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Barðist fyrir
bættum kjörum
„Ég hef alltaf verið þannig að ég eflist bara í mótlæti og erfiðleikum,“ segir Kolbrún Sverrisdóttir. Fimmtán ár eru liðin frá því að hún missti bæði sambýlismann sinn og föður með
Æsunni. Á miðopnu í dag segir Kolla frá slysinu, baráttunni sem hún tókst á hendur í kjölfar
þess og öðrum skoðunum sínum - sem hún hefur aldrei verið þekkt fyrir að liggja á...

Metár hjá Fisherman
Sumarið hefur gengið vel hjá
ferðaþjónustufyrirtækinu Fisherman ehf., en fyrirtækið rekur hótel, verslun og veitingahús á Suðureyri við Súgandafjörð. „Við
erum að ljúka metári. Hótelreksturinn hefur gengið mjög vel og
raunar framar vonum. Kuldinn í
vor og í byrjun sumars höfðu lítil
áhrif á okkur í sumar enda fáum
við lítið af Íslendingum til okkar,
en um 95% gesta okkar eru útlendingar,“ segir Elías Guðmundsson framkvæmdastjóri
Fisherman ehf. Fyrirtækið hóf
rekstur árið 2001. Upphaflega
var opnað lítið gistiheimili en í
gegnum árin hefur reksturinn
stækkað og gistiheimilinu breytt
í hótel og veitingahúsið Talisman
og söluskálinn voru opnuð. Þá er
fyrirtækið með vefverslun þar
sem seldur er fiskur sem framleiddur er á Suðureyri.
„Við verðum með opið í allan

vetur og sjáum fram á það að
hafa nóg að gera. Reyndar fáum
við ekki marga næturgesti yfir
vetrartímann en það er alltaf eitthvað um að vera á veitingahúsinu,“ segir Elías. Nýlega bárust
fréttir af því að fyrirtækið væri
búið að láta teikna upp fyrsta
byggðakjarnann á Suðureyri sem
reistur var rétt fyrir aldamótin
1900. Undanfarið ár hefur verið
unnið að því að meta ásigkomulag húsanna sem fyrir eru á svæðinu. Nú liggur fyrir að hægt sé að
nýta fimm hús undir þjónustustarfsemi. Húsin standa öll við
Rómarstíg sem var fyrsta gatan á
Suðureyri. Þau munu hýsa upplýsinga- og þjónustumiðstöð, ísbúð, bakarí, fiskmarkað og
verslun 66 gráður norður.
„Við fórum í þetta verkefni til
að auka þjónustuframboðið á
Suðureyri, því við töldum að það
sé þörf fyrir að bæta þjónustu

Suðureyri við Súgandafjörð. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
fyrir ferðamenn hér. Nú bíðum bær er að láta vinna fyrir svæðið. þess að hægt sé að hefja framvið eftir skipulagi sem Ísafjarðar- Það er allt klárt af okkar hendi til kvæmdir,“ segir Elías.

Raforkuverð hækkaði um 8% einu á ári
Raforkuverð í þéttbýli á svæði
Orkubús Vestfjarða hefur hækkað um 8% frá því í júní á síðasta
ári. Yfir landið í heild hefur raforkukostnaður hjá heimilum
hækkað umtalsvert á sama tímabili. Mest er hækkunin hjá viðskiptavinum Orkuveitu Reykjavíkur, en heildar raforkukostnaður þeirrra hefur hækkað um
26% m.v. 4.000 kWst. notkun á
ári. Kostnaður hjá heimilum á
svæði HS orku hefur hækkað
minnst eða um 4% miðað við
sambærilega notkun. Hækkan-

irnar til komnar vegna hækkunar
á rafmagni og dreifingu. Þetta
kemur fram í verðkönnun ASÍ.
Þar kemur einnig fram að ódýrast sé að kaupa heimilisrafmagn
miðað við 4.000 kWst/ári hjá
Orkubúi Vestfjarða, þar sem
kostnaðurinn er 23.042 kr. á ársgrundvelli. Dýrast er hins vegar
að kaupa orkuna frá Orkuveitu
Reykjavíkur en þar kostar hún
24.397 kr., verðmunurinn er
1.355 kr. eða tæplega 6%.
Raforkukostnaður heimila í
dreifbýli er mun hærri en í þétt-

býli. Heimili á svæði Orkubús
Vestfjarða greiðir 84.616 kr. á
ári fyrir raforku til almennra
heimilisnota en hjá Rarik er
kostnaðurinn 83.495 kr. á ári og
hefur þá verið tekið tillit til sérstaks drefibýlisframlags sem ríkið leggur fram til að niðurgreiða
dreifingu á raforku. Verðmunurinn á gjaldskrá þeirra eru 1.121
kr. á ári.
Í öllum ofangreindum dæmum
er gert ráð fyrir að heimilið kaupi
raforku af því fyrirtæki sem hefur
einkaleyfi á flutningi og dreifingu

raforku á viðkomandi landsvæði
eða þeim sölufyrirtækjum sem
stofnuð hafa verið um raforkusöluna hjá viðkomandi fyriræki.
Raforkureikning heimilisins
má skipta í tvo hluta. Annars
vegar er greitt er fyrir flutning
og dreifingu raforkunnar til þeirrar dreifiveitu sem hefur einkaleyfi á viðkomandi landssvæði
og hins vegar er greitt fyrir raforkuna sjálfa til þess sölufyrirtækis sem hver og einn kýs. Þannig greiðir heimili á Ísafirði ávallt
Orkubúi Vestfjarða fyrir flutning

og dreifingu á raforku en getur
síðan t.d. valið að kaupa raforkuna af Orkuveitu Reykavíkur.
Mest hækkar rafmagnsreikningurinn hjá viðskiptavinum Orkuveitu Reykjavíkur, en heildar raforkukostnaðurinn hjá þeim hefur
hækkað um tæp 26% síðan í júní
2010 miðað við 4.000 kWst/ári.
í heildarnotkun. Hjá viðskiptavinum Rariks/Orkusölunar í þéttbýli hefur raforkukostnaður einnig hækkað umtalsvert eða um
9%.
– thelma@bb.is

Fleiri konur í námi

Lengri sængurlega á Ísafirði
Konur sem fæða börn sín á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði,
dvelja að jafnaði í fjóra daga á
spítalanum eftir barnsburð. Það
er töluvert lengri tími en á höfuðborgarsvæðinu því konur sem
fæða með eðlilegum hætti á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi,
dvelja aðeins í tæpan sólarhring
á spítalanum áður en þær eru
sendar heim. Dvelji þær lengur
2

en sólarhring á fæðingardeildinni
missa þær rétt á heimaþjónustu
ljósmæðra.
Þessi viðmiðunartími er helmingi lengri á öllum öðrum fæðingardeildum landsins, þar sem
kona, í sambærilegum aðstæðum, má dvelja í 36 tíma eftir
fæðingu barns án þess að missa
rétt til heimaþjónustu ljósmóður.
Þær konur sem þurfa eða vilja

liggja sængurlegu á fæðingardeildum úti á landsbyggðinni
gera það í að meðaltali fjóra daga.
Á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði dvelja konur að jafnaði í
fjóra daga eftir barnsburð, jafnvel
þótt ekkert ami að. Þessu er öfugt
farið í Reykjavík, þar sem fjögurra daga sængurlega tíðkast nær
eingöngu ef heilsu móður eða
barns er ábótavant.

Talsvert færri einstaklingar
með lögheimili á Vestfjörðum,
sóttu menntun á framhaldsskólastigi á síðasta ári miðað
við árið 2009. Alls voru 578
nemendur með lögheimili á
Vestfjörðum skráðir í nám á
framhaldsskólastigi á síðasta
ári en þeir voru 660 árið 2009
og 615 árið 2008. Á landsvísu
sóttu 24.949 nemendur nám á
framhaldsskólastigi árið 2010,
en þeir voru 26.183 árið 2009
og 25.453 árið 2008. Konur
sækja frekar menntun á framhaldsskólastigi en karlar. Árið
2010 sóttu 309 konur, 15 ára
og eldri, með lögheimili á Vestfjörðum, menntun í framhaldsskóla meðan 269 karlar stunduðu nám á framhalsskólastigi.
Árið 2009 voru konurnar 357
en karlarnir 303 og árið 2008
voru þær 342 en karlarnir 273.
Flestir nemendur sem sækja

menntun á framhalsskólastigi
og eru með lögheimili á Vestfjörðum, eru á aldrinum 21 árs
og yngri en töluverður fjöldi
nemenda er þó á aldrinum 22
ára og eldri, eða 22% nemenda
árið 2010, 30% nemenda 2009
og 26% árið 2008. Konur eru
einnig meirihluti nemenda í
þessum aldursflokki. Athygli
vekur að á meðaltali eru 8%
nemenda, sem sækja menntun
á framhaldsskólastigi og eru
með lögheimili á Vestfjörðum,
40 ára og eldri. Það er talsvert
hærri tala en á landsvísu þar
sem að meðaltali 5% nemenda
er 40 ára og eldri. Árið 2010
sóttu 39 einstaklinar 40 ára og
eldri og með lögheimili á Vestfjörðum sér menntun á framhaldsskólastigi, þeir voru 57
árið 2009 og 50 árið 2008.
Konur eru þar líka í meirihluta
nemenda.
– asta@bb.is
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Mun færri
ákærur

Dan Skinstad, Nigel Foster, Riaan Manser og Geoff Hunter.

Heimsþekktir kajakræðarar
Félagarnir Nigel Foster og
Geoff Hunter, sem eru heimsfrægir innan kajak-íþróttarinnar, komu til Ísafjarðar í
síðustu viku gagngert til að
hitta Riaan Manser og Dan
Skinstad, sem eru að róa
hringinn í kringum landið á
kajökum. Nigel og Geoff voru
fyrstir til að róa hringinn í
kringum landið á kajak en það
afrek unnu þeir árið 1977. Þá
voru þeir á tveimur sjókajökum en Riaan og Dan róa á
einum tveggja manna kajak.
Nigel og Geoff fengu að
prófa tveggja manna kajak
sem fylgir þeim Riaan og Dan
en hann er nákvæmlega eins
og sá sem þeir róa á hringinn í
kringum landið. Vel fór á með
þeim félögum eins og meðfylgjandi myndir sína. Þeir
Nigel og Geoff fengu smá
kennslu í hvernig á að róa
tveggja manna kajak enda eru

Brugðið á leik.
þeir vanari eins manns
kajökum. Af þeim Riaan og
Dan er það að frétta að þeim
var skutlað út að Rit við

Aðalvík af Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar en báturinn þeirra var staðsettur í
Straumnesi við Aðalvík meðan

þeir voru á Ísafirði. Þeir héldu
ferð sinni áfram til Húsavíkur, þar sem hringferðin endar.
– asta@bb.is

Ákærum sem koma til afgreiðslu hjá Héraðsdómi
Vestfjarða hefur farið fækkandi frá aldamótum. Flest
voru ákærumálin árið 2004
eða 124 en í fyrra voru þau
25 og 21 árið 2009. Gjaldþrotaskiptabeiðnum fjölgaði
hins vegar á milli ára eða úr
32 árið 2009 í 48 í fyrra.
Flestar voru gjaldskiptabeiðnirnar árið 2003 þegar
þær voru 69 talsins. Sakamál
voru 60 talsins í fyrra en
flest voru þau árið 2003 eða
308 talsins.
Ef litið er til allra héraðsdómstóla landsins hefur
ákærum sem koma til afgreiðslu fækkað mikið frá
hruni. Fjöldi ákærumála sem
komið hafa til kasta íslenskra
héraðsdómstóla hefur aldrei
verið meiri en árið 2008
þegar 3.660 mál voru tekin
fyrir, eða meira en tíu mál á
dag. Síðan þá hefur málunum fækkað töluvert. Árið
2009 voru þau 2.423 og
2.149 í fyrra, eða rúmlega
40% færri en árið 2008.
Töluverð fjölgun hefur
hins vegar orðið þegar kemur
að gjaldþrotaskiptabeiðnum
hjá héraðsdómstólum frá
hruni. Á fyrstu sex mánuðum
ársins 2008 komu 1149
gjaldþrotaskiptabeiðnir inn
á borð héraðsdómstóla. Síðan þá hefur þeim fjölgað jafnt
og þétt og voru þær 1691 á
fyrstu sex mánuðum þessa
árs, eða um níu á dag.
– thelma@bb.is

