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Finnbogi Bernódusson ræðir um Bolungarvík til

forna ásamt ýmsum útúrdúrum. Til dæmis um

Bolungarvík eftir 1100 ár og kellingastóðið sem
er upptekið við að gera ekki neitt. Sjá miðopnu.

Gráðugur í sögurGráðugur í sögur

Eldur í íþróttahúsinu í Bolungarvík

Kómedíuleikhúsinu
hefur verið vel tekið í
upphafi leikferðar um
landið, en leikhúsið verð-
ur á faraldsfæti næsta
mánuðinn. Elfar Logi
Hannesson kómedíu-
stjóri lagði af stað í ferð-
ina í síðustu viku með
tvö leikrit í farteskinu,
Gísla Súrsson og Dimma-
limm. Fyrsta sýningin var
í Grunnskóla Siglufjarðar
þar sem Dimmalimm reið
á vaðið og segir Elfar á
heimasíðu sinni að krakk-
arnir á Siglufirði hafi
tekið vel undir. Þá voru
tvær sýningar á Hvamms-
tanga fyrir leik- og grunn-
skólann og ein sýning í
skólanum á Borðeyri.
Segir Elfar að aðstaða á
Borðeyri hafi verið alveg
til fyrirmyndar en gott
leiksvið er í skólanum.

Frá Borðeyri lá leiðin
til Akureyrar og þá var
Dimmalimm komin í
stutt frí og útlaginn Gísli
Súrsson tók við. Elfar
sýndi Gísla þrisvar sinn-
um í Brekkuskóla á Akur-
eyri og var honum vel
tekið.

Hægt er að fylgjast
með leikferðinni á heima-
síðu Elfars: komediuleik-
husid.blog.is.

– tinna@bb.is

Gísla og
Dimmalimm
vel tekið á

norðurlandi

Eldur kom upp í íþrótta-
húsinu í Bolungarvík á sunnu-
dag. Talsverðar skemmdir
urðu af völdum elds, reyks og
vatns, auk þess sem slökkvilið
þurfti að rjúfa þak hússins á
um 20 fermetra svæði. Gunnar
Hallsson, forstöðumaður
íþróttamiðstöðvarinnar, segir
að verið sé að vinna að því
leggja mat á skemmdir húss-
ins í dag. Hann segir eldinn
hafa kviknað í loftljósi og
teygt sig í klæðningu í lofti.

„Við göngum út frá því
strax í upphafi okkar vanga-
veltna og áætlana að það verði
að taka ljósakerfið í gegn“,
sagði Gunnar í samtali við BB
á mánudag en lamparnir í
salnum eru yfir 20 ára gamlir.
„Verið er að vinna að því að
lágmarka truflun á starfsem-
inni“, segir Gunnar. „Við

leggjum áherslu á að koma
þreksalnum í gagnið sem fyrst
en óvíst er hvenær íþrótta-
salurinn verður til.“

Eldurinn kom upp í hádeg-
inu á sunnudag en slökkvilið
náði fljótt tökum á honum og
réði niðurlögum hans upp úr

klukkan 14. Fresta varð
keppni í nokkrum greinum
Vestfjarðameistaramótsins í
sundi, sem haldið var í sund-

laug Bolungarvíkur um helg-
ina, en sundlaugin er áföst
íþróttahúsinu.

– tinna@bb.is
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1981 var Pétur Sigurgeirsson, 62 ára
prestur á Akureyri og vígslubiskup Hólastiftis, settur í
embætti biskups. Í biskupskjöri hafi hann fengið einu
atkvæði meira en Ólafur Skúlason. Ólafur tók við
embættinu ef Pétri árið 1989.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
27. september 2007 –270. dagur ársins27. september 2007 –270. dagur ársins27. september 2007 –270. dagur ársins27. september 2007 –270. dagur ársins27. september 2007 –270. dagur ársins

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
MILLI ÁSGEIRSGÖTU/SINDRAGÖTU/
NJARÐARSUNDS/SUNDABAKKA,
ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
svæðið milli Ásgeirsgötu/Sindragötu/
Njarðarsunds/Sundabakka, Ísafirði
skv. 25. gr. skipulags- og byggingar-
laga nr. 73/1997 með síðari breyting-
um.
Deiliskipulagsbreytingin tekur til lóða
nr. 12, 13a, 13b, 14 og 15 við Sindra-
götu skv. gildandi skipulagi. Í norð-
vesturhluta skipulagssvæðisins er gert
ráð fyrir að Sindragata færist 7,6 m
nær byggingu á lóð nr. 14 og verði
þannig í samræmi við núverandi legu
götunnar. Lóð nr. 14 minnkar sem
þessu nemur. Lóð nr. 12a minnkar
einnig en lóð nr 12 stækkar. Götu-
reiturinn suðaustan við Sindragötu
stækkar vegna færslu götunnar.
Einnig er gert ráð fyrir að stækka
reitinn við Sundabakka til jafns við
eldri stækkun núverandi lóðar nr. 15.
Gert er ráð fyrir að fjölga lóðum úr
þremur í fimm. Lóð nr. 13b stækkar
við Sundabakka en breytist ekki að
öðru leyti. Lóð nr. 13a minnkar
verulega og lóð nr. 13 bætist við. Lóð
nr. 15 er skipt í tvær lóðir, nr. 15 og
15a en sú síðarnefnda nær einnig yfir
svæði sem áður tilheyrði lóð nr. 13a.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá
og með föstudeginum 28. september
2007 til og með föstudagsins 26.
október 2007. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við
breytingartillöguna. Frestur til að skila
inn athugasemdum rennur út föstu-
daginn 9. nóvember 2007. Skila skal
inn athugasemdum á bæjarskrifstofur
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem ekki
gera athugasemdir við breytingartil-
löguna fyrir tilskilinn frest teljast
samþykkir henni.

Ísafirði 21. september 2007.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri

umhverfissviðs

Ganga til liðs við Taflfélag BolungarvíkurGanga til liðs við Taflfélag BolungarvíkurGanga til liðs við Taflfélag BolungarvíkurGanga til liðs við Taflfélag BolungarvíkurGanga til liðs við Taflfélag Bolungarvíkur
Þrír skákmeistarar hafa nýlega gengið til liðs við Taflfélag Bolungarvíkur. Árni

Ármann Árnason og Guðmundur Halldórsson riðu á vaðið en Árni hafði áður
verið alla sína tíð í Taflfélagi Reykjavíkur og var hann formaður þess 1991-1994.

Guðmundur hefur síðustu ár verið í Taflfélaginu Helli. Síðast gekk FIDE-meistar-
inn Elvar Guðmundsson til liðs við félagið. Þetta kemur fram á skák.is. Með

þessari viðbót þykir ljóst að Bolvíkingar eru því að styrkja sig verulega fyrir átökin
í haust og hljóta að teljast til alls líklegir í baráttunni um 1. deildarsæti að ári.

Hörður Torfa spilaði
í Edinborgarhúsinu
Söngvaskáldið Hörður

Torfason hélt tónleika í
Edinborgarhúsinu á fimmtu-
dagskvöld. Fjöldi manns
mætti til að hlýða á sögur
Harðar og söngva. Hörður
gaf nýlega út plötuna Jarð-
sögu og lék hann lög af henni
sem og eldri plötum. Við-
tökur áhorfenda voru góðar
enda þóttu tónleikarnir sér-
lega vel heppnaðir. Hörður
var klappaður upp í lokin og
tók hann þá aukalag við
mikinn fögnuð viðstaddra.
Þess má geta að poppfræð-
ingurinn Andrea Jónsdóttir
hefur lofað plötuna í hástert
og sagt hana besta verk Harð-
ar hingað til.

– tinna@bb.is

Brotist var inn í vinnu-
skúr á hjólum, nánar til
tekið gamla rútubifreið við
hlið gömlu Trésmiðjunnar
í Hnífsdal, á dögunum og
unnin þar skemmdaverk.
Skemmdarvargarnir brutu
allar rúður í bifreiðinni og
allt sem inni var m.a. inn-
réttingar og rafmagnstöflu
auk þess sem ísskápur var
skemmdur. Að því er fram
kemur í tilkynningu er talið
að unglingar hafi verið að
verki. Þeir sem geta gefið
einhverja upplýsingar um
hver eða hverjir hafa verið
þar á verki eru vinsamlegast
beðnir að hafa samband við
lögregluna á Ísafirði.

– thelma@bb.is

Tveir piltar um tvítugt voru
á dögunum sakfelldir í Hér-
aðsdómi Vestfjarða fyrir lík-
amsárás sem framin var í jan-
úar á þessu ári. Piltarnir voru
ákærðir fyrir „sérstaklega
hættulega líkamsárás“ gegn
þriðja manninum. Ákærðu var
gefið að sök að hafa opnað
bílhurð á fórnarlamb þar sem
hann gekk eftir Skutulsfjarð-
arbrautinni á Ísafirði. Bíllinn
ók framúr fórnarlambinu er
bílhurð farþegamegin var opn-
uð á hann. Þegar hurðin skall
á fórnarlambinu féll hann til
jarðar en ákærðu keyrðu af
vettvangi. Í ákæru segir að
fórnarlambið hafi í kjölfar

árásarinnar hlotið eymsli yfir
rifbeinum og bringubeini. Þá
segir einnig að lífi hans og
heilsu hafi verið stofnað í
augljósan háska.

Piltarnir voru báðir dæmdir
í skilorðsbundið fangelsi. Sá
sem opnaði hurðina var
dæmd-ur í fimm mánaða fang-
elsi en refsing hans fellur niður
haldi hann skilorð næstu þrjú
árin, en með broti þessu rauf
hann skilorð. Bílstjórinn var
dæmdur í tveggja mánaða
fangelsi og fellur refsing hans
niður eftir tvö ár haldi hann
skilorð. Ákærðu var einnig
dæmt að greiða í sameiningu
sakarkostnað.

Við ákvörðun refsingar var
litið til þess að þeir kváðust
iðrast mjög háttsemi sinnar.
Það var þó talið ámælisvert
að þeir yfirgáfu vettvang, en
þó var litið til þess í því
sambandi að ákærðu kváðust
hafa séð fórnarlambið standa
upp eftir fallið. Þá var sérstak-
lega litið til þess við ákvörðun
refsingar og skilorðsbindingu
hennar að þrátt fyrir þá hættu
sem stafaði af háttsemi
ákærðu, sem virðast ekki hafa
gert sér hana nægilega ljósa,
hafði hún ekki aðrar afleið-
ingar en þær að fórnarlambið
féll til jarðar og kenndi ein-
hverra eymsla.

Dæmdir fyrir að
„hurða“ vegfaranda

Skemmdar-
verk unnin á
vinnuskúr

Barnshafandi kona ók
á kyrrstæðan vörubíl

Barnshafandi kona var flutt
á sjúkrahús eftir að hafa ekið
bifreið sinni á kyrrstæða
vörubifreið á Ísafirði á þriðju-
dag í síðustu viku. Meiðsl
konunnar reyndust minni-
háttar en bifreiðin var mikið
skemmd og var flutt með

kranabíl af vettvangi.
Sex umferðaróhöpp urðu í

umdæmi lögreglunnar á Vest-
fjörðum í vikunni. Eins og
fram hefur komið í fjölmiðl-
um varð banaslys við bæinn
Klukkufell í Reykhólasveit
þegar bifreið valt út af vegin-

um. Önnur óhöpp voru slysa-
laus og skemmdir á ökutækj-
um minniháttar.

Í síðustu viku voru sjö
ökumenn kærðir fyrir of
hraðan akstur. Sá sem hraðast
ók var stöðvaður á 122 km
hraða á veginum um Súganda-

fjörð. Tveir ökumenn voru
kærðir fyrir að aka of hratt
innanbæjar á Patreksfirði og
eins voru tveir ökumenn
stöðvaðir innanbæjar á
Hólmavík fyrir sömu sakir.

– thelma@bb.is

Frá tónleikum Harðar Torfa í Edinborgarhúsinu. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.
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Byggðastofnun
Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki
Sími 455 5400, bréfsími 455 5499

Um er að ræða 3ja hæða hús, samtals um
1745 m2, á góðum stað á Eyrinni á Ísafirði.  Í
húsinu var áður fiskvinnsla en skipulagi
lóðarinnar hefur verið breytt þannig að þarna
er nú gert ráð fyrir íbúðar- og þjónustu-
húsnæði, sbr. auglýsingu nr. 611/2006

Fastanúmer hjá FMR er 212-0614
Fasteignamat eignarinnar er kr. 68.180.000
Brunabótamat eignarinnar er kr.

224.100.000
Frestur til að skila inn tilboðum rennur út

1.október 2007
Tilboð skulu send Byggðastofnun, Ártorgi

1, 550 Sauðárkróki, fax 455-5499 eða
hjalti@byggdastofnun.is

Suðurtangi  2, Ísafirði
Um er að ræða 74,7m², skemmu.
Fastanúmer hjá FMR er 225-2109
Fasteignamat eignarinnar er kr. 4.046.000
Brunabótamat eignarinnar er kr. 6.830.000
Frestur til að skila inn tilboðum rennur út

1.október 2007
Tilboð skulu send Byggðastofnun, Ártorgi

1, 550 Sauðárkróki, fax 455-5499 eða
hjalti@byggdastofnun.is

Fiskverkunarhús
við  Patrekshöfn

Um er að ræða 161,0m², fiskverkunarhús
byggt árið 1975.

