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180 milljónir í styrki

Aflamaður á togara í áratugi, félagsmálatröll, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og síðan þingmaður og formaður
Frjálslynda flokksins – skrifar smásögur í tómstundum og hefur mætur á þjóðlegum íslenskum mat. Sjá viðtal í miðopnu.

Ísafjarðarbær vill sérákvæði
vegna úthlutunar byggðakvóta
Ísafjarðarbær hefur sent
sjávarútvegsráðuneytinu tillögur um vegna byggðakvóta
sveitarfélagsins. Samkvæmt
tillögunum skal byggðakvóta
sem úthlutað var til Ísafjarðar,
samtals 70 þorskígildislestum, úthlutað til skel- og rækjuveiðibáta þannig að 26 þorskígildislestir koma í hlut skelveiðibáta og 44 þorskígildislestir koma í hlut rækjuveiðibáta. Skipting byggðakvótans
milli skelveiðibáta verður
jöfn, en skipting milli einstakra rækjuveiðibáta verður
í hlutfalli við aflahlutdeild þeirra

í rækju þann 1. september
2007. Fiskiskip sem fá úthlutað samkvæmt þessum lið geta
ekki sótt um frekari úthlutun
byggðakvóta hjá Ísafjarðarbæ
á þessu fiskveiðiári. Er þar
um sömu ákvæði að ræða og
á síðasta fiskveiðiári að undanskildum breytingum á tonnatölum vegna breyttrar heildarúthlutunar til Ísafjarðar.
Öðrum úthlutuðum byggðakvóta verður skipt þannig að
af 129 þorskígildistonnum
sem úthlutað var á Ísafjarðarbæ koma 58 þorskígildistonn
í hlut fiskiskipa á Ísafirði, 19

þorskígildistonn í hlut fiskiskipa á Þingeyri, auk þeirra
17 þíg.tonn sem sérúthlutað
var til Þingeyrar. 52 þíg.tonn
koma í hlut skipa á Suðureyri,
auk þeirra 20 þíg. tonna sem
var sérúthlutað til þorpsins.
Samkvæmt sérúthlutun koma
34 þíg. tonn til Hnífsdals og
107 þíg. tonn til fiskiskipa á
Flateyri. Hugsunin að baki því
að skipta 129 þíg. tonna
byggðakvóta Ísafjarðarbæjar
með þessum hætti er að leitast
við að jafna meðalúthlutun til
einstakra fiskiskipa. Hlutfall
landaðs afla ræður þó mestu

Ísafjarðarhöfn.

þegar uppi er staðið.
Þá hafa bæjaryfirvöld lagt
til að ákvæði um hámarksúthlutun 15 þíg. tonna til einstaks fiskiskips verði fellt úr
gildi hvað varðar úthlutun
byggðakvóta í Ísafjarðarbæ.
Er sú tillaga rökstudd með
þeirri hugsun að þá fái þeir
sem landað hafa mestum afla
á viðkomandi viðmiðunartímabili meira í sinn hlut en
aðrir.
Breytingar er felast í tillögum Ísafjarðarbæjar eru að
mestu sérákvæði Ísafjarðar.
– thelma@bb.is

Menntamálaráðherra
hefur ákveðið að veita allt
að 180 milljónir króna til
menntaverkefna á landsbyggðinni sem eru þáttur
í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna tíma-bundins aflasamdráttar.
Veittir verða styrkir til 59
verkefna að þessu sinni.
Við undirbúning styrkveitinga voru símenntunarmiðstöðvar og framhaldsskólar á landsbyggðinni skilgreind sem samstarfsaðilar verkefna sem
undirbúin voru í samráði
við hagsmunaðila á viðkomandi. Áhersla var
lögð á að styrkja menntunarverkefni sem væru til
þess fallin að mæta afleiðingum samdráttar í
fiskveiðum og fiskvinnslu.
Menntamálaráðuneyti
hafði samráð við iðnaðarráðuneyti sem gekkst fyrir greiningu Byggðastofnunar á afleiðingum
aflasamdráttar eftir sveitarfélögum um land allt.
Jafnframt var ákveðið að
leggja sérstaka áherslu á
þróunarverkefni til lengri
tíma í Vestmannaeyjum
og á Höfn í Hornafirði.
Heildarupphæð styrkja
sem ákveðnir hafa verið
skiptist þannig á milli
svæða: Suðurnes 20.2
m.kr., Vesturland 16.6
m.kr., Vestfirðir 24.2
m.kr., Norðurland vestra
12.0 m.kr., Eyjafjörður
05.3 m.kr., Þingeyjarsýsla 12.0 m.kr., Austurland 24.9 m.kr., Hornafjörður 25.0 m.kr., Suðurland 10.2 m.kr., Vestmannaeyjar 29.0 m.kr.
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Gaf Bolungarvík göngubrú

Minna um sjalfgæfa fugla á Vestfjörðum
Óvenju mikið hefur sést til sjaldgæfra erlendra fugla hér við land að undanförnu. Það á þó ekki
við Vestfirði en að sögn Böðvar Þórisson, líffræðings hjá Náttúrustofu Vestfjarða eru aðallega
tvær ástæður fyrir því að slíkir flækingar eru afar sjaldgæfir í fjórðungnum „Í fyrsta lagi: Þessir
flækingar koma með lægðum sem koma nær alltaf upp að landinu á SA og SV landinu. Í öðru
lagi: Það eru fáir fuglaskoðarar hér á Vestfjörðum miðað við fyrir sunnan og suðaustanlands,
bæði í fjölda og hlutfallslega. Einnig er sérþekking á þessum flækingum mun minni hér t.d. hef
ég litla þekkingu á þessum flækingstegundum miðað þá sem eru sunnan lands,“ segir Böðvar.

Göngubrú yfir Hólsá í Bolungarvík hefur notið töluverðra vinsælda frá
því að hún var sett upp fyrir ári síðan. Brúin, sem er 9 metra löng og
hin vandaðasta smíð, er gjöf frá Sólberg Jónssyni fyrrum sparisjóðsstjóra í Bolungarvík. „Göngubrúin virðist vera mikið notuð. Til að
mynda fara leikskólabörn oft í gönguferð að brúnni“, segir Reynir Ragnarsson, aðstoðarbæjarverkstjóri í Bolungarvík. Um það bil 22 metra
langur stígur liggur að göngubrúnni þar sem fara þarf yfir gróið land.

Mikil aðsókn útlendinga í sjóstangveiði
Í frétt í 24 stundum á föstudag er rætt við Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóra
Hvíldarkletts, og Vilborgu
Arnarsdóttir, framkvæmdastjóra Sumarbyggðar, um vaxandi áhuga meðal útlendinga
í sjóstangveiði á Vestfjörðum.
Þar kemur fram að áætlað er
að erlendir ferðamenn muni
eyða um 720 milljónum króna

Vinnslustopp hjá
Vísi ehf
Vinnslustöðvun hjá fiskvinnslu Vísis á Þingeyri
tók gildi frá og með miðvikudeginum í síðustu
viku. Viðar Friðgeirsson
rekstrarstjóri Vísis á Þingeyri gerir ráð fyrir að störf
hefjist aftur fyrstu vikuna
í september, en inn í lokuninni sem nú er að hefjast
er samningsbundið sumarleyfi starfsfólks. Fyrirtækið hafði tilkynnt um
fimm mánaða vinnslustopp, frá 1. maí til 1. október sem síðan var frestað.
„Þrátt fyrir að áður
boðuð lokun sem átti að
hefjast 1. maí sl. hafi verið
stytt úr tæpum 4 mánuðum í rúmar 3 vikur sér
fyrirtækið sér ekki hag í
því að halda starfsfólkinu
á kauptryggingu eftir að
sumarleyfi lýkur og tryggja
sér þannig áframhaldandi
ráðningarsamband. Á starfsmanna fundi var farið yfir
þessi mál og hvatti deildarformaður Verk Vest á
Þingeyri starfsfólk til að
skrá sig atvinnulaust þegar launagreiðslum frá Vísi
hf. lýkur“.
Verið er að vinna að
því að fulltrúi frá Vinnumálastofnun verði til taks
á Þingeyri næstu daga.

fyrir að koma hingað í sjóstangveiði í sumar en von er á um
3.000 ferðamönnum. Í þessari
upphæð er innifalið flug til
landsins, flug vestur og flug
heim aftur ásamt gistingu og
leiga á bát og búnaði til veiða.
Að meðaltali greiða menn um
2.000 evrur á mann fyrir pakkann.
Sumarbyggð í Súðavík ger-

ir út alls 21 bát, fimm á
Tálknafirði, þrjá á Bíldudal
og 13 í Súðavík en þeim var
fjölgað þar úr sex vegna vaxandi vinsælda. Í Súðavík hafa
verið nýtt hús undir starfsemina sem eru á snjóflóðasvæðum en leyfilegt er að vera í
þeim frá 1. maí. Hvíldarklettur
gerir út samtals 22 báta á Suðureyri og Flateyri. Þar hafa

verið byggð hús sérstaklega
undir starfsemina en einnig
hafa eldri hús verið gerð upp
til að hýsa ferðamennina.
Í fréttinni kemur fram að
sjóstangveiðin hefur mikil
áhrif á fyrirtæki á svæðinu.
Þegar ekki er farið á sjó eru
ferðamennirnir duglegir að
skoða sig um í nágrenni bæjanna og eiga það til í að

skreppa í búð á Ísafirði. Að
sögn Elíasar eru áhrifin augljós: „Við rekum N1 hraðbúðir
bæði á Suðureyri og Flateyri
og ef ekki væri fyrir þá vítamínsprautu sem ferðamennirnir eru, þá væri enginn
rekstargrundvöllur fyrir þeim
í þessum litlu þorpum“.
Íslendingar virðast ekki
hafa tekið við sér ennþá og

Elías segir ekki mikið um þá
ferðast vestur í veiði til sín.
Von er þó að þeim fari brátt
fjölgandi en brátt verður boðið
upp á sérstakar ferðir fyrir Íslendinga. Sömu sögu er að
segja hjá Vilborgu en fólk hafi
þó eitthvað skroppið út í einn
dag til að prófa. „Þá voru þeir
að uppgötva hvað þetta er
skemmtilegt sport“, segir Vilborg.

Vinna hafin við greiningu
gagna frá stríðsárunum
Vinna er hafin við greiningu
„kaldastríðsgagna“ í húsnæði
Íshúsfélags Ísfirðinga við Eyrargötu á Ísafirði en þar eru nú
í gangi tvö verkefni. Verkefnin eru á vegum Þjóðskjalasafns Íslands en þau fela í sér
greiningu á gögnum utanríkisráðuneytisins frá árunum
1945-1991 og gögnum Þjóðskjalasafnsins um sýlsumannsembætti víðsvegar um land.
Hluti gagnanna kom vestur
um miðjan júní og síðan þá
hefur verið unnið að því að
ráða í stöður og koma upp
vinnuaðstöðu í húsinu en
fyrsti formlegi vinnudagurinn
var í síðustu viku. Annað
verkefnið felur í sér að flokka
og skrá gögn Þjóðskjalasafnsins um sýslumannsembættin
á landinu. Verkefnið er unnið
á þremur stöðum á landinu og
er til tveggja ára. Samtals eru
gögnin um 1.300 hillumetrar
og verður unnið úr þriðjung
þeirra á Ísafirði, en í verkefninu felast þrjú stöðugildi.
Að sögn Péturs Kristjánssonar, skjalavarðar hjá Þjóðskjalasafni Íslands, sem mun
hafa umsjón yfir verkefnunum
tveimur, eru gögnin misvel

Gríðarlegt magn gagna er í verkefnunum tveimur eða samtals rúmlega 1.700 hillumetrar.
skráð en stór hluti þeirra hefur eru veðmálabækur sem ná al- 200 ára gömul. Okkar verkfengið að safna ryki í langan veg aftur til lok 18. aldar, þetta efni verður fyrst og fremst að
tíma. „Innan um þessi gögn eru því gögn allt að rúmlega skrá gögnin og flokka þannig

að auðvelt verði fyrir almenning og fræðimenn að finna
þessi gögn“, segir Pétur.
Flokkun gagna utanríkisráðuneytisins hafa vakið mikla
athygli almennings enda er oft
talað um þau sem „kaldastríðsgögnin“. Hér eru á ferðinni
gögn ráðuneytisins á árunum
1945-1991, alls um 1.300
hillumetrar, og eru margir forvitnir á að vita hvaða upplýsingar þau geyma. „Fyrstu
mánuðirnir fara í að skipuleggja vinnuna enda er þetta
gríðarlegt magn gagna. Á
sama tíma mun utanríkisráðuneytið útbúa reglugerð um
hvaða upplýsingar megi gera
opinberar og hvað verður takmarkað almenningi. Þetta er í
takt við það sem er að gerast í
mörgum löndum, en engin
upplýsingalöggjöf gildir um
gögn að þessu tagi á Íslandi
enn sem komið er“, segir Pétur. Starfið er til fjögurra ára
og í því felast tvö stöðugildi.
Að sögn Péturs er reynt að
hafa færri og fasta starfsmenn
í þessari vinnu, enda eðli upplýsinganna þess eðlis að meðhöndla þarf þau með virðingu
og varúð.
– nonni@bb.is

Nýtt stálþil á Brjótinn
Hafnarframkvæmdir ganga
vel í Bolungarvík en verið að
endurbyggja stálþil við Brjótinn. „Þetta er fyrsti áfanginn
sem felur í sér að sett er niður
stálþil á 130 metra kafla. Ég
veit ekki betur en allt sé á
áætlun en reiknað er með því
að verkinu verði lokið í september“, segir Ólafur Svanur
Gestsson, yfirhafnarvörður í
Bolungarvík.

Íslenska gámafélagið sér
um framkvæmdirnar en það
bauð lægst í verkið eða 49.
262.080 krónur. Kostnaðaráætlun hönnuða hljóðaði hins
vegar upp á 67.604.450 krónur. Í verkinu felst niðursetning
stálþils, múrbrot, kantbiti,
skjólveggur, þekja og vatnslagnir. Ólafur Svanur segist
ekki vita hvenær ráðist verði í
næsta áfanga en vonar að það

verði sem allra fyrst. „Þetta
verður allt annað líf og allt
önnur aðstaða þegar verkinu
er lokið. Allt athafnasvæðið
mun stækka“
Framkvæmdirnar hafa lengi
verið í bígerð en fyrst var
ráðist í dýpkun hafnarinnar
árið 2005. Að því verki loknu
var innsiglingin 9,5 metrar að
dýpt og dýpið í höfninni 9,2
metrar.
– thelma@bb.is

Hafnarframkvæmdir ganga vel í Bolungarvík.
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Bílvelta á Kirkjubólshlíð

Mikið af laxi í Djúpinu
Mikið er af laxi í laxveiðiám í Ísafjarðardjúpi. Samkvæmt veiðisíðunni lax-a.is er göngur í
gangi í Hvannadalsá og vel gengur að landa laxi en mikið er af fisk í Djúpafossi. Svipaða
sögu er að segja af Laugardalsá. „Ég skrapp að Laugardalsá fyrir stuttu og þá hafði verið
landað 29 löxum. Það er á hreinu að það er fullt af laxi í ánni“, segir Hermann
Hermannsson, leiðsögumaður hjá Lax-Á, „Þetta er sá tími árs sem þetta fer allt í gang, það
er því mjög spennandi að veiða á næstu vikum“. Að sögn Hermanns hefur verið ágætis
ásókn í ánar í ár, þó sé laust í veiði næstu daga að minnsta kosti.

Bifreið var ekið út af Djúpvegi við Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði
skömmu eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. Að sögn lögreglunnar á
Vestfjörðum valt bifreiðin en slapp ökumaðurinn með minniháttar
meiðsl og má hann þakka öryggisbeltum fyrir það. Ökumaðurinn var
handtekinn skömmu síðar vegna gruns um ölvun við akstur og fékk hann
að dúsa í fangageymslu lögreglustöðvarinnar á Ísafirði. Bifreiðin er
stórskemmd eftir veltuna og talin ónýt.

