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Lítill tími fyrir
áhugamálin

– segir Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga,
sem hefur átt það til að taka vinnuna með sér í rúmið. Sjá viðtal í miðopnu.

Engin áhætta tekin þegar
lífum gæti verið ógnað
Lögreglunni á Vestfjörðum
barst tilkynning á laugardagskvöld frá gönguhópi þess efnis
að þeir töldu sig hafa séð tvo
ísbirni á ferð milli Hornvíkur
og Hælavíkur á Hornströndum.
Margir voru á ferð á þessu svæði
á þessum tíma og fór því
lögreglan strax að kanna málið
frekar með það fyrir augum að
tryggja öryggi þeirra sem þar
voru.
Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson var kallað úr og
sent áleiðis norður með tvo
lögreglumenn um borð. Þyrla

landhelgisgæslunnar, TFGNÁ, var einnig send vestur til
að aðstoða við leitina. Þyrlan
kom á vettvang upp úr miðnætti
og var þá einnig búið að hafa
samband við þá ferðamenn sem
vitað var um að væru á ferð á
svæðinu og þeir látnir vita.
Þyrlan hætti leit um klukkan
02.30 og sneri aftur til Ísafjarðar
og í framhaldi var farið yfir
stöðuna. Leitað var mjög vel
þar sem gönguhópurinn taldi
sig hafa séð birnina og á
svæðinu í kring, einnig var rætt
við fólk sem hafði verið þarna á

ferðinni.
Ekkert kom í ljós við leitina
sem bent gæti til þess að ísbirnir
hafi verið þarna á ferð og var
því ákveðið að hætta aðgerðum.
Samkvæmt tilkynningu frá
lögreglunni á Vestfjörðum er
talið líklegt að um missýn hafi
verið að ræða og vill lögregla
koma því á framfæri að allar
tilkynningar að þessu tagi eru
teknar alvarlega og málin skoðuð.
Að sögn Önundar Jónssonar,
yfirlögregluþjóns lögreglunnar
á Vestfjörðum, sagðist göngu-

hópurinn hafa séð tvo hvíta
flekki sem hefðu seinna verið
horfnir. Ekki getur um rollur
verið að ræða en enginn búfénaður er á svæðinu. Möguleiki er að gönguhópurinn hafi
séð álftir en það er sennilega
eina dýrið sem heldur til á
svæðinu sem gæti átt við
lýsinguna. „Við skoðum auðvitað allar svona tilkynningar.
Þegar lífum fólks gæti verið
ógnað tökum við enga áhættu
og göngum úr skugga um að
svæðið sé öruggt“, segir Önundur.

Þyrla landhelgisgæslunnar, TF-GNÁ, var
kölluð úr til að aðstoða
við leitina.

Dæmdur fyrir
vörslu
barnakláms
Héraðsdómur Vestfjarða sakfelldi á dögunum karlmann á fimmtugsaldri á Suðureyri fyrir
að hafa aflað sér hreyfimynda sem sýndu börn á
kynferðislegan eða klámfenginn hátt. Refsing
ákveðin 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Brotin
áttu sér stað árið 2006 en
þau vörðuðu 26 hreyfimyndir. Við ákvörðun
refsingar var til þess að
líta að sumt af því myndefni er mjög gróft.
Ákærða til málsbóta
horfir hins vegar að samkvæmt vottorði sakaskrár
ríkisins hefur honum ekki
áður verið gerð refsing
og þá játaði hann brot sín
skýlaust fyrir dómi. Að
öllu þessu virtu þótti
refsing ákærða hæfilega
ákveðin 30 daga fangelsi.
Fullnustu refsingar verður frestað og skal refsingin falla niður að liðnum
tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa að
telja haldi ákærði almennt
skilorð.
Ákærða var einnig gert
að greiða 129.231 krónur
í sakarkostnað og sæta
upptöku á Western Digital hörðum diski, sem á
eru sautján hreyfimyndir,
og geisladiski með sjö
hreyfimyndum.
– thelma@bb.is
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Mikil aflasamdráttur á Flateyri
Fiskafli sem landað var á Flateyri dróst mikið saman á tímabilinu janúar – júní í ár
samanborið við sama tímabil í fyrra. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands var 526
tonnum landað á Flateyri á tímabilinu janúar – júní í ár en í fyrra var landað 4.245
tonnum. Nemur því samdrátturinn 88% á milli ára. Mestu munaði um samdrátt í
þorskafla en 211 tonnum af þorsk var landað á Flateyri í ár eða aðeins 8% af því
magni sem landað var á sama tímabili í fyrra, eða 2.525 tonnum. Einnig varð
samdráttur í landaðri ýsu um 89% og steinbít um 65%.

Flateyri.

Sigríður Dögg Auðunsdóttir með fyrsta eintak
Krónikunnar ásamt eiginmanni sínum Valdimar
Birgissyni.

Sigríður til liðs
við Mosfellsbæ

Ísfirðingurinn Sigríður
Dögg Auðunsdóttir hefur
verið ráðin í nýtt starf forstöðumanns kynningarmála
hjá Mosfellsbæ. Sigríður
Dögg er fædd árið 1972 og
hefur starfað í tíu ár við
fjölmiðla, lengst af sem
blaðamaður. Hún hóf feril
sinn sem blaðamaður á
Morgunblaðinu og var á
þriðja ár blaðamaður á
Fréttablaðinu. Hún var
stofnandi og ritstjóri Krónikunnar og aðstoðarritstjóri
DV. Sigríður Dögg vann í
þrjú ár sem fjölmiðlaráðgjafi hjá stóru almannatengslafyrirtæki í London.
Blaðamannafélag Íslands
verðlaunaði hana sem rannsóknarblaðamann ársins
árið 2006 fyrir fréttir sínar
um tölvupóstamálið svo-

kallaða og greinaflokk sinn
um einkavæðingu bankanna. Árið áður var hún
tilnefnd til blaðamannaverðlauna ársins fyrir skrif
sín.
Að því er fram kemur á
visir.is verður meginhlutverk hennar hjá Mosfellsbæ
að efla jákvæða ímynd og
sýnileika Mosfellsbæjar
jafnt út á við sem innan
bæjarfélagsins. Þess má geta
að Sigríður sótti um starf
upplýsingafulltrúa Ísafjarðarbæjar í vor en dró umsóknina til baka.
Fyrir ættfræðiþyrsta má
geta þess að Sigríður Dögg
er dóttir Bertu Sveinbjarnardóttur og Auðuns Hálfdánarsonar.
– thelma@bb.is

Reiðhjólin stóðust ekki gæðakröfur Vodafone og hafa því verið tekin úr umferð.

Vodafone innkallar reiðhjólin

Auðunn og Ragna Björk sigruðu á
afmælismóti Golfklúbbs Ísafjarðar
Auðunn Einarsson og
Ragna Björk Ólafsdóttir
sigruðu á afmælismóti Golfklúbbs Ísafjarðar sem var
haldið á Tungudalsvelli á
laugardag. Klúbburinn
fagnar 30 ára afmæli í ár og
tókst mótið, sem var styrkt
af Glitni, einkar vel enda
mikill fjöldi þátttakenda og
aðstæður eins og best verður
á kosið. Sólin skein á 104
þátttakendur sem leiddist
ekki að spila í góða veðrinu
á Tungudalsvelli sem var í
frábæru ástandi. Á föstudeginum fór einnig fram
liðamót milli heimamanna
og brottfluttra Ísfirðinga
sem voru valdir af Ísfirðingafélaginu í Reykjavík.
Leikið var með svokölluðu
„Ryder“ fyrirkomulagi og
endaði keppnin með yfirburða sigri heimamanna.

Fengu þeir að launum afhendan nýjan farandbikar sem
gefinn er af Ísfirðingafélaginu,
Margrétarskúlptúr, sem er
nefndur eftir Margréti Árnadóttir, fyrsta formanni Golfklúbbs Ísafjarðar.
Keppni á afmælismótinu
hófst á laugardagsmorgni
klukkan 07.50 og stóð til
20.00. Þaðan var farið beint á
afmælishóf klúbbsins sem var
haldið í sal Frímúrara á Ísafirði. Veislunni var stýrt af
stakri snilld Guðrúnar Stefánsdóttur og var gestum boðið
upp á ljúffenga þriggja rétta
máltíð. Á hófinu voru fjórir
félagar Golfklúbbs Ísafjarðar
heiðraðir af Golfsambandi
Íslands. Það voru þau Margrét
Árnadóttir, Óli Reynir Ingimarsson, Finnur Magnússon
og Tryggvi Sigtryggsson, núverandi formaður GÍ. Golf-

Sigurvegarar í höggleikjum mótsins. Frá vinstri:
Ragna Björk Ólafsdóttir, Anton Helgi Guðjónsson og
Auðunn Einarsson.
samband Íslands veitti Golfklúbbi Ísafjarðar einnig bikar
að gjöf sem verður veittur
ísfirskum golfara sem sýnir
kurteisi og tillitsemi á golfvellinum.
Að sögn Tryggva Sigtryggssonar gekk afmælishátíðin öll ljómandi vel. „Það

var auðvitað frábært veður
og allir skemmtu sér
konunglega. Það var
nokkuð um aðkomufólk hjá
okkur og hafði það á orði
hvað það hefði verið ánægt
með aðstæður hér fyrir
vestan og hve vel afmælishátíðin hefði gengið“.

Vodafone hefur ákveðið að
taka úr umferð hjól sem dreift
hafði verið til sveitarfélaga á
landsbyggðinni. Hjólin voru
lánuð endurgjaldslaust til
bæjarbúa og hafði verkefnið
verið reynt í mörgum bæjarfélögum, þar á meðal á Ísafirði, Flateyri, Suðureyri og
Þingeyri. Hjólin reyndust þó
ekki vel og stóðust ekki
gæðakröfur Vodafone sem
ákváðu að taka hjólin úr
umferð. Að sögn Margrétar
Halldórsdóttur, íþrótta- og
tómstundarfulltrúa Ísafjarðar-

bæjar, hafa hjólin þegar verið
tekin úr umferð í Ísafjarðarbæ.
„Hjólin reyndust ekki eins
vel og vonir stóðu til um. Ég
veit að þetta var notað mikið,
Þingeyringar voru til dæmis
mjög duglegir að hjóla á þeim,
en þetta bilaði oft og var
einfaldlega ekki að gera sig“,
segir Margrét. Að hennar sögn
standa vonir til að reynt verði
aftur að ári liðnu en þá með
önnur og betri hjól en þau
hafi haft í sumar.
– nonni@bb.is

Heilbrigðisstofnun
Bolungarvíkur

Atvinna
Heilbrigðisstofnun Bolungarvíkur óskar
eftir starfsfólki. Um er að ræða vaktavinnu
og er starfshlutfall eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar veitir Hulda Karlsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 863 3811.
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Glæsilegt vallarmet hjá Auðunni á Hvaleyrarvelli

Auðunn er iðinn við að slá vallarmet.

Ísfirski kylfingurinn Auðunn Einarsson setti glæsilegt vallarmet á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði
á þriðja degi meistaramóts Keilis á dögunum. Auðunn lék á 63 höggum, eða átta undir pari,
en fyrra metið var 64 högg. Auðunn hefur verið iðinn við að slá vallarmet í gegnum árin en
þetta er í fjórða skiptið sem hann gerir það. Hann sló tvö vallarmet árið 1998 þegar hann fór
Tungudalsvöll á Ísafirði á 62 höggum, eða sjö undir pari, og Vesturbotnsvöll á Patreksfirði á
69 höggum, eða 4 undir pari. Auðunn sló svo vallarmetið á Gufudalsvelli í Hveragerði þegar
hann fór hringinn á 68 höggum eða fjórum undir pari.

45 daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir brot gegn valdstjórninni

Héraðsdómur Vestfjarða dæmdi karlmann í 45 daga
skilorðsbundið fangelsi fyrir að hóta lögreglumönnum
lífláti og líkamsmeiðingum.

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt karlmann í 45
daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir að hafa ítrekað hótað
tveimur lögreglumönnum,
sem voru við skyldustörf á
Ísafirði, lífláti og líkamsmeiðingum. Í dómi héraðsdóms
kom fram að ákærði hafi látið
þau orð falla að „þetta væri
síðasta vakt lögreglumannanna og að þeir væru búnir að
vera, þeir væru báðir dauðir

og yrðu báðir drepnir“.
Kæra var gefin út fyrir brot
gegn valdstjórninni og var
málið dómtekið þann 7. júlí.
Ákærði viðurkenndi brot sitt
og þótti refsing hans hæfilega
ákveðin 45 daga fangelsi. Eftir
atvikum þótti rétt að fresta
fullnustu refsingarinnar og
skal hún falla niður að liðnum
tveimur árum frá uppkvaðningu dómsins haldi ákærði
almennt skilorð.

Atvinna
Starfskraftur óskast til afgreiðslu- og
pökkunarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi, eftir
hádegi eða allan daginn. Möguleiki á
sveigjanlegum vinnutíma.
Upplýsingar gefur María í Gamla
bakaríinu.

Skrifstofustjóri
75% starf skrifstofustjóra Súðavíkurhrepps er laust til umsóknar
Starfssvið:
Innheimta
Móttaka og svörun fyrirspurna
Útreikningur launa
Álagning fasteignagjalda
Önnur almenn skrifstofustörf
Skráning gagna í One System skjalastjórnunarkerfi,

Bifreiðin er fyrsti rafmagnsbíll Vestfjarða.

