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Á leiðinni á þing á ný?

Gull úr
 greipum

Ægis

Einar Guðmundsson skip-
stjóri á Ásdísi ÍS frá Bol-

ungarvík var að landa góðum
afla þegar ljósmyndari BB

kom við á höfninni í Bolung-
arvík í síðustu viku.
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Leitað að fólki
í hverfisráð
Hjá Ísafjarðarbæ stendur til að
stofna hverfisráð í þeim hverf-
um sveitarfélagsins þar sem
skrefið hefur ekki verið tekið til
fulls. Hverfisráð hefur verið
stofnað á Þingeyri, undirbún-
ingur að stofnun hverfisráðs í
Önundarfirði er langt komin og
farið er að huga að stofnun í
öðrum byggðakjörnum Ísa-
fjarðarbæjar. Nú er leitað að
fólki til að taka þátt í hverfis-
ráðum Skutulsfjarðar og eru
áhugasamir hvattir til að hafa
samband við Þórdísi Sif Sig-
urðardóttur, bæjarritara, í net-
fangið thordissif@isafjordur.is.
„Hver vil ekki styttri boðleiðir,
aukið íbúalýðræði og aukin
tækifæri íbúanna sjálfra til að
taka þátt í uppbyggingu og
rekstri byggðakjarnans,“ segir í
tilkynningu frá Ísafjarðarbæ.

Ísafjarðarbær er eina bæjarfé-
lagið á landinu þar sem enginn
skortur er á félagslegum íbúð-
um. „Ísafjarðarbær hefur yfir
að ráða rétt rúmlega 100 íbúð-
um sem gerir það að verkum að
nóg framboð er á félagslegum
íbúðum og enginn biðlisti eftir
húsnæði. Ef einhver fer á bið-
lista, er það vegna þess að það
húsnæði sem er í boði hentar
ekki viðkomandi og er því að
bíða eftir hentugra húsnæði,“
segir Marzellíus Sveinbjörns-
son, umsjónarmaður fasteigna
hjá Ísafjarðarbæ. Fasteignir
Ísafjarðarbæjar eru bæði með
félagslegar leiguíbúðir og
íbúðir til leigu á almennum
markaði.

Tónlistarmaðurinn Skúli
mennski vinnur að gerð fimmtu
breiðskífu sinnar. Árið 2010
ákvað hann að gera alvöru úr
sinni tónlistariðkun sinni og
beit það í sig að gefa út fimm
plötur á fimm árum. Nú vantar
aðeins eina uppá. Stefnan er að
taka hana upp í haust, fjár-
magna verkefnið og koma
henni út í nóvember. Samhliða
gerð fimmtu plötunnar býður
Skúli neytendum upp á þá nýj-
ung að gerast ársáskrifendur af
störfum hans í gegnum Karo-
linda fund. Áskriftinni fylgir
auk eins lags á mánuði, dagbók
með því sem helst er á döfinni,
almennum vangaveltum og
bransasögum og kostakjör á
tónleika og af útgefnu efni.

Skúli mennski í
áskrift á Karo-
lina Fund

Enginn skortur á
félagslegu húsnæði

Litlibær í Skötufirði er bæði
safn og kaffihús á sumrin. Húsið
er byggt úr torfi árið 1895 og þar
bjuggu um tuttugu manns fram
til ársins 1917. Eftir 1917 bjó
aðeins ein fjölskylda í húsinu sem
nær ekki 30 fermetrum að grunn-
flatarmáli en þá er loftið ekki
tekið með. Búið var í bænum
fram til ársins 1969 en þrjátíu
árum síðar var það tekið í vörslu
Þjóðminjasafnsins sem hófst
strax handa við að gera við bygg-
inguna. Margar tóftir eru á jörð-
inni umhverfis Litlabæ og einnig
steinhleðslur. Til dæmis er þar
hringmynduð fjárborg sem talin

er vera mun eldri en aðrar hleðsl-
ur við bæinn.

Í júní 2013 var undirritaður
samningur um að Litlibær og
minjar í kringum hann færu í
eigu Þjóðminjasafns Íslands.
Safnið sá þó ekki um að sýna
bæinn heldur lenti það á fólkinu
í Hvítanesi. Síðustu níu ár hefur
verið rekið kaffihús í Litlabæ.
Það kom þannig til að þegar Sig-
ríður Hafliðadóttir í Hvítanesi var
að sýna ferðamönnum húsið
spurðu þeir oft hvort ekki væri
boðið upp á kaffi. Sigríður ákvað
því að selja bæði kaffi og vöflur
eins og gert er enn í dag, en

verkefnið vatt upp á sig og nú er
boðið upp á allskonar bakkelsi
sem hún bakar sjálf. Vöflurnar
þykja mjög góðar og ferðamönn-
um frá Belgíu fannst þær jafnvel
vera betri en belgískar vöflur.
Húsið er ekki stórt og rúmar varla
fleiri en þrjátíu kaffigesti í einu.

„Útlendingarnir vilja gjarnan
borða úti og við höfum stundum
potast með þá upp á loft í gömlu
baðstofuna og það finnst þeim
mikið sport;“ sagði Sigríður við
bb.is. Hún stendur vaktina frá
15. maí til 15. september og
barnabörn hennar sjá um að af-
greiða ferðamennina. „Eigin-

maðurinn er líka til taks og við
þurfum oft að kalla hann til og
svo hjálpa börnin og tengda-
börnin þegar þau eru hérna.
Þannig að öll fjölskyldan samein-
ast í þessu,“ segir Sigríður Hafliða-
dóttir.

Hjónin hafa ekki tekið saman
fjöldann sem kom í Litlabæ í
sumar en samkvæmt gestabók
voru komnir helmingi fleiri í júní
í ár heldur en á sama tíma í fyrra.
Yfirleitt hafa um 4-5000 manns
sótt Litlabæ heim á hverju sumri
og Sigríður sagði að þeir hefðu
verið mun fleiri núna.

– sfg@bb.is

Betri vöflur í Litlabæ heldur en í Belgíu

Fjarskiptasjóður komi að
hringtengingu ljósleiðara

Aðalsteinn Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga, segir það stór
tíðindi að Hanna Birna Krist-
jánsdóttir, innanríkisráðherra,
hafi falið Fjarskiptasjóði að
styrkja hringtengingu ljósleiðara
á Vestfjörðum. Fjarskiptamál á
Vestfjörðum voru til umræðu í
síðustu viku og var Hanna Birna

til svara.  „Til þessa hefur Fjar-
skiptasjóður ekki viljað koma að
þessu. Það er mjög mikilvægt að
ráðherra hafi ákveðið að Fjar-
skiptasjóður eigi að koma að
þessu og það eru stærstu tíðindin.
Það eru í gangi viðræður milli
fjarskipta- og orkufyrirtækja við
Fjarskiptasjóð um að koma að
þessu. Sjóðurinn er ekki með

nema 100 milljónir til ráðstöfunar
og hringtenging kostar eitthvað
yfir 300 milljónir,“ segir Aðal-
steinn.

Fjórðungssambandið hefur ýtt
á stjórnvöld og fjarskiptafyrir-
tæki í átta ár um að koma á hring-
tengingu ljósleiðara. „Eins og
þetta hefur horft við okkur, hafa
málin verið í frosti í átta ár og

ríkið og einkaaðilar verið í störu-
keppni,“ segir Aðalsteinn. Hann
segir það alveg ljóst að símkerfis-
bilunin í ágúst hafi komið málinu
á hreyfingu. „Þá varð það alveg
morgunljóst hvað þetta er mikið
öryggismál. Við höfum alltaf litið
á þetta fyrst og fremst sem ör-
yggismál,“ segir Aðalsteinn Ósk-
arsson.                 – smari@bb.is

Fjölmargir tónlistarmenn gáfu vinna sína á tónleikum á laugardagskvöld til að fagna fimmtíu ára afmæli Tónlistarskólans í Bol-
ungarvík og safna fé fyrir nýjum flygli í leiðinni. Þeir sem spiluðu voru bæði heimamenn og aðkomufólk og meðal annars má nefna
skólastjóra tónlistarskólans, Selvadore Rähni og konu hans Tuuli, Villa Valla og Björn Thoroddsen gítarleikara. Bæði börn og
fullorðnir skemmtu sér vel en eftir tónleikana voru allir yngri en 18 ára sendir heim og þeir sem eldri voru dönsuðu á balli hljóm-
sveitinni Xpress.                                                                                                                                                                      – sfg@bb.is

Tónlistarskóli Bolungarvíkur 50 ára



FIMMTUDAGUR     25. SEPTEMBER 2014 33333



44444 FIMMTUDAGUR     25. SEPTEMBER 2014

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620
Afgreiðsla og ritstjórn: Silfurgötu 1, Ísafirði, sími 456 4560

Ritstjóri BB og bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson, 892 5362, bb@bb.is
Ábyrgðarmaður: Sigurjón J. Sigurðsson.

