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Tónlistarmaður og lífs-
kúnstner á Ísafirði

Þolir illa
spariföt
Guðjón Þorsteinsson á
starfsmaður hjá Ís-
landspósti er
Vestfirðingur
vikunnar að
þessu sinni.

– sjá bls. 10 – sjá bls. 12 og 13.

Eggert Einer Nielson er Vestur-Íslendingur sem
fæddist í Reykjavík árið 1957. Hann flutti til
Ameríku sjö árum síðar en móðir hans var ís-
lensk og faðir hans danskur. Hann er kvænt-
ur Michelle Lyn Nielson og eiga þau tvö
börn. Þau eru nýflutt til Ísafjarðar en bjuggu
áður í Súðavík þar sem þau hafa leigt út hús
til ferðamanna á sumrin.

Túnþöku-
skurður

við Kaldá
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Fimmtíu ár frá
fyrstu vertíðinni

„Það voru 50 ár síðan Guðrún
Jónsdóttir ÍS fór á fyrstu vertíðina
frá Ísafirði en það var í janúar
1963. Áhöfnin sem var á fyrstu
vertíðinni hittist á föstudag, við
fengum þá kaffi og tertu og höfð-
um það huggulegt. Það var gaman
að spjalla saman eftir allan þenn-
an tíma. Þetta gekk yfirleitt ágæt-
lega, við vorum á línu og netum
og síðan var farið á síld yfir sum-
arið. Ég hætti árið 1966, þá náði
ég í annan bát sem heitir Júlíus
Geirmundsson,“ segir Vignir

Jónsson, skipstjóri á Ísafirði sem
var með bátinn þessa fyrstu ver-
tíð.

Hann segir ánægjulegt hversu
vel var mætt. Nokkrir úr áhöfn-
inni eru látnir en þeir voru tólf
skipsfélagar saman komnir í
Neistahúsinu á Ísafirði á föstu-
dag. Guðrún Jónsdóttir ÍS 267
kom á jóladag 1962 til heima-
hafnar á Ísafirði frá Flekkefjörd í
Noregi þar sem hún var smíðuð.
Hún var seld til Grindavíkur árið
1971 þar sem hún var gerð út í

fjölda ára. Bátnum var mikið
breytt í gegnum tíðina og hét

lengst af Hafberg GK 377. Í dag
er báturinn gerður út frá Húsavík

og heitir Hera ÞH-60.
– hordur@bb.is

Áhöfnin á Guðrúnu Jónsdóttur ÍS. Vignir er fyrir miðju.

„Ég hef á tilfinningunni
að maður taki við góðum
rekstri og maður breytir ekki
hlutum sem eru í lagi. það
er mín sýn á þetta. Verk-
efnastaða fyrirtækisins er
mjög góð og öflugir starfs-
menn sem starfa þar. Það er
grundvallaratriði þar sem
starfsmennirnir eru hjarta
fyrirtækisins,“ segir Alfreð
Erlingsson á Ísafirði tekið
hefur við sem framkvæmda-
stjóri Vestfirskra verktaka
af Hermanni Þorsteinssyni
sem hætti nýverið og seldi
hlut sinn í fyrirtækinu.
Alfreð er einn af fjórum
eigendum AV pípulagna
sem sameinast Vestfirskum
og starfar áfram sem pípu-
lagningarþjónusta.

„Þetta leggst mjög vel í
mig, ég get ekki sagt annað.
Maður þekkir allflesta sem
hjá fyrirtækinu starfa og
maður hefur verið í kringum
þessa stráka í gegnum árin.
Það mun ekkert þvælast fyrir
mér. Með nýjum mönnum
koma nýjar áherslur eins og
gengur. Ég hef fulla trú á að
það verði ekkert annað en
góðir tímar framar. Ég á eftir
að kynna mér fyrirtækið inn-
an frá svo það er ekki rétt að
gefa út einhverjar stefnuyfir-
lýsingar,“ segir Alfreð.

Alfreð ráðinn
framkvæmdastjóri

Mikill flótti úr læknastétt hér
á landi vegna aðstöðumuns

„Það er engum blöðum um það
að fletta að heilbrigðisþjónustan
hefur átt undir högg að sækja
undangengin ár. Ég er að koma
heim núna eftir árs fjarveru og
mér sýnist að það hafi molnað
heilmikið undan henni. Heilbrigð-
isstarfsfólk vinnur við svolítið
aðrar kringumstæður hér en annar
staðar,“ segir Þorsteinn Jóhann-
esson yfirlæknir Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða, en Sigurður
Guðmundsson og Einar Stefáns-
son, læknar og prófessorar við

HÍ, sögu í aðsendri grein til
Morgunblaðsins að heilbrigðis-
kerfið muni molna niður verði
ekki gripið í taumana. Þar segir
að þrátt fyrir úreltan tækjabúnað
og húsnæði sé mesta áhætta heil-
brigðiskerfisins fólgin í fólks-
flótta starfsfólks sem ekki unir
sér að starfa hér á landi við nú-
verandi aðstæður.

Þorsteinn segir að erfiðlega
gangi að manna stöður við Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða, sér-
staklega læknastöður. „Það er

gríðarlegur flótti úr stéttinni, við
höfum gott dæmi um það. Yfir-
læknirinn á lyflæknisdeildinni,
Helgi Kristinn Sigmundsson,
sem hefur starfað hér í níu ár, var
að flytja til Ameríku. Mér skilst
að slík dæmi séu víða, að menn
séu að flytja erlendis út af að-
stöðumun.

„Það eru eldri læknar sem fara
út en yngri læknar sem ekki koma
aftur heim. Einn af styrkleikum
íslenska heilbrigðiskerfisins
hefur verið að læknar hafa farið

og aflað sér sérfræðiþekkingar
erlendis eftir tvö til fjögur ár í
starfi og komið svo aftur. Það
gerði það að verkum að heil-
brigðiskerfið var líklega á topp
tíu listanum yfir bestu heilbrigð-
iskerfin í heiminum. Unga fólkið
með kunnáttuna sækist ekki leng-
ur í að koma heim og þeir sem
hafa verið hér í einhvern tíma, og
eru með reynslu og þekkingu,
flytja jafnvel af landi brott,“ segir
Þorsteinn.

– hordur@bb.is

Google bíllinn var á Ísa-
firði í byrjun vikunnar til að

mynda fyrir Street View
þjónustu fyrirtækisins.

Bíllinn ekur um með mynda-

vél á þakinu sem tekur 360
gráðu víðmyndir svo hægt

verður að skoða götur bæj-
arins út frá sjónarhorni bíls-

ins með þjónustunni. Ísa-

fjörður ætti að koma vel út á
veraldarvefnum þar sem

bærinn skartaði sínu fegursta
fyrir myndatökuna og

heiðskírt blíðskaparveður

sem mun einkenna Ísafjörð
um ókomna tíð hjá forvitnum

netverjum sem skoða bæinn
með augum Google.

hordur@bb.is

Google bíllinn á Ísafirði
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Frumburðarréttur

Spurning vikunnar
Ferðu til berja?