Orkubúið kaupir fyrsta
rafmagnsbíl Vestfjarða
Fyrsti rafmagnsbíll Vestfjarða var formlega tekin í
notkun fyrir skemmstu þegar
Gylfi Guðmundsson, innkaupastjóri Orkubú Vestfjarða, afhenti Sölva Sólbergssyni, framkvæmdarstjóra
orkusviðs, lyklana að nýjum
Reva rafmagnsbíl. Sölvi mun
hafa afnot af bílnum og nota
aðallega til ferða innanbæjar
og milli vinnu og heimilis síns
í Bolungarvík. „Rafmagnsbílar hafa ekki verið mikið í
notkun á Íslandi en það mun
bara aukast, það er á hreinu.
Tækninni fleygir fram í þessum efnum og er talið að innan

tveggja ára verði komnar nýjar
rafhlöður sem muni auka vinsældir rafmagnsbíla. Markmiðið með þessum kaupum
eru aðallega að kynnast rafmagnsbílum og öðlast reynslu
á þá. Einnig verður athugað
hvernig þeir reynast á norðlægum slóðum, sérstaklega að
vetri til“, segir Sölvi.
Bíllinn sem um ræðir kallast
Reva og er framleiddur í
Indlandi en fluttur inn í
gegnum Noreg. Bíllinn vegur
aðeins 745 kíló og er 2,6
metrar að lengd. Sölvi þarf
ekki að hafa miklar áhyggjur
af hraðakstri en hámarkshraði

hinnar 17 hestafla vélar er 75
km/klst. Það er á hreinu að
orkan er ódýr á bílinn, en
bílnum er bara stungið í
samband líkt og hverju öðru
heimilistæki. „Það tekur 2-6
tíma að hlaða rafhlöðurnar að
fullu, það fer eftir því hvort
notuð er 9 eða 16 ampera
hleðsla. Það er ekki víst hvað
það mun kosta að reka bílinn
en orkunotkunin er mjög
misjöfn eftir því hvernig
honum er ekið. Ég mun hafa
gott yfirlit yfir hvað bíllinn
notar mikla orku og þannig
reikna út rekstrarkostnað“,
segir Sölvi. Það er ljóst að

aðal kostnaðurinn í rekstri
bifreiðarinnar muni felast í
rafhlöðukostnaði en skipta
þarf um þær á tveggja til
fjögurra ára fresti. Að sögn
Sölva er kostnaður við það
um 10 þúsund krónur á mánuði ef miðað er við að skipt
sé á þriggja ára fresti. Hann
segir að þrátt fyrir að kosta
meira en venjulegur smábíll, eða um 2,2 milljónir,
sé hann tilvalinn í snatt
innanbæjar og hugsanlega
góður kostur fyrir marga
Íslendinga.
– nonni@bb.is

Hæfniskröfur:
Góð tölvukunnátta
Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Reynsla af launaútreikningum kostur
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum FOS VEST.
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst n.k. og
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem
fyrst.
Umsóknir sendist til Skrifstofu Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 3, 420 Súðavík.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri í síma 456 4912
eða með tölvupósti á netfangið:
omar@sudavik.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
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Hvað er harðara en dauðarokk?

Guðmundur Heiðar Gunnarsson ætti að vera flestum
bæjarbúum góðkunnugur.
Síðu rokklokkunum bregður
ætíð fyrir á fremstu röð á tónleikum í bænum en Guðmundur er alæta á hverkyns
tónlist og meiri aðdáanda íslenskrar, og þá sérstaklega ísfirskrar tónlistar, er vart að
finna. Þessi brennandi áhugi
á tónlist í gegnum árin hafa
gert það að verkum að hann er
gangandi alfræðiorðabók um
tónlist og erfitt að reka hann á
stans í þeim efnum. Ég ræði

við Guðmund um tónlistina
sem á hug hans allan. Við
sitjum í íbúðinni hans, innan
um tónlistarfjársjóðinn hans,
þar sem myndir af goðunum
Bowie og Megas horfa yfir
okkur.

Tónlistaráhuginn
vaknaði snemma
Að sögn Guðmundar leið
ekki á löngu þar til áhuginn á
tónlist fór að segja til sín. „Það
má segja að ég hafi haft áhuga
á tónlist alveg frá því að ég

fékk vitið. Ég man bara að
þegar ég var níu til tíu ára var
ég alltaf að hlusta á tónlist. Þá
var auðvitað ekkert útvarp
nema gamla gufan, Rás 1, en
mamma kom oft heim með
plötur sem ég lá yfir. Það voru
þá helst safnplötur en ég man
vel eftir Rokk í Reykjavík sem
ég heillaðist alveg af. Þar uppgötvaði ég líka Egó og Bubba
Morthens en á einni safnplötunni fann ég svo Fuglinn er
Floginn, ég hlustaði svo mikið
á það lag að það hvarf næstum
af plötunni.“

Um svipað leyti tók Guðmundur upp á því að læra á
hljóðfæri en hann kenndi sjálfum sér á hljómborð, einungis
með því að glamra á það og
æfa sig. Hann segist geta spilað eiginlega hvað sem er á
hljómborð en í gamla daga
var hann af og til uppi á sviði
í stað þess að vera innan um
skarann að hlusta. Sem minjagripir um tónlistarafrekin
hanga myndir af hljómsveitunum Leó frá árinu 1986 og
Bjartsýnismenn frá árinu 1989,
en Guðmundur segir tónlistarleg afrek hljómsveitanna
hafa verið takmörkuð.

Er rokkari í húð, en
þó sérstaklega í hár

Guðmundur var aðeins 15 ára þegar hljómsveitin Leó var stofnuð og var hún
stíluð inn á sveitaballamarkaðinn. Efri röð frá vinstri: Einar Ársæll Hrafnsson og
Guðmundur. Neðri röð: Óli Pétur Jakobsson og Eiríkur Sverrir Björnsson.

Guðmundur segist hafa
áhuga á flestri tónlist en þó
sérstaklega íslenskri tónlist.
Það er á hreinu hver goðin
hans eru, myndir af David
Bowie og Megasi hanga fyrir
ofan tölvuna líkt og altari en
það leynir sér ekki hvaða tónlistarstefnu hann aðhyllist
hvað mest. Síðu rokklokkarnir
gefa upp um hann áður en
hann segir nokkuð. „Ég er
mikill rokkari og hlusta mikið
á þungarokk. Ég hlusta mikið
á Iron Maiden og svo hlusta
ég líka á harðara rokk, dauðarokk og jafnvel harðara en
það,“ segir Guðmundur.
Skömmustulega viðurkenni
ég að ég viti ekki hvað er harð-

ara en dauðarokk. „Það er
svakalegt“, svarar Guðmundur. „Það er eiginlega bara eins
og sprengingar.“
Guðmundur hefur þó mjög
breiðan smekk og sem dæmi
um það segist hann vera mikill
Eurovision-aðdáandi. Hann
hefur fylgst með alveg frá
byrjun og sýnir mér einmitt
smáskífu Icy frá 1986 með
fyrsta framlagi Íslands til
keppninnar, Gleðibankanum.

Ástríða fyrir tónlist
Tónlistarsafn Guðmundar
er sérstaklega tilkomumikið
en hann segir það ekki á hreinu
hve margar plötur og geisladiskar eru í hans eigu. „Ég er
nú að vinna í því að skrá niður
safnið mitt en í augnablikinu
veit ég ekki hvað þetta er mikið. Einn félagi minn áætlaði
um daginn að þetta væru um
1.700 stykki. Fólk segir oft
við mig „djöfull áttu mikið af
þessu maður“, ég svara á móti
að þetta væri kannski mikið
ef ég hefði safnað í eitt ár. Ég
er hinsvegar búinn að vera að
sanka þessu að mér hægt og
bítandi í rúmlega fjórðung úr
öld þannig að mér finnst það
ekki eins merkilegt.“
Guðmundur segist hafa
keypt flestar plöturnar en
einnig hafi honum verið gefið
einhverjar og öðrum hafi hann
bjargað á leið í ofninn í Funa.
Hvað gera menn svo við

1.700 plötur? Jú, Guðmundur
viðurkennir að hann hafi kannski ekki tíma til að vera að
hlusta á þær allar reglulega.
Hins vegar hafi hann hlustað
á allar sínar plötur og diska að
minnsta kosti einu sinni, og
margar mikið oftar. Tónlistarsafnið er mikilvægur hluti af
honum og hann segist aldrei
sjá fram á að skilja við það.
„Mér er sama hvað mér yrði
boðið í peningum, það er ekkert sem gæti fengið mig til að
selja plöturnar mínar. Ég vill
ekki einu sinni hugsa til þess
ef það myndi kvikna í þeim,
ég veit ekki hvað ég myndi
gera.“
Það er greinilegt að Guðmundur hefur mikla ástríðu
fyrir tónlist. Aðspurður um
hvort hann hafi nokkurn tímann losað sig við plötur svarar
hann því játandi, í gegnum
tíðina hafi hann nokkrum
sinnum losað sig við plötu og
plötu, sérstaklega ef hann hefur keypt geisladiskinn.
„Hendirðu þá plötunum?“,
spyr ég. Guðmundur horfir á
mig og spyr af fullri alvöru:
„Ertu brjálaður?“ Hann
hugsar með hrylling til þess
að fólk hendi plötum og vill
frekar að það gefi sér þær heldur en að þær verði eldsneyti
fyrir brennsluofninn í Funa.
Ég segi honum sanna sögu
af plötusafni sem eyðilagðist
þegar geisladiskurinn var að
ryðja sér til rúms um 1990.
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Eigandi plötusafnsins, sem
innihélt verk eftir marga af
uppáhalds tónlistarmönnum
Guðmundar s.s. Uriah Hepp
og Deep Purple, fór þá með
safnið út í garð ásamt vini
sínum þar sem vínilplöturnar
voru notaðar sem leirdúfur.
Þeim var kastað á loft og þær
skotnar með haglabyssu. Eigandinn taldi ekki ástæðu til að
eiga þetta „drasl“, til hvers að
hirða þetta þegar geisladiskar
voru komnir til að vera? Þetta
virtist vekja upp skelfingu hjá
Guðmundi og svarar hann
ekki í nokkrar sekúndur.
Loksins svarar hann með
hryllingstón: „Það er ekki í
lagi með suma.“

Vinnur að gagnabanka um tónlist
Guðmundur er að vinna að
því að koma öllum upplýsingum um plöturnar sínar á
stafrænt form en síðustu misseri hefur hann skráð niður
nöfn á listamönnum, plötum
og lögum og sett þær á heimasíðu sína, www.123.is/hammond.
Gagnabankinn er stórmerkilegur fyrir þær sakir að þetta
eru oft einu upplýsingarnar
sem finnast á Internetinu um
lítt þekktari hljómsveitir Íslands í gegnum tíðina. Hann
skráir einnig sögu hljómsveitarinnar ef hún finnst og býður
hann öllum þeim sem hafa
einhverjar upplýsingar að
senda sér línu svo hann geti
bætt því við.
„Ég er ekki nálægt því búinn en það er þó nokkuð mikið
komið inn. Ég hef tekið eftir
því að fólk rekst á síðuna mína
með því að leita á Google, en
oft er ekkert annað sem kemur
upp. Einnig kemur fyrir að
tónlistarmenn sjálfir hafi samband við mig til að bæta við
upplýsingum eða leiðrétta,
það er auðvitað vel þegið og
bara gaman að því,“ segir
Guðmundur.
Guðmundur segist alls ekki
vera að fara að slaka á í tónlistarkaupum og áhuga. Því
getur verið erfitt að áætla hvað
safnið verður stórt eftir því
sem tíminn líður. Eitt er þó á
hreinu, tónlistarmenn sem
troða upp í bænum mega eiga
von á því að sjá ljósu lokkana
í fremstu röð um ókomin ár.
– nonni@bb.is

Menn þurfa ekki lengur að láta sér nægja skötuveislu einu sinni á ári.

Mikil ánægja með skötuveislu Lions og Tjöruhússins
Gleðin skein úr andlitum
gesta Tjöruhússins í hinni
árlegu skötuveislu Lionsklúbbsins á Ísafirði. Með
skötuveislunni fagna Lionsmenn Þorláksmessu að sumri.
Veislan er orðin einn líflegasti
viðburður sumarsins hjá
Tjöruhúsinu en allur ágóði
rennur til góðgerðarmála.
Skötuveislan heppnaðist
ljómandi vel í ár að sögn Kára
Jóhannssonar sem skipulagði
veisluna í samstarfi við
Magnús Hauksson, vert í
Tjöruhúsinu.
„Fólk lét mjög vel af skötunni enda erum við með vana
menn í eldamennskunni.
Hérna voru um 100 manns í
hádeginu líkt og síðustu ár.
Föstu kúnnarnir mæta alltaf

en einnig var nokkuð um ný
andlit. Það komu hingað
nokkrir erlendir ferðamenn og
átu skötu. Þeim fannst bragðið
sérstakt, svo vægt sé til orða
tekið. Við skulum bara segja
að þeir fengu sér ekki ábót“,
segir Kári. Það sama var ekki
að segja um nokkra íslenska
skötuunnendur sem að sögn
Kára þurfti að bera í burtu
eftir þriðja skammt. Það er
ekki furða þar sem kokkarnir
í ár, líkt og síðast, eru á
heimsmælikvarða þegar kemur að skötusuðu. Við pottinn
standa Halldór Hermannsson,
skötumeistari, og tengdasonur
hans og skötulærlingur,
Magnús Hauksson.
– nonni@bb.is

Um hundrað manns mættu í Tjöruhúsið í hádeginu til að gæða sér á skötu.

Þjálfarinn fékk rautt spjald
Í kringum 1980 var hljómsveitin Bjartsýnismenn
stofnuð. Í hljómsveitinni
voru Óli Pétur Jakobsson,
Guðmundur Heiðar Guðmundsson, Sigurður
Snorri Jónsson, Helgi
Jóhann Hilmarsson og
Einar Ársæll Hrafnsson.