6000 færri íbúar en árið 1920

Yfir 20% fækkun íbúa var í sex
sveitarfélögum af tíu á Vestfjörðum á árunum 1994-2009. Mesta
fækkunin var í Árneshreppi, yfir
50%. Þetta kemur fram í verkefni
á vegum Byggðastofnunar sem
kynnt var á ársfundi stofnunarinnar en markmið þess er að upplýsingar um stöðu byggðarlaga
með mikla fólksfækkun séu tiltækar og nýtist stjórnvöldum við
stefnumótun og byggðaaðgerðir.
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Þar kemur fram að árið 1920
voru íbúar Vestfjarða 13.397 en
árið 2010 voru þeir 7.129. Sérstaka athygli vekur að íbúar í
dreifbýli fækkuðu úr 8.512 í 694
á sama tímabili.
Í verkefninu voru tekin fyrir
þrjú meginsvæði; norðvestur-,
norðaustur- og suðausturhorn
landsins. Þar byggir atvinnulíf
svæðanna gjarnan á sjávarútvegi
og landbúnaði og fjarlægð til

höfuðborgarinnar er mikil. Kom
þar fram að víða er fábreytni í
atvinnulífi og oft eitt ráðandi fyrirtæki í byggðarlagi. Þá er mikið
um erlent vinnuafl í fiskvinnslu,
sérstaklega á Vestfjörðum, enda
hæst hlutfall íbúa af erlendum
uppruna þar, um 10%. Einnig
kom í ljós að víða eru mörg hús í
þéttbýli í „frístundabyggð“.
Slæmar samgöngur eru oft til
umræðu, ekki síst á sunnanverð-

um Vestfjörðum, og það vantar
ansi mörg jarðgöng. Margt hefur
þó breyst til batnaðar síðustu ár,
t.d. vegur um Arnkötludal, vegur
um Hófaskarð, Héðinsfjarðargöng, Bolungarvíkurgöng og
Landeyjahöfn. Þá var það mat
aðstandenda verkefnisins að í
gangi séu alltof margar nefndir,
skýrslur og áætlanir, en vantar
aðgerðir og fjármagn.
Jákvæðu hliðarnar voru þær

að nóg er af hugmyndum og
sköpunarkrafti. Vaxtarsamningar þykja hafa reynst vel og atvinnuþróunarfélögin fá góða umsögn. Fólk er stolt af sínu byggðarlagi, af einstakri náttúru, af
góðu mannlífi, virkni íbúa, fjölskylduvænu umhverfi og öflugu
menningarlífi. Mikið er um íbúafundi og íbúahátíðir; lýðræði og
samstöðu.
– thelma@bb.is
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Nítján ný framtíðarstörf hafa skapast á Vestfjörðum í tengslum við verkefni sem ríkisstjórnin fór í gang með árið 2008.

Nítján ný framtíðarstörf á Vestfjörðum
Nítján ný framtíðarstörf hafa
skapast á Vestfjörðum í tengslum
við verkefni sem ríkisstjórnin fór
af stað með árið 2008 til eflingar
atvinnuþróunar og nýsköpunar í
fjórðungnum að því er fram kemur í skýrslu Byggðastofnunar sem
kynnt var á ársfundi stofnunarinnar. Ríkisstjórnin veitti 200
milljónum króna á árunum 2008
og 2009 til eflingar atvinnuþró-

Spurningin
Ætlar þú á bláberjadagana í Súðavík?
Alls svöruðu 252.
Já sögðu 62 eða 25%
Nei sögðu 190 eða 75%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Suðaustan 8-13 m/s og
rigning á sunnanverðu
landinu, en hægara og
þurrt að kalla fyrir norðan. Hiti 10-18 stig,
hlýjast á Norðurlandi.
Horfur á laugardag:
Austlægar áttir og víða
væta, síst þó vestanlands. Áfram milt veður.
Horfur á sunnudag:
Austlægar áttir og víða
væta, síst þó vestanlands. Áfram milt veður.
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unar og nýsköpunar á þeim svæðum sem urðu fyrir aflasamdrætti
vegna skerðingar þorskaflaheimilda. Styrkhæf svæði miðuðust
við sveitarfélög þar sem hlutfall
starfa í veiðum og vinnslu var
10% eða hærra. Tímarammi
verkefna var tvö ár þ.e. 20082009, en vegna fjármálakreppunnar röskuðust tímaáætlanir
margra verkefna og verkefnis-

aðilar reyndu að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Því var ákveðið
að veita styrkþegum sem þess
þurftu, frest til ársloka 2010 til
að skila gögnum.
Flest verkefni urðu til á Vestfjörðum eða 15 en samþykktir
voru styrkir til 76 verkefna á
landsvísu. Af þeim var hætt við
þrjú verkefni og sex verkefnum
varð ekki lokið. Á Vestfjörðum

var hætt við eitt verkefni og einu
verkefni er ólokið. Við mat á
umsóknum var lögð áhersla á
nýsköpun, þróunarverkefni eða
endurnýjun í starfandi fyrirtækjum, sköpun nýrra framtíðarstarfa, arðsemi, hve hratt störf
gátu skapast og vaxtar- og markaðsmöguleika. Samtals var eigið
framlag styrkþega 392 milljónir
króna eða um 56% af heildar-

kostnaði verkefnanna.
Markmið styrkveitinganna var
að skapa ný framtíðarstörf og að
um væri að ræða verkefni sem
hefðu langtímaáhrif. Helstu niðurstöður um verkefnið eru að
stuðningurinn er talinn hafa leitt
til 75 nýrra starfa á landsvísu. Flest
störf urðu til í verkefnum á Vestfjörðum eða 19 ný framtíðarstörf.
– asta@bb.is

Ritstjórnargrein

Á hægu róli
Að því er fram kom á samráðsfundi fulltrúa sveitarfélaga á
Vestfjörðum og ýmissa ráðuneyta, sem haldinn var fyrir skömmu,
eru flest verkefni um eflingu Vestfjarða sögð vera á nokkuð góðu
róli. Eitt sker sig þó úr í hina áttina, að sögn bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar: ,,Eina sem við erum óánægðir með er að engin hreyfing sé
á málum varðandi byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði, við höfum ekki fengið nein svör varðandi það, þar sem fulltrúar velferðarráðuneytisins mættu ekki á fundinn.“ Stutt er síða BB fjallaði
um málið í leiðara og velti upp fáeinum spurningum, þar á meðal:
Hverjar voru/eru efasemdir ráðherra um þörfina fyrir hjúkrunarrýmum og/eða getu bæjarfélagsins til rekstur? Hvað í ósköpunum
veldur þessum slóðagangi og hvers eiga aldraðir Ísfirðingar að
gjalda? Það hefði verið vel séð að fulltrúi velferðarráðuneytisins
hefði ómakað sig á fundinn úr því kollegar þeirra í öðrum ráðuneytum eru úti á túni, hvað málið varðar. Ekki vantar að af og til
berast fréttir um undirritun ríkis og sveitarfélaga um saminga um
byggingu hjúkrunarrýma. Það er vel og síður en svo til að öfundast
út af. BB stendur hins vegar við spurningar sínar og telur ekki
ofverk að þeim sé svarað.

Bjartsýni?

Bjartsýni er fyrirsögn á grein Eiríks Finns Greipssonar, bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ, á bb.is fyrir nokkru, þar sem jákvæðu hliðum
samfélagsins er haldið til haga. Hvað sem líður viðbrögðum hvers
og eins við spurningunni, sem kann að vakna í kjölfar þeirrar
framsetningar Eiríks Finns, að ætlan hans með skrifunum hafi aðeins verið að vekja athygli á því, ,,að hér er samfélag sem er algerlega frábært og á óteljandi tækifæri til sóknar og eflingar,“ ætti að
nást sátt um þarfsemi slíkra hugrenninga. Meira en nóg er af bölsýninu, sem daglega er ausið yfir landslýð í blöðum og sjónvarpi;
gífuryrðum og rifrildi í stað rökræðna; upphrópunum þar sem
engin samskipta- og tjáningamörk eru virt.
Sagt hefur verið að þolinmæði sé sú list að vera vongóður. Svo
sannarlega hefur ástandið í þjóðfélaginu frá hruni tekið á, svo
gripið sé til orðalepps, og mun áfram gera um ótiltekinn tíma. Í
þeirri stöðu þurfum við öðru fremur á þolinmæði að halda. Því,
eins og EFG segir: ,,Verkefni framtíðarinnar er okkar að vinna,
þitt og mitt – ekki annarra. Hér býr duglegt, vel menntað og áræðið
fólk í umhverfi sem fjölmargir Íslendingar og enn fleiri útlendingar
hafa ekki og verða því að láta sig dreyma um.“
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824 0644,
asta@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X
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Leikhúsævintýri fyrir vestan
Halldóra Björnsdóttir leikstýrir nú hjá Litla leikklúbbnum á
Ísafirði, en fyrsta verkefni leikársins er uppfærsla á Dampskipinu Íslandi eftir Kjartan Ragnarsson. Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem hún sest í leikstjórastólinn
hér vestra en hún leikstýrði Sólrisuleikritinu hjá MÍ í vor.
Halldóra er þaulreyndur leikari og hefur tekist á við mörg viðamestu kvenhlutverk heimsbókmenntanna frá því að hún útskrifaðist frá Leiklistarskóla Íslands. Það var vorið 1991 og
hún fékk strax samning í Þjóðleikhúsinu, sem ungum og nýútskrifuðum leikurum hefur oft
þótt eftirsóknarvert. Á þeim
sautján árum sem Halldóra lék í
Þjóðleikhúsinu tók hún að sér
fjöldann allan af hlutverkum, allt
frá Antígónu Sófóklesar til hinnar íslensku Stellu í sumarfríinu í
Sólarferð.
Í spjalli við BB segir Halldóra
að það leggist vel í sig að leikstýra hjá LL sem og önnur verkefni vetrarins.
„Það er mjög spennandi vetur
framundan. Síðasta vetur var ég
kenna hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða og ég kem til með að halda
því áfram. Þar ber fyrst að nefna
mjög spennandi verkefni sem
felst í því að halda námskeið
fyrir alla þá sem eru af erlendu
bergi brotnir á Flateyri. Ætlunin
er að setja upp með þeim leiksýningu með alþjóðlegum blæ.
Þetta er allt í undirbúningi en að
verkefninu koma tveir íslenskukennarar og tónlistarkennari og
svo held ég utan um leikræna
þáttinn.
Einnig er ég með í undirbúningi ljóðadagskrá sem tengist
Vestfjörðum og barnaleikrit í
samstarfi við aðila á sunnanverðum Vestfjörðum.

