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Magnús Reynir
Guðmundsson hefur

staðið í framlínu
bæjarmála á Ísafirði

um árabil. Hann ræðir
við BB um upprunann

á Hesteyri, bæjar-
pólitík, landsmálin, og
bassann í grunninum.

Alltaf
verið í
grunn-
inum
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Fyrsta vatnssending Brúarfoss
„Við vonumst til að við getum

farið að sigla beint með vestfirska
vatnið frá Ísafirði til Rotterdam
eftir áramót, en eins og staðan er
í augnablikinu verðum við að
byrja í Hafnarfirði,“ segir Birgir
Viðar Halldórsson stjórnarfor-
maður vatnsflutningsfyrirtækis-
ins Brúarfoss ehf., en fyrirtækið
mun senda sína fyrstu vatnssend-
ingu eftir helgina. Flutt verður

vatn frá Hafnarfirði til flótta-
mannabúða í Panama í Mið-Am-
eríku, en útflutningurinn fer fram
í samstarfi við Flóttamannahjálp
Sameinuðu þjóðanna og kana-
díska góðgerðarfyrirtækið On
Guard for Humanity.

Birgir segir markmiðið vera
að flytja vatnið út frá Ísafirði,
enda hefur verið gerður samn-
ingur við Ísafjarðarbæ um að nota

vatn úr Vestfjarðargöngum til út-
flutningsins. Vegna flutnings-
kostnaðar mun hinsvegar ekki
nást að flytja vatn út frá Ísafirði
fyrr en eftir áramót. „Eina leiðin
til að geta flutt vatn frá Ísafirði er
að flytja 120 gáma að lágmarki í
senn. Það þurfa ekki endilega að
vera 120 gámar af vatni, það getur
verið eitthvað með í sendingunni.
Þetta þurfum við að gera til að ná

upp í flutningskostnaðinn,“ segir
Birgir Viðar, sem vonast til þess
að með þetta fyrirkomulag muni
verða til þess að út- og innflutn-
ingur til og frá Ísafirði muni auk-
ast mikið.

„Við viljum líka að hafnar-
gjöldin verði eftir á Ísafirði en
ekki á höfuðborgarsvæðinu,“
segir Birgir Viðar, en vatnsút-
flutningurinn er nýr iðnaður á

heimsvísu og hvergi í heiminum
eru til útflutnings- eða móttöku-
stöðvar sem ráða við vatnsflutn-
ing af þessu tagi. „Þetta tekur því
nokkur ár að komast í gagnið.
Þetta miðar allt í rétt átt hjá okkur
og Ísafjörður mun verða okkar
framtíðar útflutningsstaður. Við
hlökkum mikið til að vera al-
komnir vestur“ segir Birgir Við-
ar.               – gudmundur@bb.is

Birna gefur
ekki kost á sér

Birna Lárusdóttir, annar
varaþingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi gefur ekki kost á sér í
framboð fyrir alþingiskosn-
ingar í vor. „Ástæðan er fyrst
og fremst persónuleg. Ég tel
að á þessum tímapunkti henti
framboð mér og minni fjöl-
skyldu ekki vel,“ segir Birna,
sem mun þó áfram starfa með
flokknum og útilokar ekki
framboð í framtíðinni.

Birna hefur verið varaþing-
maður flokksins í kjördæm-
inu síðustu tvö kjörtímabil,
en hún hafnaði í fjórða sæti í
alþingiskosningunum 2009.

Fáir ferðamenn yfir vetrartímann
Einungis 3,2% þeirra ferða-

manna sem dvöldu á Íslandi frá
september í fyrra til maí á þessu
ári sóttu Vestfirði heim. Lang-
flestir þeirra dvöldu á höfuðborg-
arsvæðinu. Þetta kemur fram í
könnun sem Ferðamálastofa Ís-
lands lét gera meðal erlendra
ferðamanna á Íslandi. Í könn-
uninni var spurt um aðdragand-
ann að Íslandsferðinni, eyðslu-
hætti og viðhorf ferðamanna til
ýmissa þátta íslenskrar ferða-
þjónustu. Síðasta sumar var hlut-
fall gesta þó meira á Vestfjörðum,
eða 12,3%.

Flestir þeirra sem dvöldu á
Vestfjörðum í vetur voru ein-
ungis 1-2 nætur í gistingu. At-

hygli vekur þó að þeir ferðamenn
sem heimsóttu Vestfirði í vetur
sem dvöldu á svæðinu í fleiri en
15 nætur voru 7,1% þeirra sem
heimsóttu Vestfirði. Dvöl gesta í
einstökum landshlutum var sem
hér segir: Höfuðborgarsvæðið

95%, Suðurland 13,9%, Norður-
land 9,6%, Vesturland 8,7%,
Reykjanes 6,6%, Austurland
6,2%, Vestfirðir 3,2% og loks
hálendi Íslands 2,2%.

Tæp 85% þeirra ferðamanna
sem sóttu Ísland heim síðasta

vetur hyggjast koma aftur til
landsins. Taka skal fram að ein-
ungis 2.181 þátttakandi svaraði
könnuninni. Úrtak hennar var
4.512 manns og því var svarhlut-
fallið 52,6%.

– gudmundur@bb.is
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„Það er búið að vera vitað í
mörg ár að vatnsveitan í Hnífsdal
er ekki nógu góð,“ segir Þorbjörn
Sveinsson slökkviliðsstjóri Ísa-
fjarðarbæjar. Þorbjörn gerði
mælingar fyrir Mannvirkjastofn-
un í sumar á vatnsþrýstingi í
Hnífsdal, en Mannvirkjastofnun
telur að gera verði tafarlausar
úrbætur vegna slökkvistarfs í
Hnífsdal. Þorbjörn hefur bent
Mannvirkjastofnun á að þetta
standi til bóta og það hafa for-
svarsmenn Ísafjarðarbæjar einnig
gert. Daníel Jakobsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir að
farið verði í framkvæmdir við
Dalbraut og Heiðarbraut næsta
sumar.

„Við vitum að ástandið er ekki
nógu gott í Hnífsdal eins og stað-
an er núna en þetta stendur til
bóta. Við erum að fara yfir málin

með slökkviliðinu og förum í
framkvæmdir á næsta ári sem
munu laga ástandið,“ segir Dan-
íel. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti fyrr í sumar að leggja
nýja vatnsheimaæð í fiskvinnslu
Harðfrystihússins Gunnvarar við
Hnífsdalsbryggju. Að sögn Þor-
björns mun sú aðgerð auka vatns-
flæði í Hnífsdal. „Ég tók það
fram í bréfi mínu til Mannvirkja-
stofnunar að um leið og stærri
lögn er kominn í HG lagast vatns-
flæðið í Hnífsdal,“ segir Þor-
björn.“

Mannvirkjastofnun telur hins-
vegar að slökkviliðsstjóri hafi
ekki sýnt fram á að nægjanlegt
vatn og vatnsþrýstingur sé fyrir
hendi til slökkvistarfs í bænum
og brunavarnir séu ekki nægjan-
legar til að tryggja árangursríkt
slökkvistarf.

Mannvirkjastofnun og
bæjaryfirvöld ósammála

Ekki er nægjanlegt vatn og
nægjanlega mikill vatnsþrýst-
ingur fyrir hendi til slökkvistarfs
í Hnífsdal, að mati Mannvirkja-
stofnunar. Álit stofnunarinnar er

byggt á svörum slökkviliðsstjóra
Ísafjarðarbæjar, en stofnunin leit-
aði svara við spurningum tengdu
slökkvivatni í Hnífsdal. Lausnir
til að tryggja nauðsynlegar í

brunavarnir í Hnífsdal eru ekki
nægjanlegar til að tryggja árang-
ursríkt slökkvistarf, og  því telur
Mannvirkjastofnun nauðsynlegt
að gerðar verði tafarlausar úrbæt-

ur vegna slökkvivatns í dalnum.
Mannvirkjastofnun leitaði eftir

svörum frá slökkviliðsstjóra um
hver vatnsþrýstingur væri á
brunahönum í Hnífsdal, hversu
mikið slökkvivatn þurfi vegna
stærstu áhættu í Hnífsdal og
hversu miklu slökkvivatni af-
kasta brunahanar í Hnífsdal.
Einnig var leitað eftir öðrum upp-
lýsingum sem gætu varpað ljósi
á hvort nægjanlegt slökkvivatn
með nægjanlegum vatnsþrýsting
sé fyrir hendi til slökkvistarfs í
Hnífsdal.