Byggðasafn
Óaðskiljanlegur hluti elstu
byggðarinnar í Hæstakaupstað Vestfjarða hlaut
Húsafriðunarnefnd mælist
eindregið gegn því að Mánagata 2 verði rifið. Í áliti húsafriðunarnefndar á niðurrifi á
húseignunum Hafnarstræti 20
og Mánagötu 2 kemur fram
að í húsakönnun á Ísafirði
1992-3, handriti unnið af
Elísabetu Gunnarsdóttur og
Jónu Símóníu Bjarnadóttur,
sé mælt með friðun hússins
að Mánagötu og Hafnarstræti
20 talið mikilvægur hluti
heildar. „Húsið að Mánagötu
2 sem hér er til umfjöllunar er
óaðskiljanlegur hluti elstu
byggðarinnar í Hæstakaupstað, einum elsta þéttbýlis-

kjarna Ísafjarðar. Húsafriðunarnefnd mælist eindregið til
þess að húsið verði ekki rifið“,
segir í umsögn Húsafriðunarnefndar. Hins vegar gerir hún
ekki athugasemd við að Hafnarstræti 20 verði stækkað eða
fjarlægt þar sem staða þess
hefur breyst eftir að nýbyggingin að Mjallargötu 1 reis
við suðurgafl þess. Nefndin
setur þó það skilyrði að sýnt
verði hvernig bygging eigi að
rísa þess í stað, enda í næsta
nágrenni við hús sem lagt er
til að verði friðað.
Húsafriðunarnefnd vitnaði
til rökstuðnings í umsögn sína

vegna umsóknar um niðurrif
Silfurgötu 5 þar sem segir:
„Sérstaða Ísafjarðar er mikil í
byggingarsögu þjóðarinnar.
Felst hún aðallega í því að
varðveist hefur heildstæð
byggð frá uppgangsárum
bæjarins, tímabilsins milli
1880 og 1910. Byggðin í Miðog Hæstakaupstað ber þessu
sérstaklega gott vitni og á hún
sér fáa líka á Íslandi. Húsafriðunarnefnd mælist til þess
að Ísafjarðarbær láti fullvinna
áðurnefnda húsakönnun á
eyrinni, að Túngötu, sem hafin
var á árunum 1992-3. Sú vinna
taldist vera skyndikönnun,

byrjun á verki sem e.t.v. yrði
hægt að vinna meira ofan í
kjölinn í nánustu framtíð, eins
og segir í greinargerð með
húsakönnuninni. Húsafriðunarnefnd hefur samþykkt að
styrkja gerð húsakönnunar á
Ísafirði með kr. 550.000.
Niðurstöður húsakönnunarinnar verði síðan notaðar til
að meta byggðina á ofantöldum svæðum í heild sinni til
varðveislu. Þannig yrði umrædd byggð varðveitt til framtíðar sem mikilvægur þáttur í
bæjarmynd Ísafjarðar.“
– thelma@bb.is

Minnisvarði um
Einar Odd afhjúpaður
Minnisvarði um Einar Odd
Kristjánsson, þingmann
Norðvesturskjördæmis, sem
lést fyrir réttu ári síðan var
afhjúpaður á Sólbakka á
laugardag. Alþýðusamband
Íslands og Samtök atvinnulífsins létu gera steininn en
Einar var formaður Vinnuveitendasambands Íslands sem
var forveri SA. Gunnar I.
Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi varaformaður Vinnuveitendasambandsins. í tíð Einars,
og Ásmundur Stefánsson,
ríkissáttasemjari og fyrrv.
formaður ASÍ, afhjúpuðu
steininn. Þór Vigfússon, formaður SA sagði við athöfnina
að það væri við hæfi að
minnast Einars nú þegar
verðbólgudraugurinn hefur
látið á sér kræla á ný.
Að lokinni athöfn við Sólbakka var boðið til tónleika í
matsal Eyrarodda þar sem
Jónas Ingimundarson og
Kristinn Sigmundsson glöddu
gesti.
SK

safnaverðlaunin

Byggðasafn Vestfjarða
hlaut í gær Íslensku safnaverðlaunin. Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands
afhenti þau á Bessastöðum.
Íslensku safnaverðlaunin
eru veitt annað hvert ár því
safni sem þykir hafa skarað
fram úr. Þau voru fyrst
afhent árið 2000. Það var
Jón Sigurpálsson, safnstjóri
Byggðasafns Vestfjarða,
sem veitti verðlaununum
viðtöku fyrir hönd safnsins.
Í tilkynningu frá skrifstofu
forseta kemur fram að
Byggðasafn Vestfjarða á
Ísafirði sé einstakt safn í
sinni röð. Sýningarsvæði
þess sé í Neðstakaupstað þar
sem standi fjögur hús frá
18. öld, Tjöruhúsið, Krambúð og Faktorshúsið og

Turnhúsið, sem saman
myndi elstu heild húsa á
Íslandi. Þá segir að Byggðasafn Vestfjarða hafi staðið
að varðveislu þessara
merkilegu húsa með þeim
hætti að til fyrirmyndar er
og í Neðstakaupstað hefur
tekist að skapa andrúmsloft
sem vitnar um atvinnuhætti
fyrri tíma.
Byggðasafn Vestfjarða
leggur áherslu á að safna
bátum og bátavélum og
hefur farið þá leið í varðveislu báta að halda þeim
sjófærum og stuðla þannig
að því að viðhalda verkþekkingu við bátasmíðar.
Safnið hefur umsjón með
elsta slipp landsins þar sem
unnt er að standa að viðhaldi
báta.
SK

Símavarsla

Gunnar og Ásmundur afhjúpa minnisvarðann. Ljosm. Þorsteinn J. Tómasson.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ auglýsir eftir starfskrafti til starfa við símavörslu
og tilfallandi aðstoð í afgreiðslu í móttöku
stofunarinnar á Ísafirði.
Um er að ræða 100 % starf.
Laun samkvæmt kjarasamningi Félags
opinberra starfsmanna á Vestfjörðum og
stofnanasamningi HSÍ.
Nánari upplýsingar gefur: Sigrún C.
Halldórsdóttir (camilla@fsi.is), í síma 450
4500.
Vinsamlegast sendið umsóknir til Heilbrigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ Torfnesi, 400 Ísafirði fyrir 6. ágúst n.k..
Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.fsi.is undir viðkomandi starfsauglýsingu. Öllum umsóknum verður svarað er
gengið hefur verið frá ráðningu.

Síminn með stærsta dreifikerfið í GSM
Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóri samskiptasviðs
hjá eignarhaldsfélaginu Skipti
sem á Símann, segir viðskiptavini Símans vera með aðgang
að stærsta dreifikerfi landsins
og hefur Síminn þar algera
yfirburði. „Varðandi frétt BB
um aðgang viðskiptavina Sím-

ans að fjarskiptaneti Vodafone
er rétt að taka fram að viðskiptavinir Símans hafa reikiaðgang að sendum Og fjarskipta sem eru í Djúpinu,
mögulega þarf að tengjast
þeim handvirkt þ.e. láta GSM
símann leita að farsímaneti.
En það er alveg skýrt að að-

gangurinn er til staðar. Það er
því rangt sem kemur fram að
viðskiptavinirnir geti aðeins
hringt í Neyðarlínuna. Þetta
eru þeir sendar sem settir voru
upp sem hluti af þjóðvegaútboði ríkisins. Að öðru leyti
eiga viðskiptavinir Símans
ekki að þurfa reikiaðgang hjá

Vodafone á Vestfjörðum þar
sem Síminn er með mjög þétta
dreifingu, sem verður enn betri
þegar sendir Símans á Bolafjalli verður tekinn í notkun.
Viðskiptavinir Símans eru
með aðgang að stærsta dreifikerfi landsins og hefur Síminn
þar algera yfirburði. Í frétt

bb.is var haft eftir talsmanni
Vodafone að fyrirtækið ætli
að setja upp 62 senda á þessu
ári. GSM kerfi Símans telur
alls 790 senda um land allt,
því til viðbótar eru 137 3G
sendar, meðal annars á Ísafirði. Á þessu ári og næsta
setur Síminn upp 200 senda

um land allt og er stór hluti
þeirra langdrægir GSM sendar
og langdrægir 3G sendar sem
tryggja meðal annars aðgang
sjómanna að fjarskiptum úti á
sjó. Síminn er með stærsta
dreifikerfið í GSM og 3G og
ætlar sér að vera það áfram,“
segir Pétur. – thelma@bb.is
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Þýsku heimildarmyndagerðarkonurnar Gabi Haas og Claudia Dejá.

Vinna að heimildarmynd um Vestfirðinga
Þýsku heimildarmyndagerðarkonurnar Gabi Haas og
Claudia Dejá hafa undanfarnar vikur ferðast um Vestfirði en þær vinna að tveimur
heimildarmyndum um svæðið. Með þeim í för eru þau
Fariba Nilchian, myndatökukona, og Erlingur Hjálmarsson sem fylgir þeim sem aðstoðarmaður og túlkur. Konurnar eru engir nýgræðingar í
heimildarmyndageiranum en
áður hafa þær ferðast meðal
annars til Kasmír héraðs milli
Indlands og Pakistan þar sem
þær tóku upp heimildarmynd
um framleiðslu á Kasmírull.
Hvað er það þá sem rekur konurnar á norðurhjara veraldar?

Vinna að tveimur
myndum í einni ferð
„Æðardúnn,“ byrjar Claudia á ensku með hinum fræga
þýska hreim, „Það vita fáir
nokkuð um þessa dularfullu
munaðarvöru.“ Konurnar hafa
flakkað um Vestfirði þvera og
endilanga síðustu vikur til að
komast að því hvernig æðardúnn en tíndur, hreinsaður og
unninn. „Þetta er svo sérstök
gæðavara og því vildum við
komast að öllu sem við gátum
um hana. Myndin er því um
allt ferlð, frá því að fuglarnir
byrja að hreiðra og þangað til
dúnninn er kominn í verksmiðju og í sæng eða úlpu,“

bætir Gabi við, með síður
þynnri þýskum hreim. Þær
hafa meðal annars komið við
Reykhólum og Mýrum og fylgst
þar með fyrstu stigum framleiðslunnar.
„Þetta er afar sérstök framleiðsla og í raun einstök í heiminum. Þetta eru villtir fuglar
sem þarf ekki að slátra til að
ná í afurðina, þetta er því samvinna milli fugla og manna.
Um 80% af heimsframleiðslu
á æðardún kemur frá Íslandi
og hún er að öllu sjálfbær.
Þetta fannst okkur merkilegt
og svo best sem við vitum
hefur aldrei verið gerð mynd
um þetta áður“, segir Claudia.
Konurnar eru ekki hættar þar
því þær eru að taka upp aðra
heimildarmynd á sama tíma.
„Við fengum þessa hugmynd um svipað leyti og við
fengum hugmyndina um æðardúninn. Við erum að gera
mynd um fólkið á Vestfjörðum. Hvernig það býr, hvernig
því líður, hvernig það vinnur
og lifar af,“ segir Gabi. Ég
spyr hvað sé svona sérstakt
við Vestfirði og klóra mér í
hausnum, hvernig það standi
á því að þær komi alla leið
hingað til að gera mynd um
okkur?
„Þjóðverjar hafa mikinn
áhuga á Íslandi og það eru
margar heimildarmyndir um
landið í þýska sjónvarpinu.
Við komumst hinsvegar að
því að fólk veit ekki mikið um

Vestfirði og lítið er fjallað um
það í fjölmiðlum. Í augum
heimsins er Ísland einangrað.
Í augum Íslands eru Vestfirðir
einangraðir. Þetta finnst okkur
því mjög spennandi,“ segir
Claudia.

Ævintýri á
landi og sjó
Að eigin sögn hafa konurnar lent í mörgu skemmtilegu á
ferð sinni um Vestfirði. Eitt
af því sem stóð upp úr voru
refaveiðar með Kidda Valda
á jörð Valdimars Gíslasonar á
Mýrum í Önundarfirði. „Okkur fannst stórmerkilegt hvernig vakað er yfir fuglunum í
fimmtíu daga og fimmtíu nætur til að vernda þá fyrir refum.
Menn eru mættir eldsnemma
um morguninn og tjá sig með
vísum og kvæðum til að
skemmta sér og halda sér vakandi.“ Erlingur segir að allir
sem komi við hjá Valda í Mýrum eigi að skilja eftir sig
kvæði. Því miður hafi hann
litla hæfileika á því sviði og
konurnar þýsku ekki frekar
en hann færar í íslenskri ljóðagerð. Til að skilja ekki húsbóndann eftir tómhentann hafi
hann því beðið konu sína um
að semja vísu til að skrifa í
bók Valdimars. Hún hljóðar
svo:
Þremur mun hann þjóna nú,
þáttagerðarkonum.

Auðvitað er ósk mín sú,
að ekki stand’ á honum.
Konurnar komu víða við
þegar þær söfnuðu efni fyrir
heimildarmynd sína um Vestfirðinga. Þær sögðust vilja tala
við fólk sem er dæmigert fyrir
Vestfirði og fá þannig góða
sýn á vestfirsk mannlíf. Fóru
þær meðal annars til Patreksfjarðar og hittu sjómenn í Bolungarvík. „Við fórum á sjó
með Elíasi Ketilssyni í Bolungarvík því við vildum fá að
upplifa venjulegan dag hjá
vestfirskum sjómanni. Það var
ekki auðvelt,“ segir Gabi hálf
skömmustuleg. Erlingur útskýrir þá fyrir mér að þær hafi
verið „ælandi eins og múkkar“
stórann hluta dagsins, „Þrátt
fyrir það stóðu þær sig eins
og hetjur og mynduðu eins og
ekkert sé.“

Fólkið sérstakt
Þær segja að þrátt fyrir að
hafa lesið sér mikið til um
Vestfirði hafi ekki endilega
allt reynst vera rétt, til dæmis
höfðu þær heyrt að hér fyrir
vestan væri alltaf vont veður
og það hætti aldrei að rigna.
Það sem mest kom þó á óvart,
segir Claudia, sé hugsunarháttur fólksins, „Hugsunarháttur fólksins, sérstaklega því
eldra, er afar sérstakur að okkar mati. Það lifir í mikilli nálægð við náttúruna og hefur
oft afar sérstök tengsl við

hana. Til dæmis hittum við
fólk sem trúir á einn eða annan
hátt á álfa. Við vorum jú búnar
að lesa okkur eitthvað til um
þetta. Okkur datt bara ekki í
hug að þetta væri satt, þetta
væri frekar eitthvað sem væri
sagt til að plata ferðamenn.
Þrátt fyrir þessa algengu trú
fannst okkur eldra fólk mjög
vel gefið og vel lesið, einnig
kom það okkur á óvart hver
mikið margir hafa ferðast vítt
og breitt um heiminn.“
Vestfirskar kynsystur þeirra
vöktu líka aðdáun, „Okkur
fannst þær konur sem við töluðum við mjög sterkir persónuleikar. Margar hafa gengið í gegnum margt en láta engan bilbug á sér finna,“ segir
Gabi, „Þær eru ákaflega sjálfstæðar og við berum mikla
virðingu fyrir þeim.“ Hinar
sérstöku fjölskylduaðstæður
sem myndast oft í íslensku
samfélagi vakti mikla furðu
hjá þeim en fjölskyldur með
börn úr mismunandi hjónaböndum voru algeng sjón á
þeirra vegi. Að sögn Claudiu
kom það á óvart hvað það
virtist vera lítið mál hjá fólki,
„Við hittum oft fólk sem
sagðist eiga þetta barn með
þessum og þetta með hinum,
það talaði um þetta svo hversdagslega. Við erum talin frjálslynd í Hamborg, en þessu erum við óvanar.“ Þær segjast
hafa fengið góðar móttökur
hvert sem þær hafi farið og

fólk

Óttast framtíðina
Það virðist eitthvað örla
fyrir áhyggjum hjá þeim Gabi
og Claudiu er ég spyr þær út í
framtíð Vestfjarða. „Við fengum það á tilfinningunni að
hugsunarháttur og lífshættir
eldra fólksins á svæðinu sé
smám saman að tapast. Unga
fólkið flytur mikið úr sveitinni
og jafnvel til útlanda og vill
ekki koma að vinna við æðardún til dæmis, það er of mikil
vinna,“ segir Gabi, „Það yrði
leiðinlegt er þetta myndi tapast því þetta er nokkuð sem er
afar sérstakt.“ Konurnar segjast hafa heyrt af vandamálum
sem fólk hafi áhyggjur af, sérstaklega skertum kvóta og
fækkun í smærri byggðum.
„Við tökum eftir því í þessum
smærri bæjum hverju fólk
hefur áhyggjur af, þrátt fyrir
það er fólkið ekki að kvarta
og það virðist vera bjartsýnt.“
Þær stöllur eru afslappaðar
og rólegar og virðast hafa notið þess að vera innan um fjöllin og kyrrðina sem svæðið
hefur upp á að bjóða. „Jú, það
er notalegt að koma og heimsækja svæðið,“ segja þær báðar brosandi, „Ég veit samt ekki
hvort við erum til í að búa
hérna til æviloka. Við kunnum
ágætlega við okkur í ys og
þys.“
– nonni@bb.is
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Mikið var um tilþrif á mótinu í ár og áhorfendur
skemmtu sér vel. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.
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Doukkpúkarnir, sigurvegarar Stóra Púkamótsins 2008. Á myndina vantar Jón Örn
Guðbjartsson.

Bjarnþór Sverrisson eða
Baddó, lét sig ekki vanta á
Púkamótið.