Sameinað knattspyrnulið
Ísafjarðar og Bolungarvíkur
gerði 1-1 jafntefli við lið Þróttar
frá Vogum á Vatnsleysuströnd
á laugardag. Mikil barátta
einkenndi leikinn sem og
spjaldagleði dómarans í garð
Djúpsmanna, en alls fóru sex
spjöld í loft í átt að leikmönnum
Bí/Bolungarvíkur. Fátt markvert gerðist í fyrri hálfleik en
það dró til tíðinda á 64. mínútu
þegar Þróttarar komust yfir. Svo
virtist vera sem upp úr ætlaði
að sjóða á næstu mínútum en
BÍ/Bolungarvík fengu að líta

fjögur spjöld á sex mínútna
tímabili, þar á meðal var eitt
rautt þegar þjálfari BÍ/Bolungarvíkur, Slobodan Milisic,
fékk rauða spjaldið og var
sendur upp í stúku af dómara
leiksins. Djúpsmenn voru þó
ekki hættir og neituðu að gefast
upp þá á móti blés og náðu að
jafna leikin með marki frá
Dimitar Madzunarov þegar
aðeins fimm mínútur voru til
leiksloka. Þar við sat og úrslit
leiksins 1-1 jafntefli.
Þrátt fyrir jafnteflið situr BÍ/
Bolungarvík ennþá í toppsæti

B-riðils 3. deildar Íslandsmótsins í knattspyrnu með 20 stig
að 9 umferðum loknum.
Hamrarnir/Vinir sækja fast á
hæla þeirra með 19 stig eftir 9
leiki en BÍ/Bolungarvík er með
mikið betri markatölu, 15 mörk
í plús en Harmarnir/Vinir með
4 mörk í plús.
Næsti leikur BÍ/Bolungarvíkur verður á Torfnesvelli á
laugardag þar sem þeir etja
kappi við lið Knattspyrnufélags
Garðarbæjar sem situr um
miðjan riðil. Leikurinn hefst
klukkan 14.00. – nonni@bb.is

BÍ/Bolungarvík situr enn í toppsæti riðilsins eftir
jafntefli helgarinnar.

6

FIMMTUDAGUR 24. JÚLÍ 2008

Fækkun í Reykjarfirði
Ferðamönnum hefur heldur fækkað í Reykjarfirði milli ára. Ragnar Jakobsson frá Reykjarfirði segir
að leiðindaveður og bjarndýrin á Skaga hafi sett strik í reikninginn. „Bjarndýrin náðu að hræða fólk
frá ferðalögum á þessum slóðum og svo tíðin ekki verið sú skemmtilegasta“, segir Ragnar. Fréttir
hafa borist af meiri reka á Ströndum en undanfarin ár. Ragnar staðfestir það en segir viðinn vera
lélegan. „Þetta er meiri reki en síðustu fimm ár en ekki það sem við kölluðum reka í gamla daga.“
Reykjarfjarðarbændur eru hættir að nýta reka til annars en heimabrúks og segir Ragnar það vera
vegna erfiðleika við flutninga eftir að Fagranesið fór.

Skemmdarverk
unn„Standmynd, sem
steypt er í eir“
in á vegglistaverki
Ritstjórnargrein

Vinur allra landsmanna, Vestfirðingurinn Hemmi Gunn,
tveggja sumra safnstjóri á Hrafnseyri, hefur áhyggjur af því að
fæðingarstaður Jóns Sigurðssonar verði ekki í búningi er hæfa
þykir þá þess verður minnst árið 2011, að 200 ár verða liðin frá
fæðingu frelsishetjunnar, sóma Íslands, sverðs þess og skjaldar,
eins fyrirmenn komust yfirleitt að orði í hátíðaræðum á afmælisdegi forsetans fyrr á árum, þótt minna hafi farið fyrir orðskrúðinu á síðari tímum.
,,Jón Sigurðsson, forseti, standmynd, sem steypt er í eir,“
viðtakandi blómsveigs frá íslensku þjóðinni að morgni hvers
afmælisdags, en að mestu gleymdur að áliðnum degi, eða
hvað? Í ræðu á Hrafnseyri, 17. júní, ýjaði fyrrum forseti Alþingis að því að til heiðurs Jóni ætti að reisa byggingu á Þingvöllum, sem nýta mætti til þingfunda og gestamóttöku. Um
þessa hugdettu hefur Hallgrímur Sveinsson, bóndi og staðarhaldari á Hrafnseyri í 40 ár, þetta að segja: ,,Ef grannt er skoðað, höfum við ekkert með slíkt hús að gera, burt séð frá allri
hugmyndafræði. Sannleikurinn er sá, að á Íslandi er til nóg af
húsum af öllum stærðum og gerðum. Við þurfum ekki meiri
steinsteypu eða gler í bili, síst í minningu Jóns Sigurðssonar.“
(Mbl. 28. júní.) Og hann heldur áfram: ,,Það er beinlínis
lífsnauðsynlegt fyrir hina íslensku þjóð, að hún láti ekki henda
sig, að þeir sem eiga að erfa landið viti ekki hvers vegna 17.
júní var valinn þjóðhátíðardagur á Íslandi. Ef við gleymum að
fræða ungu kynslóðina um þessi efni, getum við alveg eins
gleymt öllu afmælistilstandi í kringum Jón Sigurðsson. Sagan
af Jóni Sigurðssyni er ævintýri sem allir Íslendingar ættu að
kunna nokkur skil á,“ segir Hallgrímur, og vitnar að lokum í
gamalt spakmæli: ,,Þeir sem gleyma fortíð sinni, eru líklegir
til að glata framtíð sinni.“
Til áhersluauka, ýmist til stuðnings eða andstöðu við aðild
að Efnahagsbandalaginu, hafa stjórnmálamenn í vaxandi mæli
vitnað til Jóns forseta og spurt: Hvað ætli Jón Sigurðsson
hefði sagt? Í annarri grein í Mbl. veltir Hallgrímur fyrir sér áráttu þessara manna til að draga hugsanleg viðhorf Jóns Sigurðssonar inn í umræðu dagsins og spyr: ,,En meðal annarra
orða. Hvað ætli Jón Sigurðsson mundi segja um bruðlið,
græðgina og heimtufrekjuna sem viðgengst í dag hjá hluta af
þjóð hans? Og á hinn bóginn: Hvert skyldi vera álit hans á því
að sumt fólk á landi hér lepur dauðann úr skel og á varla málungi matar? Ætli hann sé ekki hissa?“
Ef svo fer sem horfir að þeim fækki stöðugt sem vita hvers
vegna 17. júní var valinn þjóðhátíðardagur Íslendinga, þurfum
við ekki fleiri eirstyttur og þaðan af síður glerhýsi á Þingvöllum
til að tengja við nafn Jóns forseta Sigurðssonar frá Hrafnseyri
við Arnarfjörð, fyrri hluta dags, einu sinni á ári.
s.h.

Á þessum degi fyrir 50 árum

Safna efni í unglingabók um Ísland
Fréttamaður Morgunblaðsins hitti nýlega að máli tvo ferðalanga
sem dvöldust hér á landi um hálfs mánaðar skeið til að kynnast landi
og þjóð, en eru nú farnir heim sín vestur þangað sem heitir Connecticut
í Bandaríkjunum. Það voru hjónin Herbert Best, enskur rithöfundu, og
Erick Berry eins og kona hans kallar sig á titilblöðum bóka sinna en
hún er einnig rithöfundur, bandarísk að þjóðerni. Aðalerindi þeirra
hingað til lands var að safna efni í bók um Ísland, sem frúin hyggst rita
á næstunni. Verður hún eins og aðrar bækur hennar ætluð ungum lesendum. Talið barst fyrst að ritstörfum þeirra hjóna og ferðinni hingað
norður í höf. „Við höfum skrifað einar 80 bækur“, segir frúin. „Ég segi
við því maðurinn minn og ég vinnum saman að bókum okkar, þótt þær
séu gefnar út undir nafni þess okkar, sem átt hefur frumkvæðið og ber
sjálfsábyrgðina. Mínar bækur eru allar ætlaðar börnum og unglingum,
en lesendur 16 ára og yngri – eða hin vinsælu barnabókasöfn – kaupa
1 af hverjum 4 bókum sem seldar eru í Bandaríkjunum. Að undanförnu
hef ég haft í smíðum bækur um Finnland og Lappland og eru þær
væntanlegar á markaðinn næsta vor. Bókin um Ísland verður gefin út
af sama forlagi og þær bækur, Lippincourt í New York. Þar verður
fjallað í léttum tón um land og þjóð, sögu og hennar siði.“

Skemmdir hafa verið unnar á nýju vegglistaverki eftir
aðeins tvo daga.
Skemmdir hafa verið unnar
á vegglistaverki sem krakkar
á námskeiði í veggjalist gerðu
um helgina. Félagsmiðstöðvar
Ísafjarðarbæjar héldu í síðustu
viku þriggja daga námskeið í
samstarfi við Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar þar sem
krökkum voru kennd undirstöðuatriði þessarar listgreinar. Leiðbeinandi á námskeiðinu var Árni Már Erlingsson,
en hann er reyndur vegglista-

maður og hefur komið áður á
Ísafjörð til að kenna ísfirskum
krökkum hvernig skreyta skal
vegg og siðfræðina að baki
veggjalist.
Námskeiðið endaði á laugardag en lokaverkefni þátttakenda námskeiðsins var að
mála listaverk á veggi ganganna á milli Hafnarstrætis og
Aðalstrætis. Nú hafa einhverjir óprúttnir aðilar tekið
sig til og eyðilagt hluta verks-

ins, aðeins tveim dögum eftir
að það var málað, en svo
virðist vera sem einhverskonar verkfæri hafa verið
notuð við það að rispa og rista
í verkið.
„Þetta er auðvitað leiðindamál“, segir Helga Lind Mar,
starfsmaður Félagsmiðstöðvarinnar á Ísafirði, „Krakkarnir
voru búnir að vera duglegir
að vinna við þetta skemmtilega verk og ömurlegt það séu
einhverjir í bænum sem sjá
sig knúna til að eyðileggja
þetta. Krakkarnir ætla að klára
verkið um helgina og ég vona
bara að þessir aðilar sjái sér
fært að leyfa fullkláruðu verki
að standa í friði“.
Verkið hefur vakið athygli
og ánægju íbúa á svæðinu og
þeirra sem leggja leið sína í
gegnum göngin. Eitt vekur
sérstaka athygli og það eru
stensilmyndir af Jakobi Frímanni Magnússyni, framkvæmdarstjóra miðborgarmála Reykjavíkurborgar. Að
sögn Helgu Lindar er þetta
létt skot á Jakob Frímann

Í verkinu er meðal annars
létt skotið á Jakob
Frímann Magnússon,
framkvæmdastjóra
miðborgarmála
Reykjavíkurborgar.
vegna frétta um að hann hafi
látið mála yfir allar veggjalistmyndir í miðborg Reykjavíkur. „Myndina bjuggu
krakkarnir sjálfir til og sýnir
Jakob Frímann haldandi á
úðabrúsa. Krakkarnir áttu að
koma sjálfir með myndir til
að setja á vegginn og þetta
fannst þeim viðeigandi“, segir
Helga Lind.
– nonni@bb.is

Kúl að vera í kór
Það er kúl að vera í kór eða
svo finnst þeim í önfirska
karlakórnum Fjallabræður
sem mun opna stórtónleika
Rásar 2 og Landsbankans á
Menningarnótt í Reykjavík í
ágúst. Halldór Pálsson kórstjóri segir að ráðning Fjallabræðra sé frágengin og tónleikarnir séu tvímælalaust
stærsta „giggið“ til þessa.
„Við lítum á þessa tónleika
sem rökrétt framhald þess sem
við höfum verið að gera. Fyrst
á Aldrei fór ég suður, síðan á
Iceland Airwaves og nú er það
Menningarnótt. Hróarskelduhátíðin hlýtur að fylgja í
kjölfarið“, segir Halldór sem
heldur því fram að það sé kúl
að vera í kór og segir það vera
einkunnarorð Fjallabræðra.
Uppistaðan í kórnum eru

Önfirðingar en aðeins hefur
verið slakað á kröfunum. „Við
vorum t.d.að fá nýjan meðlim
sem er ekki Önfirðingur en
hann vann í frystihúsi á
Flateyri og það taldist nóg.“
Þrátt fyrir skjótan frama í
tónlistarheiminum liggur eitt
atriði eins og mara á kórstjóranum. „Við höfum ekki
komið fram á Vagninum og
það er afar leitt. Ég verð
eiginlega að lofa því hér með
að það muni gerast á þessu
ári.“
Stofnun Fjallabræðra var
tilviljunarkennd eins og svo
margt annað í hinni dýru list.
Halldór var að reyna að kenna
félaga sínum á kontrabassa og
við þær æfingar urðu til
allnokkur lög sem eitthvað
þurfti að gera við. „Við stofn-

Fjallabræður á æfingu. Mynd Önundur Pálsson.
um bara kór sagði ég og
hringdi í félagana og stuttu
síðar við byrjaðir að taka upp
plötu.“ Halldór kórstjóri er
ekki að flækja raddsetninguna
um of. „Í kórnum eru bassar,

tenórar og þeir sem ekki falla
undir þá skilgreiningu eru
bartónar“, segir Halldór og
upplýsir að meginmarkmið
kórsins er að komast í kórferðalag.
– smari@bb.is
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Sjóræningjar í Bolungarvík?
Sjóræningjar virðast hafa fundið sig knúna til að leggja bát sínum að
smábátahöfninni í Bolungarvík . Sjóræningjafáninn blaktir á bátnum og hvít
hauskúpan á fánanum horfir með spurnaraugum til lands. Það skal ósagt
látið hvort sjóræningjarnir séu þeir sömu og rændu Tyrkja-Guddu á sínum
tíma en trúlega er vissara að hafa varann á og líta eftir eigum sínum þegar
umræddur bátur er í landi. Frá þessu var sagt á vikari.is.

Samdráttur um
31% á milli ára

Púttvöllurinn glæsilega verður formlega opnaður í haust.