Slökkviliðsstjóri Ísafjarðar-
bæjar sagði í svari sínu til Mann-
virkjastofnunar að lokað hafi
verið fyrir burnahana þar sem
vatnsþörf er mest. Hnífsdalsá
mun verða notuð sem vatnsból
ef vatnsveita getur ekki skaffað
nægjanlegt vatn. Slökkviliðs-
stjóri greindi ekki frá því hversu

miklu slökkvivatni brunahanar
afkasta. Brunahanar við eitt
stærsta áhættusvæðið í Hnífsdal,
Hraðfrystihúsið Gunnvör, eru
samkvæmt skoðun Mannvirkja-
stofnunar ekki þess bærir að gefa
nægjanlegt slökkvivatn vegna
þess hve litlir þeir eru. Auk þess
gera ákveðnar vindáttir það að
verkum að ekkk er hægt að kom-
ast að þeim.

Í lögum sem samþykkt voru
árið 2000 segir að sveitarfélögum
beri að sjá um að nægilegt vatn
og vatnsþrýstingur sé fyrir hendi
til slökkvistarfs. Einnig ber þeim
að sjá um sérstakan slökkvibúnað
þar sem hans er krafist. Í sveitar-
félagi þar sem vatnsöflun er erfið
ber að leita annarra lausna til að
tryggja nauðsynlegar bruna-
varnir. Mannvirkjastofnun hefur
krafist þess að úrbætur verði
gerðar.         – gudmundur@bb.is

Skortur á slökkvivatni í Hnífsdal
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Spurningin
Kvíðir þú

skammdeginu?
Alls svöruðu 743.

Já sögðu 188 eða 25%
Nei sögðu 555 eða 75%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Útlit
fyrir hæga breytilega átt
og bjart veður. Hiti 1-6

stig að deginum til
sunnan- og vestanlands,

annars um frostmark.
Talsvert næturfrost

Horfur á laugar-dag:
Útlit fyrir hæga breytilega
átt og bjart veður. Hiti 1-6

stig að deginum til
sunnan- og vestanlands.
Horfur á sunnudag: Útlit
fyrir hæga breytilega átt
og bjart veður. Hiti 1-6

stig að deginum til.

Ritstjórnargrein

Helgur réttur
,,Stjórnarskrá er breytt þannig að frumvarp er lagt fram á

Alþingi. Það er rætt við þrjár umræður og getur tekið breytingum
í meðförum þingsins. Verði frumvarpið samþykkt skal rjúfa Al-
þingi og kjósa nýtt þing. Frumvarpið er þá lagt fram að nýju og
samþykki Alþingi það óbreytt taka breytingarnar gildi að fenginni
staðfestingu forseta.“

Ofangreint getur meðal annars að líta neðanmáls á kjörseðli í
,,ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur stjórnlagaráðs að
frumvarpi til stjórnskipunarlaga og tiltekin málefni þeim tengd,
skv. ályktun Alþingis 24. maí 2012.“

Á laugardaginn gengur þjóðin til atkvæða um tillögur
stjórnarskrárnefndar að lagafrumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Sem
við mátti búast, þótt þjóðin hefði þurft á allt öðru að halda, er
hlaupin harka í aðdraganda kosninganna, sem gefur lítið eftir
átökum þingkosninga. Eðlilegt er að sitt sýnist hverjum og einum
og að dregnir séu fram efnislegir kostir og gallar spurninganna,
sem fyrir kjósendur eru lagðar á kjörseðlinum, en að mála þær
annað tveggja með hvítum eða svörtum lit, algóðar eða með öllu
óbrúklegar, er fjarri öllu sanni.

Einna alvarlegust er þó sú framganga, því miður alltof margra,

að hvetja fólk til að sniðganga kosninguna. Hjáseta í kosningum
er afstaða út af fyrir sig. Í henni felst hins vegar sá dapri veruleiki
að um afsal á rétti er að ræða. Þú tryggir ekki eftirá! Eftirá þýðir
ekki að benda á hugsanlegt fámenni þeirra, sem tóku afstöðu!
(Þeir eiga ekki að ráða!) Um afstöðu þeirra er heima sátu er ekki
vitað. Þeirra afstaða: Núll.

Í niðurstöðum kosninganna á laugardaginn felast skilaboð frá
þjóðinni til alþingismanna um vilja hennar um innihald nýrrar
stjórnarskrár. Hvort tekin er afstaða til einnar eða allra spurn-
inganna, er á valdi hvers og eins. Eftir því sem  já/nei-in eru fleiri
vega skilaboðin til alþingismanna, um að virða vilja þjóðarinnar,
þyngra.

Kosningaréttur eru mannréttindi, síður en svo eru talin sjálfsögð
á hverju byggðu bóli. Meira að segja á Íslandi þarf ekki að fara
langt aftur í tímann til að finna því stað að hann var ekki öllum
talinn sjálfsagður; misskipting á mannréttindum þegnanna, sem
heyrir sögunni til. Þessi dýrmætu réttindi mega ekki undir neinum
kringumstæðum verða afskiptaleysi, eða hverju nafni sem við
viljum kalla sinnuleysið, að bráð. Kosningarétturinn er of dýrmætur
til að hann verði ekki nýttur. Afstöðu sinni ræður hver og einn.

s.h.

Íbúum fjölgar á Vestfjörðum
Ísafjarðarbær er eina sveitarfé-

lagið á Vestfjörðum þar sem íbú-
ar eru færri á þriðja ársfjórðungi
þessa árs en þeim fyrsta. Í Bol-
ungarvík, Reykhólahreppi, Tálk-
nafjarðarhreppi og Vesturbyggð

kvæmt upplýsingum Bæjarins
besta er þetta í fyrsta sinn í all-
mörg ár sem íbúar eru fleiri á
Vestfjörðum við lok þriðja árs-
fjórðungs en í upphafi árs.

Íbúum í Ísafjarðarbæ hefur þó

fækkað um 20 síðan á öðrum
ársfjórðungi, en þeir eru nú 3740
talsins. Við lok fyrsta og annars
ársfjórðungs  var þessi tala 3760
íbúar. Skráðum íbúum í Bolung-
arvíkur hefur fjölgað um 20
manns síðan á fyrsta ársfjórðungi
þessa árs, en þeir eru nú 920.
Íbúar í Vesturbyggð voru 920
við lok fyrsta ársfjórðungs en
eru nú 930. Í Reykhólahreppi er
saman aukning, en þar eru nú
skráðir 280 íbúar en voru 270 í
lok fyrsta ársfjórðungs. Í Tálkna-
fjarðarhreppi eru skráðir 290

íbúar, en þeir voru 280 í lok fyrsta
ársfjórðungs.

Alls voru því skráðir 6980
íbúar á Vestfjörðum við lok fyrsta
ársfjórðungs, en nú eru skráðir
7010. Eins og fyrr sagði munar
mest um fækkunina í Ísafjarðar-
bæ. Á landsvísu fjölgaði lands-
mönnum um 500 á þriðja árs-
fjórðungi. Taka skal fram að Hag-
stofan námunar allar tölur að
næsta tug ef mannfjöldinn er
meiri en 50, en næsta hálfa tug ef
talan er lægri.

– gudmundur@bb.is

hefur íbúum fjölgað, en í Súða-
víkurhreppi, Árneshreppi, Kaldr-
ananeshreppi og Strandabyggð
hefur íbúafjöldi staðið í stað milli
ársfjórðunga. Þetta kemur fram í
tölum frá Hagstofu Íslands. Sam-

Útgerðarfélagið Lotna ehf. á
Flateyri hefur fest kaup á

nýjum dragnótabáti frá
Patreksfirði. Báturinn ber

heitið Margrét ÍS-147 og

kemur til með að leysa
línubátinn Kristbjörgu ÍS-
177 af, en hann þótti bæði

stór og óhentugur fyrir
veiðarnar. Báturinn er

smíðaður árið 1999 er með
vélinni Caterpillar 12-1999.
Hann er 18,31 metra langur
og tæpir 5 metrar á breidd,

og 2,57 metrar á dýpt.

