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Staðráðni
trillukarlinn
– sjómaðurinn og útgerðarmaðurinn
Davíð Kjartansson í opnuviðtali

Hafnarframkvæmdir slegnar af?
Litlar líkur eru á að farið
verði í framkvæmdir á höfninni á Flateyri, en lenging á
löndunarkanti var komin inn
á samgönguáætlun. Um er að
ræða framkvæmdir upp á 38
milljónir króna. Guðmundur
M. Kristjánsson, hafnarstjóri
Ísafjarðarbæjar, segist ekki sjá
að þörf sé á að byggja upp
hafnaraðstöðuna á Flateyri að
þessu leyti.
„Það var gerð þarfagreining
fyrir höfnina miðað við aðstæður sem voru þá uppi og
miða við áframhaldandi uppgangi á Flateyri, þær forsendur
hafa breyst.“ Þar á Guðmundur við sölu Kambs ehf.
og brotthvarf báta fyrirtækisins út þorpinu. Guðmundur
segir það vera hugsanlegt að
byggja upp smábátaaðstöðuna
eða aðstöðu fyrir sjóstanga-

báta en sá geiri hefur verið í
mikilli sókn á síðustu misserum.
„Við munum nota þessa
peninga, það er alveg á hreinu.
Það hefur engin ákvörðun
verið tekin en ég sé ekki þörf
á þessari framkvæmd eins og

Frá hönfinni á Flateyri.
staðan er í dag. En stóra málið margra hafna sé verulegur.
er umhverfið sem við erum Kvótinn komi og fari og niðað vinna í. Leikreglurnar í urskurður í þorski komi verusjávarútvegi eru þannig að erf- lega við buddu hafnanna.
„Það tekur mörg ár að unditt er að gera áætlanir til lengri
tíma. Það má selja aflaheim- irbúa eitthvað verkefni, svo
ildir milli byggðalaga.“ Guð- með ákvörðun eins manns er
mundur segir að rekstrarvandi margra ára undirbúningsvinna

óþörf. Í þessu umhverfi er
mjög erfitt fyrir okkur að gera
áætlanir því við sjáum ekki
hve mikil umsvifin verða á
viðkomandi höfn, nema þá í
mjög náinni framtíð“, segir
Guðmundur.
– smari@bb.is
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Vatnsrennibraut í Víkinni

Dagurinn í dag

26. júlí 2007 – 207. dagur ársins
Þennan dag árið1959 kom til mikilla átaka á dansleik á
Siglufirði þar sem á annað hundrað skip voru í höfn vegna
brælu á síldarmiðunum. Tólf menn slösuðust. Þennan dag
árið 1992 var teygjustökk reynt í fyrsta sinn opinberlega á
Íslandi í tilefni fimm ára afmælis Hard Rock Café.

Unnið er hörðum höndum að uppsetningu vatnsrennibrautar við sundlaug Bolungarvíkur um
þessar mundir. Það eru menn frá fyrirtækinu Sporttæki ehf. sem annast uppsetningu rennibrautarinnar og að því er fram kemur á vikari.is mun því verki ljúka í þessari viku. Þá er eftir
að steypa potta og buslulaugar og stefnt er að verklokum fljótlega eftir Verslunarmannahelgi
eða í ágústmánuði. „Það verður vissulega tilhlökkunarefni jafnt fyrir unga sem aldna að geta
mætt í glæsilegan vatnaleikjagarð í Bolungarvík og notið þess að renna sér í nýrri og glæsilegri
vatnsrennibraut og baða sig í leiðinni í heitum pottum og buslulaugum“, segir á vikari.is.

HSV fær tæpar sex milljónir í árlegan rekstrarstyrk
Einar Oddur
jarðsunginn
á laugardag
Einar Oddur Kristjánsson, alþingismaður frá
Flateyri, verður jarðsunginn frá Flateyrarkirkju kl.
14 á laugardag. Prestur er
séra Hjálmar Jónsson
dómkirkjuprestur. Minningarathöfn um Einar Odd
fór fram í Hallgrímskirkju
í Reykjavík í gær og sá
séra Hjálmar einnig um
þá athöfn. Einar Oddur
var bráðkvaddur þann 14.
júlí, 64 ára að aldri.

Atvinnuleysi
tvöfaldast
Atvinnuleysi á Vestfjörðum ríflega tvöfaldast
á einum mánuði samkvæmt skrám Vinnumálastofnunar. Í dag eru 63
einstaklingar á skrá en
fjöldi atvinnulausra fór
niður í 29 í síðasta mánuði.
„Fjölgunin stafar af
gjaldþroti Miðfells en
einnig eru nú að tínast inn
til okkar starfsmenn frá
fiskvinnslunni Kambi. Þó
eru einhverjir sem fá strax
vinnu, en oft tímabundna
vinnu. Við getum því ekki
sagt til um neinar tölur
fyrr en í haust þegar þörfin
fyrir tímabundna vinnuaflið minnkar. Eins og er
breytast tölurnar ört“,
Ásta Björgvinsdóttir, afgreiðslustjóri hjá Vinnumálastofnun á Vestfjörðum.

Ísafjarðarbær veitir Héraðssambandi Vestfirðinga tæplega 5,8 milljónir króna í árlegan rekstrarstyrk samkvæmt
samstarfssamningi sem samþykktur var á bæjarráðsfundi
fyrir stuttu. Af upphæðinni
skal 3 milljónum króna varið
til ráðningar starfsmanns
HSV, enda tryggi starfsmaður
framkvæmd verkefna samkvæmt samningi, og tæplega
2,8 m.kr. verði ráðstafað sem
rekstrarframlagi til aðildarfélaga sambandsins. Er um lág-

marksfjárhæð að ræða sem
getur hækkað með samþykkt
í fjárhagsáætlun hvers árs.
Stjórn HSV mun sjá um að
ráðstafa framlaginu milli félaga með tilliti til umfangs
barna- og unglingastarfs þeirra.
Markmiðið með samningnum
er meðal annars að auka gæði
íþróttastarfs í Ísafjarðarbæ og
fjölga þátttakendum, vinna að
heilsueflingu innan sveitarfélagsins og efla samstarf og
samráð íþróttafélaga. Samningurinn skal stuðla að fram-

gangi og starfsemi íþróttafélaga með það að leiðarljósi að
öllum börnum og ungmennum sveitarfélagsins gefist
kostur á að taka þátt í góðu,
fjölbreyttu og uppbyggilegu
íþróttastarfi.
Héraðssambandið mun árlega fá 2,4 m.kr. til ráðstöfunar
frá Ísafjarðarbæ í formi styrkja
til einstakra verkefna sem
HSV úthlutar eftir að áherslur
og starfsáætlun hefur verið
ákveðin hvert ár. Styrkveitingum er ætlað að efla íþrótta-

starfið í sveitarfélaginu og
auka aðgengi að einstökum
íþróttagreinum. HSV tekur
við stjórn afreksmannasjóðs
Ísafjarðarbæjar og mun leita
leiða við að efla hann og gera
hann virkari. Ár hvert leggur
Ísafjarðarbær sjóðnum til 600
þúsund krónur að lágmarki.
Ísafjarðarbær leggur HSV
til íbúðarstyrk í formi afnota
af fjórum íbúðum hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar. HSV
mun sjá um forgangsröðun
milli íþróttafélaga varðandi

úthlutun. Sambandið mun
bera ábyrgð á skemmdum sem
verða á íbúðum á meðan leigutíma stendur og greiðir hitaog rafmagnsreikning.
Héraðssamband Vestfirðinga
skal sjá til þess að samningurinn verði kynntur stjórnum félaga innan vébanda þess.
Stjórn HSV skal sjá um að
samningnum sé framfylgt í
hvívetna og gera ráðstafanir
ef einstaka félög eða þjálfarar
gerast brotlegir gagnvart honum.
– thelma@bb.is

„Tiltölulega auðvelt mannvirki miðað við nútímatækni“
Áhugamenn um byggingu
kláfs upp á Eyrarfjall í Skutulsfirði vinna nú hörðum
höndum að undirbúningsvinnu en margvísleg leyfi þarf
til þess að framkvæmdir geti
hafist. „Fjöldamargir opinberir aðilar þurfa að gefa umsagnir um verkefnið til þess
að öruggt sé að ekki sé hægt
að finna neina meinbugi á því
að fara út í þessa framkvæmd“,
segir Úlfar Ágústsson, einn
hugmyndasmiðanna. Þá þarf
að fara í rannsóknavinnu en
enginn kláfur er fyrir á landinu. Komi jákvæðar niðurstöður úr þeirri vinnu verður
leitað fjárfesta til að koma að
verkefninu.
„Ég vona að við fáum sem
flesta til þess að leggja verkefninu lið en ég býst við að
það þurfi um það bil 10 milljónir í undirbúningsvinnu til
þess að komast að því hvort
hægt sé að fara út í þetta. Ég
vona að opinberir aðilar komi
að því að mestu leiti. Það mun

Atvinna
Bílstjóra vantar í útakstur. Getur byrjað
um næstu mánaðarmót.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma
456 5000.

koma betur í ljós í næsta mánuði en þá er fyrirhugað að við
munum funda með þremur
ráðherrum og bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar um verkefnið“,
segir Úlfar.
Úlfar segir kláfinn bjóða
upp á marga möguleika. „Staðsetningin er einstök og býður
upp á marga möguleika. T.d.
hafa arkitektar haft orð á því
að þeir vilji teikna hótel á þessum stað. Við sjáum fyrir okkur
að hægt sé að stunda þarna
„extreme“ skíðamennsku þegar það mun snjóa og eins er
tilvalið fyrir svifdrekaflugmenn að fara þangað upp með
kláfinum og þurfa aldrei að
ganga meira en 100 metra í
hvora átt til þess að finna réttu

Útsýnið af toppi Eyrarfjalls er ekki af verri endanum.
vindáttina. Við sjáum einnig sem þarna er að finna allt ann- mannvirki miðað við nútímafyrir okkur að kvikmynda- að landslag en finnst annars tækni býður upp á“, segir Úlfgerðarmenn muni koma til staðar. Það er svo margt sem ar.
– thelma@bb.is
með að sækja þangað upp þar þetta tiltölulega auðvelda

Vilja kaupa hesthús í Hnífsdal vegna jarðgangagerðar
Ísafjarðarbær og Vegagerðin hafa að undanförnu verið í
viðræðum við eigendur hesthúsanna í Hnífsdal með það
að markmiði að kaupa upp
húsin vegna fyrirhugaðrar
jarðgangagerðar milli Hnífsdals og Bolungarvíkur. Ljóst
er að þegar framkvæmdir hefjast er ekki mögulegt að hafa
hesta í húsunum. Vegagerðin
hefur því lýst yfir áhuga á að
koma að uppkaupum húsanna
með Ísafjarðarbæ. Ef kaupin

verða að veruleika verður
hesthúsabyggð komin á einn
stað, þ.e.a.s. í Engidal.
Í erindi bæjartæknifræðings
sem bæjarráð tók fyrir á mánudag kemur fram að ef af uppkaupunum húsanna verður
þurfi einnig að kaupa upp
skeiðvöll, sem er einnig að
Búðartúni í Hnífsdal, eða
byggja upp nýjan völl í Engidal. Engar viðræður hafa þó
farið fram við hestamannafélagið Hendingu varðandi skeið-

völlinn. Bæjarráð tók jákvætt
í málið og fól bæjartæknifræðingi og bæjarstjóra að vinna
áfram að því.
Forval vegna jarðgangagerðarinnar er hafið og hafa
fyrirtæki frest til 7. ágúst til
að lýsa yfir áhuga sínum. Að
því loknu fer fram útboð og
síðan er stefnt að því að hefjast
handa eins fljótt og unnt er.
Um er að ræða 5,1 kílómetra
löng göng, tvo vegskála sem
samtals verða um 300 metrar,

3 km. langan veg og tvær brýr.
Hestamannafélagið Hending verður 20 ára á næsta ári
og hefur mikið vatn runnið til
sjávar á þeim tveimur áratugum sem liðnir eru frá stofnun
þess. Auk aðstöðunnar í Búðartúni hefur mikil uppbygging
átt sér stað í hestamannaaðstöðu í Engidal undanfarin ár
en þar hefur hesthúsum fjölgað og kennslu- og tamningagerði verið sett upp. Félagið
telur um 120 manns.
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Úrslitaatriði að bæta vegakerfið á Vestfjörðum
Fiskur sem er unninn fiskvinnslunnar Vísis á Þingeyri er veiddur úti fyrir Austfjörðum og fluttur landleiðina meira en þúsund kílómetra. Er
það því úrslitaatriði fyrir fyrirtækið að bæta vegakerfið á Vestfjörðum til að tryggja gæði hráefnis. „Ástæðan fyrir þessum flutningi er fyrst
fremst sú að við erum að gera út fimm skip sem eru að landa fyrir austan og síðan keyrum hráefninu þangað sem á vinna hann“, segir
Viðar Friðgeirsson, rekstrarstjóri hjá Vísi. „Það hefur gengið ljómandi vel hjá okkur en auk þess sem við erum að fiska á eigin skipum erum
við einnig að kaupa af markaðinum og flytja inn fryst hráefni frá Noregi og rússneskum skipum. Það hefur því verið alveg nóg að gera.“
Vinnslu hefur þó verið lokað vegna sumarleyfa og mun hefjast á ný 20. ágúst. Fiskur Vísis fer svo í útflutning og er mikið selt til SuðurEvrópu og einnig til Bandaríkjanna. Svo það er óhætt að segja að fiskurinn frá Vísi ferðist víða á leið sinni á diska neytendanna.

Sakar bæjarfulltrúa um ábyrgðarlaust tal gegn olíuhreinsistöð
Flosi Jakobsson, útgerðarmaður í Bolungarvík, segir tal
þeirra bæjarfulltrúa sem mæla
á móti olíuhreinsistöð vera
ábyrgðarlaust. „Það er með
öllu ábyrgðarlaust að segjast
ekki vilja olíuhreinsistöð en
benda svo aldrei á neitt annað
sem gæti komið í staðinn. Þeir
sem eru á móti olíuhreinsistöð
verða að koma með eitthvað

annað í staðinn“, segir Flosi.
Að sögn Flosa er allt of mikið
í húfi til þess að menn geti leyft
sér að vera í pólitísku skaki.
„Þetta snýst um framtíð
Vestfjarða. Við erum á hraðri
niðurleið og það er útséð með
sjávarútveginn í bili út af niðurskurðinum. Verði ekkert
stórt gert innan tveggja ára þá
er ég hræddur um að hér eigi

eftir að fækka verulega fólki.
Það er talað um að vernda
náttúruna, en fyrir hverja? Það
verða hér engir eftir til að njóta
hennar.“ Mörgum spurningum er ósvarað varðandi olíuhreinsistöð á Vestfjörðum.
Meðal annars er ekki búið að
gera neinar hagkvæmisathuganir. Flosi segir það vera alveg
rétt en þangað til annað komi

í ljós verði að róa að því öllum
árum að koma henni á koppinn.
„Ég veit ekki hvað við getum gert fari svo að olíuhreinsistöðin verði ekki reist. En það
er ábyrgðarlaust að tala á móti
olíuhreinsistöð og benda á
eitthvað annað. Eitthvað annað sem engin veit hvað er.
Við getum ekki lifað af á op-

inberum störfum og háskóla
einum saman, þó að hvoru
tveggja sé hið besta mál.
Ástæðan fyrir því að ég tjái
mig um þetta er sú að ég er
Vestfirðingur og tel mig bera
mína ábyrgð þegar kemur að
framtíð Vestfjarða og að hér
verði áfram byggð.“
Flosi bendir á eitt atriði sem
væri hægt að fara strax í. „Ég

skora á sjávarútvegsráðherra
að fara að tillögum vísindamanna Hafrannsóknastofnunar og leyfa veiðar á hval. Það
skipti engu þó að Samfylkingin sé á móti hvalveiðum.
Hvalurinn er að éta fiskinn frá
okkur og ég er viss um að
bræðslan í Bolungarvík gæti
brætt allan hval sem verksmiðjunni bærust“, segir Flosi.