Dokkupúkarnir sigruðu Púkamótið
Hinu árlega Stóra Púkamóti
lauk á laugardag og var það
lið Dokkupúka sem bar sigur
úr býtum. Keppnin var stórskemmtileg á að horfa enda
sýndu þar fullorðnir knattspyrnukappar frábær tilþrif.
Besti leikmaður mótsins í ár

var Stefán Jóhann Stefánsson,
sonur Stebba stórsmiðs, og
hlaut hann Hafþórsbikarinn að
launum. Bikarinn er veittur
þeim leikmanni sem þykir
skara fram úr á móti hverju en
hann er nefndur eftir Hafþóri
heitnum Sigurgeirssyni. Í

fyrsta skiptið í ár var afhendur
Gumma Jó bikarinn sem er
nefndur eftir Guðmundi Jóhannssyni, fyrrverandi leikmanni BÍ sem lést fyrir tíu
árum síðan. Bikarinn hlotnast
þeim sem þykir sýna hvað
mesta háttvísi og prúðmann-

Fámennt var en góðmennt. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Fámennt en góðmennt
á Arnardalsættarmóti
Fámennt var á ættarmóti
Arnardalsættarinnar sem fór
fram í Arnardal í Skutulsfirði um síðustu helgi en það
þótti engu að síður vel
heppnað. „Óhætt að segja
að það komust fleiri að en
vildu“, segir Anna Sigríður
Ólafsdóttir einn skipuleggjandi mótsins. Arnardalsættin er ein stærsta ætt á
landinu og var öllum niðjum
Bárðar Illugasonar og Guðnýjar Jónsdóttir ábúenda í
Arnardal um miðja 18. öld,
frjálst að taka þátt. „Það á
vel við að segja að það hafi
verið fámennt en góðmennt.
En þetta var góð byrjun og
við erum hvergi af baki
dottin hvað varðar ættarmót
Arnardalsættarinnar. Við
stefnum að því að halda

annað ættarmót að ári og svo
aftur árið 2010 þegar þrjú
hundruð ár verða liðin frá
fæðingu ættföðurins Bárðar
Illugasonar“, segir Anna Sigríður.
Ættarmótið markaði upphaf
reksturs ferðaþjónustu og
veitingastaðar í Arnardal.
„Fyrsta áfanga er lokið þó
maður eigi eftir að dytta að og
svona. Fyrir mér var ættarmótið keppikefli til að koma
okkur á ról með veitingasalinn
sem er orðinn hinn skemmtilegasti og við komin með öll
tilskilin leyfi til að veitingaog skemmtanahalds. Ég er
ekki með opið dags daglega,
en nú standa okkur allar dyr
opnar og ýmislegt er í deiglunni. Komandi helgi er hugmyndin að vera með Dala-

port í hlöðunni á Heimabæ í
Arnardal og ég óska eftir
því að fólk hafi samband ef
það vill koma og selja
varning, hvort sem það eru
heimaunnar vörur eða dót
úr geymslunni. Hvet ég alla
þá sem vilja gera peninga
úr gömlu dóti og koma því í
endurnýjun lífdaga til að slá
á þráðinn og auðvitað þá
sem eru að selja handverk
og heimalagað gúmmilaði.
Í tengslum við þetta verður
einnig kökuhlaðborð í fjósinu“, segir Anna Sigríður.
Áhugasamir geta haft
samband í síma 8606062 en
einnig eru nánari upplýsingar að finna á vef ferðaþjónustunnar á slóðinni
arnardalur.is.
thelma@bb.is

lega framkomu á knattspyrnuvellinum. Magni Blöndal
Pétursson hlaut þessa viðurkenningu, mjög óvænt að
sögn Jóhanns Krókness Torfasonar, eins skipuleggjenda
mótsins.
Kristjánsbikarinn eftirsótta,
sem nefndur er eftir Kristjáni
heitnum Jónassyni og afhentur því liði sem sigrar
Púkamótið, hlaut lið Dokkupúkanna. Liðið fékk 13 stig
úr leikjunum sex og skoraði
13 mörk í mótinu, glæsilegur
árangur. Sigurliðið var skipað
þeim Þorsteini Jóhannessyni,
Guðmundi Ólafssyni, Árna
Hjaltasyni, Guðmundi Gíslasyni, Kristjáni Hrafni Arnarssyni, Geir Garðarssyni, Helga
Friðjón Arnarssyni, Halldór
Ólafssyni, Hannesi Hrafni
Haraldssyni, Pétri Sigurðssyni
fyrirliða og aldursforseta,
Frímanni Sturlusyni, Höskuldi Bragasyni og Jóni Erni
Guðbjartssyni.
Að sögn Jóhanns heppnaðist mótið vel og var mikil
ánægja með mótið en 60
manns tóku þátt í ár. „Það
sem stóð upp úr í ár er að
mótið var að mestu tjónalaust.
Við vorum með tvo lækna sem
tóku þátt ásamt hjúkrunarfræðing þannig að viðbúnaður
var mikill“, segir Jóhann. Ekki
reyndist þörf fyrir kröftum
þeirra og lagni en að sögn
Jóhanns er greinilegt að menn
koma betur undirbúnir fyrir
átökin í þetta sinn heldur en
síðustu ár, við þetta lækkar
kostnaður við að tryggingar
sem er öllum til góðs.
Markmið Púkamótsins er að
vekja athygli á og byggja upp
sjóð til að styrkja ísfirska
knattspyrnu, meðal annars
með því að byggja sparkvelli
fyrir ísfirska krakka eða púka,
eins og þeir eru kallaðir hér
fyrir vestan. Sjóðnum er
einnig ætlað að styrkja ýmis
önnur málefni sem varða
ísfirska knattspyrnu, til dæmis
er meiningin að hægt verði að
sækja um styrki til að sækja
námskeið sem tengjast knattspyrnu, til dæmis til að öðlast
menntun til dómara- eða

Þrátt fyrir að mótið hafi farið vel fram þurftu dómarar
einstöku sinnum að hemja leikmenn með gulu spjaldi
þegar æsingurinn var orðinn fullmikill.

Dokkupúkarnir eru sigurvegarar Púkamótsins 2008.
þjálfarastarfa. Púkamótsfélagið er með mörg járn í eldinum
um þessar mundir.
„Við erum að styrkja framkvæmd sparkvallar á lóð
grunnskólans á Ísafirði og
munum ljúka samningsgerð
við Knattspyrnusamband Íslands og Ísafjarðarbæ um það
á næstunni. Við ætlum fljótlega að styrkja þjálfaranámskeið á Ísafirði ásamt námskeiði í markvörslu sem verður opið öllum markmönnum.
Eitt stórt verkefni sem er að
fara af stað um þessar mundir
er svo ritun bókar um sögu
knattspyrnunnar á Ísafirði.
Sagnfræðingurinn Sigurður
Pétursson hefur verið fenginn

til að stýra verkefninu og er
áætlað að bókin komi út árið
2010. Auðvitað er stefnt að
því að þetta verði metsölubók“, segir Jóhann.
Stóra Púkamótið mun fagna
fimm ára afmæli sínu á næsta
ári og er margt nýtt og spennandi áætlað fyrir áfangann.
„Við stefnum að því að halda
stórt mót með yfir 100 þátttakendum. Ef nægilegur fjöldi
næst þá er líka stefnt að því að
fá stelpurnar til að taka þátt í
Púkastelpumóti samhliða
Púkamótinu“, segir Jóhann og
bætir við að margar fleiri
hugmyndir séu á borðinu til
að gera mótið hið glæsilegasta
hingað til.
nonni@bb.is
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Óska ekki eftir sérstökum skilyrðum
Bæjaryfirvöld í Bolungarvík hafa ákveðið að ekki verði óskað
eftir sérstökum skilyrðum við úthlutun byggðakvóta í Bolungarvík, heldur verði farið eftir þeim almennu úthlutunarreglum sem ráðuneytið setur. Í þeim segir að á fiskveiðiárinu
2007/2008 skal sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
úthluta aflaheimildum sem nema allt að 4.385 þorskígildislestum af botnfiski. Reglurnar má sjá í heild á vef Stjórnartíðinda.

Kennslustundafjöli aukinn við GÍ
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt aukningu kennslustundafjölda við Grunnskólann á Ísafirði sem nemur 25 kennslustundum. Erindi grunnskólafulltrúa var tekið fyrir á bæjarráðsfundi þar sem útskýrt var að þörfin fyrir fleiri kennslustundir
kemur til af því, að skipta þarf upp einum árgangi nemenda í
þrjár bekkjardeildir í stað tveggja áður. Kostnaði við þessar breytingar var vísað til endurskoðunar á fjárhagsáætlun ársins 2008.

Ritstjórnargrein

Prologus
,,Það er skrítilegt, að ríkisútvarpið skuli reka útvarpsrás
með klassísksri tónlist og jass, sem aðeins nær til höfuðborgarsvæðisins. En það ku vera vegna þess að fólk úti á landi er
ómúsíkalskt!“ Sá er svo ritar er Halldór Blöndal, fyrrum forseti Alþingis, í grein í Morgunblaðinu þar sem hann gagnrýnir
þá ákvörðun útvarpsstjóra og stjórnar útvarpsins, að fækka
fréttamönnum á Ísafirði, Egilsstöðum og Akureyri. Ráðgátan,
hvort Halldór sé þarna að ýja að því að tengsl kunni að vera á
milli sparnaðar í rekstri Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni og
áframhaldandi rekstur tónlistarrásar fyrir músíkalska fólkið í
bænum, skal eftirlátin hverjum og einum lesanda.

Afrek
Einleikshátíðin Act Alone sem lauk á sunnudaginn er meiriháttar viðburður og afrek, sem ljóma slær af langt út fyrir lognværa pollinn við hina fornu Eyri við Skutulsfjörð. Afrekið
sem Elfar Logi hefur unnið, með því að gera Ísafjörð að mekka
einleiksins á Íslandi, er einstakt. Frá því hátíðin var fyrst haldin fyrir fjórum árum hefur hún vaxið frá þremur leikþáttum
upp í að vera fimm daga dagskrá með 25 leikþáttum, auk annars efnis. ,,Þannig að þetta er ekki bara leiklistarhátíð heldur er
þetta orðin alhliða listahátíð,“ segir Elfar Logi. Og að þessu
sinni heldur betur alþjóðleg. Þrjá sýningar frá Austur-Evrópu,
allar leiknar á tungumáli viðkomandi lands: ,,Mér finnst mjög
mikilvægt að á hátíðum leiki menn á eigin tungumáli. Þessar
sýningar eru gott dæmi um það hvernig tungumálið skiptir
engu máli... Maður skilur hvert einasta orð og maður skilur
hver máttur leikhússins er.“
Act Alone leiklistarverðlaunin voru nú veitt í fyrsta sinn,
fyrir bestu leiksýninguna og besta leikarann. Besta sýningin
þótti var tékkneska verkið Fragile, en besti leikarinn Hörður S.
Dan fyrir hlutverk sitt í verkinu Englar í snjónum eftir Unni
Guttormsdóttur í leikstjórn Sigrúnar Óskarsdóttur.
Athyglisvert er að frítt var á allar sýningarnar. Að sögn Elfars Loga var það unnt vegna þess að ,,nokkuð stór og þéttur
hópur fyrirtækja og sjóða (hefur) fylgt þessari hátíð alveg frá
upphafi, fyrirtæki sem hafa haft trú á þessu og eru áfram með.“
Elfar Logi er að sama skapi ekki jafn sáttur við menntamálayfirvöld. Hann segir að svo virðist sem ráðuneytinu hugnist lítið
þetta brölt og vilji hafa þetta allt í 101.
Act Alone einleikshátíðin er eftirtektarvert afrek. Afrek eins
manns, sem með ákveðni og óbilandi trú tókst á við verkefni,
sem hann hafði löngun til að leysa; manns sem naut bakhjarla,
sem sannast hefur að veðjuðu á réttan hest.
s.h.

Á þessum degi fyrir 32 árum

„Farnir að búast við of
miklu af landsliðinu“
Slök frammistaða íslenska knattspyrnuliðsins í Helsinki á
dögunum hefur vakið mikið umtal og gagnrýni. Morgunblaðið
sneri sér í gær til Tony Knapp landliðsþjálfara og spurði hann
álits á leikunum og landsliðsmálum yfirleitt. Kom þar m.a. fram
að hann telur sig og liðið hafa orðið fyrir óréttmætri gagnrýni
í blöðum. Ég vil taka það fram í byrjun, að ég er ekkert að afsaka frammistöðu liðsins. Hún var ekki nógu góð og ég tók það
fram á blaðamannafundi með finnsku blaðamönnunum eftir
leikinn að ég væri ekki með neinar afsakanir, en hins vegar
væri slæmt að vera án okkar besta manns, Ásgeirs Sigurvinssonar auk Sigurðar Dagssonar og Gísla Torfasonar. Allir leikmenn íslenska liðsins léku undir getu og er þetta í fyrsta skipti
í þau þrjú ár sem ég hef verið með liðið að slíkt kemur fyrir. Öll
lið geta átt botnleiki eins og við vitum. Hitt er svo annað mál að
ég tel að menn séu farnir að búast við of miklu af íslenska liðinu. Aðeins nokkrum vikum eftir að Ísland vinnur sinn fyrsta
útisigur í nær 100 leikjum (1:0 gegn Noregi) virðist það vera
þjóðaráfall að tapa 1:0 fyrir Finnum í Helsinki. Fyrir þremur
árum hefði þetta þótt góð frammistaða og íslenska landsliðið væntanlega fengið hól fyrir í blöðunum sem nú eru uppfull af gagnrýni.

Neglt er fyrir dyrnar en ný hurð bústaðarins var mölvuð.

Skemmdarverk unnin á
sumarbústað í Dagverðardal
Það var ófögur sjón sem
blasti við eigendum sumarhúss í Dagverðardal í Skutulsfirði um mánaðarmótin.
Óprúttnir aðilar höfðu gengið berserksgang í bústaðnum
og gert sér þar að leik að eyðileggja allt sem þeir komust í
tæri við. Brotist hafði verið
inn í bústaðinn og ný útidyrahurð mölvuð í spað. Þessir
aðilar voru þó engan veginn
hættir þótt inn væri komið.
Þar var allt gler brotið og allar
rúður í bústaðnum mölvaðar.
Hlerar voru fyrir rúðunum og
hafa því aðilarnir sem hér voru
að verki haft fyrir því að brjóta
þær innan frá. Heimtaug bú-

staðarins hafði einnig verið
rifin niður og klæðning að utan skemmd. Talið er að til
ódæðisins hafi verið notuð
einhvers konar verkfæri, sleggja
eða þess háttar, svo illa farinn
var bústaðurinn. Að auki hafði
á nokkrum stöðum verið rist í
veggi, en meðal þess sem var
skrifað voru nöfnin Linda,
Ævar og Eddi.
Að sögn Önundar Jónssonar, yfirlögregluþjóns á Vestfjörðum, er málið litið alvarlegum augum. „Hér hafa ekki
börn verið á ferð, heldur fullorðið fólk. Það er heilmikið
sem þarf til að skemma bústað
með þessum hætti“, segir

Önundur. Hann segir eigendur
bústaðarins utanbæjarfólk sem
hafi síðast verið í bústaðnum
í maí. Hann biður alla þá sem
geti veitt einhverjar upplýsingar um málið eða viti við
hvern nöfnin þrjú, Linda, Ævar og Eddi, geti átt við, að
hafa samband við lögregluna
á Vestfjörðum í síma 450
3730.
Mikið hefur verið um skemmdarverk á Ísafirði og næsta nágrenni upp á síðkastið. Svo
virðist sem einhverjir sjá sér
leik að því að vaða um og
eyðileggja annarra manna
eigur. Skemmst er að minnast
þess að í maí voru rúður og

ljós í bifreiðum KNH brotnar
þar sem þær stóðu Grænagarð
og það sama var gert við rútu
Stjörnubíla við Suðurtanga.
„Þetta er mikið vandamál“,
segir Önundur, „Af einhverjum ástæðum er fólk á svæðinu
sem að nýtur þess að gera
svona lagað, þetta er alveg
óskiljanlegt. Ef bíll bilar í
Djúpinu er fólk orðið hrætt
við að skilja bílana eina eftir
af ótta við að hann verði ónýtur þegar aftur er snúið. Ég
veit ekki til þess að svona
lagað gerist annars staðar á
Norðurlöndunum en á Íslandi“.
– nonni@bb.is

Safnagestum fjölgar á Vestfjörðum
Á tímabilinu 1995–2006
fjölgaði gestum á vestfirskum
söfnum og skyldri starfsemi
mikið. Þetta kemur fram í
nýrri skýrslu Hagstofu Íslands. Árið 1995 voru aðeins
starfræktir fjórir sýningarstað-

ir á Vestfjörðum og var heildar
gestafjöldinn á árinu 18.470.
Á árinu 2006 var fjöldi sýningarstaða kominn upp í 15
og gestafjöldinn 44.903.
Fjöldi sýningarstaða fjórfaldaðist því næstum á tíma-

bilinu og gestum fjölgaði um
rúm 140 %. Þrátt fyrir að fjöldi
gesta hafi fjölgað mikið á
landinu í heild sinni á þessu
tímabili eru Vestfirðir þó langt
yfir landsmeðaltalinu, en gestum á landinu fjölgaði um 73

% á árunum 1995–2006.
Athygli vekur að sýningargestum á Vestfjörðum fjölgaði langmest milli áranna
2004 og 2005, úr 30.310 í
40.656, eða um 34 %.
– nonni@bb.is
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Sr. Stína hættir prestsstörfum í haust
Séra Stína Gísladóttir, sóknarprestur við Holts- og Flateyrarprestakall, hættir störfum í haust. Hún hefur starfað í Önundarfirði síðastliðin átta ár en alls hefur hún starfað sem prestur í 20 ár. Hún telur að nú sé tími til að hætta. „Ég er bara
orðin gömul býst ég við“, svarar séra Stína aðspurð um ástæður þess að hún sé að hætta, „Ég er orðin 65 ára gömul,
samkvæmt reglunum má ég vinna til sjötugs en ég held að þetta sé bara komið gott“. Séra Stína hyggst flytja á Blönduós
þegar hún hættir. Aðspurð um hvað hún ætli að taka sér fyrir hendur svarar hún einfaldlega: „Ég veit það ekki, ég ætla
bara að slappa af býst ég við“. Hún segist ekki vita hver taki við stöðu sinni sem sóknarprestur. Þau mál eru enn í biðstöðu
og ekkert hafi verið ákveðið enn. Einhverjar breytingar gætu orðið á skipulagi hjá kirkjunni á svæðinu, að sögn séra Stínu.