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

Alls svöruðu 368.
Já sögðu 268 eða 73%
Nei sögðu 66 eða 18%
Óvíst sögðu 34 eða 9%

Yfir 100 manns mættu í versl-
unina Smiðjuna þegar hún var
opnuð á Ísafirði um helgina. „Við
buðum útgerðarmönnum og at-
vinnurekendum á föstudag og
höfðum snittur og veitingar fyrir
almenning klukkan 10 á laugar-
dagsmorgunn. Það komu vel yfir
hundrað manns á föstudag og
það var einnig mjög góð mæting
á laugardag,“ segir Steinþór
Bragason, eigandi verslunarinnar
ásamt Rúnari Erni Rafnssyni.
Verslunin er við Sindragötu á
Ísafirði þar sem Míla var áður til

húsa og selur verkfæri, varahluti,
vinnufatnað og fleira.

„Salan var bara fín. Menn
keyptu vinnufatnað, bónvörur og
margir keyptu dælur og búnað í
bátana. Það fór hellingur af krók-
um og sökkum sem eru á mjög
góðu verði. Það fór líka þó nokk-
uð af vinnugöllum en menn hafa
beðið lengi eftir þeim, þeir hafa
ekki verði til sölu hérna í bænum.
Svo var mok sala á Sikaflex, sem
er kítti og við erum með það á
1200 kall. Menn hafa aldrei séð
svona lágt verð svo það alveg

mokaðist út,“ segir Steinþór.
Hann segir framhaldið leggjast

vel í sig og merkir mikla aukn-
ingu í pöntunarþjónustunni en
þeir félagar redda öllu, að hans
sögn, varahlutum sem fást ekki á
landinu, vélum og gírum, og það
er nóg að gera hjá þeim. Eigendur
Smiðjunnar eru eigendur Vél-
smiðju Ísafjarðar og munu fyrir-
tækin vera rekin samhliða þannig
að sem mest hagræðing náist í
rekstri sem mun skila sér í góðu
verði til viðskiptavina að sögn
Rúnars Arnar.

Yfir 100 manns mættu í opnunina
Eigendur Smiðjunnar voru ánægðir með móttökurnar.

Fyrsta Bond stúlkan heim-
sótti Ísafjörð um helgina

Allir alvöru James Bond að-
dáendur ættu að vita hver Eunice
Gaysen er. Þeir hinir sömu hefðu
átt að vera staddir á Ísafirði á
laugardag en þá var hún stödd á
Ísafirði, sjálf fyrsta Bond-gellan
eða „The First Lady Of Bond“ sé
vísað til sjálfsævisögu hennar.
Eunice Gaysen var á ferðalagi
með dóttur sinni á skemmtiferða-
skipinu Marco Polo. Eunice er
fædd á Englandi árið 1931. Hún
lék í fyrstu tveimur Bond mynd-
unum, Dr. No og From Russia
With Love, þar sem hún var í
hlutverki Sylvíu Trench, kærustu
goðsins.

Hún er 82 ára gömul og virðist
vera hina hressasta og óhætt er
að segja þarna sé á ferðinni
kjarnakona mikil. Hún lærði söng
og dans og leiklist þegar hún var
unglingur og fór fljótt að bera á
henni í sjónvarpi. Stóra tjaldið
heillaði og lék hún í fjölmörgum
þekktum kvikmyndum en þekkt-
ust er hún fyrir að leika með

Sean Connery í James Bond,
breska njósnaranum með ein-
kennisnúmerið 007. Í fyrstu
myndinni birtist hún fyrst í hinu
fræga spilavítis atriði þar sem

hún gefur Bond færi á að kynna
sig þegar hún segir „I admire
your luck Mr...”, og 007 svarar
„Bond, James Bond.”

– harpa@bb.is

Eunice var stödd í Edinborgarhúsinu þegar
Katrín Líney Jónsdóttir og K. Svava Einarsdóttir

hittu hana. Mynd: Katrín Líney Jónsdóttir.

,,Ég hélt satt að segja að með því að berjast fyrir því að fá yfirráð yfir
okkar fiskveiðilögsögu væri vandinn leystur. En það er nú eitthvað annað,
mér sýnist vandinn hafa aukist.“ Tilvísunin er upphaf leiðara BB í október
2002, höfð eftir Guðmundi heitnum Kjærnested, áreiðanlega þekktasta
skipherra Landhelgisgæslunnar, sem tók þátt í öllum þremur þorska-
stríðunum við Breta. Og hann bætti um betur: ,,Ég segi fyrir mig, að ég
hefði ekki staðið í þessari baráttu öll þessi ár ef ég hefði getað ímyndað
mér að staðan yrði svona nokkrum árm síðar.“ Engum dylst hvað við er
átt.

Í tvo áratugi var þjóðinni talin trú um að kvótakerfið væri til verndar
fiskistofnunum. Í aðdraganda kosninga 2003 var kúvent; því hafi verið
komið á fót til bjargar útgerðinni, sem sögð var rjúkandi rúst. Linnulaust
var klifað á að frjálst framsal aflaheimilda væri möndullinn, sem allt
snerist um. Seinna lýsti  sjálfur Halldór Ásgrímsson því yfir að ,,framsalið
hafi verið ágalli, á kvótakerfinu, alla tíð“ og það ,,særði réttlætiskennd
þjóðarinnar.“ (Það var aldrei ætlunin að braskað yrði með aflaheimildir
og að menn færu með tugi, jafnvel hundruð milljóna, í vasanum, út úr
kerfinu.) Í nóv. 2001 kvaðst Árni Mathiesen, þáv. sjávarútvegsráðherra,
tilbúinn að skoða afnám leiguframsalsins og í janúar 2007 kvaðst Einar K.
Guðfinnsson, þáv. sjávarútvegsráðherra, opinn fyrir að skoða málið.

,,Ég er ekki viss um að allir þingmenn geri sér grein fyrir hvað þeir voru
að samþykkja“ eru fleyg orð Kristjáns Pálssonar, fyrrum alþingismanns,
þegar svefnvana þingmenn björguðu bankakerfinu fyrir horn með því að
heimila veðsetningu aflaheimilda. Efast einhver í dag um að Kristján hafi
haft rétt fyrir sér? Síðar, með reiknistokk í hendi, var deilt um ágæti
strandveiða. Klögumálin gengu á víxl. Sérhagsmunir stönguðust á. Er
ekki nóg komið af axarsköftum í kringum kvótakerfið?

Þegar þessar línur eru festar á blað liggur sjávarútvegsráðherra undir
feldi yfir úthafsrækjuveiðunum. Sýnt þykir að frelsinu, sem ríkt hefur ,
linni og grípa þurfi til silfurbakkans. Þá vakna spurningar: Eiga þeir ein-
hvern rétt sem lögðu allt undir og stunduðu rækjuveiðar á tímum frjálsrar
sóknar? Eða, eiga þeir réttinn, sem áður flögguðu veiðileyfi, en nýttu það
ef til vill ekki nema að takmörkukðu leyti, sjálfir? Að mati lögfræðiskrifstof-
unnar Land lögmenn virðist málið opið á ýmsa vegu, með eða án nýrra
lagasetninga; litlar líkur eru taldar á bótaskyldu ríkisins.