Vestfirðir hafa margt
að bjóða ferðamönnum
Vestfirðir eiga möguleika á
að verða vinsæll áfangastaður
ferðamanna þrátt fyrir að samgöngur þar séu þær langverstu
á landinu og fjórðungurinn
afræktur með það að erlendir
ferðamenn komist þangað
með skaplegum hætti frá
Keflavíkurflugvelli. Þetta segir Ómar Ragnarsson í pistli á
heimasíðu sinni. Þar gagnrýnir hann bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrir að komast
„að sömu niðurstöðu og verið
hefur aðal röksemd stóriðjusinna um árabil: Stóriðja er
eina lausnin í atvinnumálum
landsbyggðarinnar, reynslan
sýnir að ekkert annað er framkvæmanlegt“, eins og Ómar
kemst að orði í pistli sínum.
Þar segir hann einnig að það
sé nöturlegt að Vestfirðir séu
það svæði þar sem vatnsaflsvirkjanir yllu minnstum skaða,
og því hefði fyrsta álverið átt
að rísa þar.
„Þegar þessi niðurstaða er
krufin til mergjar sést að hún
er byggð á vanþekkingu og
viljaleysi. Halldór segir að
náttúruverndarsinnar hafi
boðið Vestfirðingum upp á
þá lausn að leysa vandann með
því að auglýsa Vestfirði sem
eina stóriðjulausa landsfjórðunginn, náttúruverndarsinnar
hafi boðið upp á nokkur
hundruð störf við þetta en ekki
getað skapað eitt einasta“,
segir Ómar og heldur áfram.
„Ástæða þess að ekki var
hægt að uppfylla „loforðið“
var tvíþætt:
1.Það þarf peninga til að
skapa peninga. Íslenska þjóðin varð að eyða 130 milljörð-

um króna og fá erlendan aðila
til að eyða 100 milljörðum í
viðbót til þess að reisa risavirkjun sem verður í raun rekin með tapi og til frambúðar
aðeins lítilsháttar fólksfjölgun
í næsta nágrenni álverksmiðjunar en fólk og fjármunir sogað frá öðrum byggðum á
Austurlandi. Náttúruverndarsinnar hefðu getað gert sitthvað við 230 milljarða króna
í til að fjármagna nýja möguleika á Vestfjörðum sem gætu
gefið aðra atvinnu en störf í
mengandi stórverksmiðjum.
En þessa peninga höfðu náttúruverndarsinnar ekki og enginn hefur lýst því betur en
Kristinn H. Gunnarsson hvernig Vestfirðir hafa verið sveltir af stjórnvöldum í þessu efni.
Í eldhúsdagsumræðu sagði
hann að með sama áframhaldi
þyrftu Vestfirðingar 2000 ár
til þess að fá í sinn hlut jafn
mikið fé og ausið var í Austfirðinga.
2.Við núverandi aðstæður
eru Vestfirðir sá landshluti
sem hvað erfiðast er að markaðssetja sem ferðamannasvæði. Samgöngur við svæðið
eru þær langverstu á landinu
og fjórðungurinn afræktur
með það að erlendir ferðamenn komist þangað með
skaplegum hætti frá Keflavíkurflugvelli. Í nýlegri bók sem
inniheldur 100 mestu undur
veraldar eru aðeins sex náttúrufyrirbrigði í Evrópu á lista.
Fremst í bókinni eru tvö þessara undra: 1. Norsku firðirnir.
2. Hinn eldvirki hluti Íslands.
Tvennt vekur athygli í sambandi við þetta:

1. Vestfirðir, Tröllaskagi og
Austfirðir eiga ofjarl þar sem
eru norsku firðirnir.
2. Það er hinn eldvirki hluti
Íslands, samspil elds og íss,
sem er einstæður og það sést
best á því að í Norður-Ameríku er mikill fjöldi náttúrufyrirbæra sem kemst á listann
samt kemst frægasti þjóðgarður heims, Yellowstone, ekki á
listann. Hvers vegna? Vegna
þess að hann kemst ekki í hálfkvisti við hinn eldvirka hluta
Íslands.
Til að „selja“ hlut þarf
tvennt: Hann þarf að vera sá
besti, vera einstakur, og það
þarf að kynna hann.
Hinn eldvirki hluti Íslands
er einstakur en vegna stóriðjufíknar er í raun leitast við
að fela þetta mikla verðmæti
til þess að geta sagt að svo fáir
hafi séð það eða viti á því
deili að það skipti ekki máli.
Það nöturlegasta við þetta
allt er það að Vestfirðir, sem
eru sá landshluti sem erfiðast
á að keppa við ofjarla sína í
nágrannalöndunum, er sá
landshluti þar sem vatnsaflsvirkjanir yllu minnstu umhverfisspjöllum á landinu og
að þess vegna hefði fyrsta álverið átt að rísa þar!
Meint „tilboð“ náttúruverndarsinna byggðist á ónógri
þekkingu á verðmætunum
sem málið snerist um. Halldór
segir að nú sé fullreynt að
aðeins stóriðja geti bjargað
byggð á Vestfjörðum. Það er
auðvelt að segja þetta þegar
fyrir liggur að engu hefur mátt
kosta til til þess að markaðssetja það sem „selja“ á. Það er

Látrabjarg er eitt stærsta fuglabjarg heims.
nefnilega þrátt fyrir allt ekki metrum niður í 800 metra og segjum okkur bara frá því
rétt að Vestfirðir eigi enga þar með tryggt að nýjasta flug- samkomulagi ef þurfa þykir, möguleika í ferðamennsku. vél flugfélagsins Ernis gæti annað eins hefur nú verið gert.
Að lokum má benda á dæmi
Ég minntist áðan á nauðsyn ekki notað hana!
Sagnaslóðir og tengsl Vest- um hugmyndir sem þóttu
þess að bjóða eitthvað einstakt. Á ferð minni um vestur- firðinga við sjóinn, sérstæð fáránlegar fyrir 15-20 árum
strönd Írlands komst ég að menning Vestfirðinga, eru og þeir menn taldir skýjaþví að Írar auglýsa fuglabjarg líka atriði sem vert væri að glópar sem héldu þeim fram:
eitt sem hið stærsta í Evrópu huga að. En ekkert af þessu Hvalaskoðun frá Húsavík,
og græða á því drjúgan skild- þykir brúklegt. Nei, nú er farið gljúfrasiglingar í Jökulsám
ing. Á Vestfjörðum eru þrjú vík úr vík og fjörð úr firði til Skagafjarðar og Vesturfararmiklu stærri fuglabjörg en það þess að leita að stöðum fyrir setur á Hofsósi. Ekkert af
er dæmi um hve lítið menn stóriðju Vestfirðinga, olíu- þessu þrennu er meðal 100
gera með þessi verðmæti að hreinsistöðvar. Ekkert er merkustu undra heims og
nýlega var flugbraut Patreks- skeytt um það hvort til sé kvóti enginn skilningur var hjá
fjarðarflugvallar, sem liggur samkvæmt Kyoto-samkomu- stjórnvöldum við þær en samt
næst Látrabjargi, stytt úr 1400 laginu til þess arna, - nei við urðu þær að veruleika.“
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Vestfjarðameistarinn í golfi
Gunnlaugur Jónasson er
ungur Ísfirðingur með brennandi áhuga á golfi. Hann útskrifaðist frá Menntaskólanum á Ísafirði fyrir rúmu ári
síðan og í vetur fór hann til
Danmerkur ásamt Bolvíkingnum Rögnvaldi Magnússyni
og Ísfirðingnum Einari Ása
Guðmundssyni. Piltarnir skráðu
sig í íþróttaháskóla þar sem
þeir einbeittu sér algjörlega
að golfinu. Það er ljóst að
námið hefur skilað árangri því
eftir heimkomu í vor hefur
Gunnlaugur sýnt meistaratakta á mótum hér vestra og er
hann m.a. Vestfjarðameistari,
en hann sigraði í 1. flokki á
Vestfjarðamótinu í golfi sem
haldið var á Tungudalsvelli í
byrjun júní. Í sumar hefur
hann einnig kennt á byrjendanámskeiði í golfi fyrir fullorðna meðfram sumarvinnunni hjá Flugfélagi Íslands.
Blaðamanni þótti viðeigandi að hitta Gunnlaug inni á
golfvelli og spjalla við hann
aðeins um íþróttina, skólann
og hvað tekur við. Gunnlaugur
er eins og heima hjá sér á
vellinum og þekkir greinilega
hvern krók og kima. Við tyllum okkur á pallinn við vallarhúsið og fyrsta spurningin
liggur beint við:
–Hvenær fékkstu áhuga á
golfi?
„Mig minnir að ég hafi
fengið fyrstu golfkylfuna
mína í afmælisgjöf þegar ég
var níu ára gamall. Þá fór maður að slá eitt og eitt högg. Ég
gekk síðan í klúbbinn þegar
ég var tólf eða þrettán ára gamall og þaðan vatt þetta upp á
sig. Um þetta leyti voru í boði

æfingar fyrir unglinga. Síðan
hættu þær, einhverra hluta
vegna og þá varð ég bara að
fara í þetta sjálfur. Núna eru
aftur byrjaðar æfingar fyrir
unglinga og það er auðvitað
mjög gott mál. Félagi minn
sem fór með mér í skólann,
Rögnvaldur Magnússon, sér
einmitt um unglingastarfið.“
–Er mikið um golfspilara í
fjölskyldunni þinni?
„Nei, það er nefnilega enginn í fjölskyldunni í golfi. Ég
slysaðist bara inn í þetta fyrir
algjöra rælni.“
–Hefur áhugi þinn þá ekki
smitað út frá sér innan fjölskyldunnar?
„Ekki neitt, það vill enginn
með mér,“ segir Gunnlaugur
hlæjandi, en hann segir að
þrátt fyrir það hafi foreldrar
hans ýtt mikið á eftir honum
að halda áfram að æfa á unglingsárunum og stutt hann
dyggilega.
–Er þetta dýrt sport?
„Ekki sérstaklega, allavega
ekki til að byrja með, en þegar
maður er kominn lengra getur
það orðið það. Þá vill maður
auðvitað eiga allra bestu græjurnar. En það er kannski svipað og gerist í mörgum öðrum
íþróttum þegar maður er
kominn lengra.“
–Segðu mér meira frá þessum skóla sem þið fóruð í, í
Danmörku.
„Við Rögnvaldur og Einar
Ási fórum semsagt þarna til
Danmerkur, nánar tiltekið til
bæjar sem heitir Ikast, þar sem
við vorum eina önn í íþróttalýðháskóla. Ikast er alveg á
miðju Jótlandi, mitt á milli
Herning og Silkeborg. Við

Gunnlaugur í sveiflu.

vorum allir tiltölulega nýútskrifaðir úr menntaskóla og
vantaði einfaldlega eitthvað
að gera. Við vildum ekki verða
fullorðnir strax, heldur leika
okkur aðeins. Þetta er kannski
ekki ósvipað gráa fiðringnum,
við vildum ekki sætta okkur
við hversu gamlir við vorum
orðnir,“ segir Gulli glettnislega.
–Ikast er smábær á danskan
mælikvarða þar sem búa tæplega 15.000 manns. Ég gróf
það upp að íbúarnir voru áður
fyrr þekktir fyrir ullarverkun
og tilheyrðu svokölluðum ullar-Jótum. Í dag er bærinn hinsvegar þekktur meðal annars
fyrir skólann sem þið sóttuð.
Hvernig lýðháskóli er þetta?
Er hann svipaður öðrum lýðháskólum sem Íslendingar
hafa sótt á Norðurlöndunum?
„Í þessum skóla eru bara
kenndar íþróttir og fög þeim
tengd. Í boði voru nokkrar
brautir; fótbolta-, handboltaog golfbrautir og „adventure
race“ braut sem einblínir á
almenna útiveru, hlaup og
hjólreiðar. Einnig er kennd
braut sem er einskonar undirbúningur fyrir nám í sjúkraþjálfun. Þar er hægt að læra
nudd, einkaþjálfun og fleira.
Þetta er mjög lítill skóli
miðað við aðra lýðháskóla,
þarna voru um 45 krakkar. Ég
held að það sé einmitt fullkomið fyrir svona skóla. Við
fórum í heimsókn í lýðháskóla
í Aarhus þar sem eru miklu
fleiri nemendur og okkur
skildist að þar væri mun meiri
klíkumyndun, eins og gerist.
Þegar eru hinsvegar fáir nemendur verður hópurinn mun
þéttari. Það var mjög gott.“
–Hvernig fór námið fram?
„Það var ekkert bóklegt hjá
okkur heldur æfðu nemendur
þá íþrótt sem þeir völdu sér í
svona þrjá til fjóra tíma á dag.
Inn á milli voru félagslegar
greinar þar sem var spjallað
og verkefni leyst. Það voru
engin próf í skólanum en ég
og Rögnvaldur fórum í sérstakt golfkennaranám þar sem
við lukum prófi. Við erum
því með ákveðin réttindi til
kennslu. Bæði frá skólanum,
en eftir önnina erum við með
óopinber réttindi, og svo full
réttindi eftir námskeiðið.“
–Það hafið verið að notfæra
ykkur þessi réttindi eftir að
þið komuð heim, ekki satt?
„Já, eins og ég sagði áðan
kennir Rögnvaldur unglingum, og er í því hálfan daginn,
á móti sumarvinnunni sem
vallarstjóri á golfvellinum í
Bolungarvík. Ég hef síðan
verið að kenna eldri byrjendum með sumarvinnu minni,“
segir Gunnlaugur og lætur vel
af kennslustarfinu.
–Finnst þér þú hafa orðið
betri eftir námið?
„Já, bæði hefur árangur
minn í golfi batnað en árangurinn er einnig betri hvað

kennslu varðar, nú hef ég
meiri hugmynd um hvernig
ég á að miðla eigin þekkingu
til annarra.“
–Hvernig finnst þér aðstaðan á golfvöllunum hér fyrir
vestan vera borin saman við
önnur lönd?
„Það er eiginlega ekki hægt
að bera vellina hér heima saman við önnur lönd, hvorki hér
á Ísafirði eða í Reykjavík,
hvernig sem það er.“
–Af hverju ekki?
„Það er bara allt annar
klassi, sumarið er miklu lengra
í flestum öðrum löndum. Það
er yfirleitt erfitt að vera með
mjög góðan golfvöll svona
norðarlega í heiminum. En
það er virkilega vel að því
staðið hér heima og vel unnið
úr því sem menn hafa í höndunum.“

–Borið hefur á umfjöllun
um mikla ásókn í golfnámskeið barna og unglinga í sumar. Hefur starfið hjá golfklúbbunum í Bolungarvík og Ísafirði verið að eflast?
„Já, mér finnst það allavega
vera að eflast hér á Ísafirði, ég
veit svosem ekki hvernig það
er úti í Bolungarvík en ég er
nokkuð viss um að það sé við
það sama þar og þetta sé að
koma til núna.“
Gunnlaugur segir að hluti
af þessu sé vissulega að nú er
aftur unnið að barna- og unglingastarfi innan klúbbanna.
„Ef það er engin endurnýjun
deyr starfið auðvitað út á endanum. Það hefur dálítið vantað
uppá undanfarið en mér sýnist
vera að rætast úr þessu núna,
sem er bara gott mál.“
–Hefurðu eitthvað velt fyrir

þér með framtíðina, er hún í
golfinu?
„Ég verð alltaf eitthvað í
golfi, en hvort að það verður
hluti af starfi mínu veit ég
ekki. Ég missi sumarvinnuna
mína í lok ágúst og eftir það
veit ég ekki hvað ég geri,
hvorki hvað golf eða framhaldsnám snertir.“
Gunnlaugur er þó ekki
stressaður þó hann helli sér
ekki út í golfið strax. Hann
tekur undir það að golf sé
íþrótt sem fáir toppa í um
tvítugt.
„Maður getur alltaf bætt sig,
atvinnumenn í toppbaráttunni
í heiminum eru margir hverjir
komnir vel á fimmtugsaldurinn. Þannig að þetta er engan
vegin búið,“ segir Gunnlaugur
Jónasson, Vestfjarðameistari
í golfi.
– thelma@bb.is
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Hafa skilning á að það tekur
tíma að vinna að undirbúningi
Engin sérstök tímamörk á
svar heimamanna eru sett af
þeim erlendu aðilum sem
áhuga hafa á að koma upp
olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum í samstarfi við Íslendinga. Þetta segir Ólafur Egilsson hjá Íslenskum hátækniiðnaði hf., sem unnið hefur að
málinu í samstarfi við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða,

sveitarstjórnarmenn á svæðinu og erlenda aðila. „Ég held
að í sjálfu sér séu engin þröng
tímamörk í gildi. Menn gera
sér grein fyrir og hafa skilning
á því að það tekur tíma að
vinna þessa undirbúningsvinnu“, segir Ólafur.
Hugmynd um olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum kom upp
í vor og sitt sýnist hverjum,

enda augljóst að um gríðarstórt verkefni er að ræða. Samkvæmt skoðanakönnun sem
Capacent-Gallup gerði í apríl
kom fram að ríflega 53% aðspurðra í Norðvesturkjördæmi
voru hlynnt því að olíuhreinsunarstöð yrði komið upp í
fjórðungnum, tæp 23% voru
andvíg og 24% sögðust hvorki
hlynnt né andvíg. Sé einungis

litið til þeirra sem tóku afstöðu
eru 70% hlynntir og 30% andvígir.
Undanfarna daga og vikur
hefur hugmyndin notið sívaxandi stuðnings meðal sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum,
í það minnsta í tveimur stærstu
sveitarfélögunum, Ísafjarðarbæ og Vesturbyggð, sem
sendu fulltrúa í kynningarferð

til Hollands og Þýskalands á
dögunum. „Það er ljóst að
myndin skýrðist mikið við
heimsóknina, sérstaklega í
Þýskalandi þar sem menn
skoðuðu nýjustu olíuhreinsistöðina á meginlandi Evrópu.
Þar kom fram að það er engin
mengun af stöðinni, heldur
einungis útblástur gróðurhúsalofttegunda. Þar var okk-

ur skýrt frá því að m.a. væri
vatnið hreinsað það vel að það
væri orðið drykkjarhæft eftir
ferlið. Menn hafa haft áhyggjur af úrgangsvatni sem rennur
til sjávar, en samkvæmt þessu
er tækni fyrir hendi til að
útiloka slíka mengun“, segir
Ólafur Egilsson hjá Íslenskum hátækniiðnaði hf.
– halfdan@bb.is

Fullt langt út fyrir dyr á skötuveislu Lions og Tjöruhússins
Áttræður
Ólafur S. Vilhjálmsson
á Ísafirði er áttræður í dag,
fimmtudaginn 26. júlí. Í
tilefni dagsins býður hann
ættingjum og vinum að
samgleðjast sér og þiggja
veitingar í Kiwanishúsinu
(Sigurðarbúð) laugardaginn 28. júlí kl. 16:00.

