigum þau ónotuð á
lager til siðari tíma.
Þetta vatt fljótt upp á sig og
við sáum að þetta yrði alltof tímafrekt. Þess vegna lögðumst við í
enn meiri rannsóknarvinnu og
duttum niður á lausn sem við
notum í dag. Hún er sú að nota
vefritþór sem heitir WordPress
og er gríðarlega mikið notaður
um heim allan í ólíklegasta tilgangi. Flestir þekkja hann úr
bloggheimum en mjög mörg netdagblöð nota einmitt WP.
Þetta opnaði okkur flóðgátt
möguleika. Ég hafði örlítinn
tæknigrunn frá fyrri tíð og tók
námskeið á netinu á kvöldin og
lá yfir YouTube kennslumyndum
heilu næturnar til að setja mig
inn í php-forritun, smíði WPwidgeta og fleira. Við notum
mikið af tilbúnum viðbótum í
WP og stundum höfum við samband við smiði þeirra og fáum
leyfi þeirra til breyta þeim þannig
að okkur henti.
Við fundum tvo samstarfsaðila, annan í Rúmeníu og hinn í
Þýskalandi, sem sáu sömu möguleikana og tóku slaginn með okkur. Til að gera langa sögu stutta
komum við okkur upp leikjamiðlunarkerfi innan í WordPress
sem er tengjanlegt við samtök
leikjaframleiðenda. Þetta er
margfalt skilvirkara en að birta
leiki frá einstökum leikjaframleiðendum hverjum fyrir sig.
Hugmyndafræðinni að baki
innsendingu leiks má líkja við
það þegar blaðamaður Morgunblaðsins skrifar frétt á mbl-vefinn, nema að í stað fréttar er
sendur leikur ásamt skjámyndum
og nánari lýsingu. Ekki þarf að
tala við ritstjórann því það er innbyggt flokkunar- og samþykktarkerfi. Við förum reyndar það rólega í sakirnar að við samþykkjum handvirkt hverja sendingu

með einum músarsmelli – en
kerfið virkar þannig að leikjasmiðir ávinna sér smám saman
traust hjá okkur og eftir ákveðið
magn innsendra leikja eru næstu
sendingar sjálfkrafa samþykktar
af kerfinu.
Play a Bit (www.playabit.com)
er í dag nokkurs konar regnhlíf
yfir mörg undirlén. Ávinningurinn af öllum þessum lénum er
tvíþættur – annars vegar að gera
foreldrum með netvarnir í tölvunni sinni kleift að hafa einungis
opið fyrir ákveðin lén, klassískt
dæmi er að leyfa börnunum eingöngu að spila baksturleiki, litaleiki eða dúkkuleiki – hins vegar
að auðvelda auglýsendum lífið
eins og áður segir.
Af því að við hjónin höfum
svo takmarkaða tækniþekkingu
er grafíkin byggð á tilbúnum

sniðum sem við kaupum frá
þriðja aðila. Draumurinn er að
geta hannað algjörlega útlit sem
við teljum fýsilegt. Það kemur
kannski einhvern tímann.
Við hýsum leikjagrunninn í
gagnaveri í Houston í Texas. Það
hentar okkur mjög vel því að
Play a Bit berast hundruð leikja
á viku hverri víða að úr heiminum.
Framtíðin er björt. Til að mynda
gerðum við samstarfssamning í
síðustu viku við tvö stór leikjanet
erlendis þannig að við munum
auka vöruframboðið með haustinu, verðum með fleiri leikjagerðir og enn meiri áherslu á
þróaðri leiki. Annars er þetta allt
í stöðugri þróun, við reynum að
fylgjast með því nýjasta hverju
sinni, bjóðum öllum að spila í
skjáfylli, miðla leikjum til vina á

samfélagsvefjum, birta leikina á
eigin vefsíðu eða bloggi, fá uppástungur af svipuðum leikjum, og
þannig má áfram telja. Það eru
mörg járn í eldinum hjá Play a
Bit.
Við erum með flotta þróunardeild – við höfum strák og tvær
stelpur á aldrinum 5 til 11 ára og
prufukeyrum allar nýjungar á
þeim. Svo nota ég bæði börnin
og konuna í ýmsar viðmótsprófanir, tilraunir með siglingafræði
(web navigation) og greiningarvinnu á notendavænleika.
Megináherslan er og hefur
verið að þetta má ekki taka of
langan tíma frá okkur. Þó að
leikjavefurinn uppfæri sig sjálfur
á klukkustundar fresti allan sólarhringinn höfum við ekki nema
fáein kvöld í viku til að sinna
vöruþróun og nýsköpun.
FIMMTUDAGUR 21. JÚLÍ 2011
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Stefnt á útboð á næsta ári

Hafin er vinna við mat á umhverfisáhrifum vegna ofanflóðavarna undir Gleiðarhjalla á Ísafirði. Reiknað er með að matsferlinu ljúki um næstu áramót og er
vonast til að hægt verði að fara í
útboð í byrjun næsta árs. Áætlað
er að reisa fimm metra háan aurvarnargarð undir nánast endilangri hlíðinni ofan byggðarinnar
til varnar aurflóðum og grjóthruni. Einnig á að byggja 14
metra háa, bratta ofanflóðavörn
neðan Gleiðarhjalla og snjóflóðavarnargarða neðan líklegustu
snjóflóðafarveganna í Stakkaneshrygg og Stórurð. Ennfremur er
áætlað að reisa sjö metra háan og
125 metra langan snjóflóðavarnargarð. Heildarfyllingarmagn í
garðana er áætlað um 128.000
rúmmetrar og þeir taka yfir um
62.400m² svæði.
Samkvæmt hættumati, sem
Veðurstofan og hættumatsnefnd
Ísafjarðarbæjar unnu, kemur
fram að erfitt sé að meta hættuna
neðan Gleiðarhjalla, snjóflóð eru
sjaldgæf en hætta á aurflóðum
og grjóthruni er hins vegar töluverð. Fjöldi húsa á svæðinu er á
hættusvæði vegna hugsanlegra
ofanflóða. Varnargarðarnir munu
því hafa talsverð áhrif á öryggi
íbúanna. Garðarnir breyta einnig
útliti svæðisins og notagildinu
fyrir samfélagið.
Í drögum að matsáætlun sem
hafa verið lögð fram til kynningar, verða varnargarðarnir fyrir

Spurningin
Vilt þú fá hreindýr
á hálendi Vestfjarða
Alls svöruðu 468.
Já sögðu 273 eða 58%
Nei sögðu 148 eða 32%
Alveg sama
sögðu 47 eða 10%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
vestlæg eða breytileg átt
og víða léttskýjað. Hlýtt í
veðri. Horfur á laugardag: Suðaustanátt með
vætu á SV-verðu landinu,
en annars léttskýjað.
Áfram hlýtt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Suðaustanátt með vætu
á SV-verðu landinu, en
annars léttskýjað. Áfram
hlýtt í veðri.
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Teikning af fyrirhuguðum varnargarði ofan Seljalandsvegar og blokkanna við Urðarveg, áður en
skógur hefur tekið við sér. Séð frá Torfnesi. Myndvinnsla var í höndum Ómars Smára Kristinssonar.
ofan byggðina neðan Gleiðar- isins og bæta upp þau gæði sem garðanna. Fleiri aðilar og stofn- áhrifum.
Drög að tillögu að matsáætlun
anir koma einnig að verkinu.
hjalla vel sýnilegir og breyta hugsanlega tapast við hana.
Framkvæmdaaðili er ÍsafjarðSamkvæmt lögum um um- eru til kynningar fyrir almenning
þeim kennileitum sem nú eru í
hlíðinni. Áhersla er lögð á að arbær en Framkvæmdasýsla hverfismat gefst almenningi kost- á heimasíðu Náttúrustofu Vestlágmarka neikvæð áhrif á ásýnd ríkisins hefur umsjón með fram- ur á að koma með athugasemdir fjarða, www.nave.is, og síðu
svæðisins og hefur tillaga að mót- kvæmdunum. Umsjón með mati við bæði matsáætlunina og Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.
vægisaðgerðum vegna fyrirhug- á umhverfisáhrifum hefur Nátt- frummatsskýrsluna. Matsáætlun- is. Veittur er tveggja vikna frestur
aðra ofanflóðavarna verið sett úrustofa Vestfjarða og er Þorleif- in er kynning á framkvæmdinni til að skila inn athugasemdum
fram af Teiknistofunni Eik. Mót- ur Eiríksson verkefnastjóri. og áætlun um það hvernig staðið við drögin, en sá frestur rennur
vægisaðgerðirnar leitast við að Verkís og Ísafjarðarbær koma verður að mati á umhverfisáhrif- út 28. júlí. Athugasemdir skulu
lágmarka rask og neikvæð áhrif að verkinu með ýmislegum hætti, um en frummatsskýrslan kynnir berast til Náttúrustofu Vestfjarða
framkvæmdarinnar á ásýnd svæð- til dæmis með ráðgjöf og hönnun niðurstöður mats á umhverfis- eða skrifstofu Ísafjarðarbæjar.