BB spyr: Ætlar átökunum um auðlindir sjávar aldrei að linna? Er ekki
kominn tími til að skoða málið, að einhverju leyti, í ljósi þess sem í
gegnum aldir hefur verið nefnt frumburðarréttur? Í sívaxandi efnishyggju,
og alræði fjármagnsins á öllum sviðum, kæmi ekki á óvart þótt spurningin
um frumburðarrétt, einstakra  þjóðfélagshópa, færi vaxandi; hann kann að
vera þeirra eina vörn í stöðugt harðnandi heimi.                                   s.h.
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Til sölu er Engjavegur 25
Fjögurra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýli.

Stærð 119m². Lækkað verð kr. 12,5 milljónir.
Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteigna-

sölu Vestfjarða, sími 456 3244, fax 456 4547,
netfang: eignir@fsv.is - vefsíða: www.fsv.is.

„Sveppir byrjað að spretta um
miðjan júlí en þetta fer að sjálf-
sögðu allt eftir tíðarfari. Ég er
búin að tína dálítið af sveppum.
Það hefur verið full þurrt hér í
Djúpinu en það er ágætis upp-
skera ef maður vill leggja sig
eftir þessu, trítla um móa og mýr-
ar og hálsa og hlíðar. Hér er mest
um Kúalubba, Rauðhettu og

Kóngssvepp. Svo er aragrúi af
Berserkjasveppum en við notum
hann frekar lítið. Það er vitað
mál að það er ofskynjunarefni í
þeim,“ segir Ása Ketilsdóttir, á
Laugalandi í Ísafjarðardjúpi.

Ása sker sveppina í mjög þunn-
ar sneiðar og þurrkar við stofuhita
í tvo til þrjá daga. Þá geymast
þeir von og viti að hennar sögn og

notast vel í súpur og sósur. Einn-
ig er hægt að borða þá eins og
snakk. „Einnig finnst hér Móæt-
issveppur og Túnætissveppur og
Kantarella á einsaka stöðum sem
eru varðveittir sem fjölskyldu-
leyndarmál. Þar sem er trjárækt
finnst Lerkisveppur og Furu-
sveppur. Þeir leynast eflaust í
Tunguskógi,“ segir Ása.

Ágæt sveppauppskera í ár

„Við prófuðum að setja upp
nýtt kerfi síðasta vetur, sem er
nýlunda á Vestfjörðum, þ.e. að
semja við verktaka um að halda
uppi ferðum á milli Súðavíkur
og Ísafjarðar þar sem ekki verður
farið nema fólk hafi pantað ferð-
ina. Þetta kemst næst því að hafa

reglulegar strætóferðir. Það hafa
ekki margir nýtt sér ferðirnar og
það er dýrt að halda þeim uppi
með tóma bíla. Ég hef trú að það
þetta kerfi komi til með að reynast
vel en vissulega tekur tíma að
byggja það upp og fá fólk til að
læra á nýtt fyrirkomulag, að láta

vita þegar það ætlar að fara með
bílnum með svona tveggja tíma
fyrirvara,“ segir Ómar Már Jóns-
son, sveitarstjóri Súðavíkur-
hrepps, en áætlunarferðir milli
staðanna hafa legið niðri í sumar.

„Samningurinn var í gildi fram
á vorið. Þegar samningurinn rann
út tókst Fjórðungssambandi
Vestfjarða, sem sér um gerð
samninga og þessa þjónustu fyrir
hönd ríkisins, ekki að fá annan
verktaka til að aka á milli í sumar.
Menn eru önnum kafnir í ferða-
þjónustu og gáfu sér ekki tíma í
þetta enda er vissulega minna
upp úr þessu að hafa en að aka

yfir ferðamannatímann,“ segir
Ómar Már.

Ómar Már býst við að Fjórð-
ungssambandið auglýsi eftir
verktaka mjög fljótlega og ferð-
irnar verði komnar í gang innan
tveggja vikna. „Þetta er komið
til að vera en það eru byrjunar-
örðugleikar hjá okkur. Ég fann
það í sumar að fólk var farið að
vera meðviðtað um þessa þjón-
ustu og það var töluvert um símtöl
út af þessu þetta í sumar. Það er
eftirspurn eftir þessu,“ segir Óm-
ar Már.

Það hefur ekki haft teljandi
áhrif á atvinnulíf bæjarins þótt

ferðirnar hafi legið niðri í sumar,
a.m.k. ekki hjá Melrakkasetrinu.
„Renneríið hefur verið framar
vonum þrátt fyrir að ekki séu
ennþá almenningssamgöngur
milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Við
erum að spá í að kaupa rútu.
Stundum þegar fólk húkkar sér
far hingað endar það hérna sem
sjálfboðaliði því það er svo gott
að vera hérna. Ég tók einn upp í
gær sem er ennþá hér og er að
hjálpa til. Það er jafnvel erfiðarða
að fara héðan en koma,“ segir
Ester Rut Unnsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Melrakkasetursins
í Súðavík.           – hordur@bb.is

Hefja áætlunarferðir milli Súða-
víkur og Ísafjarðar á næstu vikum

„Næsta sumar verður lík-
lega enn eitt metárið í komu

skemmtiferðaskipa til Ísa-
fjarðar. Eins og staðan er
núna hafa 37 skip bókað

komu sína en 36 skip koma
hingað í sumar. Þá eykst

farþegafjöldinn að minnsta

kosti um þrjú þúsund manns
en í ár koma 40.000 farþeg-

ar,“ segir Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri

Ísafjarðarbæjar um skipa-
komur næsta sumar. Rétt er
að taka fram að nokkur skip

koma oftar en einu sinni til

Ísafjarðar yfir sumarið.
Hafnarstjóri leggur land

undir fót í september og sæk-
ir árlega kaupstefnu og ráð-

stefnu um siglingar skemmti-
ferðaskipa í Hamborg í

Þýskalandi. Að sögn Guð-
mundar er um að ræða aðra

af tveimur árlegum ráðstefn-
um sem fulltrúi Ísafjarðar-
bæjar sækir og kynnir Ísa-

fjarðarhöfn en hin er á
Miami á Flórída í Banda-

ríkjunum. Fulltrúar Ísafjarð-
arhafnar hafa sótt ráðstefn-

una í um áratug en það er

liður í erlendu markaðsstarfi
hafnarinnar sem óhætt er að

segja að hafi borið árangur
en Ísafjarðarhöfn er þriðja

stærsta höfn landsins er
kemur að móttöku skemmti-

ferðaskipa.
– harpa@bb.is

Stefnir í enn eitt metárið
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RÚV, IPA, ESB og „sannleiksástin“

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Janusz Pawel Duszak, Golfklúbbi Bolungarvíkur og Anna Ragn-
heiður Grétarsdóttir, Golfklúbbi Ísafjarðar sigruðu á HG-mótinu í
golfi sem fram fór á Tungudalsvelli á laugardag og sunnudag. Mótið
var það síðasta í sjávarútvegsmótaröðinni sem leikin var í sumar.
Janus fór holurnar 36 á 144 högum, annar varð Anton Helgi Guðjóns-
son (GÍ) á 152 höggum og þriðji varð Óli Rafn Kristinsson (GÍ) á
156 höggum. Janusz sigraði einnig með forgjöf í karlaflokki á 136
höggum. Annar varð Páll Guðmundsson (GBO) á 140 höggum og
þriðji varð Óli Rafn Kristinsson, einnig á 140 höggum.