Blaðamenn: Sæbjörg Freyja Gísladóttir, 843 0077, sfg@bb.is
Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is

Auglýsingar: Gústaf Gústafsson Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
Prentvinnsla: Litróf ehf.

Upplag: 2.200 eintök
Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll heimili

á norðanverðum Vestfjörðum
Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis

Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Tökum slaginn

Spurning vikunnar

Á að leyfa sölu á áfengi í matvöruverslunum?

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

Alls svöruðu 654.
Já sögðu 247 eða 38%
Nei sögðu 407 eða 62%

Enn heldur Teigsskógarviðundrið áfram að ríða röftum í Skipu-
lagsstofnun, valda samfélaginu ómældu tjóni, að ekki sé minnst á
beinan skaða sem samfélögin á sunnanverðum Vestfjörðum hafa
orðið fyrir, árum saman.

Í stuttu máli þá verður engu tauti við Skipulagsstofnun komið:
Tillögu Vegagerðarinnar um nýja veglínu um Teigsskóg, sem
raska myndi lítillega um 1% af skóglendinu, var hafnað vegna
þess að hún sé of lík þeirri veglínu sem Hæstiréttur hafnaði 2009.
Samlíkingin mun þó fyrst og fremst vera fólgin í legu vegstæðisins
sitt hvoru megin við Teigsskóg. Hvernig það getur skipt máli,
hvað varðar legu vegarins gegnum skóginn, er meira en lítið dul-
arfullt. Er það ekki línan í gegnum sjálfan skóginn sem styrinn
hefur staðið um?

,,Það er í sjálfu sér gott að þetta óralanga ferli embættismanna
sé loksins komið á endastöð. Nú er það einfaldlega pólitísk spurn-
ing hvort öryggi íbúanna og framtíð byggðar á sunnanverðum
Vestfjörðum skipti minna máli en 1% af kjarrlendinu sem gengur
undir nafninu Teigsskógur,“ segir Þóroddur Bjarnason, stjórnarfor-
maður Byggðastofnunar, afar ósáttur við úrskurð Skipulagsstofn-
unar og vill að tekið verði fram fyrir hendur hennar með lögum frá
Alþingi.

Í sama streng tekur Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis,
enda flutt tillögu þar að lútandi, þótt hann að gefnu tilefni segist
ekki hafna því að skoða aðra möguleik. Einar segir réttilega:
,,Þetta snýst ekki um náttúruvernd, og hefur aldrei gert og allra
síst núna þegar Vegagerðin hefur lagt fram hugmynd um vegstæði
sem raskar náttúrunni afar lítið.“ En um hvað snýst þá málið? Er
þungamiðjan virkilega sú, að ekki megi setja samtímis á vogar-
skálarnar öryggi og lífsafkomu fjölda fólks, annars vegar, og
nokkurra kræklóttra hríslna, hins vegar? Hríslurnar hafi algjöran
forgang? Hversu margra alda gamall hugsunarháttur hefur með
slíkri afstöðu verið endurvakinn?

Afdráttarlaust verður að láta sverfa nú þegar til stáls. Af hálfu
andstöðuaflanna mun verða gripið til allra tiltækra lagaflækja til
að tefja málið. Spurningin snýst því um fljótfærustu og bestu leið-
ina út úr myrkviðnum. Hana verður að velja strax. Taka slaginn.

(Utan dagskrár: Hvernig væri að fara Fiskistofuleiðina og flytja
Skipulagsstofnun til Tálknafjarðar eða Bíldudals?) s.h.

Í Ögri við Ísafjarðardjúp er ís-
lenskri náttúru hampað á einstak-
an hátt fyrir ferðamenn. Þar er
fyrirtækið Ögur Travel ehf. með
kajakferðir, göngutúra og veit-
ingahús, þar sem sögu svæðisins
er fléttað saman við umhverfið
og staðbundinn mat svo úr verður
öðruvísi upplifun fyrir þá sem
þangað sækja. Sumarið í ár var
ágætt að sögn Halldórs Halldórs-
sonar hjá Ögur Travel. Fyrirtækið
hóf rekstur fyrir þremur árum og
mikið var um að vera sumrin
2012 og 2013. Þau lögðu ekki
mikla áherslu á að bóka og selja
ferðir fyrirfram í ár og þess vegna
var nokkuð minna að gera en því
betri umsagnir frá gestunum.

„Það var svo mikið um hval í
Djúpinu í sumar að það var varla

kajakferð án þess að hvalaskoðun
væri innifalin. Það hafði auðvitað
áhrif en það þarf ekki til. Upplifun
fólks af náttúrunni, að takast á
við erfiðar aðstæður og vera með
leiðsögumanni sem er fæddur og
uppalinn á svæðinu, þekkir sög-
una, fólkið og landslagið, er alveg
nóg,“ segir Halldór í samtali við
BB. Ferðamennirnir sem sækja
Ögur heim eru á öllum aldri, allt
frá unglingum upp í eldri borgara
og sá elsti var 87 ára gamall.
Sumarið 2013 fór svo 79 ára gam-
all Bandaríkjamaður með þeim í
kajakferð. Flestir gestanna eru
frá Bandaríkjunum og Evrópu
en nokkuð er um að Íslendingar
kaupi ferðir líka og þeir töldu um
70% gestanna fyrsta sumarið.

Ögur Travel ætlar að selja í

ferðir næsta árs í haust og vetur
en breyta nokkuð til næsta sumar.
„Við munum ekki hafa opið allan
daginn í veitingasölunni í sam-
komuhúsinu í Ögri. Hins vegar
verður boðið upp á mat og kaffi
fyrir hópa sem panta með fyrir-
vara. Það eru hópar sem koma
eingöngu í mat og/eða hópar sem
koma í kajakferðir og gönguferð-
ir eins og hina vinsælu gönguferð
Gengið í slóðir minninganna þar
sem farið er milli húsa í Ögri,
endað í kirkju og síðan í mat eða
kaffi,“ sagði Halldór. Þess má
geta að meðal þess sem ferða-
menn eru fræddir um eru Spán-
verjavígin svokölluðu þar sem
Baskar voru drepnir af Íslend-
ingum og svo er farið á slóðir
Fóstbræðrasögu.       – sfg@bb.is

Íslenskri náttúru hampað í Ögri

Íbúar í Hnífsdal eru orðnir
langþreyttir á bílahræjum og
varahlutum á lóð einni við Stekkj-
argötu. Margir hafa reynt að tala
við eiganda lóðarinnar án árang-
urs og sífellt bætist við draslið
að sögn Hnífsdælings sem hafði
samband við blaðið. „Við erum
að verða vitlaus og það verður að
gera eitthvað. Þetta er svo mikið
lýti fyrir Hnífsdal. Það er komið
þarna bátaskýli í bland við margt
annað og mælirinn er bara að
verða fullur.“ Málið er komið í
ferli hjá umhverfis- og fram-
kvæmdamálanefnd Ísafjarðar-

bæjar ásamt öðrum málum er
varða rusl á opnum svæðum.

„Við höfum ekki fengið form-
legar kvartanir frá Hnífsdal en
heyrðum um málið þegar við
gengum þar um í kosningabarátt-
unni í vor,“ sagði Nanný Arna Guð-
mundsdóttir, formaður nefnd-
arinnar í samtali við blaðið. „Það
er mikið rusli á opnum svæðum,
svo sem gámum, bómum og neta-
dræsum og auðvitað væri best ef
fólk fyndi hjá sér þörf til að hafa
umhverfi sitt snyrtilegt án þess
að það þurfi að grípa til refsinga.
Þetta er allt spurning um hvernig

við viljum hafa umhverfi okkar
og það er mikilvægt að fólk láti í
sér heyra, en málið varðandi
Stekkjargötuna og annað er farið
í ferli.“

Sitt sýnist hverjum og í samtali
við skipulags og mannvirkja-
nefnd var bb.is bent á að á Stekkj-
argötunni færi fram endurvinnsla
á ákveðinn hátt. Þar geta margir
losnað við bílhræ og öðrum eru
útvegaðir varahlutir. Það væri þó
nauðsynlegt að ganga frá eftir
sig svo allir gætu búið saman í
sátt og samlyndi.

