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Færri gjald-
þrotabeiðnir

Beiðnum um gjaldþrota-
skipti hefur fækkað þó nokk-
uð hjá Héraðsdómi Vest-
fjarða frá síðasta ári. Það sem
af er árinu hefur 21 beiðni
borist en þær voru 39 á sama
tímabili í fyrra. Var þá reynd-
ar um fjölgun að ræða en
þeim hafði farið fækkandi
fimm ár á undan.

Árið 2002 voru beiðnirnar
69. Árið 2006 voru beiðnirn-
ar 47 og úrskurðir 37 talsins.
27 fyrirtæki voru úrskurðuð
gjaldþrota það árið og 10
einstaklingar. Árið 2007
voru gjaldþrotabeiðnirnar 34
og voru þrettán fyrirtæki úr-
skurðuð gjaldþrota og þrír
einstaklingar.

Samrekstur
ekki tímabær

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur lagt til að stefnt
skuli að sameiningu leik- og
grunnskóla á Þingeyri með
vorinu og að undirbúningur
að því verki hefjist hið fyrsta.
Á fundi fræðslunefndar á
dögunum var lagt fram minn-
isblað leik- og grunnskóla-
fulltrúa sveitarfélagsins um
samrekstur leik- og grunn-
skóla á Þingeyri en í nýjum
lögum er nú heimild til að
samreka þessi tvö skólastig.

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar telur ekki tímabært að
hrinda af stað sem stendur
sameiningarferli um rekstur,
þar sem ekki liggja fyrir
neinar starfslýsingar, undir-
búningur starfsfólks er eng-
inn og aðdragandi að sam-
einingu of skammur.

Stefnt er að því að fækka
sýslumannsembættum lands-
ins úr 24 í 7 í sparnaðarskyni.
Þá stendur til að stokka upp
í starfsemi embættanna og
gera þau hæfari til að sinna
flóknum og sérhæfðum verk-
efnum. Ragna Árnadóttir
dómsmálaráðherra greindi
frá þessum tillögum á fundi
með sýslumönnum. Gangi
áætlanirnar eftir verður einn
sýslumaður á höfuðborgar-
svæðinu, einn á Vesturlandi,
Vestfjörðum, Norðurlandi,
Austurlandi, Suðurlandi og
á Reykjanesi.

Þótt sýslumönnum fækki,
er inni í myndinni að útibú
verði á nokkrum stöðum sem
sjái um ýmsa nærþjónustu.

Sýslumönn-
um fækkað?

„Ekki mér vitanlega“, segir
Magnús V. Jóhannsson svæðis-
stjóri norðvestursvæðis Vega-
gerðarinnar, aðspurður hvort eitt-
hvað sé að frétta varðandi fram-
tíðarþjóðveg gegnum byggðina
á Ísafirði. Hrannargata og Sólgata
uppfylla ekki markmið Vega-
gerðarinnar í því efni en þær telj-
ast nú þjóðvegur í gegnum byggð-

ina, hvor í sína áttina. Umferðar-
öryggi er ekki eins og best gerist
og skortir á góða sambúð vegar
og umferðar við umhverfi og íbúa,
eftir því sem fram kom í bréfi
Magnúsar til Ísafjarðarbæjar í
sumar.

Þar kom einnig fram að Vega-
gerðin telur einn besta kostinn
að gera Sólgötuna að tveggja ak-

reina vegi. Til að svo gæti orðið
þyrfti að fjarlægja þrjú hús við
götuna til að geta breikkað hana
nægilega og eitt hús við Hnífs-
dalsveg. „Við vörpuðum bara fram
þessari hugmynd og henni var
einfaldlega hafnað og við höf-
um ekki gert neitt meira í því“,
segir Magnús.

Hann segir að Vegagerðin hafi

með þessari tillögu viljað benda
á að núverandi fyrirkomulag sé
að margra mati ekki fullnægjandi
lausn á tengingu gegnum bæinn.
„Við höfum ekki lagt fram neinar
aðrar hugmyndir eða gert neinar
sérstakar kröfur. Skipulagsvaldið
er hjá sveitarfélaginu þó að við
séum með þjóðveg þarna í gegn.
Þetta er ekki inni í neinni áætlun.“

Engar kröfur um breikkun Sólgötu

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur ákveðið með fimm atkvæð-
um gegn fjórum að loka þjón-
ustudeild aldraðra á Hlíf á Ísafirði
um næstu áramót. Við ákvarð-
anatökuna var vísað í vistunarmat
sem nýlega var framkvæmt og
sýnir að allir íbúar á þjónustu-
deildarinnar eru í brýnni þörf fyr-
ir vist á hjúkrunarheimili. Bæjar-
stjóra hefur verið falið að vinna
með starfsfólki, heimilisfólki og
aðstandendum ásamt félagsmála-
nefnd og þjónustuhópi aldraðra,
að því að fylgja eftir ákvörðun
bæjarstjórnar, en hún byggir á
vistunarmati og rétti íbúa á þjón-
ustudeild til meiri þjónustu en
þar er mögulegt að veita.

Einnig er bæjarstjóra falið að
fylgja málinu eftir við Heilbrigð-
isstofnun Vestfjarða, en stofnun-
in er sú eina í sveitarfélaginu,
sem getur veitt þá þjónustu sem
íbúar á þjónustudeildinni eiga rétt
á samkvæmt vistunarmatinu.
Bæjarfulltrúar Í-listans lýstu yfir
vonbrigðum og hryggð vegna

ákvörðunar bæjarfulltrúa Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-
flokks um að loka þjónustudeild-
inni á Hlíf á Ísafirði og svipta þar
með fimm heimilismenn heimili
sínu.

„Þjónustudeildin á Hlíf hefur
um árabil verið nauðsynlegur og
mikilvægur liður í þjónustu við
aldraða í sveitarfélaginu. Með
lokun deildarinnar hættir Ísa-
fjarðarbær að sinna þjónustu við
aldraða, sem sinnt hefur verið af
bæjarfélaginu frá árinu 1921“,
segir í bókun Í-listans en þar segir
jafnframt: „Ábyrgð meirihluta
Sjálfstæðisflokks og Framsókn-
arflokks er mikil í þessu máli,
sérstaklega þar sem tillagan um
lokunina hefur ekki fengið um-
fjöllun í fagnefndum bæjarins,
félagsmálanefnd og þjónustu-
hópi aldraðra og afleiðingarnar
því ekki verið metnar. Bygging
nýs hjúkrunarheimilis er ekki í
augsýn og núverandi meirihluti
hefur sýnt lítið frumkvæði í því
máli.

Að loka nauðsynlegri þjónustu
og varpa af sér ábyrgð eru ekki
vinnubrögð sem lofa góðu þegar
fyrir dyrum stendur að sveitar-
félög í landinu taki við auknum
verkefnum og aukinni ábyrgð í
málefnum fatlaðra og aldraðra.“

Meirihluti bæjarstjórnar vísaði
því algjörlega á bug að verið sé
að leggja niður nauðsynlega
þjónustu í þágu aldraðra í Ísa-
fjarðarbæ. Í bókun Framsóknar-
flokksins og Sjálfstæðisflokksins
segir: „Liðveisla og heimaþjón-
usta er veitt í ríkum mæli af sveit-
arfélaginu, og fer stöðugt vax-
andi, en slík þjónusta hefur að
miklum hluta komið í stað þess
sem á árum áður var jafnan kallað
elliheimili. Þessi þjónusta verður
nú aukin til muna. Skilgreiningar
á þjónustuþörf hafa breyst í
tímans rás en í dag er unnið eftir
þeirri hugmyndafræði að ein-
staklingar geti búið í heimahús-
um svo lengi sem kostur er. Síðan
taki hjúkrunarheimili við. Tím-
arnir eru breyttir og nútímakrafan

er fullkomið hjúkrunarheimili
sem uppfyllir þarfir þeirra sem
metnir eru í brýnni þörf fyrir
hjúkrunarrými. Þá þjónustu er
ekki hægt að veita á Þjónustu-
deildinni, sem nú verður lögð
niður.

Meirihlutinn vísar því einnig
á bug að hugsanleg lokun þjón-
ustudeildarinnar hafi ekki verið
rædd í félagsmálanefnd og þjón-
ustuhópi aldraðra. Sú umræða
hefur staðið yfir um langt skeið
og einungis stóð út af að taka
endanlega ákvörðun. Það er verk-
efni bæjarstjórnar.

Að endingu vísar meirihlutinn
því á bug að bæjaryfirvöld séu
með ákvörðun sinni að varpa af
sér ábyrgð á nauðsynlegri þjón-
ustu. Með ákvörðun sinni er bæj-
arstjórn að leggja drögin að enn
betri þjónustu við eldri borgara
Ísafjarðarbæjar og  taka fyrstu
skrefin í þá átt að á Ísafirði rísi
innan tíðar fullkomið hjúkrunar-
heimili.“

– thelma@bb.is

Þjónustudeild aldraðra
á Hlíf lokað á áramótum

Dvalarheimilið Hlíf á Ísafirði.
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Gætu lagst að bryggju en
komast ekki inn í höfnina

Allra stærstu skemmtiferða-
skip gætu lagst að bryggju við
Ásgeirsbakka í innri höfninni á
Ísafirði en til þess að þau komist
þangað inn strandar á dýpkun og
breikkun innsiglingarinnar í
Sundunum. Yfirvöld samgöngu-
mála eru hins vegar áhugalaus.
„Þetta er verkefni sem við höfum
hug á að ráðast í og myndi alveg
skipta sköpum fyrir okkur“, segir

Guðmundur M. Kristjánsson
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar. „Það
er svo mikið að breytast varðandi
skipakomur til Ísafjarðar þar sem
hlutur skemmtiferðaskipanna
verður stöðugt meiri. Núna er
búið að endurbyggja Ásgeirs-
bakka hérna inni á Polli og þar
gætum við tekið stærstu skemmti-
ferðaskip í heimi upp að bryggju.
Við endurbyggðum um 200

metra kafla af alls 270 metra
viðlegukanti og þar gætum við
þess vegna tekið inn 300 metra
löng skip. Hins vegar komast
þau ekki inn Sundin“, segir Guð-
mundur.

„Við ræddum þetta við sam-
gönguráðherra og aðra í samgöngu-
ráðuneytinu fyrr á þessu ári og
vöktum á því athygli, að þar sem
við erum búin að verja um 250

milljónum í endurbyggingu á
höfninni væri fúlt að láta Sundin
stoppa okkur af. Það er nauðsyn-
legt að dýpka og breikka innsigl-
inguna til að koma skipunum
hérna inn. Pollurinn er hins vegar
nægilega djúpur frá náttúrunnar
hendi og þarf ekki að eiga neitt
við hann. Viðbrögð samgöngu-
yfirvalda voru á þá leið, að það
væri ekki mikill áhugi að koma

til móts við okkur í þessu máli.“
Að sögn Guðmundar M. Krist-

jánssonar, hafnarstjóra væri þarna
um að ræða uppdælingu á kring-
um 150 þúsund rúmmetrum af
efni. „Það væri hægt að byrja
strax á næstu dögum ef út í það
færi því að ég veit ekki betur en
sanddæluskipin liggi verkefna-
laus í Reykjavík.“

– hlynur@bb.is

Ýmsir rannsóknarverkefni eru
unnin hjá Snjóflóðasetrinu á Ísa-
firði sem er útibú frá Veðurstofu
Íslands. Meðal rannsóknarverk-
efna setursins má nefna tvívíð
snjóflóðalíkön og rannsóknir á
snjóalögum og aurskriðum. Það
verkefni sem hefur vakið hvað
mesta athygli undanfarið eru til-
raunir til að koma af stað snjó-
flóðum með sprengingum. Verk-
efnið hefur verið í gangi undan-
farna þrjá vetur og hefur tekið

mjög vel. Snjóflóð af ýmsum
gerðum og stærðum hafa verið
sett af stað við mismunandi að-
stæður og hafa góðar myndir
náðst af flóðunum sem gerir
mögulegt að rannsaka eðli þeirra.
Stefnt er að því að halda tilraun-
unum áfram í vetur, fáist tilskilin
leyfi. Þá verður fylgst með
Drangajökli, en miðað við mæl-
ingar síðustu ára, hefur jökullinn
stækkað, öfugt við þróun annarra
jökla landsins. Þá er Snjóflóða-

setrið að vinna að þróun aur-
skriðuvaktar Veðurstofunnar,
sem og að sameina snjóflóða-
varnargrunn Veðurstofunnar og
aurskriðugrunn Náttúrufræði-
stofnunar Íslands.