Ritstjórnargrein

Fyrstu skrefin
Bæjarins besta hefur aldrei legið á þeirri skoðun sinni að eitt af
mörgum mikilvægum hlutverkum bæjaryfirvalda sé greiða fyrir
vexti og viðgangi alls nýgræðings í atvinnulífi byggðarlagsins; öllu
sem hugsanlega gæti stuðlað að fjölbreyttara, sterkara og öflugra
samfélagi. Í byrjun mánaðarins var greint frá því í BB að ísfirsk fyrirtæki hafi fengið rannsóknar- og þróunarstyrki frá iðnaðarráðuneytinu, annars vegar vegna öflunar iðnþekkingar á svokallaðri hraðbrynjun og hins vegar til þróunar og framleiðslu á hjólastólum. Í báðum
tilfellum er um að ræða verkefni sem unnið er að undir heitinu Iðnaðarklasi á Ísafirði.
Að sögn Jóns Páls Hreinssonar, markaðsstjóra Fossadals, sem
framleiðir Einarsson fluguveiðihjólin, er harðbrynjun ákveðin tegund
rafhúðunar sem beitt er á ál og aðra málma til að styrkja og vernda
þá. Rannsóknin miðar að því að unnt verði að vinna þessa vinnu hér
heima: ,,Því betur sem við skoðuðum málið því sannfærðari urðum
við að í þessu gætu legið tækifæri, bæði fyrir okkar framleiðslu og
aðra iðnaðarframleiðslu hér á landi“, er mat Jóns Páls. Varðandi hitt
verkefnið segir Jóhann Bæring Gunnarsson, véliðn- og vélfræðingur,
sem unnið hefur teikningar fyrir nýja gerð hjólastóla: ,,Hönnunin
miðast við að gera stól sem kemst betur yfir ójafnt og erfitt undirlag.
Við teljum okkur vera með nýstárlega lausn á þessu máli og ánægjulegt að ráðuneytið sjái líka möguleika í þessari hönnun. Til Íslands

eru fluttir hjólastólar fyrir hundruð milljóna króna á hverju ári og
það væri ánægjulegt þróun að sjá þau verðmæti verða eftir í landinu
á sama tíma og til verður þekking í framleiðslu sérhæfðs búnaðar
fyrir heilbrigðisgeirann.“ Og hann bætir við: ,,Styrkurinn gerir okkur kleift að vinna í samstarfi Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við
Háskóla Íslands og Nýsköpunarmiðstöðina. Við teljum að öll þekking
sem til þarf sé til staðar á Ísafirði, en nú fáum við faglega aðstoð
þessara stofnana til að draga þekkinguna fram og bæta við það sem
upp á vantar.“
Við þurfum á fjölbreyttara atvinnulífi að halda. Í umræðunni um
öflugan iðnað á Vestfjörðum hefur umfjöllunin alltaf stoppað við
tvo punkta: orkuskort og flutningskostnað. Hvað hinu fyrra viðvíkur
er rétt að rifja upp ummæli iðnaðarráðherra við lok fundar á Patreksfirði í mars síðastliðnum er hún kvað það einbeittan vilja sinn að
gengið verði af festu í að finna lausn á orkumálum Vestfirðinga.
Minnug þessara ummæla og yfirlýsinga forverans í embættinu, er
spurt: Hvað er að frétta í þeim efnum? Þúsund sinnum hefur verið
bent á misræmið milli landsbyggðarinnar og þéttbýlisins við Faxaflóa
þegar kemur að flutningskostnaði, án þess að sjáanlega horfi til betri
vegar í þeim efnum. Fram hjá þessum skerjum sem fyrirtæki á
landsbyggðinni stranda iðulega á verður að finna leið.
s.h.
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Segir landspildu valda ama
Herdís M. Hubner, íbúi við
Sundstræti á Ísafirði, segir að
uppfylling sem gerð hefur við
Mávagarð valdi nærliggjandi
grönnum miklum ama. Sandur
og mold leiti inn í hús og götur
hafa verið eitt drullusvað eftir
vinnubílana. Þetta kemur fram í
bréfi sem hún hefur ritað bæjaryfirvöldum sem hljóðar svo: „Ég
bý í Sundstræti 19 í litlu húsi
sem var reist á fjörukambi fyrir
margt löngu. Nú stendur húsið
ekki lengur á fjörukambi því að
búið er að fylla sundið hér fyrir
framan að stórum hluta. Það hefur eflaust verið nauðsynlegt að
gera þessa uppfyllingu, þótt ég
komi ekki alveg auga á rökin. En
hitt er þá verra að uppfyllingin er

á hröðum flótta og leitar skjóls
m.a. inni í húsi hjá mér og eflaust
hjá nágrönnunum líka, og er satt
að segja enn minni prýði að henni
þar en á þeim stað sem henni var
upphaflega ætlaður.
Ég verð því miður að segja að
þessi framkvæmd öll hefur verið
íbúum hverfisins fremur til ama,
fyrst vegna þess að flutningabílarnir spændu sundur gróið svæði
á ferð sinni niður í fjöruna og á
tímabili var gatan hér fyrir framan orðin eitt drullusvað eftir bílana. Eftir miklar kvartanir af
hálfu íbúa var loks bætt úr þessu
og okkur lofað því að um leið og
uppfyllingin yrði tilbúin, myndi
verða tyrft yfir hana svo að við
sætum ekki uppi með moldrok

úr henni í sumar. Greinilega hafa
verið keyrðar nokkrar hjólbörur
af mold ofan á sandinn en ekkert
bólar á þökunum og síðustu
vikurnar hefur ekki sést þarna
nokkur maður – nema túristar
sem taka myndir af þessu furðufyrirbæri – eyðimörk í miðjum
bæ með tilheyrandi sandstormum
þegar hreyfir vind.
Ofan á sandstorminn bætist
svo fíflafræið sem fýkur úr fíflaakrinum fyrir ofan uppfyllinguna. Við eigum hér lítinn garð í
kringum húsið okkar og við
reynum að halda honum snyrtilegum en það er satt að segja
mjög erfitt þegar í örfárra metra
fjarlægð er þessi stóri fíflaakur á
vegum bæjarins sem sjaldan eða

aldrei er sleginn. Hér litlu neðar
í Sundstræti er ástandið síst betra
– fyrir neðan lóð nágranna okkar
(hús sem skráð er við Skipagötu)
er nokkurra metra breið ræma
sem virðist vera e.k. einskis
manns land og enginn hirðir. Þar
er annar fíflaakur. Ef við höldum
áfram niður götuna rekur hver
fíflaakurinn annan, (t.d. fyrir utan
Sundstræti 14) og svo komum
við fljótt að gamla sláturhúsgrunninum sem enginn hirðir um,
þar eru bara njóli og fíflar og
mjög sóðalegt um að litast.
Þetta er bara mitt nánasta umhverfi en ástandið er svipað víða
annars staðar í bænum, illa hirt
og sóðaleg opin svæði úti um
allan bæ. Mér hefur alltaf þótt

Ísafjörður fallegur bær og þykir
afar vænt um bæinn minn. Þeim
mun sárara er að horfa upp á
hann svona útlítandi. Ég vona að
bæjaryfirvöld séu mér sammála
um að þetta megi ekki vera svona
og bæti úr hið snarasta. Þið megið
svo koma og sækja uppfyllinguna í stofuna hjá mér – og ég
vona að gerðar verði ráðstafanir
til að hún haldist á sínum stað
framvegis.“
Eftir að hafa fengið sjálfvirkt
svar við tölvupósti sínum, bæði
frá bæjarstjóra og bæjarritara um
að þeir væru í sumarfríi leitaði
Herdís til bb.is og bað vefinn um
að gera bréfinu skil svo hægt sé
að bregðast við þessum vanda.
– thelma@bb.is

Mugison
gefur lag
Tónlistarmaðurinn Mugison hefur gefið aðdáendum
sínum lagið „Stingum af“
en því má hala ókeypis niður
af heimasíðu hefur. Á heimasíðunni segir Mugison, sem
heitir réttu nafni Örn Elías
Guðmundsson, að lagið hafi
orðið til í jarðarför frænku
hans í Mývatnssveit síðasta
sumar. Hann hafi síðan klárað lagið þegar hann var kominn heim í Súðavík.
„Ég var í sveit hjá henni
þegar ég var strákur,“ útskýrir hann. „Mér þykir
óskaplega vænt um þetta
lag... kom sjálfum mér á
óvart.“ Þá bætir hann við að
lagið sé tilvalið til að taka
með í sumarfríið.

Vinsælustu ferðirnar hjá Vesturferðum er út í eyjuna Vigur í Ísafjarðadjúpi.