– sfg@bb.is

Langþreyttir á bílhræjum
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Menntaskólinn á Ísafirði býður
upp á fjölbreytt nám í vetur m.a.
í málmiðngreinum. Mikil aðsókn
er í námið sem skiptist í blikk-
smíði, rennismíði, stálsmíði og
vélvirkjun. Mjög fáar stúlkur
sækjast í námið sem hentar þó
vel báðum kynjum. Í því felst oft
mikil handavinna svo sem í log-
suðu auk þess sem hún krefst
bæði þolinmæði og vandvirkni.
Grunnnám málmiðngreina gagn-
ast einnig á ýmsum öðrum svið-
um svo sem við gullsmíðanám.
Innan við fimm stúlkur hafa lokið
grunnnáminu að sögn Jóns Reyn-
is Sigurvinssonar, skólameistara
MÍ og aðeins ein hefur lokið námi
í vélstjórn. Hún starfar í dag á
virkjunarsvæðum að sögn Jóns
Reynis.

„Þá má nefna að forstjóri Ál-
versins í Straumsvík, Rannveig
Rist, er vélstjóri eða vélfræðing-
ur,“ segir Jón Reynir. Hann segir
ríflega tuttugu manns stunda nám
í málmiðngreinum við skólann í
vetur en engin stúlka sé þar á
meðal. Nemendur eru meðvitaðir

um vöntun á fólki í vélstjórn og
málmiðngreinar að sögn Jóns
Reynis. Hefur nemendum í nám-
inu hvergi fjölgað eins mikið og
hjá MÍ. Skólinn er í góðu sam-
starfi við 3X Technology á Ísa-
firði. Fyrirtækið heldur kynning-
ar fyrir grunnskólanema og telur
Jón Reynir að það eigi sinn þátt
að gera námið eftirsóknarvert.
Hann segir að önnur fyrirtæki
mættu taka sér 3X til fyrirmynd-
ar.

Fjórði hópurinn frá EUC tækni-
skólanum í Fredericia í Dan-
mörku er staddur í Menntaskól-
anum um þessar mundir til að
nema málmiðn. Fjórir íslenskir
nemendur hafa einnig heimsótt
Fredericica heim en markmið
samstarfsins er að kynna mis-
munandi skóla og gefa nemend-
um tækifæri til að fá annað
sjónarhorn á fagið. Jón Reynir
segir Danina vera ákaflega
ánægða með dvölina hér, bæði
kennara og annað, og að almennt
sé verknám á Vestfjörðum í mjög
góðum farvegi.         – sfg@bb.is

Hvar eru stelpurnar
í málmiðngreinum?

Snjóflóðavarnargarðarnir í
Bolungarvík voru vígðir form-
lega á laugardag. Sigurður Ingi
Jóhannsson, umhverfis- og auð-
lindaráðherra vígði garðana og
sr. Ásta Ingibjörg Pétursdóttir,
sóknarprestur í Bolungarvík, gaf

þeim nöfnin Vörður og Vaki en
rafrænar kosningar fóru fram um
nafn garðana í fyrrasumar. Guð-
björg Stefanía Hafþórsdóttir, for-
seti bæjarstjórnar Bolungarvíkur,
hélt stutta tölu við athöfnina. Bú-
ið er að koma upp upplýsinga-

skiltum um mannvirkin við stærri
garðinn svo almenningur geti
fræðst um þessi miklu mannvirki.
Að vígslu lokinni var boðið til
kaffisamsætis í Félagsheimilinu
í Bolungarvík.

Framkvæmdir við garðana

hófust í júní 2008. Um er að
ræða annars vegar 710 metra
langan garð sem nær 22 metra
hæð þar sem hann er hæstur og
hinsvegar 240 metra langan garð
sem fer mest í u.þ.b. 12 metra
hæð. Ofan við garðana eru átta

keilur sem hver um sig er um 40
metra löng og 12 metrar á hæð. Í
garðana og keilurnar fóru meira
en 400 þús. rúmmetrar af jarðvegi
og grjóti. Garðarnir eru þegar
orðnir vinsælt útivistarsvæði.

– smari@bb.is

Varnagarðarnir í Bolungarvík vígðir
Frá vígslu varnargarðanna á laugardag. Ljósm: Gústaf Gústafsson.
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skil, gera á þeim úttektir og nýta
mér þekkingu mína og reynslu í
því.

Ég er áhugasamur um þetta að
mörgu leyti, það verður gaman
að fjalla um ýmis mál eins og ég
gerði á þingi, taka fyrir málefni
þessa landshluta svo sem hvað
varðar aðgang að auðlindum,
stöðu hans í raforkumálum og
fleira í þeim dúr. Þetta eru mál
sem höfða til Vestfirðinga og
sjálfsagt að fjalla um þau, sama
hvort blaðið eða ritstjórinn eru
pólitísk eða ekki. Annars er rétt
að taka fram, að ég mun líka taka
fyrir þjóðfélagsmál á landsvísu
og gera þeim skil.“

Var bágrækur í
stjórnmálaflokkum

– Hvort blaðið eða ritstjórinn
eru pólitísk eða ekki, segirðu. Er
það réttur skilningur að þú hafir í
rauninni aldrei verið flokkspóli-
tískur?

„Aldrei í þeim skilningi að ég
hafi látið flokkinn ganga fyrir
því sem ég taldi rétt í hverju máli.
Á því braut yfirleitt í flokksstarfi
hjá mér, að ég var heldur bágræk-
ur til þess að fylgja einhverri línu
sem var talin henta flokknum.
Verst þótti mér þegar forystu-
menn flokkanna héldu sig fast
við fyrri áherslur til þess eins að
halda andlitinu eða dylja undir-
liggjandi markmið. Það á ekki
við mig að taka þátt í slíku leikriti
sem er sett upp til þess eins að
blekkja kjósendur.“

– Ertu þverhaus?
Kristinn hlær. „Að einhverju

leyti hlýt ég að vera það, en þá
varðandi þau sjónarmið sem ég
tel að séu rétt. Ég er ekki þverhaus
í þeim skilningi að ég sé ekki
opinn fyrir því að hlusta á önnur
rök, enda hef ég oft breytt afstöðu
minni til mála í ljósi umræðu og
framkominna upplýsinga, hef þá
einfaldlega skipt um skoðun.
Stundum hefur mér einmitt verið
legið á hálsi fyrir að hafa skipt
um skoðun í umdeildum málum.

En mér finnst betra að gera
það þegar ég hef sannfærst um
að fram komin rök séu betri og
málið liggi þá á annan veg en ég
áður hélt, í stað þess að sitja við
sama keip af því að það þyki
henta betur í pólitískum bardög-
um. Fyrir vikið komst ég náttúr-
lega ekki eins áleiðis í stjórnmála-
starfinu og annars voru möguleik-
ar á.“

78-kynslóðin á Íslandi
– Fyrst varstu flokksbundinn í

Alþýðubandalaginu. Hvers vegna
varð sá flokkur fyrir valinu?

„Á þeim tíma þegar áhugi minn

á stjórnmálum vaknaði og ég fór
að taka þátt í þeim, það var fyrir
1980, þá var svipað ástand á Ís-
landi og var áratug áður í Evrópu.
Það var breytingaskeið, þau sjón-
armið sóttu mjög á sem breyttu
ríkjandi viðhorfum í mörgum
atriðum.“

– 68-kynslóðin ...
„Já, en á Íslandi varð hún kann-

ski 78-kynslóðin. Ég kom eigin-
lega inn í pólitíkina á þeim for-
sendum, var í hópi þessa unga
fólks sem vildi breyta viðhorfum
til ýmissa málefna. Upp úr þessu
fara að breytast viðhorf til upp-
eldismála, til málefna samkyn-
hneigðra, til kvenréttindamála og
fleira í þeim anda. Ég er hluti af
þessari kynslóð sem gengst fyrir
þessum breytingum. Alþýðu-
bandalagið var á þeim tíma
flokkurinn sem var nákvæmlega
á þessum stað.“

– Eru Vinstri grænir í rauninni
sami flokkurinn og Alþýðu-
bandalagið var á sínum tíma, bara
með breyttu nafni?