Fastanúmer hjá FMR er 212-4166
Fasteignamat eignarinnar er kr. 2.718.000
Brunabótamat eignarinnar er kr. 13.700.000
Frestur til að skila inn tilboðum rennur út

5.október 2007
Tilboð skulu send Byggðastofnun, Ártorgi

1, 550 Sauðárkróki, fax 455-5499 eða
hjalti@byggdastofnun.is

Sjá einnig fleiri auglýstar eignir á heimasíðu
Byggðastofnunar

www.byggdastofnun.is

Til sölu:
Sundstræti 45, Ísafirði

Systrafélagið Lufsan stofnað í GrunnskólanumSystrafélagið Lufsan stofnað í GrunnskólanumSystrafélagið Lufsan stofnað í GrunnskólanumSystrafélagið Lufsan stofnað í GrunnskólanumSystrafélagið Lufsan stofnað í Grunnskólanum
Nokkrar stelpur við Grunnskólann á Ísafirði hafa stofnað systrafélagið
Lufsan og er félagið eingöngu fyrir stelpur á unglingastigi í skólanum.
Markmið félagsins er að standa vörð um rétt kvenkyns nemenda og
leggja sig fram við að bæta stöðu og umhverfi stúlkna í skólanum. Félagið
hefur staðið fyrir mörgum viðburðum eins og Lufsuhátið, útilegu í
Reykjanesi, matarkvöldi, auk þess að „fara mikið á trúnó“ eins og segir í
tilkynningu frá félaginu.

Mikil umferð hefur verið í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp í sumar og að sögn
Guðbrands Baldurssonar, staðarhaldara í Reykjanesi, hefur sumarið gengið vel

þrátt fyrir miklar vegaframkvæmdir. „Þetta hefur gengið furðuvel hjá okkur.
Kom mér eiginlega á óvart hvað það var mikil og góð umferð hjá okkur í

sumar“, segir Guðbrandur. Hann segir svipað marga hafa komið í ár og í fyrra,
eða um 1.700-2.000 manns. ,,Það er opið hjá okkur allan ársins hring, vonum

auðvitað að fólk staldri við hjá okkur á leið sinni um djúpið.“

Mikil umferð um Reykjanes í sumarMikil umferð um Reykjanes í sumarMikil umferð um Reykjanes í sumarMikil umferð um Reykjanes í sumarMikil umferð um Reykjanes í sumar

Atvinna
Bréfbera vantar í útburð
Getur byrjað strax um næstu mánaðar-

mót.
Upplýsingar í síma 456 5000 og á

pósthúsinu.
 Stöðvarstjóri.

Lokahóf Boltafélags Ísa-
fjarðar verður haldið í íþrótta-
húsinu við Torfnes á sunnu-
dag frá kl. 14-17. „Eru allir
iðkendur beðnir um að mæta
enda verða veitt hin hefð-
bundnu verðlaun fyrir prúð-
mennsku, framfarir og bestu
mætingu í öllum flokkum. Eru
foreldrar og aðrir velunnarar
velkomnir sem fyrr en þess
ber að geta að allir eiga að
koma með eitthvað gott (ekki
þó sælgæti) með sér til að
leyfa hinum að smakka, drykkj-
arföng verða á staðnum“, segir
í tilkynningu frá formanni BÍ.

„Svo fara æfingar að hefjast

að nýju en gert er ráð fyrir því
að yngstu flokkarnir (6., 7. og
8. flokkur) hefji æfingar inn-
anhúss strax þann 1. október
en endanleg æfingatafla verð-
ur birt síðar. Eldri flokkarnir
munu hefja æfingar úti og
stefna síðan inn um mánaða-
mótin október/nóvember.

Eins og venjulega verða tvö
innanhúsmót haldin í vetur,
það fyrra helgina 3.-4. nóvem-
ber og það seinna, Eimskips-
mótið, helgina 5.-6. apríl,
bæði í íþróttahúsinu við Torf-
nes. Önnur dagskrá verður
auglýst sérstaklega“, segir enn
fremur í tilkynningu.

Lokahóf BÍ um helgina

Fyrirtækið Dýrfiskur á Þing-
eyri hefur fengið leyfi til að
setja út eldiskvíar í Dýrafirði.
Einnig hefur verið óskað eftir
því að haft verði í huga að
svæðið geti stækkað en beiðn-
inni fylgdu nákvæm hnit við

Haukadalsbót og Meðaldal.
Fyrirhugað er að kaupa kví-
arnar frá Grundarfirði. Hafn-
arstjórn Ísafjarðarbæjar fagn-
aði erindinu og heimilaði fyr-
irtækinu að setja út eldiskvíar
á viðkomandi stað, en frestaði

því að taka afstöðu til stað-
setningarinnar.

Í bókun fundar segir að stað-
setning skuli vera framkvæmd
í nánu samstarfi við starfs-
menn hafnarinnar. Hafnar-
stjóra er falið að afla uppdrátt-

ar af svæðinu og úthluta svæð-
um til fiskeldis samkvæmt
hnitum í lengd og breidd.
Hafnarstjóra er jafnframt falið
að gera tillögur að svæðum
innan hafnamarka hafna Ísa-
fjarðarbæjar fyrir fiskeldi.

Dýrfiskur fær leyfi fyr-
ir eldiskvíum í Dýrafirði

Umhverfisverðlaun Ísa-
fjarðarbæjar voru veitt fyrir
fimm álitlegar húsalóðir í
sveitarfélaginu á föstudag.
Verðlaunin hlutu Kristján
Pálsson og Ólöf Helgadóttir
fyrir Bakkaveg 33 í Hnífsdal,
Hafþór Halldórsson og Sig-
urbjörg Guðmundsdóttir fyrir
Seljalandsveg 50 Ísafirði, Ás-

dís Friðbertsdóttir fyrir Aðal-
götu 21, Suðureyri, Jónína
Ágústsdóttir og Pétur Þorkels-
son fyrir Drafnargötu 10 Flat-
eyri og Jovina M Sveinbjörns-
dóttir og Halldór Lárus Sig-
urðsson fyrir Fjarðargötu 51,
Þingeyri.

Ásthildur Cesil Þórðardótt-
ir, garðyrkjustjóri Ísafjarðar-

bæjar, var fengin af umhverf-
isnefnd Ísafjarðarbæjar til
þess að útnefna þá garða sem
hún mælti með að fengju
verðlaunin. Umhverfisnefnd
samþykkti að veita eingöngu
viðurkenningar fyrir íbúðar-
húsalóðir að þessu sinni en
fram til ársins 2003 voru vald-
ir fegurstu garðar og götur

sveitarfélagsins en sumarið
2004 var fyrirkomulagið end-
urskoðað og almennar um-
hverfisviðurkenningar til fyr-
irtækja, einstaklinga og sveita-
bæja veittar. Síðast voru um-
hverfisverðlaunin veitt sum-
arið 2005 en þau hlutu Bók-
hlaðan á Ísafirði og Gáma-
þjónusta Vestfjarða.

Umhverfisverðlaun veitt í Ísafjarðarbæ
Verðlaunahafarnir ásamt aðstandendum þeirra og Birnu Lárusdóttur forseta bæjarstjórnar sem afhenti verðlaunin.
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Framtíð gamla apó-
tekshússins óráðin

kvæmdastjóri rekstrarsviðs
Landsbankans. „Við erum
opin fyrir hugmyndum. Ung-
mennahúsreksturinn hentaði
okkur vel og við vorum ánægð
með fyrirkomulagið. Reglu-
lega hafa aðilar sótt í að fá
húsið undir rekstur á ölhúsi
en við hjá Landsbankanum
höfum ekki áhuga að fá slíka
starfsemi við hlið útibúsins.“

Gamla apótekið sem stend-
ur við aðalgötu Ísafjarðar er
farið að láta á sjá þar sem
klæðningin er farin að flagna
utan af því. Í ljós kom í úttekt
sem Landsbankinn stóð fyrir
að húsið er í slæmu ásigkomu-
lagi. „Burðarvirkið er í það
slæmu ásigkomulagi að það
er mat fagmanna að það væri
frekar ráðlegt að byggja nýtt
hús á staðnum en að gera það
upp“, segir Haukur Þór.

Húsið sem stendur að
Hafnarstræti 18 var byggt árið
1906 og var upprunalega á
þeirri lóð þar sem Landsbank-
inn stendur nú. Ekki er vitað
af hverju það var fært á
núverandi lóð en þar hefur
ýmis konar starfsemi farið
fram undanfarin rúm ár, má
þar nefna auk ungmenna- og
menningarhúss, kaffihús og
að sjálfsögðu apótek.

Ekki hefur verið tekin
ákvörðun um hvað verður um
húsnæði Gamla apóteksins á
Ísafirði eftir að rekstri ung-
mennahússins sem þar hefur
verið starfrækt undanfarin ár
verður hætt, samkvæmt upp-
lýsingum sem fengust hjá
Landsbankanum sem er eig-
andi hússins. „Málið er í
skoðun og við viljum tryggja
að sú starfsemi sem fram fer í
húsinu muni henta vel í nábýli
við útibú okkar“, segir Haukur
Þór Haraldsson, fram-Gamla-apótekið.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 27. SEPTEMBER 2007 55555



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 27. SEPTEMBER 200766666

Lávarðadeildin
Ritstjórnargrein

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, 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 – Tinna Ólafsdóttir, sími 868 5963, tinna@bb.is – Smári Karlsson, sími 866 7604,

smari@bb.is · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, halfdan@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. 300 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

Einkavæðing ÁTVR
Á þessum degi fyrir 16 árum

Nefnd fjögurra manna sem Friðrik Sophusson fjármálaráð-
herra skipaði í byrjun þessa mánaðar vinnur nú að athugun á
því hvaða þætti í starfsemi ÁTVR megi einkavæða. Formaður
nefndarinnar er Júlíus S. Ólafsson hjá Hlaðbæ Cola. Nefnd-
armenn ætla að skila fjármálaráðherra tillögum fyrir miðjan
næsta mánuð. Júlíus sagði að nefndin væri að skoða rekstur
ÁTVR og myndi koma með hugmyndir að breytingum. Hann
sagði að nefndin hefði ekki starfað mikið enn þannig að engar
tillögur væru komnar á blað ennþá. „Meiningin er að skila
hugmyndum til ráðherra fyrir miðjan næsta mánuð og við
munum vinna að þessu mjög ákveðið á næstu tveimur vikum,“
sagði Júlíus. Hann sagði að það hefði ekki verið lagt fyrir
nefndina að taka tillit til hugsanlegs samnings um evrópskt
efnahagssvæði. „Við erum með þetta í skoðun og ætlum okk-
ur ekki að gefa eitt né neitt út um það sem verið er að skoða
meðan sú vinna stendur yfir,“ sagði Júlíus.

Glögga lesendur rekur ef til vill minni til að hafa séð
þessa leiðarayfirskrift áður. Í október 2005 má segja að
sama viðfangsefnið hafi rekið á fjörurnar, þótt með ólíkum
hætti væri en nú. Í báðum tilfellum er viðfangsefnið yfir-
gangur ráðherravaldsins – framkvæmdavaldsins – annars
vegar og valdaleysi löggjafans – Alþingis – hins vegar. Í
fyrra tilfellinu voru það ummæli Sigurðar Líndals, prófess-
ors, er kvað ríkisstjórnina vera eins og aðra deild Alþingis,
sem ef til vill mætti kalla lávarðadeild, valdameiri en sjálft
þingið, sem í vaxandi mæli gegndi hlutverki skrifstofu þar
sem stimpill er settur á samþykktir ríkisstjórnar, formsins
vegna, sem urðu tilefni umfjöllunarinnar, nú Grímseyjarferj-
an.

Með Grímeyjarferjumálinu, sem svo hefur verið kallað,
hefur vald lávarðadeildarinnar heldur betur minnt á sig um
leið eymd Alþingis hefur verið rækilega opinberuð. Að
400 milljónir króna – og þeim á eftir að fjölga til muna –
skuli geta runnið úr sameiginglegum sjóði þjóðarinnar án
þess að fjárveitingavaldið – Alþingi – komi þar nærri eða
hafi yfir höfuð ekki haft nokkra hugmynd um, er með slík-
um ólíkindum að efast verður um að annað eins geti gerst
átölu- og ábyrgðarlaust hjá mörgum öðrum en Íslendingum!

Af umræðunni er ljóst að umboðsmenn þjóðarinnar á
hinu háa Alþingi vilja hafa vaðið fyrir neðan sig, forðast
,,hengingar“ eins og það hefur verið orðað, þótt ein og ein
hjáróma rödd telji sig nú þess umkomna að segja öðrum til
syndanna. Um að verður það eitt sagt að öðru vísi mér áður
brá. Alvara málsins er sú að viljinn til breyttrar hegðunar
virðist takmarkaður, opinberar deilur fjármálaráðuneytis
og ríkisendurskoðunar bera því vitni. Fyrsti varaforseti Al-
þingis sagði í viðtali við Morgunblaðið 22. ágúst, að eðli-
legt væri að forsætisnefnd Alþingis tæki þessa deilu til um-
ræðu. Og blaðið bætti við: ,,Forsætisnefndin verður að gera
meira. Hún verður að koma málinu í farveg í þinginu. Al-
þingi verður að taka afstöðu.“ Forsætisnefndin er búin að
eiga huggulegan fund yfir kaffibolla. Ekki var minnst á
Grímseyjarferjuna! Hvað segir þetta skattgreiðendum?