Erlendum gestum fjölgar
„Það voru fleiri sem sigldu
með okkur í júní í ár miðað við
árið á undan þrátt fyrir veðrið“
segir Tinna Ólafsdóttir hjá Vesturferðum á Ísafirði. Vesturferðir
sjá meðal annars um siglingar út
á Snæfjallaströnd og á Hornstrandir. „Þetta kom okkur á óvart
því veðrið var auðvitað að stríða
okkur eins og öðrum ferðaþjónustum á svæðinu. Við þurftum
þó ekki að fresta ferðum líkt og
sumar þjónustur sem sigla frá
Ströndum urðu að gera .“ Lítið
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var um Íslendinga í júní en það
voru þeim mun fleiri erlendir
gestir. „Reyndar voru nokkrir
sem komu fyrr heim en áætlað
var, fólk sem ætlaði að vera í viku
voru bara í þrjá til fjóra daga og
það var auðvitað út af kulda. Fólk
vanmat aðstæður og var einfaldlega ekki nógu vel útbúið.“
Háannatíminn stendur nú yfir
hjá Vesturferðum og því mikið
að gera. Tinna mælir með því að
fólk bóki sig í ferðir með góðum
fyrirvara. Tinna segir þó að þau

reyni þá eftir fremstu megni að
koma á aukaferðum en það er
ekki alltaf hægt. Áhugi á Hornstrandaferðum eykst frá ári til
árs en vinsælustu ferðirnar eru
líkt og síðustu ár út í eyjuna Vigur.
Svipaða sögu er að segja af
Sjóferðum Hafsteins og Kiddýar.
Hjá þeim var einnig fjölgun
ferðamanna í júní þrátt fyrir kuldann. „Við þurftum ekki að leggja
niður neinar ferðir en við tökum
stundum á móti þeim ferðamönnum sem ganga frá Norðurfirði

og siglum með þá hingað á Ísafjörð. Það varð auðvitað ekkert
úr þeim ferðum,“ segir Hasteinn
Ingólfsson hjá Sjóferðum Hafsteins og Kiddýar, en ferðaþjónustur á Ströndum urðu að leggja
niður þó nokkuð af ferðum frá
Norðurfirði þar sem sjóveður var
ekki gott. Annars er Hafsteinn
ánægður með sumarið. „Það er
ekki annað hægt, miðað við hve
kalt var hérna í júní þá áttum við
ekki von á þessari fjölgun. Hér
sást varla Íslendingur.“

Íþróttaskóli
barna í vetur
Íþróttaskóli fyrir börn í 1.4. bekk í grunnskólum Ísafjarðarbæjar verður starfræktur í vetur. Það er Héraðssamband Vestfirðinga
sem stendur að skólanum í
samstarfi við aðildarfélög.
Stefnt hefur verið að opnum
skólans um nokkurn tíma.
Ísafjarðarbær styður verkefnið og var stofnun skólans
ein af grunnstoðum í nýjum
samningi sem Ísafjarðarbæjar og HSV undirrituðu síðastliðinn vetur.
Börnin fá þjálfun í flestum
þeim íþróttagreinum sem í
boði eru á eldri stigum aðildarfélaga HSV.
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Þráðu frí eftir erfiðan

Þegar blaðamaður kemur til
fundar við Þóru og Svavar á bændagistingunni á Kirkjubóli í Bjarnardal er morguntörninni nýlokið,
gestir búnir að snæða morgunmat
og farnir út í ævintýraleit. Sólin
skín á menn og búfénað í firðinum og blaðamaður tyllir sér út á
bæjarhlað með Þóru á meðan
Svavar hellir upp á meira kaffi. Í
slíku blíðskaparveðri þarf ekki
annað en að líta í kringum sig til
að fá ágæta hugmynd um hvað
það var sem laðaði Þóru og Svavar úr borginni í sumarfríinu. Það
var hins vegar tilviljun sem réði
því að Önundarfjörðurinn varð
samastaður þeirra í sumar.
„Ég fór vestur á Bíldudal, þar
sem ég vann þrjú innslög fyrir
Kastljósið, meðal annars um
Kalkþörungaverksmiðjuna. Ég
tók viðtal við Guðmund og á
meðan tökumaðurinn var að taka
upp aukaefni fórum við að
spjalla,“ útskýrir Þóra, en Guðmundur Valgeir Magnússon er
frá Hóli í Önundarfirði. „Hann
fór að segja mér frá þessu litla
gistiheimili sem þau ættu og að
sú sem hafði verið hjá þeim í
fyrra gæti því miður ekki verið í
sumar. Þetta mallaði aðeins í kollinum á mér og þegar ég var komin
í bæinn sendi ég honum póst og
spurði hvort hann vantaði þá ekki
fólk, hvort við ættum ekki bara
að taka þetta að okkur. Þau Fríða
sögðu jú skömmu síðar,“ segir Þóra
frá.
Þau Svavar hafði þá lengi langað að verja sumrinu úti á landi.
„Við ætluðum að reyna það
síðasta sumar. Maður á að vera á
Íslandi á sumrin og helst úti á
landi. En ef maður ætlar að fara
með sjö manna fjölskyldu og
leigja hús með öllu tilheyrandi
fylgir því kostnaður sem tveir
ríkisstarfsmenn ráða hreinlega
ekki við. Með því að vinna fyrir
húsnæðinu er það hins vegar
hægt,“ segir Þóra.
Þrátt fyrir að vera helst þekkt
af störfum sínum í fjölmiðlum
eru hjónin ágætlega í stakk búin
til að standa í hótelrekstri. „Ég
vann á hóteli á árum áður og
vann sem þjónn í mörg ár með
skóla, svo ég veit svo sem alveg
hvernig þetta gengur fyrir sig,“
segir Þóra og brosir. „Svavar er
ástríðukokkur og hefur mikinn
metnað fyrir kvöldmatnum. Það
hefur líka verið þannig að þeir
sem koma að borða hjá okkur
panta aftur fyrir næsta kvöld.
Þetta er samt dálítið svona eins
og Hell’s Kitchen. Stóru stelpurnar eru aðstoðarkokkar og það er
allt í hers höndum í eldhúsinu,“
segir hún og hlær.
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Hent í djúpu laugina

Þegar blaðamann ber að garði
eru aðeins fjórir dagar frá komu
hjónanna og barna þeirra fimm,
en Þóra segir reksturinn leggjast
afar vel í allan hópinn.
„Okkur var samt alveg hent út
í djúpu laugina. Við komum á
sunnudagskvöldi og á mánudegi
vorum við bara að læra á allt,
hvernig herbergin eiga að vera
og allt sem þarf að gera. Svo
beið okkar bara troðfullt hús og
rúmlega það. Það kom fimmtán
manna hópur sem átti að vera í
svefnpokaplássi, en svo kom í
ljós að enginn var með svefnpoka. Það bókuðu sig allir í morgunmat og það var bara allt á hvolfi
- þvottavélarnar á milljón og
krökkunum pískað út þangað til
þeir fóru að gubba, eða svona
næstum því,“ segir hún og hlær.
„Við erum ekki ennþá búin að
taka upp úr töskunum okkar, við
erum búin að vera algerlega á
milljón. Þetta er svona fyrsti,
þægilegi dagurinn, af því að gestirnir sem eru núna verða aðra
nótt. Þetta voru smá átök, en það
er líka jákvætt - þá finnst manni
allt sem kemur á eftir svo ljúft og
notalegt,“ segir hún.
Rekstur Kirkjubóls er sannkallað fjölskylduátak hvað Þóru
og Svavar varðar. „Krakkarnir
hjálpa til, annars væri þetta ekki
hægt,“ segir Þóra. Þau Svavar
eiga fimm börn, hann á fyrir dæturnar Ernu, Guðbjörgu og Rebekku og saman eiga þau Halldór
Narfa og Nínu Sólveigu. „Stóru
stelpurnar eru tólf, þrettán og
fjórtán ára og þær eru á vöktum.
Ein er á morgunvakt með öðru
okkar og sér þá um morgunmatinn og að gera herbergin klár
fram yfir hádegi. Önnur er á
barnavakt, að passa litlu börnin
á morgnana og fram yfir hádegi
og sú þriðja fær að sofa út. Hún
er þá á kvöldvakt með pabba
sínum í eldhúsinu,“ útskýrir Þóra.
„Við bjuggum til þetta fína kerfi
og það virkar vel, enn sem komið
er,“ segir hún.

Fjölbreytnin er kostur
Þegar nýlagað kaffi er komið í
bolla berst talið að fjölmiðlaheiminum sem þau starfa bæði
innan og hafa gert í mörg ár.
Blaðamanni leikur forvitni á að
vita hvernig sá starfsvettvangur
varð fyrir valinu.
„Er þetta ekki bara þannig að
ef maður finnur sig í einhverju
og fær góð tækifæri þá heldur
maður áfram?“ spyr Þóra, sem
hóf sinn feril í dægurmálaútvarpi