Anna Ragnheiður Grétarsdóttir (GÍ) sigraði án forgjafar í kvenna-

flokki á 165 höggum, önnur varð Bjarney Guðmunsdóttir (GÍ) á 190
höggum og þriðja varð Anna Guðrún Sigurðardóttir (GÍ) á 199
höggum. Anna Ragnheiður sigraði einnig með forgjöf á 149 höggum,
önnur varð Anna Guðrún á 153 höggum og Bjarney varð þriðja á 154
höggum.

Jón Hjörtur Jóhannesson (GÍ) sigraði í unglingaflokki á 152 högg-
um. Annar varð Elías Ari Guðjónsson (GÍ) á 175 höggum og þriðji
varð Kjartan Óli Kristinsson (GÍ) á 176 höggum. Gunnsteinn Jónsson
(GÍ) fór holu í höggi á 7./16. braut á mótinu. Ríflega fimmtíu kylf-
ingar tóku þátt í mótinu.

Janus og Anna Ragnheiður sigruðu

Guðvarður Þórarinn Jak-
obsson (GBO) fór holu í
höggi á 6. braut Tungudals-
vallar, sem er 123 metra löng
par 3 hola, um verslunar-
mannahelgina. Hann notaði
8 járn og lenti boltinn á tung-
unni við sandgryfjuna og
hoppaði einu sinni og rann
ofan í holuna. Annar bol-
vískur kylfingur fór einnig
holu í höggi um verslunar-
mannahelgina.

Þar var á ferðinni Böðvar
Þórisson sem náði drauma-
högginu á 1. braut Arnar-
holtsvallar á Dalvík. brautin
er 131 metri að lengd og par
3. Böðvar notaði 5 járn við
höggið og fékk að launum
lambskrokk, heilsuskó og
bikar sem gefin var fyrir 10
árum til handa þeim sem
færi holu í höggi á vellinum.
Böðvar var sá fyrsti til að
fara í höggi á vellinum.

Eins og greint er frá hér
til hliðar fór Gunnsteinn
Jónsson (GÍ) holu í höggi á
7./16. braut á Tungudalsvelli
á sunnudag.

Þrír fóru
holu í höggi

Gunnsteinn Jónsson.

Anton Helgi og Bjarney sigr-
uðu sjávarútvegsmótaröðina

Sjávarútvegsmótaröðinni í
golfi lauk um helgina en hún
hefur staðið yfir í sumar á Vest-
fjörðum. Anton Helgi Guðjóns-
son (GÍ) og Bjarney Guðmunds-
dóttir (GÍ) sigrðu í karla- og
kvennaflokki án forgjafar. Anton
Helgi fékk 7.450 stig án forgjafar.
Annar varð Janusz Pawel Duszak
(GBO) með 6.897,5 stig og þriðji
varð Chatchai Phothiya (GBO)
með 6.452,5 stig. Stefán Óli
Magnússon (GÍ) sigraði með for-
gjöf með 6.150 stig, annar varð
Unnsteinn Sigurjónsson (GBO)
með 4.847,5 stig og þriðji varð
Óli Rafn Kristinsson (GÍ) með
4.682,5 stig.

Í kvennaflokki án forgjafar
sigraði Bjarney Guðmundsdóttir
(GÍ) með 7.082,5 stig, önnur varð
Björg Sæmundsdóttir (GP) með
6.615 stig og þriðja varð Anna
Guðrún Sigurðardóttir (GÍ) með
4.990 stig. Með forgjöf sigraði

Petrína Freyja Sigurðardóttir
(GBO) með 5.880 stig, önnur
varð Valdís Hrólfsdóttir (GBO)
með 5.867,5 stig og þriðja varð
Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir
(GÍ) með 3.482,5 stig.

Kristinn Þórir Kristjánsson
(GÍ) sigraði án forgjafar í öld-
ungaflokki með 7.510 stig. Annar

varð Ingi Magnfreðsson (GÍ) með
5.830 stig og þriðji varð Finnur
Magnússon (GÍ) með 4.597,5
stig. Páll Guðmundsson (GBO)
sigraði með forgjöf í öldunga-
flokki með 6.852.6 stig, annar
varð Óli Reynir Ingimarsson (GÍ)
með 5,702,5 stig og þriðji varð
Tryggvi Guðmundsson (GÍ) með

4.495 stig.
Í unglingaflokki sigraði Jón

Hjörtur Jóhannesson með 8.000
stig, annar varð Elías Ari Guð-
jónsson með 6.865 stig og þriðji
varð Kjartan Óli Kristinsson með
6.220 stig. Þeir eru allir félags-
menn í Golfklúbbi Ísafjarðar og
eiga framtíðuna fyrir sér.

Anton Helgi Guðjónsson.

ast. Sá stórkostlegi árangur hafði náðst í þessu ferli, sem vart verður
kennt við samninga um eitt eða neitt, að ekki hefði komið til þess að
leggja hefði þurft niður einkasölu íslenska ríkisins á tóbaki og áfengi.
ÁTVR ætti kost á lifa áfram. Annað afar mikilvægt atriði mun hafa
náðst fram. Það var að íslenska ríkið mundi ekki þurfa að taka upp sum-
artíma, líkt og önnur ríki í ESB. Það kom nú eiginlega af sjálfu sér. Á
Íslandi er nefnilega sumartími allt árið um kring. Hvort það að hafa hér
Greenwich ,,meðal tíminn” hafi átt að duga okkur til þess að hafa hér
eilíft sumar er ekki vitað. En hann hefði fengið að lifa.

Leynirúvið, sem ekki vill viðurkenna að vera kennt við ríkið, hefur
fjallað mjög um IPA styrki sem ESB veitir þeim ríkjum sem sækja um
aðild að því sama ESB. Fyrir hvað stendur þessi skammstöfun? Hún
stendur fyrir Pre-Accession Assistance (IPA). Í lauslegri þýðingu yfir á
íslenska tungu þýðir þetta fyrir aðildar styrkur. Honum er ætlað að
auðvelda umsóknarríki að aðlagast regluverki ESB. Þegar ríkisstjórn
íslenska lýðveldsins hefur tekið ákvörðun með réttu eða röngu, en í
samræmi við það sem flokkar hennar boðuðu fyrir kosningar, er eðlilegt
að ESB skrúfi fyrir fjárstreymið. Helsti vandinn í þessu öllu saman er sá,
að stefna ríkistjórnar og Alþingis er óljós, að hætta við eða ekki, að vera
eða vera ekki. Þess má til gamans geta að sé flett upp í alþjóðlegum
orðabókum er ein þýðing accession, samningur sem gerður er að óvilja.
Það er athyglisvert eins og gremja þeirra sem gráta styrkina.