Um borð í skipi
á bannárunum
Halldóra segist jafnframt mjög
spennt að leikstýra uppfærslu LL
á Dampskipinu Íslandi sem til
stendur að frumsýna seint í haust.
Um er að ræða leikrit sem gerist
um borð í skipi á leið til Íslands
við lok fyrri heimsstyrjaldar og
fjallar um lífshlaup farþeganna.
„Kjartan skrifaði þetta leikrit
árið 1991 fyrir útskriftarhóp
Leiklistarskólans það árið. Sem
var reyndar minn bekkur. Ég hef
verið mjög hrifin af þessu verki
síðan og fundist það heillandi.
Kjartan tileinkaði það söngkonunni Engel Lund sem bjó hér á
Íslandi og hafði mikil áhrif á
sönglífið í bænum.
Það sem var sérstakt við uppfærsluna ´91 var að hópurinn
8

fékk Borgarleikhúsið undir sig
og verkið var sýnt þar á sviðinu
og gekk mjög vel. Það gerist um
borð í Dampskipinu Íslandi sem
var til í raun og veru og sigldi á
milli Kaupmannahafnar og Seyðisfjarðar í kringum 1919. Þetta
gerist á bannárunum á Íslandi
þegar allir voru að reyna smygla
áfengi til landsins og það er
einmitt eitt af því sem gengur á
um borð auk þess sem upp kemst
um mörg leyndarmál farþeganna.
Í verkinu er fylgst með fólkinu
um borð en þar eru margir kynlegir kvistir. Til dæmis eru þar
„glæsikona“, ráðuneytisstjóri og
kona hans, ung stelpa sem þráir
að komast til Íslands, söngvari,
hermaður, skáld og fínar dömur.
Við munum bakka allt til ársins
1919 í tíma. Allir þérast og allt er
slétt og fellt á yfirborðinu en
undiralda vaggar stemmningunni
til og frá! Alls eru í verkinu tólf
leikarar og ansi breiður aldurshópur.“

Útkoman ætti að
vera skemmtileg
Halldóra segir verkið henta
mjög vel fyrir áhugaleikhóp eins
og LL og á von á að útkoman
verði mjög skemmtileg.
„Hér er vant fólk á ferð sem
veit hvað það er að standa í brúnni
og kann tökin á sjómennskunni.
Sumir eiga langa sögu að baki á
sjó svo það verður mjög skemmtilegt að sjá hvernig þetta kemur
út hjá leikhópnum.“
Ég veit ekki til þess að leikritið
hafi verið sett upp á síðustu árum
en Kjartan hefur eins og kunnugt
er samið mörg verk bæði dramatísk og létt sem vakið hafa athygli. Þetta er alveg óskaplega
sjarmerandi verk með öllum
þeim leikhúsævintýrum sem
hægt er að hugsa sér, léttleika,
húmor, söng, dansi og skemmtilegri fléttu.“
Áheyrnarprufur verða í lok

ágúst. Æfingar hefjast svo í september og áætluð frumsýning er í
október.
„Við ætlum að hafa þetta þétt
og skipulagt æfingatímabil. Ég
hvet alla þá sem vilja taka þátt í
leiklistinni, hvort sem það er á
sviði eða á bak við tjöldin, að
bjóða sig fram. Við viljum endilega fá fólk sem vill t.d. hjálpa til
við smíða leikmynd, sauma búninga, vera á ljósunum eða í hárgreiðslu og förðun. Það eru svo
margir sem koma að leiksýningu
sem þessari og því fleiri, því
skemmtilegra verður það.“

Dustaði rykið
af leiknum
Halldóra segist hafa haft gaman af því að leikstýra Sólrisuleikritinu hjá menntskælingum í
fyrra.
„Ég var ánægð með hve margir
menntaskólakrakkar voru áhuga-

samir og duglegir. Margir nemendur skólans virtust annað hvort
vera í íþróttum eða listum, og
einstaka krakkar voru í hvoru
tveggja. En það er frábært að
geta boðið unga fólkinu þann
möguleika að hafa val og sterkt
listalíf þar sem íþróttahreyfingin
er nú þegar orðin svo öflug.“
En er hún stigin af sviðinu sjálf?
Ég er aðeins búin að setja leikinn á hilluna og stíg ekki mikið á
svið um þessar mundir. Fór að
vísu í maí og starfaði við leikrit á
vegum Listaháskóla Íslands og
samhliða því lék ég í stuttmynd á
vegum Vesturports sem heitir
Gullbrá. Það var voða gaman að
dusta aðeins rykið af leiknum.
Maður ímyndaði sér kannski
einhvern tíma að það gæti komið
að þeim tímapunkti í lífinu að
maður færi að leikstýra – og nú
er bara komið að því,“ segir Halldóra og hlær. „Mér finnst það
mjög gaman og svo verður bara
að koma í ljós hvað verður.“
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Arctic Fish kaupir eignir Eyrarodda
Fyrirtækið Arctic Fish ehf.,
kaupir þær eignir sem eftir eru í
þrotabúi Eyrarodda á Flateyri.
Forstjóri Byggðastofnunar, Aðalsteinn Þorsteinsson, staðfesti
söluna á ársfundi stofnunarinnar
en orðrómur var um söluna fyrir
stuttu en þá fékkst ekki staðfest
að fyrirtækið myndi kaupa eignirnar. Salan á eignum Eyrarodda
hefur tekið langan tíma og haft
var eftir forsvarsmönnum Byggðastofnunar að úrlausn málsins hafi
dregist sökum þess hve flókið
það er.
Aðalsteinn staðfesti að fyrirtækið Arctic Fish sé kaupandinn
að eignunum. Hann kveðst vona
að Byggðastofnun þurfi ekki að

skipta sér frekar af málefnum
Eyrarodda eftir að gengið hefur
verið frá sölunni. Arctic Fish var
stofnað nýverið og er skráð í
Kópavogi. Fyrir skemmstu festi
félagið kaup á stórum hlut í eldisfyrirtækinu Dýrfiski ehf. sem
starfar í Dýrafirði. Arctic Fish er
að hluta til í eigu útlendinga en
Aðalsteinn segir að ekkert ætti
að koma í veg fyrir söluna. Lögin
um eignarhald erlendra aðila í
sjávarútvegsfyrirtækjum kveða á
um að beint og óbeint erlent
eignarhald megi vera allt að 49%.
Aðspurður um hvort að Arctic
Fish ætli sér að halda vinnslu
áfram á Flateyri segir Aðalsteinn
að fyrirtækið ætli sér það.

Ellefta stundin runnin upp
„Ellefta stundin er runnin upp
og hlutirnir þurfa að gerast hratt,“
segir Guðmundur Björgvinsson,
formaður íbúasamtaka Önundarfjarðar, um þær fregnir að Arctic
Fish hafi keypt þær eignir sem
eftir voru í þrotabúi Eyrarodda á
Flateyri. Aðspurður um viðbrögð
heimamanna segir hann: „Hljóðið er nú ósköp svipað og það
hefur verið að undanförnu, a.m.k.
þar til við sjáum hvað verður.
Við vitum lítið um Arctic Fish
og þar til það koma fréttir frá
forsvarsmönnum fyrirtækisins
um hvað verður gert í framhaldi
af kaupunum erum við enn að

bíða. Auðvitað er það jákvætt að
einhver ætli að kaupa búið og þá
væntanlega með það fyrir augum
að hefja hér vinnslu en fólk er
orðið svo teygt og togað eftir
það sem á undan er gengið að
við höfum varann svolítið á og
hoppum ekki hæð okkar strax.
Við látum bara á það reyna og
vonum að þetta gangi eftir.“
Guðmundur segir það þó vera
ljósglætu í þessu máli að samkomulag sé komið um það hver
eigi hvaða eignir í þrotabúinu og
væntanlega hafi það höggvið á
hnútinn að einhverju leyti Byggðastofnun hafi leyst aðrar eignir til

sín. „Þetta mál hefur komið okkur
fremur undarlega fyrir sjónir þar
sem venjan er þegar gjaldþrot er
hjá fyrirtæki að einhver komi á
staðinn og loki gluggum og hurðum og tryggi hagsmuni búsins.
En hérna gerist það ekki með
þeim hætti. Því hlýtur fólk að
spyrja sig hvort það þjóni hagsmunum búsins og byggðalagsins
hvernig þetta hefur gengið fyrir
sig.“
Starfsmenn Eyrarodda hafa
fengið störf við átaksverkefni á
vegum Ísafjarðarbæjar og Vinnumálastofnunar. „Bærinn og Vinnu-málastofnun hafa skaffað fólki

vinnu við fegrun plássins og það
hefur gengið mjög vel eftir og
brúað bilið. Aðrir aðilar, svo sem
Rauði krossinn, Verkalýðsfélagið og fleiri, hafa einnig stutt
við bakið á fólki og gert það
mjög samviskusamlega og er það
þakkarvert. En vissulega var fólk
að vonast til að fá einhverja vinnu
til frambúðar og geta snúið sér
að þeim störfum sem það var
vant að vinna. Hér er fullt af
vinnufúsum höndum sem þurfa
að fá fasta vinnu,“ segir Guðmundur.
Aðspurður hvort óvissan um
hvort starfsemi hæfist á ný í

fiskvinnslunni hafi leitt til fólksflótta segir hann svo ekki vera.
„Maður heyrir að fólk er tvístígandi en ekki hafa verið teknar
beinar ákvarðanir um brottflutning tengdan þessu. Tíminn til
þess er í raun og veru runninn út
þar sem skólar eru byrjaðir og
sumarleyfistíminn á enda. Við
höfum ósköp lítið í höndum um
þessa aðila sem vilja komast hér
að í fiskvinnslunni en við verðum
að gefa þeim tækifæri á að sýna
hvað þeir ætlast fyrir. Við vonum
bara að það gangi allt upp,“ segir
Guðmundur.
– thelma@bb.is

Rannsaka setlög í vestfirskum vötnum
Vísindamenn frá Playmouth
State University í Bandaríkjunum voru við rannsóknir á setlögum í nokkrum vestfirskum vötnum í vor og í sumar. Tilgangur
rannsóknarinnar var að fá betri
skilning á veðurfarsbreytingum
á norður Atlantshafssvæðinu. Dr.
Lisa Doner jarðfræðingur hefur
umsjón með rannsókninni og var
hún hér á landi ásamt kollegum
sínum og nokkrum námsmönnum. Rannsóknirnar fóru fram í
Vatnsdalsvatni í Vatnsfirði, Þiðriksvallavatni á Ströndum og í
Rekavíkurvatni í Rekavík bak
Látur á Hornströndum.
Ætlunin er að komast að því
hvernig, hvenær og af hverju setlög myndast í vötnunum og
hvaða ályktun má draga af því
varðandi veðurfarsbreytingar til
lengri og skemmri tíma. Landmótunar- og setlagafræði styðjast
í miklum mæli við rannsóknir á
borkjörnum, en Dr. Lisa Doner

og samstarfsfólk hennar ætla að
ganga skrefi lengra með því að
bera saman borkjarnaniðurstöður
og niðurstöður sem aflað er úr
setlögum vestfirsku vatnana, sem
gefa hugmyndir um styttri tímabil.
Dr. Lisa Doner er ekki ókunnug Íslandi því á níunda og tíunda
áratugnum dvaldi hún hér á landi
við rannsóknir. Hún tengir yfirstandandi rannsóknir við fyrri
rannsóknir sínar en einnig við
doktorsritgerð sína um Baffin
eyju, sem og við rannsóknir sem
gerðar hafa verið við Háskóla
Íslands, aðallega á vegum Dr.
Hrundar Andradóttur. Útlit er
fyrir að talsverður munur sé á
Baffin eyju og Íslandi þegar kemur að lengri tímabilum og að Litla
Ísöldin hafi haft meiri áhrif þar
en hér. Enn fremur virðast styttri
tímabil, sem vara í 80 til 100 ár,
vera mikilvægari þegar kemur
að Íslandi. Þessi stuttu tímabil
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Dr. Lisa Doner ásamt samstarfsfélögum sínum. Mynd: hsvest.is.
Vísindamennirnir og nemend- sínum áfram næsta vor og út árið
kunna að vera af völdum norðurAtlandshafs sveiflunni svoköll- urnir frá Playmouth State Univer- 2014. Hópurinn upplifði allskyns
uðu.
sity hyggjast halda rannsóknum veðrabrigði í vor m.a. snjókomu.
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Fékk ómetanlegan stuðning
Kolbrún Sverrisdóttir heilsar
hálfum Ísafjarðarbæ, ef ekki
meira, með nafni. Hún hefur
starfað í ýmsum þjónustustörfum
árum saman og hefur síðustu árin
staðið vaktina í Bónus. Kolbrún,
eða Kolla, er kona með sterka
réttlætiskennd, sem hefur fengið
að reyna ýmislegt í lífinu. Sjálf
segir hún að hún tvíeflist í mótlæti.
Nú í sumar voru fimmtán ár
liðin frá þeim lygna sumardegi
sem kúffiskbáturinn Æsan fórst,
og með henni sambýlismaður
Kollu og faðir. Í kjölfar slyssins
tókst Kolla á hendur baráttu fyrir
bættum kjörum sjómanna og sjómannsekkja sem vakti mikla athygli á þeim tíma.