Skötuveisla Lionsklúbbsins á Ísafirði sem
haldin var á föstudag tókst
vonum framar að sögn
Kára Jóhannssonar sem
skipulagði veisluna í samstarfi við Magnús Hauksson, vert í Tjöruhúsinu.
„Það var fullt út að dyrum
og langt út fyrir þær líka,
en við slógum upp tjaldi
fyrir utan. Það var setið á
öllum borðum og ég held
að það hafi mætt vel yfir
100 manns í veisluna. Mér
sýnist við þurfa að stækka
við okkur og dekka borð
fyrir á þriðja hundrað
manns á næsta ári. Allir
sem ég talaði við voru yfir
sig ánægðir. Það komu að
máli við mig nokkrir eldri
Ísfirðingar sem lýstu sig
sérstaklega ánægða með

þetta uppátæki og matinn“, segir Kári. Kokkarnir voru ekki af verri
endanum, en Magnús
Hauksson fékk Halldór
Hermannsson, tengdaföður sinn og landsþekktan
skötusuðumann, til að vera
sér til halds og trausts í
eldhúsinu. „Það er alveg
ljóst að skötuveislan verður fastur liður í uppákomum bæjarins hér eftir“,
segir Kári. „Skatan frá
Svenna Bjartar, skötumeistara Lionsklúbbsins,
var alveg einstaklega góð
að þessu sinni.“ Kári fékk
hugmyndina að skötuveislu á Þorláksmessu að
sumri fyrir hálfu öðru ári
síðan. Hann viðraði hana
við Magnús Hauksson og í
sameiningu hafa þeir á

Halldór Hermanns var
vígalegur í eldhúsinu.
skömmum tíma náð að
gera veisluna að einum líflegasta viðburði sumarsins
í Neðstakaupstað. Allur
ágóði af veislunni rennur
til góðgerðamála.

Fullt var út fyrir dyr.
Messa Þorláks Þórhalls- voru teknar upp og lagðar
í skrín í Skálholtskirkju
sonar biskups sem haldin
þann 20. júlí 1198 og var
er í desember miðast við
Þorláksmessa að sumri
ártíð hans en hann lést
sextugur að aldri 23. lögfest árið 1237 og var ein
mesta hátíð ársins fyrir
desember árið 1193.
Jarðneskar leifar Þorláks siðaskipti. – halfdan@bb.is

Sparnaður eða pólitísk afskipti?
Hugmyndin um að leggja
niður aðra stöðu aðstoðarskólastjóra við Grunnskólann
á Ísafirði var sett fram við
gerð fjárhagsáætlunar síðasta
vetur. Mér fannst sjálfsagt og
rétt að skoða það mál ef það
gæti leitt til sparnaðar fyrir
bæjarfélagið okkar og hægt
yrði að finna verkefnum annan
stað í skólakerfinu. Útreikningar sem fylgdu með tillögunni sýndu sparnað upp á um
1,8 milljónir króna og það eru
vissulega peningar sem um
munar. Þegar betur var að gáð
kom í ljós að þeir reikningar
stóðust ekki þar sem í þeim
var ekki gert ráð fyrir ýmsum
verkefnum sem hafa verið á
könnu undirritaðrar og ekki
er hægt að fela deildarstjóra
án þess að greiða sérstaklega
fyrir. Niðurstaða skólastjóra
var að sparnaðurinn af þessari

aðgerð yrði óverulegur, stjórnunarkostnaður við skólann
myndi einungis dreifast á fleiri
aðila.
Í lok apríl komust yfirmenn
skólamála svo að því að réttur
opinberra starfsmanna er
tryggður með lögum og ekki
væri hægt að leggja stöðuna
niður án þess að ég ætti rétt á
biðlaunum nema mér væri
boðin sambærileg eða „betri“
staða. Það er nefnilega bannað
með lögum á Íslandi að bjóða
fólki launalækkun. Bæjarlögmaður staðfesti þetta. Á þessum tímapunkti hefði þetta
verið vel framkvæmanlegt.
Staða grunnskólafulltrúa var
laus og menntun mín og reynsla duga fyllilega til þeirra
starfa þannig að ef fagleg eða
skipulagsleg sjónarmið hefðu
ráðið ferðinni hefði málið verið auðleysanlegt. Ég hefði

örugglega hafnað tilboði um
stöðu grunnskólafulltrúa, en
bæjarfélagið hefði verið laust
allra mála gagnvart mér.
Embættismönnum bæjarins
var nú orðið ljóst að ekki
næðist fram sparnaður með
þessari tillögu heldur yrði af
henni umtalsverður kostnaður
og ekkert heyrðist meira um
málið fyrr en það er aftur á
dagskrá bæjarstjórnar í lok
júní. Þá ítrekar meirihlutinn
þessa tillögu sína. Öllum fulltrúunum hlýtur að hafa verið
ljóst hver peningaleg áhrif
yrðu því bæjarfulltrúar eiga
að kynna sér þau mál sem eru
á dagskrá. Enginn fulltrúi
meirihlutans hafði þó fyrir því
að ræða við skólastjórann um
málið svo ekki lögðu þeir
mikla vinnu í upplýsingaöflun. Minnihlutinn lagði fram
tillögu sem fól í sér að stjórn-

skipulag skólans yrði skoðað
af til þess bærum aðilum og
breytingar gerðar í framhaldinu ef þær sýndust skynsamlegar. Þeirri tillögu var hafnað
nánast umræðulaust og samþykkt að leggja stöðuna niður
frá og með næsta skólaári.
Síðasti starfsdagur minn í GÍ
var því 30. júní, í júlí er sumarfrí og nýtt skólaár hefst 1.
ágúst og eftir það hef ég engar
starfsskyldur.
Bæjarfulltrúar eiga ekki að
komast upp með að segja að
þeir telji að sparnaður verði af
þessari ráðstöfun. Það er
ekkert að telja í þeim efnum,
þetta er einfalt reikningsdæmi
og niðurstaðan er skýr. Ef Ísafjarðarbæ er reiknað allt í hag
mun það taka fimm til sjö ár
að vinna upp kostnaðinn sem
af þessu hlýst. Þetta eru peningalegu rökin. Bæjarfulltrúar

eiga auðvitað líka að hugsa
um hag skólanna í bæjarfélaginu. Haustið verður erfitt í
GÍ. Ekki gafst neinn tími til
að ákveða hvert hin ýmsu
verkefni færu og stærðfræðikennslan í 10. bekk, sem ég
átti að sinna er í lausu lofti.
Þróunarverkefni sem farið er
í gang í þremur af fjórum
skólum bæjarins er einnig
skilið eftir í lausu lofti þar
sem ég hef verið umsjónarmaður þess í krafti þeirrar
þekkingar sem ég aflaði mér í
framhaldsnámi. Auðvitað getur „einhver annar“ unnið þessi
störf, en hann gerir það örugglega ekki án þess að fá greitt
fyrir.
Pólitísk inngrip af þessu
tagi í störf stofnana eru að
mínu mati fullkomlega óþolandi. Stjórnendur eiga að fá
að ráða sjálfir hvernig þeir

Jóna Benediktsdóttir.
spara í sínum stofnunum.
Skilaboð til starfsmanna Ísafjarðarbæjar eru líka skýr:
Ekki gagnrýna stefnu eða
vinnubrögð meirihlutans. Ég
vil ekki trúa því að kjósendur
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks séu ánægðir með
svona vinnubrögð af hálfu
bæjarfulltrúanna sem þeir
kusu.
Jóna Benediktsdóttir, bæjarfulltrúi Í-listans í Ísafjarðarbæ.
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Púðaþjófur sá að sér

Aflaverðmætið rúmlega 1,6 milljarðar
Aflaverðmæti vestfirskra skipa nam rúmlega 1,6 milljörðum króna á fyrstu fjórum
mánuðum ársins 2007 samanborið við tæpa 1,4 milljarða á sama tímabili í fyrra.
Aukning aflaverðmætis á tímabilinu nemur því 16,7%. Á vef Hagstofu Íslands kemur
fram að verðmæti þorsks sem verkaður var á Vestfjörðum frá janúar til apríl 2007 var
tæpar 884 milljónir en var rúmar 811 milljónir á sama tímabili í fyrra. Verðmæti ýsu
var rétt rúmar 268 milljónir í ár, á móti tæpum 172 í fyrra. Aflaverðmæti steinbíts
minnkaði milli ára, var um 198,5 milljónir í fyrra en 189 milljónir í ár.

Tveimur púðum sem stolið var af myndlistarsýningunni Maður með mönnum
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði hefur verið skilað. „Púðarnir voru sendir frá
Reykjavík“, segir Jón Sigurpálsson, einn af forsvarsmönnum Myndlistarfélags
Ísafjarðar, en þess má geta að púðarnir voru af einhverjum ástæðum sendir til
Hótel Eddu. „Þetta var alveg nafnlaust“, segir Jón. „En þetta hefur verið
iðrunarfullur maður með mönnum og við viljum þakka viðkomandi fyrir. Það
er ljóst að það er heillavænlegast að treysta mannskepnunni.“

Ritstjórnargrein

Varla telst það
vænn kostur
Ef koma á í veg fyrir að Ísland verði borgríki verður að grípa
strax í taumana. Brýnast af öllu er að uppræta þá þrögnsýni
sem um langt skeið hefur ríkt, að það þrífist ekkert með góðu
móti nema í þéttbýliskjarnanum á Suðurlandi. Á þessum síðustu og verstu tímum í yfir tuttugu ára sögu fiskveiðistjórnunar
á Íslandi eru loks uppi hugmyndir um nauðsyn sérstakar
hafrannsóknadeildar, sem meðal annars fengi það hlutverk að
móta tillögur um nýtingu helstu fiskistofna á Íslandsmiðum.
Og hvar skyldu menn svo vilja bora henni niður? Jú, auðvitað
í Háskólanum í Reykjavík. Slík hafrannsóknadeild var sjálfsögð
fyrir löngu síðan hjá þjóð sem fram til þessa hefur átt allt sitt
undir því sem hafið gefur. En hvers vegna stíga stjórnvöld þá
ekki skrefið og gera slíka stofnun einn af hornsteinum háskóla
á Ísafirði? Sérhæfðum skóla þar sem alhliða rannsóknir á láði,
legi og lofti geta farið fram. Hvers vegna gerum við ekki háskóla á Ísafirði að miðstöð rannsókna á fiskeldi og áhrifum
veiðarfæra á lífríki hafsins? ,,Ég er vanur vinnu í rannsóknastofum en það má með sanni segja að Vestfirðir séu rannsóknastofa,“ segir Dr. Þorleifur Ágústsson, verkefnisstjóri Matís
ohf. á Ísafirði. Eftir hverju er beðið? Vestfirðingar bíða ekki
eftir því að einhverjir ríkisreknir frjálshyggjupostular eða
kerfisvarðmenn verði fluttir út á land. Öðru nær, þeir geta
dundað sér hjá sínum, eins og þeir hafa gert.Við krefjumst
hins vegar að ný störf, sem stofna þarf til á vegum hins
opinbera, verði staðsett víðar en í póstnúmeri 101, líkt og
verið hefur að mestu til þessa. Að snúið verði af þeirri braut að
fækka störfum á vegum ríkisins á landsbyggðinni en margfalda
þau á höfuðborgarsvæðinu.
Í ársbyrjun 2005 var Þingeyrarflugvöllur títt nefndur í deilu
um staðsetningu sjúkraflugvélar á Ísafirði. Þá spurði BB:
Hvers vegna hugum við ekki strax að nauðsynlegum breytingum á flugvellinum svo hann gæti í framtíðinni flokkast sem
alþjóðaflugvöllur? Með því myndu opnast dyr að daglegum
markaði í Evrópu fyrir ferskar sjávarafurðir. Nú virðast augu
manna beinast að þessum möguleika. Enginn vafi er á því að
fiskeldi og útflutningur sjávarafurða varðar framtíð Vestfjarða.
Beint flug héðan skiptir sköpum. Sá hængur er þó á að um
ófyrirséða framtíð nýtist flugvöllurinn ekki öllum Vestfirðingum. Suðursvæðið situr eftir. Er eitthvað á dagskrá til að
bæta þar úr? Og ef svo er, hvað og hvenær? Að göngunum
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar fengnum er Dynjandisheiðin
þröskuldurinn sem sker úr um hvort Vestfirðir verða eitt atvinnu- og þjónustu svæði eða ekki.
Möguleikarnir til að rétta hlut landsbyggðarinnar eru til
staðar. Bættar samgöngur eru möguleiki framtíðarinnar. Margt
mjög jákvætt er í gangi í þeim efnum en vandamál líðandi
stundar krefjast skjótra og róttækra útbóta. Ef ekkert veður
aðhafst verða fjölmargir staðir á landsbyggðinni komnir á
minjaskrá innan tíðar. Varla telst það vænn kostur.
s.h.

Á þessum degi fyrir 28 árum

Sakadómsrannsókn
vegna klámbókar
Saksóknari ríkisins hefur farið fram á sakadómsrannsókn
vegna útgáfu bókar, sem „Kynblendingsstúlkan“ nefnist. Hefur
verið lagt hald á upplag bókarinnar, sem er þýdd og gefin út af
forlaginu Forum, meðan málið er í rannsókn. Það hefur ekki
gerzt mjög lengi, að ákæruvaldið hafi séð sig knúið til að
fyrirskipa sakadómsrannsókn vegna bókarútgáfu hér á landi.
–Við vitum það, að bókmenntirnar nú hafa oft inni að halda
ýmsa kynferðislega þætti, sagði Valdimar Stefánsson,
saksóknari, við Morgunblaðið í gær, og að öðrum augum er á
slíkt litið en áður var. En svo samanhrúgað getur þetta samt
orðið að nauðsyn sé á einhverjum viðbrögðum. Við höfum í
lögum ákvæði sem banna útgáfu kláms en það er auðvitað
ekki nema í grófustu tilvikum sem til greina getur komið að
beita þessu ákvæði.

Alejandra ásamt móðurforeldrum sínum Pablo Díaz Ulloa og Paula Isobel Orellana de Díaz.