Dapurlegt er til þess að vita þegar reynt er að gera íbúa
Grímseyjar að blórabögglum í málinu. Nöturlegast af öllu
er þó þegar fjölmiðlar leika sér að útreikningi á því hversu
margar milljónir þetta kosti á hvern íbúa, að hægt væri að
gefa hverjum og einum þeirra sómabát fyrir andvirði ferj-
unnar. Slíkar reiknikúnstir ýja að því einu, hversu fráleitt sé
að verja öllum þessum fjármunum í svo fáar hræður!
Orðaleikur af þessu tagi er engum til sóma. Grímseyingar
eiga allt annað og betra skilið. Þeir hafa ekki verið eftirbátar
annarra þjóðfélagsþegna með framlag til þjóðarbúsins.

Í framhaldi af Grímseyjarmálinu er rökrétt krafa að skilið
verði á milli framkvæmda- og löggjafarvalds  með afgerandi
hætti.

s.h.

Nítján ára piltur hefur verið ákærður fyrir tvær lík-
amsárásir sem áttu sér stað í vor. Fyrri árásin átti sér stað í
Bolungarvík en sú síðari í Súðavík, þar sem pilturinn er
búsettur. Í báðum tilvikum hlutu fórnarlömbin nokkra
áverka. Þess er krafist að pilturinn verði dæmdur til
refsingar og greiðslu skaðabóta og sakarkostnaðar.

Ákærður fyrir tvær líkamsárásirÁkærður fyrir tvær líkamsárásirÁkærður fyrir tvær líkamsárásirÁkærður fyrir tvær líkamsárásirÁkærður fyrir tvær líkamsárásir
Félag eldri borgara á Ísafirði heldur fræðslufund miðvikudaginn 3. október í Safnaðarheimili
bæjarins þar sem farið verður yfir stjórnun jafnvægis og breytingar samfara hækkandi aldrei.

Öldruðum verða þar kynntar nýjar aðferðir til að auka stöðugleika og bæta jafnvægi.
Leiðbeinendur verða þær dr. Ella Kolbrún Kristinsdóttir, dósent við læknadeild Háskóla

Íslands og rannsóknasjúkraþjálfari á Landakotsspítala, og Bergþóra Baldursdóttir, sjúkraþjálfari
á Landakoti. Yfirskrift námskeiðsins er „höldum okkur gangandi en forðumst byltur.“

„Höldum okkur gangandi en forðumst byltur“„Höldum okkur gangandi en forðumst byltur“„Höldum okkur gangandi en forðumst byltur“„Höldum okkur gangandi en forðumst byltur“„Höldum okkur gangandi en forðumst byltur“

Starfsmenn hafna í Ísafjarðar-
bæ úrskurðaðir vanhæfir

„Skilja ekki út á hvað lífið
gengur í litlum sjávarþorpum“

Guðmundur.
„Það er illframkvæmanlegt

þegar aðeins tveir atvinnurek-
endur eru á staðnum, og þar
með talið sveitarfélagið, og
umsvifin eru ekki meiri en að
það bjóði upp á hálft starf að
starfsmenn hafnanna megi
ekki verið tengdir atvinnu-
rekandanum. Opinberir aðilar
verða að gera sér grein fyrir
því að fólk verður að lifa. Ef

þeir hjá Neytendastofu og
Fiskistofu útbúa leikreglurnar
þannig að enginn geti sinnt
þessum störfum þá verða þeir
að gera það sjálfir. Ég met
það reyndar þannig að það sé
ætlunin með þessu skrefi sem
þeir eru að taka“, segir Guð-
mundur.

Hafnarstjóri segir að menn
séu bálillir yfir reglugerðinni
sem tók gildi 1. september og

sömu sögu sé að segja í litlum
sjávarþorpum alls staðar um
landið. „Það grátlegasta við
þetta er að fulltrúar okkar,
stjórnmálamennirnir, skuli
virkilega leggja blessun sína
yfir þetta. Það sýnir að þeir
vita ekki út á hvað lífið gengur
í sjávarþorpum Íslands. Ég
kalla það nú ekki góða mót-
vægisaðgerð að fækka störf-
um á landsbyggðinni.“

Guðmundur M. Kristjáns-
son, hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, segir Fiskistofu og
Neytendastofu ekki vera í takt
við raunveruleikann í minni
sjávarþorpum landsins með
því að úrskurða vigtunarmenn
vanhæfa með nýrri reglugerð.
„Meðan þeir skilja ekki út á
hvað lífið gengur á þessum
stöðum geta þeir ekki skilað
vitrænum úrskurði“, segir

Neytendastofa hefur úr-
skurðað starfsmenn hafnanna
á Þingeyri, Flateyri og Suður-
eyri vanhæfa samkvæmt
reglugerð um vigtarmenn sem
tók gildi þann 1. september.
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar
tók fyrir erindi frá Fiskistofu
þar sem tilkynnt var um
úrskurðinn á fundi. Hafnar-
stjórn lýsti yfir vanþóknun
sinni á tilkynningu Fiskistofu
varðandi hæfi starfsmanna
hafnarinnar.

„Bent skal á að á þeim stöð-
um þar sem aðeins er einn
atvinnurekandi umfram sveit-

arfélag verður ekki því við
komið, þar sem umsvif eru
það lítil að ekki verður haft
nema 50% stöðugildi við
höfnina. Verður þá einungis
hægt að mæta þessum kröfum
Fiskistofu þannig að þeir borgi
starfsmönnum eða viðkom-
andi höfn það sem uppá vantar
til að fylla í fullt stöðugildi“,
segir í fundarbókun.

Í reglugerðinni segir að
löggiltur vigtarmaður telst
vanhæfur ef tengsl hans við
hlutaðeigandi fyrirtæki eða
forsvarsmenn þess eru til þess
fallin að draga megi óhlut-

drægni hans í efa með réttu.
Þó telst löggiltur vigtarmaður
ekki vanhæfur þótt hann sé
starfsmaður fiskvinnslu eða
fiskmarkaðar þar sem vigtun
fer fram, enda eigi hann ekki
eignaraðild að rekstrinum.
Minniháttar hlutafjáreign í
almenningshlutafélagi telst
ekki eignaraðild í þessu sam-
bandi.

Löggiltur vigtunarmaður
telst vanhæfur ef hann er aðili
að viðskiptum með þá vöru
sem vigtuð er, fyrirsvars-
maður eða umboðsmaður
aðila, ef hann er eða hefur

verið maki aðila að viðskipt-
um með þá vöru sem vigtuð
er, skyldur eða mægður aðila
í beinan legg eða að öðrum lið
til hliðar eða tengdur aðila
með sama hætti vegna ættleið-
ingar, ef hann tengist fyrir-
svarsmanni eða umboðs-
manni aðila að viðskiptum
með þá vöru sem vigtuð er
eða ef að öðru leyti eru fyrir
hendi þær aðstæður sem eru
fallnar til þess að draga
óhlutdrægni hans í efa með
réttu.

 – thelma@bb.is

Þingeyri.
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„Það hefur komið í ljós í dag að þetta er próteinríkur
drykkur og allir þessi apar sem eru að hjóla og lyfta
lóðum í heilsuræktarstöðvum í stað þess að taka til í
garðinum hjá sér eða gera eitthvað ærlegt, eru að
drekka skyrdrykki til að verða gamlir og graðir.“

„Held ég teljist til Bolvíkinga“
Þegar undirritaður ákvað í tímahraki og í slagmálum við versta

óvin blaðamannsins, „dedlænið” svokallaða, að taka viðtal við
Finnboga Bernódusson, vélsmið og safnvörð í Ósvör í Bolungarvík,
var vitað að ekki þyrfti að rekja úr honum garnirnar eða beita sér-
stakri yfirheyrslutækni til að fá hann til að tala. Hann hefur gaman
af því að segja frá, hvort sem það er af atburðum líðandi stundar
eða löngu liðnum atvinnuháttum. Það þurfti ekki að gera annað en
að spyrja þennan mikla Víkara einnar frekar heimskulegrar spurn-
ingar þá byrjaði hann að fræða mig um Bolungarvík til forna og
ásamt því að spá fyrir um framtíð elstu verstöðvar landsins. Spurn-
ingin heimskulega er svohljóðandi: Þú ert Bolvíkingur, ekki satt?

„Jú, ég held ég teljist til Bol-
víkinga. Fæddur hér og uppal-
inn og mitt fólk hefur búið í
Víkinni í 700 ár. Móðir mín
er reyndar úr Dýrafirði en ég
er Vestfirðingur að öllu leyti,
svo langt aftur sem vitað er.
Pabbi var bóndi í Þjóðólfs-
tungu sem í daglegu tali er
kölluð Tunga. Jörðin er land-
námsjörð og nefnd eftir Þjóð-
ólfi bróður Þuríðar sundafyll-
is. Þjóðólfur fékk skikann hjá
systur sinni en hún var skör-
ungskona og réð því sem hún
vildi eftir því sem segir í Land-
námubók. Hún er með merki-
legri konum Íslandssögunnar.
Hún setti fyrstu fiskimið á Ís-
landi, Kvíarmiðin og stofnaði
til útræðis í Bolungarvík,
fyrsta útræðis á landinu.
Skipulagið sem hún kom á
entist í þúsund ár. Það má
segja að hún hafi verið fyrsti
sægreifinn eða sægreifynjan
og hún stofnaði til fyrstu efna-
hagslögsögu í heiminum. Það
eru ekki til eldri heimildir um
að það hafi verið leigður að-
gangur að fiskimiðum en þær
sem eru í Landnámu. Tækni
þess tíma og bátakostur bauð
ekki upp á að menn sæktu
þessi mið nema frá næsta ná-
grenni. Því þurftu menn að
semja við kerlinguna um að
fá að vera hér í Bolungarvík
þó að fyrst og fremst hafi hún
leigt land undir verbúðir og
uppsátur en ekki miðin sjálf.
Gjöldin voru kölluð vertollar
og mér er ekki kunnugt um
eldri skatta á Íslandi. Mér fróð-
ari menn um íslenska sögu
hafa fullyrt að þetta séu fyrstu
skattar á Íslandi. Fljótlega
varð fiskurinn að útflutnings-
vöru og þá skreið, og var nátt-
úrulega mikil býdrýgindi.
Mikla seinna lærðu Íslending-
ar að nýta sér salt en það er í
kringum 1500.“

Bolarnir á BolafjalliBolarnir á BolafjalliBolarnir á BolafjalliBolarnir á BolafjalliBolarnir á Bolafjalli
„Það er alveg á hreinu að

Þuríður var afar snjöll kona.
Fræðingar í dag gætu tekið

hana sér til fyrirmyndar og þá
sérstaklega fiskifræðingar.
Hún sagði að það yrði aldrei
fisklaust á Kvíarmiðum og
1100 árum seinna er enn fisk-
að þar. Það væri gaman ef
fiskifræðingar gætu spáð fram
í tímann, þó ekki væri nema
10 – 15 ár. Hún hafði miklar
spádómsgáfur því hún lét hella
niður mjólk af kúm sem gengu
á Hóli. Henni þótti ótækt að
fá í sinn mat, nyt úr kúm sem
gengu á landi þar sem önnur
trúarbrögð áttu eftir að verða
tilbeðinn. Hvernig hún vissi
að kirkja átti eftir að rísa á
Hóli veit ég ekki en hún sá í
gegnum holt og hæðir og þótti
göldrótt. Þuríði og Þjóðólfi
varð einu sinni sundurorða,
en hann átti að hafa beitt naut-
um sínum út á Stigahlíð. Mér
finnst nú ósennilegt að hann
hafi farið með þá út á hlíð því
það er illfært að klöngrast með
nautpening þangað og erfitt
að lenda bátum. Fjallið heitir
Stigahlíð að norðanverðu en
hefur mörg nöfn að sunnan-
verðu og hefur í þá daga allt
heitið Stigi og þess vegna
gætir þessa misskilnings. Bol-
arnir voru því bara fram í dal
en vegna þessa heitir fjallið í
dag Bolafjall. Ástæðan fyrir
því að hún reiddist honum var
að hún hafði látið honum í té
Tungu og það átti að nægja
honum og hún vildi engan
svona yfirgang. Þuríður sá
allsstaðar pening og passaði
sitt.“

Gullkista ÞuríðarGullkista ÞuríðarGullkista ÞuríðarGullkista ÞuríðarGullkista Þuríðar
sundafyllissundafyllissundafyllissundafyllissundafyllis