Rásar 2 árið 1998. „Þá voru fjórir
með það saman; Lísa Pálsdóttir,
Leifur Hauksson og Ævar Örn
Jósepsson og ég passaði einhvern
veginn vel inn í það. Þegar maður
er einu sinni kominn þarna inn
lærir maður mikið og ef það
gengur vel heldur maður áfram,“
segir Þóra, sem hefur síðan
komið víða við. Hún hefur starfað
á fréttastofu Sjónvarps, fréttastofu útvarps, á Stöð 2, við innlenda dagskrárgerð, verið í
Speglinum og nú í Kastljósi, þar
sem hún er aðstoðarritstjóri. „Það
er kosturinn við að vinna á stað
eins og Rúv, að fá svona fjölbreytt tækifæri og geta fært sig
aðeins á milli. Ég byrjaði kannski
fyrir tilviljun, en maður endist
ekki nema manni líði vel og gangi
vel,“ segir Þóra.
Hún hefur þó tekið tveggja ára
hlé frá störfum á meðan hún hélt
í framhaldsnám og lærði þróunarhagfræði og alþjóðastjórnmál.
„Ég ætlaði svo eiginlega að fara
að vinna við eitthvað því tengt,
en ég kynntist Svavari þarna akkúrat þegar ég kom heim og þá
var það allt fyrir bí,“ segir hún
og gerir sér upp andvarp.
„Já, einmitt, alveg búið,“ segir
Svavar og hlær. Störf hans innan
fjölmiðlageirans hófust fyrir enn
meiri tilviljun, ef svo má að orði
komast. „Ég var í háskólanum,
var með vinnu og ákvað, svona á
milli tíma, að skutla vinkonu
minni sem var að fara að sækja
um vinnu á Rúv. Ég ákvað að
skila inn umsókn í leiðinni, fyrst
hún var þarna fyrir framan mig.
Þegar ég byrjaði svo á fréttastofu
útvarpsins var ég óttalega vitlaus
og ekki eins og margir aðrir byrjendur sem höfðu lengi verið
miklir aðdáendur, þekktu raddirnar og svona. Ég vissi ekkert
þannig, en svo small ég bara inn
í þetta,“ segir hann.
„Sumir gera það og aðrir ekki,“
segir Þóra. „Það er ástæðan fyrir
því að í þessum bransa geta menn
fúnkerað mjög vel án þess að
vera með próf og eins eru margir
sem eru með fín próf en virka
ekki,“ segir hún og Svavar samsinnir.
„Langbesta blandan er samt
þegar fólk sem fúnkerar hefur
próf - þeir verða miklu betri með
prófi,“ segir hann. „Mér finnst
nefnilega svolítið leiðinlegt þetta
viðhorf sem virðist ríkja innan
ákveðins hóps í fjölmiðlaheiminum, að menntun skemmi fyrir.
Maður hefur stundum heyrt eitthvað svipað hjá listamönnum,
að það sé verið að eyðileggja
listamenn með því að kenna þeim
eitthvað,“ bætir hann við.

„Það er náttúrulega bara vitleysa,“ segir Þóra. „Ég fann það
alveg þegar ég kom heim úr framhaldsnáminu að ég var miklu,
miklu betri starfsmaður. Ég vissi
miklu meira og gat kafað allt
öðruvísi ofan í málin en áður. Ég
tala nú ekki um af því að nokkrum
árum síðar varð þetta hrun. Þá
var það ótrúlegur kostur að ná
utan um alla hagfræðina, til dæmis. Það skiptir máli að mennta
sig,“ segir hún ákveðin.

200 ára starfsreynsla
Svavar hefur sömuleiðis lokið
námi, meistaranámi í opinberri
stjórnsýslu og stjórnmálafræði,
sem hann segir nýtast sér vel.
„Það hjálpar mér mikið að skilja
hvernig hlutirnir fúnkera. Svo var
ég aðeins að dúlla mér í hagfræðikúrsum og heimspekikúrsum
með og vinna aðeins við rannsóknir - það hjálpar manni allt,“
segir hann.
Hvorugt hjónanna hefur lagt
stund á nám í fjölmiðlafræði, þó
Svavar hafi reyndar lagt áherslu
á að kanna tengsl fjölmiðla og
lýðræðis og hlutverk fjölmiðla í
lýðræði innan stjórnmálafræðinnar. „Ég held bara að það sé
mjög erfitt að búa til námskeið í
fjölmiðlafræði sem jafnast á við
það að vera nýliði á fréttastofu
útvarpsins eins og hún var,“ segir
hann. „Í fimm metra radíus gat
maður gengið að 200 ára starfsreynslu. Það var engin spurning
sem maður fékk ekki að minnsta
kosti þrjú, verulega góð svör við.
Það var alveg ómetanlegt að byrja
þar og ég er ofsalega feginn því
að hafa byrjað á fréttastofu útvarpsins, Gufunni, en ekki annars
staðar. Ég fór líka upp á Stöð og
tók allt NFS-tímabilið, þar sem
það gekk ofsalega mikið á. Það
var mjög skemmtilegt, en það
var líka stundum gott að geta
hallað sér að reynslunni af Gufunni,“ segir hann.
„Maður lærir ákveðin vinnubrögð þar,“ tekur Þóra undir.
„Vissulega er sagt að fréttastofan
geti verið of íhaldssöm, en til
þess að halda trúverðugleika
máttu ekki setja út frétt sem er
eitthvað óljós,“ segir hún.
„Þetta er mjög einfalt,“ segir
Svavar, „þú athugar hvort fréttin
sé sönn og rétt og reynir að gera
það eins vel og þú mögulega
getur. Svo reynirðu að skrifa hana
þannig að hún verði sem aðgengilegust fyrir sem flesta. Það er
kúnst,“ segir hann.
„Það er að hluta til þess vegna
sem mér finnst skemmtilegra í
Kastljósinu,“ bætir Þóra við,

„bæði höfum við þar víðara svið,
fjöllum líka um mannlíf og
menningu, og svo fáum við lengri
tíma. Svavar getur sett eitthvað
niður í 1,20 mínútur, hann er
fáránlega góður í því að passa
upp á tímann, á meðan ég segi,
„Já, ég þarf svona sjö mínútur!“
Við getum jafnvel farið upp í
fimmtán mínútur, í stað þess að
vera alltaf bundin við þessar 90
sekúndur. Það hentar mér betur,
mér finnst skemmtilegra að fá að
kafa aðeins dýpra í málin. Fréttir
gára náttúrulega bara alltaf
yfirborðið,“ segir hún.

Á leynifundum
á garðbekkjum
Þó að fréttir gári aðeins yfirborðið, eins og Þóra segir, liggur
þó oft töluvert meiri vinna að
baki þeim en hinn almenni áhorfandi gerir sér grein fyrir.
„Við höfum fengið að gera eitthvað af rannsóknarblaðamennsku svona í og með öðru,“ segir
Svavar. „Auðvitað sér fólk það
ekkert þegar það kemur einhver
frétt sem er níutíu sekúndur, en
hún hefur kannski verið vikum
eða jafnvel mánuðum saman í
vinnslu. Það er mjög sjaldgæft
að við getum farið á fullu í svona
rannsóknarmál, heldur er það
alltaf samhliða öðrum verkefnum,“ útskýrir hann.
Í starfinu sem rannsóknarblaðamenn hafa þau bæði upplifað aðstæður sem öðrum fyndust
kannski að ættu betur heima í
spennumynd úr smiðju Hollywood. „Það eru leynilegir fundir
á garðbekkjum og á Bláfjallaafleggjaranum,“ segir Svavar og
brosir út í annað. „Já, og svo
segir fólk, „Eigum við ekki að
hittast í bílageymslu?““ leikur
Þóra. „Nei. Það eru svona fjörutíu
og þrjár eftirlitsmyndavélar í
bílageymslum, það er verulega
vondur staður til að hittast á
laun,“ segir hún og hlær við.
„Nokkuð oft hefur mér liðið
eins og dularfullum blaðamanni
með hatt og í rykfrakka,“ segir
Svavar. „En það er samt þetta
sem gefur þessu gildi og dýpi,
þegar maður nær fram einhverjum upplýsingum. Svo er það
spurningin um að setja þær fram
og setja þær í samhengi. Ég hef
oft varið löngum tíma í að lesa í
gegnum heila möppu af skjölum,
bara til að komast að þeirri niðurstöðu að það er engin frétt í
þeim,“ segir hann.
Rykfrakki eða ekki, starf fjölmiðlamannsins getur tekið töluvert á, nokkuð sem Þóra segir
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n vetur
hafa spilað inn í ákvörðun þeirra
um að koma vestur. „Þessi vetur
var langur og dimmur og þungur.
Ég hitti marga sem sögðu:
„Veistu, ég er bara hætt að hlusta
og horfa á fréttir.“ Við höfum
ekki það val. Með öllu þessu
sem gekk á, Icesavedeilunni og
öllu þessu, þá þurftum við bara
að komast aðeins í burtu,“ segir
hún.