„Nei, það myndi ég ekki telja.
Aðstæðurnar í þjóðfélaginu eru
aðrar, það eru ekki eins víðtækar
viðhorfsbreytingar í gangi, og
Vinstri grænir eru líka öðruvísi
samansettir en Alþýðubandalag-

ið var þá. Það sem Alþýðubanda-
lagið endurspeglaði á þeim tíma
finnur maður í rauninni ekki í
einum flokki. Þess gætir svolítið
í Vinstri grænum og Samfylk-
ingunni og jafnvel í Bjartri fram-
tíð.“

Vildi ekki yfirgefa
Alþýðubandalagið

– Hvers vegna yfirgafstu Al-
þýðubandalagið?

„Ég eiginlega yfirgaf það ekki.
Þvert á móti vildi ég ekki yfirgefa
það. Það var ákveðið eftir mikla
umræðu að stofna ásamt öðrum
nýjan flokk. Við þetta voru marg-
ir í Alþýðubandalaginu á þeim
tíma ósáttir, þar á meðal ég. Sum-
ir hættu, aðrir fóru inn í Samfylk-
inguna og hættu svo, sumir stofn-
uðu nýjan flokk, Vinstri græna.
Ég valdi mér hins vegar mína
eigin leið og ákvað að ganga í
Framsóknarflokkinn. Fyrir því
voru ákveðnar ástæður.“

– Hverjar?
„Það var árið 1998 sem þetta

gerist. Hafa verður í huga að ég
var þá þingmaður Vestfirðinga
og á þessum tíma eru að koma
fram áhrifin af framsalinu í kvóta-
kerfinu. Á þeim árum er kvótinn
að fara í burtu frá Bolungarvík

og Ísafirði og þorpunum þar í
kring. Þá eru Grindvíkingarnir
og Básafell og Samherji og allt
það að ganga yfir Vestfirði. Vest-
firðingar eru að tapa.

Ég mat það svo, að mikilvæg-
ast væri að reyna að koma á sem
fyrst breytingum í kvótakerfinu
til að stoppa þetta og opna aftur
möguleikana fyrir Vestfirðinga.
Mér þóttu nýir flokkar sem þá
voru í burðarliðnum ekki líklegir
til að komast til valda á næstu
árum, það hlyti að taka nokkuð
mörg ár að byggja þá upp. Að
mínu mati höfðu Vestfirðingar
bara ekki tíma til að bíða eftir
því. Mikilvægara væri, ef það
væri lag, að komast til áhrifa í
Framsóknarflokknum og reyna
að beita sér fyrir breytingum þar.
Hafa ber í huga, að Framsóknar-
flokkurinn er þá eftir langa for-
ystu Steingríms Hermannssonar
með sterkar félagslegar áhersl-
ur.“

Landsfundarsamþykktir og
yfirlýsingar Finns og Halldórs

– Af hverju ekki Sjálfstæðis-
flokknum? Var ekki eftir meiru
að slægjast þar?

„Mér fannst ekki líklegt að sá
flokkur væri tilbúinn til að standa

Kristinn H. kannski á   þin
Kristinn H. Gunnarsson í Bol-

ungarvík, fyrrverandi þingmaður
Vestfjarða og síðar Norðvestur-
kjördæmis, hefur tekið við rit-
stjórn blaðsins Vestfirðir, sem er
eitt af landshlutablöðum Ámunda
Ámundasonar. Kristinn er svo
sem ekki nýgræðingur á þeim
vettvangi, því að á árunum 1990-
1998 var hann ritstjóri Vestfirð-
ings, málgagns Alþýðubanda-
lagsins á Vestfjörðum. – Næsta
lítill munur á nöfnum þessara
tveggja blaða. Síðar var hann um
nokkurra ára skeið ritstjóri Ís-
firðings, málgagns Framsóknar-
manna á Vestfjörðum.

Kristinn sat á þingi í átján ár
samfellt eða frá 1991 til 2009 –
fyrir þrjá stjórnmálaflokka og auk
þess tvisvar utan flokka. Fyrir
nokkrum árum venti hann sínu
kvæði í kross, hélt til náms í Leeds
í Englandi og lauk þar meistara-
prófi í stjórnmálaheimspeki.
Núna nemur hann hagfræði við
Háskóla Íslands. Ástæður þess
að hann settist á skólabekk á ný
snerta efnahagshrunið og skýrast
nánar í þessu viðtali.

Annars er Kristinn stærðfræð-
ingur að mennt, lauk BA-prófi í
þeirri grein frá Háskóla Íslands
árið 1979, en áður hafði hann
verið í eitt ár í St. Andrews í
Skotlandi við nám í efnafræði og
jarðfræði. Hann er upprunninn
syðra en hefur verið búsettur í
Bolungarvík áratugum saman og
átti þar sæti í bæjarstjórn í fjögur
kjörtímabil eða frá 1982 til 1998.

Kannski ekki
pólitískt blað, en ...

– Hvernig datt þér í hug að
fara að ritstýra vestfirsku blaði á
ný eftir sextán ára hlé?

„Það kom til tals í sumar að
þetta gæti verið í boði. Þá var ég
ekki búinn að festa mig neitt fyrir
komandi vetur. Ég hef áður feng-
ist við ritstjórastörf og haft gaman
af þeim og þess vegna vakti þetta
áhuga minn.

Niðurstaðan varð sú að ég sló
til. Þó að þetta sé nú kannski
ekki pólitískt blað, þá er þetta
þjóðmálaumræða og að því leyti
mjög svipað því sem ég hef feng-
ist við. Blaðið Vestfirðir hefur
komið út einu sinni í mánuði en
núna verður sú breyting að það
kemur út tvisvar í mánuði.“

– Verða efnistökin hjá þér með
öðrum hætti en í Bæjarins besta?

„Það gæti orðið. Ég held að
það sé ekki skynsamlegt að vera
með sömu áherslur í báðum blöð-
um, heldur sé rétt að reyna að
skapa sér einhverja sérstöðu. Það
þróast með tímanum, en ég mun
reyna að gera umdeildum málum
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að nauðsynlegum breytingum í
sjávarútvegsmálum. Það reyndist
alveg rétt mat, hann var það ekki
þegar á reyndi og hefur aldrei
verið. Sjálfstæðisflokkurinn af-
neitar sjálfum sér í sjávarútvegs-
málunum og vill byggja upp kon-
ungdóm útvalda ríka fólksins yfir
sjómönnum og almenningi.

Framsóknarflokkurinn var hins
vegar á þessum tíma tilbúinn til
þess og gaf sterklega í skyn að
hann vildi úthluta verulegum
hluta kvótans eftir almennum
reglum á samkeppnisgrundvelli
og láta tekjurnar fyrir aðganginn
renna til ríkisins. Þetta kom fram
í landsfundarsamþykktum og
yfirlýsingum forystumanna hans,
eins og Finns Ingólfssonar og
Halldórs Ásgrímssonar á árinu
1998. Mér fannst þetta vera einna
álitlegasti kosturinn til þess að
koma á nauðsynlegum breyting-
um.

Ég fór inn í Framsókn með
það leiðarljós, og fékk því fram-
gengt þegar ég kom þar inn, að
ákveðið var með lögum að end-
urskoða kvótakerfið. Sú endur-
skoðun hófst eftir kosningarnar
1999 og ég var í þeirri endur-
skoðunarnefnd jafnframt því að
vera formaður þingflokksins. Því

starfi lauk 2001. Innan Fram-
sóknarflokksins var tekist á um
tvær grundvallarstefnur, annars
vegar óbreytt kerfi með einhvers
konar veiðigjaldi og hins vegar
grundvallarbreytingu á úthlutun-
inni, sem ég barðist fyrir.

Það varð niðurstaða starfs-
nefndar flokksins, sem er sú fjöl-
mennasta sem sett hefur verið á
laggirnar í flokksstarfi, að þessi
sjónarmið ættu jafnmikið fylgi.
Síðan tóku í raun og veru valda-
menn flokksins við sér og knúðu
í gegn þá leið að breyta engu, en
setja á lágt veiðigjald.

 Sú vanhugsaða niðurstaða er
orsökin fyrir því að málið logar
enn í íslensku þjóðfélagi. Ég held
að þeir Halldór Ásgrímsson og
Finnur Ingólfsson hafi raunveru-
lega meint það sem þeir sögðu
þá um breytingar á úthlutunar-
kerfinu. En þeir urðu að láta í
minni pokann fyrir peningaöfl-
unum sem réðu á bak við tjöldin.
Þrátt fyrir að Halldór hafi verið
nátengdur kvótasterku fyrirtæki
tel ég að hann hafi gert sér grein
fyrir því að óbreytt kerfi væri of
ósanngjarnt til þess að um það
gæti nokkurn tíma orðið friður.
Það er stundum þannig í pólitík-
inni að kjörnir forystumenn ráða

ekki alltaf för og þeir kjósa þá að
láta eins og þeir ráði, svo að þeir
missi ekki tiltrú.“

Menn sáu peningana
sem lágu í kvótanum

– Voru það kvótaeigendur í
flokknum sem knúðu þetta í
gegn?