Í endalausu stríði við að fá þjónustu
Guðrún Kristjánsdóttir,
annar eigandi Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar, segist
mjög ósátt við þjónustu hafnarinnar á Ísafirði. „Við erum
búin að sýna þvílíkt umburðarlyndi öll þessi ár en erum í
endalausu stríði við að fá þjónustu. Bærinn er með á sínum
vegum salerni á höfninni sem
eru harðlæst og voru það
reyndar allt síðasta sumar. Við
erum nýbúin að koma upp biðskýli fyrir þá ferðamenn sem
eru að bíða eftir ferðum en
náðum ekki að klára salernisaðstöðuna fyrir sumarið. En
það eru fínustu salerni vigtarhúsinu og það var aldrei nokkuð mál í tíð Hermanns heitins
Skúlasonar að fá aðgang að
þeim. Hafsteinn (Ingólfsson
eiginmaður Kiddýjar og eigandi í fyrirtækinu) spurði
hvort hann gæti fengið aðgang
að þessum salernum en var
spurður á móti af starfsmönnum hafnarinnar hvort hann
héldi virkilega að þessi salerni
væru eingöngu ætluð fyrir fyrirtæki okkar.“
Sjóferðir Kiddýjar og Hafsteins er 17 ára gamalt ferða-

þjónustufyrirtæki sem siglir
frá Ísafirði til Hornstranda og
Vigur. Nú er svo komið að Guðrún, sem betur er þekkt sem
Kiddý, segir þau hjónin vera
að gefast upp á framkomu
hafnarstarfsmanna. „Mergur
málsins er að manni svíður í
hjartað að hafnarstarfsmenn
séu að vinna á móti manni en
ekki með. Það er ekkert almenningsklósett á höfninni og
því þurfa þeir sem vinna við
báta sína að fara heim til sín
þegar þörfin kallar eða hreinlega míga utan í gámana!
Nú er svo komið að salernin
hafa verið opnuð en enginn
hirðir um þau. Ég er sjálf búin
að þrífa þau í tvær vikur því
ég gat ekki með góðu móti
hleypt nokkrum manni inn á
þau. Ég borga nærri 60 þúsund
í hafnargjöld á mánuði og mér
finnst það fyrir neðan virðingu
mína að þurfa í ofanálag að
skrúbba klósett svo þau séu
boðleg,“ segir Kiddý.
Salernisaðstaðan er ekki
eini þyrnir í augum Kiddýjar
þegar kemur að hafnarstarfseminni á Ísafirði. „Við tökum
með okkur allt rusl sem kemur

Í vigtarskúrnum er salernisaðstaða sem Guðrún Kristjánsdóttir hefur sjálf séð um að þrífa síðan
það var opnað fyrir hálfum mánuði. Í baksýn má sjá biðskýli Sjóferða Kiddýjar og Hafsteins.
frá Hornströndum því það á og biðja um gám. Í ár hringdi En hann er ekki enn kominn. inn kemst í það og dreifir því
ekki að urða það né brenna ég sama dag og fyrsta áætlun- Ferðamennirnir þurfa því að út um allt. Það er nú ekki
fyrir norðan. En á hverju ein- arferðin okkar er farin, eða raða ruslinu við vigtarhúsið falleg aðkoma fyrir ferðamenn
asta sumri þarf ég að hringja 24. júní, og bað um gáminn. og þar yfirfyllist allt og hrafn- og aðra“, segir Guðrún.

„Ekki í neinu stríði við þetta ágæta fólk“
„Við álítum ekki sem svo
að við séum í neinu stríði við
þetta ágæta fólk“, segir Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðar er blaðið hafði samband við hann
vegna fréttar um óánægju Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar
með hafnarstarfsemina á Ísafirði. „Þau eru með lykil að
þessum klósettum og geta
opnað og læst þeim eftir hentugleika. Höfnin hefur ekki
mannskap til að sótthreinsa

klósettin eftir hvern notenda
heldur treystum við að fólk
gangi vel um. Hins vegar þykist ég vita að þau eru með
salerni í öllum sínum bátum
sem þau geta notað í neyð.
Við þurftum að skipta um sílendra til að geta látið þau hafa
lykil en hann hafa þau fengið
núna. Við erum mjög þakklátir ef Kiddý þrífur þetta upp
á sitt einsdæmi en við höfum
ekki mannskap til að standa
fyrir utan með sprey-brúsa

Guðmundur Kristjánsson.

alltaf þegar þau eru notuð.“
Guðmundur segir að í gegnum tíðina hafi höfnin haft stóran ruslagám en hafi verið misnotaður og því hafi verið komið upp fimm stórum ruslatunnum víða um svæðið. „Það var
verið að henda í gáminn slógi
og allskonar sem úldnaði í
þessu. Við höfum því látið
tunnurnar duga. Hins vegar er
það svo að þegar ferðafólk er
að koma með rusl af Hornströndum vita þau ekki hvað

þau eigi að gera við ruslið eða
nenna ekki að henda í hinar
tunnurnar. Ef tunnan við vigtarskúrinn fyllist þá hafa þau
fjóra aðra möguleika í 50
metra radíus. Eina skiptið sem
ég veit um að hún fylltist þá
voru hinar tunnurnar tómar.
Kiddý og Hafsteinn ættu því
að beina því til farþega sinna
hvar hægt sé að losa sig við
ruslið. Annars sé ég ekki að
höfnin sem slík sé skyldug til
að losa rusl sem fólkið af

Hornströndum kemur með.
Það gæti allt eins farið sjálft
með ruslið í Funa ef það er
ekki sátt við aðstöðuna sem
er í boði á höfninni“, segir
Guðmundur og bætir við að
lokum:
„Að mér vitandi þurfa þau
ekki að kvarta yfir þjónustu
hafnarstarfsmanna enda hafa
þau fengið alveg sömu þjónustu og aðrir, óháð hvað þau
borga í hafnargjöld.
– thelma@bb.is

Verð á æðardún lækkar

Zófonías Þorvaldsson, hjá
Íslenskum æðardún að Læk í
Dýrafirði, segir sæmilegar horfur í dúnhreinsun hjá fyrirtækinu í ár. Veður hefur verið
hagstætt, frekar þurrt og milt,
og er því ástæða til að vera
hóflega bjartsýnn. „Það hefur
verið einhver fækkun á fugli
hjá mér síðustu ár sem hefur
auðvitað einhver áhrif. Annars
eru svipaðar rekstarhorfur og
í fyrra“, segir Zófonías. Svo
virðist vera sem hin alþjóðlega
„kreppa“ hafi einhver áhrif en
hann hefur orðið var við

minnkandi eftirspurn á íslenskum æðardún. Hluti framleiðslunnar er seldur til Japans
en þar virðast menn vera að
draga saman. „Ég man að
svipaðir hlutir gerðust upp úr
1990 þegar markaðir í Japan
tóku dýfu. Þá fóru Japanir að
halda að sér og eftirspurn eftir
æðardún minnkaði“, segir
Zófonías.
Þetta hefur þau áhrif að verð
á dúninum lækkar en með
lækkandi gengi krónunnar
lagast staðan. „Það er kannski
eins gott að krónan lækkaði“,

segir hann, „Annars værum
við æðarbændur frekar súrir í
dag“. Eitthvað hefur fjölgað
um tófur á svæðinu en það
sem af er sumar hefur náðst í
13 dýr. Á síðustu árum hefur
fjöldinn um þetta leyti sumars
aldrei verið undir 10 en það er
meira en menn eiga að venjast
þar á bæ. Svæðin eru vöktuð
nótt sem dag í sjö vikur yfir
hásumarið og birtan er sem
mest. Minkurinn er ekki eins
skæður bændum og áður fyrr,
að sögn Zófoníasar, en nýjar
og byltingakenndar minkasíur

svokallaðar hafa reynst vel í
baráttunni gegn þessum varg.
Að sögn Salvars Baldurssonar, bónda í Vigur, hefur
veður í byrjun sumar gert búskapnum gott. „Ég býst við
svipuðum búskap og síðustu
ár. Það er rétt að það hefur
orðið einhver samdráttur en
við erum hæfilega bjartsýn.
Þegar við byrjum að tína dúninn í haust þá kemur betur í
ljós hvernig hefur gengið og
hvernig salan mun ganga“,
segir Salvar.
– nonni@bb.is

Sæmilegar horfur eru í æðardúnsbúskap í ár.

8

FIMMTUDAGUR 17. JÚLÍ 2008

Auðvitað höfum við þurft að takast á við ýmislegt sem iðulega fylgir
stofnun nýrra flokka. Það verða alltaf talsverð átök í nýjum flokkum
vegna þess að þangað leita margir sem telja sig eiga að komast í forystu og leiða starfið og þeirra skoðanir eigi að ráða för. Oft eru þetta
skapríkir einstaklingar sem una því ekki að rekast í lýðræði.

Það fiskast aldrei neitt í veiðarfærin meðan þau eru inni á dekki
– segir Guðjón Arnar Kristjánsson, aflamaður bæði á sjónum og í pólitíkinni
Guðjón Arnar Kristjánsson er á heimaslóðum yfirleitt kallaður Addi Kitta Gau eða bara Addi. Faðir
hans hét Kristján Guðjónsson og drengurinn var kenndur við hann að margfrægum ísfirskum hætti: Addi
Kitta Gau merkir einfaldlega Addi strákurinn hans
Kitta Gau.
Af þrennu hefur Guðjón Arnar orðið landskunnur.
Sem öflugur togaraskipstjóri vestra í áratugi, sem
forseti Farmanna- og fiskimannasambands Íslands
(FFSÍ) í sextán ár og sem alþingismaður og formaður
Frjálslynda flokksins. Félagsstörf hans á lífsleiðinni
að öðru leyti eru nánast óteljandi. Þar mætti einkum
nefna störf hans í Verðlagsráði sjávarútvegsins, í
Starfsgreinaráði sjávarútvegsins, í stjórn Fiskveiðasjóðs, í skólanefnd Stýrimannaskólans, í stjórn Fiskifélags Íslands og í stjórn Slysavarnaskóla sjómanna,
auk þess sem hann var á sínum tíma varafiskimálastjóri.
Lengst var Guðjón skipstjóri á skuttogaranum (ísfisktogaranum) Páli Pálssyni hjá
Miðfelli hf. í Hnífsdal eða
tæplega tuttugu ár. Skipstjóraferill hans stóð í þrjá áratugi
eða frá 1967 til 1997, síðustu
árin þó ekki í fullu starfi enda
voru félagsstörfin í landi krefjandi og tímafrek. Skipstjórn
byrjaði hann á Gunnhildi ÍS
246, sem var 60 tonna Marsellíusarbátur, smíðaður á Ísafirði. Eftir það var hann með
Guðrúnu Jónsdóttur, sem Jóhann Júlíusson hjá Gunnvöru
á Ísafirði gerði út, en síðan
réðst hann til Miðfells hf. og
var þar fyrst með Guðrúnu
Guðleifsdóttur áður en hann
tók við Páli.
– Var það tilviljun eins og
hjá svo mörgum að þú lagðir
sjómennskuna fyrir þig?
„Það var ekki tilviljun. Ég
tók þá ákvörðun mjög snemma
að fara til sjós og mennta mig
á því sviði. Reyndi að komast
í stýrimannaskóla þegar ég var
rétt um sextán ára en fékk
ekki inngöngu því að ég þótti
of ungur og með of lítinn siglingatíma. Ég varð að afla mér
siglingatíma upp á 24 mánuði
og það þurfti nú meira en ár til
að ná tólf mánaða siglingatíma, því að á þeim árum voru
menn ekki lögskráðir á vertíðarbát samfleytt árið um kring.
Þegar ég var búinn að ná
tilskildum lögskráningartíma
fór ég í stýrimannaskóla, fór
fyrst á haustnámskeið á Ísafirði og tók þar svokallað fyrsta stig fiskimannaprófsins og

var búinn í því í endaðan janúar 1965. Þá réð ég mig sem
stýrimann á bát frá Hnífsdal,
sem hét reyndar Páll Pálsson
eins og togarinn seinna, 105
tonna bátur smíðaður í AusturÞýskalandi, og var á honum
þá línuvertíð og netavertíð og
svo á síld um sumarið. Síðan
fór ég í Stýrimannaskólann í
Reykjavík um haustið og útskrifaðist vorið 1966.“

Áhöfnin lifði
matseldina af
– Þú hefur væntanlega
gegnt ýmsum störfum á sjónum áður en þú fórst að læra til
skipstjórnar ...
„Ég hef gegnt öllum störfum sem voru á vertíðarbátum,
verið háseti, matsveinn, vélstjóri, stýrimaður og skipstjóri. Já, ég var matsveinn
eina eða tvær vertíðir. Þá var
ég mjög ungur á Hrönninni
með Óskari Jóhannessyni og
eldaði ofan í mannskapinn.
Það merkilega var að þeir lifðu
það allir af og héldu þreki til
að vinna. Þótti ákveðið hraustleikamerki hjá þessari áhöfn.
Helsta hjálpin mín í þessu
var lítil bók sem hét Unga
stúlkan og eldhússtörfin. Ég
hef alltaf haft gaman af matseld og geri oft ýmsar tilraunir
í þeim efnum. Dett stundum
niður á skemmtilega hluti sem
ég nota upp frá því.“

Aldrei í stórkostlegum háska
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Þegar ég varð sextugur grillaði ég hundrað og tíu kíló af
hrefnukjöti. Það komu þrjú hundruð og fimmtíu manns í
þetta þriggja daga partí. Það var svo sem margt fleira í
boði en hrefnukjötið, meðal annars tvö hundruð svartfuglsegg úr Látrabjargi og selspik og siginn fiskur ...
– Lentirðu nokkurn tímann
í sjávarháska?
„Nei, ekki sem hægt er að
flokka undir það að maður
væri að missa undan sér skip.
Auðvitað komu fyrir hin og
þessi atvik. Einu sinni fengum
við á okkur dálítið hressilegt
brot út af Straumnesinu. Það
var á Páli. Við fengum kannski
ekki á okkur mikinn halla en
viðbrögðin voru bara að setja
stýrið hart í stjór og keyra
hann upp. Svo lenti ég einu
sinni í bráðaísingu, var að
koma norður yfir Breiðafjörðinn. Það gerði fárviðri með
tilheyrandi frosti þegar við
komum norður undir Látrabjarg. Þá var ekkert annað en
snúa við.
Einu sinni fengum við mikinn sjó inn á millidekk vegna
þess að við vorum með hundrað tonna hal sem við tókum
inn í flottrollinu. Hann lagðist
svo djúpt að það rann inn um
slógrennurnar.
Maður þurfti bara að bregðast við þessum atvikum en
við vorum aldrei í neinni stórkostlegri hættu.“

Verkæsingur ...
– Fólk þekkir þig sem ljúfmenni. Hvað með þetta gamalkunna sem sagt hefur verið,
að þú hafir verið snarvitlaus á
sjó?
„Maður gat oft orðið ansi
æstur ef það voru góð aflabrögð. Það fiskast nefnilega
aldrei neitt í veiðarfærin meðan þau eru inni á dekki. Þess
vegna lá á að koma þeim sem
allra fyrst í sjóinn aftur og láta
þau fara að veiða. Það lá mikið
við ef það var einhver afli og
eitthvað fór úrskeiðis. Næstu
tvö-þrjú höl gátu riðið baggamuninn hvort þú bjargaðir
túrnum eða ekki. En þetta var
nú bara verkæsingur sem
hvarf þegar allt var komið í
sínar venjulegu skorður. Það
stóð aldrei neitt eftir af því.“
– Er eitthvað líkt með því
að vera togaraskipstjóri og
flokksformaður í pólitík?
„Já, í báðum tilvikum þarf
að vera fljótur að bregðast við
hinum og þessum aðstæðum
sem koma upp. Þú sérð ekki
allt fyrir á sjó og ekki heldur í
pólitík.“
– Finnst þér gaman í pólitíkinni?
„Já, ég hef haft ánægju af
því að vinna þetta starf, alveg
eins og ég hafði ánægju af því
að vinna önnur félagsstörf. Ég
hef alltaf haft gaman af mannlegum samskiptum.“

Eins og
draumur í vöku
– Saknarðu sjómennskunnar?
„Já, ég sakna hennar. Á

hverju einasta ári fæ ég svolítinn fiðring, sérstaklega á vorin
þegar dagarnir eru orðnir blíðir og bjartar nætur. Í mínum
huga er varla til fallegra umhverfi en norður í hafísnum
yfir bjarta sumarnóttina. Það
er einhver fegursta furðuveröld sem hægt er að hugsa sér.
Þar eru líka hvalirnir með afkvæmi sín. Stórhvelunum líkar vel að vera innan um hafísinn og inni í vökunum. Þarna
er auðvitað ljósátan og ískóðið
og loðnan og allt það sem
þessar stóru skepnur sækjast
eftir. Og þar er líka mikill fiskur stundum.
Miðnætursól í hafís og sléttum sjó og góðu fiskiríi er eins
og draumur í vöku, sólrík nótt
og lífið allt um kring ...