Meðal haustverkefna Snjó-
flóðasetursins er að fara yfir allar
snjódýptarstikur sem reistar hafa
verið í fjöllunum umhverfis
Súðavík, Ísafjörð, Hnífsdal og
Bolungarvík, og þær endurnýj-
aðar. Viðhaldi sjálfvirkra veður-

stöðva á svæðinu er einnig sinnt
af Snjóflóðasetrinu. Árið 1995
voru sett ný lög um ofanflóða-
hættumat og nýjar aðferðir þró-
aðar. Frá þeim tíma hefur verið
unnið hættumat fyrir flesta þétt-
býlisstaði þar sem ofanflóða-
hætta er umtalsverð. Nýlega voru
settar reglur um hættumat vegna
snjóflóða á skíðasvæðum og
vinnur Snjóflóðasetrið að því að
gera hættumat fyrir öll helstu
skíðasvæði landsins. Starfsmenn

Snjóflóðasetursins taka einnig
þátt í vinnu við hættumat á
ákveðnum dreifbýlissvæðum og
þéttbýlissvæðum þar sem hættan
er ekki talin mikil.

Starfsmenn Snjóflóðasetursins
á Ísafirði eru sjö. Við sameiningu
Veðurstofu Íslands og vatnamæl-
inga Orkustofnunar um síðustu
áramót bættust einnig við fjöl-
breytt verkefni. Má þar nefna
vatnshæðamælakerfi Veðurstof-
unnar.                  – heida@bb.is

Fjölbreytt starfsemi Snjóflóðasetursins

Vonar að
ekki komi til

uppsagna
„Ég vona að það verði ekki

uppsagnir“, segir Rósa Helga
Ingólfsdóttir, skattstjóri á
Ísafirði, um þær breytingar
sem fyrirhugaðar eru á
uppbyggingu skattkerfisins
í landinu. Eins og komið
hefur í fréttum hyggst fjár-
málaráðuneytið fækka skatt-
stjórum úr níu í einn, auk
ríkisskattstjóra. Ráðgert er
að spara með þessu 140
milljónir á ári í rekstri
skattkerfisins og fækka um
rúmlega tuttugu starfsmenn
en halda óbreyttu hlutfalli
starfsmanna á landsbyggð-
inni og höfuðborgarsvæð-
inu.

Sex konur halda uppi starf-
semi Skattstofunnar á Ísa-
firði. Sparnaðaraðgerðir hafa
verið í gangi, m.a. var ekki
ráðið í starf sem losnaði ný-
lega. „Ég vona að það verði
haldið áfram einhverri starf-
semi á skattstofunni á Ísa-
firði“ segir Rósa Helga, sem
flutti til Ísafjarðar fyrir rúmu
ári þegar henni var veitt em-
bætti skattstjóra þar til fimm
ára.

Áhugi á þjóðbúningasaumi
ekkert að dvína á Vestfjörðum

Þjóðbúningafélag Vestfjarða
fagnaði nýju námskeiðatímabili
í Tjöruhúsinu á föstudag. „Við
vorum um 20 manns sem hitt-
ust áður en farið var inn í vet-
urinn. Þetta var mjög gaman“,

segir Margrét Skúladóttir,
formaður Þjóðbúningafé-

lagsins. Ekkert lát virðist vera á
áhuga á þjóðbúningasaumi á

svæðinu. „Það eru átta eða níu
konur á upphlautsnámskeiði og

fimm eða sex konur að sauma
barnabúninga. Við erum komn-

ar með þjálfaðan kennara frá
Þjóðbúningastofu til að leið-

beina okkur. Svo eru nokkrar
komnar af stað með stóra bún-
inga sem tekur nokkur ár, þær

eru komnar mislangt og á næst-
unni verður farið í að samstilla

þær og fáum við kennara að
sunnan til þess“, segir Margrét.

Þjóðbúningafélag Vestfjarða
var formlega stofnað í mars í

kjölfar þjóðbúningasaumsnám-
skeiðs sem haldið var á Ísafirði

fyrir þremur árum. Margrét
segir mikið vatn hafa runnið til

sjávar síðan þá. „Þetta átti
upprunalega að vera eitt

námskeið en það virðist hafa
orðið mikil vakning síðan þá.

Við héldum að aðsóknin myndi
dala í kreppunni en svo virðist

ekki vera og við heyrum að
sunnan að það sé nóg að gera.

Það er eins og í staðinn fyrir

utanlandsferðir áður fyrr sé
fólk meira í því núna að finna

sér áhugamál innanlands.“
Félagið reiðir mikið á styrki

frá velunnurum til þess að geta
haldið starfseminni áfram.

„Þrátt fyrir að námskeiðin hafi
ekki hækkað í verði í tvö ár þá

myndi það þýða svimandi

upphæðir ef alls kyns auka
kostnaður myndi leggjast á þau

eins og ferðakostnaður og
uppihald fyrir kennara. Við

höfum því reitt okkur mikið á
góðviljaða stuðningsaðila til að

hlaupa undir bagga með
okkur.“

– thelma@bb.is

Þjóðbúningafélag Vestfjarða kom saman í Tjöruhúsinu til að fagna nýju námskeiðatímabili.
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ætlað sér að vera dagmamma enda hefur hún gætt barna frá níu ár aldri.ætlað sér að vera dagmamma enda hefur hún gætt barna frá níu ár aldri.ætlað sér að vera dagmamma enda hefur hún gætt barna frá níu ár aldri.ætlað sér að vera dagmamma enda hefur hún gætt barna frá níu ár aldri.ætlað sér að vera dagmamma enda hefur hún gætt barna frá níu ár aldri.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að flytja aftur heim á Ísafjörð eftir sex ára dvöl fyrir sunnan.

Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?
Á Ísafirði

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Jeminn, ég á svo margar miklar hamingjustundir, sú

nýjasta líklega fæðing dóttursonar míns sem ég var viðstödd.
Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?

Lífið á höfuðborgarsvæðinu og þróun Maskadagsins!
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Maðurinn minn.
Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?

Hef mjög gaman af allri tónlist. Allri nema teknótónlist.
Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?

Shrek, mama mia, Bagdad Cafe,
Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?

Hjómið Eitt, og Sagan Um Sögu
Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?

Við fórum 2006 með börnin okkar 4, Ernu mágkonu
og hennar fjölskildu í sumarhús með sér sundlaug á

Calpe á Spáni. Það var ómetanleg ferð, því við höfðum
aldrei farið saman áður með öll börnin, og stelpurnar

alveg að vaxa upp úr því að vilja koma með okkur.
Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?

Mér finnst yfir höfuð borgir ekki skemmtilegar.
En Calpe er uppáhalds bærinn fyrir utan Ísafjörð.

Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?
Nuddsessa sem maðurinn minn gaf mér í 35 ára

afmælisgjöf. (Hún er sko búin að koma sér oft vel.)
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Æ, ætli það. Pæli lítið í því. Kannski örverur og bakteríur?
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?

Skriffæris.
Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?

Fiskvinnsla í Norðurtanganum.
Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?

Fyrir utan daggæsluna, þjóðfræðirannsóknir af einhverju tagi.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Man ekki til þess að hafa nokkurn
tímann verið líkt við neina fræga.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Þakgil!

Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?
Dettur engin í hug.
Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?

Núna er það þjóðfræðin.
Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?

Ég held mikið upp á síðu Grunnskólans á Ísafirði og BB.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Dagmamma! Hef verið að passa börn a.m.k. síðan ég var 9 ára.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Þolinmæði.
En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?

Frekja.
Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?

Reiðhjólið.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Maskadagur!
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Mömmu.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Dora the explorer!
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?

Morgnana.
Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?

Meyju.
Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?

Hver er sinnar gæfusmiður.

Sundabakki
lengdur?

„Ef kalkþörungaverksmiðja
myndi rísa hér á Ísafirði er
horft til iðnaðarlóða niðri á
Suðurtanga og þá væri hugs-
anlegt að ráðast í lengingu
Sundabakka“, segir Guð-
mundur M. Kristjánsson
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar.

„Við höfum raunar ekki
lagt það neitt niður fyrir okk-
ur með formlegum hætti
enda var það bara í síðustu
viku sem fjárfestar frá Frakk-
landi komu og voru að skoða
hér aðstæður. Mér skilst að
þeim hafi litist vel á. Svo á eft-
ir að koma í ljós hvort kalk-
þörungar eru í nægilegu magni
í Djúpinu til að sækja þá
með dæluskipi. Ef af slíkri
verksmiðju verður hér á Ísa-
firði yrði væntanlega gerður
einhver sérstakur bryggju-
kantur vegna hennar, líkt og
gert var á Bíldudal“, segir
Guðmundur.

Séra Magnús
verður áfram

Séra Magnús Erlingsson
sóknarprestur á Ísafirði verð-
ur um kyrrt á Ísafirði þar
sem hann fékk ekki prests-
embættið í Kársnessókn í
Kópavogi. Eins og fram hef-
ur komið var hann einn fjór-
tán umsækjenda um starfið.

Að sögn Magnúsar liggur
sú niðurstaða fyrir að hann
verður áfram á Ísafirði. Seg-
ist Magnús una glaður við
það enda hafi honum líkað
afskaplega vel á Ísafirði.
Hann hefur verið sóknar-
prestur á Ísafirði í 18 ár.

Bílaleigu-
bíla vantaði
Mikil aukning var í útleigu

bílaleigubíla í sumar. Við
gátum ekki annað öllum
þeim fyrirspurnum sem við
fengum því við vorum ekki
með nóg af bílum á staðnum.
Eftirspurnin var því meiri en
framboðið,“ segir Jóhanna
Jóhannesdóttir, stöðvarstjóri
bílaleigunnar Hertz á Ísa-
firði.

Magnea Garðardóttir, stöðv-
arstjóri Höldurs ehf., á Ísa-
firði tekur undir orð Jó-
hönnu. „Við hefðum getað
afgreitt fleiri bíla ef við hefð-
um átt þá á staðnum. Eftir-
spurnin var svo mikil í Reyk-
javík að við fengum ekki nóg
af bílum til Ísafjarðar,“ segir
Magnea.



FIMMTUDAGUR     1. OKTÓBER 2009 55555



66666 FIMMTUDAGUR     1. OKTÓBER 2009

Ritstjórnargrein

Langhlaup

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

Aðalheiður Rúnarsdóttir,
símar 456 4560 og 661

0069, heida@bb.is

Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson

Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími

894 6125, halldor@bb.is.

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400

eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorku-

lífeyrisþega.  Einnig sé greitt
með greiðslukorti.

Önnur útgáfa:
Ferðablaðið

Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Norðaustlæg átt, víða 5-
10 m/s með ofankomu í
flestum landshlutum og

fremur kalt í veðri. Horfur
á laugardag: Norðlæg

átt, skýjað með köflum og
él á stöku stað, einkum
um landið austanvert.

Áfram kalt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir austlæga átt

með éljum á við og dreif.
Hiti breytist lítið.

Spurningin
Hefur verið brotist
inn á heimili þitt?
Alls svöruðu 457.

Já sögðu 46 eða 10%
Nei sögðu 411 eða 90%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ríkisskattstjóri skoðar nú
hvort kvótahagnaði hafi verið
komið fyrir í aflandsfélögum og
notaður til fjárfestinga hér á landi.
Þannig hafi fyrrum kvótaeigend-
ur getað komist hjá því að greiða
fjármagnstekjuskatt. Í þeim fé-
lögum sem um ræðir skipta
lægstu upphæðirnar tvö til þrjú
hundruð milljónum króna. Rík-
isskattstjóri hefur nú greint eign-
arhald á velflestum þeirra 400
aflandsfélaga sem skattyfirvöld

hafa til skoðunar. Eigendum
þessara félaga hafa nú borist fyr-
irspurnir frá ríkisskattstjóra m.a.
um tilgang þess að félögin voru
stofnuð, hvort hlutabréf í íslensk-
um félögum hafi verið seld eða
keypt í gegnum félögin auk þess
sem eigendurnir eru beðnir um
að leggja fram ársreikninga.
Samkvæmt heimildum frétta-
stofu eru fyrrverandi kvótaeig-
endur meðal þeirra sem hafa nú
nýlega fengið fyrirspurn.

Um er að ræða nokkra ein-
staklinga sem seldu hlut sinn í
útgerðum á árunum 2000 til 2002
og stofnuðu um leið félög í
skattaskjólum. Upphæðirnar sem
hafa verið lagðar inn í þessi félög
skipta hundruðum milljóna en
lægstu upphæðirnar eru á bilinu
tvö til þrjú hundruð milljónir inni
í einu félagi. Skoðun ríkisskatt-
stjóra felst m.a. í því hvort að
þessir einstaklingar hafi notað
kvótagróðann til fjárfestinga hér

á landi en gert það í gegnum
aflandsfélögin og þannig komist
hjá því að greiða skatt.

Á mannamáli þýðir þetta í
rauninni að ríkisskattstjóri skoðar
nú hvort að mennirnir sem
græddu hundruði milljóna og upp
í milljarða á sölu á sameiginlegri
auðlind þjóðarinnar hafi flutt
gróðann út fyrir landsteinana og
notað hann síðan til fjárfestinga
hér á landi.