„Já, það voru fyrst og fremst
kvótaeigendur og menn úr fjár-
málageiranum. Bæði innan Fram-
sóknarflokksins og reyndar líka
innan Sjálfstæðisflokksins. Innan
Framsóknarflokksins fóru þá
fram átökin um framtíðarstefn-
una í sjávarútvegi. Sjálfstæðis-
flokkurinn var aldrei neitt í því
að beita sér fyrir breytingum en
fylgdist grannt með þróun mála
innan Framsóknarflokksins.“

– Telur þú að afstaðan gegn
breytingum hafi byggst á per-
sónulegum hagsmunum manna í
þessum flokkum?

„Tvímælalaust, mjög skiptir
það máli. En svo var líka hitt, að
margir í báðum flokkunum trúðu
því þá, að þetta væri skynsamlegt
úthlutunarkerfi, trúðu því að ef
það væri tekið gjald eða úthlutun-
in væri á markaðslegum forsend-
um, þá myndi það ríða fyrirtækj-
unum að fullu og skaða lands-

byggðina meira en annað. Þannig
að þetta var hvort tveggja.

En það var ótvírætt þyngra á
metunum, að menn voru búnir
að sjá hvað það lágu miklir
peningar í kvótanum. Þess vegna
söfnuðu þeir liði um allt land, og
þar komu fram ýmsir máttar-
stólpar í sjávarútvegi sem hafa
nú ekkert verið að flagga því að
þeir vildu vera tengdir Framsókn,
og beittu sér fyrir því að berja
þetta niður.

Þar á meðal var Binni í Vinn-
slustöðinni, sem mig minnir að
hafi verið skilgreindur sem
óflokksbundinn, en hann var þó
settur í stjórn Símans fyrir Fram-
sóknarflokkinn. Ragnar Árnason
var annar sem þarna skaut upp
kollinum. Hann hefur þó meira
róið á mið innan Sjálfstæðis-
flokksins, eftir því sem ég veit
best. Það var mikið stórskotalið
sem var dregið þarna á flot til að
berja niður þessa uppreisn innan
Framsóknarflokksins, og það
tókst. Ég varð undir í þessari bar-
áttu, það var ljóst árið 2002 undir
lok kjörtímabilsins.“

Ætlast var til að hann
færi úr flokknum

„Ég ákvað samt að halda áfram

innan flokksins og tók þátt í kosn-
ingabaráttunni 2003. Ég fékk þá
mjög hart prófkjör, sem ég stóð
af mér. Ég sóttist eftir fyrsta sæti
og í fyrri umferðinni í kosning-
unni um fyrsta sætið var ég efstur.
Í seinni umferðinni sameinuðust
allir á móti mér, þannig að Magn-
ús Stefánsson fékk fyrsta sætið.
Ég vildi komast í fyrsta sætið til
þess að komast til áhrifa og geta
fengið fram breytingar sem for-
ystumaður. Ég fékk annað sætið
og þannig fór ég inn í það kjör-
tímabil, en fljótlega lá nú ljóst
fyrir að menn voru búnir að loka
á allar breytingar.

Það var þá sem ég var settur út
úr öllum nefndum. Ég var ein-
angraður í flokknum þegar við
blasti að ég ætlaði ekki að láta
mér segjast, heldur halda áfram
að tala fyrir breytingum. Þar með
var þeim leiðangri lokið, ef svo
má segja.

Þegar ég var settur út úr nefnd-
um var ljóst að þeir ætluðu sér að
ég færi úr flokknum, sem ég gerði
ekki. Ég sat það af mér þangað til
komið var undir lok kjörtíma-
bilsins. Ekkert hafði breyst, og
þá fór ég úr flokknum í byrjun
árs 2007 og fór yfir í Frjálslynda
flokkinn.“

ng á ný?
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Sælkerar vikunnar eru Eyrún Arnarsdóttir og Gísli Kristjánsson

Karrýfiskur og döðlukakaKarrýfiskur og döðlukakaKarrýfiskur og döðlukakaKarrýfiskur og döðlukakaKarrýfiskur og döðlukaka
Við ætlum að deila með ykk-

ur uppskrift að karrýfiskrétti
og döðluköku með karamellu.
Fiskrétturinn er einfaldur og
góður og við eldum hann mjög
reglulega. Kakan er í algjöru
uppáhaldi enda sérlega ljúf-
feng!

Karrýfiskur (fyrir 3-4)
Olía eða smjör
1 msk karrý
Brokkolí
1 laukur
1 rauð paprika
2 gulrætur
800 g ýsa eða þorskur
1 stór dós kókosmjólk
Salt
Pipar
Hveiti
2 stk egg

Skerið fisk og grænmeti í
bita. Steikið grænmeti upp úr
olíu eða smjöri og leggið til
hliðar. Setjið hveiti í djúpan
disk ásamt smá salti og pipar.

Setjið eggin í annan djúpan disk
og hrærið með gaffli. Veltið fisk-
bitunum upp úr eggjunum, því
næst hveitiblöndunni og steikið
á báðum hliðum í dálitla stund
upp úr olíu eða smjöri. Athugið
að steikja fiskinn ekki of mikið
því síðar mun hann malla í kókos-
karrýsósunni. Leggið fiskinn til
hliðar.

Því næst er útbúin kókoskarrý-
sósa á pönnunni. Setjið smá
smjör eða olíu á pönnuna og
bætið karrý saman við. Leyfið
karrý-inu að malla við vægan
hita í dálitla stund. Bætið kókos-
mjólkinni við og saltið eftir þörf-
um. Athugið að það er mikilvægt
að setja karrýið strax í olíuna/
smjörið en ekki eftir að kókos-
mjólkin fer á pönnuna. Þegar
sósan er orðin hæfilega sölt er
fisknum og grænmetinu bætt
saman við og þetta látið malla
við vægan hita í um það bil 10
mínútur. Berið fram með hrís-
grjónum.

Döðlukaka með karamellu
250 g döðlur
3 dl vatn
1 tsk matarsódi
100 g smjör, mjúkt
130 g púðursykur
2 stk egg
150 g hveiti
150 g suðusúkkulaði, saxað

Stillið ofninn á 180°C. Setjið
döðlur í pott ásamt vatni og sjóðið
í nokkrar mínútur eða þar til döðl-
urnar eru orðnar mjúkar og hægt
að hræra þær saman í mauk. Strá-
ið matarsóda yfir og maukið í
matvinnsluvél eða sláið kröftug-
lega saman (ég nota bara sleif).
Hrærið saman smjör og sykur.
Bætið svo eggjunum saman við
og hrærið vel.  Bætið döðlumauk-
inu út í ásamt hveiti og söxuðu
suðusúkkulaði og hrærið. Setjið
deigið í hringlaga kökuform
(munið að smyrja það áður) og
bakið í 30-40 mínútur. Passið að
nota ekki of lítið form því þá er
hætt við að kakan brenni að ofan

en bakist ekki nóg inn í miðju.
Ég nota silikonform sem hefur
26 cm þvermál. Bökunartíminn
getur verið mismunandi en gott
er að stinga matarprjóni í kökuna
eftir um það bil 30 mínútur og ef
deigið er ekki enn blautt þá er
kakan til.

Karamella:
120 g smjör
100 g púðursykur
½ - 1 tsk vanilludropar

¾ dl rjómi
Blandið öllu saman í pott

og látið sjóða í um það bil 5
mínútur, hrærið af og til. Þegar
karamellan er tilbúin er henni
hellt yfir kökuna (það má líka
bera hana fram sem sósu). Ber-
ið fram með þeyttum rjóma.

Við skorum á vini okkar
Þóri Guðmundsson og Guð-
rúnu Kristínu Bjarnadóttur að
vera næstu sælkerar.

og málefnaáherslurnar þar.“

Hvaðan koma allir
þessir peningar?

– Höldum áfram með dvölina í
Leeds. Hvernig stendur á því að
maður á þínum aldri skuli fara í
framhaldsnám erlendis?

„Ég held að það sé bara vilji til
þess að læra meira. Hrunið árið
2008 kom mér mjög á óvart. Ég
hafði ekki áttað mig á því að það
væri yfirvofandi, þó að mér fynd-
ist margt skrítið á árunum á
undan. Ég skildi aldrei hvaðan
þessir peningar komu. Ég spurði
oft í þinginu: Hvaða koma allir
þessir peningar?