Nú verður vikið frá verslunarmannhelgi, umferðarslysum og
hörmungarfréttum sem því tengjast. Um leið og þeim sem eiga um
sárt að binda eru sendar samúðarkveðjur er minnt á að í umferðinni
ber öllum að fara varlega. Liggur fólki svo  mikið á að það sættir sig
við að á endanum komist ekki allir heilir á leiðarenda og sumir komist
aldrei á þann leiðarenda sem ætlað var? Aldrei er of brýnt að gefa sér
tíma til að skoða þann veg sem fólk ætlar sér að fara og skipuleggja
ferðina með það fyrir augum að ferðalangar komist heilir á leiðarenda.
Án þess að nefna neitt um starfsmannafjölda Umferðarstofu heitinnar
má velta því fyrir sér hvort fé sem fór þar til rekstrar hefði ekki betur
verið varið til lögreglu og vísindalegra rannsókna á hegðun fólks í
umferðinni. En það er önnur saga og bíður betri tími.

Ríkisútvarpið, sem sjálft vill ganga undir leyninafnu Rúv, hefur
fjallað nokkuð um ESB, sem er stytting á heitinu Evrópusambandið,
undanfarin ár og engum eða í besta falli örfáum sem til þekkja, dylst
að þar hefur verið fjallað um málið eins og mikill stuðningur af hálfu
Rúv búi að baki. Fyrri ríkisstjórn sagði kjósendum sínum og hinum
líka að rætt væri um það hvort Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið.
Málið var sett fram líkt og verið væri að kanna hvað væri í stöðunni
fyrir íslenska ríkið þegar viðræðum lyki. Flestir skildu þetta sem svo
að rætt væri um það hverju íslenska ríkið fengi áorkað sér í hag, sem
viki frá því sem aðildarríki hins góða sambands ella yrðu að undirgang-
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Sælkerar vikunnar eru Kristín Greta Bjarnadóttir og Jón Guðni Pálmason

Hreindýrabollur og jarðaberjakakaHreindýrabollur og jarðaberjakakaHreindýrabollur og jarðaberjakakaHreindýrabollur og jarðaberjakakaHreindýrabollur og jarðaberjakaka
Hreindýrabollur með

gráðosti og rifsberjahlaupi
(fyrir 4)

700 g hreindýrahakk
1 egg
2 msk hveiti
1 tsk salt
½ tsk pipar
8 tsk gráðostur
8 tsk rifsberjahlaup
Olía
Setjið hakk, egg, hveiti, salt

og pipar í skál og blandið vel
saman. Mótið 8 bollur úr hakk-
inu. Stingið þumalfingri í boll-
urnar og myndið holur. Fyllið
holurnar með gráðosti og rifs-
berjahlaupi og lokið fyrir með
hakki. Steikið í olíu í 2 mínútur
á hvorri hlið

Gráðostasósa
4 dl vatn
1 msk rifsberjahlaup
1-2 tsk gráðostur
1 msk Villibráðakraftur
½ dl rjómi
Sósujafnari
Salt og nýmalaður pipar
Hellið vatni á pönnuna sem

bollurnar voru steiktar uppúr.
Bætið síðan út í gráðosti og villi-
bráðakrafti og sjóðið við vægan
hita í 10 mínútur. Bætið rjóma á
pönnuna og þykkið með sósu-
jafnara. Smakkið til með salti og
pipar. Gott er að bera fram boll-
urnar með grænmeti og kartöflu-
mús

Jarðaberjakaka

1 pakki LU kanilkex
2 msk smjör
1 pakki Royal vanillubúðingur
1 peli rjómi
Vanilludropar
Börkur af 1 límónu
2 msk hrásykur
Jarðaber
Myljið Lu kexkökurnar smátt

og bætið síðan brædda smjörinu
saman við. Þrýstið kexblönd-
unnií botninn og upp með könt-
unum. Lagið búðinginn eftir leið-
beiningunum á pakkanum nema
notið aðeins helminginn af
mjólkinni sem gefin er upp. Létt-
þeytið rjómann og bætið út í búð-
inginn og bragðbætið með van-
illudropum. Setjið blönduna ofan
á kexbötninn. Raðið jarðaberjum

yfir. Merjið límónubörk og
perlusykur saman og stráið yfir
jarðarberin. Kakan er best ef hún
er gerð deginum áður.

Við viljum skora á Guðbjörgu
Ebbu Högnadóttur og Einar
Ása Guðmundsson til að koma
með uppskriftir í næsta blað.

smáar
Til leigu er björt, glæsileg 118m²
íbúð með fallegu sjávarútsýni í
Garðabæ. Leigist með húsgögn-
um og tækjum fá 1. sept. 2013
til 1. júní 2014. Engin gæsludýr.
Uppl. í síma 863 4449.
Óska eftir að fá gefins páfagauk
(karlfugl) Upp. í síma 847 9197.
Tek að mér flutningsþrif í heima-
húsum. Uppl. gefur María í síma
866 6387.

Til leigu er herbergi með eld-
hús og hreinlætisaðstöðu og
stúdíóíbúð. Leigist frá 20. ágúst.
Uppl. í síma 848 0938.

Til leigu er rúmgóð, 76m², og
mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð
í Fjarðarstræti í vetur. Eitthvað
af húsgögnum fylgir. Eingöngu
ábyrgt og reglusamt fólk kemur
til greina. Reyklaus íbúð. Uppl.
í síma 867 6657 eða á netfanginu
gurrya7@simnet.is.

Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?
Núna er ég að leysa af hjá Íslandspósti og svo er ég á

kafi í félags og íþróttastarfi.
Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?
Hmmm... erfitt að lýsa sjálfum sér, en ég vona að ég sé

heiðarlegur, traustur, umhyggjusamur og jákvæður.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?
Fer út að labba. Breytti því fyrir nokkru að fara aldrei að

sofa reiður og pirraður og vakna að morgni með bros á
vör og segja ,,ef ekki ég, hver þá”

Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?
Gallabuxum og bol. Þoli illa spariföt og annað stúss ;)
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?
Þetta er svakalega djúp spurning og erfið og svarið er

ekki eins djúpt. En ég hef lært að sjá ekki eftir neinu sem
þú getur ekki breytt og vera frekar í að læra af fortíðinni.
Lífið er og stutt í að búa til lista yfir það sem maðurinn
hefur séð eftir að hafa gert, eða ekki gert.

Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?
Það var þegar ég lenti á góðu spjalli með Viggo Mort-

ensen þegar ég vann á Fernando´s hér um árið og eld-
aði fyrir drenginn flottan steinbít sem hann var sáttur með
og átti svo með honum mjög góða stund. Og svona til að
toppa daginn spurði hann mig hvað uppáhalds myndin
sem hann hefur leikið í að mínu mati og ég svaraði ekki
,,Lord of the rings”, heldur ,,Eastern promises” og hann
var sáttur við það svar.

Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Ég var með ,,komplexa” yfir sjálfum mér og aldrei

sáttur. Reyndi allt til að breyta mér, en núna er ég nokk-
uð sáttur. Ég fór í mikla sjálfskönnun og komst að því að
ég er hvorki betri eða verri en næsti maður. Ég hef fullt af
göllum og vinn í því að bæta þá.

Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?
Þetta er virkilega ósanngjörn spurning fyrir svona bíófíkil.

Ég elska kvikmyndir, en þær sem sitja mest í mér eru
fimm. ,,The ninth configuration” (1980). ”Little big man”
(1970). ”One flew over the cuckoo´s nest” (1975).”lavite
é bella” (1997) og ”Shichinin no samurai” (1954)

Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Ætli ég sé ekki þessi væmna týpa, en skammast mín

ekkert fyrir það.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Neikvæðni og slúður!
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Já það hef ég gert og geri það daglega. Núna bara

gegn sjálfum mér.
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Skammast mín fyrir að lesa ekki nógu mikið, en allar

bækur Stephen King frá því í den og svo ”The kite runner”
(Flugdrekahlauparinn)

Vestfirð
vikunn
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já svo sannarlega :)
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Illa enda keppnismaður.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að missa ættingja og vini of snemma frá mér.
Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Að gera betur en í gær og gefa af mér hvern einasta

dag. Það kostar ekekrt nema ,nennu”
Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?
Hvern dag með börnum og barnabörnum!
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?
,,You must be the change you  wish to see in the world”

-Ghandi.
Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og afHvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og afHvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og afHvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og afHvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af

hverju?hverju?hverju?hverju?hverju?
Ef það væri persóna sem er farinn yfir móðuna miklu

þá segi ég Ghandi til að fá innsýn í hvernig honum tókst
að vera alltaf jákvæður þrátt fyrir mótlæti og að sama
skapi Nelson Mandela og af sömu ástæðu.

Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?
Þetta er enn ein spurningin sem er ósanngjörn. En ef

ég er píndur þá segi ég Hestfjörður og, og, og....
Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Hrísey og Eyjafjörður.
Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?
Machu Picchu í Perú.
Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?
Já ég er það, en það mun kosta hvern einasta mann

að segja og meina ,,ef ekki ég hver þá”
Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?
Fleiri störf fyrir krakkana okkar þegar háskólanámi

lýkur!

Styrktarmót
Pim og Inga
Golfararnir Pimonlask Rodpi-

tak og Ingi Magnfreðsson á Ísa-
firði hafa ákveðið að efna til golf-
móts á Tungudalsvelli til styrktar
Krabbameinsfélagi Íslands, laug-
ardaginn 24. ágúst. Öllum er
velkomið að taka þátt í mótinu.
Ekkert mótsgjald verður inn-
heimt, heldur verður tekið á móti
frjálsum framlögum til styrktar
málefninu. Pimonlask og Ingi
gefa verðlaun.
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ðingur
nar

Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð semHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð semHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð semHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð semHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem
þú fékkst í símann þinn?þú fékkst í símann þinn?þú fékkst í símann þinn?þú fékkst í símann þinn?þú fékkst í símann þinn?

,,takk fyrir frábæra útsendingu í gær-
kvöldi”

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Guðjón Már Þorsteinsson
(Ávallt kallaður Gaui)
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur: 52
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Íhlaupamaður og afi
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Að sjálfsögðu hreykinn hrútur!
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Björg Bryndís Jónsdóttir
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Kristín Hulda, Thelma Björk og
Gautur Arnar og svo flest allir
krakkar hér heima.
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Tónlistarmaður og lífs-
kúnstner á Vestfjörðum

Eggert Einer Nielson er Vest-
ur-Íslendingur sem fæddist í
Reykjavík árið 1957. Hann
flutti til Ameríku sjö árum síðar
en móðir hans var íslensk og
faðir hans danskur. Hann er
kvæntur Michelle Lyn Niel-
son. Saman eiga þau soninn
Eggert Thomas Nielson sem
er sextán ára gamall og fyrir
átti Michelle dótturina Briana
Lyn Russell sem er 23ja ára
gömul. Þau eru nýflutt til Ísa-
fjarðar en bjuggu áður í
Súðavík þar sem þau hafa
leigt út hús til ferðamanna á
sumrin en kennt og leikið tón-
list á veturna.

„Mamma var flugfreyja hjá
Flugfélagi Íslands og pabbi
verkfræðingur sem vann til
skiptis í Keflavík og Thule á
Grænlandi. Hann fékk vinnu
í Ameríku við að sjá um vegi,

garða og annað slíkt. Við
áttum landslagshönnunar-
fyrirtæki sem sá einnig um
landmótun og á veturna
hreinsuðum við snjó af veg-
um fyrir Virginina Department
of Highways and Transpor-
tation,“ segir Eggert.

Hann hitti Michelle eigin-
konu sína fyrir 20 árum þegar
hún var að leika á gítar og
syngja með systur sinni, Lori
Kelley, en þær eru báðar
söngkonur og sálmaskáld.
Eggert spilaði þá með hljóm-
sveitinni The Lost Dogs og
var að semja og syngja líka.
Það var ást um leið og þau
hittumst.

AmeríkaAmeríkaAmeríkaAmeríkaAmeríka
„Við Michelle störfuðum við

að kaupa og gera við gaml-
ar fasteignir og vorum með
fjárfestingahóp, ásamt for-
eldrum mínum, sem leigði
fasteignir til fyrirtækja og
ferðamanna. Síðustu árin hef
ég heimsótt Ameríku sem
gestur til að taka þátt í Ís-
lendingadögum í Virginíu og
kenna þeim um Ísland og
segja þeim meira um Vestfirði
og fá fólk til að koma hingað.
Michelle er ljósmyndari og
sýnir frábærar myndir svo fólk
geti séð þessa miklu fegurð
hérna. Okkur hefur alltaf
fundist raunverulega fegurð-
in vera í fólkinu, landið er
stórkostlegt en það er í raun
fólkið sem er svona sérstakt,“
segir Eggert.

„Við fórum með Megakulki
og Gumma Hjalta til Ameríku
í fyrra, sem var mjög gaman.
Við spiluðum á nokkrum tón-
leikum og það gekk vel. Ef
maður vill eitthvað í Ameríku
eru verslanir það stórar að
maður fer bara og sækir
það. Hér er ekki alltaf allt til,
hér lærir maður að nota það
sem er til og meta það. Þetta
er eins og reality check, að
maður getur ekki alltaf fengið
allt sem maður vill eða þarf
að vera þolinmóður, hugsa
fram í tímann og taka tíma til
að ná því. Maður lærir að sætta
sig við það. Í Ameríku fær
maður allt sem maður vill
strax,“ segir Eggert.

Honum þykir lífið raunveru-
legra hér á Vestfjörðum en í
Ameríku þar sem einstakl-
ingur hverfur í milljón manna
borg. „Hér tengist maður

fólkinu meira. Ein kona var
stöðvuð í skóla sonar míns í
Ameríku því hún var með
byssu í veskinu sínu. Þar hefði
hann verið einn af 420 nem-
endum í áttunda bekk.“

Ísland heillaði alltafÍsland heillaði alltafÍsland heillaði alltafÍsland heillaði alltafÍsland heillaði alltaf
„Ég kom til Íslands á hverju

ári þegar ég var yngri, við
amma vorum mjög náin og
ég kom alltaf í afmælið
hennar í október. Hún bjó á
Nesvegi 67 í Reykjavík en afi
byggði það hús árið 1950.
Við komum fyrst til Vestfjarða
í brúðkaupsafmælisferð fyrir
sjö árum en okkur var sagt
að koma hingað því hér væri
svo fallegt. Við gistum í Hlíð í
Súðavík, sem við eigum
núna, en við urðum ástfangin
af fólkinu og lífsháttum hér.
Þegar kreppan skall á þurfti
ég að ákveða hvort ég ætl-
aði að búa hér eða í Ameríku,
gat ekki verið á báðum stöð-
um, og ákvað að vera hér,
þar sem rætur mínar liggja,
og lifa á þennan hátt,“ segir
Eggert.