Sjómennskan
breyttist
– Hvernig gekk þér að komast yfir allt sem snerti félagsstörfin í landi jafnhliða því að
vera togaraskipstjóri?
„Þegar ég var skipstjóri á
Páli Pálssyni hafði ég sem
stýrimann vin minn og félaga
til margra áratuga, Bernhard
Överby. Hann leysti mig af
þegar ég fór í frí og ég hafði
aldrei neinar áhyggjur af því
að skipið væri ekki í góðum
höndum. Hann var mjög fiskinn og fylginn sér. Sjómennskan breyttist á árunum á milli
1970 og 1980, þegar skuttogararnir voru komnir og menn
voru farnir að vera í hörðu
úthaldi allan ársins hring. Þá
voru engin vertíðarstopp eins
og á bátunum áður, þegar við
lukum kannski línuveiðunum
um miðjan maí og svo fóru
menn ekki á sjó fyrr en til
síldveiða kannski seint í júní.
Þannig kom meira en heill
mánuður sem menn voru bara
í landi að snurfusa bátana og
sama var á haustin eftir síldveiðarnar. Þá var verið að gera
klárt aftur fyrir línuveiðarnar.
Þessi tímabil á milli hurfu
alveg þegar menn fóru að
stunda togveiðar eftir síldarbrestinn. Þá var síldarbátunum
breytt í mínítogara sem var
haldið til veiða allan ársins
hring og frystihúsin byggðu á
hráefninu. Smátt og smátt
varð meiri krafa um að þetta
yrði hálfgerður verksmiðjurekstur í frystihúsunum, að
menn gætu treyst á atvinnu
þar alla daga ársins og svo
framvegis. Þannig varð það
sjálfkrafa þróun þegar skuttogararnir komu, að þetta yrði
bara stíft úthald.
Á Páli Pálssyni vorum við
stundum að landa oftar yfir
árið en vikurnar voru margar.
Markmiðið var að landa alltaf
vikulega og helst fyrri part
viku en stundum lönduðum
við oftar en það. Það var nú

kannski ekki alveg algengt á
ísfisktogurum, því að annars
staðar á landinu var veiðimynstrið annað. Til dæmis var
lengra úthald á togurum frá
Akureyri og Reykjavík en það
sem þróaðist á Vestfjörðum.
Við vorum auðvitað nálægt
fiskimiðunum. Ég man eftir
því, að áður en kvótakerfið
kom, eða um 1980, þá gerðum
við samkomulag um að reyna
alltaf að vera í landi á mánudögum eða þriðjudögum.
Þetta varð stíft úthald allan
ársins hring og þess vegna
fóru menn að taka sér einhver
frí.
Þegar ég tók að mér haustið
1983 samhliða skipstjórninni
að gerast forseti Farmannaog fiskimannasambands Íslands, þá kallaði það auðvitað
á talsverða viðveru í landi og
maður skipulagði frí til að geta
unnið vinnuna fyrir sunnan.
Líka kom maður kannski í
land að morgni og fór beint
upp í flugvél suður og fundaði
þann dag og kom svo með
morgunvélinni daginn eftir
eða stundum með Herði flugmanni til að fara aftur beint út
á sjó. Maður sá nú stundum
ekki mikið af fjölskyldunni
með því að sinna þessu svona.
Ég hætti að mestu á Páli að
mig minnir 1992 eða 1993 og
var þá farinn að vinna meira
og minna í landi þó að ég
brygði mér í afleysingatúra
og væri stundum á sjó eftir
það.“
– Þú varst aldrei með frystitogara ...
„Nei. Að vísu fór ég einn
túr í Smuguna á lettneskum
frystitogara, sem var ákaflega
lærdómsríkt.“

Leiddi hvað af öðru
– Meðvituð ákvörðun sagðirðu að gerast sjómaður og
skipstjóri. En hvað með pólitíkina? Ákvaðstu snemma að
leggja út á þá braut?
„Nei, ég ákvað það eiginlega aldrei. Þetta bara æxlaðist
svona. Ég einbeitti mér að
mínu starfi sem sjómaður og
hafði auðvitað skoðanir á
kjaramálum og öðru og lét
þær skoðanir í ljós þó að ég
væri kannski ekki mjög virkur
fyrst þó að ég tæki þátt í félagsstörfum. Svo gerðist það
1975 að farið var fram á það
við mig að ég tæki að mér
formennsku í Skipstjóra- og
stýrimannafélaginu Bylgjunni, sem var félag vestfirskra
skipstjórnarmanna. Það varð
úr og ég gegndi því starfi til
1984. Þá var ég orðinn forseti
FFSÍ og einbeitti mér að því.
Það leiddi hvað af öðru í
félagsmálunum. Við þingkosningarnar 1983 fór ég í
sérframboð með Sigurlaugu
Bjarnadóttur ásamt meðal
annarra Halldóri Hermanns-

syni á Ísafirði og Jónu í Litluhlíð á Barðaströnd. Þetta var
T-listinn og það varð eiginlega
upphafið á beinum afskiptum
mínum af pólitík. Reyndar var
ég kominn með dálítinn áhuga
á pólitík þá.“

Á skíðum til
Flateyrar
„Aðdragandinn að þessu
framboði hjá mér var meðal
annars sá, að við töldum margir sem höfðum einhver tengsl
við Sjálfstæðisflokkinn, að
það ætti að fara fram prófkjör
til röðunar á lista. Ég man
ekki betur en meðal annarra
Ólafur Kristjánsson í Bolungarvík og Guðmundur H. Ingólfsson mágur minn hafi líka
viljað uppröðun á lista í gegnum prófkjör. En það varð nú
ekki og þetta framboð fæddist
eiginlega út úr þessu hnútukasti.
Um þetta skrifaði Sigurlaug
Bjarnadóttir bók sem heitir
Með storminn í fangið. Nafnið
er líklega komið frá því þegar
við Halldór Hermannsson fórum á gönguskíðum yfir á
Flateyri til að bjóða fólki að
taka þátt í prófkjöri fyrir Tlistann. Þá voru auðvitað engin göng og annað hvort var að
fara á skíðum eða fljúga til
Reykjavíkur og þaðan aftur
vestur í Önundarfjörð.
Þetta var skemmtilegur tími
og skemmtileg reynsla og var
þáttur í því að maður flæktist
inn í pólitík smátt og smátt.
Starfið í Farmannasambandinu var auðvitað líka þannig
að maður fór stöðugt meira
að vasast í stjórnkerfinu í sjávarútveginum, í hinum og þessum stofnunum þar sem ég átti
sæti, svo sem í Verðlagsráði
og í Fiskifélaginu þar sem ég
starfaði lengi og víðar. Maður
var vissulega kominn með
talsverða reynslu í samskiptum við stjórnkerfið, búinn að
leiða kjaradeilur og verkföll
og þar inn í blandaðist oft
pólitík og ýmsar áherslur þar,
eins og á lífeyrismál og lífeyristryggingar, atvinnumál
og menntunarmál. Allt er þetta
pólitík, alveg eins og lífið
sjálft er blandað pólitík.“

Niðurstaða
prófkjörs ekki virt
– Og síðan ertu á lista Sjálfstæðisflokksins ...
„Já, fyrst er ég framarlega á
lista hjá Sjálfstæðisflokknum
árið 1991 en var áður búinn
að vera þar neðar á lista. Þarna
skipaði ég þriðja sætið og
leysti Matthías Bjarnason af á
Alþingi í hans veikindum á
árunum 1992 og 1993. Það
var lærdómsríkur tími.
Ég tók nokkrum sinnum
þátt í prófkjöri hjá Sjálfstæðis-

flokknum og náði minnir mig
þriðja sæti í tvö skipti. En í
seinna skiptið árið 1999 vildu
menn nú einhvern veginn ekki
una því og kjördæmisráðið
raðaði upp með öðrum hætti
þrátt fyrir niðurstöðu prófkjörsins. Ég var nú ekkert sáttur við þær tilfærslur. Auk þess
var ég búinn að gera mér grein
fyrir því, að kvótakerfið myndi
hafa mjög slæm áhrif á byggð
í landinu. Þær áherslur mínar
gegn kvótakerfinu féllu nú
ekkert endilega í kramið hjá
sjálfstæðismönnum, ekki síst
þegar útgerðarmenn fóru að
átta sig á því að þeir ættu kannski milljarða í óveiddum fiski.
Ég vildi það burt að menn
gætu keypt og selt fisk í sjónum. Það voru nú ekki allir
hrifnir af því.
En það hefði nú verið miklu
betra ef menn hefðu gert það
strax, að leyfa aldrei leigu og
sölu útgerðarmanna á óveiddum fiski. Alveg sama hvaða
fiskveiðikerfi við hefðum notað til að stýra veiðunum hefðu
þeir aldrei átt að fá annað en
rétt til að nýta þessa auðlind,
rétt til ná í verðmætin og skapa
úr þeim peninga fyrir sig og
sitt fyrirtæki og fyrir þjóðina.
Þeir áttu aldrei að fá heimild
til að leigja og selja atvinnuréttinn frá fólkinu. Það eru
einhver alvarlegustu mistök
sem gerð hafa verið, að menn
skyldu ekki snúa af þessari
braut strax og menn sáu hvert
hún var að þróast.“

Sjálfstæðisflokkurinn annar en fyrrum
– Ef litið er lengra til baka,
varstu Gunnarsmaður í Sjálfstæðisflokknum? Er það rétt
skilið að hjarta þitt hafi verið
vinstra megin í flokknum?
„Ég held að ég hafi nú ekkert blandað mér í það þegar
Gunnar Thoroddsen tókst á
við flokksforystuna. Hitt er
alveg rétt, ef við tölum um
velferðarmál, málefni aldraðra og öryrkja og hvers konar
fjölskyldutengd mál sem lúta
að því að tekjulítið fólk komist
af, þá get ég sagt það, að hugsun mín í þeim efnum hefur
alltaf verið sósíalísk. Það kom
berlega fram þegar ég var
kominn í Frjálslynda flokkinn
og barðist fyrir því ár eftir ár á
þingi að fólki sem gæti einhverra orsaka vegna ekki verið
á vinnumarkaði yrði tryggður
lágmarkslífeyrir og lágmarksafkoma. Ég kynntist lífeyrismálum vel þegar ég var formaður FFSÍ og kynnti mér
tryggingamálin í framhaldi af
því.
Í raun og veru öðlaðist ég
þó fyrst almennilegan skilning
á tryggingamálunum eftir að
ég kom inn á Alþingi eftir
kosningarnar 1999. Þá hellti

ég mér í þessi mál og held að
ég hafi alveg skilið þau síðan
og allan þann frumskóg sem
þar var á ferðinni. Þetta er nú
heldur að lagast núna, finnst
mér. Það er meðal annars því
að þakka, tel ég, að stjórnarandstaðan á síðasta kjörtímabili náði saman um málflutning sem við kenndum við trygga
lífsafkomu. Sá málflutningur
byggði á þeirri hugsun, sem
ég hef alltaf talað fyrir, að það
yrði að vera svo, að bæði eldri
borgarar og öryrkjar og aðrir
sem þyrftu á aðstoð að halda
yrðu að hafa ráðstöfunarfé
sem dygði til lágmarksafkomu. Að rauntekjur eftir
skatta og skyldur dygðu öllum
til lífsafkomu. Annað væri
óviðunandi.
Þó að ég sé hlynntur atvinnulífinu og hlynntur því
að einstaklingsframtakið eigi
að fá að njóta sín, þá má það
ekki ganga á rétt annarra og
kjör annarra. Auðvitað eigum
við að hafa einstaklingsfrelsið
eins mikið og hægt er, að því
gefnu, að það eyðileggi ekki
fyrir öðru fólki. Ég hef oft
sagt það, að sá Sjálfstæðisflokkur sem ég fór að starfa
með á yngri árum finnst mér
ekki vera sami flokkur og hefur verið hér við völd síðustu
sautján árin. Ég hef alls ekki
átt samleið með mörgum hans
áherslum á undanförnum
árum.“

Ósáttur við stefnu
Einars Kristins
– Hvernig er sambandið við
gamla félaga og fyrrverandi
samherja í pólitíkinni, eins og
t.d. Einar Kristin Guðfinnsson?
„Við Einar Kristinn erum
alveg sæmilega góðir kunningjar þó að við eigum ekki
samleið í pólitíkinni. Ég er
mjög ósáttur við hvernig hann
hefur unnið að því að viðhalda
þessu kvótakerfi til framhaldslífs. Ég hefði einmitt viljað
sjá hann fara hina leiðina, að
hann væri að vinna sig frá
þessu kerfi og stofna til meiri
almennra lýðréttinda hvað
sjóinn varðar og horfa til
strandhéraðanna og sjávarbyggðanna með einhvern forgang.
Ég verð nú bara að segja
það, úr því að þú spyrð út í
þetta, að mér finnst að Einar
Kristinn hafi misst mikið þegar hann missti kjarkmanninn
og bakhjarlinn Einar Odd til
að hjálpa sér að vera á réttri
stefnu. Ég held að hann hefði
þurft á því að halda áfram. Þar
með er þetta afgreitt af minni
hálfu.“

Í framboð ásamt
Pétri Bjarnasyni
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– Hver voru þín fyrstu skref
í Frjálslynda flokknum?
„Ég kom ekki í flokkinn
fyrr en í mars 1999 en Sverrir
Hermannsson stofnaði hann
árið áður. Það gerist þannig,
að ég ræddi það við vin minn
og kunningja Pétur Bjarnason
fræðslustjóra hvort við ættum
að hella okkur í þetta og láta
það vera úrslitatilraun í því að
skipta okkur af pólitík svona
framarlega.
Við vorum báðir með þá
reynslu að hafa farið í sérframboð fyrir vestan, ég með Sigurlaugu og hann með Vestfjarðalistann, og bæði þessi
framboð þurftu nú ekkert mikið í viðbót til að ná inn manni.
Ég vissi vel að við Pétur vorum mjög samstíga í viðhorfi
okkar til kvótakerfisins og til
byggðamála. Við voru algerlega sammála um að það vitlausasta sem hægt væri að gera
væri að rífa undirstöðuna undan byggðunum og segja þeim
svo að reyna bjarga sér.
Það varð að ráði okkar að
fara í framboð hjá Frjálslynda
flokknum fyrir vestan ef um
það yrði samkomulag að við
leiddum framboðið og yrðum
í fyrsta og öðru sæti. Þannig
kom þetta til. Áður en það
yrði opinbert gekk ég á fund
Davíðs Oddssonar og sagði
honum minn hug í þessum
málum öllum. Hann vissi svo
sem vegferðina sem hafði verið á undan varðandi tilfærsluna á lista sjálfstæðismanna
þvert ofan í niðurstöður prófkjörsins. Davíð bað mig hins
vegar að hugsa mig um. Ég
gerði það í tvo-þrjá daga og
sagði honum síðan mína niðurstöðu og með það kvöddumst við.“

Alltaf getað
talað við Davíð
– Hvernig tók Davíð þessu?
„Auðvitað líkaði honum
þetta ekki vel og hefði sjálfsagt viljað ýmislegt gera til
þess að ég hefði ekki farið
þessa leið. Ég sagði honum
það mat mitt, að sjálfstæðismenn vildu alls ekki horfa á

mínar áherslur í fiskveiðimálum og að ég vildi láta reyna á
það hvað ég kæmist áfram
með að gera minn málstað
gildandi. Nei, hann brást alls
ekki neitt illa við. Eðlilega
rökræddi hann málin frá sinni
hlið sem formaður flokksins.
Ég hef alltaf getað talað í
hreinskilni við Davíð Oddsson.“
– Því hefur verið haldið
fram, að tilkoma þín hafi ráðið
úrslitum um það að Frjálslyndi flokkurinn náði fótfestu
og hélt síðan velli. Hvað segir
þú um það?
„Það er alltaf erfitt að vera
dómari í eigin málum. Hitt er
ljóst, að Frjálslyndi flokkurinn
hefur haldið velli í þrennum
Alþingiskosningum auk þess
sem við eigum fólk í sveitarstjórnum. Flokkurinn hefur
með tímanum byggt upp innviði sína en auðvitað höfum
við þurft að takast á við ýmislegt sem iðulega fylgir stofnun
nýrra flokka. Það verða alltaf
talsverð átök í nýjum flokkum
vegna þess að þangað leita
margir sem telja sig eiga að
komast í forystu og leiða starfið og þeirra skoðanir eigi að
ráða för. Oft eru þetta skapríkir
einstaklingar sem una því ekki
að rekast í lýðræði. En menn
verða bara að una því að geta
orðið undir og geta ekki náð
fram sínum hörðustu áherslum. Þá kemur upp þetta val,
ætla menn að una því og vinna
áfram í flokknum eða ekki.
Við höfum auðvitað séð það.“

Innbyrðis átök
„Við sáum Gunnar Örlygsson fara úr flokknum vegna
þess sem hann kallaði ágreining um áherslur. Við vissum
hins vegar ekki fyrr en eftir á
um slíkan ágreining um áherslur að ekki væri hægt að vinna
saman. Þegar Sverrir Hermannsson var formaður horfðum við líka á eftir Gunnari
Inga Gunnarssyni lækni, sem
þá var varaformaður flokksins. Hann fór úr flokknum
vegna innbyrðis átaka þó að
þau átök hafi nú aðallega átt
sér stað milli hans og Sverris.