Margrét ÍS-147 til Lotnu
Margrét ÍS við bryggju. Ljósm: Páll Önundarson.
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Ísafjörður er
bærinn minn

Magnús Reynir Guðmundsson
er Ísfirðingum vel kunnur enda
hefur hann verið áberandi í bæj-
arpólitíkinni, atvinnumálum og
tónlistarlífi staðarins um árabil.
Magnús Reynir tók á móti blaða-
manni BB á heimili sínu við
Skipagötu og ræddi við hann um
litríkan feril.

Foreldrar mínir bjuggu á Hest-
eyri í Jökulfjörðum þegar ég fædd-
ist. Móðir mín Hrefna Magnús-
dóttir var ættuð úr Aðalvík. Hún
ólst upp á Sæbóli ásamt móður
sinni og sex systrum. Amma
missti bónda sinn í hafið 1924 og
stóð þá ein uppi með sjö dætur í
litlu húsi við ströndina. Faðir
minn Guðmundur Benedikt Al-
bertsson var frá Hesteyri og
stundaði þaðan útgerð.

Flutningarnir frá Sléttuhreppi
sitja mjög í huga manns og hafa
alltaf gert. Fólkið flutti frá öllu
sínu. Skildi eftir húsin sín og
eigur og hóf nýtt líf á nýjum
stöðum með tvær hendur tómar.
Flestir fluttu hingað til Ísafjarðar
og Bolungarvíkur. Margir fluttu
suður, til Reykjavíkur og Suður-
nesja. Í raun var þetta eins og
fólksflutningarnir til Vesturheims
hálfri öld á undan þegar menn
rifu sig upp með lítið annað en
sjálfa sig.

Þetta var samt skiljanleg og
eðlileg þróun.  Í Sléttuhreppi voru
engar hafnir, engir vegir og ekk-
ert rafmagn, að vísu var kominn
sími og loftskeytastöð. Það var
enn langt í að nútíminn næði landi
í Sléttuhreppi og fólkið vissi af
framförum og velmegun hinum
megin við Djúpið.

Það voru svo nokkrir afdrifa-
ríkir atburðir sem urðu til þess að
byggðin lagðist alfarið í eyði. Út-
gerðarfélag Thorsaranna, Kveld-
úlfur, rak mikla síldarverksmiðju
á Hesteyri, sem um árabil var ein
sú stærsta á landinu, en hún var
lögð niður á fjórðaáratuginum.
Þarna höfðu verið töluverð um-
svif á sumrin og faðir minn sagði
mér frá því þegar fimm togarar
biðu eftir að fá að landa í verk-
smiðjuna. Síðan var breski herinn
með herstöð í Aðalvík og þar
störfuðu margir og fengu vel
borgað. Þegar herinn og verk-
smiðjan fóru var eðlilegt að fólkið
yfirgæfi sína heimasveit og flytti

á mölina.
Ég á engar minningar frá þess-

um tíma, aðeins óljós minning-
arbrot enda var ég á þriðja ári
þegar foreldrar mínir fluttu til
Ísafjarðar 1946,” segir Magnús
og brosir kíminn.

Hótelstjóri ogHótelstjóri ogHótelstjóri ogHótelstjóri ogHótelstjóri og
síldarsöltunsíldarsöltunsíldarsöltunsíldarsöltunsíldarsöltun

„Þegar við fluttum til Ísafjarðar
vann pabbi sem skipasmiður,
fyrst hjá Bárði Tómassyni og síð-
ar hjá Marselíusi Bernharðsyni.
Mamma fór að starfa á sjúkra-
húsinu og vann þar mjög lengi.
Ég ólst sem sagt upp á Ísafirði og
gekk hér í skóla. Ég lauk ekki
stúdentsprófi en fór út á vinnu-
markaðinn og vann hin ýmsu
störf á næstu árum.

Fyrst byrjaði ég að vinna hjá
Flugfélagi Íslands hér á Ísafirði.
Þá fór ég til Siglufjarðar og var
þar með söltunarstöð, sem hét
Vesta, fyrir Norðurtangann og
Pál Friðbjörnsson frá Súganda-
firði.  Eftir það vann ég hjá Loft-
leiðum á Keflavíkurflugvelli og
upp úr því, eða vorið 1965, gerð-
ist ég hótelstjóri á Hótel Valhöll
á Þingvöllum eitt sumar. Síðan
kom ég aftur heim og hóf störf
hjá Landsbankanum og vann þar
með Einari B. Ingvarssyni útibús-
stjóra sem var mikill og góður
vinur minn.

Ég var reyndar rekinn úr starfi
mínu í Landsbankanum. Þá hafði
Einar látið af störfum og hingað
kom nýr útibússtjóri, Georg Han-
sen.  Georg þessi fór þá að tala
illa um fyrirrennara sinn og vin
minn Einar. Þetta þoldi ég illa og
gerði athugasemdir í kaffitíman-
um um að mér þætti þetta ekki
sanngjarnt að tala svona illa um
hann Einar. Þetta endaði með því
að ég var rekinn frá bankanum,”
segir Magnús og hlær við minn-
ingunni.

Eftir að Magnús snéri aftur
heim eftir síldarsöltun á Siglu-
firði og hótelrekstur á Þingvöll-
um kynntist hann eiginkonu sinni
Guðrúnu Gunnarsdóttir. „Guðrún
var þá í námi í hjúkrun og vann á
sjúkrahúsinu hér Ísafirði. Hún er
frá Bolungarvík en þegar hún
var unglingur veiktist fjölskylda
hennar af berklum og flutti til

Reykjavíkur. Ég varð fljótlega
skotinn í þessari stelpu og sem
betur fer fannst henni ég ekki
sem verstur.

Við giftum okkur árið 1967 og
eigum fjögur börn, tvær stelpur
og tvo stráka. Eldri stelpan mín
heitir Hrefna og hún er búsett í
Hnífsdal og vinnur hjá Fjölmenn-
ingarsetri. Eldri sonurinn heitir
Albert í höfuðið á afa mínum
sem var mikill sjósóknari á Hest-
eyri. Albert er leikskólakennari
og býr í Hafnarfirði. Yngri strák-

urinn, Hlynur, er búinn að vera
búsettur í Madríd á Spáni í meira
en áratug og starfar þar sem for-
ritari. Yngri dóttirin heitir Anna
Margrét og hún er í framhalds-
námi í Árósum í Danmörku. Og
svo eru það barnabörnin sem eru
nú orðin sjö þannig að við Guðrún
höfum verið mjög gæfusöm með
okkar börn og barnabörn,“ segir
Magnús.

Bassinn í grunnninumBassinn í grunnninumBassinn í grunnninumBassinn í grunnninumBassinn í grunnninum

Þeir eru ófáir Ísfirðingarnir
sem hafa dansað á balli undir
bassaleik Magnúsar, en hann lék
í hljómsveitum á Ísafirði um ára-
tuga skeið. Ég spyr hann hvort
hann hafi verið í tónlist frá blautu
barnsbeini?

„Já, það má segja það. Ég
spilaði í lúðrasveit hér á Ísafirði
í gamla daga. Spilaði þá á túbu
og þar með var eiginlega tónninn
sleginn því síðan þá hef ég alltaf
verið í grunninum og spilað á
bassa, bæði rafmagnsbassa og
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kontrabassa. Ég var mjög ungur
þegar ég byrjaði að spila í dans-
hljómsveit með Villa Valla.

Þetta var oft mikið fjör og gam-
an. Þegar ég var að byrja var
Bítlaæðið í hámarki og þá var
ballmenningin allt öðruvísi en
nú er. Á sumrin voru sveitaböll
hingað og þangað um allar sveitir.
Þetta voru náttúrulega aðrir tímar
og ekki sama úrval af afþreyingu
og við þekkjum nú þannig að
fólk fór reglulega út að dansa.
Þetta gat líka gefið ágætlega í

aðra hönd, sér í lagi þegar nóg
var að gera. Ég man þegar við
spiluðum reglulega í Uppsölum
og þá lékum við undir dansi tvisv-
ar til þrisvar í viku,“ segir
Magnús og hlær.