„Frábær púttaðstaða
fyrir unga sem aldna“
Nýr og glæsilegur púttvöllur verður opnaður innan
skamms á Torfnesi og samkvæmt golfvallarsérfræðingi
verður aðstaðan til fyrirmyndar fyrir unga sem aldna golfáhugamenn. Völlurinn er um
80 metrar á lengd en framkvæmdir hófust síðasta haust,
að byggingu vallarins standa
HSV, Ísafjarðarbær, Golf-

klúbbur Ísafjarðar og Félag
eldri borgara í Ísafjarðarbæ.
Hannes Þorsteinsson er golfvallararkitekt og náttúrufræðingur sem fenginn var til að
skoða hvernig framkvæmdir
hafa gengið. Hannes þykir fær
í sínu fagi en hann hannaði
einmitt golfvöllinn í Tungudal
á sínum tíma. „Fyrsti og
fremst er þetta auðvitað frábær

staðsetning, ég hef hvergi séð
aðstöðu sem þessa á jafn
hentugum stað fyrir bæjarbúa.
Þetta er miðsvæðis og nálægt
sjúkrahúsinu og dvalarheimilinu þannig að fólk þarf ekki
að leita langt til að nýta sér
þetta svæði. Hérna við hliðina
er auðvitað líka leikskóli og
það er alveg kjörið fyrir börn
og eldra fólk að koma hingað

Frá vinstri: Tryggvi Sigtryggsson, formaður Golfklúbbs Ísafjarðar, Hannes
Þorsteinsson, Björn Helgason og Stefán Haukur Ólafsson, gjaldkeri Félags eldir
borgara á Ísafirði.

og æfa sig í að pútta“, segir
Hannes. Að sögn Björns
Helgasonar, sem hefur unnið
að verkefninu undanfarin ár,
er púttvöllurinn hugsaður sem
afþreying fyrir alla bæjarbúa.
Að sögn Hannesar hefur
verið vel staðið að framkvæmdum og farið eftir kúnstarinnar reglum. „Undirbyggingin er mjög góð og þetta er
vel sendinn jarðvegur sem er
hérna undir. Þetta er mjög gott
gras sem sett hefur verið tyrft
með og völlurinn verður
kjörinn til golfs. Á suðurendanum væri jafnvel hægt
að gera halla þar sem hægt
væri að æfa sig í að „chippa“
þannig að á svæðinu verði
aðstaða til að allan stuttan leik
í golfi“. Að sögn Björns og
Hannesar yrði þá ekkert því
til fyrirstöðu að alvöru golfara
gætu æft sig á vellinum og
jafnvel að farið yrði í skipulagðar æfingar hjá golfklúbbnum, en svæðið er það
stórt að þar fer vel um marga
golfara.
Búist er við að völlurinn
verði tilbúinn í haust og að
Ísfirðingum verði gefinn
möguleiki á að spreyta sig á
vellinum áður en vetur ber að
garði. Að sögn Björns verður
haldin vígsluathöfn í september þar sem völlurinn verður
formlega opnaður.
– nonni@bb.is

Næstum þriðjungi minna
af þorski hefur verið landað
á Vestfjörðum það sem af er
árinu miðað við sama tíma í
fyrra. Samkvæmt tölum frá
Hagstofu Íslands var 11.565
tonnum af þorski landað í
vestfirskum höfnum á tímabilinu janúar til júní í fyrra
en aðeins 8.011 tonnum
hefur verið landað á sama
tímabili í ár. Nemur munurinn því um 31%. Er þetta í
takt við þá þróun sem sést á
öllu landinu en þar hefur
þorskafli dregist saman um
22%; 112.342 tonn á tímabilinu janúar til júní 2007
samanborið við 87.467 tonn
á sama tímabili í ár.
Aðeins betri tölur er að
finna þegar litið er á heildarfiskafla. Á Vestfjörðum
dróst heildarfiskafli saman
um 14% á tímabilinu, úr
24.499 tonnum í 21.066
tonn. Á landinu í heild sinni
nam minnkunin um 27%;
624.198 tonn á tímabilinu
janúar til júní í ár samanborið við 858.910 tonn á

sama tímabili í fyrra.
Minnkun á fiskafla hefur
gríðarleg áhrif á bæjarfélög
á Vestfjörðum en á svæðinu
er hátt hlutfall fólks í vinnu
við fiskveiðar og fiskvinnslu
miðað við landið í heild. Í
skýrslu um áhrif aflasamdráttar í þorski á fjárhag
sveitarfélaga sem Hagfræðistofnun Háskóla gaf út í
fyrra kemur meðal annars
fram: „Óhætt að draga þá
ályktun að tiltölulega lítil
sjávarþorp verði fyrir
þyngstum búsifjum af
skerðingu aflaheimilda en
stærri sveitarfélög með
fjölbreyttari atvinnurekstur
finni minna fyrir skerðingunni. Fyrir stóra bæi eins og
Akureyri og Reykjavík er
tekjutapið ekki tilfinnanlegt.
Jafnvel gæti svo farið að
kvótaskerðingin styrkti hag
sumra stórra staða því að
ætla má að hún leiði til þess
að kvóti flytjist frá sumum
smáum stöðum til þeirra
stærri“.
– nonni@bb.is

Farandsali
handtekinn
Lögreglan á Vestfjörðum
handtók í síðustu viku farandsölumann á Ísafirði sem
hafði verið á ferð í byggðarlögum á norðanverðum
Vestfjörðum og líklega víðar
um land. Maðurinn hafði
gengið í hús og boðið til
sölu olíumálverk og annan
varning. Maðurinn er af
erlendu þjóðerni og hefur
hvorki dvalar- né atvinnuleyfi hérlendis. Hann er
grunaður um að hafa flutt
varninginn ólöglega til
landsins og skorti hann
jafnframt nauðsynleg leyfi
til sölumennskunnar. Talið
er að atferli mannsins sé m.a.
brot á tollalögum, lögum um
atvinnuréttindi útlendinga,

lögum um verslunaratvinnu
og lögreglusamþykkt Ísafjarðarbæjar.
Maðurinn gisti fangageymslur á Ísafirði á meðan
mál hans var rannsakað og
ákvarðaði Héraðsdómur
Vestfjarða að maðurinn
skyldi vera í farbanni til 21.
júlí samkvæmt beiðni lögreglustjórans á Vestfjörðum.
Lagt hefur verið hald á 905
myndir og muni sem tilheyra
manninum auk nokkurs af
fjármunum. Rannsókn málsins er lokið og hefur lögreglustjóri þegar gefið út
ákæru á hendur manninum
fyrir ofangreind brot.
Maðurinn er frjáls ferða
sinna.
– thelma@bb.is
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„Þegar við Linda kynntumst, þá fylgdi henni töluverður dýragarður enda hefur það alltaf verið
hennar draumur að búa í sveit. Við komumst raunar dálítið nálægt því eins og við búum í dag
í sælunni í Hnífsdal. Það er töluverður hrossabúskapur á heimilinu, ein átta hross, og gullfiskar. Einn sonurinn er með fiskeldi í herberginu sínu, 400 lítra fiskabúr og töluvert lífríki.
Það er töluvert dýralíf á heimilinu, hundar, naggrísir og fiskar, semsagt í mörg horn að líta.“

Taxtar eru eingöngu til
að verja lágmarksréttindi
– segir Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga
Finnbogi Sveinbjörnsson
tók fyrir rúmu ári við formennsku í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga (Verk-Vest) af Pétri
Sigurðssyni, sem verið hafði
helsti forystumaður í vestfirskri verkalýðshreyfingu um
áratugaskeið. Eins og fram
kemur í rammaklausu hér í
opnunni tók Verk-Vest til
starfa árið 2002 við sameiningu nokkurra verkalýðsfélaga. Mörg fleiri hafa bæst í
hópinn og nú spannar VerkVest nær allan Vestfjarðakjálkann. Gömlu félögin lifa
enn sem deildir í hinu nýja og
sameinaða félagi.
Finnbogi er Bolvíkingur að
uppruna og kveðst verða að
teljast nokkuð hreinræktaður
Vestfirðingur í báðar ættir.
„Móðir mín er ættuð úr Skálavík utan við Bolungarvík en
faðir minn er frá Uppsölum í
Seyðisfirði við Djúp. Ég þarf
að leita nokkuð langt aftur í
ættir til að slíta mig héðan en
fer þá ekki lengra en að
Kvennabrekku í Dölum. Ég
er í vestfirska blóðflokknum,
sem menn kalla, eða A-flokki.
Meinafræðingarnir segja: Þú
ert líka í vestfirska blóðflokknum!“
Á ungum aldri stundaði Finnbogi ýmis störf en lengstum
og allt þar til á síðasta ári
vann hann á Ísafjarðarflugvelli hjá Flugleiðum og síðan
Flugfélagi Íslands.
Að loknum grunnskóla í Bolungarvík árið 1983 fór Finnbogi í Menntaskólann á Ísafirði og lauk þaðan stúdentsprófi fjórum árum síðar. Hann
segir að veran þar hafi verið
skemmtilegur tími. „Ekki
nokkur spurning. Og líka gott
að þurfa að standa svolítið á
eigin fótum og búa á heimavist. Það er mjög þroskandi
og gefandi, sérstaklega hvað
félagslegan þroska varðar.
Seinna fækkaði mikið á vistinni, meðal annars vegna bættra samgangna, og þá dofnaði
yfir félagslífinu í skólanum
því að það byggðist svo mikið
á heimavistarlífinu. Núna
virðist félagslífið þar aftur á
móti vera orðið mjög öflugt á
ný.“

– Hvað tók við eftir stúdentspróf?
„Skóli lífsins. Ég var ekki
alveg tilbúinn að fara í frekara
nám. Ég fór að vinna og tók
þátt í atvinnulífinu með ýmsum hætti. Ég var reyndar byrjaður að vinna hjá Flugmálastjórn í flugturninum á Ísafirði
áður en ég kláraði menntaskólann og var þar áfram
næstu þrjú sumur, en frá hausti
og fram á vor vann ég hjá
Íshúsfélagi Bolungarvíkur við
tilfallandi störf, mest þó við
slægingu og landanir. Þannig
kynntist ég ýmsum þáttum atvinnulífsins. Ég hafði líka
verið í múrverki og eftir að ég
kynntist konunni minni fékk
ég góða innsýn í smíðar því
að tengdapabbi er smiður. Ég
hef unnið við flesta þætti húsbygginga nema pípulagnir og
rafvirkjun. Allt þetta hefur
verið góður grunnur undir það
sem síðar kom þó að það hafi
auðvitað ekki verið ætlunin á
þeim tíma.“
Tveimur árum eftir stúdentspróf fór Finnbogi að
hyggja að frekara námi á ný.
„Í flugturninum snerist allt
kringum veður og ég var orðinn nokkuð staðráðinn í því
að leggja fyrir mig jarðfræði
eða veðurfræði. Hins vegar
hafði ég útskrifaðist af viðskiptabraut og sárvantaði
raungreinar. Ég átti góðan
kunningja í Framhaldsskóla
Suðurlands á Selfossi og
ákvað að skreppa þangað eitt
haust eða jafnvel heilan vetur
og taka bara raungreinar. Það
var mjög sérstakt að sitja eingöngu í stærðfræði og eðlisfræði alla daga en mikil og
góð heilaleikfimi. Þá vildi
þannig til, að ég skrapp vestur
eina helgi í sláturtíðina hjá
móður minni, og hitti þá verðandi eiginkonu mína. Ég vissi
raunar af henni áður en þarna
kynntist ég henni betur. Svo
klára ég mín próf á Selfossi
fyrir jólin 1989 og dríf mig
vestur og við byrjum að búa
saman, fyrst heima hjá foreldrum hennar en síðan flytjum
við út í Hnífsdal og höfum átt
þar heima síðan. Konan mín
heitir Linda Jónsdóttir, Ísfirð-

ingur í húð og hár, dóttir Elínar
Þóru Magnúsdóttur og Jóns
M. Gunnarssonar. Við eigum
saman fjögur börn á aldrinum
frá 10 til 18 ára. Yngst er
Stella, síðan Matthías 11 ára,
Ísak Atli 15 ára og Jónbjörn
er elstur.
Þegar við Linda kynntumst,
þá fylgdi henni töluverður
dýragarður enda hefur það
alltaf verið hennar draumur
að búa í sveit. Við komumst
raunar dálítið nálægt því eins
og við búum í dag í sælunni í
Hnífsdal. Það er töluverður
hrossabúskapur á heimilinu,
ein átta hross, og gullfiskar.
Einn sonurinn er með fiskeldi
í herberginu sínu, 400 lítra
fiskabúr og töluvert lífríki.
Það er töluvert dýralíf á heimilinu, hundar, naggrísir og
fiskar, semsagt í mörg horn
að líta.“
Ekki varð úr frekara námi
hjá Finnboga að sinni. Hvort
veðurfræðin eða jarðfræðin
eiga eftir að komast á dagskrá
á ný verður tíminn að leiða í
ljós.