Það varð reyndar fátt um svör,
bara eitthvað í þá veru að þetta
væru einfaldlega svo snjallir
menn sem gátu búið til verðmæti
úr engu. Ég var svo sem ekki að
hafa mig mikið í frammi í þeim
efnum þó að mér fyndist þetta
heldur þunn skýring, vildi kann-
ski ekki fara að véfengja opin-
berlega þessa fræknu menn sem
allir trúðu á og forseti landsins
öðrum fremur. Maður tekur auð-
vitað mark á slíkum mönnum.

En ég var ekki sáttur við það
eftir á að hafa verið svona óvið-
búinn þessu og ekki getað brugð-
ist við í tíma, eða að minnsta
kosti lagt mitt af mörkum til þess.
Mér fannst líka að ég hefði látið
segja mér ranga hluti og trúað
þeim. Ég vildi þá reyna að skilja
þetta betur, hvernig þetta getur
gerst, og reyna þá að læra meira
inn á þessa hluti þannig að ég
gæti framvegis borið meira skyn-
bragð á þessi þjóðfélagsmál.

Þess vegna hafði ég áhuga á
því að fara í nám. Ég ákvað að

Frjálslyndi flokkurinn
„Mér stóð til boða að fara í

framboð fyrir hann í Reykjavík
eða Norðvesturkjördæmi, og
valdi að leggja allt undir og fara
í annað sætið á eftir Guðjóni Arn-
ari í Norðvesturkjördæmi. Þarna
ætlaði ég að láta fólkið leggja
mat á þau átök um málefnalegar
áherslur sem ég hafði staðið í
innan Framsóknar og taldi mig
alveg eiga möguleika á að ná inn
á þing, þó að það væri úr öðru
sæti í litlum flokki. Ég vildi frekar
fá það mat heldur en að vera í
fyrsta sætinu í Reykjavík. Niður-
staðan varð sú að þetta var rétt
metið hjá mér, ég fór inn í kosn-
ingunum 2007, en það var naumt.
Ég fór inn í síðustu tölum þegar
kominn var miður morgunn.“

– Hvernig var samstarfið innan
Frjálslynda flokksins?

„Það var ágætt, en svo bara
liðaðist hann í sundur. Þetta var
lítill flokkur og svolítið ósam-
stæður í grunninn. Og þarna voru
komin fram ansi ólík sjónarmið,
svo sem varðandi afstöðu til út-
lendinga. Þau sjónarmið fóru
mjög illa í marga okkar í flokkn-
um, sem vorum komnir úr allt
annarri átt.“

Starfaði með Frjálslyndum
demókrötum í Englandi

– Frá því að þú hættir á þingi
árið 2009 hefurðu ekki skipt þér
af stjórnmálastarfi. Eða ertu
kannski flokksbundinn í Eng-
landi eftir dvölina í Leeds?

„Já, ég starfaði þar með Frjáls-
lyndum demókrötum. Það er
eiginlega eini flokkurinn sem ég
hef starfað með frá þessum tíma.
Ég vildi kynna mér flokksstarfið

fara í framhaldsnám í stjórnmála-
fræði í Leeds-háskóla, sem er

einn af hundrað bestu háskólum
í heimi. Þarna fór ég í nám í

political theory, sem byggist mik-
ið á heimspeki og siðfræði, sem
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eru grundvöllurinn að viðhorfum
almennings til þjóðfélagsmála.
Það byggist alltaf á einhverjum
skilningi á því hvað sé rétt og
hvað sé rangt, hvað fólki finnst
eðlilegt og hvað ekki.“

Stjórnmál og siðfræði
– Heldur þú að það viðhorf sé

að einhverju leyti til staðar hér-
lendis, að siðfræði tengist eitt-
hvað stjórnmálum og stjórnmála-
mönnum?

„Já, ég held að það sé skilning-
ur á því. Ég held að menn geri sér
grein fyrir því meira eða minna,
að kannski stærsti hluti skýring-
arinnar á því að illa fór á Íslandi,
og verr en víðast hvar annars
staðar, sé hversu margir voru til-
búnir til þess að samþykkja sem
eðlilegt það sem var óeðlilegt.“

– Heldur þú að skilningur á
tengslum siðfræði og stjórnmála
hafi áður almennt verið til staðar
hjá stjórnmálamönnum?

„Nei, það held ég ekki. Og
mér finnst það vera dálítið van-
metið, að mér finnst ekki heldur
vera nægilegur skilningur á því
eftir hrun hjá stjórnmálamönn-
unum. Mér finnst vera of mikil
sjálfsblekking í stjórnmálaum-
ræðunni eftir hrun, ennþá of mik-
ið 2007-hugarfar í gangi. Allt of
margir trúa því að hægt sé að leysa
vandamálin eins og ekkert sé, en
svo er ekki.“

Sigur byggður á
sjónhverfingum

– Telur þú að sigur Sigmundar
Davíðs hafi verið byggður á sjón-
hverfingum?

„Jájá, hann var það, en hann
var líka byggður á dómi EFTA-
dómstólsins í ársbyrjun 2013, þar
sem Íslendingar unnu dómsmál
gegn tryggingasjóðunum í Eng-
landi og Hollandi varðandi inni-
stæðutryggingarnar. Þá fékk fólk
trú á því að það væri sennilega
rétt sem Sigmundur Davíð hélt
fram, og reyndar fleiri, eins og
Morgunblaðið, að það væri hægt
að strika þetta út, að pennastriks-
aðferðin væri möguleg, að okkar
vandi gæti einfaldlega horfið
áreynslulaust.

En það sem menn eiga eftir að
reka sig á, er að þetta er allt
meira og minna byggt á sandi.
Við erum ennþá með mjög hörð
gjaldeyrishöft til að koma í veg
fyrir annað bankahrun. Ef þeim
yrði aflétt myndi gengi krónunnar
hrynja, bankarnir fara á hausinn
og fjárhagur heimilanna myndi
hrynja líka, vegna þess að skuld-
irnar rykju upp. Þetta er einfald-
lega staðan. Við erum með neyð-
araðgerðir til að koma í veg fyrir
annað hrun.“

Fótboltaáhugamaðurinn
Kiddi sleggja

– Allt annað varðandi dvölina
í Englandi – Leeds United er
fornfrægt lið í enska boltanum
þó að gengið hafi verið öllu lakara
núna á síðari árum en áður var.

Þú varst í handboltanum forðum
og viðurnefnið alkunna Kiddi
sleggja var dregið af skothörk-
unni. Ertu áhugamaður um fót-
bolta og fórstu á leiki ytra?

„Já, ég er mikill áhugamaður
um enska boltann og búinn að
vera það í mjög langan tíma. Það
var alger tilviljun að ég hef lengi
haldið með Leeds United. Ég fór
nokkrum sinnum á völlinn þenn-
an tíma sem ég var úti og skemmti
mér vel, þó að liðið hafi nú átt
betri daga.“

Varðandi handboltann má
nefna til viðbótar, að Kristinn
var alinn upp í Val og gekk upp
alla yngri flokkana. Hann spilaði
síðan með meistaraflokki á þeim
tíma þegar Valsvörnin var svo
góð að hún þótti mylja sóknir
andstæðinganna og var þess
vegna kölluð Mulningsvélin. „Já,
ég var mikið í handboltanum en
svo fór ég ungur vestur til Bol-
ungarvíkur og þá tók fyrir það.“

Það er ríkidæmið mitt
Kristinn H. Gunnarsson er

fæddur og uppalinn í Reykjavík,
að vísu af vestfirskum ættum að
hluta. Amma hans í föðurætt var
Ísfirðingur.

„Ég á töluvert af skyldfólki
hér við Djúp, fólk sem kom aðal-
lega norðan úr Jökulfjörðum og
Grunnavíkurhreppi, og fjar-
skyldir ættingjar eru til dæmis á
Látrum í Mjóafirði. Hulda amma
Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur
á Látrum, núverandi þingmanns
Framsóknar, var frænka mín. Þar
kom ég oft þegar ég var að byrja
á þingi, þegar ég keyrði Djúpið.
Þá varð það seinfarnara en það er
í dag og þá stoppaði maður nú
víða á leiðinni.“

Afkomendur Kristins eru orðn-
ir sjö, fjórar dætur á aldrinum 29
til 36 ára og þrír afastrákar. „Það
er ríkidæmið mitt,“ segir hann.

Hvaða flokkur væri þá
næstur á dagskránni?