Vakin með fréttum af hruninu
Talandi um Icesave er ekki úr
vegi að spyrja hvernig daglegt
líf fréttamannsins var þegar hrunið víðfræga skók Ísland á haustmánuðum 2008. Þóra hefur orðið.
„Klukkan sjö að morgni 29.
september, ef ég man rétt, hringdi
síminn. Ég var þá í fæðingarorlofi, því dóttir okkar er fædd í
maí. Það var Þórdís Arnljótsdóttir
sem spurði hvort Svavar væri
vaknaður. Ég sagði nei, Svavar
hefur ekki vaknað af sjálfsdáðum
klukkan sjö síðan hann var sjö
ára. Þórdís sagði þá að Glitnir
væri farinn á hausinn. Ég ýtti í
Svavar og sagði honum þetta og
svo sá ég bara undir iljarnar á
honum. Hann var mun fljótari að
vakna en þegar ég sagði honum
að við værum að fara að eignast
annað barn! Svo sá ég hann bara
einhvern tíma í október næst. Og
ég var dæmd til að sitja heima og
rugga barni,“ segir hún frá og
brosir við.
„Þetta voru rosalegir tímar,“
segir Svavar sjálfur. „Það var
líka nýbúið að sameina fréttastofurnar og það voru dálitlir byrjunarörðugleikar í því, eins og gengur. Það varð mikil endurnýjun í
kringum ohf-breytinguna. Ég var
mikið vaktstjóri á þessum tíma.
Maður horfði einhvern veginn á
Ísland hrynja í kringum sig og þá
vantaði mann það sárlega að vera
með tvö hundruð ára starfsreynsluna í kringum sig til að geta
spurt spurninga. Allt í einu stóð
ég uppi sem maðurinn með einna
mestu reynsluna sem átti að stýra
því sem var í gangi og koma
þessu til þjóðarinnar á einhvern
skiljanlegan hátt - að allt væri að
hrynja,“ segir hann frá.
Hann sat þó ekki bara í Efstaleitinu og skipulagði fréttaflutning dagsins, heldur var sjálfur á
ferðinni. „Þegar Kaupþing féll
horfði ég í augun á Hreiðari Má
sem er gamall bekkjarbróðir
minn og félagi, sem kom einhvern veginn bugaður út. Þá var
þetta opinberlega búið. Myndirnar sem við náðum þá sögðu alla
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söguna. Og að vera niðri á Austurvelli í mótmælunum þegar
Oslóartréð var brennt og standa í
smá fjarlægð - vera ekki reiður
og öskrandi í hópnum, ekki bak
við hjálm og skjöld eins og lögreglumennirnir, heldur standa
bara rólegur og fylgjast með...
það er ótrúleg reynsla,“ rifjar hann
upp.
Þá útheimti það einnig mikla
þekkingu og mikið næmi að
koma efninu til skila á skýran
hátt, án þess að falla í gryfju
upphrópunarmerkja og æsifréttamennsku. „Þetta var súrrealískt.
Á þessum dögum skrifaði „helstið“ [fréttayfirlit í byrjun fréttatíma] sig stundum sjálft, eins og
„Glitnir þjóðnýttur“. Stundum
var þetta hins vegar meiriháttar
mál og við gerðum tuttugu útgáfur. Það er hárfín lína milli
þess að segja allt og að blása það
upp. „Allir bankarnir fallnir!“ er
til dæmis svolítið krassandi,“
segir Svavar.

Gríðarlegt álag
á síðustu árum
Þrátt fyrir að hafa aðallega
fylgst með atburðum þessa hausts
heiman úr stofu og í gegnum
eiginmanninn fékk Þóra þó
einnig sinn skerf af umfjölluninni. „Ég fékk þetta aðeins bætt
upp af því að ég gerði fjóra þætti
um hrunið eftir bókinni hans
Guðna Th. Jóhannessonar. Þá
fékk ég yfirsýnina sem ég missti
kannski svolítið af í fæðingarorlofinu,“ segir hún. „En ég ætla
nú ekki að kvarta yfir því að hafa
verið í fæðingarorlofi, það var
líklega ljómandi gott. Ég veit
ekki hvað við hefðum gert við
börnin á meðan,“bætir hún við.
Fréttamönnum á fréttastofu
Rúv hefur fækkað um fjórðung
frá sameiningu fréttastofanna
tveggja og hruninu. Það gefur
auga leið að álagið á starfsmenn
hefur því verið mikið á síðustu
misserum. „Þetta hefur verið
gríðarleg keyrsla. Við sendum
jafnmargar, ef ekki fleiri, mínútur
af efni út og áður, svo það verður
hver og einn að hlaupa hraðar,“
segir Svavar. Þá hefur hvert málið öðru stærra skotið upp kollinum á þessu tímabili. „Það er hrunið, rannsóknarskýrslan, stjórnlagaþingið, eldgos, fimm eða sex
kosningar...“ telur Svavar upp.
„Þetta er búið að vera alveg brjálað álag! Svo erum við ekki heldur
neitt ofalin á launum, þannig að
maður hefur líka verið að taka
einhverja aukavinnu að sér. Ég
var til dæmis í því í hálft ár að
vinna með bandarískum vísindamönnum sem voru að gera risavaxna rannsókn á lýðræði og lýðræðishegðun og notuðu fyrri
Icesave-höfnunina sem eitt af
dæmunum í rannsókninni. Frítíminn sem ég átti, eftir kvöldmat
þegar allir voru komnir í rúmið,
fór sem sagt í að setjast niður til
að pæla í Icesave,“ segir hann og
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hristir höfuðið.
Ofan á þetta álag bætast svo
málsóknir „í löngum bunkum“,
eins og Svavar orðar það, þar
sem málshöfðun Pálma Haraldssonar í Fons á hendur Svavari fer
fremst í flokki.

Dómurinn létti fargi
af fjölmiðlamönnum
„Ég var svo mikill dóni að
tengja Pálma Haraldsson í Fons
við Fons og segja svo frá því að
þeir hefðu átt viðskipti við Pace
í Panama,“ útskýrir Svavar málaferlin í stuttu máli. Svavar var
sýknaður í Héraðsdómi í mars,
en miðað við dóma sem þá höfðu
fallið í svipuðum málum lá ekki
beint við að úrskurðað væri á
þann veg. Fjölmiðlastéttin hefur
fylgst náið með málum á hendur
blaða- og fréttamönnum, sem
hafa verið nokkuð áberandi á síðustu misserum. Þar má nefna mál
Erlu Hlynsdóttur vegna viðtals
við Davíð Smára Helenarson og
nú síðast máls Jóns Bjarka Magnússonar, sem dæmdur var til að
greiða ríflega 1,2 milljónir króna
í skaðabætur vegna ummæla viðmælanda hans, í blaðagrein í DV.
Í máli Jóns Bjarka var dæmt eftir
gömlum lögum, sem nú hefur
verið breytt. Þó málin séu ekki
alfarið eins og mál Svavars, hefur
fjölmiðlafólk verið uggandi yfir
þeirri þróun sem nú virðist eiga
sér stað, að blaða- og fréttamönnum sé sniðinn sífellt þrengri
stakkur á tímum þar sem samfélagið kallar á gagnrýna umfjöllun
og fréttaflutning.
„Vegna þess að dómar hafa nú
fallið svona, þó það hafi verið
blaðamenn á prentmiðlum, þá var
ég dálítið stressuð þegar það var
komið að dómsuppkvaðningu í
fyrra málinu hans Pálma gegn
Svavari,“ segir Þóra. „Þá bjuggum við okkur alveg undir það að
úrskurðað væri okkur í óvil. Við
vitum alveg hvernig málið stendur í alvörunni, en að sjálfsögðu
getur Svavar ekki dregið fram
sína heimildarmenn til að bera
vitni. Það var ótrúlegt að sitja

þarna í aðalmeðferðinni og hlusta
á vitnisburð gagnaðilans. Ég fann
hins vegar að það var dálitlu fargi
létt af fjölmiðlastéttinni þegar sá
dómur féll. Allur rökstuðningurinn var bara svo mikil heilbrigð
skynsemi,“ segir hún og Svavar
samsinnir.
„Maður á að mega rannsaka
mál til hlítar og segja satt og rétt
frá eftir bestu vitund. Þannig eiga
blaðamenn að vinna og þannig
var þessi frétt um Fons unnin,“
segir Svavar. „Það skiptir ekki
máli hvort þú ert Jón eða séra
Jón, það má segja um þig fréttir,“
segir Svavar, sem kveðst hafa
haldið höfði í gegnum allt málið.
„Auðvitað var þetta álag, en
ég leit bara í spegilinn og sagði
við sjálfan mig að ég hef engu
stolið og engu logið, ég hef reynt
að setja þetta allt fram af sanngirni. Það getur ekki verið að ég
verði dæmdur. Þó ég vissi af
öðrum dómum hafði ég trú á
réttlætinu og það reyndist vera
innistæða fyrir henni. Þessu var
reyndar áfrýjað til Hæstaréttar,
en ég hef mikla trú á Hæstarétti
líka og að þessi niðurstaða standi.
Svo eru tvö mál til viðbótar í
gangi núna og ég er mjög rólegur
yfir þeim í raun og veru,“ segir
Svavar.
„Ef ég fer í fangelsi fyrir þetta
verður bara að hafa það. Aðalmálið hjá mér er að ég vil geta
horft í augun á þessum fimm
börnum mínum sem heiðarlegur
og almennilegur maður. Grundvallaratriðið er að ef börnin mín
eru spurð hverra manna þau eru
geti þau svarað því með stolti.
Ég reyni almennt að haga mér
þannig - og við bæði,“ bætir hann
við.