„Þuríður var sögð rík og á
að hafa sökkt gullkistu í Syðri-
dalsvatni áður en hennar tími
var allur. En margir vilja halda
að gullkistan sem sögð var
hennar hafi í raun verið Ísa-
fjarðardjúp enda var það sagt
vera gullkista í mörg ár.
Reyndar kemur enn gull úr
Ísafjarðardjúpi þó það sé
minna en áður. Ástæða viður-
nefnis hennar var að hún var

talin göldrótt og hún fyllti öll
sund í Noregi af fiski. Eitthvað
kunni hún meira fyrir sér en
aðrir í veiðum, bæði á Íslandi
og í Noregi. Því var hún nátt-
úrulega sögð vera rammgöldr-
ótt. Það voru allir taldir göldr-
óttir lánaðist þeim eitthvað
betur en öðrum. Þetta er
reyndar sagt enn þann dag í
dag ef mönnum tekst eitthvað
sem þykir erfitt þó það sé
meira í gríni. Það er margt
sem bendir til þess að hún og
hennar fólk hafi verið vel gefið
og greint. Sumir íslenskir fræði-
menn vilja meina að Völu-
steinn sonur Þuríðar hafi ort
Völuspá sem er merkilegt
kvæði úr fornsögunum og seg-
ir frá sköpun heimsins. Ekki
þori ég að fullyrða hvort hann
var skáld eða ekki. En hitt er
vitað að á Hóli þar sem Völu-
steinn bjó var bókaútgáfa og
þar voru skrifarar. Hóll var
ríkt setur því bærinn fékk ver-
tollana í Bolungarvík og fékk
þar af leiðandi tekjur sem aðrir
höfðu ekki  Á Hóli voru gefinn
út fyrstu nótnahefti Íslands í
kringum 1500. Rit sem voru
skrifuð og prentuð í Skálholti,
Reykholti og fleiri höfðingja-
setrum voru endurskrifuð á
Hóli og því hægt að segja að
þar hafi verið stunduð blaða-
mennska þess tíma.“

Bolungarvík, þaðBolungarvík, þaðBolungarvík, þaðBolungarvík, þaðBolungarvík, það
er nú mikill staðurer nú mikill staðurer nú mikill staðurer nú mikill staðurer nú mikill staður

„Það er mín tilfinning að í
gegnum tíðina hafi verið stað-
arbragur á Bolungarvík og
nokkur velmegun þó lífið hafi
ekki verið dans á rósum. Sem
dæmi má nefna að fyrir mörg-
um árum fór ég á bóndabæina
í Djúpinu og var að gera við
fyrir karlana og lagfæra það
sem í mínu valdi var. Þegar
ég kem til Páls í Bæjum þá
var ekki að sökum að spyrja
hjá þeim höfðingja að það var
ekki hægt að gera neitt fyrr en
það var búið að fara í kaffi og
troða í mann góðgerðum. Al-

veg eins og einkenndi sveita-
heimili hér áður fyrr og gerir
reyndar enn, þau eru bara svo
fá. Ekki að það hafi ekki verið
dugnaður á bæjunum og menn
eitthvað að slugsa í kaffi.
Bændur átta sig einfaldlega á
því að það þarf að setja á tank-
inn áður en lagt er í hann.

Þegar ég kem inn í bæinn
þá er þar móðir Páls, orðin
gömul kona. Hún situr og
prjónar og spyr mig hvaðan
mig beri að. Ég segi henni að
ég komi úr Bolungarvík og þá
segir hún: „Já, Bolungarvík.
Það er nú mikill staður“. Þetta
kom aðeins á mig því mér
fannst nú Bolungarvík ekki
vera mikill staður og ég spyr
hana af hverju hún segir það.

„Það er ekki nema von að
þú skiljir það, ungur maður-
inn“, segir hún „en áttaðu þig
á því að allir sem þangað fóru
voru kvaddir í síðasta sinn.
En ef þeir komu aftur þá þurftu
þeir ekki að kvíða því að fá
ekkert að gera.“ Semsagt ef
menn fóru á vertíð til Bolung-
arvíkur og komust lífs af þá
var það mikil manndóms-
vígsla. Á fáum stöðum á land-
inu var sjósókn eins erfið og í
Víkinni og einhver alharðasta
atvinna sem hægt var að hugsa
sér að vera á vertíð í Bolung-
arvík. Slysfarir voru tíðar en
það var ekki bara að menn
fóru í sjóinn heldur drap lungna-
bólgan marga sökum lélegs
húsakosts.“

KynbundinnKynbundinnKynbundinnKynbundinnKynbundinn
launamunur til fornalaunamunur til fornalaunamunur til fornalaunamunur til fornalaunamunur til forna

„Mér þykir líklegt að það
hafi ekki þótt fýsilegt hjá
vinnuhjúum og húskörlum að
fara til þessara starfa. Sjálfsagt
hafa launin ekki verið há en
þau hafa þó verið þannig að
fólk fékk eitthvað utan á sig
og mat. Fólkið kom á vegum
þeirra býla sem það var vist-
ráðið á og fólkið leitaði allra
ráða til að komast hjá því að
fara til Bolungarvíkur á vertíð.
Þennan vanda tel ég og reynd-
ar fleiri vera upphafið að fyrsta
kjarasamningi á Íslandi, þ.e.
a.s. hlutaskiptasamningum.
Það er ekki gott að ímynda sér
hvernig menn sátu til borðs
við þá samningagerð. Hvort
það var einn bóndi og nokkrir
vinnumenn. En þetta er þó
nokkuð fyrir daga ASÍ og
Vinnuveitendasambandsins
því það er talið að þetta hafi
gerst í kringum 1100. Stór-
bændur áttuðu sig á því að
einhverja gulrót þyrfti, þ.e. ár-
angurstengt kerfi. Það eru ekki

bara bankastjórar nútímans
sem eru á árangurstengdum
launum. Sjómenn til forna
þurftu að fá eitthvað meira en
væru þeir í rólegheitum á
bóndabæ inn í Djúpi. Það þótti
hæfilegt að þeir fengju eitt
prósent af innkomunni. Fleiri
reglur voru búnar til. Ekki
máttu vera færri en sex á bát
þar sem lending er erfið og
ræðararnir fengu sem nemur
einum hundraðasta af aflan-
um. En það er líka kveðið á
um það í þessum reglum að
ein kona skyldi vera í áhöfn.
Íslenskir karlmenn þessa tíma
voru ekkert fyrir það að hræra
í grautarpottum og þóttust
hafa eitthvað annað að gera.

Líklegast hafa þeir lagt sig
strax eftir matinn. En til þess
að karlarnir fengju eitthvað
að éta var ein kona með þeim
til að elda. Það þótti ekki
ómerkilegra en svo að hennar
vinnuframlag var ákveðið
hæfilegt og nauðsynlegt tveir
sumarhlutir auk þess að fá
stærsta fisk úr hverri veiðiferð.
Ef karlarnir hefðu verið sendir
einir með kæfubelgina og slát-
ur frá búunum þá hefðu þeir
bara étið það og ekkert hirt
meira um það. Það þurfti ein-
hvern með staðfestu til að vera
heima og sjá um að heimilið
væri rekið með sóma. Líka
má sjá í þessum reglum að
þær eru mjög gamlar. Íslend-
ingar eru ekki orðnir mjög
kristnir á þessum tíma og
ýmislegt heiðið í hugsunar-
hætti manna. Heiður og sæmd
voru mikilvæg og ribbaldar
og yfirgangsmenn unnu kon-
um mikið síður mein en körl-
um vegna þess að það var
kallað níðingsverk. Ef karl-
maður hefði gætt búsins þá
hefðu þeir getað fóðrað það
með því að segja að hann hafi
byrjað og því hafi hann verið
drepinn og það hefði ekki þótt
merkilegt. Hefði þetta verið
gert við konu þá hefði það
ekki talist mikil riddaramenn-
ska. Samanber konu Gísla
Súrssonar þegar henni var
freistað með silfursjóði segði
hún til Gísla. Hún tók silfrið
en sló manninn utanundir og
sagði að hann skildi muna það
vesæll maður að kona hefði
barið hann. Hann strunsaði í
burtu en hefði karlmaður gert
þetta hefði höfuðið fengið að
fjúka.

Ég hef verið velta því fyrir
mér hvort að hlutaskiptareglan
hafi orðið til þess að karlmenn
fóru að gefa sig í kokkerí því
konurnar fengu jú tvo hluti.
Kokkarnir fá reyndar ekki

nema einn og kvart í dag og
hafa því dregist verulega aftur
því sem var.“

MinningarreiturMinningarreiturMinningarreiturMinningarreiturMinningarreitur
þjóðarinnarþjóðarinnarþjóðarinnarþjóðarinnarþjóðarinnar

„Að mínu viti er Ósvör
minningarreitur. Ekki bara
Bolvíkinga heldur allrar þjóð-
arinnar. Ég held því alveg statt
og stöðugt fram og held að
það sé það eina sem er alveg
hundrað prósent öruggt af öllu
því sem við erum að segja frá
í Ósvör, að það sé ekki einn
einasti Íslendingur sem á ekki
skyldleika að rekja til ein-
hverra sem stunduðu útræði
frá Ósvör. Við erum líka að
tala um þúsund ára tímabil.
Fólk áttar sig ekki á hversu
margir komu hingað. Hérna
komu kannski sex til átta
hundruð vermenn auk þeirra
sem voru í hreppnum sem
voru 350 til 500 manns, eftir
því hvernig stóð á í þjóðfé-
laginu. Því er þetta minningar-
reitur um þessi þúsund ár í
sögu þjóðarinnar og hvernig
sjósókn var háttað, því hún
breyttist ekki mikið. Ég held
að Bolungarvík gæti hafa
verið fyrsta íslenska þorpið
og þá meina ég á sömu for-
sendum og íslenskt samfélag
varð til. Hér voru ekki danskir
kaupmenn, kaupstað höfðum
við á Eyri í Skutulsfirði því
þar var góð höfn. Bolungarvík
var hinsvegar eftirsótt vegna
nálægðar við fiskimiðin og
voldugir bændur og gósseig-
endur gerðu út héðan með
ódýrum mannskap og hlutu
fyrir það mikil auðæfi.

Fyrstu aldirnar var fiskur
fyrst og fremst þurrkaður en í
kringum 1450 lærðum við að
nýta okkur salt. Til þess að
salta fisk þá þurfti að byggja
fleiri hús því það var ekki hægt
að salta hann í stæðum úti við
því það var óhentugt. Þá fóru
menn að byggja hér salthús
og þurrkreiti til að þurrka fisk-
inn. Saltfiskþurrkunin fór bara
fram á sumrin. Íverustaðirnir
voru til staðar fyrir fólkið, það
er að segja verbúðirnar og fólk
fór að vera hér fram á sumrin
að salta fisk og þurrka hann
þrátt fyrir að löggjöfin leyfði
ekki að fólk safnaðist saman í
þorp. Mjög fljótlega fór að
bera á því að menn voru lengra
fram á sumrin að breiða út
fisk og passa upp á hann. Svo
þurfti að koma honum í skip
eða verslanir og alltaf lengdist
tíminn sem fólk hafðist hér
við. Einnig þurfti að safna
eldiviði fyrir næsta vetur og



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 27. SEPTEMBER 2007 99999

„Menn vildu frekar drepast úr sulti og
komast í gott haglendi hjá þeim himna-

feðgum heldur en eiga vona á því að
lenda í kolamokstri hjá gamla mann-

inum í kjallaranum.“

dytta að húsum þannig að ég
held að mjög snemma hafi
krókarnir farið að beygjast í
þá átt að hér myndaðist þorp.
Tíminn milli vertíða styttist
alltaf. Einnig var hér dyttað
að bátum og nýir bátar smíð-
aðir og þá þurfti að afla reka-
viðar í þá. Þá var farið í Al-
menninga á Kögurhlíðum og
víðar og það var ekki gert
nema yfir sumartímann. Menn
voru ekki að róa fyrir Strandir.
Þó að Strandamenn hafi róið
frá Bolungarvík þá komu þeir
fótgangandi og bátarnir smíð-
aðir hér enda var hér mikil
skipasmíði. Til dæmis var
fyrsti vélbáturinn smíðaður
hér árið 1905. Hann var gerður
upp árið 2005 og það var
ánægjulegt að við í vélsmiðj-
unni hjálpuðum til við að setja
ofan í hann vél. En snilling-
arnir Ragnar Jakobsson, Guð-
mundur Jakobsson og Guð-
mundur Óli Kristinsson eiga
allan heiðurinn af því snilldar-
verki sem báturinn er.”

HagalendurHagalendurHagalendurHagalendurHagalendur
himnafeðganna oghimnafeðganna oghimnafeðganna oghimnafeðganna oghimnafeðganna og

skítverk kirkjunnarskítverk kirkjunnarskítverk kirkjunnarskítverk kirkjunnarskítverk kirkjunnar

–Það heyrist oft að bænda-
höfðingjar hafi haldið aftur af
þorpamyndun á Íslandi og
hefði sjávarútvegurinn fengið
að blómstra þá hefðu Íslend-
ingar nútímavæðst mun fyrr.
Finnbogi er sammála því að
miklu leyti.