– thelma@bb.is

Skoðar hvort kvótahagn-
aði hafi verið skotið undan

Líflegur fasteignamarkaður
Fasteignamarkaðurinn á norð-

anverðum Vestfjörðum hefur
tekið við sér í sumar eftir nokk-
urra mánaða lægð. „Fasteigna-
markaðurinn er búinn að vera
nokkuð líflegur hér í allt sumar
og er það enn, t.d. hafa eignir á
Suðureyri verið að seljast á fullu
núna, ég held að það sé ekki ein
eign á almennri sölu þar núna“,
segir Guðmundur Óli Tryggva-
son, fasteignasali hjá Fasteigna-
sölu Vestfjarða. Árið 2007 var
mjög gott ár á fasteignamarkað-
inum á Vestfjörðum líkt og ann-
ars staðar á landinu en árið 2008
þótti hins vegar rólegt og mjög
lítið um hreyfingar fram að vori
í ár.

Borið hefur nokkuð á því að
gamlir Vestfirðingar, búsettir á
höfuðborgarsvæðinu, séu í fast-
eignakaupa hugleiðingum fyrir

vestan með það að markmiði að
flytja aftur á heimaslóðir. Ingi-
björg Þórðardóttir, formaður Fé-

lags fasteignasala, sagði í samtali
við Fréttablaðið, að fasteignaverð
hafi lækkað um 30% á landsvísu

frá því að kreppan skall á en hún
telur þó vísbendingar um að
markaðurinn sé að taka við sér.

Fasteignamarkaðurinn hefur verið sérstaklega líflegur á Suðureyri.

Það er ódýrara
að vera áskrif-

andi! Síminn
er 456 4560

Kannaðu málið!

,,Þetta lítur ágætlega út og miðar allt í rétta átt, við sjáum ekki
annað. Þetta tekur bara sinn tíma því að skelrækt er langhlaup en
ekki spretthlaup,“ sagði Magni Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Vesturskeljar ehf, í viðtali við blaðið í síðustu viku og bætti við að
ef allt gengi eftir kæmu fyrstu verulegu afurðirnar á markað eftir
rúmt ár. Bláskeljarækt Vesturskeljar ehf hófst í Skötufirði og
Hestfirði fyrir rúmum tveimur árum og nú hefur Álftafjörður bæst
í hópinn. Skelrækt í sjó hefur verið að þróast í tvo til þrjá áratugi.

Annað langhlaupið, sem svo mætti kalla, er þorskeldi Hraðfrysti-
hússins Gunnvarar, en á þess vegum eru 20 eldiskvíar í Álftafirði
og Seyðisfirði. Um er að ræða svokallað áframeldi á veiddum smá-
þorski sem eins og sakir standa er  talinn arðvænlegri kostur en al-
eldi. Árangur HG-manna er eftirtektarverður og sérstaklega ánægju-
legur í ljósi þeirra staðreynda sem við blasa í áratuga langri rauna-
sögu endurreisnar íslenska þorskstofnsins.

Vel má orða það svo að langhlaup þessara tveggja fyrirtækja taki
vonandi aldrei enda. Með öðrum orðum að starfsemin vaxi og
dafni með hverju ári. Hlaupastinginn (óvissuna) mættu þau hins
vegar losna við sem fyrst.

Þótt ólíku sé saman að jafna, áframeldi þorks og kræklingarækt
annars svegar og hins vegar tilraun til að byggja upp náttúrulegan

laxastofn í Hestá í Önundarfirði, er ekki annað hægt en að taka ofan
hatt sinn fyrir framtakinu. Mikill fengur væri að Hestá í flokk lax-
veiðiánna þriggja í Ísafjarðardjúpi.

Kræklingarækt, þorskeldi og laxveiði. Allt stuðlar þetta að öfl-
ugra og fjölbreyttara atvinnulífi og um leið að betra mannlífi.

Takk, Edda HeiðrúnTakk, Edda HeiðrúnTakk, Edda HeiðrúnTakk, Edda HeiðrúnTakk, Edda Heiðrún

Það er hreint út sagt ótrúlegt að á einni kvöldstund skuli hafa
safnast 113 milljónir króna, auk ótal annarra gjafa, til Grensásdeildar
Landspítalans í átaki að frumkvæði Eddu Heiðrúnar Bachman,
leikkonu. Þetta getum við þegar við höfum geð í okkur til að standa
saman, sem ber ekki mikið á um þessar mundir.

Enn ótrúlegri eru þó aðstæðurnar sem sjúklingar og starfsfólk
býr við á stofnuninni. Kannski segir lyftan á sundlaugarbakkanum
allt sem segja þarf!

Grensásdeildin var barn síns tíma. En hvernig hún hefur verið
látin grotna niður á góðæristímum liðinna ára er hreint og beint til
skammar. Þjóðin hefði örugglega viljað skipta á nýrri Grensásdeild
og svo sem einu af mörgum milljarða sendiráðum út um allar triss-
ur.                                                                                               s.h.



FIMMTUDAGUR     1. OKTÓBER 2009 77777

Alþjóðlegi göngu-
og stafgöngudagurinn
laugardaginn 3. október 2009

Gengið verður frá íþróttahúsinu á Torfnesiíþróttahúsinu á Torfnesiíþróttahúsinu á Torfnesiíþróttahúsinu á Torfnesiíþróttahúsinu á Torfnesi
á Ísafirði kl. 11:00 og frá BernódusarlundiBernódusarlundiBernódusarlundiBernódusarlundiBernódusarlundi
í Bolungarvík kl. 13:00. Boðið verður upp á

göngu og leiðsögn um notkun stafa.

Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.
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Núna þegar þreifingar standa
yfir við japanska fyrirtækið Mit-
subishi um möguleika á sjávar-
fallavirkjun á Vestfjörðum, eins
og greint er frá hér að ofan, rifjast
upp að fyrir áratug var gerð at-
hugun varðandi slíka virkjun í
Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi. Þegar
fyrir lá að Vegagerðin hygðist
leggja veg yfir fjörðinn og byggja
þar brú, eins og nú hefur verið
gert, lét Orkubú Vestfjarða kanna
möguleika og hagkvæmni á
byggingu sjávarfallavirkjunar
samhliða gerð brúar yfir fjörðinn.
Almenna verkfræðistofan hf.
gerði lauslega úttekt á þessum
kosti fyrir Orkubúið og skilaði
skýrslu um málið í ársbyrjun
2000. Niðurstaðan varð sú, að
ólíklegt var talið að orkuverð frá
slíkri virkjun í Mjóafirði gæti
orðið nægjanlega hagstætt. Af
þeim sökum lét Orkubúið málið
niður falla.

Í skýrslu Almennu verkfræði-
stofunnar segir m.a.: „Mesti
munur flóðs og fjöru í Ísafjarð-
ardjúpi er skv. flóðatöflu 1999
(Ísafjörður) um 2,5 m, meðal-

munur um 1,5 m og minnsti mun-
ur  um 0,6 m. Nýtilegur hæðar-
munur í sjávarfallavirkjun í
Mjóafirði er því lítill miðað við
þekktar sjávarfallavirkjanir er-
lendis, þar sem munur flóðs og
fjöru er yfirleitt á bilinu 4,5 til
12,4 m. Í fagbókum er talið að
æskilegur munur flóðs og fjöru
sé allt að 7 m til að hagkvæmt sé
að virkja sjávarföll, en þetta er
þó að sjálfsögðu mjög háð að-
stæðum á hverjum stað.“ Á öðr-
um stað í skýrslunni segir: „Hafa
ber einnig í huga að nýtingartími
sjávarfallavirkjunar er lítill eða
aðeins um 25-30% og því for-
senda að orkan fari inn á stórt
orkunet þannig að hún nýtist að
fullu í samrekstri með velmiðl-
uðum vatnsaflsvirkjunum.“

Í samantekt í lok skýrslunnar
segir m.a.: „Með hliðsjón af litl-
um mun flóðs og fjöru í Mjóafirði
verður að telja líklegt að fram-
leiðslukostnaður orku í sjávar-
fallavirkjun í Mjóafirði verði ekki
hagkvæmur m.a. vegna lítils
munar á flóði og fjöru.“

– hlynur@bb.is

Sjávarfallavirkjun í Mjóa-
firði var ekki talin hagkvæm

Möguleikar skoðaðir á sjávar-
fallavirkjunum á Vestfjörðum

Þorgeir Pálsson, framkvæmda-
stjóri Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða, hefur verið í viðræðum við
japanska iðnfyrirtækið Mitsu-
bishi um möguleika á sjávarfalla-
virkjun á Vestfjörðum. Málið er
á frumstigi að sögn Þorgeirs.
„Það er verið að vinna að meist-
araritgerð hjá Háskólasetri Vest-
fjarða um aðstæður á Vestfjörð-
um hvað varðar nýtingu sjávar-
falla til orkuframleiðslu. Ég var
úti í Japan í mars og fékk þar
tækifæri í gegn um Sendiráð Ís-
lands til að kynna þetta verkefni
fyrir Mitsubishi-mönnum og
spurðist þá fyrir um áhuga þeirra
á sjávarfallavirkjunum. Það kom
í ljós að þeir hafa áhuga á að
fylgjast með þessu verkefni. Síð-
an hef ég hitt þá tvisvar og málið
þokast áfram. En verkefninu er
ekki lokið og við þar af leiðandi
ekki komnir með fulla yfirsýn.
Við tökum því hæg en ákveðin
skref í viðræðunum“, segir Þor-
geir.

Hann segir mjög mikilvægt að
möguleikar á virkjunum sjávar-
falla á Vestfjörðum séu skoðaðir.
„Meistararitgerðin er sjálfstætt
verkefni og óháð því hvað kemur
út úr viðræðum við Mitsubishi.
Þetta er mjög spennandi verkefni

en lengi hefur verið áhugi á því
að nýta sjávarföll á Vestfjörð-
um.“

Að verkefninu standa Atvest,
Vaxtarsamningur Vestfjarða,
Háskólasetur Vestfjarða, Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga og
Nýsköpunarmiðstöð og hefur
það verið kynnt í iðnaðarráðu-
neytinu. Þorgeir segir marga
spennandi kosti í stöðunni en um
sé að ræða framtíðarverkefni.
Einn af möguleikunum sem

skoðaðir verða er að tengja virkj-
un sjávarfalla við vegagerð. „Í
hvert sinn sem fjörður er þverað-
ur myndast náttúrulegur straumur
og ef hægt væri að nýta þann
straum til orkuframleiðslu þá
gæti þetta gæti farið hönd í hönd
við vegagerð og myndi það bjóða
upp á mjög spennandi mögu-

leika.“
Aðalsteinn Óskarsson fram-

kvæmdastjóri Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga tekur undir
með Þorgeiri að mikilvægt sé að
kanna hvaða möguleikar séu í
boði en segir þó enn vera mjög
langt í land. „Sjávarorka er mjög
dýr í dag miðað við vatnsafl og

jarðhita en gott er að fara í gegn-
um hverjir eru hagkvæmustu
kostirnir fyrir framtíðina. Þetta
verkefni snýr að raforkuöryggi,
en Vestfirðingar þurfa að hafa
framleiðslu á svæðinu. Við höf-
um því verið að þrýsta á að þetta
verði skoðað svo hægt sé að bera
saman valkosti.“

Því hefur t.d. verið fleygt fram að sjávarföll við Mjóafjarðarbrúna gætu verið heppilegur kostur fyrir sjávarvirkjun.
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„Formaður Ísafjarðarbæjar“
íhugar framhaldið
– litið yfir pólitík og persónuleg mál með Svanlaugu Guðnadóttur hjúkrunarfræðingi og bæjarfulltrúa

„Ég er ekki búin að gera upp
við mig hvað ég geri. Reyndar
var ég eiginlega búin að ákveða
að hætta en síðan hafa nokkrir
innan flokksins míns talað við
mig og beðið mig að hugsa mig
betur um og endurskoða þetta.
Ég ákvað þess vegna að vera
ekki að gefa út neinar yfirlýsingar
að svo stöddu heldur ætla ég að
bræða þetta með sjálfri mér að-
eins lengur.“

Þetta segir Svanlaug Guðna-
dóttir, formaður bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar. Hún er fulltrúi Fram-
sóknarflokksins í bæjarstjórn og
situr í meirihluta ásamt fjórum
fulltrúum Sjálfstæðisflokks. Orð-
rómur hefur verið á sveimi þess
efnis að Svanlaug hyggist ekki
gefa kost á sér lengur við sveitar-
stjórnarkosningarnar í vor. Stað-
fest hefur verið að tveir efstu
menn á lista Sjálfstæðisflokks,
samstarfsflokksins í bæjarstjórn,
þau Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri og Birna Lárusdóttir forseti
bæjarstjórnar, ætla að hætta á kom-
andi vori.