Síðan urðu átök um varaformennskuna í flokknum milli
Margrétar Sverrisdóttur og
Magnúsar Þórs Hafsteinssonar og Margrét fór úr flokknum
og eftir henni fór faðir hennar
og stofnandi flokksins, Sverrir
Hermannsson. Þannig er nú
flokkurinn búinn að ganga í
gegnum ýmislegt.
En þrátt fyrir þessi átök,
eins og núna síðast þegar Margrét Sverrisdóttir stofnaði í
rauninni nýtt framboð, nýjan
flokk, þá héldum við samt
atkvæðafylgi okkar milli kosninga og sama þingmannafjölda og í kosningunum 2003.
Það kostaði auðvitað gríðarmikla baráttu en það tókst. Ég
á vafalaust einhvern þátt í því
en líka fólkið sem vann með
mér. Mér var sagt að við í
Frjálslynda flokknum værum
með svo mörg góð stefnumál
og hefðum tekið upp svo mörg
mál án þess að þau vektu verðskuldaða athygli, að það yrði
mikil eftirsjá ef flokkurinn
hyrfi af sjónarsviðinu. Þess
vegna hef ég lagt mikið upp
úr því að halda honum lifandi
og efla hann.
Við í Frjálslynda flokknum
höfum lagt fram mörg mál
sem til velfarnaðar horfa á Íslandi. Allir þekkja áherslur
okkar í sjávarútvegs- og
byggðamálum. Fyrir framtíðina er ekkert eins mikils virði
og að halda öllu landinu í
byggð, nýta náttúrugæðin til
lands og sjávar af skynsemi
og viðhalda menningu okkar
og sérstöðu.“

Krumlan
– Þú ert ekki þekktur fyrir
önnur ritstörf en óteljandi
blaðagreinar um pólitík og
annað varðandi störf þín að
félagsmálum. Samt birtist eftir
þig smásaga fyrir tæpum áratug ...
„Það var þannig, að í nokkur
ár voru gefnar út bækur sem
hétu Á lífsins leið og voru
safn af viðtölum meðal annars
við alþingismenn um ýmislegt
sem á dagana hafði drifið. Ég
ákvað hins vegar að skrifa
smásögu í þetta rit og nefndi

hana Krumluna og byggði á
því hvernig menn ólust upp í
hinum smærri sjávarbyggðum
landsins þar sem afinn og faðirinn voru fróðleikskista þeirra
sem yngri voru og áttu að taka
við, ekki síst í vestfirskum
byggðum þar sem stærstur
hlutinn af björginni var sóttur
í sjó.
Ég skrifaði þessa sögu um
líf gamla mannsins sem sagði
sonum sínum og barnabörnum til en svo fengu synirnir
allt í einu þetta skringilega
frelsi að fá allt í einu eignarrétt
að óveiddum fiski í sjónum
og voru þá komnir með allt
aðra hugsun en þá að gera út
og sjá byggðinni fyrir atvinnu.
Í staðinn blasti við þeim að
selja og lifa svo í vellystingum
einhvers staðar annars staðar.
Nafnið Krumlan kom þannig
til, að gamli maðurinn var einn
af þessum mönnum sem höfðu
gríðarstórar sinaberar og kraftmiklar hendur og hafði notað
þær til sjóróðra.“
– Hefurðu skrifað fleira af
smásögum eða öðrum skáldverkum?
„Já, ég hef reyndar gert það
en ekki birt það. Ég held að ég
eigi kannski eitthvað af því
en þó ekki allt. Já, það gæti
vel verið að ég fyndi eitthvað
sem mætti gefa út ef ég færi
að gramsa. Ég hef bara ekki
haft neinn tíma til að sinna
því. Þetta er kannski eitt af
því sem ég hugsaði mér að
gera þegar ég væri hættur í
krefjandi vinnu og kominn á
þann stað að geta setið í rósemd og horft á hina fallegu
íslensku náttúru. Líka hef ég
stundum samið eitthvað til að
létta fólki lund, samið og flutt
eins konar skemmtierindi við
ýmis tækifæri. Á hinn bóginn
hef ég skrifað ótalmargar
greinar í blöð og tímarit.“

Þernuvík
– Þú átt þinn stað í náttúrunni í sumarbústaðnum inni í
Þernuvík inni í Djúpi. Þú ert
fæddur árið 1944 og þar með
farinn mjög að nálgast venjulegan eftirlaunaaldur. Hvað
ætlarðu að halda lengi áfram í

pólitíkinni? Ætlarðu að taka
slaginn í næstu kosningum
eða ætlarðu að setjast inni í
Þernuvík og skrifa?
„Þetta er skemmtileg spurning sem verður samt eiginlega
ekki svarað núna. Ég hef
gaman af því að vera í pólitík.
Ég hefði ekki verið að vasast
í félagsmálum og svo í pólitík
nema ég hefði haft af því
ánægju. Það er ekki hægt að
ná árangri í vinnu nema hafa
gaman af henni. Ef ég verð
við góða heilsu og hef áhuga
og aðrir hafa áhuga á því að
ég vinni með þeim, þá er alls
ekkert víst að ég sé neitt á
leiðinni út úr pólitíkinni.“
– Þú unir þér vel í Þernuvík?
„Lífið þar er stórkostlegt.
Þetta er staður þar sem maður
getur setið allan daginn og
horft á fuglalífið og alla yndislega og fjölbreytta náttúruna. Þernuvík er einn af veðursælli stöðum í Ísafjarðardjúpi og það kom mér dálítið
á óvart. Ég vissi um vindstrenginn út úr Kaldalóninu
fyrir handan að vetrarlagi og
hélt kannski að þarna væru
hörð veður. En það er öðru
nær. Þarna er ótrúleg veðursæld og vindurinn sem næðir
úti á Djúpinu dettur niður rétt
fyrir utan fjöruna. Þá er nánast
logn á skerjunum þó að hann
sé hvass úti fyrir. Þernuvík er
staður þar sem maður getur
slakað á og hlaðið batteríin.“

Grillaði 110 kg
af hrefnukjöti
– Og þarna læturðu væntanlega gamminn geisa í matseldinni, hvort sem það er upp úr
bókinni Unga stúlkan og
eldhússtörfin eða þú bregður
bita á grillið ...
„Stundum grilla ég nú. Annars er ég svolítið af gamla
skólanum í matarhefðinni,
mér finnst gott að borða saltkjöt og svið og soðinn fisk og
siginn fisk og selspik og hvalkjöt og sjófugl ...
– Færð ef til vill hvalbita á
grillið hjá nábúanum í Þernuvík, Konráð Eggertssyni hrefnuveiðimanni ...
„Já, þegar ég varð sextugur

grillaði ég hundrað og tíu kíló
af hrefnukjöti. Það komu þrjú
hundruð og fimmtíu manns í
þetta þriggja daga partí. Það
var svo sem margt fleira í boði
en hrefnukjötið, meðal annars
tvö hundruð svartfuglsegg úr
Látrabjargi og selspik og siginn fiskur og margt fleira. Ég
bauð upp á gamlan mat í bland
við nýjan. Líka var ég með
sérpólskan fiskrétt sem pólskir
vinir mínir elduðu fyrir mig.“
– Þú átt það kannski eftir að
sitja við skriftir í friðsældinni
í Þernuvík ...
„Það getur vel verið. Mér
finnst ekkert ólíklegt að ég
taki til við að skrifa eitthvað
þegar fram í sækir. Það hefur
svo sem verið nefnt við mig
að ég ritaði niður ágrip af ævisögu minni. Mér finnst það
bara ekki tímabært meðan maður er ennþá á fullu. Skemmtilegra held ég væri að skrifa
smásögur eða stuttar skáldsögur sem lesendur gætu tengt
við hitt og þetta sem þeir
þekkja.“
–––
Addi Kitta Gau er enn á
harðaspretti eins og hann hefur verið alla tíð. Veiðieðlið er
samt við sig hvort heldur hann
veiðir fiska eða kjósendur. Vér
skulum menn veiða, hefur
hann líklega hugsað þegar
hann kom í land og fór út í
stjórnmálin. Það fæst ekkert í
trollið meðan það liggur á
dekkinu.
– Hlynur Þór Magnússon.

STAKKUR SKRIFAR

Gengisnærsýni
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.

Það er skemmtilegt að fylgjast með umræðunni um efnahagsmál á Íslandi. Kórinn verður stærri og háværari sem séð hefur ljósið. Upptaka Evru
er vikulegt umfjöllunarefni hér, fyrst og fremst af einni ástæðu. Hún er sú að
nærsýnin í gengismálum er svo mikil að aldrei er talað um það sem gera þarf
fram að því að Evran verði tekin upp. Smáatriði eins og innganga í Evrópusambandið og það stranga ferli og kröfur sem gerðar eru um aga við efnahagsstjórn fram að því skipta litlu. Vandmálið sem flestir bankamenn og
hagfræðingar hafa greint er ekki í þeirra ranni heldur annars staðar. Áður
hefur verið bent á að bankar hafi teflt djarft, en þeim verður ekki einum
kennt um.
Hver ber ábyrgð á sjálfum sér var niðurstaða seinustu viku. Hinu verður
samt ekki neitað að lengi hafa menn treyst á það að bankinn sinn væri í raun
ekki svo slæmur, hann hefði vilja til þess að gera vel við viðskiptavini sína.
Að sumu leyti er það rétt. Tæplega verður því neitað að flestir reikningar almennings í bönkunum bera neikvæða raunvexti, nú eins og oft áður.
Kannast einhver við að banki hafi boðið viðskiptavinum sínum leiðir til að
koma í veg fyrir að peningarnir þeirra rýrni í vörslu bankans?
Aftur að nærsýni í gengismálum og Evrópusambandinu. Nicolas Sarkozy
forseti Frakklands, sem nú tekur við forsæti Evrópusambandsins, sagði
tvennt athyglisvert af því tilefni um daginn. Hið fyrra var að traust almennings

í sambandslöndunum á sambandinu færi minnkandi. Hið síðara var að eitt
af vandamálunum sem biðu úrlausnar væri það að gengi Evrunnar væri allt
of hátt skráð. Einhverjum hlýtur að hafa brugðið við ummæli forsetans,
þótt ekki hafi séð þess merki í hópi Evrutrúarhópsins á Íslandi. Hafi Sarkozy rétt fyrir sér er afar óliklegt að Íslendingar ríði feitu hrossi frá því að
taka upp Evru.
Vandinn virðist einfaldlega hafa komið fyrr í ljós í okkar smáa efnahagskerfi en í Evrópusambandinu. Nú má ætla að Evrutrúarhópurinn haldi
því fram að Sarkozy hafi ekki hundsvit á efnahgsmálum. Hann hefur að aðgang að hagfræðingum sem væntanlega hafa skoðað vandlega heilsufarsástand Evrunnar. Hvað sem öðru líður er vandi Íslendinga að mestu heimatilbúinn og ekki ríkir kreppuástand. Sá ágæti fyrrverandi alþingismaður,
Helgi Seljan, rifjaði upp í dagblaði um daginn að tóm vitleysa væri að tala
um kreppu. Það viti þeir sem áttu ekki fyrir mat þegar heimskreppan geisaði. Neyslu-, eyðslu- og bruðlfylleríinu er lokið. Eins og ævinlega að loknum slíkum ,,túr” koma timburmennirnir hastarlega fram. Páll Óskar Hjálmtýsson, sá ágæti söngvari sagði í útvarpsviðtali alveg rétt, að kreppa ríkti og
ekkert annað að gera en að selja þriðja jeppann á heimilinu.
Nærsýni í gengismálum er læknanleg, bruðlið og vitleysan einnig. Eina
sem þarf er að sjúklingurinn vilji læknast. Vill hann það?
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„Um tóma sjóði uppgjöf og skuldir“
(og „ómerkilegan pólitískan skollaleik“ í BB 30.06. 2008)
Að gefnu tilefni og umræðu um pólitískan skollaleik, vill
bæjarstjórinn í Bolungarvík taka fram eftirfarandi. Fjármálastjóri Bolungarvíkurkaupstaðar leggur til við bæjarráð þann
25. mars 2008 að fjárhagsáætlun verði endurskoðuð,að eigin
frumkvæði að því er virðist. Það hlýtur því að vera misminni
hjá fyrrverandi bæjarstjóra að fjárhagsáætlun hafi verið í endurskoðun frá því í febrúar, enda væri þá erfitt að skilja tilgang
með bréfi fjármálastjóra nærri tveimur mánuðum síðar. Drög
að þriggja ára áætlun voru rædd í bæjarráði í febrúar eða mánuði áður en bréf fjármálastjóra er lagt fram, en voru aldrei lögð
fyrir bæjarstjórn.
Erfitt er að átta sig á hvað átt er við með tali um tóma sjóði,
uppgjöf og skuldir við upphaf þessa kjörtímabils, en kannski
það skýri eitthvað fyrir einhverjum að líta á ársreikning frá
2005, en þá voru bankainnistæður 123 milljónir, en 90 milljónir
í árslok 2006. Í árslok 2007 var innistæða á bankabók 17
milljónir. Þetta segir hins vegar lítið um skuldastöðu sveitarfélagsins í heild. Þá er eðlilegra að skoða bæði langtímaskuldbindingar og skammtímaskuldir sveitarfélagsins og draga frá
þeim veltufjármuni þ.e. óinnheimtar tekjur, skammtímakröfur
og handbært fé. Þetta eru nettóskuldir sveitarfélagsins.
Árslok
2004
2005
2006
2007
2008
2008

Nettóskuldir
732 milljónir
752 milljónir
687 milljónir
846 milljónir
1.090 milljónir skv. samþykktri fjárhagsáætlun
1.030 milljónir m.v. að ekki sé farið í óhafnar
fjárfestingar

Aukning skulda frá 31. des. 2006 til 31. des 2008 væri
þannig 403 milljónir skv. samþykktri fjárhagsáætlun, sem
þýðir að nettóskuldir aukast um 59% á tveimur árum. Með
frestun á framkvæmdum sem ekki eru hafnar má draga úr
skuldaaukningu um 60 mkr., sem myndi þýða að skuldaaukning
á tveimur árum væri 343 milljónir eða 50%. Þetta er ekki
afbökun á staðreyndum, heldur það sem lesa má úr ársreikningum og samþykktum fjárhagsáætlunum sveitarfélagsins.
Það að framkomnar athugasemdir fulltrúa D-listans á bæjarstjórnarfundi um fjárhagsáætlun séu ómarktækar af því þær
voru ekki færðar til bókar breytir engu um þá staðreynd að
bæjarfulltrúar D-listans sátu hjá við atkvæðagreiðslu um fjárhagsáætlun, einmitt vegna þeirra athugasemda, þannig að
fulltrúum þáverandi meirihluta var fullkunnugt um þá afstöðu
þótt hún hafi ekki ratað sérstaklega í fjölmiðla á þeim tíma.
Þegar undirritaður tók við starfi bæjarstjóra þann 15. maí sl.
lá ekki fyrir nein langtímafjármögnun fyrir bæjarfélagið. Verkefnið er því að ná langtímafjármögnun á a.m.k. tvöhundruð
milljónum króna, til þess að brúa afborganir af langtímalánum,
fjárfestingu ársins í verkefnum sem þegar eru hafin og væntanlegan taprekstur ársins, en reiknað er með 59 mkr. tapi í fjárhagsáætlun. Því miður má gera ráð fyrir talsvert verri afkomu
en áætlanir gera ráð fyrir vegna hækkunar á vöxtum. Ekki er
hægt að tala um að búið sé að ná langtímafjármögnun þótt
sveitarfélagið hafi fengið allt að 100 mkr. framkvæmdalán á
breytilegum vöxtum sem nú eru 22,15%. Lánið var hafið í
mars 2008. Að halda öðru fram er til þess fallið að slá ryki í
augu fólks, en ekki að leiða í ljós staðreyndir málsins.
Bolungarvík 1. júlí 2008,
Elías Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungarvík.