„Það kom margt til. Danski
kóngurinn vildi ekki hafa það
að hér yrðu til bæir og þorp.
Það var víkingablóð í fólkinu
og best að halda því í sveitinni
og hafa hjúalögin í lagi og
tryggja bændum fólk fyrir
lítið. Kirkjan stóð þétt við hlið
þeim því hún var notuð til
allra svona skítverka. Hún sá
um allan hræðsluáróður sem
þurfti til að halda fólki heima
við. Það mátti ekki éta hrossa-
kjöt því þá fóru menn beint til
helvítis. Það var nú bara til að
tryggja að fararskjótarnir voru
ekki étnir undan höfðingjun-
um. Menn vildu frekar drepast
úr sulti og komast í gott hag-
lendi hjá þeim himnafeðgum
heldur en eiga vona á því að
lenda í kolamokstri hjá gamla
manninum í kjallaranum. Það
var líka sagt að kirkjan hafi
hjálpað til við þá bábilju að
ekki mátti taka með sér mat á
sjó því þá fengist ekki matur
úr sjó. En það var hægt að
semja við himnafeðgana að
taka með sér drykk á sjó.
Menn máttu því taka með sér
drykk, þó það hafi ekki verið
vín, eins og það sem smiðs-
sonurinn bruggaði, heldur
sýrublanda sem var drykkur
búinn til úr súrri mysu og
skyri. Það hefur komið í ljós í
dag að þetta er próteinríkur

drykkur og allir þessi apar sem
eru að hjóla og lyfta lóðum í
heilsuræktarstöðvum í stað
þess að taka til í garðinum hjá
sér eða gera eitthvað ærlegt,
eru að drekka skyrdrykki til
að verða gamlir og graðir. En
það er ekki nokkuð gagn í
þessu því það er búið að geril-
sneyða þetta allt og blanda út
í aldinsöfum og sykri. En í
gamla daga drukku þeir sýru
unna úr ógerilsneyddri mjólk
og fengu nóg af próteinum.
En ástæða þess að ekki mátti
taka með sér mat á sjó var sú
að kirkjan var að hjálpa höfð-
ingjum og gósseigendum að
halda aftur af áti á mönnum
og sjá til þess að menn voru
ekki étandi og skítandi allan
daginn. Eitthvað gott hlaust
af þessu því það var ekki gott
að létta á sér úti á sjó bundinn
í brók með klofbandi og öllu
tilheyrandi.

En í sambandi við þorps-
myndun þá held ég að þetta
hafi verið þannig að kóngur-
inn vildi halda fólkinu heima
í sveitunum því það hentaði
honum að það yrðu ekki til
fylkingar við sjávarsíðuna við
hliðina á kaupmanninum sem
hafði einkaleyfi á að okra á
okkur. Kaupmaðurinn réði
bæði hvað við fengum fyrir
afurðir okkar og hvað aðföng-
in kostuðu og sú viðskipti
voru ekki hagstæð Íslending-
um. Það var því um að gera að
hafa þessa jólasveina skólausa
heima því skóleysið tryggði
best að fólk var ekki á neinu
flandri.”

Gráðugur í sögurGráðugur í sögurGráðugur í sögurGráðugur í sögurGráðugur í sögur

–En hvernig stendur á því
að vélsmiðurinn er svona
áhugasamur um söguna? Er
starfið í Ósvör orsök eða af-
leiðing?

„Ég hef alltaf haft gaman af
svona hlutum og reynt að
leggja hlustir við þegar gáfu-
legir hlutir eru sagðir. Ég
skipti mér lítið af dægurmál-
um og hef engan áhuga á þeim.
Hvernig bíl þessi á, hvort þessi
eigi meira en hinn og hver sé
að ríða þessari skiptir mig
engu máli. Ég stend ekki í
þessu dægurþrasi. En mér
finnst gaman að velta fyrir
mér hvernig er hægt að gera
hlutina betri og árangursríkari.
Maður getur lært svo mikið af
sögunni og hvernig forfeður
og -mæður okkar fóru að. Það
eru alls konar búhyggindi sem
menn þurftu að nota. Þeir sem
bjuggu yfir hyggindum og
þekktu náttúruna komust best
af. Ég ætlaði ekkert að fara í
Ósvör, ætlaði rétt að leysa af í
stuttan tíma.

En ég hef alltaf verið mjög
gráðugur í að hlusta sögur og
byrjaði snemma að hlusta á
gömlu mennina. Ég byrjaði

seint að lesa því ég er lesblind-
ur með afbrigðum en þegar
ég heyrði eitthvað sagt þá fest-
ist það gjörsamlega í hausnum
á mér. En lesturinn kom fyrir
rest og ég les helst gamlar
bækur. Ég opna ekki blöðin,
það helvítis dægurkjaftæði. Þú
fyrirgefur mér þó þú sért blaða-
maður, en blöðin eru bara hver
önnur söluvara og það þarf að
finna eitthvað nýtt í þau á
hverjum degi. Þetta er bara
atvinna og ekkert að því. En
við erum líka að finna hjólið
upp á nýtt á hverjum degi í
vélsmiðjunni til að selja okkar
vinnu.

Ég ólst upp við að hlusta á
gömlu karlana og þeir voru
að segja frá mörgum ótrúleg-
um hlutum og þeir höfðu tíma
til að segja manni frá, oft með
mikilli sagnalist. Maður var
heldur ekki þvingaður til að
hlusta á þá. En maður var
þvingaður til að læra kristni-
fræði og ég sé í sjálfu sér ekk-
ert eftir því eftir að ég áttaði
mig á því að þetta er samantekt
á reynslu kynslóðanna og hef-
ur ekkert með neitt annað að
gera.”

Dagbókaskrif í 70 árDagbókaskrif í 70 árDagbókaskrif í 70 árDagbókaskrif í 70 árDagbókaskrif í 70 ár
„Finnbogi afi minn var

mikill spekúlant og hagleiks-
maður. Ég naut þess að við
vorum miklir félagar og kært
með okkur. Við erum svipaðir
að því leyti að við erum meira
fyrir það að vinna og hafa
ofan af fyrir okkur heldur en
að standa einhversstaðar og

vera á mannamótum. Ekki að
mér leiðist fólk, maður er bara
svo upptekinn af því sem er
verið að gera og ég fæ fullnægt
allri minni félagslegu þörf
með því að vera með hamarinn
að smíða. Afi var mjög fram-
farasinnaður og kom að mótun
margra nýjunga í þjónustu í
Bolungarvík. Hann var aldrei
óvinnandi og sást aldrei stand-
andi í einhverju slugsi. Menn
komu til hans í smíðahúsið og
hann sagði þeim sögur eða
hlustaði á þeirra sögur og hann
skrifaði alla merkishluti niður.
Ég held að hann hafi skrifað
lengstu dagbók sem nokkur
Íslendingur hefur skrifað.
Hann byrjaði þegar hann var
17 ára gamall og síðustu færsl-
una skrifaði hann daginn sem
hann dó í nóvembermánuði
árið 1980, orðinn 88 ára. Hann
skrifaði kvölds og morgna og
eftir að hann hætti til sjós
skrifaði hann í hádeginu líka.
Hann skrifaði allt um veður
og allt um viðburði sem urðu
hér sem voru ekki of persónu-
legir. Sem betur fer eru dag-
bækurnar á Landsbókasafn-
inu. Ég held ég fari rétt með
að þegar þær voru afhentar þá
voru þær fluttar með varðskipi
suður og þeir tóku þær í tveim-
ur ferðum. Ekki að þetta hafi
verið það þungur farmur held-
ur var þetta öryggisráðstöfun
ef eitthvað skyldi koma upp
á.”

Allt að fyllastAllt að fyllastAllt að fyllastAllt að fyllastAllt að fyllast
af kellingumaf kellingumaf kellingumaf kellingumaf kellingum

–Verður Bolungarvík ver-
stöð næstu þúsund árin eins
og þúsund árin á undan?

„Það er ekki gott að segja.
Við þurfum að fara í spádóms-
bók Þuríðar til að gera okkur
einhverja grein fyrir því. Ég
hef ekki trú á að svo verði og
mér þykir gott ef hún verður
verstöð út þessa öld. Það er
kannski táknrænt að við ger-
um út á túrista í elstu verstöð
landsins og ég held að kannski
fari best á því að loka Vestfirði
af og menn átti sig á hvaða
hlutverki þeir eigi að þjóna.
Fara ekki í neina uppbyggingu
og hafa hér dýran ferðamanna-
stað og hér verði einhvers kon-
ar dýragarður þar sem seldur
yrði aðgangur að sérkennilegu
fólki. Þrátt fyrir að stjórnvöld
komi með eitt og eitt starf þá
veit ég ekki hvort það dugi
þegar ekkert annað kemur
með. Það á að fylla hér allt af
kellingum einhverskonar, þá
er ég ekki endilega að tala um
konur. Aðalsymbólið fyrir það
er Byggðastofnun og viðlíka
batterí sem ekkert kemur úr.
Kannski er Aðalsteinn Ósk-
arsson svona kelling sem við
höfum ekkert með að gera.
Ég meina þetta ekkert per-
sónulega til hans, mér finnst
hann bara vera persónugerv-
ingur fyrir þetta kellingastóð
af báðum kynjum sem er upp-
tekið við að gera eitthvað sem
ekkert kemur út úr. Stjórnvöld
kasta í okkur einhverjum
störfum svo við þegjum.
Krökkum var gefið kandís
fyrir sendiferðir. Nú er okkur

gefið eitt og eitt starf ef við
þegjum.

Stjórnarfarslega eiga Vest-
firðir ekki að hafa burði til að
stjórna sér sjálfir. Ég held að
sveitarstjórnarpólitík sé vit-
lausasta pólitík sem fyrirfinnst
miðað við þær kringumstæður
sem hún þarf að vinna við.
Það er búið að hella allskonar
verkefnum á sveitarfélögin
sem þau geta ekki staðið undir.
Það er búið að reyta af okkur
allt sem hægt er að reyta. Í
raun og veru er þetta arðrán.
Við stóðum undir stórum
hluta velmegunarinnar þegar
hún byggðist upp. Það er búið
að útrýma landbúnaði á Vest-
fjörðum og sjávarútvegurinn
á góðri leið með að fara líka.
Hér var mikill iðnaður og
margt á heimsmælikvarða og
öll þessi verkþekking er farin.
Sveitarstjórnirnar hafa ekki
burði til að snúa þessu við.”

–Verða Kvíarmiðin ekki
gjöful áfram?

„Þau verða áfram gjöful.
Við getum alveg bjargað okk-
ur með að róa á tveimur árum
og afla matar fyrir þá sem búa
á Vestfjörðum. Ég er ekki að
mæla með því. Við þurfum
nýja kjölfestu í samfélagið án
þess að öllum okkar einkenn-
um verður kollsteypt. En við
verðum ekki mikið í fiskveið-
um eftir ellefuhundruð ár.”

–smari@bb.is

Áskriftarsíminn
er 456 4560
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Sjúkraflutningavél sem átti að flytja sjúkling til Ísafjarðar villtist af leið í dag og lenti
næstum því á Akureyri í stað Ísafjarðar. Árvökull slökkviliðsmaður frá slökkviliði

Akureyrar sem fylgdi sjúklingi uppgötvaði mistökin þegar flugvélin var í aðflugi að
Akureyrarflugvelli. Var því hætt við lendingu og vélinni snúið til Ísafjarðar. Tafðist
flugið um rúma hálfa klukkustund. Ekki varð sjúklingi meint af fluginu og að því er
fram kemur á vef Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar var hann hinn kátasti með flugtúrinn.

Lenti næstum því á Akureyri í stað ÍsafjarðarLenti næstum því á Akureyri í stað ÍsafjarðarLenti næstum því á Akureyri í stað ÍsafjarðarLenti næstum því á Akureyri í stað ÍsafjarðarLenti næstum því á Akureyri í stað Ísafjarðar

Vestrakrakkar stóðu sig vel

Einar Kristinn Guðfinns-
son, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, segir um-
mæli Árna Johnsen um mót-
vægisaðgerðir ríkisstjórnar-
innar vera mjög röng og ekkert
tilefni sé til þeirra.

„Ég tel þessi ummæli Árna
Johnsen vera mjög ósanngjörn
og ómakleg. Við vitum að það

er enginn landshluti að fara
jafn illa út úr þessum niður-
skurði og Vestfirðir. Annars
er vandinn bundinn við ein-
stök svæði, til dæmis norðan-
vert Snæfellsnes og einstök
byggðarlög við sjávarsíðuna.
Iðnaðar- og fjármálaráðherra
hafa unnið þetta erfiða verk-
efni af miklum heilindum og

velvilja. Það er verið að
bregðast við tekjuminnkun í
sjávarplássum og markmiðið
er margþætt. Bæði skamm-
tíma eins og að efla byggða-
stofnun og búa til ný störf
með fjárfestingum og við-
haldsframkvæmdum hins
opinbera. Einnig með flýtingu
vegaframkvæmda sem gagn-

ast auðvitað öllu landinu.
Síðan eru það einstök verkefni
sem varðar grunngerð samfé-
lagsins, efling menntunar og
bætt fjarskipti. Síðast en ekki
síst vil ég nefna framlög til
sveitarfélaga, þar sem tekju-
minnkunin verður erfiðust“,
segir Einar Kristinn.