Gæti hugsað
sér að vera bóndi
Ef að því kæmi að Svavar söðlaði um og tæki sér eitthvað allt
annað fyrir hendur en fréttamennskuna mætti það gjarnan
vera bústörf hvað hann varðar.
„Mér finnst svo gaman að vera
hérna,“ segir hann. „Ég var í sveit
á sumrin. Um daginn fórum við

yfir á Hól og fengum útlistingu á
því hvernig búskapurinn er,
hvernig þeir heyja og hvernig
þeir gera þetta alltsaman. Mér
finnst það alveg brjálæðislega
áhugavert. Það er rosalegur bóndi
í mér, ég hef gaman af traktorum
og heyi og fuglum,“ telur hann
upp.
Aðrir fjölskyldumeðlimir hefðu
heldur ekkert á móti því að svo
færi, að sögn Þóru. „Stelpurnar
hafa verið að óska eftir því. Sonur
okkar hefði líka rosalega gaman
af því, á meðan Nína litla kom
inn í fjósið og hélt fyrir nefið út
af „vondu lyktinni“. Eftir tíu mínútur var hún reyndar farin að
veltast um í heyinu og svona, en
ég hugsaði bara með mér að það
var ekki seinna vænna að fara
með barnið í sveit!“ segir Þóra.
Og þeim líður vel í sveitinni
þó í mörg horn sé að líta. „Ég
sagði að stelpunum væri pískað
út, en þær fá kaup. Það sem við
fáum fyrir að vera hér fer eiginlega í þeirra vasa. Þær fara til
Spánar með mömmu sinni í haust
og þá verða þær komnar með
gjaldeyri fyrir sumarvinnuna. Ég
held að þetta sé góð uppeldisaðferð,“ segir Þóra. Fjölskyldan
nýtur þess sömuleiðis að vera
saman komin á einum stað, með
litla sem enga dagskrá utan daglegrar vinnu. Það er enda ekki
hlaupið að því að finna rólegar
samverustundir í sjö manna fjölskyldu í borginni.

Púsl að reka sjö
manna fjölskyldu
„Það var svolítið skemmtilegt
um daginn á fréttafundi á fréttastofunni, þegar Jórunn Sveinsdóttir pródúsent var eitthvað að
kvarta yfir því hvað þetta hefði
verið erfiður morgunn. Hún er
ein. Ég sagði, „Erfiður morgunn?
Komdu heim til mín klukkan sjö
í fyrramálið og þá sérðu hvað
erfiður morgunn er“,“ segir Svavar. „En þetta er auðvitað bara
spurning um hvernig maður lítur
á þetta,“ segir Þóra. „Þetta er
bara púsl, af því að vinnutíminn

okkar er líka svolítið óreglulegur.
En stóru stelpurnar hjálpa mikið
til við að sjá um litlu krakkana.
Þær eru alveg rosalega góðar
stórusystur og þau eru öll mjög
náin. Svo hjálpa foreldrar okkar
okkur og svona, svo þetta reddast
alltaf,“ segir hún.
Fjölskyldan hefur oft notað
sumarfríin til tjaldferðalaga innanlands. „Þá höfum við bara verið í einum hnapp, saman allan
sólarhringinn í margar vikur. Það
er frábært,“ segir Svavar, en þau
Þóra eru afar ánægð með að hafa
fengið þetta tækifæri til samvista.
„Stelpurnar eru líka alveg að
verða unglingar. Það er ekkert
langt í að þær hefðu kannski
ekkert nennt að koma með okkur,
ekki fundist það spennandi eða
bara verið komnar í vinnu í bænum,“ segir hún. „En þær voru
spenntar fyrir þessu alveg frá
fyrsta degi. Það hefur ekki verið
kveikt á sjónvarpinu síðan við
komum og ekki svo mikið sem
spurt um það. Það er heldur ekkert gefið að fólk hafi skap í að
búa í þremur herbergjum og
vinna saman, þar sem Svavar er
æpandi á barnungar dætur sínar í
eldhúsinu,“ segir hún og hlær
við. „En við erum góð í að vinna
saman,“ bætir hún við.
Auk þess að njóta lífsins á
Kirkjubóli vonast fjölskyldan til
að geta þvælst um nánasta nágrenni og kynnt sér umhverfið.
„Á veturna reynum við auðvitað
að verja því fríi sem við eigum í
að vera með börnunum. Við erum
ekkert í golfi eða neinu þannig,“
segir Svavar. „Við gerum eiginlega ekkert annað en að vera í
vinnunni eða heima hjá okkur.
Jú - og ég spila fótbolta,“ segir
Þóra og setur í brýrnar. „Og ég
vil hér með koma á framfæri
kvörtun yfir því að það sé ekki
meistaraflokkur kvenna hjá BÍ/
Bolungarvík. Hvaða rugl er
það?“ Sú kvörtun og áskorunin
sem hún felur í sér fær þar með
að vera lokapunktur að sinni, áður
en blaðamaður yfirgefur sveitasæluna og hjónin snúa sér aftur
að daglegu amstri.
FIMMTUDAGUR 21. JÚLÍ 2011
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smáar
Einbýlishúsið að Seljalandi 7
á Ísafirði er til leigu í vetur. Um
er að ræða 120m² hús með 3
svefn.herb. og 35m² bílskúr.
Leigist með húsgögnum. Uppl.
í síma 896 6195 eða á netfanginu jonakkr@simnet.is.

Vilja Eyjólf
sem þjálfara

Canon G10 myndavél tapaðist annað hvort á Ísafirði eða
Suðureyri helgina 8.-10. júlí.
Finnandi hafi samband við
Guðrúnu í síma 421 2874 eða
892 2874. Fundarlaun í boði.

Pylsuvagn
Til sölu er nýr pylsuvagn með dráttarbeisli.
Fullbúinn öllum tækjum
og tólum.
Upplýsingar í síma 896
0240.

Birgir Örn Sigurjónsson (Biggibix).

Biggibix gefur BÍ
stuðningsmannalag
Tónlistarmennirnir Birgir
Örn Sigurjónsson (Biggibix)
og Benedikt Sigurðsson
(Benni Sig) eru um þessar
mundir í hljóðveri að taka upp
stuðningsmannalag fyrir BÍ/
Bolungarvík. Þeir félagar voru
fengnir til að semja stuðningsmannalag fyrir félagið og
var það frumflutt á karlakvöldi BÍ Bolungarvíkur sem
haldið var í apríl. Lagið þótti
gott og með góðu gengi liðsins

í 1. deildinni, var ákveðið að
fara með lagið í hljóðver og
taka upp enda hafa margir
stuðningsmenn liðsins kvartað yfir því að liðinu vanti alvöru stuðningsmannalag.
Þetta er því í fyrsta skipti sem
liðið á sitt eigið lag þótt stuðningsmenn hafi oft samið nýja
texta við gömul lög.
Lagið er eftir Biggabix og
textinn eftir Benna Sig. Birgir
Örn segir verkefnið hafa verið

skemmtilegt og öðruvísi enda
sé hann ekki vanur að semja
stuðningsmannalög fyrir
íþróttafélög. Helga Margrét
Marzellíusardóttir syngur
lagið ásamt Benna Sig og lið
BÍ Bolungarvíkur trallar
undir. Tónlistarfólkið gefur
vinnu sína til styrktar félaginu. Lagið verður aðgengilegt
á netinu og hvetur Birgir Örn
alla til að kynna sér lagið og
taka undir í næsta leik.

Hluti stjórnar Mýrarboltafélags Íslands, hefur hug á
að bjóða Eyjólfi Sverrissyni,
þjálfara U21 landsliðs Íslands í knattspyrnu, samning
um að velja og þjálfa landslið
Íslands í mýrarbolta.
„Eyjólfur er drengur góður
og hefur náð frábærum árangri með U-21 landslið Íslands í fótbolta. Hann er faglegur og jákvæður þjálfari
sem hefur útlitið með sér.
Að vísu gat hann ekkert með
A-landsliðið í knattspyrnu,
en engin rós er án þyrna,“
segir Jóhann Bæring Gunnarsson drullusokkur Mýrarboltafélagsins.
Stjórn félagsins mun á
næstu dögum taka ákvörðun
um hvort haft verður samband við Eyjólf og honum
boðinn tveggja ára samningur sem þykir gott miðað við
mann á hans alri.
„Ég vil ekkert um málið
segja,“ segir Jón Páll Hreinsson gjaldkeri Mýrarboltafélagsins. „Ef Jói Bæring ætlar
að ráða þennan karl, er eins
gott að hann hafi reddað peningum til að borga honum
laun. Svo hefur þessi Eyvindur, eða hvað hann heitir, víst
enga reynslu af því að þjálfa
lið í íslensku deildinni,“ segir
Jón Páll. – thelma@bb.is