„Það var töluverður metnaður
í þessu og á tímabili vorum við
sjö í hljómsveit Villa Valla. Þetta
var heljarmikið band með víbra-
fónleikara og tveimur saxafón-
leikurum, píanói, trommum og
gítar. Við fengum útsetningar
sendar frá Ólafi Gauki og Jóni

Bassa og við klóruðum okkur í
gegnum þetta og spiluðum hér á
böllum og gekk nokkuð vel.“

Bassaleikarar eru venjulega í
bakgrunninum og falla oft í
skugga hljómborðs- og gítarleik-
ara þegar þeir síðarnefndu þenja
hljóðfærin í sólóum. Magnús
hefur ekki farið varhluta af þessu.
„Einu sinni þegar ég var að spila
á bassann undir harmónikkuleik
kom til mín lítill sposkur strákur
og spurði mig: Spilar þú ekki á
neitt hljóðfæri?“

Undanfarin ár hef ég fengið að
spila með þeim Villa Valla, Ólafi
Kristjánssyni og Baldri Geir-
mundssyni. Það eru náttúrulega
mikil forréttindi að fá að spila
með þessum heiðursmönnum því
allt eru þetta afburðagóðir músík-
antar. Nú í seinni tíð sé ég svolítið
eftir því að að hafa ekki lært á
píanó því það hlýtur að vera stór-
kostlegt að geta sest fyrir framan
hljómfærið með nótur og leikið
fullskapað tónlistarverk.  Ég öf-
unda í það minnsta fólk sem getur

þetta.
En þegar ég var fimmtugur gaf

fjölskyldan mér nýja og flotta
harmónikku. Með gjöfinni fylgdi
reyndar eitt skilyrði sem var að
ég mætti eingöngu æfa mig þegar
enginn væri heima,” segir Magn-
ús og brosir við. „Ég spila svolítið
á harmoniku fyrir sjálfan mig og
get haldið uppi brekkusöng ef
því er að skipta. Harmónikkan er
ekki einungis skemmtilegt hljóð-
færi heldur fylgir hennir góður
félagsskapur í Harmónikkufélagi
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Ísafjarðar. Með þeim hef ég farið
á Landsmót harmónikkunnar,
sem haldið er þriðja hvert ár,
m.a. Siglufjarðar, Neskaupsstað-
ar, Hellu og Keflavíkur, og haft
verulega gaman að,“ segir Magn-
ús.

Ráðningin sem endaðiRáðningin sem endaðiRáðningin sem endaðiRáðningin sem endaðiRáðningin sem endaði
með sprengingumeð sprengingumeð sprengingumeð sprengingumeð sprengingu

Eftir stuttan feril sem banka-
maður í Landsbankanum gerðist
Magnús  skrifstofustjóri hjá
Rafveitu Ísafjarðarbæjar, en það
var góðvinur minn Einar Ingvars-
son sem útvegaði mér það starf.

„Þar var ég í nokkurn tíma eða
allt þar til staða bæjarritara Ísa-
fjarðar var auglýst til umsóknar.
Þá var hér bæjarritari sem heitir
Jón Guðlaugur Magnússon, en
hann tók svo við stöðu bæjar-
stjóra, einungis 23 ára gamall,
og þannig losnaði staða bæjarrit-
arans.

Jón var þá fulltrúi meirihluta-
flokkanna sem voru þá kratar og
Framsókn, en Sjálfstæðisflokk-
urinn var í minnihluta.  Annar
tveggja fulltrúa Framsóknar,
Barði Ólafsson, söngvari og
trommuleikari hjá Villa Valla,
sem var mikill og góður vinur
minn, hvatti mig til þess að sækja
um þetta starf og hét því að hann
myndi styðja mig. Barði talaði
svo við sjálfstæðismennina í
minnihlutanum sem féllust á að

styðja umsókn mín. Þannig að
ég lét slag standa og sótti um
starfið. Framsóknarflokkurinn
lagði reyndar hart að mér að ég
drægi umsóknina til baka en ég
hélt mínu striki. Svo var kosið
um starfið, ég ráðinn og meiri-
hlutinn sprakk,“ segir Magnús
og hlær.

„Það var nokkuð fjaðrafok út
af þessu og það liðu nokkrir mán-
uðir þar til meirihlutinn náði aftur
að starfa saman. Sérstaklega
höfðu margir vinir mínir í Sjálf-
stæðisflokknum gaman af þessu
uppnámi,“ segir Magnús og kímir
við.

Bæjarritari í upp-Bæjarritari í upp-Bæjarritari í upp-Bæjarritari í upp-Bæjarritari í upp-
og niðursveifluog niðursveifluog niðursveifluog niðursveifluog niðursveiflu

Magnús gegndi stöðu bæjar-
ritara samfellt í 22 ár eða frá
árinu 1970 til 1992.

„Á þessu tímabili starfaði ég
með mörgum bæjarstjórum og
mér er stundum hugsað til þátt-
anna Yes Minister í því sam-
bandi. Því oft gegndi maður stöðu
bæjarstjóra þegar verið var að
skipta út bæjarstjórum eða þeir
forfölluðust,“ segir Magnús.  „Ég
kynntist óhjákvæmilega bæjar-
málunum mjög vel og lifði mig
inn í þau á tímabili – og geri
kannski enn, ég veit það ekki.

Það hafa náttúrulega skipst á
skin og skúrir í bæjarmálunum.
Hér voru miklir uppgangstímar á

áttunda áratuginum þegar skut-
togaravæðingin var hér á Vest-
fjörðum og Jón Baldvin og Högni
Þórðarson réðu ferðinni í bæjar-
málunum. Þá var virkilega gaman
að vera til, mikil framþróun með
fjölda byggingaframkvæmda og
atvinnulífið í blóma. Svo fór nú
að halla undan fæti og eins og
allir vita þá hefur verið fólks-
fækkun hér á svæðinu í alltof
langan tíma.

Það er leiðinlegt fyrir mann
eins og mig sem hefur verið mjög
virkur í bæjarmálunum og reynd-
ar landsmálunum líka því við
sveitarstjórnarmenn höfðum
mjög náið og gott samband við
þingmenn kjördæmisins og ráð-
herra.  Þetta var á þeim tíma
þegar við Vestfirðingar áttum
áhrifamenn í stjórn landsins.
Vestfirðingar gegndu stöðu for-
seta Alþingis, ráðherra og voru
margir framámenn sem hlustað
var á og tekið tillit til. Þessir
menn beittu sér sannarlega mjög
vel fyrir málefnum Vestfjarða.

Mér finnst þessu hafa hrakað
mjög mikið. Nú vigta Vestfirðir
ekki eins þungt í þjóðmálunum
og áður enda erum við nú komnir
niður í 2-3% af mannfjöldanum.
Þá hefur atvinnulífið dregist veru-
lega saman á undanförnum tveim-
ur áratugum. Eg man þá tíma
þegar Vestfirðingar áttu um 25%
af sjávaraflanum og álíka hátt
hlutfall af útflutningsverðmætum
þjóðarbúsins. Þetta voru gríðar-

leg umsvif, fiskveiðar voru frjáls-
ar og á þessum tíma nutu athafna-
menn sín,“ segir Magnús.

Þetta mikla blómaskeið átt-
unda áratugarins í sögu Vest-
fjarða er nú í sögunni kennt við
tíma offjárfestinga og ofveiði.
Fóru Vestfirðingar framúr sér á
þessum tíma og erum við enn að
glíma við afleiðingarnar?

„Það má vera að vöxturinn hafi
verið fullhraður en nú er svo kom-
ið að fiskveiðar Vestfirðinga eru
minni en þær voru fyrir skuttog-
aravæðinguna. En mesta breyt-
ingin á atvinnulífinu nú miðað
við þá er að framármenn atvinnu-
lífsins létu sér annt um sín héruð
og heimabyggð. Þeim stóð ekki
á sama um sitt starfsfólk eins og
virðist allt of mikið um nú til
dags. þeir deildu kjörum með
fólkinu sem byggði með þeim
upp viðskiptaveldin og það var
vinskapur á milli atgervismanna
í atvinnulífinu og verkafólksins.
Þetta voru menn eins og Einar
Guðfinnsson í Bolungarvík, Jó-
hann Júlíusson, Guðmundur
Guðmundsson og gömlu menn-
irnir í Norðurtanganumhér á
Ísafirði, Jóakim Pálsson í Hnífs-
dal, Börkur Ákason í Súðavík og
svona mætti lengi telja. Allt menn
sem létu sér mjög annt um sam-
borgara sína,“ segir Magnús.

StjórnmálavafsturStjórnmálavafsturStjórnmálavafsturStjórnmálavafsturStjórnmálavafstur
Magnús hefur lengi verið í

bæjarpólitíkinni á Ísafirði og
einnig látið til sín taka í lands-
málunum. Ég spyr Magnús hvort
pólitík hafi verið fyrirferðamikil
í uppvexti hans.