Langur undanfari
– Hvernig atvikaðist það að
þú varðst formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga?
„Það átti sér langan aðdraganda. Ég kom inn í stjórn
Verslunarmannafélags Ísafjarðar árið 1997. Þá hafði ég
unnið um átta ára skeið á Ísafjarðarflugvelli hjá Flugleiðum og síðan Flugfélagi Íslands
og var þess vegna í því stéttarfélagi. Þegar Gylfi Guðmundsson hætti sem formaður
var leitað til mín að taka við
af honum. Ég var ekki alveg
tilbúinn til þess og Finnur
Magnússon tók við formennskunni en ég var varaformaður. Þegar hafinn var undirbúningur að stofnun Verkalýðsfélags Vestfirðinga var
farið að bera í okkur víurnar
að sunnan, okkur í Verslunarmannafélagi Ísafjarðar, um að
við myndum sameinast suður.
Við Finnur vorum hins vegar
báðir þeirrar skoðunar, að affarasælast væri fyrir félagið
að taka þátt í stofnun hins

nýja verkalýðsfélags hérna
fyrir vestan, þannig að það
yrði sem öflugast. Við kynntum þetta vel fyrir okkar félagsmönnum og þeir sáu kostina við þetta. Þannig urðum
við hluti af Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga á stofnfundi þess
haustið 2002. Þá varð ég ritari
í svokallaðri starfsstjórn en
árið eftir var ég kosinn ritari
félagsins og gegndi því starfi
þangað til ég var kosinn formaður í fyrravor.“
– Er það ekki rétt skilið að
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
hafi í rauninni komið í staðinn
fyrir Alþýðusamband Vestfjarða (ASV)?
„Þróunin hefur í rauninni
orðið sú. Eftir að VerkVest
var stofnað hefur ASV eiginlega legið í dvala. Sambandinu
hefur ekki verið slitið og við
gerum ákveðna kjarasamninga undir merkjum þess, eins
og t.d. sjómannasamningana.
Innan ASV eru núna í rauninni
aðeins tvö félög, þ.e. Verkalýðsfélag Vestfirðinga og Félag járniðnaðarmanna á Ísafirði. Bolvíkingar slitu sig hins
vegar alveg frá samstarfi og
tóku ekki þátt í stofnun Verkalýðsfélags Vestfirðinga. Þeim
stóð til boða að vera með en á
þeim tíma, árið 2001 þegar
undirbúningur hófst, þá var
að ég held ekki gróið um heilt
eftir verkfallsátökin árið 1997.
Við blöndumst þó nokkuð vel
inn í Bolungarvík því að þar
er nokkur hluti iðnaðarmanna
innan okkar vébanda og sömuleiðis verslunar- og skrifstofufólk.“

Samstarfið við Pétur
– Nú tókstu við formennskunni af manni sem í hugum
fólks í áratugi var holdgervingur vestfirskrar verkalýðsbaráttu, Pétri Sigurðssyni.
Hvernig finnst þér hafa verið
að taka við arfleifð hans?
„Ég hef gegnum tíðina átt
mjög gott samstarf við Pétur,
starfaði með honum í stjórn
frá 2002 og þekkti hann áður
sem formann stærsta stéttarfélagsins hér á svæðinu og
forseta ASV. Fyrstu kynnin

af honum voru þegar ég fór að
sækja fundi hjá Lífeyrissjóði
Vestfirðinga. Þá kom hann oft
þar í pontu og var mjög skeleggur, að mér fannst. Svo
þegar ég fór að vinna með
honum fékk ég á hann aðra
sýn sem mér líkaði ekki síður.
Hann lifði og hrærðist í þessu
bróðurpartinn af sinni starfsævi, hátt í fjörutíu ár, þannig
að kallinn hefur alveg gríðargóða innsýn í alla þætti. Þegar
menn eru komnir með slíka
innsýn hafa þeir miklu dýpri
skilning á viðfangsefninu. Það
hefur að minnsta kosti verið
mjög dýrmætt fyrir mig að fá
að starfa með Pétri í stjórninni.
Síðan þegar leitað er til mín
að gefa kost á mér sem formaður, þá ræddi ég það við
Pétur hvort ég myndi ekki hafa
opið veiðileyfi á hann þannig
að ég mætti leita til hans. Það
hefur gefist mér mjög vel,
einkum síðasta sumar þegar
mikið gekk á og allt fram á
haust. Ég fór beint út í djúpa
endann á lauginni og var þar
að svamla og varla með kút,
svo að það var ómetanlegt að
hafa kallinn við hliðina á sér í
upphafi. Þetta er þannig starf,
að það hlýtur að mótast af
þeim sem það hefur með
höndum og hvernig honum
tekst að starfa með trúnaðarfólki innan félagsins. Ég hef
reynt að efla trúnaðarmannastarfið og ná þannig tengslum
við fólkið. Þetta er meira en
að segja það, því að starfið í
félaginu er orðið svo yfirgripsmikið. Kannski eru margir
sem gera sér ekki alveg grein
fyrir því að nánast allir helstu
kjarasamningar sem verið er
að gera á almennum vinnumarkaði eru inni á gafli hjá
okkur.
Pétur má eiga það, að hann
hefur ekki verið að skipta sér
af meira en góðu hófi gegnir.
Stundum hef ég verið spurður
hvort ég sé ekki með hann á
bakinu, hvort hann væri ekki
alltaf ofan í öllu sem ég er að
gera og skiptandi sér af - sumir
hafa nú haft á orði að kallinn
hafi átt það til að vera ráðríkur
- en ég bara blæs á þetta. Og
ef mér hefur fundist hann vera

að ganga eitthvað langt í þessum efnum, þá hef ég bara sagt
honum það! Við höfum alltaf
getað talað saman og þegar
okkur finnst eitthvað, þá segjum við það bara hvor við annan. Ég held að kallinn hafi séð
að hann hafi ekki verið að
gera neina stórkostlega vitleysu með því að hvetja til
þess að ég yrði næsti formaður. Alla vega hef ég heyrt það
á honum sjálfum og mínum
félögum.“

Starfsgreinaskipting næst?
– Núna eru miklar skipulagsbreytingar á undanförnum
árum að baki. Liggur eitthvað
fleira fyrir í þeim efnum?
„Það sem til var sáð á sínum
tíma var að öll félögin sem að
nýja félaginu komu ættu fulltrúa í stjórn. Þess vegna er
stjórnin talsvert fjölmenn eða
sautján manns í aðalstjórn
fyrir utan varamenn. Á þessu
stóra og erfiða svæði geta auðvitað ekki nærri allir mætt á
alla stjórnarfundi, sem við
reynum að halda alltaf einu
sinni í mánuði. Við höfum
reynt að fara á staðina og halda
stjórnarfundi þar á hverjum
stað.
En það næsta sem yrði gert
hvað varðar skipulagsbreytingar, og væri raunar það eina
rétta, væri að skilgreina félagið sem starfsgreinafélag, þannig að það yrði deildaskipt eftir
starfsgreinum. Í dag erum við
með það deildaskipt eftir
svæðum og hver deild ber ennþá heiti gömlu félaganna.
Þannig ber deildin í Reykhólahreppi ennþá nafnið Grettir,
deildin á Patreksfirði ber enn
Skjaldarheitið og svo framvegis allan hringinn. En þó að
við færum að starfsgreinatengja þetta, þá myndu þessi
tengsl við svæðin ekki slitna.
Fólkið sem hefur verið atkvæðamest fyrir sínar starfsgreinar á sínu svæði myndi
vera áfram í sínum trúnaðarstörfum. Það eru alveg hreinar
línur. Skipulagið yrði einfaldlega betra að því leytinu til,
að þá yrðu t.d. allir sjómenn á
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„En það næsta sem yrði gert hvað varðar skipulagsbreytingar, og væri raunar
það eina rétta, væri að skilgreina félagið sem starfsgreinafélag, þannig að það
yrði deildaskipt eftir starfsgreinum. – – – Skipulagið yrði einfaldlega betra að því
leytinu til, að þá yrðu t.d. allir sjómenn á svæði félagsins í einni sjómannadeild
og allt verslunar- og skrifstofufólk í einni deild. Það yrði miklu sterkari heild.“
svæði félagsins í einni sjómannadeild og allt verslunarog skrifstofufólk í einni deild.
Það yrði miklu sterkari heild.
Félögin voru sameinuð í
hinu nýja Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga til að við yrðum
sterkari saman og í beinu
framhaldi af því yrðu starfsgreinarnar hver fyrir sig sterkari innan félagsins ef það verður deildaskipt með þessum
hætti. Þetta tel ég að ætti að
vera næsta skrefið í þróun félagsins. Þetta var viðrað á síðasta aðalfundi og engum mótmælum hreyft. Helst að Pétri
Sigurðssyni finnist þetta kannski nokkuð geyst farið, en mér
finnst það ekki. Það eru komin
sex ár síðan við stofnuðum
þetta félag og ekki fyrirsjáanlegt að það stækki á næstunni
hvað félagssvæðið varðar
þannig að þetta er eðlileg þróun.“

Horfurnar í
atvinnulífinu
– Nú hefur þú væntanlega
betri yfirsýn en flestir aðrir
yfir atvinnulíf á Vestfjörðum.
Hvernig líst þér á framtíðina?
„Ég skal nú ekki segja að
ég hafi betri yfirsýn en aðrir.
Vissulega erum við í tengslum
við fólk á öllu svæðinu, stjórnarmenn koma alls staðar að
og auk þess heyrum við í
trúnaðarmönnum á hverjum
stað. Þegar á heildina er litið,
þá hefur ýmislegt braggast
betur en reiknað var með. En
auðvitað horfum við alltaf á
okkar grunngerð í atvinnulífinu, sem er því miður frekar
fátækleg. Ég vil ekki vera með
neinar hrakspár, en hætt er
við að það sem útgerðarmenn
hér á svæðinu hafa verið að
tala um eigi eftir að koma í
bakið á okkur. Þeir áttu fyrn-

ingar í fyrra, sem þeir gátu
dreift yfir á núverandi fiskveiðiár, en jafnvel hjá svo
stöndugu fyrirtæki eins og
Odda á Patreksfirði sjá menn
fram á meiri lokun en venjulega yfir sumarmánuðina, sem
kom mér aðeins á óvart.
Reyndar leystist nú töluvert
vel úr því vandamáli sem var
í uppsiglingu hjá Vísi á Þingeyri, sem við héldum ásamt
öðrum mjög vel utan um. Ýmis atriði urðu til þess að vinnslu
þar var haldið áfram og Vísismenn segja að þeir muni halda
áfram ótrauðir í haust.
Hins vegar er maður alltaf
svolítið smeykur þegar fyrirtæki eru ekki með heimilisfesti á Vestfjörðum. Þá erum
við alltaf undir hælnum á því
hvort menn vilji draga saman
starfsemina og flytja hana á
sínar heimaslóðir. Rekstrareiningin á Þingeyri hefur hins
vegar alveg verið að bera sig
og það er gott ef svo verður
áfram.
Horfur í rækjuiðnaðinum
virðast núna mun betri en verið hefur. Rækjan virðist á ný
vera í veiðanlegu magni í úthafinu og jafnframt eru vísbendingar um að hún sé að
taka við sér bæði í Arnarfirðinum og hér í Djúpi og Jökulfjörðum. Ef við lítum á þessa
grein og jafnframt á fiskveiðarnar almennt, þá er þetta ekki
eins slæmt og útlit var fyrir,
en mætti vissulega vera tryggara.
Ef við lítum á byggingariðnaðinn, þá bitnar það auðvitað á þeim geira þegar dregst
saman hjá fólki. En hér eru
ágætlega stöndug fyrirtæki í
byggingariðnaði sem hafa
verið að gera það gott, og ég
heyri það á smiðum á svæðinu, bæði mönnum sem starfa
einir og öðrum sem eru með

Verk-Vest

Verk-Vest tók til starfa 1. janúar 2002 með sameiningu sex verkalýðsfélaga á Vestfjörðum. Þau voru
Verkalýðsfélagið Baldur á Ísafirði, Verkalýðs- og
sjómannafélag Álftfirðinga í Súðavík, Verkalýðsfélag
Hólmavíkur, Verkalýðsfélagið Skjöldur á Flateyri,
Verkalýðsfélagið Brynja á Þingeyri og Verkalýðsfélagið Vörn á Bíldudal. Formlegur stofnfundur félagsins var haldinn í Alþýðuhúsinu á Ísafirði 21. september
2002 og höfðu þá þrjú félög til viðbótar slegist í hópinn, Verkalýðsfélag Patreksfjarðar, Sveinafélag byggingamanna á Ísafirði og Verslunarmannafélag Ísafjarðar. Á árinu 2003 bættust enn við þrjú félög,
Verkalýðs- og sjómannafélag Tálknafjarðar, Verkalýðs- og sjómannafélag Kaldrananeshrepps á Drangsnesi og Verkalýðs- og sjómannafélagið Grettir á Reykhólum. Í ársbyrjun 2004 gekk Verkalýðs- og sjómannafélagið Súgandi á Suðureyri til liðs við VerkVest og síðan Sjómannafélag Ísfirðinga í ársbyrjun
2005. Starfssvæði félagsins nær þannig til allra Vestfjarða að Bolungarvík og Hrútafirði undanskildum. Í
Bolungarvík eru þó verslunar- og skrifstofumenn í
Verk-Vest.
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nokkra menn með sér í vinnu,
að verkefnin virðast vera næg.
Eins og staðan er núna ber
maður ekki sérstakan kvíðboga fyrir þeirri atvinnugrein.
Þegar uppsveifla er í samfélaginu, þá upplifum við ekki
eins gríðarlega uppsveiflu
hérna og verður á suðvesturhorninu. Þar af leiðandi förum
við ekki fram af hengifluginu
eins og virðist vera að gerast
þar heldur förum við rólega
niður hæðina. Lendingin hjá
okkur verður þess vegna ekki
eins harkaleg og á suðvesturhorninu.
Við sjáum það líka, að hér á
okkar svæði hafa verslun og
þjónusta heldur verið að
styrkjast. Við sjáum í ríkara
mæli að keðjuverslanir hafa
verið að eflast, svo sem hjá
N1, sem eru að verða meiri og
meiri þjónustuverslanir þar
sem öflugt móðurfyrirtæki
heldur utan um reksturinn.
Það erum við líka að sjá með
fleiri verslanir á svæðinu, eins
og Samkaup-Strax, sem eru
hér nokkuð víða, og Bónus,
að það er ekkert fararsnið á
þeim verslunum.
En það er vissulega áhyggjuefni hjá smábátasjómönnum þeir eru nokkrir en ekki nærri
allir innan okkar vébanda hvað kvótaniðurskurðurinn
hefur haft gríðarleg áhrif.
Sumir hafa neyðst til að hætta
en hjá öðrum hefur orðið meiri
skuldsetning og erfiðara að
verða sér úti um kvóta. Þetta
bitnar líka á þeim hluta ferðaþjónustunnar sem snýr að sjóstangaveiðinni, en hún hefur
verið gríðarleg lyftistöng fyrir
svæðið.“