Á sínum tíma rak Svanlaug
um tólf ára skeið verslunina
Krismu í Ljóninu á Ísafirði og
jafnframt átti hún hlut í verslun-
inni Jóni og Gunnu á sama stað
um skeið. Síðan ákvað hún árið
1997 að venda sínu kvæði í kross
og fara að læra hjúkrunarfræði í
fjarnámi og lauk því árið 2002.
Hún var í fyrsta hópnum á Ísafirði
sem lauk fjarnámi við háskólann
á Akureyri.

Nýjung í námsháttumNýjung í námsháttumNýjung í námsháttumNýjung í námsháttumNýjung í námsháttum

„Námið gekk vel þrátt fyrir
ýmsa tæknilega erfiðleika enda
var þetta alger nýjung, allt náms-
efnið var í gegnum sjónvarp sem
var gagnvirkt. Stundum sáum við
að vísu ekkert og ýmisleg vand-
ræði voru við þetta. En okkur
tókst að klára þetta þrátt fyrir að
við þyrftum að keppa í clausus-
prófi, eins og kallað er, en þar
tókst okkur öllum að komast
áfram. Í þessu námi byrjuðum
við tíu talsins en því miður lést
ein góð vinkona mín í hópnum,
hún Pálína Elíasdóttir.“

Svanlaug hefur allt frá því að
hún lauk námi árið 2002 starfað
sem hjúkrunarfræðingur við

sjúkrahúsið á Ísafirði jafnframt
því sem hún hefur unnið að bæj-
armálum. „Að vinna við hjúkrun
með færu samstarfsfólki hefur
verið mér mjög mikilsvert. Sam-
starfsfélagar mínir hafa verið mér
mjög liðlegir á þessum tíma varð-
andi það að flétta saman vaktir
þannig að ég hafi jafnframt getað
sinnt bæjarmálunum.“

Ekkert varð úrEkkert varð úrEkkert varð úrEkkert varð úrEkkert varð úr
FjarlækningastofnunFjarlækningastofnunFjarlækningastofnunFjarlækningastofnunFjarlækningastofnun
Árið þegar náminu lauk tók

Svanlaug sæti á lista Framsókn-
arflokksins við bæjarstjórnar-
kosningarnar í Ísafjarðarbæ. Á
sama tíma var henni boðið að
taka að sér starf framkvæmda-
stjóra Fjarlækningastofnunar Ís-
lands, sem þá var í bígerð að
koma á laggirnar á Ísafirði. „Það
var hins vegar enginn vilji eða
skilningur hjá stjórnvöldum að
taka þátt í því á nokkurn hátt,
þannig að þetta lognaðist út af.“

Svanlaug tók annað sætið á
lista Framsóknar árið 2002 en
Guðni Geir Jóhannesson skipaði
fyrsta sætið. Þau náðu bæði kjöri
í bæjarstjórn. „Við Guðni Geir
unnum mjög vel saman allt þetta
kjörtímabil og þessi tími var mjög
góður skóli fyrir mig. Maður
hafði ekki komið nálægt þessum
störfum áður og gott að hafa
Guðna Geir sér við hlið.“

Saknar Guðna GeirsSaknar Guðna GeirsSaknar Guðna GeirsSaknar Guðna GeirsSaknar Guðna Geirs
Við kosningarnar 2006 fékk

Framsókn hins vegar aðeins einn
mann þannig að Svanlaug féll út
úr bæjarstjórn og var varamaður
Guðna en átti sæti í nefndum
bæjarins fyrir hönd flokksins.
Tæpu ári seinna eða í ársbyrjun
2007 hætti Guðni síðan í bæjar-
stjórn og fluttist brott úr bæjarfé-
laginu. Svanlaug tók sæti hans
sem aðalmaður í bæjarstjórn og
hefur frá þeim tíma verið for-
maður bæjarráðs eins og Guðni
hafði verið fram að því.

„Ég sakna Guðna Geirs mikið
úr bæjarpólitíkinni. Hann var
kraftmikill í öllum sínum störfum
í þágu flokksins og bæjarfélags-
ins og hreif fólk með sér, jafn-
framt því sem hann var duglegur
að skapa fólki atvinnu. Ég tel að
hann hafi unnið mjög óeigin-

gjarnt starf. Hans er vissulega
saknað hér í þessu samfélagi.“

Áður en Guðni Geir hætti var
Svanlaug formaður umhverfis-
nefndar Ísafjarðarbæjar. Guðni
hafði hins vegar verið formaður
hafnarstjórnar og Svanlaug tók
við því hlutverki. Í seinni tíð
hefur hún stundum í gamni verið
kölluð formaður Ísafjarðarbæjar
vegna formennsku sinnar í bæjar-
ráði, hafnarstjórn og umhverfis-
nefnd.

ReykvíkingurReykvíkingurReykvíkingurReykvíkingurReykvíkingur
að upprunaað upprunaað upprunaað upprunaað uppruna

Svanlaug er fædd og uppalin í
Reykjavík og báðir foreldrar
hennar eru Reykvíkingar, þau
Steinunn Inger Jörgensdóttir og
Guðni Hannesson. Móðir hennar
er gift Ágústi Inga Ágústssyni,
föður Inga Þórs Ágústssonar,
sem um skeið var bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarð-
arbæ.

Svanlaug kom vestur á Ísafjörð
árið 1983 ásamt manni sínum,
Sigurjóni Kr. Sigurjónssyni, sem
er framkvæmdastjóri fjármála-
sviðs hjá Orkubúi Vestfjarða.
Hann er fæddur og uppalinn hér
á Ísafirði og sneri aftur á heima-
slóð að loknu námi syðra.

Börn þeirra Svanlaugar og Sig-
urjóns eru þrjú. Elstur er Guðni
Þór, matvælafræðingur, 28 ára,
kvæntur og á tvö börn, Sigrún
Eva er hjúkrunarnemi, 21 árs í
sambúð, en yngstur er Ívar Atli,
16 ára nemi við menntaskólann
á Ísafirði. „Hann ætlar sér að
verða forseti Íslands einn dag-
inn“, segir Svanlaug í gaman-
sömum tón.

Þykir vænt umÞykir vænt umÞykir vænt umÞykir vænt umÞykir vænt um
höfuðborginahöfuðborginahöfuðborginahöfuðborginahöfuðborgina

– Voru það viðbrigði að flytjast
frá Reykjavík og út á land? Hef-
urðu aldrei séð eftir því?

„Nei, ég sé ekki eftir því að
hafa flutt frá Reykjavík. Ísafjörð-
ur hefur gefið mér mjög mikið
og hér hefur mér liðið afskaplega
vel. Hér er mjög gott að ala upp
börn, mikið lagt upp úr tónlistar-
námi og ýmsum tómstundagrein-
um.

Reykjavík togaði kannski í
mann allra fyrst. Mér þykir vænt

um höfuðborgina mína og er stolt
af því að vera Reykvíkingur. Ef
mann langar að skreppa suður,
þá gerir maður það bara með
flugi eða bíl. Samgöngurnar eru
alltaf að batna þó það hafi nú
alveg mátt gerast á styttri tíma.
Ég er mjög dugleg að skreppa
suður annað slagið þegar mig
langar og hef tíma til.“

Hreyfing helstaHreyfing helstaHreyfing helstaHreyfing helstaHreyfing helsta
áhugamáliðáhugamáliðáhugamáliðáhugamáliðáhugamálið

– Hver eru helstu áhugamálin
fyrir utan vinnuna og pólitíkina?

„Það er náttúrlega fjölskyldan
og vinir, hér á ég góða vini og
fjölskyldu. Barnabörnin hafa
hingað til verið í Reykjavík en
eru nú flutt til Þýskalands þannig
að núna fer maður að liggja á
netinu við að finna hagstæð flug-
fargjöld. Ætli það verði ekki
næsta áhugamálið“, segir Svan-
laug og brosir.

„Ég segi nú bara svona, en í
dag er aðaláhugamálið að hreyfa
mig. Ég hef reyndar alla tíð verið
mikið fyrir að fara í göngutúra
en fyrir tveimur árum byrjaði ég
að hlaupa með Riddurum Rósu
þegar ég kemst vegna vinnu eða
funda. Það gefst nú ekki mikill
tími fyrir áhugamálin.

Mér finnst líka gaman að taka
myndir og lesa góðar bækur. Ef
sólarhringurinn væri aðeins
lengri væri ég til í að prófa margt
annað. Núna var ég einmitt að
lesa bæklinginn frá Fræðslumið-
stöðinni og sá þar mörg námskeið
sem ég hefði áhuga á að fara á.
En hreyfingin er helsta áhuga-
málið mitt og þar á meðal að
ganga á fjöll.“

Ætlaði að vera neðarÆtlaði að vera neðarÆtlaði að vera neðarÆtlaði að vera neðarÆtlaði að vera neðar

– Hvað varð til þess að þú
fórst út í bæjarpólitíkina?

„Ég var búin að vera í Fram-
sóknarflokknum alveg frá því að
ég var rétt rúmlega tvítug og hafði
alltaf haft áhuga á mínu nánasta
umhverfi. Síðan var ég beðin að
taka sæti á lista og ætlaði bara
eins og mörgum konum var tamt
að vera einhvers staðar neðarlega
á listanum.

Hins vegar var ég hvött til að
gefa kost á mér í annað sætið og
ég lét til leiðast. Ég hef aldrei séð

eftir þeirri ákvörðun minni.“

Gott samstarfGott samstarfGott samstarfGott samstarfGott samstarf
í bæjarstjórní bæjarstjórní bæjarstjórní bæjarstjórní bæjarstjórn

– Þú ert búin að tala um Guðna
Geir og samstarfið við hann. Aðr-
ir í bæjarmálunum, hvort heldur
er í meirihluta eða minnihluta,
sem þér hefur þótt sérlega gott
að vinna með?

„Ég verð nú bara að segja það,
að þetta hefur allt verið mjög
gott fólk sem ég hef unnið með.
Samstarf okkar Framsóknar-
manna við Sjálfstæðisflokkinn
hefur gengið afskaplega vel. Oft
hefur verið tekist á innan meiri-
hlutans á okkar lokuðu fundum,
eins og eðlilegt er, en mínar skoð-
anir hafa verið virtar og fullt tillit
tekið til þeirra. Það hefur verið
gott að vinna með öllum í meiri-
hlutanum og að vinna með Hall-
dóri Halldórssyni hefur verið
mjög gott.

Hins vegar dreg ég ekki dul á
það, að samstarfið við Sigurð
Pétursson og minnihlutann hefur
líka verið alveg með ágætum.
Ekki síst eftir hrunið í fyrra hefur
samstarf meirihluta og minni-
hluta verið gott. Enda erum við
öll að vinna að því að Ísafjarðar-
bær megi blómstra og dafna eins
vel og hægt er.“

SameininginSameininginSameininginSameininginSameiningin
farsælt skreffarsælt skreffarsælt skreffarsælt skreffarsælt skref

– Telur þú að hin víðtæka
sameining sveitarfélaga á norð-
anverðum Vestfjörðum árið
1996, þegar sveitarfélagið Ísa-
fjarðarbær varð til, hafi gengið
upp með viðunandi hætti? Öðru
hverju heyrast raddir úr fjörðun-
um sunnan jarðganganna þess
efnis að byggðirnar þar séu van-
ræktar eða jafnvel vanvirtar með
einum eða öðrum hætti. Var sam-
einingin farsælt skref?

„Ég tel að þetta skref hafi verið
farsælt þó að alltaf megi gera
betur. Ég tel hins vegar að sam-
einingin hafi orðið öllum byggð-
unum til góðs. Sameinuð erum
við sterkara afl út á við og því
verður ekki neitað að mörg brýn
verkefni hafa verið unnin í þorp-
unum sunnan heiða.“
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Frekari sameiningFrekari sameiningFrekari sameiningFrekari sameiningFrekari sameining
borðleggjandiborðleggjandiborðleggjandiborðleggjandiborðleggjandi

– Göngin milli Bolungarvíkur
og Ísafjarðar opnast senn. Hvað
segir þú um hugmyndir um sam-
einingu allra þriggja sveitarfé-
laganna á norðanverðum Vest-
fjörðum, Bolungarvíkurkaup-
staðar, Ísafjarðarbæjar og Súða-
víkurhrepps?