– gunnaratli@bb.is

,,Ummæli Árna Johnsen eru
mjög ósanngjörn og röng”

Árni Johnsen, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins í Suður-
kjördæmi, er harðorður um
mótvægisaðgerðir ríkisstjórn-
arinnar í grein sem birtist í
Morgunblaðinu í síðustu viku.
„Maður er nú orðinn alllang-
þreyttur á Vestfjarðaþulunni í
þessu kvótadæmi öllu, að
engir þjáist nema þeir. Vest-
firðingar eiga allt gott skilið,
en það eru fleiri sjávarþorp á
Íslandi en á Vestfjörðum og

það er óboðlegt að setja til að
mynda 600 milljónir króna í
atvinnuuppbyggingu á Vest-
fjörðum en jafnvirði tyggi-
gúmmípakka til Grindavíkur
þó ekki væri nema í ljósi þess
að 6.000 tonna niðurskurður
á þorskkvóta Grindvíkinga, úr
18.300 tonnum í 12.300,
slagar upp í allan þorsk sem
Vestfirðingar veiða á ári“.

Árni segir það vera alveg
klárt og kvitt að aðgerðirnar

séu ekki boðlegar og séu
nánast dónaskapur og lítils-
virðing. „Þær mótvægisað-
gerðir sem ríkisstjórnin hefur
boðað í tengslum við kvóta-
skerðingu á þorski eru ekki
boðlegar og þær eru því miður
nánast dónaskapur og lítils-
virðing við stærstan hluta
landsbyggðarinnar. Stokka
verður spilin upp á nýtt og
gera úttekt á málinu í samráði
við sveitarfélögin, útvegs-

menn og verkafólk.“
„Það duga engin vettlinga-

tök í þessum efnum eða
úthlutun á einhverjum ruðum
til sveitarfélaga, nánast með
geðþóttaákvörðunum eins og
virðist vera. Menn verða að
gera sér grein fyrir því að
málið er það alvarlegasta sem
komið hefur upp á Íslandi í
manna minnum.“

– gunnaratli@bb.is

„Orðinn alllangþreyttur á Vest-
fjarðaþulunni í þessu kvótadæmi”

Eldur í íþróttahúsinu í Bol-
ungarvík setti strik í reikning-
inn á Vestfjarðameistaramót-
inu í sundi sem haldið var í
sundlauginni í Bolungarvík
um helgina. Mótið hófst á
föstudag og stóð fram á
sunnudag, en ekki var hægt
að keppa í öllum greinum
vegna brunans.

Að öðru leyti tókst mótið
vel og ánægja ríkir hjá sund-
félaginu Vestra á Ísafirði sem
hélt mótið. Keppendur komu
frá Vestra, sunddeild Breiða-
bliks, Grindavík, sundfélag-
inu Húnum og Ungmenna-
félaginu í Bolungarvík. Stiga-
hæstir eftir mótið voru þau
Ástrós Þóra Valsdóttir og

Þórir Karlsson í flokki meyja
og sveina, Herdís Magnús-
dóttir og Brynjar Örn Þor-
björnsson í flokki telpna og
drengja, Ingibjörg Kristjáns-
dóttir í flokki stúlkna og
Halldóra Dagný Sveinbjörns-
dóttir og Gísli Kristjánsson í
flokki karla og kvenna. Öll
kepptu þau fyrir hönd Vestra

nema Halldóra Dagný sem
keppti fyrir UMFB. Þá var
veittur bikar fyrir stigahæsta
einstaklinginn í 400 metra
skriðsundi. Hann hlaut Ingi-
björg Kristjánsdóttir en hún
hlaut 589 stig. Ingibjörg fékk
einnig bikar fyrir besta afrek
mótsins.

– tinna@bb.is

Sundlaugin í Bolungarvík.

Atvinna
Starfsmaður óskast við rekstur skrifstofu.
Skilyrði: Reynsla af skrifstofustörfum,

hæfni í almennum samskiptum, færsla
bókhalds, launaútreikningar, sjálfstæð
vinnubrögð.

Um er að ræða 50-100% starf eftir sam-
komulagi.

Upplýsingar í síma 456 4200.

Sakfelldur fyrir líkamsárásSakfelldur fyrir líkamsárásSakfelldur fyrir líkamsárásSakfelldur fyrir líkamsárásSakfelldur fyrir líkamsárás
Maður um tvítugt var sakfelldur fyrir líkamsárás í Héraðsdómi Vestfjarða á
dögunum. Maðurinn var sakaður um að hafa ráðist á annan mann í anddyri
skemmtistaðarins Krúsarinnar á Ísafirði á nýársnótt. Þá átti ákærði að hafa fellt
manninn í gólfið og sest klofvega yfir hann og slegið hann nokkrum hnefahögg-
um í andlitið og slegið höfði hans nokkrum sinnum í gólfið, með þeim afleiðing-
um að hann hlaut áverka á höfði og í andliti og bólgur og sár á vinstri vör.
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STAKKUR SKRIFAR

Alþingi kemur saman
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Ægifögur austurströnd Grænlands

Á þeim stutta tíma sem ferðaþjónustufyrirtækið
Borea Adventures hefur verið starfandi hefur það

staðið fyrir nokkuð mörgum ferðum til austur-
strandar Grænlands. Þar um sveitir er gríðarfagurt

að litast og þreytast menn seint á því að skoða
myndir úr slíkum ferðum. Í sumar hafa verið farn-

ar nokkrar ferðir til Grænlands og hafa menn verið
einstaklega heppnir með veður, og þó varla þar sem

veður er undantekningalítið gott á Grænlandi á
sumrin þar sem hæðarkerfi eru ríkjandi og flestar
leiðindalægðir eru sendar beint til okkar á Íslandi.

Meðfylgjandi myndir voru teknar af Rúnari Óla
Karlssyni, skipverja á skútunni Auroru og einum
eigenda Borea Adventures, í tveimur Grænlands-

ferðum fyrirtækisins í fyrri hluta ágúst. Meðal
þeirra sem fóru með skútunni í þessar ferðir voru
menn frá spænska hernum og breska sjóhernum.

Spegilslétt var á leiðinni og keyra þurfti á vélarafli meginhluta leiðarinnar.

Þarna er verið að sigla inn í Mikisfjörð á Grænlandi, sem Fagranesið vandi komur sínar í á sínum tíma þegar þeir fóru með birgðir fyrir
gulleitarmenn. Um borð voru auk áhafnar 5 spænskir hermenn og 3 Bretar sem hugðust klifra Gunnbjörnsfjall, hæsta fjall Grænlands.

Alþingi hefur verið í sumarleyfi og kemur nú saman að nýju. Ríkisstjórnin
hefur sterkan meirihluta á þingi og því má búast við að einhver brestur verði
á órofa samstöðu í einstökum málum. En á hinn bóginn verður að ætla að
í meiri háttar málum standi liðið að baki stjórnarinnar saman. Þessi stóri
flokkur sem myndaði ríkisstjórnina ber mikla ábyrgð. Styrkurinn er fyrir
hendi til að gera góða hluti. Ljóst er strax að tvennt er ólíkt með þessari
ríkisstjórn og þeirri sem Framsóknarflokkurinn sat í. Yfirbragðið er allt
annað. Tekið er á utanríkismálum með öðrum hætti og svo á stundum að
ætla mætti að verið væri að sýna stórveldinu að hér á Íslandi taki menn sjálf-
ir ákvarðanir.

En margt hefur líka breyst í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna.
Skynsamlegt kann að vera að líta fremur til Evrópu en vestur um. En senni-
lega eru stríð ekki nógu ábatavæn lengur. Þess vegna ræðst vegur þjóðanna
af efnahag og þær sem eru ríkastar ná lengst. Kínverjar sigla harðbyri til
þess að verða efnhagslegt stórveldi og rýra þannig stöðu Bandaríkja Norður
Ameríku gangvart öðrum ríkjum. Evrópusambandið ætti að hafa alla burði
til þess að ná langt, takist ráðamönnum sambandsríkjanna á annað borð að
ná því að vera sammála um meginatriði.

Þar kemur að hinum þættinum sem greinir núverandi ríkisstjórn Íslands
frá þeirri sem hún tók við af. Æ meir ber á því í tali annars stjórnarflokksins,

Samfylkingar, að nú skuli áherslur vera aðrar. Eftirlæti þess stjórnmálaflokks
er upptaka Evru. Þá gleymist grundvallarþáttur í allri efnhagsstjórn. Hann er
sá að stýra ríkisfjármálum og skapa lagaramma með þeim hætti að eitthvert
vit sé í því sem gerist í efnahagsmálum. Það hefur stundum gengið illa hjá
vinstri flokkunum að greina á milli aðal- og aukaatriða við stjórn pen-
ingamála. Samfylkingin er vissulega sprottin að mestu úr Alþýðubandalagi
og Alþýðuflokki, sem fyrr á tíð reyndist eiga menn innan borðs, er báru gott
skynbragð á stjórn efnahagsmála. Gylfi Þ. Gíslason viðskiptamálaráðherra
í nærri 12 ár í stjórn sem kennd var við viðreisn og prófessor við Háskóla Ís-
lands reyndist mætur og hafa góða sýn á viðskiptalífið, efnahag og pen-
ingastjórn í samstarfi Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks.

 Enginn dómur skal á það lagður hvort hann hefði viljað taka upp Evru og
ganga þar með í Evrópusambandið, sem er skilyrði fyrir þátttöku í mynt-
bandalaginu. Allt tal núverandi viðskiptaráðherra virðist grunnfærnislegt í
ljósi þessarar staðreyndar. Hins vegar mun þátttaka í Evrópusambandinu
ekki vera á dagskrá ríkisstjórnarinnar og því skaðlítið þótt um þessi mál sé
gasprað. En það passar samt ekki ráðherrum að láta sem þeir kunni ekki
stjórnarsáttmálann. Kannski er bara gott í svo stórum hópi að menn geti látið
vaða á súðum, svo fremi að aðalatriðin séu öllum ljós og eftir þeim verði
farið.
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Mannskapur og vistir voru ferjuð í land
á tveimur litlum Zodiac-bátum.

Það þurfti að ferja farangurinn í þremur ferðum úr
fjörunni og upp að jöklinum.Úr bænum Tasiilaq, sem með sýna 1.500 íbúa er stærsti bærinn á austurströnd Grænlands.

Hnúfubakar eru algengir við Grænlandsstrendur.

Í Mikisfirði. Í baksýn sést í jökulinn sem gengið var upp á. Á heimleið til Ísafjarðar.

Farið var í létta fjallgöngu. Dólað inni í hrönglinu í sól og blíðu.

Breski sjóherinn hyggst senda skútu til Grænlands
á næsta ári og maðurinn til vinstri á myndinni, Ian að

nafni, var því sendur í könnunarleiðangur.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 27. SEPTEMBER 20071414141414

Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 401.Alls svöruðu 401.Alls svöruðu 401.Alls svöruðu 401.Alls svöruðu 401.
Já sögðu 214 eða 53%Já sögðu 214 eða 53%Já sögðu 214 eða 53%Já sögðu 214 eða 53%Já sögðu 214 eða 53%

Nei sögðu 118 eða 29%Nei sögðu 118 eða 29%Nei sögðu 118 eða 29%Nei sögðu 118 eða 29%Nei sögðu 118 eða 29%
Veit ekki sögðu 69 eða 18%Veit ekki sögðu 69 eða 18%Veit ekki sögðu 69 eða 18%Veit ekki sögðu 69 eða 18%Veit ekki sögðu 69 eða 18%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar
Ertu sáttur við val dóm-Ertu sáttur við val dóm-Ertu sáttur við val dóm-Ertu sáttur við val dóm-Ertu sáttur við val dóm-

nefndar á sjö merkilegustunefndar á sjö merkilegustunefndar á sjö merkilegustunefndar á sjö merkilegustunefndar á sjö merkilegustu
mannvirkjum Vestfjarðamannvirkjum Vestfjarðamannvirkjum Vestfjarðamannvirkjum Vestfjarðamannvirkjum Vestfjarða?????

Villimeyjarvörurnar hafa vakið mikla athygli fyrir hreinleika.

Mallar undrasmyrsl úr villt-
um vestfirskum plöntum

Aðalbjörg Þorsteinsdóttir á
Tálknafirði rekur og á fyrir-
tækið Villimey sem nýtir villt-
ar plöntur til fjölþættrar fram-
leiðslu á lífrænum heilsuvör-
um, græðikremum og snyrti-
vörum. Áhugi Aðalbjargar á
jurtum og áhrifamætti þeirra
vaknaði snemma og til að
byrja með mallaði hún smyrsl
fyrir sjálfa sig, vini og ætt-
ingja. Frá árinu 1990 hefur
hún unnið við að þróa og fram-
leiða smyrsl, salva og áburði
úr plöntum sem hún tínir á
heimaslóðum við Tálknafjörð
og Arnarfjörð. Í fyrravetur
fékk Villimey alþjóðlega vott-
un Vottunarstofunnar Túns til
sjálfbærrar söfnunar á villtum
íslenskum plöntum á tæplega
80 ferkílómetra landsvæðis.
Vottunin markaði tímamót að
því leyti að aldrei fyrr hefur
jafn stórt landsvæði á Íslandi
verið vottað til lífrænnar fram-
leiðslu. En eftirspurn eftir líf-
rænum heilsu- og snyrtivörum
eykst jafnt og þétt, eins og
vaxandi fjöldi verslana hér-
lendis sem bjóða slíkar vörur
ber vitni um. Bæjarins besta
sló á þráðinn hjá Aðalbjörgu
og spurðist fyrir um smyrslin
góðu og fyrirtækið.