Fjölmiðlar á tímamótum?
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Uppnám er nú í tengslum við fjölmiðla í Bretlandi. Frægt blað,
News of the World, lauk 167 ára göngu sinni fyrir skömmu. Ástæðan var sú að upp komst um hlerun síma og innbrot í talhólf farsíma
meðal annars vegna rannsóknar á morði stúlku fyrir meira en
áratug. Talið er að með því hafi blaðið haft áhrif á gang rannsóknar
lögreglu á málinu. Kona sem þá var ritstjóri blaðsins var handtekin
í síðustu viku og hefur nú sagt af sér því starfi sem hún gegnir hjá
fjölmiðlaveldi Ástralans, Murdoch. Stjórnmálamenn hafa blandast
í málið og þar á meðal núverandi forsætisráðherra Bretlands. Háttsettur lögregluforingi hefur sagt af sér. Mikil umræða á sér stað um
fjölmiðla og starfsemi þeirra, en ekki síst heiðarleik í störfum og
hve mikil áhrif stórar fjölmiðlasamsteypur geta haft á stjórnmál og
almenningsálit. Svo langt er gengið að fjölmiðlakóngurinn hætti
við að kaup sjónvarpsstöð. Stjórnmálaleiðtogar höfðu skorað á
hann að gera það.
Umræðan teygir anga sína víða og nær til Bandaríkjanna þar sem
öldungardeildarþingmenn hafa skorað á alríkislögregluna að rannsaka fyrirtæki Murdochs í Bandaríkjunum. Í Danmörku hefur að
minnsta kosti einn stjórnmálamaður látið í ljós efasemdir um fjölmiðla og heiðarleika þeirra. Þetta opinberaði hann með skrifum sínum á netinu þar sem hann hélt því fram að danskir fjölmiðlar hefðu

hlerað síma sinn. Allar líkur eru á því að umræðan vindi upp á sig
og nái til fleiri landa. Meðal þess sem hefur borið hátt er eignarhald
á fjölmiðlum og hve mikil áhrif þeirra eru og geta verið á stjórnmál. Því hefur verið haldið fram að Murdoch hafi í raun ráðið
úrslitum þingkosninga í Bretlandi 1997 og einnig þeim síðustu
og þar með haft áhrif á það í bæði skiptin að stjórnarskipti urðu.
Fróðlegt verður að fylgjast með viðbrögðum bresku ríkisstjórnarinnar og ekki síður hvort almenningur þar lætur sig þetta mikilvæga mál varða. Ljóst er að blaðið ,,Heimsfréttir“ varð að sæta
því að auglýsendur sneru við því baki og þá var ekki annað en að
hætta útgáfunni. Hvað með önnur lönd? Hvað með Ísland?
Miklar umræður hafa orðið um tilraunir til þess að setja lög um
fjölmiðla og starfsemi þeirra og er mörgum í fersku minni þegar
fjölmiðlalögum var neitað staðfestingar Forseta Íslands á sínum
tíma. Enn eru miklar umræður í gangi um það hvernig lög um
fjölmiðla skuli vera.
Eignarhald á íslenskum fjölmiðlum ber oft á góma og skýtur
upp kollinum með reglulegum hætti. Ljóst er að stór hluti fjölmiðla
bæði blaða, útvarps og sjónvarps lýtur stjórn sömu manna. Ekkert mat skal lagt á það hversu heppilegt það telst, en fróðlegt verður að sjá hvort umræðan sem kviknaði í Bretlandi nær til Íslands.
FIMMTUDAGUR 21. JÚLÍ 2011
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Óvissa um dýralæknaþjónustu
Öllum héraðsdýralæknum landsins verður sagt upp frá og með 1.
nóvember, þar með töldum héraðsdýralækni Vestfjarðaumdæmis. Um er að ræða ellefu og
hálfa stöðu héraðsdýralækna í
dreifbýli en í staðinn koma stöður
dýralækna sem eingöngu sinna
eftirlitsþjónustu. Rúnar Gíslason
héraðsdýralæknir á Snæfellsnesi
sagði í samtali við Morgunblaðið, að með breyttum lögum verði
gott kerfi eyðilagt. Hann segir
að enginn viti hvernig ríkisvaldið
ætli að tryggja dýralæknisþjónustu í hinum dreifðu byggðum
og er ósáttur við það. Hann segir
ennfremur að nýtt kerfi verði mun
dýrara þar sem fámennið sé mikið og vegalengdir langar.
Undir þetta tekur Sigríður Inga
Sigurjónsdóttir héraðsdýralæknir
Vestfjarðaumdæmis í samtali við
BB. Verst sé óvissan sem ríkir
um komandi kerfi. „Það átti að

setja fram nýjar hugmyndir um
kerfið í júlí í fyrra en ekkert bólar
á þeim. Eins og er hefur ekkert
verið ákveðið endanlega með það
kerfi sem tekur við og því ríkir
ennþá óvissa um hvernig málum
dýralæknaþjónustu verður háttað. Það er óskiljanlegt af hverju
þetta hefur tekið svona langan
tíma,“ segir Sigríður Inga.
„Það virðist vera uppi það sjónarmið að eftirlit og dýralæknaþjónusta fari ekki saman. Það
getur vel verið að það gangi upp
á höfuðborgarsvæðinu en það
gerir það ekki hér og ég held að
það ríki visst skilningsleysi á
aðstæðum landsbyggðarinnar.
Aðstæður eru auðvitað allt aðrar
hér heldur en í Reykjavík þar
sem dýralæknar geta haft stofurnar sínar opnar frá átta til fjögur
og skipt svo milli sín bakvöktum.
Því það þarf auðvitað að sinna
þessari þjónustu allan sólarhring-

inn eins og annarri læknisþjónustu. Hér er ég eini dýralæknirinn
og hef verið það síðustu tólf árin
eða síðan ég kom hingað. Því er
ég alltaf á bakvakt.“
Ennfremur telur Sigríður ekki
líklegt að nýir dýralæknir vilji
vinna við þær aðstæður sem nú á
að bjóða dýralæknum á landsbyggðinni upp á. „Hver vill vera
á vakt allan sólarhringinn og fá
ekkert greitt fyrir það? Ég yrði
mjög glöð ef hingað kæmi annar
dýralæknir sem gæti tekið með
mér bakvaktir, hins vegar hefur
það ekki verið svoleiðis hingað
til og ég efast um að það breytist,“
segir Sigríður Inga sem er ekki
bjartsýn á að hætt verði við komandi breytingar. „Ef það er einu
sinni búið að ákvaða að fara út í
breytingar þá verður þeim ekki
svo auðveldlega aftur snúið, kerfið er búið eins og það er.“
– asta@bb.is

Vinna verkefni í Evrópu
Næg verkefni hafa verið hjá
fornleifadeild Náttúrustofu Vestfjarða það sem af er ári þrátt fyrir
miklar þrengingar í íslenskri
fornleifaffræði. Fornleifadeildin
er þátttakandi í fjórum Evrópuverkefnum sem hefur orðið þess
valdandi að starfsmenn Náttúrustofunnar eru á stöðugum þeytingi um Evrópu. Það sem af er
ári hafa 15 manns farið utan í
tengslum við þau verkefni sem
fornleifadeild Náttúrustofunnar
tekur þátt í. Auk þessa hefur fornleifadeildin sinnt minni skráningarverkefnum um allt land,
bæði á Vestfjörðum og sunnan
heiða.
Fornleifaskráning í þjóðgarðinum á Þingvöllum hélt áfram í
ár og að því er fram kemur á vef
Náttúrustofu Vestfjarða hafa
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mjög athyglisverðir og óþekktir
hlutir komið í ljós á Þingvöllum,
sú vinna verður tekin upp aftur á
haustmánuðum.
Fornleifadeild Náttúrustofu
Vestfjarða hefur verið þátttakandi í verkefninu European Archaeology Skills Exchange undanfarin þrjú ár. Hafa háskólanemar frá Englandi og Skotlandi
komið og unnið í rannsóknum á
vegum Náttúrustofunar bæði á
Strákatanga á Ströndum, Koti á
Rangárvöllum og Kolkuósi í
Skagafirði. Á þessum þremur
árum hafa 15 nemar komið og
starfað við þessa uppgrefti og
hefur árangur af þessu samtarfi
verið mikill. Margir nemendur
hafa snúið aftur til Íslands, nokkrir eru að vinna að lokaverkefnum
tengdum rannsóknum sem þeir

unnu við á vegum Náttúrustofunnar. Að þessu sinni komu til
landsins sex nemar frá Bretlandi
og Skotlandi og munu þau vera
við rannsóknir á Kolkuósi og taka
þátt í vettvangsskólanum á Hólum í Hjaltadal ásamt því að starfa
við uppgröft í Koti á Rangárvöllum.
Í september mun svo hópur frá
Evrópu koma og taka þátt í að
byggja endurgerð af víkingaaldar
jarðhýsi í tengslum við verkefnið
Green Village sem Náttúrustofa
tekur þátt í. „Næg verkefni eru
framundan hjá fornleifadeild út
árið og fram á það næsta og erum
við þegar farin að hlakka til að
takast á við verkefni næsta sumars,“ segir á vef Náttúrustofunnar.
– thelma@bb.is

Laus eru til umsóknar störf í Grunnskólunum á Þingeyri og í Önundarfirði frá og
með næsta skólaári. Störfin eru margþætt
og fjölbreytt þar sem megin viðfangsefni
eru:
· Uppeldis- og umönnunarstörf sem felast
m.a. í eftirliti og umsjón með nemendum.
· Ræsting og þrif á skólahúsnæði.
· Afgreiðsla á mat og drykkjum til nemenda.
Að auki við Grunnskólann á Þingeyri:
· Almenn húsvarsla og viðhald búnaðar
og innanstokksmuna.
· Aðstoð við kennara.
Krafist er góðra samskiptahæfileika og
sjálfstæðis í starfi. Reynsla af vinnu með
börnum og unglingum er æskileg.
Upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi
skóla, Gunnlaugur Dan Ólafsson, sími
891 8359 fyrir GÞ og Skarphéðinn Ólafsson í síma 847 9112 fyrir GÖ.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi FOS
Vest og launanefndar sveitarfélaganna.
Umsóknum skal skilað til skólastjóra skólanna eða á skrifstofu Skóla- og tómstundarsviðs Ísafjarðarbæjar fyrir 5. ágúst.
Skóla- og tómstundarsvið Ísafjarðarbæjar.