„Mér finnst það ekki spurning
að það eigi að sameina þessi þrjú
sveitarfélög. Jafnframt verður að
knýja á gerð jarðganga hér milli
Ísafjarðar og Súðavíkur. Sam-
eining ásamt jarðgöngum myndi
stuðla að margvíslegri hagkvæm-
ni, t.d. varðandi yfirstjórn. Ég tel
að við gætum náð meiri hagræð-
ingu í rekstri við ýmisleg verk-
efni.“

Bjartsýn á framtíðinaBjartsýn á framtíðinaBjartsýn á framtíðinaBjartsýn á framtíðinaBjartsýn á framtíðina
– Eftir hrunið mikla í fyrra-

haust má segja að öll viðhorf í
samfélaginu séu breytt að meira
eða minna leyti. Ertu bjartsýn á
framtíð Ísafjarðarbæjar og Vest-

fjarða í heild?
„Já, ég er mjög bjartsýn á fram-

tíð Vestfjarða þótt auðvitað sé á
brattann að sækja. Ég tel að í
ferðamennsku til dæmis séu
mörg tækifæri framundan. Við
sitjum á gullkistu en við þurfum
að læra að nýta hana betur. Svo
ég nefni sem dæmi svæðið fyrir
norðan Djúp, þá er þetta ósnortna
svæði perla fyrir framtíð okkar
og barnanna okkar.

Og núna þegar ég sit hér við
gluggann og horfi yfir höfnina,
þá leyfi ég mér að hafa þá trú að
útgerðin muni lifa hér sinn
blómatíma á ný. Við búum hér
við gjöful fiskimið. Hvort sá
blómatími kemur með strand-
veiðunum eða á annan hátt verður
hins vegar að koma í ljós. Líka
hef ég þá trú og von að þorskeldi
og kræklingaeldi eigi eftir að
skila okkur miklu í framtíðinni.“

Tækifærin verði skoðuðTækifærin verði skoðuðTækifærin verði skoðuðTækifærin verði skoðuðTækifærin verði skoðuð
– Hvernig líst þér á hugmyndir

um stóriðju á Vestfjörðum? Ertu
hlynnt slíkum hugmyndum?
Núna virðast áform um olíu-

hreinsistöð í Arnarfirði að vísu
vera í einhverri biðstöðu.

„Ég er almennt ekki hlynnt
stóriðju á Vestfjörðum. En ég
var í hópnum sem fór að skoða
olíuhreinsistöðvarnar ytra. Það
sem við sáum þar fannst mér
ekki líkjast stóriðju eins og ég
hafði hugsað mér hana. Ég tel
því að við ættum ekki að slá
þetta út af borðinu heldur skoða
þau tækifæri sem bjóðast með
kostum og göllum og meta síðan
stöðuna út frá því.“

Ber hjúkrunar-Ber hjúkrunar-Ber hjúkrunar-Ber hjúkrunar-Ber hjúkrunar-
heimili fyrir brjóstiheimili fyrir brjóstiheimili fyrir brjóstiheimili fyrir brjóstiheimili fyrir brjósti

– Hver eru erfiðustu verkefnin
sem þú hefur komið að í bæjar-
málunum?

„Það var náttúrlega erfitt að
vinna síðustu fjárhagsáætlun.
Mikill niðurskurður, ekki hægt
að framkvæma það sem við höfð-
um hugsað okkur að gera, eins
og til dæmis malbikun gatna, lag-
færingar á gangstéttum og undir-
búningur að byggingu sundlaug-
ar.

Eins hefur það verið erfiðara

en við bjuggumst við að ná fram
byggingu hjúkrunarheimilis á
Ísafirði. Ég hefði viljað koma
því verkefni í höfn áður en ég
hætti. Það verður nú að segjast
eins og er, að samskiptin við
ríkisvaldið hafa ekki hjálpað okk-
ur. Mér finnst ríkið ekki hafa
sýnt þessu máli okkar nægilegan
skilning.

Þegar Siv Friðleifsdóttir var
heilbrigðisráðherra gaf hún lof-
orð um að við mættum byggja
hér tíu rúma hjúkrunarheimili ár-
ið 2010. Okkur þótti það nú ansi
lítið og nú hefur þjónustuhópur
aldraðra sýnt fram á það að þörfin
er að við byggjum hér hjúkrun-
arheimili fyrir að minnsta kosti
35 manns.“

Að sjá árangurAð sjá árangurAð sjá árangurAð sjá árangurAð sjá árangur
erfiðisinserfiðisinserfiðisinserfiðisinserfiðisins

– Skemmtilegustu viðfangs-
efnin í bæjarmálunum?

„Þetta hafa yfirleitt allt verið
skemmtileg viðfangsefni að
glíma við. Yfirleitt er gaman að
vinna að fjárhagsáætlun og spá í

verkefnin á komandi ári. Reyndar
var það ekkert gaman síðast eftir
hrunið, þegar maður þurfti að
fara að skera niður og segja upp
fólki. Það var leiðinlegt.

En þegar maður hefur verið að
sjá einhvern árangur af erfiði
sínu, þá er það alltaf skemmtilegt.
Á síðasta hausti vígðum við til
dæmis viðbyggingu við grunn-
skólann hér á Ísafirði, stórt og
glæsilegt hús sem arkitektinn og
gönguskíðakappinn Einar Ólafs-
son teiknaði. Núna fyrir stuttu
afhenti forseti Íslands iðnaðar-
mönnum og Einari viðurkenn-
ingar vegna einstaklegra góðrar
hönnunar og vandaðra lagna í
því húsi.

Við höfum tekið þátt í því með
KSÍ að koma upp sparkvöllum
með gervigrasi í öllum byggðar-
lögunum í bæjarfélaginu, einnig
við grunnskólann og inni í Firði,
þannig að ungviðið hér hefur
verið duglegt að sparka bolta.
Aldrei að vita nema þetta verði
til þess að við fáum fleiri úrvals-
efni í fótbolta framtíðarinnar“,
segir Svanlaug Guðnadóttir.
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Deilt um fjárhagsstöðu bæjarins
Á síðasta fundi bæjarráðs Ísa-

fjarðarbæjar voru lögð fram drög
að þriggja ára áætlun bæjarins
fyrir árin 2010-12 og gerðu bæj-
arstjóri og fjármálastjóri grein
fyrir henni. Magnús Reynir Guð-
mundsson bæjarfulltrúi minni-
hlutans lagði fram ítarlega bókun
við þennan lið dagskrárinnar og
segir þar: ,,Við afgreiðslu fjár-
hagsáætlunar Ísafjarðarbæjar
fyrir árið 2009 var ljóst að grípa
þurfti til 200 milljón króna nið-
urskurðar í rekstri og framkvæmd-
um á árinu til að ná jöfnuði í
tekjum og útgjöldum. Skemmst
er frá því að segja, að ekki hefur

nema að litlu leyti verið gripið til
nauðsynlegra aðgerða og stefnir
nú í að hallarekstur Ísafjarðar-
bæjar verði á þessu ári meiri en
nokkurn tímann áður eða allt að
500 milljónir króna. Boðað var
af meirihlutanum að nákvæm-
lega yrði fylgst með útgjöldum
og ársfjórðungslega birtar tölur
um tekjur og útgjöld. Þetta hefur
ekki gengið eftir, frekar en
margar aðrar áformaðar aðgerðir
meirihlutans til bjargar bágum
fjárhag bæjarins“, segir í bókun
Magnúsar Reynis.

„Í dag þegar oddvitar Sjálf-
stæðisflokksins í bæjarstjórn Ísa-

fjarðarbæjar hafa boðað brott-
hvarf sitt úr bæjarmálunum er
fjárhagurinn í kalda koli, öfugt
við það sem bæjarstjóri hefur
haldið fram í viðtölum við fjöl-
miðla að undanförnu. Í þessari
stöðu er bráðnauðsynlegt að end-
urskoða nú þegar fjárhagsáætlun
bæjarins fyrir yfirstandandi ár,
svo ljóst sé hver raunveruleg fjár-
hagsstaða sé og hvað þurfi að
gera til bjargar. Fyrr en endur-
skoðun liggur fyrir er ekki tíma-
bært að vinna að áætlanagerð,
hvorki til eins eða þriggja ára.
Að lokum skal bent á, að á lista
yfir þau sveitarfélög, sem gert er

ráð fyrir að verði rekin með halla
á þessu ári er ekki að finna nafn
Ísafjarðarbæjar og gefið með því
í skyn að um tekjuafgang sé að
ræða“, segir einnig í bókuninni.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri,
Svanlaug Guðnadóttir formaður
bæjarráðs og Birna Lárusdóttir
svöruðu með eftirfarandi bókun:

,,Í fyrsta lagi verður að taka
fram, að skylt er samkvæmt lög-
um að afgreiða þriggja ára áætl-
un. Í öðru lagi hefur bæjarráð
unnið að skoðun á rekstri og áætl-
un. Þar hafa minni- og meirihluti
unnið saman án ágreinings í bæj-
arráði. Í þriðja lagi taka aðhalds-

aðgerðir í langstærsta málaflokkn-
um, fræðslumálum, ekki gildi
fyrr en í upphafi skólaárs í lok
ágúst. Í fjórða lagi er rangt að
staða Ísafjarðarbæjar í saman-
burði við önnur sveitarfélög sé
slæm. Samanburður ársreikninga
leiðir það mjög greinilega í ljós.
Í fimmta lagi eru ekki tveir odd-
vitar í Sjálfstæðisflokknum held-
ur einn. Í sjötta lagi er rétt að benda
á að reiknaðar stærðir í rekstri
Ísafjarðarbæjar eru stærstar í
rekstrarniðurstöðu. Þeim stærð-
um hefur bæjarstjórn ekkert vald
á því þar er þróun gengis og
verðbólga sem ráða stærðum.“

Fer frá Hlíf
með söknuði

Íbúar á dvalarheimilinu Hlíf
á Ísafirði og starfsfólk þjón-

ustudeildar Hlífar komu sam-
an á sal Hlífar á fimmtudag í

síðustu viku til að kveðja
fráfarandi forstöðumann,

Grétar Þórðarson, sem hefur
náð eftirlaunaaldri og hættir

því eftir ellefu ára starf. „Það
er ekki gott að slíta sig burt

héðan. Ég fer með söknuði og
fullt af góðum minningum“,

segir Grétar. Um var að ræða
íbúa og starfsfólk á Hlíf I og II
og þjónustudeildarinnar. Eins

og fram hefur komið tekur
Maron Pétursson við starfi

Grétars.

Þriðja stærsta atvinnugreinin
Almenn bjartsýni er hjá ferða-

þjónustuaðilum í landinu og ekki
síst á Vestfjörðum, að því er fram
kom á málþingi um framtíðarsýn
í ferðaþjónustu sem haldið var á
Hótel Ísafirði í síðustu viku.
„Þetta var mjög fínt þing og það
voru lögð fram ýmis gögn um
hversu mikil fjölgun ferðamanna
var í sumar en fyrirséð er að það
haldi áfram næsta sumar. Ferða-
þjónustan er nú orðin þriðja stær-
sta atvinnugrein landsins ef tekið
er til gjaldeyrisöflunar. Tilgangur
þingsins var þó að líta inn á við
og sjá hvað gera mætti betur og
velta fyrir sér hvernig hægt sé að
fjölga störfum og búa til verð-
mætari störf í ferðaþjónustu. Það
var í raun umfjöllunarefni dags-
ins“, segir Jón Páll Hreinsson, for-
stöðumaður Markaðsstofu Vest-
fjarða.

Á þingið komu margir góðir
fyrirlesarar og má þar nefna Ól-
öfu Ýrr Atladóttur ferðamála-
stjóra sem fjallaði um framtíðar-
sýn ferðaþjónustunnar og Ernu

Hauksdóttur framkvæmdastjóra
SAF sem fór yfir tölulegar stað-
reyndir í ferðaþjónustunni. Þá
ávarpaði Katrín Júlíusdóttir, iðn-

aðar- og ferðamálaráðherra þing-
ið. „Í ávarpi hennar kom fram að
það er vilji til góðra verka hjá
ráðherra svo að greinin nái að

eflast og afla gjaldeyris fyrir
íslensku þjóðina“, sagði Jón Páll.

Að þinginu stóðu Starfsgreina-
samband Íslands og Matvís, Mat-

væla og veitingafélag Íslands í
samvinnu við Ferðamálasamtök
Vestfjarða og Markaðsstofu
Vestfjarða.         – thelma@bb.is

Frá þinginu sem haldið var á Hótel Ísafirði.
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Steypustöð til söluSteypustöð til söluSteypustöð til söluSteypustöð til söluSteypustöð til sölu
Til sölu er steypustöð Ásels ehf., að Sindragötu 27,

Ísafirði, sem er 659,6m² stálgrindarhús, byggt 2005.
Húsið skiptist í þrjár einingar, aðalhús, steypustöð og
geymslu. Meðfylgjandi eru öll tæki sem í húsinu eru til
steypugerðar og hellu- og kantsteinagerðar.

Meðfylgjandi eru 5.063m² lóðarréttindi. Ásett verð er
kr. 75 milljónir.