„Allavega byrjaði ég mjög
ungur að fylgjast með stjórnmál-
um. Kannski var ég pólitískt barn
– það man ég ekki gjörla en gæti
vel verið. Amma mín, Guðný
Sveinsdóttir frá Aðalvík, var mik-
ill krati, en hún vann hér á sjúkra-
húsinu í áratugi. Og ég man að
ég hlustaði oft á ömmu þegar
hún var að mæla jafnaðarstefn-
unni bót. Pabbi var hins vegar
sjálfstæðismaður og varabæjar-
fulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn
og sat í bæjarnefndum.

Ég segi ekki að það hafi verið
háværar deilur á heimilinu um
pólitík en maður fékk að kynnast
nokkrum hliðum stjórnmálanna.
Svo voru það Framsóknarmenn
sem komu hingað í bæinn og
efldust eitthvað með árunum. Ég
man að Kristján frá Garðsstöðum
sagði eitt sinn að Framsókn ætti
um 200 atkvæði hér á Ísafirði og
svo ætti Úvegsbankinn önnur
200,  en þá var Bjarni Guðbjörns-
son bankastjóri og forystumaður
í Framsókn.

Þegar ég hóf störf í Lands-
bankanum um miðjan sjöunda
áratuginn gekk ég til liðs við Al-
þýðuflokkinn og fór á lista hér í
bæjarstjórn. Ég staldraði hins
vegar stutt við í Alþýðuflokknum
þótt ég hafi kannski alla tíð verið
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með jafnaðarmannagen í mér.
Það hefur verið töluvert flokka-

flakk á mér í gegnum tíðina, en
til að gera langa sögu stutta þá
gekk ég til liðs við Samtök frjáls-
lyndra og vinstrimanna sem tóku
þátt í Alþingiskosningunum árið
1971. Við náðum þá nokkrum
mönnum inn á þing sem varð til
þess að Viðreisnarstjórnin féll.
Þarna voru ágætismenn í forsvari
eins og Hannibal Valdimarsson
og Magnús Torfi Ólafsson ásamt
fleirum. Það fór hins vegar fyrir
þessum flokki eins og flestum
litlum klofningsflokkum í gegn-
um tíðina, hann leystist upp og
hvarf af sjónarsviðinu.

Eftir það var ég ekki í neinum
flokki í nokkur ár eða þar til ég
gekk til liðs við Framsóknar-
flokkinn. Það var kannski fyrst
og fremst fyrir tilstuðlan frænda
míns, Baldurs Jónssonar, sem var
lengi framkvæmdastjóri Íshúsfé-
lagsins og Norðurtangans og síð-
ar Fiskiðjunnar Freyju í Súg-
andafirði. Þar endaði ég í því að
verða varaþingmaður fyrir Stein-
grím Hermannsson og Ólaf Þ.
Þórðarson. Sem slíkur slæddist
ég nokkrum sinnum á þing.

Ég átti þess kost að gerast þing-
maður en hafnaði því boði. Þá
var það þannig að forysta Fram-
sóknarflokksins kom til mín og
vildi styðja mig í annað sætið á
eftir Steingrími. Um þetta leyti
höfðu verið upp miklar deilur á
milli Ólafs Þ. Þórðarsonar og
Gunnlaugs Finnssonar á Hvilft
og forystan vildi leysa þær deilur
með því að bjóða mér annað sæt-
ið. Þetta var fyrir þann tíma sem
prófkjör urðu vinsæl eins og nú
og ég vissi að þeir voru að tala í
alvöru. Ég lagðist því undir feld
eins og menn segja stundum þeg-
ar til þeirra hefur verið leitað.  Ég
var þá á kafi í bæjarmálunum hér
og tók því ákvörðun um að láta
þau ganga fyrir landsmálunum.
Ég nýtti sem sagt ekki þetta tæki-
færi til þess að verða þingmaður
og ég sé alls ekki eftir því – nema
síður sé,“ segir Magnús.

„Samleið mín og Framsóknar-
flokksins endaði svo þegar Hall-
dór Ásgrímsson, þáverandi for-
maður, gekk fram af mér eins og
fleirum, í sinni afstöðu til margra
mála og þá sér í lagi kvótamál-
anna. Þá hafði Steingrímur
Hermannsson líka fært sig um
set og bauð sig fram í Reykja-
neskjördæmi en það mislíkaði
mér mjög.  Þetta var hluti af
óheillaþróun í stjórnmálunum á
þessum tíma fyrir Vestfirði. Við
höfðum haft afgerandi og sterka
stjórnmálamenn í pólitíkinni og
þeir voru okkur hér mikils virði í
bæjarmálunum. Bæjarmálin hafa
alltaf verið í fyrsta sæti hjá mér
og málefni okkar landshluta og
þegar við misstum þessa menn
þá misstum við jafnframt mikil
áhrif.

Framkvæmda-Framkvæmda-Framkvæmda-Framkvæmda-Framkvæmda-
stjóri flokksinsstjóri flokksinsstjóri flokksinsstjóri flokksinsstjóri flokksins

Eftir að Magnús sagði skilið
við Framsóknarflokkinn var hann
ekki skráður í neinn flokk um
árabil eða þar til Frjálslyndi
flokkurinn kom fram á sjónar-
sviðið.

„Ég gekk til liðs við Frjáls-
lynda flokkinn þar sem Guðjón
Arnar, vinur minn og skólabróðir,
var í broddi fylkingar ásamt
Sverri Hermannssyni.  Mitt síð-
asta pólitíska starf var svo þegar
ég gerðist framkvæmdastjóri
flokksins og þingflokksins. Ég
flutti til Reykjavíkur þar sem ég
bjó í þrjú ár á meðan ég sinnti
þessu starfi. Svo fór fyrir þessum
flokki eins og öðrum smáflokk-
um, hann náði ekki fótfestu og
lagði upp laupana eftir síðustu
Alþingiskosningar. Reyndar er
hlokkurinn virkur hér í bæjar-
pólitíkinni þar sem hann er í sam-
starfi við Í-listann og hefur nú
einn bæjarfulltrúa.  En ég tel þó
að flokkurinn hafi sungið sitt
síðasta undir stjórn formannsins
Sigurjóns Þórðarsonar.

Það er að mörgu leyti miður
hvernig fór fyrir Frjálslynda
flokknum. Flokkurinn var nú
lengi vel talinn eins-máls-flokkur
um breytingar á fiskveiðistjórn-
unarkerfinu, sem er náttúrulega
mjög mikilvægur málaflokkur
sem enn hefur ekki verið til lykta
leiddur. Þetta var hins vegar ekki
alveg rétt því flokkurinn sinnti
og lagði fram frumvörp um mörg
mikilsverð atriði í velferðarmál-
um og fleiri málaflokkum. Sumt
af þessu hefur náðst fram og ann-
að hafa aðrir flokkar tekið upp á
sína arma. En það eru fleiri mál
sem menn eins og Guðjón Arnar
og Kristinn Gunnarsson börðust
fyrir sem eru merkileg og þyrftu
að ná fram að ganga.“

ÚtgerðarmaðurinnÚtgerðarmaðurinnÚtgerðarmaðurinnÚtgerðarmaðurinnÚtgerðarmaðurinn

„Í starfi mínu sem bæjarritari
fékk ég góða tilfinningu fyrir því
hve mikilvægt þróttmikið at-
vinnulíf er fyrir byggðalögin og
lagði því mikið upp úr því að
eiga gott samstarf við forráða-
menn atvinnulífsins á svæðinu.
Þá var hér gamalt félag sem hét
Togaraútgerð Ísafjarðar hf. og
hafði verið stofnað til þess að
kaupa togara. Þetta var á þeim
árum þegar útflutningur í gámum
hafði aukist mikið og hráefnið
var farið að hverfa af svæðinu.
Þannig að ég fór að velta fyrir
mér þessu félagi sem átti fimm-
tungs hlut í Íshúsfélags Ísfirðinga
hf. en var í raun bara pappírsfyr-
irtæki.

Í samstarfi við góða menn end-
urreistum við þetta félag og réð-
um framkvæmdastjóra og ég tók
að mér stöðu stjórnarformanns.
Síðan keypti félagið togarann
Hafþór, sem Hafrannsóknastofn-
un hafði notað undir rannsóknir.
Þetta var heljarmikill togari sem
við skírðum Skutul þegar hann
var kominn hingað að bryggju á
Ísafirði.