„Villimey er fyrirtæki sem
framleiðir smyrsl við ýmsum
kvillum mannfólksins eins og
vöðvabólgum, liðaverkjum,
sárum, sveppum, exemi. Einn-
ig fyrir ungabörn og þungaðar
konur. Ég nota einungis vest-
firskar jurtir í smyrslin mín.“

– Hvernig fer efnisöflunin
fram, ertu með starfsfólk eða
stendurðu að þessu ein?

„Ég fer sjálf og tíni og þar
hefur tvítug dóttir mín unnið
með mér. Svo hef ég einnig
fengið liðsinni annarra fjöl-
skyldumeðlima af og til.“

– Hve lengi hefurðu rekið
fyrirtækið?

„Það eru komin tvö ár síðan
vörurnar komu í verslanir en
ég var farin að kynna þetta á
sölusýningum áður. Svo hef
ég lengi verið að prófa mig
áfram með þetta og mallaði
oft seyði og annað heima í
eldhúsi við misjafnar undir-
tektir heimilisfólksins“, segir
Aðalbjörg og skellihlær.

– Hver var hugmyndin að
þessu framtaki?

„Það var bara að nýta nátt-
úruna og jurtirnar eins og var
gert forðum daga. Ég var að-
eins að þessu til að laga kvilla
fjölskyldunnar til að byrja

með. Þannig þróaði ég mig
áfram og komst að því að þetta
virkaði mjög vel. Jurtirnar
hafa vitaskuld mátt og voru
notaðar í gamla daga til þess
að lækna alla kvilla. Svo var
því otað að mér að ég ætti að
leyfa fleirum að njóta smyrsl-

anna. Ég fór að gera það smátt
og smátt og síðan hefur það
undið upp á sig.“

– Þannig að ætlunin var al-
drei fara út í rekstur?

„Nei alls ekki. Þetta var að-
eins ætlað fyrir fjölskylduna.
Og það hefur komið sér vel,

til dæmis eignaðist ég þrjár
stúlkur á fjórum árum og
fannst ég aldrei finna neitt
bossakrem við bleiuroða sem
mér líkaði. Ég þróaði því
smyrslið Bossa-galdur og mér
finnst hann virka alveg æðis-
lega. Það eru engin rotvarnar-

Aðalbjörg á sýningunni í Fífunni í vor. Með á myndinni er Valgerður
Ingvadóttir frá Auðshaugi Barðaströnd, en þær deildu saman bás

ásamt ferðaþjónustuaðilum á sunnanverðum Vestfjörðum.

Til leigu er 98fm íbúð á 3. hæð
til hægri í Múlalandi 14. Íbúðin
er laus! Nánari upplýsingar
gefur Guðlaug í síma 899 2626.

Til leigu er 97fm íbúð á 1.hæð
til hægri í Múlalandi 14. Íbúðin
er laus! Nánari upplýsingar
gefur Guðlaug í síma 899 2626.

Húsið að Silfurgötu 8 á Ísafirði
er til leigu. Leiga 45.000 á mán.
Uppl. í s 897 8355 (á kvöldin)
eða hafið samband á tiehf@
simnet .is.

Auglýsi eftir ísskáp fyrir lítinn
pening eða gefins. Uppl. gefur
Arnar í síma 847 3089.

Til sölu er Huyndai Santa Fe
árg. 2003, ekinn 64,500 km.
Upplýsingar í síma 894-8836.

Til leigu bílskúr á Hlíðarvegi 9.
Uppl. í síma 696 2174.

Til sölu fjögur 15" nagladekk á
felgum. Passa undir Suzuki
Vitara. Uppl. í síma 456 3568.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Óska eftir notuðu píanói, fyrir
byrjanda. Uppl. í síma 690 3115.

Til sölu góður gasofn, kútur
fylgir með. Ódýrt. Uppl. í síma
456 3102 og 866 2222.

Tapast hefur stór silfurgrár
vasahnífur í Holtahverfi. Grip-
urinn hefur tilfinningalegt gildi
fyrir eigandann og því er finn-
andi vinsamlegast beðinn um
að hringja í síma 456 3135 eða
860 4414. Fundarlaun!

Til leigu er 98fm íbúð á 3. hæð
til hægri í Múlalandi 14. Íbúðin
er laus! Nánari upplýsingar
gefur Guðlaug í síma 899 2626.

Til leigu er 97fm íbúð á 1. hæð
til hægri í Múlalandi 14. Íbúðin
er laus! Nánari upplýsingar
gefur Guðlaug í síma 899 2626.

Vestfirðingar ef þið þurfið að
fara til Reykjavíkur hef ég íbúð
handa ykkur. Tími minnst vika.
Uppl. í síma 863 5903 Guðbjörg.

Til sölu Casio hljómborð með
standi 2ja ára. Uppl. s. 893 4205.

Hamstrabúr og ýmsir fylgihlutir
til sölu. Uppl. í síma 893 1769.

Til sölu er einb.húsið að Bakka-
vegi 29 Hnífsdal. Upplýsingar.
á www.123.is/bakkavegur,
hulda.haf@hotmail.com og í
síma 862 0874.

Ódýr gisting í Rvk. Lítil stúdíó-
íbúð leigist í eina eða fleiri
nætur kr. 5000 pr. nóttin fyrir 2
með uppb. rúmi og handkl.
Aukadýna fyrir börn Uppl. í
síma 696 0439 Vala.

Til sölu þriggja herbergja íbúð
að Urðarvegi 80, fyrstu hæð.
Uppl. í síma 456 5330.

Fjallahjól óskast, ódýrt eða gef-
ins. Má þarfnast viðgerðar.
Uppl. í síma 694 8494.

Til sölu Hyndai Santa fe árg.
2001. Beinsk., ekinn 130 þ.km.
Skipti á ódýrari s. 694 8494.

Nagladekk á felgum til sölu, af
Toyota Rav 4. Uppl. 456 6192.

Við Djúpið fékk hæsta styrkinnVið Djúpið fékk hæsta styrkinnVið Djúpið fékk hæsta styrkinnVið Djúpið fékk hæsta styrkinnVið Djúpið fékk hæsta styrkinn
Tónlistarhátíðin Við Djúpið fékk hæsta styrk menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar eða 250 þúsund

krónur. Greipur Gíslason, annar skipuleggjenda hátíðarinnar segist gleðjast mjög yfir styrknum. „Þetta er
hátíð sem er komin til að vera og að fá styrkinn hjálpar okkur auðvitað að vinna áfram að henni. Það er

gaman að vera metin að verðleikum.“ Greipur segir að undirbúningur fyrir næstu hátíð sé kominn af stað.
„Ég reikna með að dagskráin verði kynnt strax í haust. Við ætlum síðan að vinna að því sérstaklega að fá

erlenda nemendur á hátíðina.“ Alls fengur níu af ellefu umsækjendum styrk. Næst hæsta styrkinn fékk
Rætur, félag áhugafólks um menningarfjölbreytni, en það fékk í sinn hlut 208 þúsund krónur.
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Sunnan 8-15 m/s og rigning, en bjart með
köflum á Norðurlandi. Hiti breytist lítið. Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Sunnan og suðvestan 5-10 m/s og skúrir, en nokkuð stíf sunnan-
átt með rigningu á suðausturlandi. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Vestlæg

átt og skúrir, en léttskýjað á austanverðu landinu. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á
mánudag:mánudag:mánudag:mánudag:mánudag: Útlit fyrir sunnanátt  með vætu og hlýnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

litar- eða ilmefni í honum svo
mæður geta einnig notað það
á geirvörturnar ef þær verða
sárar. Þetta er náttúrulegt og
algjörlega skaðlaust.

Það er margt náttúrulegt
hægt að nota í staðinn fyrir að
grípa alltaf til lyfja strax. Til
dæmis er það gott ráð fyrir
eyrnaveik börn að malla sam-
an hvítlauk og ólífuolíu og
setja í eyrun, dætur mínar hafa
beðið um það eftir að þær hafa
verið orðnar nógu gamlar, til
að vita og finna virknina. Það
er um að gera að nota náttúr-
una.“

VitundarvakningVitundarvakningVitundarvakningVitundarvakningVitundarvakning
fyrir náttúrulegumfyrir náttúrulegumfyrir náttúrulegumfyrir náttúrulegumfyrir náttúrulegum

vörumvörumvörumvörumvörum
– Er markaðurinn ekki alltaf

að stækka fyrir náttúrulegar
vörur?

„Jú ég held að Íslendingar
séu alltaf að verða meðvitaðri
um að lífræn vottun skiptir
máli og að allt sem við látum
ofan í okkur eða berum á húð-
ina fer inn í líkamann sem
þarf að vinna úr þeim. Enn
sem komið er eru útlendingar
framar okkur í þessum málum
en við erum að vakna til vit-
undar.“

– Nú er sífellt meira um að
fólk hafi ofnæmi fyrir þessu
og hinu, geta náttúrulegar vör-
ur eins og þínar verið lausn
fyrir þau?

„Já það er fullt af fólki sem
þolir ekki kemísk efni og ég
hef fengið fréttir af því frá
verslunum í Reykjavík að fólk
sem hefur haft varann á þegar
það kaupir vörurnar mínar
fyrst, þar sem það er með of-
næmi fyrir öllu, hefur komið
til baka og sagt að þetta hent-
aði þeim mjög vel. Ég held að
við séum búin að fá of mikið
af kemískum efnum. Bæði í
mat og snyrtivörum og öðru.
Ég vil því hvetja fólk til að
prófa Villimeyjar-vörurnar og
sjá hvernig þeim líkar þær.
Eins og til að mynda hefur
vöðva- og liðagaldurinn reynst
mörgum mjög vel hvort sem
þeir þjást af gigt, íþrótta-
meiðslum, vöðvabólgum eða
vaxtarverkjum barna. Hann er
við bólgum og verkjum af öllu
tagi. Fólk ætti því að gefa
þessu séns því það er ekki
mjög gott að nota of mikið af
lyfjum.“

– Hvernig öðlaðist þú þessa
kunnáttu að búa til smyrsl úr
villtum plöntum?

„Ég hef oft verið spurð að
þessu og ég veit eiginlega ekki
hverju ég á að svara. Ég hef
lesið mér heilmikið til og farið
á námskeið og hef síðan þróað
þetta áfram sjálf. En ég hef
einnig fengið að heyra að ég
hafi gert þetta áður, í einhverju
öðru lífi“, segir Aðalbjörg og

hlær við. „Þetta er bara eitt-
hvað sem ég finn á mér. Það
skiptir máli hvernig maður
tínir jurtirnar, hvenær þær eru
teknar og hvað er notað af
þeim. Maður er allt sumarið
að tína þar sem plönturnar
vaxa á mismunandi tímum.“

Ekki að berjastEkki að berjastEkki að berjastEkki að berjastEkki að berjast
við risafyrirtækinvið risafyrirtækinvið risafyrirtækinvið risafyrirtækinvið risafyrirtækin
– Hefur Villimey ekki hlot-

ið mikla athygli?
„Jú, ég hef fengið ágætis

athygli. Og þegar reynslan af
vörunum sannar sig er það
besta auglýsingin. Það spyrst
út og margir hafa hringt í mig
og sagt mér hvað smyrslin
hafa hjálpað sér mikið. Það
hvetur mig áfram þegar ég
heyri svona reynslusögur því
að auðvitað er baráttan hörð
og það er rosalega erfitt að
koma upp svona sprotafyrir-
tæki og ég tala nú ekki um
þegar maður er svona langt
frá markaðinum eins og ég á
Tálknafirði. Svo vakti það
töluverða athygli bæði innan-
lands og erlendis þegar ég
fékk lífrænu vottunina á land-
svæðið. Nú er verið að vinna í
að fá vottun á framleiðsluna
líka, það er vonandi á loka-
stigi.

Aðalbjörg Þorsteinsdóttir ásamt dóttur sinni Olgu Rannveigu Bragadóttur.
Ég hef verið í viðræðum

við erlenda aðila um að selja
vörurnar út en það er allt á
byrjunarstigi.“

– En vörurnar eru fáanlegar
víða um land.

„Já þær eru seldar í Lyfju
um land allt og í ýmsum
heilsubúðum og ég segi bara
sem betur fer því þá á fólk
auðveldara með að nálgast
þær.“

– Þú hefur ekkert í hyggju
að leggja í slag við risa
lyfjafyrirtækin út í heimi?

„Nei ég er nú ekkert komin
í það. Enda væri það erfitt þar
sem öll framleiðslan byggist
á jurtunum sem mismikið er
af eftir tíðarfari auk þess sem
við þurfum að huga að því að
fara vel með náttúruna í leið-
inni. Þetta verður bara að
þróast og koma í ljós hvað
verður.“

Ýmislegt semÝmislegt semÝmislegt semÝmislegt semÝmislegt sem
bíður í kollinumbíður í kollinumbíður í kollinumbíður í kollinumbíður í kollinum

– Þú sagðir að dóttir þín
hefði verið að vinna með þér
að þessu, er ætlunin að láta
kunnáttuna ganga til næsta
ættliðs eins og tíðkaðist forð-
um daga?