Nánari upplýsingar eru veittar á Fasteignasölu Vest-
fjarða, Hafnarstræti 19, Ísafirði, sími 456 3244, fax: 456
4547. netfang: eignir@fsv.is.

Fjörugt leikár er framundan
hjá vestfirskum leikhúsum og
leikfélögum. Í nýjum bæklingi
sem kemur út í þessari viku er
fjallað þau verk sem sett verða
upp í vetur og kennir þar ýmissa
grasa. Átta ný verk eru á dagskrá
í vetur auk einleikjahátíðarinnar
Act Alone sem haldin er árlega.
Er þar allt á milli gamanleikja til
svartar kómedíu sem túlkuð er
með söng og dansi. Einnig verða
verk sem nú þegar hafa notið
velgengni sýnd aftur í vetur og
má þar nefna Jólasveinar Grýlu-
synir og Dimmalimm. Eins verða
leikhúspáskar á sínum stað á

Ísafirði en þeir heppnuðust afar
vel í fyrra. Það er því víst að allir
ættu að finna eitthvað við sitt
hæfi í leikhúsinu vetur.

„Ef vel tekst til taka töfrar leik-
hússins völdin og þeir sem mættir
eru til að njóta listarinnar gleyma
stund og stað. Stundum tekst leik-
húsinu að gleðja sýningargesti
eina kvöldstund með góðum
gamanleik en stundum verður
gott leikhús líka til þess að menn
vakna til vitundar og endurmeta
veröldina sem þeir eru þátttak-
endur í. Eins leikverkin leitt til
umræðu í samfélaginu eða marg-
víslegra vangaveltna í einrúmi

og kennt fólki að meta lífið og
tilveruna á nýjan hátt.“, segir Jón
Jónsson, menningarfulltrúi Vest-
fjarða í leiðara.

Í kjölfar útgáfu bæklingsins
verður efnt til leiks þar sem
heppnir þátttakendur geta unnið
miða á vestfirska leikárið. Eina
sem til þarf er að nefna eitt verk
sem viðkomandi langar að sjá
sett á svið. Útgefendur bæklings-
ins eru Kómedíuleikhúsið, Act
alone, Brúðuleikhúsið, Dúkku-
kerran, Höfrungur leikdeild, Leik-
félag Hólmavíkur og Litli leik-
klúbburinn.

– thelma@bb.is

Fjörugur leikhúsvetur

Þrettán ungar mæður á Ísafirði
hófu námskeið í svonefndu
kerrupúli. „Þátttakan fór fram úr
björtustu vonum en við áttum
ekki von á svona mörgum á fyrsta
námskeiði,“ segir Sigríður Guð-
jónsdóttir, íþróttafræðingur á Ísa-
firði sem er ein af kennurum á

námskeiðinu. Kerrupúl er alhliða
æfingakerfi fyrir mæður sem
vilja rækta líkama og sál eftir
barnsburð.

Þær byrja á því að hittast á
Torfnesi og hita upp með göngu
í ca. 20 mínútur, eftir það eru
gerðar styrktaræfingar, síðan er

unnið á þolinu og endað á kvið-
og bakæfingum með teygjum.
Kerrupúlið er byggt á amerískri
fyrirmynd þar sem áralöng reynsla
á þessu æfingakerfi hefur skilað
mjög góðum árangri hjá mæðrum
sem hafa viljað koma sér í gott
form.                   – heida@bb.is

Vestfirskar mæður
vilja vera í góðu formi

Góð þáttaka í kerrupúlinu á Ísafirði.

Fyrirtækjamót fór fram á
púttvellinum á Torfnesi fyrir
stuttu. Átján fyrirtæki tóku
þátt í mótinu en tveir kepptu
fyrir hvert og voru því kepp-
endur 36. Mótið fór vel fram
undir öruggri stjórn móts-
stjórans Bærings Pálmason-
ar. Í fyrsta sæti urðu Gunnar
B. Guðmundsson og Stefán
H. Ólafsson fyrir hönd Pixel
á 74 höggum.

Fast á hæla þeirra komu
Heiðar Guðmundsson og
Björn Helgason fyrir hönd
Vátryggingarfélags Íslands
á 76 höggum. Í þriðja sæti
voru Birgir Sveinsson og Óli
Rafn Kristinsson fyrir Hrað-
frystihúsið Gunnvör. Að
loknu móti var verðlaunaaf-
hending og kaffiveisla á Hlíf
þar sem Félag eldri borgara
gaf sigurvegurum verðlaun.

– thelma@bb.is

Pixel sigraði

Sigurvegarar á mótinu
ásamt mótstjóranum
Bæring Pálmasyni.

Vöruverð í lágvöruverslunum
hefur hækkað um 22-24% að því
er fram kemur í vörukönnun sem
unnin var af Alþýðusambandi Ís-
lands. „Stöðugar hækkanir á mat-
vöruverði hafa undanfarin miss-
eri haft umtalsverð áhrif á pyngju
landsmanna. Við aðstæður, líkt
og þær sem nú ríkja í efnahags-
lífinu, reynir á að samkeppni

milli matvöruverslana sé virki
og skili sér til hagsbóta fyrir neyt-
endur,“ segir á vef sambandsins.
Klukkuverslanirnar svokölluðu
koma næst á eftir lágvöruversl-
ununum, en vörukarfan hjá þeim
hefur hækkað um 15-23% frá
því í september á síðasta ári. Þá
hefur vörukarfan hjá þjónustu-
verslunum hækkað um 9-16%.

Áberandi er hversu miklar hækk-
anir eru á nánast öllum liðum
körfunnar.

Lágvöruverslanirnar sem um
ræðir eru Bónus, Krónan, Nettó
og Kaskó. Verð í þessum versl-
unum hækkaði mest fram eftir
síðasta hausti en eftir það hægði
nokkuð á hækkunum. Mesta
hækkunin var í Krónunni eða

24%. Í Nettó og Kaskó hækkaði
vörukarfan um 23% og um 22%
í Bónus. Þrjár verslunarkeðjur
eru einnig í mælingu hjá ASÍ,
þ.e. Hagkaup, Nóatún og Sam-
kaup – Úrval. Mesta hækkunin
var hjá Samkaup – Úrvali eða
16%, hjá Hagkaupum reyndist
vöruverðið hafa hækkað um 11%
og um 9% hjá Nóatúni.

Matarkarfan hækk-
aði um 22% hjá Bónus
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Aðeins tíundi hluti eftir

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

smáar

Nú er svo komið að brátt
verður opið gegnum fjöllin milli

Bolungarvíkur og Hnífsdals. Í nóvember mun það gerast að lokið
verði að sprengja alla leið. Þá opnast ný leið fyrir þá sem vilja til
Bolungarvíkur og til baka. Óshlíðarvegurinn sem er nú nærri
sextíu ára gamall mun heyra sögunni til. Allt breytist til batnaðar
með nýjum og langtum betri samgöngum. Gaman og fróðlegt
verður að fylgjast með því hvernig kjörnir fulltrúar á Alþingi og í
sveitarstjórnum taka á málum. Munu þeir gera sér grein fyrir því
hve mikilvægt er að sýna þjóðinni að bættar samgöngur sýni sig í
betri og sterkari stjórnsýslu?

Aldrei fyrr hefur það verið mögulegt að aka milli Bolungarvíkur
og Reykjavíkur á bundnu slitlagi. Það verður hægt þegar vegurinn
um jarðgöngin verður fullkláraður. Margt mun breytast eðli máls
samkvæmt. Heilsugæsla verður miðstýrðari og sókn til menntunar
á framhaldsskólastigi verður auðveldari. Að aka að vetrarlagi um
jarðgöng fjarri hríðarbyljum, snjóflóðum og að sumri án þess að
óttast skriðuföll og stór fallandi björg verður mikill léttir fyrir þá
sem eiga erindi um jarðgöngin. En hvað verður um þjónustuna?
Fastlega má gera ráð fyrir því að hún dragist til Ísafjarðar. Það var
reynslan af sameiningu Ísafjarðarkaupstaðar og Eyrarhrepps 1971
og sömuleiðis af því að Vestfjarðagöng voru opnuð formlega fyrir
13 árum. Nú ríður á því að berjast ekki gegn þróuninni.

Miklu nær er að nýta sér alla þá kosti sem eru í boði og því ber
að fagna nefndarskipan samgönguráðherra. Nú reynir á forsvars-
menn sveitarfélaganna á norðanverðum Vestfjörðum að stilla sér
upp á sjónarhóli þar sem útsýn er víð til allra átta. Ekki má festa
sig í þröngum sjónarmiðum þeirra sem vilja engu breyta. Þá
mætti eins spyrja ef ætlunin var ekki sú með bættum samgöngum
að nýta sér þær til fullnustu af hverju var þá verið að setja fé í það
að grafa göng? Vissulega mun stjórnsýslan þjappast saman og
vegna stærðar byggðarinnar í Skutulsfirði mun hún fremur dragast
þangað en í aðrar byggðir eins og Bolungarvík eða fyrrum sveit-
arfélög í Vestur Ísafjarðarsýslu eða Súðavík.

Hins þarf að gæta að sé hagkvæmara að þjónustan verði utan
Ísafjarðar þá skoði þeir sem um halda alla kosti af gaumgæfni.
Mörg verkefni má vinna hvar sem er. Tæknin skapar þá möguleika.
Tölvur og netsambönd gera það kleift að vinna ýmislegt þar sem
andlit þjónustunnar er ekki sýnilegt. Áður en íbúar rjúka upp til
handa og fóta vegna þess að þeim þyki eitthvað af þeim tekið ætti
að kynna alla kosti í stöðunni og leita sjónarmiða þeirra. Best
verða breytingar unnar í samráði við þá sem þeim sæta.

Heimurinn er breytingum háður og oft ræður mannkynið ekki
miklu um. Því sem hægt er að ráða skal ráðið.

Þó aðeins tíundi hluti sé eftir af göngunum er stærra verk fram-
undan.

Íslendingar geta verið stoltir
Sem þjóð hafa Íslendingar

sjaldan staðið á eins mikilvægum
tímamótum og einmitt núna og
rýna margir við þetta tækifæri í
það um hvað það snýst að vera
Íslendingur. Mannfræðingurinn
Richard Jenkins er prófessor við
háskólann í Sheffield í Englandi
og er sérfræðingur í þjóðum og
þjóðerni. Hann hefur lengi haft
brennandi áhuga á Íslandi og Ís-
lendingum og kom nhingað til
lands í sumar í tengslum við sum-
arskólann á Hrafnseyri sem
nefndist Þjóðir og þjóðernis-
stefna á tímum hnattvæðingar
sem haldinn var í samvinnu við
Háskólasetur Vestfjarða.

Blaðamaður bæjarins besta
hitti Richard ásamt Valdimar
Halldórssyni forstöðumanni á
Hrafnseyri og fékk að vita um
námskeiðið, hvað gerir Vestfirð-
inga sérstaka og hvernig utanað-
komandi lítur á ástandið sem Ís-
lendingar eru að ganga í gegnum
í dag.

Gamall draum-Gamall draum-Gamall draum-Gamall draum-Gamall draum-
ur að rætastur að rætastur að rætastur að rætastur að rætast

Sumarskólinn fjallaði í stuttu
máli, um þjóðir og þjóðernis-
stefnu í samhengi hnattvæðingar
þar sem aðaláherslan er lögð á
Ísland. Það er að sögn Richards
mjög viðeigandi á þeim tímum
sem við lifum núna. Sérsvið Ric-
hards er einmitt þjóðerni og þjóð-
ernisstefna, en þangað til nýlega
vissi hann ekkert um Ísland sem

hann hafði ekki lesið í blöðum
og í bókum. Það hefur samt lengi
verið draumur hans um að sækja
landið heim.

„Þetta er 40 ára draumur að
rætast“, segir Richard. „Þegar ég
var ungur og á táningsárunum
las ég nokkrar af Íslendingasög-
unum og féll kylliflatur. Ég hugs-
aði með mér: Þetta hljómar eins
og virkilega áhugaverður staður.
Mig hefur því alltaf langað til að
heimsækja Ísland og ég verð að
segja að það fór langt fram úr
mínum björtustu vonum.“

Hrós sem þetta er einstakt, sér-
staklega frá manni sem heillaðist
fyrst af landinu vegna Íslend-
ingasaganna, en Richard segir
ástæðuna sennilega vera að hann
fór strax til Vestfjarða sem heill-
uðu hann í stað þess að staldra
lengi við í höfuðborginni.