Stuttu seinna snéri framkvæm-
dastjóri félagsins sér að öðrum
störfum og þá hætti ég sem bæjar-
ritari og tók við stöðu hans.  Þann-
ig var það að ég varð fram-
kvæmdastjóri Togaraútgerðar-
innar og gegndi því starfi í nokkur
ár. Þetta voru góðir uppgripa-
tímar fyrir útgerðina sem efldist
og ég vildi fjárfesta í öðru skipi
og halda áfram á sömu braut.
Olíufélagið hf. var stór hluthafi í
félaginu og hafði önnur áform.
Félagið var stöndugt og hluta-
bréfin höfðu hækkað mjög í
verði. Olíufélagið fór þá að kaupa
hluti af hinum og þessum án vitn-
eskju okkar í fyrirtækinu.

Togarútgerðin var sameinuð
þremur öðrum félögum á Vest-
fjörðum og upp úr þessu var
stofnað félag sem hét Básafell.
Togaraútgerðin var með um 52%
hlutafjár í hinu nýja félagi, en
seinna bættust fleiri félög í hóp-
inn eins og Hjálmur á Flateyri og
Norðurtanginn. Þetta var gert
með fulltingi Ísafjarðarbæjar og
verkalýðsforystunnar sem ég var
mjög óánægður með. Ég var allt-
af á móti þessari sameiningu og
taldi að hvert þessara fyrirtækja
ætti að standa á eigin fótum. Það
er svo þyngra en tárum tekur að
rifja upp örlög þessa sameinaða
félags.

Þarna missti ég starf mitt en
var boðið starf hjá Gunnvöru hf,
þar sem ég var stjórnarformaður,
sem hafði þá eignast Íshúsfélagið
að fullu. En nokkru síðar ákvað
Íslandsbanki að vinna að því að
sameina Gunnvöru og Hrað-

frystihúsið í Hnífsdal. Það gekk
eftir og til varð HG og ég missti
vinnu mína. Þá keypti ég með
vini mínum félag sem heitir Ís-
rúss hf. sem átti togarann Kristinu
Logos. Ég gerði þetta skip út á
rækju og bolfisk og gekk ágæt-
lega þar til aðalvélin hrundi þegar
skipið var á veiðum í Barentshafi.
Þá datt botninn úr þessari útgerð
minni. Ég varð ekki formleg
gjaldþrota en ég tapaði öllum
þeim peningum sem ég átti í
þessu ævintýri.

Þessi starfsferill minn í sjávar-
útvegi var mikil lífsreynsla. Þetta
voru að mörgu leyti miklir upp-
gangstímar en það er mjög sorg-
legt hvernig spilaðist úr þessu.
Það voru fyrst og fremst bank-
arnir sem stóðu fyrir þeirri sam-
einingarbylgju sem gekk hér yfir
greinina í lok tíunda áratugarins,
en að mínu mati gekk hún allt of
langt. Þetta dró úr metnaði út-
gerðanna og drap niður eðlilega
samkeppni. Nú er svo komið að
aðeins eitt stórt fyrirtæki er á
svæðinu og í krafti stærðarinnar
hefur þetta fyrirtæki alltof mikil
völd. Slíkt fyrirkomulag skapar
hættu á að þessi völd séu misnot-
uð og því miður eru dæmi um að
slíkt hafi gerst hér,“ segir Magnús.

Þurfum að takaÞurfum að takaÞurfum að takaÞurfum að takaÞurfum að taka
heiðarlega ákvörðunheiðarlega ákvörðunheiðarlega ákvörðunheiðarlega ákvörðunheiðarlega ákvörðun

Magnús hefur staðið í framlínu
bæjarmálanna og atvinnulífsins
í Ísafjarðarbæ í nær fjóra áratugi
og á þeim tíma lifað bæði upp-

gangstíma og erfiðleika. En
hvaða augum lítur hann framtíð
byggðarinnar?

„Það hefur ekki enn tekist að
stöðva fólksfækkunina á svæðinu
og því er kannski ekki tilefni til
bjartsýni. Í dag er brýnt að við
sem þjóðfélag höfum kjark til
þess að spyrja og svara erfiðum
spurningum. Ein þeirra er spurn-
ingin um hvort við eigum að
halda byggð hringinn í kringum
landið eða ekki. Ef menn svara
þessari spurningu neitandi þá er
það allavega heiðarlegra en að
halda mönnum í þeirri trú að hér
sé verið að skapa kerfi sem styðji
við byggðirnar. Það verður aðeins
einn blekkingavefur og því miður
höfum við lifað í slíkri blekkingu
á undanförnum árum.

Það var ekki gaman hjá sveit-
ungum mínum í Sléttuhreppi að
standa frami fyrir því að byggðin
væri að hrynja. Þeir tóku þó upp-
lýsta ákvörðun um að byggðin
ætti ekki tilverurétt miðað við
ástandið í þjóðfélaginu. Ég trúi
því samt að þegar ráðamenn muni
í alvöru taka afstöðu til þessarar
spurningar þá verði svarið já.
Þegar við höfum lokst tekið heið-
arlega ákvörðun getum við fyrst
snúið vörn í sókn,” segir Magnús
en bætir svo við.

„Þegar ég var skírður þá var
það síðasta skírnin á Hesteyri
áður en byggðin lagðist í eyði.
Ég vona allavega að jarðarförin
mín verði ekki sú síðasta hér í
þessari byggð,“ segir hann og
hlær.

– Kristján Torfi Einarsson.
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Misskilningur um stjórnarskrá

FÉLAGSBÆR FLATEYRI - UMSJÓNAR-
MAÐUR FÉLAGSSTARFS ELDRI BORGARA

Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns
félagsstarfs eldri borgara, sem starfrækt
er í Félagsbæ á Flateyri. Um er að ræða
25% starf sem er laust frá og með 1. nóv-
ember 2012.
Vinnustofa Félagsbæjar er opin tvisvar í
viku yfir vetrarmánuðina, á milli kl. 13:00
og 17:00. Í vinnustofunni er unnið fjöl-
breytt og skapandi starf og við leitum að
metnaðarfullum og kraftmiklum einstakl-
ingi sem hefur gaman af því að vinna með
fólki. Umsóknarfrestur er til og með 24.
október nk.
Upplýsingar um starfið veitir Sædís María
Jónatansdóttir á fjölskyldusviði Ísafjarð-
arbæjar, í síma 450 8000 eða um netfang-
ið saedis@isafjordur.is.

„Það gengur ekki að hvísla um hlutina“
„Ég stend við það sem ég hef

áður sagt og lýsi þar með skoð-
unum stjórnar Verkalýðsfélags
Vestfirðinga,“ segir Finnbogi
Sveinbjörnsson formaður, en
stjórn félagsins sendi á dögunum
frá sér ályktun þar sem svört at-
vinnustarfsemi er fordæmd. Í við-
tali við Bæjarins besta hér í blað-
inu í síðustu viku sagði Finnbogi
að stjórnin hvetji Katrínu Júlíus-
dóttur fjármálaráðherra til að
hvika hvergi frá hugmyndum um

hækkun virðisaukaskatts á gisti-
nóttum á hótelum. „Þær umræður
sem við höfum átt innan stjórnar-
innar, bæði á síðasta fundi og á
fundunum þar á undan endur-
spegla þetta og þetta er ekki að-
eins mín persónulega skoðun.“

Finnbogi segist sem formanni
félagsins svíða svört atvinnu-
starfsemi á Vestfjörðum. „Við
bendum á í þessu samhengi að
ferðaþjónustan hefur hingað til
verið talin vonarneisti í íslensku

efnahagslífi. Menn horfa mikið
til hennar enda á hún að gefa
góðar tekjur af ferðamönnum,“
segir Finnbogi. Gert er ráð fyrir
því í fjárlögum fyrir árið 2013 að
virðisaukaskattur á gistinóttum
hækki úr 7% í 25,5%. Aðspurður
um hvor svört atvinnustarfsemi
kunni ekki að aukast við hækk-
unina segist Finnbogi kannast við
þau rök. „Ég spyr á móti, er ekki

hár skattur á ferðaþjónustu í Dan-
mörku? Ég get ekki séð að það sé
meira stolið undan skatti þar en
annars staðar,“ segir Finnbogi
og bætir því við að svört atvinnu-
starfsemi sé samnorrænt vanda-
mál sem aðilar í ferðaþjónustu
vilja vinna gegn.