Breyting á aðalskipulagi Reykhólahrepps
Hreppsnefnd Reykhólahrepps samþykkti á
fundi sínum 9. júní 2011 að auglýsa tillögu að
breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps
2006-2018.
Samkvæmt 31. gr. Skipulagslaga nr. 123/
2010 er hér með auglýst eftir athugasemdum
við tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps. Skipulagsuppdrættir, greinargerð
og umhverfisskýrsla liggja frammi á skrifstofu
Reykhólahrepps og hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, Reykjavík, frá 11. júlí til 29.
ágúst 2011. Ennfremur verða gögnin aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins á vefslóðinni
www.reykholar.is.
Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Reykhólahrepps að Maríutröð 5a eða á
netfangið skrifstofa@reykholar.is, merkt „aðalskipulag.“ Þeir sem ekki gera athugasemdir
innan tilskilins frests, teljast samþykkir
tillögunni.
Reykhólar, 7. júlí 2011,
Sveitstjóri Reykhólahrepps.
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Starf Hafliða Magnússonar heitins í þágu BB þakkað
Hinn fjölhæfi listamaður frá
Bíldudal Hafliði Magnússon lést
25. júní á heimili sínu á Selfossi.
Hann fæddist í Hergilsey á
Breiðafirði árið 1935 en fluttist
þaðan sex ára í Arnarfjörð þar
sem fjölskyldan bjó á ýmsum
stöðum en lengst af ævinni átti
hann heima á Bíldudal. Einnig
bjó hann um tíma í Reykjavík.
Hafliði starfaði m.a. sem sjómaður, þá mest á síðutogurum,
við fiskvinnslu, og einnig kenndi
hann sjóvinnu. Þá vann hann við
uppbyggingu Mjólkárvirkjunar
og endurgerð fæðingarbæjar Jóns
Sigurðssonar á Hrafnseyri við

Arnarfjörð.
Frá 1998 bjó Hafliði á Selfossi
ásamt sambýliskonu sinni, Evu
Þórarinsdóttur frá Suðureyri við
Súgandafjörð. Á Selfossi vann
hann ýmis störf, síðast hjá SG
við trésmíðar þar sem hann lauk
hefðbundinni starfsævi árið
2002.
En – Hafliði Magnússon var
fyrst og fremst rithöfundur, ljóðskáld, söngleikjahöfundur og
listmálari. Hann var sannarlega
margþættur listamaður og þeim
störfum helgaði hann sig alveg
eftir að formlegri starfsævi lauk.
Hafliði var félagslyndur og

hrókur alls fagnaðar í hópi vina
sinna. Hann vann mikið með
leikfélaginu Baldri á Bíldudal og
var formaður þess um tíma. Hann
samdi ótal gamanbragi sem fluttir
voru við sérstök tækifæri. Þó
nokkur leikrit og söngleikir eftir
hann voru flutt á Bíldudal og
víðar um land og einnig erlendis.
Minningarathöfn um Hafliða
fór fram í Laugardælakirkju við
Selfoss 30. júní. Hann var jarðsunginn frá Bíldudalskirkju 2.
júlí.
Bæjarins besta er þakklátt Hafliða Magnússyni fyrir skemmtilegt samstarf en frá því seint á

Krossgáta
og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Hafliði Magnússon.
síðasta ári samdi hann vikulegar vefnum bb.is er ítarleg grein um
krossgátur fyrir blaðið, sem hafði Hafliða Magnússon, líf hans og
verið krossgátulaust frá upphafi. starf, eftir vin hans til áratuga
Efnistökin í krossgátunum voru Önfirðinginn Björn Inga Bjarnaí bland af lífi og leikjum Vestfirð- son sem lengi hefur verið búsettur
inga syðra og á heimaslóðinni á Suðurlandi eins og Hafliði var
síðari árin. Greinin ber hið skemmtivestra.
Í þessu blaði birtist krossgáta lega heiti Krossgátuhöfundurinn
frá Hafliða Magnússyni í síðasta Hafliði Magnússon fallinn frá,
sinn – en svo merkilega vill til, enda þótt margt annað haldi nafni
að þetta er fyrsta gátan sem hann listamannsins frekar á lofti en krosssendi blaðinu til skoðunar áður gáturnar, þótt góðar hafi verið.
Bæjarins besta sendir aðstanden birting þeirra hófst og hún
endum Hafliða heitins innilegar
birtist aldrei á þeim tíma.
Í dálkinum Aðsendar greinar á samúðarkveðjur.

Lausn á síðustu krossgátu
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Sælkeri vikunnar er Henna-Riikka Nurmi á Ísafirði

Uppskriftir frá mömmu og ömmu
Sælkeri vikunnar býður upp
á ofnbakaðar grísakótelettur
með hrísgrjónum og rabarbarasúpu eða –graut. „Þetta eru
uppskriftir sem ég man eftir að
mamma og amma elduðu
mikið þegar ég var lítil.“
Grísakotelettur a´la
mamma
4-5 grísakótelettur
Hrísgrjón (parboiled long
grain rice)
1 dós sveppir
1 tómatpúrra
1 laukur
2 rif af hvítlauk
1 kjötkraftur

Salt
Hvítur pipar
Paprika (krydd)
Smyrjið ofnmót með smjöri.
Setjið kótelettur í mótið og
kryddið med salti, hvítum pipar
og papriku. Setjið niðurskorinn
lauk og hvítlauk ofan á og þekjið
allt með hrísgrjónum. Sjóðið svo
ca. 1 lítra vatn og setjið kjötkraft
og tómatpúrru út í og hrærið svo
allt blandist saman. Hellið svo í
mótið þannig að vatnið nái næstum yfir efstu hrísgrjónin. Bakið
í ofni með loki í 175 gráður 60
mínútur. Hægt er að setja meira
tómatpúrruvatn á meðan réttur-

inn er inni í ofninum ef útlit er
fyrir að hrísgrjónin sjúgi meira
vatn í sig en sett var út í.
Rabarbaragrautur/súpa
hennar ömmu
3 stykki rabarbari
1 l vatn
1-2 dl eplasafi
Sykur eftir smekk
1 msk kartöflumjöl
Kanil
Þeyttur rjómi
Skrælið rabarbara og skerið í
bita. Setjið þá í vatn með eplasafa
og sykri og sjóðið þar til bitarnir
eru orðnir mjúkir. Blandið kart-

öflumjöli í lítið magn af köldu
vatni og hrærið varlega saman
við súpuna. Hægt er að nota
meira eða minna af kartöflumjöli
eftir því hvað fólk vill hafa þykkan graut. Kryddið með smá kanil.

Látið malla í 5-10 mínútur.
Kælið niður og berið fram með
þeyttum rjóma.
Ég skora á Lisete Ponces í
Súðavík að deila uppskrift með
lesendum BB í næsta blaði.

Atvinna
Lyfja hf. á Ísafirði leitar að metnaðarfullum
og sjálfstæðum starfsmanni. Menntun sem
lyfjatæknir eða sjúkraliði er kostur og reynsla
af afgreiðslu- eða þjónustustörfum er æskileg.
Starfið felst m.a. í lyfjapökkun,aðstoða lyfjafræðing í receptur, m.a. við frágang og afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja
gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og
ráðgjöf um val og notkun þeirra auk sölu og
ráðgjafar til viðskiptavina við val á öðrum
vörum í verslun. Um hlutastarf er að ræða og
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Jónas Þ. Birgisson
lyfsali í síma 456-3009 eða jonas@lyfja.is.
Gervirifinu sökkt í Skutulsfirði. Mynd: hsvest.is.

Rannsaka gervirif
undir eldiskvíum

Rannsóknir standa yfir í Skutulsfirði á því hvort gervirif dragi
úr uppsöfnun fóðurleifa í kringum eldiskvíar. Gervirif hafa verið
rannsökuð í fjórum löndum, í
Ísrael, Hong Kong, Chile og á
Spáni. Þær rannsóknir benda til
að hægt sé að nota gervirifin til
að draga úr mengun vegna uppsöfnunar fóðurleifa á sjávarbotni.
Engar slíkar rannsóknir hafa
verið á kaldari slóðum fyrr en
nú. Það er Dafna Israel, sem vinn-
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ur að meistaraverkefni sínu í hafog strandveiðastjórnun hjá Háskólasetri Vestfjarða, sem hefur
yfirumsjón með rannsóknunum.
Dafna sökkti nýverið gervirifum undir fiskeldiskvíar Álfsfells
ehf., á Ísafirði og voru rifin gerð
úr afgöngum og rusli. Dýrfirðingurinn Árni Helgason aðstoðaði Döfnu við smíðina og auk
þess hafa þeir Davíð Kjartansson
hjá Álfsfelli og sonur hans, aðstoðað við flutning út í kvíarnar

á þeim dögum sem sýnataka fer
fram. Drafna safnar sjálf sýnum
af rifunum með aðstoð Sveinbjörns Hjálmarssonar kafara. Það
er svo Christian Gallo hjá Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík sem aðstoðar Döfnu við að
rannsaka sýnin.
Vonir standa til að rannsóknin
geti orðið grunnur að frekari
rannsóknum á notkun gervirifa
undir sjókvíum en sjókvíeldi fer
vaxandi á Vestfjörðum.
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