Staðarhaldarinn á Hesteyri 75 ára
Birna Pálsdóttir, staðarhaldari og vert í Læknishúsinu á Hesteyri, 75 ára fagnaði 75 ára afmæli í síðustu viku. Af því
tilefni fóru Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar aukaferð á Hesteyri með nánustu ættingja hennar og vini Birnu svo þeir
gætu samglaðst henni á þessum tímamótum. Þar var spilað og trallað enda um afar tónelska fjölskyldu að ræða. Eins
og allir sem komið hafa til Hesteyrar vita rekur Birna þar heimilislegt kaffihús á sumrin. Þar býður hún upp á heimabakkelsi í anda sveitarinnar og stemmningu eftir því. Birna hefur alla tíð búið í Bolungarvík. Hún rak verslun í bílskúr
við hús sitt í 25 ár sem hét Holtakjör en var í daglegu tali aldrei nefnd annað en Binnubúð. Á myndinni er Birna ásamt
fimm af börnum sínum í veðurblíðunni á Hesteyri. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Stórsókn Vodafone á Ísafirði

Eins og margir Vestfirðingar hafa tekið eftir hafa starfsmenn Vodafone verið ötulir
við að hringja í áskrifendur
Símans og bjóða þeim til viðskipta. Margir hafa einnig tekið eftir því að fjöldinn allur af
Vestfirðingum er einmitt að
færa viðskipti sín yfir frá Símanum. Svo virðist sem það
sem eitt sinn var talið óvinnandi vígi, sterk staða Símans
á Ísafirði, sé að falla. Fjalar

Sigurðsson, talsmaður Vodafone á Íslandi, vill þó þakka
þetta átaki sem fyrirtækið hefur ráðist í á Vestfjörðum og
víðar um land.
„Það er satt að áður fyrr var
markaðshlutdeild okkar lág á
Ísafirði en svo virðist vera sem
Ísfirðingar séu að uppgötva
Vodafone sem raunhæfan kost.
Við viljum meina að uppbygging fjarskiptakerfa á
svæðinu sé stór ástæða fyrir

þessu en nú næst kerfi Vodafone langt út á haf og á svæði
sem ekki var hægt að ná sambandi áður“, segir Fjalar. Aðspurður um hve margir hafi
skipt yfir sagðist hann ekki
vera með tölur um yfir það.
Hinsvegar væri ljóst að Vodafone væri í mikilli sókn og að
viðskipti þeirra á svæðinu hafi
margfaldast upp á síðkastið
og skeri sig úr þegar horft er á
aukinn viðskipti á landinu.

Blaðamaður ræddi við nokkra
Ísfirðinga sem skipt hafa
nýlega yfir til Vodafone. Ljóst
er að mikil óánægja ríkir meðal margra í bænum vegna lokunar verslunar Símans og báru
margir fyrir þig þeirri ástæðu.
Góð kynning á starfseminni
var einnig talin upp sem ástæða
en allir þeir sem blaðamaður
ræddi við höfðu einmitt fengið
símtal frá starfsmanni Vodafone.
– nonni@bb.is
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Góð mæting var á Sæluhelgina og stemningin mikil.

Sæluhelgin haldin með glæsibrag
Keppt var í Íslandsmeistarakeppni í róðri og sigraði þar
Ólafur Einarsson.

Grillveisla að hætti heimamanna.
Tuttugusta og fyrsta Sæluhelgin á Suðureyri var haldin
um helgina. Hátíðin í ár var
vel sótt og er það mat manna
að Sæluhelgin hafi heppnast
vel. „Það var reyndar leiðindaveður á laugardeginum sem
setti smá strik í reikninginn
og hefðum kannski viljað betri
mætingu. Það hinsvegar fjöldi
fólks sem mætti í góða veðrinu
á sunnudag og bætti það
ríflega upp“, segir Ársæll
Níelsson, fjölmiðlafulltrúi
hátíðarinnar. Mikið var um
dýrðir í ár en órjúfanlegur hluti
af hátíðinni er án efa Mansakeppnin sívinsæla sem haldin
er fyrir 12 ára og yngri.
Sigurvegari keppninnar í ár
var Ágúst Orri Valsson. Svava
Rún Sturludóttir var í öðru
sæti og Hilmir Berg Halldórsson í því þriðja. Minnsta
mansann veiddi Hákon Dan

og vó hann 62 grömm en þann
stærsta veiddi Eggert Arnar
Magnússon, vó marhnútur
hans 444 grömm. Furðulegustu veiðina í ár átti Andri
Már Skjaldarson en það var
orlydeig utan rækju.
Það var fámennt en góðmennt lið sem keppti í 10 km.
Íslandsmeistarakeppni í róðri
og Jarlsróðrinum svokallaða
á laugardag. Ólafur Einarsson
sigraði í báðum greinum en
keppendur voru hvattir duglega áfram af fjölda fólks. Hin
árlega söngvarakeppni hefur
einnig notið vinsælda síðustu
ár en nú sigraði Auður Birna
Guðnadóttir og hlýtur hún því
nafnbótina Gullbarki Sæluhelgarinnar 2008. Í öðru sæti,
eða Silfurbarkinn, varð Sóley
Edda Johansdottir Karlsson
og í þriðja sæti varð Daníel
Snær Viðarsson og er hann

Húsmæður sýndu góða takta í hinum árlega
húsmæðrafótbolta.
því Bronsbarki Sæluhelgarinnar. Í söngvararkeppninni
er einnig útnefnd bjartasta
vonin og hlýtur sá Rabbabikarinn eftirsótta, en hann er
nefndur eftir tónlistarmanninum Rafni heitnum Jónssyni.
Í ár hlaut Elva Rún Róbertsdóttir þennan heiður en hún
er aðeins átta ára gömul.
Margskonar viðburðir voru
á hátíðinni í ár og áttu ungir
sem aldnir í litlum vandræðum með að finna eitthvað við
sitt hæfi. Keppt var til dæmis
í bakstri á kleinum og snúðum
ásamt því að veitt voru verðlaun fyrir ljúffengasta harðfiskinn. Besta snúðinn bakaði
Ásta Björk Friðbertsdóttir en
bestu kleinuna átti Vilborg
Arnarsdóttir, en kleinurnar eru
nefndar Raggagarðskleinur.
Besta harðfiskinn átti svo
Jóhann Bjarnason.

Veitt voru verðlaun fyrir
snyrtilegustu eignina ásamt
því sem fallegasti garður
Suðureyrar val valinn. Fyrrnefndu verðlaunin hlutu Óðinn Gestsson og Pálína Pálsdóttir en þau búa við Eyrargötu 6. Að mati dómnefndar
var fallegasti garður Suðureyrar við Aðalgötu 21 en
honum er haldið við af hinni
84 ára gömlu Ásdísi Friðbertsdóttir.
Ýmislegt fleira var á boðstólnum fyrir hátíðargesti svo
sem kassabílarallí, brúðuleikhússýning, markaðstorg og
grill. „Það er ekki annað hægt
að segja en að sæla hafi verið
með Sæluhelgina og allir
gestir Súgundarfjarðar fari
heim með bros á vör eftir
helgina“, segir Ársæll.

Til sölu Árgerði, Ísafirði
Fasteignin Árgerði (Árholt 8-10), Ísafirði er
til sölu. Um er að ræða 137m² einbýlishús,
byggt árið 1968, ásamt 44m² bílskúr sem
byggður var árið 1995. Fasteignin var öll
endurnýjuð að innan árið 1995. Eigninni fylgir
mjög stór eignarlóð. Vönduð eign á góðum
stað í Holtahverfi.
Allar nánari upplýsingar um eignina gefur Björn Jóhannesson hrl.,
í síma 456 4577.
Lögsýn ehf., Björn Jóhannesson, hrl.

nonni@bb.is

Þingmaðurinn Kristinn H. Gunnarsson lét sig ekki
vanta í sleggjukastið.
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Sigurður ásamt barnsmóður sinni, hinni frönsku Aude Busson og dóttir þeirra Herdís.

Rekur hótel á marflatri Melrakkasléttu
Sigurður Gunnarsson er borinn og barnfæddur Ísfirðingur,
alinn upp á Urðarvegi og
Stakkanesi. Hann fór fyrir
nokkrum árum til Reykjavíkur
að afla sér frekari menntunar
eins og gengur og gerist og
kynntist þar að lokum ástmey
sinni og barnsmóður, hinni
frönsku Aude Busson.
Nú eru þau skötuhjúin og
Herdís dóttir þeirra komin alla
leið norður á Melrakkasléttu
þar sem þau hafa tekið að sér
hótelrekstur í fjögurra vikna
afleysingum. Bæjarins besta
hafði samband við Sigurð og
bað að hann að lýsa því hvernig víðáttan á hinni marflötu
sléttu á norðausturlandi færi
með hann.

Hún vann þar um sumarið og
kynnist fólkinu sem rekur hótelið mjög vel áður en hún flutti
aftur til Reykjavíkur.
Það var svo í fyrrasumar að
hún hitti þau aftur á Leifsstöð,
í þetta skiptið á leið úr landi,
og þá kom í ljós að þau vantaði
einhvern til að reka hótelið í 4
vikur á meðan karlinn, en svo
skemmtilega vill til að hann
er fæddur og uppalinn á Patreksfirði, fer og heldur upp á
sextugsafmælið sitt á Ítalíu.
Hann vildi alveg ólmur fá
Aude til að reka hótelið. Mér
fannst þetta alveg frábær hugmynd og fór strax að vinna í
því að fá frí frá DV, þar sem
ég var búinn að ráða mig sem
ljósmyndara.“

Afmælisafleysingar

Uppgerð verbúð

– Hvernig í ósköpunum
kom það til að þú, mannréttindafrömuður og listljósmyndari að vestan, fórst að
stýra hóteli á Raufarhöfn?
„Sko, Aude þekkir hóteleigandann á staðnum og var
að vinna fyrir hann sumarið
2005 þegar hún var nýkomin
til landsins. Hún fékk þá vinnu
í rauninni með algjörri heppni.
Aude var að leita af vinnu í
litlu þorpi, hún vildi kynnast
lífi í smábæ á Íslandi. Hún
komst í samband við mann í
Frakklandi í gegnum vinkonu
sína sem er frændi hóteleigandans, Erlingur Thoroddsen.

– Og er búið að vera brjálað
að gera?
„Nei, en við byrjuðum nú
bara á laugardaginn. (Viðtalið
er tekið mánudaginn 23.6.
Innskot: BB). Í dag kemur að
vísu tólf manna spænskur
hópur sem verður í eina nótt
og við þurfum að búa til handa
þeim fiskihlaðborð. Yfirleitt
stoppa ferðamenn frekar stutt
hér á Raufarhöfn, yfirleitt bara
eina nótt eða svo.“
– Er þetta stórt hótel?
„Já, það er það. Við erum
með nokkuð mörg herbergi,
pláss fyrir 30 gesti. Þetta er
gömul verbúð sem var gerð

upp fyrir um tólf árum. Svo er
hérna veitingastaður og bar
með sætaplássi fyrir 70-80
manns.“

Synt yfir
heimskautsbaug
– Er mikill ferðamannastraumur á Raufarhöfn og annars staðar á Melrakkasléttu?
„Já, það er alveg góður
slæðingur hérna á sumrin. Það
koma rútur hingað með túrista
sem eru að fara hinn svokallaða Demantshring. Yfirleitt
eru þetta milli tíu og þrátíu
manns. Þeir fara á Húsavík,
Mývatn, Ásbirgi og Dettifossi
og til Raufarhafnar. Héðan er
stutt til Hraunhafnartanga sem
er nyrsti oddi Íslands. Þessar
ferðir eru mjög vinsælar, sérstaklega meðal útlendinga.
Flestir ferðamennirnir á svæðinu eru erlendir, yfirleitt Þjóðverjar eða Frakkar.
Það er ýmislegt í boði hérna
fyrir ferðamenn. Til dæmis ef
hópurinn er nógu stór þá er
hægt að taka bát að heimskautsbaug þar sem er vinsælt
að hoppa í sjóinn og synda
yfir bauginn. Það eru alltaf
nokkrir á hverju ári sem gera
þetta og fá í staðinn viðurkenningu frá hótelstjóranum
um að þeir hafi synt yfir heimskautsbaug. Björgunarsveitin
á staðnum tekur þátt í þessu
og bæði skutlar mönnum að

heimskautsbaugnum og passar upp á að þeir drukkni ekki.“

Sitja daglangt úti í
móa
– Er eitthvað fleira sem
svæðið hefur umfram önnur
ferðamannasvæði?
„Já, það er náttúrlega fuglaskoðunin. Hérna er feikilega
gott fuglasvæði og margir
fuglaáhugamenn koma hingað og dvelja á hótelinu. Þeir
eru voðalega lítið inni og eyða
öllum deginum í að skoða
fugla. Þetta er mjög áhugaverður hópur, oft frekar efnað
fólk sem kemur hingað með
svakalega fína sjónauka og
græjur. Þeir sitja svo úti í móa
allan liðlangan daginn marga
daga í röð og fylgjast með
einhverju tilteknu fuglapari.
Þeir gera þetta af mikilli
ástríðu og mér skilst að þetta
geti orðið að algjörri dellu ef
maður kemst inn í þetta.“

Flatt en fallegt
– En náttúran á svæðinu.
Nú ert þú alinn upp í hefðbundnari fegurð Ísafjarðardjúps. Er þetta ekki töluvert
frábrugðið þarna á Melrakkasléttunni?
„Þetta er frekar flatt hérna,
það verður bara að segjast eins
og er, en mjög fallegt samt
sem áður. Það er eins og það
hafi verið straujað yfir slétt-

una. Það er frekar lítill gróður
hérna, minni en á norðanverðum Vestfjörðum og þá er
nú mikið sagt. Það er mikið af
fallegum vötnum hérna í kring
og strandlengjan er líka mjög
falleg.
Miðnætursólin er mjög falleg hérna. Í gær var einmitt
lengsti degur ársins. Sumir
fara út að Tanganum hérna á
Raufarhöfn. Þá sér maður
sólina alveg sleikja sjóndeildarhringinn áður en hún fer upp
aftur. Útlendingarnir eru náttúrlega alveg að sturlast af
gleði yfir þessu, enda er þetta
mjög tignarlegt. Ég reyni nú
samt að halda kúlinu og læt
eins og þetta sé daglegt brauð
fyrir okkur Íslendinga.
Það er rosalega skrítið fyrir
mig að fara í gönguferðir á
Melrakkasléttunni. Maður er
svo vanur að sjá alltaf til fjalla,
en hérna er víðáttan alveg
svakaleg og hvergi fjall að
sjá.“
– Færðu ekki víðáttubrjálæði?
„Jú, þetta er frekar erfitt.
Oft hleyp ég í hringi og örmagnast.“

Mogginn
kemur seinna
– Hafa ísbjarnarfréttirnar
ekkert borist til ferðamannanna sem koma til þín. Hafa
menn ekkert verið að spyrja