Úr stórri fjölskyldu
Kolla er ein af átta börnum hjónanna Sverris Halldórs Sigurðssonar, stýrimanns, og Sigrúnar
Sigurgeirsdóttur. „Ég er fimmta
barn foreldra minna. Mamma var
verkakona alla tíð, en er auðvitað
hætt að vinna núna. Þetta var
stórt heimili sem hún stjórnaði
styrkri hendi. Hún var rosalega
dugleg. Uppeldið hvíldi að mestu
leyti á henni eins og öðrum sjómannskonum í þá daga, því pabbi
var alltaf til sjós,“ útskýrir Kolla.
Móðir hennar og fjölskyldan öll
nutu hins vegar góðs af því að
búa í návígi við móðurforeldra
Kollu. Móðurfjölskylda hennar
er reyndar afar stór, því Sigrún
átti ellefu systkini.
Kolla fluttist með fjölskyldu
sinni í Vallarborg þegar hún var
sex ára gömul. „Amma og afi
bjuggu þá á fyrstu hæðinni og
svo mamma og pabbi á efri hæðinni. Ég er þess vegna alin upp í
mjög miklu návígi við móðurfjölskylduna mína. Það er eiginlega ekki hægt að segja að maður
hafi nokkurn tíma verið „einn“,
því baklandið er svo sterkt; það
er alltaf einhver sem styður mann
ef eitthvað bjátar á,“ segir Kolla,
sem segir árin í Vallarborg hafa
verið fjölskyldunni góð. „Þetta
var mjög skemmtilegur tími.
Þegar ég var að alast upp, og ég
er nú ekki háöldruð, voru hreinlega aðrir tímar; fullorðna fólkið
var úti í leikjum með krökkunum
á kvöldin og það var ekki komið
sjónvarp. Ég man eftir því þegar
afi og amma fengu sjónvarp og
við fengum að fara niður að
horfa,“ segir hún frá og brosir.
Afi Kollu, Sigurgeir Halldórs10

son, var áhugaljósmyndari og afar afkastamikill sem slíkur.
„Hann framkallaði allt sjálfur
niðri í kjallara í myrkraherberginu sínu. Þar var allt tandurhreint
og skipulagt og þangað fór enginn nema vera boðið; þá fékk
maður að fylgjast með. Safnið
hans er núna uppi í Safnahúsi, en
afi gerði líka meira en að taka
ljósmyndir. Hann tók líka 8mmmyndir, sem voru eiginlega
skemmtiefnið okkar krakkanna.
Hann tók myndir af mannlífinu
og fólkinu, í öllum veislum og
þegar eitthvað sérstakt var um
að vera. Trixið hjá afa var svo að
sýna myndirnar aftur á bak til að
skemmta okkur. Þegar mamma
var að reka hestana úr tunnunum
leit þá út fyrir að hún væri að
lokka þá til sín. Þetta fannst okkur
æðislegt og maður man eftir þessum litlu hlutum,“ segir Kolla.
„Við búum öll að þessu í dag.
Það eru örugglega ekki margar
fjölskyldur sem eiga myndir af
fjölskyldunni í jafn miklum mæli
og við. Það er rosalega dýrmætt,“
bætir hún við.

Fullmikil menntahroki í þjóðinni
Þegar Kolla var á fermingaraldri fluttist fjölskyldan í Fjarðarstræti 4, sem hún segir hafa verið
nokkur viðbrigði. „Það var svolítið öðruvísi að búa í svona stórri
blokk. Þar voru miklu fleiri og
ég er ekki þessi blokkartýpa,“
segir hún og kímir. Hún fór
snemma að vinna í rækju og fiski.
„Þá var annar tíðarandi en er núna.
Krakkar byrjuðu snemma að
vinna. Þegar skóla lauk fóru þau
strax að vinna og unnu allt sumarið, þar til skólinn byrjaði aftur.
Nú mega börn helst ekki vinna,“
segir Kolla.
Sjálf hætti hún fljótlega í skóla.
„Ég kláraði ekki gagnfræðaskólann. Ég held ég hafi tekið það
sem kallað var annar bekkur í
gagnfræðaskóla. Mér gekk svo
sem ágætlega í námi, en eftir að
ég fór að vinna fannst mér bara
betra að eiga peninga en að vera
í skóla. Tíðarandinn þá kallaði
heldur ekki endilega á að maður
þyrfti að vera menntaður; það
var næg vinna í boði. Það er svolítil breyting á því,“ segir Kolla.
„Ég vil taka það fram að ég er
fylgjandi því að fólk mennti sig,
en mér finnst líka vera fullmikill

menntahroki í þjóðinni. Það
verður líka að vera til verkamannastétt; það þarf skúringakonur, fiskvinnslukonur, bensínafgreiðslumenn og ruslakarla. Ég
hef enga minnimáttarkennd yfir
menntunarleysi, en í seinni tíð
hef ég fundið fyrir því að fólki í
kringum mig finnst hálfóþægilegt að ég sé ekki menntuð. Það
spyr hvort ég ætli ekki í skóla.
Ég velti nú fyrir mér hvað fimmtug kona á að gera í skóla ef hún
veit ekki einu sinni hvað hún vill
læra,“ segir hún og hlær við.
„Ég er ágætlega sátt við að
vera ómenntuð en hvet börnin
mín aftur á móti til náms. Það
kallar auðvitað á betri laun og
samfélagið er breytt. En spurningin er líka hvort viljinn til að
mennta sig sé svo sterkur að við
viljum fara í nám sem við eigum
svo ekki eftir að geta nýtt okkur
með tilliti til búsetu - að vera í
burtu frá þeim stað sem við viljum búa á. Maður þarf alltaf að
velja og hafna. Ég hugsa að mér
hefði eflaust gengið vel ef ég
hefði farið út í að mennta mig og
kannski á ég það eftir - það veit
Guð. En ég hef enga minnimáttarkennd yfir þessu. Ég hef komist
ágætlega í gegnum lífið á þeirri
menntun sem ég fékk í barnaskóla og gagnfræðaskóla,“ heldur hún áfram. „Ég vil samt ítreka
það að ég er ekki að tala niður
menntun. Maður verður eflaust
víðsýnni og klárari. En það er
líka spurning hvernig maður ætlar að nýta hana,“ bætir hún við.

Hamingjan ekki
falin í fermetrum
Kolla hefur komið víða við á
sinni starfsævi, sem hún segir
ekki síðri skóla en menntastofnanir landsins. „ Í öllum þeim
störfum sem ég hef verið í hef ég
reynt að vera heil í því sem ég er
að gera og vinna vel í því sem ég
ræð mig í. Og ég hef alltaf borið
virðingu fyrir þeim sem skaffa
mér atvinnu, það var mér kennt í
mínu uppeldi. Vinna er líka skóli.
Nú vinn ég að hluta við ræstingar
og svo í afgreiðslu. Ég held ég
gæti alveg eins verið félagsfræðingur! Maður þarf að hafa töluvert mikla hæfni til að geta átt í
samskiptum við fleiri hundruðir
manna á hverjum degi,“ segir
hún og brosir við.
Fylgir því ekki töluvert álag?
„Ég held að ég sé ágæt í að vinna

nálægt fólki, ég hef trú á því.
Auðvitað koma erfiðir og misskemmtilegir dagar, eins og í allri
vinnu, en mér hefur aldrei þótt
leiðinlegt í vinnunni. Maður getur alveg orðið pirraður, þegar
viðskiptavinirnir eru leiðinlegir
,en ég reyni að taka það ekki út á
fólkinu í kringum mig. Mér finnst
það leiðinlegt fólk sem lætur sinn
eigin pirring ganga út yfir aðra,“
segir Kolla sem segist eiga sér
draum um að sá tími komi að
fólk sýni starfsfólki í verslun og
þjónustu þá virðingu að mæta
ekki á slaginu þegar er komið að
lokun. Og bætir því við að uppáhaldskúnnarnir hennar fara fram
með körfurnar eftir notkun. Hún
vinnur mikið með ungu fólki í
vinnu sinni í dag og segir heilmikla grósku í þeim. „Það er
rosalegt álag á þessum krökkum

og þau standa sig mjög vel. Það
er ekki fyrir neina aukvisa að
standa á kassa í Bónus. Maður
verður að vera duglegur til þess,“
segir Kolla.
„Þegar ég var að fullorðnast
var umræðan þessi: „ef þú ætlar
ekkert að læra endarðu bara í
fiski.“ Nú er hún orðin: „ef þú
ætlar ekkert að læra endarðu bara
á kassa í Bónus eða Samkaup.“
Nú vinna Íslendingar helst ekki í
fiski, það þykir ekki nógu fínt.
Við fáum bara fólk frá útlöndum
- og svo er fólk brjálað yfir því
að fá ekki kvóta. Íslendingar
vinna bara ekki svo mikið við
fisk. Það er atvinnuleysi í landinu
en samt þarf að auglýsa eftir fólki
erlendis frá í sláturhúsin á haustin
af því að fólk vill ekki vinna þar.
Mér finnst þetta vera orðinn svolítill flottræfilsháttur á okkur. Ef
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ég væri atvinnulaus myndi ég
hiklaust fara í sláturhús ef ég
þyrfti að bjarga mér,“ segir Kolla
ákveðin.
Henni líður hins vegar vel í
vinnu sinni í dag. „Það er fínt að
vinna fyrir Bónusmenn, en ég
sakna þess nú samt svolítið að
Jóhannes skuli ekki eiga Bónus.
Mér finnst alltaf betra að hafa
eitthvað andlit sem ég vinn fyrir.
Ég held að Bónus hafi líka verið
rosaleg kjarabót fyrir okkur Vestfirðinga. Það er alveg sama hvað
sagt er um útrásarvíkingana - það
þarf alltaf að hafa ævintýramenn
inn á milli sem þora að gera hlutina. Ég held að Jóhannes hafi
verið mjög brattur þegar hann
setti Bónus á laggirnar. Mér
finnst hann flottur kall,“ segir
Kolla.
„Mér finnst líka að það komi

upp hálfgerð öfund hjá fólki ef
einhverjum gengur vel og hann
græðir peninga; eins og þá hljóti
eitthvað að vera óheiðarlegt. Það
finnst mér óþolandi. Það er til
fullt af fólki sem vinnur hörðum
höndum að sínu, gengur vel og
kemst í einhverjar álnir. Svo er
annað fólk sem vinnur baki
brotnu alla ævi og kemst aldrei
úr sömu sporum. Það er þá kannski fólk sem kann ekki með peninga að fara - og ég er ein af
þeim!“ segir hún og hlær við.
„Ég öfundast samt ekkert út í
fólk sem á sumarbústað eða getur
verið mikið í útlöndum. Maður
þrífst illa á öfund og það er ennþá
hættulegra að vera reiður út í allt
og alla. Enda segi ég það: hamingjan er ekki falin í fermetrum,“
bætir hún við.
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Fimmtán ár
frá Æsuslysinu
Í ár eru liðin fimmtán ár frá
því að Kolla varð fyrir því áfalli
að missa sambýlismann sinn og
barnsföður, Hörð Sævar Bjarnason, og föður sinn á sama degi,
þegar kúffisksbáturinn Æsan
fórst. Hún kveðst muna þann dag
eins og hann hafi verið í gær.
„Fimmtán ár eru fljót að líða,“
segir Kolla. „Ég tel þetta á stelpunni minni, Sigrúnu. Hún átti
viku eftir í að verða sex mánaða
þegar slysið varð,“ bætir hún við.
Faðir Kollu, Sverrir, var nýbyrjaður á Æsunni á þessum tíma, en
Hörður hafði verið þar lengur.
„Bjarni, sonur Harðar, var skipstjóri á móti honum,“ útskýrir
Kolla.

„Daginn sem þetta gerðist var
blankalogn, þetta var einn af fallegustu dögum sumarsins og það
bærðist ekki hár á höfði. Sverrir,
sonur okkar, var á leikskólanum
en ég hafði labbað með Sigrúnu
heim til mömmu. Elsti bróðir
minn var staddur hér frá Siglufirði með fjölskylduna sína og
dóttir hans litla varð ársgömul
þennan dag. Ég og mágkona mín
vorum að gera okkur klárar að
fara að labba út í búð og kaupa
eitthvað gott með kaffinu, svona
í tilefni dagsins, þegar það var
hringt. Ég held að klukkan hafi
verið um eitt. Ég hafði þá talað
við Hörð í síma í hádeginu, en
hann kvaddi mig voða snögglega,“ segir Kolla frá.
Í símanum var Bjarni, sonur
Harðar. Hann færði henni þær
fréttir að Æsan hafi sokkið, fjórir

menn hafi komist af en að leit að
föður hennar og sambýlismanni
stæði yfir. „Ég sagði bara: „þú
lýgur þessu“. Auðvitað áttaði ég
mig samt á því að menn hringja
ekki og ljúga svona hlutum. Þegar maður fær svona fréttir verður
maður fyrir hálfgerðu losti. Ég
held samt að manneskjan sé
þannig uppbyggð að þegar hún
verður fyrir áfalli á borð við þetta
fái hún aukna krafta. Það var
lítið annað að gera en að bíða
eftir frekari upplýsingum og láta
aðra aðstandendur vita, áður en
þetta færi í fréttir,“ segir Kolla.
„Eftir að hafa verið búin að
meðtaka þessar hræðilegu fréttir
var bara gengið í að reyna að ná
í systkini mín og nánastu fjölskyldu mannanna og láta vita.
Svo var bara beðið. Það var strax
hafin leit og fjörurnar gengnar.
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Þegar leið á daginn var nokkuð
ljóst hvað hafði skeð, en þá var
spurning hvort þeir myndu finnast. Það var haldið áfram að leita
í töluvert langan tíma, en ég held
það hafi ekki liðið mjög langur
tími þar til þeir voru formlega
taldir af,“ segir Kolla frá.