Á síðasta ári fór Verkalýðsfé-
lag Vestfirðinga í samstarf með
Ríkisskattstjóra og Samtökum

atvinnulífsins þar sem svört at-
vinnustarfsemi var skoðuð. Út
kom skýrsla sem sýndi fram á að
hlutfall svartrar atvinnustarfsemi
væri hærra á Vestfjörðum en ann-
ars staðar á landinu. „Ríkisskatt-
stjóra skortir verkfæri til að
sporna við þessari þróun. Þess
vegna eigum við ekki alltaf að
hvísla um hlutina. Þá verður ekk-
ert gert,“ segir Finnbogi.

Geta ekki orðið ábyrgðarsafn
ef starfshlutfallið skerðist

Einungis eitt og hálft stöðu-
gildi er við Byggðasafn Vest-
fjarða, en safnið tekur á móti 12
þúsund gestum á ári. Til saman-
burðar má þess geta að sex starfs-
menn Minjasafnsins á Akureyri
taka á móti 18 þúsund gestum,
og fimmtán starfsmenn Árbæjar-
safnsins í Reykjavík taka á móti
28 þúsund gestum árlega. Samt
sem áður stendur til að skerða
hlutfall starfsmanna safnsins um
hálft stöðugildi. Frostöðumaður
safnsins, Jón Sigurpálsson, telur
að sú ákvörðun geti mjög vel
skert framlög til safnsins úr rík-
issjóði.

Jón hefur ásamt Sigríði Ó.
Kristjánsdóttur, formanni fagráðs
safna, sent Ísafjarðarbæ formlegt
bréf þar sem fyrirhugaðri ákvörð-
un um að skerða hlutfall starfs-
manna safnsins er mótmælt. Í
bréfinu er bent á fyrrnefndar
gestatölur, og einnig að í starf-
semi safna felist miklu meira en
eingöngu móttaka gesta. „Það
starf sem fram fer utan megin
ferðamannatímans er lífsnauð-

upplýsingum frá Þjóðminjaverði
þykir ljóst að Byggðasafn Vest-
fjarða njóti þess trausts að geta
orðið ábyrgðarsafn og þar af leið-
andi tekið að sér stærri verkefni
með fyrirgreiðslu ríkissjóðs.
Safnið hefur áhuga á að sækja
fram á þennan hátt. Vandinn er
hinsvegar sá að safnið getur ekki
orðið ábyrgðarsafn ef það hefur
ekki á að skipa tveimur starfs-
mönnum. Verði Byggðasafnið
ekki ábyrgðarsafn mun það ekki
njóta þeirra styrkja og fyrir-
greiðsla úr ríkissjóði sem ábyrgð-
arsöfn munu gera í framtíðinni.

„Þessi ráðstöfun mun því bein-
línis gera að engu möguleika
safnsins á auknum fjárframlög-
um úr ríkissjóði gangi sú ráð-
stöfun fram sem hér er lagt upp
með. Svo ekki sé minnst á skerta
möguleika á faglegri uppbygg-
ingu safnsins og möguleikum til
að auka sjálfsaflafé þess með
uppbyggingu á bátasafninu,
styrkumsóknum og mörgu fleira,“
segir í bréfinu.

– gudmundur@bb.is

synlegt söfnum til viðhalds og
framþróunar,“ segir í bréfi þeirri
Jóns og Sigríðar.

Byggðasafnið er einnig eina
safnið á Vestfjörðum sem hefur
möguleika á því að stafa sem
ábyrgðarsafn samkvæmt nýjum
safnalögum semtaka gildi 1. jan-
úar næstkomandi. Samkvæmt

Byggðasafn Vestfjarða.

Á laugardaginn verða bornar undir almenning nokkrar spurn-
ingar og virðist vera leitað eftir afstöðu fólks til tillagna svokallaðs
stjórnlagaráðs, sem sett var á fót eftir misheppnaðar kosningar til
Stjórnlagaþings og ógildingu þeirra. Tillögur þessar mun svo
eiga að leggja fyrir Alþingi og það væntanlega samþykkir frum-
varp til laga sem kjósendur fá svo að kjósa um við næstu alþing-
iskosningar sem ekki verða seinna en að vori. Nokkuð erfitt er að
öðlast skilning á því hvað spurningarnar sex þýða eiginlega. Þær
eru almennt orðaðar og svari menn þeirri fyrstu neitandi þá virð-
ast hinar gagnslausar. Allir vilja að sjálfsögðu eiga góða stjórn-
arskrá og að eftir henni sé farið. Eitt grundvallaratriði núverandi
stjórnarskrár er sjálfstæði Íslands, sem hins vegar virðist í besta
falli fremur óljóst hvort verður í nýrri stjórnarskrá.

Nær hefði verið að skapa samstöðu stjórnmálaflokka á Alþingi
um það að endurskoðun væri vandlega unnnin af til þess bæru
fólki með þekkingu á stjórnarskrám, að minnsta kosti þeirri ís-
lensku, og síðan hefði málið fengið þinglega meðferð. Því er
ekki til að dreifa nú. Áróður er rekin fyrir því að þeir sem hafi
efasemdir og geri athugasemdir við tillögur stjórnlagráðs, viti
ekki hvað þeir séu að segja og séu í besta falli andsnúnir breyt-
ingum á núverandi Stjórnarskrá. Slíkt er firra. Hugsandi fólk vill

hins vegar skikkanlega umfjöllun og kynningu á því hvað
verður kosið um. Það er svo margt sem þarf að ræða og skil-
greina áður en kosningar af þeirri gerðinni, sem nú skal fara
fram, verða að veruleika. Sumar spurningarnar eru með þeim
hætti að hverju sem þeim er svarað er engin leið að sjá fyrir
hvernig svör verða túlkuð. Það breytir því ekki að skoðana-
könnunin um þessar sex spurningar fer fram á laugardaginn
og einhver niðurstaða fæst hvort sem hún byggist á skilningi
eða misskilningi á annað hvort svörunum eða spurningunum.

Misskilningur er alltaf alvarlegur og kann að hafa slæmar
afleiðingar, einkum þegar kemur að pólitískri nálgun. Þannig
virðist því háttað með Verkalýðsfélag Vestfirðinga sem lýst
hefur sérstökum stuðningi við hækkun virðisaukaskatts á
hótelgistingu. Í sömu ályktun er hvatt til aðgerða gegn svartri
vinnu. Mannlegt eðli bendir ótvírætt til þess að því hærri sem
skattur sé því meiri verði freistingin til þess að svíkja undan.
Á þeim endanum átti að byrja áður en heiðarlegum yrði
íþyngt.

Ástandið er sennilega orðið þannig í þjóðfélaginu að menn
leika sér að orðum og sá leikur er uppspretta misskilnings sem
ekki fleytir okkur fram á veginn.
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Auglýsing um kjörfund
vegna ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um
tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá

Kjörfundur vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar verð-
ur haldinn þann 20. október 2012. Kjörfundur hefst
kl. 09:00 í öllum kjördeildum og stendur til kl. 22:00
í 1.-3. kjördeild en til kl. 20:00 í 4.-6. kjördeild. Kosið
verður á eftirtöldum stöðum:

1.-3. kjördeild í íþróttahúsinu á Torfnesi.
4. kjördeild í Grunnskólanum á Suðureyri.
5. kjördeild í Grunnskóla Önundarfjarðar á Flateyri.
6. kjördeild í Félagsheimilinu á Þingeyri.

Kjörskrá liggur frammi til kjördags á skrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði. Kjósendur eru minntir á að hafa með sér
persónuskilríki á kjörstað. Aðsetur yfirkjörstjórnar á
kjördag verður í íþróttahúsinu á Torfnesi. Sími yfir-
kjörstjórnar er 450 8090.

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar,
Hildur Halldórsdóttir, formaður,

Kristján G. Jóhannsson,
Aðalbjörg Sigurðardóttir.

Flogið til Ísafjarðar
„Það hefur alltaf blundað í mér

ákveðin söfnunarárátta og áhugi
á hinu liðna,“ segir Jón Páll Hall-
dórsson fyrrum framkvæmda-
stjóri Hraðfrystihússins Norður-
tanga hf., á Ísafirði og rithöfund-
ur, en síðastliðinn föstudag gaf
Sögufélag Vestfirðinga út bók
Jón Páls, Flogið til Ísafjarðar. Í
bókinni er rakin þróun flugsam-
gangna við Ísafjörð og gerð grein
fyrir aðilum sem stóðu þar að
flugrekstri. Mikill fjöldi gesta var
samankominn á Ísafjarðarflug-
velli á föstudag til að fagna útgáf-
unni.