Iðnaðarráðherra talar máli
hinnar ísfirsku Alejöndru
Össur Skarphéðinsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra talar máli mið-amerísku stúlkunnar Alejöndru sem búsett
er á Ísafirði á bloggsíðu sinni.
Alejanda sem er 11 ára býr
hjá afa sínum og ömmu, Pablo
Díaz Ulloa og Paula Isobel
Orellana de Díaz, en þau urðu
að flýja heimaland sitt El
Salvador um aldamótin og
fundu sér griðastað á Ísafirði.
Í pistli ráðherra ber hann sögu
Alejöndru saman við suðuramerísku tengdadóttur umhverfisráðherra sem fékk íslenskan ríkisborgararétt eftir
að hafa verið minna en tvö ár
á Íslandi, en það mál vakti
mikla athygli.
„Munurinn á Alejöndru og
tengdadótturinni er sá, að afi
og amma Alejöndru þurfa
tvisvar á ári að sækja um framlengingu á dvalarleyfi fyrir
barnabarn sitt. Þau lifa í stöðugum ótta við að henni verði
vísað úr landi - af því sérkennilegar tilviljanir örlag-

anna, svo sem jarðskjálftar og
aldur þeirra - hafa komið í
veg fyrir að þau geti ættleitt
litlu stúlkuna“, segir á bloggi
Össurs.
„Hún er elskuleg lítil stúlka,
sem talar íslensku upp á vestfirsku, gengur í skóla og samfélagið hefur tekið henni opnum örmum. Hún man ekki eftir annarri tilveru en íslenskri.
Alejandra er jafn rammíslensk
og dætur mínar tvær - sem
einsog hún byrjuðu líf sitt suðuramerískar“, segir Össur sem
þekkir sjálfur ættleiðingarferlið að eigin raun. „Þess vegna
þekki ég kerfið út og inn, aftur
á bak og áfram, og alla ranghala skrifræðisins sem því
tilheyra.“
„Enginn Íslendingur er
vafalaust jafn þreyttur og ég á
ósanngirni kerfisins gagnvart
ýmsum sem þrá ekkert heitar
en ættleiða barn. Besta fólk,
sem örugglega yrðu miklu
betri foreldrar en ég, lenda í
ógöngum vegna þess að kerfið

er ekki alltaf manneskjulegt,
af því það er of feitt, of gamalt,
og stundum svo hróplega
ósanngjarnt að maður gæti
grátið yfir harðneskju þess.
Það er jafnvel dæmi um að
kona, sem fengi að ættleiða
barn væri hún einstæð, fær
það ekki af því hún vildi ekki
skilja við manninn sinn - sem
var of gamall miðað við íslensku reglurnar sem ég tel
þó vafamál að standist sjálf
lögin. En það er önnur saga.
Ég kann ekki ráð til að
hjálpa afa og ömmu Alejöndru
litlu á Ísafirði til að ættleiða
hana gegnum bæði hið salvadorska og íslenska skrifræði.
Ég kann hins vegar ráð til að
koma í veg fyrir að þau þurfi
að lifa í ótta við að litlu stúlkunni verði vísað úr landi - og
þar með þeim sem hafa heitið
því að fylgja henni hvert á
veröld sem ranglæti lífsins
kann að leiða hana.
Alþingi getur veitt hverjum
sem er ríkisborgararétt. Ég tók

einbeittan þátt í að beita afli
Alþingis til að Bobby Fischer
yrði bjargað úr fangelsi í Japan
og sendur í annað í Bandaríkjunum - og er stoltur af því.
Alejandra er þrátt fyrir skamma
tilveru búin að búa miklu
lengur á Íslandi en tengdadóttir Framsóknarflokksins og
talar íslensku einsog hún hafi
verið fædd undir vestfirsku
tungli. Fyrst Alþingi gat beygt
reglur og hefðir fyrir tengdadóttur mikilsmetins stjórnmálamanns hlýtur það að geta
gert Alejöndru litlu að íslenskum ríkisborgara strax á næsta
þingi. Þá ætti varla að þurfa
að óttast að hún verði send úr
landi einsog í pottinn er búið.
Til hvers erum við stjórnmálamenn ef ekki til að láta
jafn augljóst réttlætismál ná
fram að ganga og íslenskun
Alejöndru litlu - ef atbeina
okkar þarf?“, segir Össur
Skarphéðinsson, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra á bloggi
sínu.
– thelma@bb.is
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Rögnvaldur jafnaði eigið vallarmet
Rögnvaldur Magnússon jafnaði vallarmetið á Syðridalsvelli í Bolungarvík á meistaramóti Golfklúbbs
Bolungarvíkur sem haldið var fyrir stutu þegar hann lék völlinn á 70 höggum. Rögnvaldur setti sjálfur
vallarmetið á Vestfjarðamótinu í júní 2004 og hefur það einu sinni áður verið jafnað, af Chatchai Phothiya í GBO. Það voru þau Rögnvaldur og Valdís Hrólfsdóttir sem sigruðu á meistaramótinu. Í öðru sæti
1. flokks karla var Bjarni Pétur Jónsson og í því þriðja var Weera Khiansanthia. Guðrún Dagbjört Guðmundsdóttir var í öðru sæti kvennaflokks. Arnar Smári Ragnarsson sigraði í 2. flokki og Janusz Duszak í 3.
flokki. Benedikt Guðmundsson sigraði í öldungaflokki og Ernir Steinn Arnarsson í unglingaflokki.

Hafa óttast um dótturdóttur sína í sex ár
Pablo Díaz Ulloa og
Paula Isobel Orellana de
Díaz hafa lifað í ótta við að
dótturdóttir þeirra, Alejöndru, verði vísað úr
landi frá því að þau komu
fyrst til Ísafjarðar fyrir 6
árum. „Þau þurfa alltaf að
sækja á 6 mánaða fresti
um dvalarleyfi. Mamma
hennar og pabbi hafa
skrifað undir pappíra, sem
hafa verið skjalfestir í El
Salvador, um að þau veiti
þeim fulla heimild til að
hafa barnið til 18 ára
aldurs og þar er sérstaklega tekið fram að þau
megi taka hana til Íslands,
en það er ekki tekið gilt á
Íslandi“, segir Ásthildur
Cecil Þórðardóttir sem
stóð að því að fá hjónin til

Ísafjarðar eftir að þau
þurftu að flýja heimaland
sitt á sínum tíma, en dóttir
Paulu Isobel er gift stjúpsyni hennar. Ýmislegt
hefur staðið í vegi fyrir að
ættleiðingin verði lögleidd
og setti jarðskjalftinn í El
Salvador 2001 þar stórt
strik í reikninginn. „Þau
voru byrjuð á ættleiðingarferlinu áður en þau
komu hingað en lögfræðingurinn þeirra dó í jarðskjálftanum. Síðan þá hafa
þau fengið aðra óheiðarlega lögfræðinga sem hafa
einungis plokkað af þeim
fé en það er mjög erfitt að
vinna þetta héðan. Einnig
er það svo að samkvæmt
El salvadorskum lögum
eru þau orðin of gömul til

þess að ættleiða.“
„Óréttlætið finnst mér
að íslensk stjórnvöld haldi
svona á þessu og gefi þar
með skotleyfi á þessa fjölskyldu, því þau vita að hún
var alin upp frá fæðingu
hjá móðurforeldrum sínum. Það er bara horft blint
á pappíra og leyfi. Ég vil
að þau hætti að rýna í
bókstafinn og veita henni
varanlegt dvalarleyfi eða
ríkisborgararétt og bindi
þar með endi á þetta“,
segir Ásthildur. Samfélagið á Ísafirði hefur tekið
Alejöndru opnum örmum
og hún hefur gengið alla
sína skólagöngu í Grunnskólann á Ísafirði. „Allir
hennar vinir hennar og allt
sem hún þekkir er hér á

Paula Isobel, Pablo, Elías Skaftason, Rolando Díaz, Alejandra,
Ásthildur Cecil með Isobel Líf í fanginu og Guðrún Olga Árnadóttir sambýliskona Rolando og sonur hennar Sigurður Erling Pétursson.
Ísafirði. Hún þekkir ekki
aðra fjölskyldu en þá sem
hún á hér, afa sinn og
ömmu, Rolando son þeirra
og hans fjölskyldu, og svo
mína fjölskyldu en hún
kallar mig og Ella afa og
ömmu.“ Ásthildur segir að
Pablo og Paulu Isobel líði
vel á Ísafirði og vilji setjast

þar að en þetta mál sé eini
svarti bletturinn á dvölinni. Eins og greint hér í
blaðinu talar Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra
máli Alejöndru á bloggi
sínu. „Ég bind vonir við
orð Össurar en einnig hef
ég verið hvött til að fara af
stað með undirskrifta-

söfnun til þess að hvetja
stjórnvöld til þess tryggja
rétt Alejöndru til þess að
vera hér. Það getur vel
verið að maður hrindi
slíku af stað. Þetta hefur
vakið gríðarleg viðbrögð
og margir til að gera sitt til
þess að hjálpa.“
– thelma@bb.is

Kollafjarðarheiði með
betra móti
Kollafjarðarheiði milli Ísafjarðar í Djúpi og Kollafjarðar
við Breiðafjörð er með betra
móti um þessar mundir og vel
jeppafær. „Við höfum farið
yfir hana með jarðýtu eins og
venjulega og reynt að laga
hana til eins og hægt er. Ég
veit til þess að menn hafa verið
að fara hana á fjórhjóladrifnum fólksbílum, en ég myndi
þó ekki ráðleggja neinum að
fara hana nema á jeppa“, segir
Jón Baldvin Jóhannesson,
verkstjóri hjá Vegagerðinni.
Ljósmyndarinn góðkunni
Mats Wibe Lund átti leið um
veginn á dögunum og kom á
óvart hversu gott ástand hans
var. Við það tækifæri tók hann
meðfylgjandi mynd.
– halfdan@bb.is

Ástand vegarins er nokkuð gott. Mynd: Mats Wibe Lund.

Tveir nýir starfsmenn Umferðarlagabrottil Háskólasetursins um fækkar milli ára

Tveir nýir starfsmenn taka
til starfa við Háskólasetur Vestfjarða í haust. Ingi Björn
Guðnason hefur verið ráðinn
í stöðu verkefnisstjóra og Sigurður Arnfjörð Helgason í
stöðu sérfræðings á alþjóðasviði. Þriðja staðan sem auglýst var, var starf fagstjóra á
sviði haf- og strandsvæðastjórnunar. Tveir sóttu um stöð-

una en annar þeirra dró umsókn sína til baka. Ákveðið var
að ráða ekki í stöðuna í bili.
Ingi Björn er bókmenntafræðingur að mennt. Hann
vinnur núna við hús skáldsins/
Gljúfrasteini, þar sem hann
hefur öðlast umtalsverða reynslu af skipulagningu og framkvæmd fjölbreyttra menningarviðburða. Ingi Björn mun

taka til starfa í nóvember.
Sigurður Arnfjörð var áður
athafnamaður í veitingahúsageiranum, en síðustu árin hefur hann dvalið í Bandaríkjunum við nám og hefur nýlokið
MBA/Master of Business Administration-gráðu. Eins og
nafnið gefur til kynna rekur
hann ættir sínar til Vestfjarða.
Hann tekur til starfa í september.

Umferðarlagabrotum í
umdæmi lögreglunnar á
Vestfjörðum fækkaði verulega í júní samanborið við
síðasta ár. Alls voru framin
113 umferðarlagabrot í júní
2007 en 162 á sama tíma í
fyrra. Hegningarlagabrotum fjölgar hins vegar síðan
í fyrra, voru 11 í júní 2006

en 20 í ár. Fíkniefnabrot
standa í stað milli ára.
Þetta kemur fram í mánaðarskýrslum ríkislögreglustjóra, en þar eru birtar upplýsingar um skráð brot hjá öllum lögregluembættum á landinu síðustu þrjú ár. 72% hegningarlagabrota í júní voru
skráð hjá lögregluembætti

höfuðborgarsvæðisins og
6% þeirra hjá lögregluembætti Akureyrar. Öfugt við
Vestfirði fækkaði hegningarlagabrotum þó nokkuð á
Akureyri, Suðurnesjum,
Húsavík og á Akranesi í júní
miðað við sama tíma í fyrra.
Þó nokkur fjölgun varð
hins vegar á Seyðisfirði.
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„Við munum bara halda okkar striki
og ég held áfram að róa og við erum að byggja upp eldið. Ég ætla
ekki að standa í argaþrasi um hversu
mikið átti að skera niður.“

Þýðir ekki að svekkja sig á
niðurskurði og kvótaverði
að róa allt árið en ég talaði við
Einar Val í HG og geri samning við Hraðfrystihúsið um
að veiða fyrir þá. Þeir sköffuðu kvótann og ég veiddi.
Eðlilega fékk ég lægri verð
því ég þurfti ekki að leggja út
fyrir kvóta en þarna var kominn grundvöllur til að róa allt
árið. Það er spaugilegt að
hugsa til þess að ástæðan fyrir
því að ég fór að fiska fyrir HG
var að mér fannst kvóti vera
alltof dýr, en hann hefur hækkað mikið síðan þá. Í tvö til
þrjú ár fiskaði ég fyrir þá og
þurfti ekki að leggja neitt út
fyrir því.

Sjávarútvegur hefur breyst verulega á síðustu
árum. Að flestra mati til hins verra, stór útgerðarfyrirtæki eru að hirða upp allan kvótann og ekkert
pláss fyrir einyrkja og nýliða. Fyrirtækið Álfsfell á
Ísafirði er dæmi um hið gagnstæða. Álfsfell er
nokkurra ára gamalt og er í eigu bræðranna Davíðs
og Hallgríms Kjartanssona. Davíð er skipstjórinn
og fiskaði á síðasta kvótaári 450 tonn, einn. Hallgrímur, eða Lalli eins og hann er kallaður, er í landi
og sér um pappírsvinnu og annað tilfallandi. Á ekki
mörgum árum hefur útgerðin þanist út og keypt
gríðarlegt af kvóta. Í ljósi nýjustu tíðinda úr sjávarútvegi þótti blaðamanni tilvalið að spjalla við
Davíð um sögu útgerðar hans og framtíðarhorfur.
Hann á kyn til að vera sagnamaður og að sjálfsögðu
fuku með nokkrar sögur úr bjargferðum og af föður
hans, Kjartani Sigmundssyni.
„Útgerðin byrjaði hjá mér í
kringum 1990. Þá var ég á
togaranum Páli Pálssyni, en
er á leiðinni í land. Í einhverju
rugli panta ég bátsskrokk. Ég
var harðákveðinn í að gerast
smábátasjómaður og panta
bara bátinn. Þetta var berstrípaður skrokkur og ég ætlaði að
innrétta bátinn og gera hann
kláran. Ég hafði engan tíma
eða aðstöðu til að gera hann
kláran og hann er óhreyfður
hjá mér í eitt ár. Þá tekur pabbi
að sér að klára hann og gerir
hann haffæran. Þegar báturinn
er klár þá er verið að loka
einhverju smábátakerfinu sem
ég kemst inn í, ég man ekki
hvaða kerfi það var. Á þessum
tíma var alltaf verið að breyta
kerfunum og allt í tómu rugli.
En ég er á færum á sumrin og
vinn í landi á veturna. Það var
ekki alltof auðvelt að fá vinnu
á veturna því ég var rokinn á
vorin. Það vildi enginn standa
í því að hafa þannig mann í
vinnu. Svo fór að ég fór í allar
fiskvinnslurnar og fékk að
gella hausana. Ég náði að hafa
ágætt upp úr því. Ég vildi
leggja allt á mig til að losna á
vorin og geta verið trillukarl.
Á þessum tíma var mikið
minna um að smábátarnir réru
á veturna.”

Lífsreynsla að
vinna hjá Ásbergi
„Svo byrjaði ég að vinna á
Leiti, hjá Ásbergi Péturssyni.
Það var mikil lífsreynsla að
vinna hjá honum eins og þeir
vita sem hann þekkja. Hann

Bankarnir
breyttu öllu

vissi alveg hvernig þetta var
hjá mér, ég var horfinn á vorin
og ég þurfti ekkert að ræða
það sérstaklega við hann, því
hann skildi þetta fullkomlega.
Það var alveg brjálað að gera
á Leiti og unnið myrkranna á
milli. Í vinnslunni voru nánast
ekkert nema útlendingar að
vinna og frá öllum mögulegum löndum. Það er ótrúlegt
hvernig þetta gekk miðað við
tungumálakunnáttu og annað.
Ásberg var með tvo togara,
Jöfur og Sigga Sveins. Við
sáum um allt sjálfir, lönduðum
aflanum, keyrðum honum út í
Hnífsdal og unnum hann. Að
mörgu leyti var þetta svipað
því sem ég er að gera í dag,
gera sem mest sjálfur til að
draga úr kostnaði. Það kom
fyrir í Leiti að það komu 70 –
80 tonn yfir eina helgi og þá
þurfti bara að gefa í og vinna
botnlaust þangað til allt var
búið. Ég var hjá Ásbergi í
nokkur ár en svo kom að því
að ég vildi róa á veturna líka.

Þrjátíu tonna
kvóti í upphafi
„Mig minnir að það hafi
verið í kringum 1997 eða 1998
að ég vildi fara að róa meira
og fara á línuna líka. Þá höfðu
verið mörg kerfi í smábátaútgerð og hringlað í þessu fram
og til baka. Það var frjáls sókn
í ýsu og steinbít en ég kem
inn í þetta of seint og var með
litla veiðireynslu ýsu og steinbít en einhverja í þorski. Maður gat valið milli þess að fá
daga eða kvóta og ég valdi
kvótann. Það var alltaf verið

að hringla með dagakerfið og
ég var hræddur um að þeir
yrðu skornir niður í ekki neitt
og því tók ég kvótann. Vegna
þess að ég var með litla veiðireynslu í steinbíti og ýsu þá
þurfti ég að leigja til mín kvóta
í þeim tegundum og það var
býsna erfitt til að byrja með.