„Ég hef kynnst ótrúlegustu
hlutum á svæðinu, eins og fugla-
lífinu og landslaginu sem er
hreint út sagt magnað. Svo er
það birtan, þessi ótrúlega birta sem
maður verður vitni að á Hrafns-
eyri. Ég hef þegar næstum fyllt
myndavélina mína. Svæðið hefur
einnig heillað mig mikið jarð-
fræðilega séð, sem og hangi-
kjötið, sem fór svo sannarlega
fram úr væntingum mínum. Ég
vonast til að gera komið aftur
því ég get séð Vestfirði fyrir mér
sem stað þar sem hægt er að
eyða miklum tíma í að skoða og
sjá og einfaldlega að tala við
fólk“, segir Richard.

svona gengur yfir. Það sem ég
get sagt er samt það að Íslend-
ingar hafa nóg af öðrum hlutum
til að vera stoltir af. Sjálfsmynd
Íslands var ekki slæm áður en
þið urðuð ríkasta þjóð í heimi og
hún verður góð aftur, það er ég
viss um.“

Íslenska þjóðinÍslenska þjóðinÍslenska þjóðinÍslenska þjóðinÍslenska þjóðin
skólabókadæmiskólabókadæmiskólabókadæmiskólabókadæmiskólabókadæmi

Sumarskólinn gekk vel en 12
nemendur frá ýmsum löndum
tóku þátt í verkefninu. Þrátt fyrir
að efnið væri hnattrænt var verið
að reyna að að sýna dæmin út frá
íslensku sjónarhorni. Að sögn
Richards er íslenska þjóðin kjörin
til rannsókna á þessu, enda heim-
ildir góðar allt frá landnámi og
auðvelt að sjá hvernig þjóðin
hefur skapast gegnum tíðina.

„Saga Íslands er sennilega ein
besta skráða heimild fyrir því
hvernig hópur af fólki safnast
saman frá ýmsum löndum á 9.
öld og varð í gegnum aldirnar að
einhverju sem kallast Íslendingar
og varð að þjóð sem fékk loks
sjálfstæði. Þetta er frábært dæmi
um það hvernig þjóðarhóps-
myndun á sér stað, því hægt er
að finna sjálfa dagsetninguna
þegar þetta byrjaði allt saman.
Heimildirnar eru nákvæmar og
ítarlegar þar sem fjallað er um
hvern einstakling á hverjum ein-
stökum stað. Ísland er einnig ein-
stakt dæmi hvað varðar hnatt-
væðingu, en þjóðin var mjög virk
á því sviði þar sem hún kastaði
sér út í það sérstaklega á síðustu
15 árum“, segir Richard.

Áhugaverð umskiptiÁhugaverð umskiptiÁhugaverð umskiptiÁhugaverð umskiptiÁhugaverð umskipti
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Vestfirðir eru eins og vitað er
afvikinn staður á afvikinni eyju
og því segir Richard svæðið vera
einstaklega áhugavert frá sjónar-
horni mannfræðinga. Hann hefur
orðið var við þær miklu breyt-
ingar sem svæðið hefur staðið
frammi fyrir síðustu áratugi og
telur mikilvægt fyrir heimamenn
að snúa vörn í sókn og finna
sjálfbærni til að byggja svæðið
upp næstu áratugina.

„Lengst í burtu frá öllu er full-
komið fyrir mannfræðing. Ég
ímynda mér það að þeir sem búa
hérna hugsi stundum þannig að
staðurinn sé leiðinlegur. Það er
hins vegar ekki til neitt sem heitir
leiðinlegur staður hjá mannfræð-
ingi. Það sem mér finnst áhuga-
verðast eru þessi umskipti frá
hagkerfi sem reiðir sig á fisk og
landbúnað yfir í eitthvað annað
eins og ferðamennsku til dæmis.
Ég trúi því að þetta verði erfið
umskipti en ekki ómöguleg og
það er mjög áhugavert hvernig

Hefur samúð meðHefur samúð meðHefur samúð meðHefur samúð meðHefur samúð með
ÍslendingumÍslendingumÍslendingumÍslendingumÍslendingum

Það er oft sagt að auðveldara
sé að sjá flísina í auga náungans
en bjálkann í manns eigin. Á
þeim tímamótum sem Íslending-
ar standa frammi fyrir í dag getur
oft reynst auðveldara að skoða
ástandið úr fjarlægð. Richard
hefur fylgst mikið með atburðum
síðastliðins árs, aðallega í gegn-
um breska fjölmiðla, og telur að
Íslendingar geti borið höfuðið
hátt.

„Þetta er áhugaverðir atburðir
sem hafa gengið yfir. Ég hef tölu-
verða samúð með Íslendingum,
ekki með bankamönnunum þó,
en ég held að enginn hafi það. Ég
hef þó fulla samúð vegna þessara
fáránlegu hryðjuverkalaga sem
breska ríkisstjórnin beitti. Þau
voru heimsk, vitlaus, dónaleg og
móðgandi. Auðvitað hefðu þeir
átt að hafa samskipti við Ísland
áður en þessu var beitt. Það
áhugaverða við þetta allt saman
er það ég þekki engan sem finnst
þeir eiga eitthvað sökótt við Ís-
land eða Íslendinga“, segir Ric-
hard.

Sem sérfræðingur á sínu sviði
telur Richard að þrátt fyrir að
þjóðarstoltið sé vafalaust sært
þurfi Íslendingar ekki að ör-
vænta. „Þar sem ég var ekki hérna
áður á ég erfitt með að segja
hvaða áhrif þetta hefur nákvæm-
lega haft á þjóðarstoltið þegar

Til sölu er barnavagn, vagn-
stykki og kerrustykki. Allt 2ja
ára gamalt. Uppl. í síma 845
8579 og 456 4645.

Til sölu er Palomino fellihýsi
árg. 2003. Uppl. í síma 897
7216 og 456 7216.

Til leigu er einbýlishús í Bol-
ungarvík. Húsið leigist með
húsgögnum og öllum húsbún-
aði. Í húsinu eru fjögur svefn-
herbergi og rúm og sængur
fyrir sjö manns. Húsið er hlýtt
og notalegt á góðum stað.
Tilvalið fyrir skólanema. Hús-
ið er laust og getur leigst til 1.
júlí 2010. Uppl. veitir María
Svava í síma 486 4405 og 867
3296.

Til leigu er hús í gamla bæjar-
hlutanum í Þórshöfn í Færeyj-
um frá 1. des. 2009 til 15. júní
2010. Húsið stendur nálægt
höfninni í fallegu, friðsælu
hverfi í miðbænum. Áhuga-
samir hafi samband í síma 00
298 312797 eða á netfangið
ingarosa@post.olivant.fo.

Svört tölvutaska tapaðist fyr-
ir utan Íslandsbanka á Ísafirði
24. sept. Finnandi hafi sam-
band við Gunnar í síma 660
3341. Fundarlaun.

Það hvarf frá mér hilla sem
mér er annt um. Sá sem hefur
keypt hana hjá vesturafli er
vinsamlegast beðinn um að
hafa samband í síma 456 3862.

Tveggja hesta stía í nýju hest-
húsi í Kaplaskjóli á Ísafirði er
til sölu. Tvær góðir barnahest-
ar ásamt reiðtygjum geta fylgt
með í kaupunum. Áhugasamir
sendi fyrirspurnir á netfangið
siggathrastar@gmail.com.

Gerist áskrif-
endur í síma

456 4560
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farið verður að því. Ég held að
álver og olíuhreinsunarstöðvar
séu ekki lausninar því þær eru
ekki mjög sjálfbærar, peningur-
inn fer inn í samfélagið og svo
fljótlega út aftur. Sumir fá vinnu
en þegar rætt er um peningana
sjálfa, þá haldast þeir ekki mikið
á svæðinu. Þetta er ekki umhverf-
isverndarsjónarmiðin sem ég að
tala um hérna, ég er ekki að reyna
að vekja áhuga á  því. Ég er
einfaldlega að tala út frá hag-
fræðisjónarmiði, iðnaður sem
þessi endist að jafnaði ekki lengi“,
segir Richard.

Hann nefnir dæmi olíuiðnað-
inn á Sullom Voe á Hjaltlands-
eyjum, en þar hefur verulega
dregið úr verkefnum vegna
minnkandi framboðs á olíu og
gasi á svæðinu sem hefur haft
slæm áhrif á efnahag svæðisins
sem reiddi sig nær eingöngu á
þennan iðnað í langan tíma.
Richard telur því mikilvægt að
Vestfirðingar finni sér iðnað sem
sé kominn til að vera.

„Ég skil að þetta virðist vera
aðlaðandi fyrir stjórnmálamenn
en fólk verður að hugsa hvort
þetta sé hagstætt til langs tíma.
Þetta verður að vera eitthvað sem
verður hérna einnig eftir 50 ár.
Það kynni að vera ekki eins flott
og ekki eins miklir peningar í
því en það er áreiðanlegra og
ferðamennska gæti verið lausnin.
Mér finnst ótrúlegt hvað það er
lítið af ferðamönnum á svæðinu
og það má örugglega nýta sér

þetta betur, þetta er sjálfbærari
iðnaður í mínum augum“, segir
Richard.

Sumarskólinn starfaði í sam-
vinnu við Háskólasetur Vest-

fjarða og var Richard einstaklega
hrifinn af starfi setursins. „Það
að byggja eitthvað þessu líkt upp
hérna á Ísafirði er mjög metnað-
arfullt verkefni, ég bið og ég

vona að það gangi upp. Það hefur
því verið einstaklega gott að fá
leggja eitthvað af mörkum til Há-
skólasetursins því þetta verkefni
er mjög mikilvægt. Þetta getur

skipt sköpum fyrir bæinn og allt
svæðið hérna í kring. Kannski
leynist þar svarið sem Vestfirð-
ingar leita að?“

– nonni@bb.is

Richard og Valdimar í Neðstakaupstað á Ísafirði.

Hefur áhyggjur af vestfirskum fyrirtækjum
Finnbogi Sveinbjörnsson for-

maður Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga vill ekki sigla inn í veturinn
eins og staðan er í atvinnulífinu.
„Ákallið hefur komið frá fyrir-
tækjum, það er kominn tími til
að framkvæma, ekki bara tala.
Fyrirtækin á Vestfjörðum bera
sig vel en vitað er að í kringum
jólin og fram í miðjan mars er
erfitt tímabil, þá sérstaklega í
iðnaði.“ Finnbogi hefur mestar
áhyggjur af þeim fyrirtækjum
sem telja 5-15 manns í vinnu.
„Menn upplifa slæmt ástand og
eru margir sem þurfa tímabundna
aðstoð, ef þeir fengju hana þá
myndi þeim reiða betur af en
núna óska lánastofnanir eftir að
fyrirtækin séu með að 40% eig-
infjárhlutfall til að fá fyrirgreiðsl-
ur. Finnbogi segir vinnu við
stöðuleikasáttmálan, sem undir-
ritaður var af stjórnvöldum og
fulltrúum vinnumarkaðsins í
sumar, vera í biðstöðu. „Einungis
er búið að framkvæma tvo fyrstu
liðina af fjórtán í sáttmálanum
og eru það kjaramál og aðgerðar-
áætlanir. Síðan hefur ekkert verið
gert og stóru málin sitja eftir.“

Andrés Magnússon, framkvæmda-
stjóri verslunar og þjónustu segir
í samtali við mbl.is að fréttir ber-
ist reglulega af því að fyrirtæki

séu að fara í þrot vegna efnahags-
ástandsins og veikrar krónu.
„Allar þessar fréttir um að menn
séu að loka, er í raun og veru
ákall til stjórnvalda. Og á að sýna
stjórnvöldum hvað ástandið er

orðið gífurlega alvarlegt,“ segir
Andrés og bætir við að ótrúlega
langur tími hafi nú liðið frá hrun-
inu án þess að raunhæfar lausnir
hafi verið lagðar fram til aðstoðar
atvinnulífinu. „Staðan á gengi

gjaldmiðilsins er það sem er að
keyra allt í kaf hérna. Við erum
mikið háð innflutningi,“ segir
hann. Því skiptir gengi íslensku
krónunnar jafn miklu sem raun
beri vitni.

Staðan í sjávarútvegi er þó
sæmileg og stafar það af því að
gengið er eins og það er óhagstætt
fyrir neytendur er hagstætt fyrir
útflytjendur.

– heida@bb.is

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga.
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Fjölskyldan í Vigur ásamt gestum á hlaðinu árið 1917. Ljósm: Magnús Jónsson.

Fullveldissaga Vigurklerks
Fyrr á þessu ári gaf Sögufélag

Ísfirðinga út ævisögu Sigurðar
Stefánssonar prests og alþingis-
manns í Vigur. Ævisagan er fyrst
og fremst stjórnmálasaga. Það er
mikill fengur að henni fyrir þá
sem vilja gera sér grein fyrir póli-
tískum átökum innanlands í að-
draganda fullveldisins. Sigurður
sat á Alþingi nær samfellt frá
1886 til 1923. Hann kom til leiks
þegar nýrrar sóknar var þörf í
sjálfstæðisbaráttunni og var í far-
arbroddi allt landshöfðingjatíma-
bilið og þar til lokatakmarkinu
var náð með fullveldinu 1918.
Ævisagan rekur skilmerkilega
þróunina ár frá ári, lýsir deilum
um leiðir og átökum við lands-
höfðingjann um valdið innan-
lands. Það er helsti kostur ævi-
sögunnar hversu greinargott yfir-
litið er um þetta merkilega tíma-
bil Íslandssögunnar.