út í þetta?
„Nei, ekki neitt. Þeir virðast
ekkert spá í það. Tæknilega
séð gætu ísbirnir alveg komið
á Melrakkasléttuna, en það
virðast allir vera voðalega
rólegir yfir því.“
– Þið ætlið að vera þarna í
fjórar vikur, en hvað gerið þið
svo?
„Svo fer Aude í skóla í vetur, en vinnur fram að því.
Sjálfur er ég bara að fara að
vinna eitthvað, veit ekki alveg
við hvað. Sunnudagsmogginn
er ekki að koma fyrr en í dag
eftir hádegi, en helgarblöðin
koma aldrei fyrr en degi seinna
en í Reykjavík. Þá get ég farið
að skoða atvinnuauglýsingarnar.“
– Þannig að Raufarhöfn er
ennþá afskekktari en Ísafjörður? Hvað búa eiginlega margir
í bænum?
„Opinberar tölur segja að
hér búi 250 manns, en mér er
sagt að raunverulegi íbúafjöldinn sé nær 210 manns.“
– Og þið rekið eina barinn á
staðnum, eða hvað?
„Já, eiginlega. Ég veit ekki
hvort hinn sé opinn ennþá, en
það var bar í félagsheimilinu
sem hét Félaginn. Opnunartíminn var skemmtilega frjálslegur, það var eiginlega bara
opið þegar fólk var í stuði. Þá
var stundum hringt úr partíi í
vertinn og hann fenginn til að
opna.“
– halfdan@bb.is
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Lentu í sjálfheldu í Eyrarfjalli
Tveir erlendir ferðamenn óskuðu eftir aðstoð lögreglu í síðustu viku eftir að hafa
lent í sjálfheldu í Eyrarfjalli. Ferðamennirnir höfðu ákveðið að ganga á fjallið en
þegar upp var komið var slæm þoka á svæðinu, sáu þeir ekki leiðina niður og
óskuðu eftir aðstoð enda hlíðin snarbrött. Lögreglan kallaði út fimm björgunarsveitarmenn ásamt Jóni Björnssyni, sem er vanur fjallamaður og þekkir hlíðar
Eyrarfjalls vel. Að sögn varðstjóra hjá lögreglunni á Ísafirði gekk gangan niður vel
og ferðamennirnir voru komnir að tjaldi sínu um þrjúleytið um nóttina.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til sölu er Subaru Impreza, 4x4,
árg. 97, ekinn 195 þús. km. Er
beyglaður, þarfnast viðgerða
en fer alltaf í gang. Tilboð óskast. Uppl. í síma 892 0854.
Yndislegir hvolpar fást gefins.
Verða tilbúnir til afhendingar
um mánaðamótin ágúst-september. Uppl. í síma 848 4494
eða 586 2192.
Appelsínugul barnaúlpa merkt
UYU tapaðist við íþróttahúsið
eða íþróttavöllinn mánudaginn
30. júní. Finnandi vinsaml. hafi
samb. í 456 5045 eða 866 4970.
Til leigu er einbýlishúsið að
Bakkavegi 29 í Hnífsdal. Húsið
er 280fm og er með 5 svefnherb.
Uppl. á netf. hulda.haf@hotmail.com og í síma 864 6575.
Til leigu er 3ja herb. Íbúð í
Stórholti frá og með 1. ágúst.
Uppl. í síma 898 9794.
Fimm manna hústjald til sölu á
15.000 kr. Lítið notað. Uppl. í
síma 861 1415.
Íbúð í Kópavogi. Til leigu er 3ja
herb. nýlega 101 fm íbúð í
Kópavogi. Leigutími er eitt ár
frá og með 1. sept. n.k. Mögul.
er á að leigja húsgögn með
íbúðinni. Eingöngu reyklausir
aðilar koma til greina. Uppl. í
síma 456 5363 og 844 31430
Dót úr dánarbúi Lilju Guðmundsdóttur til sölu. Ættingjar
verða til viðtals fimmtudag og
föstudag. Uppl. í síma 897 7601
Sveinn Guðlaugsson.
Kennari óskar eftir 2 herbergja
íbúð á Ísafirði til leigu. Uppl. í
síma 552 1903 og 694 1903.
Til leigu eða sölu verslunarhús
við Aðalstræti 24 á Ísafirði.
Laust 1. ág. Uppl. gefur Erlingur
í síma 456 3928 eða 869 3926.
Bíll til sölu Toyota Corolla
station, árg. ´95. Framhjóladrifinn. Skoðaður í janúar 2008.
Sími: 861 8965 eða 865 6452.

Fagnar annríkinu

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 825 2173.

Enn fækkar
atvinnulausum
Enn er minnst atvinnuleysi
meðal landsmanna á Vestfjörðum og var 0,3% af áætluðum
mannfjölda án atvinnu í júní.
Atvinnuleysistölur fara lækkandi í fjórðungnum en í maí
voru 0,5% á skrá hjá Vinnumálastofnun. Meðalfjöldi atvinnulausra á Vestfjörðum var
11 í júní. Atvinnuleysi kvenna
var 0,4% í júní en 0,6% í maí
og atvinnuleysi karla var 0,2%
í júní en 0,4% í maí. Atvinnulausir karlar voru fjórir í júní en
níu í maí. Atvinnulausar konur
voru sjö í júní en níu í maí. Í dag
eru sex á skrá atvinnulausra á
Vestfjörðum, þrír karlmenn og
þrjár konur.
thelma@bb.is

Spurning vikunnar
Lætur þú fé af hendi
rakna til góðgerðarmála?
Alls svöruðu 466.
Já sögðu 331 eða 71%
Nei sögðu 135 eða 29%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Marsibil Kristjánsdóttir
hefur haft í nógu að snúast í
sumar en hún er orkumikil
listakona. Á undanförnum
tveimur mánuðum hefur Marsibil, sem betur er þekkt sem
Billa, opnað fimm sýningar,
leikið í einleik og hannað
verðlaunagripi fyrir Act alone.
Annríkið fær þó ekki á Billu
sem segist vera ánægðust þegar hún hefur nóg fyrir stafni. Í
mörgum verkefnum vinnur
Billa náið með eiginmanni
sínum Elfari Loga Hannessyni
en saman eiga þau þrjár dætur.
Billa er fædd á Þingeyri
1971. Hún hefur hannað leikmyndir, brúður og leikmuni
fyrir fjölda leiksýninga m.a.
fyrir einleikina Gísli Súrsson,
Dimmalimm og Skrímsli.
Einnig hannað og unnið ýmiskonar handverk á tré og gler
s.s. jólasveina og galdrastafi.
Hún hefur sett upp fjölmargar
einkasýningar allt frá Kaupmannahöfn til Haukadals í
Dýrafirði.
– Nýlega opnaði Billa sýningu á þremur stöðum þar sem

Gísla saga Súrssonar er sögð í
myndum. En hver var hugmyndin að baki þessarar þreföldu sýningar?
„Í fyrsta lagi vildi ég fá styrk
til að gera eitthvað spennandi
og ég fékk þá hugmynd að
það væri mjög sniðugt að taka
Gísla sögu í gegn. Ég hef unnið mikið með söguna með
Loga, til dæmis gert leikmyndina fyrir einleikinn Gísla
Súrsson. Svo er ég ættuð frá
Þingeyri við Dýrafjörð þannig
að Gísli hefur alltaf fylgt
manni. Ég valdi fleygar setningar úr sögunni og vann
myndir út frá þeim. Ég fann
fullt af setningum og valdi
síðan tíu út frá þeim fyrir
hverja sýningu þannig að í
heildina eru þær þrjátíu. En
ég geri 20 útgáfur af hverri
mynd þannig að í heildina
vann ég um 200 myndir. Þetta
eru dúkristur sem ég bleka og
pressa með því að dansa á
þeim á gólfinu. Það er ný
aðferð sem ég var að læra en
hún heppnast ekki alltaf. Afföllin eru því töluverð, það

heppnast kannski fimm af
hverjum átta sem ég geri. En
ég er búin að gera sextíu
myndir og þegar búin að selja
ellefu. Sýningin fer fram í
Bíldudal og í Haukadal í
Dýrafirði í tengslum við Act
alone.
Ég er einnig með sýningu
út í Bolungarvík og Hamraborg á Ísafirði. Ég hef sem
sagt opnað fimm sýningar á
tveimur mánuðum sem ég
held nú bara að sé met.“

Listræn fjölskylda
Billa er ekki eingöngu í
myndlistinni heldur leikur líka
í sýningunni Forleik á Act
alone auk þess sem hún hannaði verðlaunagripi fyrir bestu
sýningu og leikara hátíðarinnar. Í Forleik steig Billa á svið
í fyrsta sinn í 19 ár.
–Hvað kom til að þú ákvaðst
að færa út kvíarnar frá leiklistinni?
„Ef maður hefur leikið einu
sinni langar mann að leika aftur. Þannig virkar leiklistar-

bakterían. Ég hef nú bara svo
lítinn tíma að þetta var mikið
stress. Ég ætla ekki að leggja
leiklistina fyrir mig en það er
aldrei að vita hvenær ég stíg
næst á svið. Síðast var ég 19
ára og lék í skólaleikriti en þá
var Logi að leikstýra mér, alveg eins og nú.“
– Hvernig er að vinna svo
mikið með manni sínum?
Reynir það ekkert á sambandið?
„Nei það er æðislegt. Við
vinnum mjög vel saman og
skiptumst á hugmyndum. Það
er sko enginn skilnaður í
aðsigi út af of mikilli nærveru,
heldur þvert á móti bara. Ég
held að við hvetjum hvert annað upp í að gera meira. Það er
æðislegt að vinna þannig.“
– Hvar fer vinnan fram að
mestu?
„Ég er með vinnustofu
heima sem hentar mjög vel
þar sem yngsta stelpan okkar
er sex ára og maður getur
hliðrað til vinnutímanum fyrir
börnin sín. Og ef það er mikið
að gera hjá mér læt ég litlu

stelpuna fá skeljar eða eitthvað til að líma eða mála upp
á vinnustofu.“
– Er þetta mjög listræn fjölskylda?
„Já börnin smitast af okkur,
er það ekki alltaf þannig að
foreldrarnir hafa áhrif á börnin?“
– Hvað er svo framundan?
„Sumarfrí og hugmyndavinna um hvað eigi að gera í
haust. En ég er búin að vera
að læra að vinna við bókband
og fer á fullt við að binda inn
bækur fyrir Bókasafnið á Ísafirði í haust. Svo mun ég búa
til ferðahelli fyrir sýninguna
Jólasveinar Grýlusynir svo
hægt sé að fara með hana á
flakk. En að öðru leiti er ekkert
ákveðið.“
– Þannig að búast má við
því að það verði ekkert lát á
annríkinu hjá þér?
„Nei, nei alls ekki. En svona
á þetta að vera. Þegar maður
er kominn á þann stað sem
mann langar til að vera á vera
á og draumarnir rætast þá
fagnar maður bara annríkinu.“
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Svanlaug stýrir starfshópi um sorpmál

Helgarveðrið

Svanlaug Guðnadóttir verður formaður nýs starfshóps um sorpmál Ísafjarðarbæjar en
markmiðið er að marka nýja stefnu sveitarfélagsins í þeim málum. Bæjarráð samþykkti að
auk Svanlaugar væri hópurinn skipaður þeim Sigurði Mar Óskarssyni og Ásthildi C.
Þórðardóttur. Starfshópurinn skal horfa 10-15 ár fram í tímann í sinni stefnumótun og
taka tillit til nýrra aðferða við sorphirðu og sorpförgun, þar sem sjálfbær þróun og
hagkvæmni er höfð að leiðarljósi. Forstöðumaður Funa og umhverfisfulltrúi skulu vinna
með starfshópnum. Starfshópurinn skal skila niðurstöðu eigi síðar en 1. desember.

Horfur á föstudag: Norðlæg eða breytileg átt og bjart með
köflum, en skúrir á víð og dreif síðdegis. Hiti 10 til 17 stig,
hlýjast á S- og V-landi. Horfur á laugardag: Norðlæg eða
breytileg átt og bjart með köflum, en skúrir á víð og dreif
síðdegis. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á S- og V-landi.
Horfur á sunnudag: Suðlæg eða breytileg átt og hlýtt í veðri.

Sælkeri vikunnar er Þóra Ingimarsdóttir á Ísafirði

Júlíus Thomsen við vinnu sína við að höggva fiska úr fjörugrjóti.

Nýtt gallerý opnað í fiskibúri
Nýtt gallerý var opnað á
Ísafirði í síðustu viku en fiskabúr sem hlotið hefur mikla
athygli frá ferðamönnum sem
og heimamönnum í Neðstakaupstað hefur verið umbreytt
í myndlistargallerý.
„Ég ákvað að hvíla fiskabúrið í eitt ár og stefni að því
að hafa í staðinn myndlistar-

sýningu í hverjum mánuði.
Gallerý verður opið allt árið“,
segir Lísbet Harðardóttir, konan á bakvið hugmyndina og
smíði fiskabúrsins sem og
uppsetningu gallerýsins.
Fyrsti listamaðurinn til að
sýna í nýja gallerýinu er Ísfirðingurinn Júlíus Kristján
Thomsen sem höggvið hefur

fiska úr fjörugrjóti. Gallerýið
er staðsett í Neðstakaupstað
þar sem fiskabúrið var áður
en að sögn Lísbetar hefur því
verið komið fyrir á sýnilegri
stað.
Aðspurð hver kveikjan sé
að gallerýinu segir Lísbet að
henni hafi fundist leiðinlegt
að hafa ekkert í búrinu en

undanfarin sumur hefur það
hýst þorsk, ufsa, kola og marhnút. Hún sé hins vegar mjög
spennt að sjá hvernig til tekst
með gallerýið. „Betri er steinn
í búri en dauður fiskur“, segir
Lísbet. Hún vill að lokum
benda þeim sem sækjast eftir
því að sýna í gallerýinu að
hafa samband við sig.

Seiðskrattahorn Ralfs
Ralf Trylla býr yfir ýmsum fróðleik um notagildi hversdagslegra planta. Í reglulegu innleggi Ralfs ætlar hann að
deila þessum fróðleik með lesendum BB. Að þessu sinni
kemur Ralf með uppskrift að brenninetlusafti. Brenninetla
(Urtica dioica) er mjög sérstök planta sem er til margs nýtileg. Fyrst ber að taka fram að brenninetla brennir hörundið
við snertingu, svo auðvelt er að ganga úr skugga um að rétt
planta hafi verið fundin. Í öðru lagi hefur plantan, sem fyrst
var talin af hinu illa, verið nýtt til margra nota sem tengjast
heilsu og læknisfræði mannanna. Ralf biður fólk sem hefur
áhugaverðar uppskriftir eða fróðleik að senda sér póst á
seidskrattahorn@isafjordur.is
Brenninetlusaft:
Takið þrjár handfylli af ferskri brenninetlu (græna hluta
plöntunnar). Takið eina handfylli af piparmyntu eða sítrónumelissu (fersk eða þurrkuð) Látið þetta liggja í potti með
köldu vatni (ca. 1,5 l) yfir nótt. Næsta dag skal sía vatnið frá
og bætið við 600 g af sykri og sjóðið í stutta stund. Bætið við
safa úr einni sítrónu og hellið blöndunni í hreina flösku.

Saftið ætti að geymast í
hálft ár eða lengur.
Brenninetlusaftið má
nota við astma, magasári, bronkítis, gulu,
nýrnabólgu, blæðingum, sársaukafullum tíðum, liðabólgu, liðagigt,
bólgu í nefgöngum og
lágum blóðsykri samkvæmt vefsíðunni http:/
/www.simnet.is/heilsuhorn/jurtir.htm). Ralf
vill að lokum minna á
að eins og ávallt þegar
villtar plöntur eru tíndar
þarf að vera viss um að
viðkomandi þekki plöntuna og passa að skaða ekki umhverfið. Einnig þarf að ganga úr skugga um að ekki sé verið að tína plöntu sem er vernduð eða vex á vernduðu svæði.

Kjúklingur í sveppasósu
að hætti Þóa og Þóru
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á gómsætan kjúklingarétt
með sveppasósu með tælensku
ívafi. Þau mæla með að bera
réttinn fram kartöflum og
salati.
Kjúklingur í sveppasósu
4 kjúklingabringur
5 stórar kartöflur
1 rauð paprika
2 tómatar
Sveppir
Bambus (Thai Food)
Kóksmjólk (Thai Food)
Matreiðslurjómi
1-2 hvítlauksgeiri (eftir
smekk)
Krydd:
Chilli-krydd
Forester Blend
Lime pepper
Kóríander
Steinselja
Papirkupipar
Hvítlaukskrydd
Rósmarín

(Eitthvað að vild og eftir
smekk)
Skerið kartöflurnar í bita
með hýðinu, setjið í ílát og
veltið upp úr hvítlauksolíu.
Kryddið með limepepper,
kóríander, steinselju, rósmarín, salti og hvítlaukskryddi.
Hitið í ofni.
Skerið kjúklinginn í bita og
steikið á pönnu með kjúklingakryddi, kóríander, paprikukryddi, hvítlaukskryddi og
chilli (eftir smekk).
Sósa
Hrærið saman þrjá pakka
sveppasósu með vatni, mjólk
og rjóma eftir smekk. Setjið
út í bambus, sveppi, spírur,
papriku, tómata, hvítlauk og
kókósmjölk og hrærið að
suður. Kjúklingnum blandað
saman við.
Við skorum á Guðjón Höskuldsson á Ísafirði að koma
með uppskrift í næsta blað.

Blaðamaður
Blaðamaður/kona óskast til starfa á vikublaðinu Bæjarins besta og fréttavefnum
www.bb.is frá og með ágúst mánuði.
Viðkomandi þarf að hafa góða íslenskukunnáttu og þekkja vel til aðstæðna á útbreiðslusvæði blaðsins.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 456 4560.