Mikilvægt að geta
tekið á dauðanum
Hún segist ekki hafa áttað sig
á því áður hvað það getur reynst
þungbært að fá látna ástvini sína
ekki í hendurnar. „Þegar ég var
lítil stelpa urðu oft sjóslys hérna.
Þá tengdi maður saman að bátar
færust í brjáluðum veðrum og
mikilli ísingu, en ekki svona, ekki
í sléttum sjó. En þegar ég var lítil
skildi ég einmitt ekki þegar konur
voru að hvíslast á í hálfum hljóðum um hvað það væri fólkinu
erfitt að líkið fyndist ekki. Manni
fannst það skrýtið - að það skipti
einhverju máli í sjálfu sér. En ég
komst að því að það skiptir rosalega miklu máli,“ segir Kolla.
„Þegar maður þarf að takast á
við dauðann skiptir máli að geta
snert hann og sæst við hann. Þegar maður er ekki með neitt í höndunum er þetta alltaf svo fjarlægt;
óraunverulegt og óuppgert. Ef
ég frétti af einhverjum svona
harmleikjum í dag, þar sem fólk
týnir lífi, verð ég alltaf rosalega
glöð ef það finnst svo. Það þýðir
að aðstandendur geta gengið frá
því, jarðað fólkið sitt. Ekki það
að ég sé neitt sérlega trúuð, ég
hef bara mína barnstrú - ég leita
á náðir Guðs þegar ég þarf á
honum að halda. Það er kannski
eigingjarnt, en ég hef ekki tíma
til að vera í stöðugu sambandi
við hann!“ segir hún og brosir
við. „Hann er eflaust feginn því,
annars væri hann alltaf upptek-
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inn,“ bætir hún svo við og hlær.
Kolla segir þessa trú hins vegar
hafa þreytt ákveðna prófraun í
kringum Æsuslysið. „Ég var
rosalega efins; ég hugsaði að ef
Guð er til, af hverju er hann þá
að leggja það á mann að missa
pabba sinn og manninn sem
maður elskaði á sömu mínútunni? Það er líka rosalega erfitt
að standa fyrir framan lítil börn
og segja þeim að Guð sé góður
þegar hann er búinn að taka pabba
og afa,“ segir Kolla.
„En svo verður maður bara að
harka af sér og trúa því að allt
hafi þetta einhvern tilgang. Maður kemst ekki mikið áfram ef
maður er að velta sér upp úr
hlutunum, verða reiður út í einhvern eða svoleiðis. Ég get líka
sagt að krakkarnir mínir hafa aldrei fengið neinn afslátt á lífinu,
að geta hagað sér eitthvað öðruvísi, af því að þau hafa misst
pabba sinn. Mér finnst stundum
eins og það að fólk verði fyrir
áfalli í lífinu afsaki það alls kyns
hluti. Það megi þetta og hitt af
því það hafi orðið fyrir áfalli. En
maður verður að ákveða sig þegar
maður verður fyrir svona hlutum
hvaða stefnu maður ætlar að taka
út úr þeim, hvort maður ætlar að
sitja endalaust í sorgarferlinu eða
ekki,“ segir hún.

Fékk ómetanlegan stuðning
Árið 1996 voru börn Kollu fimmtán ára, fjögurra ára og tæplega
hálfs árs gömul. „Fyrstu dagarnir
voru bara eins og í þoku og ég sá
varla krakkana mína. Það var
maður við mann að reyna að létta
undir með mér. Ég á yndislega
mömmu, sem á yndislegan mann,
og þau hafa hjálpað mér rosalega

mikið, eins og allt mitt fólk. Þegar
maður verður fyrir svona áföllum
held ég að það skipti rosalega
miklu máli hvar maður býr. Ég
var „heppin“, af því að ég bý hér.
Ég hef líka horft upp á svona
hinum megin frá, þegar fólk verður fyrir einhverjum áföllum. Það
má segja Ísfirðingum og nærsveitungum til hróss að þeir hafa
alveg rosalega stórt hjarta. Það
skiptir engu máli hver það er,
það koma allir; það er maður
undir manns hönd. Það tóku og
taka allir þátt í sorginni með
manni,“ segir Kolla.
„Sumum finnst það kannski
óþægilegt, að allir viti allt um
alla. En mér finnst það ómetanlegur kostur: maður veit að
maður stendur þá ekki einn þegar
lífið er erfitt. Fólkið hér er rosalega gott fólk og ég er óþreytandi
að segja frá því. Ég vona að þetta
sé svona annars staðar líka, en
þetta er mín upplifun,“ bætir hún
við, en Kolla segir að sér hafi
meira að segja stundum þótt nóg
um.
„Mér fannst á tímabili að systkini mín, og eldri börnin hans
Hödda, fengju ekki jafnmikla athygli og ég í minni sorg. Auðvitað var það vel meint, að fólk
sýndi mér svona ótrúlega mikla
samúð, en mér fannst svolítið
erfitt að þau fengju ekki eins
mikla samúð. Mér fannst ég í
óþægilegu hlutverki á köflum.
Ég er ekki svona manneskja sem
tranar sér fram,“ segir hún en
hikar svo við.
„Æ, jú, kannski,“ segir hún og
brosir. „Ef mér býr eitthvað í
brjósti þá segi ég það hiklaust,
en ég er mjög oft misskilin. Ég
reyni að vera hreinskiptin og
kannski finnst sumu fólki ég
dónaleg á köflum, en mér hefur
alltaf fundist betra að fólk viti

nokkurn veginn hvar það hefur
mig. Ég kann vel að meta svoleiðis sjálf, þó að stundum megi
satt auðvitað kyrrt liggja,“ segir
Kolla.

Ritaði öllum alþingismönnum bréf
Eftir að þokunni fór að létta og
nokkuð leið frá slysinu hellti
Kolla sér út í baráttu sína. „Mér
fannst einkenna sjóslysanefnd
þess tíma að þegar svona slys
urðu þyrfti að skrifa slysið á einhvern af áhöfninni. Mér fannst
ótækt að með einu pennastriki
væri þetta bara afgreitt sem mistök manna sem ekki voru til staðar til að svara fyrir sig,“ segir
hún. „Ég fór þess vegna að berjast
fyrir því að skipið yrði tekið upp
og fékk dygga aðstoð frá mörgum
aðilum í því. Dóri bróðir minn
var til dæmis óþreytandi að hjálpa
mér í því. Eftir að ég skrifaði
bréf til allra alþingismanna og
óskaði eftir frekari rannsókn á
slysinu endaði þetta á því að það
var kafað niður að skipinu, sem
var ekki nema á 76 metra dýpi og
alveg uppi við land,“ segir hún
frá.
„Það var byrjað að kafa niður
og mynda í nóvember þetta sama
ár. Það fundust engin lík þá. Í
maí ári seinna var svo tekin
ákvörðun á Alþingi um að veita
peningum í að fá breskt kafaragengi til að kafa niður að flakinu
og reyna að finna orsakir slyssins
og líkin um leið. Þá hófst svo
annar kafli þar sem maður var
gangandi að gólf að bíða eftir
fréttum,“ segir Kolla.
„Ég var búin að búa elsta strákinn minn undir það að pabbi hans
fyndist ekki, en að pabbi minn
fyndist mjög líklega ef þeir færu
niður í skipið. Samkvæmt frásögnum þeirra sem lifðu af var
pabbi minn farinn niður í koju
þegar slysið varð, en Hörður var
uppi í brúnni,“ útskýrir hún.
„Þegar það var búið að kafa þarna
í einhverja daga fannst Hörður.
Auðvitað varð ég rosalega glöð
að hann fyndist, en ég fékk verk
í hjartað af að horfa upp á systkini
mín og fjölskyldu, því við vorum
öll viss um að það ætti bara eftir
að svipta sænginni af pabba og
taka hann upp. Við trúðum því
öll,“ segir Kolla.
Lík Harðar fannst 9. maí og
var hann jarðaður hálfum mánuði
seinna. „Þetta var rosalega erfiður tími fyrir alla og ýfði upp
sárin. Samt sem áður var þetta
ákveðinn endapunktur líka,“ segir Kolla. Faðir hennar fannst hins
vegar ekki. „Þegar það er verið
að leita að líki verður líka að
hugsa um þann sem leitar; þú
setur manninn sem leitar aldrei í
hættu til að leita að þeim látna.
Þegar staðan var orðin þannig
var ekkert annað að gera en að
sætta sig við orðinn hlut,“ útskýrir hún.

Fjölskyldan hafði þó þá þegar
haldið minningarathöfn um bæði
Hörð og Sverri. „Það var í september, áður en Hörður fannst.
Þá ákváðum við líka að fá legstæði fyrir þá í kirkjugarðinum
og settum upp legsteina. Pabbi á
þar sitt stæði, og verður líka á
Öldunni, minningarvegg um
látna sjómenn,“ segir Kolla frá.
„Ég man að pabbi sagði einhvern tíma að hann myndi hljóta
vota gröf,“ rifjar hún upp. „Þetta
er svona sem maður hugsar ekki
um fyrr en eftir á, þegar einhverjum ratast svona satt orð á
munn. Það var svipað með strákinn minn, sem var fimmtán ára.
Hann var á skátamóti á Úlfljótsvatni þegar slysið varð. Áður en
hann fór rétti hann mér símanúmer á miða og sagði mér að
hringja í það ef eitthvað kæmi
upp á. Ég sagði: „Hörður minn,
það verður ekki nema ef einhver
deyr!“ Að þurfa svo að hringja...
Ég gleymi því aldrei,“ segir hún.

Tvíeflist í mótlæti
Baráttu Kollu var ekki lokið
þó að lík Harðar hefði fundist.
„Ég fór að berjast fyrir því að fá
leiðréttingu minna mála. Aðallega fannst mér óréttlátt að þeir
sem fórust ættu að sitja uppi með
að þeir hefðu gert mistök. Ég
setti mig í samband við Sjómannafélag Íslands til að kanna
hvort þeir vildu aðstoða mig með
lögfræðing, en það hlaut nú ekki
hljómgrunn. Kannski hefur fólk
haldið að ég væri bara í einhverjum sárum að slást við vindmyllur og vorkennt mér. Sumir
sögðu að ég ætti bara að hætta
þessu, það yrði aldrei neitt gert
við þessu. Ég hef alltaf verið
þannig að ég eflist bara í mótlæti
og erfiðleikum. Þegar ég fann að
fólk var efins um að þetta myndi
takast tvíefldist ég og hélt ótrauð
áfram,“ útskýrir Kolla.
„Ég fékk lögfræðing, Vilhjálm
H. Vilhjálmsson í Keflavík, sem
ég hafði heyrt af að væri oft í
svona bátamálum. Hann reyndist
mér afbragðsvel og höfðaði mál
eftir að hafa legið yfir þessu.
Hann vann málið gegn útgerðinni
í undirrétti árið 1999 og þeir
ákváðu eftir einhvern tíma að
áfrýja ekki til Hæstaréttar,“ segir
Kolla. Rannsókn á slysinu sýndi
að gerðar hefðu verið breytingar
á skipinu og búnaði þess, til
dæmis á stýri. Þrátt fyrir ítarlega
eftirgrennslan fengust aldrei viðunandi upplýsingar um breytingar sem framkvæmdar voru á skipinu án vitundar og samþykkis
opinberra eftirlitsaðila. „Mér voru
dæmdar auknar bætur, sem að
mig minnir að hafi verið um þrjár
milljónir. Að auki var ólögráða
börnum Harðar dæmdar hærri
bætur,“ útskýrir Kolla.
Málinu var fylgt gríðarlega vel
eftir í fjölmiðlum. „Þetta snerti
rosalega marga. Þegar ég vann
þetta mál fékk ég skeyti og blóm
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frá skipsáhöfnum, sjómannafélögum og ýmsum öðrum sem
þökkuðu mér fyrir þessa baráttu.
Ég held að hún hafi bara breytt
miklu, án þess að ég sé að hæla
sjálfri mér eitthvað sérstaklega.
Dánarbætur sjómanna hækkuðu
við þetta, og voru þær nú ekki
beysnar. Ég held að þetta hafi
skipt máli. Þó þetta hafi tekið
töluverðan tíma af mínu lífi sé
ég ekki eftir einni einustu mínútu.
En hún tók vissulega ótrúlegt
þrek á sínum tíma,“ segir Kolla.
„Ég ætla allavega að vona að
þessi barátta mín hafi skilað einhverju í sjóslysarannsóknum. Á
þessum tíma var þetta ekki gert
af neinu viti, en hins vegar var
mikið lagt í flugslysarannsóknir,“ bætir hún við.