Sr. Sigurður verður fljótt at-
kvæðamaður á Alþingi og einn
af forystumönnum þjóðfrelsis-
manna. Í upphafi þings 1899 er
myndaður þingflokkur flestra
þjóðkjörinna þingmanna og Sig-
urður er valinn formaður. Áratug
síðar er hann formaður þing-
flokks sjálfstæðismanna. Á þess-
um árum var flokkakerfi mjög
ómótað og tók oft breytingum,
en þingmenn kjörnir persónu-
kosningu. Í ágripi Alþingis er
Sigurður skráður í 6 stjórnmála-
flokka og tvö þingmannabanda-
lög á þingtíma sínum, auk þess
að vera utanflokka um tíma.
Flokkar og bandalög voru mynd-
uð um einstök málefni sjálfstæð-
isbaráttunnar og áttu til að verða
skammlíf og sundrast. Sr. Sig-
urður er áhrifamaður alla sína tíð

á þingi og 1911 var lagt að honum
að taka við ráðherradómi.

Hann fær að jafnaði góða
dóma. Sigfús Blöndal orðabókar-
höfundur var þingsveinn á þing-
inu 1891 og telur Sigurð meðal
fremstu mælskumanna, „lausan
við mærð þá, sem prestum hættir
við og talaði snjallt og skýrt“.

Dr. Valtýr Guðmundsson ber
honum vel söguna. Í sendibréfi
frá 1892 til stjúpa síns segir hann:
„Þú spyrð mig hvort síra Sigurður
Stefánsson sé nokkur atkvæða-
maður sem predikari og alþingis-
maður. Jú, heldur má telja hann
það. Hann er mjög vel máli farinn
og hefur víst töluverðan áhuga á
þingmálum, en þó er Skúli Thor-
oddsen sá eiginlegi foringi þess
flokks, sem Sigurður fyllir, en
Sigurður er hans besti styrktar-
maður. Sem prest þekki ég hann
lítið, en honum er hælt mjög sem
ræðumanni. Ég lét hann gefa mig
í hjónaband í Reykjavík og þótti
sú ræða heldur góð“.

Jón Guðnason segir í hinu
mikla riti sínu um Skúla Thor-
oddsen, að Skúla hafi verið „mik-
ill styrkur að séra Sigurði, því að
hann var í senn virtur búhöldur
og manna snjallastur bæði í ræðu
og riti“. Ennfremur segir Jón:
„Sigurður var ágætlega ritfær,
og eru þjóðmálagreinar hans með
þeim læsilegustu, sem birtust í
íslenskum blöðum“. Jón Guðna-
son klykkir út með því að láta
svo um mælt að bæði Skúli Thor-
oddsen og séra Sigurður hafi
skipað sér á bekk þingskörunga.

Eðlilega hafa tæpitungulaus
ummæli Sigurðar Stefánssonar
um einstaka samferðamenn hans
vakið athygli. Og víst er að hann

sem líklega fyrst er gerð sam-
þykkt, að tillögu séra Sigurðar,
um að slíta sambandi Íslands og
Danmerkur, haldi dönsk stjórn-
völd áfram að þverskallast við
kröfum um stjórnarskrárbreyt-
ingar. Það verður að hafa í huga
það sem Jón Guðnason segir, að
frelsisbarátta Íslendinga var
lengstum borin uppi af fámennu
liði meðan brautir voru ruddar.
En þá fyrst er baráttan hafði stað-
ið lengi og hilla tók undir ávexti
hennar fékk hún svip þjóðarbar-
áttu. Af þessari ástæðu var afl
þeirra Skúla og Sigurðar og sam-
vinna þeirra ómetanleg.

Með prentsmiðju og blaði
fengu þeir áhrifamikið tæki í
hendurnar til þess að tala fyrir
framförum, enda áttu þeir í harð-
vítugum átökum við landshöfð-
ingjann og kaupmannavaldið
sem gerði allt til þess að koma
því á kné. Þeir létu ekki þar við
sitja heldur beittu sér fyrir stofn-
un Kaupfélags Ísfirðinga 1888.
Á þeim 13 árum sem það starfaði
urðu straumhvörf í verslun við
Djúp og þó var styrkur kaup-
manna hvergi meiri en þar utan
Reykjavíkur. Verð á innfluttri
vöru lækkaði, en hækkaði á út-
flutningi, og viðskiptamenn
fengu greitt í peningum og losn-
uðu úr skuldafangelsi sem kaup-
menn höfðu hneppt þá í.

Þeir Sigurður og Skúli létu líka
til sín taka siglingar skipa til
landsins, stofnun skóla og varð-
veislu tungunnar og beittu sér
fyrir því að íslenskur lagatexti
einn hefði lagagildi. Auk þess
hélt séra Sigurður uppi vörnum
fyrir Skúla á Alþingi, þegar
landshöfðinginn vék honum úr

gat verið meinyrtur. Um Tryggva
Þórhallsson segir Sigurður að
„talinn var hann sæmilega viti
borinn og drengur góður en lítt
þótti bera á því við ritstjórn Tím-
ans“. Og Jónas frá Hriflu fær
þessa sneið: „Jónasi þessum var
margt vel gefið, er honum var
ósjálfrátt“. En Sigurður segir líka
kost og löst á mönnum eins um um-
mæli hans um Benedikt Sveins-
son bera með sér. Kallar hann
Benedikt „þingskörung sem alla
ævi sína hafði fremur brostið
gæfu en gjörfuleik, en eflaust
elskað ættjörð sína og þjóð ein-
læglega“.

En það var frelsisbaráttan sem
var meginviðfangsefni séra Sig-
urðar í stjórnmálunum. Þar var
takmark hans alla tíð skýrt og að
því stefndi hann óhikað: Innlend
stjórn með fulla ábyrgð fyrir Al-
þingi. En ekki síður tókst hann á
við landshöfðingjavaldið og
kaupmannavaldið hér innanlands
og lét aldrei deigan síga í þeirri
glímu. Sigurður Stefánsson var
varla búinn að taka við kjóli og
kalli 1881 þegar hann var farinn
að skipta sér af héraðsmálum Ís-
firðinga. Hann hvatti þá til þess
að stofna prentsmiðju til blaða-
útgáfu og beitti sér fyrir fjársöfn-
un, en ekki varð af framkvæmd-
um þá.

Það var mikið lán fyrir Vest-
firðinga að fá skömmu síðar
Skúla Thoroddsen sem sýslu-
mann Ísfirðinga. Saman urðu þeir
Sigurður og Skúli það afl sem
ruddi framförum braut bæði í
héraði og á Alþingi. Þeir skipuðu
sér í sveit þeirra sem fastast unnu
að þjóðlegu sjálfstæði. Það var á
þingmálafundi á Ísafirði 1895

embætti, sem voru ekkert annað
en pólitískar ofsóknir, og gaf sig
hvergi í þeirri orrahríð.

Það er kannski athyglisvert í
þessum hörðu átökum, að hvorki
kaupmenn né landshöfðingi
lögðu í séra Sigurð nema með
mótframboði í þingkosningum.
Tvisvar féll Sigurður í kosning-
um en þrettán sinnum náði hann
kjöri og síðast varð hann sjálf-
kjörinn. Ætli það megi ekki telj-
ast fullnaðarsigur.

– Kristinn H. Gunnarsson.

Sigurður Stefánsson, al-
þingismaður og sóknar-

prestur í Vigur. Ljósmynd:
Alþingisvefurinn.
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Fiskisúpa og kjúklingarétturFiskisúpa og kjúklingarétturFiskisúpa og kjúklingarétturFiskisúpa og kjúklingarétturFiskisúpa og kjúklingaréttur

SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn
Sælkeri vikunnar býður upp á

tvo bragðgóða réttir. Sá fyrri er
rjómalöguð fiskisúpa með rækj-
um og humarhölum en sá síðari
kjúklingaréttir með miðjarðar
keim.

Fiskisúpa
175 g smjör
1/ 2 púrrulauk
6 hvítlauksrif
Látið krauma smá stund í
smjörinu.
70 g tómatpúrru
2 msk. paprikuduft
Bætið út í smjörið
1 1/2 dl hveiti hrært úti
11/2 lítri vatn
6 teningar fiskikraft
Pipar

1/2 lítri rjóma
Síðan rækjum, humarhölum og
fiski eftir vild.

Kjúklingabitar með
basilíku og parmaskinku
4 kjúklingabringur
12 sneiðar parmaskinka
1 búnt basilíka
Ólífuolía
4 msk hvítvínsedik
Maldon salt
Pipar
Skerið bringurnar í þrennt.

Setjið einn bita ásamt saxaðri
basilíku inn í parmaskinkuna og
rúllið upp. Hitið olíuna á pönnu
og brúnið bitana setjið síðan í
eldfast mót og hitið í ofni á 180°í
10 mín.

Hrærið olíu saman við hvít-
vínsedik og kryddið með salt og
pipar, hellið yfir kjúklinginn og
berið fram með salati og brauði.

Ég skora á hjónin Eygló Harð-
ardóttur og Runólf Pétursson í
Bolungarvík að koma með upp-
skrift í næsta blaði. Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Ásgerður Jónasdóttir í Bolungarvík.

Ógleymanleg ferð
Tíu krakkar frá Ísafjarðabæ

fóru á vinabæjamót í Svíþjóð í
byrjun skólaárs. Þeirra á meðal
voru Aron Guðmundsson og
María Rebekka Hermannsdóttir,
sem settust niður með blaða-
manni og sögðu frá ferðinni.
Mótið er árlegt en þar hittast
unglingar frá vinabæjum Ísa-
fjarðarbæjar og fá að kynnast
menningu hvers staðar. 40 ungl-
ingar sóttu mótið í ár. Þátttak-
endurnir sem eru 15 ára eru frá
Hróarskeldu í Danmörku, Lin-
köping í Svíþjóð, Túnsbergi í
Noregi og að sjálfsögðu frá Ísa-
fjarðarbæ, en Finnar drógu sig út
úr mótinu í ár vegna kreppunnar.
Þess má geta að mótið var haldið
í Ísafjarðarbæ árið 2006.

– Hvað er gert á svona vina-
bæjamóti?

„Við kynnum okkar land, og
gestgjafarnir, sem þessu sinni
voru Svíar, sýndu okkur brot af
sínu landi. Við vorum mikið að
hoppa í vatnið sem var þarna í
kring og sigla þar á kanó“, segir
Aron.

„Já. það var ferlega gaman að
sigla á kanó,“ segir María.

– Hvað fóru margir frá Ísafirði?
„Við vorum tíu sem fórum frá

Ísafjarðabæ, eða Ísafirði, Flat-
eyri, Suðureyri og Þingeyri, en
það voru fimm frá Ísafirði“, segir
Aron.

– Gátuð þið skoðað ykkur um
í Svíþjóð?

„Já, við fórum í dýragarð, löbb-
uðum um svæðið og, já, skoðuð-
um okkur um“, segir Aron.

– Finnst ykkur mikilvægt að
hafa fengið tækifæri til að kynn-
ast jafnöldrum ykkar frá öðrum
löndum?

„Já, það er frábært og gott upp
á framtíðina, þá hefur maður vini
til að heimsækja þegar maður fer
í ferðalag eða heimsækir landið“,
segir María.

– Náðuð þið að tengjast hinum
krökkunum á meðan á mótinu
stóð?

„Já, mjög vel, og svo er miklu
auðveldara að vera í samskiptum
við þau núna, á Facebook og
msn. Það eru tvær stelpur frá

Danmörku að koma hingað í des-
ember“, segir María.

– Haldið þið að þið munið
halda sambandi við vinina sem
þið eignuðust á mótinu?

„Já, alveg hiklaust“, segir
María.

„Alveg pottþétt“, segir Aron.
– Hvað stóð svo upp úr í ferð-

inni?
„Allt saman, krakkarnir, allt

sem við gerðum, alltaf hoppandi
í vatnið og svo allir þessir frá-
bærir krakkar sem við kynnt-

umst“, segir Aron.
– Eitthvað að lokum?
„Við mælum með að krakkar

nýti sér að fara á svona mót.
Þetta er alveg ógleymanlegt og
við viljum þakka Ísafjarðarbæ
fyrir tækifærið“, segja þau bæði.

Íslenski hópurinn.

Allir hóparnir samankomnir.
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