„Það er ekki spurning. Ég á
nú þrjár aðrar dætur svo það

er af nógu að taka. En annars
er ég nú ekki orðin farin að
hugsa út í það þar sem mér
finnst ég ekki vera orðin svo
gömul“, segir Aðalbjörg og
hlær. „Sú elsta hefur verið að
vinna með mér á sumrin en
hún er í Háskóla Íslands á
veturna svo það er mun bara
koma í ljós hver mun hafa
áhuga á þessu.“

– Er þetta heilsársstarf eða
fer það að mestu fram á sumr-
in?

„Maður tínir náttúrulega á
fullu á sumrin þar sem það er
mjög stuttur tími sem maður
hefur til að afla efnisins. En á
veturna er maður að vinna úr
afrakstri sumarsins og það fer
hellingstími í það. Síðan fer
markaðssetning að mestu
fram á veturna.“

– Hvað er svo framundan,
ætlarðu að færa út kvíarnar?

„Já ég hef verið að hugsa
um það. Það er einmitt hugs-
unin að baki þess að vilja flytja
vöruna út en ef það tekst get
ég farið að ráða til mín fólk til
þess að tína og þá get ég farið
að sinna þróuninni betur. Það
er heilmikið sem bíður í koll-
inum eftir að ég geti þróað
það áfram“, segir Aðalbjörg.

– thelma@bb.is

Tálknafjörður.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Harpa Henrýsdóttir á Ísafirði

Seðjandi tómat-
súpa og sítrónuís
Sælkeri vikunnar býður upp

á seðjandi tómatsúpu sem til-
valið er að útbúa nú þegar
haustið er komið og gott er að
fá yl í kroppinn. Harpa mælir
með því að setja smávegis af
kotasælu út í súpuna til að
gera hana enn gómsætari. Þá
segist hún yfirleitt bera ristað
brauð fram með súpunni. Í
eftirrétt er sítrónuís sem kall-
ast skemmtilega á við tómat-
súpuna, minnir þá sem hann
smakka á sól og sumar.

Tómatsúpa
1,5 kg tómatar
3 hvítlauksgeirar
3 chili
1 laukur
vatn, nógu mikið til að
súpan sé ekki grautur en
ekki of mikið
pipar
salt
um hálfur poki af nachos-
flögum
slatti af rifnum osti
fersk steinselja
kotasæla

Skerið tómatana í helminga,
raðið þeim á grind og bakið
við 175°C þangað til þeir eru
orðnir mjúkir og saman-
skorpnir. Betra er að hafa ofn-
skúffu undir tómötunum til
að gumsið leki ekki niður í
ofninn. Ristið hvítlauksgeir-
ana og chilíið á pönnu þangað
til hýðið á chilíinu er farið að
brenna og hvítlauksgeirarnir
eru orðnir gulir og mjúkir.
Setjið hvítlaukinn því næst í
matvinnsluvél og látið hann
saxast nokkuð smátt. Bætið
þá tómötunum út í og látið þá
saxast líka, en frekar gróft.
Hitið dálitla olíu í pottinum
sem á að elda súpuna í og
látið laukinn, smátt saxaðan,
malla þar þangað til hann er
orðinn glær. Setjið þá tómat-
maukið, vatnið, pipar og salt
út í pottinn og látið sjóða í 10-
15 mínútur. Hrærið af og til.
Brjótið því næst nachosið,

ekki of smátt samt, hrærið því
saman við og látið súpuna
sjóða í um 3 mínútur í viðbót.
Þá er súpunni hellt í súputar-
ínu eða skál og rifnum osti og
niðurklipptri steinselju stráð
yfir.

Sítrónuís
Börkur af 10 sítrónum
Aldinið úr 2 sítrónum
3 eggjarauður
125 ml rjómi
125 ml mjólk
1 matskeið ljóst síróp

Þeytið eggjarauðurnar, rjóm-
ann og mjólkina í skál sem er
ofan í potti með vatni sem er
hitað (eins og þegar maður
bræðir súkkulaði). Athugið að
blandan má alls ekki sjóða.
Þeytið þangað til blandan er
farin að þykkna og kælið hana
þá. Setjið sítrónuna í blandara
eða matvinnsluvél á meðan.
Látið safann renna úr maukinu
og hrærið því saman við ísinn.
Setjið síðan skálina inn í frysti
og geymið í u.þ.b. klukku-
stund, jafnvel aðeins lengur
en þó alls ekki meira en tvær
klukkustundir. Skerið þá lítil-
lega ofan af hinum 8 sítrónun-
um, eins og lok, og takið ald-
inið innan úr berkinum án þess
að skemma börkinn. Mér
finnst best að gera þetta með
höndunum en mæli með að
nota hanska því annars svíður
mann alveg rosalega í hend-
urnar. Skellið ísnum síðan í
sítrónuskálarnar, setjið lokin
á og raðið inn í frysti. Ágætt
er að hafa sítrónurnar ofan í
plastglösum til að þær geti
staðið upp á endann. Ég mæli
með því að þið takið sítrónurn-
ar úr frystinum um hálftíma
áður en þær eru bornar fram
og setjið þær í ísskápinn.
 Athugið að ísinn verður að
útbúa að minnsta kosti sólar-
hring áður en áætlað er að
snæða.

Ég skora á Lilju Ósk Þóris-
dóttur í Súðavík.

HSV styður umsókn BolvíkingaHSV styður umsókn BolvíkingaHSV styður umsókn BolvíkingaHSV styður umsókn BolvíkingaHSV styður umsókn Bolvíkinga
Stjórn Héraðssambands Vestfirðinga lýsir yfir fullum stuðningi við væntanlega
umsókn Bolungarvíkurkaupstaðar og HSB um Unglingalandsmót 2010. Mun HSV
gera allt til þess að aðstoða við umsókn og framkvæmd mótsins þegar og ef það
verður haldið í Bolungarvík 2010. „Við hjá HSV vitum hvað unglingalandsmótið
2003 hafði mikill áhrif á okkar starf og umhverfi, því hvetjum við UMFÍ til að
halda annað unglingalandsmót hér fyrir vestan árið 2010“, segir í tilkynningu frá
HSV en Unglingalandsmót UMFÍ var haldið á Ísafirði sumarið 2003.
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Leggur til að byggingar-
leyfi verði veitt að nýju

Hólmberg ehf. verður veitt
leyfi til að gera vélaskemmu
að Birnustöðum í Ísafjarðar-
djúpi fokhelda fyrir veturinn.
Þá hefur byggingarnefnd
Súðavíkurhrepps lagt til við
hreppsnefnd að byggingarleyfi
fyrir skemmuna verði veitt að
nýju, en eins og sagt hefur verið
frá ógilti Úrskurðarnefnd
skipulags- og byggingarmála
leyfi sem sveitarstjórn veitti á
sínum tíma.

„Þegar það gerðist var það
niðurstaðan að byggingaraðili

myndi sækja aftur um bygg-
ingarleyfi“, segir Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps. „Þegar sú um-
sókn kom þótti eðlilegt að leita
aftur álits Skipulagsstofnunar,
sem á sínum tíma hafði gefið
grænt ljós á útgáfu byggingar-
leyfis, og sá að þessu sinni
ekkert því til fyrirstöðu að
leyfið yrði veitt að nýju.“

Aðspurður hvort ekki sé
hætta á að leyfisveitingin verði
einfaldlega kærð aftur til
Úrskurðarnefndar skipulags-

og byggingarmála segir Ómar
að það geti vel gerst. „Því
miður tók Úrskurðarnefndin
ekki á meginmálinu í sínum
úrskurði, þ.e.a.s. staðsetningu
skemmunnar sem hefur verið
kjarninn í málinu allan tímann.
Hugsanlega verður leyfis-
veitingin kærð aftur. Sam-
kvæmt nýföllnum dómi í
sambærilegu máli var kærenda
gert skylt að sanna að bygg-
ingin hefði neikvæð áhrif, eins
og sjónmengun eða afgerandi
grenndaráhrif, og án þess að

ég geti nokkuð sagt til um það
þá er ekki ólíklegt að þetta mál
fari í svipaðan farveg.“

Byggingarnefnd Súðavíkur-
hrepps hefur lagt til við sveitar-
stjórn að umbeðið byggingar-
leyfi verði samþykkt, en þar
sem næsti fundur sveitar-
stjórnar er ekki fyrr en í
nóvember hefur byggingar-
nefnd lagt til við byggingar-
fulltrúa að hann veiti heimild
til að loka vélageymslunni til
að varna mögulegum fok-
skemmdum.

Hugmyndasmiðurinn
fékk að renna sér fyrstur

Nýr sundlaugargarður við
íþróttamiðstöðina Árbæ í Bol-
ungarvík var vígður á laugar-
dag. Það var ungur drengur,
Hrannar Þór Egilsson, sem
varð þess heiðurs aðnjótandi
að renna sér fyrstu ferðina í
rennibrautinni, en það var
hugmynd Hrannars um renni-
braut við sundlaugina sem var
kveikjan að gerð sundlaugar-
garðsins.

Hrannar var aðeins fimm ára
gamall þegar hann kom að máli
við þáverandi bæjarstjóra í
Bolungarvík, Einar Pétursson,
og sagði honum frá hugmynd
sinni um rennibraut. Einar

Karl Ásgeirsson hefur
verið ráðinn rekstrarstjóri
3X Technology ehf og hefur
hann þegar hafið störf. Karl
var áður annar eigandi SKG
veitinga. Hann segir ekki
miklar breytingar fylgja
komu hans í fyrirtækið, þó
nýjum mönnum fylgi alltaf
einhverjar breytingar.

Karl Ásgeirsson
ráðinn rekstrarstjóri

3X Technology

Húsnæði 3X Technology á Ísafirði.

„Þetta er fyrirtæki sem
hvílir á góðum grunni og
markmiðið er auðvitað að
halda áfram að reka þetta
vel, einbeita sér að því“,
segir Karl. „Það eru erfiðir
tímar framundan, kvóta-
niðurskurðurinn bitnar á
okkur eins og mörgum, en
við tökumst bara á við það.“

Skólastarf fer
brösuglega
af stað í GÍ

stefna sé illa á vegi stödd þó
að innleiðing hennar hafi
tafist. „Hvað innleiðingu
uppbyggingarstefnunnar
varðar þá er ljóst að aðstoðar-
skólastjóri sem er hættur
störfum við skólann stjórn-
aði því starfi innan skólans.
Brotthvarf hans gerir það að
verkum að við erum seinni
til að taka upp þráðinn eins
og skilið var við síðasta vor.
Innleiðingarvinnunni seink-
ar eitthvað vegna þessara
aðstæðna, hins vegar munum
við halda ótrauð áfram. Ég
tek ekki undir það að vinnan
sé illa á vegi stödd, hins
vegar hafa aðstæður orðið
til þess að verkinu hefur
seinkað nokkuð frá því sem
áætlað var, það er auðvitað
óheppilegt en við vinnum
okkur frá því.“

Uppbyggingarstefnan
byggir á sálfræðilegum
kenningum um mannlega
hegðun, sem fela í sér að
mannfólkið sé ávallt að
reyna uppfylla þarfir sem eru
sameiginlegar öllum. Stefn-
an snýst um að vinna lífsgildi
út frá þessum þörfum.

– thelma@bb.is

Upphaf skólastarfs hefur
verið óvenju erfitt í Grunn-
skólanum á Ísafirði í haust
og uppbyggingarstefnan er
illa á vegi stödd. Þessu lýsti
fulltrúi kennara yfir á fundi
fræðslunefndar Ísafjarðar-
bæjar á dögunum. Aðspurð-
ur segir Skarphéðinn Jóns-
son, skólastjóri GÍ, að eflaust
megi færa rök fyrir því að
erfitt upphaf skólastarfs hafi
stafað af því að ekki var búið
að ráða í stöðu deildarstjóra
við skólann í skólabyrjun.

„Það hafði vitanlega þau
áhrif að meira álag var á
öðrum stjórnendum og auð-
vitað bitnaði það eitthvað á
starfinu hjá stjórnendum og
öðru starfsfólki. Það var svo
í byrjun september sem
deildarstjóri var ráðinn og
það tekur nokkurn tíma fyrir
viðkomandi að komast inn í
starfið og fyrir stjórnendur
að fínpússa verkaskiptingu
sína. Þann tíma sem um
ræðir verðum við að snúa
bökum saman og gera gott
úr hlutunum“, segir Skarp-
héðinn.

Hann segist ekki vera sam-
mála því að uppbyggingar-

sagði Hrannari þá að tala við
sig síðar og þá með teikningu
af hugmynd sinni. Hrannar tók
til við að teikna og mætti
nokkru síðar á skrifstofu
bæjarstjóra með teikninguna.
Bæjarstjóri lagði teikninguna
fyrir bæjarráð í kjölfarið og
þannig fór boltinn að rúlla.

Nú eru tvö ár liðin frá því að
athafnamaðurinn ungi lagði
hugmynd sína fram og er
sundlaugargarðurinn nú orðinn
að veruleika. Gera má ráð fyrir
að ungir sem aldnir sundgarpar
fagni þessari viðbót við sund-
laugina í Bolungarvík.

– tinna@bb.is