Kallar berkjubólgu lífgjöf
Á ljósmyndum af Kollu frá
árinu sem úrskurðað var í Æsumálinu má berlega sjá að baráttan
hefur tekið sinn toll. „Ég var
orðin 43 kíló og mátti nú ekki
beint við því. Svo reykti ég. Alveg frá því að ég var fimmtán ára
og í þrjátíu ár reykti ég pakka á
dag. Ég hætti árið 2006, en þá
hafði ég verið undir svakalega
miklum áróðri, sérstaklega frá
börnunum mínum, um að hætta.
Maður var alltaf að lofa sér einhverju; þegar Æsumálið væri
búið ætlaði maður að hætta að
reykja, og alveg örugglega þegar
pakkinn hækkaði...“ segir hún
og brosir.
„Fyrir fimm árum varð ég svo
þeirrar gæfu aðnjótandi, eiginlega, að fá svona svakalega
berkjubólgu. Ég var nánast að
drepa mig. Ég hafði ekki reynt
að hætta mjög oft og aldrei af
neinni alvöru. Ég held það hafi
mest verið í sólarhring. Svo fékk
ég þessa berkjubólgu og man
þetta eins og það hefði skeð í
gær. Ég náði varla andanum. Ég
bað bróður minn að skutla mér
upp á spítala, því ég var næstum
viss um að ég væri að fá hjartaáfall. Þegar ég gekk inn ganginn
á sjúkrahúsinu sá ég bara sæng
mína útbreidda og hugsaði: guð
- ef ég hefði nú bara haft vit á að
hætta væri ekki svona komið fyrir
mér! Læknirinn hlustaði mig,
sagði að ég væri með berkjubólgu
og gaf mér einhver lyf. Það sló
mig svolítið að hann sagði mér
ekki að hætta að reykja; þetta
hlyti þá bara að vera búið spil!“
rifjar hún upp og hlær.
„Ég leysti út meðölin, fór heim
og lá í móki í 2-3 daga. Ég man
ekki eftir því að hafa orðið svona
veik áður. Svo var ég nánast komin með legusár því ég þurfti að
liggja svona skriðhoruð. Þegar
ég loksins dröslaðist á fætur var
ég eins og mæðuveik rolla að
labba á milli stóla. En þá var ég
náttúrulega búin að vera hætt í
einhverja klukkutíma og ákvað

að vera hætt aðeins lengur. Það
urðu allir svo ánægðir með mig
að ég hugsaði að ég gæti varla
gert fólkinu mínu það að byrja
aftur,“ segir hún.
„Þegar það fór að kvölda og
allir sofnaðir var ég oft að spá í
hvort ég ætti ekki bara að fá mér
smók. En ég áttaði mig á því að
þá væri ég ekki bara að svíkja þá
sem treystu á mig heldur sjálfa
mig líka. Ef maður ætlar að
standa keikur og segjast vera
hættur að reykja, reykir maður
ekki í laumi! Ég get staðið keikt
og sagt að ég hafi ekki reykt frá
27. apríl 2006. Þetta fór ég bara á
hnefanum. Ég held að það sé
ráðið, það þarf bara að taka þessa
ákvörðun. Maður þarf bara hugarfarsbreytingu. Ég segi það, það
varð mér til lífs að fá þessa
berkjubólgu. Það er bara verst
að ég get ekki smitað fleiri af
henni!“ segir hún kankvís.
„Ég held að það sé alveg sama
hversu myrkt það verður, ég á
ekki eftir að fara út að fá mér
smók. En ég bar pakkann með
mér í töskunni í tvö ár - fór tvisvar
sinnum með hann til Bandaríkjanna og allt. Ég er þannig týpa
að ef mig langar í eitthvað og
ákveð að gera eitthvað þá geri ég
það strax. Ég ætlaði ekki að fara
að banka upp á hjá nágrönnunum
að biðja þá að lána mér sígarettu,
ef ég tæki þá ákvörðun að fara að
reykja. Sumum finnst þetta
ókostur hjá mér, fljótfærnin, en
mér finnst hún kostur líka. Það
fer eftir því hvað maður tekur
gáfulegar ákvarðanir - þær eru
það ekki allar!“ segir hún.

Grasið ekkert grænna
annars staðar
Það kemur kannski ekki á
óvart, miðað við baráttugleði og
hreinskiptni Kollu, að hún hefur
verið virk í pólítík. „Ég hef verið
í Samfylkingunni, var einhvern
tíma varabæjarfulltrúi og í fræðslunefndinni,“ segir Kolla, sem
segir það þó ekki heilla sig að
einbeita sér að pólitíkinni, í það
minnsta ekki þessa stundina.
„Hins vegar klæjar mig nú stundum í puttana að komast inn á
Alþingi, en á meðan það er staðsett í Reykjavík hef ég ekki nokkurn áhuga á því. Mig langar
ekkert að búa til Reykjavík. Mér
líður vel hér og af hverju ætti
maður þá að fara? Ég held að
grasið sé ekkert alltaf grænna
hinum megin. Ég hef það bara
fínt. Og nú er ég í alveg nýju
hlutverki þar sem ég er orðin
amma hennar Katrínar Rósar,
sem er alveg ofsalega gaman,“
segir hún ánægð.
Öll börn Kollu eru búsett á
svæðinu. „Elsti sonur minn,
Hörður, lærði rafeindavirkjun í
Iðnskólanum í Reykjavík. Ég var
ofsalega stolt af honum þegar
hann kom heim með sveinsprófið
og fékk tvenn verðlaun af þrem-
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ur. Hann kom heim með konuefn,
ég eignaðist þá yndislega tengadóttur úr Kópavoginum Svo
ákvað hann að söðla um og fór í
Lögregluskólann. Þau fluttu svo
hingað og hann er í lögreglunni,“
útskýrir hún. Sverrir, sem er nítján ára, er nemi í húsasmíði.
„Hann er að vinna hjá Vestfirskum verktökum og útskrifaðist
væntanlega næsta vor. Sigrún er
svo fimmtán ára, í grunnskólanum og á fullu í íþróttum, söng og
mikið í tónlist. Nú erum við bara
tvær mæðgurnar, því Sverrir
ákvað í haust að fara að leigja sér
íbúð og losna undan yfirráðum
móður sinnar!“ segir hún og hlær

við.
„Ég var mjög heppin með hvað
krakkarnir mínir eru nánir. Það
er töluverður aldursmunur á Herði
og svo yngstu tveimur krökkunum. Þau hafa átt algjöran gullmola í þessum bróður sínum. Eftir að hafa misst pabba sinn svona
lítil er gott að eiga stóran bróður
til að geta hallað sér að. Og ekki
var verra að fá tengdadótturina
sem hafði skilning á því að hann
ætti lítil systkini sem hann þyrfti
stundum að dröslast með. Þau
hafa verið rosalega dugleg að
taka krakkana með sér, fara með
þau upp um fjöll og firnindi og
allt,“ segir Kolla, og verður hugsi.

„Ég er stundum spurð hvort ég
sé lífhrædd, eftir að hafa orðið
fyrir svona áfalli. Ég hugsaði um
það eitt kvöldið þegar ég var að
keyra heim úr vinnu í myrkri og
sá strákana mína í klettaklifri
hérna uppi í fjalli. Ég hugsaði
bara - jæja, það er eins gott að
halda ró sinni. Slysin gera auðvitað ekkert boð á undan sér, þau
gerast bara hvar sem er og hvenær sem er. Það hefur reynslan
kennt mér. Maður verður bara
að taka því sem að höndum ber
og reyna að vinna úr því sem
best maður getur,“ segir hún að
lokum.
– Sunna Dís Másdóttir.
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Bláberjadagarnir hittu beint í mark
„Fyrstu Bláberjadagarnir í
Súðavík heppnuðust með eindæmum vel og fóru fram úr björtustu vonum í heild sinni,“ segir
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri
um berjatengda bæjarhátíð sem
fór fram í sveitarfélaginu um síðustu helgi. „Samfélagið í heild
tók þátt og allir lögðust á eitt að
hátíðin yrði sem best. Þá var
greinilegt að fólk tók þemanu
alvarlega en á meðan hátíðinni
stóð mátti sjá fólk tínandi ber
víða um sveitarfélagið. Margir
komu lagt að til að sækja hátíðina
og Sumarbyggðin var full af
fólki.“
Hátíðin hófst á föstudag en þá
var boðið upp á ókeypis tónlistarflutning fjórtán tónlistarhópa
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á þremur stöðum í bænum, á
Jóni Indíafara, í Melrakkasetrinu
og á veitingastaðnum Ömmu
Habbý. „Troðið var á öllum stöðunum og bláberjalestin stóð sig
vel og vakti mikla athygli en
fólki bauðst að setjast upp í kerru
og vera ekið á milli staða. Það
var mikil ánægja með þetta,“ segir Ómar.
Á laugardag var hátíðinni
framhaldið, m.a. með fjallgöngu
upp í fjallið Kofra og var góð
mæting. Þá voru flutt fróðleg
berjaerindi í Melrakkasetrinu og
haldinn kynningafundur um
stofnun Berjasamlags. „Fræðsluerindin voru vel sótt og eins
kynningarfundur um stofnun sérstakra samtaka fyrir áhugasama

um hvernig nýta megi bláberin
og gera verðmæti úr þeim. Lögð
verður vinna í það af hálfu sveitarfélagsins hvernig búa megi til
flott félag og bjóða almenningi
og öðrum sveitarfélögum að taka
þátt. Markmiðið verður að þróa
vöru sem á vísa tengingu til
berja,“ segir Ómar.
Þá fór fram keppni í frumlegum nýjungum í bláberjaréttum í
Raggagarði og efnt til veislu fyrir
gesti og heimamenn. Eins var
keppt í ýmsum greinum svo sem
kappáti. Bláberjadögum lauk
með varðeldi og dansleik í Samkomuhúsinu þar sem hljómsveitin Westfjords Blueberry band lék
fyrir dansi. „Það var troðfullt á
þessum heljarinnar dansleik,

þetta var bara eins og í gamla
daga. Greinilegt var að allir voru
komnir til að skemmta sér vel og
það var mikil ánægja með hljómsveitina sem var sérstaklega sett
saman af þessu tilefni. Hún hélt
uppi stemmninu langt fram eftir
nóttu og alltaf var troðið á dans-

gólfinu,“ segir Ómar.
Hann segir öruggt að Bláberjadagarnir séu komnir til að vera.
„Það var einróma álit allra að
Bláberjadagarnir verða haldnir
aftur að ári. Það er ekkert annað
sem kemur til greina. Þetta hitti
algjörlega í mark.“
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Laug til
um aldur
Lögreglan á Vestfjörðum
handtók karlmann á þrítugsaldri eftir að hann var stöðvaður í almennu eftirliti lögreglunnar á Ísafirði í síðustu
viku. Þegar lögreglan stöðvaði manninn var hann án
ökuskírteinis. Því báðu lögreglumenn um kennitölu, en
drógu í efa sannsögli mannsins þegar hann gaf hana upp.
Reyndust lögreglumennirnir hafa rétt fyrir sér og
færðu þeir manninn á lögreglustöð. Þar kom í ljós að
maðurinn hafði ekki með
réttindi til að aka bíl. Hann
var yfirheyrður og sleppt að
því loknu.