En það hjálpaði mér að ég var
einn í þessu og lítill kostnaður
við útgerðina. Ég bæði réri
einn og beitti sjálfur í landlegunum. Ég var með marga bala
sem ég beitti og geymdi í
frysti, svo réri ég þangað til
þeir kláruðust og þá var farið
í land og beitt. Svo stækkaði

þetta náttúrulega. Veiða meira,
fleiri bala, báturinn stækkaður
og þá þurfti meiri kvóta. Ég
var ekki með nema þrjátíu
tonn af því sem kallað er gjafakvóti, en er í rauninni ekki
gjafakvóti. Planið var að vera
á línu á veturna og færum á
sumrin. Ég átti ekki kvóta til

„Meðan ég var að hjakka í
sama farinu voru aðrir að
kaupa kvóta og byggja sig
upp. Ég var hræddur við að
fara út í kaup því umræðan
var þannig að maður vissi ekki
hver framtíðin yrði. Verður
kerfið lagt niður? Verður kvótinn tekinn af útgerðunum?
Svo þróaðist þetta þannig að
kerfið festist í sessi og verð á
kvóta var alltaf að hækka,
jafnvel á hverjum degi. Árið
áður en Lalli kemur inn í þetta
með mér keypti ég þó kvóta.
Það voru þrjátíu tonn og stuttu
seinna var kvótinn skertur og
tonnin þrjátíu brunnu upp í
aflaniðurskurði. Þá missti ég
alla trú á þessu og velti fyrir
mér hvort það væri ekki bara
betra að vera bara hjá HG og
standa ekkert í þessum kaupum. En það breyttist þegar
Lalli kom inn í útgerðina og
Álfsfell stofnað. Við tókum
þá ákvörðun að stofna fyrirtæki utan um reksturinn, komast yfir eins mikið fjármagn
og hægt er, kaupa kvóta og
hætta að spá í hvað stjórnmálamennirnir eru að segja.
Svo breyttist umhverfið verulega þegar bankarnir fóru að
lána útgerðum á fullu og nægt
fjármagn fyrir útgerð eins og
okkar og við keyptum kvóta á
fullu. Kvótinn var orðinn svo
dýr, þó hann hafi ekki verið
það miðað við kvótaverð í
dag, að það var ekkert mál að
fá pening.”

Sorgarsaga Kögur ÍS
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„Mér finnst vera mjög óvarlegt þegar menn, og þá sérstaklega stjórnmálamenn, eru að tala um að kollsteypa kerfinu. Það er leyfilegt að kaupa kvóta, selja hann, leigja og
veðsetja. Þannig eru lögin og eftir þeim er verið að vinna og
margir hafa lagt allt sitt undir til að kaupa kvóta.“
„Fyrir einu og hálfu ári síðan létum við smíða stærri bát,
Kögur ÍS. Fyrir þá sem ekki
vita var saga þess báts mikil
sorgarsaga. Í sem stystu máli
var hann alltaf bilaður. Báturinn er á þriðju vél og allt búið
að bila í honum sem getur á
annað borð bilað. Ástæðan
fyrir því að við létum smíða
bátinn var sú að það var svo
mikið að gera hjá mér og ég
átti að sinna eldinu og veiðunum af fullum krafti en ekki að
sinna viðhaldi á gömlum báti.
En það var algjörlega öfugt.
Hverja einustu landlegu var
ég á kafi í viðgerðum og reddingum tengdum bileríi. Reyndar var Kögur orðinn of lítill
og við seljum hann og látum
smíða Lúkas sem við fengum
í vor. Ef hann fer að bila þá
held ég að ég þurfi að endurskoða starfsvettvanginn og
mig sjálfan. En það hefur allt
gengið mjög vel með nýja
bátinn. Menn voru að segja
við mig á meðan öllu brasinu
með Kögur stóð, hvernig í
ósköpunum stæði á því að ég
væri ekki orðinn brjálaður og
hvernig ég nennti að standa í
þessu. En ég er þannig gerður
að þegar allt er í tómu veseni
og maður gæti auðveldlega
hætt þessu og fengið nóg, þá
fer ég að hugsa hvernig ég
geti snúið ástandinu mér í hag.
Ég held að ég hafi fengið þetta
í arf frá pabba, þessa sjálfsbjargarviðleitni. Alveg sama
hvað gengur á þá kemur ekki
til greina að gefast upp.”

Úr þrjátíu tonnum í sex hundruð
–Kvótastaða Álfsfells hefur
tuttugu faldast á örfáum árum.
Lykilinn af þessum gríðarlega
vexti segir Davíð vera þá að
þeir bræður hafi gaman af
þessu.
„Aukningin hjá okkur hefur
mest verið síðustu tvö árin og
við vorum að ræða það um
daginn hvort þetta sé ekki bara
heimsmet í stækkun á fyrirtæki ef það er skoðað ofan í
kjölinn. Frá því að vera útgerð
með þrjátíu tonna kvóta með
einn karl á sjó og einn lækni á
skrifstofunni upp í að vera
með 600 tonna kvóta, tíu kvíar
í sjó og nokkra menn í vinnu.
Ég trúi því ekki sjálfur hvað
þetta hefur stækkað rosalega.
En málið er að við höfum gaman af þessu. Samstarf okkar
bræðra er mjög gott og við
erum mjög samstíga í því sem
við erum að gera. Ef annar
okkar færa hugmynd að einhverju þá er það yfirleitt eitthvað sem hinn hefur verið að
hugsa. Þó Lalli hafi ekki kynnst
sjómennsku að neinu ráði þá
skynjar hann hvernig þetta
fúnkerar allt saman. Þeir sem
þekkja Lalla vita hvað hann

er rólegur og yfirvegaður og
þegar við erum að ræða erfið
mál þá hefur hann þau áhrif á
mig að ég róast allur niður,
hann hefur þau áhrif á fólk.
Það vita allir að ástandið er
mjög erfitt núna og verulega
erfitt að fá niðurskurð ofan í
það sem við erum að gera.
Menn eru á ólíkum stöðum í
sjávarútveginum. Sumir hafa
verið að kaupa mikinn kvóta
og margir hér á okkar svæði
sem hafa verið að byggja sig
upp síðustu ár. Þær útgerðir
skulda mikið og svona niðurskurður kemur verulega illa
við þær því skuldirnar lækka
ekki.”

Kvótakerfið eina
kerfið í boði
„Staðan í dag er sú að eldið
er alltaf að stækka og við höfum keypt óhemjumagn af
kvóta, einhver 600 tonn. Svo
vita allir hvernig staðan er í
dag. Álfsfell er gríðarlega
skuldsett en svona er kerfið.
Ég hef hugsað þetta þannig
að það skiptir ekki máli hvort
að maður sé sáttur við kerfið
eða ekki þá er það svona. Og
ef maður ætlar að vera í útgerð
þá er ekkert annað í boði og
menn verða bara finna sér leið
innan þess. Ég hef ekki farið
út í það, eins og margir aðrir,
að gagnrýna allt og andskotast
og djöflast þó ég sé ekki sáttur
við eitt og annað. Innst inni
finnst mér bjánalegt að vera
að kaupa kvóta og skuldsetja
sig gríðarlega en það er ekkert
annað í boði. Við höfum bara
unnið með þessu kerfi hvort
sem okkur líkar betur eða verr
við suma parta þess. Við höfum nær eingöngu keypt þorsk
og leigjum þá til okkar ýsu og
steinbít. Ég hef ekki náð að
veiða allan þorskinn en þá
leigjum við bara frá okkur því
sem ég næ ekki. Leigan er eitt
af því sem er leyfilegt og við
nýtum okkur hana því þetta
snýst allt um að láta fyrirtækið
ganga. Þetta er komið á ágætis
ról hjá okkur, eldið alltaf að
stækka og erum að bæta við
okkur mönnum og báti í eldið.”

Kvótakerfið
skapar líka störf
–Davíð fær sér í nefið þegar
hann er spurður hvernig það
gangi að kaupa eitt kíló af
óveiddum þorski á tæpar þrjú
þúsund krónur.
„Já, það er ekki aðvelt að
svara þessu. Þetta snýst um
hvaða forsendur maður gefur
sér. Það er margt sem hefur
áhrif á þetta. Ef þú átt engan
kvóta fyrir og ætlar að kaupa
hundrað tonn af þorski þá þarf
ekki að reikna lengi til að sjá
að það gengur ekki upp. Við

höldum kostnaði í lágmarki.
Ég ræ einn og þegar við vorum
að byrja að kaupa kvóta þá
beitti ég sjálfur og við héldum
launakostnaðinum niðri. Það
er alveg staðreynd að við erum
að vinna mikla sjálfboðavinnu. Ég er alveg viss um að
þetta væri ekki hægt værum
við með marga menn í vinnu.
Það er margt sem spilar inn í,
hvað fær maður lánin til langs
tíma og á hvers lags kjörum.
Línuívilnunin hjálpar verulega hjá útgerð eins og okkar.
Ég hugsa þetta á þá leið að ef
ég ætla að veiða þá þarf ég að
kaupa kvóta eða leigja hann.
Annaðhvort að fá bankann
með sér í að fjármagna kvótakaup eða að leigja hann á verði
sem rokkar frá 140 og upp í
160 krónur. Í mínum útreikningum kemur það betur út að
kaupa en leigja. Það er meira
öryggi í því að kaupa, þó það
sé varla hægt að tala um öryggi í þessu, því maður veit
þó hvað maður hefur frá ári til
árs. Í leigunni er verið að horfa
til enn skemmri tíma en eins
árs, jafnvel til einnar viku. En
það er enginn að neyða menn
til að kaupa kvóta á þessum
verðum. Sjávarþorpin hér á
Vestfjörðum hafa verið að fara
þessa leið og reynt að ná til
baka aflaheimildum sem töpuðust.
Það gleymist oft að það
skapast mörg störf í allri umsýslu með kvóta. Það er fullt
af vel launuðu fólki að vinna í
bönkum sem gerir ekkert annað en að sýsla með kvóta og
fjármagna kvótakaup útgerðanna í landinu. Er það ekki
bara fínt mál? Mér finnst það
alla vega. Það er oft verið að
tala um að skapa störf í sjávarútvegi og mér finnst þetta
vera störf í sjávarútvegi þó að
fólkið sé að vinna í bönkum.”

Þýðir ekki að bölsótast yfir ástandinu
–Það gætu margir tekið sér
Davíð til fyrirmyndar, hvort
sem þeir eru innan sjávarútvegs eða annarsstaðar. Þrátt
fyrir þrjátíu prósent niðurskurð í lifibrauði Álfsfells er
enginn barlómur á þeim bænum.
„ Það er hægt að vinna sig út
úr öllu, alveg sama hvað það
er. Ég bjóst við einhverjum
niðurskurði eða að kvótinn
stæði í stað. Þegar ég fékk
fréttirnar þá var það náttúrulega sjokk en það eru tvær
leiðir færar. Annaðhvort að
bölsótast og andskotast og
leggjast í þunglyndi eða að
fara hina leiðina sem ég hef
alltaf gert. Reyna að finna leið
í gegnum þetta og hvernig er
hægt að þreyja þorrann. Strax
og ég var búinn að taka þá
ákvörðun að vera ekki að

svekkja mig á þessu þá varð
allt mikið léttara. Maður verður að snúa ástandinu sér í hag
og hafa gaman af þessu. Við
munum bara halda okkar striki
og ég held áfram að róa og við
erum að byggja upp eldið. Ég
ætla ekki að standa í argaþrasi
um hversu mikið átti að skera
niður. Það eru fullt af sérfræðingum um allt land sem þykjast vita nákvæmlega hvað ætti
að skera mikið niður og hvernig einhver önnur kerfi væru
betri en kvótakerfið. Margir
tala um sóknardaga, en eru
sóknardagarnir eitthvað öðruvísi en kvótinn? Væri ég þá
ekki að kaupa daga í staðinn
fyrir tonn. Staðan er sú að hér
er kvótakerfi og nýbúið að
skera niður og menn þurf bara
að vinna innan þess kerfis og
reyna að komast í gegnum niðurskurðinn, sem verður vonandi tímabundinn.
Mér finnst vera mjög óvarlegt þegar menn, og þá sérstaklega stjórnmálamenn, eru
að tala um að kollsteypa kerfinu. Það er leyfilegt að kaupa
kvóta, selja hann, leigja og
veðsetja. Þannig eru lögin og
eftir þeim er verið að vinna og
margir hafa lagt allt sitt undir
til að kaupa kvóta. Það er eins
og sumir þingmenn átti sig
ekki á því að langstærsti hluti
kvótans í dag hefur verið
keyptur eftir núgildandi lögum og ekki hægt að tala um
neitt sem heitir gjafakvóti.
Allar breytingar munu bitna á
þeim sem hafa verið að kaupa
kvóta og vinna innan ramma
laganna. Það er stundum talað
um útgerðarmenn sem holt og
bolt hina verstu glæpamenn
og þjófa og ef það er eitthvað
sem fer verulega í taugarnar á
mér, þá er það að þurfa að
sitja undir svona ásökunum
þó þær séu sjaldnast svaraverðar.
Ég vil ekki vera neitt annað
en trillukarl og mér finnst
rosalega gaman að vinna við
þetta og er tilbúinn að leggja
talsvert á mig til að fá að vera
trillukarl. Það eru margir sem
skilja það ekki og skamma
mig fyrir of mikla vinnu og
þá sérstaklega konan mín og
fjölskylda. En vinnan er mitt
áhugamál og fólki finnst það
kannski skrýtið.“

Fiskeldið
–Nokkur ár eru síðan Davíð
byrjaði með þorskeldi og eins
og allt annað sem hann tekur
sér fyrir hendur er það gert af
miklum krafti. Eldi sem byrjaði sem áhugaverð tilraun hefur margfaldast af vexti.
„Ástæðan fyrir því að ég
fór í fiskeldið var sú að ég
vildi gera verðmæti úr smáfiskinum sem ég fékk á línuna.
Þetta er verðlaus þorskur og

ég fór að taka hann til hliðar
og halda honum á lífi. Þetta er
ekkert að trufla mig neitt við
vinnuna. Að vísu þarf ég að
draga rólega og taka hann varlega af, en þetta kom mjög vel
út. Ég næ að nýta fisk sem er
einskis virði með því að henda
honum í kví þegar ég er á
leiðinni í land, ala hann og sel
á ágætis verðum. Auðvitað var
þetta mikil vinna þegar ég var
að byrja á eldinu en ég hef
gaman af þessu og það er verulega gott að geta gert verðmæti
úr einhverju sem er verðlaust.
Fyrsta árið sem ég var með
eldið seldi ég HG fiskinn lifandi og hafði eins og hálfs
kílóa fiskur orðið fjögur kíló
þannig að tilraunin heppnaðist
vel. Þegar Lalli byrjar með
mér þá var ákveðið að efla
eldið líka. Ég var á gamla Lúkas sem var alltof lítill bátur í
eldið. Þetta gekk samt en var
voðalegt bras að gefa og algjör
handavinna. Við ákváðum að
fjölga kvíunum og hafa þær
eins margar og við fengum
leyfi fyrir. Í haust verða þær
orðnar níu talsins og við búnir
að kaupa bát sem verður
einvörðungu í eldinu ásamt
því sem Gísli Jón á Öldunni
mun veiða fyrir okkur eldiskvótann sem við fengum úthlutaðan. Svo erum við að
prófa að ala áfram seiði sem
við keyptum af HG og þau
munum við ala í tvö ár.”

botni sem gætu notast sem
hálfgerð sylla, en það kom
aldrei til greina hjá pabba.
Hann var alltaf á sínum gatslitnu, flughálu stígvélum.
Stundum gat verið blautt í
bjarginu og maður sá hann á
stígvélunum, rennandi til á
syllunum, alltaf á ystu nöf.
Hann labbaði um bjargið eins
og hann væri heima í stofu.
Ég skil ekki enn þann dag í
dag hvernig hann komst þetta,
sérstaklega eftir að hann fór
að slappast. Veðrið spilar mikinn þátt í því hvernig það
gengur í bjarginu en þegar ég
byrjaði í eggjatöku var eins
og það væru alltaf vorstillur.
Það er ekki fyrr en hin síðari
ár sem norðaustanáttin fór að
vera ríkjandi á vorin og sem
gerir erfitt fyrir með lendingar
og að ná eggjunum fram. Hin
seinni ár þá fóru að koma fleiri
með okkur, Lalli kom oft í
bjargið sem og frændur okkar
úr Reykjavík. Bjargferðirnar
snérust þá meira um að hafa
gaman og ekki eins mikil
vinna í kringum þetta. Þá er
pabbi líka farinn að slappast
og orðinn lungnalaus að heita
má og verulega mæddur. Ég
skil ekki hvernig hann gat
þetta.
Ungur hraustur maður eins
og ég var alveg aðframkominn
af þreytu við puðið en hann
valsaði um allt bjargið, orðinn
heilsulaus.”