Taxtar og
yfirborganir
„Hér hefur þegar á heildina
er litið verið ódýrara að stunda
rekstur en á suðvesturhorninu.
Ástæðan er sú, því miður, að
launaþróunin hér og syðra hefur ekki haldist í hendur. Þetta
hefur meðal annars bitnað á
svæðinu að því leyti, að skólafólk sem fer héðan í burtu til
framhaldsnáms hefur að námi
loknu ekki átt kost á sam-

bærilegum launum hér, jafnvel ekki fyrir sömu vinnu. Hér
er ég reyndar ekki aðeins að
tala um Vestfirði heldur landsbyggðina yfirleitt. Hún hefur
dregist aftur úr.
Kjarasamningarnir sem voru
gerðir í febrúar síðastliðnum
voru hins vegar mjög mikils
virði fyrir landsbyggðina. Við
formenn félaga á landsbyggðinni drógum enga dul á það,
að þetta væru góðir samningar
fyrir okkar fólk. Hlutfallslega
breyttu þeir ekki svo mjög
miklu á höfuðborgarsvæðinu.
Þar var bróðurparturinn af
launþegum á öðru en taxtakaupi. Það þekkist í minna
mæli á landsbyggðinni að fólk
sé yfirborgað. Hér er meira
um að fólk sé á strípuðum
töxtum, sem er alger misskilningur hjá atvinnurekendum,
því að taxtar eru eingöngu til
að verja lágmarksréttindi launþegans. Það er öllum frjálst
að semja um betra kaup og
betri kjör við sitt starfsfólk.
Þegar um gott starfsfólk er
að ræða er um að gera að umbuna því til að halda því hjá
sér. Þetta er reginfirra margra
atvinnurekenda að þeim sé
nauðugur sá kostur að greiða
lágmarkstaxta. Það er alltaf
verið að kenna verkalýðsfélögunum um að halda niðri
launum með því að við séum
að semja um þessa taxta. Þeir
eru hins vegar einungis til þess
að tryggja lágmarksrétt hvers
og eins launþega. Ekkert annað. Tryggja að það sé ekki
verið að svína á honum.
Við upplifðum það mjög
sterkt í vetur, að bæði iðnaðarmenn og verslunar- og skrifstofufólk hérna á svæðinu
báru töluvert meira úr býtum
en aðrir. Og ég segi: Það er
bara gott að fólk fái vel borgað. Spurt hefur verið hvers
vegna við hefðum ekki náð
þessu líka fyrir aðra. Það var
hins vegar erfiðara. Á höfuðborgarsvæðinu var mikið um
yfirborganir hjá iðnaðarmönnum og þó einkum skrifstofufólki. Þess vegna kostaði
hækkun lágmarktaxta nánast
ekkert þar. Hins vegar gaf
þetta fólki á landsbyggðinni

góðar kjarabætur þó að verðhækkanir á lífsnauðsynjum
hafi núna étið þær upp.“

Lítill tími fyrir
áhugamálin
– Hver eru helstu áhugamálin og viðfangsefnin í tómstundum?
„Þau hafa ekki komist mikið að hjá mér síðustu misserin.
Það hefur farið alveg gífurlegur tími í félagsmálin. Í fyrra
þegar ég tók við formennskunni í Verk-Vest var ég ennþá
í vinnu hjá Flugfélagi Íslands.
Ég var ekki búinn að fá mig
lausan því að það átti að vera
svo rólegt að taka við að sumri,
lítið um að vera, lítið að gerast.
En það var öðru nær. Hvert
verkefnið rak annað alveg
þangað til undirbúningur
kjarasamninga hófst. Ég átti

að fara í sumarfrí hjá Flugfélaginu í ágúst en þá hafði ég
verið að vinna þar á vöktum
og var svo alltaf á skrifstofu
Verk-Vest á frívöktunum. Ég
sá að það gengi aldrei upp að
vera bæði formaður verkalýðsfélagsins og jafnframt í
annarri vinnu. Ég komst ekki
í neitt sumarfrí í fyrra og áhugamálin komust ekkert frekar
að.
Linda spurði mig eitt sinn í
vetur hvort ég væri hættur í
hestamennskunni. Þá var ég á
kafi í kjarasamningunum. Þú
verður nú að gefa mér smáséns, sagði ég. En það hefur
verið helsta áhugamálið mitt
að vera með henni í hestamennskunni. Ég sagði nú alltaf við að það væri stússið í
kringum hestana sem skipti
mestu máli, að fara í hesthúsið
og gefa þeim og snúast í kring-

um þá. Útreiðartúrarnir voru
kannski ekki aðalatriðið. Ég
bý ennþá að því að hafa farið
á járninganámskeið og járna
því okkar hesta sjálfur, þó svo
hafi nú ekki verið í vetur.
Líka hef ég alla tíð verið
dálítið veikur fyrir stangaveiði, bæði sjóstangaveiði og
silungsveiði. Ég er enginn sérstakur laxakarl en silungurinn
hefur alltaf heillað mig.
Svo var það sportið sem ég
lagði að mestu á hilluna þegar
ég kynntist konunni, ég hafði
bara engan tíma til að stunda
það - það var golfið. Núna er
ég aðeins farinn að fikta við
það aftur eftir nánast tveggja
áratuga hlé. En það er eins og
annað, enginn tími til að
stunda þetta. Og fjölskyldan
er stór og henni þarf að sinna
líka. Þá reyni ég að gefa mér
tíma til að mæta á kóræfingar

hjá karlakórnum Erni sem og
æfingar hjá lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar, en þar
spila ég á trompet.
Starfið hjá Verk-Vest er
reyndar þess eðlis að maður
verður nokkuð samofinn því,
slítur sig aldrei almennilega
frá því. Það eru góðar auglýsingar sem hafa komið frá
Verslunarmannafélagi Reykjavíkur sem lýsa þessu ágætlega, þar sem fólkið er að
burðast með vinnuna undir
hendinni. Linda sagði að ég
væri orðinn alveg eins í vetur
þegar mest gekk á kjarasamningunum. Kominn með pappírana upp í rúm á kvöldin,
kominn með vinnuna í rúmið.
En ég er að reyna að venja
mig af þessu og slíta mig frá
vinnunni. Það er nauðsynlegt
ef maður á ekki að brenna út í
starfi löngu fyrir aldur.“

STAKKUR SKRIFAR

Gildi og sannleikur
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.

Efnahagsmálin hafa verið fyrirferðarmikil að undanförnu, ekki að ósekju.
Þjóðin hefur um fátt annað hugsað enda hefur þrengt að ótrúlega góðum
lífskjörum. Öllum er hollt að muna sögu Biblíunnar um hin sjö feitu og hin
sjö mögru ár. Í lífinu skiptast oft á skin og skúrir. Aðeins hefur dregið ský
fyrir sólu, en fáir eru aðkrepptir að undanskildum þeim sem veðjað hafa á
erlend lán vegna kaupa á íbúðarhúsnæði. Flestum hlýtur að vera kleift að
skera aðeins niður lífsstílinn um sinn og hugsa sitt ráð og leita þess er
skiptir máli í lífinu. Því miður hafa mannleg gildi oft vikið í lífsgæðakapphlaupinu.
Fjölmiðlar hafa fjallað um að Kenýumanninum Paul Ramses skyldi
vísað úr landi. Auðvelt er að hneyskslast og taka þátt í mótmælum fólks
sem leggur fyrir sig að standa í slíku og nefna mætti atvinnumótmælendur.
Það leggur sig fram um að hafa uppi andmæli við flestu sem snertir framkvæmd laga og réttar á Íslandi með alls kyns aðgerðum. Sem betur fer hefur
það rétt til og kemst upp með að þreyta almenning og aðra, verndað af lögreglu og lögum. Það þýðir hins vegar ekki að meirihluti almennra borgara
styðji málstað þeirra. Hann fær þó gott pláss í fjölmiðlum og oftast gagnrýnislaust.
Á Íslandi hafa menn rúmt frelsi til þess að koma skoðunum sínum á framfæri, óháð því hversu innihaldsríkar eða vel grundaðar þær eru. Það er fagn-

aðarefni. Undrun vekur þó hve fjölmiðlungar leggja á sig litla vinnu til að
kynna sér mál áður en talað er við mótmælendur. Kom það í ljós vegna burtsendingar mannsins frá Íslandi til Ítalíu í samræmi við Dyflinarsamningin
sem Ísland er þátttakandi í. Létt er að snúa aðgerðum ríkisstjórnar, sem eru
löglegar, upp í mannvonsku ef aðeins er litið á eina hlið máls.
Kenýamaðurinn og kona hans hafa dvalið ólöglega á Íslandi. Dvalarleyfi
hefur hún í Svíþjóð og getur snúið þangað og á að gera, en vill greinilega
taka lögin í sínar hendur. Hann dvaldi hér líka ólöglega á grundvelli vegabréfsáritunar frá Ítalíu. Verra er að af þeirra hálfu hefur ekki verið sagt satt
og rétt frá atvikum og atburðarás. Þá vaknar sá grunur að nýta hafi átt sér
samúð íslensks almennings, sem þrautreyndir mótmælendur með feril hafa
kynt undir.
Miskunnsemi er góð, en gæta þarf samræmis og jafnræðis. Vilji Íslendingar
opna landið upp á gátt fyrir fólki, sem ákveður sjálft hvort það er pólitískir
flótta-menn er hollt að hafa í huga að fyrr en varir mun straumurinn verða
endalaus. Geðþóttaákvörðun á vart við þótt auðvelt sé að hafa samúð með
fólki. Hvert mál þarf að skoða og hafa í huga að samhengið við Evrópu er
mikið. Við skulum virða það að óbreyttum lögum. Gildin eru mörg og
misjöfn.
Eitt gildanna er jafnræðisreglan sem ekki er leikfang.
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Vinnubúðir á snjóflóðahættusvæði

Vinnubúðirnar eru staðsettar beint undir Búðargili.

Vinnubúðir verktakafyrirtækisins Ósafls, sem vinnur
að gerð Bolungarvíkurganga,
eru staðsettar undir Búðargili
í Hnífsdal sem er mikið og
þekkt snjóflóðasvæði. Engin
svefnaðstaða verður í búðunum í Hnífsdal heldur verður
þar verkstæði, matssalur og
aðstaða fyrir eftirlit.
Jóhann Birkir Helgason
bæjartæknifræðingur segir að
Veðurstofan og Ísafjarðarbær
hafi verið í samstarfi með þetta
mál og gert verktakanum ljóst
að þetta sé ekki æskileg
staðsetning fyrir vinnubúðir.
Að sögn Rúnars Jónssonar,
staðarstjóra Ósafls, er þessi
staðsetning sú eina sem var í

boði fyrir verktakann. „Við
gerum okkur grein fyrir því
að búðirnar eru á snjóflóðahættusvæði en staðsetningin
er sú eina sem er í boði og er á
því svæði sem Vegagerðin
úthlutaði okkur“, segir Rúnar.
Hann leggur áherslu á að
aðalvinnubúðir Ósafls og þær
sem svefnaðstaða starfsmanna
verður, er í Bolungarvík en
ekki í Hnífsdal.
Ekki er ósennilegt að rýma
þurfi búðirnar í einhver skipti
vegna snjóflóðahættu og segir
Rúnar að menn geti lifað við
það. „En ef við þurfum að
rýma búðirnar oft þá fer það
að valda okkur vandræðum“,
segir Rúnar. – smari@bb.is

Krúsin fagnar styrkveitingu til Kaffi Edinborgar
Böðvar Sigurbjörnsson,
einn rekstraraðila skemmtistaðarins Krúsarinnar á Ísafirði, fagnar styrkveitingu
Ísfjarðarbæjar til Kaffi Edinborgar. Bæjarráð samþykkti
að styrkja fjölskylduskemmtun Kaffi Edinborgar síðasta
laugardag um 50 þúsund
krónur. Stærsta númer
skemmtunarinnar er Eurobandið en auk Eurovisionfaranna kemur Morrinn og
hljómsveitin Apollo fram. Um
kvöldið mun Eurobandið spila
á balli í Edinborgarhúsinu.
„Við hljótum að fagna því að
hægt er að fá styrki frá bænum
til að fá ballhljómsveitir til
Ísafjarðar. Ég og mín fjölskylda höfum verið í þessum

bransa í tuttugu ár og aldrei
dottið í hug að sækja um styrki
til bæjarins“, segir Böðvar.
Hann segir að nú muni hann
fara í það af krafti að bóka
stærstu ballhljómsveitir Íslands og ætlar jafnframt að
sækja um styrki til bæjarins.
„Við fáum þá böndin til að
spila fyrir utan Krúsina um
daginn fyrir gesti og gangandi
og þá er komin ljómandi
fjölskylduskemmtun.“
Böðvar segist undrast hvað
styrkbeiðni Kaffi Edinborgar
var afgreitt með miklum flýti
eða í sömu viku og skemmtunin verður haldin. Hann býst
við að Krúsin fái sambærilega
flýtimeðferð.
– smari@bb.is

Gangi áætlun Böðvars fram verða haldnar
fjölskylduskemmtanir fyrir framan Alþýðuhúsið.

Mun ekki beita sér fyrir frekari framlögum til nýbyggingar Byggðasafnsins
Menntamálaráðuneytið
mun ekki beita sér fyrir frekari
framlögum til nýbyggingar
Byggðasafns Vestfjarða samkvæmt bréfi frá menntamálaráðuneytinu sem lagt var fyrir
á fundi bæjarráðs fyrir
skemmstu. Í bréfinu kemur
meðal annars fram að verkefnið hefur notið framlaga úr
ríkissjóði umfram það sem
fólst í samning þess efnis sem
var undirritaður árið 2004. Í
þeim samning kom fram að
ríkissjóður skyldi leggja fram
kr. 35.041.827 til verksins og

var sú upphæð að fullu greidd
fyrir árslok 2005. Samkvæmt
bréfinu eru framlög ríkisins
til nýbyggingarinnar nú komin í rúmar 50 milljónir króna
en samkvæmt safnalögum er
gert ráð fyrir að framlag úr
ríkissjóði til að afla húsnæðis
fyrir safn geti numið allt að
þriðjung kostnaðar.
Samkvæmt upplýsingum í
greinargerð Byggðasafns
Vestfjarða nam framlag Ísafjarðarbæjar til nýbyggingarinnar á tímabilinu 2004-2006
33 milljónum króna. Í greinar-

gerðinni kemur einnig fram
að heildarkostnaður við bygginguna var orðinn kr.
60.402.793 í árslok 2005, en
hlé hefur verið á framkvæmdum frá því sumri.
Í bréfinu segir að það sé því
ljóst að ríkissjóður hafi lagt
fram um 60% af þeim framlögum sem hafa verið veitt til
nýbyggingar
safnhúss
Byggðasafns Vestfjarða og að
„ráðuneytið mun því ekki
beita sér fyrir frekari framlögum til verkefnisins“.
– nonni@bb.is

Menntamálaráðuneytið mun ekki beita sér fyrir frekari framlögum til nýbyggingar
Byggðasafns Vestfjarða.
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Páll Pálsson fjórði aflahæstur

Páll Pálsson ÍS landaði fjórða mesta aflaverðmæti íslenskra ísfisktogara á síðasta ári.
Aflaverðmæti Páls var 572 millj. króna. Mestu aflaverðmæti landaði Suðurey VE
eða 621 millj. króna. Þetta kemur fram í samantekt Fiskifrétta sem byggð er á
nýbirtri skýrslu Hagstofu Íslands um afla og aflaverðmæti einstakra skipa á árinu
2007. Páll Pálsson ÍS er gerður út af Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru Hf. Skipið var
smíðað í Japan árið 1972 fyrir Hraðfrystihúsið í Hnífsdal og hefur skilað sínu og
gott betur á þeim 36 árum sem eru liðin frá fyrstu veiðiferð skipsins.