Í ræðu sinni í útgáfuhófinu
sagði Jón Páll að Vestfirðingar
ættu að berjast fyrir því að flug-
samgöngur til Reykjavíkur legð-
ust ekki af, en umræður hafa verið
uppi um að flytja flugið til Kefla-
víkur. Undir þetta tók Hörður
Guðmundsson flugmaður og
eigandi Flugfélagsins Ernis, sem
hélt stutta ræðu um Jón Pál og
bókina. Boðið var upp á kaffi og
veitingar og glatt var á hjalla.

Ljósmyndari Bæjarins besta
var á flugvellinum á föstudag og
smellti af þessum myndum.

– gudmundur@bb.is
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Kjörfundur vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um til-
lögur stjórnlagaráðs til breytinga á stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944.
Kjörfundur verður haldinn í fundarsal Ráðhúss

Bolungarvíkur, að Aðalstræti 12, þann 20. október
2012.
Kjörfundur hefst kl. 10:00 árdegis og stendur til

kl. 22:00 síðdegis.

Bolungarvík 10. október 2012,
Kjörstjórnin í Bolungarvík.

Tilkynning frá kjörstjórn
Bolungarvíkurkaupstaðar

Auglýsing um kjörfund
10. október 2012

Glimmer og gleði
sálfræðinemans
Ísfirðingurinn Katrín María

Gísladóttir kann að koma fólki
fyrir sjónir sem hver annar há-
skólanemi, en hún heldur einnig
úti förðunarbloggi sem notið hef-
ur mikilla vinsælda undanfarin
misseri. Bloggsíðan hefur að
geyma kynstrin öll af förðunar-
ráðum, vörugagnrýni og leiðbein-
ingum í tengslum við hverskonar
farða og eru heimsóknir á síðuna
um 1000 á hverjum degi.  Katrín
segir að fólk sé þó feimið við að
láta í ljós skoðun sína á síðunni,
og aðeins örfáir af þeim fjölda
sem fara inná hana skilji eftir sig
athugasemd.

„Það er eins og fólk sé feimið
við að láta mig vita hvað því
finnst um síðuna, þó ég fái auð-
vitað líka skemmtileg kommennt
og spurningar tengdar færslun-
um.“ Katrín segist ekki muna
hvenær áhug á förðun kviknaði
en löngunin til náms á þessu sviði
sé vissulega til staðar „Ég man
ekki hvenær ég hellti mér svona
mikið út í þetta, en þetta er ágæt
leið til að fá útrás fyrir áhuga-
málið á meðan ég klára B.A. í
sálfræðinni,“ segir Katrín og
bætir við að hún stefni á að fag-
menntun á sviði áhugamálsins í
framtíðinni.             – lisbet@bb.is

Viðskiptavinum Gamla bakar-
ísins á Ísafirði brá heldur en ekki
í brún á föstudagsmorgun þegar
þeim mætti afar óvenjuleg sjón.
Heljarinnar kleinuhringir, þrisvar
sinnum stærri en venjulegur
kleinuhringir, mættu þá augum
fólks. Kleinuhringirnir voru þó
ekki lengi til sýnis því þeir
kláruðust á 30 mínútum að sögn
Árna Aðalbjarnarsonar bakara-
meistara. Árni segir að sérpöntun
fyrir afmæli hafi kveikt hug-
myndina sem síðan varð að þess-
um tíu hringjum sem skellt var
fram á föstudag.

„Við bjuggumst nú ekki alveg
við svona góðum viðbrögðum,
en stóru hringirnir kláruðust á
hálftíma og kominn biðlisti fyrir
framleiðslu morgundagsins.“
Árni segir þó ekki um daglegt
brauð að ræða, heldur muni þetta
verða meira til spari. Árni segir

það heyra til undantekninga að
kleinuhringir séu bakaðir í bakar-
íum landsins.

„Við látum okkur ekki detta
slíkt í hug. Allur okkar bakstur
er unnin frá grunni hér í húsinu.
Þetta er að gerast um allan heim,
þ.e. að baksturinn sé framleiddur
í stórum verksmiðjum og rétt hit-
aður upp í bakaríunum. Fjölda-
framleiðslan geymist svo enda-
laust og það er freystandi fyrir
bakaríin að taka þetta inn í stað
þess að leggja í vinnu og kostnað
sem fylgir grunn bakstri. Þetta er
ekki það sem ætlum okkur hér á
Ísafirði. Hér rekum við alvöru
bakarí!,“ segir Árni.

Aðspurður um framtíð bakar-
ísins segir Árni búið að tryggja
næstu kynslóð við Gamla bakarí-
ið - þannig að alvöru heimabakst-
ur er í höfn á Ísafirði - allavega í
bili.                       – lisbet@bb.is

Kleinuhringir í
yfirstærð í Gamla

bakaríinu á Ísafirði

Kleinuhringir í yfirstærð voru til sölu í Gamla bakaríinu.
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Sælkerar vikunnar eru Erna Höskuldsdóttir og Hjalti Proppé á Þingeyri

„Magnað“ kjúklingasalat fyrir fjóra„Magnað“ kjúklingasalat fyrir fjóra„Magnað“ kjúklingasalat fyrir fjóra„Magnað“ kjúklingasalat fyrir fjóra„Magnað“ kjúklingasalat fyrir fjóra
4 kjúklingabringur steiktar á
pönnu, kryddaðar með salti
og smá pipar
Skornar niður og blandaðar
við poka af salatblöndu
1 stk. mangó sem hefur verið
skorið í teninga
1 stk. rauðlaukur skorin niður

Dressing:
½ bolli matarolía
¼ bolli balsamic
2 msk sykur (má sleppa
balsamic nógu sætt í lagi
svona spari)
Allt sett saman í pott og soðið
saman

1 lítill pk. Núðlur
1 bolli möndluflögur
½ bolli sesamfræ

Núðlur muldar niður á pönnu
ásamt möndlu flögunum og se-
samfræjum og ristað. Ath. núðl-
urnar eiga að vera „Krunsý“. Öllu
blandað saman í fallega skál.
Hægt að hafa dressingu sér og
setja yfir eftir smekk. Mjög gott
með köldu sætu hvítvíni sem
spari eða með vatni hversdags.

„Holl“ eftirréttakaka
½ bolli döðlur skornar smátt
½ bolli brasilíuhnetur

½ bolli hesilhnetur
1 plata 70% súkkulaði skorið í
bita
½ tsk. Vanilluduft
3 msk. Vatn
2 egg
1 tsk Vínsteinslyftiduft
1 stk. Þroskaður og stappaður
banani
1 peli rjómi
Jarðaber  og/eða bláber
Döðlur og súkkulaði skorið

niður. Hnetur muldar niður í
blandara. Allt hráefni sett í skál
og hrært saman. Blandan passar
fínt í 24 cm hringform.  Bakið í
ca. 18 mín. við 170 c°. Þegar

kakan hefur kólnað er afbragð að
þeyta rjóma og setja ofan á og
skreyta með berjum. Einnig er
gott að skera kökuna niður og
eiga sem „nammi“ í fyrstinum.

Verði ykkur að góðu. Skorum

næst á matgæðinginn Sigurjón
Hákon háseta á Júlíusi Geir-
mundssyni og spússu hans
Jónínu Hrönn grunnskóla-
kennara.

Víðsvegar um Ísafjörð má
sjá bleikan lit á föstudag.

Útstillingar í verslunar-
gluggum hafa breytt um lit,

sömuleiðis servíettur veit-
ingahúsa og víða má líta

bleikklædda bæjarbúa við
leik og störf. Starfsfólk úti-

bús Landsbankans á Ísafirði
tók átakið um bleikan föstu-
dag afar hátíðlega og var vel
tekið eftir þeim af viðskipta-

vinum bankans. Ekki lét
starfsfólkið duga að skarta

bleiku í fatnaði því víða mátti
sjá bleika kolla í afgreiðsl-

unni. Ljósmyndari bb.is tók
meðfylgjandi myndir í

bankanum.  – lisbet@bb.is

Bleikur banki á Ísafirði
Starfsfólk Landsbankans á Ísafirði skartaði bleiku.

Ekki var amalegt að láta þessar sjá um fjármálin.
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