Aflaaukning
í Bolungarvík
Undanfarin fjögur fiskveiðiár hefur verið stöðug
aukning á lönduðum afla í
Bolungarvíkurhöfn. Fyrir
fjórum árum var ársafli bolvískra báta rúmlega 9.600
tonn og hefur aflinn aukist
að jafnaði um 7% á hverju
fiskveiðiári.
Nú þegar vika er eftir af
yfirstandandi fiskveiðiári
hefur um 12.500 tonnum
verið landið í Bolungarvíkurhöfn eða um 30% meira
en fyrir fjórum árum síðan.
Nýtt fiskveiðiár hefst 1. september og vonast bolvískir
sjómenn eftir því að aukningin geti haldið áfram á
komandi fiskveiðiári.

16 sýningar á 16 stöðum á 16 dögum
Kómedíuleikhúsið á Ísafirði er
nú að undirbúa haustleikferð um
Vestfirði og Vesturland með tvo
einleiki. Alls verða sýndar 16
sýningar á 16 stöðum á 16 dögum. Fyrsta sýning verður í Leifsbúð í Búðardal föstudaginn 9.
september og eftir það verður
sýnd ein sýning á dag allt til
laugardagsins 24. september en
lokasýningin verður í Melrakkasetrinu í Súðavík. Sýndir verða
leikirnir Jón Sigurðsson strákur
að vestan og Bjarni á Fönix, verða
þeir báðir fluttir á hverju kvöldi
með smá hléi á milli. Elfar Logi
Hannesson Hannesson, Kómedíuleikstjóri og –leikari flytur
leikinn um Jón Sigurðsson en
Ársæll Níelsson er leikari leiksins um Bjarna á Fönix.
„Báðir leikirnir hafa verið
sýndir við frábærar viðtökur en
einnig er gaman að geta þess að
söguhetjur leikjanna tengjast að
öllum líkindum sterkum böndum. En talið er að Jón og Bjarni

Ársæll Níelsson í hlutverki Bjarna á Fönix.
séu fóstbræður þó ekkert sé sann- í frá. „Við ætlum að sjá til hvernig Vestfjörðum og suma hverja sem
að en margt bendir til þess,“ segir áhorfendur taka í þetta en það við höfum ekki heimsótt í langa
Elfar Logi.
væri mjög gaman að geta gert tíma og aðra sem við höfum alHann segist vona að leikferðin þetta á hverju hausti. Við ætlum drei sýnt á svo það er kominn
verði að árvissum viðburði héðan að fara á alla þéttbýlisstaði á tími til.“
– thelma@bb.is

Færri sjóstangaveiðimenn mæta

Aðsókn sjóstangaveiðimanna
til Vestfjarða á vegum ferðaþjónustufyrirtækisins Hvíldarkletts
dróst saman milli ára. „Það er
samdráttur í bókunum milli ára
en við vonum nú að það taki sig
upp aftur,“ segir Jón Svanberg
Hjartarson, framkvæmdastjóri
Hvíldarkletts. Hann segir að nú
þegar séu bókanir fyrir næsta
sumar byrjaðar að detta inn.
Fyrirtækið skiptir að mestu
leyti við Þjóðverja en fyrirtækið

Angelreisen í Hamborg sem
sérhæfir sig í stangveiðiferðum
er helsti samstarfsaðili Hvíldarkletts. Síðustu hóparnir koma til
Vestfjarða um miðjan september.
Hvíldarklettur gerir út sjóstangveiðibáta á Flateyri og Suðureyri. Hús hafa verið reist sérstaklega undir starfsemina auk
þess sem eldri hús hafa verið
gerð upp til að hýsa veiðimennina.
– thelma@bb.is

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Komur sérfræðinga
Sigurpáll Scheving hjartalæknir verður með
móttöku á Ísafirði dagana 31. ágúst til 2. september.
Ólafur Guðmundsson, háls,- nef- og eyrnalæknir verður með móttöku á Ísafirði dagana
14.-16. september.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl. 08:00
og 16:00 alla virka daga.

Kvóti og fótakosning
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Engum dylst að ríkisstjórnin og stjórnmálaflokkarnir sem standa
að baki henni, vilja breyta stjórnun fiskveiða með afdrifaríkum
hætti. Sú hugsun skýtur upp kollinum að verið sé að hegna þeim
sem náðu því að auðgast á kvótasölu. Til þeirra næst ekki með því
að setja upp stjórnkerfi sem margir virðast sammála um að kippi
fótunum undan útgerð á Íslandi. Hvernig sem á það er litið munu
fjármunir færast til og miklir örðugleikar blasa við þeim sem nú
gera út skip til fiskveiða.
Ekkert stjórnkerfi er fullkomið og vonandi fá alvond. En það
verður ekki grillt í þá hugsun að með fyrirhuguðum breytingum
vænkist hagur landsbyggðarinnar á Íslandi. Síðast var vikið að
fækkun íbúa á Vestfjörðum. Það er ekki hægt að greina neitt það í
fyrirliggjandi tillögum um breytingar á stjórnkerfi fiskveiða sem
bætir almennan hag þeirra er nú byggja Vestfirði, hvað þá að þær
stuðli að eflingu byggðar. Landsbankinn hefur gefið frá sér það álit
að sá góði banki tapi hvorki meira né minna en 25 milljörðum
króna verði þessar tillögur að veruleika. Samtök atvinnulífsins
taka í sama streng og mörg verkalýðsfélög. Hver eru viðbrögð þingmanna Vestfjarða? Lilja Rafney Magnúsdóttir sparar ekki stóru
orðin. Hún líkir Landsbankanum við eiturlyfjasjúkling sem aldrei
fái nóg. Þá hlýtur hún að eiga við að bankann vanti fíkniefni.

Ummælin eru sérlega eftirtektarverð fyrir þær sakir að ríkisstjórn, sem hún stendur að, hefur dælt miklu fé til bankanna og
þar á meðal Landsbankans. Geta skattgreiðendur sætt sig við að
bætt verði 25 milljörðum af skattfé í þann banka eingöngu?
Stundum skilur venjulegt, vel upp alið fólk engan veginn orðbragð kjörinna fulltrúa á Alþingi. En er ekki enn verra að skilja
hve illa mörgum þeirra gengur að skilja eigin gerðir og ríkisstjórnar sem þeir styðja og Alþingis sem þeir skipa, eftir lýðræðislegt
kjör.
Við kjósendur þessa góða fólks, sem ætla verður að vilji vel,
getum ekki látið bjóða okkur hvað sem er. En sú virðist staðreyndin hjá flestum. Þó eru um 2700 Íslendingar sem valið hafa að
kjósa með fótunum. Þeir fóru til Noregs. Þetta eru brottfluttir Íslendingar til þess eina lands umfram heimsnúna. Býst einhver
hugsandi maður við því, ef fótunum verður nú kippt undan útgerð á Vestfjörðum, að Vestfirðingar kjósi á annan hátt? Þeir
munu halda áfram að kjósa með fótunum og fara. Það er að lokum forvitnilegt að fá að vita hversu margir sem stunda strandveiðar hafi áður selt smábátakvóta sinn? Kannski þar leynist einhverjir
sem það hafa gert oftar en einu sinni. Hverjir eiga annars tæki til
strandveiða? Hafa þeir þegar kosið með fótunum?
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Suðurtangi 7 · 400 Ísafjörður
Sími: 456 4742 · Fax: 456 4743

Störf í boði

Rafskaut ehf., óskar eftir að ráða rafvirkja í framtíðarstarf og
verkamenn til að sinna fjölbreyttum störfum á vegum fyrirtækisins

Helstu verkefni sem liggja fyrir eru: Endurnýjun rafkerfis í Breiðadals- og Botnsheiðargöngum. (Verklok
í mars 2012). Lagfæring og aðlögun húsnæðis félagsins (Norðurtangahúsið). Þjónusta við skip og verksmiðjur á svæðinu. Almennar raflagnir í húsum. Hönnun og smíði á stýringum fyrir vélar og tæki.

Rafvirki

Verkamenn

Starfssvið:
· Almennar raflagnir.
· Töflusmíðar.
· Hönnun og smíði stýringa.
· Þjónusta við skip og verksmiðjur.
Um er að ræða framtíðarstarf.

Starfssvið:
· Aðstoð við raflagnir í göngum.
· Uppsetning búnaðar í göngum.
· Aðstoð við töflusmíðar.
Um er að ræða tímabundin störf til 15. mars 2012.

Menntun og hæfniskröfur:
· Sveinsbréf, kostur ef frekari menntun er til staðar.
· Þekking og reynsla í stýringum.
· Vinnuvélaréttindi kostur.
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrög.
· Góðir samskiptahæfileikar.

Menntun og hæfniskröfur:
· Almenn starfskunnátta.
· Vinnuvélaréttindi kostur.
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrög.
· Góðir samskiptahæfileikar.

Rafskaut ehf., er 14 ára rafverktakafyrirtæki sem tekur að sér stærri og smærri verkefni hérlendis sem erlendis. Einnig er
stór þáttur hjá fyrirtækinu, hönnun, eftirlit og teikningar á rafkerfum í hús, skip og verksmiðjur. Það er samstillur hópur sem
vinnur hjá fyrirtækinu og meirihluti starfsmanna hefur verið frá upphafi. Við höfum að leiðarljósi umhverfis- og öryggismál á
vinnusvæði.
Nú erum við að fara í stórt verkefni við að endurnýja rafkerfi og fleira í Breiðadals- og Botnsheiðargöngum og vantar því aukið
starfsfólk í lið með okkur til að gera það vel og myndarlega. Einnig eru við að fara inn á nýjar brautir í framleiðslu og þjónustu,
þar sem tækifærin eru óþrjótandi og verður það markaðssett frekar eftir áramót. Upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast
á vefsíðunni, www.rafskaut.is.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðunni www.rafskaut.is. Einnig er hægt að fá eyðublöð á skrifstofu félagsins. Þangað er hægt
að skila umsóknum eða á netfangið rafskaut@rafskaut.is.

Umsóknarfrestur er til 7. september 2011. Öllum umsóknum verður svarað fyrir 15. september 2011.
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Flest verkefni ríkistjórnarinnar
um eflingu Vestfjarða á góðu róli
Flest verkefna ríkisstjórnarinnar sem efla eiga byggð á Vestfjörðum eru í góðum farvegi.
Þetta kom fram á samráðsfundi
fulltrúa sveitarstjórna á Vestfjörðum og ýmissa ráðuneyta og
stofnana sem haldinn var fyrir
stuttu um framgang þeirra 16
verkefna sem ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum á Ísafirði 5.
apríl. „Eina sem við erum óánægðir með er að engin hreyfing sé á
málum varðandi byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði, við höfum
ekki fengið nein svör varðandi
það þar sem fulltrúar velferðarráðuneytisins mættu ekki á
fundinn,“ segir Daníel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Hann segir mörg verkefnanna
vera vel á veg komin.
„Til dæmis er skjalaflokkun
komin af stað í Bakkaskjóli og
Heilbrigðisstofnun fékk 20 milljóna króna aukafjárveitingu vegna
öldrunarstarfs og við erum á lokasprettinum með að vinna hugmyndir um hvernig nýta eigi
það,“ segir Daníel.
Fram kom á fundinum að 26
manns hefðu fengið atvinnu í
lengri eða skemmri tíma í tengslum við vinnuátaksverkefni vegna
lokunar fiskvinnslunnar á Flateyri. Það verkefni var unnið í
samvinnu Ísafjarðarbæjar og
Vinnumálastofnunar. „Við erum
nú þegar búnir að borga 10 milljónir í laun og eigum eftir að
borga einn mánuð svo þetta verður um fimmtán milljónir króna.
Við fengum til þessa verkefnis
18