Páll Pálsson ÍS á veiðum.

Ísfirska hljómsveitin Apollo var meðal þeirra sem skemmtu gestum.

„Frábær og flottur fjölskyldudagur“

Fjölmenni sótti skemmtunina.

Eurobandið.

Fjölmenni sótti fjölskylduskemmtun í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á laugardag.
Fram komu Evróvisjónfararnir í Eurobandinu, götuleikhúshópurinn Morrinn og ísfirska
hljómsveitin Apollo. „Þetta
var rosalega skemmtilegur og
flottur dagur. Um 400 manns
komu og fengu sér grillaða
pylsu og hlýddu á skemmtiatriði. Það var líka frábært að
fá Eurobandið sem spilaði frítt
á fjölskylduskemmtuninni og
héldu uppi góðu stuði. Bæði
börn og fullorðnir dönsuðu
fram eftir degi“, segir Erik
Newman, vert á kaffi Edinborg og skipuleggjandi fjölskylduskemmtunarinnar.
Að sögn hans var Eurobandið mjög ánægt með heimsóknina til Ísafjarðar. „Grétar
Örvarsson, umboðsmaður
Eurobandsins, vildi þakka
kærlega fyrir góðar móttökur
en þeim fannst frábært að sjá
hversu margir komu á fjölskyldutónleikana og eins
dansleikinn um kvöldið og

Boðið var til grillveislu.
sagðist vonast til að geta
endurtekið leikinn að ári.
Tæplega 400 gestir komu á
ballið og dönsuðu margir frá
fyrsta lagi til hins síðasta.“

Fjölskylduskemmtunin var
í boði Kaffi Edinborgar, Sparisjóðs Vestfirðinga, Ísafjarðarbæjar og Landflutninga. „Ég
vil koma á framfæri þakklæti

til allra sem komu að og
styrktu þessa fjölskylduhátíð
og vona að við getum endurtekið svona flottan fjölskyldudag að ári“, segir Erik.
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Allar upplýsingar á sama stað
Ari Klængur Jónsson er
verkefnisstjóri upplýsingamiðlunar Fjölmenningarseturs. Hann kom til starfa fyrir
um hálfu ári og segir að hingað
til hafi 90% vinnunnar snúist
um gerð nýrrar heimasíðu setursins. Vefurinn var opnaður
við hátíðlega athöfn á dögunum, en þrátt fyrir það er hann
enn í vinnslu. Heimasíðan er
á fimm tungumálum, ef maður
telur íslenskuna með.
Bæjarins besta sló á þráðinn
til Ara til að forvitnast um
síðuna.

Ná að dekka
mjög stóran hóp
– Hefur upplýsingaflæði til
innflytjenda verið ónógt? Er
þetta vandamál?
„Það hefur verið einhver
skortur á upplýsingum, sérstaklega nýjum upplýsingum.
Það er nýbúið að breyta lögunum og það þarf að koma
því til skila til þeirra sem málið
varðar. Það veitir ekkert af
því að hafa allar upplýsingar
á sama stað, og það hefur vantað.“
– Og með því að hafa
heimasíðuna á fjórum erlendum tungumálum; ensku, pólsku,

tælensku og serbó-króatísku,
þá náið þið að dekka mjög
stóran hóp innflytjenda?
„Já, með þessu náum við til
stórs hóps innflytjenda. Hjá
okkur verða allar upplýsingar
til á öllum þessum tungumálum þegar fram í sækir. Hluti
þessara upplýsinga er ennþá í
þýðingu. Tælenski hluti síðunnar er til að myndi ekki
komin langt eins og er, en á
hinum tungumálunum hafa
upplýsingarnar verið að koma
jafnt og þétt inn.“

Upplýsingar
um upplýsingar
– Svo er boðið upp á þrjú
ólík símanúmer þar sem svarað er á pólsku, tælensku eða
serbó-króatísku.
„Þrír starfmenn okkar sjá
um að svara í þá upplýsingasíma. Mér skilst að fólk hafi
talsvert verið að nota þessa
síma.“
– En er innflytjendum bent
á þessa síðu ykkar og upplýsingasíma þegar þeir koma inn
í landið?
„Það er einmitt eitt af því
sem verið er að vinna í, upplýsingar um upplýsingar. Þetta
er alltaf í skoðun. Við þurfum
alltaf að bæta okkur í því, það

hefur verið kannski vandamál
að kynna nægilega vel fyrir
fólki hvar það getur fengið
þessar upplýsingar.“
– En væri ekki hægt að útdeila einhvers konar kynningarpakka á þeim stöðum þar
sem fólk sækir um atvinnuog dvalarleyfi?
„Það myndi bara ekki gagnast öllum. EES-ríkisborgarar
þurfa náttúrlega ekki atvinnuleyfi og eftir 1. ágúst þurfa
þeir ekki dvalarleyfi heldur.
Þá spyr maður sig: Á maður
að hafa eitthvað bréfsefni í
boði á flugstöðinni eða hvað.
Þetta er dálítil pæling og við
þurfum að halda áfram að
hugsa þetta.“

Aftarlega á merinni
– En hvernig finnst þér við
Íslendingar hafa verið að
standa okkur í upplýsingagjöf
til innflytjenda í samanburði
við aðrar þjóðir?
„Ég held því miður að við
höfum ekki verið framarlega,
langt í frá. En ef þessi síða
gengur upp eins og hún á að
gera, ætti hún að vera stórt
stökk fram á við. Í framkvæmdaáætlun þingsins sem var
samþykkt núna í vor, fékk
Fjölmenningarsetur mjög stórt

hlutverk og á að sjá um þennan
upplýsingapakka. Þannig að
þetta er allt á réttri leið.
Í sjálfu sér er ekkert skrítið
að við séum aftarlega á merinni, innflytjendamálaflokkurinn er einfaldlega það ungur
hérna miðað við á hinum
Norðurlöndunum. Þess vegna
er ekkert óeðlilegt að við séum
komin skemur en nágrannar
okkar. Bara fyrir 10-15 árum
var hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi eitthvað um 2%,
en í janúar á þessu ári var það
komið upp í 6,8%.“
– Þannig að það má segja
að með Fjölmenningarsetrinu
sé verið að vinna í þessum
málum akkúrat á réttu augnabliki?
„Jú, og við mættum ekki
vera seinna á ferðinni að mínu
mati.“

Kerfið getur
verið flókið
– Ykkar hlutverk hlýtur að
einhverju leyti að vera að
koma innflytjendum í samband við einhvern sem getur
hjálpað þeim, t.d. lögfræðing
eða verkalýðsfélag ef fólk á í
vinnudeilu?
„Jú, bæði það að hjálpa

þeim áfram og svo hreinlega
að hjálpa þeim að komast í
gegnum kerfið sem getur verið afskaplega flókið. Eins og
til dæmis með dvalarleyfi fyrir
börn fólks sem eru í sumum
tilfellum að koma seinna til
landsins. Það getur verið mjög
flókið, sérstaklega fyrir þá
sem koma utan EES-svæðisins.
En þú getur ímyndað þér
hvernig það er að koma í nýtt
land sem er gífurlega frábrugðið þínu heimalandi. Það
eru allskyns leyfi sem þú þarft
að hafa og þú þekkir ekkert
inn á stjórnsýsluna. Sjálfur
myndi ég ábyggilega eiga í
erfiðleikum með að fóta mig í
fjarlægu og framandi landi.“

Gagnast öllum
– En vefsíðan getur nú líka
verið afskaplega fróðleg lesning fyrir Íslendinga. Þarna eru
alls konar upplýsingar, eins
og til að mynda trúarbragðadagatal þar sem fram koma
allir helstu hátíðardagar ólíkra
menningarheima.
„Það var einmitt unnið með
félagsmálaráðuneytinu, Alþjóðahúsinu og fleirum, og er
mjög sniðugt. En svo er annar
hluti síðunnar sem við erum

að vinna í núna, eins konar
sveitarfélagagátt, og hún mun
koma til með að nýtast Íslendingum ekki síður en öðrum.
Þar getur maður smellt á
ákveðið sveitarfélag og fengið
upplýsingar um hreinlega allt,
ökukennara, skóla, læknisþjónustu og í rauninni hvað
sem er.
Það er komin beinagrind að
þessu, en við erum að vinna
þetta með sveitarfélögunum
og ennþá vantar töluvert af
upplýsingum þarna inn. Hún
verður þannig upplýsingagjöfin að mynd af staðnum
með götukorti fylgir með og
þar getur maður klikkað á
staðsetningar ákveðinna stofnanna og þá birtast allar upplýsinga um þá stofnun. Eins og
gefur að skilja er þetta gríðarlega mikil vinna, því þarna
verða upplýsingar um öll
sveitarfélög landsins, á fimm
tungumálum.
Þannig að síðan verður í
stanslausri þróun og er ekki
tilbúin þó hún hafi verið formlega opnuð um daginn. Gamla
síðan var úr sér gengin og
þess vegna ákváðum við að
opna hina nýju þó hún væri
ekki alveg klár. En þetta kemur allt saman.
– halfdan@bb.is
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Farandsalinn kom víðar við en á Vestfjörðum

Mannlífið

Farandsalinn sem handtekinn var á Ísafirði á dögunum virðist hafa komið við víðar en á
Vestfjörðum. Að því er frá er greint á visir.is segir kona á Blönduósi að á dögunum hafi maður
bankað upp á hjá sér og boðið til sölu málverk sem hann var með í poka. Málverkunum svipar til
þeirra sem gerð voru upptæk þegar farandsalinn var handtekinn á Ísafirði. Maðurinn virtist ekki
tala ensku en rétti konunni þess í stað miða. Á miðanum hafði verið skrifað á íslensku að málverk
farandsalans væru til sölu en kona sagðist ekki hafa áhuga. „Hann hristi þá bara hausinn og virtist
nokkuð fúll. Því næst gekk hann í burtu,“ segir konan við Vísi.

Smáauglýsingar
Þrír kassavanir kettlingar fást
gefins. Uppl. í síma 456 3372.
Gisting í miðbæ Reykjavíkur.
Verð 5.000. Uppl. í síma 895
0497.
Íbúð til leigu. 3ja herbergja íbúð
til leigu í Holtahverfi. Uppl. í
síma 891 7997 eftir kl 16.
Til sölu tengdamömmubox.
Lítið notað Mont Blanc RBX
3200 ferðabox til sölu á krónur
15.000,-. Stærð L134 x B94 x
H45, 310l. Uppl. í síma 895 7130
Íbúð í Stórholti 11 til leigu, 3ja
herbergja. Laus frá og með 1.
ágúst. Uppl. í síma 898 9794.
Hef til sölu 2 nýjar útidyrahurðir. Vinstri opnun, góður
afsláttur. Uppl. í síma 456 3470
eða 862 3470.
Íbúð í Kópavogi. Til leigu er 3ja
herbergja íbúð í Kópavogi. Um
er að ræða nýlega 101 fm. íbúð,
leigutími er eitt ár frá og með 1.
september n.k. Möguleiki er á
að leigja húsgögn með íbúðinni. Eingöngu reyklausir aðilar
koma til greina. Uppl. í síma
456 5363 og 844 3143.
Til sölu sófasett, 3 + 2 + 1, á
krónur 20 þúsund. Einnig er til
sölu nýlegt rimla-barnarúm
með dýnu, verð 7 þúsund.
Nánari upplýsingar hjá Mörthu
í síma 696 5874.
Einbýlishús á 2 hæðum að
Hjallavegi 16, Suðureyri 430,
144,4 fm úr steinsteypu. 5
herbergi. Uppl. í síma 440 0982.
Til sölu Honda CB1300 2007.
Ef þú ert á annað borð fyrir
Mótorhjól þá gæti þér líkað við
þetta, Frábært til að ferðast á.
Alvöru Mótorhjól hlífalaust,
eins og þau voru gerð milli 80
og 90, nema núna 1300cc, með
alvöru bremsum, og beinni
innspýtingu. Ekið 9000 km, þó
nokkuð af aukahlutum, Micron
slipon, belly faring, crass
protector, speglar, handföng,
Hugger með áfastri keðjuhlíf,
K&N, loftsía, Light Faring. Verð
aðeins 1.190 þ.kr. Uppl í síma
6150445 eða 8632314. Halldór.
Til sölu barnarimlarúm, vel með
farið. Uppl. í síma 892 4372.
Til leigu er 3ja-4ra herb íbúð í
Bolungarvík. Uppl. í síma 691
3115.
Til sölu er Hrannargata 3,
Ísafirði. 142,5 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum, fjögur
svefnherbergi, skjólríkur pallur
við húsið. Uppl. í síma 861 7860,
Rósamunda.