Hann er ekki að plana að
fara til baka. Móðir hans
sagði honum að jafnvel þótt
líkaminn væri í Ameríku væri
hjarta hans og hugur alltaf á
Íslandi og hann hlakkaði
alltaf til að koma aftur.

„Amma var ein í 52 ár svo
hún kunni að sá um sig sjálf,
afi dó 1952, hún árið 2004.
Það var alltaf svo erfitt að
yfirgefa hana, ég fór að
gráta á planinu því ég vissi
að það var heilt ár í að ég
sæi hana aftur.

 Þegar ég ólst upp lét
mamma mig alltaf fara með
nestisbox í skólann. Við áttum
ekki mikinn pening til að
borga fyrir matinn í skólanum
og fengum aldrei nammi í
búðinni. Í nestistímanum komu
strákarnir alltaf og spurðu mig
hvað ég væri með í nesti.
Þeir vildu skipta við mig á
sælgætinu og kökunni.

Mamma lærði að baka af
mömmu sinni og gerði alltaf
handa mér eitthvað gott. Ég
tapaði ekki á því, mamma
bakaði alltaf fleiri en eina
köku, oftast þrjár. Hún var
alltaf að baka og var hefð-
bundin íslensk kona með
bakstur, eldamennsku og
prjónaskap. Hún málaði
gluggana hvort sem það

þurfti að mála þá eða ekki.
Ég var alltaf handlaginn og
hjálpaði henni við það sem
ég gat.“

 Eitt það mikilvægasta sem
Eggert og fjölskylda hans
gerðu þegar þau yfirgáfu
Ameríku var að hafa Eggert
yngri með í umræðunni því
þetta var mikið mál fyrir
hann, að yfirgefa vini sína
og skólann sinn til að flytja til
Íslands.

Heimili á VestfjörðumHeimili á VestfjörðumHeimili á VestfjörðumHeimili á VestfjörðumHeimili á Vestfjörðum
„Mér finnst ég eiga heima

hérna. Að vakna hér og horfa
í kringum mig nær mér á
hverjum degi á jákvæðan
hátt, lætur mér líða vel jafn-
vel þótt veðrið sé slæmt.
Þetta er Ísland, það var ekki
alltaf gott veður þegar ég
heimsótti ömmu. Við fengum
líka snjó í Virginíu. Það sem
ég kann að meta hvað mest
er að það er meiri friður í
hjartanu hérna, minni streita.
Það tekur 15 mínútur að
keyra milli Súðavíkur og Ísa-

fjarðar. Í Ameríku tæki það
45 mínútur upp í klukkustund
vegna umferðar. Þar er fólk
stressað og reitt og rífst í veg-
kantinum,“ segir Eggert.

Þau Michelle eru lið, gera
allt saman. Þau meta og
treysta áliti hvors annars og
þess vegna hefur þeim alltaf
gengið vel saman. Hún vinn-
ur fyrir Vesturferðir og Eggert
sonur þeirra syngur með
hljómsveitinni Boltanum í
Súðavík sem semur sín eigin
lög. „Þau leika fyrir ferða-
menn í Súðavíkurkirkju og
ferðamennirnir elska það.
Þau eru bara 9-11 ára gömul
en hafa sjálfstraust meistara.
Michelle var spurð hvort hún
vissi um einhvern sem gæti
sungið á íslensku fyrir ferða-
menn og benti á mig. Ég
syng ekki á íslensku ennþá
fyrir utan það sem ég sem.
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Þjónustuauglýsingar
Ég trúði því að krakkarnir
væru með eitthvað sérstakt
og það virtist ganga upp.
Þau hafa samið lög eins og
Viltu dansa og Rokksnjóvind-
ur. Ég býst við að það megi
kalla þetta popptónlist,“ segir
Eggert.

„Við erum nýlega flutt frá
Súðavík til Ísafjarðar svo auð-
veldara væri fyrir Eggert að
sækja skóla. Við vorum að
leita að nægilega stóru húsi
til að rúma húsgögnin okkar
og tónlistargræjurnar og fund-
um Gúttó sem við fluttum inn
í þann 15. júní,“ segir Eggert.

TónlistinTónlistinTónlistinTónlistinTónlistin
„Ég kenni tónlist og gítarleik

í grunnskólanum í Súðavík
ásamt því að troða sjálfur
upp. Ég spila með Gumma
Hjalta og Megakukli þar sem
Elfar Logi er söngvari, einnig
spila ég með Crazy Horse.
Það sem ég spila kallast víst
country en þetta er meira
tónlist eins og Bítlarnir, Eagles
og Neil Young leika,“ segir
Eggert, sem er að útbúa
stúdíó í fiskhjalli á Langeyri,
rétt við sjóinn. Hann ætlar
að taka upp tónlist í Gúttó
ásamt Michelle og halda
heimatónleika sem eru nán-
ari og nær hlustandanum en
á skemmtistað eða bar, að
hans sögn, og kenna þar á

hljóðfæri.
Tónlistin kemur frá sálinni,

að sögn Eggerts, en móðir
hans lék á gítar og var í hljóm-
sveitinni Evening Stars á sjötta
áratugnum. Hún söng með
systur sinni og tveimur öðrum
í Reykjavík en tónlist þeirra
hljómaði í útvarpi landsmanna
og hún kenndi Eggert fyrstu
gripin á gítarinn. Hún lést fyrir
um tveimur mánuðum. Sonur
Eggerts, Eggert Thomas, hef-
ur einnig erft tónlistina en
hann leikur á gítar, píanó og
bassa.

„Hann spilar frá hjartanu
og ég veit að tónlistin hans
er sérstök, hann er ekki vél-
rænn í sinni tónlistarsköpun.
Hann hefur verið svona frá
því hann var lítill drengur.
Hann lék gjarnan á píanóið
áður en hann fór í skólann á
morgnana og hefur alltaf
samið sína eigin tónlist,“ segir
Eggert, sem er með slagorð í
lífinu, þú verður að koma og
snerta til að skilja, en það á
vel við þegar hann semur
grípandi lag sem nær athygli
fólks.

BláberjadagarBláberjadagarBláberjadagarBláberjadagarBláberjadagar
„Ég bjó Bláberjadaga til

fyrir þremur árum síðan. Und-
anfarin 20 ár hef ég spilað á
uppskeruhátíðum í Virginíu.