10 milljónir og höfum aðeins
borgað um helming af því, þannig
að við erum að teikna upp annað
verkefni þar sem við getum nýtt
restina af peningunum í,“ segir
Daníel og bætir við. „Ég held að
allir sem farið hafa nýlega á Flateyri sjái að bærinn hefur aldrei
litið betur út, eins og reyndar
Ísafjarðarbær í heild, en mér
finnst við hafa náð ótrúlegum
árangri í sumar við fegrun umhverfisins þó alltaf megi auðvitað
gera betur.“
Varðandi önnur verkefni sem
snúa að Ísafjarðarbæ nefnir Daníel að vinna snjóflóðavarnargarð
á Ísafirði sé komin á fulla ferð.
„Við höfum samt smá áhyggjur
af því að það tefjist eitthvað þar
sem Orkubúið og Landsnet þurfa
að færa aðveitustöð sína sem er á
Hjallavegi en það gengur hægar
en vonast hafði verið til að velja
nýja staðsetningu. Flutningur
stöðvarinnar þyrfi helst að vera
frá fyrir næsta sumar. Eins
þyrftum við að færa raflagnir í
haust sem fara undir garðinn en
enn hefur ekki verið ákveðið endanlega hvert þær verða færðar.
Þá hefur Náttúrustofa Vestfjarða
lagt fram tillögu að matsáætlun
vegna ofanflóðavarna neðan
Gleiðarhjalla á Ísafirði en hönnun
og deiliskipulag er í ferli. Við
stefnum á að bjóða út verkið í
janúar og því þurfum við að hafa
hraðar hendur á, en gott væri að
hefja framkvæmdir næsta vor.“
Á verkefnalistanum voru einnig verkefni sem ná til allrar lands-

Daníel Jakobsson.
byggðarinnar, svo sem um jöfnun
húshitunarkostnaðar og flutningsjöfnun. Unnið er að þeim
málum í samstarfi sveitarfélaga
og ráðuneyta í starfshópum, sem
eiga að skila af sér áliti á þessu
ári. Aðgerðir í þeim málum velta
hins vegar á samþykkt fjárlaga.
„Tvö stærstu málin eru jöfnun á
húshitunarkostnaði en komið
hefur verið á fót nefnd sem á að
skila af sér 1. desember en á fundinum kom fram. Útgangspunkturinn verður að bera saman
sambærilegt nýtt hús og koma
svo með tillögur til jöfnunar á
þeim kostnaði. Starfsmenn nefndarinnar hafa reiknað það út að að
heildarkostnaður við að kynda
nýtt 185 fermetra hús í Reykjavík
kostar 100.000 krónur en í dreifbýli á svæði Orkubús Vestfjarða
245.000 krónur og 187.000 á Ísafirði. Ekki liggur fyrir hvað ríkisstjórnin vill fara í mikla jöfnun

og hvað hún muni kosta en við
höfum sett fram þá kröfu að
hvergi yrði dýrara að kynda en
25% yfir meðaltali. Ef það yrði
að staðreynd væri húseigandi 185
fermetra húss í dreifbýli, svo sem
Súðavík og Önundarfirði, að
horfa fram á mun lægri orkukostnað eða sem nemur um 120
þúsund krónur á ári,“ segir Daníel.
„Það eru fleiri atriði sem þarf
að huga að í þessu. T.d. finnst
mér að það mætti setja meiri kraft
í að leita að heitu vatni hér á
okkar svæði og eins er mikil þróun í orkuöflun þannig að kostir
sem ekki voru arðbærir fyrir
nokkrum árum verða það hugsanlega í framtíðinni. T.d. kom fram
í umræðum um þetta að lághitavirkjanir eru alltaf að verða ódýrari í framkvæmd og í því samhengi gæti virkjun í Reykjanesi í
Ísafjarðardjúpi orðið vænlegur
kostur í náinni framtíð svo dæmi
sé tekið.“
Einnig er komin á laggirnar
nefnd varðandi flutningskostnað
en hún á að skila tillögum áður
en fjárlögin verða gefin út í haust.
„Að mínu mati skarast sú vinna
þó á við áform innanríkisráðherra
og hugmyndir um strandsiglingar. Ef þær eiga að verða að veruleika er ljóst er að niðurgreiðslur
vegna þeirra yrðu umtalsverðar
og þeir peningar verða ekki nýttir
í að jafna flutningskostnað almennt. Strandflutningar nýtast
bara ákveðnum geirum atvinnulífsins og því myndi sá stuðning-

ur hugsanlega ekki nýtast öllum.
Mín skoðun er því sú að aðalatriðið sé að það fjármagn sem sett
er í flutningsjöfnun nýtist sem
best með hag okkar íbúanna og
atvinnulífsins að leiðarljósi.
Efnahagsráðuneytið sem er með
jöfnunina og innanríkisráðuneytið sem ætlar sér að fara í strandsiglingarnar þurfa því að mínu
mati að tala betur saman með
það í huga að skoða hvernig fjármagnið nýtist sem best. Aðalatriðið er að ná niður flutningskostnaði á þessu svæði, til þess
að svo verði þarf að koma fjármagn í jöfnun, það er svo flutningsaðilanna að finna út úr því
hvernig þeir gera það á hagkvæmastan kost,“ segir Daníel.
„Ég held líka að það sé mikilvægt þegar horft er á jöfnun flutningskostnaðar og húshitunarkostnaðar að huga að því hvernig
þetta sé fjármagnað. Við höfum
slæma reynslu af núverandi kerfi
þ.e. að jöfnun húshitunarkostnaðar sé í fjárlögum. Okkur var
lofað fullri jöfnun sem hefur ekki
staðið frá fyrsta degi nýs kerfis.
Það er því mikilvægt að kerfið
fjármagni sjálft sig. Mér finnst
því eðlilegast að skoða leið sem
er þannig að lagður sé á skattur
bæði á húshitunarkostnað og
flutninga sem renni í jöfnunarsjóð sem ráðstafi svo fjármagninu. Þannig er tryggt að stjórnmálamenn seilist ekki í þessa
peninga á erfiðum tímum,“ bætir
hann við.
– thelma@bb.is
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Fossadalur fékk Virðisaukann
Fossadalur ehf. fékk Virðisaukann, frumkvöðlaverðlaun atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar árið 2011. Í rökstuðningi
nefndarinnar segir að fyrirtækið
sé vel að verðlaununum komið.
Fossadalur ehf., sem varð til í
kringum draum Steingríms Einarssonar um að smíða hið fullkomna veiðihjól, hefur unnið að
þróunarvinnu sleitulaust frá árinu
2004 en fyrirtækið sjálft var
stofnað árið 2007. Síðan þá hefur
fyrirtækið selt hágæða Einarsson
veiðihjól. Markaðurinn hefur
áttað sig á gæðum hjólanna og
fyrirtækið hefur farið ört stækkandi. Fossadalur ehf. varð til í
Ísafjarðarbæ, spratt upp úr hugmynd og varð að fyrirtæki með
5-7 starfsmönnum og afurðirnar
eru seldar á erlendum mörkuðum.
„Allt þetta gerist á meðan íslenskt efnahagslíf er í djúpum
öldudal vegna efnahagshrunsins
2008. Sýnir það vel hversu mikla
trú menn hafa haft á hugmyndinni, verkþekkingunni og markaðsáætlunum sem Steingrímur
var búinn að vinna að. Til að
Ísafjarðarbær geti verið álitlegur
kostur verður að vera fjölbreytni
í atvinnulífi og öruggasta leiðin
til þess er að hlúa vel að frumkvöðlum eins og Steingrími Ein-

Albertína Elíasdóttir, forseti bæjarstjórnar afhendir Steingrími Einarssyni og Jóni Páli Hreinssyni hjá Fossadal verðlaunin.
arssyni sem hefur látið draum en fyrirtækið hefur sett sér metn- mið af framlagi við að auka fjöl- sem hafa fengið verðlaunin eru
sinn rætast og er um leið fyrir- aðarfulla stefnu í umhverfismál- breytni í atvinnu, menntun eða Hraðfrystihúsið – Gunnvör, 3X
mynd annarra sem ala í brjósti um.
afþreyingu, að auka sýnileika Technology, Sveinbjörn Jónssér byltingakenndar hugmyndir,“
Virðisaukinn er ætlaður sem bæjarfélagsins á landsvísu, sér- son, Glitnir ehf., Klofningur ehf.,
segir í áliti nefndarinnar. Það er hvatning til þeirra sem sýna frum- staks árangurs, framtaks á sviði á Suðureyri, Háskólasetur Vesteinnig álit hennar að stefna kvæði í málum er lúta að bæjarfé- þróunar vöru, þjónustu eða mark- fjarða og tónlistarhátíðin Aldrei
Fossadals í umhverfismálum sé laginu og samborgurunum. Við aðssetningar. Verðlaunin voru fór ég suður.
öðrum fyrirtækjum til eftirbreytni veitingu þeirra er einkum tekið fyrst afhent árið 2002 en þeir
– asta@bb.is

Endurhæfingardeildin opnuð á ný
Endurhæfingardeild Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða hefur verið opnuð að nýju eftir endurbætur. Á meðan á framkvæmdum
stóð fór starfsemi deildarinnar
fram í matsal sjúkrahússins. Endurbæturnar fólust m.a. í stækkun
æfingaaðstöðu, gerð nýrra meðferðarherbergja, flutningi and-

dyris og endurnýjun sturtuklefa
auk þess sem heitur pottur var
færður úr sér herbergi í rými
sundlaugarinnar. Þá voru öll gólfefni endurnýjuð og gólf brotin
upp og steypt aftur þar sem þörf
var á, allar lagnir voru endurnýjaðar sem og rafmagn, lýsing og
loftræsting. Skipt var um hurðir

og þeim fjölgað vegna breytts
skipulags, nýtt kerfisloft var sett
í deildina og gert var við allar
rakaskemmdir. Að sögn Þrastar
Óskarssonar forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða var allt
framkvæmt sem átti að gera samkvæmt áætlun Fasteigna ríkissjóðs.

Þröstur segir að fyrir liggi að
taka þurfi sundlaug endurhæfingardeildarinnar í gegn en því
verki hefur verið frestað. Vonast
er til að farið verði í framkvæmdir
á sundlauginni á næsta ári. Reiknað er með að farið verði í frekari
endurbætur á Fjórðungssjúkrahúsinu á næsta ári en ekki liggur

fyrir hvernig þeim verður háttað.
En hvaða þýðingu hafa framkvæmdirnar á endurhæfingardeildinni fyrir spítalann? „Húsnæðið var orðið skemmt vegna
leka og slitið vegna aldurs en
eftir breytingarnar er aðbúnaður
sjúklinga og starfsfólks orðinn
eins og best verður á kosið.“

þarf að gera varlega, er hann
skreyttur með appelsínum og
steinselju eða eftir smekk hvers
og eins.
Borið fram með fersku hrásalati og soðnum kartöflum.

Við skorum á Rebekku Pálsdóttur á Ísafirði að koma með
matargæðingaruppskrift næstu
viku enda höfum við aldrei
fengið annað en afbragðsmat
hjá henni.

Sælkeri vikunnar eru Halldóra Hreinsdóttir og Jón Reynir Sigurvinsson á Ísafirði

Innpakkaður makríll
Matgæðingar vikunnar að
þessu sinni gefa uppaskrift sína
af makríl. „Þar sem makrílveiði hefur verið áberandi síðustu vikurnar datt okkur í hug
að gefa ykkur uppskrift af
makríl. (Einnig hægt að nota
sömu uppskrift fyrir silung).
Þetta er góður matur ef hann
er vel matreiddur. Makríll inniheldur mikið magn af vítamíninu B12 og omega 3 fitusýrum
g einnig er mikið af Phosphatidylserine sem er mikilvægt
næringarefni fyrir heilann. Það
góða við þessa uppskrift er að
undirbúningur og matreiðsla

tekur ekki langan tíma.“
Uppskrift af innpökkuðum makríl/silungi
Þessi uppskrift nægir fyrir 4.
4 makrílar (eða silungar)
salt og pipar
60 gr smjör
Rifinn börkur og safi úr einni
appelsínu örlítið af hvítlaukssalti
1 lítll laukur
1 appelsína skorin í fleyga
4 steinseljublöð
Fjarlægið haus, innyfli, ugga
og tálkn. Skolið fiskana vel undir
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köldu vatni og kryddið vel.
Smjörið verður að vera vel lint.
Hrærið appelsínuberkinum og
safanum vel saman við og bæta
síðan hvítlaukssaltinu út í. Saxið
laukinn smátt, (gott að nota rifjárn) og setjið hann út í hræruna.Eftir að hafa blandað þessu
vel saman er þessi blanda sett
inn í fiskinn og dreift jafn á.
Fiskurinn er síðan settur í álpappír og lokað vel, langsum og
til beggja enda. Hann er síðan
bakaður í ofnskúffu í 30 mín við
180 gráður.
Þegar fiskurinn er tilbúinn og
búið er að opna álpappírinn,sem
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