Í Hornbjargi

Sólarhring í fjörunni

„Sá tími sem er mjög sérstakur í minningunni er eggjatíminn með pabba. Ég var
nítján ára þegar ég fór fyrst,
mamma bannaði mér að fara
fyrr. Pabbi var tíu ára þegar
hann fór fyrst í bjargið. Fyrst
árin þegar ég fór með honum
vorum við bara tveir. Hann
hafði náttúrulega verið mörg
ár í bjarginu með félögum sínum. Við fórum norður í kringum 20. maí og erum í viku tíu
daga á Horni. Byrjuðum á að
fara út í bjarg og tína saman
eggin og svo farið heima að
Horni. Svo liðu þrír dagar og
þá var aftur farið í bjargið og
farið yfir sömu svæðin. Þannig söfnuðum við saman eggjunum. Það var svo skrýtið
þegar ég byrjaði að fara með
honum í bjargið að þegar það
var komið í bjargið þá þurfti
maður bara að bjarga sér sjálfur. Mér var ekki kennt neitt
og ég þurfti bara að fylgjast
með honum og reyna að læra
þetta. Þetta finnst mér svo
brjálæðislegt þegar ég hugsa
til baka. Sumir staðir eru verri
en aðrir í bjarginu og sumstaðar á ekki að vera hægt að fara
en hann fór þarna um allt, á
gatslitnum gúmmístígvélum.
Dagana áður en það var lagt
í hann reyndi ég að finna mér
góða gönguskó með grófum

„Eitt sinn fórum við í land í
blíðskaparveðri og fórum upp
í bjarg. Á meðan við vorum í
bjarginu snérist hann í norðaustan og það gerði haugasjó.
Við vorum þarna fjórir, ég,
pabbi, Tóti Arnórs og Sævar
Reynisson, báðir frændur
mínir. Þegar við komum niður
í fjöru sáum við að það var
algjörlega ólendandi og ekki
möguleiki að komast út í hraðbátinn. Á þessum stað sem
við vorum á er ekki hægt að
komast nema sjóleiðina. Það
eru aðrir staðir sem það er
hægt að fara upp á brún en við
vorum ekki þar. Við gengum
fram og til baka í fjörunni til
að reyna að halda á okkur hita
og ekki útlit fyrir að við kæmumst fram fyrr en það lægði.
Ég var farinn að hafa verulega
áhyggjur af pabba, honum var
orðið kalt og lungun voru þá
upp á sitt versta. Við vorum í
fjörunni í sólarhring og orðnir
kaldir þegar Einar Valur Kristjánsson og Rósmundur Skarphéðinsson koma. Rósmundur
setti upp handvað og við gátum komist á annan stað þar
sem það var mögulegt að
lenda.”

Þarastöngullinn
„Við lentum í því einu sinni
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Vill hraða undirbúningsvinnu

Sótti slasaða konu til Hornvíkur
Varðskipið Ægir sótti slasaði konu til Hornvíkur í friðlandi Hornstranda undir lok síðustu viku. Hópur ferðamanna hafði samband
úr neyðarskýli þar sem tilkynnt var að ein kona úr hópnum væri
slösuð, að líkindum viðbeinsbrotin. Björgunarbáturinn Gunnar
Friðriksson á Ísafirði var kallaður út, en fyrst varðskipið var í
nágrenninu var ákveðið að snúa honum við. Konunni var komið til
Ísafjarðar laust fyrir klukkan tvö aðfaranótt föstudags.

Stjórn Skíðasvæðis Ísafjarðar hefur óskað eftir því að umhverfisnefnd og tæknideild Ísafjarðarbæjar útnefni sína fulltrúa í byggingarnefnd sem verið er að mynda vegna fyrirhugaðra
framkvæmda í Tungudal og á Seljalandsdal. Eins og greint hefur verið frá verður framkvæmt
fyrir 100 milljónir á skíðasvæðinu í Tungudal á næstu árum, gangi áætlanir eftir. Fulltrúi
tæknideildar á að hafa yfirumsjón með verkfræðilegum þáttum framkvæmdanna. Þess var
einnig óskað að tæknideildin hraði eins og kostur er undirbúningsvinnu vegna breytinga á
deiliskipulagi svæðisins svo hægt sé að leggja fyrstu gögn fyrir á næsta fundi umhverfisnefndar.

Verðlaunahafar á Kambsmótinu sem fram fór á laugardag, Mynd: Golfklúbbur Ísafjarðar.

við pabbi að við vorum tveir í
fjörunni, haugasjór og ólendandi og ekki útlit fyrir að það
lægði. Aftur koma Einar Valur og Rósmundur okkur til
bjargar og Tryggvi Guðmundsson með þeim í þetta
sinn. Þeir voru á bát og sáu að
það er ekki hægt að komast
fram því það brýtur í fjörunni.
Þeir eru út í bátnum og setja
belg í band og kasta honum í
sjóinn. Ég næ belgnum og
bind bandið í gúmmíbátinn
okkar. Báturinn var klár í fjörunni og það átti að sæta lagi
og draga okkur út með hraðbátnum. Allt er komið í skotstöðu og við pabbi stöndum í
fjörunni, biðum eftir góðu
lagi. Þegar það svo kemur og
byrjað að draga bátinn út þá
stökkvum við um borð. Um
leið kemur náttúrulega mesta
ólagið og skaflarnir ganga yfir
bátinn. Það er alveg sama hvað
menn halda sig hafa mikla
reynslu í þessu þá virðist þetta
alltaf klikka. Ég kasta mér um
borð og kem mér fyrir undir
dúknum sem er fremst í bátnum og held mér sem fastast
og bíð bara eftir því sem verða
vill. En þá geri mér grein fyrir
því að pabbi er ekki um borð.
Þeir halda áfram að draga mig
út úr brimsköflunum og ég
skima eftir pabba en sé hann
ekki fjörunni. Hann virtist
vera horfinn. Þegar ég er kominn út í bátinn sjá þeir að pabba
vantar og tekur Einar tekur til
sinna ráð.
Oft og tíðum, og sérstaklega

á þessum slóðum, framkvæmir Einar hlutina án þess að
hugsa, því hann stökk um borð
í gúmmíbátinn og brunar í
gegnum skaflana og í land.
Hann er fær í brimlendingum
og því tókst þetta en mig
minnir að hann hafi farið einu
sinni í sjóinn. Í því sem Einar
er að koma í land sé ég pabba
vera skríða upp fjöruna, búinn
að vera í lengri tíma í sjónum.
Einar var vel gallaður og drífur
pabba úr fötunum og lætur
hann í gallann. Þegar pabbi
kemur út í bát segir hann okkur að hann hafi ekki náð að
stökkva um borð og útsogið
hafi verið svo sterkt að það
náði honum. Einhvern veginn
í fjandanum náði hann samt
taki á þarastöngli og hélt sér í
hann meðan sjóinn sogaði út.
Þetta er alltaf svona með hann,
síðustu hálmstráin ná alltaf að
bjarga honum. En það sem er
merkilegast við þetta er að
það er ekki svo ýkja langt síðan þetta gerðist og hann var
orðinn lélegur til heilsunnar.”
–Ekki er hægt að sleppa
Davíð án þess að án þess að fá
eitt atriði staðfest. Fræg er sagan af því þegar Kjartan vildi
heldur senda Davíð en Lalla í
hættuför í bjarginu. Ekki var
verjandi að fórna svona mikilli
menntun fyrir nokkur egg.
„Sagan er sönn, eða svo
segir Lalli. Miðað við andann
sem var í þessum ferðum og
úr hvers lags umhverfi pabbi
er sprottinn úr, þá þykir mér
þetta sennilegt.” –smari@bb.is

110 manns á opna
Kambsmótinu í golfi
Metþátttaka var á opna
Kambsmótinu sem fram fór á
Tungudalsvelli á laugardag,
en alls tóku 110 manns þátt.
Rögnvaldur Ólafsson (GJÓ)
sigraði í karlaflokki án forgjafar á 71 höggi, í öðru sæti
var Bjarni Pétursson (GBO)
72 höggum og Sigurður H.
Hafsteinsson (GR) í því þriðja

á 74 höggum. Anna Ragnheiður Grétarsdóttir (GÍ) sigraði í kvennaflokki án forgjafar
á 85 höggum, Sólveig Pálsdóttir (GÍ) var í öðru sæti á 88
höggum og Áslaug Sigurðardóttir (GKG) í því þriðja á 89
höggum. Þegar tekið hafði
verið tillit til forgjafar kylfinga
stóðu þau Einar Gunnlaugs-

Uppgröftur hafinn
að nýju í Vatnsfirði
Uppgröftur er hafinn í
Vatnsfirði við Djúp en rannsóknir hófust á svæðinu 2.
júlí og standa til 27. júlí. Uppgröftur í Vatnsfirði hófst sumarið 2003, þá voru teknir
nokkrir könnunarskurðir á
svæðinu og í ljós kom langeldur frá landnámstímanum.
Sumarið 2004 hófst eiginlegur uppgröftur og grafinn upp
skáli frá landnámsöld. Uppgraftarsvæðið var stækkað
sumarið 2005. Fundust þá
m.a. leifar af smiðju og brot
úr gullnælu frá víkingatímanum. Sama sumar hóf Fornleifaskólinn starfsemi sína í
Vatnsfirði, alþjóðlegur skóli
sem starfar meðan á uppgreftri
stendur. Sækja hann nemendur víða að úr heiminum. Samhliða starfsemi hans hófust

rannsóknir á menningarlandslagi í kringum Vatnsfjörð.
Síðastliðið sumar var uppgraftarsvæðið stækkað enn
frekar og komu þá í ljós þrjár
byggingar við landnámsskálann. Einnig var hafist handa
við bæjarhólinn, en þar undir
leynast mörg lög minja, m.a.
frá lokum miðalda sem að öllum líkindum vitna um höfðingjasetrið Vatnsfjörð. Fornleifaskólinn hóf sitt annað
starfsár og rannsóknir á umhverfi Vatnsfjarðar héldu
áfram. Þeir sem leið eiga um
Vatnsfjörð í sumar er hvattir
til að staldra við og kynna sér
uppgröftinn. Upplýsingaskilti
eru á svæðinu, auk þess sem
fornleifafræðingarnir eru tilbúnir að svara spurningum.
– thelma@bb.is

son (GÍ) og fyrrnefnd Sólveig
uppi sem sigurvegarar, Einar
á 64 höggum og Sólveig á 60.
Ernir Steinn Arnarson (GBO)
sigraði í unglingaflokki án forgjafar á 74 höggum en Matthías Króknes Jóhannsson (GÍ)
sigraði með forgjöf á 60.
Nándarverðlaun á 6. braut
hlaut Sveinbjörn Rögnvaldsson (GBO) en Ásbjörn Þ.
Björgvinsson (GH) hlaut
verðlaunin á 15. braut. Nándarverðlaun á 7. braut hlaut

Jóhann K. Torfason (GÍ) og
Bjarney Guðmundsdóttir (GÍ)
á 16. braut.
Viðar Örn Ástvaldsson átti
fæst pútt, eða 24. Lengst upphafshögg á 11. braut átti Daníel Ari Jóhannsson (GBO).
Vegleg verðlaun voru veitt að
móti loknu, auk þess sem fiskvinnslan Kambur bauð þátttakendum í matarveislu. Mótið er fjórða mótið í vestfirsku
mótaröðinni.
– tinna@bb.is

Bolungarvíkurkaupstaður

Útboð
Tæknideild Bolungarvíkur óskar eftir
tilboðum í ræstingar á stofnunum bæjarins.
Útboðsgögn fást á bæjarskrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 10-12,
415 Bolungarvík. Tilboðin verða opnuð
fimmtudaginn 8. ágúst 2007 kl. 11:00
að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.
Tæknideild Bolungarvíkur.
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Tveir bátar rákust á

Landaður afli 4,157 tonn í júní
Aflinn á Vestfjörðum í júní var samtals 4.157 tonn, rúmum 100 tonnum meiri
en hann var á sama tíma í fyrra, samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands.
Munar þar mest um þorskinn, en í ár veiddust 1.908 tonn af þorski í júní, á
móti 1.723 tonnum á síðasta ári. 949 tonn veiddust af ýsu og er það svipað og
í júní 2006. Lítilsháttar aukning var í löndun á steinbít, fór úr 419 tonnum í
442. Löndun á ufsa hefur verulega dregist saman, var 523 tonn í júní á síðasta
ári en 251 tonn í ár. Samanlagður afli fyrstu sex mánuði ársins var 24.488 tonn.

Tveir bátar, einn hraðfiskibátur og einn opinn bátur, lentu í hörðum árekstri fyrir utan
mynni Dýrafjarðar um klukkan 19 á miðvikudag í síðustu viku. Við áreksturinn kom
leki að öðrum bátnum og maraði hann í hálfu kafi þegar að var komið, að sögn
lögreglunnar á Ísafirði. Einn maður var í hvorum báti og sakaði þá ekki. Nálægir bátar
komu manninum á bátinum sem leki kom að til hjálpar. Var hann tekinn um borð í
einn þeirra og báturinn dreginn til Þingeyrar. Hinn maðurinn sigldi sjálfur í land.
Tildrög slyssins eru óljós en málið er í rannsókn hjá lögreglunni á Ísafirði.

Vill auðvelda ferðamönnum að koma til Vestfjarða
„Það þarf að auðvelda ferðamönnum að komast hingað
vestur“, segir Ingi Þór Stefánsson, starfsmaður rútufyrirtækisins Stjörnubíla á Ísafirði, en
hann hefur í hyggju að ráðast
í átak til að kynna Vestfirði.
„Ferðamenn sem koma til Íslands eiga ekki auðvelt með
að koma sér til Vestfjarða.
Rútufyrirtækin í Reykjavík
selja varla ferðir hingað og
þær sem eru í boði stangast á
við áætlun Breiðafjarðarferjunnar Baldurs, sem var flýtt
fyrirvaralaust í byrjun sumars.
Áætluninni var flýtt um
klukkutíma, sem þýðir að rúturnar úr Reykjavík ná ekki
bátnum. Sú leið er því erfið
og ferðalangar sjá fram á að
þurfa að hanga í Stykkishólmi
í langan tíma.“ Ingi Þór bætir
því við að áætlunarbílar frá
Ísafirði fari bara á Brjánslæk
annan hvern dag og ferðamenn geti því orðið strand
þar.
Ingi Þór bendir á að það sé
óeðlilegt að rútufyrirtæki í
Reykjavík selji hringferð um
Ísland þar sem Vestfirðir eru
ekki taldir með. „Ef fólk vill
koma til Vestfjarða á „hringferð“ um landið þarf það að
taka það sérstaklega fram. Það
er lítið sem ekkert gert til að
kynna fólki þennan möguleika
og maður hefur jafnvel heyrt
af því að ferðamönnum sé ráðið frá því að koma hingað,
enda eru örfáir sem taka rútuna
frá Hólmavík til Ísafjarðar.
Vissulega getur fólk komið
vestur með bílaleigubíl eða
flugi en það eru kannski ekki
allir tilbúnir að keyra eftir

Ingi Þór Stefánsson.
vestfirskum vegum. Það þarf
að sannfæra fyrirtækin sem
bjóða upp á þessar ferðir að
taka Vestfirði með í pakkann.“
„Ég vil að það verði lögð
áhersla á að auglýsa eina
Vestfjarðasíðu sem er nú
þegar komin í loftið, westfjords.is, og finnst að allir
Vestfirðingar eigi að reyna að
auglýsa þessa síðu eins mikið
og þeir geta, hvort sem það er
á heimasíðum sínum eða
meðal vina og ættingja. Síðunni þurfum við að koma efst
á leitarvélar þegar fólk leitar
að Vestfjörðum. Eins ef fólk
leitar að myndum af Vestfjörðum á það að finna þessa
síðu. Þar inni eiga að vera
tenglar á allt sem er í boði
fyrir ferðamenn á Vestfjörðum, allt frá gistiheimilum til
rútuferða til og frá fjórðunginum.“