Eins og áður sagði lauk Krist-
inn MA-prófi í stjórnmálaheim-
speki í Leeds til að öðlast meiri
skilning á ástæðum efnahags-
hrunsins „Mér fannst það mjög
lærdómsríkt,“ segir hann. En þar
lét hann ekki staðar numið, því
að núna er hann af sömu ástæðum
að mennta sig í hagfræði við
Háskóla Íslands.

– Og þá kemur stóra spurningin
í lokin: Ætlarðu að halda áfram
að vera virkur í pólitík? Ætlarðu
aftur á þing? Hvaða stjórnmála-
flokkur væri þá næstur á dag-
skránni?

Kristinn skellihlær. „Það er nú
eiginlega ekki hægt að svara því
núna, ég er ekki búinn að ákveða
það. En með því að fara í þessa
ritstjórastöðu er ég svo sem kom-
inn af stað í þjóðfélagsumræð-
unni á nýjan leik og mun beita
mér í henni með skrifum og um-
fjöllun um einstök málefni. Hvort
það leiðir til þess að ég fari inn í
flokkastjórnmálin aftur, því get
ég ekki svarað á þessari stundu.“

Legudeild Heilbrigðisstofn-
unar Vestfjarða barst góð gjöf
á dögunum þegar Hraðfrysti-
húsið - Gunnvör hf. og Minn-
ingarsjóður Margrétar Leós-
dóttur gáfu deildinni baðlyftu.
Lyftan er mikið þarfaþing,
segir á vef Heilbrigðisstofn-

unarinnar og getur hún lyft sjúkl-
ingi í liggjandi eða sitjandi stöðu
allt frá gólfhæð upp í rúman metra
frá gólfi. Þannig er nú hægt að
baða með lítilli fyrirhöfn, hvort
sem um er að ræða í sturtu eða
baðkari, alla þá sem erfitt eiga
með hreyfingu.

Lyftan er knúin rafmótor og er
með innbyggða vigt. Hjúkrun-
arfræðingarnir Rannveig Björn-
s-dóttir og Hildur Pétursdóttir
og Þröstur Óskarsson, forstjóri
Heilbrigðisstofnunarinnar,
veittu lyftunni viðtöku.

– smari@bb.is

Færðu legudeildinni baðlyftu

F.v. Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG, Inga S.
Ólafsdóttir, stjórnarmaður í sjóðnum, Kristján G. Jóhannsson, stjórnar-

formaður HG og sonur Margrétar, Hildur, Rannveig og Þröstur.
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Teigsskógur – hríslur, fólk og fé

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

Ísfirðingurinn Bjarni Arason
heldur söngskemmtun í Ísafjarð-
arkirkju laugardaginn 27. sept-
ember. „Ég kem til með að syngja
lög úr öllum áttum sem ég hef
hljóðritað sjálfur og sent frá mér
sem og gamla standarda sem ég
hef verið að syngja í gegnum
tíðina eins og Karen, Ef þú ert
mér hjá, Bridge over Troubled
water, In the Ghetto, My way,
Delilah og lög af Elvis gospel

plötunni svo fátt eitt sé nefnt,“
segir Bjarni.

Þar sem söngskemmtunin fer
fram í Ísafjarðarkirkju mun
Bjarni syngja eitthvað af trúar-
legum söngvum. Þá verður nýj-
asta platan hans „Elvis Gospel“
til sölu auk eldri platna sem hann
hefur gefið út. Bjarni kemur einn
fram á söngkemmtuninni og not-
ast við svokallað „playback“ sem
undirleik auk þess sem hann mun

spila eilítið á trompet. „Það er
mikil tilhlökkun hjá mér að koma
til Ísafjarðar með þessa söng-
skemmtun. Það hefur staðið lengi
til að gera þetta, bæði vegna fjölda
áskoranna og tengingu mína við
bæjarfélagið,“ segir Bjarni.

Forsala miða verður hjá Kaffi
Ísól á Ísafirði fram að tónleika-
degi. Einnig verður hægt að
kaupa miða við innganginn rétt
fyrir tónleikana.

Bjarni Ara í Ísafjarðarkirkju

Varðveita ljósmyndasögu Ísafjarðar frá 1866
Fjölbreytt starfsemi fer fram í

gamla sjúkrahúsinu á Eyrartúni
á Ísafirði m.a. er þar ljósmynda-
safn. Markmið safnsins er að
safna, skrá og varðveita ljós-
myndaefni og meðal þess sem
má finna í safnkostinum er sam-
felld ljósmyndasaga kaupstaðar-
ins við Skutulsfjörð frá 1866. Ísa-
fjörður fékk kaupstaðarréttindi
það ár og á sama tíma kom ljós-
myndarinn Sigfús Einarsson frá
Kaupmannahöfn. Hann kom með
skipi til Þingeyrar og heimsótti
jafnframt Flateyri á ferð sinni til
Ísafjarðar þar sem hann tók elstu
myndina sem til er af bænum.
Sumarið 1866 myndaði hann líka
helstu borgara bæjarins og eftir
að hann fór komu aðrir ljósmynd-
arar og tóku við keflinu.

Allar þessar myndir eru varð-
veittar á safninu sem og ljós-
myndasöfn einstaklinga. Bæjar-
ins besta og Vestfirska frétta-
blaðið hafa líka afhent ljós-
myndasafninu myndir sínar svo
ljósmyndasaga Ísafjarðar er
vandlega varðveitt í Safnahúsinu.

Safnkosturinn telur um 600
þúsund ljósmyndir á glerplötum,

filmum og pappír. Starfsfólkið
reynir að skanna og skrá mynda-
söfn um leið og þau berast en
annars eru myndir og filmur varð-
veittar í sýrufríum umbúðum.
Unnið hefur verið í átaksverk-
efnum að skönnun myndanna og
meðal annars hafa unglingar frá
vinnuskólanum verið að skanna
á sumrin. Um 38 þúsund myndir
hafa þegar verið settar á rafrænt
form og áhugasamir geta skoðað
nokkur þúsund þeirra á vefsíðu
ljósmyndasafnsins. Myndirnar
eru stundum notaðar til sýninga
á safninu og meðal annars má sjá
myndir frá Jóni Hermannsyni á
göngum hússins í dag. Stærð og
umfang sýninga er hugsað í sam-
hengi við gerð sýningar, myndir
Jóns eru til dæmis frekar stórar,
en með sjúkrahússýningunni sem
var sett upp í sumar voru hafðar
meðalstórar myndir.

Guðfinna Hreiðarsdóttir skjala-
vörður sagði í samtali við BB að
starfsfólks safnsins yrði vart við
vaxandi áhuga og notkun á ljós-
myndasafninu. Áhugasamir geta
komið með fyrirspurnir og beiðn-
ir til starfsfólksins sem leitar þá

að umbeðnum myndum. Sérstakt
afgreiðslugjald er tekið fyrir þá
þjónustu og einnig er tekið gjald
ef myndirnar eru ætlaðar til opin-
berrar birtingar. Safninu berast
oft myndir og myndasöfn og

Guðfinna hvetur fólk til að af-
henda safninu ljósmyndir til
varðveislu frekar en að henda
þeim. Ljósmyndasafn Ísafjarðar
hefur þá sérstöðu að allar skrár
frá ljósmyndastofum fyrri tíma

hafa varðveist. Þetta þýðir að ef
fólk er með myndir á pappa-
spjöldum frá ljósmyndastofum
og það er númer aftan á, þá er
hægt að flétta því upp hver er á
myndinni.                – sfg@bb.is

Á safninu hafa varðveist allar skrár frá ljósmyndastofum svo ef
það er númer aftan á myndunum er hægt að flétta nöfnunum upp.

Samgöngur eru ein meginstoð byggðar á Vestfjörðum, bæði innan
fjórðungs og til og frá honum. Margt hefur verið vel gert og ber að
þakka það. Mörg okkar bíða enn eftir göngum milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar og væru þau vissulega ein besta samgöngubótin sem enn
er óunnin á Vestfjörðum. Það yrði til hagsbóta, ekki síst til að bæta
tengsl milli Ísafjarðarsýslna og Vestur – Barðastrandarsýslu. Þjóðveg-
urinn um Ísafjarðardjúp er mjög góður og þægilegt að aka inn Djúpið.
Steingrímsfjarðarheiði hefur gefist vel, þótt vetrarfærð kunni að
reynst snúin á köflum. Þröskuldar bera að sumra mati nafn með rentu,
en þar er góður sumarvegur.