Það er
ódýrara að
vera
áskrifandi
að Bæjarins
besta
Spurning vikunnar
Hendir þú mat?
Alls svöruðu 388.
Já sögðu 263 eða 68%
Nei sögðu 125 eða 32%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Systkinin Brynjólfur Örn, Sigurður Óli og Margrét Rún æfa öll glímu en þau eru á nítjánda, fjórtánda og tólfta ári.

Glíman hefur allt sem
góð íþrótt þarf að hafa
Systkinin Brynjólfur Örn,
Sigurður Óli og Margrét Rún
æfa öll glímu en þau eru á
nítjánda, fjórtánda og tólfta
ári. Í maí voru haldin samdægurs þrjú glímumót á norðanverðum Vestfjörðum þar
sem systkinin komu, sáu og
sigruðu. Brynjólfur sigraði í
keppninni um Vestfirðingabeltið en hún var endurvakin
fyrir tveimur árum eftir 73 ára
hlé. Hann hlaut þar með
sæmdarheitið glímukóngur
Vestfjarða. Yngri systkini
hans sigruðu í sínum flokkum
á Þrastarmótinu.
Nú er Brynjólfur að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramót í glímu sem fer fram í
Danmörku í ágúst. Fjölskylda
hans ætlar að fylgja honum
eftir enda hefur glímubakterían svo sannarlega lagt sitt
mark á hana.
– Hvað eruð þið búin að
æfa lengi?
„Ég er búinn að æfa í fjögur
ár eða frá enda níunda bekkjar.
Þá ákvað ég bara að slá til og
lenti strax í öðru sæti á móti.

Margrét hefur æft í tvö ár og
Óli frá því í desember. Þetta
smitar út frá sér. Ég byrjaði
bara til að prófa og svo byrjaði
Margrét að æfa en Óli var
alltaf í körfuboltanum og hafði
engan áhuga á að prófa glímu.
Svo fékk ég hann til að prófa
í desember og hann varð annar
á móti. Hann ætti þremur vikum seinna í körfuboltanum
og byrjaði alveg í glímunni,
segir Brynjólfur.
Systkinin hafa ekki langt
að sækja glímuna því móðurlangafi þeirra, Magnús Haraldsson, frá Bolungarvík var
glímukappi en hann glímdi
fram á sjötugt.
– Hvað er það sem heillar
ykkur systkinin við glímuna?
„Þetta er svo frábrugðið öllum öðrum íþróttum. Maður
verður mikið yfirvegaðri og
nær betri stjórn á sjálfum
manni og skapinu. Glíman
nýtist á svo marga vegu, hún
styrkir mann og eykur snerpu
og kennir manni sjálfsvörn.
Hún hefur allt sem íþrótt þarf
að hafa“, segir Brynjólfur.

– Þú vannst Vestfjarðabeltið og hlaust sæmdarheitið
glímukóngur Vestfjarða.
„Eiginlega var það bara
óvart. Ég hafði verið að vinna
alla nóttina sem dyravörður í
Edinborgarhúsinu og vaknaði
rétt fyrir kl. 10 þegar skráningin var að byrja. Ég brunaði
yfir á Suðureyri og bjóst svo
sem ekki við neinum árangri.
Ætlaði bara að vera með til að
vera með. Ég ætlaði að reyna
að vinna fegurðarverðlaunin.
Ég lagði Steinar og Daníel og
gerði jafnglímu við Stíg. Hann
gerði jafnglímu við mig og
Daníel og lagði Steinar. Hann
var því með tvo vinninga en
ég tvo og hálfan og því sigraði
ég. Og ég fékk einnig fegurðarverðlaunin“, segir Brynjólfur.
– Margrét og Óli sigruðu í
sínum flokkum á Þrastarmótinu sem fór fram samdægurs
og keppt var um Vestfjarðabeltið.
„Ég var í flokki stúlkna 1112 ára og var ákveðin í að
vinna. Alveg frá því að ég

vissi hvenær mótið yrði haldið
var ég ákveðin í að vinna. Ég
held að það hafi hjálpað mér
mjög mikið“, segir Margrét.
„Ég var í flokki drengja 1314 ára. Ég var svakalega glaður með sigurinn.Ég fékk tvær
jafnglímur en vann hinar glímurnar mínar og fór því í úrslitaglímu við strák sem ég
þekki. Við kunnum á hvorn
annan en ég var nú ekkert svo
lengi með hann samt“, segir
Óli.

Vélmannadans í fyrstu
– Glíman hefur vakið mikla
athygli á Vestfjörðum. Til að
mynda hefur aldursflokkur
Óla verið að glíma fyrir ferðamenn af skemmtiferðaskipum
og kynna íþróttina.
„Hörður er þriðja stærsta
glímufélagið á landinu. HSK
eru stærstir og svo kemur
Reyðarfjörður og svo við. Þá
er talið með bæði fullorðnir
og börn en hjá stóru félögunum vantar öflugra starf fyrir

börn og unglinga. Við erum
með mjög gott starf fyrir yngri
kynslóðina en það mætti samt
vera fleiri stelpur að æfa hjá
okkur“, segir Brynjólfur.
„Já við erum bara þrjár. Oftast æfum við með strákunum
en stundum æfum við bara
þrjár saman“, segir Margrét.
„Það æfir þær kannski bara
meira að æfa með strákunum
því þeir taka fjölbreyttari
brögð sem ekki eru vanalega
kennd í stelpnaflokkunum.
Eins er það jákvætt fyrir strákana því stelpurnar glíma á
mikið mýkri hátt, en þeir eru
svo stórir og stífir og því læra
þeir að mýkja sig upp þegar
þeir glíma á móti stelpunum.
Eins og þegar við byrjuðum
fyrst fyrir fjórum árum þá var
þetta bara eins og vélmennadans og stál í stál.
Hörður er líka eina íþróttafélagið á norðanverðum Vestfjörðum sem er með fleiri en
eina íþrótt. Við erum með box,
tæ kvon dó, glímu og handbolta. Svo höfum við aðstöðu
til að bjóða upp á æfingar í
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Um 100 manns í Dalaportinu

Um 100 manns sóttu Dalaportið sem haldið var í hlöðunni á Heimabæ í Arnardal á laugardag. „Við
erum hæst ánægð og ætlum að endurtaka leikinn í haust og svo ætlum við að vera með jólamarkað
fyrir jólin“, segir Anna Sigríður Ólafsdóttir, hjá ferðaþjónustunni Arnardal sem stóð að Dalaportinu.
Um var að ræða allsherjar bílskúrssölu þar sem Kolaportstemning sveif yfir vötnum eins og nafnið
gefur til kynna. Að auki var boðið upp á kökuhlaðborð í Fjósinu á Heimabæ. „Fólkið sem kom á
laugardaginn var í sól og sumaryl í dalnum fagra og börnin voru rosa kát að fá að leika úti í sveitinni
og heimabaksturinn rann ljúflega niður“, segir Anna Sigríður.

Horfur á föstudag,
laugardag og sunnudag:
Austlæg átt og fremur hlýtt í
veðri, einkum norðan- og
vestanlands. Rigning öðru hverju
sunnan- og vestanlands, en
annars bjart með köflum.

Sælkeri vikunnar er Lína Þóra Friðbertsdóttir í Hnífsdal

Roger og Jean tylltu sér á brunnlok á Ásgeirsbakka.

Ensk hjón skora á bæinn
Ensku hjónin Roger og Jean
Riley sem komu til Ísafjarðar
með skemmtiferðaskipinu
Thompson Celebration skora
á bæjaryfirvöld að bæta aðstöðu fyrir farþega skemmtiferðaskipa. Roger og Jean eru
bæði komin vel yfir miðjan
aldur og segja þau skort á
bekkjum í bænum og í kringum hafnarsvæðið vera bagalegan fyrir eldra fólk. Sjálf
tylltu þau sér á hnalla og
brunnlok á höfninni til að
kasta mæðinni og ekki síður
til að setjast niður og njóta
útsýnisins milli fjalla blárra
sem þau segja vera stórfenglegt.
– smari@bb.is

Hrísgrjónaréttur
og ljúffeng kaka
Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis hrísgrjónarétt með
kjúkling. Einnig býður hún
upp á uppskrift af einfaldri en
ljúffengri köku sem ætti ekki
að svíkja neinn kökuunnanda.
Lína var beðin með afar litlum
fyrirvara um að hlaupa í skarðið og koma með uppskrift í
blaðið sem hún gerði með
glæsibrag.
Hrísgrjónaréttur
2 pokar af hrísgrjónum
Kjúklingabringur
2-3 dósir af kjúklingasúpu
1 Paprika
1 dós sveppir
1-2 tsk majones
2 dl mjólk eða rjómi
Smá ost saman við

Þetta telst vart viðunandi aðstaða.

Taka undir áskorun
Riley hjónanna
Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri segist geta
tekið undir áskorun Jean og
Roger Riley um að það vanti
fleiri útibekki og borð fyrir
ferðamenn en segir það er ekki
á könnu hafnarinnar. Hjá

Heimi Hanssyni, forstöðumanni Upplýsingamiðstöðvar
ferðamanna, fengust þau svör
að fjölgun bekkja væri hlutur
sem vert væri að skoða.
Heimir bendir á að þegar
komið er upp í bæ séu talvert

að bekkjum. Til dæmis á
Silfurtogi, við verkalýðshúsið
og kirkjuna sem og við kaffihús bæjarins. „En þegar komið er á hafnarsvæðið fer þeim
ört fækkandi og það mætti
alveg koma fyrir bekkjum á

gönguleiðinni frá skemmtiferðaskipunum og upp í bæ.
En það er annað mál að það er
ekkert meira viðeigandi þegar
þú ert niður á höfn að tylla sér
á bryggjupolla og njóta útsýnisins“. segir Heimir.

frjálsum ef áhuginn er til
staðar.
Það er enn í dag fólk á Ísafirði sem veit ekki að það sé
æfð glíma hér. Þegar maður
kveikir á sjónvarpinu sér
maður fótbolta og körfubolta
og þannig. Bara lítill hluti af
samfélaginu veit að glíma sé
til en aðrir halda að hún sé
útdauð og eigi heima á safni.
Það er alls ekki rétt og glíman
lifir góðu lífi í dag“, segir
Brynjólfur.
– Fyrsta heimsmeistaramót
IGA í íslenskri glímu sem

fram fer í Danmörku dagana
9.-12. ágúst. Landsliðshópur
Íslands hefur á að skipa 24
glímumönnum og -konum, og
þar af fjórum Harðverjum,
sem munu etja kappi við
glímumenn frá 12 löndum og
þremur heimsálfum.
„Fimmtán þjóðir sem keppa
í íslenskri glímu, lausatökum
og hryggspennu. Það verða
yfir 120 keppendur og þar af
eru Rússarnir með flesta
keppendur. Íslendingar eru
eina þjóðin sem sendir keppendur í alla flokka. Fjórir Ís-

firðingar voru valdir en það er
sem sagt ég, Steinar Bjarki
Marinósson, Auðunn Elvarsson, Arnar Halldórsson. Mótið fer fram á víkingasafni rétt
hjá Hróaskjöldu og áætlað er
að um 10.000 manns muni
koma að horfa á“, segir Brynjólfur.
–Þetta verður ekki í fyrsta
sinn sem Brynjólfur er sendur
út í heim til að keppa í glímu.
„Ég fór á glímusýningu í
Noregi, þar sem ég sýndi
glímu fyrir fleiri manns í víkingaþorpi. Þar voru menn sem

hafa það að starfi að vera víkingar og ferðast um heiminn
til að sýna fangbrögð og slíkt.
Síðan keppti ég fyrir þremur
mánuðum á Evrópumeistaramóti á Kanaríeyjunum í gúren,
en það er íþrótt sem er svipuð
og júdó. Svo áttum við að fara
til Eþíópíu að keppa í belt
wrestling en þá brutust óeirðirnar út“, segir Brynjólfur og
að þeim orðum slepptum er
viðtalinu slitið og systkinin
sýna blaðamanni hina fjölmörgu verðlaunagripi og –
peninga sem þau hafa unnið.

Sjóðið hrísgrjónin og steikið kjúklinginn. Blandið síðan
öllu saman í skál og hrærið
vel saman. Setjið í eldfastamót

og setjið svo ost ofan á og
hitið í ofni.
Fín kaka í eftirrétt
2 Betty Crocker
½ l þeyttur rjómi
2-3 bananar
Súkkulaðispænir
Bakið tvo Betty Crocker
brúna botna. Blandið saman
þeytta rjómann, bönunum og
slatta af súkkulaði spænum
setjið á milli.
Glassúr ofaná kökuna:
500 g flórsykur
2-3 msk kakó
Slatti af kaffi
2 tappar vanilludropar
Setjið á kökuna og stráið
kókosmjöli yfir.
Ég skora á Jónu Björk
Brynjarsdóttur á Þingeyri að
verða næsti sælkeri vikunnar.

Geta hlaupið til
styrktar Sigurvon
Þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis sem fram
fer þann 23. ágúst geta
safnað áheitum og hlaupið í
þágu líknarfélaga, þar á
meðal Krabbameinsfélagsins Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum. Fjárhæð
áheita sjálfstæð ákvörðun
hvers þátttakanda fyrir sig.
„Um leið og við óskum
Vestfirskum hlaupurum og
öllum öðrum sem þátt taka í
hlaupinu góðs gengis viljum
við þakka fyrir að fá að vera
með í þessu frábæra verkefni“, segir í tilkynningu frá
Sigurvon. Krabbameinsfélagið Sigurvon er áhugamannafélag rekið fyrir velvild almennings.
Hlauparar geta skráð sig á
marathon.is og valið vegalengd og góðgerðarsamtök
sem eiga að njóta góðs af

Fjöldi Vestfirðinga
tekur þátt í Reykjavíkurmaraþoninu ár
hvert. Ísfirðingurinn
Kristbjörn Sigurjónsson
hljóp heilt maraþon á
síðasta ári.
hlaupinu. Þannig geta vinir
og velunnarar hlauparanna
heitið á þá og hvatt þá til
dáða á sama tíma og gott
málefni er styrkt.