Þar var uppskeran epli, gras-
ker og jarðarber. Það var
enginn að gera neitt við blá-
berin í Súðavík, sem eru svo
góð og mikið af þeim. Ég sá
um hátíðir áður en ég kom til
Íslands og fannst ég geta
gert þetta hér til að vekja
athygli á bláberjum og
hjálpa tónlistarmönnum. Það
er ekkert betra en tengslin
milli tónlistarmanna, hvernig
þeir styðja hver annan og
hjálpast að. Það er aldrei að
vita hvaða galdrar koma í
ljós þegar menn spila sam-
an,“ segir Eggert.

Fjöldi fólks kemur á Blá-
berjadaga í Súðavík og hing-
að til hefur heppnin verið
með í för og nóg verið af
berjum. Eggert var þó ekki
ókunnugur berjamó áður en
hann kom til Súðavíkur. „Sum-
ar af mínum bestu minning-
um eru að vera með fjölskyld-
unni í sveitinni og allir eru að
tína ber með bláar tennur
og bláir í kringum munninn.
Þetta var alvarlegt mál fyrir
konurnar sem þurftu berin til
að gera sultu, svo þær voru
þarna með tilgang. En fyrir
okkur krakkana snerist þetta
bara um að hafa smá fjör.“

                 – hordur@bb.is
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Laugardagur 17. ágústLaugardagur 17. ágústLaugardagur 17. ágústLaugardagur 17. ágústLaugardagur 17. ágúst
kl. 11:35 Liverpool - Stoke
kl. 14:00 Norwich - Everton

kl. 14:00 Sunderland - Fulham
kl. 14:00 Arsenal Aston Villa
kl. 14:00 West Ham - Cardiff
kl. 14:00 WBA - Southampton
kl. 16:15 Swansea - Man. Utd.

Sunnudagur 18. ágústSunnudagur 18. ágústSunnudagur 18. ágústSunnudagur 18. ágústSunnudagur 18. ágúst
kl. 12:20 Crystal P. - Tottenham

kl. 14:50 Chelsea - Hull
Mánudagur 19. ágústMánudagur 19. ágústMánudagur 19. ágústMánudagur 19. ágústMánudagur 19. ágúst

kl. 18:50  Man. City - Newcastle

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
15. ágúst 1933: 15. ágúst 1933: 15. ágúst 1933: 15. ágúst 1933: 15. ágúst 1933: Flugkappinn

Charles Lindbergh kom til
Reykjavíkur frá Grænlandi

ásamt konu sinni, Anne Mor-
row. Þau flugur norður og
austur um land og fóru frá

Eskifirði til Færeyja, 23. ágúst.
Lindbergh flaug fyrstu manna
án millilendinga yfir Atlants-

hafið í maí 1927.
16. ágúst 1941:16. ágúst 1941:16. ágúst 1941:16. ágúst 1941:16. ágúst 1941: Winston

Churchill forsætisráðherra
Breta kom til Reykjavíkur af

fundi með Franklin D. Roose-
velt Bandaríkjaforseta á her-

skipi undan ströndum Ný-
fundnalands. Heimsókn

Churchills vakti mikla athygli,
enda var hann þá orðinn
persónugervingur baráttu

hins frjálsa heims.
17. ágúst 1980:17. ágúst 1980:17. ágúst 1980:17. ágúst 1980:17. ágúst 1980: Heklugos
hófst. Það stóð í fáa daga.

Annað stutt gos hófst 9. apríl
1981 og er það talið fram-

hald af þessu gosi.
18. ágúst 1992:18. ágúst 1992:18. ágúst 1992:18. ágúst 1992:18. ágúst 1992: Lögreglu-
maður slasaðist alvarlega

þegar maður sem grunaður
var um fíkniefnasölu lenti í
árekstri við lögreglubifreið í
Mosfellsbæ. Í bíl hins grun-

aða fundust 1,2 kg af kókaíni
sem var langmesta magn
þess efnis sem lagt hafði
verið hald á hérlendis.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestlæg átt, 3-8 m/s og

skúrir sunnanlands, en
annars norðlægari og
rigning. Hiti 7-16 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hæg norðlæg átt og dálítil
væta, en bjart með köflum
vestanlands. Hiti 6-15 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Breytilegar áttir, skýjað með
köflum og smáskúrir en milt

veður um land allt.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

„Sala á nýjum bílum gengur
ljómandi vel a.m.k. miðað við tvö
síðustu ár. Ég er því mjög sáttur
við söluna. Það eru ekki einungis
fyrirtæki og bílaleigur sem eru
að kaupa nýja bíla, það hefur
orðið ákveðin breyting því al-
mennt er fólk farið að velta bíla-
kaupum meira fyrir sér,“ segir
Bergmann Ólafsson hjá Bíla-
tanga ehf., á Ísafirði. Hann segir
að árgerðir 2009 og 2010 vanti
alveg inn á markaðinn.

„Það er ákveðinn hópur fólks
sem kaupir bíla á um það bil

Vilja nýrri bíla fyrir ferðalagið
fimm ára fresti og er að leita að
tveggja til þriggja ára bílum. Það
er lítið sem ekkert hægt að þjón-
usta þann hóp, því það virðist
sem svo að það hafa einungis
verið bílaleigurnar sem keyptu
nýja bíla á þessum árum. Í notuð-
um bílum hefur því nánast engin
hreyfing verið. Einn og einn bíll
selst og er það alveg í takt við
aðra landshluta. Þó er júlí aðeins
líflegri ár hvert. Ég verð til dæmis
var við að fólk er að skipta um
bíla áður en það fer í ferðalög,“
segir Bergmann.

Hafsteinn Vilhjálmsson hjá
HV umboðsverslun á Ísafirði
segir söluna hjá sér hafa gengið
rólega. Bæði í nýjum og notuðum
bílum. HV selur bíla frá Heklu
og notaða bíla frá Bílaþingi Heklu.
„Ég hefði viljað sjá meiri umferð
hér í sumar. Fólk virðist þó vera
mikið að skoða og prófa, meira
en áður en það kaupir lítið nema
eitthvað hefur verið að fara af
notuðum bílum, svona ódýrari
týpum. Áhuginn er til staðar en
fólk er enn trekt, það vill vita hvað
er framundan,“ segir Hafsteinn

Henry Bæringsson, íbúi á Ísa-
firði, fékk leyfi frá Ísafjarðarbæ
til að taka 512m² svæði gegnt
heimili sínu við Fjarðarstræti 39,
í fóstur. Sagði Henry svæðið ekki
hafa verið notað né hirt uns hann
fór að hreinsa af því rusl, slá njóla
og smíða borð og bekki sem hann

kom fyrir á svæðinu. Nú er svo
komið að svæðið er farið að
trekkja að, jafnt ferðamenn sem
heimamenn.

Rólur og belgir hanga niður úr
rekavið og ungir sem aldnir
sveifla sér þar með mikilli gleði.
Allt þetta bauðst Henry til að sjá

um, framkvæmdir, slátt og um-
hirðu, á eigin kostnað. Óhætt er
að segja að þetta sé frábært dæmi
um hve miklu einstaklingsfram-
takið getur áorkað og veitt sam-
félaginu gleði. Það er líklega satt
það sem sagt er, enginn getur allt
en allir geta eitthvað.

Enginn getur allt en allir geta eitthvað
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