Ingi Þór hefur einnig í
hyggju að gefa út póstkort sem
yrði beint sérstaklega að farþegum skemmtiskipa. „Kortin
verða skreytt fallegum myndum af Vestfjörðum og merkt
Vestfjarðasíðunni. Ferðamenn sem staldra stutt við eins
og skemmtiskipafarþegar koma
ekkert endilega aftur á Vestfirði, enda vita þeir kannski
ekki hvað fjórðungurinn hefur
upp á mikið að bjóða. Ef þeir
væru hins vegar minntir á
þessa síðu á póstkorti og færu
inn á hana er ég viss um að
þeir vildu koma aftur. Ég á
nóg af myndum sem hægt er
að nota á póstkort. Ég ætla að
reyna að fá styrki í fyrsta upplagið en láta arðinn af sölunni
borga næsta upplag og þannig
koll af kolli. Þetta yrði engin
gróðastarfsemi fyrir mig en
ef þetta leiðir til aukinnar

komu ferðamanna á svæðið
græða allir á þessu.“
Inga finnst vanta samstöðu
milli ferðafyrirtækja á Vestfjörðum. „Það eru margir með
góðar hugmyndir til að laða
að fleiri ferðamenn en það
vantar kannski meira „drive“
í það. Póstkortahugmyndin er
bara grunnhugmynd, það er
hægt að gera miklu meira.
Áhugasamir geta jafnvel haft
samband við mig til að koma
hugmyndum sínum á framfæri. Allir Vestfirðingar þurfa
að vera samstilltir að gera
eitthvað í þessum málum. Við
þurfum að snúa okkur að öðru,
ef að fiskurinn er búinn. Við
höfum upp á svo mikið að
bjóða hér fyrir vestan. Það
þarf að rífa upp bæinn, áður
en við dettum alveg út af kortinu“, segir Ingi Þór.
– tinna@bb.is

Töluverð aukning í ferðum Ramónu
Töluverð aukning hefur
verið í ferðum hjá ferðaþjónustubátnum Ramónu ÍS 190
en í sumar hafa nærri eitt þúsund farþegar verið fluttir með
bátnum í Jökulfirði og austur
um strandir, en þeir voru 1.410
allt sumarið í fyrra. Friðrik
Jóhannsson er skipstjóri á
bátnum og húskarl á Sútarabúðum í Grunnavík. Hann
þjónustar einnig sumarhúsaeigendur með flutning á aðföngum eins og byggingarefnum og öðrum nauðsynjum.
Friðrik sér verulegar breytingar á ferðamynstrinu hjá Íslendingum þar sem fólk vilji í
auknum mæli gista í húsum
ef mögulegt er, en tjaldbú-

skapur fer minnkandi. Í samtali við vikari.is segir hann að
dagsferðum, trúss- og lúxusferðum fari fjölgandi.
Friðrik og Sigurrós eiginkona hans reka einnig gistiskála í Sútarabúðum í Grunnavík. Hafa þau verið að vinna
að endurbótum á húsinu og
bjóða upp á svefnpokagistingu fyrir 14 manns og eldunaraðstöðu. Friðrik er með fastar áætlunarferðir til Grunnavíkur þrisvar í viku, á fimmtudögum, föstudögum og sunnudögum. Einnig fer hann til
Aðalvíkur tvisvar í viku , á
fimmtudögum og sunnudögum auk margra aukaferða
norður sem eru sérstaklega

Blaðamaður

Friðrik Jóhannsson við ferðaþjónustubátinn Ramónu.
auglýstar á heimasíðu fyrir- Ragnar Högni Guðmundsson
er bátsmaður á Ramónu og er
tækisins, grunnavik.is.
Ramóna er plastbátur sem Friðriki til halds og trausts á
smíðaður er í Noregi og er þessum ferðum.
– thelma@bb.is
með leyfi fyrir 30 farþega.

Blaðamaður óskast til starfa á Bæjarins
besta og bb.is frá og með 1. september nk.
Viðkomandi þarf að búa yfir góðri íslenskukunnáttu, vera vinnusamur og lipur í samskiptum. Þarf að hafa góða almenna þekkingu, einkum á því sem við kemur Vestfjörðum.
Uppl. gefur Sigurjón í síma 456 4560.
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Vilja lagfæringar á bænum

Jón Reynir bauð lægst

Jón Reynir Sigurðsson frá Þingeyri bauð lægst í skólaakstur í Dýrafirði en alls
bárust þrjú tilboð til Ísafjarðarbæjar. Jón Reynir bauð 8.550 krónur fyrir
hverja ferð, F&S hópferðabílar ehf. bauð 9.164 krónur á ferð og Svanberg
R. Gunnlaugsson bauð 9.450 krónur á ferð. Allir þeir sem buðu eru frá
Þingeyri. Lagt var til að gengið yrði til samninga við Jón Reyni á grundvelli
tilboðs hans, en bæjarráð fól bæjarstjóra að leita umsagnar bæjarlögmanns
um opnun tilboðanna áður en tekin yrði afstaða til þeirra.

Ungir íbúar Bolungarvíkur hafa sent bæjarráði lista yfir það sem þau telja að
betur mætti fara í byggðarlaginu. Bæjarráð tók fyrir erindi barna sem sækja
íþrótta- og leikjanámskeið í bænum um þessar mundir, en þar er meðal annars
bent á ónýta ruslatunnu við sundlaug Bolungarvíkur og sagt að laga þurfi gras
við Lækjarbryggju. Börnin sáu ónýtar gangstéttir víða og vildu láta laga umferðarljós og götuna sem ljósið stendur við. Þá vildu þau láta laga götu við skemmtistaðinn Kjallarann og láta rífa Hafsteinsstaði og gamalt hús við félagsmiðstöðina.

Halli og Þórunn náðu upp fantagóðri stemningu á dansgólfinu...

Ögurballið vel heppnað
Frá löndun úr Gunnbirni.

Góð rækjuveiði
hjá Gunnbirni
Á föstudag í síðustu viku
var landað 36 tonnum af
ísaðri rækju úr togaranum
Gunnbirni ÍS, sem áður hét
Framnes. Skipið var fimm
daga að veiðum að þessu
sinni, en sunnudaginn áður
var landað úr því rúmum
30 tonnum eftir þriggja og
hálfs sólahrings veiðiferð.
Rækja hefur veiðst vel að
undanförnu eftir dapurt
gengi síðustu ára.
Aðspurður segir Jón Guð-

Ögurballið víðfræga
stóð undir væntingum eins
og endranær. Það voru
Halli og Þórunn sem léku
fyrir dansi og var ekki
slegin ein feilnóta og ljúfir
tónarnir fóru vel í mannskapinn. Að sjálfsögðu var

borinn fram rabarbaragrautur með rjómaslettu,
nokkuð sem þekkist ekki á
öðrum böllum, svo vitað
sé. Veðrið var eins og best
verður á kosið, þurrt og
stillt og sólin kom upp
þegar gestir voru að kasta

Aðalsteinn Valdimarsson,
bóndi á Strandseljum lét
sig ekki vanta á Ögurballið.

sé í koju eða keyra heim á
leið, á bátum sínum eða
bílum. Ballið fór fram í
gamla félagsheimilinu í
Ögri, sem var reist árið
1926, og allur ágóði
dansleiksins fer í lagfæringar og viðhald á húsinu.

bjartsson útgerðamaður hjá
Birni ehf. sem gerir út
Gunnbjörn, að rækjuveiði
hafi verið góð allt frá því í
vor. Að vísu hafi loðna og
gróður gert mönnum erfitt
fyrir í tveimur túrum, en
þar fyrir utan hafi veiðin
gengið ljómandi vel. Rækjunni var ekið til Hólmavíkur, en eins og alkunna er
varð rækjuvinnslan Miðfell
á Ísafirði gjaldþrota fyrir
skömmu. – halfdan@bb.is
...um tíma náði dansgólfið langt út á hlað.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjarlét sig ekki vanta
enda einn af þeim sem
staðið hefur fyrir ballinu
undanfarin ár.

STAKKUR SKRIFAR

Landsbyggðarstefna?
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.

Fiskveiðar hafa verið undirstaða þeirrar ótrúlegu velmegunar sem Íslendingar búa við. Baráttan fyrir yfirráðum hafsins um Ísland hefur verið
löng og ströng. Fyrir rúmri öld hirtu aðrir, einkum Bretar, þorskinn upp við
strendur landsins. Frá 1976 hafa Íslendingar sjálfir ráðið fiskveiðum. Sú
stjórn hefur fyrst og fremst byggt á pólitískum ákvörðunum. Þær hefur
sjávrútvegsráðherra hverju sinni tekið. Álit Hafrannsóknastofnunar hefur
legið fyrir. Því hefur ekki verið fylgt fyrr en nú.
Ein þeirra pólitísku aðferða sem notuð hefur verið til þess að stýra fiskveiðum er núgildandi kvótakerfi. Í einföldustu mynd er byggt á því að
skammta aflann til hvers og eins. Áður var hin pólitíska leið sú að
skammta mönnum daga til sjósóknar. Eitt sinn gilti að ekki mátti eignast
nýtt skip nema úrelda annað á móti. Miðað við núverandi stöðu hafa þær
aðferðir ekki dugað. Vísindamenn telja stöðu þorskstofnsins óviðunandi.
Að mati sjómanna hafa vísindamenn ekki vit á fiskveiðum. Sagt er að vísindin efli alla dáð. Það er rétt, en þá skal byggja grunninn undir þau traustlega.
Með pólitískri ákvörðun hefur leyfð sókn í þorsk verið skorin niður um
þriðjung. Ef marka má umræðu í samfélaginu kemur sá niðurskurður verst
niður á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi. Bæjarstjórinn á Akureyri krefur

svara um mótvægisaðgerðir. Fólki hefur fækkað einna mest á Vestfjörðum
undanfarinn áratug. Norðurland vestra hefur átt mjög undir högg að sækja.
Þaðan fer fólkið líkt og hér. Innanverður Eyjafjörður, Miðausturland og
svæðið í 100 km radíus út frá Lækjartorgi hefur notið góðs af uppgangi
efnahagslífs.
Samkvæmt þessu er landsbyggðin fyrst og fremst stór hluti Norðvesturkjördæmis og norðusturhornið í Norðausturkjördæmi. Þar kreppir einkum
að vegna kvótaskerðingar. Er til pólitísk stefnumótun til að koma fólkinu
sem býr á þessum svæðum til bjargar? Svo virðist ekki vera. Um Byggðastofnun gilda lög frá árinu 1999. Þau eru tiltölulega ný og sett löngu eftir
að halla tók undan fæti á síðast nefndum svæðum. Henni er ætlað mikið
hlutverk, sem er að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni.
Hún skal fylgjast með þróun byggðar í landinu. Sú vinna skal m.a. byggð
á söfnun gagna og rannsóknum. Atvinnuráðgjöf er eitt verkefna hennar í
samstarfi við sveitarfélög og aðra. Áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs
skulu gerðar til að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins. Okkur
vantar talsmann landsbyggðar, stefnan er til.
Einari Oddi Kristjánssyni þingmanni sem féll frá fyrir aldur fram er
vottuð virðing og aðstandendum samúð, sem og Vestfirðingum öllum.
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Blogg Hlyns Þórs Magnússonar
http://maple123.blog.is/blog/maple123/

Mannlífið

„Kunnugleg þótti mér fréttin af heimsókninni til Íslands í ferðatímaritinu Condé Nast
Traveler þegar ég sá hana áðan á mbl.is. Frá þessu var sagt á bb.is í byrjun þessa
mánaðar og þarf var jafnframt tengt beint í greinina í heild á vef tímaritsins. Í fréttinni
á mbl.is er það ekki gert heldur er tengt á vef Ferðamálastofu þar sem aftur er vísað á
annan vef þar sem sagt er að hægt sé að komast á vef tímaritsins...“

Smáauglýsingar
Vantar að losna við Blomberg
eldavél með keramik helluborði
(fellt inn í borðplötu). Vifta fylgir
með. Uppl. gefur Magnús í síma
844 7153.
Til sölu er Hókus Pókus stóll
og Simo barnakerra í góðu
standi. Selst ódýrst. Á sama
stað fæst lítið laskað farangursbox gefins. Upplýsingar í síma
861 5260.
Til sölu er lítið notuð Canon
EOS 20 myndavél (body). Selst
á góðu verði. Upplýsingar í síma
892 5362.
Grænn svefnsófi, 28" Philips
sjónvarp fást gefins. Einnig
fæst eins árs, hvítur, blástursofn fyrir lítið. Uppl. í síma 456
5250 eða 585 7496.
Óska eftir húshjálp í ca. 2 mán.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 669 7344
og 456 3702.
Hlíðavegspúkar! Hið árlega
Hlíðavegspúkapartý verður
laugardaginn 11. ágúst.
Til sölu er Simo barnavagn á
loftdekkjum. Vel með farinn.
Uppl. í síma 456 5330.
Til sölu er húseignin að Hjallavegi 11 á Suðureyri. Möguleiki
er á langtímaleigu. Aðeins reglufólk kemur til greina. Upplýsingar í síma 848 6013.
Óska eftir ódýrri, nothæfri tölvu.
Á sjálfur skjá og lyklaborð.
Uppl. í síma 844 9167 (Níels).
Til sölu eða leigu er einbýlishúsið að Hlíðarstræti 17 í Bolungarvík. Uppl. í síma 899 7430.
Til sölu er Toyota Corolla árg.
94, ekin 195 þús. km. Uppl. í
síma 868 6490.
Til sölu er blár BMW 520 iA árg.
98. Góður bíll. Uppl. í síma 692
0314.

Afmæli

Á morgun, föstudaginn
27. júlí verður Ósk Sigurborg Kristjánsdóttir sextug.
Í tilefni dagsins býður hún
vinum og vandamönnum í
kaffi í samkomusal Hlífar
frá kl. 15-17 á afmælisdaginn.

Spurning vikunnar
Á að gera Þingeyrarflugvöll að alþjóða
fragtflugvelli?
Alls svöruðu 453.
Já sögðu 377 eða 83%
Nei sögðu 49 eða 11%
Alveg sama
sögðu 27 eða 6%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Vovka á hátíðartónleikum hátíðarinnar Við Djúpið. Myndin er í eigu hátíðarinnar.

Man vel eftir heimsóknum til Ísafjarðar
Píanóleikarinn Vovka Stefán Ashkenazy var staddur á
Ísafirði fyrr í sumar til að
kenna á meistaranámskeiði á
tónlistarhátíðinni Við Djúpið,
auk þess sem hann spilaði á
hátíðartónleikum hátíðarinnar.
Vovka Ashkenazy fæddist
í Moskvu árið 1961, sonur
hins virta píanóleikara og
stjórnanda Vladimir Ashkenazy og Þórunnar S. Jóhannsdóttur. Æsku sinni varði
Vovka að mestu á Englandi
og á Íslandi. Undanfarin ár
hefur hann búið í Frakklandi
en er nú nýfluttur til Sviss
ásamt ítalskri konu sinni.
Sex ára gamall hóf Vovka
píanónám hjá Rögnvaldi Sigurjónssyni en tíu árum síðar
hóf hann hám við Royal
Northern College of Music í
Manchester á Englandi, þar
sem hann lærði hjá Sulamita
Aronovsky. Vovka sótti einnig tíma hjá fleiri píanistum,
svo sem Peter Frankl og Leon
Fleisher.
Vovka kemur reglulega fram
ásamt bróður sínum, Dimitri,
sem er afar fær klarínettuleikari og hefur leikið fyrir Vestfirðinga nokkrum sinnum.
Undanfarið hefur Vovka þó
snúið sér í frekari mæli að

kennslu og hefur kennt á
meistaranámskeiðum í öllum
heimshlutum.
Þó að Vovka hafi búið erlendis í mörg ár talar Vovka
óaðfinnanlega íslensku. Það
var því lítið mál að spjalla
stuttlega við hann um Við
Djúpið og minningar hans frá
Ísafirði. Aðspurður hvernig
honum hafi líkað dvölin á Ísafirði í lok júní segist Vovka
hafa notið hennar, hvort sem
litið var til listrænu hliðarinnar
eða þeirrar persónulegu. Hann
segir Við Djúpið hafa komið
sér fyrir sjónir sem afar vel
skipulagða hátíð, fjölbreytta
og á mjög háu stigi. Hann
segist koma til Íslands við
hvert tækifæri sem gefst og
því hafi ekki verið spurning
um að taka þátt í hátíðinni.
„Ég þekki Tinnu Þorsteins
[skipuleggjandi hátíðarinnar]
og síðan leist mér mjög vel á
uppsetningu hátíðarinnar“,
segir Vovka, og bætir því við
að hann hafi ekki einu sinni
vitað hver laun hans yrðu fyrr
en eftir að hátíðinni var lokið,
svo áfjáður hafi hann verið að
koma.
–Hvernig fannst þér aðstaða
til tónleikahalds og kennslu
hér?
„Hún er í fyrsta klassa.

Vovka og Nadia systir hans á Ísafjarðarflugvelli um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar.