Leið um Barðastrandarsýslu hefur batnað mikið, einkum með til-
vist brúar yfir Kjálkafjörð. Enn er þó óleystur vandi austar í sýslunni.
Þar eru tveir hálsar, Ódrjúgsháls og Hjallaháls, sem hafa reynst
ódrjúgir vegfarendum að vetri til, einkum hinn síðarnefndi. Þar hafa
komið fram ýmsar hugmyndir til lausnar samgönguvanda. Eru þær
misgáfulegar eins og oft reynist í mannlífinu. Ein þeirra er sú að grafa
göng undir Hjallaháls. Marg gott mætti um hana segja, en dýr verður
sú leið. Einnig er rétt að minna á að jarðgöng á fyrst og fremst að grafa
þar sem aðrar leiðir eru tæpast færar og kosta mikið og hafa jafnvel
mikla hættu í för með sér. Að sjálfsögðu er rétt að muna að umferð um
jarðgöng telst alla jafna hættulegri en á vegum undir beru lofti.

Hagkvæmasta lausnin og sennilega um leið sú gáfulegasta er leið

Vegagerðarinnar, sem telur vegstæði um Teigsskóg hið besta og einfald-
asta og þjóna vegfarendum betur en aðrar. Þar hefur baráttan verið
torsótt og Skipulagsstofnun hafnar þeim kosti með rökum sem sjálfsagt
eru góð og gild, en þjóna ekki hagsmunum almennings. Þar ráða
nokkrar hríslur og talsmenn þeirra miklu. Þó hefur verið sagt að besta
leið manns til að rata úr villum í Teigsskógi sé að standa einfaldlega á
fætur og þá sjái hann vel til allra átta. Leið hans mun þá verða greið til
frelsis. Nú hefur verið teiknuð ný veglína, sem Skipulagsstofnun hafnar
einnig. Þess má geta að auk þess að vera hagkvæm leið vegfarendum er
þessi lausn miklum mun ódýrari kostur en jarðgöng og vel greiðfær vor,
sumar, haust og ekki síst vetur.

En í þessu gleymist tvennt, annars vegar fólk, hagsmunir þess og
skynsemi og hins vegar fé skattgreiðenda og nýting þess í þágu þeirra
mörgu verkefna sem stöðugt bíða úrlausnar á hinu háa Alþingi. Þegar
málum er svo komið að forseti Alþingis ræðir um í fullri alvöru að setja
sérstök lög um vegaframkvæmdir um Teigsskóg til þess að höggva á
þennan, að því er virðist tilbúna hnút sem málið er í nú, þá er illa komið
stjórnsýslu á Íslandi og því að taka meiri hagsmuni fram yfir þá minni.
Sjö eigendur Teigsskógar lýstu andstöðu við friðlýsingu hans 2011, en
eigendur tveggja jarða töldu hríslur sennilega skipta meiru en öryggi og
velferð almennings. Þær eru stórkostlegar hríslurnar þegar fólk og fjár-
munir blikna í samanburði.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Föstudagur 26. septemberFöstudagur 26. septemberFöstudagur 26. septemberFöstudagur 26. septemberFöstudagur 26. september
kl. 06:30 Ryder Cup 2014

Laugardagur 27. septemberLaugardagur 27. septemberLaugardagur 27. septemberLaugardagur 27. septemberLaugardagur 27. september
kl. 06:30 Ryder Cup 2014

kl. 11:45 Liverpool - Everton
kl. 14:00 South.pton - QPR

kl. 14:00 Chelsea - Aston V.
kl. 14:00 Villareal - Real M.

kl. 14:00 Sunderl. - Swansea
kl. 14:00 Man. Utd. - West H.
kl. 14:00 Crystal P. - Leicester

kl. 14:00 Hull - Man. City
kl. 16:00 Barcelona - Granada
kl. 16:30 Arsenal - Tottenham
Sunnudagur 28. septemberSunnudagur 28. septemberSunnudagur 28. septemberSunnudagur 28. septemberSunnudagur 28. september

kl. 15:00 WBA - Burnley
kl. 17:00 Real S. - Valencia

Mánudagur 29. septemberMánudagur 29. septemberMánudagur 29. septemberMánudagur 29. septemberMánudagur 29. september
kl. 19:00 Stoke - Newcastle

Þriðjudagur 30. septemberÞriðjudagur 30. septemberÞriðjudagur 30. septemberÞriðjudagur 30. septemberÞriðjudagur 30. september
kl. 16:00 CSKA M - Bayern M
kl. 18:45 Sporting - Chelsea

kl. 18:45 Paris St. - Barcelona
kl. 18:45 Man. City - Roma
Miðvikudagur 1. októberMiðvikudagur 1. októberMiðvikudagur 1. októberMiðvikudagur 1. októberMiðvikudagur 1. október
kl. 16:00 Zenit - Monaco

kl. 18:45 Athletico M - Juventus
kl. 18:45 Arsenal - Galatasaray

kl. 18:45 Basel - Liverpool

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
25. september 1983: 25. september 1983: 25. september 1983: 25. september 1983: 25. september 1983: Gunnar
Thoroddsen lést, 72 ára Hann

var ráðherra í 13 ár þar af
forsætisráðherra 1980-83.

26. september 1970: 26. september 1970: 26. september 1970: 26. september 1970: 26. september 1970: Fokker
Friendship flugvél frá Flugfé-
lagi Íslands fórst á Mykinesi í
Færeyjum. Þrjátíu farþegar

voru með vélinni og fjögurra
manna áhöfn. Átta manns

létust, þar af einn Íslendingur.
27. september 1966:27. september 1966:27. september 1966:27. september 1966:27. september 1966: Rúss-
neska skemmtiferðaskipið

Baltika lagði af stað frá
Reykjavík áleiðis til Miðjarðar-
hafsins og Svartahahs með

421 íslenska farþega. Ferðin
var umtöluð, m.a. vegna
mikillar áfengusneyslu.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðan 5- 13 m/s og dálítil
rigning norðantil, en vest-

lægari og skúrir syðra. Hiti 4-
11 stig, mildast syðst.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
SA-átt og rigning með

köflum, einkum sunnan-
lands. Hiti 5-10 stig

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Vestlæg eða breytileg átt.

Rigning eða slydda. Hiti 2-10
stig, mildast SA-lands.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu Þjónustuauglýsingar

smáar
Til sölu er Toyota RAV 4, árg.
1998, ekinn 198 þús. km. bein-
skiptur, 4x4, 2ja dyra og fjögurra
sæta. Mjög sparneytinn. Uppl. í
síma 779 2644.

Til leigu eða sölu er einbýlishús
í Hnífsdal. Húsið leigist á sann-
gjörnu verði og til langs tíma.
Uppl. gefur Þröstur í síma 847
3051 eða Guðbjörg í síma 845
7246.

Til sölu er Canon EOS 7D mynda-
vél ásamt rafhlöðugripi. Mjög
vel með farin. Upplýsingar í síma
892 5362.

Dagbjört sextug
Dagbjört S. Gunnarsdóttir verð-

ur sextug mánudaginn 29. sept-
ember. Hún heldur upp á afmælið
laugardaginn 27. september frá
kl. 14-17 á Hótel Ísafirði.

Vinir og vandamenn eru vel-
komnir.

Sudoku þrautir

Rafmagns-
klukkur flýttu sér

Margir hafa orðið varir við að
útvarpsvekjarar, klukkur á bak-
araofnum og í raun flestar klukk-
ur sem tengdar eru við rafmagn,
flýttu sér um nokkrar mínútur í
þarsíðustu viku. Ástæðan fyrir
því er hækkun á tíðni í Mjólkár-
virkjun.

Halldór V. Magnússon, fram-
kvæmdastjóri rafveitusviðs Orku-
bús Vestfjarða, segir að það sé
þekkt að klukkur flýti sér við hærri
tíðni. Hjá Orkubúinu er unnið að
því að taka saman ástæður þess
að tíðnin hækkaði.

Síðasti veiðidagur í Laugar-
dalsá í Ísafjarðardjúpi var í síð-
ustu viku. Veiðin í sumar hefur
verið léleg. Aðalsteinn Valdi-
marsson, bóndi á Strandseljum
og veiðivörður í Laugardal, er
ekki búinn að taka saman ná-
kvæmar aflatölur en segir að á
milli 130 og 140 laxar hafi veiðst
í sumar. Í fyrra veiddust 404 laxar
í Laugardalsá. „Þetta er svona út
um allt, allavega hérna vestan-
lands,“ segir Aðalsteinn.

Léleg veiði í
Laugardalsá
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