Diana, frá BBC, Ragnar H. Ragnar, Þórunn Jóhannesdóttir og Vladimir Ashkenazy.
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Ætla að kanna atvinnuástand
Ísafjarðarbær hefur samþykkt að veita Fjölmenningarsetrinu á Ísafirði 100.000 króna styrk
til þess að kanna atvinnuástand á norðanverðum Vestfjörðum. Fjölmenningarsetrið hefur í
hyggju að leggja könnun fyrir innlenda og erlenda íbúa svæðisins. Bæjarráð tók styrkbeiðnina og fyrirhugaðan spurningalista fyrir og ákvað að veita styrkinn. Fjölmenningarsetur er
tilraunaverkefni á vegum félagsmálaráðuneytisins sem hefur það markmið að vinna að
málefnum innflytjenda. Fjölmenningarsetur rekur m.a. upplýsingasíma á ýmsum tungumálum og flytur fréttir á pólsku og serbnesku/króatísku á textavarpi Ríkisútvarpsins.

Einnig var mjög áhugavert og
spennandi að kenna íslenskum
listaháskólanemum. Þeir standa
sig mjög vel í samanburði við
nemendur í öðrum löndum og
bera má þá saman við nemendur Royal Academy, RNCM,
Peabody og fleiri skóla, sem
sagt, á mjög háu stigi.
–Nú heimsóttir þú Ísafjörð
nokkrum sinnum sem barn,
manstu eitthvað eftir því?
„Ég man vel eftir því. Sérstaklega eftir flugferðinni og
að hafa leikið við Halldór og
Massa Sveinbjörnssyni. Eins
og einhverjir vita var Helga
Svenna, systir þeirra, barnapía
fjölskyldunnar þegar ég var
mjög lítill.“
–Hefurðu komið til Ísafjarðar eftir að þú komst á
fullorðinsár?
„Nei, núna í júní var í fyrsta
skiptið sem ég kem til Ísafjarð-
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Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Norðanátt og rigning eða súld um
norðanvert landið, en skúrir syðra. Heldur kólnandi veður.
Horfur á laugardag: Norðvestlæg átt og dálítil væta fyrir
norðan, en léttir til syðra. Fremur svalt veður. Horfur á
sunnudag: Norðvestlæg átt og dálítil væta fyrir norðan, en
léttir til syðra. Fremur svalt veður. Horfur á mánudag:
Gengur í SA-átt með rigningu og hlýnandi veðri.

Jónína Kristjánsdóttir, Diana, Christopher frá BBC, bakvið hann er David, einnig
frá BBC. Þórunn að fara inn í vélina, Vladimir og Helga Sveinbjarnardóttir.
falast eftir því að kenna á há- spurði hvort að ég mætti koma
ar síðan ég var drengur.“
aftur næsta sumar. Við sjáum
Vovka segir að það sé aldrei tíðinni næsta ár.
„Tinna Þorsteinsdóttir virt- til.“
að vita nema hann komi vestur
– tinna@bb.is
aftur fljótlega, en hann hafi ist vera mjög jákvæð þegar ég

Frá Kansas til töfrFramandi
réttir
andi landsins Oz frá suðurhluta Asíu

Sælkeri vikunnar er Erla Eðvarsdóttir á Suðureyri

Leikfélagið Hallvarður Súgandi setti upp leikritið Galdrakarlinn í Oz fyrir Sæluhelgina
á Suðureyri. Hið sígilda ævintýri er eftir bandaríska blaðamanninn L. Franks Baum og
fjallar um stúlku að nafni
Dóróthea sem býr hjá frænku
sinni og frænda. Einn daginn
skellur á mikill hvirfilbylur
svo þakið fýkur af húsinu og
þegar Dóróthea vaknar er hún
komin til landsins Oz og langar mikið heim aftur. Dóróthea
ratar ekki heim og þarf því að
finna galdrakarlinn sem getur
vísað henni réttu leiðina. Á
leiðinni til galdrakarlsins hittir
hún alls kyns kynjaverur eins
og fuglahræðuna, tinkarlinn
og huglausa ljónið sem hún
vingast við. Einnig þarf hún
að kljást við vondu Vestannornina sem þráir rauðu rúbínskóna sem komast í vörslu
Dórótheu við komuna til
landsins. Uppfærsla Súgfirðinganna var uppfull af glettni,
litum og söng, og fá áhorfendur að kynnast landinu Oz
með aðstoð kvikmyndatjalds
sem spilar stærsta hlutverkið
í leikmyndinni.
Sýningin var mjög metnaðarfull þar sem landið Oz
einkennist af töfrum, litadýrð
og ævintýraleik. Til að koma
því til skila til áhorfenda var
notast við ljós, litríka búninga,
tónlist og eins og áður segir
myndir sem varpað var á stórt
tjald uppi á sviði. Heppnaðist
það ágætlega og var alveg ljóst
að áhorfendur væru ekki

Erla færir okkur á framandi
slóðir með tveimur réttum
sem eiga ættir sínar að rekja
til suðurhluta Asíu. Annars
vegar er rauður tandoori kjúklingur sem er látinn marinerast
í allt að sólarhring og hinsvegar vel kryddaður fiskréttur.
Þar sem kjúklingurinn þarf að
liggja í marineringu lengi er
upplagt að útbúa réttina á
sama tíma og spara sér vinnu
við matseld daginn eftir þegar
kjúklingurinn er steiktur. Með
kjúklingnum býður Erla upp
á kartöflusalat en mælir með
hrísgrjónum með fiskinum.
Uppskriftirnar eru fyrir fjóra.
Rauður kjúklingur

Dóróthea lendir í ýmsum ævintýrum í landinu Oz.
staddir í Kansas lengur.
Leikaraliðið var svo bakkað
hlýju og geislandi brosi og
Þröstur Ólafsson var einkar upp með nítján krökkum sem
sannfærandi sem hið huglausa taka þátt í sýningunni sem
Kunni ekki stakt en hjartagóða ljón.
hinar ýmsu furðuverur og bera
Hlutverk vondu nornarinn- sér mikla gleði og veita sýnorð í íslensku
ar var í höndum hinnar þýsku ingunni breidd. Hrólfur VagnsMarta Sif Ólafsdóttir var Helgu Ingeborg Hausner sem son lék undir söng veranna á
stórgóð í hlutverki Dórótheu kom illskunni vel til skila með píanó.
og tók ekki eitt einasta feil- nístandi nornahlátri. Unnar
Verkinu var leikstýrt af
spor. Vinir hennar voru ekkert Reynisson gæddi galdrakarl- Birnu Hafstein og Rúnari Guðsíðri, en Ungverjinn Tamás inn volduga miklum húmor brandssyni og óhætt er að
Horváth var ótrúlega orku- og Tótó var einstaklega mikið segja að þau hafi ekki ráðist á
mikill og liðugur í hlutverki krútt en hann túlkuðu Þorleif- garðinn þar sem hann er
fuglahræðunnar og þá ekki síst ur Hallbjörn Ingólfsson og lægstur, enda er Hallvarður
ef tekið er mið af því að hann Mikael Sigurður Kristinsson. Súgandi nú ekki þekktur fyrir
kunni ekki stakt orð í íslensku Bergrós Eva Valsdóttir og það. Uppfærslan var gædd öller æfingar hófust. Jóhann Kristinn Júlíus Smárason voru um þeim sjarma sem verkið
Daníel Daníelsson bætti upp mjög góðlátleg og hlý í hlut- hefur upp á að bjóða.
stirðleika tinkarlsins með verkum sínum.
– thelma@bb.is

Heill niðurhlutaður kjúklingur eða kjúklingabitar
Marinering
4 dl hrein jógúrt
4 hvítlauksgeirar
safi úr hálfri sítrónu
1 msk edik
2 cm niðurskorið engifer
4 msk tandoori mix
salt og pipar
ferskur kóríander til skrauts
Blandið marineringunni
saman og setjið kjúklinginn í.
Látið standa í 12-24 klukkutíma. Takið síðan bitana og
setjið í eldfast mót. Steikið í
um það bil klukkutíma við
200°C. Þegar kjúklingurinn er
steiktur, setjið smá sítrónusafa
og ferskan kóríander yfir.

Kartöflusalat
600 g soðnar kartöflur
2 gulrætur - rifnar
1 laukur – niðurskorinn
5 msk olía
1½ msk rauðvínsedik
1 msk Dijon sinnep
salt og pipar eftir smekk
Skerið kartöflurnar niður.
Pískið olíu, edik, sinnep, salt
og pipar saman. Blandið við
kartöflurnar.
Molee fiskréttur
750 g fiskur
2 msk hveiti
olía til steikingar
2 laukar – sneiddir
2 hvítlauksgeirar – marðir
1 tsk turmeric
chilipipar eftir smekk
2 msk sítrónusafi
2 dl kókosmjólk
salt
Skerið fiskinn í 4 hluta, þekið með hveiti og steikið í olíu
á pönnu. Leggið fiskinn til
hliðar og setjið lauk og hvítlauk á pönnuna og steikið þar
til laukarnir eru mjúkir. Bætið
við turmeric, chili, sítrónusafa, kókosmjólk og salti. Látið malla í nokkrar mínútur þar
til sósan er farin að þykkna.
Setjið fiskinn á pönnuna og
látið krauma í 2-3 mínútur.
Verði ykkur að góðu!
Ég skora á Kristínu Ósk
Egilsdóttur á Suðureyri að
vera næsti sælkeri vikunnar.
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Fuglar himinsins settir upp í Ísafjarðarkirkju
Steingrímur með hjólið góða.

Ætla í útrás með
fluguveiðihjólið
Þróun og framleiðsla ísfirska álveiðihjólsins Wish
gengur vel og stofnað hefur
verið félagið Fossadalur um
verkefnið. „Það félag einbeitir sér að þróun og markaðssetningu veiðihjólsins“,
segir Steingrímur Einarsson, framkvæmdastjóri Fossadals, en félagið er sprottið
út úr samstarfi 3X technology og Rennex. Steingrímur vill þó ekki meina að
eftirspurnin sé jafn geigvænleg og sagt var frá í
fréttum Stöðvar 2 fyrir
stuttu.
„Veiðivertíðin er náttúrlega í hámarki og þess
vegna er svona mikið að
gera í augnablikinu. Ef þetta
væri svona alla mánuði
ársins yrði ég mjög kátur.
Þó það hafi gengið mjög
vel hef ég ekki trú á því að
þetta komi í staðinn fyrir
þær aflaheimildir sem verið
er að skera niður“, segir
Steingrímur.
Bjartsýni ríkir um framhaldið og segir Steingrímur

að menn ætli sér 2-3 ár í að
byggja fyrirtækið upp. „En
til þess þarf fjármagn og
þolinmæði. Viðtökurnar
hafa verið góðar og við höfum notið mikils velvilja í
íslensku veiðisamfélagi, en
eiginleg markaðssetning
hefur ekki farið fram. Þetta
er rétt að byrja, en eins og
ég hef alltaf sagt þá ætlum
við okkur að vera meðal
þeirra fremstu í þessum
bransa.“
„Þetta hefur hingað til
verið aukabúgrein, en við
ætlum okkur að gefa í og
klára þróun á þremur stærðum fluguveiðihjóla fyrir
næsta vor. Í vetur ætlum
við að einbeita okkur að
þróun og markaðssetningu.
Við erum ennþá bara á innanlandsmarkaði, en á næsta
ári undirbúum við útrás
með hjólið og jafnvel fleiri
vörur tengdum fluguveiði.
En þetta tekur allt tíma“,
segir Steingrímur Einarsson.
– halfdan@bb.is

Uppsetning altaristöflu í
Ísafjarðarkirkju er hafin, en
eins og kunnugt er varð verkið
Fuglar himinsins fyrir valinu
hjá sóknarnefndinni á Ísafirði
í október 2005. Höfundur
verksins er listakonan Ólöf
Nordal en verkið er byggt á
sögunni um lausnarann og
lóurnar. „Enn sem komið er
eru bara nokkrir fuglar komnir
upp en þetta leggst mjög vel í
mig og ég held að það komi
mjög vel út. Þetta er mikil
nákvæmnisvinna þar sem
fuglarnir eru svo viðkvæmir.
Við erum með gríðarlega mikið efni sem mun gera verkið
enn massífara og glæsilega“,
segir Ólöf. Hún hafði það að
leiðarljósi verkið ætti að hafa
víða skírskotun, vera sprottið
úr íslenskri menningarhefð,
tengjast umhverfinu og hafa
persónuleg tengsl við sóknarbörnin í söfnuðinum.
Um 750 leirfuglar koma til

Um 750 fuglar munu prýða vegginn þegar uppsetningunni verður lokið.
með að prýða altarisvegginn, sé eins og bæn eða vitnis- og heimamenn á Ísafirði látið
sem er um 90 fermetrar, en burður viðkomandi einstakl- sig dreyma um að fá glæsilega
þeir voru búnir til af bæjarbú- ings í kirkjunni. Tólf ár eru altaristöflu á hinn stóra kórum um páskana. Fuglar him- liðin frá því að Ísafjarðarkirkja vegg kirkjunnar.
Stefnt er að því að ljúka
insins er einstakt verk því al- var vígð, en þrátt fyrir að þetta
drei fyrr hefur á Íslandi verið langur tími sé liðinn hefur ekki uppsetningunni fyrir mánaðfarin sú leið að láta sóknar- enn verið komið fyrir altaris- armót en altaristaflan verður
börnin búa til altarislistaverk töflu en frá byggingu kirkj- vígð 19. ágúst.
– thelma@bb.is
og líta má svo á að hver fugl unnar hefur arkitekt hennar

Fyrirtæki sem verða hvað
harðast úti þurfa aðstoð
Það þarf að aðstoða þau fyrirtæki sem hvað harðast verða
úti vegna samdráttar á aflaheimildum á þorski, þannig
að þau komist yfir þá erfiðleika sem framundan eru og
komist hjá því að segja upp
starfsfólki. Þetta segir í ályktun frá stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga, sem lýsir
yfir alvarlegum áhyggjum af
stöðu mála vegna fyrirliggj-

andi samdráttar. Stjórnin telur
mikilvægt að mótvægisaðgerðir þær sem boðaðar hafa
verið verði útfærðar hratt og
vel og teknar til framkvæmda
strax í haust.
„Ljóst er að sveitarfélög,
fyrirtæki og heimili verða fyrir
miklum tekjuskerðingum vegna
samdráttarins. Því ætti að
horfa sérstaklega til þess að
styrkja tekjustofna sveitarfé-

laganna til að þau geti styrkt
innviði sína“, segir í ályktuninni. Ef þessu er fylgt mætti
hugsanlega koma í veg fyrir
að fólk flyttist frá Vestfjörðum
sem og að þekking tapist úr
atvinnulífi.
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga hvetur sveitarfélög í fjórðungnum til að vinna
eigin tillögur að mótvægisaðgerðum, kynna þær fyrir

stjórnvöldum og vinna að
framgangi þeirra í samvinnu
við stjórnvöld. Þá telur stjórnin mikilvægt að lögð verði
áhersla á að greina áhrif kvótaskerðingarinnar á einstaka
byggðarlög. Meðal þess sem
skoða þyrfti væru tekjutap
sveitarfélaga og heimila, áhrif
kvótaleigu á fyrirtæki og
sveitarfélög og fækkun starfa.
– tinna@bb.is

Þrisvar sinnum fleiri í Vigur en á sama tíma í fyrra
Ferðamenn sem heimsóttu Vigur í júní í ár voru
þrefalt fleiri en á sama tíma
í fyrra. Hjá ferðaskrifstofunni Vesturferðum á Ísafirði, sem selur ferðir í Vigur, fengust þær upplýsingar
að um 1.500 manns hafi
heimsótt eyna í júní 2007
en gestir í júní á síðasta ári
voru um 500. Að sögn
Gylfa Ólafssonar, framkvæmdastjóra Vesturferða,
má meðal annars rekja
fjölgunina til eindæma góðrar tíðar.
„Skemmtiferðaskipin spila

einnig þarna inn í, en mikill
fjöldi skemmtiferðaskipa kom
til Ísafjarðar í júní. Þá hefur
verið unnið öflugt markaðsstarf, auk þess sem gott orðspor fer af ferðinni.“ Salvar
Baldursson, bóndi í Vigur,
tekur í sama streng. „Það hafa
verið fleiri skemmtiskip auk
þess sem veðrið er búið að
vera allt annað en það var í
fyrra.“ Hann segir gott hljóð
vera í þeim í eynni, þó að
keyrslan hafi verið stíf í sumar
kvarta menn ekki yfir því.
„Við erum bjartsýn, eins og
alltaf“, segir Salvar.

Vigur í Ísafjarðardjúpi.

